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Ġnsan hayatının en kısa ama en önemli dönemlerinden biri olan çocukluk, 

edebiyat açısından önceleri göz ardı edilse de son yıllarda edebiyatın öznesi 

konumuna getirilmiĢtir. Çocuk edebiyatı kavramının yeni yeni önem kazandığı 

ülkemizde, bu edebiyat alanında ortaya konmuĢ olan yazınsal ürünlerin en eskisi 

Ģüphesiz ki masallardır. 

Masalların insanın hayatına yön veren, kiĢiliğinin oluĢumuna yardımcı olan, 

insanı eğiten ve eğlendiren, okuma zevki ve edebî haz kazandıran bir tür olması onun 

çocuk geliĢimi ve eğitimi konusunda değerini artırmaktadır. Bu durum aynı zamanda 

masal okurunu sadece çocukların değil yetiĢkinlerin de olmasını sağlamıĢtır. 

Çocuk edebiyatı edebî türlerinden olan masal türünün çocuğun kavram 

geliĢimini ne yönde etkilediğinin incelenmesi bu araĢtırmanın temel konusunu 

oluĢturmaktadır. ĠĢlenen bu konu, çocuk edebiyatı alanında önemli yazınsal eserler 

vermiĢ ve bu alanın oluĢmasında emeği sinmiĢ yazarlarımızdan biri olan Cahit 

Zarifoğlu‟ nun masalları üzerinden incelenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı Türleri, 

Masal Türü, Kavram, Kavram GeliĢimi, Cahit Zarifoğlu 
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ABSTRACT 

AN INVESTIGATION INTO THE EFFECT OF TALES ON NOTION 

IMPROVEMENT OF CHILD ( CAHĠT ZARĠFOĞLU SAMPLE) 

Seher ĠġNAS 
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THE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT OF TURKISH EDUCATION 

TURKISH EDUCATION PROGRAM 

2011 

Doç. Dr. M. Hilmi UÇAN 

 

Although childhood, one of the shortest but most important period of human‟s 

life, was initially ignored in terms of literature, has recently been the subject of it. In 

our country, where the notion of child literature has just gained importance, the 

oldest of the literary products put forward in this literary field is undisputedly tale. 

The fact that tale is a kind which steers people‟s lifes, helps form their 

personalities, educates and entertains them, makes them gain the habit of reading and 

gives them literary delight increases its value on the subject of child development 

and education. This situation also enables that readers of tale are not only children 

but also adults. 

The investigation into what aspect tale, a literary kind of child literature 

effects the notion development of a child constitutes the main topic of this research. 

This studied topic has been tried to be examined over the tales of Cahit Zarifoğlu, 

one of our writers who wrote significant literary works in the field of child literature 

and laboured at forming of this field. 

Key Words: child, child literature, kinds of child literature, kind of tale, 

notion, development of notion, Cahit Zarifoğlu 

 



 

v 
 

ÖNSÖZ 

 Çocukluk; her insanın yetiĢkinlikten önceki içinde bulunduğu dönemi kapsar. 

Bu dönem insan hayatının, insanın hayata bakıĢ açısının ve kiĢiliğinin oluĢumunda 

en önemli dönemdir. Bu dönemdeki yaĢantıların niteliği, çocuğun ruhsal ihtiyaçlarını 

karĢılayabilmesi, çocuğun dilsel, fiziksel, ruhsal, ahlaki ve zihinsel geliĢimini olumlu 

yönde tamamlaması onun ileride kendini gerçekleĢtirmeyi baĢarmıĢ bir birey olarak 

toplumda yer almasını sağlayacaktır. Çocuk maddi ihtiyaçlarını karĢılayarak fiziksel 

ve psikomotor geliĢimini sağlarken, ruhsal ihtiyaçlarını karĢılayarak da ahlaki ve 

dilsel geliĢimini sağlamaktadır.   

 Çevresini ve kendisini keĢfetmeye baĢlayan çocuk, çevresine büyük bir ilgi ve 

merak duyar. Aynı Ģekilde hayal gücünün de en üst düzeyde olduğu dönem çocukluk 

dönemidir.  Çocukların hayal dünyasına en çok hitap eden türün masal olması onların 

ilgi odağında masal türünün yer almasını sağlamıĢtır. Çocukların edebî tür olarak 

karĢılaĢtıkları ilk metinler masallardır. Ġlk defa edebî tür, kitap, okuma, anlama-

anlatma becerisi, dinleme becerisi vb. kavramlarla karĢılaĢan çocuğun kavram 

geliĢimi masalın ne olduğunu öğrenmekle baĢlar ve masaldaki karĢılaĢtığı kavramları 

kendi hayatında iĢleyerek devam eder. 

AraĢtırmamızın konusu çocukların kavram geliĢiminde masal türünün 

etkisinin ne olduğunu Cahit Zarifoğlu‟nun masalları örneği ile ele almaktır. Edebî 

türler içinde çocuk ruhunu en çok etkileyen ve çocuğun dünyasına en etkili Ģekilde 

hitap edebilen tür masaldır. Bu nedenle Cahit Zarifoğlu‟nun masalları üzerinden 

kavram geliĢimi incelenmeye çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma ve inceleme alanı olarak Cahit 

Zarifoğlu‟nun masallarının seçilme sebebi yazarın çocuk edebiyatına katkılarının 

önemi ve kaleme almıĢ olduğu masalların eğitimsel açıdan son derece değerli 

olmasıdır. 

Tezin giriĢ bölümünde üzerinde araĢtırma yapılacak olan Cahit Zarifoğlu‟nun 

masallarından yola çıkıp masal türünün çocuktaki kavram geliĢimine etkisinin ne 

ölçüde olduğu görüĢü ortaya konacaktır. Altı bölümden oluĢacak olan tezin birinci 

bölümünde; problem durumu, problem tümcesi ve alt problemler, araĢtırmanın 

amacı, araĢtırmanın önemi, sınırlılıklar, yöntem, araĢtırmanın evreni, araĢtırmanın 

örneklemi, veri toplama teknikleri ve verilerin analizi hakkında bilgiler yer 
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almaktadır. Çocuk, çocuk edebiyatı, çocuk edebiyatı türleri ve bu türler içerisinde 

masalın ne olduğu ve özellikleri ile masalın eğitimsel yönü üzerinde ikinci bölümde 

durulacaktır. 

Cahit Zarioğlu‟nun hayatı, sanatı, kiĢiliği, Türk çocuk edebiyatındaki yeri ve 

masalları hakkındaki bilgilere ile masallarının özetlerine üçüncü bölümde yer 

verilecektir. Dördüncü bölümde ise; kavram geliĢimi, kavram geliĢiminin nasıl 

sağlanacağı ve hangi kavramların geliĢtirilmesinin amaçlandığı masallardaki ilgili 

kavramın alıntılarıyla birlikte ele alınacaktır.  

Ġlk aĢamada, çocukların mevcut kavram bilgilerini ortaya çıkarmak amacıyla 

hazırlanmıĢ olan kavram geliĢimi soruları ile tutum ölçeği araĢtırma örneklemi 

üzerinde uygulanacaktır. Ardından Cahit Zarifoğlu‟nun masalları çocuklara 

okutulacak ve araĢtırma baĢında uygulanmıĢ olan test ve ölçekler yeniden 

uygulanacaktır. Ön test ve son test uygulaması sonrasında elde edilen verilerin analiz 

ve değerlendirmesi yapılacaktır. 

BeĢinci bölümde; elde edilecek verilerin analiz edilmesiyle ulaĢılacak 

sonuçların tablolarına ve tabloların yorumlamalarına yer verilecektir. 

Altıncı bölüm olan sonuç ve öneriler bölümünde ise elde edilen bulgulara 

dayanarak masal türünün çocuğun kavram geliĢimine hangi yönde ve ne derece 

katkıda bulunduğu hakkında çıkarımlarda bulunulacaktır. Ayrıca yapılan 

araĢtırmadan elde edilen bilgiler ve çıkarımlar doğrultusunda bazı önerilerde 

bulunulacaktır. 

Kaynakça bölümünde araĢtırma süresince verileri toplarken ve bilgilerin 

taranmasında yararlandığım eserlerin adları yer bulunmaktadır. Ekler kısmında ise 

uygulamıĢ olduğum testler ve ölçeklerin örnekleri yer almaktadır. 

Cahit Zarifoğlu‟nun masallarından yola çıkılarak hazırlanan bu araĢtırmada, 

masalların çocuğun davranıĢlar üzerindeki etkisi gözler önüne serilecektir. Ele alınan 

konu Cahit Zarifoğlu‟nun Ağaçkakanlar, Katıraslan, Kuşların Dili, Küçük Şehzade, 

Motorlu Kuş, Serçekuş, Yürekdede ile Padişah adlı masallarını kapsamaktadır. 

ÇalıĢmamızda bu masallarda yer alan kavramların, çocukların geliĢimi üzerindeki 

etkisi ele alınmıĢtır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

1. GĠRĠġ 

 

1. 1. PROBLEM DURUMU 

Edebiyatın alt dallarından birisi olan çocuk edebiyatının varlığı ve ortaya 

çıkıĢı yıllardır üzerinde tartıĢılagelen bir konu olmuĢtur. Çocuk edebiyatı alanının 

varlığını ispatlamaya çalıĢan ve bu alanın oluĢumunda mücadele eden yazar ve 

Ģairler birçok noktada eleĢtiri almıĢlardır.  

Bunlardan birisi; çocukluk döneminin bebeklik ile yetiĢkinlik arasında kalmıĢ 

ve çabuk geçecek bir yaĢ dönemi olarak kabul edilmesi ve bu alanda eser vermenin 

boĢa harcanan bir zaman olduğudur. Ne var ki çocukluk kısa olduğu kadar insan 

hayatının temelini oluĢturan yaĢantıların yer aldığı önemli bir yaĢ dönemidir. 

Bir diğer eleĢtiri konusu ise; „küçük adam‟ olarak nitelendirilen çocukların 

yetiĢkin insanların küçültülmüĢ hali olarak kabul edilmesidir. Bu durumun 

gerçekliğinden yola çıkarak yetiĢkinler için yazılmıĢ olan yazınsal türlerin 

sadeleĢtirme ve kısaltma çalıĢmalarından sonra çocukların okumasına sunulup 

onların kütüphanesinin bu eserlerden oluĢturulabileceği görüĢüdür. Bu görüĢlerden 

her ikisi de çocukların kendilerine ait bir dünyaları olduğu ve her çocuğun hayata 

farklı bakıĢ açısı ile baktığı gerçeğini göz ardı etmektedir. 

Yukarıdaki eleĢtirilerde bulunan edebiyatçılar, çocuk edebiyatı ürünlerinin 

pedagojik ve ahlaki geliĢim yönünün daha yoğun olmasını, kitapların çocukları 
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eğitmede amaç olarak kullanılması gerektiğini savunmuĢlar ve eğitimin çocuk 

kitaplarında amaç değil araç olması gerektiği düĢüncesini arka plana atmıĢlardır. 

Ülkemizde çocuk ve çocuk edebiyatı kavramına 1960‟lı yıllardan itibaren 

önem verilmeye baĢlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda; Tanzimat döneminde bu 

alandaki eksikliği gidermek adına yapılan çeviri eserler dıĢında çocuk edebiyatının 

hemen her alanında eserler ortaya konmuĢtur.  

Bu eserlerden ilk olarak ortaya çıkan ve var olduğu sürece birçok fonksiyonu 

üzerinde taĢıyan edebî tür masaldır. Masalların çocuk eğitimi ve geliĢimi alanında 

kullanılıp kullanılamayacağı görüĢü üzerinde de birçok yorum yapılmıĢtır. 

Masalların okutulması gerektiğini “Ġnsanı, hayvandan ayıran tebessümden 

ziyade hayaldir.” (Temizyürek, 2007: 51) sözüyle savunan Anatole France masalların 

eğitici yönüne dikkat çekerken; J.J.Rousseau “Masalların çocukları hayatın 

gerçeklerinden uzaklaĢtırarak yanlıĢ inançlara sürükleyeceği, doğru ve mantıklı 

düĢünme alıĢkanlığının geliĢmesini engelleyeceği” (Temizyürek, 2007: 52) 

düĢüncesini savunmuĢtur. 

“Masal Türünün Çocuktaki Kavram Gelişimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma 

(Cahit Zarifoğlu Örneği)” adlı çalıĢmamız, hem çocuk edebiyatı hem de masal 

konusundaki bu eleĢtirilere karĢıt düĢünce ortaya koymaktadır. Çocuk edebiyatının 

çocuk eğitimi açısından ne kadar önemli bir alan olduğu ve masal türünün bu 

edebiyat alanı içinde iĢlevselliğinin önemini ortaya çıkarmak hedeflenmiĢtir. 

1. 2. PROBLEM TÜMCESĠ: 

Masal türünün çocuktaki kavram geliĢimine etkisi var mıdır?  

1. 3. ALT PROBLEMLER: 

 Çocuklardaki kavram geliĢimi ifadesi ile anlatılmak istenen nedir? Kavram 

geliĢimi nasıl sağlanabilir? 

 Masallar çocukların kavram geliĢimi ne yönde etkilemektedir? 

 Cahit Zarifoğlu‟nun çocuk edebiyatındaki yeri ve önemi nedir? 

 Cahit Zarifoğlu‟nun masalları çocuklarda hangi kavramların geliĢimini 

sağlamaktadır? 
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1. 4. ARAġTIRMANIN AMACI: 

Bu araĢtırmanın amacı çocuk edebiyatı ürünlerinden olan masal türünün 

çocukların ne derece ilgisini çektiği ve onda nasıl bir etki bıraktığı gerçeğini ortaya 

çıkarmaktır. Masal okuyan ya da dinleyen bir çocuğun kavram geliĢiminin olumlu 

yönde olması düĢüncesini ön varsayım olarak kabul ediyoruz. Bu çalıĢmada Cahit 

Zarifoğlu masallarının çocuktaki kavram geliĢimi üzerine etkisine yer verilecektir. 

1. 5. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ: 

Masal türünün eğitimsel yönünün daha çok vurgulanması, Cahit 

Zarifoğlu‟nun çocuk edebiyatı içerisindeki önemi ve eğitim-öğretimde onun 

masallarının etkili Ģekilde kullanılması yönündeki gerekliliğe değinilecektir. Kavram 

geliĢimini sağlama, öğrencideki kelime hazinesini geniĢletme, dili kullanma becerisi 

ile Türkçe dersinin dört temel dayanağı olan okuma, konuĢma, yazma ve dinleme 

becerilerini geliĢtirmede masalların daha etkin bir biçimde kullanımına dikkat 

çekilmek istenmiĢtir. 

1. 6. SINIRLILIKLAR: 

 Bu araĢtırmada Cahit Zarifoğlu‟nun çocuk edebiyatı alanında vermiĢ olduğu 

eserler arasından; Ağaçkakanlar, Katıraslan, Kuşların Dili, Küçük Şehzade, Motorlu 

Kuş, Serçekuş, Yürekdede ile Padişah adlı masalları ele alınacaktır. 

 Veri toplarken çocuk edebiyatı, masal türü ve Cahit Zarifoğlu ile ilgili 

materyaller taranacaktır. 

 Kavram geliĢimini belirlemek amaçlı hazırlanmıĢ olan ölçeklerde ölçülmesi 

hedeflenen kavramlar Ģunlardır: „Özgüven, Özdisiplin, Kanaatkârlık, Vefa, 

Duyarlılık, Sorumluluk, HoĢgörü, Merhamet, Dostluk, YaĢama Sevinci, Doğa ve 

Hayvanseverlik, Zamanı Verimli Kullanma, Yardımseverlik, Ġyilikseverlik ve 

ÇalıĢkanlık‟tır. 

1. 7. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ: 

Bu araĢtırmada kullanılan yöntemler: 

 Nitel araĢtırma tekniklerinden tarama modeli, 

 Veri toplarken fiĢleme yöntemi, 
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 Tutum ölçeği uygulama, 

 Kavram geliĢimi ölçeği uygulama ve 

 Elde edilen verilerin değerlendirilmesi yöntemidir.   

1. 8. ARAġTIRMANIN EVRENĠ: 

AraĢtırmanın evreni, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı dönemine devam eden 

ilköğretim ikinci kademe öğrencileri olarak belirlenmiĢtir. 

1. 9. ARAġTIRMANIN ÖRNEKLEMĠ: 

AraĢtırmamızda Köprülü Ġlköğretim Okulu 8.sınıf öğrencileri ile Cahit 

Zarifoğlu‟nun yedi masalı örneklem olarak seçilmiĢtir. 8.sınıf öğrencilerinin tercih 

edilme sebebi; örneklem olarak seçilen masalların içeriğinin ve masallarda yer alan 

kavram ve karakterlerin bu sınıfta eğitim gören öğrencilerin seviyesine uygun 

olmasıdır. Örneklemi oluĢturan masalların, masal türünün ortak kurgu ve özellikleri 

ile çocuklardaki geliĢtirilmesi beklenen ortak kavramları temsil ettiği 

düĢünülmektedir. 

1. 10. VERĠ TOPLAMA TEKNĠKLERĠ: 

AraĢtırmamızda veri toplama aracı olarak likert tipi tutum ölçeği ile açık uçlu 

sorulardan oluĢan kavram geliĢimi ölçeği kullanılmıĢtır. Örneklem grubunun 

masallarda geçen ve ölçülmesi amaçlanan kavramlara yönelik tutumunu belirlemek 

amacıyla 12 soruluk tutum ölçeği ve 9 soruluk kavram geliĢimi ölçeği hazırlanarak, 

20 kiĢilik bir öğrenci grubuna uygulanmıĢtır. Ön test ve son test uygulamalarının 

güvenirlik derecesi, güvenirlik analizi ile belirlenmiĢ ve alpha katsayısı ile 

sınanmıĢtır (bkz.Tablo1-2).  

1. 11. VERĠLERĠN ANALĠZĠ: 

Öğrencilerden elde edilen veriler bilgisayar paket programı SPSS 16. 0 

kullanılarak analiz edilmiĢtir. Tutum ölçeğindeki olumlu tutum maddeleri için 

verilen cevaplar “Tamamen Katılıyorum: 5, Katılıyorum: 4, Kararsızım: 3, 

Katılmıyorum: 2, Hiç Katılmıyorum: 1” Ģeklinde; olumsuz tutum maddeleri için 

verilen cevaplar tam tersi olarak ifade edilmiĢtir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

CAHĠT ZARĠFOĞLU 

 

1. CAHĠT ZARĠFOĞLU’NUN HAYATI 

Cahit Zarifoğlu 1 Temmuz 1940„ ta Ankara„da, memur bir babanın ve ev 

hanımı bir annenin dört çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. Babası Niyazi 

Bey‟in MaraĢlı Zarifzadelerden, annesi ġerife Hanım‟ın da MaraĢlı Evliyazadelerden 

olması, Zarifoğlu‟nun aslen KahramanmaraĢlı olduğunu göstermektedir. Asıl adı 

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu‟dur. Allah karĢısında sadece bağıĢlanması gereken bir 

aciz kul olduğunu ve bunu kendi isminin baĢ harflerinde -ACZ- taĢıdığını Ģöyle 

yorumlamaktadır: 

“ACZ ġERHĠ 

Sultan 

Seçkin bir kimse değilim 

Ġsmimin baĢ harfleri acz tutuyor  

BağıĢlamanı dilerim 

 

Sana zorsa bırak yanayım  

Kolaysa esirgeme 

 

Hayat boĢ bir rüyaymıĢ 

Geçen ibadetler özürlü 
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Eski günahlar dipdiri 

Seçkin bir kimse değilim 

Ġsmimin baĢ harflerinde kimliğim 

 

Sana zorsa yanmaya razıyım  

Kolaysa affı esirgeme  

Hayat boĢ geçti  

Geri kalan korkulu  

Her adımım dolu olsa  

ĠĢe yaramaz katında  

Biliyorum 

BağıĢlamanı diliyorum” (Günaydın, 2007: 82) 

 

Ġlkokula 1947 yılında, babasının hâkimlik görevi icabıyla bulundukları 

Siverek‟te baĢlamıĢtır. Ancak öğrenimini memleketi MaraĢ‟ta tamamlamıĢtır. 

Babasının memur olması nedeniyle sık sık değiĢtirdikleri Ģehir demek, Cahit 

Zarifoğlu için de sık sık değiĢen eğitim-öğretim kurumu demekti.  

“Cahit ilkokula Siverek‟te baĢlamıĢ, ikinci sınıfta MaraĢ‟a nakledilmiĢ, 3.4.ve 5. 

sınıfları ise Ankara‟da ĠsmetpaĢa ve Necatibey ilkokullarında okumuĢ, ortaokula 

Ankara Kızılcahamam‟da baĢlayıp 2. ve 3. sınıfları MaraĢ lisesi orta kısmında 

tamamlayarak liseye de orada girmiĢti.” (Özdenören, 2007: 15)  

 

Lisede eğitim-öğretim görürken sınıf arkadaĢları arasında Rasim Özdenören, 

Alaattin Özdenören, Erdem Bayazıt, Mehmet Akif Ġnan‟ın yer alması ondaki edebî 

zevkin oluĢmasını sağlaması açısından önem arz eder. Bu grup yıllar sonra 

Ġstanbul‟da bir araya gelecek ve bağlarını koparmayacaklardır. MaraĢ Lisesi‟nin 

edebiyat ve sanat dergisi olarak yayınlanmıĢ ancak yayın hayatına ara vermiĢ olan 

„Hamle‟nin 1958 yılında yeniden çıkmasını sağlayan da yine bu gruptur. Grubun 

çalıĢmaları sadece okul dergisi ile kalmamıĢ, MaraĢ ilinin yerel gazeteleri olan 

„Engizek, Hizmet, Gençlik„ adlı gazetelerin sanat sayfalarında ikiĢerli gruplar halinde 

yazılarını yayımlamıĢlardır. Cahit Zarifoğlu da Alaattin Özdenören ile birlikte 

Hizmet Gazetesi‟nin sanat sayfasını hazırlamıĢtır. 

Zarifoğlu‟nun lisede iki dersten ikmale kalmıĢtır. Bu nedenle üç sene 

beklemiĢ ve 1961 yılında liseyi bitirmiĢtir. Onun bu üç yıllık bekleme zorunluluğu 
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eğitim hayatında belki bir kayıp gibi düĢünülse de o bu yılları (1958-1959‟da) 

KahramanmaraĢ‟ın Pazarcık ilçesinde bir yıl öğretmen vekilliği yaparak ve 

edebiyatla daha yakından ilgilenerek değerlendirmiĢtir. 

1961‟de Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı 

bölümüne baĢladı. Ancak on yıl süren filoloji eğitimini - maddi imkânsızlıklar 

sonucu çalıĢmak zorunda kalması sebebiyle - 1971‟de tamamlayabildi.  Zarifoğlu, 

hayatının bu on yıllık sürecini sadece lisans eğitimi ile değil aynı zamanda 1962‟de 

Açı dergisini çıkarmak, 1964‟de Yol dergisinde musahhih olarak çalıĢmak, 1967‟de 

Bab-ı Ali‟de Sabah gazetesinin teknik sekreterliği görevinde yer almak, aynı yıl dil 

kursu için Almanya‟ya gitmek, 1968 yılında Migros teĢkilatında kısa bir süre 

tercümanlık yapmak, 1969 yılında Hâkimiyet gazetesinde teknik sekreterlik yapmak 

ve 1970 yılında Turing Otomobil Kurumu‟nda muhasebe yardımcılığı görevini 

üstlenerek geçirmiĢtir. 1972-1973 yılları, Ġstanbul„da özel Bilir Koleji‟nde Almanca 

öğretmenliğine baĢladığı ve Goethe Enstitüsünün açtığı iki aylık dil kursu için 

Almanya‟ya gittiği yıllardır. 

1973-1975 yılları arasında Ġstanbul –Tuzla, SarıkamıĢ ve Kıbrıs‟ta askerlik 

görevini tamamladı. Askerden döndüğü 1975 yılında Makine Kimya Endüstrisi‟nde 

memurlukla baĢladığı iĢ hayatına 1976‟da TRT Genel Müdürlüğü‟nde mütercim 

sekreter olarak devam etti. 1976 yılı onun hayatı hakkında önemli kararlar alıp 

uyguladığı yıldır. O yıl Van müftüsü Kasım Arvas Hoca‟nın kızı Berat Hanımla 

evlendi. Yine aynı yıl „Mavera‟ dergisinin kuruluĢ çalıĢmalarında görev aldı.  

Lise yıllarında baĢlayan edebiyat ve sanata olan merakı Ģiir türünde eserler 

vermesiyle meyvelenmiĢtir. Onun yazdığı Ģiir türündeki eserleri 1967-1977 yılları 

arasında kitaplaĢacaktır. Ġlk hikâyesi „İns„ 1974 yılında basılmıĢtır. Günlük, anı, 

deneme, roman türünde eserler de vermiĢ olan yazarın çocuk edebiyatına ilgisi 

1980‟li yıllarda baĢlar. 1984‟te Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı ödülünü 

alır. Zarifoğlu, kırk yedi yıllık hayatının, çocuk edebiyatı ve edebiyat için en verimli 

çağları denilebilecek bir dönemde, 1987 yılının Haziran ayında vefat etti. Çocuk 

edebiyatı alanında yazdığı bazı eserleri ölümünden sonra yayımlanmıĢtır. 
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Cahit Zarifoğlu’nun Eserleri: 

ġiir:  ĠĢaret Çocukları (1967) 

Yedi Güzel Adam (1973) 

Menziller (1977) 

 Korku ve YakarıĢ (1986) 

Hikâye:  Ġns (1974) 

Roman:  SavaĢ Ritimleri (1985) 

   Ana (1991) 

Günlük: YaĢamak (1980) 

Deneme: Bir Değirmendir Bu Dünya (1986) 

               Zengin Hayaller PeĢinde (1989) 

Tiyatro:  Sütçü Ġmam (1987) 

Çocuk Hikâyeleri: SerçekuĢ (1983) 

                             Katıraslan(1983) 

                             Ağaçkakanlar (1983) 

                             Yürekdede Ġle PadiĢah (1984) 

                             Küçük ġehzade (1987) 

                             Motorlu KuĢ (1987) 

                             KuĢların Dili (1989) 

Çocuk ġiirleri: Gülücük (1989) 

   Ağaç Okul (1989) 

 

2. CAHĠT ZARĠFOĞLU’NUN KĠġĠLĠĞĠ 

Cahit Zarifoğlu, soyadının anlam özelliğini, kiĢiliğinde bu denli belirgin 

taĢıyabilen ender insanlardandır. Hayatı, yaĢamı yorumlayıĢı, çocukluğu, gençliği, 

Ģairliği, yazarlığı, babalığı, eĢliği gibi hayatta üstlendiği hangi rolde olursa olsun 
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zarif olmayı baĢarabilen bir insandır. O nedenledir ki o yaĢarken de onun ölümünün 

ardından da onun hakkında yapılmıĢ olumsuz eleĢtiriye rastlanmaz. Rasim 

Özdenören, onun hayatını Ģu cümleler ile ifade eder: 

“Ne çok acı var.” Cahit Zarifoğlu‟nun hayatı, bir baĢına bu tarafsız cümlenin içine 

sıkıĢtırılmıĢ gibidir. Mutluluklar, umutlar, mutsuzluklar ve umutsuzluklar da bu kısa 

ünlem cümlesinin içinde düĢünülebilir. Kırk yedi yıllık bir koĢuĢturmaca ile geçen 
bir ömrün dönemeçleri arasındaki mesafelere ne çok acı, ne çok aĢk, ne çok karar, ne 

çok piĢmanlık sığdırılmıĢ.” (Özdenören, 2007: 8) 

 

Zorlu ve mücadelelerle dolu bir çocukluk ve gençlik yaĢayan yazar, her ne 

kadar çocuk yaĢta hayatın gerçekleri ile yüzleĢip kendi içinde bir dünya oluĢturduysa 

da yine de tam anlamıyla hayatla bağlantısını koparmamıĢtır. Mizaç olarak sessiz ve 

sakin bir yapıya sahip olan yazarın iç dünyasında yaĢadığı hayatın kahramanı 

olduğunu ortaya koyduğu eserlerden anlayabiliyoruz. Yakın arkadaĢı Alaaddin 

Özdenören bir konuĢmasında Ģunları söyler: 

“Açlık, sınıfta kalmak, istikbale iliĢkin endiĢeler duymak gibi korkuları yoktu. 
Cahit‟in bir diğer özelliği de kendi içine dönük ve kendi dünyasını yaĢayan bir insan 

oluĢuydu. TartıĢmalara katılmazdı, konuĢmazdı veya çok az konuĢurdu. 

Ġndirgenemez bir yanı vardı Cahit‟in. Sanırdınız ki, her Ģeye karĢı ilgisiz bir tavır 

içinde. Fakat sonradan yazdıklarında görüyorduk ki, her Ģeyi dikkatle incelemiĢ, 
özümlemiĢ.” (Özdenören, et: 2011) 

 

Hayata her zaman olumlu bakan ve pozitif düĢünen bir insan olup karĢılaĢtığı 

olumsuzluklara bir çözüm yolu bulmakta ve onu kendine ve çevresindekilere 

problem olmasını engellemekte oldukça pratiktir. 

”Kızgın ve sıkıntılı olduğunda bile yüzünde hiç kötücül ifade olmazdı. Art niyet 

taĢımadığından emin olarak konuĢabileceğiniz ender insanlardan biriydi. Sanatçı 

kiĢiliğe de bu bakımdan ĢaĢırtıcı sayılmalıdır.  Çevresinde hiçbir zaman çoğu 

sanatçıda gördüğümüz kaprisli, geçimsiz veya kibri çağrıĢtıran istiklâl havasını 
estirmemiĢtir. Buna mukabil, müstakil ve sanatçı konumunu her zaman hissederek 

yaĢadı.”  (Kaya, 2007: 10) 

 

YaĢamın sevincini hep içinde taĢıyan Zarifoğlu‟nun hastalık zamanlarında 

dahi hasta psikolojisine bürünmediğini, neĢesinden bir Ģey kaybetmediğini Ģu 

cümleler kanıtlar niteliktedir.  

“Latifeden hoĢlanırdı. Dertlerini ve üzüntülerini paylaĢmak istediğini 

hatırlamıyorum. Ama mutluluklarını paylaĢmak istediğine çok Ģahit olmuĢumdur. 
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Son hastalığında kendisini hastanedeki ilk ziyaretimde benden ısrarla fıkra 

anlatmamı istemiĢti.” (Özdenören; 2011) 

Zarifoğlu çevresine karĢı oldukça duyarlı bir kiĢiliğe sahiptir. Onun doğaya,  

çocuklara, iyiye ve güzele ulaĢtıran her Ģeye karĢı düĢkünlüğünü Alaaddin 

Özdenören Ģu Ģekilde ifade eder: 

”Cahit fıtraten bir Ģeyler için yaratılmıĢtı. Her türlü güzelliğe âĢıktı. Ġnsan 
güzelliklerine, tabiat güzelliklerine ve insan eserinin güzelliklerine âĢıktı. Çok kimse 

bilmez. Cahit„in müzik tutkusu vardı. Cahit„in bir müze kültürü vardı. Bunlardaki 

güzellikleri hisseder ve içine doğduğu gibi o güzellikleri kendi diliyle çevresine de 
yansıtırdı.” (Özdenören, 2011) 

 

Ġçinde Allah inancını derin bir Ģekilde taĢıyan ve yaĢayan yazarın bu 

duygusunu NakĢi olan babasının yaĢam tarzının onda bıraktığı izler olarak 

yorumlayabiliriz. Edebiyata olan merakını çeĢitli edebî türlerle ortaya koymaya 

baĢlamasından bu yana, eserlerinde bir kendine haslık, bir gerçeğin peĢinde olma ve 

arayıĢ içinde olduğu görülür. Yazdığı eserlerinde inanç, dua, Ģükür gibi ahlaki 

unsurlara sıkça rastlamak mümkündür. O sadece duygu ve düĢüncelerini yazıyla 

ifade eden bir yazar değil aynı zamanda yazdıklarından sorumlu olduğunun 

bilincinde bir yazardır. 

3. CAHĠT ZARĠFOĞLU’NUN SANATI 

Zarifoğlu eserlerini ortaya koyarken ne edebi kaygı peĢinde koĢmuĢ ne belli 

bir zümreye hitap etmek için uğraĢmıĢ ne de edebiyat dünyasında kendine bir yer 

edinme derdini taĢımıĢtır. O sadece yazmıĢtır. Yazarken hiçbir Ģey düĢünmeden 

ortaya koymuĢtur içindeki dünyada beslediği duygularını ve hislerini. Onun lise 

yıllarına denk düĢen yazın hayatının baĢlangıcına baktığımızda da yazmaya 

baĢlamasının planlı bir Ģey olmadığı görmekteyiz. Yazmaya ve Ģiire nasıl baĢladığını 

kendisi Ģu Ģekilde ifade eder:  

“Durup dururken, Ģiirle ilgili bir ilk anım yok. Herhangi bir olay olmadı. Çocuklar 

ellerine geçen her Ģeyi, bozulacağını, kırılacağını, patlayacağını hesaba katmadan 

kurcalamaya baĢlarlar. Öyle baĢladı ve ilkindeki gibi devam ediyor. Açılacak bir 

kutunun, sökülecek bir saatin parçaları sayılıdır ve biter. Ve çocuk son parçayı 
sökünceye kadar uğraĢır. Burada da bir son parça var: Son nefes…” (Zarifoğlu, 

2006: 46) 
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O edebiyat ve sanat dünyasına Ģiirleriyle adımını atar. Yazdığı Ģiirler herkesin 

dikkatini çeker. Edebiyata bir yenilik, yeni bir nefes getirerek bir farkındalık 

oluĢturur. Kendi Ģiir türünde verdiği eserleri Ģöyle değerlendirir:  

“ĠĢaret Çocukları bir bakıma iĢaret edilen, gösterilen, seçilen çocuklardır. Bunlarda 

birtakım manevi yetenekler vardır. Bunlar büyürler „Güzel Adam„ olurlar. „Yedi 

Güzel Adam‟ baĢlıklı kitap ve içinde yer alan Ģiirler, bu güzel adamları anlatır. Fakat 
bunlar adeta dünyevi, maddi bir mücadele içindedirler. Evet, bir mücadele 

içindedirler. Soylu bir davanın kavgasını yaparlar. Ġçlerindeki soyluluk, manevi güç 

bu kitapta daha çok irilik, adele kuvveti, Ģecaat Ģeklinde belirginleĢir. Öfkeli 
adamlardır bunlar. Ġri gövdelerine, rüzgârlı baĢlarına rağmen ipince bir yürekleri 

vardır. Hassastırlar. ÂĢık olurlar. Sevgilileri, anlatılan bu atmosfer içerisinde biraz 

belirsizdir. Ġyi gören gözler bu Ģiirleri okuduğunda sevgilinin zaman zaman bir kadın 
zaman zamansa manevi bir özellik olduğunu görür. Davadır sevilen. Uğruna 

mücadele edilen Ģey: Ġslami bir öz. Ama henüz yola koyulmamıĢtırlar. Bir anlamda 

kabukta seyrederler. Ve iĢte bu „Yedi Güzel Adam„ kitabından sonra „Menziller‟ 

gelir. Bu güzel adamlar belli bir menzile doğru yola koyulurlar. Allah ve Peygamber 
sevgisi, dünya ihmal edilmeden ön plana çıkmaya baĢlar. Ve tasavvufi algılama daha 

netleĢir. ĠĢte son kitabımız olan „Korku ve YakarıĢ‟ menzile doğru yol alan güzel 

insanların, bu müminlerin vardıkları bir makamdır. Korku ve YakarıĢ makamı, 
Ġslamî deyimiyle „Havf ü Reca‟ makamı. Bütün müminler bu makamda bulunurlar. 

Korkarlar Allah‟tan ama aynı zamanda umarlar. Beklerler. Allah‟ın af ve 

merhametini, lütuf ve keremini beklerler.” (Zarifoğlu, 2006: 90) 

 

Onun Ģiirlerinin yapısı, kullandığı dil ve üslubu kimi eleĢtirmenlerce kapalılık 

ve anlaĢılmazlıkla nitelendirilmiĢ olsa da onun Ģiire getirdiği yenilik günümüz 

Ģairlerine ilham olmaktadır. Kullandığı semboller ve kelimeleri yerleĢtiriĢi kendine 

özgü haslığın bir göstergesi olup Zarifoğlu‟nu yazıldığı dönem değil de sonradan 

değeri anlaĢılan Ģair konumuna getirmektedir. O zor Ģiiri sever, zor anlaĢılarak Ģiiri 

üzerinde düĢünülmesini ister. Hiçbir zaman Ģiirlerinde bir ideolojiyi benimsetme ya 

da bilgi verme, öğretme amacına rastlanmaz. Duygularını içinden geldiği gibi 

herhangi bir art niyet beslemeden, söylediğinin ulaĢmasını istediği bir hedefi 

olmadan yazar. Ancak yazdığından sorumluluk duyduğunu Ģu cümlelerle ifade eder: 

“Her insanın bir sorumluluk çevresi var. Eh, bir Ģairin de olacak böyle bir duygusu. 

Ancak Ģairlikle sorumluluğu derinlemesine anlamıĢ, idrak etmiĢ değilim. Kendimi 

bildim bileli Ģiir yazıyorum. BaĢ iĢim olarak. Ancak çok tabii bir iĢleyiĢle. Belli 
düĢüncelerle etrafını çevirerek, bir yerlere yönlendirerek değil. Buna rağmen bir 

sorumluluk vardır. Kendiliğinden. Bunu da eğilimlerimiz, dünyaya bakıĢımız 

belirliyor. Ancak Ģahsen bu belirmenin bir filtreden, bir süzgeçten ibaret olduğunu 

söylemeliyim. Yani doğrudan Ģiire müdahaleleri yoktur. Aksi halde Ģiir tehlikeye 
girer, Ģiir bildiriye dönüĢür.” (Zarifoğlu, 2006; 39-40) 
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Zarifoğlu‟nun eserlerinin Ġkinci Yeni akımının eserleri ile benzediğini hatta 

onların birer taklidi olduğu düĢünülmüĢtür. Ancak onun eserleri dikkatle 

incelendiğinde onun bu konuda taklide düĢmediği görülecektir. ġiirlerinin temelini 

Ġkinci Yeni‟ye dayandırmıĢ olsa da onun ne yerli ne de Batılı bir ideali 

benimsediğine rastlanmaz. O kendi yeniliğinin peĢinde olmuĢ ve Ģimdiye kadar 

kullanılmamıĢ söz dizimi ve semboller ile dili yoğurarak Ģiir anlayıĢına yenilik 

getirmiĢtir. Zarifoğlu kaderi, yalnızlığı, var oluĢu, ölümü, doğayı, aĢkı, insanı, insana 

ait olan her Ģeyi kendine özgü bir Ģiir diliyle anlatmayı baĢaran bir Ģairdir.  

“Doğrusunu söylemek gerekirse ben de çok sonra sevdim Zarifoğlu Ģiirini. 

Okudukça sevdim, okudukça içine girdim bu ürpertili dünyanın. Kendine göre bir iç 

dokusu var Ģiirinin. Bir iç ürpertiyle, hayretle baĢlayan Ģiiri metafizik ürpertiyle 
tasavvufa yönelmiĢ. Ötelerden gelen bir ilham coĢkusu. Bu coĢku, önce onu 

kendisiyle hesaplaĢmaya götürüyor, sonra topluma bir kapı aralıyor. Hemen bütün 

Ģiirlerinde kullandığı içe açılma, sezgileri yansıtma yöntemi onu ruhun özüne doğru 

harekete yöneltmiĢtir.” (Kaya, 2007: 13) 

 

Cahit Zarifoğlu‟nun hemen her edebî türde eserleri vardır. O belli türde eser 

verme kaygısı taĢımamıĢtır, duygu, düĢünce ve hislerini kimi zaman Ģiirle, kimi 

zaman anı-günlükle, kimi zaman da çocuklara yönelerek ortaya koymuĢtur. 

“Kendinden sonra yazmaya baĢlayan genç Ģairlere hangi özellikleriyle yol göstermiĢ 

olursa olsun, O‟ndan sonrakiler O‟nda ders alınacak bir taraf bulacaklardır.” (Özel, 

et:2011) ġiire yaklaĢımı ve Ģiiri yorumlayıĢında olduğu gibi vermiĢ olduğu diğer 

eserlerde de aynı çizgiyi ve sanat anlayıĢını korumuĢtur. Bu anlamda edebiyat 

dünyasında kendini gerçekleĢtirmiĢ,  kendini oluĢturmuĢ bir edebiyatçı olduğunu 

söyleyebiliriz.  

4. CAHĠT ZARĠFOĞLU’NUN TÜRK ÇOCUK EDEBĠYATINDAKĠ 

YERĠ 

Cahit Zarifoğlu edebiyat hayatına Ģiirleriyle baĢlangıç yapmıĢ, 1980‟li 

yıllarda Mustafa Ruhi ġirin‟in tavsiyesi üzerine çocuk edebiyatına yönelmiĢtir. 

Çocuk edebiyatı alanı Türkiye‟de geç doğmuĢ bir alan olarak geliĢimine yeni yeni 

baĢlarken bu alandaki eksikliği gidermek için Zarifoğlu da eserleri ile elinden geleni 

yapmıĢtır. 

Zarifoğlu‟nun çocuk edebiyatı alanında yazdığı masallar ve çocuk Ģiirleri 

onun çocuklara karĢı olan duyarlılığının ve merkeze çocuğu alan bir edebiyat 
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anlayıĢının sonucudur. Çocuk edebiyatına yönelmesini ve bu alanda eserler 

vermesini kendisi Ģöyle ifade etmektedir:  

“Sanırım geç de olsa çocuklar için yazmak aklıma gelirdi. Çocukları nasıl desem, ta 

çocukluğumdan beri severim ben. Hile, hurda, yalan dolan çok mu tedirgin ederdi 
beni? BaĢka bir sebebi mi vardı? Çocukların saf ve günahsız hallerine hayranlık 

duyardım. Toplardım çocukları baĢıma ve onlara o anda imal edilmiĢ „dünyanın„ en 

aktüel masallarını anlatırdım. Hele kahramanlarını da orada bulunan çocuklardan 
seçer onların özelliklerini seçerseniz çok ilginç olur. Hem onlar için hem anlatan 

için.” (Zarifoğlu,2006: 6) 

 

“Çocuklar için yazmakta, çocukça, katıksız bir mutluluk vardır. Bir sorumluluğa evet 

demenin kahramanlığı vardır. Kıyasıya bir savaĢta çocukları daha Ģimdiden kendi 

safımıza katmanın savaĢçı kaderi vardır ve bütün bunlar çocukça öyle mi? Eğer bunu 

kelli felli adamlar söylüyorlarsa, bu adamları eğitmek, ayıktırmak için bir yayın türü 
daha geliĢtirilmeli.” (Zarifoğlu,2006: 125) 

 

Zarifoğlu‟nun çocuk edebiyatı alanında eser vermesinin amacı; çocukların 

dünyasına girip, hayata onların gözünden bakmak ve hayatı onların bakıĢ açısıyla 

yorumlamaktır. ġiirlerinde ortaya koyduğu yenilikçi anlayıĢına bu amaç 

doğrultusunda masallarında da yer vermiĢtir. Onun yazdığı çocuk masalları ve 

hikâyeleri klasik masallar değildir. Modern dünyanın tasvir edildiği mekânlar, 

orijinal kahraman ve konuların yer aldığı modern masalları ile çocukların ilgisini 

çekmeyi baĢarmıĢtır. “ Zarifoğlu, özellikle çocuklara (…) dönük çalıĢmalarıyla onları 

ideal bir çizgiye getirebilmenin sancısını her an duyumsamıĢ ve dolayısıyla onların 

gönüllerinde yeni pencereler açmayı baĢarmıĢtır.” (Eryiğit, 2007: 270) 

Çocuk edebiyatı alanındaki boĢluğu fark etmiĢ ve bu alandaki yanlıĢ 

düĢüncelere karĢı çıkmıĢ bir yazar olarak çocuklar için ayrı edebiyatın bir ihtiyaç 

olduğuna inanmıĢtır. Edebiyatın, hayatın gerçeklerinin ve hayatta yaĢanılabilecek 

olayların bir provası olarak değerlendirilmesi durumunda çocuk edebiyatı aracılığıyla 

onları hayata hazırlamanın ne denli önemli olduğunun farkındadır. “Onun 

dünyasında çocuk edebiyatı estetik ihtiyaçları karĢılamakla kalmıyor aynı zamanda 

değerlerin taĢıyıcılığını da yapıyor.” (Eryiğit, 2007: 270) 

Zarifoğlu eserlerini sadece çocuklar için değil aynı zamanda yetiĢkinlerin de 

okuyup kendilerince yorumlama yapabilecekleri Ģekilde ortaya koymuĢtur. 

Toplumsal sorunlara çözüm bulmak, Ġslami edebiyatın özelliklerini yansıtmak, 

geleneklerimizin ve toplumsal değerlerimizin aktarılmasında edebiyatı bir araç 
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olarak -ama asla amaç değil- kullanmak onun edebiyatta olduğu kadar çocuk 

edebiyatında da birikimli bir edebiyatçı olduğunu göstermektedir. Onun sanat 

anlayıĢında öğretme ön planda olmamıĢtır. Verdiği bütün eserlerde okura ulaĢtırmak 

istediği mesajları satır aralarına gizlemiĢtir. ”Zarifoğlu‟nun çağdaĢ masallarında 

dünya görüĢü ve ahlaki değerler suyun içindeki mineraller veya meyvenin içindeki 

vitaminler gibi durmaktadır. Çocuk bu kitapları zevkle okurken aslında beslenmekte 

ve gelecek için güç toplamaktadır. “ (Eryiğit, 2007: 280) 

Çocuktaki edebî zevki geliĢtirme, onda okuma isteği uyandırma, onun 

anlayabileceği dil kullanarak ondaki algı ve yorumlama gücünü geliĢtirme 

sorumluluğunun farkında olan Zarifoğlu çocuklar için yazmanın daha çok dikkat ve 

özen gerektirdiğine inanır. “Çocukluk ediyorlar. Çocuklar için yazmanın çocukça bir 

iĢ olduğunu söyleyenler, kendi çocuklarının kitap okumasını saçma sapan bulanlar 

olmalı. Ya da çocuklarına hiç kitap okumamıĢ insanlar. Bunların söylediklerine 

gülüp geçmek mümkün ama üzerinde düĢünülse daha iyi olur.” (Zarifoğlu, 2006: 

125) Çocuk kitaplarında da Ģiirlerinde olduğu gibi okurun iç dünyasına yönelmiĢ, 

çocuğa görelik ilkesini benimseyerek vermek istediği öğüt ve iletileri semboller ve 

alegorik anlatımlara baĢvurarak çocuklara hissettirmeyi baĢarmıĢtır. 

5. CAHĠT ZARĠFOĞLU’NUN MASALLARI ÜZERĠNE 

Cahit Zarifoğlu, çocuk edebiyatı alanında eser vermeye geç baĢlamıĢ ancak 

verdiği eserleri ile yenilikçi çocuk edebiyatının önemli temsilcilerinden olmayı 

baĢarmıĢtır. Çocuklar için Ģiir ve masal türünde eserler veren yazar neden masal 

yazmayı seçtiğini Ģu Ģekilde açıklar: “Masalın tabiliği, yumuĢaklığı içinde daha 

kolaylıkla kalem oynatabiliyorsunuz. Yazarlık bir militanlıktır. Zira savunduğunuz, 

inandığınız bir düĢünce var. Ġster istemez o düĢüncenin emrindesiniz.” (Kantarcıoğlu, 

1991: 50) 

“Zarifoğlu‟nun zekâ çağlayanı onu hep masalın içine itmiĢtir. Serüvenden 

hoĢlanması da bununla açıklanabilir. Adeta masalları gerçekleĢtirmek istemiĢtir 

hayatı boyunca. Evlenmeden önce de arkadaĢlarına bol bol masallar anlattığı 

hatırlanırsa söylemek istediklerimi bir yere oturtabiliriz. Çocuklarına her gece masal 
anlattığını biliyoruz. BeĢ yıl süreyle bana da çok masal anlattı. Latife anlatmaktan da 

hoĢlanırdı.” (ġirin, et: 2011) 
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Onun çocuklar için yazdığı eserlerin hangi edebî türde olduğu konusunda 

edebiyatçılar fikir ayrılığına düĢmüĢlerdir. Kimi edebiyatçılar onun eserlerinin masal 

türünde olduğunu savunmakta kimi edebiyatçılar ise hikâye türünde olduğunu 

söylemektedirler. Ancak onun eserleri modern-sanat masallarının en güzel örneğidir. 

Masallarında ele aldığı konuların güncel ve kahramanlarının orijinal olması onun 

masallarını güncel-sanat masalları olduğunun kanıtıdır. Mustafa Ruhi ġirin onun 

masallarını „çağdaĢ masallar‟ olarak sınıflandırırken Zarifoğlu‟nun masallarındaki 

çevrenin günümüzdeki çevre olduğuna dikkat çekmiĢtir. Eserlerin kurgulanıĢı 

bakımından hikâye türüne yakın olduğu Ģeklinde yorumlanması yazarın masala 

getirdiği yeniliğin henüz anlaĢılamamasından kaynaklanmaktadır. 

Çocuk edebiyatı yazarlığı eğitimi almaması ve eserlerinde Ģimdiye kadar hep 

yetiĢkinlere seslenmesi, yazdığı masalların okurunu yalnızca çocuklar değil aynı 

zamanda yetiĢkinler olması sonucunu doğurmuĢtur. ”ġu kısa zaman içinde 

masallarımın hemen her yaĢta kimselerin okuduğuna Ģahit oldum çevremde. 

YaĢlarına göre değiĢik zevkler alıyorlardı, değiĢik anlıyorlardı. Sevdim bunu.” 

