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ÖZET

ERSAN, Merve. Tablet Ortamında Resimli Çocuk Kitapları; Etkileşimli Bir
Resimli Çocuk Kitabı Uygulaması Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2014.

Günümüz teknolojisinin kullanıcısına sunduğu en önemli yeniliklerden biri olan
tablet cihazlar; haberleşme, sosyal ağlar, müzik, oyun ve daha birçok alan gibi,
resimli çocuk kitaplarına da var olabilecek yeni bir ortam yaratmıştır. Tablet
ortamında yer alan resimli çocuk kitapları “uygulama” olarak karşımıza
çıkmakta; basılı ortamda olduğu gibi bu alanda da çocuklar için gelişimsel
açıdan uygun, tasarım ve içerik açısından nitelikli uygulamalara ihtiyaç
doğmaktadır. Bu çalışmada, nitelikli bir etkileşimli çocuk kitabı uygulamasının
biçim ve içerik yönünden nasıl olması gerektiği ve bu uygulamaların öğrenme
üzerindeki etkisi araştırılmış; yapılan araştırmalar doğrultusunda bir “etkileşimli
çocuk kitabı uygulaması” tasarlanmıştır. Tez çalışması dört bölümde ele
alınmıştır.
Birinci bölümde, resimli çocuk kitaplarının tanımı ve teknoloji ile birlikte tarihsel
gelişiminden kısaca bahsedilmiş, resimli çocuk kitabı türleri incelenmiştir.
Araştırmanın ileri aşamalarına ışık tutması amacı ile resimli çocuk kitaplarında
niteliksel açıdan bulunması gereken özellikler üzerinde durulmuş, resimli çocuk
kitaplarının çocuk gelişimi açısından önemi vurgulanmıştır.
“Dijital Teknoloji Çağında Çocuk ve Kitap” başlıklı ikinci bölümde resimli çocuk
kitaplarının tablet ortamına aktarılmasını incelemeden önce, dijital teknoloji,
mobil ortam, tablet cihaz ve uygulama kavramları tanımlanmıştır. Çocuklara
yönelik tablet ortamında yer alan uygulamalardan kısaca bahsedildikten sonra,
kitap uygulamaları detaylı olarak ele alınmıştır. Bu uygulamaların bir “eğlenerek
öğrenme” aracı konumunda olmalarından dolayı, mobil öğrenme kavramı
irdelenmiş, çocuğun dijital teknoloji ile olan ilişkisi ve çocuk için gelişimsel




açıdan uygun etkileşimli medya deneyiminin nasıl olması gerektiği üzerinde
durulmuştur.
Üçüncü

bölümde,

tablet

ortamında

bulunan

etkileşimli

çocuk

kitabı

uygulamalarının kullanıcı arayüzü, etkileşim, hareket, ses ve oyun gibi özellikleri
ve bu özelliklerin gelişim ve öğrenme üzerindeki etkisi tanımlanmıştır. Konu ile
ilgili geçmişte yapılan araştırmalar ışığında, çocuklara yönelik nitelikli bir kitap
uygulamasında biçim ve içerik özelliklerinin nasıl olması gerektiği ile ilgili genel
kriterler belirlenmiştir. Araştırmanın uygulama projesinde rehberlik etmesi
maksadıyla

seçilen

üç

masal

kitabı

uygulaması,

belirlenen

kriterler

doğrultusunda incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Dördüncü bölümde ise tezin kuramsal kısmında toplanan bilgilerin ve yapılan
incelemelerin doğrultusunda, belirlenen kriterlere uygun bir etkileşimli masal
kitabı uygulaması tasarlanmıştır. 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik seçilen
“Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” isimli hayvan masalının, hem eğlenceli hem de
eğitsel özellikler barındırmasına dikkat edilmiştir. Uygulamayı oluşturan ögelerin
tasarım aşamaları, yöntemi ve etkileşim tasarımı resimlemeler ile birlikte
açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler:
Resimli Çocuk Kitapları, Resimleme, Mobil Ortam, Tablet Cihazlar, Kullanıcı
Arayüzü, Etkileşim, Uygulamalar, Etkileşimli Çocuk Kitabı Uygulamaları,
Eğlenerek Öğrenme, Gelişimsel Açıdan Uygunluk.




ABSTRACT

ERSAN, Merve. Picture Books on Tablet Devices; An Interactive Children’s
Picture Book App Design, Master’s Thesis, Ankara, 2014.

Today, tablet devices are one of the most important innovations that technology
offers to the user. For the fields like communication, social networks, music,
games and many more, these devices have created a new media to children’s
picture books as well. On tablet devices, children’s picture books emerge as
“applications” and just like in the print media; developmentally appropriate
applications, which are qualified in terms of design and content need to arise. In
this thesis, it has been researched that “how a qualified children’s book
application should be in terms of form and content” and how do these
applications affect learning. In the light of these researches, an interactive
children’s book application is designed. The study is discussed in four sections.
In the first section, the concept of picture book is defined and historical
development process of these books with the advent of technology is shortly
discussed. The categories of picture books are described. Intending to lead in
the next stages of the research, the process of evaluating quality in picture
books is examined and the importance of picture books in early childhood is
emphasized.
In the second chapter titled “The Child and the Book in the Digital Age”, the
concepts of digital technology, mobile media, tablet device and application are
defined before examining the transformation of picture books to the tablet
media. After putting a short emphasize on the applications aimed at children,
the concept of book application is discussed in depth. Since picture book apps
are tools of learning through fun, the notion of mobile learning is examined. The
relationship between child and digital technology and developmentally
appropriate use of interactive media is described.




In the third chapter, the features of interactive children’s book apps such as
user interface, interaction, motion, sound and game are defined and these
features’ effect on learning is examined. In line with the previous researches, a
general criterion of qualified book apps in terms of form and content is
designated. Three interactive book apps on fairy tales are analyzed and
evaluated with the designated criteria.
In the last chapter, in line with the theoretical information, an interactive
children’s book application is designed with the contribution of analyses in the
third chapter. A fable titled “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” which includes both
educational and enjoyable features is selected for this project. Each feature of
the application and its design process, method and interaction design are
explained by illustrations.

Key Words
Children's Picture Books, Illustration, Mobile Media, Tablet Devices, User
Interface, Interaction, Applications, Interactive Children's Book Apps, Learning
Through Fun, Developmentally Appropriate Practices.
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GİRİŞ

Çağlar boyu baskı teknolojisinde yaşanan gelişmeler resimli çocuk kitaplarının
tasarımında ve üretiminde büyük etkiler yaratmış, bu alanda çalışan sanatçılar
dönemlerinin en gelişmiş teknolojilerini kullanmaya çalışmışlardır. Teknolojinin
gelişimi resimli çocuk kitaplarının tasarım ve üretim ortamlarında dönüşümler
yaratmış olsa da amaç her zaman aynı olmuştur; çocuk için keyifli ve aynı
zamanda eğitici bir okuma deneyimi sağlamak. Günümüz teknolojisinin ise
resimli çocuk kitaplarına sunduğu en büyük yenilik mobil ortamlardır. Mobil
ortamda yer alan resimli çocuk kitapları “App Store” ve “Google Play” gibi
platformlar üzerinden yüklenebilen “uygulamalar” olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu platformlar sayesinde kitap uygulamaları dünya çapında büyük kullanıcı
kitlelerine ulaşabilmektedir. Tıpkı basılı ortamda olduğu gibi, bu alanda da
çocuklar için gelişimsel açıdan uygun, tasarım ve içerik açısından zengin
uygulamalara ihtiyaç doğmaktadır.

Mobil ortamlarda bulunan kitap uygulamaları her geçen gün geliştirilerek
çoğalmakta, bununla beraber hikaye anlatımı da yeni boyutlar kazanmaktadır.
Bu uygulamalarda, bir zamanlar basılı olan kitap sayfaları ses, hareket,
etkileşim ve oyun özellikleri içeren arayüzlere dönüşerek çocukların yeni bir
okuma biçimi deneyimlemesine imkan vermektedir. Artık birçok çocuğun iki tür
kitaplığı bulunmaktadır; biri geleneksel basılı kitaplardan, diğeri ise dokunmatik
ekranlı mobil cihazlar üzerindeki kitap uygulamaları ya da e-kitaplardan
oluşmaktadır. Yurtdışında yapılan çalışmalara bakıldığında, bu alandaki
çeşitliliğin oldukça fazla olduğu görülmektedir. 2012 yılından itibaren Bolonya
Kitap Fuarı’nda çocuklara yönelik etkileşimli kitap uygulamalarına da özel bir
kategoride ödül verilmeye başlanması bunun en iyi göstergesidir. Ülkemizde ise
çocuklara yönelik basılı ortamda bulunan yayınlarda olduğu gibi, kitap
uygulamalarında da nitelikten ziyade ticari kaygılar ile üretilmiş örneklere sıklıkla
rastlanmaktadır. Bu örnekler tasarım ve çeşitlilik açısından sınırlı kaldığından
tez çalışması kapsamında incelenmemiştir.




Kitap uygulamaları akıllı telefonlar ve tablet cihazlar üzerinde çalışmaktadır.
Ancak, akıllı telefon ekranlarının çocuklara yönelik bir uygulama için çok küçük
kalması nedeniyle araştırma “Tablet Ortamında Resimli Çocuk Kitapları” başlığı
ile sınırlandırılmıştır. Tabletler üzerinde çocuklara yönelik bir tasarım yapmak
başlı

başına

birçok

soruyu

beraberinde

getirmektedir.

Göz

önünde

bulundurulması gereken unsurlar, geleneksel çocuk kitaplarında bulunması
gereken özelliklere birçok açıdan hem benzemekte hem de farklılaşmaktadır.
Ülkemizde bu alanda yapılan araştırmaların yok denebilecek kadar az olması ve
tablet cihazlar için üretilen kitap uygulamalarının yetersiz kalması tez
konusunun seçilmesindeki temel nedenlerdir. Diğer yandan yeni gelişmekte
olan bir alan olması sebebiyle konu ile ilgili temel kaynakların oldukça sınırlı
olması araştırmacıyı zorlayan bir unsurdur.

Bu çalışmanın amacı, tablet cihazlar üzerinde yeni fakat hızla gelişmekte olan
etkileşimli

çocuk

kitabı

uygulamaları

alanındaki

tasarım

ilkelerini

ve

problemlerini irdeleyerek, nitelikli bir etkileşimli çocuk kitabı uygulamasının biçim
ve içerik yönünden nasıl olması gerektiğini araştırmak, bu uygulamaların gelişim
ve öğrenme üzerindeki etkisini incelemek ve araştırma sonucunda belirlenen
kriterlere uygun bir “etkileşimli çocuk kitabı uygulaması” tasarlamaktır.
Böylelikle, konu ile ilgilenen tasarımcı, araştırmacı, yazar, resimlemeci ve
yayınevlerine rehberlik edebilecek bir kaynak oluşturulması hedeflenmiştir.




1. BÖLÜM: RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI
1.1 RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

1.1.1.Tanım
Resimli çocuk kitapları, en geniş anlamda, içerdiği mesajı iletmek için metnin
büyük ölçüde resimlemeler ile ilişkilendirildiği ya da içeriği tamamen
resimlemelere dayanan kitaplar olarak tanımlanabilir (Temple, Martinez, Naylor
ve Junko, 1998:171). Bu kitaplar genellikle basit olay örgüleri çerçevesinde
çocuğun hayal dünyasının kapılarını aralayan hikâyeler ve eğlenirken
öğrenebileceği resimlemelerin bir arada olduğu öğretici materyallerdir.
Resimli çocuk kitapları çocuk edebiyatında, kitabın sadece resimlemelerden
oluştuğu, resimlemenin metinden daha baskın ya da metinle eşit değerde
önemli olduğu özel bir türdür (Shulevitz, 1997). Ancak Norton’un da belirttiği gibi
(1999, s. 214), çocuk kitaplarının neredeyse hepsi resimlidir, fakat içinde resim
olan her kitap resimli çocuk kitabı değildir. Bir kitabın resimli çocuk kitabı
olabilmesi için, resimlemeler ve yazı arasında öyle bir denge olmalıdır ki biri
olmadan diğeri tam olarak etkili olamamalıdır. Örneğin, bazı hikâye kitaplarında,
bölümler arasındaki geçişlerde ya da metnin içinde belirli aralıklarla çizimler ve
resimlemeler yer alır. Çocuk bunlara bakmadan da kitabı okuyup anlayabilir.
Fakat resimli çocuk kitaplarında, hem metin hem de resimlemeler okunur;
resimlemeler konuyu genişletir, netleştirir, tamamlar ya da tamamen yazının
yerini alır (Shulevitz, 1997).
Sutherland’a göre (Aktaran: Jalongo, 2004), resimli çocuk kitaplarının temel
özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1. Basit ve kısa bir olay örgüsü,
2. Sınırlı sayıda ve çocuğun algılayabileceği kavramlar,
3. Yalın, doğrudan bir dille yazılmış bir metin,




4. Metni tamamlayan nitelikte resimlemeler.
Başarılı resimli çocuk kitapları, okuyucuyu yaşı kaç olursa olsun kendine çeken,
ilgi çekici resimlemeleri ile duyularını hoşnut eden, temaları ile iç dünyasına
dokunan, kısacası okumaya davet eden nitelikte kitaplardır.

1.1.2. Gelişim
Bilinen en eski çocuk kitabının M.Ö. 100 ve M.S. 500 yılları arasında yazıldığı
tahmin edilen, Sanskrit dilinde fabllardan oluşan “Panchatantra” olduğu kabul
edilmektedir

(http://global.britannica.com/EBchecked/topic/440899/Panchata

ntra). Kitap, Bilge Beydeba’nın Debşelim Şah’a hayvanları konuşturarak verdiği
öğütleri içermektedir. Pançatantra hikâyeleri, insanların hayatta başarılı
olabilmeleri için izlemeleri gereken beş ana yolu ilgi çekici bir şekilde anlatır.
Doğu dillerinde “Kelile ve Dimne” adıyla bilinen bu kitap, daha sonra fabl
türünde eserler üretecek olan Ezop ve La Fontaine gibi yazarlara ilham
vermiştir.

Görüntü 1:Kelile ve Dimne’nin arapça versiyonundan bir resimleme, 1210. Erişim: 16 Ağustos
2013 (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arabischer_Maler_um_1210_001.jpg)

Resimli çocuk kitabı olarak kabul edilen ilk örnek ise Çek eğitimci John Amos
Comenius’un yazdığı, 1658 yılında Nuremberg’de basılan Orbis Sensualium




Pictus’tur (Temple ve diğerleri, 1998:171). Türkçe ismi ile “Resimlerde Görünen
Dünya”, mekanik baskı teknikleri kullanılarak basılan ilk resimli çocuk kitabıdır.
150 bölümden oluşan kitap; doğa, botanik, zooloji, din, insanlar ve faaliyetleri
gibi çok çeşitli konular çerçevesinde o dönemin dünya bilgisini anlatan resimli
bir ansiklopedi niteliğindedir. Okuma yazma öğretiminde görsel-işitsel tekniklerin
kullanımının öncüsü olması sebebiyle çocuk eğitimi alanında oldukça kalıcı bir
etkisi olmuştur. Kitapta ağaç baskı tekniği ile yapılmış resimlemeler, onlara eşlik
eden metinler ile açıklanmaktadır (Bkz: Görüntü 2 ve 3).

Görüntü 2 J. A. Comenius’un yazdığı Orbis Sensualium Pictus adlı kitaptan sayfa örnekleri,
ağaç baskı, 1658. Erişim: 16 Agustos 2013. http://www.xtimeline.com/evt/view.aspx?id=32591




Görüntü 3: J. A. Comenius’un yazdığı Orbis Sensualium Pictus adlı kitaptan karşılıklı sayfalar,
ağaç baskı, 1658. Erişim: 16 Agustos 2013
(http://cemreyesil.files.wordpress.com/2010/11/40_full.jpg)

XVII. yüzyılın ortalarından günümüze kadar gelen süreçte, resimli çocuk
kitapları pek çok değişim ve gelişim kaydetmiştir. Ortaçağda Roma ve
Avrupa’da

yaygın

olan

din

baskısı

nedeniyle

çocukluğa

fazla

önem

verilmemektedir. Bu dönemde çocuklar için hazırlanmış kitaplar din ve ahlak
eğitimi vermeyi amaçlar ve hikâyelerin sonu genellikle ölümle biter. XVII.
yüzyılın sonlarına doğru, çocukların yetişkinlerden farklı olduğunu düşünülmeye
ve farklı ihtiyaçları bulunduğuna önem verilmeye başlamıştır. Böylece çocuk
eğitiminde yeni yaklaşımlar gelişmeye başlar ve giderek “eğlenerek öğrenme”
fikri kabul görür. Bu sayede özel olarak çocukların okuma ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik eserler üretilmeye başlamıştır.
Çocuk kitabı yayıncılığının çarpıcı bir biçimde gelişim göstermesi John
Newberry’nin liderliğinde gerçekleşmiştir (Temple ve diğerleri, 1998). 1744'te
Newberry tarafından yazılan ve resimlenen “Küçük Şirin Cep Kitabı” (A Little
Pretty Pocket-Book) salt din ve ahlak eğitimi verme amacı gütmeden
hazırlanan, hikâye içerikli ilk resimli çocuk kitabı olarak kabul edilmektedir.
Eğitirken eğlendirmeyi de amaçlayan kitapta, birçok eğlenceli şarkı ve alfabenin
her harfi için basit tekerlemeler bulunmaktadır (Bkz: Görüntü: 4).





Görüntü 4:Küçük Şirin Cep Kitabı’ndan karşılıklı sayfalar, 1744.
http://www.lib.udel.edu/ud/spec/images/child/abc2.jpg Erişim: 25 Eylül 2013

Kitap İngiltere'de kısa sürede popüler olmuş ve Newberry'e büyük bir şöhret
kazandırmıştır. Newberry bu kitapla, biçim ve içerik açısından resimli çocuk
kitabı tasarımlarının seyrini değiştirecek ilk adımları atmış ve kendisinden
sonrakilere yol gösterici olmuştur.
Dönemin ünlü felsefecileri John Locke ve Jean Jacques Rousseau’nun
yazılarının da çocuk eğitimi ile ilgili düşünce evrimine katkıları büyüktür. Bu
dönemde Rousseau, 1762 yılında kaleme aldığı “Emile” isimli romanıyla var
olan eğitim sisteminin olumsuzluklarını yansıtmış ve eğitimin çocuğun saf
doğasını koruması gerektiğini savunmuştur. Roman, basıldığı yılda dönemin
muhafazakar çevreleri tarafından büyük tepki toplamıştır. Buna rağmen “Emile”,
Fransız ihtilali sırasında yeni oluşturulacak eğitim sistemine ilham kaynağı
olmuştur.




   Jean Jacques Rousseau’nun yazdıgı ve Gabriel Louis, F. Jean Joubert’in resimledigi
Emile isimli kitaptan karşılıklı sayfalar, 1762.
http://www.iisg.nl/exhibitions/censorship/images/f590-2004.jpg Erişim: 25 Eylül 2013

18. yüzyılın önde gelen romantik akım şairlerinden ve aynı zamanda başarılı bir
kitap sanatçısı olan William Blake, o dönemde çocuk kitabı resimlemeleri yapan
sayılı sanatçılar arasındadır. Blake, resimlemelerini yaptığı kitabın aynı
zamanda şiirlerini de yazdığı için metin ve resimleme arsında büyük bir uyum
yakalamayı başarmıştır (Bkz: Görüntü 6).




Görüntü 6:“Songs of Innocence and of Experience” isimli kitabın kapağı ve içinden bir sayfa,
1789. http://www.bl.uk/learning/images/dickens/blake-large.jpg Erişim: 16 Ağustos 2013

19. yüzyılda yaşanan bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeler sonucunda
resimli çocuk kitaplarında yeni denemeler ve özgün anlatımlar gelişmeye
başlamıştır (Temple ve diğerleri, 1998:172). 19. yüzyılın başlarında dört renkli
baskı tekniğinin gelişmesi, suluboya ile yapılan resimlemelerin de basılmasına
olanak sağlamıştır. 1805 yılında John Harris’in yazdığı “Old Mother Hubbard”
dönemin önemli çocuk yayınlarından biridir (Bkz. Görüntü 7). İçeriğinde
eğlenceli tekerlemelerin bulunduğu kitap, çocuklar kadar yetişkinlerin de
beğenisini

toplamıştır.

Yine

bu

dönemde

resimli

dergilerin

giderek

yaygınlaşması bu alanda çalışan sanatçılar için yeni bir çalışma alanı
doğurmuştur.





Görüntü 7:Old Mother Hubbard isimli kitabın içinden karşılıklı sayfalar, 1805.
http://konkykru.com/hubbard.1805.c.jpg Erişim: 16 Ağustos 2013

Bu önemli gelişmeleri Lewis Caroll’un yazdığı ve John Tenniel’in zengin
ağaçbaskı resimlemeleri ile süslediği (Bkz: Görüntü 8) “Alice’s Adventures in
Wonderland” (Alice Harikalar Diyarında, 1865) ve “Through The Looking Glass”
(Aynanın İçinden, 1871) gibi örnekler takip etmiştir. Modern resimli çocuk
kitaplarının temeli kabul edilen bu örnekler bugün dünya klasikleri arasında yer
almaktadır.





  : “Alis Harikalar Diyarında” isimli kitaptan bir sayfa, 1865. Erişim: 16 Ağustos 2013
http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/windows/southeast/images/tenniel_large.jpg

İngiltere’de Viktorya döneminin (1860-1970) önde gelen matbaacı ve ağaç
oymacısı Edmund Evans’ın resimli çocuk kitaplarının modern formuna
ulaşmasındaki rolü büyüktür (Temple ve diğerleri, 1998). Renkli baskı
konusunda uzmanlaşan Evans, dönemin önde gelen üç resimlemecisi ile
beraber çalışmıştır: Walter Crane, Kate Greenaway ve Randolph Caldecott.
Çocuk kitaplarındaki resimlemelerin sadece metni kuvvetlendirme ve açıklama
amacından sıyrılması 19. yüzyılın ortalarında bu üç usta sanatçı sayesinde
olmuştur. Bu anlayış yüzyılın sonlarında başka yazarlar ve çizerler tarafından

 


da benimsenmiş ve çocuk kitaplarının başlı başına sanatsal bir ürün olarak
görülmeye başlamasına olanak vermiştir.


Görüntü 9: Walter Crane’in Uyuyan Güzel isimli kitap için yaptığı bir resimleme, 1876.
http://www.gutenberg.org/files/23521/23521-h/images/img1.jpg Erişim: 16 Ağustos 2013


Görüntü 10: “A Apple Pie” isimli kitap için Kate Greenaway’in yaptığı kapak ve bir resimleme,
1886. https://library.missouri.edu/exhibits/childrenliterature/Images/Apple%20Pie.JPG Erişim:
16 Ağustos 2013

Evans’ın birlikte çalıştığı isimlerden biri olan Randolph Caldecott, Amerika’da
hey yıl verilen en iyi resimli çocuk kitabı ödülü olan “Caldecott Madalyası”na
adını veren sanatçıdır. Caldecott, “The House that Jack Built” (1878), “John

 


Gilpin” (1878), “Elegy on a Mad Dog” (1879), “The Babes in the Wood” (1879)
gibi kitapları ile tanınmaktadır. Sanatçı, resimlemelerinde yalnızca görsel açıdan
değil kavramsal açıdan da zengin bir dil kullanarak (Bkz: Görüntü 11),
resimlemelerin kelimelerin anlattığının ötesinde yorumlanmasını sağlamıştır
(Temple ve diğerleri, 1998).


