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ÖZ
Kitaplar çocuğun gelişimini etkileyen önemli en önemli kaynaklar olmaktadır. Resimli
çocuk kitapları bir oyun nesnesi olarak algılanıyor. Kitaplar, çocuğun hayal kurmasını
ve düşünmesini sağlarken, onu yaşama hazırlamaktadır. Çocuğun ilk sanatsal eğitimi
resimli çocuk kitaplarıyla başlamaktadır. Resimli çocuk kitaplarının anlama becerileri
ve kelime dağarcığını geliştirirken görsel okuma süreci de başlamış bulunmaktadır.
Resimli çocuk kitaplarındaki resimler okuma gelişimi için zorunlu bir unsurdur.
Geçmişten günümüze dünya ve Türkiye’de farklı malzemelerle çocuk kitapları
hazırlanmıştır. Çocuk kitabı resimlemede kullanılan teknikler incelendiğinde tarihsel
süreç içinde farklı yaklaşımların uygulandığı görülmektedir. Sulu Boya, kuru kalem,
plastin, kağıt, pastel vb. geleneksel tekniklerin yanında bilgisayar ortamında yapılmış
örneklere de yer verilmektedir. Geleneksel resimleme tekniklerinin dışında üç boyutlu
farklı bir yaklaşım olan şeker çikolata gibi yenilebilir malzemelerle bir çocuk kitabı
oluşturmak çocuğun kitaba dikkatini çekebilir. Sözü edilen kuramsal araştırmanın
ışığında, çocuk kitabı resimleme de üç boyutlu yaklaşımlara ağırlıklı olmak üzere, renk,
tipografi ve oluşturulan sahne fotoğraflarının uyumlu bir şekilde düzenlendiği, şeker
hamuru, çikolata ve şeker kullanılarak, üç boyutlu teknikle gerçekleştirilen bir resimli
çocuk kitabı oluşturulmaktadır.
Birinci bölümde resimli çocuk kitaplarının tanımlanması, dünyada ve Türkiye’de zaman
içindeki gelişimi incelenmektedir. Kitapların çocuk eğitimindeki öneminden hareketle;
okul öncesine ait kitapların çocuklar üzerindeki bilişsel, psikolojik etkilerinden söz
edilmektedir. Resimli çocuk kitaplarının eğlence ve eğitim aracı olarak çocuk
üzerindeki etkileri incelenecektir. Bu kitapların türleri de çalışmaya dahil edilmektedir.
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İkinci bölümde resimli çocuk kitapların biçim ve içerik bakımdan incelenmiştir. Çocuk
kitaplarının niteliksel özellikler üzerinde değerlendirilmesi ve kitapta bulunması
gereken özellikler üzerinde durulmaktadır.
Çalışmanın üçüncü bölümünde resimli çocuk kitaplarında kullanılan iki ve üç boyutlu
yaklaşımlar incelenmiştir. Geleneksel yöntemlere ek olarak yeni bir teknik olan çikolata
ve şekerden hazırlanmış resimlemelerin örnekleri sunulmuştur.
Çalışmanın dördüncü bölümünde çocuk şarkılarından ve ses öbeklerinden oluşan
örnekler incelenmiştir. Ses öğelerinin birleşimi ve görsel anlatımla tamamlanması,
işitsel ve görsel iletişimin birleşimiyle güçlü ve hiç uygulanmamış bir alana kapı
açılmıştır. Resim ve müzik, her iki sanat dalının birleştiği resimli çocuk kitabının çocuk
için önemi anlatılmaktadır. Bilişsel ve işitsel düzeye uygunluk açısından birden fazla
duyuya hitap eden resimli çocuk kitapları incelenmekte ve nitelikleri açısından
değerlendirilmektedir.
Beşinci ve son bölümde hazırlanan çocuk kitabı resimlemeleri de üç boyutlu bir
yaklaşımda, görüntü, renk ve tipografinin uyumlu bir şekilde düzenlendiği, şeker
hamuru, şeker ve çikolata kullanılarak, farklı bir resimleme ve işitsel yönü olan çocuk
şarkıları kitabı sunulmaktadır. Bu bölümde kitabın oluşum aşamaları anlatılmakta,
geleneksel resimli çocuk kitabından farklı olarak sıra dışı tekniklerin kullanılmasının
önemi vurgulanmaktadır.
Anahtar sözcükler: İllüstrasyon, çocuk Kitabı ,çocuk kitabı resimlemesi, üç boyutlu
resimleme, iki boyutlu resimleme, çocuk şarkıları kitabı, deneysel malzemelerle
resimleme, grafik tasarım.
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ABSTRACT

Books are regarded as an important element affecting the development of the child.
İllustrated childrens books as game objects. She prepares her for life while enabling
her to dream and think with books. The first artistic education of the child begins with
illustrated children's books. While developing the comprehension skills and vocabulary
of illustrated children's books, the visual reading process has also begun. Pictures in
children's picture books are an essential element for reading development.
From past to present, children's books have been prepared with different materials in
the world and in our country. When the techniques used in illustrating children's books
are examined, it is seen that different approaches have been applied in the historical
process. Watercolor, pencil, plasticine, paper, pastel, etc. In addition to traditional
techniques, examples made in a computer environment are also included.

Creating a children's book with edible materials such as candy chocolate, which is a
different three-dimensional approach apart from traditional illustration techniques, can
attract the child's attention to the book. In the light of the aforementioned theoretical
research, a children's picture book is created in which the color, typography and scene
photographs are arranged in harmony with three-dimensional approaches in children's
book illustration, using sugar paste, chocolate and sugar, using a three-dimensional
technique.

In the first part of the definition of children's picture books in the world and in Turkey it
is examined development over time. Based on the importance of books in education
for children; The cognitive and psychological effects of preschool books on children are
mentioned. The effects of illustrated children's books on children as entertainment and
educational tools will be examined. Types of these books are also included in the study.
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In the second chapter, the picture books for children are examined in terms of form and
content. The qualitative features of children's books and the features that should be
included in the book are emphasized.

In the third part of the study, two and three dimensional approaches used in illustrated
children's books were examined. In addition to traditional methods, examples of
illustrations prepared from chocolate and sugar, a new technique, are presented.

In the fourth part of the study, samples made up of children's songs and vocal phrases
were examined. The combination of sound elements and complementing with visual
expression, the combination of auditory and visual communication has opened the
door to a powerful and never-applied field.

The importance of the illustrated children's book, which combines painting and music
and both branches of art, is explained. Picture books for children appealing to more
than one senses are examined and evaluated in terms of their qualities in terms of
compliance with cognitive and auditory levels.

In the fifth and last chapter, a children's song book with a different illustration and
auditory aspect, using sugar paste, sugar and chocolate, in which the image, color and
typography are arranged harmoniously in a three-dimensional approach, is presented.
In this section, the formation stages of the book are explained and the importance of
using extraordinary techniques unlike the traditional picture children's book is
emphasized.

Keywords: Illustration, children's book, children's book Illustration, 3-D Illustration,
2-D illustration, children's songbook, illustration with experimental materials, graphic
design.
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GİRİŞ
Resimleme (illüstrasyon), bir metni, bir durumu, bir kavramı anlaşılır hale getirmeye
yardımcı olan estetik bir anlatımdır. Resimleme kitap içindeki metinlerin zihni açan bir
yardımcısı olurken, eğitsel materyallerin daha kolay anlaşılır, olmasını sağlamaktadır.
İllüstrasyonun açıklama yapan işlevinin yanında estetik yönü de bulunmaktadır.
Kitap resimlemenin ana işlevi metni aydınlatmak, metindeki sözcüklerin görsel dille
anlama ışık tutmaktır. Bassa’ya göre: “Ortaçağda kitaplarda bulunan resimlere
aydınlatma anlamına gelen illumination, adı verilirdi. Türkçede resimleme anlamında
kullanılan illüstrasyon, sözcüğü, Latincede aydınlatma anlamına gelen “illumination”
fiilinden türemiştir (Bassa, 2019, s. 181).
Çocuk kitapları çocuğun gelişimini etkileyen en önemli kaynaklardır. Çocukların
kendilerini tanımalarına, diğer insanlarla iletişimine, olası sorunlarla yüzleşmelerine,
çözüm önerileri geliştirebilmelerine ve hoş vakit geçirmelerine, bir anı izlenim
oluşturmalarına yardımcı olmaktadır. Çocuk kitabının çocuğun sürekli çeşitlenen ilgi
alanlarına cevap vermesi gerekmektedir. Eğlenirken keşfetme, bilgilenme, merak
duygusunu tetikleyecek zengin düşsel öğeleri barındıran bir anlatımla resimlemeye ve
hikâyeye sahip olması gerekmektedir. Öykü, masal, çocuk şarkıları kitabı, bulmacalar,
tekerlemeler, sanatçı duyarlılığı ile hazırlanmış metin ve görseller, çocuğu çok uyaranlı
bir öğrenme sürecine almaktadır.
Okul öncesi dönem, çocuklar hızlı öğrenir ve algılarının en açık olduğu dönemdir. Bu
dönemde çocuk, okur yazar olmaya hazırlanırken, resimli çocuk kitapları çocuğun
bilişsel ve duyuşsal dünyasına girmektedir. Sanatçı duyarlılığında hazırlanmış bir
çocuk kitabı, çocuğun kendi ortamında gelişmesini sağlamaktadır.
Çocuk Edebiyatı araştırmacı Sedat Sever’e göre; sözcüklerin rengin ve çizginin anlam kurma
olanaklarıyla hazırlanmış kitapların çocuğun okuma kültürü edinmesinde de önemi büyüktür. Kitaplar
çocuğu, kendi evinde, sanatçı duyarlılığı ile buluşturan en etkili araçtır. Çocuğa duyma, düşünme,
gülme, düşleme, heyecanlanma gibi duyuşsal ve bilişsel çeşitli duyumları yaşatmaktadır (Sever,
2013, s. 123).

Çocuklar yaşamın sınırlılıklarından, hayal gücüyle sıyrılır. Bundan yola çıkarak, resimli
kitapların sunduğu düş gücü çocukların hem eğlendirdiği hem de eğitimi-öğretimi için
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fırsat sunduğu baş kaynak olmaktadır. Okul öncesi dönemde resimli çocuk kitapları
gelişen teknolojiye rağmen en çok tercih edilen eğitim nesnesidir.
Resimli kitaplarda yer alan görsellerin devingen yapısı, çok renkli dünyası, sevimli, ilginç renklerle
dikkat çekmesi, çocuğun görsellerle Sıcak bir etkileşime girmesini sağlayarak onun çevresindeki
nesne ve varlıkları tanımasına yardımcı olur. Çünkü bu dönemde, çocuğun belleği kavramsal olarak
dolu değildir. Bu bakımdan, çocuğun görsellerdeki varlıkları tanıması, kavramsal açıdan gelişimini
olumlu etkileyebilir (Çer, 2019, s. 134).

Okul öncesi resimli çocuk kitaplarında çocuğun ilk ilgisini çeken metni anlatan
resimlerdir. Resimlemedeki çizgiler, renkler, desenler arasındaki harmoni sanatsal bir
anlatımın kapısını açarken; anlaşılması zor, soyut kavramların somutlaştığı,
düşüncelerin görsellerle anlam kazandığı bir alan oluşturmaktadır. Gerçek yaşamdan
alınan bir olay keyifli görsel anlatımla çocuğun kolaylıkla duyumsadığı bir dünya
hazırlar. Çocuk gerçeği düşler yoluyla deneyimleyerek, yaşama daha fazla
yaklaşacaktır.
Cemal Süreyya’nın şiirinde vurguladığı gibi,
Kılıç kalkan gürz ve atTa çocukluğumdan beri
Ne bulduysam okudum
Sonunda anladım ki
Bir kitapta resim şart (Süreyya, 1995 s. 37).

Okul öncesi çocuk kitabı eline alıp içine baktığında okur-yazar olmadığı için ancak
resimler yoluyla kitabı algılar. Bu dönemdeki çocuk, görsel okumayla kitabın ilettiklerini
anlayabilir. Bundan dolayı kitabın resimlenmesi önemli ve zorunlu bir ihtiyaç
olmaktadır.
İyi resimlenmiş bir kitap, çocuğun estetik algısını ve yaratıcılığını geliştirirken, okumayı
da sevdirmektedir. Şarkı sözleriyle hazırlanmış bir resimli çocuk kitabı, çocuğun
konuşmayı ve kavramları öğrenmesinde, sesleri ayırt etmesinde, ritim duygusunu
geliştirmesine deneyim sunmaktadır. Yetişkinler tarafından okunan sözler, işitsel algı
eğitimine veri oluştururken, resimlerle görsel algısını harekete geçirir. Böylece çocuk
dikkatini bir konuya yoğunlaştırarak sesleri dinler, tanımlar ve ayırt etmektedir.
Türkmen’e göre; “Doğanın tamamlayıcı oluşumları olan sesler, yeri geldiğinde haberci,
yeri geldiğinde duyguları tetikleyen dalgalar olarak tanımlanır”. Mutluluk, coşku, sevgi,
şefkat ve eğlence gibi kavramları çağrışımda bulunması için kitabın resimleri, işitsel
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öğeleri ve şarkı sözleri kitapla iletişim ağını arttırmaktadır. Böyle bir çalışama çocuğun
hayal kurmasını, kavramların yarattığı duygu durumuna geçmesini sağlayarak, kitapla
güçlü bir iletişime gerçekleşmektedir.
Resimler sözcükleri netleştirmeye yardımcı olur, konuyu somutlaştırarak, onu bizlerin dünyayı
algıladığımız şekline daha da yakınlaştırır, bunun yanı sıra, sözcüklerin ruh halini ve duygularını da
aktarır. Resimler aynı zamanda okuyucunun tam olarak anlayamadığı veya cevap bulamadığı
ayrıntıları da aydınlatacak bir yoldur. Resimlemenin işlevini metni basit olarak açıklamaktan
başlayarak, onun ruhsal ve zihinsel olarak aydınlatılmasına kadar varan büyük bir yelpazenin içine
yerleştirebiliriz (Bassa, 2019, s. 180).

Resimli çocuk şarkıları kitabı çocuk için kazanımları düşünüldüğünde, eğlenceli, eğitici
görsel ve işitsel bir kaynak oluşturmaktadır. Çocukların işitsel ve bilişsel öğrenme
düzeylerine katkı sağlayacağı resimli çocuk şarkıları kitabı, Türkiye’de hiç yapılmamış
olması açısından önemli eksikliği kapatacağı beklenmektedir.
Geçmişten günümüze dünyada ve ülkemizde farklı malzemelerle çocuk kitapları
hazırlanmıştır. Çocuk kitabı resimlemeleri de farklı teknikler kullanılmış, yeni arayışlar,
yeni yöntemler denenmektedir. Sulu Boya, kuru kalem, plastin, kâğıt, pastel gibi
geleneksel tekniklerin yanında bilgisayar ortamında yapılmış örneklere de yer
verilmektedir. Geleneksel resimleme tekniklerinin dışında üç boyutlu farklı bir yaklaşım
olan şeker, çikolata gibi yenilebilir malzemelerle bir çocuk kitabı oluşturmak çocuğun
kitaba dikkatini çekebilir. Sözü edilen bu uygulama, çocuk kitabı resimlemesinde üç
boyutlu yaklaşımlara, renk, tipografi ve oluşturulan sahne fotoğraflarının uyumlu bir
şekilde düzenlendiği, şeker hamuru, çikolata hamuru ve şeker kullanılarak, üç boyutlu
teknikle bir resimli çocuk kitabı oluşturulmaktadır.
Farklı sanat disiplinleri bir arada kullanılarak hazırlanmış bu materyalin sanatın yaratıcı
eylemiyle ve sanatın gücüyle çocuğun gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmüş ve bu
amaca paralel geliştirilen olumlu ve olumsuz örnekler değerlendirilmiştir. Birden fazla
duyuya hitap eden, çocuk şarkısı kitabı çocuğun sevdiği malzemelerle oluşturulmuş
olması, çocukların işitsel ve bilişsel öğrenme düzeylerine katkı sağlayacağı
düşünülerek resimlenmiştir.
Farklı malzemelerle hazırlanan bu kitap, yaratıcı eylemler barındırmakta, çocuğun
merak duygusunu uyandırmaktadır. Kitabın hiç yapılmamış bir teknikte resimlenmesi,
resimli çocuk şarkıları alanında eksikliğin olması, bu uygulamanın ana düşüncesi
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olmaktadır.
Resimli çocuk şarkıları kitapları ele alınarak yine dünyada ve ülkemizde zaman içindeki
gelişimi incelenmiştir. Kitapların çocuk eğitimindeki öneminden hareketle; okul
öncesine ait kitapların çocuklar üzerindeki bilişsel, psikolojik etkilerinden söz
edilmektedir. Resimli çocuk kitaplarının eğlence ve eğitim aracı olarak çocuk
üzerindeki etkileri anlatılmaktadır. Bu çalışmada, çocuk kitabı resimlemelerin de üç
boyutlu bir yaklaşımla, görüntü, renk ve tipografinin uyumlu bir şekilde düzenlendiği,
şeker hamuru ve çikolata kullanılarak, çocuk şarkılarından oluşan bir resimli çocuk
kitabı oluşturulmuştur, okul öncesi çocuk edebiyatında farklı bir dil oluşturulması
amaçlanmıştır. Resimli çocuk kitaplarının tanımı ve tarihsel süreçteki gelişimi
anlatılarak, geçmişten günümüze değişimine göz atılmaktadır.
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1. BÖLÜM: RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI

1.1. Resimli Çocuk Kitabı Tanımları
Resimli çocuk kitabı türlerin en nazik ve en aldatıcı görünenidir. Bu kitaplar aslında tüm
alanda en büyük sosyal ve estetik gerilimi yaratmaktadır.
SHEİLA EGOFF (Akt: Styles, 2007, s.74).
Resimli kitaplar 1-7 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan kitaplardır. Bu kitaplarda
resim metinden daha önem taşır. Okuma yazma bilmeyen çocuk görsel okuma ile
metni yakalar. Kendi ruhsal dünyasındaki duygu ve hayalleri resimlerle birleştirir.
Görseldeki imgelerin anlamını yükseltebilir, zenginleştirir.
Resimli kitaplardaki resimlerin hikâye anlatımında önemli bir rol oynamasına izin verir.
Bununla birlikte, resimlerin ima ettiği eylemler asla kelimelerle adlandırılanlarla aynı
değildir (Hunt, 1992, s.73).
Çocuk yaşamdaki sınırlılıklarından hayallerle uzaklaşır. Bir düş dünyası yaratmaktadır.
Kitaptaki görseller mesajı iletecek en hızlı yol olurken, taşıdığı derin anlamla aktarıldığı
en kolay iletecek araç olmaktadır.
Resimli çocuk kitabı belki de çocuklar için resimleme sanatının en bilinen vitrinidir.
Normalde üç ila yedi yaşındaki çocuklar için uygun olarak kabul edilir, içeriği ve anlamı
resim öncelikli iletilen bir kitaplardır (Salisbury, 2007, s.11).
Geleceğin asıl sahibi olan çocuklara yönelik kitapların resimlenmesi de tasarlanması da yazılması
kadar öneme sahiptir. İllüstrasyon, bir çocuk kitabında yalnızca metni anlatan, metinle birlikte var olan
bir öğe olarak düşünülemez. Kimi zaman illüstrasyonlar bir metnin anlatamadıklarını da tamamlar;
özellikle okul öncesi döneme hitap eden çocuk kitaplarında, çocuklar bir yetişkinin kendilerine kitabı
okumasının yanı sıra kendileri de resimleri okur. Bu da hayal gücünü, yorumlamayı geliştiren bir
süreçtir (Dağ, E.S. 2016, s. 50).

Çocuk kitaptaki yazıyı resimlerle okur ve belleklerinde tamamlar. Nitelikli resimler
çocuğu kendi ortamında, ilk sanatla buluşmasını sağlayan araçlardır.
Teknoloji ile erken tanışan çocuk, çok fazla uyaranla karşılaşır. Dikkatini dağıtan
niteliksiz uyaranlar kitapların renkli dünyasına girmesini güçleştirmektedir. TV
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seyrederek, bilgisayarda oyun oynayarak, mobil telefonlardaki uygulamalar yüzünden,
çocukların kitaplara ilgilerini kaybettiği bilinmektedir. Çocuk okumanın sağladığı
olanaklardan mahrum kalmaktadır. Ancak özgün resimleme anlayışıyla çocukların
ilgisini çekmek mümkün olabilir. Tasarımcının farklı eserler ortaya koyması çocuğun
kitaba ilgisini değiştirebilir.
Çocukların estetik, güzel duyuşsal kazanımları için çocuk kitaplarında kaliteli ve yaş
düzeyine uygun illüstrasyonlar kullanılmalıdır. Çünkü algılama, öğrenme ve
hatırlamaya olan olumlu etkilerine ek olarak resimli bir çocuk kitabı estetik beğeninin
gelişmesinde ve çocuğun sanatla tanışmasına da aracı olur (Dağ, s.51, 199).
Resimleme sayesinde çocukla iletişimde alışılmışın dışında eğlenceli ve eğitici görsel
yapılar oluşturulabilir. Çocuk şarkıları kitabı resimlemesi şarkıların ses öğelerinin
görsellerle tamamlanması, işitsel öğelerle güçlü bağ kurabilir. Şarkı sözleri uygun
görsellerle merak uyandıran eğlenceli bir oyuna çevirebilir.
Resimli çocuk kitapları çocuk edebiyatında, kitabın sadece resimlemelerinden
oluştuğu, resimlemenin metinden daha baskın ya da metinle eşit değerde önemli
olduğu özel bir türdür (Shulevitz, 1997, s.89). Resimli çocuk kitabı, metin ve resmin
birleştiği iki parçanın toplamından daha büyük bir anlam sunar. Kimi resimli kitaplarda
metin daha karmaşıktır ve sözcüklerle karmaşıklığı gideren anlamı kolaylaştıran, kitaba
duygu katan unsur resimdir. Metnin tek başına sunduğunu anlam resimlerle daha
büyük bir seviyeye taşınır.

Bir kitabın resimli çocuk kitabı olabilmesi için, resimlemeler ve yazı arasında denge
olmalıdır İkisinin birleşimi anlatımı etkili sonuca götürmelidir. Okul dönemi hikâye
kitaplarında metin arasında görseller olur, okuyucu bunlara bakmadan da metni
anlayabilir. Fakat okul öncesi kitaplar resimlemeler olmadan düşünülemez. Shulevitz’e
göre: Resimli çocuk kitaplarında, hem metin hem de resimlemeler okunur;
resimlemeler konuyu genişletir, netleştirir, tamamlar ya da tamamen yazının yerini alır
(Shulevitz, 1997, s.201).
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Resimli kitaplar, çoğunlukla metni tamamen resimlerle anlatır. Resimler olmadan,
metin okunduğunda içerik tam olarak anlaşılmayabilir. Bu tür resimli kitaplarda
resimlerin görevi sözcüklerin yerini almak, onları tamamlamak ya da onları açıklamaktır
(Bassa, 2019, s.180).
Resimli çocuk kitabı kültürel bilgileri taşır, hazırlandığı zamana ait ipuçları veren
belgelerdir, zaman içinde gelişimine katkı sağlayacağı bir nesne olmaktadır. Resimli
çocuk kitaplarının tarihsel süreci aşağıda incelenmiştir.

1.2. Resimli Çocuk Kitaplarının Tarihsel Süreci

Kitap resimlemesi, kitapların süslenmesi ve güzelleşmesi ihtiyacından doğmuş olup,
anlatımı desteklemekte, görsel zenginlik katarak anlatıma daha güçlü bir dil
kazandırmıştır. Resimli çocuk kitabı tarihi kısadır. Fakat resimlemeyle anlatım ilk
insanların mağara resimlemelerine kadar uzanmaktadır. (Bkz. Görsel: 1) Resimlerle
iletişim kurma amacı insanlığın varoluşsal ifadesinde en kolay, anlaşılır ve evrensel bir
yol olmuştur. Çocuk kitabının resimlenmesi ve tasarımında doğru bir yol izlenmesi için
geçmişten günümüze olan gelişimini yazının devamında ele alınmaktadır.

Görsel 1: Mağara Resmi M.Ö: 15.000-10.000 Lascaux, Fransa

Sanatın başlangıcında bile tuhaf kayanların biçimlerinin, çatlaklarının karanlık mağara duvarlarındaki
kaya damarlarının çağrışımlara yol açan biçimler olduğu varsayımına gitmemiz zor değildir. Büyük
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olasılıkla bizonlar ve atların insanlar tarafından ilk önce bu gizemli duvarlarda keşfedilmiş, sonra renkli
topraklar yardımı ile resmedilmiştir (Gombrich, 2009, s.41).

Resim insanlık tarihiyle başlamaktadır. Geçmişten günümüze uzanan evrensel bir dil
olan resim, insanlar arasında bir iletişim yolu olmaktadır.
Zor ulaşılan karanlık mağaraların duvarlarına resimlerin süsleme amacı ile yapıldığını düşünmek
zordur. Belki de bu ilkel insanlar bu resimleri yaparak o hayvanlar üzerinde güç kazanacaklarını
düşünüyorlardı. Bu ilkel animistik (büyüsel) bir düşünce biçimidir. İlkel halklar, animistik düşüncelerini
resimleriyle yansıtmışlardı (Güney, 2011, s. 17).

1.2.1. Dünya’da Gelişimi ve Örnekleri
Çocuklar için kitapların olmadığı bir dünya hayal etmek zor olmaktadır. Konuşmayı
öğrendiği andan itibaren çocuk hikayeleri, masallar ve halk hikayeleri duymaya
başlamıştır. Buna paralel olarak çocuk edebiyatı zaman içinde geç gelişmiştir.
Resimli çocuk kitapları tarihi çok eski olmamakla birlikte, resimli çocuk kitapları on
sekizinci yüzyılda ayrı bir kategori olarak kabul edilip, basılmıştır. Çocuklar için
hazırlanmış ilk kitaplar 1400-1600 yıllar arasında sayıları, hayvanları ve harflerin
olduğu boynuz kitaplardır. (Bkz. Görsel 2) Boynuz kitapları Pürinler İncili çocuklarına
öğretmek için hazırlanmıştır. Çocukların İncili ezberlemesi, tekrar etmesi için üzerinde
dualar, harfler, ayetler ve sayılar yazılmıştır.

Görsel 2: Hornbooklar, kendilerine bağlı sayfaları kaplayan ince şeffaf hayvan boynuzu katmanları için
adlandırılmıştır.Erişim: 20.03.2021, (https://windsorhistoricalsociety.org/home/education/learning-at-home/makea-hornbook)
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Görsel 3: Ezop Masalları, 13yy. ve 14yy.Bağdat’ta hazırlanmıştır.
Erişim: 20.03.2021, (https://windsorhistoricalsociety.org/home/education/learning-at-home/make-a-hornbook)

1400’lü yıllarda Ezop Masallarından Tilki ve Karga hikayesi Farsça yazılarla İbni
Muquaffa ve Muhammed Abdullah İbni Dadya tarafından resimlenmiştir.
On beşinci yüzyılda matbaanın icadıyla, basım teknikleri kullanılarak daha çok insana
ulaşabilecek kitaplar basılmaya başlandı. 1461’de yazı ve görselin olduğu ilk basılan
Ulrich Boner'in Der Edelstein'ı dır. (Bkz. Görsel 4).

Görsel 4: 1461’de yazı ve görselin olduğu ilk basılan Ulrich Boner'in Der Edelstein'ı dır.
Erişim: 20.03.2021, (Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 794 [Ulrich] Boner: Edelstein (Schwaben,
um 1415)
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Özellikle 15. yy da çocuklar için sanat fikri nispeten akademisyenler ve tarihçiler
konunun tarihindeki birkaç önemli dururmu işaret etmiştir. Resimli çocuk kitabının
Avrupa'daki ilk prototipi, 1580'de Frankfurt'ta basılan Kunst und Lehrbuchlein'dir.
Çocuklar için hazırlanmış sanat ve eğitim konulu olup, gravür tekniğiyle hazırlanmış bir
kitaptır. İllüstrasyonlar Jost Amman tarafından yapılmıştır. O zamana ait bilgiler veren
resimli çocuk ansiklopedisidir. (Bkz. Görsel 5).

Görsel 5: 1658'de Nürnberg'de yayınlanan ilk resimli çocuk kitabı (Pictus, 1658, s.1).

1658'de Orbis Senfualium Pictus, görsel 5’te çocuklar için hazırlanmış kitabının 1.
sayfasıdır (Pictus, 1658, s.1).
Nürnberg'de yayınlanan ilk resimli çocuk kitabı olan “Resimlerle Görünür Dünya”
çocukların okuması için tasarlanmış resimli çocuk kitabı Comenius'un Orbis
Sensualium Pictus, genel olarak ilk resimli çocuk kitabı olarak görülüyor (Salisbury,
Styles, 2012, s.12).
Comenius'un, çocukların dünyayı yalnızca bilginlerin Latincesinde değil, kendi
dillerinde öğrenmeleri gerektiğine olan inancını, kitabın her sayfasında, bir nesnenin
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veya fikrin resmi bulunmaktadır. Almanca ve Latince olarak açıklamalar bulunmaktadır
(Weinstein, 1957, s. 4). Kitap sonraları İngilizceye çevrilmiş, Amerika’da basılmıştır.
On altıncı yüzyıldan, on dokuzuncu yüzyıla kadar kitaplar ucuz maliyetlerle basılmıştır.
Geneli ahşap baskı ya da kabaca basılmış gravürlerden oluşmaktadır.
Aşağıdaki resimde "Bölüm kitabı" terimi, ülke çapında kitapları satan bir seyyar satıcıyı
tanımlanmaktadır. "chapman" kelimesinden türemiştir. Cep boyutundaki kitaplar olup
bir metinle rastgele ilişkilendirilmiş tahta baskılar vardır (Salisbury, Styles, 2012, s. 12).

Cep boyutundaki kitaplar, genellikle birbirine dikilmek yerine hafifçe katlanan çocuklar
için resimlendirilen ilk kitaplardır. Genellikle popüler baladlar, halk masalları veya dini
pasajlar ile basit gravür resimler içermektedir.

1600'lü yıllarda çocukluk kavramı evrim geçiriyordu. Çocuklar minyatür yetişkinler
olarak görülmekten çok, kendi ihtiyaçları ve sınırlılıkları olan ayrı varlıklar olarak
görülüyordu. Avrupa'daki yayıncılar, çocuklara yönelik kitaplar basmaya başladı. Bu
metinlerin amaçları sık sık didaktiktir.

Görsel 6: Edward Lear, Abook of Nonsense (Salisbury, Styles, 2012, s. 14).

Lear seyahat eden bir boyacının panoramik illüstrasyonunu resimlemiştir. Anarşik ve
şakacı kimliğini yansıtan çizim, seyahat eden kişinin hareketi resimde görülmektedir.
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Modern fotoğrafçı Heinrich Hoffmann'ın yazdığı, “Der Struwwelpeter” yanlış
davranışların korkunç sonuçlarına dair uyarıcı öykülerindeki zulüm ve şiddet seviyeleri
hakkında güçlü anlatımı olan resimlere sahiptir.

Görsel 7: Modern fotoğrafçı Heinrich Hoffmann'ın yazdığı Der Struwwelpeter (Salisbury, Styles, 2012, s. 14).

