ÖZDEﬁLEﬁME, ‹ÇE BAKIﬁ VE HALK ANLATILARI
Identification, Empathy and Folk Narratives.
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ÖZET
Özdeﬂleﬂme, kiﬂinin bilinçsiz olarak bir baﬂkas›na benzemeye çal›ﬂmas›d›r. Çocuk veya gencin büyüme
sürecinde örnek olarak seçti¤i kiﬂilerin yerine kendisini koyarak toplumsal davran›ﬂ ﬂekilleri kazanmas›d›r.
Halk anlat›lar›, anlat›c›lar taraf›ndan çocu¤a/gence d›ﬂ dünyay› tan›tma; aile, millet ve vatan çerçevesinde
sevgi, sayg› ve ba¤l›l›k duygusunu, düﬂüncesini geliﬂtirme amac›yla anlat›l›r. Bu çal›ﬂmada anlat›c›-dinleyici/okuyucu ve özdeﬂleﬂme, içe bak›ﬂ iliﬂkisi üzerinde durularak Türk halk anlat›lar›n›n e¤itici özellikleri de¤erlendirilecektir.
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ABSTRACT
Identification is child’s and adult’s, who are in growing period, trying to resemble their idols and acquiring form of social behaviour. Folk narratives are narrated for children to introduce the world, to devolepe
the feelings and thoughts of love, respect and devotion about family, nation,and motherland. In this study,
educational characteristics of Turkih folk narratives will be stressed about the relations of narrator-listener
(reader), identification,and empathy.
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Giriﬂ:
Anlat› kavram› genel anlam›yla söze dökülen, anlat›lan her ﬂeyi kapsar.
Gerek sözlü gerekse yaz›l› her ürün, bu
genellik içerisinde anlat›d›r. Anlat›c› anlatmaya de¤er buldu¤u olay›, durumu
bir kiﬂi veya kiﬂiler toplulu¤unu hedefleyerek yapar. Özünde, yapt›¤› anlatma
eylemi bireysel bir eylem olarak gözükse
de anlat›c›, içine do¤du¤u toplum ad›na
söz söyleyen konumundad›r. Dolay›s›yla
da toplumun “olmas› gereken” olarak belirlediklerinin/de¤er yarg›lar›n›n içinde
yer ald›¤› anlat›lar› kendi bak›ﬂ, anlay›ﬂ
ve yorumlay›ﬂ›yla birleﬂtirerek bir kurgu çerçevesinde sergiler. Bu sergilemeyi/anlat›m›, nesiller aras› aktar›mda
kendisine aktar›lanlara kendisi de yetene¤i ölçüsünde katk› sa¤layarak yapar.
Anlat›c› ve anlat›m ortam› çeﬂitlenebilir
veya de¤iﬂebilir; ancak anlat› bir töre,
ahlâk ve de¤erler sistemi olarak biçim-

lendi¤i gibi sürdürülür. Kolektif bir bilinç olarak gelenekselleﬂir, her nesilce
de¤iﬂime u¤rat›l›r Yaﬂan›lan zaman ve
mekan içinde nesilden nesile insan haf›zas›na aktar›l›r ve insandaki potansiyel
erdemleri harekete geçirecek bir iﬂleve
sahiptir.
Bu çal›ﬂmam›zda halk anlat›lar›n›n
geliﬂim süreci içindeki bireylere “örnek
olan›” aktarmada ve onlar›n bu örnek
olanla özdeﬂim kurma ve içe bak›ﬂ gerçekleﬂtirme çerçevesindeki iﬂlevleri üzerinde durmaya çal›ﬂaca¤›z.
Halk anlat›lar›, özdeﬂleﬂme ve
içe bak›ﬂ:
Özdeﬂleﬂme, normal geliﬂim süreci
içindeki çocuk ya da ergenin benli¤ine
örnek olarak seçti¤i kiﬂi veya kiﬂilere
benzemeye
çal›ﬂmas›,
(Gençtan
1984:171) bilincinde olmadan toplumsal
davran›ﬂ ﬂekilleri kazanmas›d›r.
Kiﬂinin, be¤endi¤i, seçti¤i kiﬂi veya
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kiﬂilerin özelliklerini benimsemesi;. bir
baﬂka bireyin çok fazla etkisi alt›nda kalarak kendini onun yerine koymas›,
onun gibi olmay› istemesidir.
