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SUNUŞ

İnsana, doğaya, yaşama saygı, bilişsel ve duyuşsal boyutlu bir birikimdir. Bu 
birikim, bebeklikten başlayarak nitelikli uyaranların kılavuzluğunda duyu algıla-
rının öğrenme sürecine katılmasıyla yapılanmaya başlar. İletişim kurma, sorun 
çözme, tasarlama anlama ve anlatmayı gerektiren yetilerdir; kavram tasarımı sü-
reciyle birlikte nitelik kazanır. Yalın bir söyleyişle kişinin yaşam ve insan gerçekli-
ğini anlamlandırabilmesi için erken dönemden başlayarak kavramsal gelişiminin 
desteklenmesi, duyu algılarının bilinçlendirilmesi gerekir.

Dil, duygu ve düşünce evrenini yapılandıran, bu evrenin sınırlarını biçim-
lendiren bir araçtır. İnsan, düşünme ve iletişim aracı olan dilin olanaklarına ege-
men oldukça özgürleşir; bilimsel ve sanatsal yaratıcılığın da öznesi olabilir. İnsan 
olmanın, insana özgü eylemlerin, insana yaraşır biçimde yaşama geçirilebilme-
sinin kaynağıdır dil. Bireylerin ve toplumların nice yaşantıların kılavuzluğunda 
sınayarak geliştirdikleri insana yönelik yüksek ve yararlı, ahlaka özgü değerlerin 
algılanıp yaşama geçirilebilmesi ile kişilerin dilsel ve düşünsel yetkinliği arasında 
güçlü bir koşutluktan söz edilebilir.

Dil, insanın doğumla başlayıp aile, çevre ve okulla birlikte sürdürülen öğren-
meye yönelik çabalarının; insana, yaşama ilişkin duyarlıkların niteliğini biçimlen-
diren bir dizgedir. Edebiyat, bu dizgenin insan yaşamını anlamlı ve değerli kılmak 
için eyleme geçmiş adıdır; yaratıcısı da sanatçıdır. İnsanı insan kılan tüm değerler, 
insanı insanlıktan çıkaran ilkellikler yazarın ilgi ve duyarlık alanına girer. İnsanoğ-
lunun tüm gerçekliği, yazarın, düş ve düşünce gücünün tanıklığında, dilin yaratıcı 
anlatım olanaklarıyla okura sunulur. 

Dilin anlam oluşturma gücünü somutlayan, sanatçının duyarlığıyla örülmüş 
kurgusal evrende, okurla buluşturulan gerçeklik, tümüyle insana ve yaşama özgü-
dür. Bu gerçeklikle buluşan her özne, kurgulanan yaşam durumlarının sunduğu 
estetik nitelikli iletilerin kılavuzluğunda, insana ulaşır; insan denilen varlığı tüm 
boyutlarıyla anlamaya dayalı bir sorumluluk üstlenir. Duyu algılarını devindiren, 
kavramsal birikimi geliştiren; okuru insana ulaştıran bu etkileşim, özlü bir belirle-
meyle insanlaşma sürecidir. Demokratik toplumların gereksinim duyduğu, düşü-
nen duyarlı bireylerin yetişmesine olanak sağlar. 

Prof. Dr. Canan ASLAN’ın hazırladığı, “Çocuk Edebiyatı ve Duyarlık Eğitimi” 
adlı beş bölümden oluşan çalışmada; düşünen duyarlı bireyler yetiştirme sürecin-
de, sanatın, edebiyatın işlevi bilimsel bir anlayışla çerçevelenmiş; okur yetiştirme 
sürecinin temel bir değişkeni olan çocuk edebiyatının duyarlık eğitimindeki yeri 
ve önemi üzerine odaklanılmıştır. 
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“Çocuk Edebiyatı ve Duyarlık Eğitimi”, çocuk edebiyatı yapıtlarından amaca 
uygun ve etkilice yararlanabilmek için, hangi soruların kılavuzluğuna gereksinim 
duyulacağını somutlayan ve bu soruları bir uygulamayla örneklendiren bir çalış-
madır.

