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O zet. Temizlik, dog umundan olu mu ne kadar insan hayatğnğn vazgec ilmez
alğskanlğg ğdğr. Cocug un ilgi ve ihtiyac larğnğ karsğlayan, zihinsel ve duygusal
gelisimini destekleyen, kğsacasğ c ocuk eg itiminde bu yu k yere sahip olan
kitaplarğn bu onemli konuya duyarsğz kalmasğ beklenemez. Insanğn
alğskanlğklarğnğn ve daha da onemlisi kisilig inin temellerinin atğldğg ğ okul
oncesi donemden baslayarak, c ocuklug un her doneminde kitaplarğn temizlik
konusuna deg indig i goru lmektedir.
Arastğrmada, c ocuk edebiyatğ tanğmlamasğ ic ine giren ve c esitli yas
gruplarğna hitap eden kitaplar, temizlik alğskanlğg ğna yer vermeleri
bakğmğndan incelenmis, bu konudaki yaklasğmlarla ilgili sonuc lara
ulasğlmaya c alğsğlmğstğr.
Anahtar Kelimeler: Cocuk, kitap, temizlik, temizlik alğskanlğg ğ, okul
oncesi.

Abstract. Cleaning is an inseparable part of human…s life from birth to
death. Books, which meet child…s interest and needs, support his logical and
emotional developments, shortly which have a major place in child…s
education, cannot be expected to be insensitive to this important subject. By
starting with the pre-school period in which human…s habits, and more
importantly his character get established, it is seen that in each part of the
childhood books mention the subject of cleaning.
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In the research, books that are included in the definition of children
literature and that address to various age groups are examined in terms of
giving place to the habit of cleaning, results about the approaches to this
subject are tried to be reached.
Key Words: Child, book, cleaning, habit of cleaning, preschool.

Giris
Bebeklik c ag ğ ile ergenlik c ag ğ arasğndaki gelisme doneminde olan insanlara
c ocuk denir. (Tu rkc e Sozlu k, 316) Her bakğmdan gelisme doneminde olan
c ocug a verilen eg itim, ic inde yasayacag ğ ve bireyi olacag ğ toplumun
sekillenmesi ac ğsğndan son derece onemlidir.
Insan hayatğnda bu yu k oneme sahip olan kitaplar, c ocukluk doneminden
itibaren etkili olmaya, bireyin hayatğna girmeye baslamaktadğr. Okuma,
ailede baslayan ve okul oncesi eg itim kurumlarğnda sevdirilmeye c alğsğlan
onemli bir alğskanlğktğr. Kitaba karsğ ilgi, dergi, kitap ve gazetelerdeki
resimlere bakmakla baslar. Okuma bilmedig i yaslarda, yas du zeylerine
uygun bol resimli kitaplarğn altlarğndaki yazğlarğ c ocug a okuyarak resimleri
daha ilginc duruma sokmak, onlarğn du su nce yapğlarğnda yeni du nyalar
yaratmak, yetiskinlere du sen gorevlerin basğnda gelmektedir. Cocuklar,
kendi kendilerine okumayğ og renmeden once, okuma hakkğnda bu yu k
kesifler yapabilirler. Yetiskin, c ocug a kitap okudukc a ve kitap u zerindeki
sembolleri belirttikc e c ocuk, kitabğn soldan sag a ve yukarğdan asag ğya
okundug unu og renir. Kitabğn nasğl tutulacag ğ, kitabğn yğpranmamasğ ic in
sayfalarğn nasğl ac ğlacag ğ ve gozden ne kadar uzak tutulacag ğ c ocug un ku c u k
yaslarda gozlemleyerek og renebileceg i dig er konulardğr. (Cakmak Gu lec ve
Gec gel, 187)
Cok ku c u k yaslarda kitaplarla tanğsan c ocuk, eg er dog ru kitaplarla
tanğstğrğlmğssa, kitap okumayğ alğskanlğk haline getirecektir. Bu donem
c ocuklarğnğn kitaplarğ resimli, metinsiz ve og retici kitaplardğr. Cocug un
yasamğnda yer alan aile, arkadas, oyun, beslenme, temizlik“ vb. ana
kavramlar bu kitaplar aracğlğg ğyla sunulur. (Nas, 228) Cocug un kitapla ilk
tanğsmasğ oldug u ic in bu donem c ocuklarğna hitap eden kitaplar ozenle
hazğrlanmğs ve sec ilmis olmalğdğr. Bu donemde c ocuklar henu z okuma
yazma bilmedikleri ic in kendilerine kitap okuyan ya da anlatan kisilerden
etkilenmektedirler. Bu kisilerin olumlu yaklasğm ve davranğslarğnğn c ocuk
u zerinde etkisi goz ardğ edilmemelidir. Cocug a verilmek istenen pek c ok
olumlu duygu, davranğs ve alğskanlğk kitaplar sayesinde daha eg lenceli ve
340

K. Erdal / Eg itim Fakultesi Dergisi XXI (2), 2008, 339-356

etkili bir bic imde verilebilir. O zellikle c ocug un kisilig inin sekillendig i ve
c esitli deg erleri edindig i donem olan okul oncesinde kitabğn eg lendirme
yanğnda eg itim islevi u stlenmesi kac ğnğlmazdğr. Korku, yalnğzlğk, hastalğk,
kardes kğskanc lğg ğ, uyku ve beslenme sorunlarğ, paylasma“ gibi sosyal ve
duygusal ic erikli konularğn islendig i resimli oyku kitaplarğ, kendileri gibi
du su nen, kendileriyle aynğ deneyimleri yasayan baskalarğnğn da var
oldug unu du su ndu rdu g u nden c ocuklarğn oz gu venlerini gu c lendirir. Kitaplar,
gorme ve duyma duyusunu es zamanlğ kullanarak du su nsel bir eylem
gerc eklestig i ic in temel zihinsel becerilerin gelismesine de yardğmcğ
olmaktadğr. (Tug rul ve Feyman, 2007) Suya dayanğklğ malzemeden
hazğrlanmğs banyo kitaplarğ, resimli kitaplar, gu zel resimlerle su slenmis basit
kurgulu masal ve oyku kitaplarğ, bebeklik doneminden itibaren c ocug u
kitaba alğstğran ilk materyallerdir. (Sğnar Cğlgğn, 29)
Her edebiyat eseri hitap ettig i kisilere bir mesaj verir. Sanatc ğ, duygu ve
du su ncelerini paylasmak u zere, onu kendine has ifade bic imiyle ve c esitli
sekillerde ortaya koyar.(Yalc ğn ve Aytas, 45) Yazğlğ ve sozlu eserlerde
iletilmek istenen temel duygu ve du su nce olan ana fikir, kimi zaman hitap
ettig i bireyleri eg itmeyi hedefler. Yas du zeyi du su k kitaplarda bu eg itme
hedefi daha yog un ve ac ğk olarak dikkat c ekmektedir. Cocuk kitaplarğna
”temizlik„ alğskanlğg ğna yer verme ac ğsğndan bakğldğg ğnda, genellikle
asag ğdaki konularğn islendig i goru lmektedir.