(Zarifoğlu, 2006: 56) Masallarının sorun odaklı olması, toplumsal değerleri iĢlemesi, 

geleneklerimizin aktarıldığı eserler olması her yaĢtan okuru kendine çekmesini 

sağlamıĢtır. Edebiyat zevki ile çocukların sahip olduğu kavram bilgisini geliĢtirmeyi 

ustaca birleĢtirmiĢtir. Onların zihninde yeni birer pencere açarak onlara farklı bir 

bakıĢ açısı kazandırmayı baĢarmıĢtır. Kuru bir anlatımla okuru bilgilendirme kaygısı 

onun masallarında yer almaz. ”O çocuk hikâyelerini hem çocukların ilgisini çekecek 

hem de çocukları hayatın gerçekleriyle yüzleĢtirecek nitelikte yazmıĢtır.” (Aldı, 

2007: 270)  

Masallarındaki üslubu tıpkı Ģiirlerindeki ahengi taĢır. Vermek istediği 

mesajlarda ve okurun dikkatini çekmek istediği noktalarda alegorik ve sembolik 

anlatımlara baĢvurmuĢtur.  

“Zarifoğlu fantastik türü bilinçli olarak seçtiği için masallarını da bilinçli olarak 
alegorik bir kurguya büründürür. Fantastik kurgu ve alegorik anlatım yetiĢkin kadar 

çocuğun da ilgisini çeker ve çocuklarca bu kitapların okunmasında türün ve 

anlatımın rolü büyüktür. Bu da Zarifoğlu‟nun çocuğun hayal gücünden yararlanmayı 

bildiğinin önemli bir göstergesidir.” (ġirin, et: 2011) 
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6. CAHĠT ZARĠFOĞLU MASALLARININ ÖZETĠ 

6. 1.  AĞAÇKAKANLAR 

Cahit Zarifoğlu‟nun Ağaçkakanlar masalı yazarın kendine ait diğer 

masallardan da klasik masal örneklerinden de farklı bir yapıdadır. Farkı ise; masalın 

bir tekerlemeyle baĢlayan döĢeme bölümü ardından kahramanların tanıtıldığı ve 

olayın baĢladığı giriĢ bölümü, olayların geliĢip bir düğümün ortaya çıktığı geliĢme 

bölümü ve düğümün çözüldüğü, yine bir tekerleme ya da dileklerin bildirildiği sonuç 

bölümü Ģeklinde bir yapıya sahip olmayıĢıdır.  

Masalın yapısına baktığımızda; giriĢ bölümünde bir babanın çocuğuna masal 

anlatmaya baĢlaması ancak çocuğun masalın tekerlemesinin olmamasından ya da 

babasının aslında masalı aklından uydurmasını öğrenmesinden dolayı bu Ģekilde 

masal anlatılmasından memnun olmaması belirtilmiĢtir. Baba ise masalın nasıl 

biteceğini bilmeden baĢlamıĢtır masala. Ve çocuğunu meraklandırarak, onda heyecan 

duygusu uyandırarak masalı ona anlatmayı hedefler. 

GeliĢme bölümünde ise; yazar ulaĢacağı son noktadan giriĢ yaptığı masalın 

baĢlangıç kısmına döner ve ağaçkakanların hikâyesini anlatmaya baĢlar. Masal 

kahramanlarını hayvanlar üzerinden seçen baba onları kiĢileĢtirerek okurun 

duygudaĢlık kurmasını sağlamak ister. Masalda bir ağaçkakan ailesi vardır. Aslında 

tam bir aile özelliğini taĢıyamamaktadırlar. Çünkü anne ve baba ağaçkakandan ibaret 

olan nüfuslarına bir çocuk eklenmesini yürekten istedikleri halde çocukları olmaz. 

Ancak bu durum karĢısında onlar ne ümitlerini kesmiĢler ne de isyana 

yönelmiĢlerdir. Her gün bir çocuklarının olduğunun hayalini kurarlar. Ve bir gün 

böyle bir hayalin sonrasında baba ağaçkakan bir rüya görür. Rüyasında bir çocuğa 

sahip olmuĢlardır ancak bu yavru ağaçkakan bekledikleri özelliklere sahip olmayan; 

asi, anne – babasına baĢkaldıran ve baĢka hayata özlem duyan bir yavrudur. Rüyanın 

etkisinden kurtulamayan anne ve baba gerçekte de bir gün çocuk sahibi olurlar ancak 

onun da asi olacağı düĢüncesini bir türlü akıllarından çıkaramazlar. Sonunda 

mutluluğa kavuĢan anne babanın içinde kuruntular ve Ģüpheler eksik olmaz. Anne – 

baba ağaçkakanın iç hesaplaĢmasına rastladığımız bu bölümlerde ikisi de kendilerini 

her an sorgularlar. 
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Zarifoğlu‟nun baĢarılı bir ruh çözümlemesi örneği olan bu masal aynı 

zamanda estetik özelliğini yok etmemiĢtir. Yazar hem edebi duyguyu ön plana 

almayı baĢarmıĢ hem de psikolojik tahlillerde bulunmuĢtur. Sık sık araya girip 

müdahale eden yazar hayal ile gerçeğin birbirine karıĢtığı zamanlarda okurun hayal 

gücüne baĢvurur ve onun hayal gücünü geliĢtirmeyi amaçlar. Bunu da kendisi Ģöyle 

ifade eder: ”Bu küçük hikâye sona erdiği zaman, yukarıdaki giriĢin boĢlukta kalır 

gibi olduğu görülecektir. Ama akıllı çocuklar, hayalleri geniĢ insanlar rüya ile 

gerçek; hayal ile korku ve vehim arasındaki boĢlukları dokuyarak kendilerine göre 

yorumlar yapabileceklerdir.” (Zarifoğlu, 2006: 8) 

Sonuç bölümünü ise; yazar okurun yorum yapmasını sağlamak adına okurun 

hayal gücüne bırakmıĢ ve çocuk merkezli etkinliklerden olan yarım bırakılmıĢ hikâye 

ve masalı tamamlama etkinliklerine benzer bir sonla tamamlamıĢtır. 

Zarifoğlu‟nun diğer masallarında da olduğu gibi bu masalı da hem 

yetiĢkinlerin hem de çocukların düĢünce dünyasına ve hayal gücüne hitap etmektedir. 

Birlikte yaĢama, sebat etme, umudunu yitirmeme, iç hesaplaĢma, hayatta hırslı 

olmanın kötü sonuçlar doğurabileceği gibi kavramlar ve mesajların farkına 

varılmasını ve bu kavramların içinin doldurulmasını sağlaması açısından bu masalın 

çocuklara okutulmasının önemi büyüktür. 

6. 2.  KATIRASLAN 

Katıraslan masalında üst tarafı aslan alt tarafı katır olan fantastik bir 

kahraman ile tilkinin beraber bir yolculuğa çıkmaları ve yolculuk boyunca 

karĢılaĢtıkları serüvenler anlatılır. Kurgu olarak bakıldığında roman türünün 

özelliklerini taĢır gibi dursa da bu durum sadece yapı için geçerli olup konusu ve 

kurgusu fantastik masal türünün özelliklerine uygun olarak yazılmıĢtır.  

Masalda tilkinin her hareketinin insanların yaĢayıĢına uygun Ģekilde 

resmedilmesi, hareketlerinde planlı olmayı, dikkatli ve düzenli olmayı önemsemesi; 

aslanın ise ormanlarda olduğu gibi bu yolculukta da krallığını sürdürmek istemesi, 

rahatına düĢkün olması, her Ģeyde hazıra alıĢkanlığı ile iki karakterin birbirine ne 

kadar zıt olduğu ortaya konmuĢtur. Ancak yazar onların bu zıtlıklarından hareketle 

okura gerekli kavramların iletilmesini sağlamıĢtır.  



 

18 
 

Üç bölümden oluĢan masalın baĢlangıç ve giriĢ kısımlarının yer aldığı birinci 

bölümünde masal kahramanlarının hem birbirlerine hem de okura tanıtılmasına 

yönelik diyaloglar yer alır. Ġkinci bölümde ise yolculuğun maceralı kısmına baĢlanır 

ve katıraslan insanlar tarafından görülür. Böylece kahramanların insanlarla 

karĢılaĢmasıyla olaylar; Ģimdiye kadar görülmemiĢ bir tür olan katıraslanın 

anlamlandırılması ve katıraslan ile tilkinin yakalanması için yapılan mücadeleler 

Ģeklinde yön değiĢtirir. Üçüncü ve son bölümde ise onları yakalamak için kurulan bir 

Ģehir ve ekipler sayesinde yakalanma maceraları yer alırken bu bölümde aslan 

içgüdülerine yenik düĢerek tilkiyi yer. 

Masalın geneline bakıldığında gerek tilkinin insana benzeme ve insan gibi 

yaĢama özentisinde gerekse aslanın davranıĢlarında kahramanların baĢka hayata 

özlem çektiği görülmektedir. Tilki, masalın baĢlangıcından aslan tarafından 

yenilmesine kadar olan süreçte aslanın her dediğini yapmakta ve ona hizmet 

etmekten rahatsızlık duymamaktadır. Kendinden fedakârlık ve ödün gerektirecek 

durumlara dahi göz yumar. Adeta aslanın gönlünü hoĢ tutabilmek için çırpınır. Aslan 

ise bu durumdan olabildiğince memnundur ve tilkinin ona olan bu ilgisini 

kullanmaktan çekinmez.  Bu durum çocukların gözüyle toplumsal bir eleĢtiri, sosyal 

bir sorun olarak algılanabilirken ardında yatan sembol ve simgelerin anlamlarını da 

yetiĢkinler yorumlayacaktır. 

Aslanın tilkiye her dediğini yaptırması büyük güçlere sahip olan devletlerin 

sömürgelerine karĢı yaklaĢımlarını sembolize etmektedir. Güç dengesi ve 

emperyalizmin örneklerine kahramanların diyaloglarında rastlayabilmekteyiz. 

Avrupalı insanlar ve yaĢam tarzları katıraslan tarafından canlandırılmakta iken 

Anadolu insanını da tilki temsil etmektedir.  

“ Yüklerini bozdular. 

-Yemeği ben hazırlarım dedi tilki. 

Aslan bir ağacın altına oturdu, belini dayadı, piposunu yaktı ve bekledi. Bir de kitap 
açtı kendine.” (Zarifoğlu, 2006: 12-13), “Tilki aceleyle eĢyalarını karıĢtırdı, bir torba 

Ģeker buldu, irice bir kaĢığı Ģekerle doldurdu, süte attı, karıĢtırdı ve piposunu 

tüttürmekte olan aslana getirdi.” (Zarifoğlu, 2006: 31) 
 

BatılılaĢmanın etkisini sadece aslan ve tilkinin diyaloglarında değil aynı 

zamanda onları yakalamaya çalıĢan ve bir kez olsun katıraslanı görüp meraklarını 

gidermeye çalıĢan insanların davranıĢlarında da bu etkiyi görmek mümkün. GösteriĢ 
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merakına yenik düĢen kadınların yaz günü kürk giymesi de, katıraslanı yakalama 

ekibinin Türklerden değil de yurtdıĢından özel getirtilen ekiplerden seçilmesi de bu 

durumun göstergesidir. “ Köylü ve yerli baĢuzmanın iĢine son verilmiĢ, aradan birkaç 

saat geçmeden dıĢ uzmanlar yerlerini almak üzere memlekete giriĢ yapmaya 

baĢlamıĢtı.” (Zarifoğlu, 2006: 73) 

Zarifoğlu yetiĢkinleri hedeflediği mesajlarını çocuksuluğa uygun ifadelerle 

üzerini örterek baĢarılı bir Ģekilde aktarmıĢtır.   

6. 3.  KUġLARIN DĠLĠ 

Cahit Zarifoğlu‟nun Kuşların Dili adlı eseri Feridüddin Attar‟ ın Mantıku‟t 

Tayr adlı eserinin çocukların anlama ve algı seviyesine uygun olarak uyarlanmıĢ 

Ģeklidir. BaĢarılı bir uyarlama yapmıĢ olan yazar metindeki kuĢları ve onların 

baĢından geçenleri birer araç olarak kullanmıĢ ve çocukların zihninde Allah inancı, 

dua, sabır, zorluklarla mücadele etme, cesur olma, özgüven ve kararlılık gibi 

kavramları geliĢtirmeyi amaçlamıĢtır. 

Mantıku‟t Tayr „KuĢların Mantığı‟ anlamına gelmektedir ki metinde de 

kuĢların ulaĢmak istedikleri hedeflerine mantıklı davranarak ulaĢabildikleri 

anlatılmaktadır. KuĢların bir padiĢaha, bir öndere, bir yol göstericiye ihtiyaç 

duymaları ve bunun için yaptıkları zorlu bir yolculukla baĢlar masal.  

“-Ben demiĢ Hüthüt, Süleyman peygamberin postacısıyım. Onun nice sırlarını 
bilirim. Dilerseniz hepinizi padiĢahımız Simurg‟a götürürüm. 

Ġlkin hepsi kabul etmiĢ. 

-Haydi gidelim, demiĢler. Ġçlerinden biri: 

-Nerede bu padiĢah, diye sormuĢ. 
Hüthüt anlatmıĢ. 

Meğer padiĢah Simurg öyle kolay varılır bir yerde değil. Bu padiĢah binlerce nur ve 

zorluk perdelerinin arkasında. Ona eriĢmek için bunların tümünü tek tek aĢmak 
gerek.” (Zarifoğlu, 2006: 8) 

 

Böyle diyerek baĢlamıĢ kuĢların zorlu ve çetin yolculuğu ancak yolculuğun 

bu kadar zor olduğunu tahmin etmeyen kuĢlar türlü bahanelerle yolculuktan 

vazgeçmek istemiĢler. Ne zaman bir kuĢ vazgeçmek için bir bahane uydurmaya 

kalksa onların yolculuklarında baĢkanları olan Hüthüt ona bir hikmetli, ders veren ve 

onları yolculuğa devam etmesini sağlayan hikâyeler anlatarak onları ĢevklendirmiĢ.  
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Hüthüt kuĢlara yolculuk boyunca karĢılaĢacakları vadilerden ki -her biri 

birbirinden zorlu ancak bir o kadar da güzelliklerle dolu olan istek vadisi, aĢk vadisi, 

bilgi ve marifet vadisi, istiğna vadisi, tevhid vadisinden- bahsederek onları hem 

bilgilendirmiĢ hem de onlarda heyecan uyandırarak yolculuğa devam etmelerini 

sağlamak istemiĢtir. Buna rağmen gücü yetmeyen, takati kalmayan, kimi kuĢlar 

yolculuğa devam edemez duruma gelmiĢ ve ayrılmıĢlardır. 

Son vadiyi de aĢtıklarında sadece otuz kadar kuĢ kalmıĢtır. Sabredip Simurg‟a 

ulaĢmak için her zorluğu göze alan bu kuĢlar büyük bir heyecanla yol boyunca 

hayalini kurdukları padiĢahlarını bir an önce görme hevesindeyken büyük bir 

sürprizle karĢılaĢırlar. 

“O zaman yakınlık güneĢi doğdu. 

Simurg belirdi. Bir de baktılar ki Simurg kendilerinden ibaret. 
Hiç Ģüpheleri yok. BaĢları döndü, ĢaĢırıp kaldılar. 

Ne olduğunu bir türlü kavrayamadılar. Kendilerini Simurg olarak gördüler. 

Esasen sen Simurg‟sun, Simurg senden ibaret.  
Simurg‟a bakınca kendilerini gördüler, kendilerine bakınca da baktılar ki kendileri 

yok sadece Simurg var.” (Zarifoğlu, 2006: 92) 

 

O zaman anlamıĢlardır ki ulaĢmak istedikleri önder aslında kendileridir ve 

kendi içlerindedir. Zarifoğlu burada Simurg adlı padiĢahı bir simge olarak 

kullanmıĢtır. Kitabın arka planına geçersek eğer Simurg‟un Allah‟ı simgelediğini 

anlamak zor olmasa gerektir.  Simurg‟a ulaĢmaya çalıĢan kuĢlar da biz insanları 

simgelemektedir. Ona ulaĢtıklarında kendilerini bulmaları ise; tasavvuf inancında da 

yer aldığı üzere her bireyin aslında Yaradanın yeryüzündeki bir görüntüsü, bir iz 

düĢümü olduğuna iĢarettir. 

 Allah‟ı arayan insanlar onu ne ilimlerde ne de baĢka bir yerde bulabilirler. 

Kendi içlerine bakmaları yeterli olacaktır mesajını vermektedir yazar. Tıpkı Yunus 

Emre‟nin dizelerinde olduğu gibi: “Ġlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. / Sen 

kendini bilmezsen, ya nice okumaktır.” (Özkan, 2003: 94) 

6. 4.  KÜÇÜK ġEHZADE 

Cahit Zarifoğlu‟nun „Küçük Şehzade„ adlı masalında sarayda eğitim-

öğretimine devam eden, hat dersleri alan Süleyman adında bir Ģehzadenin günlük 

hayatı anlatılmaktadır. Özgüveni yüksek bir çocuk olarak yetiĢtirilen Ģehzade kendi 

adını hat sanatına uygun olarak yazmayı baĢarır ve yazısını çok beğenir. Babasının 
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da beğenisini almak için huzuruna gider ancak nöbetçiler tarafından içeri alınmaz. 

ĠĢte bu esnada nöbetçilerle kurduğu diyalogta sarayın yönetimi, babasının otoritesi, 

sarayın maddi gelirleri ve giderleri hakkında bilgi sahibi olur. Okurun kavram 

geliĢimine katkısının olduğu yerler daha çok Ģehzadenin bu bilgi edinme kısmında 

geçmektedir. 

Tekerleme ile baĢlaması onu klasik masal yapısına büründürse de yapısı ve 

içeriğine bakıldığında modern masal örneği olduğu anlaĢılmaktadır. Adalet, 

merhamet, hoĢgörü, yardımseverlik vb. duyguların iĢlendiği bu kısımlarda yazar 

Ģehzade üzerinden okurun dikkatini çekmek istemiĢtir. Toplu halde yaĢama, bir 

topluluğu adil bir Ģekilde idare etme, otorite sahibi olma, özdisiplinli olma, sabretme 

ve kararlı olma, devlet ve yönetim kuralları, Ģehzadenin ilim öğrenme merakı ve ilme 

verilen önem de yazarın vurgulamak istediği konulardandır. 

6. 5.  MOTORLU KUġ 

Cahit Zarifoğlu‟nun Gülücük Çocuk Kitapları Dizisinden bir kitap olan 

Motorlu Kuş adlı kitabı içinde beĢ farklı masal bulunmaktadır. Kitaba adını veren 

Motorlu Kuş adlı masalda annesinin sözünü dinlemeyen bir kırlangıcın baĢına 

gelenler ele alınmıĢtır. Yazar masalına sonuç bölümüyle baĢlar. Onun bu tavrındaki 

amaç;  okura okuma sırasında masalın baĢlangıç kısmı hakkında merak uyandırmak 

ve masala ilgi çekmektir ve bunu baĢarır. 

YaĢadığı hayattan memnun olmayıp baĢka hayata özlem duyan bir yavru 

kırlangıç yuvasından uzak bölgelere uçmak özlemi içerisindedir. Bir gün bu özlemini 

gerçekleĢtirir ancak gittiği yerde karĢılaĢtığı kırlangıçlar hiç de onun bölgesinde 

yaĢayan kırlangıçlara benzememektedir. Bunlar çok hızlı uçabilen türden 

kırlangıçlardır. Onlarla kurduğu muhabbet sonucu onların „otokuĢ‟ olarak anıldığını 

ve göğüslerinde bulunan motor ile bu denli hızlı uçup bütün iĢlerini kısa zamanda 

yorulmadan hallettiklerini öğrenir. Duyduğu ve Ģahit olduğu bu hayat onu cezbeder 

ve kendisine bir motor taktırır. Küçük kırlangıcın aklını çelen otokuĢlar ona bir de 

yeni isim verirler „Kırlanmotor‟. Yeni adıyla ve taktırdığı motoruyla evine dönen 

kırlangıcı kızgın ve telaĢlı görünen annesi beklemektedir. 

Yavrusunu gören anne büyük bir hayal kırıklığına uğrar ve yavrusuna böyle 

motorla yaĢamanın onların yapısına uygun olmadığını anlatır. Ancak küçük kırlangıç 
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bu sözlere aldırmaz. Böylece bu konu kuĢlar meclisine taĢınır. Toplum hayatının 

güzel bir örneğini simgeleyen bu meclis kırlangıca altı aylık bir deneme süreci 

önerir. Bu deneme süreci boyunca Kırlanmotor iĢin aslını yaĢayarak öğrenir. Ne 

kanatları eskisi gibi iĢler haldedir, ne gagası bir Ģey taĢıyabilir durumda, ne de boynu 

eski halindedir. Kırlanmotor‟un piĢman olduğuna kuĢlar meclisinin ikinci kez 

toplanmasında herkes Ģahit olur. Ve heyetin hazırladığı rapor sonucu bütün kuĢlara 

büyük bir ders ve etkileyici bir örnek olur. Kırlanmotor da büyüklerini dinlememenin 

cezasını sahip olduğu yeteneklerini kaybetmesiyle öder. 

Kırlanmotor‟un üzerinden yazar okura; insanın kendini olduğu gibi kabul 

etmesi gerektiğini, insanın kendisiyle barıĢık olmasını, kendinde bulunan özellikleri 

değiĢtirmek yerine onları kendine fayda sağlayacak yönde kullanması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Çocukların kavram geliĢimini destekleyici bir kısa masal özelliği 

taĢıyan Motorlu Kuş sadece çocuklara değil aynı zamanda yetiĢkinlere de 

seslenmektedir. 

Kitapta yer alan diğer masallar da tıpkı Motorlu Kuş masalı gibi kısa masal 

özelliği taĢımakla beraber bunlardan ilki insanın merhamet duygularına hitap eden ve 

okura doğa-hayvan sevgisi kazandırmayı amaçlayan, okurun hayatı yorumlamasına 

farklı bir bakıĢ açısı sunan „Dünyanın En Vahşi Hayvanı‟ adlı masaldır. Bu masalda 

hayat bir ayna olarak sembolize edilmiĢtir. Ġnsanın gerek çevresine verdiği gerekse 

hayvanlara verdiği zarara iĢaret edilerek ve masalın da adını aldığı „ĠĢte ġimdi 

Dünyanın En VahĢi Hayvanını Ġzliyorsunuz‟ sloganının altında insanın kendisini 

görmesiyle onun doğa ve canlılara verdiği zarar ortaya konmuĢtur. 

Bu masalı „Aslan ile Tilki‟ masalı takip eder. Bu masalda klasik aslan 

bilgeliğinin ve üstünlüğünün ele alındığı fabllar ve yazarın Katıraslan masalından 

farklı olarak aslan bilgisizliğini ve köreldiği yeteneklerini tilkinin uyarısı ile fark eder 

ve onun yol göstericiliği ile bu duruma son vermek ister. Böylece bu amaç 

doğrultusunda beraber bir seyahate çıkarlar. Bu seyahat sonunda eski yeteneklerine 

kavuĢmuĢ olan aslan amacına ulaĢmıĢ olarak ülkesine döner ve tekrar ormanların 

kralı konumuna gelir. Bu masalda okurun özdisiplin ve sorumluluk kavramlarını 

geliĢtirmeye yönelik diyaloglar yer almaktadır. 
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Kırmızı Gözlü Kara Yılan masalı ise kitabın dördüncü masalıdır. Bu masalda 

hırsının kurbanı olan bir yılanın hayat hikâyesi anlatılmaktadır. Kendi çıkarı ve 

yararının uğruna çevresindekilere zarar vermekten, kötülükten kaçınmayan 

karayılanın cezası kendi bedenini baĢka bir yılan sanıp yemesiyle verilir. Yazarın 

hırslı olmamak gerektiği mesajını etkili bir Ģekilde okura sunduğu bir masaldır. 

Eğiticilik yönüyle çocukların soyut kavramları somutlaĢtırmasına yardımcı 

olan ve kitabın son masalı olan „Çın Çın Yılancıklar‟ adlı masalda da insanlarla 

yılanlar arasındaki olumsuz iletiĢimin nedenleri gösterilmiĢ ve kader kavramına 

vurgu yapılmıĢtır.  

6. 6.  SERÇEKUġ 

Yazar masala doğa tasviri ile baĢlar ve masalın ana kahramanı serçekuĢ da 

buna Ģahit olur. Genelde masallarının kahramanlarını hayvanlardan seçen yazar 

onların üzerinden okura seslenmenin etkili olduğuna inanır. Ancak bu masalda 

kahraman olarak seçtiği serçekuĢ, diğer masallarındaki kahramanlardan biraz daha 

farklıdır. Çünkü o çok bilgili bir kuĢtur. Doğayı, hayatı, yaĢamı, ölümü, insanları 

farklı açılardan değerlendiren ve üzerinde belli bir müddet düĢünen bir kuĢtur. Yine 

bir gün çevre gezintisi yapıp karnını doyurmak için doğada gezinirken avcılarla 

karĢılaĢır. Kendince avcıların dıĢ görünüĢüne bakarak onların nasıl insanlar olduğu 

üzerinde fikirler üretir. Daha sonra içine öldürülmek duygusu kaplar. Ve içgüdüsünü 

dinleyerek avcılardan uzaklaĢmaya baĢlar. Ne var ki bir an gelir avcının tüfeğiyle 

karĢılaĢmaktan kurtulamaz. O an ölümün ne olduğu üzerinde düĢünmeye baĢlar ve 

ölümün gerçek bir kavram olduğunu anlar. Avcıyı kendisini öldürmemesi konusunda 

ikna etmek için çok dil döker ve eğer kendisini öldürmezse bir gün avcıya yardım 

edebileceğini söyler ama avcı buna inanmaz. Küçücük bir kuĢ nasıl olur da kendine 

yardım edebilir diye düĢünür. SerçekuĢ konuĢmalarına devam ederek avcıyı ikna 

etmeyi baĢarır ve ölmekten kurtulur. 

Gün olur devran döner ve avcı bir gün baĢına gelen talihsiz bir olay nedeniyle 

bataklığa saplanır. Aklına serçekuĢun yardım sözü gelir gelmez serçekuĢ orada biter. 

Bir telepati örneğini burada okura sunan yazar; serçekuĢa manevi duyguları yoğun 

olarak yaĢatmayı baĢarmıĢtır. Kendine yapılan iyiliği unutmayan serçekuĢ avcıyı 
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bataklıktan kurtarmayı baĢarır. Ve böylece vefa borcunu ödemenin mutluluğunu 

yaĢar. Ve avcının elinden bir barıĢ güvercini olarak uçup, gider. 

Yazarın Gülücük Çocuk Kitapları Dizisinde yayınlamıĢ kitaplarından ilki 

olan bu masal anlatımının akıcılığıyla olsun, konusunun felsefi ancak ilgi çekici 

olmasıyla olsun diğer masallarına öncülük etmektedir. Bir serçe ile bir insanın 

kurduğu diyalog ile her durumda ve koĢulda iletiĢim kurmanın önemine vurgu 

yapılmıĢtır. Hem yapısıyla hem de anlatımıyla Serçekuş, Ģimdiye kadar yazılmıĢ 

fablların daha geniĢ ve daha modern ele alınmıĢ halidir.  

6. 7.  YÜREKDEDE ĠLE PADĠġAH 

KıĢları köylerinde yazları ise göç edip yaylada yaĢamlarını sürdüren iki 

ihtiyarın kahraman olarak yer aldığı bir masaldır Yürekdede ile Padişah masalı. 

HoĢgörünün, alçakgönüllülüğün en güzel örneğini teĢkil eden bir Cahit Zarifoğlu 

masalıdır. Bu masalda yazar öyle bir hayat, öyle bir yaĢam tarzı sunmuĢtur ki okura 

bugünün dünyasında insanların ulaĢmak istediği hayatın bir örneğidir. Bütün insani 

değerlerin ve geleneklerimizin hayatın içindeki yoğruluĢu her okuru imrendirecek 

düzeydedir. 

Yürekdede asıl adıyla Hasan masalın ana kahramanlarından olup; insanlara 

olan merhamet, yardımseverlik, iyilikseverlik, misafirperverlik gibi duygularının 

yoğun olmasından dolayı yazar ona tüm insanî duyguların bulunduğu yeri iĢaret 

ederek  „Yürek„ önadını yakıĢtırmıĢtır. Ve Yürek Hasan olarak anılmaya baĢlar 

yaĢlanınca da tabi ki Yürekdede. 

Zarifoğlu‟nun adı geçen masalında Yürekdede okura her yönüyle model 

olabilecek bir semboldür. Onun hayata bakıĢ açısı, yaĢayıĢı, ahlakı, erdemli oluĢu, 

merhameti, kanaatkârlığı, iyi-kötü baĢına gelen her olaya karĢı Ģükretmesi, 

Müslümanlığı hayatının her alanında uygulayıĢı, hoĢgörüsü gibi özellikleri model 

alınabilecek özelliklerinden sadece birkaçı. Yazar onun davranıĢlarından, tutum ve 

tepkilerinden yola çıkarak okura gerek sosyal, gerek ahlaksal ve dinsel, gerekse 

psikolojik alanda birçok göndermelerde bulunmaktadır. Yürekdede vasıtasıyla inanç, 

sabır, kanaatkârlık, hoĢgörü, hayvan sevgisi, merhamet gibi birçok kavramın 

geliĢmesini sağlayan diyaloglara ve öğütlere yer verilmiĢtir. 
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Masalın bir diğer baĢkahramanı olan karakterdir Yürekdede‟nin AyĢe‟si. 

AyĢe Nine de eĢinin duygu ve düĢüncelerine hâkim, sadık, anlayıĢlı, eĢine karĢı sevgi 

ve saygı dolu, terbiyeli ve içten, ahlaklı bir eĢ olarak karĢımıza çıkmaktadır. Onların 

birbirine karĢı ilgisi, sevgisi ve saygısı günümüz modern toplumun bireylerine örnek 

olması açısından takdire değer olup bu açıdan her yetiĢkinin bu masalı okuyup 

yorumlaması gerektir diyebiliriz. 

Bu masalın „KeĢke gerçek hayatta da böyle olsa!‟ dediğimiz birçok noktası 

vardır. Bunlardan bir tanesi, masal boyunca ne kötü bir karaktere ne de kötü bir olaya 

rastlanmamasıdır. YaĢadığımız hayatın hemen her gününde yalan, aldatmaca, 

cinayet, mala-ırza göz dikme vb. olaylar yaĢanırken bütün karakterlerinin iyi yürekli 

olup hoĢgörü içinde bir hayatın yaĢandığı bu masal gerçek anlamda bir „masal‟ 

olduğunu bize gösteriyor. Zarifoğlu iki eĢ, iki yoldaĢ, iki kahraman üzerinden örnek 

bir hayatı okura ve çocukların dünyasına sunmuĢ ve unutulmaya yüz tutmuĢ insanî 

ve geleneksel değerlerimize dikkat çekmiĢtir. 

Ayrıca Yürekdede ile Padişah adlı masal kitabının içinde iki küçük masala 

daha yer verilmiĢtir. Kitabın genel ileti ve değerleri ile aynı doğrultuda olan „Hz. 

Süleyman‟la Kirpi‟ ve „Köyümüze Yağdı Karlar„ adlı masallar da okura Allah inancı, 

ibadet ve dua gibi dinsel öğelerle merhamet kavramlarını doğrudan bilgi vererek 

değil de masalların satır aralarına gizlenerek verilmesi bu kavramların daha kalıcı ve 

uygulanabilir olmasını sağladığı söylenebilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

ÇOCUK EDEBĠYATI TÜRLERĠ VE MASAL 

 

1. ÇOCUK EDEBĠYATI KAVRAMI 

Çocuk edebiyatı kavramı geçmiĢi çok eski olmamasına rağmen önemi son 

yıllarda daha yaygınlaĢan ve sağlam temeller üzerine oturtulması için uzun uğraĢlar 

verilen bir alanın adıdır. Son otuz yılı aĢkın bir süre önce ortaya çıkan ve daha önce 

çeĢitli olumsuz düĢüncelerle doğması engellenen bir alandır. Günümüzde ise 

öneminin vazgeçilmez boyutlarda olduğunun anlaĢıldığı ve bu uğurda birçok baĢarılı 

eserin ardı ardına sıralandığı bir konumdadır. 

Kelime ve kavramlar bizim düĢünce dünyamızı belirler. Çevremizde 

gördüğümüz ve duyduğumuz ancak ne olduğunu anlamlandıramadığımız birçok 

kelime ve kavramın tam karĢılıklarını bilmedikçe bunlar beynimizdeki boĢ birer 

levhadan ibaret kalırlar. Bu yüzdendir ki “çocuk edebiyatı” kavramını gereğine 

uygun olarak anlamlandırabilmek ve bu kavramla ilgili beynimizdeki levhayı 

doldurabilmek için “çocuk” ve “ edebiyat “ kavramlarını iyi analiz etmemiz gerekir. 

Öncelikle bu alanın muhatabı olarak kabul ettiğimiz “çocuk “  kavramını 

anlamlandırmakla baĢlayalım. TDK Türkçe Sözlüğü‟nde çocuk kelimesi; ”1.Küçük 

yaĢtaki oğlan veya kız. 2. Bebeklik ile ergenlik arasındaki geliĢme döneminde 

bulunan oğlan ya da kız.” (Türkçe Sözlük, 2005: 444) olarak tanımlanmaktadır. 
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Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüklerinde ise çocuk kavramı;  

“a. En geniĢ anlamda; olgunluktan önceki bir yaĢta bulunan her kız ve erkek. 
  b. Dar anlamda; yetiĢkin ile yeniyetme arasında bulunan kimse. (Ara sıra 

geliĢigüzel olarak, doğumla on iki yaĢ arasındakiler belirtilmek üzere kullanılır.) 

  c. Ġnsan Yavrusu.” (Öncül, 2000: 244)  olarak açıklanmaktadır. 
 

Eğitim bilimleri alanının geliĢim psikolojisi uzmanlarına göre ise çocuk; ”1-6 

yaĢ arasındaki konuĢma, yemek yeme ve bireysel ihtiyaçlarını karĢılayabilme 

yetilerine sahip bireyler” (Senemoğlu, 2005: 23) Ģeklinde belirtilmektedir.  

BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul 

edilen Çocuk Hakları SözleĢmesi‟nin 1. maddesi gereği çocuk kavramı; ”Bu 

sözleĢme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaĢta reĢit 

olma durumu hariç, on sekiz yaĢına kadar her insan çocuk sayılır.” (Unicef, 2011) 

Ģeklinde açıklanmaktadır. 

Çocuk kavramının temel anlamının yer aldığı sözlükler ve yasaların belirlemiĢ 

olduğu sınırlar dıĢında edebiyat ve edebiyat eleĢtirmenlerinin gözüyle çocuk kavramı 

Ģöyle açıklanmaktadır. 

 Alemdar Yalçın (2008: 13) çocuk kavramını ;  “Ġki yaĢından ergenlik çağına 

kadar büyüme dönemi içinde bulunan insan yavrusu, henüz ergenlik dönemine 

yetiĢmemiĢ kız ve erkek” olarak tanımlamaktadır. Ġbrahim Kıbrıs (2006: 3) ise 

“Çocuk olgunluğa eriĢinceye dek kız ve erkek için yapılan bir nitelendirme.” 

olduğunu söyler.  

Mustafa Karaosmanoğlu (2005: 29) “ Çağcıl tanıma göre iki ile on beĢ yaĢ 

arasındaki yıllarını süren her insan varlığına çocuk” demektedir. Atalay Yörükoğlu 

(1992: 13) ise; ”Çocuğun geliĢen bir insan yavrusu, olgunlaĢmamıĢ reĢit sayılmayan 

küçük yurttaĢ“   olduğunu söyler. 

Bundan çok değil  otuz-kırk yıl öncesine kadar belki sadece bir roman ya da 

hikâyenin veya bir masalın kahramanıydı çocuklar. Öyle baĢkahraman da 

sayılmazlardı hani. Hikâye bütününde baĢkahraman olamadıkları gibi edebiyat 

alanının bütününde de maalesef konuk kahraman konumundaydılar. Çocukları 

edebiyat alanından uzaklaĢtıran kimi sebepler vardı ki bunların ilerde aĢılması 

tahmin edildiği kadar zor olmayan birer engel olduğu anlaĢılacaktı. 
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Bütün bu engeller, sebepler belki de biraz bahaneler karĢısına çıkan ve 

bunlarla savaĢıp her alanda olduğu gibi yazınsal ürünler alanında da çocuğa hak 

ettiği değeri veren ve onu ait olduğu yere oturtanlar Ģimdi bu alanın hatrı sayılır 

yazarlarıdır. Bu yazarlar ki çocuk dendiği an gözleri parlayan, tüm hayatını çocuk ve 

onun dünyasını anlamaya ve yetiĢkinlere anlatmaya adamıĢ, bu alanda yüzlerce eser 

verip çevresindekileri aydınlatmayı, insanların çocuğa bakıĢ açılarının değiĢmesini 

hedef edinmiĢlerdir. 

Bahsettiğimiz bu aydınlardan ilki Mustafa Ruhi ġirin‟dir. Döneminde içi boĢ 

bir levha olarak kullanılan „çocuk‟ kavramını yeniden anlamlandıran, hayatın bir 

köĢesinde kalmıĢ çocukların dünyasını çözümleyen, çocukları nesne konumundan 

özne konumuna getiren, her çocuğu kapalı birer kutu misali görüp içindeki gizemleri 

açığa çıkaran, dilinden çocuk kelimesini düĢürmeyen bir yazarımızdır. Bu alanda 

yüzlerce yazınsal ürün ortaya koymuĢ, çocuklara olan sevgi ve ilgisini sadece kağıt 

kalemle değil kurduğu vakıf ve onun doğrultusunda yaptığı çalıĢmalar, kongreler, 

toplantılar ve hedefi hep çocuk olan nice etkinliklerle belirtmiĢtir. 

Ona göre çocuk; “GeliĢme ve büyüme çağlarının özelliklerini taĢıyan ve 

yetiĢmekte olan birey” (ġirin, 2006: 50) ve “Her Ģeyden önce çocuk olma hakkına 

sahip, toplumun üyesi, güvencesi ve geleceği ” (ġirin, 2006: 68)  demektir. 

Yine onun öncülüğünde baĢlatılan Türkiye‟de çocuk ve çocukluğun ne 

anlama geldiğini açığa çıkaran ve aslında ne konumda olması gerektiğini ortaya 

koyan bir çalıĢma olan Türkiye Gönüllü Çocuk Hareketi‟nin temel felsefesine göre; 

”Renk, dil, ülke, kıt‟a ayrımına dayanmayan, çocukların kardeĢliği inancından ilham 

alarak, çocuğu Allah‟ın emaneti kabul eder.” (ġirin, 2006: 30) 

Sadık Yalsızuçanlar (2005: 274) “Çocukluk insanın saf halidir, kadim 

halidir.” Mustafa Karaosmanoğlu (2005: 30), “Çocuk imkânı yeniden 

tanımlamaktır.” Hilmi Uçan, “Çocuk denilince ilk akla gelen safiyettir, temizliktir. 

Çocuk temiz bir cevherdir.” (2005: 18) sözleriyle çocuk kavramını tanımlarken 

çocuğun bir cihan olduğunu kabul eden Abdülhak Hamit ise çocuk için Ģunları 

söyler: “Kim demiĢ çocuk küçük bir Ģeydir / O belki en büyük Ģeydir” (Hece Dergisi, 

2005: 394) 

Ġkinci olarak ele alacağımız kavram „Edebiyat‟tır. Edebiyat kavramı kelime 

kökeni olarak Arapça olup „edep‟ kelimesinden türemiĢtir. Türkçe sözlüklerde; 
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“Edebiyat; düĢünce, duygu ve hayallerin, söz ve yazı halinde, güzel ve etkili bir 

Ģekilde anlatılması sanatıdır.” (Türkçe Sözlük, 1969: 621) “1. Olay, düĢünce, duygu 

ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, 

yazın.2.Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmıĢ yazı ve eserlerin hepsi, 

literatür.” (Türkçe Sözlük, 2005: 600) “Bir çağda, bir dilde veya bir milletin 

hayatında meydana getirilmiĢ olan edebi eserlerin tamamıdır.” (ġemsettin Sami, 

1985: 310)  Ģeklinde geçmektedir. 

Cahit Kavcar (1994; 132) edebiyatı Ģöyle tanımlıyor; “Duygu, düĢünce, hayal 

ve izlenimlerin sözlü veya yazılı olarak güzel ve etkili bir biçimde anlatılması 

sanatıdır.” Halit Dursunoğlu (ġahin ve diğer., 2007: 27) “Ġnsanın iç dünyasında, 

ruhunda, zihninde var olanların söz ve yazı vasıtasıyla aktarılmasıdır.” Ģeklinde 

tanımlar. 

Diğer tanımlara baktığımızda; “Edebiyat; durum, gözlem, duygu, düĢünce, 

düĢ ve olayların dil aracılığıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılmasıdır.”, 

“Edebiyat; hoĢ vakit geçirtici, eğlenceli, ruha canlılık veren ve yaĢama gücünü 

artıran, yaĢamı tanımaya yardım eden bir rehberdir.”, “Edebiyat, dilin biçimsel ve 

toplumsal özellikleri çerçevesinde oluĢturulan biçimsel kompozisyonun sonucudur.” 

(Anadolu Üniversitesi, 2008: 203-204)  Ģeklinde ifade edilmektedir. 

Tüm bu tanımların ıĢığında edebiyatın insanın ruhuna hitap eden, duygu, 

düĢünce ve hayallerin belli bir düzen içinde ifade edilmesi olduğunu görmekteyiz.  

A.Ferhan Oğuzkan (1983: 12); ”Çocuk edebiyatı (Çocuk yazını) 1. Usta 

yazarlarca özellikle çocuklar için yazılmıĢ olan ve üstün sanat nitelikleri taĢıyan 

yapıtlardan oluĢan yazın. 2. Çocukların yararlanabileceği her türlü yayını kapsayan 

bir yazın alanı” ve “Çocuk edebiyatı; 2-14 yaĢları arasındaki çocukların ihtiyaçlarını 

karĢıyaĢın bir edebiyat alanı olup, çocukluk çağında bulunanların hayal, duygu ve 

düĢüncelerine yönelik sözlü ve yazılı bütün eserleri için almaktadır.” Ģeklinde 

tanımlamaktadır. Sedat Sever ise çocuk edebiyatını Ģu Ģekilde tanımlamaktadır: 

“Çocuk edebiyatı (yazını),erken çocukluk döneminden baĢlayıp ergenlik dönemini 

de kapsayan bir yaĢam evresinde, çocukların dil geliĢimi ve anlama düzeylerine 

uygun olarak duygu ve düĢünce dünyalarını sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel 
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iletilerle zenginleĢtiren, beğeni düzeylerini yükselten ürünlerin genel adıdır.” (Sever; 

2003: 24) 

Tacettin ġimĢek (2007: 29) ; “GeliĢme ve yetiĢme çağındaki çocukların dil 

düzeyine, duygu ve düĢünce dünyasına, anlama ve kavrama becerilerine seslenen 

edebiyata çocuk edebiyatı diyoruz.” Alev Sınar Çılgın (2007: 13); “Çocuk edebiyatı, 

çocuğun duygu, düĢünce, hayal, istek ve özlemlerine cevap vermek amacıyla 

oluĢturulan bir edebiyattır.”, Turhan Baraz (1987: 128-138); “Çocuk edebiyatı, 

çocukluk çağında bulunan kimselerin, olay, düĢünce, duygu ve imgelerine yönelik, 

usta yazarlar tarafından özellikle çocuklar için yazılmıĢ olan ya da geleneğin 

oluĢturduğu üstün sanat nitelikleri taĢıyan sözlü ve yazılı ürünlere verilen addır.”  

Kemal Demiray (2000: 18); “Çocuk edebiyatı, çocuğun ruhi geliĢimini sağlamak, 

okuduklarını kolayca anlamak ve dili güvenle kullanmasını sağlayarak, ona edebiyat 

zevkini tattırmak amacını gütmektedir.” ve Üzeyir Gündüz (2005: 136) ; “Çocuk 

edebiyatı kavramı, genel edebiyattan ayrı tutulmayan, ancak -adından da anlaĢılacağı 

üzere-hedef kitlesi tanımlanmıĢ ve pedagojik kaygıları olan bir edebiyat anlayıĢını 

ifade etmektedir.” 

Edebiyatçıların tanımlarından yola çıkarak; çocuk kavramı ile edebiyat 

kavramı ayrı ayrı olarak kullanıldıklarında bahsedilen anlamları ifade ederken bir 

arada kullanıldıklarında ise çocuğu hayata hazırlarken eğlendiren, düĢündüren ve onu 

iyi insan olma yolunda eğiten en önemli aracın edebiyat olduğu anlamı ortaya 

çıkmaktadır.  

“Çocuk edebiyatı, çocukların oluĢturduğu ya da çocukluk döneminin kaleme alındığı 
bir edebiyat değildir. Zaten böyle bir edebiyat kendini sınırlandırır. Çocuk, her 

Ģeyden önce okuduğu bir çocuk kitabından, kendisini çocukluğundan çıkarmasını ve 

kendi dünyasına götürmesini bekler. Çocuk edebiyatı, edebiyatın içinde en incelikli 

yazarlık biçimidir. Her yaĢtan okurun ilgisini çekebilen, okunabilen, dili, anlatımı ve 
biçimi ile “çocuğa görelik” ilkesinden hareketle oluĢturulan yeni bir türdür.” (Gürel, 

Temizyürek ve ġahbaz, 2007: 20)  

 

Çocuk edebiyatı demek; çocukların dünyasına girebilen, onlarda edebi zevk 

uyandıran ve kavram geliĢimi sağlayabilen eserlerin tümü demektir. Çocukların 

kitaplar aracılığıyla fiziksel, sosyal, ruhsal vb. birçok yönden geliĢimini sağlayan 

yazınsal türlerin bir araya gelmesiyle oluĢmuĢtur. Çocukların büyüme ve 
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geliĢmelerine, hayal, duygu, düĢünce ve duyarlılıklarına, zevklerine, eğitilirken 

eğlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleĢtirilen çocuksu bir edebiyattır. 

2. ÇOCUK VE EDEBĠYAT EĞĠTĠMĠ 

Hızla değiĢen teknoloji sonucu hayatımızın her alanında değiĢme ve 

geliĢmeler yaĢandığı gibi eğitim-öğretim alanında da önemli geliĢmeler meydana 

gelmiĢtir. Eğitimde amacın; bireyin davranıĢlarını istendik yönde geliĢtirmek olduğu 

bilinmektedir. Bu amaç doğrultusunda verilen eğitim-öğretimin, öğrencilere hangi 

yöntemle ve nasıl aktarılacağı konusu eğitim bilimcilerin üzerinde uzun çalıĢmalar 

ve araĢtırmalar yaptığı konudur. 

BaĢlangıçta öğretmenin baskın öğrencinin pasif olduğu bir eğitim sistemi 

benimsenmiĢ ve ezbere dayalı, doğruluğu değiĢtirilemez bilgilerin öğrencilere 

aktarıldığı, hazır bilgelerden öğrencinin haberdar edildiği bir yöntem uygulanmıĢtır. 

Ancak bu sistemin günümüz koĢulları ile örtüĢmemesi, eğitim-öğretimde bireyin 

ihtiyaçlarını karĢılamaması gibi sebepler sonucu yeni bir eğitim-öğretim sistemine 

geçilmiĢtir. 

Günümüz eğitim anlayıĢında öğrenci aktif konumda olup öğretmenin rehber 

ve yol gösterici olma rolü üstlendiği görülmektedir. KalıplaĢmıĢ, hazır bilgilerin 

aktarılması yerine; bireyin araĢtırıp sorgulaması ile bilgiye kendi ulaĢması ve bilgiyi 

yapılandırması esastır. 

Okullarda öğretimden ziyade eğitim kavramına önem verilmiĢ ve 

müfredattaki bilgileri ezbere bilen öğrenciler yerine; sosyal faaliyetlerde görev alan, 

kendine güvenen, sorgulayan, yeteneklerinin farkına varan, ne istediğini bilen 

bireyler yetiĢtirmek hedeflenmiĢtir. Daha çok manevi ihtiyaçlar, duygular ve sağlıklı 

düĢünüp doğru kararlar almaya dayanan bu hedeflerin kazandırılması konusunda en 

etkili olarak kullanılabilecek disiplin alanı edebiyattır. Edebiyat ana malzemesi dil 

olan bir sanat dalıdır. Bu nedenle edebiyat eğitimi konusuna geçmeden önce dilin 

tanımı ve iĢlevlerini kısaca açıklamamız faydalı olacaktır. 

YaratılmıĢ olan diğer varlıklar içinde insanı insan yapan en önemli vasıf 

dildir. Dil, insanın içindekileri, duygu ve düĢüncelerini açığa vurmasını sağlayan bir 

araçtır. Muharrem Ergin (1998: 7) dili Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır: 
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“Ġnsanlar arasında anlaĢmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içinde yaĢayan 

ve geliĢen bir varlık; milleti birleĢtiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir 

müessese; seslerden örülmüĢ muazzam bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda 
atılmıĢ bir gizli antlaĢmalar ve sözleĢmeler sistemidir.”  

 

Bütün insanlar için ortak bir özellik olan ve insanın doğuĢtan gelen bir yetisi 

olan dil, zamanla değiĢen ve geliĢen bir yapıya sahiptir. Dil, üzerinde birçok 

araĢtırma ve çalıĢma yapılmıĢ bir alandır. Dilbilimciler dili bir yapı olarak kabul 

etmiĢler ve dilin yapısını farklı dallara ayırarak incelemiĢlerdir. Evrensel bir özelliğe 

sahip olan dilin yapısını genel anlamda incelediğimizde; sesbilim, biçimbilim, 

anlambilim, dizimbilim, sözcükbilim, lehçebilim vb. (Aksan, 2003: 25-33) dallara 

ayrıldığını görmekteyiz. 

