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Özet 

Bu çalışmanın amacı Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (2018) temel yetkinlikleri arasında yer alan kültürlerarası becerilerin 
çocuk yazınları sayesinde desteklenebileceğinin gösterilmesidir. Araştırma, nitel özellik gösteren kuramsal bir çalışmadır. Veri 
toplama tekniği olarak doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Araştırma dokümanları şunlardır: “Trompistan’dan Gelen 
Çocuk”, “Köprü Olan Deniz”, “Sabahtan Akşama Dünya Masalları 1” ve “Sabahtan Akşama Dünya Masalları 2”. Verilerin 
çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, kültürel farkındalık ve duyarlılık eğitimini 
destekleyen bu kitaplar sayesinde, farklı kültürlerin inanışları, değerleri ve gelenekleri öğrenilebilir. Bu sayede okul çağı 
dönemindeki çocukların, yaşadıkları olay ve durumlara karşı farkındalık ve duyarlılık gösterebileceği düşünülmektedir.  
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From Cultural Awareness To Cultural Sensitivity: A Reading Text Study 

 

Abstract 

The aim of this study is to show that intercultural skills, which are among the main skills of Turkish Language Curriculum 
(2018), can be supported through children's literature. The research is a theoretical study showing qualitative characteristics. 
Document analysis was used as data collection technique. The research documents are as follows: “Trompistan’dan Gelen 
Çocuk”, “Köprü Olan Deniz”, “Sabahtan Akşama Dünya Masalları 1” ve “Sabahtan Akşama Dünya Masalları 2”. Content 
analysis technique was used to analyze the data. According to the findings of the research, the beliefs, values and traditions of 
different cultures can be learned through these books supporting cultural awareness and sensitivity education. In this way, it is 
thought that children in school age can show awareness and sensitivity to the events and situations they experience. 
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1. GİRİŞ  
Kültürün insana dair tüm unsurları içine alan toplumsal bir kavram olduğu bilinmektedir. Kültür, bireye aynı 
değerlerin kabul gördüğü bir yaşam alanı sunabilir ve içinde yaşanılan topluluğun başka topluluklarla farklılıklarını 
ortaya koyarak aidiyet duygusunu sağlayabilir. Fransızca “culture” kelimesinden gelen (TDK Güncel Türkçe 
Sözlük,2005:1282) kültür kavramına dair değişik açıklamalar da yapılmıştır. Bazıları şu şekilde gösterilebilir: 

• Eagleton (2000; akt: Quantz,2003) kültürü, değerler, gelenekler, inançlardan oluşan ve belli bir grubun 
yaşam biçimini ifade eden karmaşık bir kavram olarak tanımlamıştır.   

• Kültür, belli bir topluluğun ortak özelliklerini yansıtan anlamlı sistemler bütünü olduğu için, genele hitap 
eden bir kavramı karşılamaktadır (Hoppers, 2009). 

• Ogbu (1995)’ya göre kültürler kendi içlerinde farklılaşan; doğru ve ideal olan davranışları belirleyen kendi 
bileşenleri olan bir olgudur (akt: Kossman, 2003). 

• Kaplan (2012)’a göre kültür, bir devleti var eden insan yığınlarını aynı aidiyet duygusuyla bir araya 
getiren ve onlara millet olma bilinci kazandıran önemli bir unsurdur. 
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Yapılan açıklamalardan yol çıkılarak kültürün, belli bir grubu ya da insan topluluğunu, diğerlerinden ayıran temel 
bir sınır olduğu söylenebilir. Kaplan (2012)’a göre güzel sanatlar, resim, müzik, dans, heykel, mimari, yiyecekler, 
giyecekler, içecekler, silahlar gibi insan yaşamının ve günlük hayatın bir parçası olan her şey kültürün alanına 
girer. Aynı grup içinde yaşayan bireyler, sürekli bu değerler bütünü içinde varlıklarını sürdürdükleri için, farklı bir 
değerler bütünüyle karşılaştıklarında kültür denilen olgunun farkına varabilirler. Bu durum, bireyin kendi 
grubundaki bireylerle bütünleşip başka kültürden bireylerle farklılaşmasının sebebidir. Bu sayede aynı kültürel 
değerlere sahip insan gruplarının milliyetçilik bağı ile kültürel farkındalığa ulaştıkları düşünülmektedir. 

1.1. Amaç  
Çalışmanın amacını, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (2018) temel yetkinlikleri arasında yer alan kültürlerarası 
becerilerin çocuk yazınları sayesinde desteklenebileceğinin gösterilmesidir. Bu amaç doğrultusunda şu araştırma 
sorularına cevap aranmıştır: 

• İnceleme materyallerini oluşturan çocuk kitaplarında kültürel farkındalık ve kültürel duyarlılık ne açılardan 
ele alınmaktadır? 

• İnceleme materyallerini oluşturan çocuk kitaplarında kültürel farkındalığa ve kültürel duyarlılığa nasıl 
değinilmiştir? 

