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ÖZ 

Çocuk ve gençlik edebiyatı, son zamanlarda yabancı dil öğretiminde başvurulan otantik bir 

materyal olarak dikkat çekmektedir.  Bu  edebiyat içerisinde, masal, öykü, roman, şiir, destan, 

efsane, biyografi, anı, çocuk şarkıları, gezi yazıları, çizgi romanlar, çocuk gazete ve dergileri, 

bilimsel buluş ve doğa olaylarını anlatan türleriyle yabancı dil  öğretmenleri  için  oldukça  

zengin  otantik dokümanlar barındırmaktadır. Bu edebiyat ürünlerinin her biri, kendine özgü 

yapısıyla, konu ve kahramanlarıyla, farklılık göstermekte ve böylelikle öğretmenin öngördüğü 

hedeflerin gerçekleştirilmesine yarayan önemli bir araç olmaktadır. Çocuğa görelilik ilkesine 

göre hazırlanmış bu edebiyat ürünlerinin çocuğun gelişim sürecinde yadsınamaz katkıları vardır. 

Çocuk ve gençler, bu edebiyat ürünlerinin kendilerine sunduğu dilsel ve görsel iletiler sayesinde, 

insanları ve hayatı daha iyi tanır, bilgi seviyeleri yükselir, hayal yetileri genişler, insanlara ve 

çevreye karşı duyarlılıkları artar, değişik ifade tarzları, güzel konuşma ve yazma becerileri 

gelişir, dilin inceliklerini öğrenirler. Kısacası bu edebiyat eserleri bireyin dilsel, zihinsel ve 

sosyal gelişimine önemli derecede etki eder. Çocukluk dönemi dil gelişiminin temelini oluşturan 

süreci kapsar. Bu dönemde dil becerisi yaşayarak öğrenme yoluyla gelişir. Çocuk, anlama, istek 

ve arzularını anlatma eğilimine girer. Çevresiyle direkt bir iletişime geçer.  O  halde  çocuk,  

kendisine  dilin  inceliklerini  sezdirecek,  değişik ifade tarzlarını öğrenmesine yardımcı olacak 

çocuk edebiyatı ürünlerine ihtiyaç duyar. Bu açıdan, çocuk ve gençlik edebiyatı, çocukların 

yabancı dil becerilerinin gelişmesinde çok önemli bir rol üstlenir. Öğrencilerin hedef dilde 

yetkinliğe ulaşmalarına, farklı bir kültürü tanımalarına, kendi vizyonlarını oluşturmalarına ve 

bizzat kendilerini keşfedip kişiliklerini oluşturmalarına aracılık eder.  
 
Anahtar kelimeler: Çocuk ve gençlik edebiyatı, yabancı dil öğretimi, masal, şiir, öykü, çizgi 

roman.  
ABSTRACT 

Child and youth literature has recently attracted attention as an authentic material for foreign 

language teaching.  With the genres describing nature events and very rich authentic documents, 

this literature contains stories, novels, poems, epics, legends, biographies, memories, children 

songs, travel writings, comic books, children's journals and magazines, scientific explanations 

for foreign language teachers. Each of these literary genres is an important tool to differentiate 

itself with its own structure, subject and heros, and thus to achieve the goals set by the teacher. 

These literary products prepared according to the principle of child relativity have an undeniable 

contribution in the development process of the child. Children and young people, through the 

linguistic and visual messages that these literary products give them, better understand people 

and life, children's level of knowledge increases, their imagination expands, their sensitivities to 

people and to the environment increase, their different expression styles, rhetoric and writing 

skills develop and they learn the subtleties of language. In short, these literary works have an 

important effect on the individual. Childhood is the process underlying language development. 

In this period the language skills develop through learning by living. The child has a tendency to 

understand, to express wishes and desires and communicates directly with his environment. 

Then, the child needs children's literature products to help him learn the subtleties of his 

language and learn different modes of expression. In this respect, child and youth literature plays 

a very important role in the development of children's language skills. It mediates the student's 
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ability to reach the target competence, to define a different culture, to form their own visions and 

to discover themselves and to form their personality. 

 

Key Words: child and youth literature, foreign language teaching, tale, poem, story, comic 

book. 

 

GİRİŞ  
 

Çocuk ve gençlik edebiyatının yabancı dil öğretiminde kullanımına geçmeden önce çocuğun 

keşfine göz atmak yerinde olacaktır. Eski çağlarda çocuk hep ihmal edilmiş ve minyatur bir 

birey olarak görülmüştür. Yetişkinden farklı birisi olduğu düşünülmemiş, büyük bir insan gibi 

kabul görmüştür. Ancak 17. Yüzyıldan itibaren yetişkinden ayrı bir doğası olduğu anlaşılmaya 

başlanmışsa da, tam olarak tanınması, farklı bir birey olduğunun  anlaşılması için, pedagoji, 

psikoloji ve pediatri gibi çocuğu konu edinen bilim dallarının gelişmesini beklemek gerekecekti. 

XX. Yüzyıl çocuğun bütün bilinmezliklerinin keşfedildiği yüzyıl olmuştur. Bilim adamları, 

eğitimciler, psikologlar çocuğun gelişimini bu yüzyılda daha yakından ve ilgiyle incelemişlerdir. 

Zamanla çocuk bir merak içinde psiko-pedagojik alan konusu haline gelmiştir. Böylelikle onun 

problemleri bilimsel tartışmaların kaynağını oluşturmuştur. Çocuk her geçen gün artık sır 

olmaktan çıkmış ve kendine özgü yapısıyla tanınır hale gelmiştir. İşte, Çocuk ve gençlik 

edebiyatı da bu gelişmeler ışığında ortaya çıkmıştır. Bu ortaya çıkışta çocuğun kendine özgü 

doğası, psikolojik ve sosyal gereksinimlere açık oluşu önemli etken olmuştur.     

 

Ülkemizde son yıllarda gelişme gösteren çocuk ve gençlik edebiyatı, edebi çevrelerce bir 

geçiş edebiyatı olarak tanımlanmaktadır. Çocuğun gelişme evreleri göz önüne alınarak üç ayrı 

evreden söz edilebilir: Okul öncesi çocuk edebiyatı, ergenliğe kadar olan evreyi kapsayan çocuk 

edebiyatı ve gençlikten yetişkinliğe kadar olan evre için gençlik edebiyatı.  Bu evreler 

doğrultusunda çocuğun yaşına, ilgi ve beklentilerine uygun edebiyat yapma zorunluluğu kendini 

hissettirmiş ve günden güne gelişerek çocuk ve gençliğin dünyasına girmiştir. O halde çocuk ve 

gençlik edebiyatını: Bebeklik çağı ile yetişkinlik çağı arasındaki gelişim döneminde bulunan 

çocuğun, duygu ve düşüncelerine, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına, ilgi ve beklentilerine 

yönelik olarak hazırlanan sözlü ve yazılı eserlerin bütünü olarak tanımlayabiliriz.   