Orijinal farklı bir başlıkla, beklenmeyen komik hikayeler ve eğlenceli resimleri, yazarın
çağdaş postmodern resim kitabını müjdeleyen bir işaretle ironik bir niyetle dikkat
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çekiyor. Hoffmann'ın ünlü kitabı 1848'de Almanya'dan İngiltere'ye uzanan bir üne
ulaşmıştır (Salisbury, Styles, 2012, s. 14).
İlk çocuk kitapları küçük boyutlarda geleneksel gravür ve ahşap oyma teknikleriyle
basılmıştır. Her işlem için tahta levha kesilir, görsel ahşap üzerine oyularak işlenir, son
olarak mürekkeple tasarım kâğıda aktarılmıştır. Görseller az olup tek renk mürekkeple
basılmıştır.
Amerika’da John McLughlin 1827-1905 çocuk kitaplarında yazı ve resmi birleştiren,
kaliteli baskı özelliğini gerçekleştiren öncü isimdir. McLughlin Brother şirketini kurarak
ilk renkli baskıları üretmiştir. Kromololitografi tekniğini kullanarak renkli mürekkeplerle
çocuk kitapları basılmıştır.

Görsel 8: Santa Claus’un resimlediği ve George P. Webster tarafından yazılmıştır. (McLoughlin, 1905, s. 31-32).

Santa Claus’un resimlendiği ve George P. Webster tarafından yazılmış olan bu kitap
McLoughlin Brothers tarafından yayınlanmıştır. New York’ta basılan bu kitap telif hakkı
1897’de On dokuzuncu yüzyılın sonunda, çocuklar için hazırlanmış renkli kitapların
ilkelerindendir. Yazarın Noel Baba ve oyuncaklarının görsellerinden oluşan kitap
çocukları cezbeden bir resimlemeyle sunulmuştur. Noel Baba'nın yaptığı oyuncakların
resimlemesi çalışmanın, üretmenin erdemli olduğu mesajını içerdiği, ahlaki unsurları
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dile getiren bir hikâye kitabıdır. Çünkü emekle ürettiğin her şeyin değerli olması
bununla mutluluğun bulunduğu algısı yaratmaktadır.

Görsel 8: Santa Claus’un resimlediği ve George P. Webster tarafından 1807’de yazılmıştır. (McLoughlin, 1905, s.
32).

Görsel 9: 1883’ te McLoughlin Brothers tarafından basılan Pamuk Prenses (McLoughlin, 1905, s. 7).
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Görsel 10: Walter Crane resimlediği The Baby’s Opera isimli kitaptan bir resim frog prens, 1873.
Erişim: 11.03.2021 (https://www.britannica.com/biography/Walter-Crane)

Walter Crane 18. Yüzyılda yaşamış İngiliz sanatçı ve kitap illüstratörüdür. Kendi
kuşağının en etkili ve en üretken çocuk kitabı yaratıcıları arasında Randolph Caldecott
ve Kate Greenaway ile anılarak, çocuk kitabı resimlemelerin de güçlü katkı sağlayan
illüstratörlerdir.
Modern resimli çocuk kitapları 1900’lerde renkli olarak seri üretilmekte ve okuryazarlık,
çocuk kitaplarını kendi başına gerçek bir endüstri haline getirmiştir. Teknolojik
gelişmelerle yayıncılık baskı teknikleri gelişmiş, yaratıcı, sanatsal, çeşitli eserler
üretilmeye başlanmıştır.
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Görsel 11: Puffin tarafından 1973 basılan, George Cruiks tarafından resimlenen çocuk kitabı.
Erişim: 21.05.2021 (https://www.amazon.co.uk/Grimms-Fairy-Tales-Puffin-Books/dp/014030052X)

Jacob Ludwig Carol Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Carl Grimm (1786-1859), evrensel
olarak bilinen Grimm Kardeşler, Almanya'nın Hessen eyaletinde doğdular. Amaçları,
Almanya'nın mirasını korumak için geleneksel çocuk masallarını toplayarak yeni bir
çocuk kitabında buluşturdular. 1812 ve 1814'te “Tom Thumb” ve “Elfler ve Ayakkabıcı”
gibi tüm zamanların en iyi bilinen peri masallarındandır.
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Görsel 12: James Cochrane and Co., tarafından 1831’de basılan, George Cruiks tarafından resimlenen çocuk
kitabı.
Erişim: 21.05.2021 (https://www.amazon.co.uk/Grimms-Fairy-Tales-Puffin-Books/dp/014030052X)

18.yy. sonunda, resimli masal kitaplarının çoğaltılmasında ağaç baskı tekniği
kullanılmıştır. Bu döneminin resimleme sanatçıları George Cruiks, Richard Doyle, John
Leeck olarak sayılabilir. Söz konusu dönemdeki çalışmalarda teknik yetersizliklere
rağmen başarılı örnekler görülmüştür (Metan, 2008, s. 9).
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Görsel 13: William Blake Songs of Innocence 2-33. Sayfaları, 1789 çocuk şarkıları kitabı. Yale Center of British
Art koleksiyonundan.
Erişim: 24.03.2021 (https://www.tate.org.uk/art/artists/william-blake-39/blakes-songs-innocence-experience)

Blake çocuklar için bir şiir yazmıştır. Bu şiir günümüze kadar uzanan birçok sanatçı
tarafından bestelenmiştir. Blake çocuğun sesini hayal ederek betimlediği şiirde, gencin
siyahi olmasına rağmen, ruhunun melekler kadar beyaz ve saf olduğunu anlatmaktadır.
Annesi ona, bu hayatın sadece bir deneme ve hazırlık dönemi olduğunu, içinde
"Tanrı'nın yaşadığı" güneşten yayılan "aşk ışınlarına" dayanmayı öğreneceğini söyler.
Çocukların, masum kuzular gibi Tanrı'nın çadırının etrafında oynayacakları
anlatmaktadır.
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Görsel 14: Harika Oz Büyücüsü, L. Frank Baum tarafından yazılan ve ilk kez 1900'de basılan çocuk kitabı.
Erişim: 11. 03.2020 ((https://www.britannica.com/topic/The-Wonderful-Wizard-of-Oz).

Oz Büyücüsü Amerika’da yazılan ilk çocuk kitabı olup, çocuk edebiyatı klasiklerine
girmiştir.1939’da filmi çekilmiştir. Amerika’da geçen modern peri masalı kitabıdır.
Harika Oz Büyücüsü, L. Frank Baum tarafından yazılan ve ilk kez 1900'de basılan çocuk kitabı.
Belirgin bir Amerikan ortamı, nefis sağduyulu ve iddialı bir kadın kahraman ve ilgi çekici fantastik
karakterlere sahip modern bir peri masalı, hikâye son derece popülerdi ve çocuk edebiyatı klasiği.
Ancak, 20. yüzyılın sonlarında 1939 filmi Oz Büyücüsü, dayandığı kitaptan daha tanıdık hale geldi
(https://www.britannica.com/topic/The-Wonderful-Wizard-of-Oz).

Görsel 15: Maurice Sendak’ın Where the Things Are isimli 1963’te basılan çocuk kitabı. (Roberts, Zeegen, 2014,
s. 60).
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Maurice Sendak’ın Where the Things Are 1963 fantastik öğelerin gerçek üstü anlatımla
kurgulandığı ve resimlendiği çocuk kitaplarının sürrealist özelliklerdeki ilk eseri
olmuştur. Sendak’ın görüşlerine göre resimli çocuk kitabı saygıyı hak eden şiirsel bir
anlatımı olan izleyiciyi büyüleyen etkide olmasıdır. Resimli çocuk kitabını bir müzikale
benzetir. Resimlemeleri düşünmeden yazdığını sonra onu resimlediğini anlatır. Bir
kitabın resimleri ve hikayesi aynı şeyi söylemelidir. Bunu yaparken kendi tarzınla
hikâyeye boyut kazandırılmalıdır. Resimli kitabı bir yapıt haline dönüştüren sayfaların
arasındaki tamamlanmadır.
Ortadoğu’da resimli kitaplar 19. yüzyılda görülmektedir. Kuran hariç resimli kitaplar imha edildiği ve
arşivlenmediği için örnekleri görülmemektedir. Çin’de zarif taş baskı resimlemeleri farklı tonlarda
gravür baskı olarak görülmektedir. 9. Yüzyılda eserler yüksek baskı seviyesinde özel tekniklere sahip
olduğu bilinmektedir. Japon gravür sanatı Ukiyo-e 18. Yüzyıla kadar kullanmışlardır (Sarı, 2006, s.
19).

1.2.2. Türkiye’de Tarihsel Gelişimi ve Örnekleri

Tanzimat’a kadar olan dönemde çocuklara yönelik masallar, tekerlemeler, ninniler
karagöz oyunları ön planda olup çocuk kitabına ait kesin bilgiler bulunmamaktadır.
Osmanlı döneminde illüstrasyon örneklerinden minyatür sanatı aslında kitap
resimlemesine uygun yapıda grafiksel anlatıma sahiptir. 16 yy. minyatür sanatıyla
süslenmiş kitaplar Osmanlının yaşamını, saray hayatını, ordu seferlerini, gibi konuları
anlatan tarihi bilgiyi aktaran görsel kaynaklar olmaktadır. 17 yy.da edebi eserlerde de
minyatür resimleme kullanılmıştır. Lale devriyle birlikte ilk resimli çocuk kitabı
basılmaya başlanmıştır.
İbrahim Müteferrika resim kalıpları hazırlayarak Tarih-i Hind-i adlı eseri oluşturmuştur.
1739’da basılan eser, şematik bir dille tasvir edilmiştir. Bu kitap efsaneleri, bitki ve
hayvanları anlatan resimlemelerden oluşmaktadır. Kitabın 86. Sayfasında bir avcı sağ
tarafta duran jaguarı hedef alması tasvir edilmiştir. Bu eser Türk İslam tarihinin ilk
resimli kitabıdır.
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Görsel 16: İbrahim Müteferrika resim kalıpları hazırlayarak Tarih-i Hind-i adlı eseri
Erişim: 10.04.2021 (https://blogs.princeton.edu/cotsen/tag/tarih-i-hindi-i-garbi)

İlk resimli çocuk kitabı olan Hafız Refi’nin 1874’te bastığı elifba kitabıdır. İlk resimli,
Türkçe alfabe ile hazırlanan kitapta okuma parçaları resimlerle verilmiştir. Bu alfabe
kitabı hayvan resimlerinden oluşmuş, hayvanlar hakkında bilgi veren, çocukların ilgisini
çekecek renkli anlatıma sahip olmaktadır. Resimler gravür tarzda, çocukların ilgisini
canlı tutacak yapıdadır.
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Görsel 17: İlk resimli çocuk kitabı olan Hafız Refi’nin 1874 te bastığı elifba kitabı.
Erişim: 10.04.2021 (https://zesray.wordpress.com/2016/08/11/ilk-resimli-turkce-alfabe/)

Tanzimat’la Batı edebiyatı etkisinde çocuk kitapları çevirilerinden resimli kitaplar
basılmıştır.Tercüme-i Manzume adlı kitabında yayınlamıştır (TDK, Çelik, 2012, s. 310).

Görsel 18: Tanzimat Döneminde Basılmış İlk Çocuk Dergisi. 1869-1870
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Erişim: 20. 04. 2019 (https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/05/310-313.pdf).

İlk çocuk dergisi Tanzimat döneminde 1869-1870 arası basılmıştır. Mümeyyiz arapça
yazılı başlık kullanılmıştır. Ahlaki yönden çocuk eğitimine yönelik konular seçilmiştir.
1839'da Tanzimat'ın ilanıyla birlikte çocuk edebiyatına ilgi de artmıştır. Dini okulların dışında yeni
ortaöğretim kurumları açılmış bu okullarda ilk çocuk edebiyatı dersleri okutulmuştur *. Gene bu
dönemde Akif Paşa, Ethem Pertev Paşa, Recaizade Ekrem, Mualim Naci, Şinasi gibi tanınmış
yazarlar çocuklar için de yazmaya başlamış ve bu eserlerinde konuşma diline yakın, sade bir dil
kullanmaya çalışmışlardır (gönen,2019, s. 15)

Meşrutiyetle birlikte özgürleşen düşünce yapısı grafik sanatına da yansımış olup çocuk
kitaplarında Latin harfleri kullanılmıştır.

Görsel 19: 1928’de Harf İnkılabından Sonra Basılan Abece Kitabıdır.
Erişim: 20. 04. 2019 (https://okumagunlugu.com/yeni-turk-harfleriyle-ilk-alfabe-midhat-sadullah/).
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Osmanlı döneminde daha çok masallara rastlanır, çocuğun ahlaki eğitimi amaçlanan
kitaplar basılmıştır. Çocuğun ihtiyaçları nadir olan çocuk kitabı Tanzimatta Batılılaşma
hareketinden esinlenerek az çeviri kitapları vardır. Jules Verne’nin “Gulliver'in
Seyahatnamesi” ilk çeviri kitaplarındandır. Cumhuriyet dönemiyle çocuk edebiyatında
aydınlanma yaşanmış olup, birçok kitap çevirisi yayınlanmış yeni matbaalar açılmış,
çocuk yayınına olan talepte artış olmuştur. 1950’de çocuk klasikleri çevrilmiştir.
1960’lı yıllarda ilk resimli hikaye kitabı “Tembel Karakaçan” olup illüstratörü Mustafa
Emektar’dır. Milliyet dergisi için Uzay çocuklarını çizen Mustafa Emektar hem ressam
hem karikatürist, hem de çizgi roman çizeri olmaktadır (Sarı, 2006, s. 55-56).

Görsel 20: 1967 İstanbul Milli Eğitim Basım evinden yayınlanmış Abece Kitabıdır.
Erişim: 01.03.2020 (https://www.youtube.com/watch?v=pC5uguIRcvQ&ab_channel=mayana1950).

Ramiz Gökçe’nin resimlediği A. Hilmi Güçlü’nün yazdığı Resimli abece kitabıdır.
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Görsel 21: Mutlu Baykuşlar 1957-1960 resimleyen ve yayınevi bilinmemektedir. (Tuncer, 1974, s. 23).

Mutlu Baykuşlar 1957-1960 Türkçeye çevrilerek basılmış resimli çocuk kitabıdır.
Resimleyen ve yayınevi bilinmemektedir. Kalın dış hatlar kullanılmış, baykuşlar stilize
edilerek resimlendirilmiş, ağaç baskı tekniği kullanılmıştır. (Bkz. Görsel 21)

Görsel 22: Büyük Ayı 1957-1960 resimleyen ve yayınevi bilinmemektedir. (Tuncer, 1974, s. 23).

Büyük Ayı 1957-1960 Türkçeye çevrilerek basılmış resimli çocuk kitabıdır. Gerçekçi bir
anlatımla stilize edilmiş anlatımı güçlü ve estetik bir dile sahiptir. Resimleyen ve
yayınevi bilinmemektedir (Tuncer, 1974, s. 118).
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Görsel 23: Büyük Ayı 1957-1960 Türkçe’ye çevrilmiş çocuk kitabı olup yayınevi bilinmemektedir.
Erişim: 12.05.2021, (https://en.wikipedia.org/wiki/Finders_Keepers_(Will_and_Nicholas_children%27s_book)

Görsel 23 Finders Keepers 1957-1960 Yazarı William Lipkind, resimleyen Nicholas
Mordinoff’dur. Türkçeye çevrilerek basılmış resimli çocuk kitabıdır. Mizahi yalın bir dili
olan çizimin anlatımı basit ve kolaydır.
Türkiye’de resimli çocuk kitaplarının uyandığı dönem 1960 yıllarında başlamaktadır.
Türkiye koşullarında yayınevlerinin yeni çocuk kitabı alanına girdiği, yazar ve
ressamları yeni yetiştiği yıllar olarak bilinmektedir.
Çocuk yayını uzmanlık alanı olarak bilinmesi, çocuk yayınevlerinin açılması, çocuk
kütüphaneleri kurulması, çocuk kitabı fuarları açılmasıyla gelişmektedir. 20. Yüzyılda
çocuk psikolojisinde yapılan çalışmalarla, çocuk eğitiminin önemi artmış bu
farkındalıkla çocuk kitaplarında olumlu gelişmeler yaşanmıştır.

Görsel 24: Canavar Karınca, Muzaffer Örkçüoğlu Ankara, 1974 Örkçüoğlu Yayınları. (Gönen, 2019, s. 28).
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1.3. Resimli Çocuk Kitabı Türleri
Resimli çocuk kitabı türleri aşağıdaki alt başlıklarda incelenmektedir.

1.3.1. Masallar

Masallar, insanoğlunun evren, dünya, yaşam, doğa, toplum ve kendisiyle ilgili tarihsel
oluşum, düşün, istek ve izlenimlerinin az ya da çok değişikliğe uğrayarak, ağızdan
ağıza geçme yoluyla çağımıza kadar ulaşan geleneksel anlatı örnekleridir (Tanju,
2013, s. 93).
Çocuğun erken dönemde karşılaştığı bir edebi tür olarak masallar; hayattan sahnelerin
olduğu bazen tamamen bilinçaltı resimlemesi olan hayallerden oluşan bir sanat türü
olduğu bilinmektedir.
Türk Dil Kurumu göre; masal, genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan
kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların ve Tanrıların başından geçen, olağan dışı
olayları anlatan öyküler olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2006, s. 51). Masallar yer ve
zaman belli değildir, süslü büyüleyici anlatıma sahip çocuğun ilgisini çekebilen ilginç
hikayelerden oluşmaktadır. Çocuk ana dilinin zenginliği ile yaratıcılığını gelişirken
gerçeküstü hikayelerdeki kahramanlar kendini özleştirerek doğru davranışa yönelten
olgu ve olaylar barındırmaktadır. Bu anlatım içinde çocuğun düşünmesini
amaçlanmaktadır.
Masal, insandaki çocukluğun sanatıdır. İnsanoğlunun çocukluğunu en iyi şekilde yansıtan masal,
çocuk ruhunu besleyen, süsleyen, donatan, zenginleştiren, geleceğe hazırlayan, gerçeği dolaylı
olarak anlatan bir türdür. Hayal dünyasının can alıcı renklerini, ilginç olaylarını, çocuksu bir anlatımla
sağlayan masalları, sembollerden, hayal atmosferinde ayıkladığımızda, hayatın kendisi ile
karşılaşırız, Yaşayan gerçekliği bilmece gibi sunan masallar, her yaşta insanın hayata bakışını
besleyen sanat kaynaklarıdır (Güneş, 2013, s. 93).

Masallar mutlu sonla biten, sevgi aşılayan olumlu ruhsal gelişimine katkı
sağlarken iyilik, çalışkanlık, yardımseverlik, adalet ve dürüstlük gibi değer
yargılarıyla büyüyen bir birey olmasını sağlanmaktadır.
Masallarda insanoğlunun asırlardan beri yapıp ettiklerinin şifreleri vardır. Bu şifreleri
çözmek; bireyin kendini keşfetmesi, yaratıcı düşünceyi geliştirmesi, olgu ve olaylara
farklı açılardan bakabilmeyi öğrenmesi, çocukluğuna dönmesi gibi çok önemli
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özellikleri ortaya çıkarmaktadır (Tanju, 2013, s. 93).
Masallar, milletin tarihini, kahramanlık öykülerini, bâtıl inançlarını gelenek ve göreneklerini bildiren
eserlerdir. Olağanüstü olayları anlatır. Masallarda olağanüstü olaylar her ulusa göre farklı bir şekilde
ortaya atılır. Her ulusun masalı, o ulusun çizgilerini taşır. Bizim masallarımız ise tekerleme
bölümlerinin zenginliğiyle kendini hissettirir. Sözlü edebiyat ürünleri içinde yer alan masal eskiden
beri çocukların ilgisini çeken bir türdür. Masallar vasıtasıyla ileride sahip olunabilecek bir sürü değer
kazandırılır (Zengin, 2009, s.184).

Masalı öteki yazı türlerinden ayıran birtakım özellikler vardır. Masal her şeyden önce
olağanüstü olayların bir hikayesidir ve olayların ne zaman, nelerde geçtiği hemen
hemen hiç bilinemez. Bir başka deyişle masalda genellikle zaman ve yer kavramı
yoktur (Oğuzkan, 2010, s.17). Masal insanların idealleştirdikleri, özlem duydukları
yaşamları anlatan kuşak kuşağa aktarılan kültürel izler barındıran olağan dışı hikayeler
olarak tanımlanmaktadır. Okur-yazar olmayan çocuk, masalları yetişkinlerden dinler,
hayal ederek düşünme süreci başlar ve böylece edebi eserlerle tanışması
gerçekleşmektedir. Dinleme ve okuma alışkanlığı ilk olarak masallarla oluşturulurken
konuşma becerisine de katkı sağlamaktadır.

1.3.2. Fablar

Hayvan masalı olarak bilinen fabllar çocuğun merak duygusunu uyandıran, hayvanları
kişileştirme ve dillendirme sanatını kullanarak kahramanları hayvanlar çocuk edebiyatı
türü olarak bilinmektedir. Fabllarda masaj dolaylı yoldan verilerek çocuğun hikâyeyi
yorumlaması amaçlanmaktadır.
Latince hikâye anlatımına gelen fabula sözcüğünden kaynağını alan fabl, ahlak öğretisi
sunarak, kıssadan hisse türünde simgesel hikayeler anlatır (Şimşek, 2016, s.305).
Fabllar ana fikri kahramanları tanıtılarak, olayların entrikaya dönüştüğü, karışıklığın
çözümüyle sonuçlandığı genel de özdeyiş ya da atasözü ile sonucun açıkça anlatıldığı
masalımsı eserler olduğu bilinmektedir.
Fabllar, genellikle içinde yer alan, bir ahlaki değeri ya da ahlak derslerini hemen ele alan kısa öyküdür.
Çıkarılacak ders, açıklama ve didaktik bir üslupla öykünün sonunda verilir ve bu ders, söz konusu
fablın yazılma sebebidir. Fablda karakterlerin duygu ya da düşünceleriyle ilgili fazladan ayrıntı anlatan
yorumlayıcı bir anlatıcı bulunmaz. Üslup, kesin ve doğrudan bir anlatım barındırır. Fabldaki tüm
unsurlar, dersi açıklığa kavuşturmak için vardır (Gonzales, Coffel, 2016, s.79).
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Genellikle hayvanlardan oluşan karakterler öyküye şekil verirken fablın kısa ve
ders verici nitelikte olması çocukların ilgisini çekmesi açısından önemli
kaynaklardan olmaktadır.

1.3.3. Destanlar
Masalımsı diğer bir çocuk edebiyatı türü olan destanlar, eski çağlarda serüvenleri,
kahramanları anlatan, mantık ölçüsünün dışında olan hikayelerdir. Dev, cin, peri,
ejderha gibi öğelerin olduğu ağızdan ağıza aktarılarak yaşayan ve zaman içinde
değişen bir sanat türüdür.
Türk Dil Kurumuna göre; Tarih öncesi tanrı, tanrıça ve yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili
olağanüstü olayları konu alan şiirler olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2005, s.14).
Destanlarda belli bir ulusun veya ulusun ırkın yücelikleri, belli kişilerin kahramanlıkları
abartılı bir biçimde anlatılırsa da yiğitlik, güçlü ve sürekli aşk, acıma, yardımseverlik,
yurt sevgisi, cesaret gibi kavramlara (motiflere) geniş ölçüde yer verdiği için bu tür
eserlerin çocuklar için önemi büyüktür (Oğuzkan, 2010, s. 69). Çocuklar ister başka
ulusun ister ulusal destanlarını bu sürükleyici kurgu içinde severek ve zevkle okumaları
amaçlanmaktadır.
Destanlar, milletlerin ortak vicdanlarından çıktıkları için ortak ülkü, emel ve gelenekleri
yansıtırlar. Eski yaşantıları anlatırken geçmişle gelecek arasında bir bağ kurmaya
yardım ederler (Aslışen, 2019, s.112). Çocuklara yapılacak destan okumalarında
çocuğa kendi ulusal tarihinden ipuçları vererek, milli değerler ve geleneklerine sahip
olması okur yazar olduğunda, tarihi eserlerden hoşlanmasını ilgi duymasını ve
okumasını sağlamaktadır.
Halk Destanları, yazarı bilinmeyen, anlatı formundaki uzun şiirlerden oluşur. Bu şiirlerin
merkezinde bulunan kahramanın, sıra dışı kişiliğin ya da soylu karakterin maceraları
bir dizi olarak sunulur. Mekân büyüktür; içine bir ülkeyi, kıtayı bile evreni sığdırabilir.
Bakış açısı sadece tarafsızdır; ton ve üslup ciddi bir dil üslubuna sahiptir. Okurun
öyküye kendini yaptırabilmesi için öyküde canlı detaylar verilir. Kullanılan dil, "destansı
benzetme" adı verilen uzun uzadıya karşılaştırmalar içerir. Tekrar tekrar anlatılmış
mitlerde olduğu gibi halk destanları da toplumsal değerleri gösterir ve büyük cesaret

29

örnekleri, kuvvetli ahlaki değerleri sunarak okurda haşyet uyandırır (Gonzales, 2016,
s. 83).
Destanlar tarihi olay ve olgulara sahip manzum eserler olduğu bilinmektedir.
Karakterler gerçek dışı özelliklerde güçleri olan, her yönden ideal insanüstü
kahramanlardır. Ahlaki değerlerde ve fiziksel üstünlükleri bulunmaktadır.

1.3.4. Bilmeceler

Bir şeyin adını söylemeden, bazı sözcükleri üstü kapalı bir biçimde anlatarak onun ne
olduğunu bilmeyi, dinleyene veya okuyana bırakan oyun, eğlence olarak tanımlanan
bilmece Türk Halk Edebiyatı içerisinde önemli bir yere sahip edebi ürünlerden biridir
(Yalçın , Aytaç, 2005, s.118).
Somut kavramların soyutlarla karıştırıldığı, yakın ilişkilerle zihinsel çağrışımlardan
faydalanarak söz oyunları bazense görsel çağrışım ve dikkat içeren söz öbekleri olarak
tanımlanmaktadır.
Güleryüz’e göre; çocukların sözcük dağarcığını ve hayal gücünü geliştirmede,
cisimlerin adını vermeden özelliklerini söyleyerek o cismin betimlemesini yapmada
yaratıcı dil etkinlikleri olabileceğini söylemektedir (Şimşek, 2016, s. 159). Çocukların
dikkatini toplama, soruna çözüm üretme gibi zihinsel melekelerinin gelişimine katkı
sağlamaktadır. Dilin mantığını arama, dilin incelikleri sözcük içinde anlamı bulmayı
öğrenmektedir.

1.3.5. Tekerlemeler

Tekerlemelerin çocuğun dil gelişiminde önemi büyük olduğu bilinmektedir. Çocuk
sesleri ve sözcükleri doğru çıkarması eğlenerek öğrenmesini sağlamaktadır. Halk
kültürünün ve halk dilinin en katıksız ve en samimi ifade türleri olan tekerlemeler,
ninnilerden sonra çocukların karşılaştıkları, ses ve ahenk bakımından mükemmelliği
yakalamış edebi türlerdir (Şimşek, 2016, s.145). Tekerlemelerde söz öbekleri art arda
sıralanarak birbirine uymayan düşünceler mantıkla çelişen olayları bir arada şiirsel bir
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anlatımla hayal dünyası oluşturulmaktadır. Çocukların zevk aldıkları okumalardan
sayılan manzumeler oluşmaktadır.
Durmaz’a göre; tekerlemelerin şekil, konu, muhteva ve işlevleri bakımından sınırları
tam ve kesin olarak belirlenmemiş halk edebiyatı ürünleri olduğu dile getirmiş;
belirsizliğin sebebi olarak da tekerlemelerin daha çok bilmece, aşık şiiri, masal, ninni,
oyun, halk hikayesi, halk tiyatrosu gibi pek çok halk edebiyatı ve folklor türünü içinde
barındırmasını göstermiştir. Tuhaflık zıtlık ve benzetme hisler düşünceler ve fikirler
şiirsel bir anlatımla ifade etmektedir (Akt. Şimşek, Durmaz, 2002, s.146)
Tekerlemelerin söylenişinde ritimsel bir anlatım bulunmaktadır. Tekerlemedeki
sıralanan akıcı olaylar, hızlı geçişlerle söz öbeklerinin akıcı bir şekilde birbirini takip
etmektedir.
Sidman’a göre çocuk tekerlemelerindeki ses oyunları çeşitliliği, basit olmalarına
rağmen çocukları, akılda kalıcı uyaklarla ve eğlenceli söz sanatıyla tanıştırır (Sidman,
2016, s.263).
Tekerleme çocuğun kısa dikkat süreleri içinde odaklanarak düşündüğü hayal ettiği
şiirsel anlatımla oyun gibi eğlendiği, önemli sayılan edebi tür olmaktadır.

1.3.6. Şiirler

Şiirler, duygularla sesleri satırlarda birleştiren etkileyici ürünlerdir. Dilin çok özel
kullanımını gerektiren adeta kelimelerle musiki yaratan şiir, insanın kelimelerle ahenk
oluşturduğu pek çok düşünceyi kısa ve özlü bir ifadeyle sunabildiği bir anlatım şeklidir.
Şiir gerek içerik ve öz gerekse söze dönüştürme ve sunuluş açısından özgün, etkilemeye,
duygulandırmaya yönelik bir söz sanatıdır. Estetik ve duygu yönüyle manevi olarak besleyen şiir,
insanda yeni hayat görüşlerinin oluşmasını sağlayan en önemli edebiyat ürünlerinden biridir (Akt.
Önkaş, Gönen, 2009, s.131).

Çocuk şiirleri daha yalın bir dille ve anlamı açık olmaktadır. Yetişkinlerin şiirlerde
çocuklarınkine oranla daha karmaşık cafcaflı sözcükler kullanılsa da çocuk şiirleri güçlü
anlatımlı hayal kurmasını tetikleyen yüksek değerde şiirler olması beklenmektedir.
Çocuk şiirlerinde de aktarılan duygu ve anlatım yoğunluğu bulunmaktadır. İyi bir çocuk
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şiirinin duygu yoğunluğu olan yaratıcılığı tetikleyen, bol imgelerden oluşan, akılda kalıcı
ve eğlendirici olması beklenmektedir.
İyi bir şiir, pek çok şeyle; keskin ve belirgin imgelerle doludur: ekmek, menekşe, güneş ışığı, ten,
fasulye, gök gürültüleri, dev canavarlar, ekmek kızartma makineleri. Okumak için yazılmış diğer tüm
yazılar gibi şiir de temeli atılan, inşa edilen ve neticede tamamlanan bir yazıdır. Şairin aklında bir fikir
vardır ya da büyük ihtimalle bir imge görür veya hatırlar. Ardından birkaç satır karalar, kimi sözcüklerin
üstünü çizer, yeniden yazar, hayal kırıklığına uğrar, yazdığını alaşağı eder, sevdiği bir şairin bir
eserini okur, masanın başına geri döner, biraz daha yazar, kimi sözcüğü değiştirir, kiminin üstünü
çizer, yeniden yazar ve taslağını yüksek sesle okur (Sidman, 2018, s. 263).