1.2. Önem  
Gelişen teknoloji ve bundan doğrudan etkilenen farklı kültürden insanlar arasındaki iletişim sayesinde kültürel 
farkındalığın yanı sıra farklı kültürlere karşı duyarlılığın da önem kazandığı görülmektedir. Çeliktürk (2011) oluşan 
bu durumu Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik bilincinin kırılması ve yerini farklı kültürlere duyarlılığın 
alması olarak açıklamaktadır (akt: Damgacı ve Aydın,2013).  

Kültürel farklılıklara duyarlılığın ülkeler açısından ve evrensel anlamda kabul görmesi, birçok alanı etkilemiştir. 
Bunların başında eğitim gelmektedir. Bigatti, vd.(2012) bu konuda üç noktaya dikkat çekmiştir. Onlara göre farklı 
kültürlere duyarlılığı içeren eğitim, öğrenci merkezli, sosyal adalet ve demokratik haklar konusunda bilgilendirici 
ve sadece farklılıkları vurgulayan bir içerikten daha fazlasına sahip olmalıdır. Banks (2003) ise en az şu üç 
bileşenden oluştuğunu belirtmektedir: Bir düşünce ya da kavram, bir eğitim reformu ve bir süreç (akt: 
Bonenfant,2013). Kymlicka (1998) ise farklı kültürlere duyarlılığı içeren eğitimin nasıl olması gerektiği konusunda 
üçlü bir öneri sunmuştur. Ona göre, bu eğitim içeriğinde ana milli değerler, ders verilen grupların kültürel mirası ve 
farklı grupların kültürel mirası yer almalıdır (akt: Negev ve Garb,2014). Bonenfant  (2013) da öğrenme ve öğretme 
sürecinde kültürel farklılıkların önemine değinerek, günümüz eğitim modeli için şu tavsiyelerde bulunmaktadır: 

• Kültürel farklılıklar önemli bir yere sahiptir. 
• Okullar, değişik grupların ve farklı kültürlerin haklarına saygı duyma açısından örnek teşkil etmelidir. 
• Müfredatlar oluşturulurken sosyal adalet ve eşitliğin önemi göz önünde bulundurulmalıdır. 
• Demokratik bir toplum için okullardaki eğitim tutumları ve değerleri, bu yönde olumlu etkilemelidir. 
• Eğitim, farklı gruplardan öğrencilerin ders aldığı; bilgi, beceri ve tutumların destekleyici özelliğe sahip 

olduğu bir şekilde verilmelidir. 
• Eğitimciler, aileleri ve toplumu işin içine katmalıdır. 

Bu açıklamalara ek olarak Cüceloğlu (1994)’na göre, 6-12 yaş arasını kapsayan ve okul çağı dönemi olarak 
bilinen dönemde, çocuklar başka birinin gözüyle dünyayı görebilme becerisi geliştirir (akt: Koç, vd.,2001). Bu 
yüzden ilk okul çağı çocuklarının, başka insanların gözünden dünyayı görebilme, onlarla empati kurarak sağlıklı 
sosyal ilişkiler geliştirmeleri için bu dönemin kritik bir dönem olduğu söylenebilir. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede bu 
konunun üzerinde önemle durulması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü Türkiye, bulunduğu coğrafi konum 
itibariyle sekiz farklı ülkeye (Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye, Yunanistan) 
karadan doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Komşusu olan bu ülkeler arasında bir geçit görevi gören Türkiye 
aynı zamanda Balkanlar’ın, Orta Doğu’nun, Orta Asya’nın kültürel zenginliklerini taşımaktadır. Ayrıca son yıllarda 
sınır komşusu olan ülkelerde meydana gelen siyasi olaylar, Türkiye’ye göçlere sebep olmuştur. Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün verilerine göre 2018 yılında Türkiye’de resmi olarak yaşama hakkına sahip yabancı sayısı, 856. 
470’tir. 

Nitekim Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda da bu konunun önemi dikkat çekmektedir. Türkçe Dersi Öğretim 
Programı’nda (2018) kültürel kimlik farkındalığı ve farklı kültürlere duyarlılık, ana yetkinler arasında sosyal ve 
vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler ile kültürel farkındalık ve ifade olarak yer bulmuştur. Bu açıdan bu becerinin 
gelişebilmesi için kritik dönem olan 6-12 yaş dönemindeki öğrencilere sunulan öğretim materyallerinin önemli bir 
yere sahip olduğu düşünülmektedir. Farklı kültürlere duyarlılığın ve empati kurmanın özellikle bu yaş (6-12) 
dönemi çocukları için üzerinde durulması gereken bir konu olması gerektiğinden bu araştırma önem taşımaktadır. 