Prof. Dr. Canan ASLAN’ın, “Duyarlık Atölyesi” olarak adlandırdığı eğitim or-
tamlarını yapılandırarak öğrencilerini duyarlı kılma amacını, bilimsel bir anlayışla 
kuşatmak isteyen tüm öğretmenlere, “Çocuk Edebiyatı ve Duyarlık Eğitimi” adlı 
çalışmayla buluşmalarını salık veriyorum.

“Çocuk Edebiyatı ve Duyarlık Eğitimi”nin, çocuk ve gençleri duyarlı bireyler 
olarak yetiştirmeyi önceleyen ailelere, öğretmen adaylarına, araştırmacılara kıla-
vuz olacağını düşünüyor; çocuk edebiyatının duyarlı bireyler yetiştirme işlevini 
başarıyla sunan sevgili öğrencim ve meslektaşım Prof. Dr. Canan ASLAN’ı içten-
likle kutluyorum. 

Prof. Dr. Sedat SEVER

Ağustos, 2019



ÖNSÖZ

Yalnızca kendi yaşamıyla ilgilenmeyip öteki insanların yaşadıkları sorun ve 
acıların da farkında olan, eşduyumsal ilişki kurarak onları anlamaya çalışan, ben-
cillikten sıyrılmış, farklılıkları zenginlik olarak gören ve hoşgörüyle karşılayan, 
insan onuruna saygılı, doğayı seven “duyarlı insan”lar yetiştirmek mutlu ve huzur-
lu bir dünyada yaşayabilmenin en önemli koşullarından biridir. Duyarlı insanın 
yetiştirilmesi, çocuğun yalnızca bilişsel yanının geliştirilmesiyle olanaklı olmaya-
bilir. Bu durumda gerek ailede gerekse eğitim-öğretim ortamlarında sanatsal anla-
tımları yoluyla çocuğu hem duyusal hem de duygusal eğitimden geçiren, yapıttaki 
olaylar ve kişiler üzerine düşünmeye yönelten, doğal ortamında ona çeşitli değer 
ve erdemlerin önemini sezdiren edebiyat yapıtlarının olanaklarından ilk çocukluk 
yıllarından başlayarak yararlanmak gerekir. 

Edebiyat, yaşam gerçekliğinden esinlenmiş bir “kurmaca gerçeklik”tir. Ya-
şamdan beslenen yazınsal bir gerçeklik söz konusudur edebiyat yapıtlarında. 
Tüm sanat dalları gibi edebiyat da insanı imgelerin güçlü biçimde canlandırıldığı 
inandırıcı ve etkileyici bir dünyanın içine çeker. Okur, başından bilir aslında bir 
kurmaca ortamla karşı karşıya bulunduğunu, yapıttaki yaşamın gerçek yaşamda 
birebir karşılığının olmadığını. Bunu bilmesine karşın bu kadar etkilenmesinin 
nedeni, yazınsal kurgudaki anlatının bir yandan okurun tüm duyularını ve duy-
gularını devindirmesi bir yandan onu düşünmeye yöneltmesi bir yandan da insanî 
değerlerin önemini ona çarpıcı ve büyüleyici bir biçimde duyumsatmasıdır. 