 

Çocuk ve Gençlik edebiyatının yabancı dil öğretimindeki yeri ve önemi 

 
Çocuk ve gençlik edebiyatı terimleri çocukluk ve ergenlik dönemini kapsayacak şekilde yazılı 

üretimin bütün yönlerini içine alır. Bunlar çocuklardan bahseden aynı zamanda çocuklara 

seslenen eserlerdir. Yalnız unutulmaması gereken; Her kitap çocuk kitabı değildir ve herkes de 

çocuk kitabı yazarı olamaz. Hilmi Yavuz’un dediği gibi yazıp da rezil olmak var işin içinde. 

Çocuk ve gençlik edebiyatı ürünleri hedef okuyucu kitlesinin yaşlarına, ilgilerine, duygularına, 

bilişsel düzey ve beklentilerine göre hazırlanmalıdır. Çocuğu ve onun anlama ve algılama 

kabiliyetini göz önünde bulundurmadan hazırlanmış bir eser, okuyan kişinin okuma seyrini alt 

üst eder, cesaretini kırar ve onu okumaktan vazgeçirir″ (Soriano:165). Bu eserlerde çocuklar 

kendilerini eserin kahramanıyla özdeşleştirir, onunla maceraya atılır, onunla aynı duygu ve 

heyecanları paylaşırlar. Bu özdeşleşme okura inanılmaz bir haz verir ve onda okuma arzusu 

uyandırır. ″Gerçekten de gençlik için edebiyatın eğilimlerinden biri okuyucunun zevkini 

araştırmak ve genelde kendi yaşında olan ve hayallerine, beklentilerine ve özlemlerine çok 

uyan, çok yakın olan kahramanda kendi kimliğini tanımasını bulmaya çalışmaktır. Bu amacını 

gerçekleştirmesi okuyucu ile kahraman arasında hemen hemen mükemmel bir etkileşimi ortaya 

koymakla mümkün olacaktır. Burada amaç şüphesiz gençleri okutmak, kitaplara ilgilerini 

artırmaktır. Onlara sürekli okuma alışkanlığı kazandırmaktır″ (Lepage, 2003:52).   
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Bu edebiyat, sıkça başvurulması zorunlu olan bir okul kitabı değildir. Öğretme amacı gütmez. 

Ama çocuğa kendini tanıma yanında başka insanları ve kültürleri tanıma, dünyayı anlama ve 

orada yerini alma gücü kazandıran kullanımı kolay bir kaynak, bir öğretim aracıdır. Bu türlerde 

genellikle çocuk ve gençliğin hayallerine, özlemlerine, duygularına yönelik konular 

işlenmelidir.″Çocuk edebiyatında, yazar tarafından seçilen konu ile çocukların gelişim 

özellikleri ve gereksinmeleri arasında bir koşutluk bulunmalıdır. Konu, sanatçının duygu ve 

düşüncelerini, tasarılarını çocuklarla paylaşmak için bir araçtır. Yetişkin edebiyatında insan 

düşüncesinde olan her şey edebiyatın konusu  yapılabilir.  Çocuk  edebiyatında,  her  yeni  

öğrenmeyle  birlikte yaşamı ve insanı tanıma olanağı bulan çocuklar için, kitaplarda işlenen 

anlamayacakları, yeterince anlamlandıramayacakları konular, yetişkinler için ne denli önemli 

olursa olsun, çocuğa göre değildir″ (Sever, 2007:47). 

 

Çocuk ve gençlik edebiyatının, son zamanlarda yabancı dil öğretiminde kullanılan  materyaller 

arasında  yerini  aldığını söyleyebiliriz. Bu  edebiyatın  çok  sayıda türe  sahip  olması  yabancı  

dil  öğretmenleri  için  oldukça  zengin  bir doküman oluşturmaktadır. Her bir tür kendine özgü 

yapısı, konu ve kahramanlarıyla farklılık göstermektedir. Bu çeşitlilik öğretmenin öngördüğü 

hedefleri gerçekleştirmesini kolaylaştırmaktadır. Roman, öykü, masal, şiir, destan, biyografi, 

çizgi kitaplar, gazete ve dergi ve diğer türler öğrencilerin hedef dilde yetkinliğe ulaşmalarına, 

farklı bir kültürü tanımalarına, kendi vizyonlarını oluşturmalarına ve bizzat kendilerini keşfedip 

kişiliklerini oluşturmalarına aracılık etmektedir. 

 

Çocukluk dönemi dil gelişiminin temelini oluşturan süreci kapsar. Bu dönemde dil becerisi 

yaşayarak öğrenme yoluyla gelişir. Çocuk, anlama, istek ve arzularını anlatma eğilimine girer. 

Çevresiyle direkt bir iletişime geçer.  O  halde  çocuk,  kendisine  dilin  inceliklerini  sezdirecek,  

değişik ifade tarzlarını öğrenmesine yardımcı olacak çocuk edebiyatı ürünlerine ihtiyaç duyar. 

Bu açıdan, çocuk ve gençlik edebiyatı, çocukların yabancı dil becerilerinin gelişmesinde önemli 

bir destek olarak karşımıza çıkar. ″Çocuk edebiyatı metinlerinde kullanılan dil, yaşına ve 

gelişim özelliklerine koşut olarak çocuğu, metnin oluşturulmasına ortak edebildiği oranda 

başarılıdır. Kitaplar, ilk yıllarda çevresindeki nesneleri, canlıları görsel, kimlikleriyle tanıtarak 

çocuğun kavramsal gelişimini destekler. Kitaplar, gittikçe, çocuğun düş kurma, düşünme ve 

eğlenmesine olanak sağlayan kurgularıyla anadilinin anlatım gücünü, inceliğini sezdirir. Çocuk 

kitapları, çocukların anlama ve anlatma becerilerinin gelişmesi, dil bilinci ve duyarlılığının 

oluşması için doğal bir öğrenme ortamı yaratır. Bu ortamda çocuğun kitapla etkili iletişimini 

sağlayan temel uyaran, kullanılan dilin  niteliğidir  (Sever, 2007:50).  Bu  sebeple  yazarın  

kullandığı  dil,  üslup, sözcük dağarcığı, cümle yapısı, tekrarlar bir eserde dikkat çeken belli 

başlı özelliklerdir. 

 

Yabancı dil öğretiminde öğretmenin en önemli görevi, öğrenenleri en iyi şekilde motive etmek 

ve onlara öğrenmeyi sevdirmektir. Bu hedefi doğrultusunda öğretmen, bazı metot ve tekniklere 

başvurur. Bununla birlikte, öğretmenin öğretme beceri ve deneyimi de önemlidir. Sınıfta etkili 

bir dil öğretimi gerçekleştirmek amacıyla öğretmenler, bu bilgi ve deneyimleri sayesinde farklı 

öğretme stratejileri geliştirebilirler. Bu çalışmalar arasında, öğretmen sadece bilgiyi aktaran 

değil aynı zamanda öğrenci merkezli bir öğretme ve öğrenme süreci yaratmaya çalışan kişi 

olmalıdır. 