  : “And the Dish Ran Away with the Spoon”, Hey Diddle Diddle and Bye, Baby
Bunting. Londra: George Routledge and Sons, 1882. Randolph Caldecott

XX. yüzyılın başlarında gelişen ofset baskı tekniğinin getirdiği kolaylıklar
sayesinde resimleme ve metinlerin istenildiği gibi bir araya getirilebilmesi,
sanatçılara yeni olanaklar sağlamıştır. Böylece diğer yayınlar gibi çocuklara
yönelik yayınlar da hızla yaygınlaşmıştır. Karikatürler, başta Amerika olmak
üzere birçok ülkede gazete ve dergilerde yer almaya başlamış, bunlar bir süre
sonra ciltlenerek kitap olarak yayınlanmıştır. Bu kitaplar günümüz çizgi
romanlarının ilk örneği sayılmaktadır.

Yüzyılın ortalarına doğru baskı

teknolojileri daha da gelişmiş; resimlemelerde fotoğraf ve kolaj tekniği
kullanılmaya başlamış (Bkz: Görüntü 12), gerçekçi resimlemeler yerlerini daha
kavramsal resimlemelere bırakmıştır.

 



  : Leo Leonni’nin yazıp resimlediği Frederick (1967) isimi resimli çocuk kitabının
kapağı ve içinden karşılılklı sayfalar.

ABD'li sanatçı ve yazar Maurice Sendak’ın başyapıtı sayılan “Where the Wild
Things Are” isimli kitap, 1960’ların en çok ses getiren kitapları arasındadır.
Ülkemizde “Canavarlar Ülkesinin Kralı” olarak bilinen kitap, engin bir düş
gücüyle kaleme alınmış hikâyesi ve nitelikli resimlemelerinin yanı sıra resimli
çocuk kitaplarında gerçeküstü ve korku öğelerini kullanması açısından bir
dönüm noktası sayılabilir. Kitap, çizgi film, video oyunu ve hatta operaya

 


uyarlanmıştır. Sendak, bu kitapla ABD'de en iyi resimli çocuk kitabına verilen
“Caldecott Madalyası” da dahil olmak üzere birçok ödül kazanmıştır.


  : Canavarlar Ülkesinin Kralı isimli kitaptan bir resimleme.

Ülkemizde ise çocuklara yönelik yayınların Tanzimat Dönemi’nde (1839-1876)
batı etkisi ile edebiyatımıza girdiği bilinir. Her ne kadar Tanzimat’tan önce
çocuklara yönelik öğüt verme maksatlı yazılmış, şair Nabi’nin “Hayriyye” ve
Sümbülzade Vehbi’nin “Lütfiye” gibi eserleri olsa da bunlar çocukların okuyup
anlayabileceği nitelikte değildir (Işıtan, 2005). Tanzimat Dönemi’nde önce dünya
çocuk klasikleri Türkçeye çevrilmeye başlanmıştır. 1870’li yıllarda yavaş yavaş
gazete ve dergilerde çocuklara yönelik sayfalara yer verilmeye başlanmış, daha
sonra dönemin aydınlarının girişimleri ile çocuklara yönelik dergiler çıkmıştır.

1900’lerden itibaren, çocuklara vatan sevgisini aşılamak ve onlara dünya
bilgilerini sunmak amacıyla çocuk dergileri basılmaya başlanmıştır. Bu
dergilerin
resimlemelerinde
ideal
çocuk
ve
birey
kavramının
yerleştirilebilmesi için resimler dikkatle seçilmiştir. Aynı zamanda hayvan ve
doğa sevgisi de aşılanmak istenmektedir (Erkmen, 2001, s45).

 


1928 yılında yeni Türk alfabesinin kabulü, tüm basın yayın alanını olduğu gibi
çocuk edebiyatının gelişimini de olumlu yönde etkilemiştir. Fakat 1940 yılına
kadar yapılan tüm çabalara rağmen, çocuk edebiyatı alanında yapılan
yayınların yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir (Işıtan, 2005).
İlk kez 23 Nisan 1945 tarihinde Şevket Rado ve Vedat Nedim Tör tarafından
çıkartılan Doğan Kardeş dergisi çocuk yayınlarına canlılık getirmiş ve Türk
resimlemecilere kendilerini ifade edecek yeni bir ortam sağlamıştır.


   Doğan Kardeş'in 1951 tarihli özel sayısının kapağı.
tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Doğan_Kardeş_dergi_11_Ocak_1951(Fil_Mohini)_sayısı_kapağı.jpg

1967

yılında

sayfalarının

büyük

bir

kısmı

resimlemeye

ayrılan

“Martine”, ülkemizdeki adıyla “Ayşegül” serisi çocuk kitapları Türkçe’ye
çevrilmiştir. 1970’li yıllarda çocuk yayınlarının çeşitliliğinde artış ve niteliksel
özelliklerinde de gelişme gözlenir. 1974 yılında ise ressam ve yazar Can Göknil




“Kirpi Masalı” adlı eseri ile ülkemize resimli çocuk kitabı niteliğinde ilk
sayılabilecek eseri kazandırmıştır (Bkz: Görüntü 15). Bu tarihten sonra
yayınevleri çocuk kitaplarına daha fazla yönelmiş, resimli çocuk kitaplarında
çeşitlilik giderek artmıştır.


  : Can Göknil’in yazıp resimlediği Kirpi Masalı adlı kitaptan karşılıklı sayfalar,1974,
İstanbul: Redhouse Yayınevi.


  : Feridun Oral’ın yazıp resimlediği Böğürtlen Cini ve Sarı Gaga isimli kitabın kapağı
ve içinden bir resimleme, Yapı Kredi Yayınları, 2011

1974-1993 arası Türkiye’de çıkan resimli kitapların incelediği araştırmada
(Çakmak, 1994), resimli çocuk kitaplarının yıllarla doğru orantılı olarak sayıca
arttığı, fiziksel özelliklerinin ise genel olarak istenilen düzeyde artmadığı
sonucuna varılmıştır. Kitapların, çoğunlukla çocuğun hayal gücünü harekete
geçirmekten uzak, gerçekçi resimlere sahip olduğu görülmüştür.




Günümüzde resimli çocuk kitapları artık başlı başına bir tasarım alanı olarak
kabul

görmektedir.

Biçim

ve

içerik

bakımından

çok

çeşitli

örneklere

rastlanmakta, resimli çocuk kitapları hem basılı hem de dijital ortamda büyük bir
pazar oluşturmaktadır.

1.2 RESİMLİ ÇOCUK KİTABI TÜRLERİ
Resimli çocuk kitapları, çocukları şarkı ve tekerlemeler ile tanıştırmaktan temel
kavramları öğretmeye kadar birçok farklı amaca sahip olabilir. Bu kitaplar, hitap
ettiği yaş grubuna ve içeriğine göre çeşitlere ayrılmaktadır. Temple ve diğerleri
(1998, s.174), resimli çocuk kitaplarını; erken dönem çocuk kitapları, okumaya
başlama dönemi kitapları, yazısız kitaplar ve resimli hikaye kitapları olmak
üzere 4 ana kategoriye ayırmışlardır.

1.2.1. Erken Dönem Çocuk Kitapları
Erken dönem çocuk kitapları 1-3 yaş grubu için hazırlanmış kitaplardır. Bu yaş
aralığı çocuğun kitaplarla bağ kurma dönemidir. Bu sınıftaki kitaplarda çocuğun
tanıdığı ya da yeni tanımaya başladığı nesne, hayvan ve insan figürlerine
sıklıkla yer verilir. Hedef yaş grubunun okuma bilmemesinden dolayı metin
bulunmaz. Yazı varsa bir kelime ya da en çok bir cümle şeklindedir. Bu yaşlara
yönelik hazırlanmış kitaplarda sözcük tekrarının önemi çoktur (Tanju, 2010). Net
resimlemelerde sade hatlar, kalın çizgiler, alanlar, parlak renkler kullanılır.
Çocuğun kendi başına da tutabileceği boyutlarda; karton, kumaş veya sert
plastik gibi kaliteli malzemelerden kolay yıpranmayacak ve yırtılmayacak şekilde
yapılırlar. Bu yaş grubuna yönelik çocuk kitapları arasında, oyuncak kitaplar, şiir
ve tekerleme kitapları ve kavram kitapları yer almaktadır (Temple ve diğerleri,
1998:174).




  : Learning Curve adlı oyuncak firmasının tasarladığı Lamaze Classic Discovery Book
isimli bez çocuk kitabı.

Oyuncak kitaplar görselliğin yanı sıra dokunma ve işitme duygularına da hitap
eden etkileşimli özellikler barındırır (Bkz: Görüntü 17). 1-3 yaş grubuna yönelik
oldukları için anne baba ile beraber oynanması ve okunması için tasarlanmıştır.
Şiir ve tekerleme kitapları ise, çocukları edebiyat ve şiirle tanıştıran ilk
kitaplardır. Çocukların dili eğlenerek öğrenmelerini ve benzer kafiyelerden keyif
almalarını sağlarlar.

  : “Teker Teker Tekerleme” isimli tekerleme kitabı, Çitlembik Çocuk Yayınevi, 2006




Kavram kitapları temelde bilgi iletir; diğer bir deyişle “Bu nedir?” sorusuna cevap
verirler. Çocuğu; rakamlar, şekiller, zıtlıklar, alfabe ve renkler gibi temel bilgilerle
tanıştırmaya başlarlar (Bkz: Görüntü 19). Bu kitaplar, çocuğa bir kavramı
yalnızca kelimeler ile anlatmanın zor olduğu durumlarda büyük kolaylık sağlarlar
(Temple ve diğerleri, 1998:177). Yazının önemi oyuncak kitaplardakine göre
daha büyüktür. Fakat bu kitapların hitap ettiği yaş grubu da henüz okumaya
başlamadığı için hala temel ilgi noktası resimlemelerdir.

  : Eric Carle, 1,2,3 to the Zoo
http://www.prestoimages.net/imagecapture/images/rd10397/10397_2037947.jpeg

1.2.2. Okumaya Başlama Dönemi Kitapları
Çocuklar bağımsız olarak okuma kabiliyetlerini geliştirebilecekleri kitaplara
ihtiyaç duyarlar (Temple ve diğerleri, 1998:179). Okumaya başlama dönemi
kitapları, genel olarak 4-6 yaş arası çocukların bağımsız olarak ya da bir
yetişkin ile beraber okuması için tasarlanırlar. Bu kitaplar, herhangi bir konuda
çocuğun bilgisini pekiştirmek ya da bir serüvenin içinde sadece hoşça vakit
geçirmek için yapılmış olabilir. Bir önceki gruba kıyasla daha ayrıntılı metin ve
resimlemelerin

bulunduğu

bu

kitaplar,

okumaya

hazırlık

dönemindeki

çocukların, hayatı ve kendi çevrelerini anlamalarına yardımcı olacak konulardan
oluşan masallar, modern hayali öyküler, fabllar ve gerçekçi öyküler içerebilir.
Dünyanın en çok satılan resimli çocuk kitapları arasında gelen, Eric Carle’nin




yazıp resimlediği Aç Tırtıl isimli resimli çocuk kitabı bu kategorideki kitaplara
örnek olarak gösterilebilir (Bkz: Görüntü 20).

  : Aç Tırtıl isimli kitabın kapağı ve içinden bir sayfa, Mavibulut Yayıncılık Çevirmen:
Fatih Erdoğan, 1.Baskı, 2010




1.2.3. Yazısız Resimli Çocuk Kitapları
Yazısız resimli çocuk kitapları, adından da anlaşılabileceği gibi sadece
resimleme içerir. Bütün hikâyeyi, olayın gidişatına göre dikkatle sıralanmış
resimlemeler temsil eder. Bu sebeple resimlemeler son derece öyküleyicidir
(Bkz: Görüntü 21). Bu kitaplar metin barındırmadığı için ilk bakışta okul öncesi
döneme yönelik gibi gözükse de karmaşık olay örgüleri, zekice kurgulanmış
betimlemeler ve gelişmiş üslupları ile yaşça daha büyük çocuklara hitap eden
yazısız resimli çocuk kitapları da bulunmaktadır. Temple ve diğerlerine göre,
(1998:179), yazısız kitaplar okuyucunun zihninde sözlü bir tepkime gerektirdiği
için, çocuğun dil ve anlatım becerilerini geliştirmesine yardımcı olurlar.

  : The Red Book, Yazan ve resimleyen: Barbara Lehman Houghton Mifflin Books for
Children, 2004.




1.2.4. Resimli Hikaye Kitapları
Resimli hikaye kitapları genelde okumayı öğrenme ve okumaktan keyif alma
dönemindeki

çocukların

okuma

becerilerini

geliştirmeye

yöneliktir.

Bu

dönemdeki çocukların dikkat süresi okul öncesi gruba göre uzun olduğundan,
daha uzun hikayelere konsantre olabilirler. Bu yüzden, bu kitaplar kavram ve dil
yönünden öncekilere göre daha gelişmiş hikaye veya masallar içerirler (Bkz:
Görüntü 22).

  : Beatrix Potter tarafından yazılıp resimlenen The tale of Benjamin Bunny, isimli
kitaptan karşılıklı sayfalar, Applewood Books, 1904. http://www.cityfarmer.info/wpcontent/uploads/2009/10/peter.jpg Erişim: 20 Kasım 2013

1.3. RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA NİTELİKSEL AÇIDAN BULUNMASI
GEREKEN ÖZELLİKLER
Berger’in de belirttiği gibi (2012), görme sözcüklerden önce gelir. Benzer
şekilde, çocuğun kitapta ilk karşılaştığı öğe kitabın görselliğidir. Dolayısıyla,




kitabın tasarımı, sayfa düzeni, resimlemeler ve tüm bunların oluşturduğu estetik,
çocuğun kitaba olan ilgisini arttırır.
Çocuk, eksik bir yetişkin değil, fakat zihni, fizyolojik, duygusal ve sosyal
gereksinimlerini tamamlamak isteyen; kelimenin tam anlamıyla bir “kişi”dir. Bu
nedenle çocuk kitaplarının hazırlanmasında çocuğun kişiliğinin, içinde bulunduğu
büyüme olgusunun ve gelişimin çeşitli evrelerinin sürekli olarak göz önünde
bulundurulması gereklidir. Bir kitabın çocuğun ilgisini çekmesi için, o kitabın bazı
gereksinimlere yanıt vermesi gereklidir. Bu gereksinimlerin başında sevgi gelir
(Yavuzer, 1982).

Yavuzer’in de belirttiği gibi, çocuk kitapları her şeyden önce çocuğun sevgi,
şefkat, güven eğlence gibi bazı gereksinimlerine yanıt verecek şekilde
tasarlanmalıdır. Fransız uzman Neveu, kitabın önemini açıklarken: “Kitap ancak
çocuğun kişiliğine saygı gösterdiği sürece ideal bir iletişim aracıdır” demiştir
(Yavuzer H, 2011, s. 133).
Jalongo’ya göre (2004), çocuğun, çocuk kitapları ile vakit geçirmesini
sağlayacak en önemli unsur eğlencedir. Bu sebeple eğlence, çocuk kitaplarında
bulunması gereken başlıca özelliklerden biridir. Fakat eğlenceli olan aynı
zamanda eğitici ve düşündürücü olmayacak diye bir koşul yoktur. Nitelikli çocuk
kitapları tam da bu şekilde olmalıdır.
Temple ve diğerlerine göre (1998, s.203), resimli çocuk kitaplarında niteliksel
açıdan olması gereken özellikler; resimleme, hikâye ve tasarım başlıkları altında
incelenebilir.

1.3.1. Resimleme
Resimli çocuk kitaplarında kitabın genel tasarımı ve resimlemeler ilk bakışta
göze çarpan ögelerdir. Resimlemenin çocuk kitaplarındaki işlevi, oluşturduğu
zengin görsel dil ile metnin anlattığı olayı yaratıcı bir şekilde sunarak, çocuğun
hayal dünyasını harekete geçirmek ve bu noktada keşif yapmasına olanak
sağlamaktır. Temple ve diğerlerine göre (1998) nitelikli bir resimli çocuk
kitabında resimlemeler;




• Kitaptaki öyküyü anlatacak güçte ve kitabın hitap ettiği yaş grubunun
anlayabileceği seviyededir.
• Çocuğu hem bir sonraki sayfayı keşfetmek için sabırsızlandırır, hem de
bulunduğu sayfadaki resimlemelere dikkat vererek onları detaylarıyla
incelemeye yöneltir,
• Renk, ışık gölge, kompozisyon kullanımı ile sembolik açıdan da iletişim
kurar.
Özgün resimlemelere sahip olan bir kitap; renk, ışık, gölge ve dokuları yoluyla
henüz okuma yazma bilmeyen çocuk ile kelimelerden önce iletişim kurar. Bu
nedenle kitabın hikayesinden önce görselliği, özellikle okuma yazma bilmeyen
çocukların seçim yapmasındaki en büyük etkendir. Ayrıca, çocuğu somut
düşünmeden soyut düşünmeye yönlendirmek için hikayede anlatılanın bire bir
görselleştirilmesi yerine kolayca algılayabileceği gerçekçi imgelerden uzak
durmak, onun hayal kurmasına olanak tanımak açısından faydalı olacaktır.

1.3.2. Hikaye
Nodelman ve Reimer’e göre (2003, s. 295), resimli çocuk kitapları üç farklı
hikaye anlatır;
1. Kelimeler tarafından anlatılan hikâye,
2. Resimler tarafından gösterilen hikâye,
3. Metin ve resimlemelerin birleşiminden ortaya çıkan hikâye.
Resimli

çocuk

kitaplarında

çocuğun

hayal

gücünü

harekete

geçiren

resimlemelerin yanında, yalın bir dille anlatılan hikâye de çocuğa haz vermelidir.
İyi bir resimli çocuk kitabının metni edebi açıdan da değer taşır. Ayrıca, nitelikli
resimli çocuk kitaplarında hikayeler (Temple ve diğerleri, 1998);
• Resimleme olmadan da çocuğun ilgisini çekebilecek kadar güçlüdür,
• Sadece öğretici değil aynı zamanda eğlendirici ve düşündürücüdür,
• Dil kullanımı çocuklar açısından sade ve anlaşılırdır,




• Hikâyenin konusu, olay örgüsü ve kullanılan kavramlar kitabın hitap ettiği
yaş grubuna uygundur.

1.3.3. Tasarım
Kitabın genel tasarımı; metin ve resimlemeler arasındaki uyum, sayfa tasarımı,
kapak, baskı ve ciltlemeyi kapsamaktadır. Başarılı bir resimli çocuk kitabının
genel tasarımı çerçevesinde;
• Kitap zengin bir içeriğe ve estetik açıdan tatmin edici bir genel görünüme
sahiptir.
• Metin ve resimlemeler birbirlerinin anlatımlarını genişletir, netleştirir ve
zenginleştirir.
• Metin,

çocuğun

rahatlıkla

okuyabileceği

yazı

karakterleri

ve

büyüklüklerdedir.
• Karşılıklı sayfalar bağımsız değil, bütün olarak tasarlanmıştır.
• Kapak ilgi çekici ve içeriğe uygundur.
• Kitapla ilgili yazar, resimlemeci, basımevinin adı ve hitap ettiği yaş aralığı
gibi bilgiler rahatlıkla görülebilir şekilde tasarlanmıştır.

1.4. RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI ve ÇOCUK GELİŞİMİ İLİŞKİSİ
Gelişimin temel taşlarının oluşturulduğu yıllar olan 0-6 yaş dönemi (Yener,
2006), çocukların yönlendirilmeleri ve yapılandırılmaları açısından en kritik
dönemdir. Bu yaşlarda kitaplar ile olan ilişkiler, çocukların sadece görselleri ve
kelimeleri doğru bir şekilde çözümlemesine değil, okumayı seven ve buna vakit
ayıran okur-yazar bireyler olarak yetişmelerine de yardımcı olur. Resimli çocuk
kitapları görsel açıdan zengin içerikli ürünler olarak çocuğa keyif verirken, eğitici
açıdan da oldukça önemli işlevleri olan eğitsel materyallerdir. Bu kitaplar,
resimlemeleri yoluyla çocuğun doğal merakını tetikleyerek hayal gücünü
geliştirmesine olanak sağlar.




Tanju’ya göre (2010, s.31), çocuklarda kitap okumak için herhangi bir yaş veya
belirli bir zaman dilimi bulunmamaktadır. Bebekler bile kendilerine gösterilen
kitaptaki resimlere bakabilir, okunan kelimelerin ritmini ve kafiyesini duyabilir,
hoşuna giden sesleri taklit edebilirler. Ayrıca, Fletcher ve Reese tarafından
yapılan bir gözden geçirme çalışması, 0-3 yaş arasındaki çocuklara resimli kitap
okuma deneyiminin yaşatılmasıyla bu çocukların dil gelişimlerinin hızlandığını
vurgulamaktadır (Aktaran: Tanju, 2010).
Resimli çocuk kitapları küçük çocukların kişisel, sosyal, kültürel, estetik ve
entelektüel

açıdan

gelişimlerine

büyük

katkıda

bulunur.

Kitaplar,

yeni

sosyalleşmeye başlayan çocuğun, çevreyi, doğayı sosyal hayatı, insanlar arası
ilişkileri ve insan güdülerini keşfetmesini sağlar. Kendini yeni tanımaya başlayan
çocuğa güçlü duygularla nasıl baş edebileceği ile ilgili ipuçları verir. Arbuthnot,
çocuk kitaplarının, çocukların hangi ruhsal ihtiyaçlarını karşıladığını şu şekilde
sıralamıştır (Aktaran: Konar, 2006):
1. Başarma ihtiyacı
2. Fiziksel rahatlama ihtiyacı
3. Bilgi ihtiyacı
4. Sevme ve sevilme ihtiyacı
5. Bir yere veya bir şeye ait olma ihtiyacı
6. Değişme ihtiyacı
7. Güzellik (estetik) ihtiyacı.
Çocuk kitapları aracılığıyla çocuk, kendininkine hem benzer hem de çok farklı
hayatlar, ortamlar ve karakterler ile tanışmakta, bu da kültürel bilincinin
oluşmasına imkân sağlamaktadır. Diğer taraftan, birçok çocuk kitabı hem resimli
hem de yazılı olduğu için, estetik ve edebi gelişimini aynı zamanda destekler.
Henüz okumaya başlamamış çocuk ise resimlemelerden yola çıkarak kendi
hikâyesini yazar.
Nodelman ve Reimer’e göre (2003), nitelikli çocuk kitaplarının faydalarından
bazıları şunlardır:




1. Çocuğun metin ve resimleri kavramasını sağlar,
2. Düzyazı, metin organizasyonu ve tasarım ilkelerinin iyi örneklerini
gösterir,
3. Hayalinde yeni imgeler canlandırmasına ve yeni fikirler keşfetmesine
olanak sağlar,
4. Karakterler ile kendini özdeşleştirir,
5. Bir hikâye öğrenmesini ve bunu başkalarıyla paylaşmasını sağlayarak dil
ve anlatım becerilerini geliştirir,
6. İlgilendiği konular hakkında daha fazla bilgi aramak için çocuğu teşvik
eder,
7. Kelime dağarcığını ve bilgisini artırır,
8. Çocukların yanlış kanılarını düzeltmeye yardımcı olur,
9. Birey ve grupların topluma katkıları ile ilgili çocukları bilinçlendirir,
10. Başka hayatları ve düşünceleri tanıma olanağı sağlar,
11. Kültürel farkındalık yaratır,
12. Parçaların nasıl birleşerek anlamlı bir bütün oluşturduğunun farkına
varmasını sağlar
13. Farklı yazar ve çizerlerin tarzlarını görme ve bunları ayırt etme imkânı
verir.
14. Favori edindiği kitapları tekrar tekrar keşfetmesini sağlar.
Tüm bu sebeplerden dolayı, eğitimciler çocuk kitaplarını küçük yaşta çocukların
eğitiminin merkezinde tutmaktadır. Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlarda
kazanılmaktadır. Dolayısıyla daha okumaya başlamamış çocuğa alınan resimli
kitaplar, ona okumayı sevdirmek ve ilerde okul hayatındaki başarıyı tetiklemek
için atılacak en uygun adımlardandır.