1.3.7. Erken Dönem Çocuk Kitapları

Okul öncesi çocuk kitapları, 0-7 yaş dönemindeki (bir başka deyişle, doğumdan 76
aylık oluncaya kadar ki) çocuklar için özel olarak hazırlanmış kitaplardır. Özelliklerinin
çıkış noktası, hedef kitlesi olan yaş grubunun gelişim düzeyidir (Ural, 2019, s. 33).
Okul öncesi çocuk kitapları çocuk dünyasına kitabın yer aldığı ilk kitaplardır. Bu açıdan
kitap sevgisinin kazandıracağı çocuğun ilgisini çekebilecek zenginlikte olması
beklenmektedir. Çocuğun okuma alışkanlığı kazanması amaçlanırken okumayı
sevmesinde okul öncesi kitaplarının rolü büyük olacaktır. Bu dönemde okur yazar
olmayan çocuk resimlerle kitabı algılamaktadır. Erken dönem çocuk kitapların geneli
görsellerin yoğun kullanıldığı resimli çocuk kitaplarından oluşmaktadır.
İyi bir resimli kitap veya hikâye kitabı oluşturmak için, ikisinin kavramda nasıl farklı olduğunu
anlamalısınız. Bir hikâye kitabı kelimelerle bir hikâye anlatır. Resimler onu büyümesine rağmen,
hikâye onlarsız anlaşılabilir. Resimlerin yardımcı rolü vardır, çünkü kelimelerin kendileri görüntüler
içerir. Buna karşılık, gerçek bir resimli kitap esas olarak veya tamamen resimlerle bir hikâye anlatır.
Kelimeler kullanıldığında yardımcı bir rolü vardır. Bir resim kitabı kelimelerde sadece resimlerin
gösterilmediğini söyler (Shulevitz, 1997, s. 10).

Resimli kitaplar 0-6 yaş arası çocukların gelişimine katkıda bulunmak, okuma
alışkanlığı kazandırmak için büyük resimli ve az yazılı hazırlanmış kitaplar "resimli
kitaplar" olarak adlandırılmaktadır (Akt. Uzuner, Yurt, 2012, s. 75). Bu kitaplar bol
resimli oldukları için çocuğun kısa dikkat süresine uygun olması, kullanılan görsellerin,
metnin,

tasarımın

profesyonel

bir

bakış

açısında

çocuğun

yaşına

uygun

hazırlanmalıdır. Çocuğun ebeveynleri tarafından hikayelerin okunması, dinleme
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becerisi kazandırır, neden sonuç ilişkilerini kurabilmesini sağlar, hayal gücü ve
yaratıcılığını desteklemektedir.
Resimli çocuk kitapları bir yandan zihinsel gelişimi desteklerken bir yandan da çocuk
için ileriki yaşlarda çok önemli olacak olan okuma araştırma alışkanlığının ilk
basamaklarını oluşturur, kitap kullanmayı öğretir (Akt. Şimşek, Yurt, 2012, s. 75).
Erken çocukluk döneminde doğru kitaplarla doğru yöntem aracılığıyla tanışan çocuk sonraki
yaşlarında da kitaba duyduğu ilgiyi sürdürür. Okuma alışkanlığı pekişir ve okuyan, okudukça gelişen
bir kişi olur. Araştırmalar, küçükken kitapla tanıştırılan çocukların ileriki dönemlerinde öğrenecekleri
her becerinin, özellikle de okuma becerisinin öğretiminde bir hızlılık göstereceğini ortaya koymuştur.
Okumanın kazanımlarıyla donanmış kişiler düşünen, sorgulayan, öğrenmeyi sürdürebilen, araştıran,
kendi kendine sonuçlara varıp kararlar alabilen özgür bireylerdir. Kitap, çocuğun böyle bir kişiliğe
gelişmesinde araç olacaktır (Aktaran: Gönen, Ural, 2019, s. 33).

Bir başka deyişle kitap, bir gelişim aracıdır. Bunun için kitabı doğduğu andan
başlayarak çocuğun yaşamına katmak önemlidir. Dil gelişimi, zihin gelişimi, kelime
bilgisinin artması gibi birçok yönden çocuğun gelişimine katkısı olan okul öncesi çocuk
kitaplarının en önemli işlevlerinden biri de çocuğun hayâl gücünü geliştirmektir.
Okul öncesi çocukların ilgisi kısa sürelidir. Dolayısıyla onlara yönelik kitaplar 16 ya da 24 sayfayı
geçmemelidir. 14x15 cm boyutları için ideal ölçülerdir. Bu boyutta kitaplar üç yaşındaki bir çocuğun
elleriyle tutabileceği kitaplardır. Okul öncesi çocuklar için büyük boy resimli kitaplar da
yayımlanmaktadır. 26x32 cm boyutlarındaki kitaplar, anne, babanın ya da öğretmenin çocukla birlikte
okuyacağı kitaplardır (Şimşek, 2007: 25).

Çocuğa okunan resimli kitaplar resimleri ve hikayesi hayâl gücünü yaratıcılığını tetikler.
Görsel okumayı sağlayan anlatımla hikayeyi hayalleriyle süsler. Kendi evinde sanatçı
duyarlılığında hazırlanan hikaye ve resimlerle karşılaşır. Hayal kurmayı, düşünmeyi
sağlar çocuğun zihinsel dilsel gelişimine katkı sağlamaktadır.
Çocuk yaşadığı dünyayı merak duygusuyla keşfetmek ister. Kitap merak duygusunu
doyuracak nitelikli öğedir. Nitelikli bir çocuk kitabı çevresini betimleyen, eşyaları,
doğayı belki de hiç yaşayamayacağı olayları, görmesini dünyayı tanımasını
sağlayacaktır. Yaşına uygun içerikteki bilgilerle merak duygusu tetiklenir, hayal
dünyasının da kapılarını açan olaylarla eğlenceli zevkli anlar yaşatan kitap sevgisi ve
okuma isteği başlayabilir.
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Ural’a göre çocukların bir özelliği de gülmeyi, eğlenmeyi sevmektir. Onları eğlendiren,
iyi vakit geçirten kitaplar her zaman ilgilerini çeker. Öykülerde gülünç olayların, komik
karakterlerin olmasından hoşlanırlar (Ural, 2019, s. 33).
Çocuğun dikkat süresi yetişkinlerden kısadır. İçinde tutamadıkları enerjileri sebebiyle
hareketlidir. Kitapta okunan öykülerin de hareketli olması, kısa öz bir anlatımla olaylar
hızlı aktarmalıdır. Çocuğun dikkat süresinin göz önüne alınarak çocuğa görelik
ilkesinde kitaplar oluşturulmalı ve çizimlerin odaklanmayı arttıracak zenginlikte ve
nitelikli olması beklenmektedir.
Okul öncesi dönemde, kelimeleri cümle olarak birleştirme başlamıştır. Bu dönemde
kısa cümleli yalın anlatımda hikayeler, tekerlemeler yaşına uygun, genellikle
hayvanların ya da yakın çevresinde tanıdığı kavramların olduğu kısa öyküler, masallar
kitabın içeriğini oluşturabilir.
Okul öncesi dönem olarak tanımlanan dört beş yaş dönemi, çocukların anadili gelişiminin hızlı olduğu
dönemdir. Bu yaş çocukları, dilbilgisi açısından doğru ve düzgün tümceler kurar, yeni sözcükler
öğrenmeye ve kullanmaya istekli olurlar. Uzmanlara göre, yaratım becerisinin geliştirilip
zenginleştirdiği en önemli yaş aralığıdır. Kısa öyküler okuyup yeni hayaller kurmalarını sağlamak hem
kitapla ilişkilerini kuvvetlendirecek hem düş dünyalarını zenginleştirecektir. Yeniden yaratma ve
eleştirel okumanın ilk adımları da bu yaşlarda atılır denebilir. Okuma eyleminin ardından, kitap
hakkında yapılacak kısa bir sohbet çocuğun düşünme ve irdeleme becerilerinin gelişimine de katkı
sağlayacaktır (Akt: Çer, Gündeş, 2018, 147).

Okul öncesi kitaplarının çocuğa görelik açısından yaşına uygun bir yaklaşımla
hazırlanması görsel okuma becerisinin kazanılması, insan, doğa ve hayvan sevgisi gibi
yaşama karşı duyarlı, düşsel öğelerden zengin, çocuğun gelişimine katkı sağlaması
beklenmektedir. Kitabın çocuk için iyi bir uyaran olması için yaşının gelişim özelliklerine
uygun kitabı çocukla buluşturmak büyük önem taşımaktadır. Gelişim dönemi göz
önünde bulundurulduğunda farklı yaş gruplarında okul öncesi kitapları çeşitlilik
göstermektedir. Oyuncak kitaplar, banyo kitapları, bez kitaplar, abc, kavram ve etkinlik
kitapları olarak farklı türlere ayrılmaktadır.
1.3.7.1. Oyuncak Kitaplar
Erken yaşta çocuğun ilk kitapla tanıştığı kitap türü olmaktadır. Oyuncak kitaplarda
çocuğun dikkatini canlı tutacak nesneler bulunur. Dokunma, görme ve işitme
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duyularına hitap eden bu kitaplar; eğlenceli, eğitici ve çocuğun kitapla güzel anılarının
oluşturduğu ilk buluşması olmaktadır.
Hamilelik dönemin çocuğa kitap okumanın müzik dinlemenin önemini vurgulayan uzmanlar çocuğun
yaşına girmeden kitap okunmasının önemi eğitim uzmanlarınca vurgulanmaktadır. Ural’a göre; “Yarı
kitap yarı oyuncak görünümünde olan, kitap gibi sayfaları çevrilen fakat oyuncak özelliklerine de sahip
bu yayın türünün adı oyuncak kitaptır (Ural, 2019, s. 36).

Görsel 25: Fluffy Tails, çocuk kitabı hayvanlardan oluşan oyuncakları olan oyuncak kitaptır..
Erişim: 10.05.2021 (https://www.worigtime.com/youdirect-soft-cloth-books-soft-babyfunny-animal-tails-cloth-book-early-learning-education-toddler-books-toy-best-gift-forkids-babies-puppy-tails-p-106732.htm)

1.3.7.2. Bez Kitaplar
Oyuncak kitaplara benzer çocuğun sayfalarını yırtamayacağı kağıt yerine bez, iplik ve
çeşitli süsleme malzemelerin kullanıldığı kitaplardır.
Ural'a göre “Kitaba nasıl davranacağını henüz bilmeyen, onu bir tür oyuncak gibi gören
çok küçük çocuklara verilecek ilk kitap türlerinden biri de bez kitaplardır. Çocuk,
sayfaları kâğıt

yerine

bezden

olan

bu

kitapların

sayfalarını yırtamayacak,

buruşturamayacaktır (Ural, 2019, s. 37).
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Görsel 26: Giraffe and Friends, Bez Kitap
Erişim: 10.05.2021 (https://www.kaydansensory.com/en/books/377-giraffe-and-friends-baby-soft-book.html)

1.3.7.3. Banyo Kitapları
Küçük çocukları banyo yaparken oyalamak, banyoyu sevdirmek sakin ve eğlenceli
vakit geçirmeyi sağlayan suda durabilen suya dayanıklı kitaplardır. Bu kitaplar
muşamba ve plastikten oluşan kitaplardır.
Eline geçirdiği her şeyi tanımak, ne olduğunu anlamak için ağzına da koyan, Isırmaya
çalışan, tadına bakmak isteyen küçük çocuk, yeni tanıştığı oyuncak kitapları da ağzına
götüreceği için, bu kitapların basımında kullanılan her malzemeyi; kumaşı, boyayı
seçerken özenle davranmak gerekir (Ural, 2019, s. 37).

Görsel 27: Hayvanlar Banyo Kitabı
Erişim: 10.05.2021 (https://www.kiubear.com/waterproof-bath-book-for-kid-playing-bath-time-toys-cute-frog-softpvc-brinquedos-toys-bathroom-fanny-child-gift-activity-book-1.html)

36

1.3.7.4. Abc, Kavram ve Etkinlik Kitapları
Oyuncak Kitapların fiziksel özelliğiyle ilgilenen çocuk en azından sayfaları çevrilen bir
nesneyle, kitapla tanışmış olur. Bundan sonraki aşamada, kitapların fiziksel özelliği
kadar içeriği de ilgisini çekmeye başlar. Artık çevresindeki nesneleri, kişileri tanımaya
başlamıştır ve 1 - 1.5 yaşlarındayken tanıdığı, çevresinde görmeye alıştığı şeylerin
resimlerini içeren kitaplar hoşuna gider. Parlak renkli, kalın çizgilerle sınırlandırılmış
resimlerle ev ortamındaki eşyaları, kişileri ve ağaç, çiçek, hayvan gibi doğal çevre
öğelerini tanıtan, metin olarak yalnızca bunların isimlerinin yazılı olduğu ya da
tamamen yazısız olan bu kitaplara "A-B-C Kitapları" denir (Ural, 2019, s. 38).
Kalın kartondan, kolay yırtılmayan, çocuğun kolayca tutabileceği tasarımda kenarları
yuvarlanmış, canlı renklerden resimlerle oluşturulmaktadır. Tanıdığı şeyleri kitapta
gören çocuk, kitabı merakla inceler, böylece hem kitabı hem de çevresindeki nesneyi
keşfetmeye başlar.
2 - 4 yaş grubundaki çocuklar için hazırlanan özel kavram kitapları ile çocuk renkleri, şekilleri, sayıları,
mevsimleri, uzaklık ve zaman gibi kavramları öğrenir. Sıralama, eşleştirme gibi beceriler kazanır.
Gene bu yaşlar için olan renkli resimli etkinlik kitaplarına basit ve eğlenceli bir biçimde katkıda
bulunur. Bu da ona başarabilme duygusunu tattırır. Örneğin, Tudem'in yayınladığı, kalın karton
sayfaları fotoğraflarla resimlendirilmiş "Benim Dünyam Dizisi" kitaplarında hem "Karşıtlar", “Renkler"
gibi kavramlar, hem de eşleştirme gibi basit etkinlikler yer almıştır (ed. Gönen, Ural, 2019, s. 39).

Görsel 28: ABC Alphabet Sticker Book, Abc Kavram ve Etkinlik Kitabı
Erişim: 10.05.2021 (https://www.penguinrandomhouse.com/books/635736/abc-alphabet-sticker-book-bytiger-tales-illustrated-by-fhiona-galloway/)
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1.3.8. Okumaya Başlama Dönemi Çocuk Kitapları

Kitaplar eğitim aracı olmanın yanı sıra okul öncesi dönemden itibaren çocuğun bilişsel,
duygusal, sosyal ve dil gelişimine önemli derecede katkıda bulunur. Dinleme
yeteneğini geliştirir, ana dilini daha iyi öğrenmesini sağlar. Bu şekilde kelime hazinesi
geliştiği için duygu ve düşüncelerini ifade etmesi kolaylaşır. Kendini ve dış dünyayı
tanımasını sağlar. İyilik, paylaşma, sevgi, yardımseverlik gibi soyut kavramları
öğrenmesine de yardımcı olur (Akt. Şimşek , Uzuner, Yurt, 2012, s. 76).
Çocuk kitabında yer alan konu ve karakterler, olaylar yaşattığı duygular kitabın verdiği
mesaj gelişimine katkıda bulunur. Çocuklarına verecekleri kitaplarda eğlenceli ve
eğitici öğeler bulunmalıdır. Kitapların konusu, dili ve görselleri çocuğun yaş düzeyine,
yaşadığı çevreye ve okul dönemine uygun olmalıdır.
Okumaya başlayan çocuk için çizgi romanlar ve öykü kitapları dili sevdireceği edebi
metinlerdir. Shulevitz’e göre Tipik bir öykü anlatımı çoğunlukla görülen ve duyulan
şeyleri anlatmaktan oluşur ( Shulervitz, 1997, s.11).
1.3.9. Çizgi Roman
Çizgi roman, bir olay ya da durum çevresinde oluşturulmuş 10-20 ve daha fazla kareden oluşan bir
olayı çerçevenin art arta sıralandığı bir görsel anlatım biçimidir. Çizgi romanlar kurguya dayanır.
Resmin arka planında yer alan ya da üzerine bindirilen metin, betimlemeleri ve diyaloglarıyla bir olay
anlatır (Akt. Şimşek, Uzuner, Yurt, 2012, s. 77).

Hikâyenin görselle daha az metinle anlatılmaktadır. Dergi ve gazetelerde yer alır. Belli
zaman aralıkları ile yayınlanır. Çocuğun macera hikayeleri tercih edilirken hareketli
akıcı bir dille oluşturulmaktadır.
Okul dönemi, çocuklar için “kitapla" daha etkin bir iletişim sürecinin başlangıcıdır. Çocuk, zamanla
kendi okumaya başlayacak ve daha önceki yaşantısında kazandığı kitap sevgisi perçinlenecektir.
Çocuk, bir yandan kendisi okurken bir yandan anne-baba, öğretmen ve/ veya birlikte olduğu
yetişkinlerle "birlikte kitap okumanın keyfinden" uzaklaştırılmamalıdır (Akt. Şimşek, Uzuner, Yurt,
2012, s. 75).
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Okula başladıktan sonra, kitabım çocuğun hayatında önemli bir yeri vardır. Hem bilgi
hem eğlence hem eğitici hayal dünyasının ve dilini geliştirdiği bir nesne olmaktadır.
Edebiyat metinleri çocuğun keyifle okuyacağı sosyal yaşamında okumayı alışkanlık
haline getirdiği ders verme kaygısı olmayan metinlerdir. Ders kitaplarının bilgi verme
Bu dönemde kitap okuma alışkanlığı kazanması için okumayı hem öğretmeni hem de
anne ve babanın özendirilmesi gerekmektedir.
Kısa öykü, şiir, tekerleme, bilmece denemeleri, okunan metin üzerine yapılacak oyunlar, sınıf içi
tartışmalar söyleşi ve sohbetler eleştirel okumanın gelişmesine de katkı sağlayacak böylece "okur"
olmanın temeli atılacaktır. Sekiz-on yaş döneminde çocuk artık, kendini, duygularını, düşüncelerini,
yakın çevresini kısa tümcelerle anlatmaya başlar. Kitap seçiminde kendi görüşü vardır örneğin,
beğenisini dile getirir, eleştirir, sevmediğini açıkça söyler. O halde, kitap seçiminde yol gösterici
olmakla birlikte çocuğa seçenekler sunmak ve onun seçimine saygı duymak kitaba olan sağlıklı
yaklaşım ve ilişkinin de sürmesini sağlayacaktır (Aktaran: Çer, Gündeş, 2018, s. 147).

On yaşındaki çocuk artık yalnız kitap okuyabilir. Yetişkin bu dönemde kitap seçiminde
ona destek olabilir. Birlikte okuma saatleri düzenleyerek karşılık sesli okumayla ilişkileri
canlı tutarak kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaktadır.
Bu dönemde çocuk ebeveynin desteğine ve arkadaşlığına ihtiyaç duymakta birlik
kitapla geçirecekleri nitelikli bir zamanla aralarındaki bağ güçlenmektedir.
Bu yaş aralığında, çocuğun beğenisine göre öneriler sunmak, eleştirilerini dikkate alıp
bunları dile getirmesine olanak vermek eğer yapılabiliyorsa onunla aynı kitapları
okuyup sohbetler yapmak çocukta merak dürtüsünü tetikleyecek, araştırma yapmasını
sağlayacak, yeni okumalara kapı açacaktır.
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Görsel 29: “Mystery Men”,Marvel’dan çıkan bu çizgi roman
Erişim: 03.04.2020 (https://www.marvel.com/comics/collection/30929/mystery_men_trade_paperback)

1.3.10. Yazısız Resimli Çocuk Kitapları

Kitaptaki metni sadece görsellerle anlatan dilsel anlatımın yükünü görsellerin aldığı
çocuk kitapları türüdür.
Okuryazar olmayan çocuk resimlerle konuyu anlayabilir. Görsel okuryazarlık sayesinde
saatlerce sıkılmadan resimlere bakabilir. Sözlü anlatımın bir kopyası gibi resimleri
çözümleyerek metni okuyabilir. Görsel zenginlikle nitelikli çizimlerle çocuğu keyifli bir
yolculuğa çekebilir ve okumayı sevdirir ve kitapla geçirdiği süreyi uzatabilir.
Görsel metin yazarın barındırdığı gücü çizerin kurguladığı düşlerle kitabı daha
anlamlandırır ve çocuğun ilgisini arttırır. Yazarlık görevi bir nebze çizere geçmesi
görsellerle inşa edilen kitabın, çocukların bilmece gibi yorumuna ve çözümüne sunulur.
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Görsel 30: “Arrival” Shaun Tan’ın resimlediği resimli çocuk kitabından örnekler. (Tan, 2016, s. 16-19)

1.3.11. Resimli Hikâye Kitapları

Resimli hikâye kitapları çizimlerle metne eşlik eden, bazen metnin arka planını
oluşturan sanatsal, görsel anlatım becerisi barındıran kitaplar olarak tanımlanmaktadır.
Zamanla teknolojinin gelişmesi ve materyallerin zenginliği kitaptaki sanatsal değeler in
kalitesini yükseltmektedir. Resimler kitaptaki anlatıma ışık tutar ve sözsel metni tekrarı

41

gibi konunun anlaşılmasını kolaylaştırır. Okuma bazen kelimelerle bazen görsellerle
zenginleşir. Okuryazar olmayan bir çocuk resimlerle metni anlayabilir. Sanatçı metni
düş dünyasını okura sunarak yeni bir hikâye oluşturabilir.

Öykünün konusu, dilin kullanımı, karakterlerin özellikleri gibi öğeler, çocuğu duygusal
ve zihinsel yolculuklara çıkartır. Bu yolculukların sonunda çocuk insanı, yaşam
gerçeklerini ve bunların yansımasında kendini tanımaya başlar. Bir tür yaşam eğitimi
alır. (Aktaran: Gönen, Ural, 2019, s. 38).

Çocuk edebiyatının önemi farkındalığı arttıkça zekice görsel değerler açısından da
önemli usta eserler çıkmaktadır. Anlam sözcük ve çizimin ortak sonucu olarak birlikte
çalışmaktadır. Sonuç her yönden çocuğa ulaşabilecek eserler oluşmaktadır.

1.4. Resimli Çocuk Kitaplarının Okul Öncesi Çocukların Bilişsel ve Psikolojik
Gelişimindeki Önemi ve Yeri

Çocuğun erken yaşlarda sanattan yararlandığı sanatçı bakış açısını görebildiği resimli
kitaplar olmaktadır. Kitaptaki resimlerle estetik algısı gelişmekte, kitapta anlatılan
hikâye ana dilinin güzelliğini duyumsadığı önemli bir araçtır. Resimli kitapla düş
dünyası gelişen çocuk yaşamın sıkıcı sınırlılıklarından hayalleriyle algılarını süsler.
Resimlerin estetik albenisi çocuğu kitaba çağırır buradaki zengin sanatsal kurgu ve
resim bir olayı anlatırken dilsel yapıları çocuğun dünyasına sokmayı başarabilir.
Çocuğun ileriki yaşlarda okuma alışkanlığı becerisini edinebilmesi için, okul öncesi
dönemde kitaba olan ilgi ve sevgisini oluşturmaya yönelik çabalara ailenin de bilinçli
katkılar vermesi gerekir (Sever, 2008. s.21).
Resimli kitaplar çocuğun dinleme, görsel okuma ve konuşma becerileri geliştirirken
kavramları öğrenir. İşitsel bilişsel ve duyuşsal algısı aynı etkinlikle çalışmaktadır. Ana
Dilinin güzelliklerini duyumsal ve dil bilinci gelişmeye başlar. Çocuk kitaplarla düşsel
serüvene çıkarak, hayal kurmaya başlar.
Toplumsallaştığı anne, baba, kardeş, komşu ve arkadaş gibi yaşadığı çevrede ilişki
kuracağı farklı görevleri olan bireylerin, dayanışma, paylaşma, birlikte mutlu ve huzurlu
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olması gibi yaşam sahneleriyle gerçek yaşamdan ipuçları vermektedir. Kitaptaki
kahramanlarla doğruyu, iyiliği, yardımlaşmayı öğrenebilir. Farklı insanların, farklı
karakterler olduğu ve farklı düşünceleri hikâyenin kurgusunda bulabilmektedir.
Kahramanları özümseyerek doğru ve yanlış davranışları öğrenebilir, cesareti özgüveni
insana dair bütün duyguları tanır, iyiye ve doğruya yönelmesi, kötülüklerden kendini
arındırabilir.

Erken çocuklukta bilişsel gelişimde çocuk sembolik düşünme yeteneği bulunmaktadır.
Çevresini sembollerle tasarlayacağı benmerkezci kendi üzerine yoğunlaşmıştır. Başka
bireyin duygu ve düşüncelerini algılayamaz.
Erken dönem çocuk maddeleri tek ve belirgin özellikleriyle kavrar. Ayrıntıları dikkate
almadan bütünleştirici bir algıya sahiptir. Bunun için kitaptaki hikâye doğrudan
anlatılmalı konuda sapmalar olmamalı, olay ve karakter ilişkileri açık anlatılmalıdır.
Yavuzer’e göre bu dönem, duyusal devinim dönemi düşüncesinden daha gelişmiş
olmakla birlikte birçok yönden kısıtlıdır. Çocuk işlemleri tersine çeviremez, dönüştürme
yapamaz, algıları kendi üzerinde yoğundur ve düşünce ben merkezcidir (Yavuzer,
2018, s. 83).
Çocuk eksik bir yetişkin değil zihinsel bedensel duygusal ve sosyal gereksinimleri
tamamlamak isteyen kelimenin tam anlamıyla kişidir (Yavuzer, 2018, s. 187). Bu
nedenle çocuğun gereksinimlerini karşılayan uyaranlara sahip olan resimli kitaplar
okunmalıdır.
Sevgi, şefkat ve güven temel gereksinimi olan çocuğun kitapta bulunması gereken
temel kavramlar olmaktadır. İyi bir resimli çocuk kitabı çocukluk hayalleri barındırırken,
evrensel olan yaş kuşaklarına hitap edecek nitelikte yazınsal ve görsel öğeler
taşımalıdır. Çocukları anlama ortak eden yazınsal ve görsel çocuğun sanatçı
duyarlılığını yaşaması ve kitabı sevmesine yol açmaktadır.
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1.4.1. Okul Öncesi Çocuk Gelişimi

Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren öğrenme dürtüleri başlar. Çocuklar merak
eder ve keşfetmek ister, çevresini gözlemler bu öğrenme istekleri yaşamı boyunca
katlanarak devam etmektedir.
Okul öncesi dönemde beyin çevresel uyarılara yaşamı boyunca en aktif olduğu en hızlı
öğrendiği dönem olduğu bilinmektedir. Çevresel uyaranları zenginliğiyle bilişsel
duygusal sosyal ve dil gelişimi olumlu olarak gelişir.
Erken çocukluk dönemi çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin en hızlı
olduğu dönemlerden biridir. İnsanın yaşamı boyunca potansiyelini en üst sınırlarına
çıkarması erken çocukluk döneminin kaliteli bilişsel duygusal uyaranlarla olumlu
gelişim özellikleriyle geçmesi ile mümkündür. Bu yıllarda yapılan olumlu ve olumsuz
yaşam deneyimleri ve gelişimi bütün geleceğini etkileyecek öneme sahiptir.
Okul öncesi dönemde çocuğun ilk eğitmenleri anne babası olmaktadır. Anne-babalar
çocukların gelişimini başarısını topluma uyum sağlamasında kilit rol oynamaktadır.
Okul öncesi dönem, çocuğun geleceğine yön verdiği kazandığı alışkanlık davranış ve
inanç tutum ve kişilik yapısı değer yargıları yetişkinlikte sürdürmekte olduğu gelişiminin
en hızlı şekillendiği yaşamının en önemli dönemi olmaktadır. Okul öncesi dönem çocuk
kitaplarının çocuğun dil gelişimine katkısı bulunmaktadır.
1.4.2. Okul Öncesi Çocuklarda Dil Gelişimi
Dil, insanın duygu ve düşüncelerini aktarılmasını sağlayan etkili bir araçtır. Çocuklar
dili anne babaları ve çevresindekilerle iletişimde karşılaşır. Temel ihtiyaçlarını, yeme,
içme, ilgi ve sevgiyi karşılamakta dil aracılığıyla mümkündür.
Gander ve Gardiner bebeklerin, ilk anlaşılır sözcükleri çıkarmadan önceki dönemini "dil öncesi
dönem", ilk sözcükleri çıkardığı dönemi de "dilsel gelişim dönemi" olarak adlandırılır. Dil öncesi
dönem, 1. Ağlama, 2. Agulama, 3. Cıvıldama; dilsel gelişim dönemi de 4. Tek sözcük, 5. Telgraf
konuşması, 6. Tam tümceler, evrelerinden oluşmaktadır (aktaran Sever, Gander ve Gradiner, 2001,
s.188).

Bu dönemde, genellikle bir ve iki sözcüklü anlatımlar başlar. Çocukların söyledikleri ilk
sözcükler; yapabildikleri şeyler, çevrelerinde gördükleri, önemli saydıkları nesne ve
olaylarla ilgilidir. Çocuklar, tek sözcüklü evrede bilişsel ve dilsel açıdan olgunlaşmamış
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oldukları için, bir sözcükten daha büyük dilsel yapıları kullanamazlar; ancak, tek
sözcüklü anlatımlar, çocukların zihinlerinde tamamladıkları bir tümce değerindedir.
Sever’e göre “Sözgelimi, masanın üzerindeki bardağı göstererek "süt" diyen bir çocuğun, aslında
söylediğinden daha çok şey anlatmak istediği bilinir. Telgraf konuşması olarak da adlandırılan evre,
çocuğun kendini rahatça anlatabildiği 3-4 sözcüklük tümcelerle tamamlanır. Anne- babalar, "Gel, git;
baba gel, anne oku, baba bak..." gibi birkaç Sözcükle anlatılan, kısa; ancak anlam bağlamı geniş
konuşmalara da tanık olur. Çocuklar bu dönemde, daha çok ad soylu sözcükleri kullanarak iletişim
kurar; ancak, zaman zaman eylemleri, sıfatları, adılları da kullanır” (Sever, 2012, s. 36).

Çocuklar üç yaşına ulaştıklarında onlara ana dilinin ipuçlarını sunan dilsel anlatımın
yanında görsel zenginlikle mükemmel uyaran olan kitaplarla tanıştırılır. Okul öncesi
dönemden başlayarak hayatı boyunca kitaplar en değerli kaynakları olacağı için bu
dönemde kitap sevgini kazandırılması çok önemlidir.

1.4.3. Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Eğitim Aracı Olarak Resimli Çocuk Kitabı

Kitaplar içindeki hikayeler ve görsellerinin yanında çocuğun sosyal, kültürel, bilişsel ve
duyuşsal bütün ihtiyaçlarına karşılık verebilen en güvenilir kaynaklardır. Çocuklar için
kitaplar kaliteli uyaranlar olmasının yanında çocuğu heyecanlı eğlenceli bir serüvene
büyülü bir dünyaya alır.

Sever’ e göre duyu algılarının renk, ses, çizgi, sözcük gibi uyaranlarla öğrenme ve duyumsama
sürecine katılması, duygu ve düşünce bilinçlenmesinin temel koşullarındandır. Uzmanlar, duygu ve
düşünce eğitimi ile zihinsel ve ruhsal gelişme için duygusal beslenmenin (yani duyu organları yoluyla
çevreden gelen uyaranların algılanmasının) büyük önemi olduğunu belirtmektedir (Sever, 2018, s. 9).