El Temizligi
Kahramanlarğn ellerinin bir vesile ile kirlendig i ve kahramanğn elini yğkamak
istemedig i bu tu r kitaplarda, genellikle iki c ozu m yolu sunulmaktadğr.
Kahraman, ellerini yğkamadğg ğ ic in hastalanmakta, vu cudundaki
mikroplardan c ocuklarğn korkulu ru yasğ olan ig ne yapğlarak kurtulmaktadğr.
Bu durumda c ok acğ c eken kahraman, herhangi bir og u de gerek kalmadan
ellerini temiz tutmanğn onemini kabullenmektedir. Bir baska c ozu m yolu ise
ellerini yğkamayan kahramanğn, temizlig e onem veren bir kahraman
tarafğndan uyarğlmasğdğr. Bu tu r kitaplarda kahraman, genellikle ellerini
yğkamanğn sag lğk ac ğsğndan onemini goz ardğ ettig inden, kimi zaman da el
yğkamak zor geldig i ic in temizlig ini ihmal etmektedir. Temizlik konusunu
isleyen pek c ok kitapta bir vesile ile el yğkamaya yer verildig i gibi bazğ
kitaplar da baslğ basğna bu konuyu islemektedir. Misimisi Ellerini Yşkşyor
adlğ kitap bunun gu zel bir orneg idir. Kahraman isimlerinin c ocug un dikkatini
c ekecek sekilde sec ildig i kitapta, Misimisi ve Pisipisi isimli iki kardes
kedinin maceralarğ anlatğlmaktadğr. Bir sonbahar gu nu iki kardes evlerinin
bahc esinde c amurla oynarlar. Eve dondu klerinde kardeslerden Pisipisi
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hemen banyoya kosar ve ellerini yğkar. Misimisi ellerini yğkamak istemez.
Kardesi, ellerini yğkamazsa hasta olabileceg ini soyleyince Misimisi ikna olur
ve ellerini yğkar. Kitabğn sonunda, Nurefsan Cag larog lu…nun yazdğg ğ
”Ellerim„ baslğklğ bir siire yer verilmistir:
Kirlenince ellerim,
Lavaboya kosarşm.
Ko puk ko puk sularla
Ellerimi yşkarşm.
Yşkanşnca ellerim,
Ne guzel go runuyor.
Sag lşklş olmanşn yolu,
Temizlikten gec iyor. (Cag larog lu, 2006)
Misimisi ile Pisipisi Temizlik Oyunu Oynuyor adlğ kitapta bir anne kedi ve
onun c ocuklarğ Misimisi ile Pisipisi…nin yasadğg ğ olaylar anlatğlmaktadğr.
Anne kedi, c ocuklarğ ic in sevdikleri yiyeceklerden olusan bir masa hazğrlar.
Dğsarğda yag an yag murun sokaklarğ temizledig ini goren c ocuklara anneleri,
evde bir temizlik oyunu oynamayğ onerir. Oyunun adğ, ”Gğcğr Saray„dğr. Bu
sarayda c esit c esit, su slu yiyecekler vardğr. Bu saraya ancak temiz olanlar
girebilir ve buraya gitmek ic in trene binilir. Bunu duyan Misimisi ve Pisipisi
annelerinin arkasğna tren gibi tutunup ”c uf c uf“ „ diyerek banyoya giderler.
Ellerini ayaklarğnğ yğkayğp sac larğnğ tararlar. Ardğndan tekrar tren olup salona
gelirler. Anne kedi daha once salonun duvarğna ”Gğcğr Saray„ yazan bir
tabela asmğstğr. Cocuklar, annelerinin su rprizini c ok beg enir ve tesekku r
ederler. Temiz elleriyle masaya oturan Misimisi ve Pisipisi, yemekten sonra
ellerini ve ag ğzlarğnğ yğkar, dislerini fğrc alarlar. Kitap, bir siirle sona erer.
Bizim yavru kediler,
Art arda dizildiler,
Tren gibi yuruyup,
Sarkşlar so ylediler.
O nce sac lar tarandş,
Sonra eller yşkandş.
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Temizlendi disleri,
Guzeldi gulusleri.
Iste gşpgşcşr saray,
Karsşda duruyordu.
Anne kedi sevgiyle,
Bakşp gulumsuyordu. (Cag larog lu, 2005a)
El temizlig i ic in tğrnaklarğn du zenli olarak kesilmesi gerekir. Uzun
tğrnaklarğn ic ine yerlesen mikroplar, eller yğkansa da c ğkmazlar ve yiyecekler
aracğlğg ğyla vu cuda yerlesirler. Pisipisi Tşrnaklarşnş Kestiriyor adlğ kitapta,
tğrnaklarğ uzunken resim yapan ve tğrnaklarğnğn arasğna pastel boya dolan
Pisipisi, ellerini yğkadğg ğ halde temiz olmadğg ğnğ fark eder. Hemen annesinin
yanğna kosan Pisipisi, tğrnaklarğnğ kestirdikten sonra tekrar ellerini yğkar,
elleri tertemiz olur. Kitabğn sonunda, yazarğn bir siiri bulunmaktadğr:
Uzamşssa tşrnaklarşm,
Makasş alşp kosarşm.
Kestiririm onlarş,
Ellerimi yşkarşm.
Uzatmam tşrnag şmş
Hep tertemiz tutarşm.
Sag lşklş olmak ic in
Bu kurala uyarşm. (Cag larog lu, 2005b)

Banyo Yapma
Banyo yapma, c ocuklarğn genellikle sevmedikleri bir temizlik islemidir.
Sag lğk ac ğsğndan c ok onemli olan banyo yapma alğskanlğg ğnğn olmamasğ ya
da banyo yapmayğ sevmeme c ocuk kitaplarğnda islenen bir baska temizlik
konusudur. Banyo yapmayğ sevmeyen kahramanlar c ocuk kitaplarğnda pis
kokmaktadğrlar ve bu yu zden sevdikleri onlardan uzaklasmaktadğr.