2. BÖLÜM: DİJİTAL TEKNOLOJİ ÇAĞINDA ÇOCUK ve KİTAP
Yıllar boyu baskı teknolojisinde yaşanan ilerlemeler, resimli çocuk kitaplarının
gelişiminde güçlü etkiler yaratmıştır. Matbaanın bulunmasından çok önce John
Amos Comenius, “Orbis Sensualium Pictus”u tahta basma kalıpları ile üretmiş
(1658), William Blake, “Songs of Innocence” adlı eserini metal oyma (gravür)
tekniği ile hayata geçirmiş, John Tenniel’in resimlediği “Alis Harikalar Diyarında”
(1885) tipo baskı ile basılmış, Walter Crane, Randolph Caldecott, Kate
Greenaway gibi sanatçıların tasarladığı çocuk kitaplarında Edmund Evans
öncülüğünde yaygınlaşmaya başlayan renkli ağaç baskı tekniği kullanılmıştır.
XX. yüzyılın başlarında gelişen ofset baskı tekniği ise resimli çocuk kitaplarının
basımı açısından bir devrim niteliğindedir.

Çocuk kitabı resimlemelerinin üretiminde bilgisayar teknolojisi kullanımı,
resimleme yapan sanatçılara yepyeni bir ortam yaratmıştır. Dijital teknoloji
birçok alanı olduğu gibi basılı medya alanını da dönüşüme uğratmış, zaman
içinde kitabın sadece resimlemeleri değil kendisi de dijital ortamda üretilmeye
ve okunmaya başlamıştır. Kitap kavramı çok yakın bir zamana kadar bir cilt
içinde dikilmiş veya yapıştırılmış bir dizi basılı kağıt anlamına gelirken, mobil
teknolojiler sayesinde bugün bazen kağıdın bile dahil olmadığı etkileşimli
deneyimler içerecek şekilde genişlemiştir. Günümüzde e-kitaplar ve kitap
uygulamaları, her yaştan okuyucunun yeni bir okuma biçimi deneyimlemesine
olanak sağlamaktadır.

2.1 DİJİTAL TEKNOLOJİ ve MOBİL ORTAMLAR
Türkçe karşılığı “sayısal” olan “dijital” sözcüğü, bilginin 0 ve 1 rakamları ile
sayısal formlara dönüştürülmesini ifade eder. 1990’lı yıllardan günümüze kadar
gelen ve “Dijital Çağ” ya da “Enformasyon Çağı” olarak nitelendirilen dönemde
iletişim ve bilişim sektöründe yaşanan gelişmeler sadece iletişim araçlarını
değil, aynı zamanda ürünleri, meslekleri, bireyleri ve toplumları da önemli
ölçüde etkilemiştir. Yakın bir zamana kadar birbirinden bağımsız olan bilgisayar,




telekomünikasyon ve medya teknolojileri iç içe geçmiş ve dijital teknoloji pek
çok alanın değişikliğe uğramasına sebep olmuştur.
İletişimde dijitalleşme iki aşamadan geçti. İlki 1990'larda World Wide Web’in
yayılması ve hemen sonra ekonomi, eğitim, politika, kültür ve toplumsal yaşamın
farklı alanlarının dönüşüme uğraması ile şekillendi. İkinci aşama 2000'li yıllarda
Web’in kendisinin dönüşümü ile başladı - web 1.0’dan web 2.0’a geçiş - akıllı
telefonlar ve yeni mobil cihazların büyük patlaması. 2007 yılında iPhone ve üç yıl
sonra iPad’in tanıtımı, özellikle mobil iletişim ve mobil medya için yeni bir standart
oluşturdu (Scolari, Aguado ve Feijóo, 2012).

Dijitalleşme bir yandan bilginin hızlı üretimi, yayılımı ve tüketiminin önünü
açarken, bir önemli gelişmeyi de beraberinde getirmiştir; teknolojinin ucuzlaması
ve yaygınlaşması (Kaplan ve Ertürk, 2012). Bugün her yaştan birey e-posta,
sosyal medya, blog ya da kişisel web siteleri yoluyla içerik oluşturarak ve
paylaşarak, benzeri görülmemiş bir ölçekte birbirleriyle iletişim kurmakta,
bilgisayar ya da diğer cihazların önünde giderek daha fazla zaman
harcamaktadır. Bu ortamda çocuklar da birçok farklı kaynaktan gelen bilgiler
tarafından uyarılmaktadır. Dijital medyanın getirdiği yenilikler herkesi olduğu gibi
onları da etkilemiş, anne babalarınınkinden çok daha farklı bir ortamda, her
şeyin hızla değiştiği bir dijital çağda büyümelerine yol açmıştır.

2.1.1 Mobil Ortamın Tanımı ve Gelişimi
Mobil, en geniş anlamı ile ‘hareketli’ ve ‘taşınabilir’ anlamına gelmektedir
(Naismith, Lonsdale ve Vavoula, 2004). Mobil ortamlar1, hareketli ve taşınabilir
dijital cihazlar ve bunların sağladığı teknolojiler olarak tanımlanabilir. Mobil
olarak kabul edilen birçok farklı türde teknolojik cihaz bulunmaktadır. Cep
telefonları, akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar günümüzde en çok
kullanılan mobil cihazlar olarak sayılabilir.






Türk Dil Kurumu’na göre, “1. İletişim ortamı, 2. İletişim araçları” anlamına gelen “medya” teriminin Türkçe
karşılığı “ortamlar” sözcüğüdür.




  : 2002’de piyasaya çıkan Blackberry 6710 model telefon

Levinson’un da bahsettiği gibi (2004), iletişim ortamlarının hareketliliği ve
taşınabilirliği; insanoğlunun bir mağara duvarı, bir kayalığın yüzü üzeri ya da
herhangi bir yerde sıkışıp kalmış bir anıt yerine, kaldırılıp sürüklenebilir bir tablet
üzerinde çizebilmeyi ve yazabilmeyi düşündüğünden beri bir süreç haline
gelmiştir. İlk mobil telefonlar yalnızca sesli görüşme odaklı iken, 2002 yılında
Blackberry’nin QWERTY2 klavye ve e-posta servisine sahip mobil cihazı ile
akıllı telefon devrimi başlamıştır (Bkz: Görüntü 23). Daha sonra akıllı telefonlar
müzik çalar, kamera, internet tarayıcısı gibi birçok özelliğe ve 3G teknolojisi
sayesinde tamamen kablosuz bir teknolojiye kavuşmuşlardır.





OWERTY ya da Q klavye, dünyada en çok kullanılan ve özellikle İngilizce konuşulan ülkelerde yaygın
olan bilgisayar ve daktilo klavyesi türüdür. "QWERTY" adı ise klavyede sol üst köşeden sağa doğru 6
harfin yan yana getirilmesiyle meydana gelmiştir.




   iPhone 5 ve Galaxy S3 model akıllı telefonlar

2010 yılının Nisan ayında Apple firmasının piyasaya sürdüğü iPad ile tablet
cihazlar

günlük

hayatta

yaygınlaşmaya

başlamıştır.

“iPad’in

piyasaya

sürülmesinin ardından tablet cihazlar, mobil cihazlar pazarındaki başka hiçbir
cihazda olmadığı kadar hızlı bir büyüme göstermiştir.

Cihaz Türü

2012

2013

2014

PC (Masaüstü ve Taşınabilir)

341,273

303,100

281,568

Tablet

120,203

184,431

263,229

Mobil Telefon

1,746,177

1,810,304

1,905,030

Tablo - 1: Dünya çapında satılan cihaz sayısı (binlik birimler), Gartner, 2013




Gartner verilerine göre, 2013 yılında dünya çapında tablet cihaz satışları %53.4
artarak 184 milyonu bulurken, PC3 satışları bir önceki yıla kıyasla %11.2
oranında düşmüştür (Bkz: Tablo-1).
Mobil cihazlar; internet, basılı medya, müzik, eğlence, televizyon, radyo ve
sinema gibi tüm kitle iletişim ve eğlence ortamlarının tek bir nesne üzerinde
birleştirmektedir. Bu cihazlar, bugün dünya çapında her yaştan milyonlarca
insanın günlük hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Küresel ölçekte yapılan
çalışmalar, bu ilginin katlanarak artacağını göstermektedir. Dolayısıyla hemen
her sektör mobil ortamlarda var olmak için çalışmalar yapmış ve yapmaya
devam etmektedir. Ayrıca, Türkiye’de mevcut genç nüfus oranının yüksek
olması teknolojik yeniliklere daha hızlı adapte olunmasını sağlamaktadır.

2.1.2. Bir Mobil Ortam Aracı Olarak Tablet Cihazlar
Akıllı telefonlar her geçen gün daha da gelişmiş özelliklere sahip olmalarına
rağmen,

bilgisayarların

tamamen

yerini

alamayacak

kadar

küçüklerdir.

Dolayısıyla, bilgisayar ve akıllı telefon arasındaki bu boşluğu kapatabilecek bir
cihaza gereksinim doğmuş, böylece tablet cihazlar ortaya çıkmıştır.

Tablet cihazlar 2010 yılında iPad ile yaygınlaşmaya başlasa da, o güne kadar
tablet bilgisayar hedefi ile birçok çalışma yapılmıştır. 2001 yılında Microsoft
firmasının kurucusu Bill Gates “Windows Tablet PC Edition”ı destekleyen bir
tablet bilgisayarı tanıtmıştır. O dönem cihazın kullandığı yazılımın kişisel
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PC (Personal Computer) tanımı; masaüstü bilgisayarlar, taşınabilir bilgisayarlar, mini
notebooklar ve iş istasyonlarını (Workstation) kapsamaktadır.






bilgisayarlarda kullanılan yazılımla aynı olması sebebiyle ismi “Tablet
Bilgisayar” olarak anılmıştır (Gates, 2001).
Apple firmasının kurucusu Steve Jobs, 2010 yılında iPad’i tanıtırken; son
kullanıcının, akıllı telefon ile kişisel bilgisayar arasında bir cihaza ihtiyaç
duyduğunu ve bu cihazın; web sayfalarını görüntülemede, elektronik posta ile
iletişimde, fotoğraf ve video görüntüleyip paylaşmada, müzik dinleme, oyun
oynama ve elektronik kitap okumada hem akıllı telefonlardan hem de kişisel
bilgisayarlardan daha iyi olması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, bu cihazın kişisel
bilgisayarlarda kullanılan yazılım yerine, mobil cihazlar ve dokunmatik ekrana
göre optimize edilmiş bir yazılımla çalıştırılması gerektiğini belirtmiştir (Jobs,
2010). Bu noktada iPad’in daha önce piyasaya sürülen tablet bilgisayarlardan
farkı ortaya çıkmaktadır, çünkü farklı firmalar tarafından daha önce yapılan
denemelerde kişisel bilgisayarlar tamamen tablet ortamına taşınmaya çalışılmış
ve başarısız olunmuştur (Bright, 2010).

  : Apple iPad Mini
http://img.gadgetian.com/Apple-iPad-Mini-Vs-Google-Nexus-7-Image.jpg

iPad; fotoğraf çekme, video kaydetme, müzik çalma ve internette gezinme gibi
birçok işlevi yerine getirmesinin yanı sıra oyunlar, GPS yön bulma sistemi ve




sosyal ağlar gibi uygulamaların indirilmesi ve yüklenmesi ile aktif olabilecek
sayısız özellik bulundurmaktadır. iPad satışa çıktığında ilk 80 günde 3 milyon,
ilk yılın sonunda ise 15 milyon adet satılmıştır (GFK-MRI4, 2011). 2010 yılının
ekim ayında çıkan Android tabanlı Samsung tabletler ise iPad’e güçlü bir rakip
olarak gelmiştir. 2012 yılında Apple, iPad’in daha küçük boyutlarda fakat her
açıdan orjinali kadar başarılı olan mini versiyonunu piyasaya sürmüştür. iPad
Mini, daha küçük ve hafif olduğundan özellikle taşıma ve okuma açısından
kolaylık sağlamaktadır.

  : Android işletim sistemli Samsung Galaxy Tab 2

Microsoft ise Haziran 2012’de Windows RT işletim sistemli (Windows 8 tabanlı
tabletlerin işletim sistemi) Surface tablet ile piyasaya girmiştir. Surface tabletin,
rakiplerinden daha büyük bir ekranı, ayakta durabilmesi için standı ve isteğe
bağlı takılabilen bir klavyesi bulunmaktadır. Fakat Microsoft’un uygulama
platformu henüz App Store ve Google Play kadar çeşitli değildir.




GFK-MRI, Almanya'nın en büyük pazar araştırma enstitüsü ve dünyanın dördüncü en büyük pazar
araştırma kuruluşudur.






  : Windows Surface tablet

Tablet cihaz pazarı öncelikle iOS ve Android tabanlı cihazlara olan yoğun talep
sayesinde (Bkz: Tablo-2), ciddi bir hızda büyümeye devam etmektedir. Leoni
(2010), tabletlerin sadece kullanışlı ve taşınabilir değil aynı zamanda
bilgisayarlardan daha düşük maliyetli olmasından dolayı bu cihazlarda büyük bir
potansiyel

olduğunu

savunmaktadır.

International

Data

Corporation

araştırmalarına göre 2012 yılında dünya çapında toplamda 52.5 milyon,
Türkiye’de ise 978 bin adet tablet satılmıştır (International Data Corporation,
2013a; Bayraktar, 2013). Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de PC satışları
gerilerken, tablet satışları 2013 yılında sadece ilk iki çeyrekte 1,3 milyonu
aşmıştır (IDC, 2013b; Bayraktar, 2013). 2015 yılı itibariyle dünya çapındaki
tablet satışlarının bilgisayar satışlarını geçeceği öngörülmektedir (Aktaran:
Duman, 2013).
Marka

2012

Pazar Payı

2011

Pazar Payı

Büyüme

1. Apple

22.9
7.9
6
3.1
1

43.6%
15.1%
11.5%
5.8%
1.9%

15.5
2.2
4.7
0.6
1.4

51.7%
7.3%
15.9%
2.0%
4.6%

48.1%
263%
26.8%
402.3%
-27.7%

11.6
52.5

22.1%
100%

5.5
29.9

18.5%
100%

108.9%
75.3%

2.Samsung
3. Amazon
4. Asus
5. Barnes &
Noble
Diğer
Toplam

Tablo - 2: Markasına göre dünya çapında piyasaya sürülen tablet rakamları. (IDC Worldwide
Quarterly Tablet Tracker, Ocak 31, 2013)




Yates (2012), bir mobil cihaz olarak tabletlerin avantajlarını şöyle sıralamıştır:
1.

Taşınabilirlik: Tabletler, klavye takılsa bile en hafif taşınabilir bilgisayarın

yarısı ağırlığında gelmektedir.
2.

Pil Ömrü: Birçok tablet tek şarj ile 10 saate kadar çalışabilmektedir.

3.

Ucuz Uygulamalar: Uygulama platformlarında birçok uygulama ücretsiz

sunulmakta, ücretli olanlar ise çoğunlukla 5-10 TL arasında değiştiği
görülmektedir.
4.

Çok yönlülük: Tabletler belge oluşturmak, film izlemek, oyun oynamak,

yön bulmak, banka işlemleri yapmak gibi birçok farklı işi yapabilmektedirler.
5.

Düşük enerji Tüketimi: Tabletler dizüstü bilgisayarlardan çok daha az

enerji tüketmektedir.
Mobil cihazlar arasında tablet cihazlar, hemen herkesin rahatça kullanabileceği,
yakın çevresi ve dünya ile iletişim kurmak için pratik ve keyifli bir seçenek
olmaları, uygulamaların internet kullanımını kolaylaştırması, kitap, dergi ve diğer
tür dokümanları taşıma kolaylığı sağlaması gibi nedenlerden dolayı hızla
popüler olmuştur. Bu cihazlar insanların yalnızca teknoloji kullanımlarını değil,
yaşama biçimlerini de değiştirmiştir.
Gelişimsel açıdan uygun olup olmadığı tartışılsa da (Bkz: 2.4. Dijital Teknoloji
ve Çocuk) yalnızca çocuklar için üretilmiş tabletler de bulunmaktadır. Örneğin,
tablet cihazlar pazarının önde gelen üreticilerinden olan Samsung, 2013 yılında
“Samsung Galaxy Tab 3 Kids”i çıkarmıştır (Bkz: Görüntü 28). Çocuklara hitap
eden bir arayüz tasarımına sahip olan cihazda oyun, eğitim ve e-kitaplar yüklü
gelmekte ve çocuklara yönelik bir uygulama platformu da bulunmaktadır. Ayrıca
çocukların tablet ile geçirdikleri zamanı sınırlamak amacıyla anne babalar için
şifreli bir zaman yönetimi sistemi vardır. Böylece, cihaz süreli olarak çocuğun
kullanımına sunulabilmekte ve süre dolduğunda kendi kendine kapanmaktadır.





  : Samsung Galaxy Tab 3 Kids
(http://cdn.ndtv.com/tech/images/gadgets/samsung-galaxy-tab3-kids-big.jpg)

“Leap Frog” isimli oyuncak firması tarafından üretilen Leap Pad ise 4-9 yaş
aralığındaki çocuklar için tasarlanmış bir tablettir (Bkz: Görüntü 29). Dokunmatik
özelliklerinin yanında dijital bir kalemle ekrana yazı yazma özelliği vardır.
Çocuklar açısından güvenli bir internet tarayıcısı bulunmaktadır.


  : Leap Pad.
(http://www.toytattle.com/wp-content/uploads/2012/10/LeapPad-Ultra-500x500.jpg)




2.1.3. Uygulamalar
Uygulamalar, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlarda
çalışan ve kullanıcının bir ya da birden çok işi yapmasına yardım eden bağımsız
yazılımlar

olarak

tanımlanabilir

(http://global.britannica.com/search?query=

application). Her uygulama, ait olduğu işletim sistemini destekleyen bir yazılıma
sahiptir. Mobil cihazın içinde hazır yüklenmiş olarak gelen birçok uygulama
olduğu

gibi,

uygulama

platformlarında

kullanıcı

tarafından

da

cihaza

yüklenebilir. İOS işletim sistemine sahip Apple’ın App Store, Android işletim
sisteminin Google Play ve Microsoft’un ise Windows Phone Store gibi uygulama
platformları

bulunmaktadır.

Bu

platformlar

sayesinde

kullanıcılar

mobil

cihazlarına hızlı ve güvenli olarak uygulama yükleyebilir. Ayrıca uygulama
platformları; uygulamaları, kategorilere ayırarak kullanıcıların istediği alandaki
uygulamaya kolaylıkla erişebilmesini sağlamaktadır (Bkz: Görüntü 30).


  : App Store’da bulunan bazı kategoriler




Uygulamalar kullanıcıların internetten sağladıkları servislere daha kolay ve
pratik bir şekilde erişmelerine yardım eder. Örneğin, bir sinema uygulaması,
üzerine tıklandığında doğruca vizyondaki filmleri, seansları, filmlerin gösterildiği
sinemaları ve ilgili daha birçok bilgiyi gösterebilmektedir.


  : App Store’daki kategorilere göre oluşturulmuş bazı uygulama koleksiyonları



Uygulama platformlarına, her gün tabletler ve akıllı telefonlar için geliştirilmiş
binlerce uygulama sunulmaktadır. Dolayısıyla, basit bulmacalardan gelişmiş
oyunlara,

dil

öğrenmeden

matematiğe,

alışverişten

bankacılığa

kadar

kullanıcının aklına gelebilecek her konuda mutlaka bir ya da birden fazla
uygulama bulunmaktadır.





  : Android işletim sistemli mobil cihazların kullandığı uygulama platformu Google
Play’den bir arayüz görüntüsü

iPhone ve iPod Touch’a uygulama indirmek için oluşturulan bir hizmet olan App
Store, açıldıktan sonra birkaç ay içinde hızla büyümüş ve platforma binlerce
uygulama katılmıştır. Bu gelişim oldukça ani ve etkili olmuştur. Nisan 2010'da
iPad’in piyasaya sürülmesi ise sayısı giderek artan kullanıcı ve uygulamalara
büyük katkıda bulunmuş; 2008 Temmuz ayında 500 olan uygulama sayısı 2009
yılının Eylül ayında 85,000’e, Ekim 2011'de ise 500 binin üstüne çıkmıştır. Ekim
2008'de Google, Android işletim sistemi kullanan mobil cihazlar için Android
Market’i başlatmıştır. Platformun adı daha sonra Google Play olarak değişmiştir.
2013 Aralık ayı itibariyle hem Apple App Store hem de Google Play’de 1
milyarın üzerinde uygulama bulunmakta ve bu rakamlar her geçen gün artmaya
devam etmektedir. Yine 2013 Aralık ayı itibariyle, uygulama platformlarından




toplamda 100 milyarın üzerinde uygulama indirilmiştir (Ingraham,2013;
http://www.appbrain.com/stats/number-of-android-apps).

2.2. ÖĞRENME ARACI OLARAK TABLET CİHAZLAR
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesiyle insan hayatında meydana
gelen değişiklikler, eğitim alanında bilginin öğretmen tarafından sabit ve tek
yönlü olarak öğrenciye aktarıldığı geleneksel öğrenme yaklaşımını değişikliğe
uğratmıştır (Aktaran: Gündüz, Aydemir ve Işıklar, 2011). Bilgisayar teknolojileri
öğrenme ortamlarında kullanılmaya başlamış ve etkileşimin öne çıktığı yeni bir
öğrenme anlayışı doğurmuştur.
“M-öğrenme” ya da “mobil öğrenme” en genel anlamda mobil teknolojilere
dayalı aygıtların öğrenme amaçlı kullanılması olarak tanımlanır (Yılmaz,
Sanalan ve Koç, 2009). Diğer bir tanıma göre, mobil öğrenme, öğrenenin
önceden belirlenen, sabit bir yerde olmadığı veya mobil teknolojilerin sunmuş
olduğu fırsatlardan yararlandığı bir çeşit öğrenme biçimidir (O’Malley ve
diğerleri, 2005). Bu bağlamda, mobil ortamlarda yer alan eğitsel uygulamalar ve
kitap uygulamaları (Bkz: Görüntü 33) eğlenerek öğrenmenin bir yolu olmaları
bakımından

bir

m-öğrenme

biçimi

olarak

değerlendirilebilir.