Değerler açısında insan, hayvan ve doğaya sevgi saygı duyan erdemli bireyler olmaya
yöneltecek hissiyatı çağrışımları barındırır ve bu mesajları açıkça vermez çocuğa
duyum satmaktadır.
Göçmen’e göre “Nitelikli çocuk kitapları, yaşama sevgi duyan; din, dil, ırk, cinsiyet, yaş ayrımı
yapmadan tüm insanlara değer veren; doğaya ve tüm canlılara saygı duyan, vicdanlı ve adaletli bir
insan olmanın formüllerini verirler. Ama bunu bir reçete gibi sunmaz; sorgulatarak, hissettirerek,
çağrıştırarak yapar. Edebiyatın gücü de buradan gelir. Bazı kitapların bugüne kadar on yıllar boyunca
dünyanın her yerinden milyonlarca çocuk tarafından sevilerek okunmasının nedeni budur” (Akt. Çer,
Göçmen, 2018, s. 215).
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Çocuğu hayata hazırlayan bir kaynak olarak resimli kitaplar göstergeler içermektedir.
Barındırdığı derin anlam çocuklara göstermek istediğimiz dünyanın temsili gerçekliği
barındırmaktadır. Çocukların bilinçsizce etkilendikleri düşünüldüğünde kitapların hem
görsel hem de sözlü inceliklerle dolu kodları barındırır. Dünyayı temsil eden bilgiler,
İletilmek istenen ideolojik amacı, metin ve resim yoluyla zevkli bir düş yolculuğuna
çıkaracak ironiyi sağlaması beklenmektedir.
Okul öncesi dönem çocuklarının somut işlemsel becerilere sahip oldukları yönündeki kanı
günümüzde giderek güçlenmektedir. Kuşkusuz ileri iletişim teknolojisi, sosyo-kültürel yaşamdaki
iyileşmeler ve eğitim sistemindeki gelişmeler bu konuda- ki görüş değişikliğini açıklayacak nitelikler
taşımaktadır. Benzer bir durum, çocukların dil gelişimi ve iletişim becerileri için de geçerlidir. Artan
iletişim olanakları nedeniyle, bugün dört beş yaşlarındaki çocukların dili oldukça yetkin biçimde
kullandıkları, anlamlı cümlelerle mantıksal bir örüntü içinde iletişim kurdukları gözlenmektedir (Aydın,
2004, s. 40).

1.4.4. Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Sanatsal Gelişiminde Resimli Çocuk
Kitabının Önemi

Oyun çocukların yaşamı öğrendikleri eğlenerek kendilerini kurguladıkları hayal ve düş
dünyalarıyla birleştirdikleri eylemler olmaktadır. Okul öncesi çocuk en hızlı gelişim
gösterdiği dönemdir. Zamanın çoğunu oyunla geçireceği düşünüldüğünde gelişim
evrelerinde amaçlanan doğru değişime en önemli oyuncağı kitaplardır. 6 aylıktan
başlayacağı oyuncak kitaplarla 2 yaşına kadar kitapla tanışması onu bir eğlence
kaynağı olması duyumsatılmış olmaktadır. 2 yaşından 4 yaşına kadar olan dönemde
çocukların kitapla arkadaşlık evresine başlamaktadır. 4 ten 6 yaşına kadar çocuklara
kitap sevgisi kazandırılması artık kendi görsel okumalarını yapacağı evre olarak kabul
edilmektedir.
Sanatçılar tarafından hazırlanmış resimli çocuk kitapları, okumalarında nitelikli ve
eğitici bir zaman geçirirken, eğlence kaynağı olarak kitabı bir oyun nesnesi olarak
görülmektedir. Kitap oyun gibi eğitici, sosyalleştirmesi, entelektüel bir eylem olarak
çocuğun

yaşamında

girerken;

bu

kritik

evrede

kitap

okuma

alışkanlığını

benimseyecektir.

Uzmanlar, oyunu çocukların bilişsel gelişimi; yaşamı öğrenmesi ve kendini istekle ve eğlenerek
gerçekleştirmesi için önemli bir eylem olarak görür. Bu eylemin, çocukların gelişimine amaçlanan
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katkıları sağlayabilmesi için, erken dönemden başlayarak onların yaşam alanlarına resimli öğretici ve
yazınsal kitaplar katılmalıdır. Bu kitapların, etkileşime girilen çevreyi "çocuk dostu bir oyun” öğrenme
ortamına dönüştüreceği söylenebilir (Sever, 2018, s. 35).

Çocukların, gelecekte duyarlı yetişkinler olması için, nitelikli uyaranla gelişimi
desteklenir. Dilsel bilişsel gelişimlerinde kitapların önemi büyüktür. Çocuk kitaplarla
çevresindeki nesneleri isimlerini keşfeder, renkler ve sanatçı duyarlılığı ile oluşturulan
dilsel ve görsel kurgu hayal kurmasını düşünmesini sağlar. Kendini bir birey olarak
görür ve değerli olduğunu duyumsar. Simgeleştirilmiş öğelerle çevresini daha kolay
kavrar. Bu öğrenme sürecinde nitelikli resimlerle estetik algısı pekişmekte ve güzel
olan algısı artmaktadır.
Erken dönem çocuk kitaplarında resimler estetik bir araç olmasıyla çocuğun kendi
evinde sanatçıyla olan buluşması gibidir. Sanatın duyarlılığı çocuk ruhuna yansıması
nitelikli resimli kitaplarla ve anlatımla mümkündür. Resimler kitapta yaratılan dünyada
konuşan metin gibidir, hatta metinden çok öte bir hikâye anlatabilir. Bu ressamın
kullandığı dilin zenginliğiyle oluşabilecek bir anlatımdır. Çocuğun kısa dikkat süresinde
dahi kitaba yoğunlaşmasını sağlayacak olan sanatçının güçlü bir eylemi olduğu
söylenmektedir.
Luens (1999: 42), bir kitaptaki yazar-çizer ilişkisini anlatmak için "bir ortaklıktaki denk
güçler" terimini kullanmaktadır.
İki sanatçının, farklı ortamlarda çalışmalarda, kitapla bir araya geldikleri yapıtı oluştururlar. Denk
güçler olarak yazar ve çizerin becerilerinin, duyarlıklarının ortaklığı, ortaya çocuğa göre olan kitapların
çıkmasını sağlar. İki grafik işbirliği modunda, içerikle ilgili resimler öyküyü görünür kılmakta, metnin
anlamını genişlemektedir (Sever, 2016, s. 176).

1.4.4.1. Okul Öncesi Dönem Sanat Eğitiminde Malzeme Kullanımının Yeri

Resimlemede

malzeme

kullanımı

illüstratörün

hedef

kitle,

ortam,

programı

kullanacağına karar vermesi, planlama yapması, oluşturduğu şekle ve biçime
uygunluğunu değerlendirmesi gerekmektedir. İllüstratörün başarılı bir resimleme
anlatmak istediğini kendisine en uygun materyali seçmesi ile ilgilidir. Çalışma istediği
sonucu vermediyse materyal seçmesi hatalı olabilir.
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Medya ve materyal kullanırken, istediğiniz şeyi yapmanın yollarını denemek ve keşfetmek önemlidir.
Onunla çalışmanın herkesten farklı bir yolunu bulabilirsiniz ve belki de işinize belirli bir ortam veya
kalite veren bu olacaktır. Bununla birlikte, neyin mümkün olduğunu ve bundan en iyi şekilde
yararlanmanın bazı yollarını bilmek yararlı olabilir, ancak yine de medyanın olasılıklarını test etmek
size kalmış. Tüm araçlar gibi onlar da sadece talimatınıza cevap verecektir. Gerçekten bir şey
kullandığından normlara karşı koymaktan korkmayın (Ursel, 2019, s. 76).

Ressamlar bir fikirle eskize başlarlar bu defterlerine özgürce oluşturdukları ön çizimler
sanat eseri üretme baskısını alarak yaratacakları dünyayı netleştirecek hazırlıklar
olacaktır.
Birçok çizer, genellikle ne amaçladıklarına dair net bir fikre sahip olmadan eskiz
defterlerinde serbestçe çizim yaparak çalışır ve daha sonra bu görüntüyü daha fazla
geliştirmek ve üzerinde çalışmak için bir bilgisayara tarar ve böylece nihai görüntüyü
oluşturur. Sadece bir sanat eseri üretme baskısını almakla kalmaz, aynı zamanda
kendiliğinden ve canlı bir resme yol açabilir; birçok çizer için uygun bir çalışma şekli
olmaktadır (Ursel,2019, s. 76).
Kitabınızı hazırlarken, hangi tekniklerin çizimlerinize uyacağı basıldığında istediğiniz sonucu
vereceğine önceden karar vermek gerekir. Yayıncınız, örneğin kaç renk kullanabileceğinizi ve eserin
önceden hazırlanması gerekip gerekmediğini söyleyen belirli sınırlamalar koyabilir. Ancak malzeme
seçimi çalışmanızda en iyisini, hangi malzemeyle oluşturacağınızın kararı sizindir. Her kitap ve her
sanatçı farklıdır. Kullandığınız teknik size rahat gelen ve kitap için uygun bir teknik olmalıdır (Uri ,
2009, s. 242).

Geçmişte resimli çocuk kitabı resimleri metne eşlik ettiği metnin arka planı yada metni
açıklayıcı görseller olmakta iken; teknolojik gelişmeler, yüksek kalite yayın olanakları
kitapların sanatsal değerlerinin yükselmesini sağlamaktadır. Gelişen teknolojiyle baskı
koşullarının iyileşmiş, resimlemede

sanatçı konuya en uygun tekniği seçmekte

özgürleşebilmektedir. Medya ve programlarla bilgiye ulaşmak kolaylaşmakta, zengin
materyallerle geniş bir uygulama alanı oluşmaktadır. Sanatçı özgün bir eser ortaya
çıkarması için tercih edebileceği birçok yöntemle istediği sonuca rahatlıkla ortaya
koyacağı özgün yaratıcı eserlerin doğması mümkün olacaktır.
İkinci bölümde günümüze kadar yapılmış farklı materyallerden oluşturulmuş çocuk
kitapları incelenecektir. Akrilik, guaj, kolaj, kuru pastel boyamalar, dijital baskı, keçe,
kumaş, nakış, plastin ve bunlar alternatif olarak hiç uygulanmamış. Bu tezin uygulama
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çalışmasında da çocukları cezbeden çikolata ve şekerden bir çocuk kitabı uygulaması
hazırlanmaktadır.

1.4.5. Resimli Çocuk Kitaplarının Çocuk Gelişim Sürecine Katkıları
Çocuklara içinde yaşadığımız dünya anlamlandırmak ister, çünkü çocuklar için
karmaşıktır. Kitaplardaki resimler ve metin yaşamdan kesitler sunarak çevresini
anlamalarını kolaylaştırır. Kitapların temelinde canlıları, doğayı, insanları ve hayvanları
sevmeyi duyumsatır, kendisinden başka varlıkların olduğunu saygı ve sevgi
duygularını anlayabilir. Resimli kitaplar değerler açısından görsel, dilsel açıdan birçok
öğretide bulunur.
Çocuklar televizyonda, sinemada, internette sadece belli tipte görsel ve edebi anlatımla karşılaşır.
Çocuklara kitaplar seçebilirsiniz daha çok çeşitte öykü sunmanın önemli olduğuna inanmaktayız. Ne
var ki bir çocuk kitabını kaliteli kılan özellikleri, tıpkı çocukluğun ne kadar ayrıntılı fikirler gibi değişme
konusunda yavaş kalmaktadır. Böylesi fikirler çocuklar için yazılmış edebi eserlerde, değişimin
gerisinde kalmayı çok nadiren başarabilmiştir (Aktaran: Smith, Ryan, 2018, s. 15).

Çocuk edebiyatında yetişkin konularının alınması riskli olmakla birlikte, yetişkin değer
yargıları, değişmez kesin dayatmacı tutumları, somut sıkıcı dünyası, çocuğu
materyalist bir evrene alır ve orada çocuğu nesneleştirebilir. Çocuk kitabın öznesidir,
kitabın görsel, metinsel ve tasarım özellikleri açısından, kitabı oluşturan öğelerin
tamamı çocuğun yaşına biyolojik durumuna uygunluğu gözetilmektedir. Resimli
kitaplar bu açıdan çocuğa göre hazırlanmış zengin öğretileri olan temel uyaranlar
olarak işaret edebiliriz.
Çocuk edebiyatında resimler, sözcüklerden daha da önemlidir. Öyle ki bazı çocuk kitaplarında hiç
sözcük bulunmaz. Bu özellik, bu eserleri anlamlandırmada ve çevirisinde resimlerin ayrı bir önemi
vardır. Sesli okuma için biyolojik resimlerle ilişki kurmasını sağlar. Çocuk edebiyatının okur kitlesi
olan çocuk, okuyan, dinleyen veya kendince gereken rolleriyle oradadır. Bu konuda, Oittinen, çocuk
edebiyatının çevirisinde okumanın önemine dikkat çeker. Bu okumanın tarafları, iki kişidir: Çocuk ve
sesli okuyan yetişkin. Bu uygulamayı, çeviri metnin çocuğuna sesli okuyan yetişkinin dili de göz
önüne alabilir (Oittinen, 2000: 3-5). Bir dil ve kültürün diğerine hediye, oluşturdukları değerlerin
paylaşımıdır (Aktaran: Çer, Eser, 2019, s. 128).
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Resimli çocuk kitapları renkler çizimler, ise çocukları renk, çizgi ve anlatımıyla ana dilini
ilk öğrendiği estetik ve eğitici araçlardır. Çocuğun yaşına görelik ilkesine uygun yaş
aralığında kitapların seçilmesi çok önemlidir.
Çocuğun, yaşama ve insana yönelik deneyimlerini zenginleştirmesi ve duyarlılık kazanması için,
kurmaca bir inceleme içinde serüvene çıkması gerekir. Bu süreç içerisinde çocuk, düşünsel ve görsel
metinlerin bilgi iletmek ya da bilgi öğretmek yerine duyumsatıcı ve sezinletici seçtiğiniz, renklendirme
ile ilgili ipuçlarına, sözcüklerin bilinen anlamlarının dışında kullanılmasını, söz değerlerine yeni
anlamlar yüklenmesine, renk organik gerçeklerine uzak, anlatımıyla çocuğu zorlayan bir kitabı
biyolojik alımlama oldukça zor olabilir. Başka bir söyleyecektir, çocuğun dilsel, bilişsel, kişilik ve
toplumsal gelişimine uygun olmayan; ilgi ve gereksinimlerini seslenmeyen görsel ve dilsel metinler,
yaşamın ilk yıllarında çocukla kitap arasında engeller oluşturmaya başlar. Çocuğun metinle iletişim
kurma isteğini köreltir (Sever, 2008 s.124).

Bir sonraki bölümde resimli çocuk kitaplarında içerik ve biçim ilişkisi grafik tasarım
açısından ele alınmaktadır.

50

2. BÖLÜM: RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA İÇERİK VE BİÇİM
Resimli çocuk kitaplarında içerik ve biçimin uyumlu şekilde olması ve başarılı bir
kaynak niteliği taşıması için bazı özellikleri ve prensipleri bulunması gerekmektedir. Bu
düşünceyle alt başlıklarda resimli çocuk kitabının taşıması gereken içerik ve biçim
oluşturma detaylı olarak ele alınacaktır.
2.1. Resimli Çocuk Kitaplarında İçerik Oluşturma

Resimli çocuk kitaplarında dilsel ve görsel açıdan çocuğa istenilen uyarıları
sağlayabilmesi açısından tasarımı, resimleri ve hikayesi belli özellikleri taşıması
gerekmektedir. Kitabın biçimsel özelliklerinin çocuk ile kitap arasındaki ilişkide, kitap
sevgisini kazanması açısından önemi bilinmektedir. Çocuk, ilk etkileşimi kitabın
görsellerine bakarak kuracağı için kitabın tasarım özellikleri kitabın seçile bilirliğini
arttıracaktır.
Çocuğun tasarım özellikleriyle kurduğu ilgisel bağ, onu kitabın içeriğine doğru yöneltir. Bu yüzden,
harf karakterinin, görsellerin, kâğıdın, kapağın, cildin, sayfa düzeninin çocuğu kitaba çekmesi
beklenir. Bütün bu değişkenlerden istenen temel beklenti, çocuk ile kitap arasında olumlu duyuşsal
ve estetik algılar oluşturmasıdır. Çocuk edindiği bu olumlu algılarla, dilsel ve görsel okuma eylemine
geçer. Özellikle 0-6 yaş döneminde, çocuğun kitabın görüntüsüne bakarak kitapla etkileşime
geçmesi, tasarım özelliklerinin önemini daha çok ortaya koyar (Çer,2017, s.87).

Çocuk kitapları tasarımı açısından dikkate alınması gereken birçok nitelik vardır.
Görsellerin ve metnin anlamsal uyumu yanında kitabın boyutu, ağırlığı, kullanılan
materyaller, ciltleme, harf boyutu ve tasarımı, kâğıdı, kitabı sanatsal ve çocuğa görelik
açısından bir yapıta döndüren bütün öğelerin kitap tasarımı yapılırken önemsenmelidir.

Pierce’e göre; Bir resim sekansı bir pandomim gibidir, bir eylem sunar. Dans eden bir figür veya
gülümseyen bir yüz gibi, hemen görülebilen ve hemen anlaşılabilendir. Bir eylemi gösterdiğinizdeneler oluyor- "ilerleme", "barış" veya "sabır" gibi genel fikirleri göstermeye çalışırken ortaya
çıkabilecek zorluklardan kaçınırsınız. Bir aksiyon resmi dizisi geliştirirken, bir yol işareti kadar anında
anlaşılabilecek kadar netlik elde etmeye çalışırsınız. İletişimin açıklığı da önemlidir çünkü
okuyucunun keyfi buna bağlıdır. Başlangıç veya bitiş ne olursa olsun, resim dizisi sürekliliğe sahip ve
mantıklı yükselmelidir (Shulevitz, s. 18, 1997).

Çocuk için oluşturulan resimlerin görsel anlatımı anlaşılabilir olmalı, imgelerle anlatılan
mesaj çarpıcı bir dille estetik ve bilişsel açıdan çocukla iletişime geçebilmesi
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gerekmektedir. Bir resim dizisi aynı hızda tutarlı devam ederken akıcılığıyla izleyeni
sürüklemelidir.
Çocuk kitabı tasarımı kitabın kapağından, iç sayfalarına resimlerde kullanılan renklere,
tipografiye kadar bir uyum içinde olması, çocuğun ilgisini çekeceği zengin bir dünya
sunması bakımından gereklidir. Her açıdan çocuğun algısına hitap etmeli çocuğa
görelik açısından fayda sağlanmalıdır.
Görsel sanatçı ve tasarımcı , bu değişkenleri kullanmada yaratma özgürlüğüne sahip olmalıdır .
Burada dikkat edilmesi gereken nokta , görsel sanatçı ya da tasarımcının , çocuk kitaplarına
yaklaşırken çocuğun kendine özgü gerçekliğini bilmesi gerektiğidir . Kitabın tasarımını yaparken
çocuğun okuma ve resimleri inceleme grafik düzenlemelerden kaçınılmasına dikkat edilmelidir (Oral,
s.153, 1994) .

Ursel’e göre “Hikayenin çok önemli olduğunu, muhtemelen resimlerden daha
önemli olduğunu inkar etmek mümkün değildir, çünkü genellikle resimli kitaplar
bir çocuğa okuyup ardından çocuğun resimleri görebilmesi istenir, hikaye
çocuklara resimlerle yeni bir anlatım diline dönüştürülür. Ancak resimler
hatırladığımız şeylerdir ve resimlerle illustrator tarafından yaratılan farklı bir
dünyaya girmiş oluruz”.

2.1.1. Tasarım

Kitapların tasarım özellikleri çocuğun o kitabı incelemesi okumaya isteklendirici
nitelikte olmalıdır. Resimli bir kitapta resimler, metni göstermekten çok daha fazlasını
yapar. Genellikle kelimeleri genişletirler, kavramları duyumsatır, hikâye için gerekli olan
bilgileri sağlarlar izleyene sofistike bir iletişim sağlar. Resimlerle kelimelerin anlamı
tamamlanır. Kitap tasarımı görsel ve dilsel açıdan uyum içinde bir bütünlük
içermektedir.
0-6 yaş döneminde, çocuğun kitabın görüntüsüne bakarak görsel okumayla kitapla
etkileşime geçmektedir. Bu yönüyle çocuk kitaplarının tasarımı önemlidir. Kitabın
kapağından kullanılan malzemelerin kalitesi boyutu içerik ve resimlerin çocuğun yaşına
uygunluğu, anlatımın uyumlu şekilde devam etmesi beklenmektedir. Çocuk kitabı, her
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bakımdan bir bütünlük içinde zengin görselleriyle hayal gücünü devindiren çekicilikte
çocuğa sunulmalıdır.
Bir kitabın tasarımı, mesajının bir parçasıdır. Bol miktarda temiz beyaz alanı olan bir kitap pahalı
görünürken, kötü tasarımlı bir tipografi kitabı amatörce gösterir. İyi tasarlanmış bir kitapta tipografi,
ızgaralar ve düzenler alanlarında tasarımının birkaç ilkesini tanıtır; bunlar tasarımın yanında, kitabın
görsel hızının ve akışının nasıl planlanacağını gösterir; ve son olarak, renk seçimi konusunda
tavsiyeler sunar (Williams, Mccanon, s.78, 2008).

Kitabın tasarım özellikleri kitap kapağı, kullanılan yazı karakteri, sayfa düzeni, kağıt
türü, ciltleme, kitabın boyutu, kullanılan resimleri çocuk yapıtlarının biçimsel
özellikleridir.
Çocuk kitaplarında kullanılacak kâğıt göze en uygun olanıdır. Çok parlak olmaması, mürekkep
dağıtmaması da gerekmektedir. Dayanıklı ve yumuşak beyazlıkta olması en ideal olanıdır. Aynı
zamanda, kağıtların çok ince ya da koyu renkli kağıtlar çocuğun görmesini engeller. Sayfaların mat
bir kağıtlar, çocuk kitapları için en uygunudur (Yurttaş , 1997: 58 )(Çer, s.97, 2016).

Farklı kâğıt türleri görsellerdeki renk, çizginin görünürlüğü ve harflerin okunurluğu
açısından estetik kaygı, yararlılıkta önemi vardır. Çocuğun okumayı sürdürmede
sürekliliğini sağlayacaktır. Bu yönüyle, kullanılacak kâğıdın niteliği, çocuğun okuma
eylemini sürdürmesi açısından kağıdın kaliteli olması, dayanıklı yeterli kalınlıkta
olmalıdır. Çok küçük çocuklar için mukavva, bez gibi dayanıklı malzemeler kullanılması
uygundur.
Kitap kapağının tasarım özellikleri kitabın içeriğini yansıtan ipuçları barındırırken, onu
diğer kitaplardan ayıran, seçiciliğini arttıracak estetik ve nitelikli görsellerle çocukta ilk
izlenimi oluşturmaktadır. Çocuğu kitapla buluşturan ilk görsel kitabın kapağıdır.
Kapaktan edineceği bilgi çocuğu kitabın içeriğine yönlendiren en önemli sayılan
etkendir.
Kapak bir yandan kitabın konusuyla ilişki olmalı, diğer yandan alıcısını düşündürmeli,
onunla duyuşsal bir bağ kurmalıdır (Akt. Çer Güleryüz, s.91, 2016).
Kitabın kapağı sayfalarını korumakla kalmaz, aynı zamanda çok rekabetçi çocuk
kitapları pazarında kitabın seçile bilirliğini etkiler, izleyeni kendisine çeker. Çoğu çocuk
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kitabında, bazen tamamen resimlendirilmiş tipografik anlatımla birleşmiştir, bazen de
kısmen resimlendirilmiştir. Kitap kapağı ressamın tarzını yanında kitabın içeriğini,
potansiyel bir alıcının dikkatini çekecek şekilde yansıtır içerik hakkında ipuçları verir.
Bu bakımdan çocuk , görsellerden yola çıkarak belleğinde imgeler oluşturabilmeli ve kapaktaki
görsellere bakarak içeriğe yönelik kestirimde bulunabilmelidir . Çünkü kapağın temel işlevlerinden
biri, çocuğun düş gücü ve yaratıcılığını devindirecek ipuçlarını taşımasıdır . Kapağın sağlam ve
dayanıklı olması , kitabın kapak içine iyice yapıştırılmış olması gerekir . Çabuk dağılan ciltleme
biçimlerinden uzak durulmalıdır (Yurttaş , 1997, s.56).

Genellikle başlığı kompozisyonun ilk üçte birlik kısmına yerleştirilir ve kitap için de ilginç
bir omurga olan yazını tipografik, estetik açıdan resimle içeriğiyle ve stiliyle
eşleşmelidir. Hikâyenin tonunu yansıttığından ve okuyucuya karışık mesajlar
gönderirken, eğlenceli, cezbedici zengin bir görselle okuyucuyu kitaba çağıracağı
unutulmamalıdır.
Sert ciltten bir kapağın içine kolayca yırtılmayacak kalın sayfa kağıdı ya da karton sayfa
kullanılmalıdır Aynı zamanda, kapakta ya da iç sayfalarda yıpranmanın en aza indirgenmesi için
kullanılan kağıdın gramajı kalın olmalıdır ve kapak selofanlı olarak tasarlanmalıdır. Selofan, ince ve
saydam nitelikte, mat ve parlak plastik folyolardır (Akt. Çer, Sürmeli, 2016, s. 93 ).

Kitapla kuracağı ilişkide ciltlemenin kitabın dayanıklılığı açısından önemlidir. Kitap okul
öncesi çocuğun oyuncağı sayılır. Kitabı ele aldığında sayfalarının ciltten ayrılıp
dökülmesi, zaman içinde bozulması, dikişsiz ciltleme yapılan kitaplarda sık karşılaşılır.
Çocuğun bağ kurduğu kitabı, saklamak ister, bundan dolayı zaman içinde
bozulmayacak nitelikte olması, isteğinde tekrar alıp bakabileceği, kendisine ait
kütüphane kültürünü yaşayabilmesi açısından da önemlidir.
Çocuk kitaplarında kullanılan kâğıdın niteliği, kitabın görsel niteliğini belirleyen bir öğedir. Çocukların
kitap olarak adlandırılan araca saygı duyabilmeleri için ilk yıllardan başlayarak yırtılmayan, kolay
yıpranmayan, kirlenmeyen ve göz sağlığı açısından da uygun olan kâğıtların kullanıldığı kitaplarla
karşılaştırılması olanak sağlamalıdır (Sever, 2013, s.121).

Renk, bir kitabı tanıtan en önemli iletişim aracı olacaktır. Görsellerin resimli kitaplarda
konun anlatımında ağırlıkta olduğu düşünülerek tasarım öğesi olarak rengi
oluşturacağı etki dikkate alınmak durumundadır. Renk bir hikâyenin nasıl okunacağı
üzerinde önemli bir bilgi vermekte izleyene estetik açıdan etkisine almaktadır.
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Renk, bir hikâyenin havasını ve atmosferini güçlendirir. Her rengin yalnızca kendine
özgü ilişkileri olmakla kalmaz, aynı zamanda bir illüstrasyondaki renk, sözcükler
okunmadan önce genellikle öykünün tonunu iletir.

Resimli kitaplardaki renklerin

gerçekçi veya gerçek olması gerekmez. Örneğin ağaçlar mavi veya pembe, köpekler
kırmızı veya filler çok renkli olabilir Önemli olan, çocuğun görüntüleri ve şekilleri tanıyıp
tanımlayabilmesidir.
Kitap, ne kadar çocuğun ilgisini çekerse çeksin ele alındığında sayfalarının hemen dağılması,
kopması ya da çıkması, çocuğun ilgisinin arttığı yerde azalmasına neden olabilir. Bu bakımdan,
sağlam bir ciltleme, kitabın görsel çekiciliğinin ve estetik görünüşünün uzun süre dayanmasına olanak
tanımalıdır. Kitabın sayfaları kopmaması için dikişli olmalıdır (Sever, s.45, 2007).

Yazı karakteri seçilirken çocuğun yaş dönemi göz önünde bulundurulmalı okunabilir ve
gözü yormayan büyüklük, satır aralarında ve harf aralarında uygun boşluk
bulunmalıdır.
Çocuğun dilsel okuma eylemi, harf karakterinden ya da büyüklüğünden kaynaklanan bir durumdan olumsuz
etkilenmemelidir. İlköğretim dönemi çocuk kitaplarında, düzeye uygun olmayan harf biçimlerinin seçilmesi
ya çok fazla süslü harf karakterlerinin kullanılması, çocuğun okuma güçlüğü yaşamasına neden olur.
Özellikle yazı karakterlerinin tırnaklı (Times New Roman) ya da tırnaksız olması (Ariel) okumayı
etkilemektedir. Çünkü tırnaklı harfler arasında öyle çeşitler vardır ki (Old English ya da Curlz) süslemelerden
harfi tanımak, o yazıyı okuyabilmek hiç de kolay değildir (Ural , 2013, s. 52)

0-2 yaş dönemine okul öncesi kitaplarda 36-30 punto, 2-4 yaş döneminde 30-24 punto,
4-6 yaş dönemine yönelik çocuk kitaplarında 24 20 punto kullanılması çocuğun yaş
dönemine göre metnin okunabilirliği sağlanmaktadır. Ayrıca kitabın boyutuna göre
yazının boyutu ve sayfadaki yeri dağılımı değişebilmektedir. Çocuğun gelişim
özelliklerine göre metin tasarımı değişebilmektedir.
Okulöncesi dönemdeki çocuklar için hazırlanan kitaplarda 24, 22 , 20 punto büyüklüğündeki harfler
kullanılmalı ; ilköğretim döneminde ise yaş büyüdükçe harflerin boyutlan da küçülmelidir . Kitaplara
seçilen harflerin boyut, renk ve kalınlıktan izleme okuma isteği ve kolaylığı yaratmalıdır (Sever, s.122,
2013).

Çocukların kitaba olan ilgisini devamlı kılmak için farklı boyutlarda ve şekillerde
kitapları karıştırmaktan hoşlanabileceği çeşitlilikte olması gerekmektedir. 0-6 yaş
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çocuğu kendisinin taşıyabileceği sayfalarını açarak bakabildiği yaşına uygun
büyüklükte kitaplar hazırlanmalıdır.
0-2 yaş dönemine seslenen kitapların boyutları küçük (5x5 cm) ile çok büyük (21x27 cm) arasında,
2-4 ve 4-6 yaş dönemine seslenen kitapların boyutlarıysa küçük (14x15 cm) ile çok büyük (32x36
cm) arasında değişmelidir. Küçük boydakiler 3 yaşındaki bir çocuğun minik elleriyle kavrayabileceği
bir boyda olup çocuğun «sahip olma», «benim diyebilme» duygusunu geliştirici olmalıdır. Büyük boy
kitaplarsa çocuğun anne ya da babanın kucağında oturup okuyarak birlikte olmanın, paylaşmanın
verdiği mutluluğu yaşatmalıdır (Akt:Çer, Göknil, 2016, s. 99).

Sayfa üzerinde yer alan öğelerin yapısal estetik ve kurgusal bütünlüğü, bellekte
canlanan imgenin güçlü olmasını sağlar. Sayfadaki renklerin, çizgilerin, harflerin ve
boşlukların oluşturduğu bütünlük, sayfada anlatılmak istenen olayı belirgin kılar
(Berger, s.23, 2013).
Sayfa üzerinde oluşturulan kompozisyon her bir parçası olarak resim ve metin anlatımı
kargaşa içine sokmadan anlaşılır bir dilde olmalıdır. Sayfada anlatılan her öge çocuğun
bilişsel durumuna uygun şekilde sunulmalıdır.
Sayfanın yapısal bütünlüğü, üzerinde yer alan renk, çizgi, harf, fotoğraf, biçim, tonlama, doku ve
boşlukların uyum içinde olması; sayfanın estetik bütünlüğü, bu öğelerin göze hoş gelecek biçimde
yansıtılması ve beğeni oluşturması; sayfanın kurgusal bütünlüğüyle, anlatılan olaylarda yer alan
çatışma ve gerilimlerin, bu öğeler tarafından sayfa üzerine birbiriyle ilişkili, uyumlu ve akıcı bir biçimde
yerleştirilmelidir. Sayfanın niteliğini etkileyen her üç değişkenin de çocuğun düzeyine uygun olması
hem sayfanın alımlanmasını kolaylaştırabilir hem de sayfanın dikkat çekiciliğini arttırabilir (Çer, s.
100, 2016).