İnsanlar edebiyat yapıtlarını okurken kendi alışılagelmiş yaşamlarının dışına 
çıkar, her bir yapıtta yaşamın ve insan varlığının farklı bir yanıyla yüzleşir; doğal 
olarak farklı bir bilinç durumu içine girer, adeta büyülenirler. Kendilerini yapıtta-
ki olaylara, karakterlerin duygu ve düşüncelerine kaptırır, farklı yaşamlar üzerine 
yoğunlaşır; böylece farklı duyarlıklarla buluşurlar. Başka bir söyleyişle insanlar, 
Edmond Jaloux’nun “Okuduğumu yaşıyordum ve okuduğuma dönüşüyordum” 
yargısını doğrular biçimde okuduklarından etkilenir ve okudukları karakterlerin 
duyarlıklarını edinirler. Llosa (2012:47)’ya göre roman sanatı, bizleri büyüleyen 
kurmacaları uyumlu ve yaşam dolu bir bütün halinde tutar. Romanın inandırıcı-
lığı öylesine güçlüdür ki kurmacaları her şeyden bağımsız, kendi kendilerini yara-
tan ve kendi kendilerine yeten varlıklarmış gibi görürüz. Kurmacalar, büyüleyici 
biçemleri ve yetkin yapılarıyla bizleri kandırırlar. Fischer (1993: 14-45)’e göre sanat 
da üstün bir büyücü olan sanatçı da toplum için, insanın dünyayı tanıyıp değişti-
rebilmesi için gereklidir; sanat salt özünde taşıdığı büyü yüzünden de gereklidir. 

Felski (2010: 72-73)’ye göre büyülenme, “Yoğun bir bağlanma haliyle bir es-
tetik nesnesine başka hiçbir şeyi umursamayacak kadar mutlak biçimde kapılma 
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duygusu”dur. Büyülenme önemlidir; çünkü insanların sanat yapıtlarına yönelme-
sinin bir nedeni de kendilerinin dışına çıkma, farklı bir bilinç durumu içine girme 
gereksinimidir. Singer (2003: 8)’e göre gerçek edebiyatın; rastlantıyı amaçla, kuşku-
yu inançla, tenin tutkularını ruhun özlemleriyle kaynaştırmak gibi büyülü bir gücü 
vardır. Sanatçıyı “üstün büyücü” olarak nitelendiren ve bu büyücünün toplum için 
gerekli olduğunu düşünen Fischer (1993: 13-14-44)’e göre, sanat başlangıçta gerçek 
ama bilinmeyen bir dünyaya egemen olmaya yarayan tılsımlı bir araç, aslında bir 
büyüydü. Sanatın bu büyücülük görevi zamanla toplumsal ilişkilere ışık tutmak, 
yoğunlaşan toplumlardaki insanları aydınlatmak, insanların toplumsal gerçekleri 
tanıyıp değiştirmelerine yardımcı olmak görevine dönüştü. Fischer’e göre, alın-
yazısı dünyayı değiştirmek olan bir sınıf için sanatın görevinin büyülemek yerine 
aydınlatmak, eyleme itmek olması ne denli doğruysa, sanatta büyünün payının ol-
duğu da o denli doğrudur. Çünkü sanat, özündeki büyüden yoksun olduğu zaman 
sanat olmaz. Gelişiminin bütün dönemlerinde, ağırbaşlıyken de eğlendiriciyken de 
inandırırken de abartırken de anlamlıyken de anlamsızken de düşleri işlerken de 
gerçekleri işlerken de sanatta büyünün her zaman bir payı olmuştur. Kagan (1993: 
477) da sanatı aynı zamanda bir büyülü ayna olarak düşünür. Bu aynada insan yal-
nızca düşsel bir başka insanı görmez, o insanda somut bir biçimde kendini de gö-
rür. Kendisiyle ilgili, kendi özüne ilişkin çok önemli gerçekleri öğrenir. 

Bu kitabı genel olarak sanatın ve özel olarak edebiyatın duyarlık edindirme 
konusundaki büyülü gücüne, bilinçli ve etkin alımlayıcısı çoğaldığında sanatın ve 
edebiyatın bir gün insan yaşamını büyük ölçüde kurtaracağına gönülden inandı-
ğım için yazdım. Sanat, gerçekten büyülüyor insanı. Bir erdem, bir değer ya da 
yaşanmış herhangi bir insanlık acısı üzerine verilen bir konferans bitiminde ko-
nuşmacı ne kadar etkileyici konuşursa konuşsun, konuşmadan çok etkilendiği için 
salondan ağlayarak çıkan insanları pek görmeyiz. Ancak, aynı konulu bir sinema 
filmini ya da bir tiyatro oyununu izledikten, aynı konulu bir edebiyat yapıtını oku-
duktan sonra çok etkilendiği için ağlayan ya da ağladığını söyleyen insanlar görüp 
duyarız. İşte bu durum, kaynağını gerçek yaşamdan alan ancak gerçek bir gerçek-
lik olmayan sanat yapıtlarının etkileyici ve büyüleyici gücünden kaynaklanıyor. 