1.3. Sınırlılıklar  
Bu çalışma “Trompistan’dan Gelen Çocuk”, “Köprü Olan Deniz”, “Sabahtan Akşama Dünya Masalları 1” ve 
“Sabahtan Akşama Dünya Masalları 2” adlı dört kitap ile sınırlandırılmıştır.  
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2. YÖNTEM  
2.1. Araştırma Deseni 
Kültürel farkındalık ve duyarlılık ile ilgili çocuk kitaplarının etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma 
kuramsal bir nitelik taşımaktadır. Veri toplama tekniği olarak da doküman incelemesinden yararlanıldığı için nitel 
araştırma yöntemine uygun bir içeriğe sahiptir. 

2.2. Veri Toplama Aracı 
Çalışmanın veri toplama aracı, nitel araştırma tekniklerinden biri olan doküman analizidir. Doküman analizi, veri 
toplama sürecinde başka yöntemlere gerek duymadan (Yıldırım ve Şimşek, 2013) araştırmayla alakalı yazılı ve 
basılı kaynakların incelenmesi sonucu (Bogdan ve Biklen,2007) verilerin elde edildiği bir tekniktir. Bu araştırma da 
çocuk kitaplarının incelenmesine dayandığı için doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Araştırmanın 
dokümanlarını, Serpil Ural’ın “Trompistan’dan Gelen Çocuk”, “Köprü Olan Deniz”, “Sabahtan Akşama Dünya 
Masalları 1” ve “Sabahtan Akşama Dünya Masalları 2” adlı dört kitabı oluşturmaktadır. Doküman olarak bu 
kitapların seçilme sebebi, “Çocuk Edebiyatının Nobel”i olarak da adlandırılan Hans Christian Andersen Ödülü’ne 
Türkiye’yi temsilen Serpil Ural’ın aday olarak gösterilmesidir. Çalışmanın amacı açısından önemli olan Hans 
Christian Andersan Ödülü, her iki yılda bir Uluslar Arası Çocuk ve Gençlik Kitapları Kurulu tarafından 
yapılmaktadır. Yarışmanın amacı, kültürel duyarlılığı ve empatiyi içeren nitelikli çocuk kitaplarını yücelterek 
uluslararası anlayışı geliştirmeye çalışmaktır. Araştırmanın bulgular bölümünde kitaplardan alıntı yapılırken 
kolaylık sağlaması açısından Dünya Masalları 1 kitabı, “DM1”; Dünya Masalları 2 kitabı, “DM2”; Köprü Olan Deniz 
kitabı, “KÖD” ve Trompistan’dan Gelen Çocuk kitabı da “TGÇ” olarak kodlanmıştır. 

2.3. Verilerin Analizi 
Bu araştırmada, iletişimin yazılı ve belirgin içeriğinin nesnel, sistematik, sayısal tanımlarını yapan (Berelson,1952) 
doküman incelemesi yapmak için uygun bir teknik olan (Merriam, 2013) içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen 
verilerin sayısal ve yüzdesel olarak değerlerinin ortaya konduğu içerik analizi (Bilgin,2014) sürecinde Yıldırım ve 
Şimşek (2013:260)’in analiz süreci üzerine ortaya koymuş olduğu şu dört aşama temel alınmıştır: (1) verilerin 
kodlanması, (2) temaların bulunması, (3) kodların ve temaların düzenlenmesi, (4) bulguların tanımlanması ve 
yorumlanması. 

• Verilerin kodlanması aşaması: Kitaplar dikkatli bir şekilde okunmuş, kültürel farkındalık ve duyarlılık 
boyutunda ele alınan bölümler saptanmıştır ve kodlar oluşturulmuştur. 

• Temaların bulunması: Oluşturulan kodlardan ilişkili olanlar bir araya getirilmiş ve temalar belirlenmiştir. 
• Verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenip tanımlanması: Bu aşamada belli temaların altına 

yerleştirilen kodlar, okurun anlayacağı şekilde sade bir dil ve görsel düzende sunulmuştur. 
• Bulguların tanımlanması ve yorumlanması: Bu aşamaya dair bilgiler bir sonraki bölümde ayrıntılı bir 

şekilde ele alınmıştır. 

2.4. Geçerlik ve Güvenirliğin Sağlanması 
Araştırmada iç geçerliğin sağlanması gerek örneklerle gerekse verilerin nasıl toplandığı ile ilgili ayrıntılı bilgiler 
verilerek yapılmıştır. Bu sayede verilerin analizi ve yorumlanması sürecinde tutarlılık sağlanmaya çalışılmıştır. 
Böylelikle çalışma açık ve anlaşılır bir şekilde oluşturularak geçerlik sağlanmaya çalışılmıştır. Dış geçerlik, 
araştırma sonuçlarının genellenebilirliğine ilişkin bir durumdur; nitel araştırmalar dayandıkları felsefe gereği 
genellemeye uzaktır (Yıldırım ve Şimşek,2013). Ancak bu çalışmada genellenebilirlik yakalanma kaygısı 
güdülmese de dış geçerlik için çalışmanın tüm süreci aşama aşama ele alınmıştır. Araştırmanın kodlama 
güvenirliğini saptamak için örneklem olarak seçilen dört kitap başka bir araştırmacı tarafından da analiz edilmiştir. 
İki uzman arasındaki kodlama güvenirliği Miles ve Huberman (1994:64)’ın ortaya koyduğu güvenirlik formülüyle 
karşılaştırılarak hesaplanmıştır. Diğer araştırmacının da yapmış olduğu çözümleme sonucunda, kodlama 
güvenirliği % 90 olarak tespit edilmiştir. Miles ve Huberman (1994) sağlam bir nitel güvenirlik için yapılan kodlama 
güvenirliğinin en az % 80 uyum seviyesinde olması gerektiğini belirtmektedir. 