Arkadaslarğ tarafğndan dğslanan ve yalnğz kalan kahramanlar, banyo yaparak
tekrar sevdiklerine kavusurlar. Kirli Fare adlğ kitapta, Tintin ve Cincin isimli
iki kardes fare, sehirden uzak evlerinde birlikte yasamaktadğrlar. Cincin,
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temizlig ine dikkat etmez, her yeri kirletir. Tintin, kardesine temizlig ine
dikkat etmesini, c ok pis koktug unu soyledig inde Cincin c ok u zu lu r, odasğna
gider ve ag lar. Kardesine darğlmğstğr. Odasğndaki aynadan goru ntu su ne
baktğg ğnda giysilerinin kirlig i dikkatini c eker. U stelik c ok pis kokmaktadğr.
Buna rag men banyo yapmak, temiz olmak hic ona gore deg ildir. Hğzla evden
c ğkar, arkadaslarğnğn yanğna gider. Arkadaslarğ, yanlarğna yaklasan Cincin…in
kokusuna dayanamayğnca bir bahane bulup yanğndan uzaklasğrlar. Yalnğz
kalan Cincin eve dondu g u nde, kardesi Tintin soyledikleri ic in ondan ozu r
diler. Tintin, o yokken tek basğna evi temizlemistir. Odasğna giren Cincin,
buranğn da kardesi tarafğndan temizlendig ini goru nce utanğr ve deg ismeye
karar verir. Deg ismezse, bu tu n sevdikleri ondan uzaklasacaktğr. Banyoya
girer, uzun uzun yğkanğr, dislerini fğrc alar, temiz giysiler giyer, sac larğnğ
tarar. Kardesinin yanğna gelir ve soylediklerinde haklğ oldug unu, kendisini
affetmesini soyler. Tintin, affedilecek bir sey olmadğg ğnğ, onun hastalanmasğndan korktug unu soyledig inde Cincin c ok sasğrğr c u nku temizlenmemenin sag lğk ac ğsğndan onemli oldug unu hic du su nmemistir. Tintin, ona
mikroplarğn kirli yerleri sevdiklerini, buralarda c og aldğklarğnğ ve vu cudumuza girerek hastalanmamğza sebep oldug unu soyler. Cincin, o gu nden
sonra temizlig ine dikkat eder, arkadaslarğ yeniden onunla oyun oynamaya
baslar. (Serbest, 2006)
Banyo yapmama, kimi zaman kahramanlarğn kendilerini kotu hissetmelerine,
gu ven kaybğna, kendilerinde var olan gu zelliklerin farkğna varamamalarğna
sebep olmaktadğr. Pekseker Temizlig i O g rendi adlğ kitapta, oru mcek
Hamaratbocek ile kelebek Pekseker…in arkadaslğklarğ ve temizlig ine dikkat
etmeyen Pekseker…in bunu og renmesi anlatğlmaktadğr. Pekseker, kendini
gu zel bulmadğg ğ ic in ”Kelebekler Arasğ Tu l Kanat Yarğsmasğ„na katğlmak
istemez. Hamaratbocek onu bu konuda ikna eder: ”Sen c irkin deg il, biraz
dag şnşk ve bakşmsşzsşn. O nce su toz topraktan parlaklşg şnş kaybetmis
guzelim kanatlarşnş bir temizleyelim. Sen sonra go r bakalşm guzel misin
deg il misin?„ (Tu rkog lu, 8) Arkadasğ sayesinde banyo yapan ve u zerindeki
pisliklerden kurtulan Pekseker, bahc enin en gu zel kelebeg i olur. Yarğsma
sayesinde kazandğg ğ temizlik alğskanlğg ğ ve Hamaratbocek ile olan yakğn
arkadaslğg ğ kitapta onemle vurgulanğr.
Kitaplardaki bazğ kahramanlar yanlğs bilgilere sahip olduklarğ ic in banyo
yapmak istemezler. Bunlardan biri, banyo yaparsa boyunun kğsalacag ğnğ
du su nen Cemile adlğ ku c u k kğzdğr. Cemile Banyo Yapmak Istemiyor adlğ
kitabğn kahramanğ Cemile, makinede yğkanan kazag ğnğn ku c u lmesine,
yğllardğr banyo yapan dedesinin boyunun kğsalmasğna bakarak banyo
yapmaktan kac ar. Annesi bunlarğn banyo yapmakla ilgisi olmadğg ğnğ anlatsa
da Cemile…yi ikna edemez. Banyo yapmak istemeyen Cemile, c ok
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kirlendig ini anlayğnca banyoya gider ve kendi kendine temizlenmeye c alğsğr.
Biraz su alarak yu zu nu ve vu cudunu siler, sonra da parfu m su rer. Cemile…nin
parfu m zannederek u zerine sğktğg ğ sey, bocek ilacğdğr ve annesi, kğzğnğn bu
halini goru nce c ok telaslanğr. Cemile de u zerine parfu m diye sğktğg ğ seyin
bocek ilacğ oldug unu anlayğnca telaslanğr ve hemen banyo yapmak ister.
Kitapta, bocek ilacğnğn c ocug un eriseceg i yerde olmasğ, c ocug un bunu
u zerine rahatc a sğkmasğ ve bunun banyo yaparak c ozu me kavusacag ğ gibi
yanlğs bilgi ve okuyan c ocuk ic in tehlike dog urabilecek davranğslar yer
almaktadğr. Kitabğn kahramanğ Cemile, banyo yapmanğn insan sag lğg ğ
ac ğsğndan onemini kavrayarak ikna olmamğs, bocek ilacğnğ u zerine sğktğg ğ
ic in banyo yapmaya karar vermistir. (Petingy, y.t.y.)
Yşkanmayş Sevmeyen Kimi adlğ kitapta yavru kanguru Kimi, banyo yapmayğ
hic sevmez. Yğkanacag ğ derenin suyunun sog uklug unu bahane ederek annesine karsğ c ğkar. Dere, bir anda sularğnğ Kimi…ye pu sku rterek onu ğslatğr. Sular, Kimi…yi tğpkğ dusa girmis gibi yğkar. Kimi, daha sonra annesinin verdig i
bir ag ac dalğ ile dislerini fğrc alar. Anne kanguru, yardğmlarğ ic in dereye
tesekku r eder. Kitapta, Kimi…nin temizlik alğskanlğg ğnğ isteyerek ve devamlğ
olarak kazandğg ğna dair bir bilgiye rastlanmamaktadğr. (Og uzkan, 1981)
”Bir zamanlar bir kasabada ku c u k bir kğz yasarmğs„ cu mlesiyle baslayan
Kulaklar Ag ac landş adlğ kitapta, gerc ek hayattan kahramanlar anlatğlmasğna
rag men, masal dili kullanğlmğstğr. Kitapta anlatğlan ku c u k kğz banyo yapmayğ
hic sevmez. Annesinin banyoyu hazğrladğg ğnğ goru r gormez ag lamaya baslar:
”Daha yeni yşkandşm. Bşrak da butun kirler biriksin, o yle yşkanayşmâ der.