Bu kitap beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “duyarlık” ve “duyarlık 
eğitimi” kavramlarının tanımları yapılarak anılan kavramların bu kitapta hangi an-
lamlarda kullanıldıkları açıklanmıştır. İkinci bölümde sanatın ve edebiyatın insan 
ve toplum yaşamı açısından çeşitli işlevleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde çocuk 
edebiyatı ürünlerinin çocuğun başta bilişsel, duyuşsal, toplumsal ve kültürel olmak 
üzere çeşitli gelişimleri açısından işlevleri üzerinde durulmuş; bu nitelikteki yapıt-
ların çocuğun duyarlık eğitimine katkıları tartışılmıştır. Bu bölümde ayrıca ”Edebi-
yat ve Öğreticilik” ile “Edebiyat ve Yazınsal İletişim” konuları da ele alınmıştır. Dör-
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düncü bölümde edebiyat yapıtlarının insanı nasıl duyarlı kılabildiği konusu üzerine 
odaklanılmış; duyarlık eğitiminin nasıl gerçekleştiği “Edebiyat ve Duyu Eğitimi”, 
“Edebiyat ve Duygu Eğitimi”, “Edebiyat ve Düşünme Eğitimi” ile “Edebiyat ve De-
ğer Eğitimi” başlıkları altında tartışılmıştır. Bu bölümde ayrıca duyarlık yeteneği-
nin kişiye kazandırılmasının önemi üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde çocu-
ğun duyarlık eğitimine katkı sağlayabilmesi için çocuk edebiyatı ürünleri üzerinde 
ne tür etkinlikler yapılabileceği, bu etkinliklerin yapılabileceği ortamın özellikleri 
üzerine açıklamalar yapılmış, söylenenleri somutlamak amacıyla bir çocuk kitabı 
üzerinden yapılabilecek etkinlikler örneklendirilmiştir. Bu bölümün sonunda ay-
rıca seslendikleri yaş grupları da belirtilerek çocuklarda çeşitli konularda duyarlık 
oluşturabileceği düşünülen kimi çocuk kitapları önerilmiştir. 

Belirtmeyi zorunluluk olarak gördüğüm bir konu var: Bu kitap birçok yön-
den olduğu gibi önerilen kitaplar yönünden de sınırlıdır. Bu çalışmada önerdiğim 
kitapların dışında gerek Türk gerekse Dünya çocuk edebiyatında çocuklarda du-
yarlık oluşumuna katkıda bulunabilecek daha birçok çocuk kitabı bulunmaktadır. 
Bunlar da zamanla duyarlık eğitimine katkıları bağlamında yazar tarafından de-
ğerlendirilecek ve uygun bulunanlar sonradan kitaba eklenecektir. 