Dilin birçok iĢlevi vardır: ĠletiĢim kurma, bilgi aktarma, anlaĢmayı sağlama, 

duygu, düĢünce ve hayalleri yazılı- sözlü ifade etme gibi iĢlevler dilin ilk çağrıĢım 

yapan iĢlevleridir. Sağlıklı bir iletiĢim için bu iĢlevlerin dikkate alınması gerekir. 

Dilin iĢlevleri Ģu Ģekilde gruplandırılabilir: 

 Gönderge ĠĢlevi: Birey duygu, düĢünce ve hayallerini dil ile ifade ederken 

kullandığı her bir sözcük bir anlam ifade eder. KonuĢanın dinleyene ifade etmek 

istedikleri, göndergeler sayesinde ortaya konur. Uçan, göndergeyi konuĢanla 

dinleyen arasındaki bir bağlam olarak Ģu Ģekilde açıklamaktadır:  

“Sözce, üretildiği bağlama göre anlam kazanır. Bu bağlam fizik bir bağlam, ruhsal 

bir bağlam, toplumsal bir bağlam olabilir ve üretilen sözce, üretildiği bağlamda 

anlam kazanır. Soğuk bir havada “bugün hava soğuk” diyen birisi, yanındaki insana 
aynı zamanda “pencereyi kapatır mısın?” demek isteyebilir.” (Uçan, 2008: 27) 

 Anlatım (Duygu) ĠĢlevi: Birey hislerini ve düĢündüklerini dilin anlatım 

iĢlevi ile ortaya koyar. Uçan‟ın anlatım ve duygu iĢlevi üzerine düĢünceleri Ģu 

Ģekildedir: 

 “Bir sözcenin üreticisi, göndergenin niteliği ile ilgili duygu ve düĢüncelerini de 

ortaya koyabilir: Sevdiğini veya sevmediğini, bir varlığın güzel veya çirkin 

olduğunu, büyük veya küçük olduğunu dile getirebilir. Her metin, üreticisinin 
duygusal, düĢünsel izlerini üzerinde taĢır. Dilin bu iĢlevine duygusal iĢlev de denir.” 

(Uçan, 2008: 28) 

 

 Çağrı ĠĢlevi: Dilin çağrı iĢlevi; etkilenilenden yararlanarak ortaya çıkan 

etkiyi istediğimiz nesne üzerine çekmeyi ifade eder. Daha çok tanıtım ve 

reklamcılıkta dilin bu iĢlevi ön plana çıkar. Uçan, bu konuda Ģunları belirtmektedir:  
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“Bu iĢlev, reklamcılıkla birlikte çok büyük önem kazanmıĢtır, çünkü reklamlarda 

iletinin göndergesel içeriği, alıcının güdülenmesine yöneltilen göstergeler yanında 

silinip gider. Araç reklamlarında ürünle birlikte güzel bir kadının eĢleĢtirilmesi veya 
bir çocuğun sevimliliği ile dikkat çekilmek istenen bir ürünün (deterjan, çikolata vb.) 

eĢleĢtirilmesi dilin çağrı iĢlevini öne çıkarıp ürünün tüketiminin sağlanmasına 

yöneliktir.” (Uçan, 2008: 29) 

 

 ĠliĢki ĠĢlevi: KonuĢan ile dinleyen arasında iliĢki kurmanın amaçlandığı ya da 

kurulan iliĢkinin devam ettirilmek istendiği zaman kullanılan bir iĢlevdir. “Telefon 

konuĢmalarını, birbirini seven iki insan arasındaki konuĢmaları da bu iĢleve örnek 

verebiliriz. Sınıf içinde öğretmenin buyurgan veya sevecen bir bakıĢı, radyo veya 

televizyonda bir müzik parçasının anonsu da iliĢki iĢlevi arasında yer alır.” (Uçan, 

2008: 30) 

 Üstdil ĠĢlevi: KonuĢanın kullandığı dili yine dilsel öğelerle dinleyene 

açıklaması iĢlevine denir. “Bir atasözü, bir deyim yine dil yardımıyla açıklanabilir. 

Türk Dil Kurumu‟nun sözlüğü, hukuk dilinin açıklanması, yorumlanması dilin üst-dil 

iĢlevi ile gerçekleĢtirilir.” (Uçan, 2008: 31) 

 Yazınsal (Sanatsal) ĠĢlev: KonuĢanın dinleyene göndermiĢ olduğu iletinin 

dinleyeni etkileme gücüne yönelik olarak kullanılan bir iĢlevdir. KonuĢanın dili 

kullanma gücü ve becerisidir. “Yazınsal metinleri üreten kiĢi bu iĢlevi biçimsel 

düzenlemelerle, ses yinelemeleriyle biçimsel düzeyde gerçekleĢtirebildiği gibi, içerik 

düzleminde de gerçekleĢtirebilir.” (Uçan, 2008: 32) 

Yukarıda bahsi geçen dilin iĢlevlerinin her biri eğitim açısından büyük öneme 

sahiptir. Özellikle de yazınsal iĢlevi dil-edebiyat eğitimi iliĢkisi açısından en önemli 

iĢlevdir diyebiliriz. Buraya kadar dil ve dilin iĢlevlerini açıklamaya çalıĢtık bu 

bölümden itibaren edebiyat eğitiminin amacı ve önemi ele alınacaktır. 

Edebiyat; insanın ruhuna, duygularına hitap eden bir sanat dalıdır. Edebiyat 

eğitimi teorik bilgi aktarımı ya da temel bilgileri ezberletme metodu uygulanarak 

sağlanamaz. “Dil ve edebiyat eğitiminde sadece sözcüğün ezberletilmesi, bir bilginin 

aktarılması, sözcüğün duygu değerinin hissedilmemesi/hissettirilmemesi yazınsal 

metnin iĢlevini yok edecektir.” (Uçan, 2008: 98). Çünkü edebiyat, dille yapılan, dilin 

her türlü imkânından yararlanıp insanlara hissettirerek eğiten, duyarlılık kazandıran 

bir sanat dalıdır. KiĢinin karĢılaĢtığı ruhsal, toplumsal sorunlar, yaĢamın dar kalıpları 
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yeni bir ufuk kazandırma, insanlar arasında iletiĢim, edebiyat sanatıyla 

halledilebilir.” (Uçan, 2008: 19) 

Edebiyat eğitiminin amacı; öğrencinin sanat anlayıĢını geliĢtirmek, öğrenciye 

estetik haz kazandırmak, bireyin duygu, düĢünce ve hayallerini dilin inceliklerini 

kullanarak etkili ve güzel bir Ģekilde ifade etmesini, olaylara farklı yorumlar 

getirebilmesini, hayata olağandan farklı bir bakıĢ açısı ile bakabilmesini ve 

baĢkalarının göremediğini görebilmesini sağlamaktır. 

Dil aracılığıyla sağlanan edebiyat eğitimi; bu alanda yazıya geçirilmiĢ olan 

yazınsal metinler aracılığıyla amacına ulaĢmayı hedefler. Edebiyat her Ģeyden önce 

bir ihtiyaçtır. Çocuğun ruhsal ihtiyaçları olan; güven duyma, sevme-sevilme, 

öğrenme, oyun oynama, estetik ihtiyacı vb. ihtiyaçlarını karĢılamasını sağlayan en 

önemli araç edebiyattır. Edebiyat; hayatın içinden örneklerin iĢlendiği metinlerle 

hayatın gerçeklerinin anlatılıp çocuğun hayata hazırlanmasını sağlayan yaĢama 

dönük bir sanat dalıdır ve hayata ve insana dair ne varsa çocuğa sezdirerek, 

hissettirerek, çocuğun yaĢadığı hayattan örnekler vererek çocuğa öğretir. 

Yazınsal türler aracılığıyla çocuğa duygu ve düĢüncelerini ifade etme becerisi 

kazandırmak mümkündür. Çocuğa sunulan nitelikli kitaplar aracılığıyla, kendine 

model arayan çocuğun doğru yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Çocuk okuduğu kitapta 

ele alınan hayatı, kitap kahramanının yerine kendini koyarak, kendi hayal dünyasında 

yaĢar. Böylece olayları yorumlama, değerlendirme, duygu – düĢüncelerini kontrol 

edebilme becerilerini metinler aracılığıyla edinir. 

Edebiyat eğitiminin bir diğer amacı da; çocuğu iyiye, güzele, doğruya 

yöneltmek, okuyan, düĢünen, sorgulayan, yorumlayan ve okuduklarını değerlendiren 

bireyler yetiĢtirmektir. Bu amaca yönelik olarak; çocuğun edebiyatla tanıĢmasını 

sağlayan metinlerin çocuğa görelik ilkesi doğrultusunda seçilmesi gerekir. Çocuğa 

göre; dil, üslup, konu ve tema bütünlüğünü sağlayan eserlerin ön plana çıkarılması 

gerekir. Çocuğun dünyasına girebilen, onda edebiyat sevgisi ve estetik haz 

uyandıran,  okuma zevki ve alıĢkanlığı kazandırmayı sağlayan eserlerin seçilmesi ile 

bu hedefe ulaĢılabilir. 

Edebiyat ile eğitim arasında sıkı bir bağ vardır. Edebiyat eğitimini sağlamada 

yazınsal türler eğitici için zengin bir kaynaktır. Ancak bu kaynakları kullanırken salt 
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bilgilendirme amacı gütmek yazınsal metinlerin ders kitaplarından farkını ortadan 

kaldırır.“Yazınsal metinler sadece sözcük bilgisinin, dil bilgisi ediniminin bir aracı 

olmamalıdır. Yazınsal metnin asıl amacı okuyucuya estetik bir duyarlılık 

kazandırmaktır.” (Uçan, 2006: 24). 1929 müfredat programında da edebiyat eğitimi 

hakkında Ģu Ģekilde bahsedilmektedir: “ Edebiyat dersleri „bir ilim olarak değil, bir 

sanat olarak tedris edilmeli ve nazarî olmaktan ziyade amelî bir mahiyeti haiz 

olmalıdır.(…) Malumat vermekten ziyade talebeyi faaliyete sevk etmek gayesini 

takip etmelidir.” (Uçan, 2006: 24) 

Nasıl ki beden eğitimi disiplin alanında, bireyin psikomotor ve kinestetik 

becerilerini geliĢtirmek ve bedenini etkili Ģekilde kullanmak gerektiği amaçlanıyorsa; 

edebiyat eğitiminde de bireyin ruhsal ve duygusal geliĢimi amaçlanmaktadır. Ġnsanın 

duygu ve düĢüncelerini kontrollü ve etkili bir Ģekilde ifade edebilmesi, ruhunu 

eğitebilmesi yazınsal metinlerden bilinçli faydalanmasıyla doğru orantılıdır. 

Hayatında bir roman bile okuyan bir insan, kendi yaĢamı dıĢında farklı bir hayatın 

daha var olduğunu fark eder ve yeni bir bakıĢ açısı kazanır. 

Edebiyat eğitiminin burada sözünü ettiğimiz hedeflerine ulaĢması için, 

edebiyat ile eğitimin amaçlarını ortak bir paydada birleĢtirmek gerekir. Edebiyat ve 

Türkçe derslerinde yazınsal metinlerin varlığını duyurmak yerine metinler üzerinde 

yapılacak çözümlemeler ile metni benimsetmeli, öğrencinin seviyesine ve ilgisine 

uygun, doğru yönlendirmeler yapılarak okuma alıĢkanlığı kazandırılmalıdır. 

3. ÇOCUK EDEBĠYATI TÜRLERĠ 

Türkiye‟de çocuk edebiyatı alanında ortaya konan eserler ve çalıĢmalar çok 

eski bir tarihe rastlamamaktadır. Tanzimat Dönemi‟nden bu yana bu alana gösterilen 

önem artmıĢ ve yazınsal ürünler verilmeye baĢlanmıĢtır. Ancak daha eski dönemlere 

baktığımızda her ne kadar çocuk özne olarak edebiyatta yer almamıĢ olsa da çocuğun 

nesne olarak yer aldığı en eski yazınsal ürün „Dede Korkut Hikâyeleri‟ olarak 

gösterilebilir. Ardından ”Divan-ı Lügat‟it Türk”te çocuk ve onunla ilgili birçok 

kavrama yer verilmiĢtir. Çocuğun nasıl terbiye edileceği konusunda da “Mesnevi, 

Bostan ve Gülistan” adlı eserlerde de bölümlere yer verilmiĢtir. “Bizde çocuk 

edebiyatı malzemelerinin genellikle sözlü gelenekte çok geliĢmiĢ olduğunu 

görüyoruz. Bunlar, masal, bilmece, tekerleme, atasözleri, Nasreddin Hoca fıkraları 
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olarak evlerde; Karagöz oyunları Ģeklinde kahvehane veya toplantı yerlerinde 

çocuklara sunuluyordu.” (Yalçın ve AytaĢ, 2002: 12) 

Tanzimat Dönemi‟nde ise ortaya konan eserlerde genel anlamda çocuğun 

terbiye ve eğitilmesi konusunda çocuk ele alınmıĢ ya da Batı‟dan yapılan çeviri 

eserler çocuk edebiyatı alanındaki eserleri oluĢturmuĢtur. 

“Tanzimat döneminde çocuklar için doğrudan doğruya atılan ilk adım 1859 yılında 
Kayseriili Doktor RüĢtü tarafından hazırlanan Nuhbetü‟l Etfal adlı alfabedir. 

„Çocukların en seçkini‟  anlamına gelen bu eserde çocuklar için yazılmıĢ hikâyelerle 

birlikte fabl çevirileri yer alır : “Kabak ile Köylünün Hikâyesi”, ”Deryaya Giden 
Balığın Hikâyesi”, ”Karınca ile Ağustosböceğinin Hikâyesi”, ”Kedi ile Farelerin 

Hikayesi” (Çılgın, 2006: 59) 

 

Çocuk edebiyatı alanında verilen yazınsal ürünleri baĢlıklar Ģeklinde tek tek 

ele alınıp incelediğimizde Ģu Ģekilde bir gruplandırma yapabiliriz: 

3. 1.  FABL 

 Çocukların gerçek dünya ile hayal dünyaları arasında bağ kurmaya baĢlayıp, 

daha önceki yaĢlarında dinledikleri masaldan genç-yetiĢkin olduklarında 

okuyacakları hikâye ve roman arasında bir tür olan fabllar; kahramanları genellikle 

hayvan olan ve sonunda bir ahlak dersi verilen edebi bir türdür. 

Fabllarda amaç; çocuğu düĢündürmek ve fabl kahramanı olup konuĢturulan 

hayvanların yerine kendisini koyup farklı açıdan düĢünmesini sağlamak ve fablda 

anlatılan olayı günlük hayata indirgeyebilmektir. 

Fabl türünün ilk örneklerine Hint edebiyatında rastlanır ki bunlar; 

„Pançatantra Masalları‟ olarak edebiyatta yer alır. Bu masalları Hintli yazar 

Beydeba‟nın „Kelile ve Dimne„ adlı eseri takip eder. ġeyh Sadi‟nin „Gülistan„ adlı 

eseri de doğu edebiyatı fabl örneklerindendir. Batıda ise bu türde anılan iki büyük 

yazar yer alır ki bunların ilki Aisopos, diğeri de La Fontaine „dir. 

Türk edebiyatında ise 19 yy.dan itibaren bu türün örnekleri verilmeye 

baĢlanmıĢtır. ”Kayserili RüĢtü‟nün„Nuhbet-ül Etfal‟ (1858)” adlı eserinde ilk Türk 

alfabesinde bazı çeviri fabllara yer verilmiĢtir. Bunun dıĢında bu alandaki eserler 

çeviri eserler olup, bunlar; ġinasi, Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem 
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tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Oğuzkan, fabl türünde verilen örnekleri Ģu Ģekilde 

belirtmiĢtir: 

“ġinasi, La Fontaine‟in „Kurt ile Kuzu‟ hikâyesini dilimize çevirmiĢ, ayrıca kendisi 

de bu türde „EĢek ile Tilki‟, ‟KarakuĢ Yavrusu ile Karga‟ ve „ Arı ile Sivrisinek‟ gibi 
manzum hikâyeler yazmıĢtır. Ahmet Mithat Efendi,‟Kıssadan Hisse (1869)‟ adlı 

eserinde Aisopos, La Fontaine ve Fenelon‟dan Çocuklar için yaptığı çevirilerle 

kendisinin yazdığı fablları toplamıĢtır. Recaizade Mahmut Ekrem de yine La 
Fontaine‟den „Horoz ile Ġnci‟, ‟Kurbağa ile Öküz‟, ‟Karga ile Tilki‟, ‟MeĢe ile Saz‟ 

ve „Ağustos Böceği ile Karınca‟ gibi birtakım çeviriler yaparak edebiyatımızda bu 

türe ait örneklerin sayısını arttırmıĢtır.” (Oğuzkan, 2000: 67) 

 

 Cumhuriyet döneminde fabl çevirisi yapan yazarlarımız ise Ģunlardır; 

Ġbrahim Alaattin Gövsa, Siracettin Hasırcıoğlu, Ali Ulvi Elöve, Mehmet Fuat 

Köprülü, Vasfi Mahir Kocatürk, Orhan Veli Kanık, Sabahattin Eyüpoğlu 

3. 2.  DESTAN 

Destanlar masal ile öykü arasında yer alan bir tür olup inandırıcılığı biraz 

daha yüksek ve gerçek hayata daha yakındır. Toplumların hayatlarında derin izler 

bırakan olayların ele alındığı bu türde mitolojik unsurlar yer alır. Genelde konuları;  

doğal afet, göç, savaĢ gibi mücadelelerden oluĢur. “Destanlarda belli bir ulusun veya 

ulusun ırkın yücelikleri, belli kiĢilerin kahramanlıkları mübalağalı bir biçimde 

anlatılırsa da yiğitlik, güçlü ve sürekli aĢk, acıma, yardımseverlik, yurt sevgisi, 

cesaret gibi kavramlara (motiflere) geniĢ ölçüde yer verildiği için bu tür eserlerin 

çocuklar için önemi büyüktür.” (Oğuzkan, 2000: 69) 

Türk edebiyatında önemli yer tutan destanların baĢında „Oğuz Kağan Destanı, 

Bozkurt Destanı, Göç Destanı, Ergenekon Destanı, Manas Destanı, Alp Er Tunga 

Destanı‟ nı sayabiliriz. 

Diğer uluslara ait destanlar ise ; “Gılgamış Destanı (Sümer-Asur), Ramayana, 

Mahabarata Destanı (Hint), Igor Destanı (Rus), Odysseus Destanı (Yunan) “ dır. 

Sözlü edebiyat ürünü olarak doğmuĢ ancak zamanla yazılı edebiyat ürünü 

haline gelmiĢ olan destanların bir yazar tarafından tasarlanıp yazılan türleri de vardır 

ki bunlara „Yapma Destanlar‟ denir. Örneğin; Fazıl Hüsnü Dağlarca „nın Üç Şehitler, 

İstanbul Fetih Destanı, Çanakkale Destanı ve 19 Mayıs Destanı, Behçet Necatigil‟in 

Battal Gazi Destanı vb. 
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3. 3.  EFSANE 

Masalla öykü arasında yer alan türlerden bir diğeri de efsanedir. Efsaneler 

masala daha yakın olup tarih, doğa olaylarının insanların farklı yorumları ve hayretle 

bırakan üsluplarıyla anlatılan türdür.“Efsaneler bir bakıma insanların, oluĢ 

nedenlerini açıklayamadıkları kimi olağanüstü olaylara yorum getirme çabalarıdır.” 

(Kıbrıs, 2006: 81) 

Ulusların kültürlerini geçmiĢten günümüze en iyi Ģekilde aktarmayı baĢaran 

efsanelerde doğum, ölüm, düğün, çok tanrılı dini inanç öğeleri, tanrılar arası iliĢkiler, 

doğa ve tarih olayları konu olarak yer almaktadır. 

Sözlü edebiyat ürünü olan efsaneleri kaleme alan bazı yazarlarımız Ģunlardır: 

Ziya Gökalp – VaroluĢ Manzumesi, Cevat ġakir Kabaağaçlı, Eflatun Cem Güney, 

Ali Püsküllüoğlu vb. 

3. 4.  ġĠĠR  

Duygu ve düĢüncelerimizi ahenkli bir Ģekilde ifade etme sanatıdır Ģiir. Düz 

yazıya oranla okunması daha akıcı ve zevkli, insanın duygularına daha çok hitap 

eden bir türdür. Bu açıdan bakıldığında Ģiir; daha yeni yeni kavram geliĢimini 

tamamlamaya baĢlayan çocukların ilgi alanına girmeyi baĢarmıĢtır. Heyecan, sevgi, 

umut gibi duyguların en yoğun ve katkısız olarak yaĢandığı bir dönem olan 

çocuklukta onların bu duygu coĢkunluğuna en uygun türdür diyebiliriz. Oğuzkan 

çocuk Ģiiri konusunda Ģu düĢünceleri ortaya koymuĢtur: 

“Genel olarak Ģiir adı verilen eserlerin, hayal gücü, duygusallık, uyum(ahenk) ve 

ölçü(vezin) gibi birtakım içerik, anlatım ve biçim özellikleriyle öteki tür edebiyat 

eserlerinden ayrıldığı görülür. BaĢka bir deyiĢle Ģiir, düz yazıya (nesre) göre, daha 
çok estetik değerler taĢıyan ve daha yoğun bir dikkat gerektiren bir yazı türüdür. “ 

(Oğuzkan, 2000: 249) 

 

Gerek kelime ve kavram geliĢimini sağlaması ve dinleme ile okuma 

becerilerinin geliĢimi açısından gerekse onların hayattan zevk alma, duygularını 

ifade ederken estetik değerleri öğrenmesine yardımcı olması açısından çocuk Ģiirleri 

çocuk edebiyatında önemli yer tutar. 
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Aynı zamanda müsamere ya da Ģölenlerde çocukların Ģiir ezberlemesine 

yöneltilmesi onların hem hafızasını geliĢtirmesine yardım eder hem de topluluk 

önünde konuĢurken heyecanını yenme, cesaretli olma becerilerini de geliĢtirir. 

Çocuk Ģiirleri denince akla ilk gelen tekerlemelerdir. Kafiyeli ve ritimli 

söyleniĢi, ilgi çeken sembolleri ile çocukların Ģiire karĢı duyarlılığını sağlamıĢtır. 

Tekerlemeler dıĢında, Atatürk sevgisi, öğretmen sevgisi, okul sevgisi, arkadaĢ 

sevgisi, doğa sevgisi, hayvan sevgisi, milli bayram ve Ģölenler vb. konularda 

yazılmıĢ yüzlerce Ģiir onların duygularını dillendirmektedir. 

Türk edebiyatında çocuk Ģiirlerinin ilk örneklerine 20. yüzyılın baĢlarında 

rastlamaktayız. Milli edebiyatçılardan Ziya Gökalp, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ali 

Ekrem Bolayır, Enis Behiç Koryürek gibi yazar-Ģairler kendi çaba ve gayretleriyle bu 

türde eser vermiĢlerdir. 

Cumhuriyet döneminde daha çok vatan sevgisi ve Atatürk sevgisi konulu 

Ģiirleri Hasan Ali Yücel, Mehmet Necati Öngay vb. Ģairler ortaya koymuĢtur. 

Bunların dıĢında çocuk Ģiirinin geliĢimine katkıda bulunanlar Ģunlardır: Ġbrahim 

Hakkı Talas, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Necati Cumalı, Ülkü Tamer, Mustafa Ruhi ġirin, 

Mevlana Ġdris, Yalvaç Ural 

3. 5.  HĠKÂYE-ROMAN 

 Çocuk edebiyatı türleri içinde Ģiirden sonra en zengin kaynağa sahip tür 

olarak karĢımıza hikâye-roman çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü‟nde 

hikâye kelimesi ; “1. Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. 2. Gerçek veya 

tasarlanmıĢ olayları anlatan düz yazı türü, öykü.” (TDK, 2005: 891) Ģeklinde 

tanımlanırken, roman kelimesi ise; “Ġnsanın veya çevrenin karakterlerini, 

göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan duygu ve tutkularını çözümleyen, 

kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebi tür.” (TDK, 2005: 1660) olarak 

tanımlanmaktadır. 

Çocuğun 10-12 yaĢ dönemi onların daha gerçekçi olaylara ilgi duyduğu, 

gerçek hayata daha yakın örnek olaylar aramaya baĢladığı, onların masal 

dünyasından çıkıp gerçek dünyaya adım attıkları yaĢ dönemi olarak kabul edilir. 

Çocuk hikâye ve romanlarının doğmasının temelinde bu neden yatmaktadır. Bunun 

dıĢında çocukların artık okuma-yazma öğrenmeleriyle sözlü edebiyat türlerinin 
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yanında yazılı edebiyat türlerine de ihtiyaç duyması, onların okuma, anlama, anlatım 

becerilerinin geliĢtirilmesi yönünde kullanılacak materyalin ihtiyacı gibi sebepler de 

çocuk hikâye ve roman türüne yoğunlaĢılmasını sağlayan sebeplerdendir. 

ġüphesiz ki bir hikâye veya romanın çocuk üzerinde sağladığı birçok yararı 

vardır. Bunların baĢında hikâye ve romanların çocuklara yaĢadıkları, içinde 

bulundukları çevreden farklı çevrelerin de yer aldığına iĢaret edip gerçek dünyayı 

tanıtması gelmektedir. 

Kendilerine bir model, bir örnek arayan çocuk, hikâye ve roman kahramanı ile 

kendini özdeĢleĢtirecek ve onun yaĢadığı olaylar ile hayatta bir deneyim ve tecrübe 

kazanacaktır. 

Hikâye ve romanlar aracılığıyla çocuk okurlar; baĢka insanları, baĢka 

mekânları, sosyal ve toplumsal hayatı ve bu hayatın iĢleyiĢi hakkında bilgileri 

kazanırlar. Çocuğa içinde bulunduğu kültürün özelliklerini kazandırmanın yanında 

baĢka ülkelerin kültürü hakkında da bilgi vererek kültürler arası karĢılaĢtırma yapma 

imkânı sunar. 

Ayrıca okuma, okuduğunu anlama ve anlatma becerilerinin geliĢmesine 

yardım ederken bilmediği ve yeni karĢılaĢtığı kelime ve kavramları öğrenmesine 

katkıda bulunarak kavram geliĢimini de sağlamaktadır. 

“Çocuk hikâye ve romanlarında ele alına konuları Ferhan Oğuzkan sekiz baĢlık 
altında toplamıĢtır: 

1.Çocuğun yakın çevresiyle ilgili hikâye ve romanlar 

2.Hayvan hikâyeleri ve romanları 

3.Mizahi hikâyeler ve romanlar 

4.Serüven(macera) hikâyeleri ve romanları 

5.Duygusal hikâyeler ve romanlar 

6.Tarihi hikâyeler ve romanlar 

8.Gezi hikâyeleri ve romanları” (Gürel ve diğerleri, 2007: 112) 

Bunların dıĢında; milli kültür değerleri, ahlak kuralları, gelenekler, Atatürk, 

yurt, doğa-hayvan, aile sevgisi vb. konular da hikâye ve romanlarda yer almaktadır. 

Türk edebiyatında Ömer Seyfettin baĢta olmak üzere; Kemalettin Tuğcu,  

ReĢat Nuri Güntekin, Gülten Dayıoğlu, Üzeyir Gündüz, Cahit Uçuk, Sevinç Çokum,  

Halit Ziya UĢaklıgil, Halide Edip Adıvar, Refik Halit Koray, Ġpek Ongun, Muzaffer 
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Ġzgü, Ayla Kutlu, Mustafa Kutlu, Suphi Dölek Cumhuriyet dönemi ve son dönem 

çocuk öykü ve roman yazarlarımızın önde gelen isimlerindendir. 

Hikâye ve roman türünü sevdirmek ve öğrencilere benimsetmek adına 

“Hikâye Ağacı OluĢturma, Canlanan Hikâyeler, Hikâye Tamamlama, Hikâye 

Yazma, Yuvarlak Masa Yazarlığı, Herkesin Bir Hikâyesi Var” (MEB, 2006: ?) vb. 

etkinlikler uygulanabilir. 

3. 6.  BĠYOGRAFĠ 

Yeni yeni yakın çevresini ve yetiĢkin dünyasını merak edip keĢfetmeye 

baĢlayan çocuğun ilgi duyabileceği bir diğer edebi tür de biyografidir. Biyografideki 

konunun gerçek olması çocuklara daha cazip gelmektedir. Kendine model arayan 

çocuk okuduğu biyografiden etkilenerek hayata bakıĢ açısını olumlu yönde 

değiĢtirip, geliĢtirebilir. Alev Sınar Çılgın, biyografi türünün çocuk edebiyatı alanı 

için önemi konusunda Ģunları belirtmektedir: 

”BaĢarılarla dolu yaĢam öykülerini okuyunca çocuk hem o Ģahıslara hem de 
yaptıkları iĢlere karĢı sevgi, saygı ve hayranlık duyar. Biyografisi anlatılan Ģahsın bir 

zamanlar kendisi gibi çocuk olduğunu, baĢarıyı elde etmek için büyük zorluklarla 

mücadele ettiğini, fakirlik, anne babasızlık, sevgisiz bir ortam, kötü niyetli insanlar 
gibi bütün olumsuz koĢullara rağmen azmeden, çalıĢan, emek harcayan insanın 

ideallerine kavuĢacağını öğrenir.” (Çılgın, 2006: 157) 

 

Bu da çocukta hayata karĢı bir deneyim, tecrübe oluĢtururken diğer yandan da 

çocuğa mücadele hırsı ve zorluklara dayanma gücü aĢılar. 

Biyografi türünün çocuğa bir diğer katkısı da meslek seçimi konusunda 

bilgilendirici olmasıdır. Genel anlamda biyografilerin okunmasında kıstas olarak 

ilerde olmak istediği meslekte ün salmıĢ, baĢarı elde etmiĢ kiĢilerin seçilmesi 

gözlenmektedir. Bu açıdan ele aldığımızda çocuk seçmek istediği meslek konusunda 

kararsızlığa düĢtüğünde biyografiler aracılığıyla seçeceği meslekler hakkında bilgi 

edinerek doğru karar vermeyi baĢaracaktır. 

Burada önemli olan çocuğa doğru ve günlük hayatta iĢine yarar kiĢilerin 

biyografilerini okuması için önermektir. Önerilen biyografilerin objektif olması, 

yanlı yazılmamasına dikkat edilmesi, üslubunun ilgi çekici olup okuru sıkmaması 

dikkat edilmesi gereken diğer hususlardır. 
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3. 7.  GEZĠ YAZISI 

Gezilip görülen yerler ile ilgili gözlem ve izlenimlerin aktarıldığı yazı türüne 

gezi (seyahat) yazısı denir. Daha çok çocuklarda ulus, yurt sevgisi kazandırmak 

amaçlı olarak kullanılan bu edebî tür aynı zamanda çocuğun çevresine ve çevresinde 

yaĢanan olaylara karĢı duyarlılığını artırmak için de kullanılmaktadır. Çılgın, bu 

konu hakkında Ģunları söyler: 

“Edebiyatımızda gezi türünde doğrudan doğruya çocuk için yazılmıĢ kitaplar ne 

yazık ki fazla değildir. Gülten Dayıoğlu‟nun Gizemli Uygarlıklar Ülkesi Meksika‟ya 
Yolculuk, Ölümsüz Firavunlar Görkemli Piramitler Ülkesi Mısır‟‟a Yolculuk, 

Kenya‟ya Yolculuk, Okyanuslar Ötesine Yolculuk, Kangurular Ülkesi Avustralya‟ya 

Yolculuk isimli kitapları bu türde hedef kitle için yazılmıĢ baĢarılı örneklerdir. 
Ahmet HaĢim‟in Frankfurt Seyahatnamesi; Falih Rıfkı Atay‟ın DenizaĢırı, Taymis 

Kıyıları, Gezerek Gördüklerim, Hind, Moskova-Roma, Yolcu Defteri; ReĢat Nuri‟nin 

Anadolu Notları; ġükufe Nihal‟in Finlandiya; Burhan Arpad‟ın Gezi Günlüğü, UçuĢ 
Günlüğü; Tarık Buğra‟nın Gagaringrad gibi kitapları çocuklar için yapılacak bir 

düzenlemeyle veya içlerinden bazı bölümler seçilerek çocuk edebiyatında 

kullanılabilirler.” (Çılgın, 2006: 175) 

 

Bunların dıĢında yetiĢkinlerin anlayabileceği seviyede olup ancak kısaltma ve 

sadeleĢtirme iĢlemlerinden sonra çocuğun okurluğuna sunulan kitaplar arasında en 

bilineni Evliya Çelebi‟nin „Seyahatname„ adlı eseridir. 

3. 8.  ANI (HATIRA)  

 Bir kimsenin yaĢadığı ya da Ģahit olduğu olayların üzerinden uzunca bir 

zaman geçtikten sonra kaleme alınmasıyla ortaya çıkmıĢ olan bir edebî türdür. Anı 

türünde yazılmıĢ eserlerin çocuğa birebir yaĢanmıĢ örnek sunması, yazarın kiĢiliği, 

karakteri hakkında bilgi vermesi, büyüklerinin baĢarısını kanıtlaması, insanların 

yetiĢtiği koĢulları ortaya koyması bakımından önemlidir. Çocukta kendini ifade etme, 

yorum yapma, muhakeme gücünü artırma ve yazma becerisini geliĢtirme gibi 

yararları gözlenmektedir. 

Muallim Naci- Ömer‟in Çocukluğu, Ahmet Rasim-Falaka ve Gecelerim, 

Halide Edip Adıvar –Mor Salkımlı Ev, Yakup Kadri –Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, 

Falih Rıfkı-Zeytindağı, Çankaya vb. kitaplar çocuklara uyarlanıp, düzenlenen ve bu 

türde kullanılan kitaplardır. 

 

 



 

43 
 

3. 9.  DRAMATĠZASYON 

En eski edebî türlerden olan tiyatro : “Bir tiyatro yapısının içindeki izleyici 

yeri”, ”Oyunların oynandığı yapı.”, ”Drama, oyun.”, ”Oyun, oyuncu, sahne ve 

izleyici gibi temel öğelerden oluĢan sanat; dramatik metin, oyunculuk, sahneleme, 

sahne tasarımı, sahne giysisi, sahne müziği, ıĢıklama ve sahne tekniği öğelerinin 

tümünü birlikte içeren sanatsal etkinlik.” (Çılgın, 2006: 191) vb. tanımların 

doğrultusunda tiyatroyu; belli bir oyun metninin insanlar aracılığıyla bir sahnede 

hayata geçirilmesi, sahnelenmesidir Ģeklinde ifade edebiliriz. 

Zengin yaratıcılık ve hayal gücüne sahip olan çocukların ilgisini çektiği ve 

onların en çok sevdiği çocuk edebiyatı türü olduğu söylenebilir. Dramatizasyon 

çocuğun topluma kazandırılması, hem eğlenirken hem de eğitilmesine, kendini 

topluluk önünde ifade etmesine, beden dilini doğru ve etkili kullanmasına, 

duygudaĢlık becerisinin geliĢmesine, ekip çalıĢması vb. iĢ birliği gerektiren 

faaliyetlerde uyum sağlamasına, sanattan zevk almasına, yeteneklerinin geliĢmesine 

olumlu yönde katkıda bulunan bir türdür. 

Parmak oyunları, kukla ve figürler ile baĢlayan bu çalıĢmalar öğrencinin 

seviyesine göre Ģekillenmektedir. Küçük piyesler, diyaloglar ve tiyatro metinleri ile 

bu edebi tür çocuklara benimsetilebilir. 

3. 10.  BĠLMECE-TEKERLEME  

Temelleri KaĢgarlı Mahmut‟un Divan-ı Lügat‟it Türk adlı eserine dayanan, 

bir Ģeyin adının ve bazı özelliklerinin söylenmeden, üstü kapalı Ģekilde anlatıp onun 

ne olduğunu dinleyene, okura bırakan eğlence ve oyuna bilmece denir. Sadece 

eğlenmeyi sağlayan bir araç değil aynı zamanda kıvrak zekâ, hazırcevaplılık ve 

dikkat gibi becerileri de geliĢtiren bir türdür. Dili kullanma becerisini çeĢitli kelime 

oyunlarıyla gerçekleĢtiren, geliĢtiren ve dilin inceliklerini kavratan bir türdür. 

Tekerleme ise; çocuğun edebiyatla ilk kez karĢılaĢtığı tür olarak kabul edilir. 

Kafiyeli söylemi, ses oyunları ve ahenkli oluĢu çocuğun ilgisini çekerken onda hayal 

ve düĢünce oluĢturmasını sağlar. Telaffuz ve diksiyon eğitimlerinde sıkça kullanılan 

araçlardandır. Oyunda, sayıĢmada, masalların baĢlangıç ve bitiĢ bölümlerinde 

kullanılarak çocuğun kelime ve kavram geliĢimini destekler. 
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3. 11.  ÇOCUK GAZETESĠ VE ÇOCUK DERGĠLERĠ 

 Tanzimat döneminde bu alanda eserler ortaya konmaya baĢlamıĢtır. Çocuk 

edebiyatının yazılı edebiyat ürünlerinin baĢında gelen bu alanın ilk önemli adımı 

1869‟da çıkarılan ilk çocuk gazetesi „Mümeyyiz‟dir. Mümeyyiz‟in ardından daha sade 

dile ve üsluba sahip olan ilk adı „Sadakat‟ olup ardından bu adın çocukların 

seviyesine uygun olmadığı düĢüncesiyle „Eftal‟ olarak değiĢtirilen gazete 

gelir.“Dördüncü çocuk gazetemiz 1876‟da yayımlanan Arkadaş‟tır. Bu gazeteyi 

Mehmet ġemseddin çıkarır.” (Çılgın, 2006: 60) 

Cumhuriyet döneminde çıkarılan çocuk dergileri Ģunlardır: 

1926-1935 yılları arasında: Gürbüz Türk Çocuğu 

1945-1978 yılları arasında: Doğan Kardeş 

1977‟de: Milliyet Çocuk 

Bunların dıĢında yayınlanan çocuk dergilerini Ģu Ģekilde sınıflandırabiliriz: 

Kumbara Çocuk, Başak Çocuk, Pamuk Çocuk, Uçan Balon, Şeker Çocuk, Çekirge, 

Emlak Çocuk, Vakıf Çocuk, Gül Çocuk, Can Kardeş, Diyanet Çocuk Dergisi, Bando, 

Türkiye Çocuk,  Kırmızı Fare, Elma Şekeri, Tercüman Çocuk, Hürriyet Çocuk, 

Mavikuş, Zaman Çocuk… 

Çocukların bilgilerini artırmada, okuma-anlama-anlatma becerilerinin 

geliĢmesinde, güncel olaylardan haberdar olmasında, çevresine ve çevresinde 

yaĢanan olaylara duyarlı olmasında olumlu etki eder. 

4. MASAL TÜRÜ VE ÖZELLĠKLERĠ 

4. 1.  MASALIN TANIMI 

BaĢlangıçta sözlü edebiyat ürünü iken zamanla yazıya geçirilip yazılı 

edebiyatın ürünü haline gelmiĢ, çocuk-yetiĢkin her yaĢtan insana kendini dinleten, 

çocuk edebiyatı kavramı ortaya çıkıp edebiyat terimleri içinde yerini aldıktan sonra 

da bu edebiyatın en çok kullanılan yazınsal ürünü haline gelmiĢ olan masal 

kelimesinin kökeni oldukça eskidir. GeçmiĢten günümüze doğru masal kavramının 

anlam çerçevesini incelersek: 
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Kamus-ı Osmani‟ye göre “Masal; meselin değiĢtirilmiĢ Ģeklidir. Mesel ise 

halk dilinde meĢhur olan, öğüt veren söz anlamındadır.” (Tezel, 1985: 3), Ahmet 

Vefik Pasa Lehçe-i Osmanî‟de, “masal” maddesinde Ģu açıklamayı yapmıĢtır: 

“Mesel, hala hikâye, dasıtan, menkabe manasına fıkra ve kaziyeden gayrı ” (Tezel, 

1985: 3). Muallim Naci lügatinde “masal”a değil de “mesel”e yer verir. Lügat-i 

Naci “Dasıtan kıssa-i meshure “masal” bundan muharreftir.” (Tezel, 1985: 6) 

Ģeklinde tanımlar. ġemseddin Sami Kamus-ı Türkî‟de “Mesel” maddesinde Ģu tarifi 

yapmaktadır: “Adab ve ahlak ve nasayihe muteallik küçük hikâye (Masal bundan 

galattır). (Tezel, 1985: 6) olarak masal kelimesini açıklarken; Ferit Develioğlu (1962: 

47) “Terbiye ve ahlaka faydalı, yararlı olan hikâye” Ģeklinde masalı tanımlamaktadır. 

Masal kelimesi; Meydan Larousse‟ta “Genellikle olağanüstü kahramanlara ve 

maceralara yer veren, konusu hayali, kulaktan kulağa anlatılarak geçen halk 

hikâyesidir.” (C.13, 1992: 425), Büyük Larousse‟ta “Bütünüyle hayal ürünü olan, 

genellikle olağanüstü olaylara zaman zaman da olağan üstü varlıklara yer verilen, 

olayları çoklukla belirli olmayan bir yerde (masal ülkesinde), belirli olmayan bir 

zamanda (evvel zaman içinde) geçen bir anlatı türü.” (1986: 7811) olarak geçer. 

Türk Dil Kurumunun sözlüğünde bu ismin Arapça kökenli olduğu 

belirtildikten sonra Ģöyle bir tanımlama yapılmıĢtır. “1. Genellikle halkın yarattığı, 

ağızdan ağza kuĢaktan kuĢağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların ve tanrıların 

basından geçen olağan dıĢı olayları anlatan hikâye” (TDK, 2005: 1349) 

Ali Püsküllüoğlu (1994: 717) sözlüğünde masal kelimesini; “Halkın ortak 

yaratısı olarak ağızdan ağza, kuĢaktan kuĢağa aktarılan, cin, peri, dev gibi olağanüstü 

kiĢileri olan, olağanüstü olaylara yer veren, genellikle bir tekerleme ya da „Bir 

varmıĢ, bir yokmuĢ…‟ gibi sözlerle baĢlayan bir tür” Ģeklinde ele almıĢtır. 

Sözlük ve ansiklopedik kaynaklarda yukarıda ifade edildiği Ģekilde ele 

alınmıĢ olan masal kavramına edebiyatçılar ve çocuk edebiyatı alanında eser vermiĢ 

yazarların bakıĢ açılarından yola çıktığımızda Ģu tanımlamalara rastlamamız 

mümkündür: 

“Kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiat üstü varlıklar olan, olayları 

masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde dinleyenleri inandırabilen 

biz sözlü anlatım türü” (Sakaoğlu, 1999:  2) , “Nesirle söylenmiĢ, dini inanıĢlardan 
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bağımsız, tamamıyle hayal ürünü, gerçekle ilgisiz, anlattıklarına inandırma iddiası 

olmayan kısa bir anlatı.” (Boratav, 1969: 80), “Masal hayaldeki hikâyedir, insanın 

geniĢ hayal gücünü yansıtır. Masallarda bir toplumun gelenekleri, görenekleri,  

zevkleri, değer yargıları, duyguları, düĢünceleri, özlemleri kısaca insan anlatılır.” 

(Çılgın, 2006: 95), “Ulusların henüz yazılı edebiyat dönemine geçmedikleri, yazı 

öncesi dönemden bu yana var olan masal için; kiĢileri ve olayları olağanüstü 

nitelikler taĢıyan bir edebiyat ürünüdür denilebilir.” (Kıbrıs, 2006: 49),  “Masalların 

dili, içinde yer alan olaylar, kahramanlar ve olağanüstü çevrelerin etkili 

büyüleyiciliği ile masallar gerek çocukların, gerekse yetiĢkinlerin ilginç buldukları 

bir sanat ürünüdür.” (Yalçın ve AytaĢ, 2002: 46) 

Necati Birinci ise masal hakkında Ģunları belirtmiĢtir:  

“Çoğu geceler, ninemizin dizinde, tatlı uykumuzu bile feda ederek saatlerce 

dinlediğimiz masallar, halkın ortak Ģuurunda doğmuĢ ağızdan ağza, kuĢaktan kuĢağa 
sürüp gelen, cereyan ettiği yer ve zaman bilinmeyen, normal ya da olağanüstü Ģahıs 

veya peri, cin, dev, ejderha gibi yaratıklara ait olağandıĢı ve tamamıyle hayal 

mahsulü birtakım hadiselerin hikâye edildiği sözlü halk edebiyatı ürünleridir.” 

(Kantarcıoğlu, 1991: 13) 

 

Tanımlardan da anlaĢılacağı üzere çocukluğumuzun anılarında büyük bir yer 

tutan, kimin yazdığı ne zaman ortaya çıktığı belli olmayan ancak hayal dünyamızda 

bizi içine alan ve o anı yaĢatan bir türdür masal. Çocuk edebiyatı türleri içinde hem 

konusunun zenginliği hem de üslubunun Ģiirselliği masalı en sevilen tür haline 

getirmiĢtir. 

4. 2.  MASALLARIN KAYNAKLARI 

Eflatun Cem Güney  (Yalçın ve AytaĢ, 2002: 45) “ Masallar çok eski maziye 

sahiptirler. Her zaman her yerde halkla birlikte varlıklarını sürdürürler, insanlığın 

tabiat ve hayat karĢısındaki ortak duygu ve düĢüncelerini iĢlerler.” demekle masallar 

olağanüstü olaylardan ibaretmiĢ gibi görünse de özüne inildiğinde bir toplumun 

hayatı, yaĢam tarzı ve sosyal bütün özelliklerini içerdiğini anlatmak istemiĢtir. 

Ağızdan ağza, dilden dile anlatılırken hayal gücü, olağanüstülük, anlatanın ve 

dinleyenin beklentileri de eklenerek günümüzdeki halini almıĢtır. 
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Sözlü edebiyat ürünü olarak doğmuĢ olan masallar zamanla yazıya 

geçirilmiĢtir. Uzun yıllar dilden dile anlatılarak günümüze ulaĢmıĢ olan masalların 

çıkıĢ kaynakları konusunda birçok görüĢ bulunmaktadır. 

“Masalların kaynakları ve nereden geldikleri hakkında çeĢitli teoriler ortaya 

atılmıĢtır. 

1. Mitoloji Okulu: Grimm KardeĢler, Max Müller ve G.V.Cox gibi araĢtırıcılar bu 
görüĢü savunurlar. Bu okulda masalların mitolojiden çıktığına inanmaktadırlar. 

Grimm KardeĢler‟den Wilhelm Grimm‟e göre, masalların kaynağı Hint-

Avrupa‟dır. Bu görüĢe göre Hint-Avrupa dairesine giren milletlerin mitolojileri 
zamanla değiĢikliğe uğrayarak masalları meydana getirmiĢtir. 

2. Hindoloji Okulu: Bu görüĢte masalların kaynağı olarak Hindistan 

gösterilmektedir.10.yüzyıldan itibaren masalların Hindistan‟dan bütün dünyaya 
yayıldığı kabul edilir. Ġ. KunoĢ, Theodor Benfey ve Emanuel Cosquin bu görüĢü 

benimseyen kiĢilerdir. 

3. Antropoloji Okulu: Edward Taylor ve Andrew Lang bu okulun kurucularıdır. 

Franz Boaz ve Paul Saintyness‟in de benimsediği bu görüĢe göre masallar ilkel 
hayatın birer kalıntısıdır. 

4. Psikoloji Okulu: Yukarıdaki görüĢlerin dıĢında masalların kaynağı üzerine farklı 

görüĢler de ortaya atılmıĢtır. Alman halkbilimci Von der Leyen, masallardaki 
bazı olayların kaynağını çok eski rüyalara bağlamıĢtır.” (Gürel ve diğerleri, 

2007: 48-49)  

 

Bu sınıflama ve diğer araĢtırmaların ıĢığında genel anlamda masalların 

Hindistan kökenli olduğu konusunda fikirler bağdaĢmaktadır. Hint masallarından 

Pançatantra Türkçe adıyla Kelile ve Dimne adlı masalın ilk masal örneği olması da 

bu düĢünceyi doğrular niteliktedir. 

Masalların Batıda ortaya çıkıĢı ise Eski Yunan coğrafyasına dayanmaktadır. 

Yunan mitolojileri masallara kaynaklık ederken, 6. yüzyılda Aisopos‟un ve ardından 

La Fontaine‟in ortaya koyduğu eserler Batıda masal türünün ilk örneklerinden sayılır. 

Masalın Avrupa‟da ortaya çıkıĢına bakıldığında masalların 19. yüzyıldan itibaren 

masalların derlenmeye baĢladığına rastlarız. 

Türk edebiyatında ise en eski masal örneklerini Uygurlar‟da bulmaktayız. 

Uygurca yazılmıĢ olan Kalyanamkara ve Papamkara adlı eserler bu türün ilk 

örnekleridir. Bunlardan sonra Ġran edebiyatından çeviriler yapılmıĢtır. Tercümeler 

dıĢında ġeyhi‟nin Harnâme ve Mevlana‟nın Mesnevi adlı eserlerinde hayvan 

masallarına yer verilmiĢtir. 19.yüzyıla gelindiğinde ise gerek Batı edebiyatından 

gerekse Doğu edebiyatı masallarından tercümelere yer verilmiĢ ve günümüze 

yaklaĢıldıkça çocuk edebiyatı yazarlarımızca yapma masallara yönelinmiĢtir. 
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Bütün bunların sonucunda masalların çıkıĢ kaynaklarının her bölge ve ülkeye 

göre farklı olduğu görünse de insan soyunun özünde bir bütün olduğu düĢünülürse 

masalların da kaynağı tektir diyebiliriz. Masallar tek bir kaynaktan doğmuĢtur ancak 

onları ulusallaĢtıran, millileĢtiren; dini inanıĢlar, dil ve üslup, kültürel öğelerin farklı 

olmasıdır. 