Çocuk kitabı görsel okuma yapabilmesi biçim olarak dikkatini çekmesi, okurken
eğlenebileceği, keşfedebileceği öğeler içermesi, izlerken düş dünyasına girebilmesi
gerekmektedir. Çocuk görsellerden alımlama yaparak dış dünyayla ipuçlarını
kullandığı bir bağ kurmaktadır.
Çocuğun görsel okuma yapabilmesi için metnin ve görsellerin onun algı seviyesine
uygun olmalıdır. Metinde anlatılan öykünün görselde anlatımı sanatçının yorumuyla
bambaşka bir zenginliğe ulaşabilir. İkisi arasındaki uyum ve ritim çocuğa zevkli bir
okuma sağlaması ve kitap sevgisi kazanımı açısından önemlidir.
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Çocuğun bu çabası, onun alımlama yeterliğine uygun bir biçimde oluşturulmuş görsellerle
desteklenmelidir. Çocuğun görsel iletişime girmesi, görselle arasındaki bu tarz bir ilişkiye bağlıdır.
Çocuk, resimlerde hem kendi gerçeğiyle buluşabilmek hem de çizginin ve rengin yarattığı güzellikler
ile mutlu olmalıdır. Çocuğun beğenisini sanatsal bir dille okşayan, onun sürekli yeni şeyler öğrenme,
tanıma gereksinmesine yanıt veren resimlerin, çocukların duygu ve düşünce eğitimine de önemli
katkılar sağlayacağı söylenebilir (Çer, 2016, s. 104).

Çocuk dolaylı ya da dolaysız kitapla fiziksel okuma isteğinde bulunmak ister. Kitabı
eline aldığında sayfaları kolayca çevirebileceği formatta tasarımı yapılmalıdır. Kitabın
ağırlığı ve büyüklüğü çocuğun eline uygun hazırlanmalıdır. 0-2 yaş aralığındaki
çocuğun motor becerileri yeterince gelişmediği için kitabı eliyle tutması zorlaşır. Kitap
boyutunun biçimin küçük elleriyle kavrayabileceği özellikte olması beklenir. Bu yaş
grubunda kitabı bir oyuncağı gibi emebilir, ısırabilir. Tasarımın dayanıklı mukavva kâğıt
ya da kumaştan olması, boyasının ona zarar vermeyeceği materyalle hazırlanması
uygundur.

2.1.2. Hikaye

Resimli kitabı oluşturan ana unsurlardan biri de kitabın öyküsüdür. Bazı resimli kitaplar
yalnızca resimlerden oluşabilir. Bazı resimli kitaplar konuyu resimli bir anlatımla güçlü
bir alımlama yapmaktadır. Konular gerçek hayattan alınan kavramlar, duygular ve
gözlemler barındırır. Yazarın hayal gücüyle ele alınan konu başarılı bir görselle çocuğa
eşsiz deneyimler yaşatabilir.
Çocuk kitaplarında ele alınan konular yazarın hayal gücünden kaynaklanmış, yazar tarafından
kurgulanmış olabileceği gibi gerçek olayları anlatan konular da olabilir. Hangisi olursa olsun, çocuklar
kendilerine okunan her kitapta başka yaşamlara ortak olur, başka kişiler, başka yer ve başka
zamanlarla tanışırlar. Böylece zihin ve duygu gelişimi hız kazanan çocuklara kitaplarda verilecek
iletiler, sevgi ve olumlu bakışın önemini vurgulamalı, çocukta yaşama ve içinde yaşayacağı dünyaya
karşı ilgi ile merak duymasını sağlamalıdır. Üzücü ve acı gerçekler hafifletilerek (yaş ve gelişim
düzeyine göre) çocuğu üzmeden, kırmadan yani kötü etkiler bırakmadan verilmeli ve çocuk bu tip
öyküler yoluyla yavaş yavaş hayata hazırlanmalıdır (Gönen, 2013, s. 43).

Yazar kurguladığı dünyada oluşturduğu kişiler karakterler ve kurgularla yaşamdan
örnekler sunabilir. Öykünü konusu her zaman olumlu olmayabilir. Zor konuları da ölüm,
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hastalık, boşanma gibi sorunları ele alıp çocuğu gerçek yaşama hazırlamaya yardımcı
olabilmektedir.
Yetişkinler, hikâye bittikten sonra bir eylemi kendi zihinlerinde çözebilirler, ancak küçük çocuklar
çözemez. Yazar onlar için eylemi tamamlamalıdır, çünkü küçük çocuklar genellikle bir hikâyeyi
gönülden kabul eder ve sorgulamayı düşünmezler ya da hikaye tamamen ve değiştirilmelidir. Eksik
eylem, sanki dünya dengesizmiş gibi rahatsız edici bir durumdur; ancak eylem barışçıl bir şekilde
tamamlandığında dengesini yeniden kazanabilir (Shulevitz, 1997, s. 38).

Metinde anlatılan hikâye resimle devam eden bir cümle gibidir. Bu bütünlük içinde
zengin bir anlatımla olay örgüsüne izleyeni alarak onu sanal hazza ulaştırabilir
hikâyeye uygun duygu durumuna almaktadır.
Gönen’e göre; “Çocuğa okunacak kitaplardaki öykülerin korku dozu, onun yaş dönemine yetecek
kadar olmalıdır. Bu yaş çocuklarının kitaplarında didaktik yaklaşımlar olmamalı, ciddi bir yüzle ders
vermeye çalışan metinler yerine olabildiğince eğlenceli öyküler bulunmalıdır. Küçük yaştaki çocuklar
en çok gülünç olayları anlatan öyküleri severler. Yetişkin kişi ile mutlu bir birliktelik içinde kendisine
okunan doğru seçilmiş öyküler, pek çok yönden çocuğun gelişimine katkıda bulunur “(Gönen, s.39,
2013).

Çocuk, edebiyat yapıtlarındaki kahramanların kişilik özelliklerinden etkilenirler.
Çocuklar okudukları kitaplardaki kahramanlarla özdeşim kurarlar. Çocuklar, okudukları
karakterlerde kendilerini özleştirir. Kahramanların kişilik özelliklerini benimseyerek
hayallerinde canlandırdığı olay örgüsünde bir nevi kahramanın niteliklerini kendileri
giyinirler. Anlatılan öykünün çocuğa göre olması açısından sezinletilen hayat gerçekliği
bakımından hikaye birçok sorumluluk üstlenir.
Çocuk edebiyatı öğretiminde karakterlerin niteliğini anlamaya yönelik incelemeler hem
metnin çocuğa göreliğinin belirlenmesine hem de öğretci adaylarının yaşamı ve insanı
sanatçı bakış açısıyla anlamalarına önemli katkılar sağlayacaktır (Sever, s.130, 2013).
Resimli çocuk kitaplarında ki içeriğin; çocuklara insana, hayvanlara, çevresine karşı
duyarlılık kazanacağı ve sevgi gibi birçok önemli kavramın duyumsatıldığı önemli işlevi
bulunmaktadır.
Çocuk kurguları, neredeyse her zaman çocukları hikayenin merkezine yerleştirir. Ayrıca, ana karakter
genellikle yaş aralığının en üstünde veya çekirdek okurunuzdan biraz daha yaşlı olacaktır. Yani, 10-
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12 yaş arası çocuklar için bir kitap yazarsanız, o zaman kahramanınız muhtemelen on iki veya on üç
olmalıdır. Çoğu çocuk, kendilerinden daha küçük olan ana karakterler hakkında okumaya isteksizdir
(Williams, Mccanon, s.79, 2008).

2.2. Resimli Çocuk Kitaplarında Biçim

Bu bölümde resimli çocuk kitaplarında biçim olgusu grafik tasarım açısından
incelenmektedir. Çocuk kitabı tasarımda kullanılan öğeler incelenmekte, görsel öge ve
metinsel öge detaylandırılmaktadır. Akabinde işlenen Gestalt kuramı ile biçimsel
değerlendirme ve kurallar ele alınmaktadır.
2.2.1. Resimli Çocuk Kitaplarının Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi

Karşıt renkler ile yalın çizgilerin oluşturduğu resimler, çocuğun adımlayacağı bir biçimde görünür ve
belirgin olmak zorundadır. Çocuğun düzeyiyle koşut renk ve çizgilerle oluşturulmuş görsellerin sayfa
içinde bütünlük oluşturması, çocuğun dikkatini kitaba yöneltmesine olanak tanır. Bu bakımdan,
sayfada yer alan renklerin, çizgilerin, harflerin, boşlukların ve tonlamaların uyum içinde olması gerekir
(Bassa, s.191, 2013).

Görsel dil onlar için çok önemlidir; etraflarına bakıp kopyalayarak çok şey anlar ve
öğrenirler. Bazen çocukların bir kitabı ne kadar çok okurlarsa o kadar çok tercih
ettiklerini düşünüyorum, bu yüzden okuduktan sonra keşfedebilecekleri birçok
küçük ayrıntı eklemeyi seviyorum (Ursel, s. 42, 2007).
Sanatçı görseli oluştururken hem rengi, çizgiyi, dokuyu, boşluğu, biçimi ve boyutu dikkat çekici bir
biçimde tasarlamalı hem de çocuğun düzeyine uygun olarak dramatik bir kurgu oluşturmalıdır. Bir
önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de çocuk, kitabın görsel değerine göre kitapla iletişime
geçer. Resimli kitaplarda yer alan görsellerin devingen yapısı, çok renkli dünyası, sevimli, ilginç
renklerle dikkat çekmesi, çocuğun görsellerle sıcak bir etkileşime girmesini sağlayarak onun
çevresindeki nesne ve varlıkları tanımasına yardımcı olur (Çer, s.134, 2016).

Resimlerin ve kelimelerin birlikte çalışan benzersiz ritmi vardır. Bu yönden resimli
çocuk kitaplarını hem görsel hem de sözlü sanatın diğer tüm biçimlerinden
ayrılmaktadır. Kelimeler resimleri zengin anlatı kaynakları haline getirebilir. Fakat bu
güçlü anlatımın kaynağı kelimeler değil; resimlerdir. Resimler hikâyeye çok farklı
şekilde iletişim kurma yeteneğine dönüştüren etkidedir.
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2-3 yaş grubundaki çocuklara seslenen kitaplardaki resimler, genellikle çizgi ve rengin diliyle nesne
ve varlıklar tanıtma, onların görsel imgelerini çocukların belleğinde kavramsallaştırma sorumluluğu
üstlenir. 4-5 yaşında bilmece, oyun, tekerlemeleri gibi dilsel gereçlerin yanında masal, şiir, kısa öykü
ve anlatılarla da etkileşimi yoğunlaşan çocuklar için resim, önemli bir görsel uyarandır. (Sever, s.122,
2013).

Sayfa kompozisyonu oluştururken, karakterleri ve nesneleri bir sayfada belirli bir
mizanpajın içine yerleştirilmeli, alan derinliği nden yararlanarak ve ızgara oluşturularak
hikaye anlatımının etkisini artırır. Izgara da metin yeri karakterlerin yeri ritimli bir akış
içinde konu anlatılmalıdır.

Karakterlerin hareket etmesi için üç boyutlu bir yanılsama yaratmaya yardımcı olmanın çeşitli yolları
vardır: üst üste binme, perspektif, ölçek ve yerleştirmenin tümü metnin etkisini ve yorumunu artırır.
Duygusal olarak çocuğun görülen ve okunanla ilgilenilmesi gerekir. Bu sadece karakterlerin alan
derinliği içinde doğru yere yerleştirilmesinden değil, aynı zamanda karakterlerin ifade ve vücut
dilinden de etkilenir (Williams, Mccanon, s.79, 2008).

2.2.1.1. Resimleme (Görsel Öğe)
Okul Öncesi çocuk kitaplarında resim ağırlıkta kullanılmaktadır. Yaklaşık üçte ikilik bir
oranda resimden oluşması çocuğa görelik ilkesine göre hazırlanmaktadır.
Bir resimli kitap yaratmak, birçok yönden, içerdiği hız, gerilim ve ritim gibi unsurları açısından bir filmi
yönetmeye çok benzer. Kelimelerin ve resimlerin başarılı bir sentezi için planlama yapmak gerekir ve
her zaman olmasa da çoğu zaman en iyi resimli kitapların aynı kişi tarafından yazılması ve
resmedilmesi ile en iyi sonucu verebilir (Salisbury, 2007, s. 42).

2-6 yaş aralığı görsel okuma yaş ilerledikçe resimlerden çok yazılı metne ağırlık
verilmektedir. Bazı kitaplar sadece resimli anlatım olabilir. 0-2 yaş aralığında simetrik
yalın resimlemeler kullanılmaktadır. Kitapta sözlü anlatım olmaksızın sadece
görsellerden oluşmuş estetik zengin bir anlatım sunulabilir. Yazıları destekleyen
resimlerle de yeni yorum katılmış eğlenceli, düşündürücü keşfetme güdüsünü
uyandıracak varsıl bir anlatımla da mümkün olabilir.
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Resimli kitaplarda anlatım; özellikle izleyici tarafından üzerinde düşünülmesi, anlatılması, izah
edilmesi gereken simgeler ve işaretler barındırması beklenir. Söz ve resim arasındaki etkileşimi çeşitli
metaforlar kullanarak farklı şekillerde betimlemek için birçok sanatçı ve bilim insanı çalışmalar
yapmaktadır. Kelime ve imge ilişkisi iç içe geçmektedir. Kelimelerden yola çıkıp resimlerin içine
girilebilir ve bu türden antiphonal füg etkisini elde edinebilir (Styles,2015, s.90).

Sanatçının form ve çizgi stiliyle kitabın içeriğine yeni bir anlam arayışı kazandırır. Konu
resimlerle yeniden çözümlenir. Sanatçı kitabın konusundan yola çıkarak yaratıcı,
zengin bir anlatımla yeni bir hikâye oluşturup anlamı derinleştirilir.
Resimlerin okul öncesinden başlayarak çocuğun bilişsel ve duyuşsal yönden katkısını
sağlayacağı duyumsayarak düşünebileceği hayal gücünü tetikleyen nitelikte anlatımı
olması beklenmektedir.
Resimler metinleri gösterir, yani bize kelimelerle ne kastedildiğini gösterme
iddiasındadırlar, böylece kelimelerin ifade ettiği nesneleri ve eylemleri anlam açısından
anlamamız sağlanır (Hunt, 2002, S. 72).

2.2.1.2. Tipografi (Metinsel Öğe)

Resimli çocuk kitaplarında bulunan metnin yazı karakteri, büyüklüğü, kompozisyondaki
yeri çocuğun kitabı algılamasında kolaylık sağlamalıdır. Erken yaşlarda büyük
puntolarda hazırlanan kitaplar, onun harflere ve rakamlara aşina olmasını bakımından
önemlidir. Çocuğa okunan metinde görsellerle birlikte, yazıları da takip edeceği,
eğlenceli bir uğraş olacaktır.
Resimli öykü kitaplarında yer alan yazılar, anne ve babanın masalı ya da öyküyü çocuğa sesli olarak
okumasını olanaklı kılar. Böylelikle, erken dönemde çocuğa hem Türkçenin söyleyiş güzelliği
duyumsatılır hem de işitsel olarak çocuğun dikkati çekilmiş olunur. ABC ve kavram kitaplarındaki
yazılarsa, görsel metnin dilsel olarak sezinletilmesine olanak tanır. Bu bakımdan, yazıları oluşturan
harflerle çocuk dolaylı ya da dolaysız olarak etkileşim kurabilir. Çocuğun yazılarla etkileşim kurması,
harf karakterinin ve büyüklüğünün açık ve anlaşılır olması gerektiğini ortaya koyar (Yavuzer, s. 130,
2012).

Metin ve resim arasında uyum olmalı, yazının okunabilirliği açısından harf aralığı,
satır aralığı okuma kolaylığı sağlamalıdır. Resim yazı sayfa içine yerleştirilirken
okunabilirlik ve estetik değerler açısından gözetilmeli uygun sayfa kenarları yazı ve
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harf arası boşlukların bir bütün olarak tasarlanmalıdır. İyi tasarlanmış bir sayfada
resim ve yazı birbirine ayrılmaz uyum içindedir.

İyi bir tipografik tasarımlı metin göze batmaz ve sanat eseri ile uyum içinde çalışır, oysa kötü yazı,
kendine dikkat çekecek ve hikâyenin düzgün anlatılmasından uzaklaşacaktır. Çocuklar farklı harf
biçimlerine daha az aşinadır, bu nedenle çok etkileyici türlerin onlar için seçilmesi zor olacaktır.
Bununla birlikte, bir yetişkin kitabı küçük bir çocuğa okuyorsa, dışavurumcu tip, resmin eğlenceli bir
parçası olabilir ve hatta bazı durumlarda onomatopoetik olabilir (Williams, Mccanon,2008, s.79).

2.2.2. Gestalt Kuramı

Gestalt tasarımı oluşturan parçaların ilişki bağlamını inceleyen kuramdır. İnsan
algısında tasarımın izleyene yarattığı ilişkiden yola çıkarak, imgelerin daha kolay
anlaşılacağı başarılı çalışmalara zemin hazırlamaktadır. Tasarımda dengeyi, mesajın
anlatımını kolaylaştırırken sanatçıya farklı yollar sunmaktadır.
Görsel bir imajı oluşturan parçalar çözümlendiğinde bütünün oluşturduğundan farklı
algılara çözümlenebilir. İnsan gözü gördüklerini anlamlı bir mesaj için bütünleştirir,
birleştirir, gruplar. Aynı birim elemanları farklı kompozisyonla farklı anlamlar kazanabilir
Örneğin bir kitap kapağı tasarımını ele aldığında, onu oluşturan parçaları; tipografisi,
başlığı, illüstrasyonu ya da fotoğrafı, birleşiminden oluşan harmoni, parçaların
değerinden bağımsız bir güzelliğe ulaşabilir, bir bestenin notaları gibi parçaların
bütününden yeni bir organik ürün ortaya çıkar.
Gestalt ilkeleri olarak bilinen ilkeler şunlardır: Figür- Arkaplan İlişkisi İlkesi, Denge İlkesi
Eşbiçimli Uygunluk İlkesi, Algısal Gruplama, Süreklilik, Aynılık, Yakınlık, BenzeşmeAyrışma İlkeleridir.
Süreklilik: Gözün bir nesne üzerinde ya da bir nesneden diğerine hareket etmesidir
(Ambrose, Billson, 2013, s. 56). Zihinde süreklilik hissi vererek benzer görsellerin
imgelenmesinde ve kinetik desenlerde gözlemlenir (Tuksal, s. 25, 2010).
Figür Arka Plan İlişkisi: Arka plan tasarımdaki zemini oluşturur, bilgisayardaki
masaüstü gibi örnek olarak posterdeki tasarımın sınırlarını belirleyen zemindir. Üzerine
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yerleştirdiğimiz

görsellerin

zeminden

ayrılması

için

bir

zıtlık

barındırması

gerekmektedir.
Gözün nesneyi (şekli) fondan (zeminden) ayırmasıdır. Bu biçim, siluet veya şekil halinde olabilir. Bu
optik durumla oynamak kafa karıştıran ya da aydınlatan ilginç sonuçlar yaratabilir. Şekil öğeler
arasında oyunbaz karşılaşmalar ve ilişkilendirilmeler sonucunda meydana gelir. Göz imgeyi aynı
anda birden fazla şey olarak algılar (Ambrose – Billson, s. 57, 2013)

Denge: Tasarımda bulunan parçalar boyutları renkleri arasında bir denge
yakalanmaya çalışılır. Simetrik bir tasarım izleyen için sıkıcı ve yaratıcılıktan uzaktır.
Küçük büyük ilişkisi baskın renkler ve belli oranlarla uyum içinde olmalıdır.
Tasarımcının başarılı iş yapabilmesinde denge unsuru tasarımda çok önemli
olmaktadır.
İnsan, doğası gereği simetri ile ortaya çıkan bir denge arayışı içindedir. Doğada, insan
anatomisinde, yeryüzü şekillerinde denge unsurunu gözlemleyebiliriz. (F. Uçar, 2004,
s. 66).
Eşbiçimli Uygunluk: Görseller barındırdıkları mesajla simgesel bir anlatımda
tasarımımıza anlam verebilir. Benzeterek zihinde ilişki kurulabilir. Görseller
simgeledikleri mesajlarla okunur.
İmajların yapısal karakterlerinin simgeledikleri benzer mesajlar vermeye çalışırlar. Bir
bıçak veya testere, kesme olayını, kanlı bir bıçak, bir cinayeti, ağzını açmış bir
çıngıraklı yılan korkuyu, elinde pankart tutan birileri, başkaldırıyı imler.
Algısal Gruplama: Nesnelerin birbirine yakınlık ve uzaklıkları zihinde kümelenmesini
yakın mesafeli öğeler bütünleşerek yeni bir anlam kazanabilir. Parçalar bir küme
oluşturarak gruplaşır.
Benzeşme–Ayrışma: Zihin benzer boyut, renk veya şekilden gördüğü bir görseli grup
olarak algılayabilir ve tümünden bir grup oluşturabilir.
Aynılık: Şekillerin benzer açısı, ortak hareketliliği ve ortak ifade ettikleri yönler, göze
şekillerin bir grup halinde olduğu izlemini vermesidir (Tuksal, s. 25, 2010).
Benzer biçimlerin grup içinde birlikte algılanmasına karşın , aslında birbirlerinden farklı
olmaları durumudur. Bir yazı bloğu içinde genel dokuyu bozmadan kimi sözcükleri
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ortaya çıkarmak için tipografiyi italik ve ya bold yaparken benzer bir ilişkiden
faydalanıyoruz. Bu sistemi kullanmadan harf boyutunu büyüttüğümüzde ise görsel
öncelik düzenini (görsel hiyerarşi) farklı bir şekle dönüştürür ve istemeden benzeşme
yapısını tamamen ortadan kaldırabiliriz (F. Uçar, s. 68, 2004).

Nesnelerin birbirine benzer, grup ya da motif gibi görünmesidir. Doğrudan bir benzerlik
varsa grubun veya motifin bir kısmı vurgulanabilir ancak bu, ister yazı düzenleme ister
biçimle olsun, genel kuraldan sapmaktır (Ambrose – Billson, s. 58, 2013).
İmgelerin izleminde zihnin görsel konfigürasyonları grup halinde algılaması illüzyonda da olduğu gibi
tasarımda nesnelerin hareketliliği ile ifade eder. Tasarımcı hangi konfigürasyonunun nasıl bir estetik
yaratabileceği ve zihinsel çağrışım oluşturacağını bu sistem sayesinde bir formül gibi algılamamalıdır.
Genel anlamda Gestalt ve benzeri sistemlerin ortak kararına göre, başarılı tasarım: Yalın, istikrarlı,
düzenli, simetrik, devamlı ve bütünlük özellikleri taşımalıdır (Tuksal, s. 25, 2010).

Benzetme, bir şeyi, başka türden bir şeyle karşılaştırmayı içeren bir söz sanatıdır.
İmgeler, bir karakteristik ile bir organizasyon ya da ürün arasında bağlantı kurmak için
çoğunlukla benzetme olarak kullanılır (Ambrose – Billson, 2013, s. 75).

2.2.3. Grafik Tasarım Öğeleri ve Kuramı

Grafik tasarım çeşitli yaklaşım ve disiplinleri barındıran iletişim aracıdır. Grafik
tasarımın tasarım sürecinde anahtar rol oynayan fikirler ve yaratıcılıktır. Grafik
tasarımcı bir yazarın kelimeleri kullandığı gibi, görsel imgeleri kullanarak belli kurallar
dahilinde okunabilir mesajlar oluşturur.
İletişim sürecinin kolaylaşması adına, içeriğe düzen ve yapı sağlarken mesajın hedef kitle tarafından
alınması ve anlaşılmasına yardımcı olur. Bir tasarımcı bu amaç için farklı unsurları bilinçli bir biçimde
ele alır (Ambrose – Billson,2013, s. 10).
Grafik tasarımın temel amacı görsel iletişim kurabilmektir. Yaratıcılığın henüz niteliksel bir formülü,
bağımlılığı söz konusu değildir ve tasarımda sanal mesaj kişisel anlatım ve ifadeye dayanır. Ancak
ticari tasarım öğeleri bu bölümde olan tasarım öğelerine ek olarak, kurumsal kimliği yansıtmalı ve
müşteri ilişkisinde bireysel düşünceyle birlikte kurumsal bir eğilim gerektirir (Tuksal, 2010, s. 21).

Grafik tasarım öğeleri: Denge ve Simetri, Renk ve Desen, Orantı ve Görsel Hiyerarşi,
Görsel Devamlılık, Vurgulama, Bütünlük, Sanat Akımlarına Bağımlılık

Denge

ve

Simetri:

Uzayda

bulunan

bütün

varlıkların

dengede

olduğu

düşünüldüğünde, çevremizde gördüğümüz her şeyde, doğadaki fizik kuralları dahil bir
64

bütünlük ve denge barındırır. İnsanoğlu duyumsadığı denge, gözün de aşina olduğu
bir durumdur. Görsel dünyadaki denge kuralı içinde, tasarımlarımızdaki yansıması da
kaçınılmazdır. Denge denildiğinde tasarım parçalarının kendi içinde sağlayacağı
uyumdur. Simetrik ve asimetrik özellikler, zıtlıklar dengeyi oluşturmaktadır. Kullanılan
renkler, büyüklük küçüklük, gibi unsurlar tasarımda kusursuz dengeyi aramaya araçtır.
Simetrik tasarımlar ciddi sıkıcı bir sunum sağlarken asimetrik tasarım daha yaratıcı
daha vurgulu bir başarıya ulaşabilir.
Uçar’a göre: “Dengeli tasarımlar insanda bir huzur ve dinginlik duygusu oluştursa da,
simetrik, mutlak bir denge sıkıcı, statik bir his uyandırır ve uzun süre seyredilemez
görsel tasarımlar yaratır (Uçar, 2004, s. 154).
Bir tasarım ortaya koyarken tekil öğelerin uyumlu bir dengeye sahip olması çok önemlidir. İyi bir
dengeye sahip olmak için tasarımın net ve öz bir mesaja sahip olması gerekir. Dengenin muhtemel
üç ana durumu olduğu savunulur: Simetrik , asimetrik ve statik ( veya parazitli ) . Simetrik bir tasarım
dikeydir ve merkezden dengelidir. Asmetrik tasarımlar daha az katı ve genellikle içeriğini kullanması
bakımından daha çeşitlidir. Statik ve parazitli tasarımlar da ya kasıtlı olarak düzensiz bırakılmış ya
az düşünülmüş ya da sınırlı okunabilirliği olan tasarımlardır (Ambrose – Billson, s. 126, 2012).

Denge tasarım objesinin eşit bir görsellik ile kompozisyondaki dağılımıdır. Denge ve
simetri hem geometrik anlam hem de estetik anlamda olan değersel veya görsel ritmik
dengeyi içerir. Denge simetrik veya asimetrik bir şekilde var olabilir (Tuksal, 2010, s.
21).
Renk ve Desen: Renk duyguları yansıtan tasarıma karakter kazandıran en önemli
tasarım öğesidir. Rengin kendi dili vardır ve kullanıldığı yerle uyumlu çalışacağı
seçimler gerektirir.
Tuksal’a göre: Renk seçimi ve kompozisyonu tasarım mesajının temel ilkelerinden
biridir. Desen kendi dalında bir sanat olarak düşünülebilir. Şekillerin simetrik veya
asimetrik olarak tekrarından oluşan ritmik ve estetik çoğalımlar grafik tasarımda
iletişimi vurgulamada prensiplerinden biridir (Tuksal, 2010, s. 22).
Renk, bir ruh halini aktarabilir, gerçekliği tanımlayabilir veya bilgileri kodlayabilir. "Kasvetli", "sıkıcı"
ve "ışıltılı" gibi kelimelerin her biri, akla genel bir renk iklimi, bir ilişki paleti getiriyor. Tasarımcılar bazı
şeyleri öne çıkarmak (uyarı işaretleri) ve diğer şeyleri yok etmek (kamuflaj) için rengi kullanırlar. Renk,
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ayırt etme ve bağlantı kurma, vurgulama ve gizleme işlevi görür. Renk, tasarım sürecinin ayrılmaz bir
parçası haline gelmiştir (Lupton, Phillips, 2008, s.69).

Orantı ve Görsel Hiyerarşi: Tasarımları oluşturan temel ilkelerden biri orandır.
Tasarımın parçalarını yerleştirilirken ölçü kullanılması ve çalışmada hiyerarşiyi
sağlamak için orantıya bakılmaktadır. İnsan gözünün temelinde aşina olduğu
düzenin karşılığı altın orandır.
Doğada yapraklar, çiçekler, kar taneleri ve birçok organizmada, mikrokozmoz düzeyinde altın oranın
izlerine rastlamak mümkündür. Le Corbusier insan için yapılacak tasarımların oransal ilişkilerinin
insan üzerinden oluşturulmuş bir geometrik düzenle saptanması gerektiğini, ancak bu şekilde tasarım
ve mimari yapıların insanla organik ve uyumlu bir bütünlük sağlayabileceğini savunmuştur (Uçar,
2008, s. 6 ).

Tasarımda olan objelerin bir araya gelmesi ve format üzerinde yerleştirilmesi ölçü ve boyut ilişkisinde
olan analizini gerektirir. Bu orantı, algı ve iletişimi ilk etkileyen faktörlerdendir. Görsel Hiyerarşi
tasarımın vurgu noktasının ifade sırası olarak düşünülmelidir. Tasarımda verilen mesajın, formatta
nerde ve hangi oranda olduğu, izleminin ilk intibaının edinildiği alandır. Kullanılan resim, şekiller veya
sadece tipografik objeler görsel hiyerarşinin tasarım da seyir rotasını çizmiş olur. Şekillerin yanı sıra,
kullanılan renk ve tonlar, büyüklük ve küçüklük gibi unsurlar ile birebir etki yaratabilir (Tuksal, s. 22,
2010).

Karakter tasarımında başın uzunluğu yaşa göre değişirken yaratılan karakterin ölçüleri
de orantılı olması beklenmektedir. Figürün duruşu, perspektifi de orantıyı değiştirir.
Karakterin çevresiyle uyumlu olması için de gerçek yaşamdaki eşyalar doğadaki
örneklerine benzer bir yaklaşımda orantı kurularak kompozisyon oluşturulması
gerekmektedir.
Bir karakterin yaşını doğru anlamak çok zordur. Hikayeniz, kitap boyunca tutarlı ve inandırıcı kalması
gereken bir dizi farklı yaş içerebilir. Doğru oran, belirli yaşlardaki karakterleri tasvir etmenin
anahtarıdır. Baş yüksekliği, bir insan vücudunun kafaya oranının zamanla nasıl değiştiğini gösterir.
Ayakta duran bir figürü oluşturan kafa sayısı yaşa göre değişir (Kırmızı, 2003, s.36).

Görsel Devamlılık: İnsan gözü güçlü olanda zayıfa doğru, parlak renkten solgun
renklere, büyük şekillerden küçüğe ve koyudan açığa giden bir yol izleyerek
algılamaktadır. Tasarımcı çalışmasında bu özelliği kullanmalı vurguladığı öncelikli
olanı seçerek izleyeni yönlendirir görsel devamlılığı ve okumayı kolaylaştırmaktadır.
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İnsan gözü takip özelliğine sahip, devamlılık davranışı gösteren bir organik yapıdır. Aynı zamanda
görsel hafıza şeklinde niteleyebileceğimiz özelliği insan gözünü algı boyutunda özgün kılar. Kimi
zaman tekrar eden görsel elemanlar bizde devamlılık etkisi uyandırırken, kimi saman okuyucunun bir
konuya ilgisinin veya takibinin kolaylaştığı unsurlar haline gelebilir. Aynı zamanda bu unsurlar tasarım
için önemli bir diğer gereklilik olan ritim duygusunu çeşitlendirici ve güçlendirici niteliğe sahiptir. Göz,
okuma yönü doğrultusunda soldan saba bir akış alışkanlığına sahiptir, bunun yanı sıra hareket etme
elimindedir (Uçar, s. 155, 2004).