3. BULGULAR 
Araştırmanın bu bölümü, veri analizinde açıklanan içerik analizinin son aşamasını içermektedir. Bu bölüm 
araştırma sorularından hareketle iki başlık altında ele alınmıştır. 

3.1. Çocuk Kitaplarında Ele Alınan Kültürel Farkındalık ve Duyarlılık Ögeleri 
İncelenen dört kitapta kültürel farkındalık ve duyarlılık değişik açılardan ele alınmıştır. Tablo 2’de kültürel 
farkındalık ve duyarlılık ile ilgili saptanan kategoriler, kodlar ve sıklık değerleri verilmiştir. 
Tablo 1. Kültürel Farkındalık ve Duyarlılık Ögeleri 

                  Kategori                               Kod f 
Farklı kültürlere ait inanışlar 
 

Doğa olaylarını bir güce bağlama 12 
Olağanüstü olaylar 4 
Doğadaki varlıkları simge olarak kullanma 2 
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                  Kategori                               Kod f 
İnançların yaptırımı 1 
Geçmişte kalan inançlar 1 
Toplumsal özelliklere gönderme yapan 
inanışlar 

1 

Farklı kültürlere ait isimler ve 
anlamları 
 

İnsan dışı varlıklara verilen isimler 9 
İnsan isimleri 7 
İsimlerin kökeni 2 

Kültürel farklılıklara karşı 
evrensel değerler ve duygular 

Mutluluk 3 
Merak 3 
Hüzün 2 
Umursamazlık 2 
Aşk 2 
Korku 2 
Öfke 1 
Utanç 1 
Özlem 1 
Yaşam mücadelesi 1 

Farklı kültürlere ait kurallar ve 
gelenekler 

Düzen sağlayan gelenekler 4 
Geleneklerin gerekçesi 1 
Geleneklerin eşitlik ilkesi 1 

Kültürel farklılıklarda beden 
dilini kullanma 

İşaret dili 4 
İşaret dilinde onaylama 1 

Kültürler arası benzerlikler Değişmeyen karakterler 3 
Olağanüstü kişiler ve olaylar 1 

Kültürel etkileşim 
 

Süreç 1 
Kültürlerin buluşma noktası 1 

Edebi türlerin her kültürde var 
olduğu 

Coğrafyası belli olan türler 1 
Coğrafyası belli olmayan türler 1 

Farklı diller ve ifadeler Anlamlandırılamayan ifadeler 1 
Varlığı hissedilen ama 
bilinmeyen kültürler Öngörü 1 

Edebi türlerde kültürel farklılık Benzerlikler ve zıtlıkların buluşması 1 
 
Tablo 2’den anlaşılacağı üzere, kitaplarda geçen kültürel farkındalık ve duyarlılık ögeleri kültürel farklılıkların yanı 
sıra tüm kültürler de var olan evrensel ögelere de yer vermiştir. 

3.2. Çocuk Kitaplarında Kültürel Farkındalığa ve Duyarlılığa Değinme Biçimi 
Bu bölümde kültürel farkındalık ve duyarlılığa ilişkin içerik analizi sonucu ulaşılan kategoriler ve kodlar 
örneklendirilmiştir. Bu kategoriler ve kodlara ilişkin örnek ifadeler, kitaplardan değiştirilmeden alınıp sunulmuştur. 

3.2.1. Farklı kültürlere ait inanışlar 
Trompistan’dan Gelen Çocuk ve Köprü Olan Deniz adlı kitaplarda farklı kültürlere ait inanışlar ilgili herhangi bir 
örneğe rastlanmamıştır. Sabahtan Akşama Dünya Masalları 1 ve Sabahtan Akşama Dünya Masalları 2 adlı 
kitaplarda toplam 21 yerde bu başlığa değinilmiştir. Aşağıda, her iki kitaptan da açıklayıcı olması açısından beşer 
örnek verilmiştir. 