Yapılan

araştırmalar, iyi tasarlanmış eğitsel içerikli uygulamaların çocuklara bir öğrenme
deneyimi yaşatabileceğini göstermektedir (Chiong ve Shuler, 2010).
Mobil teknolojiler eğitim alanında öğrenmeyi desteklemesi amacıyla dilbilgisi,
yabancı dil eğitimi, matematik gibi birçok alanda öğrenme etkinliklerinin
gerçekleştirildiği bir ortam olarak kullanılmakta ve bu kullanım giderek
yaygınlaşmaktadır. Chiong ve Shuler’e göre (2010), “her yerde, her zaman
öğrenmeyi” desteklemesi ve kişiselleştirilebilir öğrenme imkanı sağlaması, mobil
öğrenmenin

eğitime

araştırmacı,

mobil

sağladığı
öğrenmenin

benzersiz
geleceğin

avantajlar
öğrenme

konusunda hemfikirdir (Aktaran: Yılmaz ve diğerleri, 2009).

arasındadır.

Birçok

teknolojisi

olacağı




  : App Store’da Eğlenerek Öğrenme kategorisinin ekran görüntüsü

M-öğrenme uygulamalarının eğitimde yüksek bir potansiyele sahip olduğu fakat
bu potansiyelin içerik aktarımından ziyade etkileşimli öğrenme stratejilerine
dayalı olması gerektiği savunulmaktadır (Aktaran: Yılmaz ve diğerleri, 2009).
Günümüzde e-öğrenme içerikleri, mobil araçlar düşünülerek de tasarlanmaya
başlamıştır. Artık öğrenenler bilgilere “tık”layarak değil, dokunarak ulaşmaktadırlar.
Dokunmatik ekranlı cihazlarda artık “fare” işlevini yitirmiş, onu yerini öğrenenin
parmakları almıştır. Öğrenen, parmağını ekrana dokundurduğu zaman cihaz bu
hareketi algılayarak, işlemleri gerçekleştirir. Bu parmak hareketleri göz önünde
bulundurularak tasarlanacak e-öğrenme içerikleri, öğrenenlere farklı etkileşim



olanakları sunabilir. Dolayısıyla hareket tabanlı bilgi işleme (Gesture-based
Computing) teknolojisi, öğrenenler için daha doğal bir öğrenme ortamı sağlayarak
onların öğrenmelerine kalıcı bir etki sağlayabilir (Gümüş, Güler C., Güler E. ve
Erorta, 2012).

Taşınabilirlik, erişim, çoklu dokunma özellikleri ve uygulama çeşitliliği
sayesinde, iPad ve diğer tabletler m-öğrenmenin temelindeki cihazlar haline
gelmiştir (Zhang ve Betts, 2012). Bu cihazlar çocuklar için de zengin olanaklar
sağlamaktadır. Ayrıca Goodwin ve Highfield’a göre (2012), bilgisayar ile
kıyaslandığında, tablet cihazların dokunmatik arayüzü cihaz ve içerik ile direk
etkileşime girme olanağı verdiği için çocuklar açısından da kullanması kolaydır,
böylece daha geniş öğrenme aktiviteleri sağlanabilir. Melhuish ve Falloon
(2010), Gliksman (2011), Learning Exchange (2011), Spang (2011) ve Heinrich
(2012) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda iPad’in eğitsel ortamlarda
kullanımının olumlu öğrenme çıktıları sağladığı kanıtlanmıştır (Aktaran:
Heinrich, 2012, s.8).
Apple iTunes Store’daki uygulamalar ile ilgili yapılan araştırmaya göre (Koufos
ve Novak, 2012):
• 2009 yılından bu yana, iTunes Store’da tüm kategoriler arasında en
büyük artış Eğitim Kategorisindeki uygulamalarda görülmüştür.
• Eğitsel içerikli uygulamalar genellikle 2-8 yaş arası çocuklar için
üretilmektedir.
• Çocuklar, uygulamalar ile tanıştığında hızla acemilikten ustalığa
geçmekte,

dijital

sisteme

özgü

bir

kelime

dağarcığı

ve

dil

geliştirmektedirler.

2.3. TABLETLER ÜZERİNDE ÇOCUKLARA YÖNELİK UYGULAMALAR
Tabletler ile etkileşime girmek için kullanıcının yapması gereken tek şey ekrana
dokunmaktır, bu nedenle bu cihazları kullanmak çocuklar için de oldukça
kolaydır. Hale, iPad’in çocuklar ile nasıl kullanılabileceğini beş farklı kategoriye
ayırmıştır (Aktaran: Colbert, 2012):




1.

İçerik geliştirme,

2.

İletişim kurma ve birlikte çalışma,

3.

İnternet erişimi,

4.

Okul tarafından geliştirilen içeriği kullanma,

5.

Uygulamaları kullanma.

Çocuklar, tablet cihazları oyun oynamak, çeşitli kitap uygulamaları ile etkileşime
girmek, ya da eğitsel uygulamalar ile vakit geçirmek gibi farklı amaçlar için
kullanabilmektedir (Bkz: Görüntü 34). Eğlenerek öğrenme uygulamalarının gün
geçtikçe çoğalması, tabletleri çocuklar açısından gittikçe daha kullanışlı hale
getirmektedir.

2.3.1. Oyun Uygulamaları
Sanal uzamda oyun oynama edimi konsol oyunları, PC oyunları, ve çevirimiçi
(online) oyunlar şeklindeki alt türler olarak gerçekleşmektedir (Gürcan, Özhan
ve Uslu, 2008). Bugün bu tanıma, tablet bilgisayar ve akıllı telefonlar üzerinden
oynanan oyun uygulamaları da eklenebilir.

Görüntü 34: “Ballooney Boom” isimli çocuk oyunu uygulamasından ekran görüntüleri





  : App Stora’da çocuklara yönelik farklı kategorilerden uygulamalar

Mobil cihazlarda çocuklara yönelik sayısız oyun bulunmaktadır. Bu oyunlardan
zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel bakımdan çocuklara faydalı olacak nitelikte
olanların seçilmesi, zaman kısıtlaması gibi birtakım kurallar konulması ve sanal
oyunların gerçek hayattaki oyunların yerini almaması, dikkat edilmesi gereken
noktalar arasındadır.




2.3.2 Eğitici Uygulamalar
Tablet cihazlar ve akıllı telefonlarda eğitsel amaçlı bir öğrenme platformu olarak
tasarlanmış uygulamalar, eğitici uygulamalar olarak adlandırılmaktadır. Eğitici
uygulamalar; renkler, şekiller, kelimeler, resim yapma, alfabe, matematik,
geometri, astronomi, dil öğrenme ve daha birçok alanda her yaştan öğrenene
yönelik olabilir. Yapılan bir araştırmaya göre, App Store’daki en çok satan eğitici
uygulamaların % 60’ı okul öncesi çağdaki çocuklara, % 16’sı ise ilkokul,
ortaokul ve yükseköğrenim öğrencilerine yöneliktir (Aktaran: More ve Travers,
2013).


  : “Little Digits” adlı sayı sayma uygulamasından bir ekran görüntüsü

Gerekli donanımın giderek ucuzlaması sayesinde eğitici uygulamalar okullarda
sınıf içerisinde de kullanılmaya başlamıştır. Böylece bu uygulamalar sadece
öğrenenlere değil, öğretenlere de derslerini zenginleştirme ve öğrencilerin
ilgisini çekme açısından kolaylıklar sağlamaktadır. Birçok öğretmen, eğitici
uygulamaların tabletler ile derslerde kullanımının öğrencilerin heyecan ve
motivasyonunu arttırdığını söylemektedir (Greene, 2013).





  : App Store’da eğitici uygulamalar sayfası




2.3.3. Kitap Uygulamaları
Kitap uygulamaları, dokunmatik ekranlı tablet cihazlar ve akıllı telefonlarda
kullanılmak üzere geliştirilen etkileşimli uygulamalardır (Potter ve Scheuer,
2013). Bu uygulamalar içerik olarak kitap kavramını barındırsa da biçim olarak
tamamen farklı bir ortama taşımıştır. Bu noktada; dijital kitap, elektronik kitap ve
kitap uygulamalarının ayırımını yapmak faydalı olacaktır.
Dijital kitap kavramı bilgisayarlar, mobil cihazlar ya da e-kitap okuyucuları
üzerinden okunabilen tüm kitapları kapsayan genel bir tanımdır. Bu bağlamda
elektronik kitaplar ve kitap uygulamaları da bu tanımın içinde yer almaktadır.
Elektronik kitap ve kitap uygulamaları ise birbirlerinden farklı kavramlardır.
Elektronik kitap ya da e-kitap, geleneksel basılı kitaptan farklı olarak, elektronik
ortamda kullanılmak üzere hazırlanmış olan kitaplardır. E-kitaplar, Microsoft
Word, Adobe Indesign, iBooks Author gibi yazılımlar yardımı ile hiçbir
programlama dili bilmeden tasarlanabilir ve genellikle “ePUB” formatında dijital
ortama sunulur. Ayrıca “pdf.” Formatındaki herhangi bir kitap da ePUB5
formatına çevrilebilir. E-kitaplar dijital ortamın sağladığı olanaklar sayesinde;
yazının yanında, ses, müzik, video ve animasyon gibi özellikler ile
desteklenerek etkileşimli bir hale getirilebilir. Ancak bu etkileşim, kitap
uygulamaları ile kıyaslandığında sınırlı kalmaktadır. Kısacası, etkileşimli
özellikler ile desteklense de, e-kitaplar basılı kitapların zenginleştirilmiş bir
formatta dijital ortama aktarılması olarak düşünülebilir. Diğer taraftan kitap
uygulamaları, sayfa sınırlarının ötesinde tasarlanabilen; tablet cihazın mikrofon,
kamera, hareket algılayıcısı gibi tüm özelliklerini aktif olarak kullanabilen
uygulamalardır. Bu uygulamaları geliştirebilmek için, mobil ortamlara özgü
programlama dillerini kullanabilmek gerekmektedir.





ePub, Uluslararası Dijital Yayıncılık Forumunun ücretsiz ve açık e-kitap standardıdır.




Kitap uygulamaları, basılı kitapların sayısal ortama taşınmasının çok daha
ötesindedir. Bu uygulamalar, bir zamanlar basılı ve durağan olan sayfaya ses,
hareket, etkileşim ve oyun getirerek okuyucuların kitap okuma biçimlerini
değiştirecek yenilikler sunmuş ve temelde bir kitabı kitap yapan özellikleri
algılayışımızı değiştirmeye başlamıştır. Ayrıca bu olanaklar sayesinde, kitap
uygulamaları

sadece

içerik

üretmekle

kalmamakta,

basılı

kitaplarda

erişilebilenin üzerinde bir öğrenme deneyimi sağlayabilmektedir. Diğer yandan,
kitap uygulamaları basılı kitaplar ile kıyaslandığında zahmetsizce taşınabilir
olmaları, ucuz olmaları, gerekli mobil cihazı edindikten sonra uygulamaya
erişimin ve satın almanın çok kolay olması gibi nitelikleri ile öne çıkmaktadır.
Kitap uygulamalarında kullanıcılar sayfa çevirmek için ekran üzerinde
parmaklarını kaydırarak, bir hareketi başlatmak için ekrana dokunarak,
ekrandaki objeleri yönlendirerek ve hatta cihazı farklı yönlere eğerek bu
programlarla etkileşime girebilir. Kitabın farklı bölümlerinde ekrana dokunarak
hareketlere karşılık verebilir, seslendirme seçeneğini aktif hale getirerek
hikayeyi dinleyebilir ya da kendi kendine okumayı seçebilir. Çocuklar için
tasarlanan etkileşimli kitap uygulamaları, yalnızca bir hikâye kitabı ya da oyun
olarak değil, aksine her ikisini de içinde barındıran bir deneyim olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Kitap uygulamalarının gelişimi yayıncılara yeni bir ortam açtığı gibi, tasarımcı,
resimlemeci ve programcılara da yeni bir tasarım alanı doğurmuştur. İyi
tasarlanmış kitap uygulamaları, çocuk için son derece ilgi çekici ve hayal
dünyasında yeni bir boyut açacak nitelikte olabilmektedir. Bu uygulamaların
basılı kitaplardan farklı temel özellikleri; kullanıcı arayüzü, etkileşim, hareketli
görüntüler, ses ve oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. (Bkz: 3.1. Etkileşimli
Kitap Uygulamalarını Oluşturan Özellikler ve Bu Özelliklerin Gelişim ve
Öğrenme Üzerindeki Etkisi)




2.4 DİJİTAL TEKNOLOJİ VE ÇOCUK
Son otuz yılda, bilgisayarlardan taşınabilir elektronik cihazlara, dijital teknolojinin
giderek artan kullanımının sonucunda çocukların da içinde bulundukları
teknoloji ortamları birçok şekilde değişmiştir. Dijital cihazlar hızla evde, okulda,
iş ortamında kültürün birer parçası haline gelmiş, genç yaşlı toplumun her
kesiminden birey bu teknolojileri yoğun bir şekilde kullanmaya başlamıştır.
Bunun yanı sıra, tablet cihazlar ve mobil telefonların yetişkinler tarafından
giderek artan kullanımı, teknolojinin insan hayatındaki rolü ile ilgili çocuklara
güçlü bir örnek oluşturmaktadır.
Günümüzde çocuklar, teknoloji ve etkileşimli ortamların hayatın vazgeçilmezi
olduğu bir toplumun bireyleri olmuşlardır. Teknoloji her ortamda giderek kendine
daha büyük bir yer edinirken, çocukların teknoloji kullanımları bilgisayar, mobil
cihazlar, oyun cihazları, dijital fotoğraf makineleri, video kameralar, elektronik
oyuncaklar, müzik ve video çalarlar, etkileşimli yazı tahtaları, internet, e-kitaplar,
uygulamalar ve daha birçoğunu kapsayacak şekilde önemli ölçüde genişlemiştir
(National Association for the Education of Young Children ve Fred Rogers
Center, 2012). Yapılan araştırmalar çocukların da gün boyunca gerek evde,
gerekse toplum içi faaliyetlerinde; okula hazırlanmak, sınıf içindeki aktivitelere
katılmak ve etrafındakiler ile etkileşime geçmek gibi birçok amaç için bu
teknolojileri

kullandıklarını

göstermektedir

(Gürcan

ve

diğerleri,

2008).

Dolayısıyla, gelişen teknoloji ve yeni medyanın sunduğu olanaklar yeni
nesillerin hayatını hem etkilemekte hem de şekillendirmektedir.

Bilgisayar, oyun konsolları ve özellikle iPad gibi mobil teknolojiler, birçok
çocuğun evinde hızla bir gerçeklik haline gelmiş ve çocukların hem eğitiminde
hem de boş vakit etkinliklerinde büyük bir değişim yaratmış olsa da; dijital
teknolojilerin çocukların hayatında var olup olmaması gerektiği, ya da ne şekilde
var olabileceği ile ilgili süregelen tartışmalar bulunmaktadır. Dijital teknolojilerin
çocukların eğitiminde ve eğlenmesinde kullanımını destekleyen ya da
karşısında olan bu tartışmalar, çocukların teknoloji ile olan deneyimlerinin
kalitesi ve onların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini nasıl etkilediği ile




ilgili görünmektedir. Günümüzde birçok araştırmacı, dijital ortamların kaçınılmaz
olduğunu ve çocuklar tarafından da yaygın bir şekilde kullanılacağını
öngörmekte, bu noktada çocukların sağlıklı gelişimlerini ve oyun deneyimlerini
zenginleştirmek

adına,

olumlu

etkilerinin

nasıl

azami

seviyeye

çıkarılabileceğinin tartışılması gerektiğini savunmaktadır (Johnson ve Christie,
2009, p.285).
Çocukların

eğitsel

içerikli

teknolojileri

kullanımı

konusunda

uzman

akademisyenler ve araştırmacılar arasında, etkileşimli ortamların çocukların
bilişsel gelişimi üzerinde etkisine ilişkin bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bazı
araştırmacılar (Levin ve Rosenquest, 2001; Haugland, 2000; Healy, 1998),
çocukların ilk yıllarında vücutları yoluyla öğrenmeleri durumuna dayanarak,
bilgisayarın onların bilişsel gelişimleri için hayati önem taşıyan aktif ve yaratıcı
oyun

deneyimlerinden

uzaklaştıracağını

ve

hatta

onarılmaz

zararlar

verebileceğini savunmaktadır (Aktaran: Children Now, 2007). Benzer şekilde,
çocuk gelişimi ile ilgilenen birçok topluluk ve sağlık kuruluşları, pasif ve
etkileşimli olmayan teknoloji ve ekran medyasını kesinlikle önermemekte ve 0-2
yaş

arası

çocuklarında

ekran

karşısında

geçirilen

hiçbir

aktiviteyi

desteklememektedirler (NAEYC ve FRC, 2012). Bu yaştaki çocuklar ekran ile
gerçek dünyayı ayırt edememektedir. Ayrıca etkileşimli olmayan medya; pasif
izleme, uyku bozuklukları, davranış problemleri, dikkat ve odaklanma
problemleri, okuldaki başarının azalması, sosyalleşme ve dil gelişimi üzerinde
olumsuz etkiler ve ekran karşısında aşırı vakit geçirmeye neden olabilmektedir
(American Academy of Pediatrics, 2011). The American Academy of Pediatrics
(2011) ve the White House Task Force on Childhood Obesity (2010), ancak 2
yaşın üzerindeki çocuklar için, nitelikli olmak koşulu ile günde en fazla 2 saat
ekran aktivitesini6 uygun görmektedir (Aktaran: NAEYC ve FRC, 2012. S.3).




6

Ekran aktivitesi televizyon, bilgisayar ve mobil cihazlar olmak üzere tüm ekranlar karşısında geçirilen
zamanı kapsamaktadır.




Çocuk gelişiminde eğitsel ortamlarda teknolojinin etkisi geniş bir şekilde
araştırılmış ve oldukça olumlu sonuçlara varılmıştır. Örneğin, Haugland (2000),
yaptığı araştırmada, öğrenirken gelişimsel açıdan uygun içerikler ile bilgisayar
kullanan çocukların kullanmayanlara kıyasla zeka, problem çözme ve dil
becerileri açısından büyük ölçüde kazanımları olduğunu tespit etmiştir.
Columbia Üniversitesi’nde, 6-7 yaş arasındaki 107 çocuk ile yapılan bir
araştırmada (Segal, 2011), dokunmatik arayüzlü tablet cihazların matematiksel
kavramayı nasıl etkilediği analiz edilmiştir. Bulgular, çocukların matematik
problemlerini iPad kullandığında kağıt üzerinde olduğundan daha hızlı
çözdüğünü göstermiştir. Çalışmada ayrıca, eğitsel ortamlarda dokunmatik
arayüzlü tablet cihazların bilgisayar ve fare kullanmaktan daha etkili olduğu
sonucuna varılmıştır (Aktaran: Gasparini, 2011, s.20).
Çocukların teknolojik ortamlar ile geçirdikleri süre kadar bu süreyi nasıl
değerlendirdikleri de büyük önem taşımaktadır. Birçok araştırmacı (Pasnik ve
diğerleri, 2007; Neuman, Newman, ve Dwyer, 2010; Corporation for Public
Broadcasting, 2011), elektronik içeriklerin çocuk gelişimi ve eğitsel açıdan
dikkatli bir şekilde tasarlandığında, eğitim için pozitif ve güçlü araçlar olarak
hizmet verdiği görüşündedir. Benzer şekilde, Wainwright ve Linebarger (2006)
de, televizyon ve bilgisayarların olumsuz etkileri ile ilgili uyarılar yapılsa da,
içeriğin sunulduğu medyanın değil, içeriğin kendisinin ne derece faydalı ve
eğitsel olduğunun önemli olduğu neticesine varmışlardır (Aktaran NAEYC ve
FRC, 2012).
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Calvert’e göre (2007), en etkili teknoloji çocukları eğlendirerek öğrenmelerini
sağlar, bu sayede öğrendiklerinin farkında bile olmazlar. Etkileşimli teknolojiler
çocuklara öğrenme deneyimleri yaşatabilmektedir. Etkileşim doğru yapıldığında
çocukların güçlü bir şekilde odaklanmasına olanak sağlamaktadır. Etkileşimli
medya çocukların okuma-yazma, matematik, yer-yön ve mantıklı düşünme
becerilerini geliştirebilmekte, hatta çocukların yaratıcılıklarını artırabilmektedir
(Aktaran: Childre Now, 2007).






Dr. Sandra Calvert, Georgetown Üniversitesi'nde bulunan Çocuk Dijital Medya Merkezi'nin yöneticisi,
aynı zamanda çocuklar ve interaktif medya alanında önde gelen araştırmacılardandır.




Broekman (2013), her yaş grubunun ideal bir öğrenme aracı olduğunu
savunduğu araştırmasında; 2-3 yaş arası çocukların en iyi yüz yüze etkileşim ile
öğrendiklerini, kendi kendilerine keşfetmeye başladıkları ortalama 4 yaş
döneminde ise iPad’in oldukça etkili bir öğrenme aracı olduğu sonucuna
varmıştır. Araştırmacıya göre, çeşitli eğitsel içerikli uygulamalar yolu ile bilgi ile
istedikleri anda ve kendi öğrenme hızlarında etkileşime girme olanağı sağlayan
tablet cihazlar, bu yaşlardaki çocuklar için uygun bir yardımcı öğrenme aracı
durumundadır. Özellikle henüz okuma yazma bilmeyen çocukların çeşitli
beceriler geliştirebilmeleri için tabletler, içerik ile etkileşime girmenin yeni bir
yolunu sunmaktadır.
Etkileşimli olmayan teknolojik içeriklere kıyasla, iPad yalnızca etkileşim yolu ile
erişilebilen bir içerik sunar. Tablet cihazlar, çocuğu cihazı aktif olarak kullanmaya
ve içerik ile oynamaya teşvik eder. Gelişimsel açıdan bulundukları evre nedeniyle
keşfedici, meraklı ve aktif olarak öğrenebilecekleri yeni bir bilgi arayışı içinde olan
özellikle 2-6 yaş arası çocuklar bu cihazların cazibesine kapılmaktadır.
Bilginin
pasif alıcıları olmalarına kıyasla aktif olarak dahil olduklarında çocukların daha iyi
öğrendikleri bilinmektedir (Feldman, 2004) (Aktaran: Broekman, 2013, s.9).

Günümüzde birçok eğitimci artık çocukların teknolojiye erişimleri olup olmaması
gerektiğini değil, teknolojinin çocuklarla ne şekilde kullanılması gerektiğini
tartışmaktadır (Couse ve Chen, 2010). Benzer şekilde Buckleitner8, oyunlar da
dahil olmak üzere etkileşimli dijital medyanın; anında geribildirim sağlaması,
çocuklara yetki ve kontrol vermesi ve aktif öğrenmeyi desteklemesi açısından
okul öncesi çocukların eğitiminde bir potansiyele sahip olduğunu savunmaktadır
(National Institute for Early Education Research, 2006).

Araştırmacı, aynı

zamanda dijital materyallerin çok çeşitli olduğu konusunda uyarmaktadır.
Öğrenmeyi destekleyen etkileşimli medya ürünleri olduğu gibi, daha az faydalı
olanlar ve hatta eğitsel açıdan tamamen değersiz olanlar da bulunmaktadır. Bu
noktada, yapılacak seçimlerin önemi ortaya çıkmaktadır.






Warren Buckleitner çocuk gelişimi ve çocukların teknoloji kullanımı alanında çalışan önemli
araştırmacılardandır.




