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Bir de Çocuklar İçin Edebiyat
elişme çağındaki çocukların duygu ve düşünce dün-
yasına, anlama ve kavrama becerilerine seslenen ede-
biyata çocuk edebiyatı denir. Terim; 20. yüzyılın ilk 
yarısında ortaya çıkmış, her yaştan çocuğu hedef alan 

duyarlığın ifade biçimi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Temel kaynağı çocuk ve çocukluk olan; çocuğun algı, ilgi, 

dikkat, duygu, düşünce ve hayal dünyasına uygun; çocuk bakı-
şını ve çocuk gerçekliğini yansıtan; ölçüde, dilde, düşüncede ve 
tiplerde çocuğa göre içeriği yalın biçimde ve içtenlikle gerçek-
leştiren; çocuğa okuma alışkanlığı kazandırması yanında sanat 
ve estetik yönünden gelişmesine katkı sağlayan, çocuğu duyarlı 
biçimde yetişkinliğe hazırlayan bir geçiş dönemi edebiyatı ola-
rak tanımlanır (Şirin 2007: 16).

Edebiyat, çocuğun zevk ve güzellik duygusunu geliştirir. Onu 
oyalama, eğlendirme ve eğitme işlevi görür. Duygu ve düşünce 
dünyasını dilsel ve görsel iletilerle zenginleştirir (Sever 2003: 9). 
Hayatı, insanı ve çevreyi tanıma imkânı sağlar. Çocuk, kendisi için 
yazılmış edebiyat eserinde, yaşadığı ortamın benzerini bulur. Yazı-

lanlarla yaşananlar arasında ilişkiler kurar, karşılaştırmalar yapar.
Çocuk edebiyatı, edebiyatın taşıdığı hemen her niteliği taşımakla birlikte eğitici yö-

nüyle de öne çıkan bir sanat dalıdır. Amacı doğrudan doğruya eğitmek olmasa da çocuğun 
dil becerisini, hayal gücünü ve yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmek, çocuk edebiya-
tının amaçları arasındadır. Çocuk duyarlığını yitirmemiş her yaştan yetişkin yazar, çizer 
ve şairin kurduğu çocuk edebiyatının temel kaygısı, kullanılan dil ve seçilen temalar ba-
kımından ‘çocuğa görelik’ ilkesidir.

Nitelikli bir çocuk edebiyatı ürününden yetişkinler de zevk alabilirler. Önemli olan 
duyarlığın doğallığı, dilin güzelliği, metnin sağlamlığı, konunun çocuğa uygunluğu, kur-
gunun çekiciliği ve anlatımın canlılığıdır. Şiirde canlı bir ses ve ritim, düzyazıda ise serü-
ven, çocuk edebiyatı türlerinin belirgin özellikleri arasındadır (Şimşek 2002: 32).

Çocukta güzellik duygusu doğuştan vardır. Güzel bir oyuncak, güzel bir ezgi, güzel 
bir yüz ya da doğaya ait güzel bir görünüş çocuğun ilgisini çeker. Doğuştan var olan 
bu duygunun geliştirilmesi ve ileriki yaşlara taşınması gerekir. Edebiyat, müzik, resim, 
tiyatro, mimari, heykel, dans gibi sanat dallarından biri olarak çocukta güzellik duygu-
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sunu geliştirir. Edebî metin, önce taşıdığı ses ve ritimle çocuğu kendine çeker. Çocuk, 
sözcüklerin anlamından önce sesine ilgi duyar. Masal tekerlemelerini bir şarkı gibi dinler. 
Çocukların ana sınıfından itibaren şiirden hoşlanmaları dikkat çekicidir. Öyleyse çocuğun 
duygusal dünyasına hitap eden bir güzellik taşıyıcısı olarak edebiyat doğal bir ihtiyaçtır.

Edebiyat çocuğun zekâ, hayal gücü ve muhakeme yeteneğini geliştirir. Başlangıçtan 
on bir-on iki yaşlarına kadar somut düşünen çocuk, soyut düşünceye yaklaştığında karşı-
sında sembollerle kurulmuş bir dünya bulur. Semboller, dış dünyadaki somut ögelere 
karşılık olarak üretilmiştir. Bu karşılıkları ve ilişkileri kavramaya çalışmak, çocukta zi-
hinsel gelişmeyi hızlandırır.

Romanda Tanpınar, Oğuz Atay, Nazan Bekiroğlu; şiirde Necip 
Fazıl, Sezai Karakoç, İlhan Berk okutmanın mümkün olmadığı çocuk-
lar için de bir edebiyat kurmak, eli kalem tutan yetişkinlerin görevleri 
arasındadır. Rübab-ı Şikeste ile Şermin (Tevfik Fikret), Asu ile Cincik 
(Fazıl Hüsnü Dağlarca), İşaret Çocukları ile Gülücük (Cahit Zarifoğ-
lu), Şehirleri Süsleyen Yolcu ile Düş Bahçesi (Sadık Yalsızuçanlar) 
arasında yapılacak karşılaştırmalar, çocuklara yönelik metinlerde dil 
ve tema seçiminin ne denli önemli olduğunu göstermeye yeter.

Öte yandan çocuklara yönelik folklor ürünleri genel edebiyatı 
besler. Çocuklar için vazgeçilmez ürünler olan ninni, tekerleme ve masallar; şiir, öykü, 
roman ve oyun türlerinde özgün eserlere kaynaklık eder.

Çocukların tanıştığı ilk edebî ve müzikal tür olan ninninin büyü-
lü etkisi Tanzimat Dönemi’nden bugüne birçok şairi kendine çekmiş-
tir. Muallim Naci, Tevfik Fikret, İhsan Raif Hanım, Ahmet Kutsi Te-
cer, Arif Nihad Asya, Necip Fazıl, Ziya Osman Saba, Fazıl Hüsnü 
Dağlarca, A. Kadir, Ceyhun Atuf Kansu, Coşkun Ertepınar, Turgut 
Uyar, Ahmed Arif, Sezai Karakoç, Özdemir İnce, Ahmet Oktay, Ali 
Akbaş, Ahmet Erhan, Mustafa Ruhi Şirin, Gökhan Akçiçek gibi şair-
lerin “ninni” adıyla ya da ninni formunda eserler vermiş olması, bu 
türün şiir için zengin bir kaynak oluşturduğunu düşündürür.

Necip Fazıl, Asaf Hâlet, Cahit Sıtkı, Orhan Veli gibi şairler te-
kerlemeden şiire dizeler taşır; Yahya Kemal, Faruk Nafiz, Cahit Sıtkı, 
Asaf Hâlet, Orhan Veli, Fazıl Hüsnü, Behçet Necatigil gibi şairler ma-
saldan şiire malzeme aktarırken Nâzım Hikmet, Necip Fazıl, Orhan 
Veli, Cahit Külebi, Sezai Karakoç gibi şairler fabldan şiire kapılar 
açar; Ömer Seyfettin, Feridun Andaç, Nazan Bekiroğlu, Sadık Yalsı-
zuçanlar gibi yazarlar da masaldan öyküye köprüler kurarlar.

Masalın fantastik ya da bilim kurgu romanı beslediği yerde 
Şehbenderzâde Ahmed Hilmi, Giritli Aziz Efendi, Nazlı Eray, İhsan Oktay Anar, Ahmet 
Ümit gibi yazarların imzalarına rastlanır.

Masaldan tiyatroya aktarmalar / uyarlamalar yapma konusunda Necip Fazıl ve Beh-
çet Necatigil’in özgün terkipleri dikkati çeker.

1. Doğu’da Kıssa Geleneği
İlk kaynağı mitolojik dönemlere ve kutsal metinlere kadar götürülebilen hikâye an-

latma geleneği, Doğu’nun öğütçü tavrının dayandığı temel anlatım biçimidir. Bu gelenek 
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“kıssadan hisse” söz grubuyla formüle edilir ve hikâye aracılığıyla ders verme amacı gü-
der. Beydeba’nın Kelile ve Dimne’si, Feridüddin Attar’ın Mantıku’t-Tayr’ı, Mevlâna’nın 
Mesnevî’si bu geleneksel anlatım tarzının ilk akla gelen yazılı örnekleridir. MÖ 6. yüzyıl-
da Anadolu coğrafyasında yaşamış Aisopos’un da (Ezop), masallarını Aisopos’tan ödünç 
alan 16. yüzyıl şairi La Fontaine’in de beslendiği ana kaynak, doğuya ait kıssa geleneği-
dir.

La Fontaine, işlediği bütün konu ve temaları öncekilerden alır, onları kendi içinde 
yeniden yorumlar. Ele aldığı ahlaki konuları masala, serüvene, destana, felsefeye hatta 
komediye dönüştürür. Fabllarında nasihati değil, dramatik vurguyu öne çıkaran La Fon-
taine, Doğu’ya ait “kıssadan hisse” geleneğindeki didaktik tavrı, şairlik yeteneğiyle yu-
muşatır.

Fabl örnekleri, hayvan hikâyelerinden ders çıkarmaya yöneliktir. Fabl türü aracılı-
ğıyla insana ait kimi davranışlar, hayvanlara yansıtılarak bir tür iyileştirme yapılır. İnsan, 
kendinde var olan kimi özellikleri hayvanlara yükleyerek öncelikle bir arınma (katharsis) 
gerçekleştirir. Olayın dışına çıkar ve kendini dışarıdan gözlemleme imkânı bulur. Böyle-
ce ders çıkarmak kolaylaşır. İnsana saygı bağlamında yorumlanacak bu yaklaşım kırma-
dan, incitmeden, kınamadan ve ayıplamadan eğitmeyi amaçlar.

İnsanlara öğüt verme geleneği, kaynağını Lokman suresinin 13-19. ayetlerinden alır. 
Söz konusu ayetlerde Lokman, oğluna Allah’a ortak koşmamasını söylemekte; namaz 
kılmayı, iyiliği emretmeyi, kötülükten vazgeçirmeye çalışmayı, başına gelenlere sab-
retmeyi tavsiye etmekte; “küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbür-
lenerek yürüme” şeklinde öğüt vermekte, sesini alçaltması gerektiğini hatırlatmaktadır 
(Kur’an: 411-412). Bu tavır, hadislerle de desteklenerek pendnâme ya da nasihatnâme 
adı verilen edebî formun doğuşunu hazırlamıştır. Amaç, geniş halk kitlelerini, özellikle 
devleti yönetenleri ahlaklı ve erdemli kılmaktır. Bu tür öğüt kitapları, Kur’an ve hadis 
yanında, eski Yunan, İran mitolojisi ve Türk töresine ait davranış kalıplarını da kaynak 
olarak alır (Canım 1988: 153).

Doğrudan öğüt vermek amacıyla yazılan kitaplar içinde en çok tanınan ve benzer 
nitelikteki metinlere model oluşturan eser, İranlı mutasavvıf şair Feridüddin Attar’ın 
(ö. 1329) Pend-nâme’sidir. Ahlaki konuları tasavvuf açısından işleyen eserin Türkçeye 
manzum-mensur çok sayıda çevirisi yapılmıştır. Türkçede, Attar’ı örnek alarak mesnevi 
formunda özgün pendnâme örnekleri de kaleme alınmıştır. Yunus Emre’nin (ö. 1320) 
Risaletü’n-Nushiye’si ve Güvahî’nin (ö. 1526) Pendnâme’si, bu çerçevede önemli öğüt 
kitaplarıdır. Risaletü’n-Nushiye’de “ruh, akıl, kanaat, gazap” kavramlarına ilişkin tasav-
vufi düşünceler dile getirilir. Güvahî ise kendi gözlem, izlenim ve deneyimlerini gerçekçi 
bir yaklaşımla kısa hikâye, nükte ve fıkralara dönüştürür; atasözlerini de kullanarak oku-
yucuya öğüt verir. Kitapta devlet büyüklerine saygı, görev bilinci, çalışmanın yararları, 
kardeş sevgisi, konukseverlik, aşk, evlilik, cömertlik, güzel konuşma, iyi giyinme, yersiz 
söz söylememe, açları doyurma, çocuk yetiştirme gibi konularda verilmiş çok sayıda öğüt 
yer alır (Hengirmen 1990: 17-21).

Türk edebiyatında öğüt içerikli kitapların ilk örneklerinden biri, 1070’te kaleme alı-
nan Kutadgu Bilig’dir. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig’de eğitim anlayışının merkezine 
“öğüt vermek”, “yapmak ve yaşayarak öğrenmek” gibi motifleri yerleştirir. Çocuğu ikna 
etmek için somut örnekler kullanır, kanıtlara başvurur. Somuttan soyuta ilkesine uygun 
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bir tavır sergiler (Akyüz 2002: 181). Eserin 22. bölümünde Ay Toldu, oğlu Ögdülmiş’e 
doğruluk, alçak gönüllülük, adalet, iyilik, kötülük, ikiyüzlü insanlardan sakınma, sır sak-
lama, kimseyi kıskanmama gibi konularda şu öğütleri verir:

yorıkıng köni tut yangılma özüng
köngül til kiçig tut bedütme sözüng
...
özüng otka atma bu dünya üçün
Kişi nengin alma küçeme küçün
...
kamug edgülüg kıl isizdin yıra
kamug edgü kelgey sen oldur tura
isiz işke yakma sanga kılga kor
isizlik yılan ol sini tikge kör
...
sözüng barça tıngla yime bütme terk
köngül sırrı açma katıg kizle berk
kişig tepsemegil yime içme song
bu iki kılınçıg bulur tutçı mung (Arat 1999: 146-147)

(Davranışın doğru olsun, doğru yoldan sapma, alçak gönüllü ol, büyük söz söyleme. 
Bu dünya için kendini ateşe atma, başkasının malını alma, kimseye zulmetme. Daima 
iyilik yap, kötülükten uzak dur, ister otur ister kalk, bundan sana hep iyilik gelir. Kötü 
arkadaşa yaklaşma, sana zarar getirir, kötülük yılandır, dikkat et, seni sokar. Her sözü 
dinle fakat hemen inanma, gönül sırrını açma, onu sımsıkı sakla. Başkasını kıskanma, çok 
fazla yiyip içme, bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz.) (Arat 1991: 102-103)

12. yüzyılda Edip Ahmet Yüknekî’nin Atebetü’l-Hakayık adlı eseri de aynı gelene-
ğin devamı olarak ortaya çıkar. Eserde bilgisizlikten bilgiye, cimrilikten cömertliğe, ki-
birden alçak gönüllülüğe, kötü huylardan iyi huylara, boş sözlerden dilini tutmaya doğru 
giden erdemli insanın özellikleri anlatılır. Aynı yüzyılda Hoca Ahmet Yesevî (1093-1166) 
de dinî tasavvufi dörtlüklerden oluşan Divan-ı Hikmet’iyle insanlara yön vermek ister.

Özellikle geçiş dönemlerinde toplumu şekillendirmek için öğüt kitaplarına ihtiyaç 
duyulur. Anadolu coğrafyasında bu tür eserlerin sayısı 13. yüzyıldan itibaren artış gös-
terir. Âşık Paşa’nın (1272-1333) 1329’da kaleme aldığı Garipnâme, bu vadide anılması 
gereken felsefi, tasavvufi, ahlaki bir mesnevidir. Türkçe sevgisi ve bilinci taşıyan ve on 
bölümden oluşan eserin her bölümünde on kıssaya yer verilmiştir. Evren, dört unsur, in-
san, toplum, iyilik, dostluk, sevgi, saygı, aşk başta olmak üzere hemen her konuda öğütler 
içeren eser, iyi insan olmanın ve olgunluğa ulaşmanın da yollarını gösterir.

Ey cihanda ilm ü ibret isteyen
Aç gözün bir dem bu gafletten uyan
…
Ataya vü anaya hürmet gerek
Avrata vü oğlana nimet gerek
…
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Âlim önünde tevâzu eylegil
Her ne kim söylersen alçak söylegil (Yavuz 2000: 117, 159, 522)

2. Klasik Döneme İlişkin Dikkatler
2.1. Çocuk ve Edebiyat
Klasik dönem Türk edebiyatında “tıfl”, “beççe”, “püser” (çocuk), “etfal” (çocuk-

lar) sözcükleri genellikle bir benzetme unsuru olarak kullanılır. Çocuğun bir tahta ya da 
odun parçasını at yapıp koşturması, taş atması, çiçek koparması, dönme dolaba binmesi; 
uçurtma uçurması, çember çevirmesi, kuş avlaması ve kuş yuvalarını bozması; su, ateş 
ve toprağa ilgi duyması; kuşlarla, özellikle de güvercinlerle oynaması, hikâye ve masal 
dinlemeyi sevmesi, sır saklayamaması gibi görünüşler, klasik Türk şiirinde “çocuk” keli-
mesinin çağrışımları arasında yer alır. Nailî’nin

“Etfâl-i şehr lâne-i tenden cüdâ gönül
Döndürdüler kebûter-i âvâreye seni” (Ey ten yuvasından ayrılmış gönül kuşu, şehir 

çocukları seni zavallı bir güvercine çevirdiler) beytinde, çocukların kuşlarla oynama dav-
ranışı dile getirilir.

Yine Nailî’nin
“Ketm-i râz-ı aşk mümkündür demekten Naili
Hâhişin tıfl-ı dil-i âgâhı söyletmek midir” (Ey Nailî, aşk sırrını saklamak mümkün-

dür demekten maksadın, aşk sırrını bilen gönül çocuğunu konuşturmak mıdır?) beytinde 
de çocuğun sır saklayamama özelliğine gönderme yapılır. Gerçekten de çocuklar bazı 
şeylerin gizli kalması gerektiğini düşünemedikleri için her şeyi söyleyebilirler. “Çocuk-
tan al haberi” sözüyle anlatılmak istenen de budur. En gizli bilgiler ve haberler çocukların 
dilinde sıradan sözlere dönüşür (Onay 1992: 111).

Divan edebiyatının roman ve hikâyesi sayılan mesnevilerde kimi kahramanların ço-
cuklukları tasvir edilir. Örneğin Fuzulî’nin Leylâ ile Mecnun, Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk 
mesnevilerinde tasvir edilen çocuk kahramanlar, aşk, acı ve ıstırapla çok erken tanışmış 
ve olgunlaşmış örneklerdir (Okay 1991: 43).

2.2. İki Fabl Örneği
Klasik dönem Türk edebiyatında bilinen ilk telif fabl örneği, 15. yüzyıl şairi 

Şeyhi’nin (ö. 1431) Harnâme adlı mesnevisidir. Çayırda otlayan semiz öküzlere bakıp, 
onlar gibi olmak isteyen cılız ve hasta bir eşek; girdiği ekin tarlasının sahibi tarafından 
öldüresiye dövülür. Kuyruğu ve kulağı kesilir. Acı içinde ağlayıp inleyerek oradan uzak-
laşır. Masaldan çıkarılacak ders, sahip olduğundan daha fazlasını isteyen eşeğin dilinden 
“Batıl isteyü haktan ayrıldım / Boynuz umdum kulaktan ayrıldım” dizeleriyle özetlenir.

Klasik dönemde bir başka fabl örneğine, aynı yüzyıl şairlerinden Kemal’in 
Selâtinnâme’sinde rastlanır. Eser, çeşitli hikâyelerle süslenmiş manzum bir Osmanlı ta-
rihidir. Selâtinnâme’de anlatılan hikâyeler içinde özellikle biri, asıl kaynağı Tevrat’a ka-
dar götürülebilen, MÖ 6. yüzyılın masal anlatıcısı Aisopos’a (Ezop) mal edilen ve Fran-
sız şair La Fontaine’in masal külliyatının ilk kitabında yer alan La Cigale et la Fourmi 
(Ağustos Böceği ile Karınca) adlı fablla örtüşür. Masalın verdiği ileti, Aisopos’un ve La 
Fontaine’inkinden farklı olsa da, metinler arasındaki benzerlik dikkat çekicidir.

Cırlayık ile Karınca adlı fabl, Selâtinnâme’nin 96a-96b yapraklarındadır.
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1. Var imiş cırlayık bir beli ince
 Onunla kardeş olmuş bir karınca
2. Edermiş cırlayık her geçene saz
 Geçenden kesmez imiş hergiz avaz
3. Geçene saz ile aheng edermiş
 Avazıyla cihanı teng edermiş
4. Kış erişti görür keser avazın
 Nedendir halka çalmaz oldu sazın
5. Kanat büzülüp ağaca yapışır
 Kalır ağaç budağında apışır
6. Gelip ol kardeşi karıncaya der
 Kerem et bana öldüm bir gıda ver
7. Begayet hâlim olmuştur mükedder
 Bana rahm eyle beni koma ebter
8. Elim tut yoksa uş gitti hayatım
 Neye dönmüş durur bir göre zâtım
9. Alır karınca bundan bu cevabı
 Dönüp cırlayıka etti hitabı
10. Dedi yaz olıcak çekersin avaz
 Edersin her kişiye gökçek saz
11. Dolar avazın ile işbu âlem
 Avazından geçemez değme âdem
12. Kılarsın her kişiye türlü sazı
 Olursun her biriyle dil-nüvazi
13. Avazından senin kimse duramaz
 O rahat gölge bulup oturamaz
14. Geçene eyleyince saz ü sözü
 Görürsün kışa kalsa kâr-ı rûzî
15. Be hey biçare kış erdi ölürsün
 Uzaktır kış ki nice dirilirsin
16. Bu sazından sana uş erdi nâle
 Bu kıllet üstüne oldu havale
17. Bu sözü cırlayık karıncadan gûş
 Edüben bu arada oldu hâmûş
18. Senin hâlin o cırlayıka benzer
  Kuru sözü kılarsın sâfi ezber (Büyük Türk Klâsikleri, C. 2, s. 179)

  1.  İnce belli bir ağustos böceği varmış. Bir karınca da onunla kardeş olmuş.
  2.  Ağustos böceği her geçene çalgı çalarmış. Sesini hiç kesmezmiş.
  3.  Her geçen için çalgısıyla ahenk tutarmış, sesiyle de dünyayı dar edermiş.
  4.  Kışın geldiğini görünce sesini keser, nedense artık halka saz çalmazmış.
  5.  Kanatları büzülüp ağaca yapışır, ağacın dalında apışıp kalırmış.
  6.  Gelip kardeşi karıncaya der ki: “Kerem et, bana bir yiyecek ver, öldüm.
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  7.  Gerçekten acınacak hâldeyim. Bana acı ve beni eli boş çevirme.
  8.  Elimi tut, yoksa işte hayatım gitti. Neye dönmüşüm, bak da gör.”
  9.  Karınca bu cevabı alınca dönüp ağustos böceğine şöyle seslendi.
10.  Dedi ki: “Yaz olunca şarkı söylersin, herkese güzel güzel saz çalarsın.
11.  Dünya senin sesinle dolar. Sesine değme insan ilgisiz kalamaz.
12.  Herkese türlü türlü saz çalarsın. Her birinin gönlünü okşarsın.
13.  Sesinden kimse duramaz. Rahat gölge bulup oturamaz.
14.  Gelene geçene saz çalıp şarkı söylersin ama, kış gelince geçim işini görürsün.
15.  Be hey zavallı, kış geldi, ölürsün. Kış uzundur, sen nasıl yaşarsın?
16.  Bu çalgıdan işte elinde ağlayıp inleme kaldı. Bu kıtlık sana geldi.”
17.  Ağustos böceği, karıncadan bu sözü işitince sustu.
18.  Senin hâlin o ağustos böceğine benziyor. Yalnızca kuru sözleri ezberliyorsun.