Başta doktoraya başlamamdan bu yana akademisyenlik yaşamımın her aşa-
masında desteğini ve katkılarını esirgemeyen, “Çocuk Edebiyatı ve Duyarlık Eği-
timi” adlı dersimin adını koymama, içeriğini oluşturmama yardımcı olan, çok şey 
öğrendiğim ve hâlâ öğrenmelerime kaynaklık eden Sevgili Hocam Prof. Dr. Sedat 
SEVER’e çok çok teşekkür ediyorum. Yine doktora aşamasından bugüne her yol 
alışımda yanımda içtenlikle ve sıcacık duran, bana hep güç veren Sevgili Hocam 
Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN’e teşekkürüm candandır. Ayrıca, düşünsel ve 
duygusal desteklerini hep içimde, yüreğimde duyumsadığım ve kitaplarını, yazıla-
rını kendime temel birer kılavuz edindiğim çok Sevgili Hocalarım Prof. Dr. Cahit 
KAVCAR’a, Adnan BİNYAZAR’a ve Emin ÖZDEMİR’e, yazılarından çokça esin-
lendiğim Sevgili Selim İLERİ’ye, Prof. Dr. Zehra İPŞİROĞLU’na, Prof. Dr. Nermi 
UYGUR’a, tanıdığım günden bu yana beni hep onurlandıran ve güdüleyen çok 
Sevgili Hocam Prof. Dr. Güray KÖNİG’e, yapıtlarından yararlandığım sanatçıla-
ra ve kitabımın içeriğini oluşturmamda çalışmalarından güç aldığım tüm bilim 
insanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onurlandırıcı sözleriyle beni her 
zaman güdüleyen çok sevgili dostum ve meslektaşım Prof. Dr. Hasan Haluk ER-
DEM’e içten teşekkür ediyorum. Okuyarak çok değerli önerilerde bulunan sevgili 
öğrencilerim ve meslektaşlarım Onur TAŞDEMİR ile Fatma Esra KANMAZ’a, 
teknik konulardaki destek ve yardımları için sevgili Mehmet Yalçın KANMAZ'a, 
derslerimi büyük bir coşku ve mutlulukla yapmamı sağlayan sevgili öğrencilerime  
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Bu bölümde “duyarlık” ve “duyarlık eğitimi” kavramlarının tanımları yapıla-
rak bu kavramların kitapta hangi anlamlarda kullanıldıkları açıklanmış; duyarlık 
yeteneğinin kişiye kazandırılmasında sanatsal nitelikli uyaranların gerekliliğine 
dikkat çekilmiştir.  

Duyarlık Nedir? 
Sanatın karşıtı duyarsızlıktır. Kişiliğin olmaması,  

yaratıcılığın eksik olması, tekdüzelik, rutin, kısaca  
suskun bir yaşamdır. 

(Lewis Mumford, 1992)

Duyarlık sözcüğü (esk. hassasiyet; Fr. “sensibilité”, “sensitivité”; Alm. “emp-
findlichkeit”, “sensibilität”, “sinnlichkeit”; İng. “sensibility”, “sensitivity”), sözlük-
lerde farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. TDK’nin hazırladığı Türkçe Sözlük 
(1988:414) duyarlık sözcüğünü, “Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, 
hassasiyet”, “Zayıf bir etkiye karşı tepki gösterebilme yeteneği”; TDK Büyük Türk-
çe Sözlük (2019), “Duyarlı olma durumu, duygunluk, duyarlık, hassaslık”, “Duyu 
alabilme ve uyartılara cevap verebilme yeteneği” olarak tanımlamaktadır. Püskül-
lüoğlu (2005: 307-308)’na göre duyarlık, “Duyar olma durumu, duyum ve duy-
guları algılayabilme, duyumsayabilme yeteneği”dir. TÜBA Türkçe Bilim Terimleri 
Sözlüğü (2011:369)’nde bu sözcük, “1. çocg. ruhb. 1. Uyarıcılardan, özellikle de 
güçsüz uyarıcılardan kolayca etkilenme ya da uyarıyı ayırt etme yetisi. 2. Başkala-
rının duygularını özellikle belirgin olmadığı zamanlarda sezme yetisi. 3. Olumsuz 
etkilere kolayca kapılma, kolayca yaralanma. 4. Bir testin, belli bir özelliği saptama 
konusundaki doğruluk derecesi, 2. fel. İnsan aklının, duyu verilerini alma yetisi, 3. 
yazb. Bir yazar ya da şairin, güzellikleri ve başkalarının duygularını algılayabilmesi 
ve bu özelliğini yapıtlarında yansıtabilmesi” biçimlerinde tanımlanmıştır. Göğüş 
(1998: 48), bir anlatım terimi olarak duyarlık sözcüğünü, “1. Güzelliği, insanla-
rın neşe ve üzüntüsünü, her çeşit duyguyu anlayabilme yeteneği. 2. Yazın sanatın-
da kişilerin iç yaşamına girilmiş, neşe, sıkıntı ve sorunlarıyla anlatılmış olması” 
biçiminde tanımlamıştır. Aynı kökten türeyen “duyarlı” sözcüğü de sözlüklerde 
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“duyarlık” sözcüğüyle bağlantılı olarak tanımlanmaktadır. Kavcar vd. (2005: 167) 
“duyarlı” sözcüğünü, “1. Kendi dışında olanları sezip değerlendirebilen; görmez-
den gelmeyen; 2. Dış etkilerden çabuk etkilenen”; Püsküllüoğlu (2005: 307-308) 
ise “Dış etkilere karşı duyarlığı olan” biçiminde tanımlamışlardır.   