 

Son yıllarda yabancı dil öğretmenleri çocuğun özel yapısına uygun olarak hazırlanmış olan bu 

edebiyat ürünlerine başvurmakta ve olumlu sonuçlar almaktadırlar. Yabancı dil sınıfında bu 

edebiyat ürünlerinin kullanılması öğrencilerde karşılıklı etki ve etkileşim yanında onları 

güdülemesi açısından da önemli rol oynamaktadır. Okul öncesi çocuklara anlatılan eğitici 

masalların, resimli kitapların, çocuğun hayal dünyasını zenginleştirmede, dinleme ve anlama 

becerilerini geliştirmede ne kadar etkili oldukları bugün herkesçe kabul edilen bir gerçektir. 
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Küçük yaşlarda dil öğrenmeye başlayanlar yetişkinlere göre daha kolay öğrenebilmektedirler. 

Zaten çocuk doğal ortamda büyürken çevresinde olup bitenleri taklit ederek büyümektedir. 

Bu süreçte kendisine yabancı dilde söylenenleri işitme, dile özgü sesleri ayırt etme ve taklit 

etme yeteneğini kullanır. Yaş ilerledikçe kişinin bilgi ve deneyimi artar; ama öğrenme 

güçlüğünde sıkıntılar baş gösterir. ″Çocukların ve yetişkinlerin dil edinme ve öğrenme 

süreçlerini karşılaştıran Beck otuz yıl önce Kanadalı Nörolog Dr. Wilder Penfield, çocukların 

beyninin dil öğrenmek için özel bir kapasitesinin olduğunu ve bu kapasitenin insanın yaşı 

ilerledikçe gelişen beyindeki değişmelerden dolayı yok olmaya başladığını belirtmiştir” demiş 

ve New York’taki Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi’nde iki dili bilen insanlar 

arasından bazı denekler seçilerek bu kişilerin beyinlerinin haritasının MR (Manyetik Rezonans) 

tekniğiyle çıkarıldığını ve incelemeler sonunda da yaş faktörüne bağlı olarak ikinci dil 

ediniminde önemli faktörler olduğunun anlaşıldığını belirtmiştir. Buna göre Beck, çocukların 

öğrendikleri ikinci dili, beyinlerinde birinci dilleri ile aynı yerde; yetişkinlerin ise birinci dille 

ikinci dili beyinlerinde farklı yerlerde tuttuğunu belirtmiş ve “Dr. Joy Hirsch bir insanın yabancı 

dili ilkokul çağında ya da daha önce öğrenmediği takdirde o dilde akıcı bir biçimde ana dili gibi 

konuşamayacağını söylemektedir” demiştir. Buna benzer biçimde, Littlewood “Beynin daha 

esnek olduğu ve dil öğrenmenin daha kolay gerçekleştiği bir kritik dönem vardır. Bu dönem, 

ergenlik çağlarında son bulduğu için, yetişkinler doğal öğrenme kapasitelerini yitirirler ve dil 

öğrenme yapay bir süreç haline gelir” diyerek yaş faktörünün ve beyin gelişiminin dil öğrenme 

üzerine olan etkilerini açıklamayı amaçlamıştır″(Mirici, 2001:39).  

 

Maalesef günümüzde bir çok aile yabancı dilin çok erken yaşlarda daha kolay öğrenileceği 

gerçeğinden uzaktır. Bu gerçeğin bilincinde olan aileler zaten çocuklarının okul öncesi 

dönemde dil öğrenmesine destek vermektedirler. Bu süreçlerde çocuklar şu veya bu şekilde 

resimli masal ve kitaplar gibi çocuk ve gençlik edebiyatı türleriyle tanışmaktadır. Bilindiği gibi, 

çocuk ve gençlik edebiyatı okul kitabı gibi doğrudan öğretme amacı taşımaz. Daha çok 

eğlendirme ve boş vakit geçirme aracı olarak görülür. Bu yüzden özellikle okul öncesi eğitimde 

kullanılan öğretici materyaller arasında yerini alır.  

 

Çocuk ve gençler, bu edebiyatın kendilerine sunduğu dilsel ve görsel iletilerle insanları ve 

hayatı daha iyi tanır, bilgi seviyeleri yükselir, hayal yetileri genişler, duyarlılıkları artar, değişik 

ifade tarzları, güzel konuşma ve yazma becerileri gelişir, dilin inceliklerini öğrenirler. 

Kullanılan eserlerin eğlendirici yanları çocuğun yabancı dili sevmesine ve onu güdülemesine 

yardım eder. Kısacası bu edebiyat eserleri bireyin dilsel, zihinsel ve sosyal gelişimine önemli 

katkılar sağlar.   

 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatının dil sınıfında kullanımı 
 

Yabancı dil sınıfında öğretmenin, çocuk ve gençlik edebiyatı türlerini ele almadan önce bu 

eserlerin pedagojik, kültürel, dilbilimsel ve bilişsel açıdan önemini öğrencilerine açıklaması, 

onları bilinçlendirmesi, çocukların kafalarındaki soruların yanıt bulması anlamına gelecektir. Bu 

yüzden yabancı dil öğretmeninin de bu edebiyat hakkında bilgi sahibi olması beklenir. Yabancı 

dilde temel becerilerin gelişmesinde çocuk ve gençlik edebiyatının çok çeşitli olması yanında 

görsel ve işitsel yanının olması onu daha da önemli kılmaktadır. ″Yabancı dil öğretiminde görsel 

ve işitsel araçlar, öğretimin daha etkili olmasını sağlamakta, öğrencinin ilgisini derse çekmekte, 

verbalizmi azaltmakta ve sınıf içinde doğal ortamın oluşmasına yardımcı 

olmaktadır″(Demirel, 2003:25).  

 

Yabancı dil öğretiminde dilsel beceriler yanında kültürel seviyede de edinimler söz konusudur. 

Öncelikle, öğrenci hedef dilin eğitim ve öğretime özgü kültürünü benimser. Sonrasında hedef dil 

ülkesinin diğer özellikleriyle karşılaşır. Ele alınan metinlerde farklı zorluk seviyelerinde 
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becerilerle ilgili birçok alıştırma bulunmaktadır. Bu çalışmalar sırasında dilsel gelişime imkan 

veren, dili ve anlatımıyla okuma arzusunu artıran metinlerin ele  alınması  uygundur.  Metin  

seçiminde  özellikle  öğrencilerin  yabancı dil düzeyleri, ilgi ve beğenileri dikkate alınmalıdır. 