Selâtinnâme 1490’da kaleme alınmış, La Fontaine ise 1621-1695 yılları arasında 
yaşamıştır. Söz konusu fabl Ezop, Babrias, Phaedrus, Kelile ve Dimne ve Hint kaynaklı 
diğer hikâyelerden La Fontaine’e ulaşmış olmalıdır. Ağustos Böceği ile Karınca masalı 
16. yüzyıl şairlerinden Güvahî’nin Pendnâme’sinde de karşımıza çıkar (Hengirmen 1990: 
18-19). Anhegger, Güvahî’nin söz konusu masalı İstanbul’da Rumlardan öğrenmiş olabi-
leceğini iddia etse de (Anhegger 1952, 78-79) bu, tahmine dayalı bir bilgidir.

2.3. İki Öğretici Eser
Türk edebiyatında 17 ve 18. yüzyıllarda çocuğu konu alan iki öğretici mesnevi ya-

zılmıştır. Bunlardan ilki, Nabi’nin oğlu Ebulhayr Mehmet için kaleme aldığı Hayriname 
/ Hayriye; diğeri de Sümbülzâde Vehbi’nin oğlu Lütfullah’a hitaben yazdığı Lutfiye’dir. 
Her iki eser de iyi, doğru, ahlaklı ve erdemli olma konularında babadan oğula öğütler 
içerir. Doğrudan doğruya eğitici ve öğretici oldukları için modern anlamda çocuk edebi-
yatının alanına girmeyen eserlerdir.

2.3.1. Hayriye (Hayri-name)
Öğüt kitaplarının Türk edebiyatındaki en tanınmış örneğidir. Nabi (1642-1712), 

1701’de yazdığı eseriyle altmış bir yıllık hayat tecrübesini ve bilgi birikimini henüz yedi 
yaşındaki oğlu Mehmet’e aktarmak ister.

Şair, kitabın yazılış serüvenini de anlattığı bölümde öncelikle bir evlada sahip olma-
nın sevincini dile getirir. Oğluna soyunun yüce; atalarının ve babasının bilgin olduğunu 
hatırlatır, ancak bununla yetinmemesi, erdemli olmak için çaba göstermesi gerektiğini 
söyler. “Babanın nefesi evladı etkiler.” özlü sözünden hareketle gönül madeninden taze 
inciler çıkarıp şiir ipliğine dizdiğini ve bunları oğlunun kulağını ve aklını aydınlatmak 
için yazdığını belirtir.

Nabi, oğlu Mehmet’in şahsında örnek bir insan tipi ortaya çıkarma arzusundadır. Bu 
insan tipi, şekilcilikten uzak duracak, niçin ibadet ettiğinin bilincinde olacak; bilgi, erdem 
ve düşünce bakımından örnek tavırlar sergileyecektir.

Hayriye’de din, ibadet, ahlak, bilim, tasavvuf, devlet yönetimi gibi başlıklar altında 
toplanabilecek öğütleriyle Nabi, bir eğitimci rolü üstlenir. Oğlu Mehmet’in her yönüyle 
örnek bir insan olarak yetişmesi konusunda çaba harcar. Dürüstlük, yardımseverlik, alçak 
gönüllülük, olgunluk, yumuşak huyluluk, güler yüzlülük bu insanın temel özelliklerinden 
birkaçıdır. Her türlü sosyal ilişkinin merkezine “iyilik” kavramını yerleştiren bu insan, 
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herkesle iyi geçinecek; emri altındaki işçi, memur ve diğer çalışanlara insanca muamele 
edecektir. Kin tutmayacak, komşu hakkı konusunda titiz davranacak, davetsiz olduğu 
yere gitmeyecek, içki içmeyecek, dostlar arasında hediyeleşmeyi ihmal etmeyecek, kim-
senin hakkını yemeyecek, kimseye karşı büyüklük taslamayacak, insanlar arasında söz 
taşımayacak, başkalarının arkasından konuşmayacak, şakalarında ölçülü olacak, insanları 
incitmeyecek, onlarla alay etmeyecek, herkese sırrını açmayacak, yalandan şiddetle sakı-
nacak, vaktini boşa harcamayacak, fiziksel güzellikten çok ruh güzelliğine önem verecek, 
sağlam bir yuva kurmaya çalışacak, tavla ve benzeri oyunlarla vakit öldürmeyecek, bi-
limle uğraşmaktan artan zamanlarda zihnini dinlendirmek için satranç oynayacak musiki 
ile bağını koparmayacak, esrar / afyon gibi uyuşturucu maddelerden kesinlikle uzak du-
racak, harcamalarında dikkatli olacak, gösteriş için borca girmeyecek, mevki ve makam 
konusunda hırs göstermeyecektir. Nabi’nin bütün bu kaygılarla şekillendirmek istediği 
insan, dönemi içinde örnek bir portredir.

Etme ar öğren oku ehlinden
Her şeyin ilmi güzel cehlinden
…
Sana bir şey birisi verse eğer
Alma müstağni ol ey cân-ı peder
…
Eyleme kimseyi zemm ü gıybet
Aybdır âkil olana bu sıfat
…
Kimsenin cevr ile canın sıkma
Hâtırın yapmaya sa’y et yıkma
…
Ne giyerse anı giy akranın
Uysun akranına tarzın şanın (Pala 2003: 56, 82, 84, 86, 104)

2.3.2. Lutfiye
Sümbülzade Vehbi (ö.1809) Lutfiye’yi duygu, düşünce, öğüt ve önerilerini oğluna 

aktarmak amacıyla 1791’de kaleme alır. Oğlu Lütfullah dünyaya geldiğinde Vehbi elli ya-
şındadır. Bu yaşta bir erkek çocuk babası olmanın sevincini yaşayan şair, oğluna manzum 
bir öğüt kitabı armağan etmek ister. Önünde Nabi’nin doksan yıl önce yazdığı Hayriye 
vardır. Vehbi, Hayriye ile Lutfiye’yi karşılaştırırken Hayriye’nin anlam dolu bir öğüt kita-
bı olduğunu ancak Nabi’nin sözü biraz uzattığını, kendi kitabının ise söylenmesi gerekeni 
özet olarak sunduğunu kaydeder.

Vehbi, Lutfiye’de oğlunun bilime yönelmesini; tasavvuf, tarih ve edebiyatla, özellik-
le de şiir ve nesirle, güzel konuşma ve yazma ile meşgul olmasını ister. Felsefe, geometri, 
astroloji, fal, kimya / simya dışında dinî ve dünyevi bütün bilimleri öğrenmesini tavsiye 
eder. Dünyanın oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu söyler; aklı başında olan kimselerin 
tavla, satranç gibi oyunlardan uzak durması gerektiğini belirtir. Lütfullah, Allah’ın emir-
lerine uymalı ve yasaklarından kaçınmalıdır. Günah işleyip tövbe etmeye değil, hiç günah 
işlememeye çalışmalıdır. Taassuptan, ikiyüzlülükten, bozgunculuktan ve haramdan kaç-
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malı; boşboğazlık etmemeli, yalan söylememeli, konuşacağı ve susacağı yeri iyi bilmeli, 
güler yüzlü ve alçak gönüllü olmalı, kimseyi yermemeli, aleyhte konuşmamalı, verdiği 
sözü mutlaka tutmalı, devlet malı yememeli, makam hırsına kapılmamalı, vergi memuru 
ve vakıf yöneticisi olmamalı, sık sık meslek değiştirmemeli, âlimler ve hocalar mesleği-
ne yönelmeli, hocalarına saygı göstermeli, dalkavuklara kanmamalı, evlenirken dikkatli 
olmalı, komşusuyla iyi geçinmeli, içki ve tütün içmemeli, tavla ve satranç oynamamalı, 
şarkı söylememeli, saz çalmamalı, kuş beslememelidir.

Vehbi, son olarak oğlunun ahlak kitapları okumasını, elindeki kitabı bir muska gibi 
yanında taşımasını, günü geldiğinde kendi çocuğuna daha iyi öğütlerde bulunmasını va-
siyet eder. Lutfiye, Lütfullah’ın şahsında dönemin gençliğini eğitmek amacıyla yazılmış 
ve okullarda ders kitabı olarak okutulmuştur.

Mal ile ilmi müsâvî sanma
Mala rağbetle varıp aldanma
…
Olma sazendelerin dem-sâzı
Çaldırırlar sana şayet sazı
…
Her sözün aṣlını idrâk eyle
Zihnini dağdağadan pâk eyle
…
Meclisin meclis-i irfân olsun
Her gören şevk ile hayrân olsun
…
Dâimâ halka tevâzu göster
Rûy-ı dil tavrını herkes ister (Alıcı 2011: s.46, 86, 94, 116)

Hayriye ve Lutfiye, biçim ve içerik yönünden benzerlik gösterir. Kutadgu Bilig’le 
başlayan geleneksel çizginin uzantısı durumundaki bu eserlerin edebî olmaktan öte, eğiti-
ci ve öğretici olma iddiaları vardır. Her iki şairin de amacı, manzum öğütlerle genç beyin 
ve gönülleri aydınlatmaktır.

3. Çocukluğun ve Masalların Keşfi
Batı’da 18. yüzyıla kadar çocuk, doğuştan günahkârdır. 18. yüzyıl düşünür yazar ve 

eğitimcisi Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), çocuğun doğuştan masum olduğu yakla-
şımıyla bu anlayışa karşı çıkar, “Yaratıcının elinden çıkarken her şey mükemmeldir, ancak 
insan elinde bozulur.” (Rousseau 2000: 17) der. Gerçekte çocukluğun keşfi romantiklere 
nasip olur. Victor Hugo’nun (1802-1885) “Kristof Kolomb sadece Amerika’yı keşfetti. 
Bense çocukluğu keşfettim.” cümleleri bu açıdan önemlidir (Heywood 2003: 35).

Çocukluğun keşfiyle masalların keşfi, eş zamanlı gerçekleşir. Masallar, her kavmin 
sözlü kültüründe mitik dönemden itibaren dilden dile anlatılan sembolik öykülerdir. Keş-
fedilen, masalların anlattığı dünya ile çocuk dünyası arasındaki benzerliktir. Çocukların 
dinledikleri masallara ilgi duyması yanında yazılı masalları da zevkle okudukları görülür.

Ezop’un keşfi, çocukların eğitiminde hayvan masallarının kullanıldığı gerçeğini ha-
tırlatır. Doğu kültür ve uygarlık çevresinde öykü ve masal, bir eğitim ve öğretim yöntemi 
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olarak iki bin yıldır kullanılmaktadır. Hayvan masallarıyla ahlak ve ibret dersi vermek, 
Doğu kültürünün vazgeçilmez bir terbiye yöntemidir. Kaldı ki Ezop da Doğu’ya ait ge-
leneğin uzantısıdır.

MÖ 620-560 yılları arasında yaşayan Ezop, Sisam Adası’nın Kralı Iadmon’un kölesi 
iken anlattığı hayvan masalları, döneminde büyük ilgi görür, bunun ödülü olarak Iadmon 
kendisini azat eder. Kölelikten kurtulan Ezop, Manisa ili ve çevresinde kurulmuş olan 
Lidya Devleti’nin son kralı Krezüs’ün sarayında bilge bir kişi olarak göreve başlar.

Ezop’un beslendiği kaynak Doğu masallarıdır.
Ezop masallarından tamamına yakını 17. yüzyılda La Fontaine tarafından manzum 

olarak yeniden yazılır. Masallarda Ezop’un açıkça verdiği ahlak ya da davranış dersini, 
La Fontaine daha örtük biçimde okuyucuya sunar. Bu, Ezop’un anlatıcı, La Fontaine’in 
şair olmasıyla ilgilidir.

Fransız şair Jean de La Fontaine (1621-1695) çağdaşları arasında bir fabl yazarı ola-
rak tanınır. Yalın ve açık bir anlatım; canlı, nükteli ve renkli bir dil; hayvanlar üzerinden 
insana yönelik eleştiri La Fontaine masallarının ayırıcı özelliğidir. La Fontaine toplam 
238 masal yazmış, bu masalları on iki ciltlik Fables (Hayvan Masalları) adlı kitapta top-
lamıştır. Kurtla Kuzu, Karga ile Tilki, Ağustos Böceği ile Karınca, Horozla Tilki en çok 
bilinen hayvan masallarıdır.

Charles Perrault (1628-1703), yazdığı çocuk masallarıyla büyük ün kazanır. İlk ma-
sallarının hedef kitlesi kendi çocuklarıdır. Masalları peri masalı türünün ilk örnekleri kabul 
edilir. Perrault, masallarında canlı ve renkli bir anlatım kurar, düşsel ortamlar çizer. Önemli 
masalları arasında Uyuyan Güzel, Kırmızı Başlıklı Kız, Külkedisi ve Çizmeli Kedi sayılabilir.

Jacob Grimm (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859) Alman masal yazarı iki 
kardeştir. Almanya’da köy köy, kasaba kasaba dolaşarak eski Alman şiirlerini, efsanelerini 
ve masallarını derleyip yazıya geçirerek 1812’den sonra Kinder und Hausmarchen (Çocuk 
ve Ev Masalları) adıyla yayınlamışlardır. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Rapunzel, Hänsel 
ve Gretel, Bremen Mızıkacıları, Fareli Köyün Kavalcısı bu masallardan bazılarıdır.

Danimarkalı Hans Christian Andersen (1805-1875) halk masal-
larından esinlenerek özgün masallar kaleme almış; Çirkin Ördek Yav-
rusu, Küçük Claus ve Büyük Claus, Kibritçi Kız, Bezelye Üstündeki 
Prenses gibi masalları içeren Çocuk Masalları (1835) kitabıyla tanın-
mıştır. Kimi masallarında iyiliğin ve güzelliğin gücünü vurgularken 
kimilerinde kötümser ve acıklı sahneler betimleyerek insanların acıma 
duygularına seslenmiştir.

4. İlk Yayınlar ve Çocuk Klasikleri
Avrupa’da chapbooks adıyla anılan ilk çocuk kitapları 17. yüzyılda İngiltere’de orta-

ya çıkar ve 18. yüzyılda yaygınlaşır. Bu dönemde çocukla ilgili yeni görüşler ortaya atan 
John Locke (1632-1704) ve Jean-Jacque Rousseau’nun (1712-1778) etkisiyle çocuklara 
yönelik metinlerde pratik bilgiler verme kaygısı öne çıkar. Çocuk dünyasının yetişkinler-
den farklı olduğunun anlaşıldığı bu dönemde John Newbery’nin (1713-1767) yayınladığı 
A Little Pretty Pocket Book adlı kitap, çocuklar için hazırlanan ilk kitap olarak değerlen-
dirilir. Newbery, çıkardığı Lilliputan Magazine adlı dergiyle de çocuk dergilerinin öncüsü 
durumundadır (Oğuzkan 1987: 15).
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İngiltere’de 18. yüzyılda yayınlanan Juvenile Magazine ve The Children’s Magazine 
adlı iki dergi büyük ilgiyle karşılanır. 1824’te çıkan The Child’s Companion ise yayın 
hayatını yaklaşık yüz yıl sürdürür. Öne çıkan çocuk dergileri arasında The Children’s 
Friends, Infant’s Magazine, The Charm, The Boy’s Own Magazine adlı süreli yayınları da 
saymak gerekir (Okay 1998: 133).

18. yüzyılda çocuklar ilgi ve meraklarıyla, eli kalem tutan yetişkinlere dolaylı yol-
dan ulaştırdıkları iletilerle yeni bir alanın açılmasını sağlarlar.

Daniel Defoe (1660-1731), Robinson Crusoe’yu (1719) çocuklar için yazmadığı 
hâlde kitap, çocukların ilgisini çeker. Bir bakıma çocuklar kendi ilgi alanlarını kendileri 
belirleyerek talepleriyle çocuklar için edebiyatın çerçevesini çizerler. Bu talep, Jonathan 
Swift’in çocuklar için kaleme aldığı Gulliver’in Gezileri (1726) ve benzeri eserlere kapı 
aralar.

Başta La Fontaine Masalları olmak üzere çocuklara yönelik her türlü kitabı faydasız 
bulan Rousseau, öğrencisi Emile’in kütüphanesine yalnızca Robinson Crusoe’nun gir-
mesine izin verir. Çünkü Robinson’da doğa karşısında gücünü, iradesini sınama; müca-
dele ederek deneyim kazanma ve kendini var kılma çabası anlatılmaktadır. Onun dışında 
Emile’in bütün kütüphanesi doğadır.

18. yüzyıl çocuk klasiklerinin doğuş çağıdır. Jonathan Swift (1667-1745), 1726’da 
masallardan yola çıkarak yüzyıllar sonra doğacak fantastik edebiyatın ilk örneklerinden 
birini kaleme alır. Gulliver’in Gezileri adlı eserde Gulliver adlı genç doktor çıktığı gezi-
lerde sıra dışı olaylar yaşar; insanların bencil, çıkarcı, zalim yanlarını eleştirir.

19. yüzyılda köy romanlarıyla tanınan Fransız yazar George Sand (1804-1876) Kö-
yün İkizleri (1847) adlı romanını masalımsı bir anlatım, iyimser kahramanlar ve sevgi, 
şefkat, hayata bağlılık gibi temalar çevresinde kurgular.

İngiliz yazar Charles Dickens (1812-1870) David Coperfield (1850) romanında on 
yaşında annesini kaybeden bir çocuğun içine düştüğü yalnızlığı, üvey baba elinde yaşadı-
ğı acıları, yatılı okulda göğüslemek zorunda kaldığı sıkıntıları, azmi ve iradesiyle okuyup 
iyi bir hukukçu, mutlu bir eş ve başarılı bir yazar oluş sürecini anlatır.

Thomas Hughes’ün (1822-1896) kendi okul yaşantılarından yola çıkarak yazdığı 
Tom Brown’ın Okul Günleri (1857), okul merkezli çocuk romanlarının öncüsü durumun-
dadır. Eser, Tom Browne adlı iyi kalpli, inatçı, atletik ve zeki bir çocuğun okul ortamında 
yaşadıklarının hikâyesidir.

Fransız yazar Comtesse de Ségur (1799-1874) 1860’ta kendini beğenmiş, zeki, yar-
dımsever, becerikli, çılgın, benmerkezci, bazen de kötü bir eşeğin aile kurma çabasını öne 
çıkaran mizahi ögelerle süslü Bir Eşeğin Hatıraları romanını yazar. Kurduğu aileyi kay-
betmemek için haydutlarla kavga etmek zorunda kalması, eşeğin olumlu yönde değişimi-
nin işaretlerini taşır. Yazar Yeni Peri Masalları (1957), Örnek Küçük Kızlar (1858), Tatil 
(1861), Sophie’nin Başına Gelenler (1864) gibi romanlarıyla da ahlakçı bir tavır sergiler.

Çocuk ve gençlik edebiyatında bilim kurgu türündeki ilk örnekler 19. yüzyılda 
Fransız yazar Jules Verne’in (1828-1905) kaleminden doğar. Yazar, zengin hayal gücüy-
le okurları Ay’a götürür, denizler altında gezdirir, dünyanın merkezine indirir, balonla 
gökyüzünde uçurur ve seksen günde bütün dünyayı dolaştırır. Verne; Balonla Beş Hafta 
(1863), Dünyanın Merkezine Yolculuk (1864), Aya Seyahat (1865), Kaptan Grant’ın Ço-
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cukları (1865), Ayın Etrafında (1870), Denizler Altında Yirmi Bin Fersah (1870), Seksen 
Günde Devriâlem (1873), Esrarlı Ada (1875) gibi kitaplarıyla çocuk ve gençlik edebiyatı-
nın öncüleri arasında yer alır.

Çocuk edebiyatı aynı yüzyılda İngiltere’de Alice Harikalar Diyarında (1865) adlı ni-
telikli bir örneğe kavuşur. Oxford’da bir matematikçi olan Charles Lutwidge Dodgson’ın 
(1832-1898) Lewis Carrol takma adıyla yazdığı roman, Alice adlı çocuğun hayal dünyasın-
da yaptığı fantastik yolculuğu anlatır.

Fransız yazar Hector Malot’nun (1830-1907) romanı Kimsesiz Çocuk’ta (1869) olay, 
Remi adlı sekiz yaşındaki erkek çocuğun çevresinde kurgulanır. Romanda zorluklarla mü-
cadele etme, yalan söylememe, başkalarına yardım etme ve gelecekten umut kesmeme gibi 
değerler dile getirilir.