Bu kitapta “duyarlık” sözcüğü, “Yalnızca kendi yaşamıyla ilgilenmeyip başka-
larının yaşadıkları sorunların ve duyguların da farkında olma, başkalarına yapı-
lan haksızlıklara ve kötülüklere kayıtsız kalmama, usunu ve yüreğini işe koşarak 
bunları sorgulama, eşduyumsal (empatik) bir ilişkiye girerek bunlara karşı çıkma; 
insana ve doğaya bilinçle, sağduyuyla, anlayışla, sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşma ye-
teneği” anlamında kullanılmıştır (Aslan, 2013b). “Duyarlı” sözcüğü de yine “du-
yarlık” sözcüğüyle bağlantılı olarak bu kitapta “Kendi yaşamı dışında olup biten-
lerle ilgilenen, bunları umursayan, insanların yaşadıkları sorunları ve duyguları 
algılayan, başkalarına yapılan haksızlıkları ve kötülükleri görmezden gelmeyen, 
eşduyumsal bir ilişkiye girerek bunlara tepki gösteren, karşı çıkan; insana ve do-
ğaya bilinçle, sağduyuyla, anlayışla, sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşan kişi” anlamında 
kullanılmıştır.  

“Duy” kökünden türeyen “duyarlık” sözcüğü, kimi sözlük ve kaynaklarda 
“duyarlılık” biçiminde de kullanılmaktadır. Bu çalışmada “dilde en az çaba ilkesi” 
(“dilde tutumluluk”, “dil ekonomisi”) gereğince “duyarlık” sözcüğünün kullanıl-
ması yeğlenmiştir. İnsanların tanımı yapılan duyarlık yeteneğini kazanabilmeleri 
için küçük yaşlardan başlayarak duyarlık eğitiminden geçirilmeleri gerekmektedir. 

Duyarlık Eğitimi Nedir?  
Doğa var eder, bizi insan kılan sanattır. 

(Schiller)

Alanyazın incelendiğinde duyarlık eğitimiyle (İng. sensitivity training) ilgi-
li çeşitli tanımların olduğu görülmektedir. Bu tanımlardan biri, “Bireyin, küme 
içindeki işlevlerini ve kümenin birey üzerindeki etkilerini anlamasını sağlamak; 
kişinin hem kendi hem de başkalarının duygularına karşı duyarlığını geliştirmek 
amacı ile uygulanan eğitim”dir (TÜBA, 2011: 369). Özçelik (1998: 18) duyarlık 
eğitimini, “Katılanların kendilerinin ve diğerlerinin duygu, tutum ve davranışla-
rını karşılıklı olarak fark etmelerini ve kabullenmelerini sağlayan, onları bu yeni 
bilgilere dayanarak davranış değişikliğine yönelten bir eğitim yöntemi” olarak 
tanımlamıştır. Lakin (1973: 284)’e göre son yirmi yıldır değişik biçimlerde ge-
lişmekte olan bu eğitim; bireysel, etkileşimli ve örgütsel anlayışı içeren güçlü bir 
deneysel öğrenme yöntemidir. Açık etkileşimli işlemleri içeren değişim ve çatış-
ma çözme çalışmalarıdır. Yönetsel eğitimi kavramak ve iyi ilişkilerin kurulmasını 
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sağlamak amacıyla iletişimi kolaylaştıran, küme elemanları arasındaki sorunları 
ortaya koyan ve onlara geribildirim veren bir lider eşliğinde fabrikadan sınıfla-
ra, toplumdan bireye kadar geniş bir yelpazede uygulanmıştır. Bu eğitimde lider, 
gruptakilerin kendilerini ve ötekilerini anlamalarına; insanların kendi önyargıla-
rının farkına varmalarına ve duyarlık eğitiminden etkili biçimde yararlanmalarına 
yardımcı olur.  