2.5. ÇOCUKLAR İÇİN GELİŞİMSEL AÇIDAN UYGUN ETKİLEŞİMLİ ORTAM
DENEYİMİ
Erken çocukluk dönemlerinde teknolojinin en etkin kullanımı; dijital cihazların
çocuğun gelişim ve öğrenmesinin yanı sıra iletişim ve işbirliğini desteklemesidir.
Bu noktada etkileşim kavramı öne çıkmaktadır.
Etkileşimli ortamlar, kullanıcıya içerik üzerinde bir seviyeye kadar girdi yapma
olanağı ve kontrol sağlayan, kullanıcının bu girdisine karşılık veren ve büyük
kitleler için oluşturulmuş teknolojik ürünlerdir (Children Now, 2007). Etkileşimli
ortamlar; yazılımlar, televizyondaki birtakım çocuk programları, uygulamalar, ekitaplar ve çocukların aktif ve yaratıcı kullanımına olanak sağlamak ve akranları
ve yetişkinler ile olan sosyal bağlarını desteklemek için tasarlanmış diğer
formlardaki içerikleri kapsamaktadır. Etkileşimli çocuk kitabı uygulamaları da bu
gruba girmektedir. Etkileşimli olmayan ortamlar ise belirli televizyon programları,
videolar, DVD’ler ve günümüzde çeşitli ekranlarda yer alan sesli ve görüntülü
içerikleri kapsamaktadır. Etkileşimli olmayan araç ve ortamlar, aktif iletişim ve
etkileşimi teşvik etmediği sürece çocukların dijital teknoloji ile gelişimsel açıdan
uygun ilişkileri dahilinde yer almamaktadır. Broekman’ın aktarımına gore (2013):
Etkileşimlilik, ekran medyasının öğrenme deneyimi sağlamasındaki en önemli
elemandır (Kirkorian, Wartella, & Anderson, 2008; Lauricella, Pempek, Barr, &
Calvert, 2010; Michael Cohen Group, 2012). Araştırmalar, bilgi ile olan etkileşimin
dikkat uyandırdığını ve konuyu kavramayı kolaylaştırdığını göstermektedir (Calvert,
Strong, Jacobs, & Conger, 2007; Calvert, Strong & Gallagher, 2005).

More ve Travers’e göre (2013), eğitsel değeri olduğu söylenen uygulamalar
içeren bir cihazı çocuğa teslim etmek, ona bir fayda sağlamayı garantilemez.
Uygulamanın içeriğinin dikkatlice incelenmesi, gelişimsel açıdan uygun bir
şekilde öğrenmesini sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Çünkü piyasada
bulunan

uygulamaların

birçoğu,

tasarım,

içerik,

kullanım

kolaylığı

ve

kişiselleştirilebilme gibi nitelikli bir eğitsel yazılımda olması gereken özellikler
açısından yetersiz kalmaktadır. NAEYC’e göre (2009), bir uygulamanın
gelişimsel açıdan uygun olabilmesi için; çocuğun ilgi alanlarına uygun olması,
seçimler yapabilmesine imkan vermesi, çocuğun gelişim seviyesinin öğrenme




ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da gelişimini devam ettirebilmesi için
zorlaması gerekmektedir.
More ve Travers’a göre (2013), çocuklara yönelik nitelikli eğitsel içerikli
uygulamalar:
• Birbirinden farklı tercihler ve ilgi alanlarına sahip çocuklar
tarafından kullanılabilir.
• Çocukları etkileşimli olmaya teşvik eder.
• Çocukların keşfetmesi için birden fazla seçenek barındırır.
• Ezberci tepkileri en aza indirir.
• Çocukları soruların cevaplarını bulmaya teşvik eder.
• Çocuklar için uygun bir dile sahiptir.
• Yeni kelimeler öğretir.
• Müziği sosyal açıdan uygundur.
• Şiddet öğeleri içermez.
• Kültürel önyargılardan uzaktır.
• Çeşitliliği teşvik eder.
• Reklam içermez.
• İçeriği gayret gerektirir, fakat engelleyici ve moral bozucu değildir.
NAEYC ve FRC (2012) tarafından yapılan, 0-8 yaş arası çocukların teknoloji ve
etkileşimli ortamları kullanımları ile ilgili araştırmadan çıkarılabilecek bazı
sonuçlar şunlardır:
• Teknoloji ve medyanın doğru kullanımı her çocuğun, yaşı, gelişim
seviyesi, ihtiyaçları, ilgileri ve yeteneklerine bağlıdır.
• Teknoloji

ve

medyanın

çocuklar

ile

etkili

kullanımı

aktif,

uygulamalı, merak uyandıran, onlara yetki ve kontrol veren ve
çocukların öğrenmelerini destekleyecek şekilde olmalıdır.
• Teknoloji ve medya uygun şekilde kullanıldığında çocuğun zihinsel
ve sosyal gelişimini olumlu yönde etkileyebilir. Gelişimsel açıdan
uygun teknolojik içerikler çocukların bilişsel ve sosyal yeteneklerini




artırabilir, günlük hayatta karşılaşamayacağı hayvanlar, objeler,
insanlar,

ortamlar

tecrübelerini

ve

aktiviteler

ile

imgeler,

hikâyeler

ve

karşılaştırabilir.
sesler

Hayat

aracılığı

ile

kaydetmelerine, belgelemelerine ve paylaşmalarına yardımcı
olabilir.
• Teknoloji ve medya, çocuk gelişimi için önemli olan yaratıcı oyun,
gerçek hayat keşifleri, fiziksel aktivite, açık hava deneyimleri,
sohbet ve sosyal etkileşimler gibi faaliyetlerin yerini almamalıdır.
• Teknoloji ve medya, tekil ve izole bir aktivite olarak değil,
öğrenmeyi desteklemek ve çocukların yeni içeriklere erişimini
sağlamak için yetişkin desteği ve zaman sınırlaması çerçevesinde
kullanılmalıdır.
• Oyun, çocuk gelişimi ve öğrenmesinin merkezinde bulunmaktadır.
Bu sebeple küçük çocukların oyunlu ve yaratıcı yollarla teknolojiyi
keşfetmeleri gerekmektedir.
• Hepsinden önemlisi, teknoloji ve medya kullanımı çocuklara zarar
vermemelidir. Çocuğun sosyal, zihinsel, duygusal, ve dilsel açıdan
sağlıklı bir şekilde gelişimi yaşadığımız dijital çağda da her
zamanki kadar önemlidir. Bu sebeple çocuk ve teknoloji ilişkisi
hiçbir zaman çocuğa duygusal ya da fiziksel açıdan zarar verecek,
ayrımcı, korkutucu, şiddet ya da cinsel içerikli olmamalıdır.
Sonuç olarak, ne kadar nitelikli tasarlanırsa tasarlansın, teknolojik deneyimler
insan ilişkilerinin ve anne baba ya da eğitmenin bire bir ilgisinin yerini alamaz.
Yine de, çocukların teknoloji kullanımı, ileriki yıllarda başarılarını tetikleyecek
önemli öğrenme unsurlarından biridir (Aktaran: More ve Travers, 2013).




3. BÖLÜM: ETKİLEŞİMLİ ÇOCUK KİTABI UYGULAMALARINDA GRAFİK
TASARIM VE İŞLEV
3.1. ETKİLEŞİMLİ ÇOCUK KİTABI UYGULAMALARINI OLUŞTURAN
ÖZELLİKLER ve BU ÖZELLİKLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tablet cihazlar hareket tabanlı etkileşimi destekleyen kullanıcı arayüzlerine
sahiptir. Bu cihazlarda fare ve klavyenin yerini, cihazla doğrudan etkileşimi
sağlayan parmaklar alır. Mobil teknolojinin sunduğu bu olanaklar sayesinde
etkileşimli kitap uygulamaları, resimli çocuk kitaplarına farklı bir boyut getirmiş,
basılı kitaplardaki hikâye ve resimlemenin yanı sıra bir takım yenilikçi özellikler
kazandırmıştır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Kullanıcı arayüzü,
2. Etkileşim,
3. Hareket,
4. Ses,
5. Oyun.
Bu özellikler sayesinde çocuklar, kitap uygulamalarının canlı, hareketli ve
etkileşimli arayüzlerinin cazibesine kapılmakta ve okuma eylemi daha eğlenceli
bir deneyime dönüşmektedir. Böylece kitap uygulamaları, basılı kitaplara etkili
bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitap uygulamaları biçim ve içerik
açısından uygun bir şekilde tasarlandığında gelişim ve öğrenmeye katkıda
bulunabilir.

3.1.1. Kullanıcı Arayüzü
Bilgisayar teknolojileri bağlamında grafik kullanıcı arayüzü; kullanıcının
semboller, görsel metaforlar ve işaretler vasıtasıyla bilgisayar ile iletişim
kurmasını sağlayan bir bilgisayar programıdır (http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/2420 33/graphical-user-interface).




Kullanıcı arayüzü, en geniş anlamda, insan ve cihaz arasında etkileşimin
gerçekleştiği alandır. Bu etkileşimin amacı, kullanıcının cihazı verimli bir şekilde
kullanabilmesi, kontrol edebilmesi ve cihazdan gelecek geribildirimler ile işlevsel
kararlar verebilmesidir. Kitap uygulamaları bağlamında, kullanıcı ile uygulama
arasındaki tüm ilişki kullanıcı arayüzü üzerinde gerçekleşir. Grafik kullanıcı
arayüz tasarımı, ekranda görüntülenen, okunan, bilgi veren ya da etkileşimli tüm
ögeleri kapsar. Kullanıcının uygulamayı verimli bir şekilde kullanabilmesi bu
öğelere bağlıdır.

3.1.2. Etkileşim
Etkileşim, en genel anlamda iki ya da daha fazla öğenin birbirini etkilemesi
anlamına gelmektedir. Etkileşimliliğin birçok tanımı bulunmaktadır. Geray’a
göre, iletişim teknolojileri bağlamında etkileşim şöyle tanımlanabilir; iletişim
sürecine katılmış teknik düzenlemeler yardımıyla alıcının, verici olabilmesi veya
kaynağın mesaj üzerindeki kontrolünü artırabilmesi etkileşimdir (Aktaran: Ürper,
2009).
Etkileşim, karşılıklı hareket etme anlamında kullanılan bir terimdir. Püsküllüoğlu
(1995, s. 571) etkileşimi, “karşılıklı olarak birbirini etkileme işi” ve “neden ile
sonucun karşılıklı ilişkisi” olarak tanımlamaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri
bağlamında etkileşim, izleyiciyi kullanıcıya dönüştürür. Etkileşim kavramında çift
yönlü etki esastır.
Çocuk kitabı uygulamalarını, basılı çocuk kitaplarından farklı kılan özelliklerin
başında etkileşim gelmektedir. Kitap uygulamalarında etkileşim, çocuk ve içerik
arasındaki ilişkiyi temsil etmektedir. Kullanıcıya içerik üzerinde yetki ve kontrol
veren etkileşim, uygulamanın da daha merak uyandırıcı olmasını sağlar.
Çocuğun uygulama içinde bir balona dokunduğunda balonun uçması, herhangi
bir hayvana dokunduğunda o hayvana ait sesi duyması, hikâye ile ilgili şarkılara
eşlik etmesi, yeni öğrendiği bir kelimeyi tekrar dinlemesi, okumayı bitirdiğinde
kitap ile alakalı bir oyun oynaması gibi özellikler kitap uygulamalarındaki
etkileşime örnek olarak verilebilir. Bu özellikler, okumayı daha ilgi çekici hale




getirmenin yanı sıra çocuğa öğretici bir deneyim yaşatabilir. Bu sebeple kitap
uygulamalarındaki

etkileşimli

özellikler,

çocukları

eğlendirirken

öğretme

potansiyeline sahiptir.

Mobil cihazlar, kitap uygulamaları bağlamında kullanılması çocuklar açısından
oldukça eğlenceli ve ilgi çekici olabilecek birçok özellik barındırmaktadır. Bu
özellikler çerçevesinde kitap uygulamalarında etkileşim; dokunmatik özelikler
mikrofon kullanımı, kamera kullanımı ve hareket algılayıcısı ile çalışan özellikler
başlıkları altında incelenebilir.

3.1.2.1. Dokunmatik Özelikler
Tablet cihazlar genellikle üç tip dokunmatik özelliği algılar; hafifçe vurma,
sürükleme ve çoklu dokunma özellikleri9 (Bkz: Görüntü 38).


  : Tablet cihazlarda bulunan bazı dokunmatik özellikler




9

Bu özellikler İngilizcede “taps, moves and gestures” olarak geçmektedir.




Etkileşimli çocuk kitabı uygulamalarında dokunmatik özellikler genel olarak
hafifçe vurma ve sürükleme çerçevesinde bulunmaktadır. Bu uygulamalar
çoğunlukla küçük yaş grubuna hitap ettiği için çoklu dokunma özellikleri
kullanılmamaktadır.


  : “Ay’ı Kim Çaldı?” isimli kitap uygulamasının yapboz oyunu

Örneğin, “Ay’ı Kim Çaldı” isimli kitap uygulamasında bulunan yapboz oyunu,
yapbozun parçalarının parmakla tutulup doğru yerlere sürüklenmesi ile
oynanmaktadır (Bkz: Görüntü 39). Beatrix Potter’ın ünlü kitabı “The Tale of
Peter Rabbit”in tablet ortamına uyarlanmış biçimi olan “Pop Out! The Tale of
Peter Rabbit” uygulamasında ise, ekranda yuvarlanan meyvelerin kullanıcının
hafifçe vurması ile ezilmesi, kitap uygulamalarında dokunma özelliğinin yaratıcı
bir kullanımına örnek olarak gösterilebilir (Bkz: Görüntü 40).




  : Pop Out! The Tale of Peter Rabbit Kitap uygulamasının etkileşimli bir bölümü

3.1.2.2. Mikrofon Kullanımı
Tablet

cihazın

mikrofonu,

kullanıcının

uygulama

içinde

kendi

sesini

kaydetmesine ya da konuşarak uygulama ile etkileşime girmesine olanak
sağlayabilir. Örneğin, Nosy Crow’un geliştirdiği bir uygulama olan “Three Little
Pigs: A 3-D Fairy Tale” adlı uygulamada, kötü kalpli kurdun domuzların evini
üfleyerek yıkmaya çalışıp beceremediği sırada (Bkz: Görüntü 41), tabletin
mikrofonu aktif hale gelmekte ve kullanıcı da üfleyerek evi sallamayı
deneyebilmektedir. “Ay’ı Kim Çaldı?” isimli uygulamada ise, karaoke seçeneği
ile kullanıcı uygulama için bestelenmiş şarkıları söyleyip sesini kaydedebilir.





  : “Three Little Pigs” adlı kitap uygulamasından bir ekran görüntüsü
http://www.youtube.com/watch?v=-O-k7p4e9XQ

3.1.2.3. Kamera Kullanımı
Kitap

uygulamalarında

kamera

özelliğinin

kullanımı,

kullanıcının

kendi

fotoğrafını çekip içeriğe dahil etmesine ya da uygulamanın içinde aktif olan
kamera ile kendini içeriğin içinde görmesine imkan verebilir. Örneğin
“Cinderella, A 3D Fairy Tale” isimli uygulamada, hikayede ayna bulunan
sayfalarda tabletin kamerası aktif olmakta ve çocuk aynada kendi görüntüsünü
görebilmektedir (Bkz: Görüntü 42).





  : “Cinderella, A 3D Fairy Tale” uygulamasında kamera kullanımı

3.1.2.4. Hareket Algılayıcısı ile Çalışan Özellikler
Tablet cihazlar, kullanıcı cihazı salladığında ya da farklı yönlere eğdiğinde bu
hareketleri algılayan bir jiroskop10 (hareket algılayıcısı) bulundurmaktadır. Kitap
uygulamalarında, hareket algılayıcısı sayesinde kullanıcı cihazı farklı yönlere
eğerek ekrandaki obje ve karakterlerin yerlerini değiştirebilir, ya da hikâyedeki
mekânları farklı açılardan görebilir. Örneğin, “Pop-Out! The Tale of Peter
Rabbit” isimli kitap uygulamasında, resimlemelerdeki ağaçlara dokundukça





Jiroskop, hareket yönünü ölçmek ve sürdürmek için kullanılan açısal ivme ilkelerine dayalı bir
araçtır (en.wikipedia.org/wiki/Gyroscope).





düşen meyveler gittikçe sayfayı kaplamakta ve kullanıcının cihazı salladığı yöne
doğru ekranda yuvarlanmaktadır (Bkz: Görüntü 43).


  : “Pop Out! The Tale of Peter Rabbit” kitap uygulamasında ekranın sallama ile aktif
olan özellikler

3.1.3. Hareketli Grafikler
Hareketli grafikler; animasyon, video, film, fotoğraf, resimleme, ses tasarımı ve
müziği içinde barındıran; sinema, televizyon, mobil ortamlar ya da internet
üzerinde dinamik ve etkili iletişimi sağlamak için kullanılan bir tasarım ve üretim
alanıdır. Curran’a göre, hareketli grafikler, animasyon temeline dayanan
tasarımların oluşturduğu bir disiplindir (Aktaran: Atiker, 2009). Bu bağlamda,




uygulamadaki bir butonun yanıp sönmesi ya da bir yazının yukardan aşağı
inmesi hareketli grafiklere, bir hayvanın koşması ise animasyona örnek olarak
verilebilir.
Hareketli görüntüler, ekran medyasının çocuğun ilgisini çekmesindeki temel
nedenlerden biridir. Animasyonlar; anlatımı zenginleştirmekte, konunun akılda
kalıcılığını arttırmakta, çocuklara okumayı sevdirme ve okuduğunu anlama
konusunda
canlandırma

destek

olmakta,

güçlüklerini

anlatılmak

ortadan

istenen

soyut

olayları

zihinde

kaldırılabilmektedir.

Çocuk

kitabı

uygulamalarında animasyon ve hareketli grafiklerin genel olarak kitaba giriş
yapmak, bir hareketi anlatmak, herhangi bir noktaya dikkat çekmek, hikâye
anlatımını zenginleştirmek ya da çocuk için kavraması zor anlatımları
kolaylaştırmak gibi amaçlar için kullanıldığı görülebilir. Etkileşimli öğeler de
genel olarak basit hareketli grafikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin “A
Present for Milo” adlı kitap uygulamasında her sayfada cümlelere bölünmüş
hikâye, kitabın tamamında hareketli görüntüler ile devam etmektedir (Bkz:
Görüntü 44). Baştan sona bir animasyon şeklinde ilerleyen uygulamada
etkileşimli öğelere de yer verilmiştir.


  : “A Present for Milo” isimli uygulamadan bir ekran görüntüsü




“Jumble Bugs” adlı uygulamada ise, animasyon uygulamanın tamamında değil,
etkileşimli öğeler ile yer yer belirli hareketleri aktarmak ve anlatımı
zenginleştirmek için kullanılmıştır (Bkz: Görüntü 45).


   “Jumble Bugs” isimli kitap uygulamasından ekran görüntüleri




3.1.4. Ses
Kitap uygulamalarında birçok farklı ses bulunmaktadır. Bunlar, hikaye anlatımı,
müzik, ortam sesleri, ses efektleri, sayfa çevirme sesleri, etkileşimli öğelerin ve
animasyonların sesleri olarak sıralanabilir. Şüphesiz, ses kullanıcının dikkatini
çeker. Wängberg’e göre (2012), ses kullanıcıyı yönlendirir, uygulamaya
kullanıcının keşfedebileceği farklı bir boyut kazandırır. Örneğin çocuk, oynaması
için hazırlanan bir oyun sayfasına açılan butona bastığında neşeli bir müzik
duyarken onu pek de ilgilendirmeyen ayarlar butonuna bastığında hiçbir sesli
tepki almayabilir. Ses, profesyonel bir şekilde tasarlandığında kullanıcının kitap
uygulaması üzerindeki motivasyonunu arttırabilir. Arka plan müziği ise
kullanıcıda farklı duygular uyandırmanın bir yolu olarak kullanılabilir. Bu müzik,
hikâyenin konusuna göre neşeli, sakin, hızlı, ya da hüzünlü olup kullanıcıyı farklı
şekillerde etkileyebilir.

Neredeyse tüm kitap uygulamalarında bulunan sesli anlatım özelliği, çocuğun
isteğe bağlı olarak kitabı dinlemesine olanak vermektedir. “Nosy Crow” gibi bazı
dijital

yayıncılık

şirketleri,

seslendirmeleri

çocuk

sanatçılara

yaptırarak

uygulamalarında çocuklar için arkadaş canlısı bir atmosfer yaratmaya
çalışmaktadır. Bazı uygulamalarda ise, ses kaydetme seçeneği sayesinde
çocuğun kendisi de kitabı okuyup kaydederek hikâye anlatıcı rolüne bürünebilir
ya da ebeveyni tarafından kaydedilmiş hikâyeyi dinleyebilir.





  : “Miko’s Adventures” isimli kitap uygulamasından bir ekran görüntüsü

Kitap

uygulamalarında

bulunan

ses

özellikleri,

okuma

deneyimini

zenginleştirebilir. Okuma sırasında soldan sağa vurgulanan kelimeler ve buna
seslendirmenin eşlik etmesi (Bkz: Görüntü 46), tekrarlı okuma seçenekleri,
kelimelerin etiketlendirilmesi gibi özellikler çocuğun okuma hatalarını görerek
bunları azaltmasına yardımcı olabilir. Moody (2010), e-kitapların okuma
becerilerine olan etkisini incelediği araştırmada, alfabe bilgisi, fonolojik
farkındalık, dilin kullanımı ve algılanması, anlama ve okumaya yoğunlaşma gibi
okuryazarlık gelişimi için gerekli görülen alanlara odaklanmış, e-kitapların;
seslendirme, tekrar okuma ve kelimeleri vurgulama gibi özellikleri aracılığıyla bu
alanların her birini desteklediği sonucuna varmıştır. Ayrıca birçok uygulamada
bulunan farklı dil seçenekleri, uygulamanın daha geniş bir kullanıcı kitlesine
ulaşmasına olanak sağladığı gibi, yabancı dil öğrenmeye başlayan çocuğa
pratik yapma imkânı da verebilir.




3.1.5. Oyun
Oyun, çocukların hayatında çok önemli bir yer kaplamaktadır. Oyunların belli bir
yere kadar çocuğun gelişim aşamasında içgüdüsel başarma ve gelişme
ihtiyacını giderdiği, sayısal ortamdaki oyunların el-göz koordinasyonunu,
problem çözme ve çoklu görev yetisini kuvvetlendirdiği bulunmuştur (Aktaran:
Gürcan ve diğerleri, 2008).
Kitap uygulamalarında oyun; hikayede yer alan karakterler ile ilgili yap-boz,
bulmaca, eşleştirme, kelime oyunları, boyama ve daha birçok farklı biçimlerde
bulunmaktadır. Bu tür oyunlardan aldığı geribildirimler sayesinde çocuk, yeni
öğrendiği bilgileri hemen test etme ve uygulama imkânı bulabilmektedir.
Örneğin, oyun bakımından zengin bir kitap uygulaması olan “Goodnight
Safari”de, kelime tamamlama, hayvanları yavruları ile eşleştirme, sayı sayma,
geometrik şekiller ile hayvan resimleri yapma gibi çocuklara öğrenme deneyimi
yaşatabilecek oyunlar bulunmaktadır (Bkz: Görüntü 47 ve 48).