Amerika’da Mark Twain’in (1835-1910) Tom Sawyer’ın Maceraları (1876) romanı, 
bir çocuğun Mississippi’de geçen maceraları ve korsanlarla mücadeleleri üzerine kurul-
muştur. Başkahraman öksüz, hayal gücü zengin, afacan, cesur ve ahlaki değerlerin farkında 
olan bir çocuktur.

İsviçreli yazar Johanna Spyri (1827-1901) tarafından kaleme alınan Heidi (1880) adlı 
roman, kitaba adını veren küçük, öksüz ve yetim kızın Alp Dağları’nda dedesiyle yaşadığı 
serüvenleri konu edinir. İyimser bir hayat görüşü, yaşama sevinci, sevgi ve arkadaşlık ro-
manın temalarını oluşturur.

İskoç yazar Robert Louis Stevenson (1850-1894) Define Adası (1883) romanıyla ço-
cukları gizemli bir serüvene çağırır. Romanın tropikal adalar, hazine haritaları, korsanlar 
çevresinde kurgulanan olay örgüsünde hayalle gerçek iç içedir. Olay, heyecan dolu bir ma-
ceranın ardından Kaptan Flint’in definesini bulan Jim Hawkins adlı genç kahramanın ağ-
zından anlatılır.

İtalyan yazar Carlo Collodi’nin (1826-1890) masal / öykü arası bir anlatımla süslediği 
Pinokyo (1883) adlı roman, 19. yüzyılın en önemli çocuk kitapları arasında kabul edilir. 
Oyuncak ustası Gebetto Usta’nın yaptığı kuklanın yalan söylememe üzerine kurulan, iyi ve 
doğru olması hâlinde canlanabileceği ve insan olabileceği düşüne yaslanan roman, yalan 
söylendiğinde burnun uzaması imgesiyle yalanın yüzden belli olacağı algısını oluşturması 
bakımından ilgi çekicidir.

İngiliz şair ve yazar Rudyard Kipling (1965-1936) Orman Çocuğu’nda (1894) roma-
na mekân seçtiği ormanda Maugli adlı çocuğun hayvanlar arasında yaşadığı olayları konu 
edinirken Öylesine Hikâyeler’de (1902) masal / öykü kavşağında yazdığı fantastik şiirsel 
metinleri okurla paylaşır.

Amerikalı yazar Lyman Frank Baum’un (1856-1919) yazdığı Oz Büyücüsü (1900), 
Kansas bozkırlarında yaşarken bir hortumla Oz Diyarı’na savrulan Dorothy adlı kahrama-
nın yaşadıklarını anlatır.

İngiltere’de Frances Hudgson Burnet (1849-1924) Küçük Prenses’te (1905) 
Hindistan’da büyüyen, İngiltere’ye yatılı okula gönderilen, zengin ama paraya önem ver-
meyen, babasının ölümü üzerine hayatı alt üst olan Sara adlı kahramanın kişiliğinde sabır 
ve alçak gönüllülüğün erdem olduğunu sezdirir.

Macar yazar Ferenç Molnár (1878-1952) Pal Sokağı Çocukları (1906) romanını ço-
cuklar arasındaki mücadele ekseninde kurgular. Olay, Budapeşte’de geçer. İçlerinde, grubun 
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en küçük ve zayıf çocuğu Erno Nemesçek’in de bulunduğu yoksul çocuklar, oyun alanlarını 
Kızıl Gömlekliler olarak anılan zengin çocuklarından koruma savaşı verirler.

20. yüzyıl başında İsveçli yazar Selma Lagerlöf (1858-1940), yazdığı Nils 
Holgersson’un İlginç Seyahati (1907) adlı şiirsel gezi romanıyla çocukların dünyasına gi-
rer. Roman; fantastik kurgusu, taşıdığı çocuksu duyarlık, masal ve efsane ögeleri barındıran 
anlatımıyla yazarına 1909 yılı Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandırır. Yazar, roman kurgusu 
içinde çocuklara İsveç coğrafyasını tanıtmak istemiş; roman, Uçan Kaz adıyla çizgi film 
olarak da yayımlanmıştır.

İskoç yazar James M. Barrie’nin (1860-1937) yazdığı Peter Pan (1911), romana adını 
veren çocuk kahramanın serüvenlerini anlatır. Peter Pan, büyümeyi reddeden haylaz bir 
çocuktur. Bitmeyen çocukluğunu Neverland adlı küçük bir adada çocuk çetesiyle Kaptan 
Hook’la mücadele ederek geçirmektedir.

Amerikalı yazar Eleanor H. Porter’ın (1868-1920) iyimserlik üzerine kurduğu Polyan-
na (1913) adlı roman, “Polyannacılık” teriminin dünya dillerinde yerleşmesini sağlamıştır. 
Romana adını veren yetim kahramanın hayat felsefesi “mutluluk oyunu”dur. Yaşama sevin-
ci için sahip olduklarını yeterli bulan, iyimserlik duygusunu çevresine de yaymaya çalışan 
roman kahramanı, yoksunluk ve yoksulluklarda bile sevinilecek bir yön bulur.

Alman yazar Erich Kästner’in (1899-1974) kaleme aldığı Uçan Sınıf (1933) adlı ro-
man, yatılı okulda okuyan bir grup öğrencinin Noel için bir tiyatro sahnelemeye çalışması 
sırasında rakip okulun bir öğrenciyi ve güzel yazı notlarını kaçırması üzerine iki okul ara-
sında başlayan savaşı hikâye eder. Yazar; Açıkgöz Budalalar, Küçük Hafiyeler, Palavracı 
Baron, Noktacık ve Anton, Hayvanlar Toplantısı gibi gerçekçi temeller üzerine kurduğu 
kitaplarıyla Alman çocuk edebiyatında çığır açmıştır.

20. yüzyılda Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), çocuk edebiyatında doruk nokta-
yı temsil eden Küçük Prens’i (1943) bir yetişkin olan Léon Werth’in bir zamanlar yaşanmış 
çocukluğuna ithaf ederken çocuklardan özür diler. Yazar, bir yetişkinin çocuklar için yazıl-
mış kitapları da okuyabileceğine inanmaktadır. Yetişkinlerin de bir zamanlar çocuk olduğu 
gerçeğini yazık ki pek az insan hatırlamaktadır (Exupéry 1999: 4). Küçük Prens’in Asteroid 
B 612 gezegeninden gelmiş çocuk kahramanı; roman boyunca yetişkinleri tuhaf bulan, on-
ları eleştiren polemikçi bir tavır sergiler. Yetişkin davranışlarıyla çocuk davranışları, olan 
/ olması gereken bağlamında ilk kez böylesine bir karşılaştırmanın konusu olmaktadır. Bir 
yetişkin olan anlatıcı, çocuğun dünyasına yaklaşmakta ve onun gözüyle yetişkinlerin davra-
nışlarını çözümlemektedir. Bu, bir bakıma çocuk edebiyatıyla uğraşanların yazma serüveni 
hakkında da ipuçları verir. Amaç, çocuklaşmak değil, çocuğun dünyasına yaklaşmaktır.

İsveçli Astrid Lindgren (1907-2002) ailesi ve çocukluk anılarından yola çıkarak kale-
me aldığı çocuk kitaplarıyla dünyada en çok okunan yazarlardandır. Özellikle Pippi Uzun-
çorap (1945-1948) adlı dizide garip görünüşlü, kırmızı saçlı, çilli, cana yakın, sevimli pa-
lavralarıyla kalıplaşmış alışkanlıklarımızı eleştiren, sevgi dolu bir çocuğun romanını yazar. 
1978 Frankfurt Kitap Fuarı’nda “çocuklar için yazan dünyanın en büyük yazarı” seçilmiş 
ve Dünya Barış Ödülü’ne layık görülmüştür.

İtalyan yazar Gianni Rodari (1920-1980) Küçük Soğanın Maceraları (1951), Mavi 
Ok (1953), Yalancılar Ülkesi (1958), Gökyüzünden Gelen Pasta (1966) gibi romanlarında 
fanteziden ve gülmeceden beslenen anlatımıyla çocuklara özgür ve eleştirel düşünmenin 
yollarını gösterir.
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Brezilyalı yazar José Mauro de Vesconcelos’un (1920-1984) Şeker Portakalı (1968) 
romanında olaylar çok çocuklu yoksul bir ailenin beş yaşındaki şakacı ve yaramaz ço-
cuğu Zézé’nin çevresinde döner. Anlaşılmak ve sevilmek isteyen bir çocuğun şiddet ve 
duyarsızlık ortamında yaşadıkları betimlenir.

Alman yazar Michael Ende (1929-1993) fantastik romanı Momo’da (1986) sevgi, 
arkadaşlık, dostluk kavramlarından uzaklaşmanın doğurduğu sonuçları, bir kız çocuğun 
çevresinde ele aldığı olaylar üzerinden anlatır.

Avusturyalı çocuk ve gençlik edebiyatı yazarı Christine Nöstlinger (d. 1936) çocuk 
ve gençlik edebiyatı için geliştirdiği eleştirel / sosyal tavrıyla ve “antiterbiyeci” yönüyle 
tanınır. Orta hâlli ailelerin çocukları üzerine kurguladığı romanlarla geleneksel aileyi ve 
eğitim kurumlarını mizahi bir bakış açısıyla eleştiriye tabi tutar. 1972’den itibaren ya-
yımladığı Alev Saçlı Çocuk, Curcuna Evi, Küçük Korsan İş Başında, Kim Takar Salatalık 
Kral’ı, Konuk Değil Baş Belası, Lollipop, Hadi Ama Baba!, Kâğıt Uçakla Gizli Gizli 
Macera, İşte Şimdi Hapı Yuttum! gibi romanlarıyla çok okunan yazarlardan biridir.

İngiliz yazar J. K. Rowling’in (d. 1965) yazdığı Harry Potter dizisi (1997-2014) 
Felsefe Taşı, Sırlar Odası, Azkaban Tutsağı, Ateş Kadehi, Zümrüdüanka Yoldaşlığı, Me-
lek Prens ve Ölüm Yadigârları alt başlığıyla yedi romandan oluşur. Büyücü bir anne ba-
banın çocuğu olarak dünyaya gelen, anne babasını gizemli bir biçimde kaybettikten sonra 
teyzesinin evinde yaşayan, Cadılık ve Büyücülük Okulunda okuyan bir çocuğun fantas-
tik hikâyesidir. Tüm dünyada dört yüz milyondan fazla satılmış ve sinemaya aktarılmış; 
özellikle lanet, cadı, büyü gibi ögelere yer veren anlatımıyla tartışmalara neden olmuştur.

5. Çocuklara Yönelik Süreli Yayınlar
Osmanlı Dönemi’nde çocuklara yönelik ilk süreli yayın, 1869’da yayımlanan Mü-

meyyiz adlı gazetedir. Şiir, bilmece, haber, ansiklopedik bilgiler ve dizi yazılara yer ve-
rilen gazetede yalın bir dil kullanılır. İkinci olarak 1875’te Sadakat gazetesi yayımlanır. 
Gazete adını Etfal olarak değiştirdikten sonra on üç sayı daha çıkar. 1876’da Mehmet 
Şemsettin’in çıkardığı Arkadaş gazetesini, 1882’de yayımlanan Çocuklara Arkadaş izler. 
Bu yayınlar, görsel bakımdan ilgi çekici olmaları yanında, dizi yazıları, öyküleri ve ödül-
lü yarışmalarıyla da çocuklara okuma alışkanlığı kazandırma amacı güder. Çocuk edebi-
yatına alt yapı oluşturacak süreli yayın birikimi ve deneyimiyle dikkati çeken Mehmet 
Şemsettin’in gözünde gazete bir eğitim ve öğretim aracıdır. Çocuklara yönelik yayınları 
bağımsız bir alan olarak ilan eden ilk isim de Mehmet Şemsettin’dir. Yayıncı, çocuklara 
sürekli öğüt vermek yerine zaman zaman onlara arkadaşça yaklaşmayı dener. (Enginün 
1991: 35-39; Sınar 2006: 182)

İlk deneyimlerden sonra 1883’te Vasıta-i Terakki ve Çocuklara Kıraat okurlarla bu-
luşur. 1887’de Çocuklara Ta‘lim gazetesiyle çocuk yayıncılığını sürdüren Mehmet Şem-
settin bir yandan da İslamiyet, ilim, fen, terbiye konularında çocuklara bilgi vermek için 
Çocuklara Cuma Günü Mektebi adlı dört ciltlik bir yardımcı kitap hazırlar. Çocuklar için 
kaleme aldığı kısa hikâyeleri Çocukların Gece Eğlencesi adlı kitapta bir araya getirir.

1897-1901 arası haftalık gazete Çocuklara Rehber ile 1896-1908 arası Çocuklara 
Mahsus Gazete, dönemin en uzun ömürlü süreli yayınlarıdır. Çocuk Bahçesi (1904), Mu-
savver Küçük Osmanlı (1909) ve Arkadaş (1909) dönemin diğer önemli dergileridir.

1910’da çıkmaya başlayan Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası dönemin iz bırakan der-
gilerindendir. 19. sayısından itibaren Tedrisat Mecmuası adıyla yayınını sürdürür ve 



Tacettin ŞİMŞEK

2 9Tü r k  D i l i 

1926’ya kadar 69 sayı çıkar. Dergi; eğitim ve öğretimin kuramsal çerçevesini çizen yazı-
lar yanında, edebî metinlere de yer verir.

1911’de Talebe, Çocuk Bahçesi, Türk Yavrusu, Çocuk Yurdu, Çocuk Duygusu, Mek-
tepli dergileri çocukların beğenisine sunulur. Çocuk Dünyası (1913), Çocuk Dostu (1914), 
Hür Çocuk (1918) adlı süreli yayınlar da kayda değer ürünlerdir.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte çocuk dergiciliği yeni bir ivme kazanır. 1923’te Ço-
cuk Postası, Yeni Yol, Talebe Mecmuası adlı dergiler yayımlanır. Haftalık Resimli Ga-
zetemiz (1924), Sevimli Mecmua (1925), Çocuk Dünyası (1926), Çocuk Yıldızı (1927) 
adlı dergiler Cumhuriyetin ilk yıllarında yayın hayatına atılır. Özellikle yeni harflerin 
kabulüyle birlikte çocuk gazete ve dergilerinin sayısı artar.

1940 ve 50’li yıllarda Çocuk Haftası, Yavrutürk ve Çocuk Sesi dergileri çıkar. Çocuk 
Esirgeme Kurumu tarafından 1932-1948 yılları arasında Çocuk adlı dergi yayımlanır.

İlk sayısı Nisan 1945’te çıkan Doğan Kardeş, baskı kalitesi, içeriği ve uzun ömür-
lü oluşuyla olduğu kadar bıraktığı etkiyle de Cumhuriyet dönemi çocuk dergiciliğinde 
önemli bir örnektir (Söğüt 2003: 37). 1970’li yıllarda Yeşilay’ın çıkardığı Mavi Kırlangıç 
dergisi de Türk çocuk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunur.

1980’li yıllarda Kültür Bakanlığı Elma Şekeri adlı çocuk dergisini yayımlarken bazı 
bankalar da çocuklara yönelik dergiler çıkarırlar. Şeker Çocuk (Şekerbank), Kumbara 
(İş Bankası), Başak Çocuk (Ziraat Bankası), Pamuk Çocuk (Pamukbank) bu dergilerden 
birkaçıdır.

Can Kardeş, 1981’de Niyazi Birinci’nin yönetiminde yayın hayatına atılır ve Yeni Can 
Kardeş adıyla yayın hayatını sürdürür. Tercüman Çocuk, Milliyet Kardeş, Türkiye Çocuk, 

gazeteler tarafından yayımlanan dergi örnekleridir. Mavi Kuş, Kırmızı 
Bisiklet, Kervan, Bando, Diyanet Çocuk, Bizim Bahçe, Birdirbir dergi-
leri de adı anılması gereken diğer süreli yayınlardan birkaçıdır.

Ekim 2001’de Yalvaç Ural’ın yönetiminde yaklaşık on yıl boyun-
ca her hafta çocuk okurlarla buluşan Miço dergisi yüksek satış rakam-
larına ulaşmıştır. Fatih Erdoğan’ın 1990 yılından Ocak 2007’ye kadar 
aralıklarla çıkardığı “çocuklar için edebiyat dergisi” alt başlığıyla ya-

yın yapan Kırmızı Fare, H. Salih Zengin’in Nisan 1996 yılından 1997 yılının Ekim ayına 
kadar 19 sayı yayımlanan Mavikuş, Tudem Yayınlarının 2009’dan bu yana aylık olarak 
yayımlanan İyi Kitap, 2013 yılının Ekim ayından itibaren 2 ayda bir “Her yaştan çocuk-
lar için” sloganıyla Konya’da yayımlanmaya başlayan Beyazbulut, Kasım 2001’de çıkan 
Ebe Sobe ve Mayıs 2002’de yayın dünyasına adım atan Gonca nitelikli dergilerdendir.

2002-2003 yıllarında 12 sayı çıkabilen Mobidik adlı gezi-keşif dergisi çocuklara yö-
nelik özgün bir süreli yayındır. TÜBİTAK’ın Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerini 
popüler bilimsel dergiler kategorisinde mutlaka anmak gerekir.

Ekim 2010’dan itibaren çıkmaya başlayan TRT Çocuk da son dönemde yayımlanan 
çocuk dergilerindendir.

İlk sayısı Ayşe Şule Bilgiç’in animasyon karakterinin adıyla Eylül 2011’de çıkan 
Pepee, yerini Düşyeri dergisine bırakmıştır.

Ocak 2013’te yayın hayatına başlayan aylık bilim, kültür ve çocuk dergisi Küçük 
Kâşif ve Ocak 2014’te yayımlanmaya başlayan Atlas Çocuk da son dönemde çıkan süreli 
yayınlardandır.
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6. Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Hazırlık Çalışmaları
Türkiye’de çocuk edebiyatı hazırlık sürecini oluşturan Tanzimat Dönemi’nin öncü 

birikimleri üzerine kurulur. Tanzimat birkaç açıdan çocuk edebiyatına zemin hazırlar:
1. Çocuk eğitiminin özel bir alan olduğunun ve uzmanlık gerektirdiğinin farkına 

varılması.
2. Çocuk düzeyine uygun süreli yayınlar ve metinler üretme ihtiyacının ortaya çık-

ması.
3. La Fontaine’in keşfi ve çeviri faaliyetlerinin başlaması.
19. yüzyılda Osmanlı toplumunun hızlı ve köklü değişmelere sahne olması, çocuk 

terbiyesi yaklaşımının da değişmesini zorunlu kılar. Bir insanın yetişmesinde çocukken 
aldığı terbiyenin rolü herkesçe kabul edilmeye başlar (Okay 1998: 46).

Bu düşünceyle Tanzimat Dönemi’nde çocukların eğitimine yönelik telif eserlerin 
yayımlandığı görülür. Bu eserler çocukları dönemin hedeflenen insan tipine uygun ola-
rak yetiştirmeyi amaçlar. Babalar Oğullar (1888), Hikmet-i Peder (1898), Ana Babanın 
Evlat Üzerindeki Hukuk ve Vezâifi (1899), Çocuk Melekât-ı Uzviye ve Ruhiyesi (1899), 
Peder Olmak Sanatı (1899) gibi eserleriyle eğitim üzerindeki araştırma ve incelemelerini 
bir araya getiren Ahmet Mithat Efendi (1844-1912) özellikle Kıssadan Hisse (1870) adlı 
eserinde Ezop ve François Fénelon’dan yaptığı çeviriler ve kaleme aldığı kısa hikâyelerle 
Doğu’ya ait öğüt geleneğine eklenir.

Ahmet Mithat, Çocuk Melekât-ı Uzviye ve Ruhiyesi’nde çocuğun hayal gücünü ge-
liştirmek için masal ve hikâyelerden yararlanmak gerektiğini belirtir. Çocuk daha önce 
gördüğü ve hafızasına aldığı şeyleri, hikâye ve masallar sayesinde hayal dünyasında can-
landırma fırsatı bulur. Hayal gücü zenginleştikçe kendisi de hayal dünyasında tasarladı-
ğı hikâyeleri anlatmaya başlar. Anlattıkları hikâyelerde çocuklar hayvanları, bitkileri ve 
nesneleri insanlardan farksız olarak kullanmakta ve “Rüzgâr ateşe demiş ki...”, “Ateş 
suya demiş ki...” gibi ifadelerle onları kişileştirmektedirler. Çocukların bunu yapmasını 
sağlayan, yetişkinlerin onlara anlattığı hikâye ve masallardır. Ancak bu konuda çocuklar, 
hayal güçleriyle yetişkinleri geride bırakmaktadırlar (Albayrak 2010: 37-38).

Batı’da romantik dönemin getirdiği yeni bakış açısı Türkiye’de yankısını bulur, ço-
cuğa yönelik dikkatlerin değişmesini sağlar. Çocuğun dil, anlama ve kavrama düzeyine 
seslenme ihtiyacına La Fontaine’in fablları cevap verir.

Tanzimat Dönemi’nin birinci kuşağından Şinasi (1826-1871), gazete çıkarma ve ba-
tılı anlamda tiyatroyu Türk edebiyatına taşıma konusunda öncülük etmekle kalmaz; La 
Fontaine’den yaptığı çevirilerle de Türk çocuk edebiyatına alt yapı oluşturur. Şinasi’nin 
La Fontaine’den tercüme ettiği Eşek ile Tilki Hikâyesi bu anlamda ilk örnektir ve yazarın 
1859’da yayınlanan Tercüme-i Manzume adlı kitabında yer alır. Şinasi, bu tercüme ile bir-
likte kendi yazdığı iki fabla da (Kara Kuş Yavrusu ile Karga Hikâyesi, Arı ile Sivrisinek 
Hikâyesi) 1863’te yayınladığı Müntehabat-ı Eş’ar adlı kitabında yer verir. Söz konusu 
metinlerde, gazete dilinin kazandırdığı alışkanlıkla yalın bir anlatım sergilenir.