“Farklılık eğitimi” olarak da bilinen duyarlık eğitimi, genel olarak katılımcı-
ların birbirlerini anlamalarına ve birbirlerine saygı duymalarına yardım edecek 
konferanslar, açık oturumlar ve uygulamalardan oluşur. Bu eğitimin en önemli 
amaçlarından biri, farklı geçmişlere sahip olan insanların birbirlerini yanlış anla-
madan, takım bütünlüğü içinde ve etkili bir biçimde iletişim kurmalarına yardım-
cı olmaktır. İş ortamındaki insanların büyük ölçüde farklı inanç ve yaşam biçimle-
rine sahip olmaları durumunda, çalışanların müşterilerle profesyonel bir biçimde 
ilgilenmeleri ve yasal bir sorun yaşamamaları için bu eğitim verilir (http://www.
wisegeek.com/what-is-sensitivity-training.htm). Bu tür bir duyarlık eğitiminin 
amacı bireylerin kendilerini, başkalarını, grubu ve örgütü daha iyi anlamalarına 
yardımcı olmak; onların davranışlarını değiştirmek, insancıl ilişkiler kurma ko-
nusundaki yeteneklerini artırmak üzere onlara yeni ve üstün yetenekler kazandır-
mak; kısaca, insanların yüz yüze iletişimde neler olduğunun daha da çok farkında 
olmalarına yardımcı olmaktır (Corey ve Corey, 1970; Dicle ve Dicle, 1970).

Özetlemeli bir anlatımla bu açıklamalarda sözü edilen duyarlık eğitimi, “İn-
sanların özellikle iş ve eğitim ortamlarında kendi bakış açılarını ortaya koyarlar-
ken birbirlerini yanlış anlamamalarını, eşduyum becerisi kazanmalarını, sorun 
ve çatışmaları farklı bakış açılarıyla daha kolay çözmelerini sağlamak amacıyla 
verilen eğitim” anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, bir kurum içindeki üyelerin 
daha verimli ve sağlıklı çalışmalarını sağlayacak davranışlar kazandırmak ama-
cıyla liderler eşliğinde konferanslar, açık oturumlar ve uygulamalardan oluşan bir 
eğitim söz konusudur. Eğitim ortamlarında sanatın ve onun önemli bir dalı olan 
edebiyatın olanaklarından değil, bu konuda eğitimli bir liderin bilgi ve deneyim-
lerinden yararlanılır. Bir duygu ve tutum kazandırma eğitimi söz konusu olmakla 
birlikte bu eğitim, sanat yapıtlarının sezdirici/duyumsatıcı iletileri yoluyla değil; 
bilgilendirme çalışmaları ve çeşitli uygulamalar yoluyla yapılmaktadır.  

Bu kitapta ele alınan “duyarlık eğitimi” kavramı, yukarıda tanımlanan ve çe-
şitli özelliklerinden söz edilen duyarlık eğitiminden farklılık göstermektedir. Bu 
kitapta üzerinde durulan “duyarlık eğitimi” kavramından, “İnsanı yaşadığı toplum 
ve dünyadaki olaylara, olgulara, sorun ve çıkmazlara, yaşama, insana ve doğaya 
karşı edebiyat yapıtlarının sezdirimleriyle duyarlı kılmaya yönelik eğitim” anla-
şılmalıdır. Başka bir deyişle, bu çalışmada ele alınan duyarlık eğitimi, “Edebiyat 
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