(Salan Yayğnlarğ, sayfa numaralarğ ve yayğn yğlğ yok) Annesi tarafğndan zorla
banyo yaptğrğlan ku c u k kğz bir gu n o kadar direnir ki annesi c ok kğzar ve
banyo yaptğrmaktan vazgec er. Ertesi gu n sokakta oynayarak daha da
kirlenen ku c u k kğz, eve geldig inde yine banyo yapmaz. Ku c u k kğzğn en c ok
kulaklarğ kirlenmistir. O gece ru yasğnda kulaklarğndan ag ac larğn bu yu du g u nu
goren kğz c ok korkmustur. Ru yasğnda annesi, bunlarğn kulak ag acğ oldug unu,
yğkanmayan c ocuklarğn kulaklarğndaki kirlerin ag aca donu seceg ini soylemistir. Ku c u k kğz, kulaklarğnda bu yu yen ag ac lar yu zu nden sokag a c ğkamaz
olmus, kulaklarğndaki ag ac larğ c ğkarmak istedikc e acğ c ekmis, uykusundan
ag layarak uyanmğstğr. Annesine hemen banyo yapmak istedig ini, kulaklarğnğ
bir gu zel temizlemesini soyledig inde annesi c ok sasğrmğstğr. Bu olaydan
sonra ku c u k kğz bir daha banyodan kac mamğstğr.

Dis Fçrc alama
Cocuklar genellikle tatlğ yiyecekleri severler ve bu yiyecekler â
fğrc alanmazsa- dislere zarar verir. Bu yu zden kitaplarda c ocuklara dis
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fğrc alamanğn onemi anlatğlmaktadğr. Cocuklar, dis doktoruna gitmekten
korkmaktadğrlar. Dislerinize Iyi Bakşn adlğ kitapta, Deniz adlğ c ocuk disi
ag rğdğg ğ halde korkudan dis doktoruna gitmek istemez. Ancak doktora
gittig inde korkulacak bir sey olmadğg ğnğ fark eder. Doktor, tedaviden sonra
ona bir dis macunu ve dis fğrc asğ hediye eder ve dislerini yemeklerden sonra
ve yatmadan once fğrc alamasğnğ onerir. Deniz, dis hekiminin yanğndan c ok
mutlu ayrğlğr, korkusunu yenmistir. (Nurdan Yayğnlarğ, 2003)
Dis fğrc alamanğn onemi kadar baskasğnğn dis fğrc asğnğ kullanmama da
c ocuklara og retilmesi gereken bir konudur. Cocuklar ku c u k yaslarda bunun
onemini kavramalğdğrlar. Mumu Dis Fşrc alşyor adlğ kitapta, havuc yerken
ku c u k bir havuc parc asğ disinin arasğna sğkğsan Mumu, c ok acğ c ekmektedir.
Annesi, Mumu…nun arkadasğ sincabğn dis fğrc asğyla bu havuc parc asğnğ
c ğkarabileceklerini du su nu r. Fakat sincabğn annesi, baskasğnğn dis fğrc asğnğ
kullanmanğn yanlğs bir davranğs oldug unu, bunun insanlarğ hasta
edebileceg ini soyler ve Mumu…ya yeni bir dis fğrc asğ hediye eder. Burada
sincabğn annesinin ag zğndan c ocuklara mesaj verilmektedir: ”Sakşn
baskasşnşn fşrc asşyla dislerini fşrc alama. Bu hastalanmana sebep olabilir.
Bundan sonra dislerini her gun fşrc alarsan, yemek parc alarş seni rahatsşz
etmez, dislerin bembeyaz olur.â (Oltulu, 14) O gu nden sonra her gu n
dislerini fğrc alayan Mumu, hem sag lğklğ dislere sahip olur, hem de c ok
sevdig i havucu rahatc a yer. Baskasğnğn dis fğrc asğnğ kullanma teklifinin
anneden gelmesi, bir c ocuk kitabğnda olmamasğ gereken bir yaklasğmdğr. Bu
teklifin c ocuktan gelmesi daha uygun olacaktğr.
Sert kabuklu yiyecekler, tğpkğ tatlğ yiyecekler gibi dislere zarar
vermektedirler. Bu tu r yiyecekleri disler yerine uygun bir nesne ile kğrmak
gerekir. Aksi takdirde, dislerin zarar gormesi kac ğnğlmazdğr. Iki sincap
kardesin basğndan gec en olaylarğn anlatğldğg ğ Inci Gibi Disler adlğ kitapta,
sincap kardesler ceviz yemeyi c ok sevmektedirler. Bu yu k sincap, cevizleri
tas ile kğrarken, ku c u k sincap disleri ile kğrmaktadğr. Bir gu n yine disleri ile
ceviz kğrarken ku c u k sincabğn disi kğrğlğr, acğ ile eve gelir. Bu yu k sincap,
disleri ile ceviz kğrdğg ğ ve dislerini fğrc alamadğg ğ ic in kardesine kğzar. Anne
sincap, ku c u k sincabğ dis hekimine gotu r. Dis hekimi, sincabğn c u ru k disine
batan ceviz kabug unu c ğkarğr. Iki gu n sonra tekrar dis hekimine giden
sincabğn disine dolgu yapğlğr. Doktor, ku c u k sincaba dislerine iyi bakmasğnğ,
yemeklerden sonra ve yatmadan once fğrc alamasğnğ og u tler. Ku c u k sincap, o
gu nden sonra dislerini du zenli olarak fğrc alar, sag lğklğ ve inci gibi dislere
sahip olur. (Sivaslğog lu, yayğn yğlğ belirtilmemis)
Disler fğrc alanmazsa c u ru r ve c u ru yen disler, etrafa kotu kokular yayar. Bu
durum hem dislerini fğrc alamayan kisiyi hem de etrafğndakileri rahatsğz eder.
Papu Disler U lkesinde adlğ kitabğn kahramanğ Papu, Huzur ormanğnda ailesi
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ile birlikte yasayan sevimli bir kangurudur. Papu…nun eg itimine ve sag lğg ğna
ozen gosteren annesi, bir aksam Papu…ya dis sag lğg ğ ile ilgili bir kitap okur.