Tasarımcı eserindeki görsel devamlılığı sağlayacağı hareket yönü belirler, kitap
okurcasına soldan sağa doğru sıralı bir okunurluk yön ve devamlılıkla izleyeni
yönlendirir.
Vurgulama: Tasarım oluşturulurken çarpıcı ve en önde tasarıma yön veren etkenler
bulunur. Vurgulama renk, doku, ve büyüklükle sağlanırken o tasarımın dilini anlatan en
enerjisini en yüksek anlatan algıyı sağlamaktadır.
Tasarımın etki noktası vurgunun yerleştiği formdur ve mutlaka teknik düşünülmelidir.
Her konuyu birlikte vurgulama grafik tasarımında çelişki ve konu sapması problemini
getirir. Bu etki noktasında tasarımcı mesajı illüstrasyon ile sadece yazı başlığı veya
tipografik unsurlar kullanılarak vererek iletebilir (Tuksal, 2010, s. 23).
Bir orkestra eserinde arkaplan seslerinin önünde güçlü ve atak şekilde öne çıkan bir solo partisi,
yaratıcı sonuçlara imkân verirken ilginç ve sürekliliği zevkli bir ortam yaratır: Kontast, önplan arkaplan
gibi kavramlar, vurguyla birlikte anılması gereken diğer görsel tasarım kurallarındandır. Bir tasarımda
hangi görsel unsurun nasıl öne çıkacağı başlı başına bir sorundur, bu aşamada oluştururlan görsel
hiyerarşi, tasarımın dinamik yapılarını ve verilecek mesajın gücünü belirler (Uçar, s. 156, 2004).

Tasarımın amacı doğrultusunda çözülmüş, vurgulama en güçlü mesajı başlatan objesi
olarak düşünülmelidir.
Bütünlük: Tasarımın en önemli etkeni arasında olan uyumluluk, bir araya getirilen
farklı parçaların aynı dile sahip olmasıdır. Kullanılan parçaların aynılık ve benzerliği
değil, kendi aralarında oluşturduğu ritim ve hiyerarşidir.

67

Yerinde ve tadında kullanılmış bir renk, farklı yazı karakterlerinin duyarlı şekilde birlikte
kullanımı, görsel eksenlerin çakıştırılması gibi basit yöntemler, uyum oluşturmada iyi
sonuçlar veren yöntemlerdir (F. Uçar, 2004, s. 156).
Yatay ve dikey çizgiler sisteminde (Grid) yaratılan objelerin dengeli ve bütünsel açılımı tasarımdaki
temel prensip unsularından en önemli parçalarından biridir. Bütünlük yaratmak için, tasarım ürünü,
kompozisyonunda yer alan nesneleri birbirine yakın ve bir grup halinde yerleştirerek, benzerlik
duygusu yaratarak ve bu nesnelerin bir desen gibi algılanmasına sağlayabilir (Tuksal, 2010, s. 23).

Sanat Akımlarına Bağımlılık:
Tasarımı, sanat, edebiyat veya mimari gibi bilimlerin trendlerinden esinlenerek ve
sadık kalarak mesaj yaratmak klasik bir tasarım disiplinidir. Örneğin 1960'lı yıllara ait
bir eserin tekrar tanıtımı veya 1960 yılında gelişen bir konuyu poster veya dergi baskısı
tasarımı 1960'lı yıllara bağımlı kalarak düşünülmeli ve bu sayede tasarım
kompozisyonunda bütünlüğe ve sanat akımlarına bağımlılık sağlanmalıdır. Sanat
akımlarındaki trendler kesin ayrım noktalarıdır. Grafik tasarımda bunun bir parçası
olarak algılanmalı ve akımlara bağımlılık tasarıma yansıtılmalıdır. Aşağıda verilen
mesaj tipografik seçimde sanat akımlarına bağımlılığa ve tersi yöndeki amacı belirtmek
için bir örnektir (Tuksal, 2010, s. 25).

2.3. Okul Öncesi Dönemde Çocuk Kitaplarında Niteliksel Açıdan Olması Gereken
Özellikler

Çocukları okumaya özendirecek, görsel ve dilsel açıdan çocuğun ihtiyaçlarını
karşılaması için okul öncesi kitaplarının taşıması gereken niteliksel özellikler
bulunmaktadır.

Bunları

çizgi,

renk,

biçim,

kompozisyon

başlıklarında

ele

alınabilmektedir.

2.3.1. Çizgi

Çizgi resimlemenin temelini oluştururken, birçok anlamı içinde barındıran, özgün
olabilen, organik bir nokta dizisidir. Çizgi, çizerin stilini yansıtacak kadar canlı
sayılabilir.
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Bir çizgi sonsuz bir nokta dizisidir. Geometrik olarak anlaşıldığında, bir çizginin uzunluğu vardır,
ancak genişliği yoktur. Çizgi, iki nokta arasındaki bağlantıdır veya hareket eden bir noktanın yoludur.
Bir çizgi, pozitif bir işaret veya negatif bir boşluk olabilir. Çizgiler nesnelerin kenarlarında görünür ve
iki düzlemin grafiksel olarak buluştuğu yerde, ağırlıkta bulunur; kalınlık ve doku ile işaretin yolu görsel
varlığını belirler. Çizgiler kalem, kurşun kalem, fırça, fare veya dijital kodla çizilir. Düz veya kavisli,
sürekli veya kırık olabilirler. Bir çizgi belirli bir kalınlığa ulaştığında bir düzleme dönüşür. Çizgiler
hacimleri, düzlemleri ve dokuları tanımlamak için çoğalır. Bir grafik, bir kalp atışını veya bir ses
sinyalini gösteren bir dalga formunda olduğu gibi, zaman içindeki değişimi tanımlayan yükselen ve
düşen bir çizgidir. (Lupton, Phillips, 2008, s.16).

Sanatçının kullandığı malzeme ve tarzı, özgün anlatımın oluşmasına katkı
sunmaktadır. Çizerin kullandığı malzemenin konunun anlatımda payı bulunmaktadır.
Örneğin kurşun kalem çizime zarifliği, kuru pastel çocuk saflığını anımsatır. Renkli yağlı
pastel ve kömür vurgulu, güçlü bir anlatım sağlar. Sanatçı anlatıma en uygun
malzemeyi çıkacak sonuca göre tercih etmelidir.
Resim dilinin en büyük ve en önemli bileşeni çizimdir. Çizgi yardımı ile şekil eskiz mizansen
oluşturulması, karakterlerin tanımı ortaya çıkar. Çizgiler sözcükler gibidir, yerleri, kişileri, olayları
tanımlar, duyuların derinliğini ortaya çıkarır. Düz ve kırık çizgiler coşkuyu, öfkeyi, korkuyu ve enerjiyi
iletebilir. Kavisli çizgiler, duyumsal, organik ve ritmiktir, mutluluk ve neşe ifade eder yatay çizgiler
yatıştırıcıdır, huzur verir. Dikey çizgiler istikrar ve kuvvet gösterirler (Bassa, 2019, s.192).

Çizim, illüstratörün temel dilidir. Çalışmanız ikna edici bir çizimle desteklenmiyorsa, o zaman ne kadar
teknik geliştirirseniz geliştirin, her zaman sakin veya zayıf olma tehlikesi vardır. Doğrudan hayattan
çizim yapmak, görsel bilgileri benzersiz kişisel bir şekilde işlemenizi sağlar. Çiziminiz doğal ve
bütünlük içinde gelişecekse, bilinçli olarak bir şey peşinde koşmamanız çok önemlidir (Salisbury,
2004, s. 20).

Kitap resimlemede çalışmaya bir stil kazandırmak için öncesinde yapılan denemelerle
desteklemelidir. İyi bir illüstratör aynı zamanda iyi bir gözlemcidir. Günlük hayattan
kareleri, canlı çizimlerle araştırırken; illüstrasyonlarına kimlik kazandıracaktır. Çizim
aynı oranda hayal gücünü besler. Hayattan çizim yapmak, gözlemsel çizim becerilerini
geliştirir. Dikkati odaklamaya yardımcı olurken, çok daha fazla ayrıntıyı fark edilebilir.
Yeni bir çalışma hazırlarken, görsellerin zihinden geri çağrılması daha kolay
olmaktadır.
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2.3.2. Renk
Renk çocuk kitabında çizim kadar önemli bir diğer unsurdur. Renk tek başına anlam
taşırken, kompozisyonun çarpıcılığı arttıran bir etkendir. Renk kullanımı küçük
çocukların hızlı dağılan dikkatini yoğunlaştırabildiği güce sahiptir. Renklerin uyumlu
şekilde kullanılması çok sesli bir orkestra müziği gibi estetik açıdan izleyeni
büyüleyebilir.

Renk, tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçası oldu. Sonsuz renk ve yoğunluk yelpazesi, modern
medyayı hayata geçirir; sayfaya, ekrana ve yapılı çevreye duygusallık ve anlam kattı. Grafik ve renk
birleşti. Klasik geleneğe göre, tasarımın özü, geçici optik efektlerde (ton, yoğunluk, parlaklık) değil,
doğrusal yapılarda ve tonaj ilişkilerde (çizim ve gölgeleme) oluşturdu. Tasarım, görünenin altında
yatan soyut düşünceyi basit bir dille anlatmış oldu. Ayrıca belirli bir rengi, etrafındaki diğer renklerle
ilişkili olarak da algılarız. Örneğin, açık ton, koyu zemine karşı soluk tondan daha açık görünür.
Renkler, farklı toplumlarda farklı çağrışımlar taşır. (Lupton, Phillips, 2008, s.69).

Renklerin kullanımı sanatçının konuyu sunma şekli ve estetik anlatım dili
bakımından farklılıklar gösterir. Sanatçının renkler aracılığıyla ruhsal bir
anlatımda izleyene enerjiyi geçirebilir. Bu açıdan renklerin soyut anlatım gücü
önemlidir. Kitap tasarımında kullanılacak renkler, sanatçının yaratıcılığına ve
stiline bağlıdır.
Fillerin gerçek hayatta gri olması, kitabınızda da gri olacağı anlamına gelmez. Bir fil mavi veya leylak
rengi, kahverengi veya kumlu olabilir. Bu renkler griye yeterince yakındır ve bir hikâye bağlamında,
neredeyse fark edilmeden geçilebilir. Aynı zamanda çizimi geliştirmek için çalışmanızda aklınıza
gelebilecek her renk denenebilir. Filiniz kiraz rengi, yeşil veya çiçek desenli olabilir. Kolaj üzerinde
çalışan birçok illüstratör, hayvanlarına bu şekilde davranır, bu canlı ve heyecan verici illüstrasyon
sağlar. Önemli olan yolunuz ve hayal gücünüzün tutkuyla çalışmasına izin vermektir. Daha tuhaf
unsurları rafine etmek ve düzenlemek gerekebilir, ancak başlangıçta hayalinizi kullanmak neredeyse
kesinlikle daha ilginç ve akılda kalıcı karakterler yaratmanıza yardımcı olacaktır (Ursel, 2008, s. 55).

Dijital çizimin kullanıldığı kitaplarda hazır renk paletleriyle görüntü oluşturma daha
kolay ve avantajlıdır. Diğer manuel kullanımlarda ana renkler ve birleşiminden farkı
tonlar renk çeşitliliği heyecanlı bir deneysellik sunmaktadır.
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2.3.3. Biçim
Biçimler görsel algıyı şekillendiren etrafındaki formlarla ilişkilendirilen öznelerdir.
Şekiller çizerin hayal gücü ve yeteneğiyle hikâyeyi yaratıcı unsurlardır. Zeminde
kaybolabilir ya da arka plana zıtlık oluşturarak tüm benliğiyle durabilir. Bunun yönetimi
sanatçının anlatımı nasıl sunacağında saklıdır.
Siyah bir alan üzerinde siyah bir şekil görünmez; kontrastı olmadan form kaybolur. İnsanlar, baskın
bir konuyla ilgili olarak arka planı pasif ve önemsiz olarak görmeye alışkındır. Yine de görsel
sanatçılar, deneyimleri şekillendirme ve kendi başlarına aktif formlar haline gelme güçlerini
keşfederek, öğelerin etrafındaki ve arasındaki boşluklara hızla uyum sağlarlar. Grafik tasarımcılar
genellikle şekil ve zemin arasında bir denge arar ve bu ilişkiyi biçim için enerji ve düzen getirmek için
kullanır. Gözü uyaran ikonlar, illüstrasyonlar, logolar, kompozisyonlar ve desenler oluşturmak için
kontrastlar oluşturur (Lupton, Phillips, s.84, 2008).

Sanatçı yarattığı biçimde istediği enerjiyi yakalamak için karşıtlığı kullanarak gerilimi
arttırabilir ya da azaltabilir. Biçim oluştururken kullandığı renk ya da boşluğu, kontrastı
kullanabilir.
Şekiller hem basit, somut ve kolayca algılanabilecek türde olabilir, hem de karmaşık, çarpıtılmış ve
soyut olabilirler. Genel olarak iki çeşit şekil vardır: Organik ve geometrik. Organik şekiller düzensiz
ve kıvrımlı olur, İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, ağaçlar gibi doğal ve yaşamın kendisini ifade eden
nesnelerde kullanılır. Organik şekillere örnekler. Geometrik şekiller ise, üçgen, daire, dikdörtgen ve
kare içerir. Bunlar, doğal olmayan, ya da insan yapımı, bine ev, araba gibi objelerde kullanılır. Tam
ve düzenlidirler (Bassa, s. 197,2019).

2.3.4. Doku
Doku tasarımda görsel zenginliği sağlayan ayrıntıyı barındırır. Pürüzsüz ve zarif bir
anlatım sanallık yaratabilir. Her maddenin ışığı yansıtması farklıdır. Fiziksel dünyada
dokunduğumuz her şeyin nitelikleriyle hatırlarız. Çocuk kitaplarını hazırlarken gerçek
hayattan örnekler sunarken, görsellerde kullanılacak dokular görsel zenginlik
sağlarken, o imge için ayrıntı ve bilgi barındırmaktadır.
Tasarımcı ister tip belirlerken ister bir ağacı tasvir ediyor olsun, tasarımcı bir ruh hali oluşturmak, bir bakış açısını
güçlendirmek veya fiziksel bir mevcudiyet duygusu iletmek için doku kullanır.

Soyut ve somuttur ve algıya

yakalanmış, yapılandırılmış, dilimlenmiş, inşa edilmiş ve fırçalanmışlardır. Bize dokunun gerçek, içgüdüsel ve
tamamen baştan çıkarıcı bir kapasiteye sahip olduğunu hatırlatmak için seçildiler (Lupton, Phillips, s.51 ,2008).

Bir sanatçı, bir kitaba tasarım konusunda oldukça kişisel ve bireysel bir yaklaşım
koyduğunda, bu daha tatmin edici bir nesne haline gelebilir. Bir kitabın üretimi için kâğıt
seçimi, onun "hissi" dokusu üzerinde dikkate değer bir etkiye sahip olacaktır. Sanatçı,
kitap kapaklarının en iyi şekilde sunula-cağına, sayfalar için hangi ağırlıkta kâğıt
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kullanılması gerektiğine dair bir görüşe sahip olmalıdır. Mat veya lamine kaplama ve
kitabın görsel ve dokunsal kalitesini etkileyen diğer kararlar bütünün kapsayacaktır
(Salisbury, 2004, s.123).
2.3.5. Kompozisyon
Çerçeveler, bir görüntü veya nesneyi anlamak için gerekli koşulları yaratır. Filozof
Jacques Derrida, çerçevelemeyi hem mevcut olmayan hem de görülmeyen bir yapı
olarak tanımladı. Çerçeve, çevreleyen içeriğe hizmet ediyor, görüntüdeki görüntüye
veya nesneye odaklandığımızda ortadan kayboluyor ve yine de çerçeve, bu içerik
hakkındaki anlayışımızı şekillendiriyor. Çerçeveler, grafik tasarımın temel mimarisinin
bir parçasıdır. Aslında, çerçeveleme, grafik tasarımcı tarafından gerçekleştirilen en
kalıcı, kaçınılmaz ve sonsuz değişken eylemlerden biridir.
Ara yüz bir tür çerçevedir. Bir televizyon setindeki düğmeler, bir kitabın dizini veya bir yazılım
uygulamasının araç çubukları, ürünün temel amacının dışında bulunur, ancak yine de onu anlamamız
için çok önemlidir. Sapsız bir çekiç veya kontrolü olmayan bir cep telefonu işe yaramaz. Tasarım
sürecinde ara yüzlerin her yerde bulunup bulunmadığını düşünün. (Lupton, Phillips, 2008, s.101).

Kırpma Tasarımcı, bir fotoğrafı veya illüstrasyonu kırparak, kenarlarını yeniden çizer
ve genel resme göre unsurlarının ölçeğini değiştirerek şeklini değiştirir. Dikey bir
görüntü yeni oranlar kazanarak bir kare, bir daire veya dar bir şerit haline gelebilir. Bir
ayrıntıya yaklaşarak kırpma, resmin odağını değiştirerek ona yeni bir anlam ve vurgu
katabilir. Tasarımcı, bir resmi kırparak, içindeki yeni görüntüleri keşfedebilir. Bir
görüntünün üzerine L şeklinde iki kağıt parçası koyarak kırpmayı deneyin veya bir kağıt
parçasından kesilmiş bir pencereden resme bakın. Dijital olarak çalışarak, bir sayfa
düzeni programında bir görüntüyü resim çerçevesi içinde hareket ettirin, ölçeğini,
konumunu ve yönünü değiştirin. Yeni Çerçeve, Yeni Anlam Bir görüntünün kırpılma
şekli anlamını tamamen değiştirebilir (Lupton, Phillips, 2008, s.103).
Yazarın ve sanatçının ortak oluşturduğu bir yapıt olarak çocuk kitabı çocuk için estetik
bir deneyimdir.
Resimli kitaplarda, bir illüstratör/yazarın kitabın bir bütün olarak nasıl görünmesi gerektiği konusunda
net bir fikri olması muhtemeldir. Resimli bir kitabın tasarımı, tipografisi ve illüstrasyonu giderek
birbirinden ayrılamaz ve genellikle bir kişi tarafından tasarlanmaktadır. Metin elle çevrildiğinde veya
görselin üzerine renkli olarak basıldığında, metin ve görsel heyecan verici sonuçlarla tek bir bütün
hale gelebilir. İyi tasarım, yazı tipi seçiminden çok daha fazlasını kapsar. Kitabın geliştirilmesinin her
aşamasında, tasarımın çeşitli unsurları kusursuz bir şekilde nasıl entegre edebileceğini düşünmek
gerekir (Salisbury, 2004, s.119).
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İyi hazırlanmış bir kompozisyon birçok parçayı içinde bulundurur ve bunu
yaparken gözü rahatsız etmeyecek bir akıcılıkta hikâyeyi kolayca anlatır. Sağlam
bir kompozisyon matematiksel bir oranda parçaları birbirine bağlar biz onu görme
sekte bedenimizdeki iskelet gibi gücünü duyumsayabiliriz.
Bir resim, çeşitli boyut, şekil, doku, boşluk aralıklarından oluşur. Bu elemanların birbiriyle uyumlu
olması gerekmeyebilir ve hatta bazı durumlarda antagonistik bile olabilirler. Artistin, izleyiciye kafa
karıştırıcı bir deneyimden ziyade anlamlı bir deneyim veren görsel bir model oluşturmak için bu
unsurları rasgele değil, kasıtlı olarak düzenlemesi gerekir (Shulevitz, s.178, 1998)
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2.

BÖLÜM: RESİMLEMELERDE KULLANILAN DENEYSEL YÖNTEMLER VE
TEKNİK İNCELEMELERİ

Bu bölümde resimleme de kullanılan deneysel teknik ve yöntemler anlatılmaktadır.
Resimlemelerde kullanılan malzeme ve materyallerden bahsedilmektedir. Kitabı
oluşturan resimlerin başarılı bir sonuca ulaşılması için illüstratörün çalışması için doğru
bir malzeme ve materyalleri seçmesi gerekmektedir. Eğer resimlemeler hazırlanırken
bir şeyler ters gidiyorsa kullanılan teknik ve malzemenin değiştirilmesi gerekebilir.
Resimlemede

kullanılan

malzemenin

izleyene

duyumsattığı

etki

değişiklik

göstermektedir. Örneğin kuru boyalarla yapılan bir resim çocuk saflığını naifliği
duyumsatabilir.

3.1. Resimlemelerde Kullanılan İki Boyutlu Yaklaşımlar
Geleneksel resimleme tekniği olarak bilinen renkli kuru boya tekniği, sulu boya ve
ekolin tekniği guaj akrilik tekniği, yağlı boya ve kolaj tekniğinden bahsedilmektedir.
Günümüze kadar uzanan çocuk kitabı resimlemesinde en çok tercih edilen tekniklerdir.
19. yüzyıla kadar sayısız örneklerine rastlanmaktadır. Dijital resimlemenin daha hızlı
ve ekonomik olması, bilgisayar ortamındaki geliştirilen programlar, tabletlerdeki
uygulamaların pratikliği, dijital resimleme tekniğini kullanan sanatları arttırmaktadır. İki
boyutlu teknikler alt başlıklarla aşağıda anlatılmaktadır.
3.1.1. Renkli Kuru Boya Tekniği
Çocukluktan itibaren en çok kullanılan malzemedir. Bir çizerin kullanırken aşina olduğu
bu malzeme rahat ve daha emin çalışmasını da sağlayabilir.
Kalemler 6H (çok sert) ile 6B (çok yumuşak) arasında derecelendirilir ve HB ortada
bulunur. Yumuşak kalemler size daha geniş bir ton aralığı sağlayacaktır; sert kalemler
soluk gri ama kesin bir çizgidir. Keskin tutulan yumuşak kalemler, çok sert bastırmama
koşuluyla ince bir çizgi oluşturabilir (Ursell, 2008, s.77-78). Kurşun kalemler grafit
denilen kurşunun bir formundan yapılmıştır. 18.yy. İngiltere’de kullanımı başlamıştır.
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Görsel 31: “Teneke Orman” Kuru boya tekniği ile hazırlanan resimli çocuk kitabı. Wayne Endersan resimlemiştir.
(Ward, 2008, s. 1-3).

Tebeşirler sert pastellere benzeyen kare kesitli olan yan kenarları kullanılabilen kuru
boyalardır. Görsel 31’deki gibi yalın bir izlenime sahiptir. Füzen gibi hassas çizgiler
üretmese de belirgin, etkili, zarif lekeler ve çizgiler oluşturulur. Tutkal ve pigmentten
oluşturulmuştur. Kuru kalemlerin iç malzemesi de böyledir. Yumuşaklık biraz yağlı
etkide olabilir, bazıları da sert ve opak olabilmektedir.
Füzen kömürü dal şeklinde baskıya duyarlı olduğundan çizgi farklı kalınlığa ulaşabilir.
Hassas çizgiler olmasa da güçlü etkide çizgiler yapılabilmektedir.

3.1.2. Pastel Boya Tekniği
Yağlı ve kuru özelliktedir. Yağlı pastellerle net kesintisiz çizgiler çizilmez. Ancak boyalı
alanlar oluşturulur. Pasteller yumuşak olduğu için kullandığınız kâğıdın izini alır.
Karakteristik özellikleri açısından pastelin en önemli özelliği çocukluğudur. Kuru bir teknik
olduğundan, ne başlamadan önce yapmanız gereken uzun bir hazırlık, ne de (boya) katmanlarının
kuruması için gerekli olan uzun bekleyişler vardır. Pastel boya yüzeye palet, fırça ya da incelticiler
kullanılmadan, doğrudan uygulanır . Pasteldeki renkleri birbirine karıştırmak zor olduğundan
üreticiler, karışıma ihtiyaç duyulmaması için 500 farklı tondan oluşan geniş bir renk yelpazesi sunarlar
(Paramon, 2011, s.6).
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Pastel yoğun parlak renklerdir. Kalıcı olmasının yanında, canlı, kuruma süresi
olmayan, suluboya ve yağlıboya gibi oluşturulan katmanlar arasında beklemeye gerek
kalmadan kolaylıkla uygulanabilir. Paste, kütle anlamına gelen kelimeden türemiş olup
çubuklar halinde kullanılmaktadır.

3.1.3. Sulu Boya ve Ekolin Tekniği
Sulu boya, yarı saydam olan, kullanımı kolay fakat düzeltme imkanı olmayan
boyalardır. Farklı sayılarda taş tabletlerin bir araya getirilerek hazır palet
oluşturulmuştur. Renkler işinizin havasını belirlediği için yeni renk yelpazesi paletteki
renklerden üretilebilir. Palette bulunan çin beyazı renkleri açmak için kullanımı pek
önerilmez rengi bulanıklaştırabilir. Pembe açık mavi ve limon sarısı için ayrı taş sulu
boya temin edilmelidir.
Sulu boya kullanmak, bol miktarda ileri planlama gerektirir. Akılda tutulması gereken ilk şey,
suluboyanın şeffaf bir ortam olduğu ve herhangi bir rengin yoğunluğunun kâğıdın beyazının o renk
aracılığıyla gösterilme derecesine göre belirlendiği gibidir. Sonuç olarak, koyu ton üzerine açık ton
uygulayamazsınız. Başka bir deyişle, ortamı geleneksel yöntemiyle kullanırken, aydınlıktan karanlığa
doğru çalışmanız gerekir. Bu nedenle ileriye dönük planlamaya ihtiyaç vardır (Salisbury, s.42)

Boyama yaparken açık renkten koyu tonlara geçiş yapılmalıdır. Koyu tondan direk
başlanıldığında açık tona dönüşü olmayacağı için dikkatli sıralama gerektiren bir
tekniktir. Bu tekniği ustaca kullanan sanatçıların çalışmalarında canlı ve kolayca
yapılmış izlenimi yakalanabilir.
Genellikle sulu boya kullanırken beyaz veya siyah kullanılmaz. Siyah, paletinizdeki
renklerden karıştırıldığında çok daha etkilidir (Payne's Grey ve Sepia) gibi. Beyaz sulu
boya tamamen net veya yarı saydam olamaz ve renklerinizi bulanık ve donuk hale
getirir (Ursel, 2019, s. 77).
Sulu boyanın kalitesi kadar kullanılan kâğıdın beyazlığı renklerin parlaklığını ve
yoğunluğunu etkilemektedir. Krem rengi bir kâğıt, boyayı matlaştırabilir. Ekolin
konsantre boya olması açısından; renkler yoğun ve parlaktır, kontrol edilmesi zordur.
Avantaj olarak fırça ve peçete yardımıyla rengin uygulanan yerden kaldırarak açılabilir.
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Bir avantaj, ağartıcıya batırılmış bir fırça kullanılarak rengi kaldırmanın mümkün
olmasıdır. Bunu çalışma suluboya ile yapıldığında konsantre sıvı suluboyalar ışık
dayanıklı değildir ve bir süre sonra solar.

3.1.4. Guaj ve Akrilik Tekniği

Kendilerine has iç ışığı olan saydam olmayan kapatıcı ve tekrar üzerine işlenebilen bir
yapıdadır. Resimleme üzerinde çalışılması kullanım kolaylığı sağlarken çalışmanızı
geliştirme olanağı sağlar. Geç kurumaz ve palet çeşitliliği vardır.
Yağlı boyaya benzer şekilde 'toparlamazlar', bu nedenle sayfada bir illüstrasyon
gelişebilir, ilerledikçe değişir ve rafine edilebilir. Bu suluboya ile imkânsız olurdu. Boya
yarı saydam olmadığından kâğıdın rengi ve tonu sayfadaki renkleri olumsuz
etkilemeyecektir (Ursell, 2018, s.79). Yağlı boya kadar güçlü bir anlatıma sahiptir.
Guaj boya kapatıcı net, güçlü ve mat durur. Çizgiler kolayca çekilebilir, topaklanmaz.
Anlam kaygısı olmayan bir arka planda kullanılabilir. Yıkama yapılması için kalın
gramajlı sulu boya kağıdında çalışılmalıdır.
Akrilik boyalar 1950'lerde ortaya çıktı ve yüzlerce yıldır boya teknolojisindeki ilk büyük gelişme oldu.
Şeffaf, yansıtıcı bir film halinde kuruyan pigmentlere akrilik bir bağlayıcı eklenerek yapılırlar. Bu
ortamın gelişi, artık yağlı boyalara göre hızlı kuruyan, su bazlı bir alternatif olduğu anlamına geliyordu.
Akrilik boya renkleri parlak ve canlıdır ve hızlı kuruma süresi bunu çağdaş illüstratörler için önemli ve
popüler bir ortam haline getirir, ancak bazı sanatçılar hafif "plastik kaplamayı sevmezler. (Salisbury,
2005, s. 47).

Akrilikler kalın ve opak kullanım olarak çeşitlendirilmiştir. Akrilik boya için
yumuşak tüylü sulu boya fırçaları kullanılabilir. Bu sulu boya opak kullanım için
uygundur. Kalın sert kıllı domuz kılı fırçalarla kalın doku kazanabilir. Guajda da
kullanım benzerdir.

77

Görsel 32: Shan Tan tarafından yazılan, resimlendirilen çocuk kitabıdır (Tan, 2012, s. 1-7).

3.1.5. Kolaj Tekniği

Kağıt ve farklı materyallerden kesilerek yada fotomontajla farklı dokuların
kazandırıldığı yaratıcı ve çarpıcı görüntü oluşturulan tekniktir. Kesilen parçalar yeniden
boyanarak ya da yırtılarak hazırlanan alındığı mecmuadan değersiz bir parçadan sanat
eserine dönüşebilecek çalışmaya farklı açıları ve zenginlik katmaktadır. Kolaj tekniğini
çeşitlendirecek farklı renkler ve dokulardan oluşan ciddi bir malzeme birikimi olmalıdır.

Görsel 33: “Gezegenimiz Yiyip Bitirdiğimizde” Silvia Bonanni tarafından resimlendirilen çocuk kitabıdır. (Serres,
2016, s. 1-9).

Kolaj tekniğinde çalışmak istiyorsanız, sınırlı bir palete bağlı kalmayı muhtemelen yararlı bulacaksınız
(bu, kullandığınız her ortam için, özellikle de kolaj için aynı derecede geçerli olabilir). Renkli kâğıt ve
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desen karmaşasında imajı kaybetmek kolaydır. Aslında kolaj ile çalışırken temel becerilerden biri, net
ve kolay okunabilen bir görüntü üretmektir (Ursell, 2008, s.81).