• “Derler ki, Maui bu balığı tutarken denizin dibinden su üstüne ilk çıkan Hikurangi Tepesi olmuş. Güneşin, 
yeryüzünde ilk aydınlattığı yer!” (DM1:8) 

• “Doğa olaylarını kendilerine özgü masallarla, söylencelerle açıklamaya çalışan Avustralya yerlileri 
Aborijinler, güneş bu ülkeyi aydınlatsın diye hayvanların çok uğraştığını anlatırlar.” (DM1:10)  

• “Japonların bir özelliği çok çalışkan olmalarıdır… Derler ki, çalışkan insan her şeyden güçlüdür.” (DM1: 
13). 

• “Çok soğuk bir bölge olan Sibirya’da anlatılan pek çok masal, güneşe ve sıcağa özlemi dile getirir. Bu 
masallardan biri, güneşi kötü ruhların çalıp sakladığını, sonra onu bir tavşanın kurtarıp Sibirya göklerine 
geri getirdiğini anlatır.” (DM1:17) 

• “Çin’in kültüründe ejderhaların özel bir yeri vardır. Ejderha yüksek güç, enerji ve başarının simgesidir.” 
(DM1:20). 

• “Trollerin özellikle Noel zamanı insanların arasına karıştıklarına inanılır.” (DM2:18). 
• “Portekiz’den sonra güneşin ışınları bu koca denizi aydınlatarak yol alırken bir ada-ülke olan İzlanda’ya 

ulaşır… Eski zamanlarda pek çok yerinin ormanlarla kaplı olduğu söylenir.” (DM2: 28).  
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•  “Meksika halkının inanışına göre Yağmurcu, çok yüksek bir tepede oturan ve doğa güçlerine 
hükmederek istediği zaman yağmur yağdırabilen insan kılığında bir yaratıkmış.” (DM2:36).  

• “Bir kaptana sevdalandığı için, okyanustaki gemileri kazalardan koruduğu, kayalıklara çarpmalarını 
önlemek için sesler çıkarttığı da söylenir. Şili’nin kuzeyindeki kayalık bölgenin adı, bunun için ‘Denizkızı 
Kayalığı’dır.” (DM2:41). 

• “O günden sonra Güneş doğudan batıya ağır ağır giderken Havai’de yaşayanlar işlerini rahatça bitirir, 
kalan zamanda da Güneş’in yavaş yavaş batışını seyrederlermiş. Derler ki, bu yüzden Havai Adası’nda 
günbatımı, her yerden daha renkli, daha güzel olurmuş.” (DM2:49) . 

3.2.2. Farklı kültürlere ait isimler 
Köprü Olan Deniz kitabı dışında tüm kitaplarda bu başlık saptanmıştır. Kitaplar ve örnek ifadeler şu şekildedir: 

• “Balığa benzeyen bu adaya Kuzey Adası deniyor şimdi. Yeni Zelanda yerlileri ise ‘Maui’nin Balığı’ demek 
olan ‘Te-Ika-A-Maui’ diyorlar.” (DM1: 8). 

• “Bir ‘kıta ülke’dir Avustralya. Yerlileri olan Aborijinler, yaklaşık elli bin yıldır burada yaşıyorlar.” (DM1: 10).  
• “Çin’deki dört büyük akarsu; Heilongiiang (Kara Ejderha), Hoang-ho (Sarı Nehir), Çangiyang (Uzun 

Nehir) ve Zhuiiyang (İnci) da, bir zamanlar denizde yaşayan ve insanlara yardım etmek isteyen bu dört 
ejderha derler.” (DM1:22). 

• “Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da, çeşitli dinlerden insanlar yaşar. Brahmanlar, 
bunların en önemlilerindendir.” (DM1:23). 

• “20. Yüzyıla kadar resmi adı Farsistan olan bu ülkenin çok zengin bir kültür ve sanat birikimi vardır.” 
(DM1:28). 

• “Fırtına Burnu adındaki bu kayalık, dünyada en fazla gemi kazalarının olduğu, en çok geminin battığı 
yerdir.” (DM2:7). 

• “Uçan Hollandalı bir geminin adıymış.” (DM2:7). 
• “İskandinav ülkelerinin masallarında bu bölgeye özgü kahramanlar, ‘Trol’ adı verilen yaratıklar çıkar 

karşımıza. Doğadaki gizemli güçlerin simgesi, doğaüstü yaratıklardır bunlar.” (DM2:18). 
• “Çok eskiden Kuzey Amerika’nın en doğusunda Vavaniki adında bir grup Kızılderili yaşarmış. Vavaniki 

onların dilinde ‘Işığın Çocukları’ demekmiş.” (DM2: 32). 
• “Brezilya’nın yağmur ormanlarıyla ünlü Amazon bölgesinde yeşil ve kırmızı tüylü, Uirapuru adında çok 

güzel bir kuş vardır.” (DM2:43). 
• “Oymak Başı ‘Nomi’ deyince Trompistan’dan gelen çocuk ayağa kalktı.”(TGÇ:13). 
• “Daha sonra, uzak bir ülkeden gelen, sapsarı saçlı, ince yapılı bir çocukla ben eşleştik. Adı Denka imiş.” 