Dis fğrc alamayğ sevmeyen Papu, annesini dikkatle dinler. Papu, bir yandan
annesini, dig er yandan kitabğn resimlerini inceler. Resimlerden birinde,
korkunc goru nu mlu bir mikrop, acğmasğzca dislere saldğrmaktadğr. Kitabğ
dinledikten sonra uykuya dalan Papu, ru yasğnda disler u lkesine gider. Burasğ
c ok pis kokmaktadğr. Papu, bir su re sonra bu kokunun etrafğnğ saran c u ru k
dislerden yayğldğg ğnğ fark eder. Azğ disi, Papu…ya bir zamanlar u lkelerinin
c ok temiz oldug unu, gu zel koktug unu, hepsinin mutlu yasadğg ğnğ anlatğr. O
gu nler geride kalmğstğr. U lkeye mikroplar saldğrmğs, disleri c u ru tmektedir.
Dislerin durumuna c ok u zu len Papu, onlara nasğl yardğmcğ olabileceg ini
sorar. Azğ disi, biraz u zgu n ve biraz da kğzgğn cevap verir: ”Bizleri
fşrc alaman yeterliydi. Biraz o zen go stersen ulkemiz bu hale gelmezdi.„
(Karalğ, 15) Bu u lkenin kendi ag zğnğn ic i oldug unu anlayan Papu, sğc rayarak
uykudan uyanğr. Banyoya gider ve dislerini iyice fğrc alar. Disleri sanki ona
gu lu msemektedir. O gu nden sonra Papu dislerini fğrc alamayğ hic ihmal
etmez.
C evre Temizligi
Kisisel temizlig ine onem veren insanlarğn, yasadğg ğ c evreyi de temiz tutmasğ
hem kendilerine hem de beraber yasadğklarğ insanlara karsğ gorevleridir.
Cocuk kitaplarğnda insanlar, hem yasadğklarğ c evreyi, hem de hayvanlarğn
yasadğklarğ yerleri kirletmektedirler.
Kara Giysili U c Mutsuz Adam adlğ kitabğn ana du su ncesi, c evrenin temiz
tutulmasğdğr. Kitabğn kahramanlarğ olan u c adam, ressam, sair ve
mu zisyendir. Ilhamlarğnğ dog adan alan bu adamlar, bir zamanlar gu zel resim
ve beste yapğp siir yazarken, c evrenin kirlenmesi ile yeteneklerini
gosteremez hale gelirler: ”Yesil alanlar yok oldukc a, yag mur bize kustu.
Dereler sşrşldamaz oldu. Ormanlar yok oldukc a, kus cşvşltşlarş da yok oldu.â
(Gu ndu z, 12) Bu u c adam, her sabah bir parkta bulusarak asğk suratla
otururlar, hic gu lmezler. Gec mise ozlem duyan bu adamlarğ ic inde
bulunduklarğ kotu durumdan, kitabğn c ocuk kahramanğ kurtarğr. Zamanda
yolculuk makinesine sahip olan bu c ocuk, ressam, sair ve mu zisyeni
ozlemini c ektikleri zamana gonderir. Yeteneklerini tekrar sergilemeye
baslayan bu u c adam artğk c ok mutludurlar. Ancak kitap, anlatğlanlarğn bir
ru ya oldug unun ve gerc ek hayatta c evrenin c ok pis oldug unun
vurgulanmasğyla son bulur. Kitapta c evre kirlilig ine bir c ozu m onerilmemesi
ve kitabğn kotu sonla bitmesi c ocuk kitaplarğnda bulunmasğ gereken
niteliklerle ortu smemektedir.
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Nehirleri Koruyalşm, c evre kirlilig ini nehirlerin kirlenmesi boyutunda
inceleyen bir kitaptğr. Nehir kenarğndaki koylerinde mutlu bir sekilde
yasayan hayvanlarğn hayatğ, nehrin kirlenmesi ile birlikte altu st olur. Kitabğn
basğnda, yavrularğ atesler ic inde yatan bir kunduz ailesinden bahsedilir. Bu
yavrulara doktor c ag ğrmaya giden baykus, yolda nehirde balğk avlamaya
gitmis olan Tontonla Ponpon…u goru r. Balğklarğn hepsi oldu g u ic in balğk
avlayamamğslardğr. Koyu n doktoru olan tavsan, hastalanan hayvanlarğ ve olu
balğklarğ duydug unda bunun sebebinin fabrika atğklarğnğn nehir suyunu
kirletmesi oldug unu anlar. Fabrikalar, kimyasal madde atğklarğnğ nehre
bosaltmaktadğrlar. Kğsa su rede meydanda toplanan koy halkğ, fabrikanğn
onu nde bir gosteri du zenler, dilekc e yazarak isletme mu du ru ne ulastğrğr.
Kitabğn sonunda, nehrin temizlendig ini ve koyu n eski mutlu ortamğna kavustug u belirtilmektedir. Ancak nehri kimin temizledig i u zerinde durulmamğstğr.
Koydeki hastalar da doktorun verdig i ilac larla iyilesmeye baslarlar.
(Rainaud, 1998)
Insanlar, yasadğklarğ c evreyi bilinc sizce ve sorumsuzca kirletmekte, ileride
yasayabilecekleri olumsuzluklarğ goz ardğ etmektedirler. Zep ”Cevremizi
Koruyalğm„ alt baslğklğ kitapta, Zep isimli fare, yasadğg ğ peynir gezegeninden arkadaslarğ ile oynamak ic in du nyaya gelir. Can, Ece ve serc e, Zep…in
uzay aracğ ile gezmeye c ğkarlar. Insanlarğn yasamadğg ğ uzak bir adaya
gelirler. Cevre tertemizdir. Denizin temizlig i Zep ve arkadaslarğnğ bu yu ler ve
hep birlikte denizde yu zerler. Denizde yasayan canlğlar c ok mutludurlar.
Denizden c ğkğp uzay aracğyla baska yerler gormek ic in yola c ğkan Zep ve
arkadaslarğ kalabalğk bir kente gelirler. Bu kent deniz kenarğndadğr ama deniz
o kadar pistir ki insanlar denize giremezler. Kentte biraz dolasan Zep ve
arkadaslarğ her yerde c op yğg ğnlarğ ve mutsuz insanlar goru rler. Nefes
almanğn zor oldug u bu kentte adeta her yer gri renktedir. Kentte var olan bir
iki ag ac , bakğmsğzlğktan ve u zu ntu den boynunu bu kmu stu r. Can, gordu kleri
karsğsğnda c ok u zu lu r ve yapğlmasğ gerekenleri anlatğr: ”Insanlar c ok c alşsşp
c ok uretiyorlar. Ama c o plerini bo yle sokag a atmamalşlar. Onlarş, buyuk c o p
istasyonlarşnda biriktirip, yeniden kullanşlabilecek olanlarş ayşrmalşlar.