Kiﬂinin günlük hayat›ndaki ö¤renmelerinin, dahas› kültürlenmesinin büyük bir k›sm› toplumsal ö¤renme veya
toplumsal kültürlenmedir. Bu, ister bilinçli isterse bilinçsiz olsun, di¤er insanlarla etkileﬂimi, iletiﬂimi çerçevesinde
gerçekleﬂir. “Bir kuﬂaktan di¤erine kültürün aktar›lmas›/kültürlenme” (Haviland 2002: 71) sürecinde bu aktar›m›
sa¤lay›c› birtak›m araçlar kullan›l›r. Bu
araçlar›n baﬂ›nda da insan›n do¤uﬂundan ölümüne, bütün dönemlerinde iç içe
oldu¤u halk kültürü, dolay›s›yla da
halkbilim ürünleri gelir. Halk kültürü
ürünleri, çocu¤un do¤uﬂundan baﬂlayarak anne ve baban›n çocu¤a verecekleri
e¤itimde haz›r bulduklar› araçlard›r.
E¤itimi, kiﬂide istenilen davran›ﬂlar›
oluﬂturma süreci olarak tan›mlarsak,
halk kültürü ürünleri de bu süreçte çocu¤un kültürel kimli¤inin (ulusal kimli¤inin) oluﬂmas›nda kullan›labilecek en
uygun araçlard›r. Çocu¤un dinledikleri
ve gördükleri hayat›nda yer eder. Belli
bir tutum, davran›ﬂ oluﬂturma, çocu¤a
sunulan iyi örneklerle sa¤lanabilir. Çocuk dinledi¤i veya okudu¤u anlat›lardaki kahramanlardan çok ﬂey ö¤renir. Toplumsal yaﬂamda karﬂ›laﬂt›¤› de¤er yarg›lar›n›n, ahlâkî ilkelerin, toplumsal yasalar›n hangilerinin kendisine uyup uymad›¤›n›, bu kahramanlar›n üstünde deneyerek ö¤renir. Kendine yak›n olanla
karﬂ›s›nda yer alan› k›yaslayarak içinden gelenle toplumun kendisinden bekledi¤i hareket aras›nda bir denge kurmas› gerekti¤ini keﬂfeder.
Halk anlat›lar›, (masal, efsane, destan, vd.) anlat›c›lar taraf›ndan çocu¤a/gence d›ﬂ dünyay› tan›tma; aile, millet ve vatan çerçevesinde sevgi, sayg› ve
ba¤l›l›k duygusunu, düﬂüncesini geliﬂtirme amac›yla anlat›l›r. Di¤er bir deyiﬂle, çocu¤u, d›ﬂar›dan gelebilecek her türlü zararl› etkiye tepkide bulunabilecek
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bir anlay›ﬂla teçhiz etmek üzere yap›l›r.
Anlat›m veya okuma esnas›nda, özellikle dinleyicinin/okuyucunun çocuklar oldu¤u düﬂünülürse, dinleyenlerde/okuyanlarda özgürce düﬂünme, yorumlama
becerisinin geliﬂimine katk›da bulunma
amaçlar›n›n güdüldü¤ü görülür. ‹ster örgün isterse yayg›n (halk e¤itimi) olsun,
e¤itimin amac› kiﬂinin kendini gerçekleﬂtirmesidir. Abraham Maslow’a göre
(Akt. Büyükdüvenci 1987) kendini gerçekleﬂtirmiﬂ insanda; 1-Kendini, baﬂkalar›n› ve do¤ay› kabul etme 2-‹çten geldi¤i gibi do¤al ve sade davranabilme. 3Kendi d›ﬂ›ndaki bir soruna yönelebilme.
4-Yaln›z kalabilme ve bundan hoﬂlanma.
5-Güzellikleri takdir edebilme. 6-‹nsanl›k âlemi ile kendini özdeﬂleﬂtirebilme.
7-Baﬂkalar› ile yo¤un iliﬂkiler kurabilme. 8-Eﬂitlikçi ve yo¤un iliﬂkiler kurabilme. 9-Yanl›ﬂ ile do¤ruyu, iyi ile kötüyü, amaç ile arac› ay›rt edebilme. 10-Yarat›c›, nüktedan ve kendine has olabilme
özellikleri vard›r. E¤itimde bir araç olarak halk anlat›lar› kiﬂinin kendini gerçekleﬂtirmesinde etkin ﬂekilde kullan›labilir.