4. 3.  MASAL TÜRLERĠ 

Masal türleri konusunda birçok yazar çeĢitli ölçütlere göre tasnif ortaya 

koymuĢlardır. Bu tasnifler çocuk edebiyatı alanında yazılmıĢ kitaplarda Ģu Ģekilde 

yer almaktadır: “Masallar geliĢme özelliklerine göre ikiye ayrılır: a. Halk Masalları, 

b. Edebî Masallar (Edebî peri masalları, sanat masalları)” (Oğuzkan, 2000: 19) 

“Masallar yapılıĢ ve çıkıĢ kaynakları açısından ikiye ayrılabilir: 

- Halk geleneğiyle oluĢmuĢ folklorik nitelikli masallar (Halk Masalları) 
- Yapay nitelikli-yazınsal-masallar “ (Kıbrıs, 2006: 50-51) 

“Masalların sınıflandırılması: 

1. Hayvan Masalları 
2. Olağanüstü Yaratık Masalları 

3. Saf Ġnsan Massalları 

4. Sihir, Büyü ve Olağanüstülüklerden Söz Eden Masallar 
 

Masalların incelenmesi:  

1. Anonim Halk Masalları 

2. Edebî Masallar “ (Yalçın ve AytaĢ, 2002: 50-55) 
 

Yukarıda yapılan bu tasnifler dıĢında daha çok kabul görmüĢ bir tasnif daha 

bulunmaktadır. Stith Thompson‟a ait olan bu tasnif Ģu Ģekildedir: 

1.Hayvan Masalları 

2.Asıl Halk Masalları 

3.Güldürücü Hikâyeler, Nükteli Fıkralar 

4.Zincirlemeli Masallar 

5.Sınıflamaya Girmeyen Masallar (Bilkan, 2009: 20) 

Thompson‟ın bu tasnifine çok yakın bir tasnif de Pertev Naili Boratav 

yapmıĢtır. 

1. Hayvan Masalları 

2. Olağanüstü Masallar 

3. Gerçekçi Masallar 
4. Güldürücü Masallar 

5. Zincirlemeli Masallar (Bilkan, 2009: 20) 
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4. 3. 1. Hayvan Masalları:  

Kaynağının Hindistan olduğu düĢünülen bu masal türünün amacı ders vermek 

olup hayvanların kiĢileĢtirilip konuĢturulmasıyla okura/dinleyene iletilmek istenen 

mesaj iletilmektedir.  

Hayvan masallarının en eski örnekleri olarak ġeyhi‟nin Harnâme adlı eseri ile 

Mevlana‟nın Mesnevi adlı eserinde yer alan hayvan masallarını gösterebiliriz. 

Kahramanlarının hayvanlardan oluĢması, kısa ve nükteli yazılması 

bakımından fabllar ile benzerlik göstermektedir. Bazı hayvan masallarının biraz daha 

uzun olması ve serüven içermesi açısından fabllardan ayrılmaktadırlar. Genelde bir 

düĢünceyi benimsetmek, bir ders çıkarmak, örnek olaylar üzerinden öğrenciye farklı 

bakıĢ açısı kazandırmak amacını taĢırlar. 

 4. 3. 2. Olağanüstü Masallar: 

Kahramanları ile gerçek hayatta karĢılaĢamayacağımız, mekân ve zamanı 

olağanüstü öğelerden oluĢan masallardır. Cin, peri, dev, canavar vb. olağanüstü 

varlıkların maceraları ve mücadeleleri anlatılır. 

Bu masalların çocukların duygusal geliĢimini olumsuz yönde etkilediği 

konusunda eleĢtirilse de; masallarda büyük mücadeleler sonucu zafere ulaĢılması 

çocukta zorluklara karĢı mücadele etme isteği vemesi, azmi ve sabrı öğretmesi 

açısından önemlidir. 

4. 3. 3. Gerçekçi Masallar: 

Masal kahramanları, olayları, mekân ve zamanı gerçeğe daha yakın olan 

masallardır. PadiĢah, fakir kız-genç, yoksul aile vb. arasında yaĢanan serüvenler ve 

mücadeleler konu olmaktadır ki bunlarla günlük hayatımızda da karĢılaĢmamız 

muhtemeldir. 

Bu tür masallarda genellikle bir zıtlık söz konusudur; fakir-zengin, iyi-kötü, 

güçlü-zayıf, padiĢah-halk vb. Bu zıtlık durumunda iyi olanın, zayıf ya da fakir olanın 

galip gelmesiyle çocuğun dikkatini hayatta hep dürüst ve iyi olunması gerektiğine 

çekmektedir. 
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4. 3. 4. Güldürücü Masallar: 

Bu masal türünün eski adı „Latife‟ olup kısa komik hikâyeler ile fıkraları 

kapsamaktadır. Kıvrak zekâ örnekleri ve mizahi unsurlar yer alır. Anlatımı açık, 

kolay anlaĢılır bir yapısı vardır. Bu nedenle hem yetiĢkinlerin hem de çocukların 

ilgisini çekmeyi baĢarmıĢtır. 

4. 3. 5. Zincirlemeli Masallar: 

Bu masal türünde kahramanların hemen tamamı hayvanlardan oluĢmaktadır. 

Zincirleme masallar, küçük ve önemsiz olayların art arda dizilerek halkalar halinde 
meydana getirdiği masallardan ibarettir.” Bu masallarda halkalar sıkı bir mantık 

bağıyla kenetlenmiĢlerdir. Anlatı bu halkaların (olaylar ve masal kiĢileri) sayısı 

ölçüsünde uzar; genel olarak çok uzun olmaz, süratli bir tempo ile yürütülür. Çok 
kez, anlatı bir yerden sonra ters yön izleyerek son olaydan baĢtakine, ya da maceraya 

son karıĢan kiĢiden ilkine doğru yürütülür.” (Bilkan, 2009: 22-23) 

 

Bunların dıĢında edebî masallar olarak adlandırılan bir grup masal türü daha 

vardır. Bu tür masallarda geçmiĢten günümüze bir aktarım söz konusu değildir. Bir 

yazarın kendi hayal gücüne dayanarak, dilin inceliklerini kullanıp ortaya koyduğu 

eserlerdir.  

Cumhuriyet döneminden sonra yaygınlaĢmıĢ bir türdür. Çocuğa 

kazandırılmak istenen yetiler ve onda geliĢtirilmesi hedeflenen kazanımları aktarması 

açısından önemlidir. Hemen her konuda yazılabilen bu türde önemli olan masal 

yazarının diğer edebi türleri yazarken gösterdiği dikkat ve özenden daha fazlasını 

göstermesi gerektiğidir. 

4. 4.  MASALDA OLAY 

Masalda geçen olaylar masalın türüne göre değiĢiklik gösterir. Masal türünün 

ortaya çıkmasındaki temel ölçütlerden birisi masalda geçen olaylardır. Hayvan 

masallarında amaç ders vermek olduğu için bir problem durumu vardır ve bu durum 

iyiden, haklıdan yana olarak çözümlenir. 

Gerçek olmayan, olağanüstü olaylar olağanüstü masalların konusunu 

oluĢtururken; gerçekçi masallarda ise gerçek hayatta karĢılaĢılması mümkün olaylara 

yer verilir. Daha çok iyi-kötü, haklı-haksız mücadeleleri olay olarak karĢımıza çıkar. 

Edebi masallarda ise; hemen her konuya rastlamamız mümkündür. Bazen 

toplumsal olaylar, sosyal hayattaki aksaklıklara yer verilirken bazen de kıskançlık, 
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haset, hırs, baĢka hayata özenti gibi konulardan bahsedilir. Kimi zaman da ahlaki 

değerler, gelenek ve göreneklerimizin ele alındığı edebi masallar da bulunmaktadır. 

Güleç bu konu hakkında Ģunları söyler: 

“Masallarda olay, gerçek dıĢı ve olağanüstü bir zemin üzerine kurulmuĢ bir bütündür. 

Masal türleri arasında saydığımız gerçekçi masallar da ise olabilecek olaylar 

ağırlıktadır. Masallara belki tarihi olaylar bile katılmıĢ, bunlar masal atmosferinde 
tanınmaz olmuĢtur. Yine bazı masallarda çeĢitli milletlerin mitolojilerine rastlamak 

mümkündür.” (Güleç, 1988: 66-87) 

 

4. 5.  MASAL KĠġĠLERĠ 

Masal kahramanları da masal türünü belirleyen bir ölçüttür. Hayvan 

masallarında genellikle bütün kahramanlar hayvanlardan oluĢurken gerçekçi 

masallarda hayvanlar masal baĢkahramanına yardımcı olarak masalda yer alır. Ġkinci 

planda yer alan bu hayvanlar daha çok at, balık, kuĢ vb. hayvanlar olabildiği gibi 

olağanüstü hayvanlar da olabilir. 

Masal kiĢileri sınırlandırılmıĢ özelliklere sahiptir. Ġyiler masalın sonuna kadar 

iyi, kötüler de masalın bitimine kadar kötüdürler. Kötü karakterler olarak; dev, cin, 

canavar, üvey anne, üvey kardeĢ, cadı gibi kahramanlar yer alırken; iyi karakter 

olarak; iyi kalpli insanlar, genç kız-erkek, adil padiĢah, kibar Ģehzade, padiĢahın 

güzel kızı, üç oğlanın en küçüğü gibi kahramanlar karĢımıza çıkmaktadır. 

“Masallardaki kötü güçler, gücü ancak sınırlı bir süre için ellerinde tutarlar, 

tutabilirler. Sonunda çoğunlukla bir ceza görürler ya da yok olurlar. Masalın kötü 

olanı cezalandıran özelliği, onun ders veren yanını göstermekten çok kötülüğün iĢe 

yaramaz bir eylem olduğunu vurgulamasıdır.” (Çılgın, 2006: 97) 

KiĢilerin olağanüstü olduğu masallarda bu olağanüstülük özelliği genelde 

gerçeğine gönderme yapar ve bir sembol olarak kullanılır. Türk masallarında en sık 

karĢılaĢtığımız masal kahramanları Ģunlardır: Dev, cadı, padiĢah, padiĢah kızı-oğlu, 

tüccar, vezir, fakir kadın-adam, peri kızı ve Keloğlan. Güleç, masal kiĢileri 

konusunda Ģunları belirtir: 

“Masal kiĢileri toplumun en alt katından en üst katına kadar türlü zümrelerden 

olabilir. Bu kiĢiler belli bir toplumun bilinen bir zamanında yaĢamıĢ kiĢiler değildir. 
Her ülke ve zamanda olabilecek padiĢah, vezir, bezirgân, kadı, ırgat gibi sembol 

tiplerdir. Bunlar dıĢ yapı ve karakter bakımından uzun uzadıya incelenmezler, sadece 

çok belirgin bir nitelikleri üzerinde durulur. Bu nitelikleri de olaylar içinde 
hissettirilir.” (Güleç, 1988: 85) 



 

52 
 

4. 6.  MASALDA YER VE ZAMAN 

Masalların genelde giriĢ kısmında kısaca tasvir edilen, okura/dinleyene 

hissettirilen yer kimi zaman uzak bir ülke, Kaf Dağı‟nın ardı, kuĢ uçmaz kervan 

geçmez bir yer ya da zümrütten yapılmıĢ bir saray olabilirken bazen de bir saray, bir 

bahçe olarak geçer. Ancak bu yerler gerçekte olmayan coğrafyalar olup hayal 

gücüyle sınırlıdırlar. “Yer gibi zaman da belirsizdir.‟Evvel zaman içinde…‟diye 

adlandırılan bu zaman anlatı tekniği olarak miĢli geçmiĢ zaman, Ģimdiki zaman ya da 

geniĢ zaman kiplerinden biriyle anlatılır.” (Özdemir, 1999: 322-331) 

4. 7.  MASAL ÜSLUBU VE ANLATIM 

Masalların üslubu diğer yazınsal türlerden farklıdır. BaĢlangıcında ve sonunda 

bulunan tekerlemeler masallara Ģiirsellik özelliği katar. Gerek olağanüstülükleri 

anlatması gerekse ahenkli, nükteli ve kafiyeli söylemiyle çocuğun ilgisini çekmeyi 

baĢarır.  

 Masalın dil özelliklerini okura aktarmada en büyük rol elbette masalı anlatan 

kiĢiye düĢmektedir. Eskiden masal anaları ya da masal nineleri olarak bilinen masal 

anlatıcıları masalı anlatırken dikkatli ve özenli davranmalılar. 

Çocuklar masalın bir kitaptan okunmasından çok anlatılmasından etkilenirler. 

Bu nedenle masal anlatıcısı anlatmaya geçmeden önce masal metnini en az iki kez 

kendisi okumalıdır. Anlatıcı masalı anlatırken konuya ve olaylara hâkim olmalı, 

sanki o anı kendisi yaĢıyormuĢçasına dinleyeni masalın içine çekebilmelidir. 

Dinleyenin dikkatini çekme adına uygun yerlerde vurgu ve tonlama yapılmalı, 

akıcı ve düzgün bir Türkçeyle konuĢulmalıdır. Olayın akıĢını bölecek açıklama ve 

yorumlamalardan kaçınılmalıdır. Dinleyenle göz teması kurmaya özen 

gösterilmelidir. 

4. 8.  ÇOCUK MASALLARININ TAġIMASI GEREKEN ÖZELLĠKLER 

Masallar çocukların karĢılaĢtıkları ilk metinlerdir. Bu nedenle onlara 

sunulacak masalların seçiminde son derece özenli davranılmalıdır. Çünkü onu doğru 

yönlendirmek iĢi; çocuğa edebiyatı sevdirme, edebi zevk kazandırma ile edebiyattan 

soğutma, kitaptan ve yazınsal türlerden uzaklaĢtırma gibi iki kritik nokta arasında 

gidip gelmek kadar tehlikeli ve güçtür. 
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Doğru yönlendirme yapmalı çocuğun yaĢ ve kelime hazinesi seviyesine göre 

uygun masallar seçilmelidir. Seviyesine göre ağır olan masallar dinleyenin 

sıkılmasına neden olabilirken; yaĢ seviyesine göre oldukça soyut öğeler bulunduran 

masalların anlaĢılması da mümkün olmamaktadır. 

Çocuklara okuması için verilen ya da dinletilen masalların ilgi çekici, merak 

uyandırıcı, eğlendirici ve hareketli olmasına özen gösterilmelidir. Aynı zamanda 

eğiticilik yönüne de dikkat edilmeli ancak masalı eğitim için bir amaç değil araç 

olarak kullanmaya önem verilmelidir. 

Dinlenen masalların çocukları ruhuna hitap ederken aynı zamanda onlara 

kahramanların yaĢadıkları olaylar ve olaylara verdikleri tepkiler üzerinden, iyilik, 

merhamet, sabır, kanaatkârlık, inanç, gelenek ve göreneklerimiz, ahlaki değerlerimiz 

vb. unsurların benimsetilmesi sağlanmalıdır. 

5. ÇOCUK EDEBĠYATI - MASAL ĠLĠġKĠSĠ 

Ġnsanların duygu, düĢünce ve hayallerini yazılı ya da sözlü olarak çeĢitli 

yazınsal türlerin ölçütlerine göre ifade edip oluĢturdukları edebiyatın içinden 

çocukların dünyasına girebilen eserlerin oluĢturduğu edebiyata çocuk edebiyatı 

denmektedir. Çocuk edebiyatı kavramı, içinde pek çok edebî türü barındıran bir 

alandır. Bu alanda yer alan edebî türler içinde masalın çocuk edebiyatı için ayrı bir 

önemi vardır. 

Edebiyatın ilk oluĢum sürecine baktığımızda çocuk edebiyatı, yetiĢkin 

edebiyatı, sözlü edebiyat, yazılı edebiyat gibi ayrımlara gidilmeden herkes için ortak 

bir edebiyat oluĢturulduğunu görmekteyiz. Zamanla değiĢen koĢul ve Ģartlara dayalı 

olarak gruplara ayrılmıĢ olan edebiyatın, gerek çocuklar gerekse yetiĢkinler için 

geçerli olan ilk örneklerine baktığımızda masallar karĢımıza çıkmaktadır. Edebiyatla 

eğitim arasındaki iliĢkinin önemi konusunda Cahit Kavcar Ģunları söylemektedir: 

”…insanları iyiye, güzele ve doğruya yöneltmede psikolojik ve sosyal bakımlardan 

etkilemede, onlara sorumluluklarını duyurmada, iyi birer vatandaĢ olarak ve çağın 

gereklerine göre yetiĢmelerinde, yeni fikirlerin telkininde ve sağlam bir kamuoyunun 

yaratılmasında, edebiyatın da büyük bir yeri vardır ve bu bakımlardan, edebiyatla 

eğitim arasında, sıkı birer paralellik, bir ilgi ve yakınlık görülür.” (Kavcar, 1999: 

243) 
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BaĢlangıçta sözlü edebiyatın bir ürünü olan masallar zamanla dilden dile, 

kuĢaktan kuĢağa aktarılarak yazıya geçirilmiĢ ve günümüze kadar ulaĢmıĢtır. 

YaĢadığı dönemin özelliklerini, gelenek-göreneklerini, tarihi özelliklerini, yaĢam 

tarzını, kültürünü günümüze taĢıyan bir araç olarak edebiyatımızda önemli yer 

tutmaktadır. Gerek Doğu edebiyatına gerekse Batı edebiyatına baktığımızda bizde 

olduğu gibi onlarda da edebiyatın ilk örneklerinin masallar ya da masalları içine alan 

hikâyeler olduğunu görmekteyiz. 

Öyle ki dünya edebiyatında olsun Türk edebiyatında olsun birçok yetiĢkin için 

eser yazılmıĢ, çocuklar onu daha sonra keĢfedip, benimsemiĢler ve kendi edebiyat 

alanlarına eklemiĢlerdir. 

Çocuk edebiyatı alanının temellerini oluĢturan masal türü; çocuğun kendini ve 

çevresini fark etmeye baĢladığı anda onda edebî zevkin oluĢmasını, yaratıcılığının, 

hayal ve duygu gücünün geliĢmesini, dinleme alıĢkanlığı kazanıp bu becerisini 

geliĢtirmesini sağlayan önemli bir araçtır. 

Çocuk edebiyatının amaçlarından biri de çocuğun ruhsal ihtiyaçlarını 

karĢılamaktır. Bu ruhsal ihtiyaçlar içinde; güven ihtiyacı, sevme-sevilme ihtiyacı, 

kabul edilme – saygı görme ihtiyacı, baĢarma ihtiyacı, öğrenme ihtiyacı, oyun 

oynama ihtiyacı, taklit ihtiyacı, estetik ihtiyacı vb. birçok ihtiyacı sayabiliriz. Bu 

ruhsal ihtiyaçlarını tam anlamıyla ve layıkıyla karĢılayan bir çocuk kendini 

geliĢtirmiĢ ve gerçekleĢtirmiĢ bir birey olarak toplumda yer alır. Masallar çocuğun bu 

ruhsal ihtiyaçlarından birçoğunu doğrudan ya da dolaylı olarak karĢılamasına 

yardımcı olan bir edebi türdür. 

Hayatı, çevresini, kendini yeni yeni tanımaya baĢlayan bir çocuğun ilk 

ihtiyacı öncelikle yakın çevresine daha sonra diğer insanlara karĢı güven duyma 

ihtiyacıdır. Yakınlarından gördüğü ilgi ile bu ihtiyacını karĢılamaya baĢlayan çocuk, 

yakın çevresi dıĢındaki yabancı olarak gördüğü insanlara karĢı güven duygusunu 

okuduğu masallar aracılığıyla sağlayacaktır. Masallarda yer alan kahramanlar, geçen 

olaylar, doğruluk, dürüstlük, yalan, aldatmaca gibi duygular ondaki bu ihtiyacı 

karĢılamasına yardımcı olmaktadır. 

Çocuğun bir diğer ihtiyacı olan kabul edilme ve saygı görme ihtiyaçlarının 

geliĢiminde masal kahramanlarının etkisi çok büyüktür. Masalda fakir, yoksul, 
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yardıma muhtaç kimseleri koruyan padiĢaha duyulan saygı ya da zor durumda 

olanlara yardım eden kahramanın halk arasında kabul edilip, önemli konuma 

getirilmesi vb. örnekler kendini kahramanın yerine koyup düĢünen bir çocuk için bu 

ihtiyaçlarını karĢılamasında destekleyici etkenlerdir.  

Aynı Ģekilde masal kahramanının zorlu mücadelelerden galip çıkması, fakir 

gencin birçok sınavı baĢarı ile geçmesi gibi durumlar da çocuktaki baĢarma, baĢarılı 

olma ihtiyaçlarını karĢılayan ve geliĢtiren örnekler arasında gösterilebilir. 

Çocuk edebiyatının vazgeçilmez yazınsal türlerinden olan masalların çocuğa 

edebî zevk kazandırması, çocuğun ana dil ve kavram geliĢimini sağlaması, çocuğu 

hayata hazırlaması, gerçek hayata adım atmaya hazırlanan çocuğu birçok yönden 

bilgi sahibi etmesi vb. yönlerden de çocuktaki estetik ve öğrenme ihtiyacını 

karĢılamada masalların ne denli etkili ve önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 

6. MASALIN EĞĠTĠCĠ YÖNÜ 

Eğitimin temel hedefi çocuğun davranıĢlarında istendik yönde değiĢiklik 

oluĢturmak ve belli kazanımlar doğrultusunda onun zihinsel ve duygusal geliĢimini 

sağlamaktır. Çocuk kitaplarının ve çocuk edebiyatı türlerinin hedefi de aynı 

doğrultudadır. Ancak bu noktada ince bir ayrıntı vardır ki o da çocuk kitaplarının 

eğitimde amaç mı yoksa bir araç mı olduğu sorusudur.  

Çocuk kitapları eğitimde kullanılan ders kitaplarından farklı olarak onların 

eğitimini sağlamada bir araç olarak yer almalıdır. Aksi takdirde bir ansiklopediden 

farkı kalmayacaktır ki bu da çocuğun ilgisini çekmediği gibi çocuk kitaplarının 

cazibesini de kaybetmesine neden olacaktır. 

Bu açıdan bakıldığında masalların da diğer çocuk edebiyatı türlerinde ortaya 

konmuĢ olan yazınsal ürünler gibi eğlenme, hoĢ vakit geçirme, zevk alma, ders 

verme vb. birçok özellikleri ve yararları vardır. Ancak bunların en önemlisi eğitim 

fonksiyonudur. GeçmiĢten günümüze bakıldığından özellikle Doğu masallarının 

birer eğitim aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. „Kıssadan hisse çıkarmak‟ olarak 

deyimleĢen bu amaç; Mesnevî, Bostan, Gülistan, Tutîname vb. eserlerde 

görülmektedir. Mevlana Mesnevî adlı eserinde ise “ Çocuklar masal söylerler, 

eğlenirler ya; masallarda nice sırlar, nice öğütler vardır.” (Rumi, c.III, 187) diyerek 

masalların eğitimsel iĢlevine dikkat çekmiĢtir. 
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Her çocuk ayrı bir dünyadır. Kendi hayal gücüyle kurmuĢ olduğu dünyasında 

yaĢar. Hayal gücüne en çok hitap eden edebî tür olan masallar da onun bu dünyasını 

Ģekillendirmesine yardımcı olur. S. Esat SiyavuĢgil masal ile ilgili Ģunları söyler:  

“Çocuk ruhunda, gerçek âlemi hayalle zenginleĢtiren ve muhayyilenin dünyasında 

gerçekliğin denetimine tabi tutan bu sezgiyi (görüyü), aynı zamanda çocuk 

masallarına borçluyuz. Masallar, çocuk mantığımızın yapısına uygun öyle bir imkân 
dünyası yaratırlar ki olağanüstüne olan eğilimimiz, güce, üstünlüğe karĢı 

duyduğumuz özlem, bu âlemde tatmin edilir. Ülke ülke dolaĢan, en zor durumlardan 

gücü ve zekâsı sayesinde kurtulan, canlı cansız bütün varlıkları kendine bağlayan 
peri masallarının kahramanı, çocuğun ta kendisi olur. Ġlk oyuncağı yarattığı gibi, ilk 

masalı da çocuk anlatmıĢ olsa gerektir. “ (Oğuzkan, 2000: 25) 

 

Masal dünyası belli bir kiĢiye ait olmayan, zamanın ve mekânın 

sınırlandırılmadığı her okurun ya da dinleyenin kendi hayal gücünde oluĢturduğu 

özgün bir dünyadır.  

“Çocukluk çağının uzun ve bitmeyen hikâyesi masaldır. Masal çocuğun yaĢadığı 

karmaĢayı çözen, tılsımlı bir anahtardır. Rüya ile hayallerin yoğurduğu masal 

çocukluk için daha çok yaĢanacak olaylar yumağıdır. Çocuk masalda kendini bulur. 
Masalla kolayca özdeĢleĢir. Masalı yaĢar. Masal kahramanlarını kendine yakın 

hisseder. Kendisini masala katmaktan hoĢlanır.” (ġahin ve diğerleri, 2007: 123) 

 

Her okur ya da dinleyen masalı kendi bakıĢ açısından geçirip kendi masal 

dünyasını kurar. Hayal gücünün sınırları olmadığı çocukluk çağında da, gerçek 

dünyanın zorluk ve mücadelesinden masal dünyasına sığınmak istenilen yetiĢkinlik 

döneminde de masallara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenledir ki hem yetiĢkinlere 

hem çocuklara hitap eden masallarda, herkesin kendine göre ders çıkarabileceği 

değerler yer almaktadır.  

Masallar çocukların düĢ gücünü geliĢtirip, yaratıcı düĢünmesini sağlar. Hayal 

dünyalarını zenginleĢtirirken gerçek dünyadan da tamamıyla soyutlamaz. Çünkü 

hayatın gerçekleri masalların içeriğinde yer alır. Çocuklar masallar sayesinde gerçek 

hayata hazırlanır ve karĢılaĢtığı olaylar ve mücadele gerektiren durumlarda 

masallardan aldığı ilham doğrultusunda hareket ederler. Bu açıdan baktığımızda 

masalların hayal dünyası ile gerçek dünya arasında bir köprü görevi üstlendiğini 

örmekteyiz. Eflatun Cem Güney‟in Ģu cümleleri de masalların önemini 

vurgulamaktadır: 
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“Masallar sadece hayal ve fantezi mahsulü değildir; çeĢitli motiflerle nice sosyal 

realiteler çizgileĢtirilmekte ve hele çoğu insan ruhlarında yapılmıĢ bir seyahat hissini 

vermektedir: Keloğlan, Peri Kızı, Devanası, Kara Ese, Sarı Köse… Bu masal 
kahramanlarının hamuru, mayası bir ama, huyu suyu bir değil; akı da var, karası da… 

Akyürekliler arasında, gönül akıp Kâbe yapanlar mı dersin, Hakk‟a, hakikate 

tapanlar mı? Her sakala bir tarak uyduranlar da vardır her yumurtaya bir kulp 

takanlar da… Saman altından su yürütenler de vardır, ipe un serenler de… Görülüyor 
ki içlerinden beğenilen, örnek edilmesi değenler de bulunuyor, beğenilmeyen, 

Ģerrinden kaçılması gerekenler de. ĠĢte masalların da asıl eğitim değeri burada… 

Çocuklarımızın ruhunu iyi örneklere göre inĢa ederek onları inandıkları yolda 
yürüyebilecek insan yapmak… Dünya milleti bu inanıĢla çocuklarının ruhunu 

masallarla besliyor; özellikle insanları tanıma melekesi kazandırarak onlarla 

münasebetlerini kolaylaĢtırıyor.” (Güney, 1966: 9-10) 

 

Masalların asıl eğitim fonksiyonu çocuğa doğru örnekler vererek onun ruhsal 

ihtiyaçlarını karĢılamak ve ruhsal geliĢimine destek olmaktır. Özellikle çocukların 

dikkatini çeken masallar hayvan masallarıdır. Çocuklar kendilerini oradaki 

kahramanın yerine koymayı baĢarır. Bilkan‟ın Ģu sözleri bu yargıyı destekler 

niteliktedir: 

“Masallardaki gerilim, korku, serüven çocuğun ruhsal geliĢimi bakımından 

önemlidir. Çocuk masal kahramanlarıyla bütünleĢerek zorlukların üstesinden gelmeyi 

baĢarma denemelerine giriĢmekte ve böylece kendisine güven hissi de 

kazanmaktadır. Masallardaki iyi-kötü savaĢında, hep iyinin kazanması, çocuğun 
hayatını da etkilemekte ve çocuk günlük hayatında sürekli iyi rolü oynamayı 

benimsemektedir.” (Bilkan, 2009: 32) 

 

Çocuklar genelde masal kahramanı ile kendilerini özdeĢleĢtirirler. Bu da 

onların olaylara karĢı verdiği tepkilerin gerçek hayatta okur tarafından 

gerçekleĢtirilmesini ortaya çıkarır. Masal kahramanının zorluklarla mücadele etmesi,  

sabrı, azmi, kararlılığı, kötülere karĢı koyması, cesareti, hayvanlara, insanlara, 

doğaya karĢı sevgisi ve merhameti vb. özellikleri çocuğun ruhsal özelliklerinin ve 

kiĢiliğinin temelini oluĢturan unsurlardandır. Bu da masallarda yer alan karakter ve 

değerlerin çocuğun benimsemesini sağlarken, masalların karakter geliĢimine önemli 

derecede etki ettiğini gösterir. 

Masallar geçmiĢi anlatan, geçmiĢe körü körüne bağlanıp kalmıĢ, güncelliğini 

yitirmiĢ bir edebi tür değildir. Erol Yıldır‟ın da belirttiği gibi “Masallar kadar insanı 

hayata hazırlayan, duygularını besleyen bir baĢka tür yoktur. Bu bereketli kaynak, 

geleceğin insanını Ģekillendirir.” (Yavuz, 2009: 19-20). Yıllar öncesinde anlatılmıĢ 

bir masalın eğiticiliği, konusu, ana fikri bugünkü hayata uyarlanmakta böylece 
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masallar hep geleceğe dönük bir tür olarak yorumlanmaktadır. Masallar daima 

geleceği iĢaret eder. Masallarda yaĢanılan olaylardan yola çıkarak geleceğe yön 

vermek ve masallardaki ileti ve değerlerden hareketle kiĢilik geliĢimini sağlamak 

mümkündür. 

Masallar çocukların içinde bulundukları toplumun veya okudukları masalın 

ait olduğu toplumun değer yargılarını çocuklara benimseten edebi türlerdir. Soyut 

kavramları zihninde henüz Ģekillendiremeyen çocuklar gelenek-görenek, âdetler vb. 

kavramlara yabancılık çekmektedirler. “Gelenek taĢıyıcıları olan masallar geçmiĢle 

gelecek arasındaki insan düĢüncesinin soyut resimlerini çizerler renk renk çizgilerle. 

Hep insana dönük, insanın içe bakıĢını yansıtan aynalar sunarlar insana.” (ġirin, 

1998: 72). Masallarda yer alan evlenme, asker uğurlama, hacca gitme, doğum, ölüm 

vb. gelenek-göreneklerimiz ve temel değerlerimize masallarda yer vererek çocuğun 

bu kavramları tanıması ve geçmiĢi ile bağ kurması sağlanmıĢ olur. ġirin, masallar 

sayesinde geçmiĢle kurulan bağ konusunda Ģunları söyler:  

“Ġnsanlık tarihinin en büyük anlatım geleneğini oluĢturan masallar, geçmiĢte, 
atalarımızın yaĢadığı dünyanın hayal fotoğrafları gibidir. Günümüze kadar ulaĢmıĢ 

masallarda, aslında, bize tanıklık edecek hikâyeler bulabiliriz. Bu bakımdan masallar, 

önemli kültür ve gelenek taĢıyıcı özelliklerine sahiptirler.” (ġirin, 2007: 23) 

 

Bireylerin eğitimi esnasında bazı bilgilerin doğrudan aktarılması, kimi zaman 

soyut kavramların somutlaĢtırılamamasından, kimi zaman verilen bilginin kalıcı 

olmayıp çabuk unutulmasından, kimi zaman da doğrudan verilen bilginin 

sıkıcılığından dolayı mümkün olmamaktadır. Bu yüzdendir ki edebiyat ile eğitim 

arasında sıkı bir bağ kurulup eğitim yoluyla aktarılması gereken bilgilerin edebiyatın 

zevk ve estetik özelliği ile birleĢtirilerek verilmesi sağlanmıĢtır. Böylece okurun 

eğlenerek, zevk alarak eğitilmesi amaçlanmıĢtır. 

Çocuğa doğrudan verilecek bilginin kalıcı olmaması ve sıkıcı olması 

nedeniyle masal içinde yoğrularak verilmesi, masalların eğitimsel fonksiyonunun ön 

plana çıkarılması açısından önemlidir. Özellikle dinler, dinî kurallar, ibadet, 

peygamber, inanç, ahlak gibi dinî ve ahlaki unsurların masallardaki iletiler içinde yer 

alması çocuktaki manevi duyguların geliĢmesini sağlar. “Dinler ve felsefi ekoller de 

mesajlarının daha iyi kavranması ve anlaĢılması için masallardan yararlanmıĢlardır. 

Masallardaki tiplemeler, düĢünceleri örneklendirme kolaylığı ve meseleleri 



 

59 
 

somutlaĢtırma üslubu, dinî ve felsefi konuların anlatımı için önemli özelliklerdir.” 

(Bilkan, 2009: 34). Masallar okuyanın ya da dinleyenin aklına adetleri ve ahlaki 

ölçütleri yerleĢtirmek ve bir yetiĢkin olarak kurallara uyduğunda onu övgüyle 

ödüllendirmek, doğru yoldan saptığında onu eleĢtirmek, gelenek-göreneklerimizi ya 

da ahlaki değerlerimizi ortadan kaldırmaya çalıĢanlara karĢı bir tepkide bulunmak 

konusunda bir rehber konumundadırlar. 

Masallar ana dil eğitimi ve dil becerilerinin geliĢimi açısından oldukça önemli 

yer tutarlar. GeçmiĢten günümüze kadar gelmiĢ olan masallar, ana dilin inceliklerini, 

zenginliğini, anlatıldığı ve yazıldığı dönemin dil özelliklerini aktaran ve çocuğa ana 

dil sevgisini aĢılayan önemli bir araçtır. Bilkan, bu konuda Ģunları aktarır: 

“Masallardaki kültürel motifler de çocuğun eğitiminde önem taĢımaktadır. Böylece 

dini ve milli konular, çocuğa kuru bir nasihat Ģeklinde değil, renkli ve zengin bir 
üslup içerisinde telkin edilmektedir. Masallar ana dil öğretiminde ve dilin güzel 

telaffuzunda da değerli malzemeler içermektedir. Çocuklara ana dil Ģuuru 

kazandırmada ve kitap okumayı sevdirmede masalların önemi inkâr edilemez.” 
(Bilkan, 2009: 32) 

 

Çocuğun ilk karĢılaĢtığı ana dil; anne –baba ve yakın çevresinden duyduğu, 

öğrendiği dildir. Sonrasında okulda öğretmeninin okumayı öğretmesi ve okuma 

becerisini kazanmasıyla kitap okumaya baĢlaması onun ana dili öğreniminin 

temellerini oluĢturur. Masal ve ana dili geliĢimi hakkında Gürel ve arkadaĢları 

Ģunları belirtir:  

“Çocuğa ana dilinin, bir iĢçi elindeki alet gibi nasıl kullanıldığını ilk öğreten, ona bu 

dilin türlü hünerlerini, kıvraklığını, zenginliğini, inceliğini ilk gösteren, kiĢiye kendi 
dilini konuĢmayanlardan uzaklaĢtırıcı duyguyu-ninnilerin, tekerlemelerin, türkülerin 

yanı baĢında, ama herhalde onlarda daha geniĢ ölçüde-ilk aĢılayan masallardır.” 

(Gürel ve diğerleri, 2007: 53) 

 

Ana dil öğretiminin ilk okumadan sonra devam ettirildiği alan olan Türkçe 

dersinde; geliĢtirilmesi amaçlanan beceri alanları dinleme-okuma-yazma-konuĢma 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Edebi türler aracılığı ile bu alanların geliĢimi sağlanır 

ki masallar bu beceri alanlarının hepsinin geliĢimine de katkıda bulunan önemli bir 

türdür. 

Masalların dinleme becerisine katkısını sağlayan çeĢitli etkinlikler vardır. 

Bunlardan bazıları masalın anlatılıp dinletilmesi, masalın kasetten dinletilmesi, 
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dinletilen masalla ilgili anlama-anlatım sorularının yönlendirilmesi, dinletilen masal 

ile ilgili doğru yanlıĢ sorularının sorulması, karıĢık olarak verilmiĢ masal 

bölümlerinin sıralamasının yaptırılması vb. etkinliklerdir. Bu etkinlikler ile çocuğun 

dinleme, dikkatini toparlama, odaklanma vb. yetilerinin geliĢimi hedeflenir. Aynı 

zamanda kelime ve kelime gruplarının telaffuzunun nasıl olduğunun gözlemlenmesi 

açısından da masallar önemli yer tutmaktadır. Dil açısından oldukça zengin ve eĢsiz 

bir kaynak olan masallardan, yansımaların, benzetmelerin, mecazlı ifadelerin, 

deyimlerin hem anlamlandırılması hem de söyleyiĢ çalıĢmalarının yapılıp telaffuzun 

geliĢtirilmesi açısından yararlanılabilir. 

Yazma becerisi alanında masalların etkili bir Ģekilde kullanılabilecek etkinlik 

alanları ise Ģöyledir: Yarım bırakılan masalların devam ettirilmesi, yaratıcı masal 

yazma çalıĢmaları, verilen kelime ve kelime gruplarını kullanarak masal oluĢturma, 

bilinen bir masalı çocuğun kendi hayal dünyası ile yeniden yazmasının sağlanması, 

görsellerden ve resimlerden yola çıkarak masal yazma çalıĢmaları vb. Bu tür 

etkinliklerle çocuğun ifade etme, yorumlama becerilerini geliĢtirmesi hedeflenmiĢ 

olup öğrendiği kelime ve kavramların gerek günlük hayatında kullanılması gerekse 

yazılı ifadede iĢleyerek etkin olarak kullanılması sağlanabilir. 

Türkçe dersinin bir diğer beceri alanı olan okuma becerisinin geliĢtirilmesinde 

masalların kullanımı; masalların sesli ya da sessiz okutulması, telaffuz etme 

çalıĢmaları, okuma tiyatrosu yöntemi ile masalların canlandırılması Ģeklinde 

gerçekleĢtirilebilir. 

Dinletilen ya da okutulan masalın anlattırılması, masal kahramanlarının 

rolüne bürünerek masalın canlandırılmasının sağlanması ile de konuĢma becerisinin 

geliĢimine katkıda bulunulan masal türü ana dili öğrenilmesi, geliĢtirilmesi ve ana dil 

sevgisi kazandırılmasında çok önemli bir araçtır. Tacettin ġimĢek masalın eğitici 

yönü ile ilgili Ģunları söyler:  

“Çocuğun dünyasında masal, eğlendirici olduğu kadar eğitici bir rol de oynar. 
Güzellik duygusunun geliĢmesine, iyilik arzusunun oluĢmasına zemin hazırlar. 

Sağladığı faydalar arasında dili kullanma yeteneğini geliĢtirmek, hayal gücünü 

zenginleĢtirmek, dinlemeyi öğretmek, büyüklere sevgiyi pekiĢtirmek, merak 

duygusunu öğrenmeye yönlendirmek gibi iĢlevleri saymak mümkündür. Çocuk 
karĢıtlığın birliğini ilk defa masallarda tanır. Ġyi ile kötünün, doğru ile yanlıĢın, güzel 

ile çirkinin, güçlü ile zayıfın bir arada bulunduğu ve kıyasıya yarıĢtığı masallar, 

çocuğa sahici bir dünya fotoğrafı çizer.” (ġimĢek, 2007: 75) 
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Her masal yazıldığı ya da anlatıldığı, içinde bulunduğu dönemin özelliklerine 

uygun ögelerden oluĢur. Masalların ana fikirlerine, okura iletmek istedikleri 

mesajları göz önüne alırsak insanların yanlıĢ davranıĢlarına, dönemin aksak 

yönlerine dikkat çekildiğine rastlarız. Bu durum günümüz modern masalında da 

aynıdır. Teknolojinin yanlıĢ kullanımından doğan zararlar, baĢka hayata duyulan 

özlemin bireyi yanlıĢa sürüklemesi, doğayı tahrip etmenin ekolojik düzeni bozma 

tehlikesi vb. durumlara dikkat çekilmesi ve önemi üzerinde durulması modern 

masalların eğitici bir yönünü oluĢturmaktadır. Modern masallar ile güncel sorunlara 

önem verilerek, bu amaç doğrultusunda öğütler verilip uyarılarda bulunarak 

çevresine ve çevresindeki olaylara karĢı duyarlı bireyler yetiĢmesi sağlanabilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

KAVRAM GELĠġĠMĠ 

 

1.KAVRAM GELĠġĠMĠ NEDĠR? 

Duygu, düĢünce ve hayallerimiz dil aracılığıyla sözlü ya da yazılı biçimde 

ortaya koyarız. Dil ise çevremizi algılamaya ve anlamlandırmaya baĢladığımız 

süreçten itibaren edindiğimiz kavram ve kelimelerden oluĢur. Bizim duygu ve 

düĢünce dünyamızı zihnimizde yer alan kavramlar meydana getirir. Ne kadar çok 

kelime ve kavram biliyorsak kendimizi o denli rahat ifade eder ve dilimizi etkili bir 

Ģekilde kullanabiliriz. 

En yaygın kullanım Ģekliyle kavram; aralarında belirli özellikleri paylaĢan bir 

grup nesne veya olaya verilen semboldür. Diğer bir deyiĢle, benzer özelliklere sahip 

olay, fikir ve nesneler grubuna verilen ortak isimdir. 

Türk Dil Kurumu‟nun Türkçe sözlüğünde kavram kelimesi; “1. Bir nesnenin 

veya düĢüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon. 2. 

Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında 

toplayan genel tasarım.” (TDK, 2005: 1111) Ģeklinde tanımlanmaktadır. Akyürek 

kavramı; ”Bireyin yaĢantıları sonucu obje ve olayların ortak özelliklerinden 

soyutlanarak elde edilen ve sembollerle ifade edilen düĢünme ürünüdür.” Ģeklinde 

tanımlamaktadır. (Akyürek, 2004: 41) 
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Kavramlar insan düĢüncesinin yaratıcı yapısı ve bireylerin çevredeki eĢyaları, 

olayları, insanları düĢüncelerine göre ortak özelliklerini göz önüne alarak 

gruplandırması sonucu oluĢurlar. Kavramlar bir nesne, olay ya da varlığın 

zihnimizdeki izdüĢümleridir. “Kavramlar; ortak özellikler taĢıyan bir dizi olgu, varlık 

ya da nesneyle ilgili genel nitelikli bir anlam içeren, değiĢik deneyimlere uygun 

düĢen, dil kökenli her türlü tasarım, düĢünce, imge; bir nesne, varlık ya da oluĢun 

imgesi;  gösterilendir.” (Vardar, 2002: 1132) 

DüĢünmeyi ve anlamlandırmayı kolaylaĢtıran ve kesinleĢtiren kavramlar 

soyut ve somut olarak iki gruba ayrılırlar. Somut kavramlar; anlamlandırmakta 

zorlanmadığımız, beĢ duyu organımızla rahatlıkla algılayabildiğimiz kavramlardır. 

“Dünyada örnekleri olan kavramlara somut kavram diyoruz.” (Senemoğlu, 1997: 50) 

Ġnsanların ortak algılama biçimlerinin ürünleridir. Genel kabul görmüĢ olup 

evrensellik özelliği taĢırlar. 

Soyut kavramlar ise; beĢ duyu organımızla algılayamadığımız ancak somut 

kavramların yardımıyla anlamlandırabildiğimiz özellikte kavramlardır. Bu 

kavramların algılanması kiĢiden kiĢiye göre değiĢebilir. Bu nedenle genel geçer 

olmasalar da bireylerin yaĢantıları sonucu yükledikleri anlamlar neticesinde 

oluĢurlar. Somut kavramların gerçeklikte var olmaları onların daha rahat 

algılanmasını sağladığından bu tür kavramların öğrenilmesi soyut kavramlara göre 

daha kolaydır. 

Kavram geliĢimi; çocuğun yaĢantıları sonucu edindiği izlenimler 

doğrultusunda varlıkları ve olayları adlandırması ve anlamlandırması sürecidir. 

Çocuklar öncelikle somut kavramları öğrenirken soyut kavramları, soyut düĢünmeye 

baĢladığı dönemde öğrenebilmektedirler. Çocuğun soyut düĢünebilmesi sadece 

yaĢantıları sonucu değil aynı zamanda edebî eserleri okuyup anlamlandırmasıyla da 

sağlanmaktadır. Bu nedenle çocukların zihinlerindeki soyut kavramların anlam 

çerçevesinin oluĢturulmasında edebî türler katkıda bulunmaktadır. 

Okumayı öğrenen çocuğun okuduğu kitaplar aracılığıyla hem kelime hazinesi 

geliĢmekte hem de bir yandan yeni kavramlar edinirken diğer yandan da daha önce 

karĢılaĢtığı ancak anlamlandıramadığı kavramların anlamına ulaĢılmaktadır. Bu 

açıdan ele aldığımızda edebi türler;  kavram geliĢimini sağlamada en önemli faktör 
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olarak karĢımıza çıkmaktadır. Özellikle de soyut kavramların anlamlandırılmasında 

birinci elden kaynaklardır. 

2. KAVRAM GELĠġĠMĠ NASIL SAĞLANIR? 

Kavram geliĢimi hayatı algılamaya baĢlayan ve çevresindeki olaylara ve 

varlıklara karĢı çocuğun ilgisinin arttığı dönemle baĢlar ve belli bir bitiĢ noktası 

yoktur.  Ġnsan hayatının hemen her döneminde devam eden bir geliĢim olan kavram 

geliĢimi kavramların oluĢturulma süreci ile baĢlar. 

Kavram geliĢiminin oluĢturulma süreçleri konusunda birçok çalıĢması olan 

Piaget, çocukların biliĢsel geliĢim süreçleri ile kavram geliĢimlerinin paralel bir 

geliĢim seyrettiğini savunmuĢtur. Her kavram için zihinde açılan Ģemaların yer aldığı 

ve ortak özelliklerine göre bu Ģemaların içlerinin doldurulduğunu öne sürmüĢtür. 

Piaget ve diğer psikologların yaptığı çalıĢmalar sonucu ortaya çıkan kavram 

oluĢturma kuramları Ģu Ģekildedir: 

“1. ÇağrıĢımsal Kuram: ÇağrıĢımsal kuram kavram öğrenilmesini çağrıĢımlar kurma 
olarak açıklar. Bir nesne ya da olay belirli bir grubun adıyla çağrıĢım kurmaya baĢlar 

ve bu grubun adı iletiĢim kurmada faydalı olduğu sürece kullanmaya devam eder. 

Böylece nesne ile kavram arasında çağrıĢım kurulur. Kullanılan kavram iletiĢim 
kurmakta etkin değilse, daha önceden kavramla nesne arasında kurulan çağrıĢımı 

söner.  

2. Hipotez OluĢturma: Bruner, Goodnow ve Austin, (1956) yaptıkları araĢtırmaların 
sonuçlarına dayanarak, kavram geliĢtirirken bireylerin son derece faal olduklarını ve 

değiĢik hipotezler geliĢtirerek bu hipotezleri sürekli test ettiklerini ileri sürmüĢlerdir. 

Kavram oluĢturan birey sürekli hipotezler geliĢtirerek ve bunları deneyerek baĢarır. 

3. Kurallar OluĢturma: Günümüz psikologlarının çoğu, kavramların temelinde bazı 
tamamlayıcı kuralların yattığını ve kavram öğreniminin gerçekte bu kuralların 

geliĢtirilmesinden baĢka bir Ģey olmadığını söylerler.  

4. Prototipler: Bazı psikologlar, kavram öğrenmenin belirli bir soyutlama sürecini 
içerdiğini ileri sürerler. Onlarca her kavramın soyutlaĢmıĢ bir model yapısı vardır ve 

bu yapıya prototip denir. Ağaç kavramını alalım. Hiçbir ağaç birbirlerinin aynısı 

değildir. Ancak bizim zihnimizde tipik bir ağacın nasıl olacağına dair bir model Ģema 
vardır. Bu model Ģema sayesinde  biz, dut ağacı gibi tipik bir ağaçla, böğürtlen ağacı 

gibi tipik olmayan bir ağacı hemen ayırt edebiliriz. Palmer (1978) temelde kavram 

öğreniminin bu prototipleri geliĢtirme sürecine dayandığını savunur.” 

(Pediatriportalı.com.tr: 2011) 

 

Çocuklarda kavram geliĢimi farklı boyutlarda ortaya çıkmaktadır. Her bireyin 

algılama biçiminin farklı olması onun kavram oluĢturma biçiminin de farklı olmasına 

neden olmaktadır. Ayrıca somut kavramların oluĢturulması ile soyut kavramların 
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oluĢturulması da birbirinden farklılık göstermektedir. Ancak yapılan araĢtırmalar 

sonucu genel bir kavram oluĢturma yöntemi ortaya çıkarılmıĢ olup aĢağıdaki Ģekilde 

tasnif edilmiĢtir: 

“1. Genelleme: KiĢi, kavramı çoğu halde sınırlı sayıda gözlem ve deneyimlerden 

genellemelere giderek geliĢtirir. Aynı Ģekilde önceden tasarlanmıĢ deneylerden 

birtakım sonuçlar çıkararak genel bir ilkeye varmak da genellemedir. Çocuk bir tek 
kuĢu görmüĢ olsaydı kuĢ kavramını geliĢtiremezdi. Fakat çocuk birçok kuĢu 

gözlemledikten sonra onların ortak özellikleri tüylü olmak, uçmak, yumurtlayarak 

üremek, gibi niteliklerinden genellemeye varırsa zihninde kuĢ kavramı oluĢur. 
Gereğinden fazla genelleme bir kavramının anlamının aĢılmasına, gereğinden az 

genelleme ise bir kavramın anlamının daraltılmasına neden olur. 