Babam o yle bir istasyonda c alşsşyor. Orada, camlarş, plastikleri ve kag ştlarş
ayşrşyorlar. Ayrşlanlarş fabrikalara verip yeniden uretiyorlar. Babam, her
zaman yaptşg ş isin ne kadar faydalş oldug unu anlatşr. Bo ylece hem daha
fazla ag ac kesilmiyor, hem de c evre kirlenmiyormus.â (Oksev, 11) Zep ve
arkadaslarğ insanlarğn c evre temizlig ine daha duyarlğ olmasğnğ u mit ederek
evlerine donerler. Kitabğn sonunda tam bir c ozu m u retilmemis olmasğ
olumsuzluk olarak yorumlanabilir.
Insanlar, hafta sonlarğnğ ag ac lğk yerlerde piknik yaparak deg erlendirirler.
Bazğ insanlar ormandan ayrğlğrken c opleri toplamamakta, ormanğ pis
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bğrakmaktadğrlar. Bir ayğ ailesinin kahraman oldug u Badi Ailesi Cevre
Temizlig inde adlğ kitapta baba ayğ, ailesini insanlarğn kirlettig i ormanğ
temizlemeye c ag ğrğr. Insanlar, tatil gu nlerinde ormanda piknik yapmakta,
ormanğ kirletip ayrğlmaktadğrlar. Temizlik ic in ormana giden ayğ ailesi, c ok
sasğrğr. Daha once c oplerle dolu olan orman, bir gurup ilkog retim og rencisi
tarafğndan temizlenmistir. Daha once ormanğ temizleyen ayğ ailesine
tesekku r eden c ocuklar, onlara bir de c ic ek demeti sunarlar. (Turan, y.t.y.)
Bazğ kitaplarda ormanğ kirletenler hayvanlardğr. Kahramanğ hayvan da olsa
mesaj tu m insanlara ve ozellikle c ocuklaradğr. Cevre bilinci de pek c ok
alğskanlğk gibi c ocuklukta kazandğrğlmalğdğr. Ormanş Koruyalşm adlğ kitapta,
ormanda piknik yapan bazğ hayvanlar ormanğ temizlemeden oradan
ayrğlğrlar. U stelik yaktğklarğ atesi de sondu rmemislerdir. Bazğ gonu llu
hayvanlar ormanğ temizler, etrafa, yerlere c op atğlmamasğ ic in uyarğ yazğlarğ
koyarlar. Ertesi gu n ormana gelen piknikc iler yine aynğ davranğslarğ
sergileyince hayvanlar, c evreye duyarsğz piknikc ilere bir ders vermek
isterler. Ormana gelen piknikc ileri hayalet kğlğg ğna girerek korkuturlar. Etrafğ
pis bğrakan hayvanlar, perili zannettikleri bu ormana bir daha gelmemeye
karar verirler. Ertesi gu n ormana gelen insanlarğ goren hayvanlar, onlarğn da
c evreyi kirletmesinden korkarlar. Fakat ku c u k bir c ocug un elindeki kag ğdğ
c op tenekesine attğg ğnğ goru nce c ok sevinirler. Ormanğ temizlemeden
ayrğlmanğn sakğncalarğ, kitabğn ana kahramanlarğ Tonton ile Ponpon…un
bu yu kbabasğnğn ag zğndan dile getirilmistir: ”Co pleri ortada bşrakmak olacak
sey deg il. Siseler, konserve kutularş, plastik torbalar kendilig inden c uruyup
yok olmaz, dog aya karşsmazlar. Bu bo yle surerse guzelim ormanşmşz
c o plug e do ner.â (Rainaud, y.t.y.)
Cocuklarğn gu nlerinin bu yu k bolu mu nu gec irdikleri okullarğnğ ve sğnğflarğnğ
temiz tutma konusunda bilinc lendirilmesi c ok onemlidir. Bu, soz konusu
c ocuk oldug unda bazen bir yarğsma aracğlğg ğyla verilebilir. Temizlik; Ama
Nasşl? adlğ kitabğn kahramanlarğ, sğnğflarğnğn temizlig ine dikkat etmeyen
ilkog retim ikinci sğnğf og rencileridir. O g retmenlerinin bu tu n uyarğlarğna
rag men sğnğflarğnğn temizlig ine dikkat etmeyen og renciler, okul c apğnda
du zenlenen ve ”yasanğr bir c evre yaratmayğ„ hedefleyen yarğsmayğ duyunca
deg ismeye karar verirler ve ertesi gu n sğnğflarğnğ temizlerler. Yarğsmada
birinci olan sğnğf, okul tarafğndan du zenlenecek bir geziye gitmeye hak
kazanacaktğr. Yarğsma sonunda birinci olan sğnğftaki og renciler, artğk temiz
bir c evre bilincine kavusmuslardğr. (Elmacğog lu, 2001)
Temizlikte asğrğya gitmek bazen c evremizde yasayanlarğ rahatsğz edebilir.
Boyle bir takğntğ kisiye de zarar verebilir. Her konuda oldug u gibi temizlik
konusunda da olc u lu olmak gerekir. Linda Temizlik Hastasş adlğ kitap bu
konuya deg inmektedir. Kitapta, evinin ve yasadğg ğ c evrenin temizlig ine asğrğ
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onem veren bir sincap anlatğlmaktadğr. Bu sincap, temizlig i adeta hastalğk
derecesine getirmistir ve c evresi bundan rahatsğzdğr. Linda, evine oturmaya
gelen arkadaslarğ gittikten sonra onlarğn dokundug u her seyi temizlemektedir. Bunu bilen arkadaslarğ Linda…ya bu durumdan rahatsğz olduklarğnğ
iletirler. Bunun bir hastalğk oldug unun farkğnda olan Linda…nğn deg ismeye
niyeti yoktur. Linda, evi toz olacak, bahc esi kirlenecek diye c ocuklarğ evine
yaklastğrmaz. Bu kadar titiz olan Linda, bir gu n yag mur yag maya baslayğnca
c ok sevinir c u nku evine toz girmeyecektir. Oysa yag mur her yeri c amur
ic inde bğrakmğstğr. Kitap bir deyim ile son bulur: ”Linda, yag murdan
kac arken doluya tutulmustu.â (Damla Yayğnevi, 16) Kitabğn sonunun
olumsuz bitmesi c ocuk kitaplarğ ac ğsğndan dog ru olmadğg ğ gibi temizlikte
asğrğya gitme c ocuklarğn ilgisini c ekecek bir konu da olmayabilir.

Mikroplar
Cocuk kitaplarğnda temizlig in islevi ne olursa olsun, pis olmak mikroplarğ
c ag rğstğrmakta, temizlik de mikroplardan kurtulmak ic in yapğlmaktadğr.