Halk anlat›lar›n›n temel özelliklerinden biri ve en önemlisi tek yanl› bir
bak›ﬂ aç›s›na sahip oluﬂudur. Anlat› içindeki olay ve kiﬂiler iyi-kötü, zengin-fakir, olumlu-olumsuz, güzel-çirkin, vb.
karﬂ›tl›¤›nda verilir. Çocuk aç›s›ndan
her ﬂey bu karﬂ›tl›k içinde de¤erlendirilir ve anlat›lardaki bu karﬂ›tl›klar, çocu¤un alg›lama ve de¤erlendirme sistemiyle ayn›l›k gösterir. Dinledi¤i veya okudu¤u anlat›daki olay ve kiﬂilerle kurdu¤u
paralellikler do¤rultusunda “özdeﬂleﬂme” gerçekleﬂir; kiﬂi, kendisince ideal
olan› keﬂfeder, dahas› ideal olan›n yerine kendisini koyar. Elbette ki bu, durumun iyi yan›d›r; fakat durumun bir de
olumsuz yan› vard›r ki o da çocu¤un masalda, destanda, efsanede veya f›krada
kötülü¤ün, olumsuzlu¤un, çirkinli¤in
temsilcisi kiﬂilerle gerçek hayat›ndaki
kimi kiﬂileri benzeﬂtirmesidir. Bu da
onun çevresiyle uyum kurmada çeﬂitli
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sorunlarla karﬂ›laﬂmas›na neden olabilir. Çevresindeki kiﬂilerle anlat›daki kiﬂiler aras›nda kurulan paralellikler, çocu¤un o kiﬂi veya kiﬂilere karﬂ› sürekli
olumsuz davranmas›na neden olabilir;
ki bu da her ﬂeyden önce çocu¤u mutsuz
edecektir. Ancak, buna ra¤men anlat›,
çocu¤un ruh dünyas›n›n geliﬂmesine ve
zenginleﬂmesine, sunulan örnek kiﬂi ve
karﬂ›t›, olay, durum, vb. vas›tas›yla da
kendisini daha iyi tan›mas›na yard›mc›
olur. Bir bütün olarak alg›layamad›¤›
çevresini ve çevresindeki insan iliﬂkilerini, k›sacas› toplumsal yap›y› çocuk, anlat›larda haz›r bulur. Toplumsal de¤erlerin, özelliklerin edinilmesi, kazan›lmas›
sürecinde halk anlat›lar›n›n katk›s›
önemlidir. Çocuk, anlat›lardaki dünya
ile kendi dünyas› aras›ndaki gelgitlerde
içe bak›ﬂ› sa¤layarak kendi iç dünyas›n›
da keﬂfeder. Düﬂsel de olsa kendince bir
de¤erler sistemi oluﬂturur. Anlat›lardaki
kahramanlar›n/tiplerin bak›ﬂ aç›s›ndan
olaylar›, durumlar›, davran›ﬂlar›, düﬂünmeleri ve hissetmeleri alg›lama, yorumlama, kiﬂide bencilli¤i azalt›r; kiﬂinin
çevresindeki insanlara karﬂ› daha hoﬂgörülü davranmas›n› sa¤lar. Yap›lan
araﬂt›rmalar (Dökmen 2003) içe bak›ﬂ
duygusu geliﬂmiﬂ bireylerin, sosyal davran›ﬂlar›n›n da geliﬂti¤ini, yaﬂamlar›nda
baﬂar›l› ve üretken bireyler olma yolunda ilerlediklerini göstermektedir.
‹ster sözlü isterse yaz›l› olsun her
anlat›, belli bir kurgu ürünüdür; yani
gerçek benzeri, gerçe¤imsidir. Bu gerçe¤imsi/kurgu, anlat›c›/yazar, dinleyici/okuyucu iliﬂkisi çerçevesinde biçimlenmiﬂtir. Her anlat›n›n bir olay, durum
ve düﬂünce kayna¤›ndan beslenerek tarihin belli bir noktas›nda üretilmiﬂ oldu¤u, anlat›la geldi¤i tarihî süreç içinde
anlatan ve dinleyenlerce kimi de¤iﬂikliklere u¤rat›ld›¤› ve içeri¤ine toplumsal
de¤er yarg›lar›n›n dam›t›lm›ﬂ ﬂeklinin
kat›ld›¤› bir gerçekliktir ve her ﬂeyden
önemlisi de bu de¤erler –yaﬂan›lan döneme/ça¤a yorumlanabilir uygunlu¤u
aç›s›ndan- tüketilemez bir özelli¤e sa-
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hiptir. Anlat›n›n her dinleniﬂinde veya
kiﬂinin kendince okuyuﬂunda geçmiﬂten
günümüze kurgulanm›ﬂ gerçek/gerçe¤imsi ﬂekilde gelmiﬂ olay ve durumlar,
kiﬂi zihninde yeniden sahnelenmektedir.