Yine ilk örneklerden biri olarak, Kayserili Doktor Rüştü, Nuhbetü’l-Etfal (1859) adlı 
alfabede hikâyeler ve fabl çevirileriyle çocuklara seslenir. Güldürü ögelerine yer verdiği 
hikâyelerde ve Deryaya Giden Balığın Hikâyesi, Karınca ile Ağustos Böceğinin Hikâyesi, 
Kedi ile Farelerin Hikâyesi gibi fabl çevirilerinde çocuklara ders verirken aynı zamanda 
okuma alışkanlığı kazandırmak ister (Gökşen 1985: 15).



Tacettin ŞİMŞEK

3 1Tü r k  D i l i 

La Fontaine tercümeleri Şinasi’den sonra da hızla devam eder. 
Recaizâde Mahmut Ekrem (1847-1914), 1879’da çıkan Hazine-i Evrak der-
gisinde La Fontaine’den çeviriler yapma arzusunun nasıl ortaya çıktığını an-
latır. “Söz mucidi Hazreti Şinasi”nin bu alanda bir çığır açtığını kaydeder. 
La Fontaine’in üslubu hakkındaki görüşlerini dile getirir. Buna göre Ekrem 
Bey, La Fontaine’in söyleyişini “selis [akıcı] ” ve “tabii” bulur. Ahengini 
“suyun akışı”na benzetir. Hece ile başladığı tercüme faaliyetini aruzla sürdü-
rür. Yaptığı on çeviriyi 1886’da Nâçiz adlı eserde bir araya getirir. Bu eserin 
manzum ön sözünde Ekrem; bir gün evde sıkıntılı saatler yaşarken eğlenceli 
bir kitap aradığını, eline La Fontaine’in Fables adlı eserinin geçtiğini ve bu 
hikâyelerde anlatılan gerçeklere hayran kaldığını yazar. Bu zarif, şairane ve 
ince düşünceleri Türkçeye aktarmayı düşünür. Kitaptaki on manzumeden bi-
rini hece, diğerlerini aruzla Türkçeleştirir. Ağustos Böceği ile Karınca masalı-
nın ise hem aruzla hem de hece ile yapılmış iki çevirisi vardır. Karga ile Tilki, 
Meşe ile Saz, Kurbağa ile Öküz, Biri Tuz Diğeri Sünger Yüklü İki Eşek, Aslan 
ile Akd-i Şirket Eden [ortaklık kuran] Dana, Kuzu ile Oğlak, Horoz ile İnci, 
Tilki ile Keçi, Ölüm ile Oduncu hece ile yapılan çevirilerdir.

La Fontaine’den masal çevirenler arasına Cumhuriyet dönemi’nde 
Nâzım Hikmet (1902-1963), Sabahattin Eyuboğlu (1908-1973) ve Orhan Veli 
(1914-1950) de katılacaktır.

Daniel Defoe’dan yapılan Robenson çevirileri La Fontaine’den sonra bu 
alanın Türkçedeki ilk örnekleridir. Eser, Robenson Hikâyesi adıyla önce Ah-
met Lutfi tarafından 1864’te Arapçadan tercüme edilir. Ön sözünde Türkçe 
dışında neredeyse bütün dillere çevrilen bu eserin Türkçeye kazandırılma-
sının bir ihtiyaç olduğu kaydedilir. Dönemin dili göz önünde bulunduruldu-
ğunda tercümenin sade bir Türkçe ile yapıldığı görülür (Sevük II 1941: 144).

Robenson, 1886’da bu kez Kamus-ı Türkî yazarı Şemsettin Sami tarafın-
dan tekrar tercüme edilir. Fransız okullarında okutulan kitaptan yapılan çeviri, 
özetlenmiş metindir. Şemsettin Sami ön sözde, metnin aslından ayrılmamaya 
çalıştığını, uzun cümleleri kırarak kısalttığını ve metnin dilini konuşma diline 
yaklaştırdığını belirtir (Sevük II 1941: 145).

Recâizâde Mahmut Ekrem’in (1847-1914) La Fontaine çevirilerine yer 
verdiği Nâçiz (1886) kitabıyla Muallim Naci’nin (1850-1893) Ömer’in Ço-
cukluğu (1890) adlı eseri de aynı dönemde yayımlanır.

Şükrü Kaya’nın Mütareke’den sonra sürgün olarak gittiği Malta’da yap-
tığı Robenson tercümesi, kitabın İngilizce aslından 1919’da yapılmış tam bir 
tercümedir.

Robenson hikâyesinin Cumhuriyet Dönemi’nde yapılmış çevirileri de 
vardır. 1932’de Kemalettin Şükrü, 1938’de Necdet Rüştü Efe tarafından yapı-
lan tercümeleri Yaşar Nabi Nayır’ın Issız Adada 28 Yıl adıyla yaptığı tercüme 
takip eder.

Robenson’dan sonra çocuk edebiyatı alanında Türkçeye yapılan ikinci 
tercüme, Jonathan Swift’in Güliver’in Seyahatnamesi’dir. Mahmut Nedim 
Efendi tarafından 1872’de çevrilen ve üç cilt hâlinde basılan tercümenin bi-
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rinci cildinin iç kapağında, muhtemelen “Güliver” kelimesinin yanlış okunmasını önlemek 
için şöyle bir kayıt vardır: “Seyahatname-i Güliver, bunu oku, gülüver!” Kitap, Güliver’in 
Seyahatnamesi yahut Cüceler Memleketinde adıyla 1913’te tekrar tercüme edilir, bu kez 
kitabın cüceler bölümü kısaltılarak alınır. Üçüncü tercüme Cüceler ve Devler Memleketin-
de: Güliver’in Seyahatleri adıyla Ercüment Ekrem Talu tarafından 1935’te yapılır. Kısmen 
özetlenerek yapılan tercüme, dil ve cümle yönünden de, baskı ve resimleme açısından da iyi 
bir örnektir (Sevük II 1941: 149-150).

Fransız bilim kurgu roman yazarı Jules Verne’den (1828-1905) yapılan ilk tercüme 
Kaptan Hatras’ın Sergüzeşti adıyla 1877’de Bursa’da basılır. 1886’dan 1907’ye dek başta 
Merkez-i Arza Seyahat, Beş Hafta Balonla Seyahat, Seksen Günde Devr-i Âlem, Kaptan 
Grant’ın Çocukları, Deniz Altında Yirmi Bin Fersah ve Deniz Feneri olmak üzere Jules 
Verne’in bütün kitapları Türkçeye çevrilir ve bir kısmı resimli olarak yayımlanır.

7. Meşrutiyet Dönemi’nde Çocuk Edebiyatı
Türkiye’de çocuklar için edebiyat alanına giren ilk örneklerin ortaya çıktığı II. 

Meşrutiyet’ten sonraki dönemi, çocuk edebiyatının kuruluş dönemi olarak değerlendirmek 
mümkündür. Özellikle Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası çevresinde öğretmen yetiştirme faa-
liyetlerinin bir parçası olarak oluşturulan kurul, çocuğa yönelik edebî ürünlerin bir ihtiyaç 
olduğu sonucuna varır ve bu alandaki eksikliği fark eder.

Maarif Nezareti tarafından yayımlanan Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası farkındalık oluş-
turma konusunda öncü olur. Dönemin eğitimci ve okul yöneticisi Mustafa Satı el-Husrî’nin 
(1880-1969) derginin ilk sayısında yayımlanan “Çocuk şiirlerine, çocuk şarkılarına muhta-
cız.” uyarısı son derece önemlidir.

Öte yandan çocuk eğitiminde öykü ve masalların rolü bir kez daha keşfedilir; Ahmet 
Cevat [Emre], Çocuklara Hikâye Anlatmak Sanatı (1910) adlı eserinde kuramsal bilgiler 
verir ve örnek metinler üzerinde durur.

1909’da Darülmuallimîn (Öğretmen Okulu) müdürlüğüne getirilen Satı Bey, kurduğu 
Tatbikat Mektebinde (Uygulama Okulu) en temel ihtiyacın öğrenci seviyesine uygun şiirler 
ve şarkılar olduğunu belirler. Elde, Satı Beyin “çocuk edebiyatımızın parlak ve mükemmel 
eserleri” diye nitelediği birkaç örnek vardır. Bunlar Tevfik Fikret’in Hep Kardeşiz ve 
Küçük Asker şarkıları ile Ağustos Böceği ile Karınca ve Az Tamah Çok Ziyan Verir adlı 
manzum hikâyelerdir. Bu metinler ilk birkaç aylık ihtiyacı karşılar.

Satı Bey dikkatleri konu üzerine çekmek için Darülmuallimîn’de 
bir konferans düzenler. Konferansta şiir ve müziğin, eğitim ve öğre-
timdeki önemini açıklar. Dönemin şair ve müzisyenlerini göreve ça-
ğırır. Bu çağrıya ilk cevap, kaleme aldığı ilk şiirlerle Ali Ulvi Elöve 
(1881-1975) ’den gelir. Elöve Aile, Mektep, Vatan, İnsanlık, Tabiat 
başlıkları altında bir kısmı telif, bir kısmı da çeviri ve uyarlama olmak 
üzere toplam yetmiş üç şiiri 1912’de Çocuklarımıza Neşideler adıy-
la bir araya getirir. Eğitimci şair, kitabın ön sözünde amacını iyiliğe 
eğilim uyandırmak ve ahlaki telkinlerde bulunmak şeklinde özetler 
(Elöve 1912: 10). Elöve’nin şiirlerinde merak duygusundan (Anne! 

Söyle, bu çiçekler yerden nasıl uyandı; / Yaprakları türlü türlü renkle nasıl boyandı? / Her 
Şeyi Allah Yarattı), yaşama sevincine (Yaprak, çiçek, meyve dal, ot yeşerir; / Yeryüzüne 
hayat taşar, duramaz; / Yaşa, yaz! / Yaz); yurt sevgisinden (Sevgili vatanım sevimli vata-
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nım / Fedadır uğruna hem canım, hem kanım! / Vatana Dönerken); çalışmayı öğütlemeye 
(Arı durmaz, rahat etmez, hep çalışır yaz ve kış: / Sen de durma, git çalış.” / Gizli Sesler) 
kadar birçok tema işlenir.

Satı Bey, kitaba yazdığı sunuşta şunları söyler:
“Bu davete en evvel icabet eden [katılan] muallim ordusunun bu husustaki teçhiza-

tına [donanımına] en ziyade ikdam [öncülük] ile muavenet eyleyen [yardımcı olan] zat, 
Ali Ulvi Bey oldu. Mumaileyh [adı geçen], o zamandan beri, işte böyle bir kitap teşkil 
edebilecek miktarda güzel çocuk ve mektep manzumeleri ile şarkıları vücuda getirdi.” 
(Elöve 1912: 5)

Edebiyatımızın en önemli eksiğini “çocuklara yönelik eser yazılmaması” olarak tes-
pit eden Satı Bey, yazısının devamında çocuk edebiyatının ilgi görmemesini “Çocuklarla 
iştigal edenler çocuk kalırlar.” hükmünün genel bir kanaat teşkil etmesine bağlar. Bu 
yüzden çocukların sanat ihtiyacı uzun süre dikkate alınmamış, dili ve anlamıyla çocuk 
zihninin erişebileceği düzeyde şiir ve şarkılar Meşrutiyet’in ilanına kadar sınırlı kalmıştır 
(Elöve 1912: 6)

İlk şiir örneklerini Ali Ulvi Elöve yazmış olsa da Türk edebiya-
tında çocuklara yönelik ilk kitabı 1911’de Çocuk Şiirleri adıyla İb-
rahim Alâettin (Gövsa) (1889-1949) çıkarır. Ön sözde anne babalara 
ve öğretmenlere seslenen Gövsa, otuz dört şiire yer verdiği kitabında 
doğrudan manzum ahlak dersi veren şiirler yanında, sonucu çocukla-
rın zekâsına bıraktığı örneklerin de bulunduğunu belirtir. Arzusu; ma-
sum kalplerdeki duygulara yön vermek, onları hissettirmek, düşün-
dürmek, kalplerini doğruluk, fedakârlık, milliyet ve vatanperverlik 

için çarpmaya alıştırmaktır (Gövsa 1911: 11). Kitapta “Hak sevgisi taşımalı vicdanlar / 
Böylelikle mesut olur insanlar” (Allah Sevgisi) gibi dinî inançla; “İşte senin, bu mübarek 
memleket; / Annen gibi onu sev de hizmet et! (Vatan) gibi yurt sevgisiyle; “Şimdi örtül-
dü çimenler, zira / Gök pamuklar döküyor” (Kış) gibi tabii ögelerle; “Yetimleri, âcizleri 
seversen / Emin ol ki mükâfatın büyüktür” (Fukarayı Seviniz) gibi acıma duygusuyla; 
“Çalışmadan bir su bile içilmez / Ekilmeden biçilmez” (Çalışmak Sonra Uyumak) gibi 
çalışma ile; “Nedir, dedim, şu yakından görünmeyen yıldızlar / Perilerin memleketi, evi 
mi?” (Yıldızlar) gibi dış dünyaya yönelik çocuk dikkatiyle ilgili dizelere yer verilir.

Dönemin “şair-i azam” sıfatıyla tanınan ismi Abdülhak Hâmit Tarhan, Çocuk 
Şiirleri’nin müsvettelerini okur, şiirleri “pek cedid [yeni] ve müfid [yararlı] ” bulduğunu 
belirten bir mektupla İbrahim Alâettin’i kutlar (Gövsa 1911: 4).

Büyük ilgiyle karşılanan kitabın her baskısı birkaç ay içinde tükenir. Şairin ifadesiy-
le bu küçük eser, Türkiye’de kurulmaya başlanan “çocuk edebiyatının bir mukaddimesi 
[ön sözü]” olur.

1908’de Şura-yı Ümmet gazetesinde öğretmen Ali Nusret’in (1874-1912), çocuklar 
için edebiyatın önemine işaret eden yazısı ilk metinlerden biri olsa da (Demiray 1958: 
90), çocuk edebiyatının kuramsal temelleri üzerinde ayrıntılı olarak duran ve alanın çer-
çevesini çizen ilk isim Tedrisat-ı İptidaiye mecmuasının 48. (Eylül 1919) ve 50. (Kasım 
1919) sayılarında yayımlanan “Çocuk Edebiyatı” başlıklı yazılarıyla İbrahim Alâettin’dir. 
Yukarıda sözü edilen sunuş yazısında Satı Bey “edebiyat-ı etfal” terimini kullanıyordu.
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Tedrisat-ı İptidaiye mecmuasını çıkaran grup içinde yer alan İbrahim Alâettin, 
Türkiye’de hukuk öğrenimi gördükten sonra İsviçre’ye gitmiş, Cenevre Üniversitesi 
Psikoloji Laboratuvarından ve Jean-Jacque Rousseau Eğitim Enstitüsünden mezun ol-
muştur. Bediî Terbiye (1925) adlı eserini yazdığı yıllarda İstanbul Öğretmen Okulu’nda 
yönetici olarak çalışmaktadır.

Bediî Terbiye’nin 9 ve 10. bölümleri çocuk edebiyatına ayrılmıştır. Bu, İbrahim 
Alâettin’in, Türkiye’de çocuk edebiyatının kuruluşundaki öncü kimliğini pekiştirir. İbra-
him Alâettin, önce çocuk edebiyatı teriminin yeni kullanılmaya başlandığını söyler. Beş 
on yıl öncesine kadar çocuk ve edebiyat kavramlarının yan yana getirilmesinin alay konu-
su olduğunu kaydeder. Çocuğun zihin sermayelerini zenginleştirmek, düşünce eğitimini 
gerçekleştirmek, hayal gücünü geliştirmek için zevk ve zekâsına uygun edebî eserlere 
ihtiyaç olduğunu ifade eder. Çocuk üzerinde şiirin müzik kadar etkili olduğunu da belir-
ten Gövsa, antik Yunan’da şiirin de müzik gibi eğitim aracı olarak kabul edildiğini, hatta 
Homeros için “Yunan eğitimcisi” denildiğini hatırlatır (Gövsa 1925: 75).

Çocukların şiiri çok sevdiğinden söz eden İbrahim Alâettin, bunu uyakların sağladı-
ğı ahenkle, hecelerin düzen ve dengesinden doğan ezgiyle ilişkilendirir. Şiirin ezberlene-
bilir olmasını da olumlu bir özellik olarak kaydeder.

Gövsa, çocuk şiirinin biçim ve içerik bakımından taşıması gereken özellikler üze-
rinde de ayrıntılı olarak durur. Ona göre çocuk şiirlerinde aruzun “mefâilün, mefâilün”, 
hecenin de “iki dörtlük” (8’li) veya “iki dörtlük bir üçlük” (11’li) kalıpları tercih edilmeli; 
duraklar belirgin, uyaklar sıklıkla kullanılmalıdır. Hayaller anlaşılır, betimlemeler açık 
olmalıdır. Temsilî, mecazi ifadeyi seven ve kapalı anlatımı tercih edenler çocuk yazıla-
rında başarısız olurlar. Çocuk şiirlerinde yalın bir söyleyiş tutturmasına rağmen örneğin 
Tevfik Fikret’in Şermin’deki “Bahar Kalfa”, “Yaz Nine”, “Hazan Teyze”, “Kış Baba” 
gibi manzumeleri başarılı sayılamaz, çünkü taşıdıkları hayaller çocuklara uygun değildir. 
Gövsa’nın simgeden, mecazdan, kapalı anlatımdan soyutlanmış şiir tasarımı zaman için-
de somut ve didaktik metinlerin şiir olarak tanımlanmasına yol açmıştır. Fikret’in benzet-
melerinde ise çocukların yabancısı olmadığı bir somutlama söz konusudur.

Gövsa “çocuk şiirlerinde tahlil-i hissiyattan ziyade tasvir-i vukuat bulunmalı.” ifa-
desiyle duygu çözümlemeleri yerine olay betimlemelerine yer verilmesi gerektiğini söy-
ler. La Fontaine’in başarısını, çocuklar tarafından bilinen konu ve olayları işlemesine 
bağlar. Didaktizmi yücelten bir tavır ve abartılı bir yaklaşımla La Fontaine’i çocuklar için 
“en büyük şair” ilan eder (Gövsa 1925: 72-82).

Tevfik Fikret 1914’te çıkardığı Şermin’le Türk çocuk şiirinin kurucu isimleri arasın-
daki saygın yerini alır. Kullandığı dil, ölçü ve imgeler bakımından Rübâb-ı Şikeste şai-
riyle Şermin şairi arasında büyük farklar vardır. Fikret, Şermin’de çocuklar için anlaşılır 
bir dil kullanırken hece ölçüsünün 7’li, 8’li kalıplarını tercih eder; aynı zamanda çocuğun 
sembollerle örülü dünyasına uygun imgeler yaratır. Şair, kitabını “fazıl kardeşim” diye 
andığı Satı Bey’in okul öncesi için kurduğu Yuva’ya ve “yuvanın mini mini yavrularına” 
ithaf eder (Tevfik Fikret, 1914: 2). Kitapta alfabeden oyun ve oyuncağa, doğa ve hayvan 
sevgisinden acıma duygusuna, okulun işlevinden çalışmanın erdem oluşuna kadar, şiir 
değeri yüksek otuz bir örnek yer alır. Kitapta yer alan benzetmeler (Dağımızda bir çoban 
var, / Ne yer, ne içer, ne yapar? / ... / Adı nedir derim; derler / Ördek kovar gibi: ‘Kış, kış! 
’ / O bembeyaz bir adammış! / Kış Baba), karşılaştırmalar (Kuşlar uçar / Ben koşarım / 
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Onların kanatları var / Benim kanadım kollarım. / Kuşlarla), muzip yaklaşımlar (Beyaz 
kedim, / Siyah kedim, / Adı ‘Rengin’ olsun, dedim. / ‘Rengin’ ablamın adıdır; / O şimdi 
kızacak bana. / Rengin) ve çıkarımlar (Güneş bilmem kime kızgın / Ateş püskürüyor yine. / 
Yaz Nine) Fikret’in çocuk duyarlığına ne ölçüde yaklaştığının göstergeleridir.

Ali Ekrem Bolayır’ın tanıklığıyla Fikret, Şermin’de yer alan şiirleri, hasta yatağında ve 
Satı Bey’in ilaçları için ödediği kırk liraya karşılık yazmış olsa bile (Özgül 1991: 466) bu, 
metinlerin yazıldığı dönem içinde şiir olduğu gerçeğini değiştirmez. Kaplan’ın dikkatiyle 
Fikret, “amelî” (uygulamalı) eğitim tarzını benimsemiş, “yeni iradî insan tipini” oluşturacak 
faydalı ve pratik unsurlara önem veren “Amerikan” yaklaşımını şiire taşımıştır (1987: 186). 
Böylece kuramsal bilgi, yerini günlük hayata ilişkin pratik becerilere bırakmıştır.

Çocuklar için yazma konusunda Ziya Gökalp’in (1875-1924) öncü rolünden de söz 
etmek gerekir. Gökalp, çocuklara bilgi vermek için edebî metinleri kullanma, ahlaki ve 
millî duyguları şiir vasıtasıyla çocuğa aktarma / aşılama çabasındadır. Masal, destan, koş-
ma tarzında manzumelerin yer aldığı Kızıl Elma (1915) yurt, ulus, dil, din, ahlak, sanat, 
aile gibi izleklerin işlendiği Yeni Hayat (1918) ve yedisi mensur, beşi manzum on iki 
masalın yer aldığı Altın Işık (1923) adlı kitaplar, çoğunlukla öğretici metinlerden oluşur.