(TGÇ:14). 

3.2.3. Kültürel farklılıklara karşı evrensel değerler ve duygular  
Tüm kitaplarda değişik oranlarda bu başlık altında örnekler saptanmıştır. Kitaplar ve örnek ifadeler şu şekildedir: 

• “Dalgaların sürükleyerek Manos’a doğru getirdiği bu güzel şey de ne! Hemen suya girip küçük tekneyi 
yakaladı. Direğinin yarısı kırıktı. Manos bunu önemsemedi çünkü onarılabilirdi. Yırtılan yelkenin yerine 
de, annesinin kumaş parçalarından biri konabilirdi. Manos’a yine bir büyünün içindeymiş gibi geldi. Bu bir 
mucizeydi! Mutluluktan yerinde duramıyor, hopluyor, zıplıyordu. Sonra dikkatle denizin karşı kıyısına 
baktı.” (KÖD, 9). 

• “Ama o ne! Pırıl pırıl bir top, Osman’ın olduğu kıyıya yaklaşıyor! Osman gözlerini önce kocaman 
kocaman açtı, sonra ‘Doğru mu görüyorum?’ diye ovuşturdu. Evet, dalgalar kumsala olağanüstü 
güzellikte bir top getirmişti. Osman inanamayarak topa yaklaştı, onu sudan çekip aldı ve içi sevinçle 
doldu. Gülerek denizin karşı kıyısına baktı.” (KÖD,11). 

• “Osman da Manos da ağlıyordu. Biri denizin o yanında, biri bu yanında. Her biri kendini dünyanın en 
mutsuz ve umutsuz çocuğu sanıyordu.” (KÖD, 13). 

• “Maui ise onları dinlemiyor, sakin sakin şarkı söylüyormuş.” (DM1:8). 
• “’Kızarsa kızsın. Ben insanlara yardım etmek için elimden geleni yaparım’ demiş.” (DM1:21).   
• “Ertesi gün sabah olur olmaz, Çamaşırcı Kadın daha işe bile gitmeden Prens, yanında annesi Kraliçe ile 

birlikte yüzünü görmeden sevdalandığı kızı istemeye gelmiş.” (DM1: 30). 
• “Evde hiçbir ocak yanmadığını, hiçbir yemek kokusu olmadığını görünce şaşırmış. Merakı daha da 

artmış.” (DM1:33). 
• “Yeni bir ülkede, yeni bir hayat kurup ömürlerinin sonuna kadar mutlu olmuşlar.”(DM1:35). 
• “’Elbette korkulur’ demiş bir denizci.” (DM2:7). 
• “Kadın meraklı ya, adama suyu verirken, ‘Nereden geliyorsun?’ diye sormadan duramamış.” (DM2:11). 
• “Artık kimsesi kalmayan genç adam buna çok üzülmüş.”(DM2:29). 
• “Oysa öyle derin bir sevgiyle bağlanmış ki güzel kıza, ondan ayrı yaşamayı düşünemiyormuş.” (DM2:41). 
• “Oysa onların mutluluğunu kıskanan, mutluluklarını bozmak isteyen çok kişi varmış. Kızın güzelliğine 

vurulmuş olan pek çok genç erkek, onun yabancı bir kaptanla evleneceğini duyunca tüm umutlarını 
yitirmiş, deliye dönmüşler.” (DM2:41). 

•  “Hepimiz korku ve merakla uyku tulumlarımızın içinde oturmuş birbirimize bakıyorduk.” (TGÇ:24). 
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3.2.4. Farklı kültürlere ait kurallar ve gelenekler  
Bu başlık altındaki örneklere sadece Dünya Masalları 1 kitabında ve Dünya Masalları 2 kitabında rastlanılmıştır. 
Kitaplar ve örnek ifadeler şu şekildedir: 

• “’Çok teşekkür ederim’ demiş Şamali, ‘ben elimden geldiği kadar adak yemeği kurallarına ve 
geleneklerine uymaya çalışıyorum ama sizin önerinizi de dikkate alırım.’” (DM1:24). 

• “’Biliyorsunuz adak yemeklerinde bütün tanrıları sevindirmeliyiz.’” (DM1:26). 
• “’Görüyorum ki, yiyecek sunma işini usulüne göre yapıyorsun…’” (DM1:26). 
• “Şamali kocasının altın liradan söz ettiğini hatırlamıyormuş ama bu da geleneğin önemli bir parçasıysa, 

yerine getirmek zorunda olduğunu biliyormuş.” (DM1:26). 
• “’Biz de buraya ilk kez gelen yabancıya yalnız yedirip içirmek değil, onun cebine yolculuk için para 

koymak da bir gelenektir.’diyerek onu uğurlamış.” (DM1: 38). 
• “Halvor ve ailesi, o gece evlerine gelecek olan troller için güzel bir sofra hazırlamışlar.” (DM2:18). 