  : “Goodnight Safari” adlı kitap uygulamasının oyun bölümü







  : “Goodnight Safari” adlı kitap uygulamasında bulunan oyunlardan ekran görüntüleri

3.2. ETKİLEŞİMLİ KİTAP UYGULAMALARINDA BİÇİM VE İÇERİK
İyi bir kitap uygulamasının taşıması gereken en temel özellik, basılı bir resimli
çocuk kitabında olması gereken ile aynıdır; çocuğun duygularını etkileyecek,
hayal gücünü harekete geçirecek, eğlendirirken öğretecek nitelikteki hikâye ve
resimlemeler. Diğer taraftan çocuk kitabı uygulamaları, teknolojik açıdan
kusursuz, yaratıcı, yer aldığı medyanın olanaklarını kullanabilen, kullanıcının

 


beklentilerinin ötesinde ve en önemlisi çocuklara keyif verecek nitelikte olmalıdır
(Buckleitner, 2013; Bircher, 2012).

3.2.1. Etkileşimli Kitap Uygulamalarında Biçim
Geleneksel resimli çocuk kitaplarında sayfa tasarımı olarak nitelendirdiğimiz
tasarım öğesi, kitap uygulamalarında karşımıza kullanıcı arayüzü dahilinde
çıkmaktadır. Bu sebeple basılı kitaplarda, sayfa tasarımı ve resimlemelerde
niteliksel açıdan olması gereken yalınlık, okunurluk, bütünlük gibi temel
özellikler, kitap uygulamalarındaki kullanıcı arayüzü için de geçerlidir.
Şüphesiz, çocuklara yönelik bir uygulama tasarlarken kullanıcı arayüzü
hakkında daha fazla düşünmek gereklidir. Kitap uygulamalarında kullanıcı
arayüzü; resim, yazı, renk, şekil ve sembollerden oluşmaktadır. Tasarım
açısından önemli kararlar verirken uygulamanın, görsel açıdan çekici ve özgün
olmasının yanı sıra çocuğun sınırlılıkları çerçevesinde tasarlanması gerektiğini
unutmamak gerekir. Örneğin, kullanıcı arayüzünün olabildiğince yalın olması
çocuğun görsel öğeleri rahatça algılayabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Etkileşimli çocuk kitabı uygulamaları bağlamında, grafik kullanıcı arayüzü
işlevsel olmalı, aynı zamanda hikâyenin kavramsal altyapısı ile görsel açıdan
uyumlu tasarlanmalıdır (Bircher, 2012). Bu bağlamda “Ay’ı Kim Çaldı?” ve
“iPoe” adlı kitap uygulamaları iyi örnekler olarak gösterilebilir (Bkz: Görüntü 49
ve 50). Diğer taraftan, kullanıcı arayüzü ne kadar organik ya da oyunlu olursa
olsun, uygulamanın tüm özellikleri – resimlemeler, tipografi, etkileşimli öğeler,
müzik, ses efektleri, şekiller ve semboller – belirli bir düzen içinde olmalıdır
(Naranjo-Bock, 2011a). Etkileşimli öğeler, hareketli görüntüler, müzik ve diğer
sesler rahatsız edici değil, kolayca erişilebilir ve eğlenceli olmalıdır.

 



  : “Ay’ı Kim Çaldı?” kitap uygulamasından ekran görüntüleri

 



  : “iPoe” kitap uygulamasından ekran görüntüleri

 


3.2.1.1. Tipografi
Çocuklar kelimeleri okumaya başlamadan önce genellikle tek tek harfleri
okurlar. Bu sebeple, Naranjo-Bock’a göre (2011b), okumayı yeni öğrenen ya da
henüz bilmeyen çocuklara yönelik kitap uygulamalarında harflerin kolaylıkla
seçilebileceği yazı karakterleri ve tasarlanan cihazın ekranından rahatça
okunabilir büyüklükler tercih edilmelidir. Ayrıca, harfler arasındaki boşluklar
dikkatle ayarlanmalı ve dekoratif ya da el yazısı karakterlerden uzak
durulmalıdır. Özellikle çocuklar için tasarlanmış ve okunurluğu en uygun hale
getirilmiş “Sasoon” ve “Gill Sans Infant” gibi bazı yazı karakterleri bulunmaktadır
(Bkz: Görüntü 51). Diğer yandan, satır uzunlukları çocuğun yaşı ve dikkat süresi
göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.


  : Soldan sağa “Gill Sans Infant” ve “Sasoon” yazı karakterleri

Çocuklara yönelik uygulamalarda genellikle ön planda görseller bulunmaktadır.
Bu sebeple çocuk, uygulama ile nasıl etkileşime gireceğini yazıdan çok
görseller

yardımı

ile

bulur.

Naranjo-Bock

(2011b),

çocuklara

yönelik

tasarımların, tıpkı herhangi bir görsel iletişim aracında olduğu gibi temel
tipografi kurallarına uyması gerektiğini belirtmiştir.

3.2.1.2. Renkler, Şekiller ve Semboller
Renk ve görsellerin etkili kullanımı çocuklara yönelik uygulamalarda nitelikli bir
kullanıcı deneyimi tasarlamanın en önemli unsurlarından biridir. Çocuğun

 


arayüz tasarımında ilk göreceği görsel öğe olan renk, uygulamanın onun
algısında yer edinmesini sağlayan başlıca tasarım elemanıdır. Bu sebeple
parlak ve canlı renkler çocuklara yönelik tasarımlarda sıklıkta tercih
edilmektedir.

Çocukların canlı renklere ve yüksek kontrastlara gösterdikleri duyarlılık beşinci
yıllarına kadar uzanır. Ancak günümüzde - büyük ölçüde çocuklara yönelik
televizyon programları ve filmlerde kullanılan 3B bilgisayar animasyonlarının
yaygın kullanımı sayesinde - çocukların daha geniş renk paletlerine, daha
karmaşık dokulara ve daha ileri seviyede derinliklere olan toleransları artmıştır
(Naranjo-Bock, 2011a).

Kitap uygulamalarında yalın sayfa tasarımları ile etkili bir görsel hiyerarşinin
korunması ve etkileşimli öğelerin vurgulanması büyük önem taşımaktadır.
Ayrıca uygulama, çocuğun yardım almadan da kullanabileceği şekilde
tasarlanmalıdır. Naranjo-Bock’a göre (2011a), dokunulabilir ve etkileşimli
öğelerin kontur çizgileri ya da gölgeler ile öne çıkarılması ya da geri planda
kullanılandan daha geniş bir renk paleti kullanılması gerekmektedir.
Butonları oluşturan şekil ve semboller ise Hourcade’ye göre (2008), hareket ya
da objeleri algılanabilir bir şekilde temsil edebilmeli, çocukların rahatça
dokunabileceği büyüklüklerde tasarlanmalı, birbirlerinden ve arka plandan ayırt
edilebilir olmalıdır. Butonlarda bulunan yazıların da, başlıklarda olduğu gibi
biçimlendirilmesi ve vurgulanması gerekmektedir.

3.2.1.3. Açılış Ekranı ve Ana sayfa
Ibarra’ya göre (2011), uygulama yüklenirken kullanıcının karşısına çıkan açılış
ekranı, çocuklara yönelik uygulamalarda mümkün olduğunca kısa tutulmalı ya
da hareketli görüntüler ile desteklenmelidir, aksi takdirde çocuk sıkılabilir ya da
uygulamanın çalışmadığını düşünebilir. Ana sayfada ise dokunulabilir alanları
geniş tutmak için sınırlı sayıda buton ve yalın bir tasarım gereklidir. Örneğin,
“Dragon Brush” isimli kitap uygulamasında açılış ekranı (Bkz: Görüntü 52)
hareketli görüntüler ile desteklenmiş; ana sayfa ise oldukça yalın ve işlevsel
tasarlanmıştır (Bkz: Görüntü 53).





  : “Dragon Brush” isimli kitap uygulamasının hareketli görüntülerden oluşan açılış
sayfası


  : “Dragon Brush” isimli kitap uygulamasının ana sayfasının ekran görüntüsü




3.2.2. Etkileşimli Kitap Uygulamalarında İçerik
Chiong ve Shuler’e göre (2010), gelişimsel açıdan uygun uygulamaların
içerikleri sınırlı bir yaş aralığına yönelik olmalı, çocuğun yeni gelişen motor
becerileri göz önünde bulundurularak tasarlanmalı, eğlenme ve öğrenme
deneyimini dengelemelidir.
Buckleitner (2013), Bircher (2012) ve Bird (2011) tarafından yapılan
araştırmalara göre nitelikli bir etkileşimli kitap uygulamasında olması gereken
özellikler şu başlıklar altında toplanabilir:

• Orijinal hikayenin geliştirilmesi,
• Zengin içerik,
• Kullanım kolaylığı,
• Kullanıcıya kontrol verilmesi,
• Öğrenme deneyimi sağlanması,
• Künye bilgilerinin erişilebilirliği,
• Etik açıdan uygunluk.

3.2.2.1. Orijinal Hikayenin Geliştirilmesi
Başarılı bir çocuk kitabı uygulaması, geleneksel resimli çocuk kitabının bütün
gerekliliklerini yerine getirmeli, buna ek olarak da dijital ortama özgü bir canlılık
katmalıdır. Ancak, uygulamanın esas kitabı ya da hikayeyi geliştirmesi onu
hikayeden tamamen koparması anlamına gelmemektedir. Dijital ortama
uyarlanan basılı kitaplarda, etkileşimli öğeler hikâyeye gölge düşürmemeli,
aksine onu zenginleştirmelidir. Kitap uygulamalarında teknolojinin sağladığı
olanaklar sayfa sınırları ötesinde düşünmeyi ve tasarlamayı gerekli kılsa da,
kullanıcı yalnızca animasyon izliyor ya da oyun oynuyor hissine kapılmamalı, bu
özellikler kullanıcıya farklı bir ortamda da olsa bir kitap okuduğunu
unutturmamalıdır.




3.2.2.2. Zengin İçerik
Çocuklar, sevdikleri resimli çocuk kitaplarını gerek hikayeleri gerekse
resimlemeleri sayesinde defalarca okumaktan sıkılmazlar. Dijital ortamda ise
nitelikli hikaye ve resimlemelerden sonra, şaşırtıcı ve eğlenceli bir deneyim
sağlayabilecek etkileşimli özellikler ve oyunlar devreye girmektedir. Örneğin
etkileşimli özellikleri belirli bir sayıya kadar her dokunuşta farklı cevaplar
verebilecek şekilde tasarlamak, uygulamanın sürdürülebilirliğini sağlamanın bir
yoludur. “Ay’ı Kim Çaldı?” kitap uygulamasının bazı sayfaları bu şekilde
tasarlanmıştır. (Bkz: Görüntü 54)


  : “Ay’ı Kim Çaldı?” uygulamasından ekran görüntüleri

Benzer şeklide, “Going to Bed” adlı kitap uygulamasında kullanıcının zamanla
keşfedebileceği özellikler bulunmaktadır. Örneğin, uykudan önce yapılan
banyonun anlatıldığı sayfada, kullanıcı ekrandaki musluğu ne kadar uzun süre
açık tutarsa banyo o kadar buharlanmakta ve ekran buğulanmaktadır. Daha
sonra kullanıcı tıpkı elinde gerçekten buğulanmış bir yüzey varmış gibi ekran
üzerinde parmakları ile resim yapabilmektedir (Bkz: Görüntü 55).





  : “Going to Bed” adlı kitap uygulamasından ekran görüntüleri

Aynı uygulamanın başka bir sayfasında, kullanıcının dokunuşları gökyüzünde
yıldızların belirmesini sağlamakta ve her yıldız bir nota sesi çalmaktadır.
Böylece kullanıcı her seferinde farklı ezgiler oluşturmayı deneyebilir. “A Present
for Milo” isimli kitap uygulamasında ise aynı görüntü üzerinde tekrarlanan
dokunuşlar farklı animasyonlar görmeyi sağlamaktadır. Örneğin, duvardaki bir
resimde bulunan yumurtaya dokunulduğunda önce yumurta titremekte, tekrar
dokunulduğunda çatlayıp içindeki civciv dışarı çıkmaktadır (Bkz: Görüntü 56).
Ancak böyle durumlarda, tekrarlanan kullanımlarda ilk animasyon önceden
görüldü ise bir sonrakini beklemek sıkıcı olabilmektedir.


  : “A Present for Milo” uygulamasından ekran görüntüleri

Nitelikli uygulamalar hikayenin ilerlemesini sağlayan etkileşimli özellikler ile
sadece eğlence maksatlı tasarlanmış etkileşimli öğeleri dengeler. Örneğin, “A
Present for Milo” isimli kitap uygulamasında, ana karakter Milo ve fare




arkadaşının kovalamaca oynaması hikayenin ilerlemesini sağlarken, başka
fareler de zaman zaman etraftaki objeler içinde belirmekte ve kullanıcı isterse
bunlara dokunarak etkileşime girebilmektedir.

Dijital medya, çocuğu hikayenin içine çekecek, kitap uygulaması ile yaşayacağı
deneyime kendinden de bir şeyler katabilmesine imkan verecek birçok özellik
barındırmaktadır. Başarılı kitap uygulamaları dijital medyanın sağladığı
olanakları hikaye ile uyumlu bir şekilde kullanır (Bkz: 3.1.2. Etkileşim).

3.2.2.3. Kullanım Kolaylığı
Çocuk kitabı uygulamalarında kullanım kolaylığı, iyi tasarlanmış bir kullanıcı
arayüzü ve teknik açıdan kusursuzluğu kapsamaktadır. Özellikle okuma
bilmeyen çocuklara yönelik olanlar, uygulama kullanımı ile ilgili bir ön bilgi ya da
aşinalık gerektirmemeli, aynı zamanda gereğinden fazla açıklama ya da
yönlendirme de içermemelidir. Bu noktada uygulama görsel yoldan iletişim
kurmalı ve sezgiye yönelik olmalıdır. Bircher’e göre (2012, s.77), nitelikli
uygulamalar, çocuklar uygulamayı kullanırken onlar farkında olmadan nasıl
kullanacaklarını öğreterek dijital okuryazarlığı desteklerler.

3.2.2.4. Kullanıcıya Kontrol Verilmesi
Kullanıcı uygulama ile yaşayacağı deneyimi kişiselleştirebilmelidir. Örneğin,
sayfaları incelerken hikayenin seslendirici tarafından kendisine okunmasını;
kendi kendine okumayı, ya da otomatik oynat butonu ile yine seslendirme ve
otomatik sayfa çevirme ile ilerleyen uygulamayı izlemeyi tercih edebilir. Tüm bu
seçenekler uygulamada mevcut bulunmalıdır. Müzik, ses efektleri ve hareketli
görüntüler aynı anda çalıştığında çocuğun dikkatini dağıtabilir ve kontrol etme
kabiliyetini kısıtlayabilir. Bu sebeple hikâye anlatımı, ses efektleri ve müzik
açılıp kapatılabilir olmalıdır.

 



  : “Goodnight Safari” kitap uygulamasının mini sayfa görüntüleri menüsü

Kullanıcı tıpkı basılı kitaplarda olduğu gibi kitabın herhangi bir sayfasına istediği
anda erişebilmelidir. Bu sebeple, uygulama içinde hikâyenin herhangi bir yerine
geri dönebilmek ya da sayfa atlayabilmek mümkün olmalıdır. Bunun için, ekran
fotoğraflarından oluşan bir “mini resim” (thumbnail) menüsü ile sayfalar
arasında geçiş sağlanabilir. Örneğin, “Cinderella A 3d Fairy Tale” kitap
uygulamasında bu menü sağ üst köşedeki bir etiket yardımı ile uygulamayı
durdurmadan her an erişilebilmektedir (Bkz: Görüntü 58). “Goodnight Safari”
adlı kitap uygulamasında ise bu özelliğe ulaşmak biraz daha vakit almaktadır;
kullanıcının uygulamayı durdurarak karşısına çıkan “sayfa seç” butonuna
gitmesi gerekmektedir (Bkz: Görüntü 57).


  : “Cinderella” kitap uygulamasının mini sayfa görüntüleri menüsü

 


3.2.2.5. Öğrenme Deneyimi Sağlanması
Michael Cohen Group’a göre (2011), kitap uygulamalarında öğrenme deneyimi,
belirgin bir şekilde kitabın içeriğinde ya da kitaptaki aktivitelerin içine gömülerek
üstü kapalı bir şekilde bulunabilir. Örneğin, okumayı yeni öğrenen çocuklara
yönelik

uygulamalarda

seslendirme

sırasında

okunan

kelimelerin

renklendirilmesi (Bkz: Görüntü 60), kelimenin üzerine tıklandığında tekrar
duyulabilmesi, kelimeleri etiketlendirme (Bkz: Görüntü 59) ve dokunulan
kelimenin büyümesi gibi özellikler okumayı yeni öğrenmeye başlayan çocuğa
yardımcı

olabilmektedir.

Ayrıca,

kitap

uygulamalarında

öğrenmeyi

destekleyecek nitelikte oyunlar da bulunmaktadır (Bkz: 3.1.5. Oyun).


  : “Busy Farm” isimli kitap uygulamasından bir ekran görüntüsü

 



  : “We are Alaska” adlı kitap uygulamasından bir ekran görüntüsü

3.2.2.6. Künye Bilgilerinin Erişilebilirliği
Uygulama ile ilgili; yazar, resimlemeci ve üretici firma gibi bilgilerin kolay
bulunabilir olması ebeveynlerin benzer uygulamalara ulaşmasına yardımcı
olacaktır. Ayrıca uygulamanın hitap ettiği yaş aralığı, aldığı ödüller ve
eleştirilerini görmek, seçim yapma aşamasında büyük önem taşımaktadır. Bu
bilgiler hem uygulama indirilmeden önce yer aldığı uygulama platformunda hem
de indirildikten sonra incelenmek için uygulamanın içinde yer almalıdır (Bkz:
Görüntü 61 ve 62).

 



  : “Filin Banyosu” adlı kitap uygulamasının indirmeden önce uygulama platformunda
görülen bilgileri

 



  : “Ay’ı Kim Çaldı?” kitap uygulamasının künye bilgilerinin yer aldığı sayfa

3.2.2.7. Etik Açıdan Uygunluk
Uygulamanın etik olması; içeriğin etik değerlere uygun olması, makul bir şekilde
fiyatlandırılması, ticari linkleri ve uygulama içi satın almaları çocuklardan uzak
tutması anlamına gelmektedir. Bugün, piyasada bulunan kitap uygulamaları
genellikle 0-15 TL arasında fiyatlandırıldığı görülmektedir. Bazı uygulamaların
sınırlı sayıda sayfaların sunulduğu ücretsiz mini versiyonları bulunmaktadır.
Tamamen ücretsiz olan uygulamalar ise genellikle üretim değeri açısından
kullanıcıda şüphe yaratmaktadır.




Bazı

uygulamalar,

yetişkinlere

yönelik

bilgileri

sadece

yetişkinlerin

yanıtlayabileceği sorular yardımı ile açmaktadır. Örneğin ücretsiz olan “Spatter
& Spark” isimli kitap uygulamasında oyun bölümü kitap bölümünden bağımsız
ve ücretli olarak sunulmuştur. Uygulama içi satın almaya gitmek için ise yazı ile
verilen dört basamaklı bir sayının rakam ile karşılığının girilmesi gerekmektedir
(Bkz: Görüntü 63). Bu yöntemin, uygulama içi satın almayı çocuklardan uzak
tutmak için geliştirilmiş kullanışlı bir yöntem olduğu söylenebilir.


  : “Spatter&Spark” kitap uygulamasının yetişkinlere özel bilgiler veren bölümü




3.3. ETKİLEŞİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ TASARIM VE UYGULAMA
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu bölümde, “3.2. Etkileşimli Kitap Uygulamalarında Olması Gereken Özellikler”
bölümünde bahsedilen kriterler çerçevesinde (Naranjo-Bock, xs2011a, 2011b;
Hourcade, 2008; Ibarra, 2011; Chiong ve Shuler, 2010; Bird, 2011; Bircher,
2012; Buckleitner, 2013) piyasada bulunan üç masal kitabı uygulaması
incelenmiştir. Bu incelemeler tezin uygulama aşamasında yönlendirici olacağı
için, görsel ve işlevsel açıdan nitelikli özelliklere sahip uygulamalara yer
verilmiştir.

3.3.1. Ay’ı Kim Çaldı?
“Ay’ı Kim Çaldı” 2011 yılında “Windy Press” adlı dijital yayıncılık şirketinin
geliştirdiği bir kitap uygulamasıdır. Bir uyku öncesi masalı niteliğinde olan
uygulama; tasarımcılar, çevirmenler, hikaye anlatıcılar, medya ekibi ve Windy
Press ekibi de dâhil olmak üzere 52 kişilik oldukça geniş ve profesyonel bir ekip
tarafından geliştirilmiştir. Uygulama, 4 - 8 yaş arası çocuklara hitap etmektedir.


  : “Ay’ı Kim Çaldı?” isimli kitap uygulamasının açılış görüntüsü




Helen Stratton-Would tarafından yazılan ve Vlad Gerasimov tarafından
resimlenen masalda Berk’in Ay’ı bulma macerası anlatılmaktadır. Masalda Berk
(Bertie), her gece uyumadan önce çatı katındaki odasının penceresinden
seyrettiği ayı o gece görememiş ve onu aramaya karar vermiştir. Ayın
çalındığını düşünen Berk, bahçeye çıkıp sırayla gördüğü hayvanlara kibarca ayı
sorar ve nereye gittiğini bulmaya çalışır. Fakat sorduğu hayvanların hiçbiri ayı
görmemiştir. En sonunda karşısına çıkan bilge baykuş, ona ayın bulutların
arasına girdiğini ve ertesi gece tekrar görüneceğini söyler. Masal, etkileşim ve
eğitsel özellikler yönünden zengin 23 sayfadan oluşmaktadır. Sayfa tasarımları
dikey olarak tasarlanmıştır. Yaratıcı ve çocukların hayal gücünü harekete
geçirecek nitelikte resimlemelere sahip olan uygulamanın görsel açıdan oldukça
özgün ve başarılı olduğu söylenebilir. Ayrıca, resimlemelere verilen ufak
hareketler ile uygulamaya canlılık katılmıştır.


  : “Ay’ı Kim Çaldı?” isimli kitap uygulamasından bir ekran görüntüsü




Etkileşimli özellikler kullanıcının; dokunma, tutup çekme, sürükleme, ve cihazı
sallama gibi hareketleri ile aktif hale gelmektedir. Bu özellikler hikâyenin akışı ile
uyumlu

tasarlanmıştır.

Hemen

hemen

her

sayfada,

kullanıcı

sadece

karakterlerle değil, olayın geçtiği mekan ile de etkileşime girebilir. Örneğin, ana
karakter Berk tilki ile konuşurken tilkinin evindeki nesneleri kımıldatmak, ışıkları
açıp kapatmak ve tilkinin yavruları ile oynamak mümkündür (Bkz: Görüntü 67).
Etkileşimli özellikler çocuğu hikâyeden uzaklaştırmayacak şekilde ve abartısız
kullanılmıştır. Uygulama bir takım eğitsel özellikler de barındırmaktadır. Örneğin
Berk, gece Ay’ı aramaya çıktığında gececil hayvanlar tanıtılmakta ve bunlardan
örnekler verilmektedir (Bkz: Görüntü 65).