Altın Işık’taki manzum metinlerden ikisinin Dede Korkut hikâyelerinden, birinin de 
Malazgirt Savaşı’ndan alınmış olması, Ziya Gökalp’in içerik zenginleştirmede geleneksel 
anlatım türlerinin yanında tarihsel olaylardan da yararlandığını gösterir. Gökalp’in edebî 
metnin içeriğini ulusal ve tarihsel bakımdan genişletmesi ve destan türünün imkânlarını 
yoklaması yanında, yeni bir edebiyatın kuruluşunu sağlayacak dil arayışı da önemlidir. 
Gökalp, Yeni Hayat’ın başına yazdığı cümlelerle toplumsal bilinci uyandırma görevi üst-
lenir. “...Çocuk terbiyesinde birtakım dersler, oyun tarzında verilir; bunun gibi, halk ter-
biyesinde de bazı fikirlerin vezin kisvesinde arz edilmesi fena mı olur?” (Tansel 1989: 97) 
sorusuyla içeriği önceleyen bir tavır sergiler. Gökalp’in kalem faaliyetleri, Halide Edip 
Adıvar tarafından “Türk’ün en sevimli çocuk edebiyatını Ziya Bey yazdı.” cümlesiyle 
alkışlanacaktır (Enginün 1985: 191).

Üsküp Dârülmuallimîn Rüştiyesi (Öğretmen Okulu Orta Kısmı) Müdürü Sabri Ce-
mil (Yalkut) ’un “Dört yaşından on beş yaşına kadar erkek kız çocukları için tertip edilmiş 
açık Türkçe elli manzumeyi havi mecmuadır.” notuyla yayımladığı Çocuklara Mahsus 
Küçük Şiirler (1917) aile, okul, vatan ve bayrak sevgisi yanında inanç, ahlak gibi temalar 
çevresinde yazılmış manzumelerden oluşur.

İbrahim Aşkî [Tanık] (1874-1977), 1910-1915 yılları ara-
sında yazdığı otuz altı şiiri Çocukların Şiir Defteri (1917) başlığı 
altında bir araya getirir. Kitapta oyun temalı şiirlerin yanında 
aile, vatan, bayrak, insan, çocuk, hayvan sevgisi, inanç, ibadet, 
bilgi, çalışkanlık gibi iletiler çevresinde kaleme alınmış şiirler 
de yer alır. Kitap klasik düzenlemelere benzer biçimde münacat, 
naat, padişaha dua gibi manzumelerle başlar.

Edebiyat tarihçisi ve devlet adamı Mehmet Fuat Köprülü 
(1890-1966) gençlik yıllarında çocuklar için yazdığı manzu-
meleri Mektep Şiirleri (1918) adıyla bir araya getirmiş ve ya-
yımlamıştır. Ayrıca Nasreddin Hoca fıkralarını manzum olarak 
yazmıştır.O
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Namık Kemal’in oğlu Ali Ekrem Bolayır’ın (1867-1937) Şiir Demeti (1923) kita-
bı “Yavrulara” ithafıyla ve şairin “İlk Tedrisat Mekteplerine mahsus dinî, ahlaki, millî, 
içtimaî, vatanperverâne şiirler, terbiyevî hikâyeler, maniler, bilmeceler” epigrafıyla baş-
lar. Kitapta yer alan altmış üç manzume eğitim ve okul, oyun ve eğlence, doğa sevgisi, 
aile sevgisi, sağlık ve temizlik, bencillik ve kibir, Kurtuluş Savaşı gibi başlıklar çevre-
sinde gruplandırılabilir. Eğitici ve öğretici iletiler taşıyan manzumelerde Allah, peygam-
ber, Müslümanlık, İslam’ın şartları, dört halife, cami, ezan gibi konularda çocuklara dinî 
terbiye verilmeye çalışılır.

Millî Edebiyat Dönemi’nden Cumhuriyet’e geçerken bir bölüğü doğrudan çocuk-
lar için yazmış olmasa da Osman Fahri, Suat Fahir, Ruşen Eşref, Siracettin Hasırcıoğlu, 
Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç gibi şairler; Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Mahmut Yesari, Aka Gündüz 
gibi yazarlar çocukların zevkle okuduğu metinlere imza atarlar.

II. Meşrutiyet Dönemi’nde okullarda tiyatro çalışmalarına ağırlık verilmesi de gün-
deme gelir. Konuya dikkat çeken ilk isim İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’dur (1886-1978). 
Eğitimci, yazar, hattat ve siyasetçi kimlikleriyle tanınan Baltacıoğlu; 1918 yılında Or-
taöğretim Genel Müdürlüğü’ne atanmasının ardından, okul temsillerini teşvik eder. Dö-
nemin Millî Eğitim Bakanlığı’nın çıkardığı “Mektep Temsillerinin Usûl-i Tedrisi” adlı 
kitapçıkta tiyatronun eğitim, öğretimdeki işlevi üzerinde durulur, okullarda özellikle 
tarihî oyunların sahnelenmesi istenir. Baltacıoğlu, 1960’lı yıllarda Küçük Şehit, Edirne 
Muhasarası, Yavuz gibi piyesler de yazar (Şimşek 2004, s. 46,47).

Kurtuluş Savaşı’nın lider isimlerinden olan ve daha çok asker ve devlet adamı kim-
liğiyle tanınan Kâzım Karabekir (1882-1948), komutanı olduğu Doğu Cephesi’nde ger-
çekleştirdiği çocuklara yönelik eğitim etkinlikleriyle ve yazdığı kitaplarla dikkat çeker. 
Karabekir’in çocuk sorunları ve çocuk eğitimiyle ilgili eserleri yanında (Çocuk Davamız 
I-II), doğrudan çocuklar için kaleme aldığı kitapları da vardır. 1920’de Erzurum’da ba-
sılan Çocuklara Öğütlerim adlı eserde Kâzım Karabekir, bugün de geçerli olan görgü 
kurallarını söyleşi tarzında anlatır.

Karabekir’in dikkat çekici bir diğer eseri Şarkılı İbret’tir. İlk baskısı 1922’de 
Trabzon’da yapılan eserin genişletilmiş 2. baskısı 1924’te İstanbul’da çıkar. Eserde do-
kuz çocuk oyunu yer alır. Oyunlarda çalışkanlık, vatan sevgisi; tembelliğin, hurafele-
re inanmanın, mikrobun zararları; sanayinin, teknolojik gelişmeleri takip etmenin ülke 
kalkınmasındaki önemi gibi temalar işlenir. Kâzım Karabekir, bu temalar yoluyla hem 
oyunda rol alan çocukları hem de oyunu izleyenleri bilinçlendirmeye çalışır (Şimşek vd. 
2012: 60).

8. Cumhuriyet Dönemi Çocuk Edebiyatı
8.1. Çeviriler
Cumhuriyet Dönemi’nde bir yandan çeviriler devam ederken diğer yandan özgün 

çocuk edebiyatı örnekleri üretilir. Tanzimat Dönemi’nde Şinasi ile başlayan La Fontai-
ne çevirileri Cumhuriyet Dönemi’nde de sürer. Siracettin Hasırcıoğlu, Mahmut Cevdet, 
Emil Bavan ve Vasfi Mahir Kocatürk, La Fontaine masallarını Türkçeye kazandıran isim-
lerden birkaçıdır.

Nazım Hikmet, Orhan Veli ve Sabahattin Eyuboğlu da La Fontaine’den masallar ter-
cüme ederler. Özellikle Orhan Veli’nin La Fontaine Masalları / 1948 adlı çevirisi önemli 
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kazanımlar arasındadır. Orhan Veli, Nasrettin Hoca fıkralarını manzumeye dönüştürme-
siyle de (Nasrettin Hoca Hikâyeleri / 1949) anılması gereken bir isimdir.

Eleanor H. Porter’in Pollyanna’sı 1927’de ilk defa Türkçeye aktarılır. Léon 
Frapier’nin Mektep Çocuğu / 1930 ve Louisa Alcott’un Küçük Kadınlar / 1931 adlı çocuk 
klasikleri Türkçeye kazandırılır. Jules Verne’den yapılan roman çevirileri (İki Sene Mek-
tep Tatili / 1931, İnatçı Kahraman Ağa / 1931, Esrarlı Ada / 1938, Ay Etrafında Seyahat 
/ 1939...) artarak devam eder.

Cumhuriyet Dönemi’nde dünya çocuk klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi konusunda 
yoğun bir çaba harcanır. 1939’da Maurice Linat’dan Zeplin Hırsızları, Henry Bernay’dan 
Yüz Sene Uyuyan Adam, Robert Louis Stevenson’dan Define Adası romanları Türkçeye 
aktarılır.

Polisiye ve serüven romanı türünde yapılan çeviriler de önemlidir. 1934’te Maurice 
Leblanc’dan Arsen Lüpen dizisi çevrilerek altı cilt hâlinde yayımlanır. Peyami Safa, Ar-
sen Lüpen’den ilhamla onu gölgede bırakan Cingöz Recai karakterini yaratır; Server Bedi 
takma adıyla yirmiye yakın kitaba vücut veren yüzden fazla polisiye hikâye yazar. Cingöz 
Recai’yi Kartal İhsan ve Çekirge Zehra’nın serüvenleri izler.

Nurullah Ataç, Ballantyne’den Mercan Adası’nı Türkçeye kazandırır (1939). Aynı yıl 
Sir Arthur Conan Doyle’dan yapılan Sherlock Holmes çevirileri de okuyucuyla buluşur.

Antoine de Saint-Exupéry’nin Küçük Prens’i ilk kez 1953’te Türkçeye çevrilir. Ah-
met Muhip Dıranas, Cemal Süreya, Tomris Uyar, Azra Erhat, Filiz Borak, Tahsin Saraç, 
Selim İleri, Nihal Yeğinobalı, Emel Tanver, Nuriye Yiğitler, Hamdi Tuncer, Lokman Tu-
ran, Yavuz Kızılçim, Fahrettin Arslan, Sumru Ağıryürüyen ve Fatih Erdoğan Küçük Prens 
çevirmenlerinden bazılarıdır.

Eğitimle ilgili önerileri eskimiş olsa da, Edmondo de Amicis’in Çocuk Kalbi romanı 
da Türkçeye en fazla çevrilen eserler arasındadır. Romanın, ilki 1926’da İbrahim Alâettin 
Gövsa’ya ait olmak üzere otuza yakın çevirisi yayımlanmıştır.

8.2. Edebî Birikimden Kısa Bir Özet
8.2.1. Şiir 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında çocuk edebiyatına yöneliş, yeni değerleri çocuklara 

kavratma ideali ve onları bu değerler doğrultusunda erdemli insanlar olarak yetiştirme 
amacıyla ilgilidir. Şair bir yetişkin dikkatiyle çocuk dünyasına yaklaşmaya çalışır.

Bu dönemde çocuk bakışına yaklaşan isimlerden biri olan Emin Recep Gürel (1899-
1970) 1928’de yayımladığı Altın Kitap’ta çocuk ve çevresini; dış dünyaya ait bitki, yağ-
mur, bulut, rüzgâr, ay, kuş gibi tabii unsurlara yönelik çocuk ilgi ve sevgisini işlediği yer 
yer lirik ama daha çok eğitici şiirlerini bir araya getirir. Kitapta Kaçan Eşek, Kelebekle 
Arı Masalı, Beyaz Battaniyenin Hikâyesi, Masa ile Sandalye, Beyaz Boyalı Evi Kim Yap-
tı?, Bir Kuşun Hikâyesi gibi özgün manzum masal ve hikâyelere yer verir.

Mehmet Faruk Gürtunca’nın (1904-1982) Çocukların Şiir Kitabı / 
1928 ile Hasan-Âli Yücel’in (1897-1961) Sizin İçin / 1938 adlı kitabı şii-
re öğretici işlev yükleyen örnekler arasındadır. Mehmet Necati Öngay’ın 
(1914-1986) okul, aile ve çevre duyarlığını dile getiren Çocuk Şiirleri / 
1942, Sonbahar / 1962 ve Sevgi Bahçesi / 1963 adlı kitapları bu vadi-
de adı anılacak çalışmalardandır. Şükrü Enis Regü (1922-1974) (Bayram 
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Yeri / 1947, Elma Ağacı / 1971), Mümtaz Zeki Taşkın (d. 1915) (Çocuklarımıza Resimli 
Şiirler / 1959), Rakım Çalapala (1906-1995) (Yavrutürk Şiirleri / 1968), İsmail Hakkı Ta-
las (1909-1978) (Armağan / 1941, Bahar / 1954, Pınar / 1955, Saat / 1958, Vatan / 1959), 
Güneş / 1958, Cumhuriyet / 1959) gibi isimler, yazdıkları didaktik manzumelerle eğitim 
ve öğretime katkıda bulunurlar.

Cumhuriyet Dönemi’nde çocuksu olanın keşfi anlamında Garip Hareketi mutlaka 
hatırlanmalıdır. Orhan Veli (1914-1950), Melih Cevdet (1915-2002) ve Oktay Rifat’tan 
(1914-1988) oluşan grubun yaşama sevinci teması yanında çocuğa özgü duyarlığı işleyen 
şiir örnekleri, çocukluğu keşfetmede rol oynamış olmalıdır. Ancak söz konusu duyarlığı 
yakalamış olmaları, Garip şairlerini çocuk edebiyatçısı yapmaz.

Orhan Veli Robenson, Rüya, Bayram, Gözlerim, Gemilerim, Kızılcık, Dalgacı Mah-
mut, Macera, Ağacım, Tereyağı gibi şiirleriyle çocuk öznenin dünyasına yaklaşır.

Kasım 1938’de yazılan ve Varlık dergisinin 15 Mart 1940 tarihli sayısında yayımla-
nan Bayram şiirine bu dikkatle bakılabilir:

Kargalar, sakın anneme söylemeyin!
Bugün toplar atılırken evden kaçıp
Harbiye Nezaretine gideceğim.
Söylemezseniz size macun alırım,
Simit alırım, horoz şekeri alırım;
Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar,
Bütün zıpzıplarımı size veririm.
Kargalar, ne olur anneme söylemeyin! (Kanık 1994: 41)
Şair kişileştirme, dillendirme, sır saklama, bunun karşılığında ödül vaat etme gibi 

tutumlarla çocuğa özgü dili keşfeder.
Bir başka örnek Ortay Rifat ve Orhan Veli’nin ortak imzasıyla 15 Eylül 1937 tarihli 

Varlık dergisinde yayımlanan Ağaç adlı şiirden verilebilir.
Ağaca bir taş attım;
Düşmedi taşım,
Düşmedi taşım.
Taşımı ağaç yedi;
Taşımı isterim,
Taşımı isterim! (Kanık 1995: 175)
Necip Fazıl’ın çıkardığı Ağaç dergisine gönderilen bir şiirin yayımlanmaması üze-

rine yazıldığı bilgisi bir yana bırakılırsa yukarıdaki şiir, animist tavrın hâkim olduğu dört 
beş yaşındaki çocuğun dünyasını yansıtır. Çocuk, ağaç denilen objeye farklı bir anlam 
yükleyerek onu taş yiyen bir yaratığa dönüştürür. Bu, cansız varlıkları canlıymış gibi 
görme yaklaşımının ifadesi olan animizmdir. “Taşımı isterim, / Taşımı isterim” tekrarları, 
çocuğun benmerkezci tavrının yansıması olarak değerlendirilebilir.

Çocuk Bahçesi / 1941 ve Çocuklar Gemisi / 1946 adlı eserleriyle çocuk duyarlığına 
yaklaşan Ceyhun Atuf Kansu (1919-1978), kaybettiği çocukluk cennetini arar, çocukların 
gözüyle dünyaya ve hayata bakmak ister; zaman zaman onlara oyun arkadaşı olmayı 
hayal eder.
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Çocuk edebiyatı alanında eser veren yazar ve şairlerin çocuğa özgü duyarlığı yaka-
laması ve bunu incelikli bir dille ifade etmesi son derece önemlidir. Bunu çağdaş çocuk 
edebiyatında ustalıkla yapan isimlerin başında Fazıl Hüsnü Dağlarca (1914-2008) gelir. 
Dağlarca, çocuğa özgü duyarlığı ve söyleyişiyle Türk çocuk edebiyatında özgün bir tar-
zın temsilcisidir. Şair ilk önemli eseri olan ve belki de adından ötürü yaygın bir yanlışla 
çocuk şiiri zannedilen Çocuk ve Allah (1941) ’ta

“Bu eller miydi masallar arasından
Rüyalara uzattığım bu eller miydi.
Arzu dolu, yaşamak dolu,
Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan. (Dağlarca 1998: 11) dizeleriyle çocukluk 

cennetine sığınırken;
Anneciğim büyüyorum ben şimdi,
Büyüyor göllerde kamış.
Fakat değnekten atım nerde
Kardeşim su versin ona, susamış.” (Dağlarca 1998: 16) dizeleriyle dört beş yaşında-

ki çocuklara özgü animist (canlandırıcı) tavrın şiirini yazar.
Dağlarca’nın 1967’de başlayan ve yaklaşık otuz yıllık bir döneme yayılan çocuk 

şiiri yazma faaliyeti, özellikle 1977 ile 1981 yılları arasında yoğunlaşır. Şairin arı duru, 
özenli bir dille çocuk duyarlığına yönelmesini, daha saf bir iletişim kurma arayışıyla açık-
lamak mümkündür. Odağına sevgi izleğini yerleştirdiği lirik ve aydınlık metinler kaleme 
alan Dağlarca, bir yandan okul öncesine yönelik tekerleme tadındaki ritmik söyleyişleriy-
le oyun, aile, doğa ve hayvan sevgisi gibi duyguları öne çıkarırken (Kuş Ayak: Açıl Susam 
Açıl / 1967, Kuş Ayak: Boyalı Ses / 1971), bir yandan da okul dönemi çocuklarının öğren-
me sevincini dile getiren yer yer simgesel anlatımlı şiirlerle (İlkokul 2’deki / Kanatlarda, 
Okulumuz 1’deki, Okulumuz 3’teki / 1999, Bitkiler Okulu / 1995, Oyun Okulu / 1998) ilgi 
uyandırır. “Yüzükoyun yatma diyor annem / Yatar mıyım hiç, / İster miyim / Yüzümün / 
Koyun olduğunu” (Dağlarca 1971: 122) dizeleriyle okul öncesi çocukların sözcüklere so-
mut yaklaşımını vurgularken, “Baba, dedi ki yeni öğretmen / Duyarlık birleşimi yaptılar 
/ Beş duyumuzun beşi birden görecek / Gözlerimizin görmek istediğini.” (Dağlarca 1993: 
195) dizeleriyle daha üst düzeyde bir dikkati şiire döker.

Dağlarca’nın dış dünyayı çocuk gözüyle keşfetmeye ve sevmeye yönelik tavrı Arka 
Üstü / 1974, Yeryüzü Çocukları / 1974, Balina ile Mandalina / 1977, Yazıları Seven Ayı 
/ 1978, Kaçan Uykular Ülkesi / 1981 gibi şiir kitaplarına vücut verirken saklanmaya ve 
yaşatılmaya değer çocukluk anıları (Göz Masalı / 1981), ilginç dil deneyleri (Yaramaz 
Sözcükler / 1979) ve aile büyükleriyle çocuklar arasındaki sıcak iletişim de (Şeker Yiyen 
Resimler / 1980, Güneşi Doğduran / 1981) şiirin diliyle ifadesini bulur. Fazıl Hüsnü Dağ-
larca, poetik cesaretle ve estetik kaygıyla yazdığı çocuk gövdeli şiirleriyle kendine özgü 
kanonu gerçekleştirmiş, Türkçenin en görkemli ilk şairidir (Şirin 2009: 201-206).

Dağlarca, ulusal bilinci uyandırma çabasıyla olduğu kadar (Dolar Biriktiren Çocuk 
/ 1995), Karagöz-Hacivat, Keloğlan gibi geleneksel tiplerden yola çıkarak çağdaş mizah 
kişilikleri üreten ve hayata esprili bir dille yaklaşan eserleriyle de (Cincik, Cin ile Cincik 
/ 2000, Cinoğlan, Hin ile Hincik / 1981) üretken bir şairdir.
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Mustafa Ruhi Şirin Gökyüzü Çiçekleri (1983), Çocuk Kalbimdeki Kuş (1990), Yıldız 
Sayan Ağaç (Toplu Şiirler, 2002), Bir Şemsiyem Olsa Kuşlardan (2000), Okula Giden 
Kedi (2012), Dünyanın En Güzel Yeri (2012), Harflerin Kardeşliği (2012) gibi şiir kitap-
larında yer alan ve çocuk gerçekliğine uygun imge yoğunluklu şiirleriyle öne çıkar. Ço-
cukluğa özlem, çocuk felsefesi ve çocuk bakışı, anne, baba ve kardeş sevgisi; mevsimler, 
doğa olayları, doğaya ve doğadaki varlıklara duyulan sevgi; bayrak sevgisi; dünyanın 
değişik coğrafyalarında yaşayan çocukların yaşadıkları sıkıntılar şiirlerde işlenen başlıca 
temalardır.

Çocuk Şiirleri (1991), Gökkuşağı Sevinci (1991), Yıldızlara Astık Yüreğimizi (2001), 
Güneşle Ay Duymasın (2004), Uçtu Uçtu Şiir Uçtu (2005), Çıtı Pıtı Kutu Kutu Şiirler 
(2007), Kutu Kutu Pense (2009), Gönül Fotoğrafı (2011), Güneş Gözlük Takınca (2012), 
Anne Sen Melek misin? (2012) gibi kitaplarıyla dış dünyaya yönelik çocuk duyarlığı ya-
nında sevgi, şefkat, dostluk, merhamet, iyilik, yardımseverlik gibi duyguları dile getiren 
Bestami Yazgan (d. 1957), çocuğun duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirirken, eği-
timci yaklaşımıyla kimlik ve kişiliğin oluşumuna katkı sağlayan değerler dizgesini de 
şiirin dünyasına taşır.

Ahmet Efe (d. 1955) Sevgi Çiçeği (1981), Ellerin Üşümesin (1986) ve Işığın Yüreği 
(1999) kitaplarında topladığı şiirlerle ev, aile ve çevreye yönelik çocuk bakışı ve duyuşu-
nu dile getirir. Yer yer eğitici çizgide metinlerle çocuğun dünyasına girer.