Dislerini fğrc alamayan c ocuklarğn dislerini mikroplar yer, ellerini yğkamayan
c ocuklarğn midesine mikroplar hu cum eder. Yğkanmadan yenilen yiyecekler
vu cuda mikrop tasğr“ Cocuk kitaplarğnda c og unlukla olumsuz yonleriyle
anlatğlan mikroplar, pis yerlerde yasar, konusur, acğkğr, yemek yer, insanlarğn
vu cuduna girerek onlarğ hasta etmek ic in fğrsat kollar. Kitaplarda mikroplarğn
ortaya c ğkmalarğ ve sonrasğnda hayatta kalmalarğ c ocuklarğn temizlig ine ne
kadar dikkat ettikleriyle yakğndan ilgilidir.
Tike ile Pike adlğ kitapta, Tike ve Pike adlğ iki mikrobun arkadaslğg ğ ve
maceralarğ anlatğlmaktadğr. O nceleri pis bir sehirde yasayan ve mutlu olan bu
iki arkadas, sehirde yasayan c ocuklarğn temizlig e dikkat etmeleriyle ac
kalğrlar, burada yasayamayacaklarğnğ anlarlar. Kitapta, c ocuklara og retici
bilgiler verilmistir: ”Mikroplar pis yerlerde yasar ve c og alşrdş. Kuc uk kuc uk
canavarlardş onlar. Insanlar go zleri ile go remezdi. Yşkanmayan ellere,
kşyafetlere yapşsşr, canlşlarşn ic ine girmeyi beklerlerdi. Ilk fşrsatta ic eri girip
orada yasamaya baslarlardş. Tabii ki canlşlarş hasta ederlerdi. Tike ile
Pike…nin de en buyuk hayali bir insan vucudu ic ine yerlesmekti.
䡐 䡐 䡐 ..
Bir mikrop o nce iyi bir go zlemci olmalşydş:
*Co pluklerde veya c o plere yakşn yerlerde oynayan,
*Temizlig ine dikkat etmeyen,
*Spor yapma alşskanlşg ş olmayan,
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*Yeterli, dengeli, duzenli beslenmeyen,
*Ac şkta satşlan yiyecekleri tercih eden c ocuklarş dikkatle sec meli,
onlarşn vucutlarşnşn ic ine girmeliydi.„ (Cetin, 6)
Mik ile Rop, mikroplarğn da iyi olabileceg ini ve iyi mikrobun odu lu nu
alacag ğnğ, kotu nu n ise cezasğnğ c ekeceg ini vurgulayan bir c ocuk kitabğdğr.
Mikrop sozcu g u nu n hecelenerek iki kahraman ismi olusturdug u kitapta, Mik
ve Rop adlğ iki kardes vardğr. Bunlardan Mik, etrafğndakilere iyilik yaparken,
kotu lu k yapmakla ug rasan Rop, bir tavsanğn disine yerlesir, disi yiyerek
c u ru tu r ve kotu lu g u nu n cezasğnğ c u ru k disin kotu kokusuna katlanarak oder.
Mik ise bir elma ag acğ ile dost olur ve gu zel kokular ic inde yasar. Kitabğn
sonunda kotu kalpli Rop, kotu lu klerinden dolayğ pisman olur. (Sirin, y.t.y.)
Go runmeyen Canavarlar, baslğca kahramanlarğ verem, kolera, veba, tifo,
ac lğk, karasinek, bilgisizlik ve pislik olan bir c ocuk oyunudur. Bilgisizlik ve
iyi beslenmeme pislik ile birlesince insanlar c esitli hastalğklara
yakalanmaktadğrlar. Eserin kahramanlarğndan pislik, yasamak ic in nasğl bir
ortam aradğg ğnğ soyle ifade eder: ”Bir ev buldum c ok rahattş. Orada bulunanlardan hic biri elini yuzunu, c amasşrlarşnş yşkamşyor. Yiyecek kaplarşnşn
uzerleri daima ac şk kalşyor. Ben de rahat rahat oturuyorum.â (Besleyici,
181)
Milli Eg itim Bakanlğg ğ Cocuk Edebiyatğ dizisinden c ğkan Mikroplar
Toplantşsş adlğ kitapta, temizlik, su ve sabunla basğ dertte olan mikroplarğn
bu du smanlara karsğ yaptğklarğ toplantğ anlatğlğr. Bas mikrop, arkadaslarğna
nerelerde rahat yasayabileceklerini anlatğr. Her gec en gu n insanlar
temizlig ine daha c ok dikkat eder hale gelse de hala temizlig ine dikkat
etmeyen c ocuklar vardğr ve bu c ocuklar, mikroplarğn hedefidir: ”Bas mikrop,
bakşn hala yiyecekleri yşkamadan yiyen c ocuklar var. Bu demektir ki, onlarş
kolaylşkla hasta edebiliriz, dedi. Co plerin ve c o pluklerin biz mikroplar ic in
en mukemmel yerler oldug unu asla unutmayşn. Bakşn iste, bizim, c o pluklerde
yasadşg şmşzş bilmeyen ya da unutan c ocuklar halen var. Bas mikrop,
heyecanlş heyecanlş hele hele bo yle c o pluklerde oynayan, sokaktan evine
girince ya da tuvaletten sonra elini, yuzunu yşkamayan c ocuklar go rdunuz
muonlarşn pesini sakşn bşrakmayşn.â (Tug rul, 10)
Sag lşk adlğ kitabğn kahramanlarğ Oya, Kaya ve Gu zel Kus, mikroplar
toplantğsğna giderler. Burada toplanan mikroplar tek tek konusurlar. Sğtma
mikrobu, gu ney illerine gidecektir, orada kurutulmamğs bataklğklar ve bol
sivrisinek vardğr. Nezle ve grip mikrobu hallerinden memnundurlar.