Ayrıca hedef yaş grubunun gerçeğine uygun konulu eserlerin tercih edilmesi, beklenen amaca 

olumlu katkı sağlayacaktır. Bu yüzden ″öğretilecek konular belli bir sıraya konulmalıdır. Bu 

konular, basitten başlayarak karmaşığa doğru, somut kavramlardan soyuta doğru öğretilmelidir. 

Yabancı dil öğretiminde, önce basit cümle kalıplarından başlayarak bileşik ve karmaşık cümle 

kalıplarının öğretimine çalışılmalıdır. Aynı şekilde, gösterilmesi ve açıklanması kolay olan 

sözcüklerden ve somut kavramlardan, sınıf içindeki ve yakın çevredeki nesnelerden başlayıp 

soyut kavram ve düşüncelere daha sonra geçilmelidir. Bilinen bir cümle kalıbı ile bilinmeyen 

sözcükleri, bilinen sözcüklerle de bilinmeyen bir cümle kalıbını öğretmek esas olmalıdır 

(Demirel, 2003:25). Bu tür bir yaklaşımla çocukta okuma, konuşma, anlama ve yazma becerileri 

gelişir ve dile hakim olma süreci daha da kısalır.  

 

Yabancı dil öğretimini edebi metinler üzerinde tek bir beceriye dayandırarak bir başarı beklemek 

yanlış olur. Burada bütün becerileri aktif kılma gerekliliği vardır. Edebi bir metnin incelenmesi 

sırasında öğretmen ve öğrenci arasında bir iletişim başlar. Bu iletişim sırasında öğrencinin 

anlama ve sözel ifade becerisi gelişir. Öğrenci, edebi metne yönelik sorulara cevap verirken 

sözel ifade becerisi aynı zamanda anlama becerisine göre gelişme gösterir. Masal dinleyen 

çocuk, dinlediklerini hafızaya kaydeder, anlatım sırasında sözcükleri ve cümle dizilişini 

kavramaya başlar. Ezbere alınan öykü ve masal gibi anlatı türleri sözel ifade olarak aktarılır. 

Bildik cümle yapıları günlük konuşma diline yansır ve öğrenciye rahat iletişim kurma imkanı 

sağlar.  

 

Yabancı dil sınıf ortamında çocuk ve gençlik edebiyatından nasıl yararlanabiliriz, şimdi 

bunlardan bir kaç tür hakkında örnek verelim.  

1-Yabancı dil sınıfında masalın kullanımı: Bilindiği gibi masal sözel bir anlatı geleneğidir. 

Her kültürün kendine özgü masalları vardır. Ünlü Alman dilcisi Prof. Von Humboldt şöyle der: 

″Her dilin mantığı, kendi, anlatım biçimi, kurgusu, kendi ruh hali vardır ve insanın tüm benliğini 

o denli sarar ki; bir toplumu ulus yapan öğelerin başında anadili  gelir″ (aktaran Fevzioğlu,  

2006:833).  

 

Yabancı  dil  öğreniminde  anadilini iyi  bilmek  kuşkusuz  önemli  rol  oynar.  Zira  anadilinde  

yetkinlik  hedef dilin, mantığını, anlatım biçimini daha çabuk kavramaya yarar. Bu açıdan masal 

anlatımı çok önemli olmasına rağmen sınıflarda çok az uygulama alanı bulur. Halbuki, sınıf 

ortamında çok sayıda masal söz konusu olabilir. Çocuklar özellikle hayvan konulu veya 

kahramanı hayvan olan masalları daha eğlendirici bulurlar. “Birçok yapıtta ve fantastik 

yazınında Fabllarda olduğu kadar olmasa da, hayvanlar yer almaktadır. Masallarda kahraman 

olarak hayvanların tercih edilmesinin nedenlerinden birisi, hayvanların birçok yönüyle insan 

tiplerine örnek olabilmeleridir. Doğal olmayan yönleri ise insanlar gibi davranmaları ve 

konuşmalarıdır”(Kargı, 2017: 219).  Her bir masal öğrencide farklı bir etki bırakabilir. Masal, 

yapısı itibariyle yinelemelere, günlük konuşma diline yer vermesi, özellikle ezberleme, hafızaya 

alma konusunda oldukça etkilidir. ″Psikoloji, pedagoji, naratoloji gibi bilimler, orijinal masal 

metinlerinin eğitimde özel bir yeri olduğu görüşünü benimsemiştir. Bunun sonucunda çocuğun 

kişiliğinin, zihninin, hayal gücünün gelişmesinde tabiatı ve toplumu doğru algılamasında, ana 

dili ve yabancı dil öğretiminde, öğrencilerin okumayı, anlamayı, yazmayı öğrenmelerinde  

masallar,  temel  eğitim  malzemesi olmuştur ( Akdeniz, 2006:179). Yabancı dil sınıfında 

öğrencilerden masal kahramanlarını, olayın geçtiği mekânları, olayları anlatmaları istenir. 

Böylelikle öğrencilerin sözel ifade becerileri gelişir ve hayal güçleri artar. Hayal gücü burada bir 

şeyler keşfetmek anlamına gelmemeli ama hikâyeyi anlama, onu kafasında canlandırma ve hatta 

orada yer alma olarak görülmelidir. Bol tekrarlı ve seyahat içeren masallar, ezberlemeyi 
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kolaylaştırma açısından oldukça yararlıdır. Anlatım sırasında ‘sonra, o sırada, ertesi gün, ama, 

doğrusu’ gibi zaman ve mantığa uygun bağlantıları kullanma ve kurma becerisi gelişir. 

Dünyanın ve doğanın keşfini ele alan masallar ise öğrencilere hem kültürel hem de dilsel 

zenginlik kazandırır. Her bir masal çocuğa şüphesiz yeni bir bilgi ve beceri olarak döner.  

 

Yabancı Dil Sınıfında Masalın Yararları: 
 

 Bir hikâyeyi oynamak onu yeniden yorumlamaya götürür. 

 Çocuklar hikâyeyi ezberlerler, sonunda onu daha iyi anlatabilme kabiliyetine sahip 

olurlar. 

 Hikâyeyi başkalaştırmak için serbest söz kullanma çalışması doğaçlama yapma cesareti 

verir. 

 Grup çalışması yoluyla “bir zamanlar diye” başlayan bir masalı birinci öğrenci 

anlatmaya başlar, ikincisi anlatımı devralır “bir gün”diyerek devam eder, onun ardından 

üçüncüsü “her akşam” diye söze girer ve masalı devam ettirir. Bu şekilde öğrenen 

motive edilir. 

 Her masal için özel amaçlar belirlenebilir. Mesela fiiller yeniden yapılandırılır,  

zamanlar  değişikliğe  uğratılabilir. Ama  bunu  da  belli  bir seviyede götürmek uygun 

düşer.   Hedefleri çoğaltarak beklenen etkinin azaltılmaması önerilir. Bu tür çalışma 

öğreneni ezbercilikten uzaklaştırır. 