3.1.6. Dijital Resimleme Tekniği
Dijital resimleme tekniği günümüzde çok tercih edilen bir tekniktir. Malzeme kullanımı
açısından daha ekonomik olması, zaman kazandırması, bilgisayarda başlayarak tek
kalemde biten, bilgisayar üzerinde sonuçlanacak kolaylıkta olmaktadır. Ayrıca hata
yapma olasılığı neredeyse yok denecek kadar az olup, hatalı uygulamada tek tuşla
geri dönülerek çalışmanın düzeltildiği birçok avantaj sunmaktadır. Bu uygulama
tekdüzeliği getiren olumsuz tarafları vardır. Bu sorunun çözümü için çeşitli gerçeğini
taklit eden dijital fırçalar, dokulu zeminler olsa da aslı kadar estetik bulunmamaktadır.
Dijital teknik hayal gücünü ve yaratıcılığı sınırlandırabilir bunun için karışık teknikle
manuel ve dijital tekniğin birleşmesiyle her ikisinin avantajlarından yararlanmak
mümkündür.
Karışık medya kullanmak, hayali bir etkiyi gerçekleştirmeye çalışırken tüm kuralları ve kabul edilen
uygulamaları çiğneyerek heyecan verici ve canlı bir örnekleme sağlayabilir. Karma ortam kullanarak
bir illüstrasyon yapmak ve sonra belki daha da geliştirmek için görüntüyü bilgisayarda taramak,
ödüllendirici ve ferahlatıcı bir çalışma yolu olabilir (Ursell, 2019, s.82).

Görsel 34: “Balıkçı Osman“ Anne Hofman tarafından yazılıp, resimlendirilmiştir. (Hofmann, 2013, s. 1).

Görsel 34’teki çalışma dijital teknikle çalışılmış, farklı doku ve fırçalarla estetik bir
resimleme örneğini sayılabilir. Geliştirilen bir çok uygulama bu tekniği kullanan
sanatçıların tercihine sunulmaktadır. Teknolojisiz yaşam düşünülmediği gibi sanat
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alanında da değişimler beklenmektedir. Uygulamalar aslına yaklaştıkça daha çok
tercih edileceği düşünülmektedir.
Dijital nesil yaratıcı endüstrilere ve özellikle illüstrasyon dünyasına girmiş olanlar için, 19. yüzyılın
başından, her şey önemli bir süredir dijital olduğunu bizlere anlatıyor. Donanım ve yazılımdaki
gelişmeler muazzam olarak, yatak odalarında bir PC’ den, ceplerde ki bir cep telefona, tabletlere
kadar yeni nesil için bir çok çalışma ortamı sağlayan sürekli gelişen bu alan teknolojisiz
düşünülemezdi (Zeegen, 2010, s.14).

3.1.7. Yağlı Boya Tekniği

Görüntünün üzerinde çalışma imkânı sunan geç kuruyan kapatıcı yağ bazlı boyalardır.
Tuval bezleri ya da resim levhaları (ahşap, duralit, vb.) üzerine çalışılır. Renk paleti
açısından zengin bir tekniktir. Çocuk illüstrasyonunda az kullanılır. Sanatçıya itaatkâr
bir araç olduğundan çalışmanın karakteristik özelliklerini aktarabilir. Hem ince hem de
kalın kullanımlar için uygundur. Spatula, fırça ve elle bile uygulanabilir. Dağıtılabilir,
kazınabilir, Renk karışımı kolay olan ince ve kalın kullanıma elverişli boyalardır.

Yağlıboya resim, genellikle resim yapmanın geleneksel aracı olarak görülse de aslında sulu boyadan,
daha doğrusu suluboyanın bir formundan daha yenidir. Yağlıboyadan önce gelen ve hem pano
resimlerinde hem de freskolarda (duvar ve tavan resimleri) kullanılan tempera (zamklı boya) boyalar,
suya bırakılmış pigmentlerden yapılıyor ve genellikle yumurta sarısından ya da sütün kesilmesinden
elde edilen peynir özünden bir tür tutkalla karıştırılıyordu (Harrison, 2006, s. 132).

Günümüzde yüksek standartlarda üretilen; güçlü pigment ve farklı renk skalası olan
tüplerle kullanıma sunulan boyalardır. Eskisi gibi zahmetli bir hazırlık süreci olmadan
hazır tuval ve sanatçının stiline uygun fırça ve boyalarla kullanımı elverişli, çok yönlü
tercih edilen teknik olmaktadır.

3.2. Resimlemelerde Kullanılan Üç Boyutlu Yaklaşımlar
Çocuk kitabı resimlemelerinde çocuğun ilgisini canlı tutmak için farklı teknik ve
uygulamalar kullanılmaktadır.

Geleneksel uygulamaların yanında üç boyutlu

uygulamalarda kullanılmaktadır. Yaratıcı bir uygulama için çeşitli malzemeler
kullanmak ve arayışında olmak tasarımları daha çarpıcı hale getirmektedir. Aşağıdaki
alt başlıklarda farklı tekniklerden kısaca bahsedilecektir.
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3.2.1. Üç Boyutlu Kağıt Kullanımı ve Kolaj

Kağıdın kesilerek yada yırtılarak yapıştırılması yeni bir form kazandırılmasıyla oluşan
çalışmalardır.

İki

boyutlu

kağıt

kolaj

tekniğinin

bir

üst

formu

olarak

değerlendirilmektedir. Resimleme de derinlik ve düzlemsel boyutlandırma katarak,
kağıdın kendi renkleri, tonları ve doku özelliğiyle birleştiğinde zengin bir anlatım
seçeneği sunmaktadır. Görsel 35’te görüldüğü gibi kağıt farklı renklerde boyanarak
doku ve renk katmanları oluşturulmuş, kesilerek birleştirilen figür, nesneler ve arka plan
hazırlanmıştır. Hacimli katmanlar üç boyutlu estetik sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu
teknikte dikkat edilmesi gereken durum, kompozisyondaki katmanların karmaşık bir
dizilimle uyumsuz yerleşmesi olup konun dağılmasına neden olmasıdır.

Görsel 35: P. Oksana Çocuk Kitabı İllüstratörü Kâğıttan yaptığı illüstrasyon. 2021
Erişim: 20.05.2021 (http://intagram.com/oxanka_art).

3.2.2. Kil, Oyun Hamuru ve Plastin Kullanımı

Modelleme kili ve oyun hamuru plastin esnek kaynaşan bir yapıda olması ve gerçeğe
yakınlık açısından avantajlı çalışmalar sunmaktadır. Diğer malzemelere oranla çok
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fazla hayal gücüyle yaratıcı üç boyutlu çalışmalar çocuk kitabın resimlenmesin de
keyifli sonuçlar sunmaktadır. İtalyan illüstratör ve oyuncak bebek yapımcısı Gianluca
Maruotti'nin yoğurarak biçimlendirdiği görsel aşağıdadır.

Görsel 29: Gianluca Maruotti illüstratörün çocuk kitabı için yaptığı üç boyutlu resimleme, 2019.
Erişim: 2.02.2021 (https://www.langweiledich.net/knetkunst-von-gianluca-maruotti/ )

3.2.3. Ahşap Kullanımı

Tüm heykel ve boyutsal çalışmalar, fotoğraflar da eserin şahsen nasıl görüneceğine
dair yalnızca sınırlı bir izlenim vermektedir. İllüstratör Martin Tomsky lazerle ahşabı
keserek tasarımlarını oluşturmaktadır. Fantastik bir anlatımı olan sanatçı resimlerinde
doğa hayvan ve peri masallarını konu almaktadır. Bu anlatımla illüstrasyon ve heykel
arasındaki boşluğu çarpıcı bir şekilde doldurmaktadır.
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Görsel 36: Martin Tomsky illüstratörün çocuk kitabı için yaptığı üç boyutlu resimleme, 2019.
Erişim: 2.02.2021 (http://earthporm.com/stunning-fantasy-worlds/)

3.2.4. Seramik Kullanımı
Baek, resimlerini polimer, kumaş, seramik hamuru gibi farklı malzemeleri kullanarak
üç boyutlu sahneler hazırlıyor. Çocuk kitabı illüstratörü ve stop motion sanatçısı olan
Baek, çalışmalarında ışığı, derinliği etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca
karakterlerini güçlü yüz ifadeleriyle oluşturması hikâyenin duygu aktarımını
kolaylaştırmaktadır.
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Görsel 37: İllüstratör baek Heena, Magic Candies çocuk kitabı İllüstrasyonu.
Erişim: 15.05.2021 (https://saraswink.com/artwork/4586088-Three-s-a-Crowd.html)

3.2.5. Kumaş Kullanımı

Tamamı kumaştan ve iplerden hazırlanmış bir resim alışılmış formlardan çıkarak sıra
dışı anlatım kazanmaktadır. Kağıttaki çizim kullanılan malzemeyle birleştiğinde yeni bir
yorum kazanarak yaratıcı sonuçlar sunmaktadır. Christopher Canyon tarafından
hazırlanan aşağıdaki kitap kumaş üzerine boyama ve nakışla resimlendirilmekte
fotoğraflanarak bilgisayar ortamında tipografisi düzenlenmiştir.
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Görsel 38 : John Denver’s Take me Home, Country Roads kitabı Christopher Canyon Resimlemiştir.

3.2.6. Keçe Kullanımı
Aşağıda çocuk kitabının ana karakteri “Tinny Chef” keçe kullanılarak hazırlanmıştır.
Sahnelerde ahşap, atıklar, günlük yaşamdan malzemelerle hazırlanmıştır. Bu
çalışmada sahneler fotoğraflanmış olup metin bilgisayar ortamında eklenmiştir.
Eğlenceli bir anlatımı olan kitap okuyucuyu sanki bir oyun alanına çağırmaktadır.
Anlatımda derinlik kullanılmış, gerçek malzemelerle sahnedeki kuklaların ve diğer
nesnelerin gerçek boyutu hakkında bilgi vermektedir.

Görsel 39: Tiny Chef, İllüstratör ve Tasarım Rachel Larsen, Adam Reid, Ozi Aktürk tarafından hazırlanmış çocuk
kitabı (Ozl, 2020, s. 2-5).
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3.2.7. Diğer Uygulamalar

Görsel 40: İllüstratör Holli Conger’in çocuk kitabı için İllüstrasyonları.
Erişim: 15.05.2021 (Holliconger.com)

Conger çocuklar için hazırladığı resimlerini günlük yaşamda kullanılan objelerden ve
ürünlerden oluşturmaktadır. Sanatçı birbiriyle alakasız buluntu ürünlerin hatta çöp
denilebilecek atıklardan renk uyumu, derinlik katarak

yaratıcı bir çalışmada

buluşturuyor. Parçalar kendi işlev alanından çıkarak izleyicinin ilgisini çeken, yeni bir
esere dönüşmektedir. (Bkz. Görsel: 40).
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4. BÖLÜM: SES ÖĞELERİ VE ÇOCUK ŞARKILARINDAN OLUŞAN RESİMLİ
ÇOCUK KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Anne karnından başlayan, yaşamı boyunca devam edeceği duyuşsal öğrenmede sese
olan yatkınlığından kaynaklanır. Ses bir duyguyu başlatırken, zihinde geniş çağrışımlı
anlamları uyandırır. Çocuk için annenin sesi rahatlatıcı etkideyken, kaba, ani gelen
yüksek volümlü sesler korkuyu, şiddeti, tehlikeyi betimleyecek, çocuk kaçırma
eyleminde bulunacaktır. İşitsel ve duyusal güçlü alıcılara sahip olan bir genç bireyler,
iyi çağrışımlı seslere yönetilecektir. Okul öncesi çocuk, şarkıları dinlerken, sesleri ayırt
eder, ritim tutar, dans etme gibi bir dizi etkinliğe hareketlenir.
Çocuklar ritimde kafiye ve tekerlemelerden hoşlanırlar. 'Balonumuzu aya kadar sürüyoruz' gibi kısa
ifadeler, ritmik hissettirecek şekilde kafiyelidir. Şiirler ve şarkı sözleri, ritmik olarak söylenen bu tür
tekerlemelerle doludur. Kafiyeli beyitler ve kısa şiirlerin eğlenceli yanı sıra, ritmik olarak söylenen
tekerlemeler ile hafıza arasında güçlü bir bağ vardır. Ritmik tekerlemeler genellikle fikirler için hafıza
yardımcıları olarak kullanılır (Pitamik,, Campel, 2015, s.54)

Çocuk şarkılarından hazırlanmış resimli bir kitap dinlemeye odaklanma, sözcükleri
telaffuz etme, ritim tutma gibi eylemleri başlatır; resimlerle konuyu takip edeceği
eğlenceli bir kaynak olmaktadır. Böyle güçlü etkilere sahip resimli çocuk şarkıları
kitapları, Türkiye'de örnekleri yok denecek kadar azdır. Çocuk edebiyatımızdaki bu
eksikliğin giderilmesi temennisiyle geçmişten günümüze Türkiye’deki çocuk şarkıları
kitaplarından örnekler incelenmiştir.

4.1. Türkiye’de Yapılmış Çocuk Şarkılarından Oluşan Resimli Çocuk Kitaplarının
İncelenmesi
1950’de yayınlanan “Yeni Şarkılar” adlı kitabın sayfaları, (Bkz. Görsel: 41) aşağıdaki
gibidir. Hasan Toraganlı’nın sözlerini yazdığı ve bestelediği çocuk şarkılarından
oluşmaktadır. Zamanı düşünüldüğünde imkansızlıklar dahilinde çocuk şarkılarına
önem verilerek hazırlanmıştır. Kitabın illüstratörü bilinmemektedir. Görseller metnin
kenarlarında sıkıştırılmış, süsleme amacıyla kullanılmıştır. Şarkıda geçen nesneler
yalın bir anlatımla çizilmiştir.
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Görsel 41: “Yeni Şarkılar” Hasan Toraganlı’nın sözlerini yazdığı, bestelediği çocuk şarkıları kitabından örnekler
(Toraganlı, 1950, s. 1-7-11).

1982’de yayınlanan “Yaşasın Müzik” adlı kitap Salih Aydoğan’nın sözlerini yazdığı,
bestelediği çocuk şarkılarından oluşmaktadır. İllüstratörü bilinmemektedir. (Bkz. Görsel
42). Görseller metnin üst tarafında kullanılmış, rahat bir alan bırakılmıştır. Yıllar içinde
kitaplarda kullanılan görsellere verilen önemin kitaptaki kullanılışı hakkında ipucu
vermektedir. Resimler süsleme amacıyla hazırlanmış olsa da anlatımda kavramlara
yer verilmiştir. Metnin ritmi hareketlerle aktarılmış dinamik, yalın çizgilerle görseller
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oluşturulmuştur. Kitabın basıldığı zamanı düşünüldüğünde plastik değerlere sahip bir
kitaptır.

Görsel 42: “Yaşasın Müzik” Hasan Salih Aydoğan’nın sözlerini yazdığı, bestelediği çocuk şarkıları kitabından
örnekler. (Aydoğan, 1982, s. 1-7-8-11).
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Görsel 43: “TRT Çocuk Şarkıları” kitabından örnekler (TRT, 1990, s. 11-15).

Yukarıda 1990’da yayınlanan “TRT Çocuk Şarkıları” adlı kitap farklı sanatçıların söz
ve bestelerinden oluşmaktadır. İllüstratörü bilinmemektedir. Görseller metnin üst
tarafında kullanılmış, rahat bir alan bırakılmıştır. Kullanılan resimlerde sevgi gibi
kavramlar anlatılmış renkli kuru kalem tekniği kullanılmıştır. Kuru kalemin naifliğinde
izleyene bir duydu yaşatması, renklerin kullanımı, karakterlerin sevimliliği, açısından
başarılı görsel anlatıma sahiptir. Kitap kapağı düz koyu mavi renkten oluşmuş çocuk
kitabı değil de kurumsal bir dosya gibi TRT logosuyla görsel olmadan tasarlanmıştır.
Sayfalar arkadaki tasarımla karışacak kadar incedir. Yıllar içinde gelişimine ve tasarım
olanaklarına bakılarak özensiz tasarlanmış bir kitaptır. (Görsel 43) bkz.
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Görsel 44: “Lalala” Berker Sırman resimlediği, Özgür Öztüyen ve Ezo Sunal’ın yazdığı Müzik kitabından örnekler
(Sunal, Öztüyen, 2015, s. 23-24).

Yukarıda 2015’te yayınlanan “Lalala” adlı kitap, farklı sanatçıların söz ve bestelerinden
oluşan bir etkinlik ve çocuk şarkıları kitabı olup Berker Sırman tarafından
resimlendirilmiştir. (Bkz Görsel: 44) Görseller yan sayfada yada metnin etrafında
süslendirme amacıyla kullanılmıştır. Kitapta kullanılan resimler metni anlatmada
yetersiz olup, metinle uyumsuz çalışmaktadır.

Dijital teknik kullanılmış özensiz

hazırlanan görseller zengin bir anlatıma sahip değildir. Yaratıcılık, kavramların
anlatımı, ritim, kompozisyon, çizgisel değerleri olmaması kitabın ticari kaygılarla
hazırlandığı düşündürmektedir. Kitap kapağı karmaşık bir tasarıma sahip olsa da keyifli
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görsel anlatım iç sayfalarda bulunmamaktadır. Kitabın içindeki şarkılar uygulamalarla
dinlenebilir olması kitabın olumlu özelliğidir.

Görsel 45: “Dillerden Düşmeyen Almanca Çocuk Şarkıları” Seher Tuzcu’nun resimlediği, Almanca Çocuk Şarkıları
kitabından örnekler. 2019

Yukarıda Görsel 45’teki görseller, 2019’te yayınlanan “Dillerden Düşmeyen Almanca
Çocuk Şarkıları” adlı kitaba aittir. Farklı sanatçıların söz ve bestelerinden oluşan
şarkılar, Alman kültürünün bir parçası sayılan, anonimleşen yıllarca çocukların
dillerinde yaşayan şarkılarından oluşmaktadır. Şarkıların seslendirilmiş hali T.C. Alman
Elçiliğinin web sitesinde mevcuttur. Tarafımdan resimlendirilmiş sayfalarda sadece
şarkının sözleri bulunmaktadır. Okul öncesi çocuklar için hazırlanan kitap görsel
ağırlıkta olup, karışık teknik kullanılmıştır. Karakterlerin sevimli, coşkulu bir ifade
taşıması

şarkıda

geçen

kavramların

eğlenceli

bir

yolla

çocuğa

aktarımı

sağlanmaktadır. Kitabın genelinde sıcak renklerle kullanılmıştır. Çocuğun hayal
gücüne hitap etmesi için sürreal anlatımı taşıyan etkili imajlar oluşturulmaya
çalışılmıştır. Onları yetişkinlerden ayıran çocuk dünyasına ulaşmak, resimleri
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incelerken heyecan yaratmak amacıyla şarkılardan anlamca daha geniş bir hikâye
görsel dille anlatılmaktadır. Yazıların tipografik karakteri okunabilir, yuvarlak hatlı
seçilmiş olup metin sayfa içinde tasarımı tamamlayan bir leke gibi bütünleşmektir.
Farklı tekniklerin kullanılması kolaj, sulu boya ve dijital tekniklerin birleşiminden plastik
bir tarz yaratılmak istenmektedir.

4.2. Dünya’da Yapılmış Çocuk Şarkılarından Oluşan Resimli Çocuk Kitaplarının
İncelenmesi

Çocuk şarkıları kitapları geçmişi dünyada ilk örnekleri olan boynuz kitaplara kadar
uzanmaktadır. Çocuklara ilahileri öğretmek için hazırlanmıştır. Geçmişte hazırlanan
çocuk şarkıları kitaplarından örnekler incelenmiştir. Dünyada Resimli Çocuk Kitapları
bölümüne bakınız. Aşağıdaki bölümde günümüzde hazırlanmış resimli çocuk şarkıları
kitabından örnekler anlatılmaktadır.
Görsel 46’da “Punk” Anny Yi’nn resimlediği, çocuk şarkıları kitabından örneklerdir.
2015’te basılan bu kitap çocuklar için öncelikli bir müzik olarak düşünülen, Punk
devrimine göndermelerde bulunan kilden yapılmış sahne ve karakterlerin yaratıldığı
resimli çocuk kitabıdır. Bu çalışmanın resimleri ve konusu açısından tartışmaya açık
olduğu düşünülmekle, daha çok yetişkinlere yönelik bir kitap olduğu varsayılmaktadır.
Kullanılan renkler fazla koyu, donuk olup, gerçekçi ve sevimsizdir. Yaratılan sahneler
çocuğun hayal dünyasına yönelik bir kitap özelliğinden uzaktır. Üç boyutlu
uygulamalarda resimler kendiliğinden gerçeğe yakın bir anlatımı taşımaktadır. Fakat
bu gerçekçilik sıkıcı, karmaşık detayları olduğunda dikkati dağıtabilen özelliğe
dönüşmektedir. Görseller özensiz bir işçilikle oluşturulmuş, boyutlarda ve anatomik
sıkıntılar bulunmaktadır. Üç boyutlu çocuk kitaplarına olumsuz bir örnek olarak
paylaşılmaktadır.
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Görsel 46: “Punk” Anny Yi’nn resimlediği, çocuk şarkıları kitabından örnekler (Yi, 2015, s. 5-8). England

Görsel 47: “Baby Shark” Doan Buu’nun resimlediği, çocuk şarkıları kitabından örnekler. 2019, New York
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Okul öncesi çocuklar için resimlenmiş çocuk şarkısı kitabıdır. Renkler canlı ve başarılı
bir palet kullanılmış, dijital illüstrasyon tekniğiyle resimlendirilmiş bir kitaptır. Balıklara
form katılarak resimlendirilmiş, boyut kazandırılmıştır. Karakterler, nesneler ve arka
plan uyumlu olup, nesnelerin dağılımında kendi içinde bir ritmi bulunmaktadır. Her ne
kadar başarılı bir kompozisyon olsa da dijital resimlemenin dezavantajı olan doku
zenginliği zayıf olup ve sanatsal ruha sahip değildir. (Bkz. Görsel: 47).

Görsel 48: “Every Little Thing” Venessa Brantley’in resimlediği, çocuk şarkıları kitabından örnekler. (Marley,
2012, 1-5-6). California

Bob Marley’in yazıp, bestelediği “Every Little Thing” adlı şarkısından oluşturulmuş
çocuk kitabıdır. (Bkz Görsel: 48).
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İllüstratörün belli bir tarzda resimlediği kitapta izleyen devamlılık sunulmaktadır.
Gerçeğe yakın bir anlatıma sahip resimler, karakterlerin mutlu, neşeli ve eğlenceli gibi
duygu durumlarını hissettirmektedir. Karakterler haraketliliğe sahiptir. Çocuk, şarkıları
söylerken ya da dinlerken yaşayacağı coşkuyu tetikleyebilecek bir algı oluşturulmuştur.

Görsel 49: “One Love” Venessa Brantley’in resimlediği, çocuk şarkıları kitabından örnekler (Marley, 2012, 1-5-6),
California.

Bob Marley’in yazıp bestelediği “One Love” tek adlı şarkısından oluşturulmuş çocuk
kitabıdır. İllüstratörün belli bir tarzda resimlediği kitapta devamlılık bulunmaktadır.
Gerçeğe yakın bir anlatıma sahip kitapta karakterler mutlu neşeli ve eğlenceli bir
haraketliliğe sahiptir. Mutluluk, Eğlence gibi kavramlar izleyene geçebilmektedir. Dijital
resimlemenin dezavantajı olan doku eksikliği farklı brushlarla giderilse de plastik
sanatlar açısından zayıf bir anlatıma sahiptir.

Görsel 50’ de karışık teknikle resimlendirilmiş “Snow Song” resimli çocuk kitabı,
hikayedeki karlı ortamı yalın bir üslupta anlatmaktadır. Kışın soğuğunu, kar yağışının
ruhsal etkisini, dinginliği ve karın ferahlığı hissedilebilir. Kullanılan renkler birbirine
uyumlu olup aynı tarzda ve tonlarda resimlemelerin devamlılığı bulunmaktadır.
Karakterleri, nesneleri yeni formlar kazandırılarak yaratıcı, akıcı ve rahat bir çalışma
olmuştur.
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Görsel 50: “Snow Song” Dawn Lo tarafından resimlediği, çocuk şarkıları kitabından örnekler. (Lo, 2020, s.1-3-46), Canada.
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5. BÖLÜM: ÇOCUK ŞARKILARINDAN OLUŞAN BİR RESİMLİ ÇOCUK KİTABININ
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Hazırlanan uygulamada ana malzemelerin tamamı yenilebilir ürünler seçilmiştir. Şeker
ve çikolata hamuru, yenilebilir kağıt, gıda boyalarıyla üç boyutlu bir resimleme
hazırlanmıştır. Skorboarda belirlenen anlatım, sahnelere aktarılarak sahne için alanlar
hazırlanmıştır.

Her nesne tek tek şekillendirilerek, jel ya da kuru toz yenilebilir

boyalarla renklendirilmiştir. Sahnelerin alt kısmı ahşap plakalarla L biçiminde bir duvar,
bir zemin yada iki duvar, bir zemin olarak hazırlanmaktadır. Şeker hamuruyla
kaplanarak sahnelerin duvarları ve zemini bitmiş olur. Detaylar aşağıdaki bölümlerde
anlatılmaktadır. Daha sonra nesneler ve figürler ayrı ayrı hazırlanıp, sahne içine
yerleştirilerek kompozisyon tamamlanır.

5.1. Hikayenin Kurgulanması
Grafik tasarımcıların alanlarından biri olan çocuk kitabı resimlemesi, geçmişten
günümüze hızla gelişmekte, bununla birlikte yeni yaratıcı arayışlar izleyiciye sunma
ihtiyacındadır. Gelişen teknolojiyle birçok alanda değişimler yaşanmakta, farklılıklara
yönelerek gelişimine devam etmektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi geleneksel
resimleme teknikleri yeniliklerle farklılıklar yaratmak amaçlanmıştır. Dijital resimleme
tekniği geleneksel yöntemlerden daha sık kullanılmaya başlanmıştır. 90’larda başlayan
üç boyutlu resimleme tekniklerine kâğıt, ahşap, oyun hamuru, seramik, üç boyutlu
dijital ortam uygulamaları gibi yeni malzemeler eklenmeye devam edeceği
öngörülmektedir.
20 yy. ‘ın getirdiği teknolojik gelişmelerle mutfak sanatları alanında da etkileri
görülmektedir. Pastacılık sektöründe kullanılan malzemelerin kalite ve çeşitliliği artarak
tüketiciye daha cazip hale getirilmektedir. Klasik pasta görünümlerinden uzaklaşarak
üç boyutlu süslemeler kullanılmaya başlanmıştır. Şeker hamuru, çikolata hamuru gibi
yeni

malzemelerle

yaratıcı

süsleme

teknikleri

hızla

gelişerek

görselliği

zenginleşmektedir. Popülerliği artan bu malzemelerin çocuk pastalarında kullanılması,
çocuk kitabı resimlemesinde bana ilham kaynağı olmuştur. Çocuğun dikkatini
çekmenin onun sevdiği şeyler üzerinden gidilerek gelişimine katkı sağlayacağı
düşünülerek kitaplara yöneltmek amacıyla bu uygulama hazırlanmıştır.
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Şeker ve çikolata hamuru uygulamasında, oyun hamuru gibi çocuğun algılamasını
kolaylaştıran eğlenceli ve eğitici bir yol olduğu düşüncesiyle kitap sayfaları
resimlemesinde görsellerin tamamı şeker ve çikolata hamuruyla hazırlanmıştır.
Resim, müzik ve mutfak gibi farklı disiplinlerin bir araya getirildiği bu uygulama benzeri
henüz yapılmamış bir çalışmadır. Bu alanda ilk olması yaratıcı uygulama tekniklerin
resimleme tekniklerinde farklı bir örnek oluşturması düşünülmektedir.
“Şekerden Şarkılar” isimli uygulamada kültürümüzü yansıtan, geçmişten günümüze
çocuklara aktarılmak istenen kavramlar, sosyal yaşamlar, davranış biçimleri,
yaşamdan karelerle hikayesiyle izleyiciye sunulmaktadır.

5.2. Tekniğin Belirlenmesi

Teknolojik gelişmelerle mutfak sanatları alanında kullanılan malzemeler kalite ve
çeşitlilik artarak tüketiciye daha cazip hale getirilmektedir. Popülerliği artan mutfak
sanatları pasta süsleme tekniklerine yeni eklenen teknikler, malzemeler estetik arayışı
görselliği geliştirmiştir. Klasik pasta görünümlerinden uzaklaşarak üç boyutlu
süslemeler kullanılmaya başlanmış mutfak sanatlarında farklı bir alan ortaya çıkmıştır.
Bu gelişim 2010 yılında dünya çapında Federasyonların, firmaların düzenlediği üç
boyutlu pastacılık süsleme uygulamaları eğitimleri ve yarışmalar düzenlenmiştir. Sağlık
üzerindeki olumsuz etkileri olmasına rağmen talep gören gelişen bir alan olmaktadır.
Estetik açıdan pastalarda kullanılan bu malzemenin tüketimini, çocuklara yarar
sağlayacağı düşünülen çocuk kitaplarına resimleme tekniği olarak girmesini
amaçladım. Şeker hamuru, çikolata hamuru gibi yeni malzemelerle popülerliği artan bu
malzemelerin çocuk pastalarında kullanılması yanında çocuk kitabı resimlemesinde
bana ilham kaynağı olmuştur. Çocuğun dikkatini çekmenin onun sevdiği şeyler
üzerinden gidilerek gelişimine katkı sağlayacağı kitaplarda görmesi yeni bir teknik
olarak sunulmaktadır.
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5.3. Kurgu

Kültürümüzün bir parçası olan semt pazarları, ticari bir öğe olmasıyla birlikte alışveriş
yaparken sosyalleşme, dayanışma, doğadan insana uzanan bir kültürel geleneği
yansıtmaktadır.

Kent kültürünü meydana getiren kentli insanların temel mekânlarından birini pazarlar oluşturmaktadır.
Alışveriş ve eğlence mekânlarından olan pazarlar, aynı kentte yaşayan çok sayıda insanın üretim ve
tüketim alışkanlıkları doğrultusunda bir araya geldikleri toplumsal mekânlardan biridir. Türk
kültüründe pazar, toplumsal bir mekân olmasının ötesinde bir geleneği ifade etmektedir. Bununla
birlikte halk biliminde pazarlar ve pazar çevresinde sürdürülen gelenek hakkında bir çalışma
bulunmamaktadır (Demir, 2018, s.1).

Büyük şehirlerde insanın değişen yaşam tarzı, büyük marketler ve alışveriş merkezleri
geleneksel kültürümüzün parçası olan semt pazarlarını olumsuz etkilemektedir.
Gelecekte de etkileyeceği düşünülmektedir. Pazar, günümüzde yalnızlaşan insanın
sosyalleştiği ve en yakınındaki çevresiyle buluştuğu iletişime girdiği bir yerdir. Çoğu
zaman üreticiyle direk göz teması kurabildiği “köy pazarları” olarak bilinen pazarlar,
insan ilişkilerine dostluk, yardımlaşma, paylaşma, sohbet etme eylemleriyle insan
doğasına ait derin anlamları yaşatmaktadır.
80’ler 90’lar kuşağında çocuk şarkılarına yansımıştır. “Pazara Gidelim” adlı çocuk
şarkısından esinlenerek, çocukluğumda yaşadığım güzel duyguları, gelecek nesillerin
keyifle okuyacağı bir kitap olması umuduyla hikayesini oluşturulmuştur.