3.2.5. Kültürler arası benzerlikler  
Bu başlığın örneklerine sadece Dünya Masalları 1 kitabında ve Dünya Masalları 2 kitabında rastlanılmıştır. 
Kitaplar ve örnek ifadeler şu şekildedir: 

• “Hemen her masalda olduğu gibi Afrika masallarında da doğaüstü güçler, büyüler-büyücüler, yardım 
eden ya da engel olan hayvanlar çok görülür.” (DM1: 44). 

• “Afrika’nı kuzeyindeki ülkeler ve bu kıtadan Kızıldeniz’le ayrılan Arap Yarımadasındaki masallar birbirine 
çok benzer. Aynı masal kahramanları Arabistan’dan Fas’a, bölgenin tüm ülkelerinde, güneşin yakıp 
kavurduğu çöllerde dolaşıp dururlar.” (DM1: 39). 

• “Güneş için günün son duraklarından biri, Havai Adası’dır. Amerika Birleşik Devletleri’nin bir eyaleti olan 
bu adada, yerlilerin anlattığı masallarda, tanıdık bir kahraman çıkar karşımıza: Maui! Süper güçlerle 
donatılmış, iyiliksever ve şakacı küçük kardeş… Her sabah güneş ışıklarının ilk aydınlattığı yer olan Yeni 
Zelanda masallarından tanıdığımız kahramandır o.” (DM2:46). 

3.2.6. Kültürel farklılıklarda beden dilini kullanma  
Bu kategoriye ilişkin ifadeler şu şekilde gösterilebilir: 

• “Sonra her biri karşıdakini işaret edip onun adını bağırmaya başladı. Karşı kıyıdaki arkadaşa, onu duyup 
anladığını göstermek için.”(KÖD:7). 

• “Ben de ona yardım etmek için elimle kocaman bir hayvanı anlatacak işaretler yapıyordum.” (TGÇ:25). 
• “Çok geçmeden geri geldi ve gülerek bizlere eliyle ‘Gelin’ işareti yapmaya başladı.” (TGÇ:27). 
• “’Ben Osman!’diye bağırdı biri, en yüksek sesiyle kendini işaret ederek.  
• “Ego Manos!’ diye bağırdı karşı kıyıdaki de kendini göstererek.”(KÖD:7). 

3.2.7. Kültürel etkileşim  
Bu kategoriye ilişkin ifadeler şu şekildedir: 

• “Girit’ten kaynaklanan masallar da deniz yoluyla başka yerlere yayılmış, kulaktan kulağa değişerek 
günümüze gelmiştir.” (DM1: 36). 

• “Yüzyıllardır Doğu’dan Batı’ya göçerken buradan geçen ve buraya yerleşen çeşitli halkların 
kültürlerindeki masalların izlerine ülkenin her köşesinde rastlanıyor.” (DM1: 32). 

3.2.8. Edebi türlerin her kültürde var olduğu  
Bu kategoriye ilişkin ifadeler şunlardır: 

• “’Güneş doğudan doğar’ bilirsiniz ama yeryüzünde güneş ışınlarının ilk aydınlattığı yer neresidir, bilir 
misiniz? 
Yanıt: Yeni Zelanda’da, Hikurangi Dağı’nın tepesidir. 
Gelin, Güneş’i izlemeye ve masal dinlemeye oradan başlayalım.” (DM1:6). 

• “Yabancı izcilerin her biri sırasıyla kendi dilinde, kendi ülkesine özgü bir şarkı söyleyecekti.” (TGÇ:18). 

3.2.9. Farklı diller ve ifadeler  
Bu kategoriye ilişkin ifade şudur:  

• “Oysa Nomi hiç gülmüyordu. Bana kaygıyla bakıp kendi dilinde hızlı hızlı konuşuyordu.” (TGÇ:35). 

3.2.10. Varlığı hissedilen ama bilinmeyen kültürler  
Bu kategoriye ilişkin ifade şu şekildedir: 

• “Çocukların ikisi de denizin ötesinde kendisi gibi biri olduğunu anlamıştı.” (KÖD:5). 
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3.2.11. Edebi türlerde kültürel farklılık 
Bu kategoriye ilişkin ifade şöyle gösterilebilir: 

• “İnsanlar masal anlatır dünya döndükçe, döndükçe, döndükçe…  
Güneşin aydınlattığı her köşede, 
Birbirine benzemeyen ve birbirine çok benzeyen masallar anlatılır.” (DM1:6). 