 Masal anlatımıyla çocukta iyi konuşma, iyi vurgulama, iyi ifade etme, doğru ve tutarlı 

olma becerileri öne çıkar. 

 Çocuk sıkılganlıktan kurtulur.  

 Hayal dünyası zenginleşir. 

 Kendine güveni artar. 

 Sonuçta edinilen dil kişiyi büyütmeye, geliştirmeye ve çevresiyle ilişkilerini 

düzenlemeye eşlik eder. 

 

2-Yabancı dil sınıfında şiir: Yabancı dil öğretiminde öğrenenin becerilerinin gelişimine katkı 

sağlayan diğer sınıf içi çalışması ise şiirdir. Hedef dilde yazılmış bir şiiri anlamak için öğrenci 

şiiri çeviri yoluyla anlamaya çalışır. Çeviri sırasında öğrenci şiirdeki düşünceyle temas kurar. 

Burada çeviri bir anlam çalışması olarak değerlendirilebilir. Çeviri sırasında, şiiri anlama 

güçlüğü  çeken  öğrenciye  sözcüksel,  şiirsel  ve  sözdizimine  özgü  daha detaylı ve anlaşılır 

bilgiler verilmelidir. Şiir çevirisi öğrenciye kelimelerin gücünü keşfetme imkânı verir. Bu, bir 

yandan sözcük ve onun sesletimi üzerine, diğer yandan ise anlama, şiirin iç işleyişi ve ifade gücü 

üzerinde odaklaşmadır. Diğer bir söyleyişle, bir şiiri çevirmek, onunla konuşmak, hem onun 

derin anlamını kavramak hem de şiirsel bir dilden bir başka dile aktarım içerisinde zihinsel bir 

uğraşa girişmektir. Şiir dersinde öğrencilere anahtar kelimeler verilerek bunlardan hareketle 

anlamlı dizeler oluşturmaları ve ikinci bir aşamada kelime gruplarından benzetme veya 

karşılaştırma yapmaları istenebilir. İlk sınıflarda öğrencilerin seviyelerine uygun olarak seçilmiş 

resim boyama kitabından alınmış parçalar verilip boyamalar yapılabilir. Boyama işlemi sonrası 

kısa bir şiirle bu resmi anlatmaları beklenir. Yazılan bu şiir boyanan resmin altına yapıştırılır. 

Daha sonra öğrencilere bu tür resimler hakkında ünlü yazarların kaleme aldığı şiirlerden okunur. 

Böylelikle şiirsel dili görmenin yanında güzel sanatlarla şiir arasındaki ilişkiye de dikkat 

çekilmiş olur.  

 

Yabancı dil sınıfında şiirin kazandırdıkları 
 

 Öğrencinin zihinsel ve kültürel gelişmesine katkı sağlar. 

 Hedef dilde sözel ve yazılı ifade becerisini artırır. 

 Öğrencinin dinleme becerisini geliştirir. 
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 Sözcük dağarcığını zenginleştirir. 

 Ezber okuma çalışmalarıyla hafızasını kuvvetlendirir. 

 Hayal dünyasını geliştirir. 

 Yaratıcılığını artırır. 

 Estetik dünyasını geliştirir. 

 Öğrenciyi duyarlı kılar. 

 Duygularını ifade etmesine aracılık eder. 

 Kendini keşfetmesini sağlar. 

 Kendine güvenini artırır. 

 Sosyalleşmesine imkân tanır. 

 

3-Yabancı dil sınıfında günlükler: Daha çok Ortaokul ve lise çağlarında başvurulan bir yazı 

çalışmasıdır. Yetişkinlerin de ilgi gösterdiği bir türdür. İnsanlar günlük yaşantılarını kaleme  

alarak  ölümsüzleştirmeye  çalışırlar. Günlükler,  iş,  okul  veya meslek hayatında olup bitenleri 

günü gününe not etmekten ibarettir. Uzun seyahatlere çıkan yazarlar karşılaştıkları olayları 

yazıya dökerek bu türün gelişmesine destek olmuşlar ve böylelikle günlük, kendine has 

formatıyla edebiyat dünyasında yerini almıştır. Yabancı dil öğretiminde yazılı ifadenin 

geliştirilmesine yönelik olarak kullanılabilir. Öğrencilerden günlük tutmaları istenebilir. Günlük 

tutanların yazıları eğer öğrenci isterse sınıf ortamında okunup yanlışlıklar varsa düzeltilir. 

Yabancı dil kitaplarındaki günlüklerden yararlanılır.  

 

4-Yabancı dil sınıfında öykü : Öykü de diğer türler gibi yabancı dil öğretiminde önemli bir yer 

tutar. Çocuk 3-4 yaşlarından itibaren okumanın farkına varabilir. Bu doğal olarak çocuğun 

yaşadığı ortamla sıkı sıkıya ilintili bir durumdur. Çocuk vardır, çok küçük yaşlarda kitaplarla 

tanışır, onları konuşturur veya onlarla konuşur, okur gibi yapar, resimler ilgisini çeker, kitaba 

bağlılığı artar. Öylesi çocuklar da var ki, ancak ilköğretime başladığında kitapla tanışır. Anne ve  

babalara düşen görev çocuğu mümkün olduğunca erken yaşlarda kitapla buluşturmak ve ona 

okuma alışkanlığı kazandırmak olmalıdır. Ev ortamında çocuğa kitap okuma alıştırmaları 

yaparak, çocukla kitap arasında ilk bağlar kurulmalıdır. Okul öncesi dönemde çocuğa yazılı veya 

sözlü öyküler anlatılmalı, çocuğun dinleme becerisi geliştirilmelidir. Dinleme sayesinde doğal 

olarak çocukta sözcük dağarcığı da gelişme gösterecektir. İlköğretim aşamasında ise artık okuma 

ve yazmayı öğrenmiş olan çocuğa onun anlama düzeyi göz önünde bulundurularak kısa öyküler 

verilebilir.  

 

Öykü anlatımı öncesinde veya anlatım sırasında öğretmene çok önemli görevler düşmektedir. 

Öğretmen, anlatım   öncesi öğrenciyi   dinlemeye   hazırlamalı,   dikkat   dağıtacak görüntü ve 

uygulamalardan sakınmalıdır. Anlatım esnasında sesini çok iyi kullanabilmeli, jest ve mimiklerle 

anlatıma canlılık kazandırmalıdır. Anlatım bitince ise öğrencilerin anlayıp anlayamadıklarını 

kontrol etmelidir. Öykünün anlaşıldığını gördüğünde gönüllü öğrencilerden öyküyü 

oynamalarını isteyebilir. Bu şekilde öykü hem tekrar edilmiş olur hem de dinleme ve konuşma 

becerilerinin gelişmesine fırsat yaratılmış olur. Bunun dışunda öğretmen, öğrencilerden 

belirlediği bir konuda öykü yazmalarını isteyebilir. Burada elbette sınıfın dil seviyesi 

unutulmamalıdır. Öğretmen bir öykünün başlangıç kısmını vererek onlardan öyküyü kendi 

düşüncelerine göre tamamlamalarını ister. Şiir çalışmalarında da değindiğimiz gibi öğretmen 

bazı kelime veya kelime grupları vererek bunların ışığında öykü çalışması yaptırabilir. Bu 

şekilde hedef dilde yazma becerisi geliştirilmeye çalışılır. 