Bu sahneleniﬂte çocuk/genç geçmiﬂe ait
de¤il, yaﬂad›¤› an’a ait gerçeklerle karﬂ›
karﬂ›ya gelmektedir; yani geçmiﬂteki
olay, durum ve kiﬂiler “ﬂimdiki zaman”a
aktar›larak güncelleﬂmektedir.
Anlat›c›/yazar, bilinçli veya bilinçsiz, anlat›s›nda dinleyicisine/okuyucusuna belli olay, durum, davran›ﬂ özelli¤i ve
belli tipler vas›tas›yla bir iletide bulunmaktad›r. Bu ileti, anlat›c›n›n/yazar›n
toplumsal gerçeklik içinde var olan veya
olmas› gereken bir olay, durum, davran›ﬂ, kiﬂi, kiﬂilik özelli¤i, vb. olabilir. Bunun için de anlat›c›/yazar, örnek bir olay,
durum, kiﬂi, özellik, vb. seçer, kurgular,
dinleyicisine/okuyucusuna sunar. ‹ﬂte bu
noktada dinleyici/okuyucu (çocuk) örnek
olay/durum ile kendi çevresi içinde yaﬂad›¤› veya tan›k oldu¤u olay/durum aras›nda bir iliﬂki, benzeﬂiklik kurar. Anlat›da çeﬂitli özellikleriyle sivriltilmiﬂ,
abart›lm›ﬂ kiﬂi, daha do¤rusu tip, çocuk
için örnek al›nmas› gereken ile kötülü¤ünden, ﬂerrinden kaç›n›lmas› gereken
ﬂeklinde sunulur. Sözgelimi, destanlarda
çizilen tip veya tipler, çocukta benlik
duygusunun geliﬂiminde etkilidir. “Do¤umundaki, ölümündeki ola¤anüstülükler; kad›n, aﬂk, aile, ahlâk, vefâ, dostluk,
arkadaﬂl›k, güvenilirlik kavramlar›yla
iliﬂkisi, maddî ac›ya dayan›kl›l›¤›, vatan,
ata, baba, ana, kardeﬂ kavramlar›na
ba¤l› alg›lay›ﬂ, kavray›ﬂ ve yorumlay›ﬂ›,
insanlar› yönlendirip yönetme özelli¤i;
bilgisi, belle¤i, zekâ ve ak›l yürütme
özelli¤i; toplumdaki bütünlü¤ü yaralayanlara karﬂ› tavr›; yasa, töre, kural
sayd›klar› ve bunlara katk›s›, esirgeyen
yüce varl›k ile bedenî ve ruhî iliﬂkisi”
(Tural 1999:17) aç›s›ndan destan kahraman›, çocuk için an›nda özdeﬂleﬂece¤i
mükemmel bir örnektir. Özdeﬂim ve içe
bak›ﬂ kurdu¤u bu kahraman arac›l›¤›yla
kendisini gerçekleﬂtirirken toplum yara-
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r›n› gözetme duygusunu, karar verme
gücünü zekâs›n› kullanma becerisini de
geliﬂtirir. Çünkü destan, çocu¤a toplumun kültürel dokusunu, bu dokudaki
de¤iﬂim ve geliﬂimleri ve süregelen özellikleri sunar.