2. Ayrım: Kavramların geliĢtirilmesinde önemli olan zihin süreçlerinden bir diğeri 
ayırım sürecidir. Vural, ayırım süreci hakkında Ģunları ifade etmektedir: 

Psikologlar bu süreci birbirine benzer iki uyarıcı ayırt edip her birine farklı tepkide 

bulunma diye tanımlarlar. Bu süreç genellemenin aksine, varlıkların ve olayların 

birbirine benzemeyen özelliklerini görebilmeye dayanır. Turunç, portakal, mandalina 
gibi meyvelerin ortak niteliklerinden genellemeyle turunçgil kavramına ulaĢır. 

Portakal ve mandalinanın birbirine benzerlikleri yanında, koku, renk, tat, büyüklük, 

sekil gibi özelliklerinin de ayrılıkları vardır. Mandalinalara özgü olup portakallara 
özgü olmayan özellikler görülebileceğinden, turunçgil meyvelerin bir grubu 

mandalinalar kategorisinde toplanır. Böylece zihnimizde geliĢtirdiğimiz kavram 

mandalina olur. Ayırımları yapabilmek genelleme yapmak kadar kolay değildir. 
Ayırımlar kavramlarımızda netleĢmeye ve bilgilerimize kesinleĢmeye götürür. 

Ayrımlara ulaĢılmayan hallerde kavramlarımızın anlamı genel kalır.” 

3. Tanımlama: Kavram geliĢtirmede kullanılan diğer bir zihin iĢlemi tanımlamadır. 

Kavramlar zihnimizde var olan düĢüncelerdir, terimler veya benzer sözcükler 
kavramlarımızın adlarıdır. Bir kavramı sözcüklerle, onu bilinen diğer kavramlarla 

anlatma demektir.” (Gezer, 2006: 14-15) 

 

Somut kavramların zihinde oluĢturulmasında genelleme, ayrım ve tanımlama 

yöntemleri kullanılabildiği gibi soyut kavramların gerçekte var olmamasından dolayı 

bu yöntemler ile oluĢturulması zordur. Soyut kavramın geliĢtirilmesi ve zihinde 

oluĢturulması ancak çocuğun yaĢantıları ile sağlanabilir. Gerçek hayatta karĢılaĢtığı 

olaylar ve durumların çocukta bırakmıĢ olduğu etki ve izlenimler onun soyut olan 

kavramı somutlaĢtırarak zihninde yer etmesini sağlayacaktır. 

Ancak her soyut kavramın zihinde oluĢmasını sağlamak için çocuğa yaĢantı 

sağlamak zordur. Bu yüzdendir ki çocuk edebiyatı içerisinde gerçek ya da 

gerçeklemesi mümkün, yaĢanmıĢ ya da yaĢanabilir nitelikteki konuları ve olayları ele 

alan edebî türler bu amaç doğrultusunda kullanılmaktadır.  
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Çocuktaki soyut kavram geliĢimini destekleyen edebî türler içerisinde 

masallar, fabllar, hikâyeler ve romanlar yer almaktadır. Bu edebî türler içinden 

masallar, çocuktaki kavram geliĢimini en çok destekleyen edebî türdür. Çünkü 

masalların soyut kavramlar üzerine kurulmuĢ olması, gerçek hayatta yaĢanması 

mümkün olmayan olay ve durumların ele alınması, çocukların soyut kavram geliĢimi 

döneminde en çok kullanılan edebî tür olması, içeriğindeki ilginç semboller, öğeler 

ve kavramlarla çocuğun ilgisini çekmeyi baĢarması ve onda merak uyandırarak 

çocuğu öğrenmeye açık hale getirmesi vb. özellikleri onun soyut kavram geliĢimini 

desteklediği özelliklerindendir. 

Çocuğun zengin hayal gücüne sahip olması, onun okuduğu masalın 

kahramanı ile duygudaĢlık kurmasını sağlar. Böylece çocuk kahramanın yaĢadığı 

olayları hayalinde yaĢayarak, hayal dünyasındaki yaĢantısı üzerinden edinilmesi zor 

olan soyut kavramları zihninde oluĢturmayı baĢaracaktır. Bu açıdan bakıldığında 

masal kahramanının sabrı, azmi, çalıĢkanlığı, kanaatkârlığı, mücadeleden yılmaması, 

cesareti, adaletli olması ve hakkını savunması, yardımsever ve hoĢgörülü olması, 

verdiği mücadeleden galip gelmesi ve baĢarıya ulaĢması gibi masalın birçok soyut 

kavramın çocuğun zihninde rahatça oluĢmasını sağlayacak olan özelliklerindendir. 

3. KAZANDIRILMASI AMAÇLANAN KAVRAMLAR 

3. 1.  SABIR VE KARARLILIK 

Ġnsanların içinde bulunduğu hayat baĢtan sona bir imtihandır. Ve bu 

imtihanlar sabırla kazanılır. Hayatta sabırlı ve kararlı olan insanlar amaçlarına 

ulaĢabilirler. Zarifoğlu‟nun masallarında da sabır ve kararlılık kavramı karĢımıza 

çıkar ve okurun bu kavramları anlamlandırmasına yardımcı olur. Örneğin; Küçük 

Şehzade adlı masalın baĢkahramanı olan ġehzade Süleyman hat sanatıyla adını 

yazmaya çalıĢmaktadır. Birçok defa hataya düĢmesine rağmen sabır ve kararlılıkla 

çalıĢmasına devam etmesi bu duruma örnektir. 

“Ve azimle nohudi kâğıtların ortasına, kocaman harflerle kocaman bir Süleyman 
kelimesini istediği gibi güzel yazıncaya kadar gece gündüz çalıĢacağına kendi 

kendine söz vererek uğraĢmaya devam etti.” ve “-Ben diyordu, bir Ģehzade olarak 

iĢimi bitirmeyince ne bir Ģey yerim, ne de yatar uyurum.” (Zarifoğlu, 2005: 23) 
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Hayatın her aĢamasında sabırlı olmanın önemini vurgulayan yazar, 

Ağaçkakanlar adlı masalında bu durumu, anne ağaçkakanın sabrı üzerinden 

örneklendirmiĢtir.“Anne ağaçkakanın günlerden beri büyük bir sadakatle ve sabırla 

yatıĢı, babanın onun etrafında pervane oluĢu, bütün komĢuların hayran bakıĢları 

arasında olup bitmekteydi.” (Zarifoğlu, 2006: 22) 

 Zorluklar karĢısında sabretmek gerektiği, Kuşların Dili adlı masalın 

baĢkahramanı Hüthüt kuĢu ve diğer kuĢlar üzerinden okura benimsetilmiĢtir. 

“Biz bu arzunun âĢıklarıyız, bu yolun yolcularıyız. Bu yola çıktığımızda yüz binlerce 

idik. Zorluklar dille anlatılmaz. Nihayet iĢte Ģu gördüğün kanadı kırıklar, yorgunlar 
kaldık. Burada huzura kavuĢma ümidiyle bekleyip dururuz. Umarız ki padiĢahımız 

zahmetimizi takdir eder de bize padiĢah olur, gönlümüz neĢelenir.” (Zarifoğlu, 2006: 

22) 

3. 2.  ĠNANÇ  

Ġnsan umut ettikçe yaĢar ve her gerçek, öncesinde umut edilendir. Ġnsan hiçbir 

zaman umudunu yitirmemelidir. Tüm olumsuzlukların üst üste geldiği anda bile bir 

yardım eli uzanabilir. Yazar da Ağaçkakanlar adlı masalında, ağaçkakanların 

hayattaki en büyük istekleri olan çocuk sahibi olabilmenin umudunu onlardan hiç 

eksik etmeyerek bir gün gerçek olacağını okura hissettirmektedir. 

“-Ne dersin gaga yoldaĢım, olacak mı bir yavrumuz, umutlu musun? 

 -Çok umutluyum. 

 -Anlatsana biraz. 
 -Eğer umudum olmasa, bir saniye yaĢayamam.” (Zarifoğlu, 2006: 12) 

 

3. 3.  ALLAH ĠNANCI 

Masal kahramanları üzerinden okura Allah inancının en etkili Ģekilde 

yansıtıldığı masaldır Yürekdede ile Padişah. Gerek Yürekdede‟nin gerekse eĢi AyĢe 

Nine‟nin yaĢam tarzları, ibadetleri, Allah‟ın nimetleri karĢısında Ģükretmeleri vb. 

üzerinden kahramanın Allah inancı kavramının beyninde Ģekillenmesine yardımcı 

olmaktadır. 

Allah inancının ve sadece Allah‟a ibadet etmenin önemini ve bilincini masal 

kahramanlarının ibadeti üzerinden veren yazar aynı zamanda ibadet etmenin insanı 

rahatlatan ve huzura kavuĢturan bir eylem olduğuna da dikkat çekmektedir. 

“-Estağfirullah, estağfirullah, o ne biçim lakırdı, bir daha iĢitmeyeyim ha.. 

Ġki seccade serdiler. 
Biri önde, biri bir arĢın geride. 
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Sünnetleri kıldılar iki rekât. BaĢlarını indirip bir müddet sessiz sessiz durdular. 

Sonra Hasan Dede kalktı. Kamet getirdi. Kalın, erkek, mübarek bir sesle. 

O imam oldu, AyĢe Nine cemaat. 
Bir namaz kıldılar ki bedenleri de ruhları da biz diyelim arĢıâlâda, siz deyin cennet 

bahçelerinin güllüklerinde.” (Zarifoğlu, 2005: 12) 

 

Allah‟a ibadet etmek için hiçbir Ģeyin engel olmadığını yazar Serçekuş adlı 

masalının alıntı yapılan bu bölümünde belirtmektedir. “Yalnız çok yaĢlı birkaç 

ihtiyar (sayısını da söyleyebiliriz, Kocabağ‟da üç ihtiyar) onlar da çok yaĢlı ve hasta 

oldukları için gidemediler. Ama uyanıklar. Evlerindeki seccadelerinin üzerinde diz 

çökmüĢ olarak oturuyorlar.” (Zarifoğlu, 2005: 26-27) 

Zarifoğlu Allah inancını ve ibadet etmek gerektiğini masallarında oldukça 

etkileyici ve baĢarılı bir Ģekilde ele almıĢtır. Asla salt bilgilendirme kaygısına 

düĢmemiĢ aksine sanatkârane anlatım tarzıyla çocuğu sıkmadan ve konuyu 

sevdirerek iĢlemiĢtir. Eğer ki çocuğa doğrudan bu bilgiler anlatılsa bu masallardaki 

kadar etkileyici ve kalıcı olmayacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Zarifoğlu‟nun 

masal içeriğinin içine verilmek istenen kavramı ustaca gizlemesi onun üslubunun 

baĢarısını ortaya koyar. 

Hayatımızda her adımı atarken, her iĢi yaparken Allah‟ı düĢünmek gerektiği 

ve insanların hiçbir zaman yalnız olmadığı, Allah‟ın her an insanlara yakın olduğunu 

yazar kahramanların hayattaki günlük olayları yorumlama Ģeklinden yola çıkarak 

okura hissettirmektedir. Bunu da Yürekdede ile Padişah adlı masalın aĢağıda yer alan 

alıntısında görmekteyiz: 

“-Can yoldaĢım dedi. Bunlar çok kıymetli misafirlere benziyorlar. Allah acıdı bize de 
ağırlayalım diye bunları gönderdi. Hani bunlar da gelmeseydi Ģu yola çıktığımız iki 

günden beri nerdeyse hani acep Allah bizi iyice defterden sildi ve unuttu mu hâĢâ 

diye içimden geçirmeye baĢlayacaktım. Ne kadar günahkâr olmalıyız ki Allah‟ı 

hatırlamak için ya bir izzet-i ikram olacak ya bir musibet ya da bir misafir konuk 
gelecek. Vah bizim baĢımıza.” (Zarifoğlu, 2005: 36) 

 

Sabah uyanırken ve gün içinde yapılacak diğer iĢlere besmele ile baĢlanması 

gerektiğinin önemi üzerinde durulmuĢtur. Zarifoğlu‟nun bu denli kanaatkâr ve tam 

teslimiyet duygusu içinde karakterler oluĢturması Allah inancının insan yaĢamının 

her alanında onunla birlikte olduğunu gösterir. Sahip olunan mal, mülk geçicidir. Her 

Ģeyin mutlak sahibi Allah‟tır ve dilek-istekler dua ile yalnızca Allah‟tan istenmelidir. 

Yazarın Yürekdede ile Padişah adlı eserinden yapılan alıntılar bu durumu örnekler 
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niteliktedir: “ Hemen duydu ve doğruldu nine, lailahe illallah diyerek. Ve hemen 

besmeleyle kuyudan su çekti, ibriği hazırladı. Leğeni getirdi.” (Zarifoğlu, 2005: 11), 

“Bedende akıl yerini alır almaz, ağızdan dökülen, akla ilk gelen kelime: EĢhedü en la 

ilahe illallah ve eĢhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu.. Yine su, yine ibrik. 

Yine abdest yine namaz…” (Zarifoğlu, 2005: 23) 

“-Neden korkarsın Yürekdede? 
-Neden olmasın evladım, biz bir kıl çadırla bir kırık tencerenin hesabını öte dünyada 

nasıl vereceğiz diye tasalanır dururuz. Eğer bir de padiĢaha sahip olduklarından ötürü 

bir iki sual edilse, ne der , ne söyler.. Allah yardım eder de sualleri kolay kolay 
cevaplar. ĠĢte bu da onun sıratı. Sırat köprüsü.” (Zarifoğlu, 2005: 48) 

 

“-Bunun da elinde bir Ģey yok. Ben de geldim ondan istemeye. Baksana o da baĢka 

padiĢahtan istiyor. Bense onunla sarayına gitmeye razı oldum. Bu doğru değil. 
Hemen çıkıp çadıra döneyim. Yol boyunca da, ağaçlarla, çiçeklerle, havayla suyla 

dost ola ola bütün hacetlerimi Allah‟ıma açayım. Ben de yalnız ondan isterim. 

Yanımda Ģunun gibi ihsanı bol bir padiĢah da olsa, baĢkasından istemem. Ġstersem 
edebi tecavüz olur, Allah‟ın gücüne gider.” (Zarifoğlu, 2005: 66) 

 

“-Buraya bir ihtiyaç için geldiniz. Bre akılsızlar, odun olsa da olur olmasa da. Asıl 
Allah‟a olan ihtiyaç ne biter ne eksilir. Artar da eksilmez. Ama yine de madem 

dileğimiz Ģu anda en çok odun, baĢlarımızı eğelim, ellerimizi açalım, bir de 

Yaratandan dileyelim. „Her ne kadar, oduna da, ekmeğe de layık değiliz, ama sen 

Kerem sahibisin‟ diyelim.” (Zarifoğlu, 2005: 86) 

 

Zarifoğlu‟nun Serçekuş adlı masalında, her Ģeyi idare edenin yüce yaratıcı 

olduğunu serçekuĢun bilmesi, dünyadaki bütün iĢlerin bir düzen ve belli bir sisteme 

göre iĢlemesinin farkında olması yazarın Allah inancına gönderme yaptığını 

göstermektedir. 

“Her ne ki insanları da diğer varlıkları da güzelliğe eğilmesinler diye engelliyorsa 

onlar, onlar karĢılarına nimetler sıralanarak alt edilebilir. Onları Allah hazırladı ve 
önümüze yaydı. SerçekuĢ da bundan habersiz değil. O yüzden çevik ve istekli. 

Nimeti anlıyor ve seviyor. Onları düĢünerek uykuyu bile yeniyor. Yaradanın 

buyrukları da bir nimettir. Emirleri, yasakları ve izinleri. Eğer bize izinleri olmasaydı 
ne yapardık. 

Yemek içmek 

Sevinmek ve gülümsemek. 

Ok atmak, güreĢmek 
Evlenmek 

Yürümek 

Oturmak, uyumak, çalıĢmak 
Ve daha milyonlarca izin… 

Hepsi ne kadar da çok. Allah ne kadar cömert.” (Zarifoğlu, 2005: 12) 
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Hiçbir zaman Allah‟tan ümit kesilmez, tek mutlak gerçek O‟dur. Ve bütün 

ibadetler, tövbeler ve zikirler O‟nun inancı doğrultusunda olduğunu da Allah inancı 

kavramı içinde değerlendirebiliriz. Allah‟a inanç ve ümit de Zarifoğlu‟nun 

Ağaçkakanlar adlı masalında Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir:“ –Evet dedi, Ģurada tam beĢ 

tane yumurta var. Kolları sıva. Bütün ev iĢlerini göreceksin. Ben yarın sabah ilk iĢim 

dualarla oturacağım bunların üstüne. Gerisi Allah Kerim. Ne dersin.” (Zarifoğlu, 

2006: 80) 

Yazar, Allah‟a inanç kavramına Küçük Şehzade adlı masalında da Ģu Ģekilde 

yer vermiĢtir:“Ne demiĢ Hazreti Ebubekir efendimiz: -Allah‟ın varlığına en kesin 

delilim Ģu ki, bir Ģeye niyet ederim ama yapamam, yaptıklarım ise aklımda olmayan 

iĢler…” (Zarifoğlu, 2005: 37-38) 

Zarifoğlu, Kuşların Dili adlı eserinde Allah inancı doğrultusunda Allah‟ın 

bağıĢlayıcılığı ve gerçek aĢkın ilahi aĢk olduğu görüĢlerini Ģöyle vurgulamıĢtır: “Az 

bir zorlukla karĢılaĢır da hemen kalkanını atarsan tez zamanda helak olursun. Bil ki 

Allah tövbe edenleri sever. Eğer Allah tövbe edenleri kabul etmeseydi ona bunca 

nimetleri yollar durur muydu?” (Zarifoğlu, 2006: 39) 

“-Ey baĢından tırnağına kadar çamurlu bulanık sulara dalmıĢ olan kuĢ dedi, sözünü 

ettiğin aĢk bir gün sona erer. Sen asla âĢık olacağına bir surete aĢık olmuĢsun. Bir 

gün solup yok olacak bir Ģey bu. Bunda nasıl bir güzellik buldun ki kapıldın. Asıl 
güzellik öyle bir âlemdedir ki iĢte biz ona doğru yol almaktayız. Onun güzelliği 

bakidir. Devamlıdır. Geçici değildir.” (Zarifoğlu, 2006: 47) 

“Kâfir bunu duyunca bir nara attı. 
-Ġman edip kendisine uyan bir kulu bile böyle azarlayan Allah ne kadar doğru, adil ve 

haktır dedi. 

Böyle bir Allah‟ın karĢısında ben hesap gününde ne yapacağım. 

Tez bana Ġslam‟ı talim ettir de Ġslam‟a gireyim dedi. 
Yazıklar olsun bana ki bunca zaman O‟ndan habersiz olarak yaĢadım, kâfir kaldım.” 

(Zarifoğlu, 2006: 60) 

 

“ġu dönüp duran âlemin hayatı Allah‟la mümkündür. O dilemese bunlar dönemez. 

Helak olur. Sen de öyle. Madem sağsın, sen de onunla neĢelen.” (Zarifoğlu, 2006: 

63), “-Aman Yarabbi, sana uzağım, senin hasretinle canım yanıyor dedin mi, bu seni 

onun kapısına kadar götürür.” (Zarifoğlu, 2006: 67) 

 

3. 4.  ÖZGÜVEN ( KENDĠNE GÜVENME ) 

Büyük baĢarılar kendine güvenme duygusunun sonucudur. Ġnsan kendine 

güvenmezse ne girdiği iĢte baĢarılı olur, ne baĢladığı iĢi sonuçlandırabilir ne de 
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toplum içinde söz sahibi olma cesaretini gösterebilir.  Özgüveni olan insanlar hayatta 

belirledikleri hedef ne kadar zor olursa olsun ona ulaĢabilen insanlardır. 

 Zarifoğlu, Ağaçkakanlar adlı masalında yavru ağaçkakanın kendine duyduğu 

özgüvenle bu kavramı çocuklara benimsetmeyi amaçlar ve bu amacını Ģu Ģekilde 

ifade eder: “-Sanırım sevgili anneciğim, dedi. Kendime güveniyorum. Ama ikiniz de 

bana yardımcı olacaksınız. Artık uçmak, cevizleri yolmak, delmek ve kendi kendime 

yiyip içmek, size yük olmaktan kurtulmak istiyorum.” (Zarifoğlu, 2006: 88) 

Zarifoğlu‟nun Küçük Şehzade masalındaki baĢkahraman, kendi yazdığı hat 

yazısını güzel bularak kendinde duyduğu özgüveni Ģu Ģekilde ortaya koyar: 

“ġehzade küçük Süleyman özene bezene, ama adeta bir hamlede yazıverdiği 
„Süleyman‟ ismini bitirince, kâğıdı iki eliyle birden tutarak kaldırdı. Gözünün 

hizasında tuttu. 

Uzun uzun baktı eserine. 
-Ne de güzel yazıyorum Allah‟ın izniyle. Oh, oh bu gidiĢle hocam Mahmut Efendiyi 

de gerilerde bırakacağa benziyorum.” (Zarifoğlu, 2005: 12) 

 

3. 5. ÖZDĠSĠPLĠN (DUYGU VE DAVRANIġLARINI KONTROL  

EDEBĠLME)  

Özdisiplin kavramı; bireyin duygu ve davranıĢlarını kontrol edebilme 

anlamında ele alınmıĢtır. Bu kavramın soyut olması ve masalların okutulduğu 

çocukların yabancı kalabileceği bir kavram olması bakımından çocukların fark 

etmesi ve geliĢtirilmesi en zor kavramlardandır. 

Özdisiplin örneğini masal kahramanlarının kiĢilik özelliklerini ön plana 

çıkararak gösterir Zarifoğlu. Bu da masallarının sarf bilgilendirme amacı 

taĢımadığını ortaya koyar. Yürekdede ile Padişah masalında yazar, Yürekdede‟nin 

özdisiplinli hareket etmesi üzerinden bu kavramı vurgulamıĢtır. 

“Nasıl uyanırmıĢ o zaman dağ baĢlarında insanlar, daha güneĢ doğmadan. 

Bir saat yok. 
Bir çalan saat yok. Bir uyandıran, bir nöbetçi yok. 

GüneĢ, bir doğar yatsıdan beĢ saat sonra. Bir doğar on saat sonra. 

Mevsimden mevsime değiĢir güneĢin doğuĢu. Hani değiĢmeye, dersin ki alıĢtı mı 
vücut belli bir saatte uyanmaya hep uyanır. 

Ama güneĢ bir mevsim doğar saat dörtte, bir mevsim ancak zor zoruna sekiz 

buçukta. 

Her sabah güneĢin doğmasına bir saat kadar kala Yürekdede açarmıĢ gözlerini.” 
(Zarifoğlu, 2005: 24) 
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 Zarifoğlu‟nun Küçük Şehzade adlı masalında da, Ģehzadenin özdisiplinle 

kontrollü çalıĢması Ģöyle vurgulanır: “Derslerini bir an önce yapıp bitirmeleri gerek. 

Kendilerini vererek ve bir an önce daha çoğunu anlamaya çalıĢarak hızlı hızlı 

öğreniyorlar.” (Zarifoğlu, 2005: 31) 

Tilki ile Aslan masalında aslan kral sorumluğunu bilerek kendini disiplinli 

Ģekilde yönlendirir. Bu durum eserde Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır:  

“-Eğer ben kralsam, bu hayvanlar benden sorulacaksa, toplamam gerekir 

kendimi.ġurada ne oluyor, orada ne oluyor, burada ne oluyor, eğer bilmiyorsam ne 
yazık bana..” (Zarifoğlu, 2006: 44) 

 

“-Bana göre krallık için hazırsınız. Derdinizi kendiniz anladınız, bir kere bunu 
anlamakla büyük bir derece kazandınız. Üstelik çareyi de uyguladınız.” (Zarifoğlu, 

2006: 47) 

 
“-Yavrum, bu aslan sanırım bütün aslanlardan daha yetkili bu iĢe. Ancak kendisine 

söyle, sık sık denetlesin yüreğini, en ufak bir kibir görse içinde, bıraksın her Ģeyi, 

atsın kendini çöllere.” (Zarifoğlu, 2006: 53) 

Kuşların Dili adlı eserinde ise özdisiplin kavramı Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir: 

“Köle efendisine dedi ki: 

-Kimde din gayreti varsa, o kendiliğinden namaza uyanır. Bir baĢkasının 
uyandırmasına gerek kalmaz. 

Böyle bir gayretin varsa zaten uyanık sayılırsın, ayrıca uyandırılman gerekmez. 

Eğer seni uyandıracak biri lazımsa, senin için ibadet edecek biri de lazım demektir.” 
(Zarifoğlu, 2006: 67) 

 

3. 6.  ÇALIġKANLIK, ZAMANI VERĠMLĠ KULLANMA 

ÇalıĢkanlık Cahit Zarifoğlu‟nun masallarında bir öğüt Ģeklinde iĢlenmekten 

ziyade masal kahramanlarının kiĢilik özellikleri ve karakterleri olarak yansıtılmıĢtır. 

Gerek onların yaĢam tarzlarından gerekse masallarda yer alan ikili diyaloglardan 

okur bu iki kavramın anlamını kavrayabilir. Yazar Küçük Şehzade adlı masalında 

Ģehzadenin çalıĢkanlığına Ģu sözlerle dikkat çekmek ister: 

“ Eli yorulunca odanın içinde, bazen de koridorda bir iki tur atıyor, kollarını ve 

bileklerini  sallıyor, sonra yeniden çöküyordu sehpanın baĢına.. 

Horozlar ötmeye baĢlayınca anası geldi. Yalvardı yatıp uyuması için, fakat söz 
dinletemedi. 

Az sonra lalası geldi. 

-Yat artık, kapında beklemekten ayaklarıma kara sular indi. 
Fakat o da söz dinletemedi. 

Üstelik yeni emirler vardı ġehzadeden. 

-Bana iki top daha kâğıt, iki deste daha kamıĢ, iki hokka daha mürekkep gelsin. Hem 

de tez gelsin. 
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Lala ister istemez koĢturup getirtti istediklerini. 

Ve ġehzade yeni gün öğlen oluncaya kadar da çalıĢtı durmadan.” (Zarifoğlu, 2005: 

24) 

ÇalıĢkanlık kavramı Motorlu Kuş masalında ise Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır: “ĠĢte 

bunun için iĢine gider, iĢinden gelir, artan bütün vakitlerini çocuklarına ayırırmıĢ bu 

baba.” (Zarifoğlu, 2006: 20)         

Bazen de padiĢah halkına, ülkesine ve sorumlu olduğu kiĢiler için ortaya 

koyduğu çaba ve çalıĢmaları üzerinden çalıĢkanlık ve zamanı verimli kullanma 

kavramlarına dikkat çekilmiĢtir. Kavramla ilgili verilen ilk örnek Küçük Şehzade adlı 

masaldan diğeri ise Yürekdede ile Padişah adlı masaldan alınmıĢ bölümlerdir: 

 “ Bu kapının gerisindeki büyük odada ġehzadenin padiĢah babası bulunmaktadır. 

Uyku saatleri hariç bütün gününü bu odada geçirir. Sadece namaz vakitleri buradan 

çıkar. Onun dıĢında sürekli olarak vezirleriyle, diğer devlet adamlarıyla ve insanlarla 
burada görüĢür.” (Zarifoğlu, 2005: 16) 

 

“Meğer bunlar,  kıyafet değiĢtirip halk içine çıkan padiĢahla vezirleri değil miymiĢ?  
Bu padiĢah, geceleyin ıĢıkları ipil ipil yanan Ģehirde eğleĢirmiĢ. 

OradaymıĢ sarayı. 

-Hele bir de civar köylere, kırlara, dağlara, yaylalara gidelim, acaba orada neler olur, 

ne iyilikler, hangi kötülükler döner de haberimiz olmaz, sonra da mesul olur, 
hesabını veremeyiz demiĢlermiĢ.” (Zarifoğlu, 2005: 42) 

 

3. 7.  DOSTLUK VE VEFA 

 Cahit Zarifoğlu‟nun masallarında dostluk ve vefa kavramını doğrudan bir ileti 

olarak göremeyiz. Yazar bu kavramla iletmek istediği mesajı kahramanlar üzerinden 

okura yansıtmaktadır. Masal kahramanlarının birbirleriyle kurdukları iliĢkileri ve 

aralarındaki diyaloglardan okur bu kavramın varlığını hissetmektedir. 

 Hemen her masalında dostluk ve vefa kavramı çeĢitli örnek olaylar ve 

durumlar üzerinden iĢlenmiĢtir. Yürekdede ile Padişah adlı masalda padiĢahın 

Yürekdede‟ye, Yürekdede‟nin da padiĢaha karĢı olan tavır ve tutumunda vefalı olma 

kavramını görmekteyiz.  

Yazarın Motorlu Kuş adlı kitabının içinde yer alan Tilki ile Aslan adlı 

masalda ise Tilki ile Aslan‟ın dostluk iliĢkisi ve birbirlerine olan bağlılıkları, 

Serçekuş adlı masalda baĢkahraman olan serçekuĢ ile avcı arasındaki diyalog ve 

bağlılık duygusu, Kuşların Dili adlı masalda HütHüt kuĢu ile diğer kuĢların 

birbirlerine dostça ve vefalı olarak davranıĢları ile birbirlerine karĢı geliĢtirdikleri 
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bağlılık duygusu, Katıraslan adlı masalda yer alan Tilki ile aslanın dostlukları ve 

daha çok tilkinin aslana karĢı duyduğu bağlılık ve vefa duygusu bu kavramın 

geliĢimini sağlayıcı bölümler olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

3. 8.  HOġGÖRÜ VE MERHAMET 

Cahit Zarifoğlu, hemen her masalında hoĢgörülü ve merhametli olma 

kavramlarına yer vermiĢtir.  Kendi kiĢilik özelliklerinden olan bu kavramların yer 

alması, eserlerinin kendi hayatından izler taĢıdığının kanıtıdır. 

Çoğu zaman eĢler arasındaki hoĢgörüye örnek verilmiĢse de, anne-çocuk, 

çocuk-arkadaĢları, padiĢah-halkı vb. arasında bulunan hoĢgörü ve merhametin 

örneklerini de görmekteyiz. Zarifoğlu diğer kavramlarda olduğu gibi bu kavramda da 

Yaradanın merhametlilerin en merhametlisi olduğuna dikkat çekmiĢtir. Bu kavramın 

Yürekdede ile Padişah adlı masalında iĢleniĢi Ģu Ģekildedir: 

 “Yürekdede: 

-ġöyle yürüyüp bir su baĢı mı arayalım canım, yoksa suyumuz yeter deyip kalalım mı 

burada? 
-Nasıl emredersen, istersen ben gidip bir bakayım, sen yorulma yol yoldaĢım, dünya 

arkadaĢım. 

- O nasıl bir söz hanım, Allah öte dünyada ikimizi de bir arada dilesin isterim.  

-Ah pirim orada beni ne edeceksin, yaĢım baĢım bir hayli, bilirsin Efendimiz cennete 
yaĢlı kadınlar girmeyecek, demiĢ. 

-Kime demiĢ? 

-YaĢlı bir kadına demiĢ. 
-Kadın ne yapmıĢ? 

-ÜzülmüĢ. 

-Sonra ne demiĢ Efendimiz? 
-BakmıĢ ki üzülüyor, ilave etmiĢ: ”Çünkü oraya herkes erkek veya kadın, gencecik 

olarak girecek.” 

-O halde inĢallah sen de ben de dâhil olunca, gencecik de olursak, haa? 

-Öyle de yine de huriler varken… 
-Yoksa sen hurileri mi kıskanıyorsun, Ģimdiden… 

-Ah, efendim, nasıl desem, hani kıskanmıyorum desem, eh kuyruklu yalan olur. 

Yürekdede kıkır kıkır güldü. 
-Sana bir Ģey diyeyim mi dedi. 

-Emret, dedi AyĢe Nine, emret yapayım. 

-Ben de sana diyecektim ki, kadıncığım, epeydir benden hiçbir Ģey istemezsin, iste ki 
yapayım, sen emret bir kere de ben yapayım. 

-Aman efendim, dedi AyĢe Nine, o nasıl bir söz, asıl ben senin ayağının türabı 

olayım, emret kendimi yoluna kurban vereyim. 

-Aman gözümün nuru, sultanım, bu nasıl bir kelam, beni mahcup eder, helak edersin. 
Ben senin bir emrini iĢitmek isterim. 

Söz yine naza, kibar sözlere takılıp kalmıĢ, ama sonuçta Yürekdede anlamıĢ ki karısı 

çok zamandan beri kendini efendisinin hizmetine tam tamına adamıĢtır ve bir dileği 
varsa onu da ancak Allah‟tan dilemektedir.” (Zarifoğlu, 2005: 28-30) 
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 “-Beyciğim, dedi AyĢe Nine, sen nasıl emreder nasıl münasip görürsen, benim için 

güzel olan o. 

-Sultanım o ne biçim lakırdı, sen ne arzu edersen benim arzum da o. 
-Allah ömrünü hayırlı etsin beyim efendim, bende arzu ne gezer, ben sana uydum, 

senin ağzına bakarım. 

ĠĢte ne zaman birlikte bir iĢ tutacak olsalar, tam evli oldukları Ģu altmıĢ beĢ yıldır hep 

böyle konuĢur, çoğu zaman da böyle birbirlerinin gönüllerini hoĢ tutmak için gayret 
etmekten, yapacakları iĢi unuturlarmıĢ.” (Zarifoğlu, 2005: 10) 

 

“Yürekdede deveciğin baĢını çevirdi güney iline, Kabe‟ye. 
Bıçağı besmele ile çekip, deveciğin boynundaki tüyleri üfleyerek iki yana açtı. 

Bıçağı Ģah damara çaldı merhametle.  

Bismillah, Allahuekber! 

Karıcığı da oracıkta beklemiĢ, devecik bıçağı görmesin diye gözlerini kapamıĢ 
elleriyle.” (Zarifoğlu, 2005: 40) 

 

“-Haydi, uyu artık. Bak baĢın ağırlaĢmıĢ, saçların sızlanıp duruyor, ne zaman yastığa 
koyacaksın bizi diye. 

ĠĢte, söz sözü açıp çene çeneye yapıĢınca, AyĢe Nine, beyciği uyusun da artık 

dinlensin diye, ona hep böyle derdi. 
-Bak baĢın ağırlaĢmıĢ, saçların sızlıyor, ne zaman bizi yastığa koyacaksın diye. 

Böyle der demez o, Yürekdede de yastığa koyardı baĢını. Bu kez de birlikte yastığa 

koydular baĢlarını. Ve baĢladılar ballar balı bir uykuyu uyumaya.” (Zarifoğlu, 2005: 

57-58) 
 

“-Yaa, dedi Hazreti Ömer. O halde seni kadılık görevinden hemen geri alıyorum. 

Zira evlatlarına muhabbet göstermeyen, halka da göstermez. Çocuklarına merhameti 
olmayanın halka da merhameti olmaz.”, “Allah kendindeki merhametin binde biri 

kadarını yeryüzüne yolladı. Hayatın baĢlangıcından kıyamete kadar, bütün insanların 

ve hayvanların sahip oldukları ve olacakları merhamet duygusunun toplamı, Allah‟ın 
kullarına duyduğu merhametin binde biri. Fakat kulun kula merhameti yok.” 

(Zarifoğlu, 2005: 75), “ Merhamet olduğu için köpekler yavrularını enselerinden 

ısırırmıĢ götürürken birazcık olsun acıtmaz onları.” (Zarifoğlu, 2005: 76) 

 

Küçük Şehzade masalında padiĢahın diğer kullara ve halkına duyduğu 

merhamet ve hoĢgörü Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir: 

“-Öyle Ģehzadem öyle. Orası giriĢ kapısı. ġunu iyi bil ki o bir tek giriĢ kapısına 
mukabil kırk bin tane çıkıĢ kapısı var. Ama hiç biri saray içine açılmaz. Hepsi 

dıĢarıya, kullaradır. 

-Yaa? Demek böyle. 

-Evet ġehzadem. O kırk bin kapıyı sana bir bir sayayım ister misin? 
-Her biri bir baĢka Ģey için midir? 

-Elbette. 

-Bir tanesini söyle hele. 
-Ülkenin her neresinde olursa olsun, bir çocuk yetim kalsa, onu anında tespit edip 

maaĢa bağlamakla görevli memurlara yolluk kapısı.” (Zarifoğlu, 2005: 45) 
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Yazarın Motorlu Kuş adlı masalında yer alan Çın Çın Yılancıklar masalında 

ve Katıraslan masalında yer alan hoĢgörü ve merhamet kavramları sırasıyla Ģu 

Ģekildedir: “-Ne kadar da seviyorum keratayı, nasıl da güzel, yakıĢıklı olacak. 

Benden bir Ģey isteyince ille yapmak istiyorum. Hiç kırılır mı böyle bir yavru.” 

(Zarifoğlu, 2006: 83), “-Güzel konuĢtun sevgili dostum. Her zamanki gibi güzel 

konuĢtun. O halde yol hazırlıklarını herkes kendisi yapsın. Fakat yola koyulduğumuz 

andan itibaren, bütün iĢleri sıraya koyalım, nöbetleĢe yapalım.” (Zarifoğlu, 2006: 8) 

Yürekdede ile Padişah adlı masalda da kavramın örnekleri aĢağıdaki 

alıntılarda verilmiĢtir: “Bazı insanların hayvandan bile aĢağı olması mümkün, eğer 

kalbinden merhametin zerresi kalkmıĢsa.” (Zarifoğlu, 2005: 77)       

“Acaba nedir merhamet? Onu daha birçok misalle anlatabilir yazar. Evet, ancak 

misallerle anlatılabilir. Ama doğrudan doğruya merhamet hakkında bir Ģey demek 
kolay değil. 

Çünkü o Allah‟ın vasıflarından biri. Merhamet rahmani bir olgu. 

-Yalnız insanlarda değil hayvanlarda da yaĢayan bir duygu. En yırtıcı hayvanlar bile, 
eĢleri, çocukları ve yakınları için hiç eksilmeden taĢırlar onu.“ (Zarifoğlu, 2005: 77) 

 

3. 9.  ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK 

Ele alınan masallarda bu kavram bireyler arası iletiĢimde önemli yer tutmakta 

ve kibir, gurur, büyüklenme kavramlarının karĢıtı olarak karĢımıza çıkar. Diğer 

kavramlarda olduğu gibi doğrudan alçakgönüllülük kavramını açıklayıp salt bilgi 

vermek yerine kahramanların davranıĢları, tavır ve tutumları üzerinden okura 

aktarmaktadır. Yürekdede ile Padişah adlı masalında alçakgönüllülük kavramının yer 

aldığı alıntılar aĢağıda verilmiĢtir: 

“Yürekdede bakmıĢ hep bu baĢlarındaki zat konuĢur ötekiler edepli edepli oturur. 

- Bu yiğitlerin baĢı, baĢkanı sen misin oğul? 

GülmüĢ adam. 

-Bunların her biri değerli arkadaĢlarımdır. BaĢkan bilirlerse beni baĢkanları sayılırım 
ama derlerse ki köleleriyim o zaman da köleleri olurum onların.” (Zarifoğlu, 2005: 

33) 

 

“-Allah padiĢahımızdan razı olsun. Pekâlâ, evlatlarım, haydı yolunuzdan kalmayın. 

Dua edin. Geri arkanızı unutmayın. ĠnĢallah yine gelin, misafirimiz olun. Hakkınızı 

da helal edin. Belki sizleri hoĢ tutamadık, bir kusur ettik. YaĢımız ileri. Bakarsın 
tekrar karĢılaĢmak da nasip olmaz, hakkınızı helal edin.” (Zarifoğlu, 2005: 49) 
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3. 10.  DUYARLILIK (HASSASĠYET) 

Duyarlılık kavramı çocuğun çevresine, çevresindeki insanlara, yaĢanan 

olaylara ve diğer canlılara karĢı duyduğu hassasiyet olarak ele alınmıĢtır. 

Zarifoğlu‟nun hayatında en duyarlı olduğu Ģey çocuklardır. Eserlerinde onun tek 

kaygısı çocuğun dünyasına girebilmek ve onların gönüllerinde yeni pencereler 

açabilmektir. Onun gerek kendi çocuklarına gerekse hitap ettiği çocuk okur kitlesine 

karĢı duyduğu hassasiyet çoğu zaman eserlerine de yansımıĢtır. Yazarın Motorlu Kuş 

adlı kitabında yer alan Çın Çın Yılancıklar adlı masalında bu kavramın örneğini 

görmekteyiz:  “Öyle ısrar ettim ki anneme bana ayıp. Olmaz deyince olmaz iĢte, ama 

ben ne yaptım, tuttum ısrar üzerine ısrar ettim. ġimdi desem ki,‟anne, affet beni, bir 

daha üzmeyeceğim seni‟,amma da sevinir ha…” (Zarifoğlu, 2006: 83) 

3. 11.  SORUMLULUK 

Ġnsanlar hayatta taĢıdıkları rollere göre bazen bir bazen birden çok kimseye 

karĢı sorumludurlar. Yazarın masallarında ele aldığı sorumluluk kavramlarına 

baktığımızda da bu durumun örneklerini görmekteyiz. Öyle ki kimi zaman insanın 

kendi vicdanına karĢı sorumluluğu ile kimi zaman da her insanın ve yaratılmıĢ 

varlığın Yaratanına karĢı olan sorumluluğuna dikkat çekildiğini görmekteyiz. 

Yürekdede ile Padişah adlı masalda bu kavramın örneğini görmekteyiz: 

“Peki ya sahipleri…Hani o zamanlar oğullara, kızlara, kızanlara hep düĢüne düĢüne, 
ölçe tarta, incelikle verilirmiĢ isimler. 

DemezlermiĢ hiç çocuklarına gök, kaya, taĢ, çiçek miçek. Ya? 

Ġlle de büyük, güzel büyüklerin isimlerini arayıp bulup verirlermiĢ ki onlar da onlar 

gibi dine, Peygambere sadık olsunlar, Ġslam‟a hizmet etsinler.” (Zarifoğlu, 2005: 43) 
 

 Bazen de sorumluluk duygusu padiĢahın ya da kralın halkına karĢı duyduğu 

sorumluluk olarak iĢlenmiĢtir. Sırasıyla Yürekdede ile Padişah, Küçük Şehzade ve 

Motorlu Kuş adlı masallardaki sorumluluk kavramının ele alındığı bölümlere yer 

verilmiĢtir. 

“Hele iyi bir padiĢah olmak büsbütün kolay değil. Çünkü bütün ülke o padiĢahtan 

sorulur. Köydeki Ģehirdeki bütün insanlar, bütün hayvanlar, hatta ağaçlar, kırlar, 
ormanlar, Allah‟ın padiĢaha bir emanetidir. Onlara iyi bakmazsa öte dünyada, -Söyle 

bakalım, emanetlerimize nasıl muamele ettin diye sorulur.” (Zarifoğlu, 2005: 57-58) 

 

 “Devlet görevleri, o iĢi en iyi yapabilecek kimseye veriliyordu. Ve padiĢah bütün 

bunları yaparken bir an olsun Allah‟ı hatırından çıkarmıyor ve „Ġnsanlar 
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yaptıklarından sorulacaktır. Bense bütün insanlardan sorulacağım. Çok dikkat 

etmeliyim, Allah‟a karĢı mahcup olmamalıyım ‟ diyordu.” (Zarifoğlu, 2005: 60) 

 

“ Dağdaki böcekler,kuĢlar,yılanlar bile sorulur benden.Varsa içlerinde bir aç,varsa 

bir belada olan,muhakkak oturmuĢ beni bekler..Ondan da haberli olmalıyım. Eğer 

yoksa böylelerinden haberim, neye yarar benim krallığım.” (Zarifoğlu, 2006: 44) 

 

 “-ġimdi sizin onayınızı almak istiyorum. Ġster sizin sayın prenses hazretleri, isterse 

veliaht oğlunuzun, ikinizden birinin bir tek kelimesi yeterli. Acaba krallığa dönüp, 

idareyi elime almaya ehil sayılır mıyım? Yoksa kendi halinde, alçak gönüllü bir aslan 
olarak mı kalayım?” (Zarifoğlu, 2006: 52) 

 

3. 12.  DÜRÜSTLÜK, GÜVENĠRLĠK 

Dürüstlük ve güvenirlik kavramlarını; kimseye kötü niyet beslememe, en zor 

zamanlarda bile dürüstlükten vazgeçmeme, kiĢisel çıkarlar için dürüstlüğü elden 

bırakmama vb. durumlarda kullanıldığını görmekteyiz. 

Masalın bu alıntısında Yürekdede‟ye gelen padiĢah ve vezirlerinin haramda 

gözü olmayan, namahremi gözeten kiĢiler olmasıyla güvenilir bir karakter çizmiĢtir 

Zarifoğlu. Karakterlerin davranıĢları üzerinden verilen bu kavramın hayatta 

uygulama alanı geniĢtir. Kendini kahramanın yerine koyarak okuyan çocuk da kendi 

çevresiyle iletiĢimde dürüst ve güvenilir olmaya özen gösterecektir. “-Hangi tedbir 

Yürekdede? -Tümünüz de çadıra sırtınızı dönüp oturdunuz, yani Ģöyle düĢündünüz ki 

bir namahrem varsa gözümüz istemeden de olsa iliĢir. Günah olur. Eh bundan daha 

ince tedbir olur mu?” (Zarifoğlu, 2005: 34) 

Makam, mevki insanlar için önemli değerlerdir. Ancak paha biçilmez derece 

değil. Bu ince sınırı fark ettirmek ve makam, mevkinin gelip geçici olduğunu 

vurgulamak önemlidir.  

“Ülkenin PadiĢahı Sultan Ahmet, sevilen sayılan bir padiĢahtı. Bir sultan, Allah‟ın 

ipine sarılıyor ve adaletle iĢ tutuyorsa ondan korksun suçlular, hainler. Ama iyiler 

güven içersinde yaĢasınlar. ĠĢte Sultan Ahmet‟in padiĢahlık ettiği ülkede en kıyı 

bucaktaki insanlar bile canlarından ve mallarından emindiler.” (Zarifoğlu, 2005: 73) 

 

Kuşların Dili adlı masalından yapılan aĢağıdaki alıntıda da makam ve mevki 

uğruna insani değerlerden vazgeçilmeyip demokratik bir yönteme baĢvurularak 

bireylerin birbirlerine güven duyguları öne çıkarılarak bir tercih yapılması söz 
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konusudur. Seçimin dürüst olarak yapılacağı ve kura da kim çıkarsa ona güvenileceği 

kavramı ince bir sanatla iĢlenmiĢtir. 

“-Kendimize bu yolda bir kılavuz seçelim. Bir telaĢtır baĢladı. Her biri bir fikir 

ortaya attı. Sonunda kılavuz olacak kuĢu, kura ile seçmeye karar verdiler. 
 -Kura kime düĢerse ulu odur. Biz küçük kuĢlara o baĢbuğ olur dediler.” (Zarifoğlu, 

2006: 35) 

 

3. 13.  YARDIMSEVERLĠK, PAYLAġMA  

Cahit Zarifoğlu‟nun hemen her masalında yer alan yardımseverlik ve 

paylaĢma kavramı derin bir Ģekilde ele alınmıĢtır. Sadece yardıma karĢılık olarak 

yapılan bir yardım değil, iyiye de kötüye de her koĢulda yardım etmeyi öneren bir 

yaklaĢım söz konusudur. PaylaĢma kavramıyla ise; insanın sahip olduğu az ya da çok 

herhangi bir Ģeyin ihtiyaç sahibi ile muhtaç olan kimselerle paylaĢma anlatılmaktadır. 

Yürekdede ile Padişah adlı masalda yer alan bu kavramın örnekleri aĢağıdaki alıntıda 

gösterilmiĢtir: 

“-Kaça bu sevimli, cana yakın devecik? 

-Bir sevgiye, bir güzel söze verdim gitti demiĢ sahibi. 

-O da ne demek, demeye kalmamıĢ, adam deveciğin yularını Yürekdede‟nin eline 
sıkıĢtırdığı gibi oradan uzaklaĢmaya baĢlamıĢ. 

-Aman mirim diye Yürekdede hemen arkasından seslenmiĢ, koĢup kolundan 

yakalamıĢ, aman mirim demiĢ, ne yapıyorsun, ben kaça diye sordum, bir hata mı 

ettim, ne ettim ki elime yularını tutuĢturup kaçıyorsun. 
-Dede demiĢ adam, söyledim ya fiyatı bir sevgi, bir güzel söz. 

-Eh demiĢ Yürek Hasan, inĢallah onu incitmeyiz, hoĢ tutarız, ancak hele söyle 

bakalım kaç lira borcum, hem sonra bakalım alabilecek miyim, o kadar para çıkacak 
mı üzerimde? 

-Çıkar çıkar, çıktı bile demiĢ adam.  

-Hele söyle kaça. 
-Baba, demiĢ adam yine:  

-Bir sevgiyle, bir çift güzel söze. 

-Oğul, demiĢ dede. Görüyorsun yaĢım ileri, dizlerimde derman az,eğleme beni. 

-Eğlediğim yok. Madem ille de bir Ģey ödemek istersin, o halde, o halde, o halde.. 
Adam bir rakam söylemek için uğraĢıp duruyormuĢ, ama yine de söyleyemiyormuĢ. 