Gökhan Akçiçek (d. 1962) Bulutlar Örtmese Güneşi (1992), Bülbül Deresi Şiirleri 
(2001), Çocuklara Ölüm Yakışmaz (2001), İnce Hüzünler Senfonisi (2005), Her Harfin 
Bir Şiiri Var (2012) kitaplarında incelikli bir söyleyişle çocuk dünyasının yabancısı olma-
dığı umutlar, kırgınlıklar, sevinçler ve acılarla yüklü bir şiir kozası örer. Akçiçek’in şiir-
lerinde dünya çocuklarına yönelik sevgi de çocuk duyuşuna uygun olarak şiire dökülür.

Dış dünyaya çocuk gözüyle bakabilen ve evreni anlamaya yönelik 
çocuksu bir felsefenin izlerini süren şiirleriyle Cahit Zarifoğlu (1940-
1987) (Gülücük / 1988, Ağaç Okul / 1990), Ali Akbaş (d. 1942) (Kuş 
Sofrası / 1991), Yalvaç Ural (d. 1945) (Sincap / 1978, Müzik Satan Ço-
cuklar / 1979, Kulağımdaki Küçük Çan / 1979…), Abdulkadir Bulut 
(1943-1985) (Kahveci Güzeli / 1981), İsmail Uyaroğlu (d. 1948) (Gül 
Sağnağı / 1976, Çocuk ve Şiir / 1977), Yusuf Dursun (d. 1949) (Ninni-
lerde Büyümek / 2000), Kuş Yuvası Yüreğim / 2010…), Rıfkı Kaymaz 

(1950-2010), (Sevginin Gülleri / 2002, Küçük Çeşmenin Tatlı Suyu / 2000…), Abdülkadir 
Budak (d. 1952) (Bir Gül Çocuk / 1981), Hasan Demir (d. 1954) (Kuşlarla Büyümek / 
1999), A.Vahap Akbaş (1954-2014) (Kuş Olsun Yüreğim / 2007), Hasan Akçay (d. 1963) 
(Dolunay Gülüşleri / 2012), İsmail Karakurt (d. 1964) (Çocukluğum Bir Çocuk / 2005), 
Mevlâna İdris (d. 1966) (Kuş Renkli Çocukluğum / 1990, İyi Geceler Bayım / 1998), 
Mustafa Ökkeş Evren (d. 1966) (Kırk Yağmur Damlası / 2006, Dört Kanatlı Kelebek / 
2011), Selami Şimşek (d. 1974), Kuş Ekmeği / 2004) çağdaş çocuk edebiyatının önde 
gelen şairlerindendir.

8.2.2. Masal
Ziya Gökalp’la başlayan masal yazarlığı, 1940’lı yıllardan itibaren Eflâtun Cem Güney 

(1896-1981) tarafından temsil edilir. Güney, masallara adanmış bir hayatı yaşar. Nar Tanesi 
(1945), Akıl Kutusu (1947), En Güzel Türk Masalları (1948), Felek Sillesi (1948), Açıl Sofram 
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Açıl ve Congoloz Baba (1949), Kara Yılan ve Kara Gülmez (1949), Bir 
Varmış Bir Yokmuş (1956), Evvel Zaman İçinde (1957), Gökten Üç Elma 
Düştü (1960), Az Gittim Uz Gittim (1961), Gülen Ayva Ağlayan Nar (1969), 
Al Elma Yeşil Elma (1969), Sabır Taşı (1969), Hasırcı Baba-Keloğlan 
(1969), Aygın Baygın Ses ve Nurtopu (1970), Yedi Köyün Yüz Karası 
(1970), Altın Gergef (1971), Güldükçe Güller Açan Kız (1971) gibi masal 
kitaplarıyla Türk masal kültürünün yazı alanını genişletir ve Uluslararası 
Andersen Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Büyük Ödülü’ne layık görülür.

Altı Kardeşler / 1959, Yedi Devler / 1962, Üç Kızlar / 1963, Mavi 
Gelin / 1966, Allı ile Fırfırı / 1976, Konuşan Balıkla Yalnız Kız / 1985, 
Çobanla Bey Kızı / 1985 gibi masal kitaplarıyla Oğuz Tansel (1915-1994) 
masal kültürüne yaptığı katkılarla Türk Dil Kurumunun 1977’de ilk kez 
verdiği Çocuk Yazını Ödülü’nü alır.

Tarık Dursun K. (d. 1931) Ezop ve La Fontaine 
derlemelerinin yanında Deve Tellal Pire Berber İken 

(1970), İyilikçi Tilki (1970), Bir Küçücük Aslancık Varmış (1971), Bir 
Varmış Bir Yokmuş Memleketin Birinde (2007), Az Gittik, Uz Gittik, 
Dere Tepe Düz Gittik (2008) kitaplarıyla geleneksel masaldan yeni 
masallara uzanır. Pıtır’ın Masalları başlığı altında Pıtır’ın Masalı 
(2009), Keloğlan, Yalancı Tilki ile Doğrucu Nalbant, İyilikçi Şehzade 
ile İyilikçi Balıkçı, Küpteki Çil Çil Altınlar, Kurnaz Tilki ile Tilkiden 
Daha Kurnaz Tavşan, Hapşırıklı Minik Cin, Denizler Sultanı, Gökten 
Yıldız Düşüren Zürafa, Aynalar Gerçekçidir, Ateşler Sultanı ile Sular 
Şehzadesi, İyilik Eden İyilik Bulur adlı kitaplarıyla da masal kültürüne 
katkıda bulunur.

Refik Durbaş (d. 1944) Denizler Sincabı (1982), Kırmızı Kanatlı 
Kartal (1982), Tilki Tilki Saat Kaç (1995); Kuyruğu Zıp Zıp Kangu-
ru (2007),¸ Pençesi Pamuk Kedi (2009), Biri Dev Biri Pire (2012), 
Kurabiye Ev (2014) gibi kahramanlarını çoğunlukla hayvanlar ülke-
sinden seçtiği, bazen de Mevlana’nın Mesnevi’sinden esinlenerek ya 
da uyarlayarak yazdığı metinlerle geleneksel masalı şiirli anlatımlarla 
yorumlar; Gazeteci Çocuk (2012) ve Kar Üstünde Beyaz Bulut (2014) 
gibi kitaplarla da çocukları gerçekle düş arasında şiirsel bir serüvene 
çağırır.

Mustafa Ruhi Şirin’in (d. 1955) masal türündeki iki eserinden 
ilki anonim masalların yeniden kaleme alındığı metinlerden oluşur. 
İkincisi ise özgün masal örneklerini bir araya getirir. Mavi Rüyalar Gören Çocuk (2003) 
“Keloğlan Masalları” alt başlığını taşır ve on Keloğlan masalından oluşur. Gelenekte var 
olan Keloğlan masallarından yararlanılarak yazılmış metinler, Keloğlan’ın kurnazlığı ve 
bu yüzden başına gelenleri şiirsel bir üslupla anlatır. Guguklu Saatin Kumrusu (1989) 
ise “Çocuklar İçin Sanat Masalları” alt başlığıyla kaleme alınan sekiz özgün masaldan 
oluşur. Şiirsel bir dil ve anlatımın egemen olduğu masallar kuş sevgisi, doğadaki düzen, 
yalan söylemenin yanlışlığı, anne sözü dinlemenin önemi gibi kavramlar çevresinde kur-
gulanır (Yakar 2011: 18-19).
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Güncel motiflerle süslenmiş; insan ve doğa sevgisi üzerine kurgulanmış yaşama 
olumlu ve iyimser yaklaşımın sezdirildiği Geceyi Sevmeyen Çocuk (1991), Canı Sıkılan 
Çocuk (1993), Kardeş İsteyen Çocuk (1994), Sabahı Boyayan Çocuk (1995), İki Kavgacı 
Ağaç (1996), Geceyi Unutan Fil (1996), Sarayın Süslü Kedisi (1996), Rengini Arayan 
Top (1997), Ben Büyüküm (1998), Babam Duymasın (2002), Öğretmenin Sihirli Şapkası 
(2002), Mevsimler Kralı’nın Doğum Günü (2003), Benim Babam Sihirbaz (2009), Tonton 
Dedemin Doğum Günü (2011)... gibi yüzden fazla masalıyla Aytül Akal (d. 1952) çağdaş 
masal edebiyatının önde gelen yazarlarındandır.

Pratik zekâya ve çocuk aforizmalarına dayalı Hayal Dükkânı, Korku Dükkânı, Sinir 
Dükkânı, İyilik Dükkânı, Tehlikeli Bir Kipat (1999) gibi mizahi eserleri yanında poetik 
yaklaşımın kaynaklık ettiği, imge ve simge ağırlıklı Kirpiler Şapka Giymez (1991), Çın-
çınlı Masal Sokağı (1991), Sufi ile Pufi (1992), Profesör Haşur Huşur (2004), Filozof Kö-
pek (2009), Romantik Tilki (2009), Kardan Tavşan (2009), Uçan Eşek (2009), Vejetaryen 
Aslan (2009), Kuyruğu Dumanlı Kedi (2009) gibi masal kitaplarındaki coşkulu, şiirsel 
üslubuyla Mevlâna İdris (d. 1966) günümüz masal edebiyatını dil ve anlatım bakımından 
zenginleştiren isimlerdendir.

Dinlediği ya da okuduğu masalları yorumlayıp “akılcı bir anlatımla” yeniden yazan 
Adnan Özyalçıner (d. 1934), Kırmızı Çini Kâse (1998), Keloğlan Bir Gün (2008), Keloğ-
lan ile Köse (1989, Sennur Sezer’le), Masal Evi (2005, Sennur Sezer’le) gibi kitaplarıyla 
yeni bir masal yazma biçiminin de ipuçlarını verir.

Derlenmiş, başka dillerden Türkçeye çevrilmiş, yeniden yazılmış ya da özgün ola-
rak kaleme alınmış toplu masal çalışmalarıyla Tarık Dursun K. (d. 1931) (Güzel Uykular 
Alara-Çocuklara Her Gece Bir Masal / 2001), Yavuz Bahadıroğlu (d. 1945) (Kırk Geceye 
Kırk Masal / 2008), Nehir Aydın Gökduman (d. 1969) (Çikolatalı Masallar-Bir Varmış 
Bir Yokmuş / 2008), Cuma Karataş (d. 1961) (Mendilli Güzel / 1992), Betül Yağsağan (d. 
1975) (Karakter Geliştiren 365 Masal / 2010), Tarık Demirkan (Her Güne Bir Masal / 
1998, Kış Masalları / 2007, Evvel Zaman İçinde-Dünyanın En Güzel Masalları / 2014), 
Serpil Çılgın (Dünyanın Bütün Masalları / 2002) ve Veysel Dinler (Uyanık Uykucuların 
365 Gece Masalı / 2004) gibi isimler masalı günlük hayatın her gününe ekleme çabası 
içindedirler.

8.2.3. Öykü ve roman
Cumhuriyet Dönemi’nde roman ve öykü kayda değer bir gelişme gösterir. Çocuk 

kahramanlar çevresinde gerçekçi hayat sahnelerini betimleyen Mahmut Yesari (1895-
1945) (Bağrıyanık Ömer / 1930), “mektepliler romanı” olarak okura sunduğu kitapta 
acıma duygusunu işleyen Muallim Cemal (Küçük Durmuş / 1933) ve yaşama sevincinin 
hâkim olduğu “millî roman”ıyla Rakım Çalapala (1906-1995) (87 Oğuz / 1933) ilk isim-
ler arasında dikkati çekerler.

Kentli yaşam içinde gözden kaçan sokak çocuklarının sorunlarıyla ilgilenen Huriye 
Öniz (1887-1950) (Köprüaltı Çocukları / 1936); güçlü aile bağları ve dayanışma duygusu 
içinde hayatın güçlüklerine göğüs gerebilme iradesi, azmi ve kararlılığı ile insan, yurt, 
doğa ve hayvan sevgisi çevresinde kurguladığı Türk İkizleri (1938), Gümüş Kanat (1968), 
Mavi Ok (1968), Yalçın Kayalar (1972), İran İkizleri (1974), Doğanın Armağanı (1980), 
Alın Teri (1981), Küçük Çoban Âlim Kız 1, 2, 3 (1992), Eve Doğan Güneş (1996), Esra-
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rengiz Yalı (1996) romanlarıyla Cahit Uçuk (1911-2004); görsel bakımdan zengin kesitler 
içeren Mavi Boncuk (1936), Efe Ali (1939), Yıldız Ece (1949), Karaboncuk (1951), Altın 

Kuş (1954), Oyuncakçı Dede (1955), Çitlenbik Kız (1975), Şampiyon 
Topaç (1988) gibi eserleriyle Mümtaz Zeki Taşkın (d. 1915); çocukluk 
anılarının kaynaklık ettiği Bir Gün Büyüyeceksin (1966), Şeytan Çe-
kiçleri (1971), Ölümsüz Dostluk (1978), Düşleme Oyunu (1979), Bas-
tıbacak Ermiş (1979), Deli Ali (1980), Gururlu Peri (1981) gibi kitap-
larındaki eğlenceli üslubuyla Mehmet Seyda (1919-1986) öncü 
isimlerdendir. 

Toplumcu gerçekçi çizgide Yonca Kız (1971), Kurbağa Çiftliği 
(1976) romanlarıyla Kemal Bilbaşar’ı (1910-1983); Toprağa Basınca (1964), Dağdaki 
Kaynak (1975), Elif Kızın Elleri (1981) kitaplarıyla Talip Apaydın’ı (1926-2014); Filler 
Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca (1977) romanıyla Yaşar Kemal’i (d. 1923); Can-
bazlar Kralı (1975), Almanya Öyküleri (1975) kitaplarıyla İbrahim Örs’ü (1928-1992); 
Sakarca (1978) ve Yandım Ali (1982) romanlarıyla Fakir Baykurt’u (1929-1999) listeye 
eklemek gerekir.

1930’lu ve 40’lı yıllarda yazdığı üç yüz dolayında çocuk öyküsü ve piyesi ile Münir 
Hayri Egeli (1903-1970) de eğitici öğretici metinleriyle anılmalıdır.

Kahramanlarını ezilen, horlanan yoksul ve kimsesiz çocuklar arasından seçen; ilginç 
kurguları ile merak uyandıran, kahramanlarla özdeşleşmeyi sağladığı için kolay okunan 
(Şirin 1998: 96) metinler kaleme alan Kemalettin Tuğcu (1902-1999), uzun süre tartışılan 
bir isimdir. Eleştiriler, melodram niteliğindeki romanların çocuk okurun psikolojisi üze-
rinde olumsuz etkiler yaptığı / yapacağı doğrultusundadır. Buna karşı, roman kahraman-
larının zorlukları yenmek için gösterdikleri çaba, sergiledikleri azim ve irade ile sonunda 
hak ettikleri başarı ve mutluluğu yakalamaları, romanların eğitici yönü olarak değerlen-
dirilebilir. Yoksul ve kimsesiz kahramanların okuyucuda acıma duygusu uyandırdığı ve 
çocuk okurun çevresine daha duyarlı olarak bakmasını sağladığı da söylenebilir. Tuğcu, 
eserlerinde çocuğu aşağılayan insanlara yönelik toplumsal eleştirilerde de bulunur; 13 
yaşından itibaren başladığı yazma serüvenini ölümüne kadar sürdürür. Saadet Burcu / 
1943, Küçük Sevgili / 1946, Taşyürek, Uçurum / 1947, Küçük Mirasyedi / 1969, Sokak 
Çocuğu, Babasının Oğlu / 1971, Sokak Köpeği / 1975, Küçük Serseri, Şeytan Çocuk / 
1976, Dağdaki Yabancı, Baba Evi, Sokaktan Gelen Çocuk / 1990, Yılanlı Bağ, Annemin 
Hikâyesi, El Kapısı, Cambazın Kızı, Köydeki Arkadaşım, Çocuk İhtiyar / 1992, Kuklacı, 
Bir Garip Kızcağız, Bir Dağ Masalı, Doğduğum Ev, Büyüklerin Günahı, Süt Kardeşler, 
Babasızlar, Köyden Gelen Kız, Kız Evlât, Küçük Bey / 1993, Babam ve Ben, Yetimler 
Güzeli, Dilenci Baba, Kuyulu Bahçe, Annelerin Çilesi, Toprak Adamları, Can Yoldaşları, 
Kartalın Yuvası, Karakaçan, Devletkuşu, Küçük İşportacı / 1995, Balıkçının Kızı, Küçük 
Hanım, Güllü Bahçe, Tanrı Misafiri / 1996, Deniz Kızı, Benim Annem, Köyde Unutulan-
lar, Sütannem Nazlı, Ana Kucağı / 1997 Tuğcu’nun dört yüz dolayındaki romanından 
yalnızca bir kısmıdır. Kemalettin Tuğcu, tek başına elli yıl kendisinden en çok söz ettiren 
yazarlar arasında yer almıştır. O hep “çocuk insan”dan yana olmuştur. Türkiye’de çocuğu 
özne durumuna getiren ve en çok okura ulaşan yazarımızdır (Şirin 1996-2004: 227). Alt-
mış yıllık yazarlık sürecinde birden çok kuşağı kitapla buluşturan, çocuklara okuma alış-
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kanlığı kazandıran ve duygu eğitimi veren Kemalettin Tuğcu üstlendiği görevi içtenlikle 
yerine getirmiş bir yazardır (Enginün 2001:214-221).

Kemalettin Tuğcu etkisinin sezildiği Fadiş, Dört Kardeştiler / 
1971 gibi dramatik kurgulu ilk romanlarıyla toprağa bağlı yaşamanın 
güçlüklerine vurgu yapan; Yurdumu Özledim / 1977, Ben Büyüyünce / 
1979 gibi gerçekçi romanlarıyla köyden kente akan hayatı ve uzak ül-
kelere göç olgusunu anlatan; Suna’nın Serçeleri / 1974, Dünya Çocuk-
ların Olsa / 1981, Akıllı Pireler / 1983, Işın Çağı Çocukları / 1984, 
Ölümsüz Ece / 1985, Parbat Dağının Esrarı / 1989, Midos Kartalının 
Gözleri / 1991, Gökyüzündeki Mor Bulutlar / 1993, Ganga / 1996, 
Alacakaranlık / 2003 gibi düşsel ögelerle süslenmiş bilim kurgu ro-

manlarıyla sevginin aydınlattığı uzak geçmiş ve yakın gelecek tasarımını dikkatlere su-
nan; Tunadan Uçan Kuş / 1992 adlı romanıyla devşirme bir çocuğun Enderun’dan padi-
şah damatlığına, Tunus beyliğine, başvezirliğe kadar yükseliş serüveninin oluşturduğu 
tarihî arka planla günümüze göndermelerde bulunan Gülten Dayıoğlu (d. 1935), aile bağ-

larından törelere; çalışmanın erdem oluşundan insan, yurt ve doğa sev-
gisine; yoksulluktan yardımseverliğe; savaştan barışa; düşmanlıktan 
kardeşliğe birçok konu üzerinde durur ve bütün güçlüklerin çözümünü 
sevgide bulur. Dayıoğlu, bilim kurgu romanlar yoluyla “okuyucunun 
ufkunun açıldığı, düş gücünün ve yaratma yeteneğinin bilendiği” gö-
rüşündedir (Ateş 1998: 290). Özetle Gülten Dayıoğlu, pedagojik ağır-
lıklı ve kısmen eğitici gerçekliğe dayalı yazarlık tutumuyla öğreticili-
ğin önde olduğu bir çizgide, verimli bir yazarlık serüveni olan bir 

çocuk ve ilk gençlik kitabı yazarıdır (Şirin 2013: 217-221).
Rıfat Ilgaz (1911-1993) kendine özgü mizah anlayışıyla on iki çocuk romanı yazdı: 

Halime Kaptan (1972), Kumdan Betona (1976), Öksüz Civciv (1979), Bacaksız Kamyon 
Sürücüsü (1977), Cankurtaran Yılmaz (1979), Bacaksız Sigara Kaçakçısı (1980), Bacak-
sız Okulda (1980), Bacaksız Tatil Köyünde (1980), Bacaksız Paralı Atlet (1980), Küçük-
çekmece Okyanusu (1983), Apartıman Çocukları (1984), Çocuk Bahçesinde (1993). 

Aziz Nesin (1915-1995), hayvanlar ve bitkiler dünyasından seçtiği ilginç konuları 
Anıtı Dikilen Sinek / 1985 adlı öykü kitabında gülmece üslubuyla öyküleştirirken, kah-
ramanlarını Kurtuluş Savaşı yıllarından seçtiği Bu Yurdu Bize Verenler / 1975 ve Borçlu 
Olduklarımız / 1976 adlı öykü kitaplarıyla da çocuklara tarih bilinci vermek ister.