Efsane, çocu¤a toplumca iyi, olumlu
olarak kabul edilmiﬂ örnek davran›ﬂlar›
telkin ederken kültürlenme sürecinde
çocu¤un karﬂ›laﬂt›¤› sorunlarda veya
düﬂtü¤ü ikilemlerde yol gösterici, çözüm
önerici iﬂlevleri üstlenebilir. Teﬂekkül ettikleri çevredeki insanlar› ortak ahlâkî
de¤erlerde birleﬂtirme ve onlar› yönlendirmede etkili anlat›lard›r. Sözlerimizi
bir efsaneyle örneklendirelim:
“Vaktiyle kaplumba¤a bu¤day satan bir tüccar imiﬂ. Baﬂkalar›ndan ald›¤›
bu¤day› kâr ile yine baﬂkalar›na satarm›ﬂ; ama içi çok kazanma h›rs›yla doluymuﬂ. Al›ﬂ-veriﬂe hile katm›ﬂ; baﬂlam›ﬂ
büyük ölçekle al›p küçük ölçekle satmaya. Satmas›na satm›ﬂ, kand›rmas›na
kand›rm›ﬂ insanlar›, ama Allah bu gözü
dönmüﬂ haris tüccar›, bu¤day al›rken
kulland›¤› büyük ölçe¤i s›rt›na, bu¤day
satarken kulland›¤› küçük ölçe¤i de karn›n›n alt›na koyup bugünkü ﬂekline döndürmüﬂ. Ayr›ca en büyük ceza olarak da
onun k›yamete kadar yerlerde sürünmesini uygun bulmuﬂ.” (Sakao¤lu1989:91)
Efsaneler, yukar›daki örnekte de
görülece¤i üzere dinleyene veya okuyana ilk elden toplumdaki belli ahlakî ölçütleri sunan ve onda kiﬂisel içe bak›ﬂ
düﬂüncesini geliﬂtiren anlat›lard›r.
Halk anlat›lar› içinde, di¤er türlerden daha k›sal›¤›, çok yönlülü¤ü ve dramatize edilebilirli¤iyle ayr›lan f›kralar,
kiﬂinin günlük yaﬂam›nda yaﬂad›¤› veya
yaﬂamas› mümkün olaylar›, karﬂ›laﬂt›¤›
“çarp›kl›klar›, gülünç durumlar›, tezatlar›, eski/yeni çat›ﬂmalar› ince bir mizah, hikemî söyleyiﬂ, keskin bir istihza
ve güçlü bir tenkit anlay›ﬂ›na sahip bir
üslup içinde, dramatik ö¤eleri a¤›r basan bir hikaye çat›s› etraf›nda toplayarak genellikle bir tip’e ba¤l› olarak anlatan” (Y›ld›r›m 1992:333) anlat›lard›r. Bu
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tip vas›tas›yla anlat›c›, toplumsal yaﬂay›ﬂta iyi ve kötünün kesin çizgilerle somutlanmas›n› sa¤lar. F›kra tipi “bizim
ad›m›za tüm olumsuzluklara karﬂ›
amans›z bir mücadele verir, toplumun
düﬂüncelerini tek baﬂlar›na yans›tan bir
sosyal tenkit silah› görevi yüklenir.”
(Y›ld›r›m 1992:337) Kimi toplumsal durumlar veya ilkeler uzun uzad›ya anlat›l›p aç›klamalarda bulunmak, anlatan
için de dinleyen için de s›k›c› hâle gelebilir ‹ﬂte o anda f›kralar devreye girer.
Kiﬂi (çocuk, genç) güldürülürken gerekli
ders de verilir.
Masal, çocuktaki hayâl gücünü zenginleﬂtirir ve geliﬂmesini sa¤lar. “Ço¤u
masal gerçekçi baﬂlar, sonra fantastik
geliﬂir ve idealistçe sona erer.” (Buch
1992: 11) Bu idealistçe sona eriﬂte çocuk,
kendince örnek al›nmas› gerekenle özdeﬂim kurar. Özdeﬂim kurmada örnek al›nan kiﬂi/kahraman ve kiﬂilik özellikleri
ne denli çok ve çeﬂitliyse çocu¤un sa¤l›kl› geliﬂme, toplum aç›s›ndan olumlu, toplumsal de¤erlere sayg›l›, üretken bir birey olarak yetiﬂme ﬂans› da o denli yüksek olur; ki bu yönüyle masal, olumluolumsuz, insan-insan d›ﬂ› bir çok tipi
okuyucuya/dinleyiciye sunmada geniﬂ
imkanlara sahiptir. E¤itimciler de masal›n e¤itimde çok önemli bir iﬂleve sahip
oldu¤u üzerinde birleﬂmiﬂlerdir. “Masal,
çocuk kültürünün en besleyici g›dalar›ndand›r. Masalda uçan at›n peﬂine tak›lan hayretimiz, gerçek dünyada yürüyen
at› daha iyi kavrayan bir dikkat olur.