 

5-Yabancı dil sınıfında çizgi roman: Çizgi roman tam anlamıyla konuşma dilinin yazılı bir 

sunumudur. Ancak diyaloglar içerisinde tüm bilgiler detaylı bir biçimde verilmezler. Resimler 

anlamaya yardımcı olurlar. Sayfalarda yerleştirme ve resimlemeler önemlidir. “Uzun süre çizgi 

romanlar tüm dünyada çocuklara yönelik yazılmış olsa da, okuyucu kitlesi sadece çocuklarla 
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sınırlı değildir. Maceranın yanısıra sanatsal özelliği ön plana çıkan çizgi romanlar da vardır; 

bunlar ise yetişkinlere hitap eder” (Yağlı, 2017: 584). Kısacası çizgi romanlar hem çocukların 

hemde yetişkinlerin macera duygusunu doyurur. Çizgi romanın kendine has bir dili olduğu için 

öğrencilere tekste yer alan konuşma baloncukları konusunda şu bilgiler verilmelidir: 

Kahramanlar birbiriyle yüksek sesle konuştuklarında çizgi devam eder, alçak sesle 

konuştuklarında hat kesilir, ses, televizyon gibi bir aracı yoluyla ulaştığında zigzag yapılır, 

kahraman düşündüğünde ise köprü halinde çizgilerden oluşan çizgiler görülür. 

 

Yabancı dil sınıfında çizgi romandan hareketle sözcükler ve kahramanların kullandığı dil ve 

hikâyenin içeriği üzerinde çalışmalar yapılabilir. Günlük konuşma dili kullanıldığı için kelimeler 

ve deyimler üzerine dikkat çekilir. Bu çalışmalar elbette öğrencilerin seviyelerine göre 

düzenlenecek çalışmalardır. Çizgi roman özelliği itibariyle değişik aktivitelere uygun düşer. 

Mesela; öğretmen, bir yandan öğrencilerden diyaloglar içerisindeki emir cümlelerini bulmalarını 

isterken, diğer yandan da onlara belli sayıda cümleler verip bu cümlelerdeki fiillerin emir 

kiplerini yazmalarını ister. Yine bu tür bir çalışma, bir teksin içindeki konuşma baloncuklarının 

kaldırılmasıyla öğrencilerden yeniden bir teks yazmaları istenerek zenginleştirilebilir. Burada 

amaç öğrencilerin resimleri yorumlayarak yeni bir hikâye oluşturma yeteneklerinin olup 

olmadığını görmektir. Bu tür bir yazı çalışması öğrencilerden öğrendikleri dilin sözcük 

dağarcığı, soru sorma, cevap verme, kısa cümle yapıları, dolaylı dolaysız anlatım gibi bütün 

olanaklarından yararlanmalarını gerektirecek bir çalışma türüdür. Yabancı dil sınıfında bu 

çalışmalar bireysel olduğu kadar grup çalışmalarıyla  da  daha  ilginç  ve  eğlenceli  hale  

getirilebilir. Bu çalışmalar sırasında öğretmenin yaratıcılığı önemlidir. 

 

Görüldüğü gibi çizgi roman, yabancı dil sınıfında rahatlıkla kullanılabilecek özgün pedagojik bir 

materyaldir. Öğrencilerin motivasyonunu artıran farklı üstünlüklere sahiptir. ″Görsel araçlar, 

öğretilen sözcüklerin, kavramların ve cümle yapılarının daha kolay anlaşılmasına yardımcı 

olmaktadır. Bir resim bin sözcük değerinde olduğu gerçeği özellikle yabancı dil öğretim 

uygulamalarında daha çok görülmektedir″ (Demirel, 2003:25). Bu yüzden de yabancı dil 

sınıfında çizgi romana rahatlıkla yer verilebilir. Bir çok yayınevi yabancı diller için resimli 

romanlardan yararlanmaktadır. Hatta yabancı diller için bu formdan hareketle gramer kitapları 

hazırlanmaktadır. 

 

Çizgi romanlar dilsel açıdan çocuklara sahip oldukları sözcük dağarcığını kullanması konusunda 

alıştırma yapma fırsatı verir. Kültürel açıdan ise yabancı dil öğrenenler için kültürel farklılıkları 

daha iyi kavratma imkânı sağlar. Konulara göre kültürel unsurlar tartışılır. Eğer resim uygun 

düşerse  ondan  kaynaklanan  klişe  kullanımlar  analiz  edilir. Ayrıca  çizgi romanın dili değişik 

durumlar üzerinde çalışma imkânı veren günlük hayatın konuşma dilidir. En önemli 

unsurlarından birisi de kullanılan mizahtır. 

 

Yabancı dil sınıfında kullanım imkânları çok sayıda olsa bile, her şeyden resimlerin iyice 

incelenmesi sonucu bir çizgi kitabı bir bütün olarak anlama, grafiksel yöntem üzerinde düşünme 

ve sözel ifadeyi geliştirme söz konusu olacaktır. Sözel ifade yanında yazılı anlama çalışması da 

gündeme gelir. Bu açıdan bakılınca çizgi roman, her iki ifade becerisini de geliştirmeye uygun 

yapısıyla yabancı dil sınıfında önemli bir enstrüman olarak yer alır. Çizgi roman çalışması 

sırasında, öğrenci hikâyeyi farklı bakış açısına göre anlatır, bu hikâyeye bir başlık bulur, 

hikâyenin öncesini veya sonrasını kafasında tasarlar. Baloncukların içeriğini kurgular, kullanılan 

kelime ve sözleri tekrar gözden geçirir, sözcük dağarcığını zenginleştirir, bazı gramer yapıları ve 

konuşma eylemleri üzerinde oynar. Bütün bu alıştırmalar sonrası öğrenenlerin yaratıcılığı 

geliştirilerek salt sözel ifade becerisine geçilir. 
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Yabancı dil öğretiminde kullanılan materyellerin görsel yanının olmasına dikkat edilmelidir. 