Öğretmenlik yıllarında masallar ve fabllar derleyerek zengin bir arşiv oluşturan Ha-
san Lâtif Sarıyüce (d. 1929), derlediği masallardan hareketle Adaşım Mahmut (1970), Ke-
loğlan Masalları (1980), Gökten Üç Elma Düştü (1991), Anadolu Masalları 1-2 (1993), 
Mercan Kız (1998), Menekşe Yaprağından İncinen Kız (2007), Çıtı Pıtı Hanım (1991), 
Mavi Kahkaha Çiçeği (1991), Balkız ile Daloğlan (1998) gibi başlıklar altında şiirli bir 
üslupla elliye yakın kitap yazar. Öykü ve romanlarıyla da çocuk edebiyatında kalıcı izler 
bırakır. Yazarına Arkın Çocuk Edebiyatı Yarışması’nda birincilik kazandıran Tarla Kuşla-
rının Öyküsü (1972); çocuk, aile, çevre ve tabii unsurlar arasındaki duygusal bağları öy-
küleyen Üç Ayaklı Oğlak (2000); düşle gerçeğin çocuk, doğa, insan ve hayvanın sevgiyle 
kucaklaştığı bir dünyayı betimleyen Beyaz Tay (2002); Homeros’un Odisseia destanından 
yola çıkılarak yazılan ve İthake kralı Ulis’in Truva Savaşı’ndan dönerken Akdeniz’de 
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yaşadığı acı tatlı olayları anlatan Kral Ulis’in Serüvenleri (1973); Bilgin Amca ve yeğeni 
Uzun’un davet edildikleri Hindistan’da tanık oldukları olayları dile getiren Beyaz Kanatlı 
Kuş (1984); sekiz ve on yaşlarında iki çocuğun kentin yakınındaki bir çiftlikte geçirdik-
leri eğlenceli bir tatili metne dönüştüren Güle Güle Küçük Arkadaş (1999); sekiz yaşında 
bir çocuk, şefkat dolu bir üvey anne ve destanlara yakışacak beyaz bir atın sevgi kaynaklı 
ortak yaşamını aktaran Karbeyaz (2002) ve bir dede ile torunun birlikte yaptıkları küçük 
bir denizaltıyla balıklar âlemindeki heyecan dolu yolculuğunu hikâye eden Dedemin De-
nizaltısı (2007) romanlarıyla Hasan Latif Sarıyüce alanı zenginleştiren yazarlardandır.

Muzaffer İzgü’nün (d. 1933) geniş bir yelpazede aile ve çevreye duyarlı, ince bir 
zekâ ürünü gülmece öyküleri (Ökkeş Balık Avında / 1968, Murat’ın Tatili / 1972, Annean-

nem Askere Gidiyor / 1973, Kahraman Panter / 1976, Ekmek Parası / 
1979, Yumurtadan Çıkan Öğretmen / 1981, Metin Kaptan / 1985, Çın-
gıraklı Çoban / 1989, Hokus Pokus / 1992, Uzay Dolmuşu Kalkıyor / 
1994, Eşeğin Türküsü / 1995, Yaşasın Anneannespor / 1997, Şarkıcı 
Kuşlar / 2002...) zevkle okunan metinlerdir.

Tarık Dursun K. (d. 1931), Yaramaz Kuzu (1994), Hoşça Kal Kü-
çük (1995), Otobüsüm Kalkıyor!.. (1996), Kerem’i Kimse İstemiyor 
(1997), Benim Dedem Bir Tane (2003), Kırmızı Otobüs (2011) gibi ki-
taplarında yer yer imgesel dile yaslanır; insanı, doğayı, çevreyi sevgi 

ekseninde kucaklayan metinler kaleme alır.
Abbas Cılga (d. 1934), Herodot Dede (1992), Beyaz Dinlence (2003), Masa Üstün-

deki Kavga (2003), Öfkeli Boğa (2003), Dokunduğum Altın Olsun (2008), Gülümseyen 
Sokak (2010), Sesini İsteyen Kurbağa (2008), Yaramazlar Kuyusu (2010), Yavru Yunus-
lar Ekibi (2010), Şaşar Ali (2012) gibi konusunu tarihten, yakın çevreden, köyden seçtiği 
kitaplarındaki öykü masal arası anlatımla çocukların dünyasına konuk olur.

Serçekuş, Katıraslan, Ağaçkakanlar (1983), Yürek Dede ile Padişah (1984), Mo-
torlu Kuş, Küçük Şehzade, Kuşların Dili (1987) kitaplarıyla masal ve romanın kesiştiği 
noktada dinî kaynaklı evrensel sevgiyi öne çıkaran Cahit Zarifoğlu (1940-1987), düşün-
sel gelenekten yararlanmanın da ilgi çekici örneklerini verir. Cahit Zarifoğlu’nun çocuk 
kitabı yazarlığı, hem çocukta kendini açıklayan hem de çocukta kendini gerçekleştiren bir 
yazarlık tercihidir. Zarifoğlu’nun çocuk kitapları, şair bakışının yansıdığı, zekice yazılmış 
ve önce yetişkinlerin çocukluğuna yönelik kitaplardır. Zarifoğlu çocuk kitabı yazarlığın-
da bir geleneğin devamı değil, kendi çocuk yazarlığı biçimini oluşturmuş ergin çocukla-
rın yazarıdır (Şirin 2012: 51-70).

Ayla Çınaroğlu (d. 1939) yolu kente düşen bir maymunun yaşadığı olayları anlattığı 
Mago (1997) ve robot hayvan arası bir yaratığın medya dünyasındaki görünüşlerini öykü-
leyen fantastik kurgulu Tülüş (2001) romanları yanında geleneksel masal ögeleriyle süs-
lediği; bilgi, düşünce, çalışma gibi değerleri yücelten Kırçıl Horoz (1997), Veli’nin Kır-
mızı Topu (1998), Uzay Güzeli (2006), Terzi Masalı (2009), Yaşasın Kar Yağıyor (2012), 
Bilgebaş Masalı (2012), Mavi Balon (2013) gibi masallarıyla Ayla Çınaroğlu (d. 1939) 
kullandığı şiirsel dille dikkati çeker.

Çetin Öner (d. 1943) Gülibik (1975), Kargalar Kara Değildi (1991), Mavi Kuşu 
Gören Var mı? (2000), Portakal (2005) gibi romanlarında düşle gerçek arasında sevgi, 
mutluluk ve özgürlük arayışı içindedir.
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Necati Tosuner (d. 1944), dili estetik bir obje olarak kullandığı Dayım Balon Olmuş 
(1978), Keleş Osman (2008), Arda’nın Derdi Ne? (2011), Dur Bakalım Petek (2013) gibi 
romanlarıyla sevgi odaklı bir dünya kurar.

Keloğlan Keleşoğlan (1986) masal kitabıyla Okul Bir Türküdür (1980), İkizler (1986), 
Yedi Renkli Dünya Çocukları (1995), Kargaya Şarkı (2007), Kelebekler Vadisi (2012) roman-
ları; Adım Çocukların Olsun, Aydede’nin Öpücüğü, Balonlar Gökyüzünün Olsun, Bastıbacak 
Virgül (2013) gibi öykü kitapları ve Zamanın Elleri Var (2007) şiirli masalı ile Mehmet Güler 
(d. 1944) yaşama sevinci yüklü metinler kaleme alır.

Niyazi Birinci (d. 1945) 1970’li yıllarda başladığı çocuklara yönelik öykü, masal, şiirli 
masal gibi türlerindeki yazarlık serüvenini günümüzde de sürdüren verimli ve üretken bir ya-
zardır. Güzel duygu, iyi düşünce ve doğru davranışlara kaynaklık eden olumlu değerler yelpa-
zesinde kaleme aldığı iki yüzden fazla öykü ve masal kitabıyla Birinci, çocukların kişiliğinde 
erdemli bireylere ulaşmayı hedefler. Balıkların dünyasında hâkim olan sevgi, kardeşlik gibi 
duyguları işleyen Denizaltı Ülkesi (1974), hırsların körüklediği savaşın yok ediciliğine karşı 
barışın güzelliğini vurgulayan Karıncalar Savaşı (1976), tarihsel arka planda kahramanlık ve 
yiğitlik duygularını betimleyen Tuhaf Çocuk (1978), aile içi sevgi ve bağlılık duygularıyla 
görgü kurallarını sezdiren Bizim Can (1991), baba özlemi teması etrafında dönen Aynur’un 
Annesi (1991), bir köy çocuğunun yaptığı robot yüzünden köylüyle yaşadığı çatışmadan yola 
çıkan Canavar Robot (1989) gibi romanları yanında Yavuz Bahadıroğlu müstearıyla yazdığı 
40 Geceye Kırk Masal (2008), Çıtır Çıtır Masallar (2012) gibi eserleriyle de iyilik, güzellik, 
doğruluk çizgisinde insan, toplum ve dünya için olması gerekene ışık tutar.

Üzeyir Gündüz (d. 1950) Tek Kanatlı Güvercin (1987), Bayram Şenliği (1992), Hüzünlü 
Kâğıt Civciv (2001), Masal Kutusu (2004), Şirin Osman (2006), Çoban Kız ile Kurt Prens 
(2007), Sihirli Tebeşir (2009), Tuz Ali ile Şeker Ayşe (2011)… gibi kitaplarıyla genellikle top-
rağa bağlı bir yaşam sürdüren insanların duyarlıklarını dikkatlere sunarken Çocuktum Ufa-
cıktım Hak İçin Yola Çıktım (2008) adlı kitabında çocuk hakları çevresinde öyküleri bir araya 
getirir. Çağdaş dünya çocuk edebiyatı yazarlarından yaptığı çevirilerle de çocuk edebiyatına 
katkı sağlar.

Fatih Erdoğan’ın (d. 1954) özellikle okul öncesi ve okuma dönemi çocukları için yazdı-
ğı, uyaklı, tekrarlara dayalı, ritmik ve şiirsel metinler görsel bakımdan da zengin örneklerdir. 
Fili Yuttu Bir Yılan, Beş Beyaz Benekli Baykuş Bana Bakıyor, Pabucumun Bağı Çözüldü, Oku-
la Geç Kaldım / 1985, Dedem Bana Düdük Yaptı / 1986, Sınıfta Kaldım Haberim Yok / 1987, 
Kuşumu Kim Kışkışladı? / 1988, Gırr! / 2001... gibi metinler okuma ve dinleme etkinliklerini 
eğlenceli bir şölene dönüştürür. Yazarın daha ileriki yaş grupları için kaleme aldığı macera 
türünde Ayşegül’e Ne oldu ve Korsan Kitap Çetesi / 2001 kitaplarıyla Sihirli Kitap / 2002, 
Sihirli Şemsiye / 2003, Sihirli Küre / 2004 gibi gizemli romanları çocuk kahramanları, yalın ve 
sürükleyici anlatımlarıyla okuma zevki aşılayan kitaplardır.

Ahmet Efe (d. 1955) Fındık Osman (1973), İhtiyar Tamirci (1982), Binlerce Güvercin 
(1982), Dört Arkadaş (1982), İyilik (1982), Çanta (1982), Sokak (1982), Misafir Kim? (1983), 
Huysuz Hasta (1983), Kızak Yeri (1983), Yunus’un Çiçekleri (1986), Uçurtmam Kuşlardan 
Güzel (1991), Arslanlar Ordusu (1992), Yasemin’in Dünyası (1996), Yakın Arkadaş (1997), 
Bilâl’in Çiçeği (1997), Mum Alevi (2004), Akıl Küpü (2004) gibi öyküleri; Cimri Kral ve Al-
tınları (1982), Mağrur Tavus (1982), Yeni Masallar (1983), Kölenin Ekmekleri (1983), Keloğ-
lan Keleş Oğlan (1984), Dünyayı Gezen At (1985), Yetim Veli (1985), Meraklı İhtiyar (1992), 
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Kafdağındaki Adam (1992), Masallar Ülkesinde (1992) gibi masal kitaplarıyla gelenekten 
beslenir; sevgi, şefkat ve merhamet temalı metinler yazar.

Behiç Ak (d. 1956) toplum yaşam, oyun, kardeşlik, sorumluluk, sevgi, geçmişe saygı, 
hayal gücü, doğa sevgisi, çocukluk, arkadaşlık, tüketim çılgınlığı, sanat dalları, iletişim, de-

ğerler… çevresinde kaleme aldığı Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı (1996), 
Uyurgezer Bir Fil (2007), Gökdelene Giren Bulut (2008), Büyükannem ve 
Miyop Ejderha (2008), Güneşi Bile Tamir Eden Adam (2008), Alaaddin’in 
Geveze Su Boruları (2008), Rüzgârın Üzerindeki Şehir (2009), Kedi Ada-
sı (2009), Kedilerin Kaybolma Mevsimi (2009), Vapurları Seven Çocuk 
(2009), Havva ile Kaplumbağa (2010), Pat Karikatür Okulu (2010), 
Galata’nın Tembel Martısı (2011), Akvaryumdaki Tiyatro (2011), Buzdola-
bındaki Köpek (2012), Geçmişe Tırmanan Merdiven (2012) gibi kitapların-
da karikatürist kimliğinin de etkisiyle “gülümseten” eğlenceli öykülerini 

çocuk okurların beğenisine sunar.
Bestami Yazgan (d. 1957), simgesel anlatımlara başvurduğu Masal Denizi (2003), Masal 

Salıncağı (2007), Paten Giyen Kaplumbağa (2009), Gözlük Takan Yıldızlar (2009), Yağmur 
Kuşları (2009), Olimpiyat Ormanı (2011), Şehir Şehir Gezen Nehir (2013) gibi masal ve Ha-
zinenin Şifresi (2009), Doğum Günün Kutlu Olsun (2010), Sıcak Ekmek Kokusu (2011) gibi 
öykü kitaplarıyla kaynağını kendi köklerinden alan bir duyarlığın temsilcileri arasında yer alır.

Sevim Ak (d. 1958), Dörtgöz (1999), Çilekli Dondurma (2002), 
Uçurtmam Bulut Şimdi, Karşı Pencere, Pembe Kuşa Ne Oldu, Penguen-
ler Flüt Çalamaz, Dalgalar Dedikoduyu Sever, Toto ve Şemsiyesi (2003), 
Mahalle Sineması, Sakız Kızın Günleri (2004), Gökte Biri Var (2006), 
Toto’nun Sınıfı (2011) gibi öykü kitaplarında çocukların duygusal geli-
şimine katkıda bulunabileceği konulara değinir. Öykülerde aile, arkadaş, 
doğa, hayvan sevgisi ve yaşama sevinci ile karşı cinse duyulan ilginin 
yanı sıra mutluluk, yardımlaşma, başarı, sabır gibi kavramlara sıklıkla 
rastlanır. Hayaller, olağanüstülükler, dış görünüş, doğa olayları ve aile içi 

iletişim eğlenceli anlatımlarla betimlenir. Öç, hırs, önyargı, yalan gibi olumsuz duygu ve dav-
ranışların önlenmesi için örtük iletiler verir (Yurt 2013: 20).

A. Vahap Akbaş (1954-2014), Kuş Baba (2006), Gülün Aklı (2006), Tatil Rüyası (2008) 
gibi romanlarında özenli bir dille insan, çevre ve aile sevgisinin işlendiği aydınlık metinlere 
imza atar.

Mustafa Ruhi Şirin (d. 1955), Geceleri Mızıka Çalan Kedi (2008) ve Her Çocuğun Bir Yıl-
dızı Var (2009) kitaplarında yer alan öykülerde çocukluk hayalleri, oyun duygusu, doğa olayları, 
doğa ve hayvan sevgisi, öksüz ve yetim çocukların sorunları gibi temaları işler.

Bir kirpi ile kestane arasındaki dostluğa yer verdiği Kirpi ile Kestane (1998), göç za-
manını kaçıran bir kuşa yaprak dökmeyen ulu bir ağaçla böğürtlen cininin yardımını konu 
aldığı Böğürtlen Cini ve Sarı Gaga (2011), masal anlatan babaanne ile resme meraklı çocuk 
arasındaki bağı hikâye eden Babaannem Kime Benziyor (2012), bir tavşanın Ay’ın yardımıyla 
korkularını yenmesini anlattığı Ay Ne Zaman Gelecek? (2014), bir kış günü aç kalan tavşa-
nın bir elma için yardıma ihtiyaç duymasını öykülediği Kırmızı Elma (2008), tabii unsurlarla 
bitkiler arasında kurulan düşsel ilişkileri betimlediği Meyveleri Kim Yemiş? (2014), hayatta 
kanıksanan durumları dostluklarla değiştirebilme iradesini vurguladığı Pirinç Lapası ve Kü-
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çük Ejderha (2011), çocukların zengin ve renkli hayal dünyalarını yansıttığı Yağmurlu Bir 
Gün (2014) gibi kitaplarıyla Feridun Oral (d. 1961) çizer olmasının da getirdiği ayrıcalıkla 
rengârenk, düşsel tablolar oluşturur.

Mavisel Yener (d. 1962) fantastik kurgusuyla dikkati çeken, tarihsel olayları polisiye ro-
man sürükleyiciliği içinde okura sunduğu Kayıp Seslerin İzinde (2002); gerçeğin ve efsanenin 
iç içe geçtiği geçmişten günümüze var olan değerlere sahip çıkışı öykülediği Mavi Zamanlar 
(2012); mavi bıyıklı, mor patili, yeşil tüylü bir kedinin merkezine yerleştirdiği Çikolata Za-
manı (2012); öğretmen, öğrenci ve bir köpeğin temsil ettiği çevreyi ele aldığı Öğretmen Neden 
Çıldırdı (2009) gibi kitaplarındaki şaşırtıcı ve eğlenceli anlatımıyla ilgi çeker.

Annemin Kokusu (1998), Sınıfta Kalanlar Okul Açtılar (1999), Sisin Sakladıkları (2005), 
Kapiland’ın Kobayları (2007), Yılankale (2010), Kimsin Sen? (2011) gibi romanları; Fasul-
yem Bulutlara Çıkamaz (1996), Ayakkabı Götüren Köpek (1996), Çiğdem Der ki... (1998), Sa-
lih Dede’nin Sihirli Piposu (1997) gibi öykü kitapları ve Çınar Ağacındaki Gizli Geçit (1998), 
Kırmızı Kartal (2004), Bir Dilek Tut (2005), Kırmızı Başlıklı Ispanak (2009), Akvaryumdaki 
Denizkızı (2009) gibi masal kitaplarıyla Miyase Sertbarut (d. 1963) çocuk okurlarla el ele 
verip renkli, düşsel yolculuklara çıkar.