Yürekdede de merakla bekliyormuĢ. Nihayet: 

-En iyisi demiĢ adam. Sen bunu benim hediyem olarak al götür. ĠnĢallah hayrını 
görürsün. 

-Olmaz demiĢ Yürekdede. Param var. 

-Kaç liran var? 

-ĠĢte, demiĢ ve küçük bir bakır lira göstermiĢ. 
-Ooo, demiĢ adam. Bu çok, buna bunun gibi iki deve verirler. 

-Benimle eğleniyorsun, demiĢ Yürekdede. Sen de bilirsin ki buna ancak bir küçük 

eĢekçik verirler, hatta vermezler bile. 
-Ya, demiĢ adam. Demek memlekette pahalılık almıĢ yürümüĢ de benim haberim 

yok. Her neyse ver o bakır lirayı al deveciği, demiĢ adam. 
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BaĢlamıĢlar el sıkıĢmaya. 

Birbirlerinin elini tutup ha babam sallıyorlarmıĢ. 

Biri aldım diyormuĢ; biri de verdim… 
-Duyan duymayan kalmasın. Herkes Ģahit olsun. Ben bir bakır liraya verdim deveyi, 

ben de bir bakır liraya aldım deveciği. ” (Zarifoğlu, 2005: 17) 

 

Masalın alıntı yapılan bu kısmından da anlaĢılacağı gibi; yardımseverlik 

insanların içinden gelen bir duygu olarak karĢımıza çıkmakta. Yapılan yardımın 

karĢılığı asla beklenmemekte. Günümüz Ģartları düĢünüldüğünde bu tarz yardımlar 

sadece masallarda kalmıĢ gibi görünse de Zarifoğlu gibi insani değerlerle kuĢatılmıĢ 

yazarların eserleriyle yeniden hatırlamaktayız. “-Rahat oturun, rahat edin. Farz edin 

ki her yan sizin mülkünüzdür. Sonra ananız olsun yaĢlı bir hatunum vardır. Sizi 

evladı gibi bilir. Onun için namahremlik kalmamıĢtır. Rahat edin, serbest oturun.” 

(Zarifoğlu, 2005: 34), “Onlar da serbestçe oturmuĢlar. -Size bir soğuk ayran 

getireyim. Sonra da kalın misafirimiz olun. Yemeği bizimle yiyin. Biz de size dua 

eder, teĢekkür ederiz.” (Zarifoğlu, 2005: 34), “ -Hanım dedi gelenler aç mı aç. 

Zavallılar hem susamıĢlar hem de acıkmıĢlar. Ġlkin susuzluklarını bir giderelim. 

Kırbaylan soğuk su getirdiğimiz amma da isabet olmuĢ. Hemen götüreyim.” 

(Zarifoğlu, 2005: 35) 

“-Bir kazan bulgur pilavı piĢirip ne kadar yağımız varsa kızdırıp dökeceğiz üzerine. 
Sonra da iri taslarla soğuk ayran geniĢçe sahanımızda tepeleme yoğurt taĢ gibi dün 

çaldımdı, öyle bir tutmuĢ ki sorma. Biraz da ekmeğimiz var. Vakit olsa da o kadar 

daha yapsam.” (Zarifoğlu, 2005: 37) 

 

“-Güzel hanımım dedi, sadece Allah‟tan dileyince, O, bol bol verir. Ancak bu kadar 

yük, böyle bir servet üzerimizdeyken uyursak bil ki baĢımız belada. Uyumak var, 

uyanamamak var. Sonra Allah bize sorar ne ettiniz diye. Onun için hemen Ģehre 
iniyorum. Fakir fukarayı toplayıp getireyim. Hepsini üleĢtirelim yoka yoksula da 

üzerimizde kalmasın.” (Zarifoğlu, 2005: 72) 

 

Yardımseverlik ve paylaĢma kavramının toplumsal birlik ve beraberliği 

sağladığı ve toplum yararının bireysel çıkarlardan önce gelmesi gerektiğinin önemi 

Küçük Şehzade ve Motorlu Kuş masallarında iĢlenmiĢtir. 

“-PadiĢahım, ġeyh Efendi bunlarla bir vakıf kurmuĢ. 

 -Ya! 

-Sizin hediyelerin tümünü bu vakfa bağıĢlamıĢ. Dün hemen ġeyhin evinin yanındaki 
büyük arazi vakıf adına satın alınmıĢ. 

PadiĢah merakla, 

-Ne yapacaklarmıĢ bu araziyi? 
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-PadiĢahım, bu arazi üzerine büyük bir tekke inĢa edilmesi kararlaĢtırılmıĢ. 

-Peki, ġeyh Abdülkadir götürdüğümüz hediyelerden kendisine hiçbir Ģey ayırmamıĢ 

mı? 
-PadiĢahım, kendisine toplu iğne bile ayırmamıĢ.” (Zarifoğlu, 2005: 70) 

 

“Bütün Kocabağ halkı Ģu anda ekmek baĢında. Ortadaki çorba kabına evin bütün 

elleri bir bir uzanıyor. Kimi evlerde misafir var. Onlar titizlikle ağırlandı, onlara serin 
yataklar serildi, odalarının önüne ihtiyaçları için ıbrıklarla su kondu ve sabahın 

ezanıyla birlikte namaza kaldırıldılar.” (Zarifoğlu, 2005: 30) 

 

 Bu kavramın Motorlu Kuş kitabında yer alan Dünyanın En Vahşi Hayvanı ve 

Tilki ile Aslan adlı masallarda da ifade edildiğini görmekteyiz: 

“Baba onların da ĢaĢırdığını, ama yazıyı okuyamadıklarını görünce güzel bir 

Ġngilizce ile onlara tercüme etti yazıyı. 
Turistler katıla katıla güldüler. Hepsi de, 

-Orrayt orrayt diyor ve baĢlarını sallıyorlardı evet anlamında.” (Zarifoğlu, 2006: 26)  

 
“Yolculuğun çoğu yerlerinde yorgunluktan adım atamaz hale gelen asistanı tilkiyi de 

kendi taĢıyor.” (Zarifoğlu, 2006: 45) 

 

“-Sevgili dostum, bir iĢ bölümü yapmamız mı daha iyi, yoksa her iĢi sırayla 
içimizden birinin yapması mı? 

-Efendim, diye hitap etti ona tilki, çeĢitli özelliklerimizi göz önüne alarak iĢ bölümü 

yapmamız daha uygun görünüyor. Ancak böylece korkarım iĢlerin ağırı zatıâlinizin 
sırtına biner. Hafifleri bana kalır. Eğer uygun görürseniz efendim, hangi iĢ olursa onu 

sırayla yapalım.” (Zarifoğlu, 2006: 7) 

 

“Tilki aceleyle eĢyalarını karıĢtırdı, bir torba Ģeker buldu, irice bir kaĢığı Ģekerle 

doldurdu, süte attı, karıĢtırdı ve piposunu tüttürmekte olan aslana getirdi. ” 

(Zarifoğlu, 2006: 31) 

 

3. 14.  KANAATKÂRLIK (SAHĠP OLDUKLARIYLA YETĠNME) 

Kanaatkârlık kavramı çocuk okurlar için oldukça soyut bir kavramdır. 

Onlardaki bu kavramın içini doldurmak ve onlara kavramı benimsetmek, bu kavramı 

gündelik hayata aktarmak adına örneklere Cahit Zarifoğlu‟nun hemen her masalında 

rastlamak mümkün. 

Genel anlamda kanaatkârlık kavramını, elinde olanın değerini bilme, hırs 

duygusu ile daha çoğuna sahip olmak istemenin yanı sıra sahip olduklarıyla yetinme 

Ģeklinde yorumlayan yazar bu duyguyu masal kahramanlarının tavır ve davranıĢları 

üzerinden ortaya koymaktadır. Ayrıca bu davranıĢlar sadece masal âleminde ortaya 

çıkabilecek türde olmayıp çocukların hayatlarında uygulama Ģansı olabilecek 
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tarzdadır. Bu da masaldan kazanılan kavramın hayata geçirilmesi açısından önemli 

yer tutmaktadır. 

Özellikle yazarın Yürekdede ile Padişah adlı eserinde daha baskın olarak 

karĢımıza çıkan bu kavram gerek Yürekdede ve AyĢe Nine‟nin birbirlerine olan 

diyaloglarında, gerekse onların hayata bakıĢ açılarında karĢımıza çıkmaktadır. “YaĢ 

yirmi otuz, kırk elli, altmıĢ yetmiĢ derken gelmiĢ seksene. Hep aynı hayat. Hep aynı 

göç. Fakat ne bıkkınlık doğmuĢ içlerinde, ne bir değiĢiklik olmuĢ dünyaya 

bakıĢlarında.” (Zarifoğlu, 2005: 8) 

“Derken bir gün ahıra girmiĢler ki eĢekçiğin nalları havada.  

Hani ayıp olmasa, nalları dikmiĢ diyeceğiz. 

Yürekdede‟yle karısı üzülmüĢ yakınmıĢ ama: 
-Takdir-i Ġlahi deyip teselli bulmuĢlar. Elbet demiĢler gerekse bize bir yük taĢıyan, 

Allah bir tane daha kısmet eder.” (Zarifoğlu, 2005: 16) 

 

“Orada bir de bakmıĢ ki kimsenin dönüp bakmadığı bir küçük deve, boynunu 
bükmüĢ alıcısını bekler. Bu deveciği satmak isteyen sahibi her gün at pazarına getirir, 

satamaz geri götürürmüĢ. Satamadıkça da, elbet bunda da bir hayır vardır, elbet 

kısmetlisi çıkacak der, hiç üzülmez, yemini güzel güzel koyarmıĢ önüne.”(Zarifoğlu, 
2005: 16), “-Onca ihtiyaç sahipleri dururken bizim padiĢahı meĢgul etmemiz doğru 

mu?” (Zarifoğlu, 2005: 50) 

 

“-Ne kadar da çok ihtiyaç sahipleri. Bunlarını herhalde tümü fakir mi fakir, dertli mi 

dertli. Hamd olsun her Ģeyimiz var, Allah‟a Ģükür bize her Ģeyi bol bol vermiĢ, yoksa 

herhalde ben de böyle gelir, bu kapılarda himmet dilenirdim. 

Derken padiĢahın gözleri taa uzaktan kendisine, takılmasın mı? Öyle bir utanmıĢ ki 
hemen baĢını öne indirmiĢ. 

-Eh, demiĢ, göz göze geldik, bir kez. Bu da yeter bize Allah‟a Ģükür, bize böyle 

güzel, böyle adil bir padiĢah vermiĢ, gayrı gam yemem, iyi ki geldim de gördüm. 
ġimdi bir daha göz göze gelmeden Ģuradan yavaĢ yavaĢ çekileyim, kaybolayım. 

Alacağımızı aldık. Bu kadarı bize yeter.” (Zarifoğlu, 2005: 60) 

 

 Zarifoğlu‟nun sırasıyla Motorlu Kuş kitabındaki masallarda ve Ağaçkakanlar 

adlı masalında da kanaatkâr ve tutumlu olmanın önemi vurgulanmıĢtır: “-Evet, 

doğru, vahĢi, alçakça, ama gerçek, biz aslanlar ihtiyaçlarımız kadar öldürür, yeriz ve 

asla kan kokusu alıp canavarlaĢan kurtlar gibi boğup boğup atmayız koyunları, 

insanları…” (Zarifoğlu, 2006: 48) 

“-Bir ağaçkakan ailesi varmıĢ ama nasıl bir aile, diye sürdürdüm. Anne baba mı 
sadece? Evet, hepsi bu. Yuvalarında keder içinde oturur, çok acıkmadıkça 

yerlerinden kımıldamazlarmıĢ.” (Zarifoğlu, 2006: 10) 
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“Nimetler sonsuzdur. Fakat onlarda herkesin hakkı var. Bütün diğer kuĢların ve 

hayvanların ve insanların da hakkı var. Ye, ama ihtiyacın kadar. Bir lokma badem 

için bin badem kırma. Ağaçları üzme, hırpalama.” (Zarifoğlu, 2006: 31) 

 

3. 15.  DOĞA SEVGĠSĠ  

Cahit Zarifoğlu‟nun masallarında doğa önemli bir yer tutar. Masallarının 

genelinde mekân olarak tabiatı seçen yazar, masal kahramanlarını da doğa sevgisi ile 

donatmıĢtır. Tasvir ve betimlemeleri o denli güçlüdür ki okuru hiç köy görmeyen 

Ģehir çocukları bile olsa onları bir an köy hayatının, tabiatın içine çekmeyi baĢarır. 

Yazarın bu baĢarısını sırasıyla Yürekdede ile Padişah ve Serçekuş adlı masallarında 

görmekteyiz. “ Köye öyle bir gelmeye baĢlamıĢ ki yaylanın kokusu, bu yıl yaylaya 

ilk kez gidecek olan yeni doğmuĢ bebeler bile baĢlarını o yönden baĢkasına 

çevirmiyor.” (Zarifoğlu, 2005: 8), “ Toprağa basmaya korka korka, otları ezmekten 

çekinerek epey gezip gördükten, yakın bir pınar bulup sularını tazeledikten sonra 

epeyce ince fikirlere dalıp çıktıktan sonra dönüp dolaĢıp kıl çadırlarının yanına 

geldiler.” (Zarifoğlu, 2005: 30) 

“Gelinciklerin kıpkırmızı yaprakları üzerinde buzlanmıĢ çiğ taneleri var. Her Ģey 

hafifçe ıslak. Sanki saydam bir branda pırıltılar içersinde alabildiğine uzanıyor. Bu 

ince örtünün altından gelinciklerin yaprakları kırmızı, ortalarınsa siyah püskülleri.” 
(Zarifoğlu, 2005: 5) 

 

“PeĢ peĢe gelincik tarlaları, fundalıklar, küçük korular, meyve ağaçlarıyla dolu bağlar 
ve tarlalar, civarındaki birkaç köyün yanlarına kadar sokularak ve yeryüzünü 

doldurarak kuzeydeki büyük gölün kıyıları boyunca uzayıp gidiyor. Sis kümeleri, yer 

yer toprağa değecek kadar alçalmıĢ bulut kümeciklerini andırıyor. Bugün tabiat ne 
kadar güzel. KuĢkusuz her gün böyle bu. Ama güzelliği görmek her zaman mümkün 

değil. Bakmasını bilmek gerek.” (Zarifoğlu, 2005: 6) 

 

Motorlu Kuş adlı masalında da yine aynı Ģekilde doğa sevgisinin önemine 

dikkat çeken Zarifoğlu‟nun baĢarılı tasvirlerine rastlanılmaktadır. 

“ En ufak esinti yok. 

Ağaçlar, dallar, yapraklar durgun, kımıltısız. 
Çiçekler ilkbahar güneĢinin tatlı sıcağını yapraklarıyla emiyorlar. 

Hafifçe solmuĢlar ve içlerinden gelen sesleri dinliyor gibi baĢlarını eğmiĢler. Söğüt 

dalları serçelerin tatlı ağırlıkları altında, onların konup kakmalarıyla yaylanıyor.” 

(Zarifoğlu, 2006: 29) 
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“Ekinler ufak ufak baĢlarını çıkarıyor. Kırmızı toprağın girintileri arasında bu 

yeĢilbaĢlar, toprağın altına gömülmüĢ küçük alıcıların, dinleme cihazlarının antenleri 

gibi.” (Zarifoğlu, 2006: 30) 

 

 “Söğütler, su kenarındaki minicik kumsallar, onların üstünde daha da minik 

kurbağalar, tombik tepeler, tombul koyunlar ve çok uzaklardan gelen kaval sesleri, 

öyle yumuĢak öyle gürültüsüz yapıyor ki görünenleri.” (Zarifoğlu, 2006: 31) 

 

3. 16.  HAYVAN SEVGĠSĠ 

Bu masalların okuru ister köyde yaĢayan çocuklar olsun ister Ģehirde 

büyümüĢ çocuklar olsun isterse yetiĢkinler olsun Zarifoğlu‟nun bu kavramı geliĢtirici 

olarak kahramanlarının gönlüne yerleĢtirdiği hayvan sevgisi, hayvanlara karĢı 

duyulan merak ve ilgi, hayvanlara gösterilen merhamet duygusu, doğrudan verilecek 

hayvan sevgisinin önemi ile ilgili bilgilerden çok daha etkili, kalıcı ve baĢarılıdır. 

Yazar Yürekdede ile Padişah adlı masalın kahramanlarının tutumları üzerinden okura 

hayvan sevgisini benimsetmeyi amaçlamıĢtır. “-Can kuĢum, Ģu devecik olmasa bu yıl 

yaylaya da çıkamazdık hani. -Doğru ya, doğru elbet. Onun hakkını nasıl ödeĢeceğiz.” 

(Zarifoğlu, 2005: 20), “Baktı ki o, bir küçük deve satın almıĢ. Memeleri süt dolu bir 

devecik. Yolda binmeye kıyamamıĢ. Yularından tutmuĢ getiriyor; nasıl sevinecek 

diye içten bir gülüĢle AyĢe Nine‟ye bakıyor.” (Zarifoğlu, 2005: 72) 

“Bunları böyle der demez Yürekdede gitmiĢ deveciğin yanına. 

Ona Ģöyle bir bakmıĢ. Sevgiyle, merhametle. 
-Gel devecik, demiĢ, baĢından tutmuĢ. 

Yüzünü okĢaya okĢaya Ģöyle uygun bir yere götürmüĢ onu. 

Ağacın dibindekilerden biri konuĢacak gibi olunca, herkes baĢtaki beye bakmıĢ acaba 
ne yapacak diye. 

Adam eliyle: 

-KarıĢmayın, der gibi bir iĢaretle yetinmiĢ. 

Devecik uysal uysal yanında yürüyormuĢ Yürekdede‟nin. 
Yürekdede: 

-Devecik, diyordu. Pek de ısınmıĢtık sana. Ama senin de bizim de baĢımıza devlet 

kuĢu kondu. Allah bize güzel misafirler yolladı. Onları ağırlamak boynumuza borç 
oldu. 

Devecik boynunu eğdi, büktü, omzuyla: 

-AnlaĢtık, der gibi sahibinin omzuna vurdu. 
Yürekdede deveciğin baĢını çevirdi güney iline, Kâbe‟ye. 

Bıçağı Ģah damara çaldı merhametle. 

Bismillah, Allahuekber! 

Karıcığı da oracıkta beklemiĢ, devecik bıçağı görmesin diye gözlerini kapamıĢ 
elleriyle.” (Zarifoğlu, 2005: 40) 
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 Zarifoğlu masal kahramanlarını daha çok hayvanlardan seçmiĢtir. 

Hayvanların birbiri arasında olan ve hayvanlarla insanlar arasında kurulan iletiĢime 

dikkat çekmek isteyen yazar, okurda hayvan sevgisi kavramının yer etmesini 

amaçlamıĢtır. Motorlu Kuş adlı kitabındaki Dünyanın En Vahşi Hayvanı ve Tilki ile 

Aslan adlı masalları da bu amacı doğrultusundadır. 

“-ĠĢte yavrularım, diyordu baba,koca bir kafesin önünde. ġu gördüğünüz kaplan. 
Biliyor birçoklarınız. MüthiĢ yırtıcı bir hayvan. 

-ĠĢte diğer bir kafes, baĢka bir yırtıcı. Sırtlan bu.  

-ġu ise, bakın Ģu tarafa doğru, hah, iĢte bu da ormanlar kralı aslan. Bakmayın öyle 
uslu uslu duruĢuna, bizden saklanmak ister gibi kayanın arkasına gitmesine, ne 

korkunçtur o… 

-Aslanlar bir kaç metre yüksekliğindeki bahçe duvarlarını, enselerinden ısırdıkları 

elli-altmıĢ kilo ağırlığındaki koçlarla birlikte aĢabilirler. 
-Ooo, iĢte kobralar, çıngıraklı yılanlar, boz yılanlar. Nasıl sokarlar bunlar biliyor 

musunuz? Allah korusun, Ģurada zehirlese, üç adım öteye ulaĢamaz insan..  

-ġunlar da vahĢi mi vahĢi, yırtıcı mı yırtıcı baĢka hayvanlar.” (Zarifoğlu, 2006: 22) 
 

“ Burhanettin, 

-Aaa anne Ģuna bak harika.. 
-Ah ne de sevimli, yalnız yavrum asıl aslana bak sen. Gözlerinin güzelliğine. Hadi 

çıkıp konuĢalım onlarla.” (Zarifoğlu, 2006: 51), “Aslanın yanında o kadar küçük 

kalıyordu ki anne ile oğul güldüler, gülümsediler sevimlilikle.” (Zarifoğlu, 2006: 52) 

 

3. 17.  YAġAMAYI SEVME, YAġAMA ZEVKĠ 

Hayat herkesin onu görebilme kapasitesine göre Ģekillenir. Herkesin yaĢamı 

yorumlama ve hayatı algılama Ģekli farklıdır. Bazı insanlar hayata hep pozitif 

bakmayı baĢarabilirler ve yaĢamlarında çok büyük olumsuzluklar dıĢında hemen her 

anlarında tebessüm etmeyi unutmazlar. Ancak bazı insanlar da vardır ki hayatı hep 

olumsuz düĢüncelerle yorumlarlar ve hem kendilerine hem de çevrelerindeki 

insanlara hayatı zehir ederler. 

YaĢamayı sevme, yaĢama zevki kavramıyla ifade edilmek istenen de her ne 

durumda olunursa olunsun hayata olumlu bakabilmek, negatif düĢüncelerden 

arınabilmektir. Bu yüzden ele alınan masallarda küçük sebeplerden de olsa yaĢama 

sevincinin sağlanabileceğinin önemi üzerine dikkatler çekilmiĢtir. Bu düĢünce 

doğrultusunda alıntı yapılan kısımlardan ilk örnek Küçük Şehzade adlı masaldan, 

diğer örnekler ise Motorlu Kuş adlı masaldan bölümlerdir. 

“Üst kattaki odasının pencerelerine kadar uzanan ağaçlardan kokular ve serinlikler 

geliyordu. KuĢlar kaynaĢıyordu dalların arasında. Fıskiyelerden havuza dökülen 

suların sesi, havuzun kenarında konuĢan çocukların sesleri, bunlar havuza 
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düĢmesinler diye arkalarından koĢan ve bağırıp duran dadıların sesleri doluyordu 

odaya.” (Zarifoğlu, 2005: 47) 

 

“Ve iĢte gerçekten de öyle oluyordu. Minik gaga görünüyor, babayla ana sevinçli 

çığlıklarla kanat çırpıyor, patırtıya elalem koĢarak geliyor ve her ikisini 

kutluyorlardı.” (Zarifoğlu, 2006: 23) 

 

“Fakat günleri, eski yuvalarımdakinden üç kat daha mutlu olmalarını gerektirecek bir 

intizam, güzellik ve acısızlıkla geçip gidiyordu. Her sabah sevinç çığlıkları atarak 

ġakir Amcanın cevizliğine dalıyor, kısmetlerini yiyor, civardaki pınarlardan serin 
sular içiyor ve yuvalarında faydalı iĢler yaparak günlerini geçiriyorlardı.” (Zarifoğlu, 

2006: 102) 

 

3. 18. DUA 

Zarifoğlu‟nun masallarında  dua kavramı; Allah‟a yöneliĢ, dilek ve istekleri 

O‟na iletme yolu ve Allah‟ın verdiği nimetlere karĢı Ģükür ve minnet duygusunun 

iletilmesi Ģeklinde yer almakta. Hayatın hemen her anında kahramanlara yaptırılan 

dualar, çocuğun hayatında olumlu örnek olarak yer etmesini sağlıyor. 

Burada adı geçen masallarda çocuğun okuduğu olay ve durumların iĢaret 

ettiği kavramlar onun hayatına yerleĢecek birer yetilerdir. Bu açıdan dua kavramının 

geliĢtirilmesinin önemi üzerinde durularak masal kahramanları üzerinden okura 

yansıtılmıĢtır. Böylece dua kavramını çocuğun gündelik yaĢamında etkin Ģekilde 

kullanması amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda özellikle Yürekdede ile Padişah 

adlı eserdeki kahramanlar sembol olarak kullanılmıĢtır. AĢağıdaki alıntılar bu 

kavramın iĢlendiği kısımlardır: “ –Hatun, Allah senden razı olsun. Tuttuğunu altın 

etsin, hayretsin, sana öte dünyada güzel amellerini yoldaĢ etsin. Can yoldaĢım, gül 

yanaklım.” (Zarifoğlu, 2005: 12), “-Hakimi mutlak sensin. Mal senin, mülk senin, 

mana senin, ben günahkârı bağıĢla. Anamı babamı bağıĢla. AyĢe kadınımı bağıĢla. 

Hakim-i mutlak sensin. Mal senin, mülk senin, mana senin.” (Zarifoğlu, 2005: 14) 

“-Hey Ġlahi dedi Yürekdede,dağların baĢka, sehillerin baĢka. GüneĢi alıp 

götürüyorsun, karanlığı çekip getiriyorsun. Göğü yıldızlarınla donatıyorsun. Dünya 

Ģu dağların yükünü kaldırıp götürüyor da, bir kul bir günah iĢleyen olsa, arĢ-ı azam 

titriyor, senin gazabın geçinceye kadar melekler korkudan ölüyor. Ey Yüce Rabbim, 
yarattığın bin bir böcek hakkı için, yarattığın bin bir koku hakkı için sen beni bağıĢla, 

beni benim amellerimle tartma, bin yıl ömür versen, bin yıl senden gayrısını 

düĢünmeden ibadet etsem verdiğin bir tek göz nurunun, bakıp alemi görebilmenin, 
Ģükrünü eda etmiĢ olamam. Sen beni bağıĢlamazsan ben ne yaparım. Sen hiç kimseye 
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muhtaç değilsin ama biz hepimiz sana muhtacız. Sen olmasaydın ne yapardık? ” 

(Zarifoğlu, 2005: 21) 

 

“ PadiĢah baĢlamıĢ duaya: 

-Elhamdülillah!Rabbilalemin. Vesselatü vessealmü ala seyyidina Muhammedin ve 

ala alihi ve sahbihi ecmain. 

Elhamdülillah, Et‟amena ve sekana ve ce‟alena minel müslimin. Et‟amenüllilahi 
teala min te‟amil cenneh ve min Ģerabül kevser ve zevvicna min huriyin. 

Velhamdülillahi rabbülalemin,birhürmetike sırrı suretil fatiha.”(Zarifoğlu, 2005: 46) 

 
“ VedalaĢmıĢlar. 

-Hakkını helal et, gidip gelmemek var; gelip görmemek. Arkamdan dualar et. 

-Allah yol açıklığı versin. Seni kurttan kuĢtan emin kılsın.” (Zarifoğlu, 2005: 58) 

 
“Bir ara Yürekdede kulak kabartınca PadiĢahın duasını duymuĢ: 

-Ya Rabbi, sen kerimsin, rahimsin, yüceler yücesisin. Bana rızık ver. Bana sıhhat 

ver.” (Zarifoğlu, 2005: 66), “Açtık ellerimizi. Yakacak odun diledik kalbimizle, 
dilimizle, cömertler cömerdi, kerem sahibi Rabbimizden.” (Zarifoğlu, 2005: 87) 

 

 Küçük Şehzade adlı masalında da dua kavramı Ģu Ģekilde ele alınmaktadır: 

“ġeyh yemeğe baĢlanacağı zaman Ģöyle dedi: 

-Hiç birimiz Allah‟ın bu güzel nimetine layık değiliz ama, Allah cömerttir, lütuf ve 
kerem sahibidir, buyurun Ģükrederek yiyelim, Allah hiç birimizi nimetine 

küfredenlerden eylemesin.” (Zarifoğlu, 2005: 94) 

 

Kuşların Dili adlı masal dua kavramının sık geçtiği ve etkili örnekleriyle ele 

alındığı masaldır. Masalda bu kavramın yer aldığı kısımlar aĢağıdaki gibidir. 

“Ey alemlerin Rabbi, ben acizim, elimi tut, feryadıma yetiĢ.  

Sen suçları bağıĢlarsın. 
Bense senin kulun olmaya yakıĢmayan çok iĢler iĢledim. Benim özürlerimi ört. 

Kötülüklerimi yüzüme vurma. Onlar geldi geçti, Ģimdi benim senin karĢındaki 

aczime bak. Bak nasıl sana yalvarıyor, bağıĢlanmamı diliyorum. 

Ben bilgisizlikle hatalar ettim, yanıldım. Dertli canıma acı. Beni bağıĢla.” (Zarifoğlu, 
2006: 11) 

 

“Allah‟ım senin ihsanından kimse ümit kesmez.  
Yarabbi, benim sana yalvarıĢlarımı bilirsin, duyarsın. Geceleri çektiğim üzüntüleri 

artık taĢıyamaz oldum.  

Elemin sınırları aĢtı. Bana neĢe ver. Sevinç ver. Bana Müslümanlık nurundan lezzet 
ver.” (Zarifoğlu, 2006: 13) 

 

“Ey bizi yaratan, besleyip yetiĢtiren. Bize nimetler veren Allah, ey kullara 

keremlerde bulunan. 
Bütün alem halkının erliği, iyiliği, kerem ve lütfu bir araya gelse, seninkinin yanında 

okyanuslardaki bir çiğ tanesi kadardır. 

 Senin lütfun keremin öğülemez, anlatılamaz. Bizim kirliliğimizi, utanmazlığımızı 
gösterme. Görme. Onları gözümüzün önüne getirip,yüzümüze vurma..” (Zarifoğlu, 

2006: 96) 
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3. 19.  ÖĞÜT 

Buradaki öğüt kavramı ile ifade edilmek istenen ideolojik ya da eğitme 

kaygısı gütmeden, masalda gerçekleĢen olayların akıĢından çıkarılacak yön verici 

bilgilerdir. Yazar asla okura doğrudan öğüt vermez. Kahramanların diyaloglarında, 

olaylara tepkilerinde okuyucu öğüt olduğunu hisseder. Özellikle Motorlu Kuş adlı 

kitapta yer alan masallarda ebeveynlerin evlatlarına karĢı duyduğu koruma ve onları 

bilgilendirme duygusu doğrultusunda öğüt kavramının ele alındığını görmekteyiz: 

“-Dinle yavrum dedi anne kırlangıç, bu anlattıkların, yani sürat, insanlar için önemli 

olabilir, ama bizim için değil. Biz zaten hiç zaman öldürmeyiz. Her Ģey binlerce 
binlerce yıldır hepimiz için aynı hızla, aynı zamanda yapılır çatılır. Geriye bir Ģey 

kalmaz ki fazla zamana ihtiyacımız olsun.” (Zarifoğlu, 2006: 13) 

 

“Yani önüne gelen herkes, içine bakar bakmaz kendini görüyormuĢ. Bu kadarla kalsa 
iyi. Yaa? Bir de aynanın üstüne yazı koymuĢlar iri harflerle. Ġnsan aynada, demir 

parmaklıkların arasında kendini görür görmez, gözleri bu yazıya iliĢiyor ve hemen 

okuyormuĢ: 
ĠġTE ġĠMDĠ DE DÜNYANIN EN YIRTICI HAYVANINI ĠZLĠYORSUNUZ. 

-Babacığım ne demek bu. 

-ġu demek ki evlatlarım dünya yüzünde, insandan daha zalim, daha öldürücü, daha 

vahĢi baĢka bir mahlûk yoktur.” (Zarifoğlu, 2006: 24) 
 

 

“ –Peki, ne yapmalıyım? 
-ġunu. Demin size gösterdiğim kartallar bana bir fikir ilham etti: Seyahat. 

Bırakacaksınız tahtınızı en güvenilir bir adamınıza ve elbet diyeceksiniz ki ona, otur 

Ģu posta ve sakın ben gelinceye kadar bir yere ayrılma, ayrılırsan kaptırırız postu, 
oysa maksadınız baĢka, yerinize bıraktığınız, güvendiğiniz adamınız ortalarda 

dolaĢır, kasları gidiĢir durursa siz gelince bakarsınız ki gerçekten oturmuĢ tahtınıza, 

sizi sokmaz bile yurdunuza.. 

Gözleri korkuyla büyüdü aslanın. 
Tilki devam etti. 

-Seyahate çıkacaksınız. Hem de en uzak illere. Yanınızda da ordunuz. Uzak ülkelere 

fethe gideceksiniz.” (Zarifoğlu, 2006: 42-43), “-Hayır dedim. Olmaz. Hadi sus da, 
kımıldamadan yat. Yoksa güneĢ az ısıtır. Eğer Ģimdiden güneĢi gövdene iyice depo 

etmezsen, kıĢın uykuya yattığımızda donar ölürsün.” (Zarifoğlu, 2006: 83) 

 

 Yazarın Ağaçkakanlar adlı masalında da bu kavramın örneklerine 

rastlamaktayız: 

“Cevizleri, fıstıkları ve bademleri hıĢımla kapıp kaçar gibi, hırsızlık yapar gibi değil, 
sevgiyle kopar, öp baĢına koy, merhametle del, Ģükürle ye, aç gözlü olma. Bahçeleri 

talan etme. Yoksa babalık hakkım ve ananın analık hakkı sana haram olur.” 

(Zarifoğlu, 2006: 31), “Nasıl duydumsa babamdan o da dedesinden, o da 

dedelerinden, aynen aktardığım öğütleri umarım ölene dek unutmaz, uygularsın.” 
(Zarifoğlu, 2006: 31) 
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“-Böyle olmaz yavrum diye, anlayıĢla sert fakat Ģefkatle yaklaĢtı baba ona. Karnın 

doyduktan sonra bunları delmenin bir anlamı yok. Git yerde bulacağın odun 

parçalarını del ve cevizler ziyan olmasın.” (Zarifoğlu, 2006: 49) 

 

 Kuşların Dili adlı eserdeki öğüt kavramı ile daha çok dünyanın geçici 

olduğuna dikkat çekilir. “Ana sermaye gittikten sonra onunla kazanılmıĢ malın 

mülkün ne kıymeti var. Önemli olan o sermayeyi boĢa harcamamaktır. Çünkü o 

bitince, dünya senin olsa bir Ģey ifade etmeyecek. Malda vefa yok ki. O senden önce 

seni bırakır.” (Zarifoğlu, 2006: 50), “-Ey gafil, bu dünyanın kederi de sevinci de bir 

yel gibi geçip gider. Ömür bitince, sanki hiç yaĢamamıĢ gibi olursun. Geriye hiçbir 

Ģey kalmaz. Madem dünya durmuyor geçip gidiyor sen de ondan geç. Ona öyle bakıp 

durma.” (Zarifoğlu, 2006: 50) 

3. 20.  AĠLE BAĞI  

Ailenin ne kadar önemli bir kavram olduğunu bilen ve kendi ailesine verdiği 

önem ve intizamda bunu ortaya koyan Zarifoğlu eserlerinde de bu kavramı ince bir 

üslup ve sanatla ele almıĢtır. Anne – babaya duyulan saygı, kardeĢler arası güven ve 

olumlu iletiĢim, anne-babaya itaat etme, bütün aile üyelerinin bir arada mutlu bir 

Ģekilde yaĢaması, kardeĢler arasında eĢitliği gözetme vb. birçok noktada aile bağının 

ne denli önemli olduğu üzerinde durulmuĢtur. Yazarın Motorlu Kuş adlı kitabında 

yer alan masallarda bu kavram Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır: 

“ Bu ne kadar tatlı manzara.. 

En büyük kızı bir sonrakinin paltosunu giydirmeye çalıĢıyor. Bir diğeri en küçüğün 
düğmelerini iliklemeye. Bir baĢkası ise yine en küçüğün ayakkabılarını giydirmiĢ, 

bağcıklarını bağlamakta. 

Karman çorban olmuĢlar. 

Hangisi hangisinin eli ötekinin ayağı nerde belirsiz. 
Tam dokuz tane çocuk. 

Ooo, maĢallah. 

Fakat sorarsanız babaya bu kadarı da az. 
-Aman diyorlarmıĢ ona, bu kadar çok çocuğu doyurmak giydirmek büyütmek zor. 

Baba da demiĢ ki: 

-Onlar daha dünyaya gelmeden Allah onların yiyeceklerini önceden yollar. Böyle de, 

esas önemlisi bunları yetiĢtirmek güzel güzel eğitmek. Dininden diyanetinden haberli 
kılmak. ĠĢte bunun için iĢine gider iĢinden gelir. Artan bütün vakitlerini çocuklarına 

ayırırmıĢ bu baba..” (Zarifoğlu, 2006: 19) 

 
“-Anne dedi babam mı güzel sen mi? 

-Hey seni gidi, diye annesi oracıktan eline bir Ģey geçirerek vuracak gibi havaya 

kaldırdı Ģakacıktan. 
Burhanettin hiç istifini bozmadı. Böyle eğlenip gidecekti annesiyle. 
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-Bayılıyorum senin bu hallerine dedi annesine. 

-Edepsiz dedi annesi, gülerek, sevgiyle…” (Zarifoğlu, 2006: 32) 

 
“Çıngıraklı yılanlar ailesi mutlu günlerindeler. Küçük yavruları doğuyor bugün. 

Adını ne koyacaklar acaba? 

Ana karayılanla baba karayılan uzun uzun düĢündüler bunu. Sonunda bütün 

çıngıraklı yılan ailesi Çın Yılan koydular yeni doğan yavrunun adını.” (Zarifoğlu, 
2006: 77)  

Aile bağı kavramı yine aile üyeleri arasındaki iletiĢimin ön plana çıkarılması 

Ģeklinde Ağaçkakanlar adlı masalda Ģu Ģekilde iĢlenmiĢtir: 

“-Yuvamızın neĢesi olmadıktan sonra, diyordu baba ağaçkakan, cevizlikler de 

bademlikler de gözüme sevimli görünmüyorlar. Öylesine kederliyim ki, gidip gagamı 

bir kayanın yarığına sokup çıt diye kırabilirim. Hüzünlü uçuĢlarla yükselir ve 

kendimi boĢluğa bırakıp parçalayabilirim.” (Zarifoğlu, 2006: 10) 

 

“-Sen benim canımsın, ciğerimsin. Azıcık baĢın ağrısa uykularım kaçar. 

Rüzgâr kanatlarını incitse ciğerim yanar. 
Hele düĢsen, tenin çizilse, kanasan, göğsümü yolarım, harap olurum. Dilerim Allah 

senin acını bana göstermesin.” (Zarifoğlu, 2006: 30), “Ağaçları geçip açıklık bir 

yerde, çimenlerin üstünde dans eder gibi daireler çizerek, inip kalkarak, konarak, 

gerek uçarken gerek konduklarında çocuklarıyla ve birbirleriyle tatlı tatlı mutlu 
konuĢmalar, Ģakalar yaparak vakit geçirdiler.” (Zarifoğlu, 2006: 88), “Hayat bir rüya 

gibi akıyordu artık önlerinde. Her gün mutluluk içinde gözlerini açıyor, daha uyanır 

uyanmaz, hep birlikte kaynağın baĢına gidiyor, yıkanıp temizleniyorlardı.” 
(Zarifoğlu, 2006: 91) 

 

 Yürekdede ile Padişah adlı eserde de, bu kavram eĢler arasındaki hoĢgörü ve 

sadakat duyguları olarak karĢımıza çıkmaktadır. “-Cennet yemeği gibi geldi bunlar 

bana. Senin elinle gelince, Allah‟ın nimeti, verdiği rızık, öyle tatlı oluyor ki… 

Yediler, içtiler. Namazlarını kıldılar. Dualarını devĢirdiler.” (Zarifoğlu, 2005: 69) 

3. 21.  EĞĠTĠM –BĠLGĠ  

Eğitim ve bilgi kavramıyla anlatılmak istenen; çocuğun eğitimi ile ilgili 

sorumluluklar, onların hayat mücadelesinde ihtiyaç duyacakları bilgiyi sağlamak 

Ģeklinde ifade edilebilir. Çocuk edebiyatının estetik yönü düĢünüldüğünde bu 

kavramın edebiyatın temel amacına zıt düĢtüğü düĢünülebilir.  

Ancak burada kastedilen eğitim kavramı; okuru birebir eğitmek değildir. Ki 

zaten Zarifoğlu sadece masallarında değil Ģiir, tiyatro ve roman türünde ortaya 

koyduğu yazınsal ürünlerin hiçbirinde okuru eğitmeyi amaç edinmemiĢtir. O daha 
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çok çocuğun iç dünyasını çözümleyebilmek, onun dünyasına girebilmek, hayata 

onun gibi bakıp, onun gibi yorumlayabilmek gayesini gütmüĢtür.  

Çocuk edebiyatı eğitici olmalı diyenlere karĢıdır Zarifoğlu. Onun felsefesine 

göre eğer ki çocuğun dünyasına girebilmeyi baĢarmıĢsanız onun kiĢiliğine istediğiniz 

özellikleri katabilirsiniz demektir. Bundan dolayıdır ki çocuk edebiyatı yazarlığı iki 

kat emek ve iki kat dikkat gerektiren bir alandır. Yazarın Motorlu Kuş adlı kitabında 

yer alan masallarında bu kavramın ele alınıĢı Ģu Ģekildedir: 

“Baba dermiĢ ki: 

-Onlar daha dünyaya gelmeden Allah onların yiyeceklerini, giyeceklerini önceden 
yollar. Böyle de, esas önemlisi bunları yetiĢtirmek, güzel güzel eğitmek. Dininden 

diyanetinden haberli kılmak.” (Zarifoğlu, 2006: 20) 

 

“-Ne olacak canım. Yanımda emniyette olur. Alıp götüreyim en yakın tarlanın 
kıyılarına kadar. Bir koĢu gideriz. Orada çalıĢmaya gelen insanlar vardır. Biraz 

yaklaĢır gösteririm bir tanesini. O da görmüĢ olur. Aslında göstermek de gerekli. Gün 

olur ben yokken, olura, biriyle karĢılaĢıverir, ne olduğunu da anlamaz.” (Zarifoğlu, 
2006: 84) 

“-Ama annem, babam, dedem, nenem hep korkunç derler onlar için. Bu yüzden de 

korkarım onlardan. Ġsimlerini bile duymaya tahammülüm yok. Dedim ya onları 

derime sürünüyor gibi hissediyorum. Eğer akĢam üzeri falan isimleri anılırsa, o gece 
iyice uykum kaçıyor. 

-Bir yanlıĢlık olmalı bunda. 

-Nasıl? 
-Nasıl olacak, hiç kötülüğünü görmediğin bir varlıktan nasıl böyle korkarsın daha 

öncekilerin sözlerine bakarak. 

-Bilemem oğlum, ancak kanaatler böyle oluĢuyor olmalı… Ne yapabiliriz ki..” 
(Zarifoğlu, 2006: 89) 

 

 Ağaçkakanlar adlı masalda da ebeveynlerin çocuklarını hayata hazırlama 

sürecince bu kavramın iĢlendiğini görmekteyiz. 

“-Güzel ve kuvvetli bir yavru. KavrayıĢlı. Cesur. Adaletli. Anasının ve benim göz 

nurumuz. Onu sistemli bir eğitimle ağaçkakanların en Ģereflisi, erdemlisi olarak 

yetiĢtireceğim. Görenler beğenecek, görmeyenler ünüyle tanıyacak onu.” (Zarifoğlu, 
2006: 39), “Ama ne de olsa bir çocuk bu. Eğitilmesi gerek. Ona bütün bildiklerini bir 

anda öğretebilmek için büyük bir istek duydu. Heyecan içindeydi.” (Zarifoğlu, 2006: 

42), “Yuvaya bir iki ceviz taĢıdılar ve anne ağaçkakanla baba ağaçkakan sırayla ve 

yorulmadan saatler boyu yavruya bir cevizin nasıl delineceğini gösterdiler. ” 
(Zarifoğlu, 2006: 47) 

“-Bak çocuğum dedi „cevizleri yolmak‟ dedin. Bir daha bu kelimeyi duymayayım. 

Biz cevizleri koparırız. Hatta mümkünse rüzgârın yere düĢürdüklerini tercih ederiz. 
Anladın mı yavrum, güzel evladım? 

-Anladım babacığım. Cevizleri yolmayacağım, cevizleri koparacağım. Hatta yere 

düĢmüĢ ceviz varsa, onları deleceğim, ağaçlardakileri koparmayacağım.” (Zarifoğlu, 
2006: 88) 
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“-Hah tam ona göre, dedi baba ve aldı, onu da çağırdı. Ona bir cevizin nasıl bir 

kovuğa veya iki taĢın arasına veya bir kaya yarığına sıkıĢtırılıp delineceğini gösterdi. 
-Haydi dene bakalım, dedi. 

-Böyle mi, dedi Upuy. 

Tıpkı demin babasının gösterdiği gibi, pençeleriyle cevizi tutuyor ve gagasıyla 

muntazaman vuruyordu.” (Zarifoğlu, 2006: 89) 
 

3. 22.  ÖRNEK OLMA 

Çocukların kendilerine model aradıklarının farkına varan yazar masallarında 

genelde hep olumlu ve iyi kahramanları ön plana çıkarmıĢ olumsuz ve kötü 

kahramanları ise ikinci plana atmıĢtır. Yapılan kötü davranıĢların ve iĢlenen suçların 

mutlaka bir karĢılığının olmasına da dikkat eden yazar, okura baĢta kendisinin sonra 

kahramanlarının birer model olduğunun bilincinde olduğunu göstermek istemiĢtir. 

Motorlu Kuş ve Ağaçkakanlar adlı masallarda bu kavramın iĢlendiği yerler sırasıyla 

Ģu Ģekildedir:  

“Uzun tartıĢmalardan sonra baĢkan kararı Ģu Ģekilde açıkladı:  

 -Hemen bir cankurtaran çağırın…Ve bu olayı bir bültenle bütün kırlangıçlara 
duyurun.. DüĢmesinler yabancıların tuzaklarına…” (Zarifoğlu, 2006: 17) 

 

“-Evet dermiĢ, mutlaka bir çocuğumuz olmalı. Ne pahasına olursa olsun olmalı. Onu    
çok iyi yetiĢtireceğim. Yalnız kendi ağaçkakan ailemize değil, diğer ağaçkakan 

topluluklarına da büyük yararları dokunmalı, hepimiz için bir övünç kaynağı olmalı.” 

(Zarifoğlu, 2006: 33) 

 

3. 23.  TOPLU YAġAMA 

Tıpkı insanlar gibi hayvanlar da bir arada yaĢama ihtiyacı duyarlar. Belli bir 

grup ya da topluluğun içinde yaĢamlarını sürdürürler. Ġncelediğimiz bu masallarda da 

hayvanların yaĢamları üzerinden okurların dikkati toplum hayatına, toplu yaĢamanın 

kurallarına, birlikte yaĢamanın gerektirdiği sorumluluklara çekilmektedir. Zarifoğlu 

Serçekuş adlı masalında bu kavramı Ģu Ģekilde ele almıĢtır: 

“Birbirleriyle besleniyorlar, birbirlerini kovalıyor, birbirleriyle yan yana oturuyor, 
birbirleriyle yalnızlıklarını gideriyor ve birbirlerinden kuvvet alarak devam ediyorlar. 

Ġnsanlar da böyle değil mi? 

Onlar da kimi birbirlerini görmeden duramaz, hasret gidermek için nice çöller aĢar, 

kimi birbirlerinin kanını döker hatta içer. Et ve kemikten yapılmıĢ bu mükemmel 
kutuların, yeryüzünde kimi böbürlenerek, kimi Yaradanın azametini hissedip korku 

ve umutla büzülerek yürüyüĢleri, onların tepelerinde uçan kanatlılar için hiç de sır 

değil. Binlerce yıldan beri onları tanıyor ve izlemeye devam ediyorlar.” (Zarifoğlu, 
2005: 17) 
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Yazarın Motorlu Kuş adlı eserinde yer alan masallarda bu kavramın 

vurgulandığı yerler ise Ģöyledir: 

“-Dinle yavrum dedi anne kırlangıç, bu anlattıkların, yani sürat, insanlar için olabilir, 

ama bizim için değil. Biz zaten hiç zaman öldürmeyiz. Her Ģey binlerce binlerce 
yıldır hepimiz için aynı hızla, aynı zamanda yapılır çatılır. Geriye bir Ģey kalmaz ki 

fazla zamana ihtiyacımız olsun. 

-Yine de anneciğim ben bunu kuĢlar meclisine götürmek istiyorum. 
-Peki demiĢ annesi, götür kuĢlar meclisine. Ama korkarım onların vereceği karar 

senin aleyhine olsun… 

Böylece küçük kırlangıç, yeni adıyla Kırlanmotor, meseleyi kuĢlar meclisine 
götürmüĢ bir dilekçe ile. ĠĢte o gün kuĢlar meclisi toplanıp karar verecekmiĢ. Sebebi 

buymuĢ onca kalabalığın.. 

-Ne öneriyorsun bize diye sordu Kırlangıçların baĢkanı, toplanan milyonlarca kuĢun 

önünde. 
-Efendim, otokuĢlarla bir anlaĢma yapıp, bütün kırlangıçlara motor takılmasını 

öneriyorum. 

Hararetle tartıĢmalardan sonra baĢkan kararı Ģöyle açıkladı: 
-Kırlanmotorun motoru vücuduna sıkıca bağlanıp çıkarmaması için mühürlenecek. 