Masalda suya basa basa yürüyen derviﬂ,
bizi gerçek dünyada Archimed’e ulaﬂt›ran bir sürprizdir. Masaldaki peri k›z›n›n sordu¤u bilmeceye Kelo¤lan’dan evvel karﬂ›l›k bulan yavru, yar›n›n bilgi ve
öbür günün hayat meselelerini halle çal›ﬂ›yor demektir.” (Ça¤daﬂ 1962: 9)
Anlat›lar›m›zdan bu konuda bir di¤er örnek de Dede Korkut O¤uznâmeleridir. O¤uznâmelerde en tipik özelliklerden biri “kad›n-erkek iliﬂkilerinde ahlâk› gözetmesidir. Tek kad›nla evlili¤i esas
alan, aileyi savunan ve kad›n› bir ﬂehvet
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arac› olarak görmeyen yap›s›yla yüksek
bir ahlâk örne¤idir.” (Gürel 1998: 71) Bu
yönüyle çocuk ve gençler için özdeﬂim
kurma ve özdeﬂleﬂecekleri birçok örnek
tip içermesiyle dikkati çekmektedir. K›z
olsun erkek olsun çocu¤un farkl› kiﬂiliklerle kurdu¤u özdeﬂim dolay›s›yla girdi¤i farkl› roller, kendisini ve çevresini tan›mada kendisine kolayl›klar sa¤layacak; çocuk çevresiyle kolay empati kuracakt›r.
Anlat›lardaki olay, durum ve tipler
arac›l›¤›yla, iyi olma, erdemli olma, baﬂar›n›n elde edilmesinin kolay olmad›¤›,
toplumda iyi bir yer edinmenin çal›ﬂmaya ba¤l› oldu¤u, vb. vurgulanarak anlat›l›r. Destan, masal, efsane, hikaye, vd.
çocu¤un toplumla uyum içerisinde, mutlu ﬂekilde hayat›n› sürdürmesi için toplumun de¤er yarg›lar›n›, ahlâkî kurallar›n› çocu¤a sunan ürünlerdir. Halk anlat›lar›. çocu¤un dürüstlük, azim, sab›r ve
sebat etme, aileye ve millete ba¤l›l›k, insan haklar›na sayg› ve adalet, vb. erdemleri kazanmas›nda itici güç rolündedir.
Sonuç:
William R. Bascom’a göre, (Akt. Çobano¤lu 1999:226) icrâ edildi¤i ba¤lama
göre, halkbilim ürünlerinin dört temel
iﬂlevi vard›r: 1. Hoﬂ vakit geçirme, e¤lenme, e¤lendirme, 2. De¤erlere, toplum
kurumlar›na ve törelere destek verme,
3. E¤itim veya kültürün gelecek kuﬂaklara aktar›larak gelecek kuﬂaklar›n e¤itilmesi iﬂlevi 4. Toplumsal ve kiﬂisel bask›lardan kurtulmak için kaç›p kurtulmak için bir kaç›p kurtulma mekanizmas› oluﬂturma iﬂlevi. Genel olarak
halkbilimi/halk kültürü ürünlerinin iﬂlevleri olarak yukar›da s›ralanan iﬂlevler, dolay›s›yla da halk anlat›lar›n›n iﬂlevleri olarak da de¤erlendirilebilir.
Çünkü, halk anlat›lar› da bir ba¤lam
içerisinde anlat›lma, dinlenilme hatta
kimi zaman seyredilme özelli¤iyle toplumsal de¤er ve kurumlar› do¤rulay›p
onaylamas›yla bu de¤er ve kurumlar›n
güncelleﬂmesini, yeni nesil taraf›ndan
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benimsenmesini sa¤lar. Sözlü kültür, yaz›l› kültür ve günümüz elektronik kültür
ortam›n›n insan›n› bilgilendirmede ve
kendisini tan›mas›nda, gerçekleﬂtirmesinde halk anlat›lar› etkin ﬂekilde kullan›labilir.
Genel olarak tüm dünya ülkelerinde oldu¤u gibi Türkiye’de de e¤itimin temel amac›, yaﬂan›lan toplumun de¤erlerinin toplum bireylerine aktar›lmas›, bireyleri toplumun de¤erlerine sayg›l› ve
ona katk› sa¤lay›c›, dengeli, üretken bireyler hâline getirmektir. Her ülke, kendi ﬂartlar› içinde bu amaçlar›, belli bir
plân, program, süre ve kapsam dahilinde gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂ›r. Bu çabada
halk anlat›lar›n›n bir ilk ad›m olaca¤›
bilinmelidir. Çünkü halk anlat›lar›, çocu¤un/gencin duygu dünyas›n› geliﬂtirme yan›nda anadilinin zenginliklerini
ö¤renmesinde, dahas› kültürel özelliklerin fark›na varmas›nda kullanabilecek
pratik araçlard›r.
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