Ancak, resmin etkililiği ve gerçeğe uygunluğu önemli bir konu oluşturur. Resim çocuğa soyut 

birtakım çağrışımlar vermeden nesneyi hemen anlama imkânı vermelidir. Dört bir yanı 

çevrelenmiş çok sınırlı şekiller, düz bir zemin üzerine biri diğerinden ayrı motifler sunan 

resimler, okuma sırasında çocuklara hem zihni yönden hem de duygu yönünden bir hoşnutluk 

verir. Zihni yönden diyoruz çünkü nesneyi algılıyor ve onu isimlendiriyor, duygu bakımından ise 

resimli anlatım, renklerin ve şekillerin uyumuyla duygulara dokunuyor ve böylelikle heyecan 

verebiliyor. Resim, okuma alışkanlığı konusunda temel öğelerden birisidir. ″Çocuğu kendi 

çevresinden çıkararak onun düşşelliğini ve duyarlılığını zenginleştirir… Kitapta resim, metnin 

basit bir aksesuvarı değildir. O halde ona bazen öncelik vermek ve öykü okumasının ötesine 

geçmek gerekir. Mesela şu sorular sorulabilir: Resimde ne olup bitiyor? Bazen mümkün 

olduğunda, bu resim ne anlama geliyor? Resim sana güzel görünüyor mu? Gördüğün resim senin 

hoşuna gidiyor mu ve niçin ?″(Léon:133). Bu şekilde çocuğun düşsel ve estetik düşüncelerini 

ifade etmesi sağlanabilir.  

 

Okuma  eylemi  sonuçta  bir  konuşmadır.  Çok  küçük  bir  çocuğun ilk okuma parçaları resimli 

okumalardır. Bu ilk etap, okumayı bilmeden önceki kitabı konuşma şeklidir. Büyüdükçe çocuk 

anlatıma geçer. Kitabın özel bir işlevini, bir hikâyeyi  anlatma  işlevinin  farkına  varır.  

Resimlerin  hikâye  anlatımında bir anlama sahip olduklarını anlar. Hikâye anlatımının aynı 

olmadığını anlatana ve ortama göre değişebileceğini görür. Anlatımın bir sürekliliğe sahip 

olduğunun bilincine varır. Bu şekilde kitapla sürekli kontak halinde olma çocuğun dilinin 

gelişmesine, zenginleşmesine çok büyük katkılar sağlar. Anlatım  dili  her  ne  kadar  küçük  

çocukların  anlamasına  yönelik basitleştirilmiş olsa bile, günlük dilden farklı bir seyir takip 

eder. Konuşma diline göre üstünlükleri fazla olur, cümle yapıları ve değişik ifade tarzlarıyla 

bunu hemen görmek mümkündür. Küçük yaşından itibaren dinlediği yazı diliyle tanışmış olan 

çocuk yavaş yavaş yazı dilini kendine mal etmeye, kendi düşüncesini ifade etmek için ondan 

yararlanmaya ve daha zengin bir dile sahip olmaya çaba gösterir. Yeter ki kitap ve çocuk 

arasındaki karşılıklı ilişki devam etsin. Yalnız bu ilişkinin devamı, anlatımın çocuğa göreliğe 

uygun olması koşulunu beraberinde getirir. Kullanılan sözcük dağarcığı ve cümle kuruluşu 

çocuğun anlayabileceği düzeyde olmalıdır. Çocuklar okul programlarının dışında hedef dilde 

yazılmış bu özelliklere sahip eserleri okumaya teşvik edilmelidir.   

 

Çocuk ve Gençlik edebiyatının katkıları  

 

Çocuk ve gençlik edebiyatı yabancı dil öğrencilerinin zihinsel, sosyal, kültürel gelişimlerine 

olumlu katkılar sağlar, çocuğun dünyayı anlamasına yardım eder. Bu türe özgü ürünlerde 

genellikle okurlar, okul yılları, öğrenci sıraları, arkadaşlık, ilişkileri, sabır, hayatı sevme, 

zorluklar karşısında ümidini kaybetmeme,  hayvanları  ve  bitkileri  sevme,  çevreyi  koruma,  

sağlıklı olma, hastalık ve ölüm gibi günlük hayatın gerçekleriyle yüzleştirilir ve bilgilendirilir. 

Tüm bu saydıklarımız genel anlamda bu edebiyatın içeriğini ve dünyasını kavramaya yönelik 

açıklamalardır. Çocuk ve gençlik edebiyatı, özellikle yabancı dil sınıfında amaçlanan hedeflere 

ulaşmada şu katkıları sağlar: 

 

 Hedef dile yönelik becerilerin edinimi kolaylaştırmak, 

 Sınıfta zengin ve her açıdan yararlı edebi bir ortam oluşturarak kitap kültürünü 

geliştirmek,  

 çocuğa kitabı sevdirmek, 

 Öğrenciyi edebiyatın önemi konusunda duyarlılaştırmak, 

 Edebi metinler aracılığıyla öğrencileri bir kültür dünyasına yönlendirmek, 

 Öğrenciye dilin estetik işlevini göstermek ve ondan benzer denemeler üretmesine imkân 

vermek, şiir, masal, öykü yazmaya yönlendirmek gibi, 
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 Yabancı dilde sözcük dağarcığını geliştirmek, 

 İletişiminde dilin farklı kullanışlarına dikkat çekmek, 

 Sınıfta hedef dilde sözel beceriyi geliştirmek, (masal anlatımı) 

 Metin analizleri sırasında yabancı kültüre özgü ifade ve deyimleri kavramak, 

 Öğrencide okuma alışkanlığı oluşturmak, okuduklarını hedef dilde ifade edebilmek, 

 Öğrenciyi edebi metinlerden hareketle eğitim ve öğrenim aktivitelerine yönlendirmek, 

 Okuma gibi bilişsel stratejilerin öğrenimini amaçlamak. 

 Örnek yazıları model alarak yazma becerisini geliştirmek, ( günlük, anı, gazete ve dergi 

yazı denemeleri) 

 Hayal dünyasını zenginleştirmek (masallar, çizgi romanlar ve resimli kitaplar) 

 

Çocuk ve gençlik edebiyatı neden tercih edilmelidir? 
 

Yabancı dil öğretiminde ilk seviyelerden yani yeni başlayanlardan itibaren çocuk ve gençlik 

edebiyatından yararlanma söz konusu olabilir. Zaten ilköğretimin ders kitaplarında bu türlere ait 

metinler yer almaktadır. İlk başlarda edebiyat çalışması okuma ve yazma aktiviteleriyle 

gündeme gelir. Çocuklarda okuma alışkanlığı kazandırmada form ve içerik açısından çocukların 

zevkine uygun türlere başvurulabilir. Kitap seçimi konusunda öğretmen ve ebveynler seçici 

davranmalıdırlar. Çocukların gözünü korkutmayacak kolay kitaplar seçilmelidir. Çocuğun 

yaşına, duyarlılığına ve ilgilerine uygun kitap seçimi yanında sözcük dağarcığı sınırlı ve cümle 

kuruluşları basit olan kitaplar önerilir. Burada basit kitap derken ″onu küçümsememe ve basitlik 

seviyesini iyi ayarlama kaydıyla  çocuklara  basit kitap vermekten bahsediyoruz; “basit”  derken 

asla “basitçi” olarak düşünmemek gerekir. Basit de olsa faydalı, gerekli olması arzu edilir. 