Hiç kimseye motor takılmayacak. Aradan altı ay geçecek. Tam altı ay sonra onu yine 

burada, bir kere daha izleyeceğiz. ĠĢte o zaman bir rapor düzenleyecek ve buna esas 

kararımı vereceğiz. Acele iĢe Ģeytan bulaĢır. Bakalım ne diyecek zaman denen 
öğretmen.Kırlanmotor da diğerleri de memnun kalmıĢ bu karardan.” (Zarifoğlu, 

2006: 13) 

 

“Kırlangıçların mahallesinde acayip bir kalabalık var bugün. Kayaların, taĢların, 

ağaçların baĢları tepeleme kuĢ dolu. Hepsi kırlangıç olsa iyi. Serçeler öyle bir 

sarmıĢlar ki etrafı, göz gözü görmüyor. Kartallar bile duymuĢlar haberi. Taa 
tepelerde yatmıĢlar sürekli rüzgârların üzerine, biraz da erken çıkmıĢlar evden, 

saatlerden beri süzülüp duruyorlar.” (Zarifoğlu, 2006: 7) 

 

 “Yalnız yılanlar mı, yalnız karayılanlar mı, hayır o topraklardaki bütün hayvanlar 
alelacele nelerini alabilirlerse yanlarına, çoluk çocuklarını, hastalarını, yaralılarını 

toparlayıp uzaklaĢtılar.” (Zarifoğlu, 2006: 58), “Yorgun argın giriĢmiĢler karıncalar, 

köstebekler, minik serçeler, tarla fareleri, yılanlar, çıyanlar, akrepler, uç uç böcekleri, 
arılar, tavĢanlar, civardaki taĢ ocaklarından beyaz mı beyaz mermerler taĢımaya…” 

(Zarifoğlu, 2006: 58-59), “Milyarlarca hayvan gördü. Binlerce karısı, torunları, 

oğulları, kızları.. Milyarlarca karınca, arı, tavĢanlar, akbabalar, kartallar.” (Zarifoğlu, 
2006: 71) 

 

3. 24.  YEMĠN  

Yemin kavramı Zarifoğlu „nun masallarında çok belirgin ve sık görülmemekle 

beraber karĢısındakini inandırmak veya verilen sözün ne denli kuvvetli olduğunu 

göstermesi açısından kullanıldığı yerler bulunmaktadır. Yazarın Küçük Şehzade ve 

Yürekdede ile Padişah adlı masallarındaki yemin kavramının yer aldığı kısımlar 

sırasıyla Ģu Ģekildedir: 
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“Bir yandan da kendi kendine, 

-ġu kâğıt ve kamıĢlara, hokkaya kim olduğumu göstereceğim. 

Ve azimle nohudi kâğıtların ortasına, kocaman harflerle kocaman bir Süleyman 
kelimesini istediği gibi güzel yazıncaya kadar gece gündüz çalıĢacağına kendi 

kendine söz vererek uğraĢmaya devam etti.” (Zarifoğlu, 2005: 23) 

 

“Doğru diyorsun doğru.. 
-Her biri baĢlı baĢına bir devletlûya benzer. Bunlar andolsun ki kıymetli misafir. 

Sanırım her biri baĢka ülkenin padiĢahı. Allah bize acıdı da yolladı bunları.” 

(Zarifoğlu, 2005: 37) 
 

3. 25.  ġÜKÜR  

Kanaatkârlık kavramını destekleyici bir kavram olarak karĢımıza çıkan Ģükür 

kavramı da; Allah‟ın verdiği nimetler karĢısında, sıkıntılı durumdan kurtulma vb. 

durumlarda O‟na duyulan minnet duygularının ifadesi olarak masallarda yer alır. 

Yürekdede ile Padişah adlı masalda sıkça karĢımıza çıkan bu kavramın yer aldığı 

kısımlar Ģu Ģekildedir: “-Gözün aydın dedi Yürekdede karısına. -Gözümüz aydın dedi 

AyĢe Nine Ģükürler olsun misafir gönderene.” (Zarifoğlu, 2005: 31), “-Allah bize 

acıdı da misafirler yolladı diyordun, doğrusu ben de aklımdan bunları kuruyordum. 

Allah‟a Ģükürler olsun misafirler geldi bize.” (Zarifoğlu, 2005: 36),“-  Elhamdülillah, 

Allah bize misafirler gönderdi. Hamd olsun onları ağırladık. Önlerine de Allah‟ın 

verdiği nimetleri koyduk.” (Zarifoğlu, 2005: 52), “-Arzettim padiĢahım, yüzünüzü 

görmek istedim, hamdolsun gördüm de murada erdim.” (Zarifoğlu, 2005: 64), 

“Ġyiyim Allah‟a hamd ü senalar olsun. Seni gördüm de büsbütün iyi oldum, sevinç 

buldum. Bilmem ki Allah‟a bu nimetlerinin Ģükrünü nasıl eda edeceğim.” (Zarifoğlu, 

2005: 69) 

3. 26.  BAġKA HAYATA ÖZLEM  

Cahit Zarifoğlu masallarında modernleĢmenin Batı‟yı taklit etmek olarak 

algılanmasını kahramanlarının davranıĢları üzerinden eleĢtirmektedir. Batı‟ya özenen 

ve onu taklit eden kahramanların sonunun büyük bir hüsranla sonuçlanmasına da 

dikkat çeken yazar okurun bundan ders almasını beklemektedir. Bu durumu Motorlu 

Kuş‟taki kahramanın yaĢadığı hayattan memnun olmayıp kırlangıçların hayatına 

özenmesi, onlar gibi yaĢamaya baĢlaması ancak kötü bir sona doğru sürüklenmesinde 

görmekteyiz.  
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“-Bize „oto kuĢ‟ derler. Görüyorsun kanatlarımız var ama çok kısa. Biz asıl 

motorlarla donatılmıĢız. Onlarla uçarız. Sana da bir motor takacağız. O zaman 

göreceksin, nasıl yıldırım gibi uçacaksın, herkes sana hayran kalacak. 
-Sahi mi demiĢ küçük kırlangıç. 

-Elbette. Bakma sen bizim kanlı ağızlarımıza. Ġçimiz çok iyi bizim. 

Böylece küçük kırlangıca da bir motor takmıĢlar. Önce mağarada bir tur attırmıĢlar. 

Kanatlarına girmiĢ iki otokuĢ, bir güzel öğretmiĢler motoru nasıl kullanacağını. 
Bütün mesele sık sık, motorun üstündeki „ kuvvet levhası‟na peĢ peĢe gaga 

vurmakmıĢ. ĠĢte, gücü kuvveti yakıtı makıtı buymuĢ motorun.” (Zarifoğlu, 2006: 8) 

 

Kimi zaman da bu özlem duygusu hayalini kurup bir türlü ulaĢılmayan bir 

varlığa karĢı ortaya çıkmaktadır. Ağaçkakanlar masalında bunun örneğini görmek 

mümkündür. 

 “Bir baĢka ağaçkakan ailesi, çocuklarıyla birlikte, kanatları birbirine sürünerek, 

neĢeler saçarak cevizliğe gidiyorlardı. Anne ağaçkakan derin bir ah çekti. Soluğu 

bütün özlemini, bütün iniltilerini yutmak ister gibiydi.” (Zarifoğlu, 2006: 11) 
 

“Daha ertesi gün, onlar yorgunlukla bitap yatarlarken, garip sesler duyarak 

yerlerinden sıçradılar. Yavru yuvada değildi. 
Hemen yandaki ağaçlıktan geliyordu sesler. 

Oraya doğru kanat vurdular. Gördüler ki yavru orada kendine bir yuva yapıyor. 

Yalvarmaları bir sonuç vermedi. Ayrılmaya, tek baĢına yaĢamaya karar vermiĢti. El 
âleme rezil olacaklardı Ģimdi.” (Zarifoğlu, 2006: 50) 

 

Ayrıca Katıraslan masalındaki aslan karakterinin Batı sömürgeciliğini 

simgelemesi ve tilkinin geri kalmıĢ ya da geliĢmekte olan ülkeleri sembolize etmesi,  

aslanın tilkiyi emrindeki bir köle misali kullanması vb. yönleri de bu durumu 

kanıtlamaktadır. 

“Mola vermek için su baĢında güzel bir yer belirlediler. 

Yüklerini bozdular. 
 -Yemeği ben hazırlarım dedi tilki. 

  Aslan bir ağacın altına oturdu, belini dayadı, piposunu yaktı ve bekledi. Bir de kitap 

açtı kendine.” (Zarifoğlu, 2006: 12-13) 
 

 “-Nihayet gelebildin, dedi aslan.  Hah Ģöyle, sevgili dostum, gerçi sütün biraz ılık 

olmasını, daha doğrusu ılıkla sıcak arası olmasını tercih ederim ama ziyanı yok. 
Annem nasıl yapardı biliyor musun, ilkin bir güzel kaynatırdı. Sonra da soğumaya 

bırakırdı, nasıl becerikli bir kadın aslandı anlatamam. Tam ılır gibi olunca içine 

kocaman bir kaĢık Ģeker atar, karıĢtırır ve getirirdi. Onu büyük bir zevkle, bir 

dikmeye, fakat yavaĢ yavaĢ son damlasına kadar içerdim. Bakalım bu defa da öyle 
olacak mı? 

Tilki aceleyle eĢyalarını karıĢtırdı, bir torba Ģeker buldu, irice bir kaĢığı Ģekerle 

doldurdu, süte attı, karıĢtırdı ve piposunu tüttürmekte olan aslana getirdi.” (Zarifoğlu, 
2006: 31) 

 

 



 

96 
 

3. 27.  SUÇ VE CEZA 

Cahit Zarifoğlu ‟nun masallarında suç kavramı çocuk okurların olumsuz 

etkilenip, model alacak nitelikte değildir. Masallarındaki suç kavramı daha çok bir 

çocuğun ebeveyninin sözünün dıĢına çıkması, yerine getirmesi gereken sorumluluğu 

yerine getirmemesi vb. tarzda ele alınmıĢtır.  

Yine aynı suç kavramında olduğu gibi ceza kavramı da, suç iĢleyene 

acımasızca kesilen hesaplar Ģeklinde değil bireyin bir daha aynı davranıĢı tekrar 

etmemesini sağlayacak niteliktedir. Cezalar kahramanın kiĢiliğine değil davranıĢına 

verildiğinden olumsuz örnek olacak Ģekilde bir tehlike arz etmemektedir. Yazar suç 

ve ceza kavramına Motorlu Kuş adlı kitabında yer alan masallarda dikkat çekmiĢtir. 

“ – Bana bak, bir daha o taraflara gidersen bacaklarını kırarım senin, kanatlarını ikiye 

böler dereye atarım, kaplumbağa beyinli kafanı gagalar gagalar delerim anladın mı 
ha! 

Böyle bağırmıĢtı annesi küçük kırlangıca. 

-Fakat anneciğim dedi o,bildiğin gibi değil, müthiĢ bir Ģeyler var orada. 
-Her ne olursa olsun. Bir daha o topraklara adım atarsan beynini… 

Uff amma da korkunç bu tehditler. 

Küçük kırlangıç o bundan sonra o topraklara herhalde basını çevirip bakmaz, değil 
bir daha oralara uçmak…” (Zarifoğlu, 2006: 8) 

 

“-BaĢını kaldırmıĢ kendi gövdesini seyrediyordu. Bu kâinattaki her Ģeyden daha 

güzel göründü ona. Sanırım bu güzel lokmayı tatmak istedi. Bir gün elbette bir 
budalalık yapacaktı. Allah onu rezil edecekti.” (Zarifoğlu, 2006: 71) 

 

 Ağaçkakanlar masalında da vicdanî bir sorumluluk duygusu olarak bu 

kavram ele alınmıĢtır.“Ne kadar da düĢünmüĢtü bu iç sesi. Onu dinlemeyi ne kadar 

da istedi. Ama olmadı. Cevizliği harabeye çevirip oradan ayrılırken, hem bunları 

yapan, hem de „yapma‟ diyen kendisi olduğu için korkuyordu.” (Zarifoğlu, 2006: 8), 

“Acaba, ġakir Amca bu bahçeyi dünyada her Ģeyden, çocuklarından bile ve 

karısından bile çok sevmenin cezasını görüyor olmasın?” (Zarifoğlu, 2006: 105) 

3. 28.  ÖLÜM 

Yazar ölüm kavramını çocukları ürperterek değil de hayat, yaĢam kelimesinin 

zıddı olduğu Ģeklinde ele alarak benimsetmek istemiĢtir.  Çocuklar için soyut olan 

ölüm kavramının gerçekte var olduğuna Kuşların Dili masalda Ģu Ģekilde dikkat 

çeker.  
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 “-ġu dünyada bir köĢk edinmiĢsin. Meğer orası cennet olsa neye yarar. Azrail gelip 

yakana yapıĢacak ve seni oradan ayıracak değil mi? 

Eğer ölüm olmasaydı sözünü ettiğin yerde yaĢardın ama ne çare ki ölüm var. Orayı 
sana bırakmazlar.” (Zarifoğlu, 2006: 46) 

 

 “-Bilmez misin ki hayat uzun da olsa, kısa da olsa, neticede birkaç soluktan ibarettir. 

Görüyorsun ki her doğan ölüyor. Toprağa giriyor. Yok ki bunun bir istinası. Her ne 
ki doğmuĢ, yaratılmıĢ sonu ölümdür.” (Zarifoğlu, 2006: 48) 

 

3. 29.  UĞURSUZLUK  

Uğursuzluk kavramının anlam çerçevesinde; yapılması uygun olmayan 

davranıĢlar, olumsuz örnek olabilecek durumlar vb. yer almaktadır. Türk kültür ve 

değerlerinde uğursuzluk sayılabilecek bazı davranıĢlara dikkat çekilmiĢ ve bunların 

yapılmaması telkin edilmiĢtir. Motorlu Kuş ve Katıraslan kitaplarında yer alan 

masallarda sırasıyla bu kavrama Ģu Ģekilde yer verilmiĢtir: “Bunu gören hayvanların 

büyük bir bölümü kaçıĢmaya baĢladı. Böyle bir Ģeye Ģahit oldukları takdirde adeta 

kendileri de lanetlenecek, bu lanet evlatlarına da miras kalacaktı.” (Zarifoğlu, 2006: 

72) 

“-Puh puh dedi tilki, Ģeytanları baĢımıza topluyor. 

-Bir Ģey mi dedin sevgili dostum dedi aslan. 
-Evet efendim, dedi tilki, kendi kendime konuĢuyordum. 

-Bana da söyler miydin, ne düĢünüyordun öyle. 

-Islık çalmak pek iyi değil derler de efendim. 
-Yaa, o halde ben de çalmam. Uyarın için çok teĢekkür ederim.” (Zarifoğlu, 2006: 

11) 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

AraĢtırmamın amacına uygun olarak hazırlanmıĢ ve sınırlılıklarında belirtilen 

kavramların geliĢimini analiz etmek amacıyla iki farklı ölçek türü uygulanmıĢtır. 

AraĢtırmanın sınırlılığı içinde yer alan; özgüven, öz disiplin, kanaatkârlık, vefa, 

duyarlılık, sorumluluk kavramları hazırlanan tutum ölçeğindeki olumlu-olumsuz on 

iki tutumun, tamamen katılıyorum-katılıyorum-kararsızım-katılmıyorum-hiç 

katılmıyorum seçenekleri ile belirlenmiĢtir. (bkz.Ek.1) 

Yukarıda adı geçen kavramların tutum ölçeği ile ölçülmesindeki amaç; 

kavramların soyutluğu nedeniyle ancak tutumlarla somutlaĢtırılabilmesi ve gerek 

günlük hayatta gerekse incelenen masallarda bu tutumların çocuğun karĢısına 

çıkması ile onda bıraktığı etkinin ortaya çıkarılmak istenmesidir. Her bir kavramın 

hem olumlu hem de olumsuz tutum maddeleri oluĢturularak kavram geliĢiminin net 

bir Ģekilde ortaya çıkarılması hedeflenmiĢtir.  

Bu kavramlar dıĢında; hoĢgörü, merhamet, dostluk, yaĢama sevinci, doğa-

hayvanseverlik, zamanı verimli kullanma, yardımsever, iyiliksever ve çalıĢkanlık 

kavramları ise; kavramların çağrıĢtırdığı kelimenin kavram haritasına yazılması ve 

bu kavramlara sahip insan özelliklerinin maddelenmesi Ģeklinde ölçülmüĢtür. 
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(bkz.Ek.2) Adı geçen bu kavramların ölçülmesinde Ek.2‟de bulunan ölçeğin 

uygulanmasındaki amaç ise; Cahit Zarifoğlu‟nun masallarında sık geçen bu 

kavramların anlamını çocuğun bilip bilmediğini ortaya çıkarmak ve kavramların 

anlam çerçevesini belirlemektir. 

Her iki ölçme aracı da örneklem grubuna ön test ve son test olmak üzere iki 

defa uygulanmıĢtır. Ġki uygulama arasında Zarifoğlu‟nun masalları çocuklara 

okutulmuĢtur. Kavramlar hakkında ön bilgileri alınan öğrencilerin masalları 

okuduktan sonra elde edilen ve son test ile ortaya çıkarılan bilgileri arasındaki fark 

incelenmiĢtir. Bu incelemeler SPPS 16. 0 veri analizi programı aracılığıyla bulgulara 

dönüĢtürülmüĢtür. Bu bölümde yorumlanacak bu bulgular çeĢitli analizlerden 

geçirilen verilerden oluĢmaktadır. 

 Verilerin bulgulara dönüĢtürülmesi sırasında; one sample test, ön test ve son 

teste ait bütün verilerin genel değerlendirilmesi ile ilgili scale: all variables analizi, 

tutum ölçeğinde yer alan her bir maddenin her iki test içinde ayrı ayrı ve tek tek 

frekans ve yüzde hesaplamaları, kavram geliĢimi ölçeğinde yer alan her bir kavramın 

ön test ve son test frekans ve yüzde hesaplamaları uygulanmıĢtır. 

Yapılan bu analiz çalıĢmaları ile aĢağıdaki soruların cevapları aranmıĢtır: 

 Hazırlanan testlerin güvenirlik düzeyi nasıldır? 

 Hazırlanan testlerin ölçtüğü kavramlara ait frekans ve yüzde oranları nedir? 

 Kavramların geliĢiminin ne yönde olduğunu ortaya çıkarmak amaçlı 

uygulanan ön test ve son test arasındaki iliĢki nasıldır ve aralarındaki anlamlı 

farklılık düzeyi nedir? 

Tezin bu bölümünden itibaren yukarıdaki sorular doğrultusunda, ölçme 

araçları ile elde edilen verilerin üzerinde uygulanan analiz sonuçları tablolar Ģeklinde 

sunulmuĢtur. Bu tabloların yorumları da ilgili tablo ile birlikte verilmiĢtir. 
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Tablo 5. 1. Ve Tablo 5. 2. uygulanan ön test ve son test maddeleri üzerinde 

„Scale: All Varıables (Bütün Değerlerin Güvenirliği)‟ analizinin uygulanması sonucu 

elde edilen verileri göstermektedir. Tablo 5. 1. ve Tablo 5. 2.„yi incelediğimizde 

uygulanan ön test ve son testin güvenirliğinin sağlandığını görmekteyiz. 

(bkz.Cronbach‟s Alpha Ön Test ve Son Test). Ölçeklerde iĢlemeyen, 

kullanılmayacak olan, testten çıkarılması gereken herhangi bir madde yer 

almamaktadır. Tezin amacı doğrultusunda hazırlanan ölçeklerin güvenirliği istenen 

düzeydedir diyebiliriz. 

 

Tablo 5. 1. Scale: ALL VARIABLES-Ön Teste ve Testin Maddelerine Ait Genel Güvenirlik Analizi 

 

Reliability Statistics (Testin Güvenirlik Analizi) 

Cronbach's Alpha  

(Maddelerin Ölçekle Uyumu) 

N of Items  

(Anketin madde sayısı) 

,671 12 

Tablo 5. 2. Scale: ALL VARIABLES-Son Teste ve Testin Maddelerine Ait Genel Güvenirlik Analizi 

 

Reliability Statistics (Testin Güvenirlik Analizi) 

Cronbach's Alpha  

(Maddelerin Ölçekle Uyumu) 

N of Items  

(Anketin Madde Sayısı) 

,677 12 
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 Tablo 5. 3. Ön Test Tutum Ölçeği Maddeleri Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

Tablo 5. 3.‟te yer alan veriler uygulanan tutum ölçeğinin ön test sonuçlarıdır. 

Analiz sonuçlarını maddeler üzerinden incelersek; olumsuz tutum maddelerinin (md. 

1-3-5-7-10-12) genel anlamda „Kararsızım‟ Ģeklinde cevaplandırıldığını 

görmekteyiz. Sadece md.5‟te bu durum istisnadır. Bu sonuç bize; çocukların 

ölçülmek istenen kavramlar hakkında net bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. 

MADDELER 

ÖN TEST 

T
a
m

a
m

en
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

  
K

a
ra

rs
ız

ım
 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

H
iç

 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

f % f % f % f % f % 
1.Topluluk önünde görüĢ ve 

düĢüncelerimi açıklamaktan 
çekinirim. 3 13,0 7 30,4 7 30,4 2 8,7 1 4,3 
2.Sınıfta söz almaktan 

hoĢlanırım. 7 30,4 5 21,7 6 26,1 1 4,3 1 4,3 
3.Duygu ve davranıĢlarımı 
kontrol edemem. 2 10,0 6 30,0 11 55,0 1 5,0 0 0 
4.Hangi durumda olursam 

olayım ne Ģekilde 
davranacağımı bilirim. 5 21,7 6 26,1 5 21,7 3 13,0 1 4,3 
5.Sahip olduklarımla 

yetinmem, hep daha fazlasını 

isterim. 0 0 1 4,3 2 8,7 3 13,0 14 60,9 
6.Sahip olduklarımın 

değerini bilir, Ģükrederim. 12 60,0 0 0 0 0 8 34,8 0 0 
7. Sevdiğim insanlara karĢı 

bağlılık duygusu 
geliĢtirmem. 2 8,7 0 0 9 39,1 5 21,7 4 17,4 
8.Yakınlarıma duyduğum 

sevgiyi ne olursa olsun 

devam ettiririm. 8 34,8 4 17,4 8 34,8 0 0 0 0 
9.Çevremde yaĢanan olaylara 

karĢı hassasiyet gösteririm. 3 13,0 0 0 8 34,8 8 34,8 1 4,3 
10.Çevremde olup bitenlerle 

ilgilenmem. 0 0 3 13,0 9 39,1 4 17,4 4 17,4 
11.Görev ve sorumluluk 

almaktan hoĢlanırım. 6 26,1 8 34,8 3 13,0 3 13,0 0 0 
12.Öğretmenimin bana 
sorumluluk vermesinden 

rahatsız olurum. 1 4,3 0 0 2 8,7 6 26,1 11 47,8 
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Olumlu tutum maddeleri (md.2-4-6-8-9-11) incelendiğinde ise, bir önceki 

sonuca yakın bir durumla karĢılaĢmaktayız. Bu maddeler de –md.6 istisna- 

„Kararsızım‟ Ģeklinde cevaplandırılmıĢ ve öğrencilerin tutumlar hakkında bilgi 

eksikliklerinin olduğu gözlemlenmiĢtir. 

Tablo 5. 4. Son Test Tutum Ölçeği Maddeleri Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

MADDELER 

SON TEST 

T
a
m

a
m

en
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

  
K

a
ra

rs
ız

ım
 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

H
iç

 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

f % f % f % f % f % 
1.Topluluk önünde görüĢ ve 

düĢüncelerimi açıklamaktan 

çekinirim. 1 5,0 2 10,0 2 10,0 8 40,0 7 35,0 

2.Sınıfta söz almaktan hoĢlanırım. 10 50,0 0 0 0 0 10 50,0 0 0 

3.Duygu ve davranıĢlarımı kontrol 

edemem. 1 5,0 4 20,0 6 30,0 6 30,0 3 15,0 

4.Hangi durumda olursam olayım 
ne Ģekilde davranacağımı bilirim. 6 30,0 11 55,0 2 10,0 1 5,0 0 0 

5.Sahip olduklarımla yetinmem, 

hep daha fazlasını isterim. 0 0 0 0 0 0 2 10,0 18 90,0 

6.Sahip olduklarımın değerini 
bilir, Ģükrederim. 17 85,0 0 0 0 0 3 15,0 0 0 

7. Sevdiğim insanlara karĢı 

bağlılık duygusu geliĢtirmem. 0 0 1 0 2 0 9 10,0 8 90,0 

8.Yakınlarıma duyduğum sevgiyi 
ne olursa olsun devam ettiririm. 13 65,0 0 0 0 0 7 35,0 0 0 

9.Çevremde yaĢanan olaylara 

karĢı hassasiyet gösteririm. 5 25,0 7 35,0 7 35,0 0 0 1 5,0 

10.Çevremde olup bitenlerle 
ilgilenmem. 0 0 2 10,0 7 35,0 4 20,0 7 35,0 

11.Görev ve sorumluluk almaktan 

hoĢlanırım. 12 60,0 5 30,0 3 15,0 0 0 0 0 

12.Öğretmenimin bana 
sorumluluk vermesinden rahatsız 

olurum. 0 0 0 0 1 5,0 4 20,0 15 60,0 

Tablo 5. 4.‟te yer alan son test yüzde ve frekanslarına genel anlamda 

baktığımızda; masalların okunması sürecinden sonra çocukların kavramlar hakkında 

sahip oldukları bilginin arttığını görmekteyiz. Bunu öğrencilerin son test maddelerini 

cevaplarken daha az „Kararsızım‟ seçeneğini tercih etmelerinden anlayabiliyoruz. Ön 

test sonuçlarında birçok tutum hakkında kararsızlığa düĢen öğrencilerin son test 



 

103 
 

sonuçlarına göre tutumları benimseyip, netleĢtirdikleri gözlenmektedir. Olumsuz 

tutum maddelerinin „Katılmıyorum-Hiç Katılmıyorum‟ seçenekleri ile 

cevaplandırılmasını ve olumlu tutum maddelerinin ise „Katılıyorum-Tamamen 

Katılıyorum‟ seçenekleri ile cevaplandırılmasını; masalların ölçülmesi amaçlanan 

kavramların anlam çerçevesini geniĢlettiğinin ve kavramları geliĢtirdiğinin kanıtı 

olarak sayabiliriz. 

Bu bölümden itibaren tutum ölçeğindeki maddelerin ve kavram geliĢimi 

ölçeğinde yer alan kavramların ön test ve son test verilerinin One Sample Test 

analizinden geçirilmesi sonucu elde edilen sonuçların tablolarına ve bu tabloların 

yorumlarına yer verilecektir. 

1. TUTUM ÖLÇEĞĠNDEKĠ MADDELERĠN ONE SAMPLE T- TEST 

ANALĠZ SONUÇLARI  

 

Yorum 

Özgüven kavramını ölçmek amacı ile hazırlanmıĢ olan tutum ölçeğindeki bu 

madde olumsuz bir tutum maddesi olup ön test ve son test sonuçlarına göre iki 

testteki maddelerin arasındaki iliĢkinin yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı olduğu 

gözlenmiĢtir. [bkz.Sig.(2-tailed)] Son testte öğrencilerin özgüven kavramına yönelik 

tutumu (X=3,90) , ön teste göre (X=2,55) daha olumludur. 

Tablo 5. 5. One - Sample T-Teste Göre Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması 

Madde 1: Topluluk önünde görüĢ ve düĢüncelerimi açıklamaktan çekinirim. 

 Test Value (Test Değeri) = 0 

 

N 

(KiĢi 

Sayısı) 

X 

(A.O.) 

s 

(Sapma) 

t 

(t değeri) 

df 

(Serbestlik 

Derecesi) 

Sig. 

(2-tailed) 

(Ġki Yönlü 

Anlamlılık) 

 

Topluluk önünde görüĢ ve 

düĢüncelerimi açıklamaktan 

çekinirim.(ön test) 20 2,55 1,050 10,860 19 ,000 

Topluluk önünde görüĢ ve 

düĢüncelerimi açıklamaktan 

çekinirim.(son test) 20 3,90 1,165 14,967 19 ,000 
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Bu duruma göre kavram geliĢimine yönelik kullanılan masalların 

çocuklardaki özgüven kavramını olumlu yönde geliĢtirdiğini ve çocuğun özgüven 

kavramı algısının arttığını söyleyebiliriz. 

 

Yorum 

 Özgüven kavramının olumlu tutum maddesinin yapılan analizler sonucu elde 

edilen puanlar Tablo 5. 6.‟da gösterilmiĢtir. Tablo 5. 6.‟ya baktığımızda son testte 

öğrencilerin özgüven kavramına yönelik tutumu (X=4,50) ön teste göre (X=3,80) 

daha olumludur. Ön test ve son testin ikinci maddeleri arasında olumlu, anlamlı ve 

yüksek düzeyde bir iliĢki olduğu söylenebilir.[ bkz.Sig.(2-tailed)] 

Bu sonuçlar da özgüven kavramının çocukta olumlu yönde geliĢim 

gösterdiğinin kanıtı sayılabilir. Bir önceki madde ile birlikte değerlendirildiğinde; 

özgüven kavramını ölçen her iki maddenin de sonuçları bu kavramın olumlu yönde 

geliĢtiğini göstermektedir. 

 

 

Tablo 5. 6. One - Sample T-Teste Göre Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması  

Madde 2: Sınıfta söz almaktan hoĢlanırım. 

 Test Value (Test Değeri) = 0 

 

N 

(KiĢi 

Sayısı) 

X 

(A.O.) 

s 

(Sapma) 

t 

(t değeri) 

df 

(Serbestlik 

Derecesi) 

Sig. 

(2-tailed) 

(Ġki Yönlü 

Anlamlılık) 

 

Sınıfta söz almaktan 

hoĢlanırım. (ön test) 20 3,80 1,152 14,756 19 ,000 

Sınıfta söz almaktan 

hoĢlanırım. (son test) 20 4,50 0,513 39,230 19 ,000 
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Yorum 

Bu madde çocuktaki özdisiplin kavramını ortaya çıkarmak amacıyla 

hazırlanmıĢtır. Maddenin ön test ve son test sonuçlarına baktığımızda, testlerin 

maddeleri arası anlamlı farkın olduğunu, pozitif yönde yüksek düzeyde iliĢki 

bulunduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca son testte öğrencilerin özdisiplin kavramına karĢı 

tutumunun (X=3,30) ön teste göre (X=2,55) daha olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

sonuçlar çocuğun okuduğu masallar sonucu özdisiplin kavramına yönelik olan 

tutumunun olumlu yönde geliĢtiğiniz göstermektedir. 

 

 

 
 
 

 

 

Tablo 5. 7. : One-Sample T-Teste Göre Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması 

 

Madde 3: Duygu ve davranıĢlarımı kontrol edemem. 

 Test Value (Test Değeri) = 0 

 

N 

(KiĢi 

Sayısı) 

X 

(A.O.) 

S 

(Sapma) 

t 

(t değeri) 

df 

(Serbestli

k 

Derecesi) 

Sig. 

(2-tailed) 

(Ġki Yönlü 

Anlamlılık) 

 

Duygu ve davranıĢlarımı 

kontrol edemem(ön test) 20 2,55 0,760 15,022 19 ,000 

Duygu ve davranıĢlarımı 

kontrol edemem(son test) 20 3,30 1,129 13,077 19 ,000 

Tablo 5. 8. One - Sample T-Teste Göre Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması  

Madde 4: Hangi durumda olursam olayım ne Ģekilde davranacağımı bilirim. 

 Test Value (Test Değeri) = 0 

 

N 

(KiĢi 

Sayısı) 

X 

(A.O.) 

s 

(Sapma) 

t 

(t değeri) 

df 

(Serbestlik 

Derecesi) 

Sig. 

(2-tailed) 

(Ġki Yönlü 

Anlamlılık) 

 

 

Hangi durumda olursam olayım 

ne Ģekilde davranacağımı bilirim. 

(ön test) 
 

20 3,55 1,190 13,330 19 ,000 

Hangi durumda olursam olayım 

ne Ģekilde davranacağımı bilirim. 

(son test) 

20 4,10 0,79 23,267 19 ,000 
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Yorum 

Özdisiplin kavramının olumlu tutum maddesi olarak incelenmesi sonuçlarına 

göre testlerin maddeleri arası yüksek düzeyde, anlamlı ve pozitif iliĢki olduğunu 

görmekteyiz.[bkz.Sig.(2-tailed)] Öğrencilerin özdisiplin maddesi ile ilgili tutumları 

son testte (X=4,10) ön teste göre (X=3,55) daha olumludur. Bu durum özgüven 

kavramını ölçen olumsuz tutum maddesi (md.3) ile birlikte değerlendirildiğinde 

öğrencilerin okudukları masallardaki özdisiplin kavramını destekleyen öğelerden, 

olay ve tutumlardan olumlu yönde etkilendiklerini göstermektedir. Öğrencilerin 

özdisiplin kavramına yönelik tutumları geliĢmiĢtir diyebiliriz. 

 

Tablo 5. 9. : One-Sample T Teste Göre Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması 

 

Yorum  

Madde 5 kanaatkârlık kavramının ölçüldüğü olumsuz tutum maddesidir. Bu 

maddenin testler arası sonuçlarında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı iliĢkinin 

olduğu gözlemlenmektedir.[bkz.Sig.(2-tailed)] Öğrencilerin bu kavrama yönelik son 

testteki tutumu (X=4,90) ön testteki tutumuna göre (X=4,50) daha olumludur. Bu 

sonuçlara göre kanaatkârlık kavramının olumlu yönde geliĢim gösterdiği 

söylenebilir. 

 

Madde 5: Sahip olduklarımla yetinmem, hep daha fazlasını isterim. 

 Test Value (Test Değeri) = 0 

 

N 

(KiĢi 

Sayısı) 

X 

(A.O.) 

s 

(Sapma) 

t 

(t değeri) 

df 

(Serbestlik 

Derecesi) 

Sig. 

(2-tailed) 

(Ġki Yönlü 

Anlamlılık) 

 

 

Sahip olduklarımla 

yetinmem, hep daha fazlasını 
isterim (ön test) 

20 4,50 1,190 22,650 19 ,000 

 
Sahip olduklarımla 

yetinmem, hep daha fazlasını 

isterim(son test) 

20 4,90 0,308 71,195 19 ,000 
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Yorum 

Madde 6 kanaatkârlık kavramını ölçmek için hazırlanmıĢ olumlu tutum 

maddesidir. Maddenin ön test ve son testteki sonuçlarına baktığımızda, testlerin 

maddeleri arasında anlamlı, pozitif ve yüksek düzeyde iliĢki olduğu söylenebilir. 

[bkz.Sig.(2-tailed)]. Öğrencilerin kanaatkârlık kavramına yönelik son testteki 

tutumları (X=4,85) ön testteki tutumlarına göre (X=4,50) daha olumludur. Bu 

sonuçlar doğrultusunda öğrencideki kanaatkârlık kavramının geliĢimi bir önceki 

madde ile (md.5) birlikte düĢünüldüğünde olumlu yönde bir geliĢim gösterdiği 

söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5. 10. One - Sample T-Teste Göre Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması  

Madde 6: Sahip olduklarımın değerini bilir, Ģükrederim. 

 Test Value (Test Değeri) = 0 

 

N 

(KiĢi 

Sayısı) 

X 

(A.O.) 

s 

(Sapma) 

t 

(t değeri) 

df 

(Serbestlik 

Derecesi) 

Sig. 

(2-tailed) 

(Ġki Yönlü 

Anlamlılık) 

 

Sahip olduklarımın değerini bilir, 

Ģükrederim. (ön test) 20 4,50 0,503 40,929 19 ,000 

Sahip olduklarımın değerini bilir, 

Ģükrederim. (son test) 20 4,85 0,366 59,206 19 ,000 

Tablo 5. 11. : One Sample T-Teste Göre Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması 

Madde 7:  Sevdiğim insanlara karĢı bağlılık duygusu geliĢtirmem. 

 Test Value (Test Değeri) = 0 

 

N 

(KiĢi 

Sayısı) 

X 

(A.O.) 

s 

(Sapma) 

t 

(t değeri) 

df 

(Serbestlik 

Derecesi) 

Sig. 

(2-tailed) 

(Ġki Yönlü 

Anlamlılık) 

 

Sevdiğim insanlara karĢı bağlılık 

duygusu geliĢtirmem.(ön test) 20 3,45 1,146 13,464 19 ,000 

Sevdiğim insanlara karsı bağlılık 

duygusu geliĢtirmem.(son test) 20 4,20 0,83 22,535 19 ,000 
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Yorum  

Madde 7 vefa kavramını ölçmek için hazırlanmıĢ olumsuz tutum maddesidir. 

Maddenin ön test ve son testteki sonuçlarına baktığımızda, testlerin maddeleri 

arasında anlamlı, pozitif ve yüksek düzeyde iliĢki olduğu söylenebilir. [bkz.Sig.(2-

tailed)]. Öğrencilerin vefa kavramına yönelik son testteki tutumları (X=4,20) ön 

testteki tutumlarına göre (X=3,45) daha olumludur. Bu sonuçlar doğrultusunda 

öğrencideki vefa kavramının geliĢimi okunan masallardaki vefa kavramı ile ilgili 

olay, tutum ve öğeler vasıtasıyla geliĢmiĢtir diyebiliriz. 

Tablo 5.12. One-Sample Teste Göre Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması 

Yorum  

 Madde 8 ise vefa kavramını ölçmek için hazırlanmıĢ olumlu tutum 

maddesidir. Bir önceki vefa kavramını ölçen olumsuz tutum maddesini destekler 

niteliktedir. Bu maddeye iliĢkin analiz sonuçları Tablo 5.12‟de gösterilmiĢtir. Bu 

tabloya göre; öğrencilerin vefa kavramına yönelik son testteki tutumları (X=4,20) ön 

testteki tutumlarına göre (X=3,45) daha olumludur. Maddenin ön test ve son testteki 

sonuçlarına baktığımızda, testlerin maddeleri arasında anlamlı, pozitif ve yüksek 

düzeyde iliĢki olduğu söylenebilir. [bkz.Sig.(2-tailed)] Bu sonuçlar doğrultusunda 

öğrencideki vefa kavramının geliĢimi hakkında bir önceki madde ile birlikte 

değerlendirildiğinde kavramın masalların okunmadan öncesine göre geliĢim 

Madde 8: Yakınlarıma duyduğum sevgiyi ne olursa olsun devam ettiririm. 

 Test Value (Test Değeri) = 0 

 

N 

(KiĢi 

Sayısı) 

X 

(A.O.) 

s 

(Sapma) 

t 

(t değeri) 

df 

(Serbestlik 

Derecesi) 

Sig. 

(2-tailed) 

(Ġki Yönlü 

Anlamlılık) 

 

Yakınlarıma duyduğum 

sevgiyi ne olursa olsun 

devam ettiririm. (ön test) 20 4,00 0,918 19,494 19 ,000 

Yakınlarıma duyduğum sevgiyi 

ne olursa olsun devam ettiririm. 

(son test) 20 4,65 0,490 42,495 19 ,000 
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gösterdiği, çocukların zihnindeki vefa kavramının anlam çerçevesinin geniĢlediği 

görülmektedir.  

Yorum  

Duyarlılık kavramını ölçmek amacıyla hazırlanmıĢ olan bu tutum maddesinin ön test 

ve son test puanlarının karĢılaĢtırılması Tablo 5.13.‟teki gibidir. Tabloya bakıldığında her iki 

testte de yer alan maddeler arası iliĢkinin yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir iliĢki olduğu 

söylenebilir.[bkz.Sig.(2-tailed)]. Ayrıca öğrencilerin son testte duyarlılık kavramına karĢı 

olan tutumlarının (X=3,75) ön teste göre (X=3,60) daha olumlu olduğu görülmektedir. Bütün 

bunların doğrultusunda; masalların çocuktaki duyarlılığı artırıcı yönde bir etkide bulunduğu 

söylenebilir. 

Tablo 5. 13. : One Sample T - Teste Göre Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması 

Madde 9: Çevremde yaĢanan olaylara karĢı hassasiyet gösteririm. 

 
Test Value (Test Değeri) = 0 

 

N 

(KiĢi 

Sayısı) 

X 

(A.O.) 

s 

(Sapma) 

t 

(t değeri) 

df 

(Serbestlik 

Derecesi) 

Sig. 

(2-tailed) 

(Ġki Yönlü 

Anlamlılık) 

 

Çevremde yaĢanan olaylara karĢı 

hassasiyet gösteririm. (ön test) 20 3,60 0,940 17,121 19 ,000 

Çevremde yaĢanan olaylara karsı 

hassasiyet gösteririm. (son test) 20 3,75 1,020 16,449 19 ,000 

Tablo 5. 14. : One-Sample Teste Göre Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması 

Madde 10: Çevremde olup bitenlerle ilgilenmem. 

 Test Value (Test Değeri) = 0 

 

N 

(KiĢi 

Sayısı) 

X 

(A.O.) 

s 

(Sapma) 

t 

(t değeri) 

df 

(Serbest

lik 

Derecesi

) 

Sig. 

(2-tailed) 

(Ġki Yönlü 

Anlamlılık) 

 

Çevremde olup bitenlerle 

ilgilenmem. (ön test) 20 3,45 1,00 15,449 19 ,000 

Çevremde olup bitenlerle 

ilgilenmem. (son test) 20 3,80 1,06 16,088 19 ,000 
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Yorum  

Duyarlılık kavramının olumsuz tutum örneği olarak ölçeğe alınmıĢ olan bu 

maddenin ön test ve son test puanlarının karĢılaĢtırılması Tablo 5.14.‟teki gibidir. 

Tabloya göre öğrencilerin ön testteki duyarlılık kavramına yönelik tutumu (X=3,45) 

iken son testte bu tutumun değerinin (X=3,80) olduğunu görmekteyiz. Bu iki değer 

arasındaki fark; öğrencilerin bu kavrama yönelik tutumlarının geliĢtiğini 

göstermektedir. Ayrıca her iki testte de yer alan bu maddelerin arasındaki iliĢkiye 

bakıldığında; aralarında pozitif, yüksek düzeyde ve anlamlı bir iliĢki olduğu 

görülmektedir.[ bkz.Sig.(2-tailed)] bu sonuçlardan hareketle okutulan masalların 

çocuktaki duyarlılık kavramının geliĢimine etkisinin olumlu yönde olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Yorum   

 Bu madde ile ölçülmek istenen kavram; sorumluluk kavramıdır. Kavramın ön 

test ve son test puanlarının karĢılaĢtırılması Tablo 5.15.‟teki gibidir. Tabloya 

baktığımızda; iki testtin maddeleri arasında anlamlı fark bulunduğunu görmekteyiz. 

Bu sonuçtan hareketle, maddeler arası anlamlı, pozitif ve yüksek düzeyde bir iliĢki 

bulunduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerin son testteki sorumluluk kavramına yönelik 

tutumu (X=4,45) ön teste göre (X=3,85) daha olumludur. Bu sonuçlar gösteriyor ki; 

masalların okunma süreci sonunda çocuğun sorumluluk duygusuna yönelik 

tutumumu olumlu yönde geliĢmiĢtir. 

Tablo 5.15. : One-Sample Teste Göre Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması 

Madde 11: Görev ve sorumluluk almaktan hoĢlanırım. 

 Test Value (Test Değeri) = 0 

 

N 

(KiĢi 

Sayısı) 

X 

(A.O.) 

s 

(Sapma) 

t 

(t değeri) 

df 

(Serbestlik 

Derecesi) 

Sig. 

(2-tailed) 

(Ġki Yönlü 

Anlamlılık) 

 

Görev ve sorumluluk almaktan 

hoĢlanırım. (ön test) 20 3,85 1,04 16,556 19 ,000 

Görev ve sorumluluk almaktan 

hoĢlanırım. (son test) 20 4,45 0,76 26,215 19 ,000 
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Tablo 5. 16. : One - Sample T - Teste Göre Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırılması 

 

Yorum  

Sorumluluk kavramını ölçen olumsuz tutum maddesi olan bu maddeye ait ön 

test ve son test analiz sonuçları yukarıdaki tabloda gösterilmiĢtir. Tabloyu 

incelediğimizde; her iki testte de yer alan maddelerin arasındaki iliĢkinin pozitif,  

anlamlı ve yüksek düzeyde olduğunu ve öğrencilerin ön test tutumları ile (X=4,30) 

son test tutumları (X=4,70) arasındaki farkın ondaki sorumluluk kavramının olumlu 

yönde geliĢim gösterdiğini görebiliriz. Bir önceki madde ile birlikte 

değerlendirdiğimizde; masalların çocuktaki sorumluluk duygusunu geliĢtirdiğini 

söyleyebiliriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 12: Öğretmenimin bana sorumluluk vermesinden rahatsız olurum. 

 Test Value (Test Değeri) = 0 

 

N 

(KiĢi 

Sayısı) 

X 

(A.O.) 

s 

(Sapma) 

t 

(t değeri) 

df 

(Serbestlik 

Derecesi) 

Sig. 

(2-tailed) 

(Ġki Yönlü 

Anlamlılık) 

 

Öğretmenimin bana 

sorumluluk vermesinden 

rahatsız olurum. (ön test) 20 4,30 1,031 18,650 19 ,000 

Öğretmenimin bana 

sorumluluk vermesinden 

rahatsız olurum. (son test) 20 4,70 0,571 36,795 19 ,000 
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2. KAVRAM GELĠġĠMĠ ÖLÇEĞĠNDEKĠ KAVRAMLARIN FREKANS VE 

YÜZDE DAĞILIMLARI 

 Tablo 5. 17. Kavram Gelişimi Ön Test Ölçeği Hoşgörü Kavramı Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

 

 

Tablo 5. 18. Kavram Gelişimi Son Test Ölçeği Hoşgörü Kavramı Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

Yorum 

HoĢgörü kavramı ile ilgili ön test ve son test sonuçları Tablo 5. 17. ve Tablo 

5. 18. ‟de gösterilmiĢtir. Bu sonuçlara göre; 

 HoĢgörü kavramı ile bağlantılı olarak ön testte öğrencilerde çağrıĢım yapan 

ilk kelime grubu; saygıyla karĢılamaktır. En az çağrıĢım yapan kelime ise 

yardımseverlik kavramıdır. 

  Frekans Yüzde 

Valid Sevinçli olmak, güleryüzlü olmak 3 15,0 

 
Yardımseverlik 2 10,0 

 AnlayıĢla karĢılamak 2 10,0 

 Ġyilik etmek 3 15,0 

 Sevgiyle karĢılamak 3 15,0 

 Saygıyla karĢılamak 7 35,0 

 Total 20 100,0 
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f % f % f % f % f % f % f % 

HoĢgörü (a) 6 30,0 2 10,0 4 20,0 2 10,0 1 5,0 2 10,0 3 15,0 

HoĢgörü (b) 1 5,0 6 30,0 - - 1 5,0 1 5,0 3 15,0 6 30,0 

HoĢgörü (c)  - - 1 5,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 2 10,0 8 40,0 

HoĢgörü (d) 3 15,0 2 10,0 1 5,0 1 5,0 - - 3 15,0 9 45,0 

HoĢgörü (e) - - 2 10,0 1 5,0 1 5,0 5 25,0 - - 9 45,0 
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 Bu kavramın çağrıĢtırdığı kelimeler sıralamasında ikinci sırada en çok yazılan 

kelime grubu; sevgiyle karĢılamak olurken en az çağrıĢım yapan kelime ve kelime 

grupları; yardımseverlik, anlayıĢla karĢılamaktır. Ayrıca iki kiĢi de bu alanı boĢ 

bırakmıĢtır. 

 HoĢgörü kavramının üçüncü çağrıĢtırdığı kelimeler alanında en çok diğer 

kavramı adı altında öğrencilerin özgün ve farklı cevapları yer alırken, en az 

yardımseverlik, anlayıĢla karĢılamak, iyilik etmek ve sevgiyle karĢılamak 

kavramlarıdır. Altı kiĢi de bu alanı boĢ bırakmıĢtır. 

 Dördüncü sırada kavramla bağlantılı olarak en çok ifade edilen kelime grubu 

diğer kavramı adı altında öğrencilerin farklı cevaplarıdır. En az ifade edilen 

kavramlar ise; anlayıĢla karĢılamak, iyilik kavramları iken bir kiĢi de alanı boĢ 

bırakmıĢtır. 

 HoĢgörü kavramının son çağrıĢtırdığı kelime alanlarında en çok; diğer 

kavramı adı altında bireysel cevaplar, en az ise; anlayıĢla karĢılamak ve iyilik etmek 

kelime grupları yer almaktadır. Ayrıca iki kiĢi de alanı boĢ bırakmıĢtır. 

 HoĢgörü kavramının son testine göre ise; kavramın çağrıĢım alanını boĢ 

bırakan öğrenci olmamıĢtır. Bu durum masalların öğrencilerde kavram ile ilgili bir 

izlenim, etki bıraktığını göstermektedir. 

Elde edilen bu sonuçlara göre ön testte hoĢgörü kavramı ile bağıntılı olarak 

saygıyla karĢılamak kavramı sıralama anlamında ön sırada gelmesine rağmen 

kavramın tekrar ifade edilme gücü orta düzeyde çıkmıĢtır. Öğrencilerin diğer grubu 

adı altında farklı ve bireysel cevapları olduğunu görmekteyiz. 