ŞEKERDEN ŞARKILAR
Gün ışırken Kerem kuş sesleriyle uyandı.
Odasının perdesini açtı.
Sokaklarında bir cümbüş.
Rengarenkti her şey,
Sebzeler, meyveler, tezgahlar, şemsiyeler.
Mahalledeki herkes oraya geliyordu.
Kocaman şemsiyeler açılmıştı.
Gördüğü Pazar değil miydi?
Bugün salıydı. Kerem her salı annesiyle semt pazarına gider, taze sebze
meyvelerden alırdı.
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Tezgahlar arasında dolaşmak harikaydı.
Pazar satıcıları komik tekerlemeler söyleyerek getirdikleri ürünleri satacaktı.
Sulu limon,
Eski limon,
5 yaşında çocuğu yıkar,
Bu limon.
Kerem annesiyle büyük bir çantayla pazara gitti.
Pos bıyıklı, elma satan Bahtiyar amca ,
Kerem’i görünce şarkı söylemeye başladı.
Pazara gidelim, kırmızı, sarı elma alalım.
Elma alıp ne yapalımmm!
Katur kutur, katur kutur yiyelimmm!
Karşıdaki tezgahta karpuz satılıyordu,
Şerafettin amca beni gördü, kucağına alarak kocaman bir karpuzun üstüne oturttu.
Karpuz benimle aynı kilodaymış.
İnanamadımm!
Benim en sevdiğim meyve.
Tadı harika!!
O da pazar şarkısını söylemeye başladı.
Pazara gidelim, çizgili karpuz alalım.
Karpuz alıp ne yapalımmm.
Dilim dilim, kesip kesip yiyelim.
Mehmet amca Antalya’dan getirdiği muzları satıyordu.
O da Pazar şarkısını söylemeye başladı.
Pazar gidelim sarı tatlı muz alalım.
Pazar gidip muz alıp ne yapalım?
Hapur hupur yiyelimm.
Muzları sevimli maymunum Panço ’ya almıştık.
En son portakalları gördük ve almadan gidemezdik.
Bu kez şarkıyı annemle söyledik.
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Pazara gidelim turuncu portakal alalım.
Pazara gidip portakal alıp ne yapalım?
Şapur şupur, şapur şupur yiyelim hiç hasta olmayalım.

5.4. Storyboard
Storyboard tanım olarak “Önemli kareleri temsil eden numaralandırılmış statik
görselleştirilmiş görüntülerden oluşan bir koleksiyondur” (Akt. Erkan, Shelby, 2013,
s.75)
Resimli kitabın sayfaları Görsel: 44’de ki gibi eskiz şeklinde hazırlandığı, perspektif,
görüş açısının belirlendiği, hikâyenin anlatımı için hazırlanan bölümler sayfalar
numaralı şekilde belirlenir. Her sayfa bir öncekinin devamı niteliğinde bir bütünü temsil
edeceği düşünülerek hazırlanmaktadır. (Bkz Görsel: 51).
Çalışmam için karşılıklı sayfalardan oluşan 8 kompozisyon oluşturulmuştur. Farklı
açılardan kompozisyonlar çalışarak izleyicinin dikkatini dağıtmadan izlemesini
amaçlanmıştır. Hikayedeki her olayı bir kompozisyonda canlandırılmıştır.

Görsel 44: “Şekerden Şarkılar” kitabının storyboard
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Görsel 51: “Şekerden Şarkılar” kitabının sayfaları.

5.5. Resimleme

Çocuk kitabı resimlemesinde uygulamada hiç kullanılmamış bir yöntem kullanılmıştır.
Pasta süslemesi için kullanılan malzemeleri şeker hamuru, çikolata hamuru ve gıda
boyaları ve gofret kağıdını, yenilebilir kâğıt kullanıldı. Sahneleri oluştururken hem
keyifli hem de ustalık isteyen bir deneyimi, yeni teknikleri tecrübe etmiş olundu.
Sanatsal pastacılık terimi 21. yy ’da gelişen yeni sektör olmaktadır. Teknolojik
gelişmelerin, endüstriyel gıda sektöründeki gelişmelerle pastacılık sektörü görsel bir
şölene dönüşmektedir. Estetik arayışın gıda sektöründeki bu değişimi, ilham vereceği,
yenilerek tüketilmesindense çocukların gelişimine katkı sağlayacak bir sanata
dönüştürme niyetiyle bu uygulama hazırlandı.
Aşağıda uygulamada kullanılan malzemeler ve teknikler hakkında bilgi verilmektedir.

Görsel 52: Jel Gıda Boyası.
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Yenilebilir gıda boyası sağlığa zarar vermeyen kimyasallarla üretilmiş boyalardır.
Kimyasal bir ürün olması nedeniyle, yüksek oranlarda tüketimi sağlık problemleri
yaratabilmektedir. Bu ürünlerin tüketimini sadece görsel bir amaç için kullanmakta,
pastacılık sektöründe estetik bir alana hizmet etmektedir. Resimleme için bu ürünleri
seçmek yenilerek tüketimi yerine alternatif estetik bir kanal oluşmak amaçlanmıştır.

Görsel 53: Yenilebilir Kağıt

Yenilebilir Kağıt
29.7 cm x 21 cm A4 boyutlarında patates nişastası, su ve bitkisel yağlardan üretilen
yaklaşık 0,27 mm inceliğe sahip kağıtlardır. (Bkz Görsel: 53) Güllaç yapraklarına
benzer özellikte olup, suluboya kağıdı gibi emici sert fakat dayanıksızdır. İşlem
yapılırken dikkatli olunması gerekmektedir. Kırılgan bir yapıdadır.

Şeker Hamuru
Şeker hamuru şeker, su, jelatin, vanilya ve gliserin ana maddelerinden oluşmaktadır.
Malzemeler belli oranlarla birleştirilerek pişirilir. Yoğun bir krema olarak sürekli
pişerken karıştırılması homojen bir kıvama dönüştürülmesi gerekmektedir. Yapımı zor
olduğu için gıda endüstrisi farklı markalarla pazara sunulmuştur. Farklı renkler elde
etmek için içine gıda boyası katılarak renk paleti oluşturulmuştur. Uygulamada hazır
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şeker hamuru kullanılmaktadır. Fondan olarak da bilinen bu hamur pasta ve keklerin
süslenmesi için kullanılmaktadır. Pasta kaplama ve figür yapımında tercih edilir. Plastin
ve kil hamurlarına benzer bir görüntüsü olsa da kullanımı oldukça zordur. Figür
yapılırken kullanılan bu malzeme heykel sanatçılarının dahi uygulamada zorlandığı bir
işçiliğe sahiptir. Figür yapılırken parça parça çalışılır. Örneğin kafa, kollar gövde ve
bacak olarak bölümlere ayrılır. Sonrasında bu parçalar thylose adı verilen yenilebilir bir
yapıştırıcıyla birleştirilir.

Görsel 54: Şeker Hamuru

Çikolata Hamuru
Çikolata hamuru jelatin, glikoz, çikolata ve pudra şekeri, su, kakaodan oluşmaktadır.
Yapımı şeker hamuruna benzemektedir. Bu karışımı hazırlamak kolay olmamakla
birlikte maliyeti de çikolatadan dolayı yüksektir. Pişirilerek hazırlanan bu hamurun hazır
formları bulunmaktadır. Uygulamada hazır çikolata hamuru kullanılmıştır. Ağaç ve
saksıların yapımında, taşların içinde, maymun figüründe kullanılmıştır.

Görsel 55: Çikolata Hamuru
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Yenilebilir Kumaş
Yenilebilir kumaş, tekstil etkisi gösteren bir yapıda olup, aynı zamanda yenilebilir
olması izleyiciye şaşırtıcı etki yaratmaktadır. Görünümü elastik bir kumaşı andırır.
Ustalık gerektiren bir işlemdir. Yenilebilir kağıt üzerine istenirse baskı alınmaktadır.
Bunun için özel gıda boyasına uygun yazıcılar kullanılmaktadır. Yenilebilir kumaş
hazırlanmasında, yenilebilir kağıt, gliserol, jelatin ve su kullanılmaktadır. Sıcak suda
eritilen jelatin ve gliserol kağıdı dağıtmayacak hassasiyetle sürülmektedir. Uygulamada
çocuk odasının perdeleri için kullanılmıştır.

Görsel 56: Yenilebilir Kumaş

İsomalt Şeker
Pasta, kek, kurabiye ve şekerleme yapımında desenler yapmak için kullanılmaktadır.
Yenilebilir isomaltla hayal gücüne göre birçok şekil verilerek yenilebilir bir sanat eseri
yaratabilmek mümkündür. 500 gr isomalt için 25 ml su kaynatılarak hazırlanır. İstenilen
kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Temperlenerek daha sert bir kullanıma
hazırlanmaktadır. Uygulamada karpuz dilimi kırmızı gıda boyasıyla renklendirilerek
sıcak sıvı şekilde dairesel kalıba dökülmüştür. Soğuduktan sonra kenarı şeker hamuru
ile kapatılıp karpuzun kabuk kısmı yapılmıştır. Çekirdekleri jel gıda boyasıyla
boyanmıştır. İsomalt şeker kolay erimeyen parlak bir görünüme sahiptir. Bayram
şekerlerinden farklı bir yapıdadır. Birçok yenilebilir figür ve pasta büstlerin göz
yapımında kullanılmaktadır. Camsı görünümü yenilebilir ama bir o kadar gerçekçi
sonuçlar sunmaktadır.
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Görsel 57: İsomalt Şeker

Görsel 58: Şeker Hamuru Şekillendirme Tekniklerinden Görüntü.
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Görsel 59: Şeker Hamuru Figür Yapımında Kullanılan Aletler
Erişim: 20.05.2020 (https://www.barmar.com.tr/marzipan-set-10-lu-a-418-p-10997)

Görsel 60: Şeker Hamuru Yapıştırıcı Tylose
Erişim: 20.05.2020 (https://www.pastastore.com.tr/tylose-seker-hamuru-sertlestirici-50-gr)

Karakter Tasarımı
Karakter tasarımı kullanılacağı kompozisyon, malzemeyi ve konuyu anlatan elçiler
gibidir. Karakterler kendi doğasına uygun anatomi ve hareketleri barındırırken
sanatçının kendi tarzını da göstereceği baş rol oyuncularıdır. Gerçeğe uyumlu ama
stilize edilmiş, hayal gücüyle yoğrulmuş güçlü temsilcilerdir. Sanatçının hedef kitle,
mekân tasarımına, konuya uygunluk gibi hizmet varsıllardan oluşurken; sanatçının düş
gücünün toplamını yansıtmaktadır.
Uygulamada karakterlerin eskizi olmadan spontane çalışılmıştır. Çocukluktan anı kalan
pazar izlenimlerini hatırlamaya çalışarak bir çocuk gözüyle karakterleri mizahi bir dilde
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canlandırmaya çalışıldı. Kerem, Şerafettin, maymun gibi karakterlerimi çalışılırken
kullandığım malzemelerin karakterine örtüşen teknikleri ve deneyimlerimi kullanıldı.

Görsel 61: Çikolata Hamurundan Hazırlanmış Maymun Karakteri.

Görsel 62: Şeker Hamurundan Hazırlanmış Mehmet Karakteri.

Görsel 63: Şeker Hamurundan Hazırlanmış Ali Karakteri.
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Görsel 64: Şeker Hamurundan Hazırlanan Karakterin Yapımından Fotoğraflar.

Şeker ve çikolata hamuru figürleri yapılması kolay gibi düşünülse de ustalık gerektiren
malzemelerdir. Kil ya da plastin ve oyun hamuru gibi çalışılması kolay değildir. Bu
malzemelerin çabuk kuruma, çatlama, kolay şekillendirmesi ve ekleme kabul etmemesi
gibi dezavantajları vardır. Figürü parçalara ayırarak hazırlanır, hazırlanan parçalar
thlose ile yapıştırılır. Hata kabul etmeyen yapısı, sonradan düzeltme imkânı yoktur.
Yüz çalışırken bütünden hamur çalışılır kil gibi yüksekliklere ekleme yapılmaz. Hamura
şekillendirirken derinlikleri çizgileri yaparken dengeli bir baskı uygulanmalıdır. Buda
deneyim isteyen bir süreç olup malzemeye hâkim olacak yeterli pratikler çalışılmalıdır.
Figürlerin yapımında kalıp kullanılmamıştır. Dokular için silikon kalıplar bulunmaktadır.
Örgü dokusu gibi. Karakterler orantılı karakterize edilmiş, eğlenceli kimlikler
kazandırılarak mekâna uyumlu parçalar oluşturulmuştur.

5.6. Sahne Tasarımı
Çalışmanın bu bölümünde kitap tasarımının bir parçası olan, sayfa tasarımları ele alınmaktadır.
Sayfa tasarımları, düzenlenen kompozisyonların fotoğraflarınarak çekilmesi sonucunda elde
edilmektedir. Mdf, ahşap ya da mukavva gibi sert malzemeler alüminyum folyo ile kaplanır. Üzerine
(tylose) şeker hamuru yapıştırıcısı sürülerek şeker hamuruyla kaplanmaktadır. Bu malzeme
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istenilen renkte hazırlanır. Üzerine doku çalışılarak Kerem’in odasındaki duvarlarda olduğu gibi
gerçeği andıran keyifli işlemler yapılabilir. Sanatçının hayal gücüyle sınırlıdır.

Görsel 65: Sahne Tasarımı Duvarlardan Örnekler.

Görsel 66: Şeker Hamurundan Hazırlanan Sahnelerin Yapımından Fotoğraflar.
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Görsel 67: Şeker Hamurundan Hazırlanan Nesnelerin Yapımından Fotoğraflar.

Sahneler gerçekler yola çıkarak hazırlanır ve malzemenin ve tekniğin sanatçının hayal
gücüyle aslına benzer fakat stilize edilmiş estetik nesneler hazırlanmaktadır.
Yukarıdaki fotoğrafta (Bkz. Görsel: 67) yapılan sepetler, meyveler, çerçeve gibi
sahneyi tamamlayan nesneler tek tek şekillendirilerek boyanmıştır. Şeker hamuru ve
çikolata resimlemede malzemeleri şekillemede plastin gibi ekleme yada çıkarmada
izlerin olmasdır. Bu nedenle bir bütünden çalışılması gerekmektedir.
Bu resimleme tekniğinde karşılaşılan sorunlar biri malzemelerin hızlı kurumasıdır.
Odanın nemi ve el sıcaklığı gibi faktörler hamurun yapısını bozmaktadır. Bu
malzemelerin şekillendirilmesi için uzun süreli deneyime ihtiyaç vardır. İlk ele
alındığında kolay gibi algılansa da form kazandırmak bir ekmek hamuruyla heykel
çalışmak gibi kötü bir deneyim hissi bırakabilir. Ayrıca bu malzemelerin maliyeti
yüksektir. Kil yada plastin, oyun hamuru gibi dirençli olmadığından dikey yüzeyde
hamuru tutmak zordur. Bunun için kurumasını beklemek ve aşama aşama çalışmak
gerekmektedir. Su ve sıcaklık bu maddelerin yapısını bozar. Hata kabul etmediği için
yeniden çalışmak gerekmektedir.
Şeker hamuru ve çikolata ile resimleme yaparken malzemeleri parçalayarak çalıştım.
Her parçayı bütünden çalışarak bir pazıla benzer parçaları yapıştırarak birleştirdim.
Bu malzemeler çabuk kurumaktadır. Bunun için biskin yağı kullandım. Modellemede
sert ve derin izler oluşturmaması için silikon uçlu aletleri tercih ettim. Hamur yada
çikolatanın el sıcaklığı ile erimemesi için nişasta kullandım. Elim çok ısındığında soğuk
suda yıkayarak elimin ısısını düşürdüm. Malzemenin hızlı kurumaması için havayla
temasını azaltmak için poşetlere sardım. Bir sahneyi bitirdiğimde fotoğrafladım,
herhangi bir bozulma olmadan sahneyi çekmiş oldum.
Şeker hamuru ve çikolata resimlemesinde çalışmaların geliştirilmesi beklenmektedir.
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Çocuk şarkıları resimli kitapların Türkiye’de daha fazla çalışılması, bu kitapların çok
yönlü bir uyaranlı bir kitap olmasının avantajı kullanılmalıdır. Farklı disiplinlerin sanat
alanına katılmaları ve akademik düzeyde çalışmaların olması önerilmektedir.

5.7. Sahnelerin Fotoğraflanması
Sahnelerin

fotoğraflanmasında

Sony

6000

model

fotoğraf

makinesi

ile

fotoğraflanmıştır. (Gdx PRO Led GX-300 Soft Light Bataryalı) 3'Lü Led sabit ışık seti
kullanılmıştır. Fotoğraflar 1,5 metre mesafeden çekilmiştir. İphone apple 11 pro cep
telefonu kamerası küçük figür çekimlerinde kullanılmıştır. 1 adet reflektör kullanılmıştır.

5.8. Grafik Tasarım
Aşağıda Şekerden Şarkılar resimli çocuk şarkıları kitabından sayfalar bulunmaktadır.
Görsellerde oluşturulan her şey yenilebilir malzemelerden yapılmıştır. Tiyatro oyunu
sahnesine andıran, görseller çocuklar için eğlenceli, öğretici seyirde olması umuduyla
izleyiciye sunulmuştur.
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Görsel 68: Şekerden Şarkılar Kapağı

Şekerden Şarkılar
Çocuk şarkıları resimli kitabı yapma düşüncesinde geleneksel kültürümüzün bir
parçası olan semt pazarlarını konu alan resimli çocuk kitabıdır. Bu kitabı diğerlerinden
ayıran

bir

özelliği

bulunmaktadır.

Kitap

henüz

yapılmamış

bir

teknikle

resimlendirilmiştir. Çocukların çikolata ve şekerlemelere olan hayranlığını, eğitici bir
çocuk kitaba çevirmek istenmiştir. Çocuklar kitaplarını şekillendirecek resimlerin ana
malzemesi çikolata ve şeker olmasını isterlerdi elbette. Dikkatlerini çekeceği
düşünülerek bir oyun sahnesi edasıyla, mutlu bir hikayede buluşturmak istendi.
Çalışmamın kitapları sevdireceği, eğitici içeriğini gelecekte unutulmasını istenmediği
kültürümüzün bir parçası olan semt pazarlarına, çocuk saflığında bir kurgu hazırladı.
Kitap kapağında kullanılan tipografi ve karakterler, arka plan, nesnelerin tamamı
yenilebilir çikolata ve şeker hamurundan yapılmıştır. Aşamalı, zahmetli bir uygulamada
ortaya çıkan bu kitabın amacına ulaşması temennisiyle küçük izleyiciler sunulmaktadır.
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Görsel 69: Şekerden Şarkılar 1-2. sayfalar

Yukarıdaki Görsel: 69’de kitabın 1. ve 2. sayfalarını oluşturmaktadır. İki sayfaya
yerleştirilen bu kompozisyon, Kerem’in odasını canlandırmaktadır. Perdeler için terzi
gibi olmasa da yenilebilir çıkış noktasına uygun yenilebilir kumaştan hazırlanmıştır.
Duvarlar için şeker hamuruna dokular oluşturularak ardından boyanmıştır. Gerçeği
andıran ama hayali bir kurgu olması, resimlemenin ana fikrini oluşturmaktadır. Semt
pazarlarını hiç görmemiş olan bir çocuk için merak uyandıracak olumlu bir anlatımla
hikaye oluşturulup, resimlendirilmiştir.
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Görsel 70: Şekerden Şarkılar 3-4. sayfalar

Görsel 71: Şekerden Şarkılar 5-6. sayfalar
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Görsel 72: Şekerden Şarkılar 7-8. Sayfalar

Görsel 73: Şekerden Şarkılar 9-10. sayfalar
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Görsel 74: Şekerden Şarkılar 11-12. sayfalar

Görsel 75: Şekerden Şarkılar 13.-14. sayfalar
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Görsel 76: Şekerden Şarkılar 15-16. sayfalar

Görsel 77: Şekerden Şarkılar 13-14. sayfalar
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SONUÇ
Sanat, insanlığa kılavuzluk eden, algımızı genişleten, ruhumuzu incelten, dünyayı
daha iyi yorumlamamızı sağlayan etkidedir. İnsanlarla iletişimde sabır, akıl yürütme,
sevgi, olgunluk gibi meziyetleri kazandırarak, daha iyi bir insan olmaya yöneltir. Sanat
eseriyle karşılaşıldığında, müzik, resim, kitap ya da mimari bir eser olsun, insana iyi
olanı aramayı, daha duyarlı, erdemli bireyler olmayı ihtiyacını duyumsatır. İyi
resimlenmiş bir çocuk kitabı, çocuğun en sık karşılaştığı bir sanat olmaktadır. Sanat
aracı olan kitap yaşamı yorumlayacağı, sevgiyle en iyiyi aradığı

anlamları

içermektedir. İyi hazırlanmış resimli çocuk kitabı bir nesne olmasından öte sözcüklerin
taşıdığı anlam açısından, kitabın taşıdığı duyguyu ve ruh halini karşısındakine
duyumsatacaktır. Çocuğun estetik algısını ve yaratıcılığını geliştirirken, okumayı da
sevdirmektedir.
Şarkı sözleriyle hazırlanmış resimli çocuk kitabı, çocuğun konuşmasını, sesleri ayırt
etmesini, ritim duygusunu geliştirmesini sağlamaktadır. Yetişkinler tarafından okunan
sözler, işitsel algı eğitimine veri oluştururken, kitaptaki resimlerle görsel algısı harekete
geçmektedir. Böylece çocuk dikkatini sarmalayan bir çok uyaranla karşılaşmış
olmaktadır. Çocuk kitabın anlattıklarına odaklanarak kavramları duyumsar, hikayeyi
hayal dünyasında canlandırır.
Resimli çocuk şarkıları kitabı kazanımları düşünüldüğünde, eğlenceli, eğitici, görsel ve
işitsel bir kaynak niteliğindedir. Çocukların işitsel ve bilişsel öğrenme düzeylerine katkı
sağlayacağı çocuk şarkıları kitabı, Türkiye’de örnekleri yok denecek kadar az
çalışılmıştır.
Geçmişten günümüze dünyada ve Türkiye’de farklı malzemelerle çocuk kitapları
hazırlanmıştır. Çocuk kitabı resimlemesinde farklı teknikler kullanılmış, yeni arayışlar,
yeni yöntemler denenmiştir. Sulu Boya, kuru kalem, plastin, kağıt, pastel gibi
geleneksel tekniklerin yanında bilgisayar ortamında yapılmış örnekleri bulunmaktadır.
Geleneksel resimleme tekniklerinin dışında üç boyutlu farklı bir yaklaşım olan şeker,
çikolata gibi yenilebilir malzemelerle bir çocuk kitabı oluşturmak, çocuğun kitaba
dikkatini çekebilir. Çocuğun oyun kurgusunda olan sahneler, karakterler gerçek
dünyanın düşsel bir birleşimi gibi eğlenceli bir kurguda olmaktadır. Bir opera sahnesi
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ve tiyatro sahnesi gibi gerçek yaşamdan izler görülürken; yaratılan karakterler sahnede
hikayeyi anlatmaktadır. Çocuğu oyun içine alacak formlara sahiptir. Bu kitap örneği üç
boyutlu şimdiye kadar yapılmamış bir teknikle resimlenmiş olması ve çocuk şarkıları
içeren bir kurguya sahip olmasıyla eğlenceli, etkili bir kitap olduğu düşünülmektedir.
Çocuğun sevdiği şeker ve çikolatadan yapılan resimler, merak duygusunu tetikleyebilir.
Nasıl yapıldığı hakkında sorular sorabilir. Öğrenmek isteyebilir. Hatta bu malzemelerle
etkinlik yapmak isteyebilir. Çocuğun şeker türevi gıdaları tüketmesi, sağlığına zarar
verebilir. Bu resimleme tekniğiyle bu malzemeleri yiyerek tüketmek yerine bir oyun
nesnesi olarak kullanımı önerisi sunulmaktadır. Hazırlanan sahneleri canlı olarak gören
çocukların ilk tepkisi figürleri yemek yerine, oyuncak gibi oynama isteği olmuştur. Oyun
hamurunun zararlı etkisi düşünüldüğünde, çocuk bilinçsizce ağzına götürebilir,
yiyebilir. Yemesi durumunda çocuk oyun hamurundan daha zararsız bir madde almış
olur. Şeker hamurunu bir oyun hamuru nesnesi olarak kullanmak, çocuğu korumak
için daha avantajlı bir malzeme olabilir.
Farklı disiplinleri bir arada kullanarak resim, müzik ve mutfak sanatları alanlarının
birleşiminden çıkan bu çalışma, çocuğun işitsel ve görsel gelişimine katkı sağlayan
eğitici, eğlenceli, özgün bir dil yaratılmıştır.
Sanatın yaratıcı eylemiyle ve sanatın anlatım gücüyle, çocuğun gelişimine katkı
sağlayacağı düşünülmüş uygulamanın olumlu etkileri olacağı beklenmektedir. Birden
fazla duyuya hitap eden, çocuk şarkısı kitabı, çocuğun sevdiği malzemelerle
oluşturulmuş olması, çocukların işitsel ve bilişsel öğrenme düzeylerine hitap etmesi
açısından katkı sağlayacağı nitelikleri barındırmaktadır.
Kültürümüzün bir parçası olan semt pazarları kurgusu bir çocuk gözüyle eğlenceli
anlatımla sunulmuş olup gelecek nesillere aktarılacak öneme sahip olduğu
düşünülmektedir. Geleneksel semt pazarlarını anlatan hikayesi ve pazara gidelim
şarkısını, gelecek nesillere aktaracak, eğlenceli ve eğitici nitelikte bir kitap örneği
sunmaktadır. Resimli çocuk kitaplarının kültürel değerleri işlemesi beklenmektedir.
Hiç çalışılmamış malzemelerle hazırlanan bu kitap, yaratıcı bir eylem olarak çeşitli
deneyimler sunmaktadır. Farklı malzemeler sanatsal bir formda sunularak farklı bakış
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açısıyla bakan araçlar olarak yorumluyorum. Uzun bir emekle hazırlanan görsellerin,
çocuğun merak duygusunu uyandıracak nitelikte olması düşünülmektedir. Kitabın hiç
yapılmamış bir teknikte resimlenmesinin yanında, Türkiye’de resimli çocuk şarkıları
alanındaki eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacağı ön görülmektedir. Yeni
modelleme tekniğinin geliştirilerek, nitelikli yeni örneklerinin yapılması umuduyla bu
uygulama hazırlanmıştır.

Bu çalışma Türkiye’de çocuk şarkıları resimli kitaplarının yok denecek kadar az olması,
önemli bir eksiği kapatarak, resimleme tekniklerine yeni bir öneri sunmaktadır. Yeni
tekniklerle hazırlanan resimleriyle alanında bir ilk olmaktadır.
Çocuğun sevdiği şeker ve çikolatadan yapılan resimler, merak duygusunu tetikleyerek,
kitap okumayı doğal olarak bir oyuna çevirir. Hatta benzer malzemelerle yaratıcı
etkinliklere özendirilebilir. Geleneksel resimleme tekniklerin dışında, üç boyutlu farklı
bir yaklaşım olan şeker, çikolata gibi yenilebilir malzemelerle çocuğun kitaba dikkatini
çekeceği yeni bir resimleme tekniği önerisidir.
Şeker ve çikolata hamuru ve yeni nesil gıda boyaları, endüstriyel gıda sektöründe hızla
gelişmekte olan bir alandır. Türkiye’de bu alana hizmet veren fabrikalar kurulmuş,
yurtdışına ihraç edebilecek kalitede ürünler satılmaktadır. Akademik alanda ise Mutfak
Sanatları Akademisinde Pastacılık Sanatı dersleri yeni konulmuştur. Bu derslere alaylı
sanatçılar davet edilmektedir. Akademik eğitimi almış sanatçılara, eğitmenlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Mimarlık Fakültesinden eğitim dersleri talebi gelmesiyle, Güzel
Sanatlar, Grafik Bölümünde derslerinin verilmediğini düşündürmüştür. Grafik
bölümünde bu eğitimlerin yakın bir zamanda verilmesi beklenmektedir.
Yenilebilir sanat olarak sunulan bu çalışmalara bakıldığında, bu uygulamanın grafik
tasarımın konusu olduğudur. Bir pasta şefi ihtiyaç odaklı modelleme eğitimi alarak ne
kadar başarılı olduğu pastane vitrinlerinde tanık olunmuştur.
Şeker ve çikolata hamuru ve yeni nesil gıda boyaları, endüstriyel gıda sektöründe ve
dünyada hızla gelişmekte olan bir alandır. Bu tekniğin Güzel sanatlarda, akademik
eğitime gireceği öngörülmekle birlikte hazırlanan bu tez alana dikkat çektiği
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düşünülmektedir.
Yeni bir yöntem olan şeker hamuru ve çikolata resimlemesinin grafik tasarım
bölümünde derslerin verilmesi, temel sanat eğitimi alan şeker sanatçıların yetiştirilmesi
beklenmektedir. Bu malzemelerle hazırlanan tasarımların, uluslararası platformda
gösterimi sağlanabilir. Fuar, sanat galerileri, yarışmalar gibi katılımın sağlandığı,
izlendiği etkinlikler düzenlenebilir.
Bu çalışmaya öneri olarak, tekniğin sanatsal farklı formlarda resimlemeleri yapılabilir.
Pop up üç boyutlu basımı yapılabilir. Kitabın stop-motion animasyonu hazırlanarak,
kitabın videosuna yönlenen bir karekod eklenebilir. Çocukların şeker hamurunu
deneyimleyeceği küçük numuneler, oyun hamuru gibi şerit halinde kitabın ambalajına
eklenebilir.
Başarılar
Türkiye'de sanatsal pastacılıkta, öncülük eden pasta sanatçısı, Tuba Geçkil ile
yurtdışında fuarlara ve yarışmalara katılma şansım oldu, kendisi birçok ödülü
Türkiye’ye kazandırmıştır.
Tuba Geçkil’e destek olduğum çalışmalar, İngiltere’de Cake İnternational yarışmasında
1 altın madalya almıştır.
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Görsel 78: Cake İnternational Fuar alanı fotoğraflarından. (Kendi kişisel fotoğraflarımdandır).

Master of Cake İstanbul’a tarafımdan hazırlanan Görsel: 80’de üç boyutlu kek ve
çikolatadan oluşan tasarımım, gümüş madalya kazanmıştır. Bu başarının temelini,
grafik tasarımda aldığım temel sanat eğitimine borçlu olduğumu düşünmekteyim.
Dünya genelinde bu tarz çalışmaların önemsendiği, fuarların, galerilerin açıldığını
görerek, hızla gelişen pasta ve çikolata sanatındaki deneyimlerimi, yeni bir uygulama
olarak çocuk kitabı resimlemelerinde buluşturmak istedim.
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Görsel 79: Master of Cake İstanbul yarışmasında gümüş madalya alan çalışma ve sertifikası. (Kendi kişisel
fotoğraflarımdandır).

Görsel 80: Alman Elçiliği tarafından düzenlenen projeye katılım belgesi. (Kendi kişisel fotoğraflarımdandır).

Görsel 81: Sevda Cenap and Müzik Vakfı 36. Uluslararası Müzik Festivali Ödül Belgesi. (Kendi kişisel
fotoğraflarımdandır).
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İngilizce
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Sugar Artist (çikolata modelleme, şeker modelleme, pasta
tasarım, 3d kek).

İlgilendiği Alanlar:
Hareketli oyuncak yapımı, tüplü dalış, kitaplar, müzik, mutfak
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İş Deneyimleri:
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar E. A. Hastanesi
Hacettepe Ü.E.A. Hastanesi
Sincan Devlet Hastanesi
Redrosecake Atölyesi- Sugar Artist, Sanat danışmanı
Çalışma & Ödüller:
Hürriyet Kırmızı Ödülleri 3. Lük.
Eğitim Hikayedir adlı kitabın editörlüğü, yazar asistanlığı.
Master of Cake 2. Lik ve Gümüş Madalya
S.C.V. Ankara Müzik Festivali Afiş 3. Lük
Kaligrafi ve tipografik Deneysel Tasarımlar Kitabında afis ve
dergi kapağı Tasarımı Yayınlanması.
Alman Elçiliği Teşekkür Belgesi. Almanca Çocuk Şarkıları Kitabı
resimlemesi ve Tasarımı
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