  : “Ay’ı Kim Çaldı?” kitap uygulamasından ekran görüntüleri

Uygulamadaki karakter, mekân, ve diğer nesnelerin tasarımlarının birbirleriyle
görsel açıdan uyumlu olduğu görülmektedir. Arayüz tasarımlarında ekran
ölçülerine bağlı kalınmamış, sahneler ekranda taşacak şekilde tasarlanmıştır.
Uygulama, gerek resimlemeler gerekse etkileşimli özellikler açısından her
sayfada kullanıcıyı şaşırtmakta ve bir sonraki sayfayı merakla beklemesini
sağlamaktadır. Ayrıca, kullanıcı arayüzünün görsel hiyerarşi dikkate alınarak
tasarlandığı görülmektedir. Kullanıcının öncelikle hikâyedeki ana olay ve




karakterlere odaklanması, daha sonra diğer nesnelerle etkileşime girmesi
sağlanmıştır.


  : “Ay’ı Kim Çaldı?” kitap uygulamasında tilkinin evini gösteren etkileşimli bir sayfa

Uygulamada başarılı bir seslendirme bulunmakta ve geri planda hafif bir müzik
çalmaktadır. Ayrıca, müzik ve ses efektlerinin haricinde her sayfada o mekana
özgü ortam sesleri de bulunmaktadır. Kullanıcı eğer isterse müzik ve
seslendirmeyi kapatabilir. Seslendirme, ses efektleri ve müzik de dahil olmak
üzere tüm sesler kullanıcıyı rahatsız etmeyecek şekilde ve birbirleri ile uyumlu
tasarlanmıştır.
Uygulama için bestelenmiş 8 orijinal şarkı bulunmaktadır. Bu şarkılar hikaye ve
karakterler ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin kullanıcı, hikayede Berk’in tilki ile
konuştuğu sayfada sağ üst köşede beliren nota işaretlerine dokunduğunda
tilkinin şarkısına yönlendirilmektedir (Bkz: Görüntü 69). Kullanıcı şarkıları
dinleyebilir ve hatta karaoke modunda kendisi de söyleyip sesini kaydedebilir.

 



  : “Ay’ı Kim Çaldı?” kitap uygulamasında müzik içerikli sayfalar


  : “Ay’ı Kim Çaldı?” isimli kitap uygulamasının ayarlar ekranı ve ana sayfası

Uygulamanın ayarlar menüsünde ses ve müziği açıp kapatma ve sayfalar
arasında geçiş yapma seçenekleri mevcuttur. Ekranda sol alt köşeye

 


yerleştirilmiş ayarlar butonu ile her an bu menüye ulaşmak mümkündür. Yalın
ve işlevsel kullanıcı arayüzü uygulamayı oldukça kolay kullanılabilir hale
getirmektedir. Özellikle ana sayfa oldukça sade tasarlanmıştır (Bkz: Görüntü
70). Sayfalarda kullanıcının istediği zaman bir önceki ya da sonraki sayfaya
geçmesini sağlayacak ok işareti şeklinde butonlar bulunmaktadır. Uygulamanın
teknik açıdan kusursuz çalıştığı rahatlıkla söylenebilir.

Uygulamanın 16 farklı dil seçeneği bulunmaktadır. Apple’ın uygulama
platformunda 8,99 TL’ye satılan uygulama, sadece iPhone ve iPad üzerinde
çalışmaktadır. Ayrıca uygulamada, “Yusufçuğu Yakala”, “Boyama”, “Hafıza” ve
“Yapboz” olmak üzere toplam 4 oyun bulunmaktadır (Bkz: Görüntü 68 ve 71).


  : “Ay’ı Kim Çaldı?” kitap uygulamasındaki şarkılar ve oyunlar menüleri

Uygulamanın ücretsiz indirilebilecek küçük bir tanıtım versiyonu bulunmaktadır.
Bu versiyon, uygulama hakkında bilgisi olmayan ve hemen satın almak
istemeyen kullanıcılar için oldukça kullanışlıdır. Kullanıcı bu versiyonu cihaza
yüklediğinde uygulamanın sınırlı sayıda sayfasına ulaşabilmekte ve bunlar
bittiğinde eğer kitaba devam etmek isterse satın almaya yönlendirilmektedir.

 



  : “Ay’ı Kim Çaldı?” isimli kitap uygulamasında yer alan oyunlardan ekran görüntüleri

Uygulama ile ilgili hangi şirketin yaptığı, ekipte kimlerin yer aldığı, bestelenen
şarkılar, yapıldığı zaman gibi tüm bilgiler, “Bu Uygulama Hakkında” sayfasında
net bir biçimde verilmiştir. Üretici şirket ve uygulama ile ilgili detaylı bilgi

 


edinmek isteyen ebeveynler rahatlıkla bu bilgilere erişebilir. Özetle, “Ay’ı Kim
Çaldı?” kitap uygulamasının hem ebeveynleri hem de çocukları tatmin edecek,
birçok yönden oldukça başarılı ve nitelikli bir etkileşimli masal kitabı uygulaması
olduğu söylenebilir.

3.3.2. Cinderella - A 3-D Fairy Tale
Klasik bir masal olan “Cinderella”, Türkçe ismi ile Sindrella masalının farklı
firmalar tarafından piyasaya sürülmüş birçok kitap uygulaması bulunmaktadır.
Bunlar arasında zengin içeriğe sahip olanlardan biri “Nosy Crow” şirketi
tarafından 2011 yılında üretilen “Cinderella - A 3-D Fairy Tale” isimli
uygulamadır. Dijital yayıncılık alanında birçok ödüle sahip olan üretici şirketin,
“Kırmızı Başlıklı Kız” ve “Üç Küçük Domuz” gibi klasik masallar da dâhil olmak
üzere birçok kitap uygulaması bulunmaktadır.


  : “Cinderella A 3-D Fairy Tale” kitap uygulamasının ana sayfası

“Cinderella – A 3-D Fairy Tale” kitap uygulaması yatay olarak tasarlanmış 24
etkileşimli sayfadan oluşmaktadır. Uygulamanın görsel açıdan zengin bir

 


anlatım dili olduğu görülmektedir. 6-8 yaş arası çocuklara hitap ettiği için
ayrıntılı resimlemeler içermektedir. Resimlemeler eğlenceli bir dile sahiptir, ince
detaylara önem verilmiştir. Renk, ışık gölge, kompozisyon kullanımı masal ile
uyumludur. Tablet cihazların hareket algılayıcı özelliği sayesinde, ekran hareket
ettirildiğinde objeler ve karakterler bakış açısına göre yer değiştirmekte, bu da
kullanıcının mekandaki derinliğini algılamasını sağlamaktadır. Bu özelliğinden
dolayı uygulama “Üç Boyutlu Bir Masal” olarak adlandırılmıştır.

Bazı sayfalar, hikayenin o sayfada anlatılan bölümü ile ilgili küçük bir
animasyonla başlamaktadır. Birçok sahnede karakterler kullanıcı tarafından
ekranda sürüklenerek hareket ettirilebilmektedir. Ayrıca ana karakter Sindrella,
zaman zaman yapması gereken basit işlerde kullanıcıdan yardım istemektedir.
Bu noktada kullanıcı isterse çeşitli etkileşimli özellikler çerçevesinde Sindrella’ya
yardım edebilmektedir. Ancak, bu özelliklerin hikayenin akışının önüne
geçmesinden dolayı kullanıcı bir animasyon izlediği ya da oyun oynadığı hissine
kapılabilir.

Uygulama tasarlanırken geleneksel hikayeye bağlı kalınmış fakat etkileşimli
öğeler ve modern yorumlamalar ile canlandırılmıştır. Uygulamanın ilk bakışta
öne çıkan özelliklerinden biri, karakterlerin durağan değil hareketli olmalarıdır.
Kimi zaman hayvanlar da dâhil olmak üzere tüm karakterler daha onlara
dokunmadan kendilerine özgü ufak hareketler yapmaktadır. Ancak, sürekli
hareket halinde olan, dokundukça daha da hareketlenen ve konuşan karakterler
kullanıcının dikkatini dağıtmakta ve onu masalın akışından uzaklaştırmaktadır.
Ayrıca karakterlerin sürekli aynı hareketleri yapmaları bir süre sonra tekdüze
olmaya başlamaktadır.





  : “Cinderella A 3-D Fairy Tale” kitap uygulamasından bir ekran görüntüsü

Uygulamada etkileşimli öğelerin oldukça fazla kullanıldığı görülmektedir. Birçok
sayfada birden fazla etkileşimli özellik aynı anda meydana gelmektedir. Bu
durum karmaşa yaratmakta ve kullanıcının dikkatini dağıtmaktadır. Bu
sebeplerden dolayı etkileşimli özellikler uygulamayı zenginleştirmekten çok
karmaşıklaştırmaktadır.

Ortam müziklerinin ve ses efektlerinin titizlikle seçildiği söylenebilir. Çocuklar
için arkadaş canlısı bir atmosfer yaratmak isteyen Nosy Crow’un uygulama
seslendirmelerinin çocuk sanatçılar tarafından yapılması, onu diğer üreticilerden
farklı kılan bir özelliktir. Bunun yanında, hikâyenin seslendirilmesinden bağımsız
olarak karakterlerin de kendi sesleri ve konuşmaları bulunmaktadır. Karakterleri
konuşturmak için, seslendirme bittikten sonra kullanıcının karakterin üzerinde
beliren mavi noktaya dokunması beklenmektedir, fakat bir süre sonra kullanıcı
ekrana dokunmasa da karakter konuşmaya başlamaktadır. Kullanıcı birkaç




karaktere birden dokunduğunda ise hepsi aynı anda konuşmakta ve sesler
birbirine karışmaktadır (Bkz: Görüntü 73).

“Cinderella A 3-D Fairy Tale” kitap uygulaması, tablet cihazın kamera özelliğini
içerik dahilinde yaratıcı bir şekilde kullanmaktadır. Bazı sayfalarda aktif olan bu
özellik, kullanıcının kendi görüntüsünü sanki evdeki aynadan yansıyormuş gibi
görmesini sağlamaktadır (Bkz. Görüntü: 74). Bu durum kullanıcının kendini
hikayedeki karakterler ile özdeşleştirmesine imkan vermekte ve onlarla aynı
mekanda bulunduğu hissine kapılmasını sağlamaktadır.


  : “Cinderella, A 3-D Fairy Tale” kitap uygulamasında kamera kullanımı

Uygulama teknik açıdan incelendiğinde ise kullanıcının birtakım zorluklarla
karşılaştığı görülmektedir. Örneğin, herhangi bir sayfada kullanıcı seslendirmeyi
kapatmak istediğinde uygulamanın giriş sayfasına dönüp bu ayarı yaparak
kitaba baştan başlaması gerekmektedir. Her ne kadar sayfaların kenarında
kullanıcının istediği sayfaya atlamasını sağlayan bir menü bulunsa da (Bkz:




Görüntü

75)

uygulama

otomatik

olarak

kullanıcını

kaldığı

sayfaya

dönememektedir. Bu durum zaman kaybına ve kullanıcının sıkılmasına sebep
olabilir. Özetle, uygulamanın kullanıcıya verdiği kontrol yeterli değildir.


  : “Cinderella, A 3-D Fairy Tale” kitap uygulamasında sayfalar arası geçişi sağlayan
menü


  : “Cinderella, A 3-D Fairy Tale” kitap uygulamasında masalın bitiş sahnesi




“Cinderella A 3D Fairy Tale”, Apple’ın uygulama platformunda 10,99 TL’ye
satılmakta, ücretsiz deneme versiyonu bulunmamaktadır. Uygulama yalnızca
iPhone ve iPad üzerinde çalışmakta, diğer işletim sistemlerine sahip cihazlarla
uyumlu versiyonları bulunmamaktadır. Dil seçeneği yalnızca İngiliz ve Amerikan
İngilizcesi ile sınırlıdır.


  : “Cinderella, A 3-D Fairy Tale” kitap uygulamasının ebeveynlere yönelik hazırlanmış
sayfası

Uygulamanın yalnızca ebeveynlere özel bir bilgilendirme sayfası bulunmaktadır
(Bkz: Görüntü 77). Bu sayfada uygulamanın nasıl kullanılabileceği, içerdiği
özellikler, üretici firma ve firmanın diğer uygulamaları ile ilgili bilgiler
verilmektedir. Özetle, görsel açıdan başarılı olan “Cinderella A 3D Fairy Tale”
kitap uygulaması etkileşim ve kullanım kolaylığı açısından yetersiz kalmaktadır.

3.3.3. Dragon Brush
Özünde bir Çin masalına dayanan “Dragon Brush”, çizdiği nesneleri
canlandırabilen sihirli bir fırçanın hikayesini anlatan etkileşimli bir kitap




uygulamasıdır. “Small Planet Digital” adlı şirket tarafından piyasaya sürülen
uygulama John Solimine tarafından resimlenmiş ve Andy Hullinger tarafından
geliştirilmiştir.


  : “Dragon Brush” isimli kitap uygulamasının hareketli görüntülerden oluşan açılış
sayfası


  : “Dragon Brush” isimli kitap uygulamasının ana sayfasının ekran görüntüsü

 


Masalda, Bing-Wen Çin’de yaşayan fakir bir tavşan ailesinin resim yapmayı çok
seven ufak tefek çocuğudur. Bir gün yolda giderken el arabası devrilen yaşlı bir
kadına yardım ettiğinde şansı döner ve ejderha kılından yapılmış sihirli bir fırça
ile ödüllendirilir (Bkz: Görüntü 81). Bing-Wen, her zaman tam olarak planladığı
gibi olmasa da, fırça ile çizdiği her şeyin canlandığını fark eder. Yaşadığı
kasabaya yardım etmek için yiyecekler çizmeye başladığında, bu durum
açgözlü imparatorun hoşuna gitmez ve Bing-Wen tutuklanır. Hikaye, daha sonra
Bing-Wen’in imparatorun elinden kıvrak zekası sayesinde nasıl kurtulduğunu
eğlenceli bir dil ile anlatmaktadır. Uygulama, 6-8 yaş arası çocuklara yönelik
olarak geliştirilmiştir.

  : “Dragon Brush” isimli kitap uygulamasının ilk sayfası

Ekranda yatay olarak tasarlanmış uygulamada masal, 29 etkileşimli sayfada
anlatılmaktadır. Genel olarak uygulamanın bütününde oldukça yalın ve zarif bir
görsel dil hakimdir. Masaldaki karakterler eğlenceli detaylar ile betimlenmiştir.
Menü butonlarında, tipografide ve yer yer resimlemelerde Çin’e özgü motifler
dikkat çekmektedir. Sayfa tasarımlarında, birbirleri ile uyumlu renklerin titizlikle
seçildiği ve görsel hiyerarşiye önem verildiği söylenebilir.

 


  : “Dragon Brush” isimli kitap uygulamasından bir ekran görüntüsü

Genel olarak kullanıcının karakterlere ve nesnelere dokunması ve cihazı farklı
yönlere eğmesi ile aktif olan etkileşimli özellikler birçok kitap uygulamasına
kıyasla sınırlı tutulmuştur. Ancak bu durum uygulamayı yetersiz kılmamakta,
aksine okuyucunun hikayeye daha çok yoğunlaşmasına imkan vermektedir.
Uygulama, etkileşimli özellikleri yaratıcı ve hikaye ile uyumlu bir şekilde
sunmaktadır. Örneğin, ekranda beliren bir el resminin okuyucuyu yönlendirmesi
ile Bing-Wen'in yaptığı resimler kullanıcının dokunuşları ile hayat bulmaktadır
(Bkz: Görüntü 82 ve 83).

   “Dragon Brush” isimli kitap uygulamasından bir ekran görüntüsü

 



  : “Dragon Brush” isimli kitap uygulamasından ekran görüntüleri

Hikaye anlatımı ve seslendirmenin oldukça net ve başarılı olduğu söylenebilir.
Ses efektleri, ortam sesleri ve her sayfanın başında çalan müzikler birbirleri ile
uyumlu

ve

abartısızdır.

Kullanıcı

isterse

müzik

ve

seslendirmeyi

kapatabilmektedir. Teknik açıdan bakıldığında uygulama kullanıcıya kontrol
vermekte ve kusursuz çalışmaktadır.
Uygulama, masalın içinde açık olarak “Fakirin çok eksiği vardır, ancak
açgözlünün daha da çok” (Poor lack much, but greedy lack more.) mesajını
vermektedir (Bkz: Görüntü 84). Masaldan çıkarılacak ders ise “zekanın güce
karşı zaferi”dir.

 



  : “Dragon Brush” isimli kitap uygulamasından bir ekran görüntüsü

Uygulamada oyun bulunmamakta ancak çocukların resim yapabilmesi için
geliştirilmiş özel bir bölümü bulunmaktadır (Bkz: Görüntü 85). Diğer yandan,
ekranda sağ üst köşede bulunan ejderha simgesi biçimindeki buton yoluyla
açılan menüden, kullanıcı istediği anda istediği sayfaya geçebilir (Bkz: Görüntü
86), seslendirme seçeneğini açıp kapatabilir, künye bilgilerini görebilir ya da
resim yapma bölümüne gidebilir. Bu ayarlar aynı zamanda ana sayfada da
mevcuttur.


  : “Dragon Brush” isimli kitap uygulamasının resim yapma bölümü

 



  : “Dragon Brush” isimli kitap uygulamasının mini resim (thumbnail) menüsü

“Dragon Brush”, Apple’ın uygulama platformunda 5,49 TL’ye satılmakta, ancak
ücretsiz deneme versiyonu bulunmamaktadır. Uygulama yalnızca iPhone ve
iPad üzerinde çalışmakta, başka işletim sistemine sahip cihazlarla uyumlu
versiyonları bulunmamaktadır. Dil seçeneği yalnızca İngilizce ile sınırlıdır.

Sonuç olarak “Dragon Brush” masal kitabı uygulamasının biçim ve içerik
açısından oldukça zengin, teknik açıdan kusursuz çalışan başarılı bir kitap
uygulaması olduğu söylenebilir.




4. BÖLÜM: UYGULAMA PROJESİ
“Tablet Ortamında Resimli Çocuk Kitapları” konulu araştırma kapsamında, tezin
kuramsal kısmında yapılan araştırma doğrultusunda iPad üzerinde çalışması
hedeflenen etkileşimli bir resimli çocuk kitabı uygulaması tasarımı yapılmıştır.
Uygulama için çocukların okumaktan en çok hoşlandığı türlerden olan bir
hayvan masalı seçilmiştir. Yazarı anonim olan “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar”
isimli masal 4-6 yaş arası okul öncesi çocuklara hitap etmektedir.
Kırmızı Şapkalı Kurbağalar masalının seçilmesindeki en büyük etken, masalın
hem eğlenceli hem de eğitsel birçok özellik barındırmasıdır. Masalda imrenme,
inatçılık, öz sevgi ve arkadaşlık gibi duygu ve değerler işlenmektedir. Verilmek
istenen mesaj ise mutlu olmak için başkalarına özenip onlar gibi olmaya
çalışmak yerine, insanın kendi fiziksel özelliklerini olduğu gibi kabul edip
sevmesi gerektiğidir. Diğer taraftan, doğanın büyük bir denge ve düzen içinde
olduğu,

içinde

bulunan

her

şeyin

nedenli

ve

birbirine

bağlı

olduğu

vurgulanmaktadır. Ayrıca masalın akışı içinde çocuğa çeşitli hayvanlar
tanıtılmaktadır.

4.1. KIRMIZI ŞAPKALI KURBAĞALAR MASALI
Uzaklarda bir vadide yaşayan iki küçük kurbağacık varmış. Bu vadide orman
yeşil, otlar yeşil, su yeşil, kısacası etraflarındaki her şey yeşilmiş. Kendi
elbiseleri de yemyeşil olan iki kardeş, bu yeşil dünyanın içinde kendilerini
kaybolmuş hissederler, bu nedenle yeşil rengi hiç sevmezlermiş.

Kurbağa kardeşler yeşil renkten o kadar sıkılmışlar ki, kırmızı elbiseli tüm
dostlarının katılacağı bir eğlence düzenlemeye karar vermişler. Eğlence için
davetiyeler hazırlayıp ormanın çeşitli yerlerine asmışlar. Uğurböceği, yusufçuk,
kırmızı şapkalı ağaçkakan, uluyan maymun, tukan, papağan ve kırmızı giysili
diğer tüm hayvanlar bu eğlenceye davetliymiş. Fakat haberi duyan patlak gözlü
bilge kurbağa bu fikri hiç sevmemiş. “Dikkat edin çocuklar, başınıza iş
açacaksınız” demiş.




Eğlence günü geldiğinde kırmızı şapkalı ağaçkakan, uğurböceği ve ailesi,
kırmızı sırtlı yusufçuklar, uluyan maymun, kırmızı gagalı tukan ve papağan
oradaymış. Her şey yolunda gidiyormuş aslında, fakat ilerleyen saatlerde leylek
de kapıya dayanmaz mı? “Benim de ayaklarım kırmızı, ben de aranıza katılmak,
eğlenmek istiyorum” demiş. Leyleğin asıl amacının kendilerini yakalayıp yemek
olduğunu bilen kurbağa kardeşler hemen suya atlayıp kaybolmuşlar ve eğlence
de sona ermiş.

Fakat kurbağa kardeşler kırmızı sevdasından vazgeçmemişler. Bir gün küçük
kardeşin aklına bir fikir gelmiş. “Yeşil elbiselerimizi değiştiremiyoruz, ama
kendimize kırmızı şapkalar dikebiliriz” demiş. Böylece kendileri için kırmızı
renkte şapkalar dikmeye karar vermişler. Bittiğinde gerçekten de tam istedikleri
gibi, parlak kırmızı renkte harika şapkaları olmuş. Artık, kırmızı şapkaları
sayesinde yemyeşil vadinin ortasında çok uzaklardan bile görülebiliyorlarmış.
Uzaktaki yeşilliklerin arasından parlayan kırmızı şapkalar leyleğin dikkatini
çekmiş, “Gidip şu kırmızı şeylere bir de yakından bakayım” diye düşünmüş.
Yaklaşınca parlak kırmızı şapkaların altında lezzetli kurbağaların olduğunu
gören leylek, hemen peşlerine düşmüş. Kurbağa kardeşler panik içinde
kaçmaya başlamışlar, fakat ne yapsalar leylekten kurtulamıyorlarmış. Tam
teslim olmaya karar verdikleri anda yaşlı bilge kurbağa imdatlarına yetişmiş.
“Kırmızı şapkalarınızı atın, leylek şapkalarınızı takip ederek sizi buluyor!” demiş.
Kurbağa kardeşler hemen şapkalarını fırlatıp leyleğin takibinden kurtulmuşlar.
Yeşil rengin, aslında en önemli koruyucuları olduğunu anlamış ve o günden
sonra bu rengi çok sevmişler.

4.2. UYGULAMANIN TASARIMI
Uygulamanın; resimleme, tipografi ve kullanıcı arayüzü tasarımı olmak üzere
tüm görsel elemanları tasarlanmış, hareketli görüntüler ve etkileşimli ögeler
belirlenmiştir. Programlama, ses tasarımı ve seslendirme aşamasında ise bu
alanda çalışan profesyonellerden yardım alınmıştır.




4.2.1. Resimlemeler, Hareketli Görüntüler ve Etkileşim Tasarımı
“Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” masal kitabı uygulaması, 14 etkileşimli sayfadan
oluşmaktadır. Karakter ve mekan tasarımları 4-6 yaş arası çocukların
algılayabileceği

düzeyde

oluşturulmaya

çalışılmıştır.

Karakter

tasarımı

aşamasında, sayısal ortamda resimlemelere başlamadan önce eskizler ile
denemeler yapılmıştır (Bkz: Görüntü 87 ve 88).