Insanlarğn tu mu onlara yardğmcğ olmakta, hasta iken opu serek c og almalarğna
fğrsat vermektedirler. Ag zğnğ kapatmadan hapsğranlar ve yerlere tu ku renler
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de onlarğn yardğmcğlarğdğr ve bunlarğn sayğsğ o kadar c oktur ki hic
yorulmamaktadğrlar. Sarğkonak Mahallesinden gelen sarğlğk mikrobu ise bu
mahallenin tam onlara gore oldug unu, c ocuklarğn bakğmsğz oldug unu, pis
sularğn ac ğkta aktğg ğnğ, yollarğn pislik ic inde oldug unu, ic me sularğnğn ilac sğz,
c oplerin c evreye dag ğlmğs oldug unu belirtir. Tu m mikroplar, bu mahalleye
yerlesmeye karar verirler. Oya, Kaya ve Gu zel Kus da Sarğkonak
Mahallesine giderek olanğ biteni muhtara anlatğrlar. Muhtar, Oya ve Kaya…ya
tesekku r eder, belediyeden yardğm istemeye gider ve kitap sona erer. Bu
bakğmsğz mahallenin sorununun c ozu lmemis olmasğ, okuyucuda kitabğn
yarğm kaldğg ğ gibi bir izlenim olusturmaktadğr. (Arğkan, 1989)
Genel Olarak Temizlik
Bazğ c ocuk kitaplarğ tek bir konuyu ele alğp o dog rultuda bir ana du su nceye
ulasmak yerine, pek c ok temizlik konusuna yer vermektedir. Meyveleri ve
sebzeleri yğkadğktan sonra yeme, banyo yapma, yu z yğkama, kğyafet
temizlig i, ac ğkta satğlan yiyeceklerin pislig i, c evrenin ve yasanğlan yerin
temiz tutulmasğ, mikroplara karsğ korunma ve asğnğn onemi bu konulardan
bazğlarğdğr. Genelinde belli bir olay orgu su nu n bulunmadğg ğ bu kitaplarda
og retici bir u slup kullanğlmğstğr. Doktor Arş Cimcime, Zep, Oya…nşn Sorusu,
Kibarcşk Temiz Cocuk, Sag lşk ve Cevre, Fşrfşr Ev Islerine Yardşm Ediyor,
Mşrmşr Temizlig i O g reniyor, Sag lşklş Yasam, Temiz ve Sag lşklş Olalşm,
O zgun Ali Sag lşklş Buyumeyi O g reniyor, Tonton Ali Sag lşklş Buyuyor,
Sag lşklş Buyuyelim, Isşl Kardes Asş Oluyor bu kitaplardan bazğlarğdğr.
Sonuc
Kitaplar, c ok ku c u k yaslardan itibaren c ocuk eg itiminde onemli yere
sahiptir. Cocug un yasamğnda bu denli onem tasğyan kitaplarğn ozenle
hazğrlanmasğ gerekir. Ic erik olarak iyi hazğrlanmğs bir kitap aracğlğg ğyla
c ocug a olumlu davranğslar kazandğrğlabilir. Ilk olarak ailede baslayan
temizlik alğskanlğg ğ kitaplarla desteklendig inde kalğcğ olabilir.
O zellikle okul oncesi donem olarak adlandğrğlan alt yas gruplarğnğn
du zeyindeki kitaplarda temizlik alğskanlğg ğ yog un olarak vurgulanmaktadğr.
Dis fğrc alama, banyo yapma, el yğkama, c evre temizlig i ve genel olarak
temizlik kurallarğ kitaplarda en sğk vurgulanan konulardğr. Temizlik denince
akla gelen mikroplar, c ocuk kitaplarğnda kisilestirilmektedir. Asğrğ bir
temizlik takğntğsğ, temizlik kurallarğna dikkat etmemek kadar sakğncalğ
olabilir. Cocuk kitaplarğnda, insanlarğn yasadğklarğ c evreyi sorumsuzca
kirlettiklerine dikkat c ekilmektedir.
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Incelenen kitaplar, c ocuk kitaplarğnda bulunmasğ gereken ozelliklere uygun
olarak genellikle olumlu sonlanmaktadğr. Cog u kitapta temizlik alğskanlğg ğ
bir olay orgu su etrafğnda anlatğlğrken, bazğlarğnda og retici bir yaklasğm goze
c arpmaktadğr. Bilinc li ailelerin sec eceg i iyi resimlenmis ve iyi kurgulanmğs
bir c ocuk kitabğnğn c ocug a temizlik alğskanlğg ğ edindirmede onemli rol
u stleneceg i unutulmamalğdğr.
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Cleaning in Preschool Children䕄s Books
Summary
People who are between infancy and adolescence period are called child.
The education given to the child who is in the developing period from all
aspects is essential for shaping the society of which he is an individual and
in which he lives.
Preschool period is the most important step in forming child…s emotional,
social development and personality. Stimuli which are very important in
human…s life are the basic foundation of especially mental and language
development. Children who meet with the books in the very early years, if he
has met with the right books, reading book will become a habit. This
period…s children books are illustrated, without texture and they are
instructional. Main concepts which have places in child…s life such as family,
friend, game nourishment and cleaning are presented by these books. As it is
child…s first meeting with the books, books addressing to this period…s
children should be prepared with great care. In this period, as children do not
know how to read and write, they are affected by the people who read or
explain the book. The effect of these people…s positive attitude or behaviors
on children should not be undervalued. Many positive feelings, behaviors
and habits can be given to the child with books in a more funny and effective
way. In the preschool period in which child…s personality is shaped and
various values are acquired, it is unavoidable that the book has an
educational function besides entertaining function. Illustrated story books
which include the social and emotional subjects such as fear, loneliness,
illness, being jealous of brother or sister, problems of sleep and nourishment
and sharing strengthen their self-confidence as it makes them think that there
are other people who think in the way they think and who shares the same
experiences with them. As books carry out a mental act by using seeing and
hearing sense spontaneously, they also help the development of the basic
mental abilities. Bath books that are resistant to water, illustrated books,
fairy tales and story books that are decorated with beautiful pictures are the
first materials which makes children become familiar to the book.
Every literature work gives a message to the addressed people. Artist, in
order to share his feelings and ideas, gives his message with his own way of
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expressing. Main idea which is the basic idea that is wanted to be shared in
the written or oral works sometimes aims to educate the addressed
individual. This education aim is intensely included in the low level age
books. Cleaning habit which starts in the family, when supported with the
books, can be permanent.
Especially in the six age group level books, which is also called preschool
period, cleaning habit is intensely emphasized. Tooth brushing, taking a
bath, washing hands, cleaning of environment and general cleaning rules are
mostly emphasized subjects in the books. Germs, which come to our minds
when we think of cleaning, are personalized in the children books. An
excessive cleaning habit can be as problematic as not caring about cleaning
rules. In children books, it is strongly stressed that people pollute the
environment irresponsibly.
Cleaning is an inseparable part of human…s life from birth to death. Books,
which meet child…s interest and needs, support his logical and emotional
developments, shortly which have a major place in child…s education, cannot
be expected to be insensitive to this important subject. By starting with the
pre-school period in which human…s habits, and more importantly his
character get established, it is seen that in each part of the childhood books
mention the subject of cleaning.
In the research, books that are included in the definition of children literature
and that address to various age groups are examined in terms of giving place
to the habit of cleaning, results about the approaches to this subject are tried
to be reached.
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