Ancak son testte en çok tekrar eden alan saygıyla karĢılamaktır. Bu da 

masalların okunması sonucu öğrencilerde hoĢgörü kavramının saygı kavramı ile 

iliĢkilendirmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. HoĢgörü kavramı; “Her Ģeyi 

anlayıĢla karĢılama Ģekli” (Kavas, 2004: 340) olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda 

en çok çağrıĢım yapması beklenen kelime grubu anlayıĢla karĢılamak kelimesinin en 

az çağrıĢım yapan kelime grubu arasında yer alması masalların öğrencilerdeki 

hoĢgörü kavramını geliĢtirmede yetersiz kaldığı söylenebilir. 
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Tablo 5. 19. Kavram Gelişimi Ön Test Ölçeği Merhamet Kavramı Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

 

Tablo 5. 20. Kavram Gelişimi Son Test Ölçeği Merhamet Kavramı Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

Yorum  

Merhamet kavramı ile ilgili ön test ve son test sonuçları Tablo 5. 19. ve Tablo 

5. 20.‟de gösterilmiĢtir. Bu sonuçlara göre; 

 Merhamet kavramı ile bağlantılı olarak ön testte öğrencilerde çağrıĢım yapan 

ilk kelime grubu; yardımseverliktir. En az çağrıĢım yapan kelime ise acıma 

duygusudur. Hiç akla gelmeyen kavramlar; Ģefkat, doğa ve hayvanlara iyi bakmak, 
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f % f % f % f % f % f % f % 

Merhamet (a) 3 15,0 6 30,0 - - 2 10,0 - - - - 6 30,0 

Merhamet (b) 3 15,0 2 10,0 6 30,0 1 5,0 - - 1 5,0 4 20,0 

Merhamet (c)  2 10,0 1 5,0 1 5,0 - - 1 5,0 - - 9 45,0 

Merhamet (d) 2 10,0 1 5,0 - - 2 10,0 2 10,0 1 5,0 6 30,0 

Merhamet (e) 6 30,0 5 25,0 2 10,0 1 5,0 - - - - 4 20,0 

  
Frekans Yüzde 

Valid (Geçerli) 

 Diğer 4 20,0 

 
ġefkat 1 5,0 

 Acıma duygusu 2 10,0 

 HoĢgörü 1 5,0 

 Yardımsever 8 40,0 

 Ġyiliksever 4 20,0 

 Total 20 100,0 
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hoĢgörüdür. Bu durum öğrencilerin merhamet kelimesinin yakın anlamı olan Ģefkat 

kelimesinin anlamını bilmediklerini gösterir. 

 Bu kavramın çağrıĢtırdığı kelimeler sıralamasında ikinci sırada en çok yazılan 

kelime grubu; hoĢgörü olurken en az çağrıĢım yapan kelime; Ģefkattir. Ayrıca üç kiĢi 

de bu alanı boĢ bırakmıĢtır. 

 Merhamet kavramının üçüncü çağrıĢtırdığı kelimeler alanında en çok diğer 

kavramı adı altında öğrencilerin özgün ve farklı cevapları yer alırken, en az doğa ve 

hayvanlara iyi bakmak, hoĢgörü, yardımseverlik kavramları ifade edilmiĢtir. Altı kiĢi 

de bu alanı boĢ bırakmıĢtır. 

 Dördüncü sırada kavramla bağlantılı olarak en çok ifade edilen kelime grubu 

diğer kavramı adı altında öğrencilerin farklı cevaplarıdır. En az ifade edilen 

kavramlar ise; yardımseverlik ve Ģefkattir. Bir kiĢi de alanı boĢ bırakmıĢtır. 

 Merhamet kavramının son çağrıĢtırdığı kelime alanlarında en çok; iyiliksever, 

en az ise; acıma duygusu kelime grubu yer almaktadır. Ayrıca iki kiĢi de alanı boĢ 

bırakmıĢtır. 

 Merhamet kavramının son testine göre ise; kavramın çağrıĢım alanını boĢ 

bırakan öğrenci olmamıĢtır. Bu durum masalların öğrencilerde kavram ile ilgili bir 

izlenim, etki bıraktığını göstermektedir. 

Elde edilen bu sonuçlara göre ön testte merhamet kavramı ile bağıntılı olarak 

yardımseverlik kavramı sıralama anlamında ön sırada gelmesine rağmen kavramın 

tekrar ifade edilme gücü orta düzeyde çıkmıĢtır. Öğrencilerin diğer grubu adı altında 

farklı ve bireysel cevapları olduğunu görmekteyiz. 

Ancak son testte en çok tekrar eden kelime yardımseverliktir. Bu da 

masalların okunması sonucu öğrencilerde merhamet kavramının yardımseverlik 

kavramı ile iliĢkilendirilmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca son testte de 

Ģefkat kelimesinin en az ifade edilmesi öğrenciler tarafından merhamet kelimesi ile 

bağdaĢtırılmadığını gösterir. Merhamet kavramı; “ ġefkat gösterme, acıma ” (Kavas, 

2004: 538) ,” Bir kimsenin veya bir baĢka canlının karĢılaĢtığı kötü durumdan dolayı 

duyulan üzüntü, acıma “ (TDK, 2005: 1371) olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda 

en çok çağrıĢım yapması beklenen kelime grubu Ģefkat ve acıma duygusu 
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kelimelerinin en az çağrıĢım yapan kelime grubu arasında yer alması masalların 

öğrencilerdeki hoĢgörü kavramını geliĢtirmede yetersiz kaldığı, öğrencileri kavramın 

yakın anlamı olan yardımseverliğe yönlendirdiği söylenebilir. 

Tablo 5. 21. Kavram Gelişimi Ön Test Ölçeği Dostluk Kavramı Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Tablo 5. 22. Kavram Gelişimi Son Test Ölçeği Dostluk Kavramı Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

Yorum  

Dostluk kavramı ile ilgili ön test ve son test sonuçları Tablo 5. 21. ve Tablo 5. 

22.‟de gösterilmiĢtir. Bu sonuçlara göre; 

 Dostluk kavramı ile bağlantılı olarak ön testte öğrencilerde çağrıĢım yapan ilk 

kelime grubu; arkadaĢlıktır. En az çağrıĢım yapan kelimeler ise paylaĢma ve 

sevinçtir. Bir kiĢi de alanı boĢ bırakmıĢtır. 
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f % f % f % f % f % f % f % 

Dostluk (a) 7 35,0 - - 1 5,0 4 20,0 - - 1 5,0 6 30,0 

Dostluk (b) 3 15,0 3 15,0 2 10,0 1 5,0 - - 1 5,0 7 35,0 

Dostluk (c)  2 10,0 3 15,0 2 10,0 1 5,0 1 5,0 - - 6 30,0 

Dostluk (d) - - 2 10,0 3 15,0 - - - - - - 12 60,0 

Dostluk (e) 9 45,0 2 10,0 - - - - - - 2 10,0 6 30,0 

  
Frekans Yüzde 

Valid (Geçerli) Sevinç 2 10,0 

 
Birlik ve beraberlik 5 25,0 

 PaylaĢma 1 5,0 

 Yardımseverlik 1 5,0 

 ArkadaĢlık 11 55,0 

 Total 20 100,0 
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 Bu kavramın çağrıĢtırdığı kelimeler sıralamasında ikinci sırada en çok yazılan 

kelime grubu; diğer kavramı adı altında bireysel cevaplar olurken en az çağrıĢım 

yapan kelime; sevinç ve birlik-beraberliktir. Ayrıca üç kiĢi de bu alanı boĢ 

bırakmıĢtır. 

 Dostluk kavramının üçüncü çağrıĢtırdığı kelimeler alanında en çok diğer 

kavramı adı altında öğrencilerin özgün ve farklı cevapları yer alırken, en az dürüstlük 

ve birlik-beraberlik kavramları ifade edilmiĢtir. BeĢ kiĢi de bu alanı boĢ bırakmıĢtır. 

 Dördüncü sırada kavramla bağlantılı olarak en çok ifade edilen kelime grubu 

diğer kavramı adı altında öğrencilerin farklı cevaplarıdır. En az ifade edilen 

kavramlar ise; yardımseverliktir. Üç kiĢi de alanı boĢ bırakmıĢtır. 

 Dostluk kavramının son çağrıĢtırdığı kelime alanlarında en çok; arkadaĢlık, 

en az ise; sevinç kelimesi yer almaktadır. Ayrıca bir kiĢi de alanı boĢ bırakmıĢtır.  

Dostluk kavramının son testine göre ise; kavramın çağrıĢım alanını boĢ bırakan 

öğrenci olmamıĢtır. Bu durum masalların öğrencilerde kavram ile ilgili bir izlenim, 

etki bıraktığını göstermektedir. 

Elde edilen bu sonuçlara göre ön testte dostluk kavramı ile bağıntılı olarak 

arkadaĢlık kavramı hem sıralama anlamında ön sırada gelmekte hem de tekrar etme 

düzeyi yüksek çıkmaktadır. Öğrencilerin diğer grubu adı altında farklı ve bireysel 

cevapları olduğunu görmekteyiz. 

Ancak son testte en çok tekrar eden kelime arkadaĢlıktır. Bu da masalların 

okunması sonucu öğrencilerde dostluk kavramının arkadaĢlı kavramı ile 

iliĢkilendirilmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  

Dostluk kavramı; “Dost olma hali, arkadaĢlık” (Kavas, 2004: 206) olarak 

tanımlanmaktadır. Bu durumda en çok çağrıĢım yapması beklenen kelime arkadaĢlık 

kelimesidir. En çok çağrıĢım yapan kelimenin arkadaĢlık kelimesi olması masalların 

öğrencilerdeki dostluk kavramını geliĢtirmede yeterli olduğunu, öğrencileri dostluk 

kavramının yakın anlamı olan arkadaĢlık kavramına yönlendirdiği söylenebilir. 
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Tablo 5. 23. Kavram Gelişimi Ön Test Ölçeği Yaşama Sevinci Kavramı Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

 

Tablo 5. 24. Kavram Gelişimi Son Test Ölçeği Yaşama Sevinci Kavramı Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

Yorum  

YaĢama sevinci kavramı ile ilgili ön test ve son test sonuçları Tablo 5. 23. ve 

Tablo 5. 24. ‟te gösterilmiĢtir. Bu sonuçlara göre; 

 YaĢama sevinci kavramı ile bağlantılı olarak ön testte öğrencilerde çağrıĢım 

yapan alan sıralamasında bütün alanlarda ilk çağrıĢım yapan kavram olarak diğer 

grubu adı altında öğrencilerin bireysel cevapları yer almaktadır. En az çağrıĢım 

yapan kelime grupları alanında ise genel anlamda; yaĢama olumlu bakmak ve 
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f % f % f % f % f % f % f % 

YaĢama Sevinci (a) 1 5,0 2 10,0 1 5,0 5 25,0 2 10,0 - - 8 40,0 

YaĢama Sevinci (b) 3 15,0 2 10,0 1 5,0 - - 2 10,0 1 5,0 9 45,0 

YaĢama Sevinci (c)  1 5,0 1 5,0 2 10,0 - - 1 5,0 2 10,0 7 35,0 

YaĢama Sevinci (d) 4 20,0 - - 1 5,0 5 25,0 1 5,0 - - 6 30,0 

YaĢama Sevinci (e) 2 10,0 - - 1 5,0 1 5,0 2 10,0 1 5,0 11 55,0 

  
Frekans Yüzde 

Valid (Geçerli) Diğer 3 15,0 

 
Aile 3 15,0 

 Mutluluk 9 45,0 

 YaĢama olumlu bakmak 1 5,0 

 

YaĢamı iyi 

değerlendirmek 3 15,0 

 YaĢamayı sevmek 1 5,0 

 Total 20 100,0 
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yaĢamayı sevmek yer almaktadır. Hemen her alanda ortalama üç kiĢi de alanı boĢ 

bırakmıĢtır. 

 YaĢama sevinci kavramının son testine göre ise; kavramın çağrıĢım alanını 

boĢ bırakan öğrenci olmamıĢtır. Bu durum masalların öğrencilerde kavram ile ilgili 

bir izlenim, etki bıraktığını göstermektedir.  

 En çok çağrıĢım yapan kelime olarak; mutluluk kavramını görmekteyiz. En az 

çağrıĢım yapan kelime grupları ön testte olduğu gibi; yaĢamayı sevmek ve yaĢama 

olumlu bakmaktır. 

Bu sonuçlara göre; öğrencilerin yaĢama sevinci kavramının anlam 

çerçevesinin dar olduğu gözlenmektedir. Son testte mutluluk kavramının baskın 

olarak çıkması, kelime grubunun içinde geçen sevinç kelimesinin yakın anlamından 

ortaya çıkan çağrıĢımdan kaynaklandığı söylenebilir. 

 YaĢama sevinci kavramı; ”1. Maddi ve manevi mutluluk içinde yaĢama. 2. 

Halinden, yaĢantısından memnun olma duygusu. 3. Sürekli hoĢgörü içinde olma” 

(TDK, 2005: 2143) olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda en çok çağrıĢım yapması 

beklenen kelime hayatı mutluluk içinde geçirme, mutlu mesut yaĢama ifadeleridir.  

 En çok çağrıĢım yapan kelimenin mutluluk kelimesi olması masalların 

öğrencilerdeki yaĢama sevinci kavramını geliĢtirmede orta düzeyde olduğunu, 

öğrencileri yaĢama sevinci kavramının yakın anlamı olan mutluluk kavramına 

yönlendirdiği söylenebilir. 
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Tablo 5. 25.  Kavram Gelişimi Ön Test Ölçeği Doğa ve Hayvanseverlik Kavramı Frekans ve Yüzde  

Dağılımı 

 

 
Tablo 5. 26.  Kavram Gelişimi Son Test Ölçeği Doğa ve Hayvanseverlik Kavramı Frekans ve Yüzde 

Dağılımı 

 
 

Yorum  

Doğa ve hayvanseverlik kavramı ile ilgili ön test ve son test sonuçları Tablo 

5.25 ve Tablo 5.26‟da gösterilmiĢtir. Bu sonuçlara göre; 
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f % f % f % f % f % f % f % 

Doğa ve 

Hayvanseverlik (a) - - 7 35,0 2 10,0 3 15,0 2 10,0 3 15,0 2 10,0 

Doğa ve 

Hayvanseverlik  (b) 2 10,0 2 10,0 1 5,0 4 20,0 1 5,0 5 25,0 3 15,0 

Doğa ve 

Hayvanseverlik (c)  4 20,0 2 10,0 - - 2 10,0 - - 2 10,0 7 35,0 

Doğa ve 

Hayvanseverlik  (d) - - 2 10,0 2 10,0 4 20,0 1 5,0 2 10,0 7 35,0 

Doğa ve 

Hayvanseverlik  (e) 2 10,0 3 15,0 - - 3 15,0 - - - - 9 45,0 

  
Frekans Yüzde 

Valid(Geçerli) Diğer 2 10,0 

 
Bitkiler 4 20,0 

 Hayvanlarla dost olmak 2 10,0 

 Hayvanlar 2 10,0 

 Doğayı ve hayvanları sevmek 8 40,0 

 Doğayı ve hayvanları korumak 2 10,0 

 Total 20 100,0 
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 Doğa ve hayvanseverlik kavramı ile bağlantılı olarak ön testte öğrencilerde 

çağrıĢım yapan ilk kelime grubu; doğayı ve hayvanları sevmektir. En az çağrıĢım 

yapan kelime alanı ise diğer grubudur. Bir kiĢi de alanı boĢ bırakmıĢtır. 

 Bu kavramın çağrıĢtırdığı kelimeler sıralamasında ikinci sırada en çok yazılan 

kelime; bitkiler olurken en az çağrıĢım yapan kelime grupları; doğaya ve hayvanlara 

iyi davranmak, hayvanlarla dost olmaktır. Ayrıca iki kiĢi de bu alanı boĢ bırakmıĢtır.  

 Doğa ve hayvanseverlik kavramının üçüncü çağrıĢtırdığı kelime alanında en 

çok diğer kavramı adı altında öğrencilerin özgün ve farklı cevapları yer alırken, en az 

doğayı ve hayvanları sevmek, bitkiler, hayvanlar kavramları ifade edilmiĢtir.Üç kiĢi 

de bu alanı boĢ bırakmıĢtır. 

 Dördüncü sırada kavramla bağlantılı olarak en çok ifade edilen kelime grubu 

diğer kavramı adı altında öğrencilerin farklı cevaplarıdır. En az ifade edilen kavram 

ise; hayvanlarla dost olmaktır. Ġki kiĢi de alanı boĢ bırakmıĢtır. 

 Doğa ve hayvanseverlik kavramının son çağrıĢtırdığı kelime alanlarında en 

çok; diğer kavramı adı altında bireysel cevaplar, en az ise; doğa ve hayvanları 

korumak yer almaktadır. Ayrıca üç kiĢi de alanı boĢ bırakmıĢtır. Doğa ve 

hayvanseverlik kavramının son testine göre ise; kavramın çağrıĢım alanını boĢ 

bırakan öğrenci olmamıĢtır. Bu durum masalların öğrencilerde kavram ile ilgili bir 

izlenim, etki bıraktığını göstermektedir. 

Elde edilen bu sonuçlara göre ön testte doğa ve hayvanseverlik kavramı ile 

bağıntılı olarak diğer kavramının tekrar etme düzeyi yüksek çıkmaktadır. 

Öğrencilerin diğer grubu adı altında farklı ve bireysel cevapları olduğunu 

görmekteyiz. Ancak son testte en çok tekrar eden kelime doğayı ve hayvanları 

sevmektir. Bu da masalların okunması sonucu öğrencilerde doğa ve hayvanseverlik 

kavramının doğayı ve hayvanları sevmek kelime grubuyla ile iliĢkilendirilmesi 

sonucunu ortaya çıkarmaktadır.  

Doğa ve hayvanseverlik kavramı;“Ġnsan faaliyetlerinin dıĢında kendi kendini 

sürekli olarak yeniden yaratan ve değiĢtiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluĢan 

varlığın hepsi, tabiat.” (TDK, 2005: 547) “ Hayvanları seven, haklarını koruyan ve 

onlara iyi davranan kimselerin özelliği” (TDK, 2005: 870) olarak tanımlanmaktadır. 
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Bu durumda en çok çağrıĢım yapması beklenen ifadeler canlıların bulunduğu çevre, 

hayvanları sevme, koruma, hayvanlara iyi davranma ifadeleridir. En çok çağrıĢım 

yapan kelimenin doğayı ve hayvanları sevmek ifadesi olması masalların 

öğrencilerdeki doğa ve hayvanseverlik kavramını geliĢtirmede yüksek ve yeterli 

düzeyde olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 5. 27.  Kavram Gelişimi Ön Test Ölçeği Zamanı Verimli Kullanma Kavramı Frekans ve 

Yüzde Dağılımı 

 

 

Tablo 5. 28. Kavram Gelişimi Son Test Ölçeği Zamanı Verimli Kullanma Kavramı Frekans ve  

Yüzde Dağılımı 
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f % f % f % f % f % f % f % 

Zamanı Verimli 

Kullanma (a) 1 5,0 2 10,0 3 15,0 4 20,0 - - 3 15,0 2 

10,

0 

Zamanı Verimli 

Kullanma (b) 10 50,0 2 10,0 1 5,0 - - 1 5,0 1 5,0 - - 

  
Frekans Yüzde 

Valid (Geçerli) Diğer 6 30,0 

 
Bir iĢi yarına bırakmaz 2 10,0 

 BoĢ zamanda kitap okur 3 15,0 

 Zamanı boĢa harcamaz 1 5,0 

 Planlı yasar 3 15,0 

 Zamanı iyi 

değerlendirir 5 25,0 

 Total 20 100,0 
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Yorum  

Öğrencilerin zamanı verimli kullanma kavramı ile ilgili ön bilgilerini ölçmek 

amacıyla “Zamanı verimli kullanan insanın özelliklerini maddeleyiniz.” sorusu 

hazırlanmıĢtır. Alınan cevaplara bakıldığında genelde iki özellik maddelenmiĢtir. Ön 

test tablosunda zamanı verimli kullanma (a) ve zamanı verimli kullanma (b) 

sembolleri bu cevapların verilerini temsil etmektedir. Zamanı verimli kullanma 

kavramını ölçmek amacıyla hazırlanmıĢ ve uygulanmıĢ olan ön test ve son test 

sonuçları Tablo 5. 27. ve Tablo 5. 28.‟de gösterilmiĢtir. Bu sonuçlara göre; 

 Zamanı verimli kullanan insanın özelliklerinin maddelenmesinde ilk sırada en 

çok yazılan ifade; boĢ zamanında kitap okur iken, en az; zamanı iyi değerlendirir 

ifadesi yazılmıĢtır. Ayrıca beĢ kiĢi de bu alanı boĢ bırakmıĢtır. 

 Kavramın ikinci maddesinde yer alan özellik ise; zamanı iyi değerlendirir 

yargısıdır. En az ifade edilen yargılar ise; zamanı boĢa harcamaz ve bir iĢi yarına 

bırakmazdır. BeĢ kiĢi de bu alanı boĢ bırakmıĢtır. 

 Kavramın son testinde ilgili maddelemede ilk sırada diğer grubu adı altında 

öğrencilerin bireysel cevapları yer almaktadır. En az ifade edilen yargı ise; zamanı 

boĢa harcamaz yargısıdır. Alanın boĢ bırakılmadığı gözlenmiĢtir. 

Bu durum zamanı verimli kullanma kavramının anlamının net olarak 

bilinmediği, masalların bu kavramı geliĢtirmede yetersiz kaldığı ve her öğrenciyi 

farklı cevaplar vermeye yönlendirdiği söylenebilir. 

Zamanı verimli kullanma kelime grubunun anlamını incelerken kelimeleri 

ayrı ayrı incelememiz gerekmektedir. Verimli kelimesi “Kendisinden beklenen 

sonucu veren“ (TDK, 2005: 2088) anlamına gelmektedir. Kelime grubu içinde 

anlamını düĢünürsek, zamanı en iyi Ģekilde değerlendirme, zamanı kullanırken 

beklenilen sonuçlara ulaĢmayı hedefleme anlamları ortaya çıkmaktadır.  

Hedeflenen anlamı doğrultusunda zamanı iyi değerlendirir, zamanı boĢa 

harcamaz ifadelerinin tercih edilmesi beklenirken diğer grubu adı altında bireysel ve 

farklı cevapların verilmesi çocukların bu kavramın anlamını bilmediklerini ve 

masaların bu kavramı geliĢtirmede yetersiz kaldığını göstermektedir. 
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Tablo 5. 29. Kavram Gelişimi Ön Test Ölçeği Yardımsever Kavramı Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

 

Tablo 5. 30. Kavram Gelişimi Son Test Ölçeği Yardımsever  Kavramı Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

Yorum  

Öğrencilerin yardımsever kavramı ile ilgili ön bilgilerini ölçmek amacıyla 

“Yardımsever olan bir insanın özelliklerini maddeleyiniz.” sorusu hazırlanmıĢtır. 

Alınan cevaplara bakıldığında genelde iki özellik maddelenmiĢtir. Ön test tablosunda 

yardımsever (a) ve yardımsever (b) sembolleri bu cevapların verilerini temsil 

etmektedir. Yardımsever kavramını ölçmek amacıyla hazırlanmıĢ ve uygulanmıĢ 

olan ön test ve son test sonuçları Tablo 5. 29. ve Tablo 5. 30. ‟da gösterilmiĢtir. Bu 

sonuçlara göre; 

 Yardımsever bir insanın özelliklerinin maddelenmesinde ilk sırada en çok 

yazılan ifade; yardım eder iken, en az; paylaĢmayı sever ifadesi yazılmıĢtır. Alanı 

boĢ bırakan olmamıĢtır. 
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f % f % f % f % f % f % f % 

Yardımsever (a) 8 40,0 7 35,0 2 10,0 - - 1 5,0 2 10,0 - - 

Yardımsever (b) 7 35,0 5 25,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 1 5,0 2 10,0 

  
Frekans Yüzde 

Valid(Geçerli) ġefkatlidir 2 10,0 

 
PaylaĢmayı sever 2 10,0 

 HoĢgörülüdür 1 5,0 

 Ġyi bir insandır 5 25,0 

 Yardım eder 10 50,0 

 Total 20 100,0 
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 Kavramın ikinci maddesinde yer alan özellik ise; yine yardım eder yargısıdır. 

En az ifade edilen yargılar ise; duyarlıdır, hoĢgörülüdür ve Ģefkatlidir yargılarıdır. Ġki 

kiĢi de bu alanı boĢ bırakmıĢtır. 

Kavramın son testinde ilgili maddelemede ilk sırada yardım eder ifadesi yer 

almaktadır. En az ifade edilen yargı ise; hoĢgörülüdür yargısıdır. Alanın boĢ 

bırakılmadığı gözlenmiĢtir. Bu durum yardımsever kavramı ile yardım eder 

yargısının bağdaĢtırıldığını göstermektedir. Masalların bu kavramı geliĢtirmede 

yeterli olduğu ve her öğrenciyi kelimenin anlamına uygun olarak yönlendirdiği 

söylenebilir. Yardımsever kavramı “Yardım etmekten hoĢlanan, hayırsever” (TDK, 

2005: 2135) olarak tanımlanmaktadır. Bu kavramla hedeflenen anlamı yardımlaĢmak 

ve yardım etmek yargıları olup, masalların öğrencileri hedeflenen yargıya 

ulaĢtırdığını görmekteyiz. 

 
Tablo 5. 31. Kavram Gelişimi Ön Test Ölçeği İyiliksever Kavramı Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

 

 Tablo 5. 32. Kavram Gelişimi Son Test Ölçeği İyiliksever Kavramı Frekans ve Yüzde Dağılımı 
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f % f % f % f % f % f % f % 

Ġyiliksever (a) 12 60,0 5 25,0 2 10,0 - - - - - - 1 5,0 

Ġyiliksever (b) 2 10,0 6 30,0 - - 2 10,0 2 10,0 - - 7 35,0 

  
Frekans Yüzde 

Valid (Geçerli) Diğer 3 15,0 

 
Merhametlidir 2 10,0 

 YardımlaĢmayı sever 3 15,0 

 Ġyi bir insandır 12 60,0 

 Total 20 100,0 
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Yorum 

Öğrencilerin iyiliksever kavramı ile ilgili ön bilgilerini ölçmek amacıyla 

“Ġyiliksever olan bir insanın özelliklerini maddeleyiniz.” sorusu hazırlanmıĢtır. 

Alınan cevaplara bakıldığında genelde iki özellik maddelenmiĢtir.  

Ön test tablosunda iyiliksever (a) ve iyiliksever (b) sembolleri bu cevapların 

verilerini temsil etmektedir. Ġyiliksever kavramını ölçmek amacıyla hazırlanmıĢ ve 

uygulanmıĢ olan ön test ve son test sonuçları Tablo 5. 31. ve Tablo 5. 32.‟ de 

gösterilmiĢtir. Bu sonuçlara göre; 

 Ġyiliksever bir insanın özelliklerinin maddelenmesinde ilk sırada en çok 

yazılan ifade; iyi bir insandır iken, en az; diğer kavramı adı altında bireysel ifadeler 

yazılmıĢtır. Alanı boĢ bırakan olmamıĢtır. 

 Kavramın ikinci maddesinde yer alan özellik ise; diğer kavramı adı altında 

bireysel cevaplar iken en az ifade edilen yargılar ise; karĢılık beklemez ve iyi bir 

insandır yargılarıdır. Bir kiĢi de bu alanı boĢ bırakmıĢtır. 

Kavramın son testinde ilgili maddelemede ilk sırada iyi bir insandır ifadesi 

yer almaktadır. En az ifade edilen yargı ise; merhametlidir yargısıdır. Alanın boĢ 

bırakılmadığı gözlenmiĢtir. 

Bu durum iyiliksever kavramı ile iyi bir insandır yargısının bağdaĢtırıldığını 

göstermektedir. Masalların bu kavramı geliĢtirmede yeterli olduğu ve her öğrenciyi 

kelimenin anlamına uygun olarak yönlendirdiği söylenebilir. 

Ġyiliksever kavramı “Herkesin iyiliğini isteyen“ (Kavas, 2004: 387) olarak 

tanımlanmaktadır. Bu kavramla hedeflenen anlamı iyilik etmek, iyilik etmekten 

hoĢlanmak ve iyi bir insan olmak yargıları olup, masalların öğrencilerdeki iyiliksever 

kavramını hedeflenen doğrultuda geliĢtirdiğini görmekteyiz. 
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Tablo 5. 33. Kavram Gelişimi Ön Test Ölçeği Çalışkan Kavramı Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

 

Tablo 5. 34. Kavram Gelişimi Son Test Ölçeği Çalışkanlık Kavramı Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 

Yorum  

Öğrencilerin çalıĢkanlık kavramı ile ilgili ön bilgilerini ölçmek amacıyla 

“ÇalıĢkan bir insanın özelliklerini maddeleyiniz.” sorusu hazırlanmıĢtır. Alınan 

cevaplara bakıldığında genelde iki özellik maddelenmiĢtir. Ön test tablosunda 

çalıĢkan (a) ve çalıĢkan (b) sembolleri bu cevapların verilerini temsil etmektedir. 

ÇalıĢkanlık kavramını ölçmek amacıyla hazırlanmıĢ ve uygulanmıĢ olan ön test ve 

son test sonuçları Tablo 5. 33. ve Tablo 5. 34.‟te gösterilmiĢtir. Bu sonuçlara göre; 

 ÇalıĢkan bir insanın özelliklerinin maddelenmesinde ilk sırada en çok yazılan 

ifade; çalıĢmayı sever ifadesi iken, en az ifade edilen yargı; sorumluluğunu bilirdir. 

Alanı boĢ bırakan olmamıĢtır. 

ÇALIġKAN 
7
. 

S
o
ru

m
lu

lu
ğ
u

n
u

 

B
il

ir
 

6
. 

Ç
a
lı

Ģm
a
y
ı 

S
ev

er
 

5
. 

D
er

si
n

e 
Ç

a
lı

Ģı
r
 

4
. 

H
er

 ġ
ey

i 
Y

a
p

a
b

il
ir

 

3
. 

Ö
d

ev
le

ri
n

i 
Y

a
p

a
r 

2
. 

B
a
Ģa

rı
lı

d
ır

 

1
. 

D
iğ

er
 

f % f % f % f % f % f % f % 

ÇalıĢkan (a) 1 5,0 8 40,0 5 25,0 2 10,0 - - 2 10,0 2 10,0 

ÇalıĢkan (b) - - 1 5,0 2 10,0 1 5,0 3 15,0 5 25,0 6 30,0 

  
Frekans Yüzde 

Valid(Geçerli) Diğer 1 5,0 

 
BaĢarılıdır 3 15,0 

 Her Ģey yapabilir 2 10,0 

 Dersine çalıĢır 5 25,0 

 ÇalıĢmayı sever 8 40,0 

 Sorumluluğunu bilir 1 5,0 

 Total 20 100,0 
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 Kavramın ikinci maddesinde yer alan özellik ise; diğer kavramı adı altında 

bireysel cevaplar iken en az ifade edilen yargılar ise; çalıĢmayı sever ve her Ģeyi 

yapabilir yargılarıdır. Ġki kiĢi de bu alanı boĢ bırakmıĢtır. 

Kavramın son testinde ilgili maddelemede ilk sırada çalıĢmayı sever ifadesi 

yer almaktadır. En az ifade edilen yargı ise; diğer kavramı adı altında bireysel 

cevaplar ve sorumluluğunu bilir yargılarıdır. Alanın boĢ bırakılmadığı gözlenmiĢtir. 

Bu durum çalıĢkanlık kavramı ile çalıĢmayı sever yargısının bağdaĢtırıldığını 

göstermektedir. Masalların bu kavramı geliĢtirmede yeterli olduğu ve her öğrenciyi 

kelimenin anlamına uygun olarak yönlendirdiği söylenebilir. 

ÇalıĢkan kavramı “ĠĢten yılmayıp çok çalıĢan, çalıĢmadan duramayan“ 

(Kavas, 2004: 143) olarak tanımlanmaktadır. Bu kavramla hedeflenen anlam 

çalıĢmaktan hoĢlanmak, çalıĢmayı sevmek yargıları olup, masalların öğrencilerdeki 

çalıĢkan kavramını hedeflenen doğrultuda geliĢtirdiğini görmekteyiz. 
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ALTINCI BÖLÜM  

 

SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

1. SONUÇLAR 

YapmıĢ olduğumuz bu çalıĢmamızda, masal türünün çocukğun kavram 

geliĢimindeki yeri ve önemi bilimsel metotlarla incelenmiĢtir. Tezimizin amacı 

doğrultusunda masalların kavram geliĢimine etkisini Cahit Zarifoğlu‟nun masalları 

üzerinden ele aldık. AraĢtırmamız beĢ ana bölümde ele alınmıĢtır. Birinci bölümde 

tezin giriĢ kısmına yer verilmiĢtir. Üzerinde inceleme yapılması kararlaĢtırılan 

problem durumu ve problem cümleleri belirlenmiĢ, bu araĢtırmanın ne amaçla 

yapılacağı ve araĢtırmanın önemi belirtilmiĢtir. AraĢtırmanın sınırlılıkları, 

araĢtırmada kullanılan yöntem, araĢtırmanın evren ve örneklemi, araĢtırma süresince 

verileri toplama teknikleri ve elde edilen verilerin analizi baĢlıklarının da yer aldığı 

bölüm birinci bölümdür. Bu bölüm daha çok tezin konusu doğrultusunda yapılan 

araĢtırmanın ögeleri hakkında genel bilgilendirmenin yapıldığı bölümdür.  

Ġkinci bölüm, tezimize örnek olarak seçtiğimiz ve masallarını inceleme altına 

aldığımız yazar; Cahit Zarifoğlu ve masallarının hakkındaki genel bilgilerin yer 

aldığı bölümdür. Cahit Zarifoğlu‟nun hayatına, nasıl bir kiĢiliğe sahip olduğuna, 

sanatına, Türk çocuk edebiyatındaki yerine yer verilmiĢtir. AraĢtırmamızda yazarın 

yedi masalı inceleme altına alınmıĢtır. Bu masallar: Ağaçkakanlar, Katıraslan, 
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Kuşların Dili, Küçük Şehzade, Motorlu Kuş, Serçekuş, Yürekdede ile Padişah adlı 

masallardır. Bu bölümde adı geçen bu masalların özetlerine ve masallar hakkındaki 

yorumlara da yer verilmiĢtir. 

Üçüncü bölüm, çocuk edebiyatı, çocuk edebiyatı türleri, bu türler içinde masal 

türü ve özellikleri hakkında teorik bilgilerin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde aynı 

zamanda çocuk ve edebiyat eğitimi konusu ile edebiyat eğitiminin çocuk açısından 

önemi ve edebiyat eğitiminin nasıl olması gerektiğine değinilmiĢtir. Çocuk edebiyatı 

denince akla gelen edebî türlerin ne olduğu ve özellikleri belirtilmiĢtir. Masalın genel 

bir tanımı yapılmıĢ, masalın özellikleri, masalın unsurları ve masalın eğitici 

yönünden bahsedilmiĢtir. 

Dördüncü bölüm, çocuktaki kavram geliĢimini ortaya çıkarmak amacıyla 

öğrencilere okuttuğumuz masalların incelendiği bölümdür. Kavram geliĢiminin ne 

olduğuna ve bu geliĢimin nasıl sağlandığına değinildikten sonra masallarda yer alan 

ve öğrencilere kazandırılması amaçlanan kavramlar listelenmiĢtir. Listeleme 

yapılırken göz önünde bulundurulan ölçüt; kavramın masallarda geçtiği yerlerden 

alıntılar yapılması ve bu alıntıların yorumlanmasıdır.  

Zarifoğlu eserlerinde çocuğun ilgisini çekebilecek, okurken zevk alacak 

konuları seçmiĢ ve masallarının konularını iyilikseverlik, yardımseverlik, dostluk, 

vefa, sabır, kararlılık, toplu yaĢama, dua, inanç, zamanı verimli kullanma, 

çalıĢkanlık, hoĢgörü, merhamet, alçakgönüllülük, paylaĢma, doğa sevgisi, hayvan 

sevgisi vb. kavramlarla desteklemiĢtir. 

 Masallarda geçen kavramlar göz önüne alındığında yazarın tüm kavramlara 

yer verdiği görülmektedir. Bu nedenle kavramların farklı alanlar altında 

gruplandırılması yapılmamıĢtır. Ancak genel anlamda Zarifoğlu‟nun masallarında 

daha çok sosyal ve ahlaki unsurlar içeren kavramlara rastlanılmıĢtır. Bu durum 

yazarın hayata bakıĢ açısının masallarındaki izdüĢümü olarak yorumlanabilir. 

BeĢinci bölüm, çocuktaki kavram geliĢimini ölçmeye yönelik olarak 

hazırlanmıĢ olan tutum ölçeği ve açık uçlu sorulardan oluĢan kavram geliĢimi 

ölçeğinin uygulama sonrası elde edilen verilerin SPSS 16. 0 bilgisayar paket 

programına yansıtılarak analiz edilmesi sonucu elde edilen bulguların ve bulguların 

yorumlanmasının yer aldığı bölümdür.  HazırlanmıĢ olan bu ölçekler öğrencilere iki 
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defa uygulanmıĢtır. Ġlk uygulama, masalların öğrencilere okutulmadan önce 

öğrencilerin kavramlar hakkında ne düĢündüklerini ortaya çıkarmak amacını taĢır. 

Ġkinci uygulama ise öğrencilerin masalları okuduktan sonra birinci uygulamada 

uygulanan ön testin, yeniden uygulanması Ģeklindedir.  

Cahit Zarifoğlu‟nun masallarından çıkardığımız kavramlar hakkında 

öğrencilerin verdiği cevaplar, ön test cevapları ve son test cevapları olmak üzere 

ikiye ayrılmıĢtır. Cevaplar gruplandırıldıktan sonra veriler SPSS 16. 0 bilgisayar 

paket programına girilmiĢtir. Veri giriĢleri tamamlandıktan sonra, veriler üzerinde 

çeĢitli analiz uygulamaları yapılmıĢtır. Bunlardan ilki uygulanan testin güvenirlik 

analizidir. (bkz.Tablo.5. 1. ve Tablo.5. 2.) Ardından tutum ölçeğinde yer alan her bir 

maddenin ön test ve son test verilerine ait puanların karĢılaĢtırılması için one sample 

t-test analizine baĢvurulmuĢtur. Son olarak da kavram geliĢimine yönelik açık uçlu 

sorulardan oluĢan ölçeğin her bir maddesine ait ön test ve son test verilerinin 

sonuçları üzerinde uygulanan analiz sonrasında elde edilen frekans ve yüzde 

dağılımları tablolar halinde sunulmuĢ ve yorumları ilave edilmiĢtir. Bu bölüm veriler 

üzerinde yaptığımız bu analizler sonucu ortaya çıkan tabloların ve yorumların yer 

aldığı bölümdür. 

Ġncelemeler sonucu elde ettiğimiz bulgular ve yorumlar doğrultusunda çıkan 

sonuçları genel anlamda Ģu Ģekilde değerlendirmemiz mümkündür. Uygulanan her 

iki ölçeğin ön test uygulamasında da öğrencilerin kesin ve net cevaplar veremedikleri 

gözlenmiĢtir. Tutum ölçeğinin ön test uygulamasında çocukların cevaplarının daha 

çok “kararsızım” Ģeklinde cevaplanmasını buna örnek olarak gösterebiliriz. Aynı 

Ģekilde açık uçlu sorulardan oluĢan ölçeğin cevaplarına baktığımızda; öğrencilerin 

kavram haritalarına kesin, net cevaplar yazmadıkları, genellemeye düĢtükleri ve 

belirsiz ifadelere yer verdikleri gözlenmiĢtir. Bu durum da öğrencilerin kavramların 

anlam çerçevesini oluĢturmakta zorlandıklarını göstermektedir. 

Masalların okutulması sürecinden sonra gerçekleĢtirilen son test uygulaması 

sonuçlarında ise bu durumun değiĢkenlik gösterdiği dikkatleri çekmiĢtir. Tutum 

ölçeğinin son test uygulamasında öğrenci cevaplarının olumlu tutum maddelerinde 

“katılıyorum, tamamen katılıyorum” Ģeklinde, olumsuz tutum maddelerinde ise 

“katılmıyorum, hiç katılmıyorum” Ģeklinde bir geliĢim gözlenmiĢtir. Diğer ölçeğin 
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son test uygulamasında ise; ilk uygulamada belirsiz, kapalı ifadelerle anlatılan 

kavramların, son testte daha anlaĢılır ve net bir Ģekilde ifade edildiğine 

rastlanılmıĢtır. Öğrencilerin kavramların anlam çerçevesini daha rahat 

oluĢturabildiklerini söyleyebiliriz. 

 Yapılan araĢtırmada Zarifoğlu‟nun masallarında sıklıkla yer alan ve okura 

kazandırılması amaçlanan kavramların birçoğu istenen düzeyde ve olumlu yönde 

geliĢim göstermiĢtir. Ġncelenen kavramlardan; “özdisiplin, özgüven, kanaatkârlık, 

sorumluluk, vefa, duyarlılık, dostluk, yaĢama sevinci, doğa ve hayvanseverlik, 

yardımseverlik, iyilikseverlik, çalıĢkanlık” kavramları olumlu yönde geliĢim 

göstermiĢtir. Ancak “hoĢgörü, merhamet, zamanı verimli kullanma” kavramları 

geliĢim göstermeyen kavramlardır. Bu kavramların geliĢim göstermeme sebepleri 

arasında; masalların kelimenin temel anlamına değil de eĢ anlamına yönlendirdiği, 

okuma alıĢkanlığı olan öğrenci ile okuma alıĢkanlığı olmayan öğrencinin kelimeyi 

anlamlandırma farkı yer almaktadır. 

Zarifoğlu hem çocuklar hem de yetiĢkinler için yazdığı masallarda tamamen 

gerçeklikten kopup hayalî bir dünyayı yansıtmamıĢtır. Onun masallarında yer alan 

çoğu olay ya günlük hayatta karĢılaĢılabilecek niteliktedir ya da masal kahramanları 

üzerinden gerçeğe iĢaret edecek Ģekilde sembolize edilmiĢtir. Bu da masallar ile 

iletilmek istenen mesajın ve kazandırılması amaçlanan kavramların daha rahat 

gerçekleĢtirilmesini sağlamaktadır. 

Masallar insanın çocukluk döneminde ilk karĢılaĢtığı edebî türlerdir. Bu 

nedenledir ki insanın kiĢiliğinin geliĢiminde en önemli dönem olan çocukluğun 

geliĢiminde de masallar aynı öneme sahiptir. Çocukta edebî zevk uyandırıp, onu 

okumaya yönelten masalların önemi büyüktür. Çocuk masalları sadece okumaz. Aynı 

zamanda okuduğu masal vasıtasıyla kendine bir dünya kurar ve masal kahramanları 

ile o dünyayı paylaĢır. Bu durum yaparak-yaĢayarak öğrenmenin kalıcılığını masalla 

kurulan dünyada yaĢanıp öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasına taĢır. Çocuğun 

geliĢimini sağlamak istediğimiz alana uygun olarak seçilmiĢ masalların eğitimsel 

fonksiyonunun önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Masalları eğitimin bir amacı 

değil aracı olarak gören ve eğitimde masallar aracılığıyla hedeflenen kazanımlara 

ulaĢmayı sağlayan bireyler için Cahit Zarifoğlu‟nun masalları en güzel örnektir. 
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Yazarın masallarda kavramları ele alıĢı, vermek istediği mesajı doğrudan değil de 

kahramanın üzerinden aktarması masallarının eğitim açısından önemini 

artırmaktadır. 

Masalların eğitimde kullanılmasının önemi, masalların eğitici yönü, 

masalların çocuğun birçok yönde geliĢimini sağlaması gibi konularda yazılmıĢ birçok 

makale ve yazınsal metin örnekleri mevcuttur. Ancak çoğu zaman bu kaynaklardan 

elde edilen bilgilerin teoride kalmıĢ olup uygulamaya geçirilememiĢtir. Biz bu 

çalıĢmamızla masalların çocuktaki kavram geliĢimi üzerinde olumlu yönde etki 

ettiğine dikkat çekmek istedik. Amacımız çocuk edebiyatı edebî türlerinden olan 

masalların eğitimsel fonksiyonuna vurgu yapmak ve masalların eğitimde sadece 

teorik bilgilendirme aracı olarak değil aynı zamanda öğrencinin elde ettiği bilginin 

uygulanabilirliğini sağlamaktır. 

2. ÖNERĠLER 

Masallar birçok alanda eğitimsel fonksiyona sahiptir. Yukarıda ifade edilen 

sonuçlar doğrultusunda masalların bu eğitimsel fonksiyonların hangi alanlarda ve 

nasıl kullanılacağı hakkında Ģunları söyleyebiliriz. Öncelikle okul öncesi eğitimde 

temel becerilerin kazandırılmasında ardından Türkçe eğitiminin hemen her alanında 

birçok etkinlikte etkin bir araç olarak kullanılabilir. Okul öncesi çocuklarının 

özellikle dinleme becerilerinin geliĢimini sağlamak için, anlatıcı aracılığıyla ya da 

kaset, CD vb. eğitim materyalleri ile masal dinletme çalıĢmaları yapılabilir. Türkçe 

dersinde, derse baĢlamadan önce motive etme çalıĢmalarında, dersin sonunda sesli 

okuma veya etkin dinleme çalıĢmalarında masallar kullanılabilir. 

 Cahit Zarifoğlu‟nun çocuk edebiyatındaki yerini ve önemini benimsetmek 

amacıyla onun masalları ders içinde gerçekleĢtirilmek istenen hedefler doğrultusunda 

kullanılabilir. Ayrıca Türkçe ders kitaplarında edebî türler içinde masal türünden 

örnekler vermeye özen gösterilmeli, Zarifoğlu‟nun masallarının müfredat içerisinde 

yer alması sağlanmalıdır. 

Dinleme becerisini geliĢtirmesi amacıyla; incelenen masalların dinletilip 

masalla ilgili sorular sorulması etkinliği veya masalın dinleme esnasında önemli 

görülen noktalarında durulup öğrencilere sorular yöneltilmesi etkinlikleri yapılabilir. 
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Bu etkinlikler aynı zamanda dikkati toplama gücünü ve hafızayı da geliĢtirici 

etkinliklerdir. 

AraĢtırmada incelenen masalların sesli – sessiz okutulması, okuma tiyatrosu 

yöntemine uygun olarak öğrencilerin her bir masal kahramanının yerine geçip masalı 

okumaları sağlanabilir. Bu etkinlikler de diksiyon, vurgu ve tonlama yapmayı 

geliĢtirirken öğrencideki özgüven ve duygudaĢlık becerisini de olumlu yönde 

etkilemektedir. 

Zarifoğlu‟nun inceleme altına alınmıĢ masallarını yazma becerisini 

geliĢtirmek için kullanırken; yarım bırakılmıĢ bir masalın devam ettirme, masal 

haritası oluĢturma etkinliği ile masal oluĢturan temel unsurların çıkarma, verilen 

görsellerden hareketle masal oluĢturma etkinliklerinden yararlanılabilir. Bu 

etkinlikler, öğrencilerin kendini yazılı ifade etme becerisini, yorumlama gücünü, 

hayal gücünü kullanmasını, öğrendiği yeni kelimelerle birlikte ana dilini etkili ve 

güzel bir Ģekilde kullanma becerisini geliĢtirecek etkinliklerdir. 

Eğitimde hep aynı örnek metinleri kullanmak hem öğrencilerin dikkatini 

çekme konusunda yetersiz kalmakta hem de iĢlenen dersin sıkıcı olmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle çocuk edebiyatının klasikleĢmiĢ eserlerinin yanında, çocuk 

edebiyatına emeği sinmiĢ ancak ismi yeterince duyulmayan – Cahit Zarifoğlu gibi- 

yazarlara ve eserlerine, gerek ders içinde planlanarak inceleme metni olarak gerekse 

serbest zaman etkinliklerinde materyal olarak kullanma amacı ile yer verilmelidir. 
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                EK.1: KAVRAM GELĠġĠMĠNE YÖNELĠK TUTUM ÖLÇEĞĠ 

  

Genel Açıklama: AĢağıdaki tutum cümleleri 8.sınıf öğrencilerinin geliĢtirilmesi 

amaçlanan  kavramlara karĢı olan tutumlarını ölçmektedir."Hiç katılmıyorum", 

"Katılmıyorum", "Kararsızım", "Katılıyorum" ve "Tamamen katılmıyorum" olmak 

üzere beĢ seçenek verilmiĢtir. Lütfen dikkatli okuduktan sonra her bir tutum için 

kendinize uygun olan seçeneklerden birini iĢaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

TUTUM ĠFADELERĠ 

T
am

am
en

 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
a
ra

rs
ız

ım
 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

H
iç

 

k
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

1.Topluluk önünde görüĢ ve düĢüncelerimi açıklamaktan çekinirim.      

2.Sınıfta söz almaktan hoĢlanırım.      

3. Duygu ve davranıĢlarımı kontrol edemem.      

4. Hangi durumda olursam olayım ne Ģekilde davranacağımı bilirim.      

5. Sahip olduklarımla yetinmem,hep daha fazlasını isterim.      

6. Sahip olduklarımın değerini bilir,Ģükrederim.      

7. Sevdiğim insanlara karĢı bağlılık duygusu geliĢtirmem.      

8. Yakınlarıma duyduğum sevgiyi ne olursa olsun devam ettiririm.      

 9. Çevremde yaĢanan olaylara karĢı hassasiyet gösteririm.      

10. Çevremde olup bitenlerle ilgilenmem.      

11. Görev ve sorumluluk almaktan hoĢlanırım.      

12.Öğretmenimin bana sorumluluk vermesinden rahatsız olurum.      

TOPLAM      

 



 

140 
 

EK.2: KAVRAM GELĠġĠMĠNĠ ÖLÇMEYE YÖNELĠK AÇIK UÇLU SORULAR  

1-“HoĢgörü” kelimesinin çağrıĢtırdığı kelimeleri yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-“Merhamet” kelimesinin çağrıĢtırdığı kelimeleri yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOŞGÖRÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERHAMET 
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3-“ Dostluk” kelimesinin çağrıĢtırdığı kelimeleri yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-“ YaĢama sevinci” kelimesinin çağrıĢtırdığı kelimeleri yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTLUK 

 

 

  

 

 

        YAŞAMA 

SEVİNCİ 
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5-“Doğa ve hayvanseverlik” kelimelerinin çağrıĢtırdığı kelimeleri yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-“ Zamanı verimli kullanabilen” insanın özelliklerini maddeleyiniz. 

 

7-“ Yardımsever” olan bir insanın özelliklerini sıralayınız. 

 

 

                           

8-“ Ġyiliksever” olan bir insanın özelliklerini maddeleyiniz.                                       

 

 

9-“ÇalıĢkan” olan bir insanın özelliklerini maddeleyiniz. 

 

 

DOĞA VE  

HAYVANSEVERLİK 
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