
Çocuklar Süper Kahramanlara 
Neden İhtiyaç Duyarlar?



Kim Duymaz Ki?

• Çocuklar

• Büyükler

• İngiliz Kraliçesi

• Osmanlı Sultanları





Ama çocuklar?

• Merak etmek isterler

• Heyecan yaşamak isterler

• Takdir almak isterler



Sorular?

• Kahraman kim, süper kahraman kim?

• Hangisine ihtiyaç var neden?

• Faydası var mı?



Sorunlar?

• Ne verelim?

• Nasıl verelim?

• Ne kadar verelim? 



Kahraman kim, süper kahraman kim?

• Kahraman, gerçek ya da efsanelere özgü muhteşem cesaretiyle 
olağandışı işleri gerçekleştirebilen kişileridir. 

• Süper kahraman ise, bir bilim-kurgu/fantastik yapının ürünü olan ve 
savaşan karakterlerdir. Bunlar, doğaüstü güçlere ve ekipmanlara sahip 
olan genellikle popüler çocuk ve fantastik literatürde yer alan 
kişilerdir.



Hangisine ihtiyaç var?

• Gerçek hayatın gelişim süreçlerine yardımcı olduğu ölçüde her ikisine 
de yaş dönemine göre değişen ölçüde ihtiyaç var 



Neden İhtiyaç Var?



Kendini Tercih Etmek

• Nasıl bir insanım?



Kendini İnşa Etmek

• Nasıl davranayım?



Kendi Gerçekliğini Yapılandırmak

• Bugünün gerçeği kimin gerçeği

• Çocuk için bugün kadar yarın da var



Süper kahraman yaşayarak öğretiyor

• Çocuklar yaşamıyor



Hayat Sıkıcı



Faydası var mı?

• Hayatı ve ilişkileri öğretir

• Özdeşim kurma ihtiyacını karşılar

• Davranış geliştirmede kaynak olur

• Hayal dünyasını zenginleştirir

• Yaratıcılığı geliştirir

• Özgüveni artırır



Ne Verelim?

• Yerel ya da evrensel olabilir

• Ortak insani değerlere vurgu yapmak öncelik

• Kültürel değerleri de tanıtmalı

• Gerçek hayatta bir şekilde karşılığını bularak çocuklar kendini 
gösterebilmeli, 

• Yaşa ve gelişime göre değişen süre ve içerikte olmalı



Ne Kadar Verelim?

• Yaş ve gelişim dönemine göre değişir



Nasıl Verelim?



Etki sırası kaybolmasın

• Aile yapısı

• Okul ortamı

• Yakın çevre

• Süper kahramanlar



Günlük gündemden ne alıyor?

• Aileden aldıkları

• Okuldan aldıkları

• Yakın çevreden aldıkları; 

• Süper kahramandan ne alacağını etkiliyor.



Verilmek istenen ne, çocuğun aldığı ne?



Verilmek istenen ne, çocuğun aldığı ne?

• Çocuğun aldığı ailesinin yapısı, kendi psikolojik profiline, etkileşimde 
bulunduğu çevreye göre değişir. Dolayısıyla süper kahramanlar 
üzerinden olumlu bir mesaj verilmek isteniyorsa bunu ayrıca çocukla 
konuşmak ve bu konuyla ilgili velileri eğitmekte fayda var

• Nitekim bir araştırmada çocukların süper kahramanlardan pozitif 
davranışlar kadar şiddet davranışı da aldıkları bulunmuştur (Mc
Crary,1999)



Şiddet mi mücadele mi?

• Çocuğun ihtiyacı mücadele görmek/öğrenmek, bu şiddetsiz de olur



Tek bir süper kahraman?

• Bir olmasın grup olsun, herkes kendinden bir şey bulsun



Kopyalamak mı, ilişki kurmak mı?

• İlişki kurduğu insanlar olmazsa, kopyalar; kopyalarsa kendi kaybolur



Gerçeklik kırılır mı?

• Aynı gerçek üstü içerik defalarca seyredilirse şüpheli?



Bitirmeden...



Önce çocuğa yatırım yapalım

• Çocukların kendilerini nasıl değerlendirdikleri süperkahramanlarını
nasıl değerlendirdiklerini de etkiler (Martin,2007)

• Dolayısıyla süper kahramanın yanında öncelikle ve özellikle çocuğun 
kendini objektif ve bir yanıyla pozitif değerlendirmesine yardımcı 
olunmalı, bu süreçte belki süper kahramanlar kullanılmalıdır



Tek olmaz,beraber olur

• Süper kahramanlar eğitimde yardımcı kaynak olabilir ana kaynak 
olarak değerlendirmeyelim