4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 
Dil, içinde yaşanılan toplumun bir parçasıdır. Araştırma bulgularına göre, çocuklar için seçilecek kitaplar, onların 
farklı dilleri ve ifade biçimleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar. Bu konu hakkında Bıçakçı ve Aral (2009) 
çalışmalarında, sosyal etkileşim kuramıyla ilgili bilgiler vermiş ve dil üzerinde sosyal, kültürel çevrenin etkisinden 
bahsetmişlerdir. Günlük dilin yazıya aktarıldığı nitelikli çocuk yayınları sayesinde, çocuklar, kendi kullandıkları dil 
dışında diller olduğunun farkında olurlar. Ayrıca, başka toplumlardaki bireylerin sosyal etkileşimleri sırasındaki 
ifade biçimlerini de tanımış olacakları düşünülmektedir. Norton (2007), çalışmasında, kültürel farkındalık ve 
duyarlılık eğitiminin dünya üzerindeki önemine değinerek, kültürel farklılıklara karşı duyarlılık sağlayan bir okuma 
öğretiminin gerçekleştirilmesini savunmuştur. Bu amaçla da Norton (2007) beş aşamadan oluşan bir model 
geliştirmiştir. Bu modelde, bir kültüre ait geleneklerin, mitlerin, tarihi olayların ve o kültürün çağdaş yazınının 
çocuklara sunulan edebi ürünlerle kültürel farkındalık ve duyarlılık bakış açısıyla kazandırılabileceğini 
savunulmaktadır.  Bu yönüyle araştırmanın bulgularını destelemektedir. 
Okul çağı olarak nitelendirilen 6-11 yaş dönemi toplumsallaşma açısından kritik bir dönemdir. Bu döneme kadar 
anne babasının yönlendirmelerine bağlı hareket eden çocuk, bu dönemde kendi kontrol mekanizmasını oluşturur 
(Güngör,2004). Battle (2009) yapmış olduğu çalışmasında bu noktaya dikkat çekmiş ve aile ile okul işbirliğinin 
önemini ortaya koymuştur. Bu noktada, bu yaş dönemindeki çocuklara sunulan kitaplarının ve ders 
materyallerinin önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Çünkü çocukların, kendi toplumsal değerlerini 
oluşturmuş olduğu bu dönemde, başka kültürlerin ve toplumların da farkında olarak durumları değerlendireceği 
düşünülmektedir. Binbaşıoğlu (1995)’na göre, okul çağı çocuklarının yarısından fazlası macera, hayvan ve başka 
çocukların başlarından geçen olayları anlatan hikâyelere ilgi duymaktadırlar. Araştırmanın bulgularından 
hareketle incelenen kitaplar, Binbaşıoğlu (1995)’nun o yaş döneminde çocukların hoşlandığı belirtilen her üç 
özelliği de karşılamaktadır. 
Araştırma bulgularına göre, kültürel farkındalık ve duyarlılık eğitimini destekleyen bu kitaplar sayesinde, farklı 
kültürlerin inanışları, değerleri ve gelenekleri öğrenilir. Bu sayede okul çağı dönemindeki çocukların, yaşadıkları 
olay ve durumları başkalarının gözüyle görebilmelerinin sağlanacağı düşünülmektedir. Erden ve Akman (2006)’a 
göre, okul çağına gelen her çocuk kendi çevresinin ve ailesinin bulunduğu değerler ve inançlarla dünyayı algılar. 
Bu yüzden Cüceloğlu (1994), okul çağının, çocuklar için önemli bir dönem olduğunu; bu dönemdeki çocukların, 
başkalarının gözüyle dünyayı görebilme becerilerinin geliştiğini ifade etmiştir (akt: Koç, vd.,2001:89). Knezevic 
(2010) milletler ve kültürler arasındaki ilişkinin eğitim sürecine yansıtılması gerektiğini savunduğu araştırmasında, 
kültürel farkındalık ve duyarlılık eğitiminin barış ve hoşgörüye dayalı bir dünya düzeni için gerekli olduğunu ifade 
etmiştir. Bu bağlamda okul çağı çocukları için önerilen bu kitapların kültürel farkındalık ve duyarlılık becerilerinin 
kazandırılmasında etkili olacağı düşünülmektedir. Bu açıdan araştırmanın bulgularından hareketle incelenen dört 
kitabın şu açılardan bir okuma metni olarak kullanılabileceği önerilmektedir: 

• İncelenen kitapların farklı kültürlere ait dilsel özellikleri doğru ve etkili bir şekilde ele alan niteliklere sahip 
olmasına özen gösterilmiştir. 

• Önerilen kitaplar içinde yaşanılan toplumun kurallarını ve kabullerini yansıtmaktadır. Aynı zamanda 
başka toplumların farklı inançlarının, kurallarının olduğu konusunda farkındalık kazandıran bir içeriğe 
sahiptir.. 

• Merak duygusunun araştırma becerisini geliştirdiği bilinen bir gerçektir. Seçilen kitaplar, öğrencilerin 
merak duygusunu teşvik eden bir içeriğe sahiptir. Çocuklara kendilerinin dışında bir dünya olup 
olmadığını merak ettirmekte ve öğretmektedir. 

• Önerilen kitapların, çocukların empati kurma becerisini geliştirecek niteliğe sahip olduğu 
düşünülmektedir. 
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