Çocuğa sadece önceden bildiği ve ele aldığı terimleri ve yapıları vermek onu bir şekilde 

çocuklaştırmak, onun büyümesine engel olmaktır″ (Held, 1985:13). Unutulmamalıdır ki; 

çocuklar kendi ilgilerine ve beklentilerine cevap veremeyen kolay, sıkıcı, ilgi uyandırmayan 

kitaplara karşı hep zor kitapları tercih ederler. 

 

Okul öncesi dönemde de bu türlerden yararlanmak mümkündür. Bunlar arasında ilk akla 

gelenler resimli kitaplar, çocuk şiir ve şarkılarıdır. Bir şarkının veya şiirin ritmi çocuk için  çok  

önemlidir. Tekrarlanan  sözcükler,  kafiyeler çocuğun  hafızasına daha kolay kaydolur. Çocuğun 

oyun oynama ve eğlenme ihtiyacını da gidermesi açısından da önemli kaynaklardır. İleriki 

yıllarda çocuk ve gençlik edebiyatının diğer türleri eğitim programlarının hedeflerine uygun 

olarak kullanılır. Hikaye, masal, öykü ve roman gibi türlerle edebi çalışmalar yapılır. Ele 

alınacak bir metin üzerinde olay, kişiler, mekan ve zaman gibi unsurlar etrafında anlama ve 

çözümlemelerle çocukta edebi bakış açısı geliştirilir. Bu arada seçilen metinlerin görsel, düşsel 

ve biçimsel formları da yabancı dil öğrenenin motivasyonuna etki eden faktörlerdir. Bu 

çalışmalar drama ve dramatizasyon aktiviteleriyle de desteklenerek yabancı dil becerileri 

geliştirilmeye çalışılır.  

 

Bu edebiyatın hedef kitlesini oluşturan çocuk ve gençlere yönelik özellikleri arasında her 

şeyden önce özgür bir uygulama imkanının olması okulun zorunlu kıldığı bir kullanıma tabii 

olmamasıdır. Çocuk için oyun ve eğlence formatı içermesi ve bu ihtiyacı gidermesi açısından 

önemlidir. Yabancı dil öğreniminde tercih sebeplerini şu başlıklar altında sıralamak 

mümkündür: 

 

 

 Öğrenciler çok hacimli kitapları ellerine almak istemezler, bu onların gözünü korkutur, 

halbuki çocuk ve gençlik edebiyatı eserleri her yaş ve seviyeye uygun eserlerdir. 

 Okuma alışkanlığını artıracak öğrenciyi kitaba bağlayacak özellikler içerirler.   

 Kullanılan yazı karakterleri çocuğun yaşına uygun olarak seçilirler. 
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 Çocuğun dikkatini çekecek çizimler içerirler. 

 Çocuğun dünyasına girerek okuma arzusu uyandırırlar. 

 Anlatımın çok güzel kurgulanmış olması, 

 Zaman, anlatım ve yan anlam kullanımlarının her türlü karışıklıktan uzak oldukça basit 

ve anlaşılırlığı, 

 Kahramana uygun düşen ″ben″ zamirli anlatımın hakim olması, 

 Olay örgüsünün akışının kolaylığı 

 Kahramanları birbirine bağlayan ilişkilerin doğasını daha kolayca belirginleştirmeye 

imkân tanıması, 

 Kısa cümlelerden oluşması,  

 Yabancı dil sınıfında öğretilen hedef dile uygun diyalogların çokça kullanılması, 

 Yabancı dile yönelik öğretici özelliği, 

 Günlük kullanılan sözcük dağarcığını geliştirmesi sayılabilir. 

 gençlerin bilişsel kapasitelerine uygun kültürel göndergeler sunması, 

 okuyucuların sözcük dağarcığına uygun düşen sözcüklerin kullanımı ve zenginliği, 

farklı kültürlerin aktarılması ve içeriklerin güncelliği sayesinde uluslar arası bir nitelik 

göstermesi, 

 kültürlerarası ve disiplinler arası olması özellikleri sayabiliriz. 

 

SONUÇ 
 

Çocuk ve gençlik edebiyatı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemli 

gelişmeler kaydetmiş bir geçiş edebiyatıdır. Bu edebiyat, sıkça başvurulması zorunlu olan bir 

okul kitabı olmadığı için hoş vakit geçirme ve eğlenme aracı olarak görülür. Bu edebiyatın çok 

sayıda türe sahip olması, yabancı dil öğretmenleri için oldukça zengin bir doküman ve kaynak 

oluşturmaktadır. Ancak bu edebiyatın kendine özgü zorlukları vardır. Herşeyden önce hitap 

ettiği kesim yaş ve algı itibariyle yetişkinden çok farklıdır. Bu yüzden çok ayrı bir özen 

gerektiren edebiyat türüdür. Çocuk ve gençlik edebiyatı ürünlerinin hedef okuyucu kitlesinin 

yaşlarına, ilgilerine, duygularına, bilişsel düzey ve beklentilerine göre hazırlanma zorunluluğu 

vardır. Roman, öykü, masal, şiir, destan, biyografi, çizgi roman, gazete ve dergi ve diğer türleri 

kapsayan bu edebiyat,  öğrencilerin hedef dilde yetkinliğe ulaşmalarına, farklı bir kültürü 

tanımalarına, kendi vizyonlarını oluşturmalarına ve bizzat kendilerini keşfedip kişiliklerini 

oluşturmalarına aracılık eder. Çocuk  ve  gençlik  edebiyatı dilsel  becerilerin  gelişmesine katkı 

sağlarken aynı zaman da yabancı dil öğrencilerinin zihinsel, sosyal, kültürel gelişimlerine destek 

vererek, onların dünyayı anlamasına yardım eder. Sınıfta zengin ve her açıdan yararlı edebi bir 

ortam oluşturarak kitap kültürünü geliştirir. Bir şiir çalışması sırasında öğrenciye dilin estetik 

işlevini göstererek ondan benzer denemeler üretmesine imkan sağlar. Yazılı ifade becerisini 

geliştirir. Hedef dilde sözcük dağarcığında gözle görülür artış kaydedilir. Masal anlatımı 

sırasında sözel becerinin gelişmesine aracılık eder. Masal, çizgi roman ve resimli kitaplarla hayal 

dünyasının zenginleşmesine olanak sağlar. Yabancı dile özgü ifade ve deyimlerin öğrenilmesini 

kolaylaştırır. Sonuç olarak, çocuk edebiyatı ürünleri yabancı dil öğretiminde çocukların dilsel 

becerilerini geliştirmek için kullanılabilecek ideal öğretim araçları arasındadır.  
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