  : Kurbağa karakterleri için kara kalem eskizler

Masaldaki ana karakterler olan kurbağa kardeşler, bir dişi ve bir erkek olarak
tasarlanmıştır. Eskizler arasından seçilen kurbağa karakterine eklenen farklı
karakteristik özellikler ile kurbağa kardeşlerin dişi ve erkek tasvirleri yapılmıştır.
Yaşlı bilge kurbağa karakteri ise görsel açıdan temelde ana karakterler ile
uyumlu, ancak karakteristik özellikleri ile onlardan farklılaşacak şekilde tasvir
edilmeye çalışılmıştır (Bkz: Görüntü 89 ve 90).




  : Belirlenen Kurbağa Karakteri

  : Yaşlı Bilge Kurbağa karakteri için kara kalem eskizler

  : Belirlenen Yaşlı Bilge Kurbağa Karakteri




Resimlemeler, eskiz aşamasından sonra sayısal ortama aktarılarak Adobe
Illustrator ve Adobe Photoshop programları kullanılarak oluşturulmuştur (Bkz:
Görüntü 91). Sayfalar yatay tasarlanmış, ekranların kullandığı renk modeli olan
RGB

renk

modunda

çalışılmıştır.

kurgusunda, çizgi, renk

Sayfa

düzenlemesi

ve

mekânların

ve dokuların uyumuna önem verilmiştir. Masalın

genelinde hakim olan yeşil ve kırmızı renkler vurgulanmıştır. Uygulamanın
tamamında bir bütün oluşturacak bir görsel dil oluşturulmaya çalışılmıştır.
Çocuğun hayal kurmasına olanak tanımak amacı ile, masaldaki her detay
görselleştirilmemiş,

vurgulanmak

istenen

içeriğe

yönelik

resimlemeler

yapılmıştır.

  : Adobe Illustrator programında resimleme çalışmaları

Hareketli görüntüler, kullanıcıya bir çizgi film izliyor hissi vermemek amacı ile
uygulamanın bütününde değil, yer yer belirli hareketleri anlatmak ve etkileşimli
özellikleri vurgulamak amacı ile kullanılmıştır. Etkileşimli özellikler ise çocuğu
hikayenin

akışından

koparmayacak

nitelikte

ve

abartısız

kullanılmaya

çalışılmıştır.
Masalın açılış sayfasında yeşil vadi ve yeşil rengin buradaki hakimiyetini
görselleştirmek amacı ile yeşilin farklı tonlarında çeşitli bitkiler çizilmiştir (Bkz:

 


Görüntü 92). Kurbağa kardeşlerin yemyeşil ortamda kaybolmuş hissetmeleri
durumunu aktarabilmek için, karakterler bitkilerin arasına sadece gözleri
görülecek şekilde yerleştirilmiştir. Karakterlerin gözlerini kırpmaya başlamaları
ile kullanıcının yaprakların arkasında kaybolmuş birileri olduğunu fark etmesi
sağlanmıştır. Kısa bir süre sonra bitkiler dağılacak ve hikaye anlatımı
başlayacaktır (Bkz: Görüntü 94).


  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının ilk sayfasının açılışı

Bitkiler aralandığında kullanıcı su birikintisinin üzerinde duran sıkıntılı ve mutsuz
görünen kurbağalar ile tanışır. Su birikintisi ve çevredeki yeşillikler için, yine
yeşil rengin birbirine yakın tonları seçilmiş, ancak karakterlerin zeminden
rahatlıkla ayırt edilebilmesi için kontrastlıklar kullanılmıştır (Bkz: Görüntü 93).
Sayfadaki etkileşimli özellikler kullanıcının cihazı hareket ettirerek ya da
karakterlere dokunarak kurbağaların su birikintisi üzerinde yerlerini değiştirmesi
ve

gölün

yüzeyine

dokunduğunda

çerçevesinde tasarlanmıştır.

nilüferlerin

belirmesini

sağlaması

 



  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının ilk sayfası


  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının ilk sayfasında hareketli görüntüler

İkinci sayfa, uluyan maymunun bir ağacın üzerine atlayarak düzenlenen
eğlencenin posterini getirmesi ile açılmaktadır (Bkz: Görüntü 95 ve 96). Bu

 


sayfada kullanıcı, maymunun elindeki postere dokunarak kağıdın açılıp geri
kapanmasını sağlayabilir.


  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının ikinci sayfası


   “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının ikinci sayfasındaki hareketli
görüntüler

Uygulamanın

üçüncü

sayfasında

kullanıcıya

kırmızı

elbiseli

hayvanlar

tanıtılmaktadır. Bu sayfadaki etkileşimli özellikler, kullanıcının ekrandaki
hayvanlara dokunarak onları daha detaylı inceleyebilmesi ve dokunduğunda her
birine ait sesleri duyabilmesine imkan vermektedir (Bkz: Görüntü 97 ve 98).

 



  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının üçüncü sayfası


  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasında üçüncü sayfada bulunan
etkileşimli özellikler

Bir sonraki sayfada patlak gözlü bilge kurbağa, düzenlenen eğlence konusunda
kurbağa kardeşleri uyarmaktadır. Burada kullanıcı, bilge kurbağanın üzerinde
uçan sineklere doğru anda dokunduğunda onları dili ile kapmasını sağlayabilir
(Bkz: Görüntü 99 ve 100).

 



   “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının dördüncü sayfası


  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasında dördüncü sayfadaki etkileşimli
özellikler

Kırmızı elbiseli hayvanlar ile düzenlenen eğlencenin anlatıldığı sayfada,
kurbağa

kardeşler

çevrelerindeki

renk

cümbüşünden

dolayı

mutlu

görünmektedir. Kullanıcı, kurbağalara dokunduğunda sevinçten zıpladıklarını
görecektir. Diğer hayvanlar ise üzerlerine dokunulduğunda selam vermekte ve
kendi seslerini çıkarmaktadır. Ayrıca kullanıcı ekrandaki balonlar ve süslemeler
ile oynayabilir.





  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının beşinci sayfası

Bir sonraki sayfada yeşilliklerin arasından çıkıp gelen leylek, kırımızı bacaklara
sahip olduğunu söyleyerek eğlenceye katılmak istemektedir, fakat asıl amacı
kurbağaları yakalayıp yemektir. Leyleğin bacaklarında parlak kırmızı renk
kullanılarak yeşilliklerin arasında parlaması sağlanmıştır. Bu sayfada kullanıcı
ekrana dokunarak leyleğe çeşitli hareketler verebilir.

  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının altıncı sayfası





  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının yedinci sayfası

  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının yedinci sayfasındaki hareketli
görüntüler




Yedinci sayfada, kullanıcı önce leyleğin geldiğini gören kurbağaların panik
içinde suya atlayıp kaybolmalarını izler (Bkz: Görüntü 103 ve 104). Daha sonra
suyun üzerinde çeşitli yerlere dokunulduğunda ise, kurbağalar leyleğin hala
peşlerinde olup olmadığını kontrol etmek için kafalarını çıkarıp etrafa bakar.

Sekizinci sayfada küçük kardeşin aklına gelen fikri betimlemek amacı ile soyut
bir anlatım yoluna gidilmiştir (Bkz: Görüntü 105). Küçük kurbağanın bir siluet
olarak gösterildiği resimlemede, zemin yeşilden kırmızıya dönerken, güçlü bir
sarı ışık ekranı kaplamaktadır. Bu sayfada kullanıcı ekrana dokunarak zemine
farklı renkler verebilir.


  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının sekizinci sayfası

 








  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının sekizinci sayfasında hareketli ve
etkileşimli ögeler



Dokuzuncu

sayfada,

kurbağaların

hayallerindeki

şapkaları

dikmek

için

kullanacakları kırmızı kumaşlar ve dikiş malzemeleri resimlenmiştir. Bu sayfada
kullanıcı dikiş malzemelerine dokunarak makası açıp kapatmak, ipliği ve
mezurayı sarıp yeniden açmak gibi malzemelere özgü çeşitli hareketler
verebilir. Kullanıcının kumaşlara dokunması ise, dikilen şapkaların belirmesini
sağlayacaktır (Bkz: Görüntü 107 ve 108).


  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının dokuzuncu sayfası

 



  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının dokuzuncu sayfasında bulunan
hareketli görüntüler

Onuncu sayfada leylek, uzaklardaki yeşilliklerin arasından kurbağaların kırmızı
şapkalarını görür. Leylek, kurbağaları değil yalnızca kırmızı şapkaları gördüğü
için, Görüntü 109’da görülebileceği gibi, resimlemede parlayan kırmızı noktalar
kurbağaları

temsil

etmektedir.

Kırmızı

şapkalı

kurbağalar,

kullanıcının

dokunuşları ile zıplamakta ya da belirip kaybolmaktadır. Bir sonraki sayfada ise
leyleğin gelmesi ile kaçan kurbağalar görülmektedir (Bkz: Görüntü 110).
Kurbağaların koşma hareketi, farklı kol ve bacak hareketlerinde ayrı ayrı çizilen
resimlemeler ile verilmiştir (Bkz: Görüntü 111). Koşan kurbağalar, kullanıcının
dokunuşları ile zıplamaktadır.


  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının onuncu sayfası





  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının on birinci sayfası

  : Kurbağaların koşma hareketi için yapılan resimlemeler










  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının on ikinci sayfası

Daha sonraki sayfalarda yaşlı bilge kurbağanın uyarısı ile kırmızı şapkalarını
atan kurbağalar leyleğin takibinden kurtulur. On üçüncü sayfada, kullanıcı suya
batmaya başlayan kırmızı şapkaları tutup sürükleyerek kurtarmayı deneyebilir.


  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının on üçüncü sayfası







Son sayfada, masalın sonunda yeşil renk ile barışan kurbağalar mutlu bir
şekilde resimlenmiştir. Kullanıcının isterse masalın başına dönebilmesi için bir
buton tasarlanmıştır.


  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının son sayfası

4.2.2. Tipografi
Uygulamada bulunan tüm yazı ve metinlerde “Chams” adlı yazı karakteri
kullanılmıştır (Bkz: Görüntü 115). Serifsiz ve okunaklı olmasının yanı sıra
çocuklara sevimli gelebileceği düşünüldüğünden bu yazı karakteri seçilmiştir.
Metin, tablet ekranı üzerinde rahatlıkla okunabilmesi için 30 pt. büyüklükte
ayarlanmıştır. Ayrıca okuma yazma bilmeyen ya da henüz öğrenen çocukların
harfleri kolaylıkla seçebilmeleri için, harf arası ve satır arası boşluklar dikkatle
ayarlanmış, yazı her sayfada okumayı zorlaştırmayacak yüzeyler üzerine
yerleştirilmiştir.








  : Uygulama projesinde kullanılan “Chams Bold” isimli yazı karakteri

4.2.3. Kullanıcı Arayüzü
Uygulama platformunda, kullanıcının herhangi bir uygulamayı daha satın
almadan önce göreceği öge o uygulamaya ait ikondur. Kullanıcıya içerik
hakkında fikir verecek ilk görsel olduğu için, “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap
uygulamasının ikon tasarımında dikkat çekici ve içeriği temsil edebilecek bir
resimleme kullanılmaya çalışılmıştır. Cihazın ekranına göre değişen 76x76
px,144 x144 px. ve 152x152 px. gibi küçük ebatlarda olan bu ikon, olabildiğince
yalın tasarlanmıştır (Bkz: Görüntü 116).


  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının ikonu

Açılış ekranında yeşil zemin üzerinde kitabın ismi ve kırmızı bir şapka
kullanılmıştır (Bkz: Görüntü 117). Uygulama yüklenirken geçen süre içinde
çocuğun sıkılmaması ya da uygulamanın çalışmadığını düşünmemesi için,







şapka görseli ve tipografi hareketli görüntüler ile ekranda belirecek şekilde
tasarlanmıştır (Bkz: Görüntü 118).


  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının açılış ekranı



  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının açılış ekranındaki hareketli
görüntüler



Ana sayfa, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla mümkün olduğunca yalın bir
tasarım ile oluşturulmaya çalışılmıştır (Bkz: Görüntü 119). Menü, ekranın sol

 


tarafından gelen yapraklar üzerinde tasarlanmış, dikkat çekmeleri için butonları
oluşturan yapraklara diğerlerinden daha canlı renkler verilmiştir. Ayrıca,
butonların çocuğun rahatlıkla dokunabileceği büyüklüklerde ve okunaklı
olmalarına önem verilmiştir. Uygulamayı başlatacak olan “Oku” butonu
diğerlerinden daha büyük tasarlanmıştır.

  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının ana sayfası

Ayarlar sayfasında uygulamanın dil seçenekleri, “Bu Kitap Hakkında” butonu ile
müzik ve sesi açıp kapatma butonları bulunmaktadır (Bkz: Görüntü 120). Bu
ekranı açan kullanıcının yine istediği sayfadan okumaya devam edebilmesi için
sayfaları gösteren küçük bir menü de eklenmiştir.

 



  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının ayarlar sayfası

Kullanıcının

ayarlar

sayfasına

gitmeden

de

sayfalar

arasında

geçiş

yapabilmesini sağlamak için ekranın sağ üst köşesinde duracak kırmızı renkte
etiket şeklinde bir buton tasarlanmıştır (Bkz: Görüntü 121). Kullanıcı bu butona
dokunduğunda açılan menü yoluyla istediği sayfaya gidebilir, ayarlar ve
oyunlara ulaşabilir ya da seslendirme seçeneğini açıp kapatabilir (Bkz: Görüntü
122).

Ekranın sağ ve sol alt köşelerinde yer alan oklar, kullanıcının bir önceki ya da
bir sonraki sayfalar arasında geçiş yapılabilmesi için tasarlanmıştır (Bkz:
Görüntü 121 ve 123). Bu butonlarda, zeminden rahatlıkla seçilebilmeleri için
açık renkler kullanılmış ve gölge verilerek vurgulanmaları sağlanmıştır.
Uygulama için tasarlanan bazı sembol ve butonlar Görüntü 123’de görülebilir.

 



  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasında sayfalar arasında geçiş
sağlayan oklar


  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasında sayfalar arasında geçiş menüsü

 



  : Uygulama projesinde kullanılan bazı sembol ve butonlar

Görüntü 124’de “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” masalının etkileşimli kitap
uygulamasında, masalın anlatıldığı tüm sayfalar bir arada verilmiştir.

 



  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasında masalın anlatıldığı tüm sayfalar








  : “Kırmızı Şapkalı Kurbağalar” kitap uygulamasının web sitesi arayüzü







SONUÇ
Çocuğun kişisel, sosyal, kültürel, estetik ve entelektüel açıdan gelişimine katkı
sağlayan en önemli elemanlardan biri resimli çocuk kitaplarıdır. Resimli çocuk
kitaplarında düşsel bir dünyaya araladıkları kapı ile çocukların okumaktan en
çok hoşlandığı türlerden olan masallar, günümüz teknolojisinde çok farklı
biçimlerde çocuklara sunulabilmektedir. Mobil ortamlarda uygulama olarak yer
alan resimli çocuk kitapları, kitap kavramını içerik olarak barındırsa da biçim
olarak çok farklı bir ortama taşımıştır. Ancak, tıpkı geleneksel resimli çocuk
kitaplarında

olduğu

gibi,

çocuklara

yönelik

kitap

uygulamalarında

da

değerlendirilen ilk özellik görselliktir. Bu sebeple görsel açıdan zengin kullanıcı
arayüzü ve resimlemelere sahip uygulamalar öne çıkmakta, bu alanda
uygulamanın kalitesini arttırmak tasarımcı ve resimlemecilere düşmektedir.
Böylelikle mobil uygulamalar, bu konuda çalışan tasarımcılara da yeni bir
tasarım alanı doğurmuştur.

Çocuklar için hazırlanmış bir kitap uygulamasına nitelikli diyebilmek için en
başta gereken özellikler, geleneksel resimli çocuk kitaplarında da aynıdır; iyi bir
hikâye ve çocuğun estetik bilincini geliştirebilecek resimlemeler. Fakat kitap
uygulamalarında bunların yanında; doğru yerlerde ve abartısız kullanılan
etkileşimli öğeler, teknik açıdan kusursuz çalışan bir yazılım, kullanıcının
rahatlıkla kullanabileceği bir arayüz tasarımı, motivasyonu arttıracak müzik ve
ses öğeleri uygulamayı oluşturan önemli unsurlardır. Bu sebeple, incelenen
örneklerde de görülebileceği gibi nitelikli bir kitap uygulaması ancak; yazar,
resimlemeci, arayüz tasarımcı, uygulama geliştirici, seslendirme sanatçısı ve
ses tasarımcı gibi farklı uzmanlık alanlarından profesyonellerin birlikte çalıştığı
çok disiplinli bir ekip çalışması ile ortaya çıkabilir. Eğer bir resimli çocuk kitabı
tablet cihazlar üzerinde yer alacaksa, bu ortamın sağladığı özellikleri
kullanabilmelidir. Basılı resimli çocuk kitaplarının dijital ortama aktarılarak
durağan sayfalar biçiminde sunulduğu kitap uygulamaları, ışıklı kitap olmaktan
öteye gidememektedir.







Tablet cihazlar için tasarlanan etkileşimli çocuk kitabı uygulamaları, donanım ve
yazılım özellikleri bakımından geleneksel kitap anlayışından farklı ele alınmalı,
çocukların gelişim seviyeleri ve öğrenme biçimleri göz önünde bulundurularak
tasarlanmalıdır. Çocuklara yönelik bir uygulama tasarlamak başlı başına birçok
soruyu beraberinde getirmektedir. Yaş ve gelişimsel açıdan uygunluk, etkileşimli
öğelerin yerleri ve dozu, arayüz tasarımının çocuk açısından erişilebilirliği gibi
unsurlar uygulamanın kullanılabilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu
sebeple dijital yayıncılık şirketleri ve bağımsız tasarımcılar, hazırladıkları
uygulamaların hitap ettiği yaş aralığının özelliklerini ve ihtiyaçlarını iyi bilen
uzmanlardan görüş almalıdır. Çocuklara yönelik uygulamalarda çocuğun
uygulamayı

kullanabilmesi,

ilk

olarak

onunla

görsel

açıdan

iletişim

kurabilmesine bağlıdır. Bunun için; basitlik, tasarımın çekici fakat aynı zamanda
gereksiz detaylardan arınmış olması, metnin okunabilirliği, renk seçimi,
dokunulabilir alanların büyüklüğü ve vurgusu grafik tasarım açısından dikkatle
üzerinde durulması gereken noktalardır.
Tez çalışmasında, çocuk ve teknoloji ilişkisi bağlamında, tablet cihazların
çocuklar ile gelişimsel açıdan uygun bir şekilde nasıl kullanılabileceğinin
üzerinde

durulmuştur.

incelendiğinde,

tablet

Konu

ile

cihazların

ilgili

daha

gelişimsel

önce

yapılan

araştırmalar

açıdan

uygun

içerikler

ile

kullanıldığında eğlenerek öğrenmeyi desteklediği anlaşılmaktadır. Bu noktada,
çocuğun kitap uygulamaları ile verimli bir deneyim yaşayabilmesi için,
okuyacağı uygulamaya karar verme sürecinde etkin olan ebeveynler ve
öğretmenler nitelikli çocuk kitaplarında biçim ve içerik açısından bulunması
gereken

özellikleri

bilmeli,

seçtikleri

uygulamayı

öncelikle

kendileri

değerlendirmelidir. Ayrıca tablet cihazların, çocuğun her canı sıkıldığında eline
verilen bir oyuncak olarak değil; okur yazarlığı, öğrenmeyi ve yaratıcılığı
desteklemek üzere kullanılması sağlanmalıdır.
Bu çalışma kapsamında yapılan araştırmalarda, kitap uygulamalarında en
büyük problemin onları değerlendirmek için ortak bir sistemin bulunmaması
olduğu görülmüştür. Eğitsel içerik sunan uygulamalar gün geçtikçe artmakta
ancak bu uygulamaların ne kadar eğitsel olduğunu değerlendirecek araştırmalar







yetersiz kalmaktadır. Kitap uygulamalarına belirli standartlar getirecek bir
düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, nitelikli kitap uygulamaları üreten
dijital yayınevlerinin yeterince tanınmaması, uygulama sayısının fazla olması,
bir değerlendirme sisteminin bulunmaması gibi nedenler nitelikli uygulamalara
ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Bu problemler sektörün çok yeni olması ile
açıklanabilir ve zamanla çözüleceği öngörülebilir. Uygulamaları değerlendirmek
için, gelişimsel açıdan uygunluk, görsel kalite, etkileşimli öğelerin dengesi,
sürdürülebilirlik gibi kriterlerin olduğu bir değerlendirme sistemi oluşturulabilir.
Öte yandan pedagojik açıdan güvenilir kaynaklarda, önerilen uygulamaların
olduğu güncel listelerin yapılması ve sürdürülmesi de yararlı olabilir.

Teknolojinin hızla gelişmesi ile her geçen gün daha da akıllı olan mobil cihazlar
sayesinde, etkileşimli kitap uygulamaları okuyucuya basılı ortamlarda elde
edilemeyecek

deneyimler

sunmaktadır.

Buna

bağlı

olarak,

gelecekte

uygulamaların kullanıcı deneyimi açısından daha da gelişeceği rahatlıkla
öngörülebilir. Kitap uygulamaları bağlamında düşünüldüğünde, gelecekte mobil
cihazlara eklenen özellikler ile uygulama, içeriğini kullanıcıya göre uyarlayarak
daha zengin bir kullanıcı deneyimine olanak sağlayabilir. Örneğin, hikayenin
mekan ve karakterleri kullanıcının içinde bulunduğu şehir, hava şartları ya da
sosyal ağındaki arkadaşlarına göre değişerek; okuyucunun kendisini karakterler
ile özdeşleştirmesine, hikayeye kendinden bir şeyler katmasına, daha keyifli ve
kendine özgü bir etkileşim yaşamasına olanak verebilir. Özetle, mobil ortamı en
yaratıcı şekilde kullanmak tasarımcının hayal gücüne ve becerisine kalmıştır.
Tasarımın yer aldığı ortamlar değişse de yaratıcılık ve özgünlük her zaman
birinci plandadır.

Kitap uygulamaları, yeni gelişmekte olan bir alan olması sebebiyle konu ile ilgili
Türkçe kaynak yok denecek kadar azdır. Bu sebeple, çoğunlukla yabancı
kaynaklardan ve makalelerden faydalanılmıştır. Bu bağlamda tez çalışmasının
konu ile ilgilenenlere yol göstermek açısından faydalı bir kaynak olacağı
düşünülmektedir. Ayrıca, değinildiği gibi kitap uygulaması geliştirmenin çok
disiplinli bir çalışma olması, geliştirilen içeriğin tabletler üzerinde çalışabilir hale







getirilmesi için gereken programlama dillerinin ülkemizde henüz sınırlı sayıda
kişi ve kurumlar tarafından kullanılabilmesi ve maliyetli olması, uygulama
projesinin hayata geçirilmesinde güçlükler yaratmaktadır. Bu çalışmada
incelenen örnekler sınırlı olup, konu ile ilgili ileride yapılacak çalışmalarda
uygulamaları oluşturan öğelerden her biri başlı başına bir araştırma konusu
olarak daha detaylı olarak incelenebilir, farklı yaş gruplarına yönelik ve farklı
türlerde uygulamalar ele alınabilir.
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