Fikret Arıt (1918-1987) (Küçük Fedailer / 1962, Transfer Ahmet / 1972, Uçan Kleopatra 
/ 1981, Hayvanlar Çetesi / 1983, Özgürlüğe Doğru / 1984), Mehmet Başaran (d. 1926) (Boyalı 
Irmak / 2011, Güneşe Masallar / 2000), Cingöz Çoban / 2000, Çoban Dedenin Çocukları / 
2013…), Vedat Dalokay (1927-1991) (Kolo / 1980), Mevlüt Kaplan (d. 1930) (Ceylan Kuzu / 
1962, Keloğlan ile Delioğlan / 1970, Beyaz Mendil / 2000…), Güngör Dilmen (d. 1930) (Kuy-
ruklu Masallar / 1995), Tarık Dursun K. (d. 1931) (Hoşçakal Küçük / 1979, Otobüsüm Kalkı-
yor / 1993, İyilikçi Tilki / 1994…), Emin Özdemir (d. 1931) (Mutlukent’in Yöneticisi / 2005, 
Bizler Büyüyünce / 2008, Yalnızlığı Seven Kırlangıç / 2007, Ölümsüzlük Gezegeni / 2008), 
Erdoğan Tokmakçıoğlu (d. 1934) (Ülkemden Hayvan Masalları / 1991, Ünlü Türk Masalları 
/ 1968, Kalbur Saman İçinde / 1973, Mavi Şapkalı Çocuk / 1976), Karanfil Sokağı / 1977), 
Keçi Ayaklılar / 1980), Kurbağa Gelin / 1983), Zurna Çalan Kuş / 1991…), Göktürk Mehmet 
Uytun (1935-2001), Boş Yuva / 1964, Öksüz Ali / 1967), Ümit Kaftancıoğlu (1935-1980), 
(Kekeme Tavşan / 1974), Dört Boynuzlu Koç / 1979), Kan Kardeşim Doru Tay / 1979), Gülçin 
Alpöge (d. 1935) (Bütün Çocuklar Dondurma Sever / 1995, Aya Tutkun Uçurtma / 1996, Dere-
kuşu ve Çiçekler / 2006...), Ahmet Köklügiller (d. 1936) (Çıt Pıt Mavi Boncuk / 1985, Az Gittik 
Uz Gittik / 1988), Ayla Kutlu (d. 1938) (Merhaba Sevgi / 1991, Yıldız Yavrusu Ramram’ın 
Dünya Serüvenleri / 1994…), Nuran Turan (d. 1938) (Mevlâna İnternette / 2005, Uzaylı Ço-
cuk Ulya Topkapı Sarayı’nda / 2008, Masal Kuşu / 2010…), Türkân Gedik Bengi (d. 1942) 
(Düşçü Amca / 2001, Mart Ayına Direnen Ağaç / 2004…), Hasan Nail Canat (1943-2004), (Bir 
Küçük Osmancık Vardı / 1982, Yaralı Serçe / 1989, Kırımlı Murat Destanı / 1991…), Sennur 
Sezer (d. 1943) (Sümüklü Böceğin Masalı / 1989, Hasır Ören Padişah / 1991, Pencereden 
Bakan Çocuk / 1995…), Bilgin Adalı (1944-2012) Zaman Bisikleti / 2004, Ateşin Çocukları / 
2005…), Sadettin Kaplan (d. 1944) (Eskimeyen Arkadaşlar / 2002, Gümüşdere / 2013, Dedek-
tif Şimşek / 2013…), İncilâ Çalışkan (d. 1944) (Işık Ülkesine Yolculuk / 1998, Babamın Kitap 
Sandığı / 2000, Canoğlan / 2002…), Serpil Ural (d. 1945) (Güle Güle! Nereye? / 2000, Sabiha 
/ 2002...), Hikmet Altınkaynak (d. 1945) (Arkadaşım Bilgisayar / 1990, Şimdi Aldığımız Bir 
Haberi Veriyoruz / 1993…), Hüseyin Yurttaş (d. 1946) (Cüceler Gezegeni / 2011, Uzaylılar 
Gelince / 2013…), Hidayet Karakuş (d. 1946) (Sıska Balıkçı / 1980, Al Yanaklı Mavi Balon / 
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1988, Bilgisayara Giren Tırtıl / 1994…), Burhan Günel (1947-2012) (Evcilik Oyunu / 1973, 
Ağlama Bebeğim / 1976, Kelebekler Uçar Gider / 1990…), Feyza Hepçilingirler (d. 1948) 
(Harflerimizin Gizli Dünyası-Uçtu Uçtu Pelin Uçtu / 2009, Türkü Çocuk / 2013…), Nur İçözü 
(d. 1948) (Bugün Ne Cadılık Yaptım / 2000, Güneşe Tırmanan Çocuk / 2008…), Sulhi Dölek 
(1948-2005) (Yeşil Bayır / 1991, Arkadaşım Dede / 1992…), Sevinç Kuşoğlu (d. 1948) (Mavi 
Kuş / 1999, Ah Bir Martı Olsam / 2002, Al Yanaklı Elma Kuşu / 2007…), Gülsüm Cengiz (d. 
1949) (Tarlada İlk Gün / 2000, Ahşap Evin Çocuklar / 2004...), Hasan Kallimci (d. 1949) (Si-
hirli Dürbün / 1986, Karınca Çocuklar / 2001), Necati Güngör (d. 1949) (İstanbul’da Bir Ha-
san / 1981, Babamın Sedefli Çakısı / 1991, Papatya Gelin / 2004…), Cemil Kavukçu (d. 1951) 
(Bir Öykü Yazalım mı? / 2011, Yeşilcik / 2012, Berk’in Gizli Gücü / 2014…), Leyla Ruhan 
Okay (d. 1952) (Geyikli Orman / 2003, Leylek Havada / 2012, Hayal Kız / 2014…), Yüksel 
Kanar (d. 1953) (Kelebek Nereye Konar Yağmur Yağınca / 1982, İyi Kalpli Kız / 1983…), Ayşe 
Kilimci (d. 1954) (Benim Adım Çocuk / 1990, Merhaba Dünya / 2004…), Mustafa Özçelik 
(d. 1954) (Şehitler Tepesi / 1992), Süleyman Bulut (d. 1954) (Maviş / 2011, Sarıtay / 2012…), 
Selçuk Yıldırım (d. 1954) (Üç Küçük Balıkçıl / 2003, Kanatlı Çiçekler / 2003, Akıllı Şapka / 
2003…), Necdet Neydim (d. 1955) (Öyküler / 2000), Aysel Gürmen (d. 1956) (Benim Adım 
Selen / 1998, Leyla’nın Bahçesi / 2000...), Hüseyin Emin Öztürk (d. 1956), (Gül Ağacı / 1988, 
Kınalı Kuzu / 1983, Yaralı Keklik / 1987…), Sara Gürbüz Özeren (d. 1956) (Yeşili Özleyen Kız 
/ 2012…), Fahreddin Bozdağ (d. 1959) (Kırmızı Havucu Kim Yiyecek? / 1991, Dediğimi An-
ladın mı? / 1991), Gülsevin Kıral (d. 1959) (Berber Pire Tellal Deve / 2004, Posta Kutumdan 
Sihir Çıktı / 2006, Ağaçlar Yemek Yapar mı? / 2006, İstanbul’u Çalıyorlar / 2011…), Nursel 
Saygıner (d. 1959) (Hayvanların Aklı Var mı? / 1999, Türkü Çocuk / 2001, Kestane Abi ile Kiraz 
/ 2004…), Betül Avunç (d. 1961) (İkiz Gezginler / 2007, İstanbul Perisi / 2014…), Sırrı Er (d. 
1961) (Canım Öğretmenim / 2000, Gurbet Kuşu / 2004…), Yılmaz Erdoğan (d. 1961) (Uzaylılar 
Ne Renk Ayakkabı Giyer? / 2004…), Aysel Korkut (d. 1962) (Orman Kardeşin Mektubu / 1993, 
Sevgili Kuşlar / 1993, Çınar Dedenin Bininci Doğum Yılı / 2000, Boncuklu Günler / 2007, Kulak 
Üretme Çiftliği / 2010) …), Elvan Pektaş Deniz (d. 1962) (Guguklu Saat / 1988…), Sadık Yalsı-
zuçanlar (d. 1962) (Düş Bahçesi / 1998, Mavi Kanatlı Bir Kuş / 2006), Nurdan Damla (d. 1963) 
(Sevgi Kuşları / 2008…), Gökhan Özcan (d. 1965) (Altmışikiden Tavşan / 1997), Filiz Özdem 
(d. 1965) (Düş Hırkası / 2009, Baykuş ile Çobanyıldızı / 2012, Rüya Ormanı / 2014…), Müge 
İplikçi (d. 1966) (Yalancı Şahit / 2010, Uçan Salı / 2010, Acayip Bir Deniz Yolculuğu / 2012…), 
Demirhan Kadıoğlu (d. 1966) (Küçük Beylere Uyku Masalları / 2009, Küçük Hanımlara Uyku 
Masalları / 2009…), Ahmethan Yılmaz (d. 1967) (Karanfilli Dev Amca / 1989…), Melike Gün-
yüz (d. 1968) Açıl Susam Açıl / 2006, Masal Dükkânı / 2007…), Melek Çe (d. 1968) (Uçan Halı 
/ 2004, Uykucu Bir Sınıf Başkanımız Var / 2005, Çin Çin Maçin / 2011…), Nurefşan Çağlaroğlu 
(d. 1968) (Yengeç Kardeşler / 2008, İstanbullu Masallar / 2010, Hayal Şekeri / 2013…), Mustafa 
Oğuz (d. 1969) (Gül Çağıran Çocuk / 1991, Bilge Serçe / 2007…), Nilay Yılmaz (d. 1971) (İlk 
Aşk / 2011, İstemiyorum İşte / 2011…), Nurşen Şirin (d. 1971) (Yedi Yıldızlı Masallar / 2006, 
Eğlenceli Masallar / 2010…), Münire Daniş (d. 1972) (Yedi Geceye Masal / 2004, Keloğlan Ma-
salları / 2008), H. Salih Zengin (d. 1974) (Çok Mavi Hikâyeler / 1997, Şişkonun Bütün Adamları 
/ 1998…), Aslı Der (d. 1975) (Küçük Cadı Şeroks / 1997, Büyük Tuzak / 2007), Vural Kaya (d. 
1975) (Çocuklar Gibi Güzel Öyküler / 2005, Kuşların Kalbine Dokunmak / 2007, Kutlu Çocuk 
/ 2013…), Simla Sunay (d. 1976) (Çeşme ve Rüzgâr / 2012, Mavi’nin Mutluluğu / 2012…), 
Görkem Yeltan (d. 1977) (Kırmızı’nın Mektupları / 2002, Hımbıl Beyaz / 2004, Kaplumbağa 
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ile Eşek / 2005, Boyalı Hamsi ve Süs Balığı / 2008, Korkusuz Meles / 2012), Bez Ayakkabılar / 
2014…), Ayşe Sevim (d. 1979) (Güneşe Yolculuk / 2004, Türk Destanları / 2006), Melek Güngör 
(Bayan Tutu Modaya Uyuyor / 2003, Mars Gezegenine Nasıl Gidemedim / 2003, Eyvah! Ağa-
beyim Kopyalandı / 2007…), Ferda İzbudak Akıncı (Kuş Kulesi / 2006, Mutluluk Sokağı / 2009, 
Rüzgâr Masalları / 2010, Bisiklet Yarışçıları / 2014…), Çiğdem Gündeş (Yağmur Saçlı Kız / 
2003, Denize Düşen Deniz Kızı / 2008, Nehrin Ortasındaki Ağaç / 2004, Düşyutan / 2014...) gibi 
imzalar 1960’lardan günümüze Türk çocuk edebiyatında anlatmaya bağlı kurmaca metinleriyle 
yer edinirler.

Kıkırdayan Fıkralar (2008), Fıkırdayan Fıkralar (2008), Şıkırdayan Fıkralar (2008), 
Fokurdayan Fıkralar (2008), Hınzır Can Çevre Dostu (2013) gibi mizahi kitaplara imza 
atan Cihan Demirci’yi (d. 1962) de farklı bir çizginin temsilcisi olarak kaydetmek gerekir.

8.2.4. Fabl 
Fabl türünde Besim Atalay (1882-1965), Hayvan Hikâyeleri ya da Hayvanlardan 

Öğütler / 1962 kitabıyla ilkler arasına girer. Güngör Dilmen (1930-2012), Kuyruklu Masal-
lar / (1979), Mavi Orman (1989) kitabı; Yalvaç Ural (d. 1945) La Fonten Orman Mahkeme-
sinde / 1979; Mustafa Ruhi Şirin (d. 1955), Kar Altında Bir Kelebek / 1986; Nihat Behram 
Göğsü Kınalı Serçe / 2000 gibi eserleriyle manzum fabl örnekleri kaleme alırlar.

8.2.5. Deneme
Deneme türünde Cemal Süreya (1931-1990) (Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi / 1993), Yal-

vaç Ural (d. 1945) (Stephen Hawking Herkül’ü Döver / 2013, Temel Reis Ispanağı Yoğurt-
suz Yer / 2014), A.Vahap Akbaş (1954-2014) (Göğe Çizilen Resimler / 2005), Mustafa Ruhi 
Şirin (d. 1955) (Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun / 2004), Gökhan Özcan (d. 1965) (Kim 
Duma Dum Kime / 2005), Mevlâna İdris (d. 1966), (Vay Canına / 1997), Yusuf Çağlar (d. 
1969) (Defter / 1998, Hop Çilili Çilili / 1999, Çocuk Penceremde Kuşlar / 2004, Ev’den 
Evren’e / 2009, İyi Geceler Gökyüzü / 2013), H.Salih Zengin (d. 1974) (Bir Miyav İki Hav 
Hav / 2003, Gazoz Kapağı / 2004)… gibi yazarlar, sezdirme yöntemini öne çıkardıkları 
anlatım teknikleri ve dil zevki veren metinleriyle çocuk okurların karşısına çıkarlar.

8.2.6. Gezi
Gezi türü çocuk edebiyatının ihmal edilen türlerindendir. Hasan Lâtif Sarıyüce’nin 

(d. 1929) Anadolu’ya Açılan Pencere (1984) ve Balkan Seyahatnamesi (2003), Yavuz 
Bülent Bâkiler’in (d. 1936) Türkistan Türkistan (1986) ve Üsküp’ten Kosova’ya (1996), 
Rıdvan Canım’ın (d. 1955) Mostar’dan Tiflis’e (2002) ve Hayal Şehirler (2011), Beşir 
Ayvazoğlu’nun (d. 1953) Alatav’dan Şardağı’na (2008) kitapları çocuk ve gençlik dönem-
lerine seslenir. Ancak çağdaş çocuk edebiyatında gezi yazısı türünü tek başına sürükleyen 
isim Gülten Dayıoğlu’dur (d. 1935). Gezip gördüğü yerlerin insan, doğa, kültür, yaşama 
biçimi, aile ilişkileri gibi özelliklerine dikkat çeken Dayıoğlu’nun Bambaşka Bir Ülke 
Amerika’ya Yolculuk (1990), Efsaneler Ülkesi Çin’e Yolculuk (1990), Kangurular Ülke-
si Avustralya’ya Yolculuk (1991), Okyanuslar Ötesine Yolculuk (1992), Kenya’ya Yolcu-
luk (1993), Mısır’a Yolculuk (1994), Kaf Dağının Ardına Yolculuk (2000), Güney Pasifik 
Adaları’na Yolculuk (2002), Gizemli Buzullar Kıtası Antarktika ve Patagonya’ya Yolculuk 
(2006), Tüm Zamanların Gözdesi Hindistan’a Yolculuk ve Nepal Gezisi (2006) çocuklar ve 
gençler için yazılmış önemli gezi kitaplarıdır.
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8.2.7. Anı
Aziz Nesin’in (1915-1995) erdemi öne çıkaran yoksul bir aile içinde geçen çocuklu-

ğuna ait sahneleri tasvir ettiği Ben de Çocuktum (1979) kitabı anı türünün önemli örnek-
lerindendir. Yalvaç Ural’ın Kabataş Erkek Lisesinde yatılı öğrenci olarak okuduğu yıllara 
ait müzik topluluğu deneyim ve izlenimlerini anlattığı Tembeller Orkestrası / Sakızağacı 
Çocukları (2013) son dönemde yayımlanan en eğlenceli anı kitabıdır.

8.2.8. Tiyatro
Çocuklara yönelik çocuk tiyatrosu metinleri Cumhuriyet’in ilk yıllarında Reşat Nuri 

Güntekin’in (1889-1956) Gazeteci Düşmanı, Şemsiye Hırsızı, İhtiyar Serseri (1924), 
Bir Köy Hocası (1928) gibi mektep temsilleriyle ilk örneklerini verir. 1930’lu yıllarda 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan mektep temsili yazma süreci, Re-
şat Nuri Güntekin’in Bir Kır Eğlencesi, Ümit Mektebinde (1931), İstiklal, Vergi Hırsızı 
(1933); Galip Naşit Arı’nın (1907-1967) Destan (1933); Faruk Nafiz Çamlıbel’in (1898-
1973) Bir Demette Beş Çiçek (1933), Yangın (1934), Belki Bir Gün (1948) adlı “Mektep 
Temsilleri”yle ve Akın (1932), Özyurt (1933), Kahraman (1938) gibi manzum oyun-
larıyla ivme kazanır. 1948’de Devlet Tiyatroları’nda sahnelenen ilk çocuk oyunu Altın 
Bilezik’i yazan Mümtaz Zeki Taşkın (d. 1915), Oyuncakçı Dede (1956), Yoklar Dağında 
Nar (1960), Bunu Ancak Türk Yapar (1962) oyunlarıyla çocuk tiyatrosunun gelişimine 
katkıda bulunur.

Hasta torununu iyileştirmek için bal bulmaya çalışan bir ninenin, kendisine bal veril-
memesi üzerine söylediği “Her kim bu baldan yerse pırt pırt pırtlasın” cümle üzerine ge-
lişen komik olayların anlatıldığı Pırtlatan Bal (1976) oyunuyla Aziz Nesin (1915-1995); 
tembelliğin eleştirisi, aklın ve sabırla çalışmanın yüceltilmesi üzerine kurulan Yarını Akıl 
Yapar (1973), birbirine düşman iki komşu köyü çocukların barıştırdığını anlatan Dağ De-
nize Kavuştu (1973), Sevgi, Barış ve Bilgin Dede simgesel karakterleriyle barışın, uzlaş-
manın ve hoşgörünün önemini vurgulayan Barış Gezegeni (1975), çevre duyarlığıyla do-
ğayı koruma bilincini öne çıkaran Ormanın Bekçileri (1977), insanlık tarihindeki büyük 
keşif ve buluşları işleyen Düş Robotuyla Tarihe Yolculuk (2000) gibi oyunlarıyla Ülker 
Köksal (d. 1931); sevgi, yaşama sevinci, kişisel haklar, yardımseverlik, yoksulluk vb. ev-
rensel temalar üzerine kurgulanmış Miğfer (1996), Boş Kaplumbağa (1998), Hoş Geldin 
Esin Perisi (2003), Kim Demiş Niye Demiş (2004) ve Kâğıt Şenliği (2004) gibi eserleriyle 
Ayla Çınaroğlu (d. 1939); Üç Sihirli Öpücük, Ormandaki Apartman, Bana Bir Rüya Ver, 
Buruşuk Kâğıt Parçası, Reklamları Çizen Çocuk ve Uzaylı Çocuğun Ödevi masallarından 
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sahneye uyarladığı Aç Perdeyi Ben Geldim (1997) kitabındaki müzikli oyunlarıyla Aytül 
Akal (d. 1952); aile içi sorunların çocukları nasıl etkilediğini konu alan Ali (1993), Mustafa 
Kemal Atatürk’ün çocukluğunu idealize edilmiş bir üslupla anlatan Mustafa (1993) gibi 
gerçekçi oyunlarıyla Orhan Asena (1922-2001); masal / gerçek bütünlüğü içinde evrensel 
sevgi, barış ve mutluluk temalı Teneke Şövalyeler, Yaşasın Gökkuşağı, Şahane Lunapark 
(1997) oyunlarıyla Ülkü Ayvaz (d. 1955); geleneksel seyirlik sanatlarımızdan yola çıkarak 
Kiracı (1985), Günümüzde Karagöz Muhavereleri (1992), Karagöz Park Bekçisi (1999), 
Çocuklara Karagöz-Hacivat Söyleşmeleri (2000), İbiş ve Karagöz, Karagöz Televizyonda 
(2001) gibi eğlenceli ve eğitici güncel metinler kaleme alan Ünver Oral (d. 1937); Yanlışlık-
lar ve Ne Dediniz, Anlamadım (1993) oyunlarıyla Feyza Hepçilingirler (d. 1948); Kırda Bir 
Yaz Sabahı / 1999, Suyun Rengi ya da Rengârenk Çiçek Bahçesi / 2007, Koyunların Masalı / 
2008 metinleriyle Gülsüm Cengiz (d. 1949) Çocuk Oyunları 1 (2002) adlı toplu oyunlarıyla 
Enver Aysever (d. 1971) çocuk tiyatrosu yazarlarından birkaçıdır.

Bayram Piyesleri (1956) ile Mustafa Özyürek (1907-?); Minderella, Kavuklu’nun Rü-
yası, Elveda Öğretmenim, Çevrentoloji gibi çocuk tiyatrosu örneklerinin yer aldığı Cimcime 
Tavşan (2007) kitabıyla Hasan Nail Canat (1943-2004); Çıngırak (2000) adı çocuk oyu-
nuyla Kemal Ateş (d. 1947), Çiğdem Çiçekleri (1989) oyunuyla Hüseyin Emin Öztürk (d. 
1956) anılması gereken diğer isimlerdir.

Hasan Erkek (d. 1970), çocuklar için yazdığı radyo oyunlarıyla ayrıcalıklı bir yere 
sahiptir. Mızıka (1989), Kâğıt Helvacı (1995), Barış Cumhuriyeti (1996), Tahta Otobüs 
(1996), Bu Dünya Hepimizin (1996), Müzik Kutusu (1998), Güzel Kemanım (1999), Güzel-
yurt Çocukları (1999), Radyo Çocuk Oyunları (Toplu Oyunlar, 1999) evrensel sevgi, barış 
ve kardeşlik temaları çevresinde kurgulanmış oyunlardır.

8.2.9. Mektup
Mustafa Ruhi Şirin (d. 1955), edebî mektup türündeki eserleriyle çocukluk hayalle-

rine ve çocukla aile bireyleri arasındaki sevgi temelli iletişime yer verir. Masal Mektuplar 
(1983), yazarın yayımlanmış ilk kitabı ve Türk çocuk edebiyatının ilk mektup örneklerin-
dendir. Şirin’in mektup türündeki ikinci eseri Hayal Mektuplar alt başlığını taşıyan Dünya 
Kardeş Sobe (2008), mensur şiir formunda yazılmış on sekiz mektuptan oluşur. Eserde ço-
cuk sevgisi, değişen çocukluk ve aile kavramları, hayvan sevgisi, rüya konulu metinler yer 
alır (Yakar 2011: 20-21).

Bestami Yazgan da (d. 1957) çoğunluğu şiir türünde 61 çocuk kitabı arasında yer alan 
Sevgi Çiçeği (2009) adlı kitabıyla anne baba ve öğretmenlerin dilinden çocuklara, çocukla-
rın dilinden dünyaya açılan sevgi temalı mektupları bir araya getirir.
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8.3. Çizerler
Behiç Ak, Hande Dilek Akçam, Faruk Akın, Murteza Albayrak, Ayşe İnan Alican, Su-

zan Aral, Ayla Ataman, Ferit Avcı, Esra Bakır, Reha Barış, Gamze Baltaş, Gözde Bitir, Sa-
adet Ceylan, Duygu Cigal, Anıl Çağatay, Dağıstan Çetinkaya, Ayla Çınaroğlu, Ender Dan-
dul, Mustafa Delioğlu, Nurten Deliorman, Sibel Deliorman, Sibel Demirtaş, Fatih Erdoğan, 
Nazan Erkmen, Şahin Erkoçak, Muammer Erkul, Buket Gencer, Sedat Girgin, Can Göknil, 
Hatice Akbıçak Günel, Sadi Güran, Bekir Gürgen, Sevgi İçigen, Füsun İyicil, Demirhan 
Kadı, Karin Karakaşlı, İsmail Kaya, Emel Kehri, Osman Kehri, Cem Kızıltuğ, Huban Kor-
man, Sait Munzur, Feridun Oral, Ülkü Ovat, Ümit Öğmel, Bilal Özcan, Betül Sayın, Vehip 
Sinan, Gülinaz Şafak, Harun Şahin, Anıl Tortop, Bekir Sıtkı Turhan, Serpil Ural, Hakkı 
Uslu, Reha Yalnızcık, Necdet Yılmaz, Ahmet Yozgat… gibi çizerler, Türkiye’de ilgi alanını 
çocuk edebiyatı olarak belirleyen anlayışın temsilcileridir.

8.4. Yayıncılar
Çocuk kitabı yayınlayan kuruluşlara örnek olarak Akçağ, Artemis, Ayrıntı, Bilgi, Bu, 

Büyülü Fener, Can, Çakıltaşı, Çocuk Vakfı, Damla, Diyanet, Doğan Egmont, Epsilon, Er-
dem, Esin, Gendaş, Gonca, Günışığı, İletişim, Çiçek, Kırmızı Kedi, Kök, Literatür, Man-
dolin, Mavibulut, Metis, Muştu, Nar, Net, Nesil, Özyürek, Payda, Pırıltı, Popcere. Redho-
use Kidz, Remzi, Timaş Top Yayıncılık, Türkiye İş Bankası, Tudem, Tutibay, TÜBİTAK, 
Uçanbalık, Uçurtma, Uğur Böceği, Ya-Pa, YKY, Zambak gibi yayınevleri sayılabilir. Millî 
Eğitim ve Kültür Bakanlıkları da bir dönem çocuk edebiyatı dizileri yayımlayarak öncülük 
görevini yerine getirdiler.

8.5. Ödüller
1960’lı yıllardan bugüne Doğan Kardeş, Arkın Kitabevi, Türk Dil Kurumu, Kültür 

Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yazarlar Birliği, Gökyüzü Yayınları, Tudem, 
İLESAM, Akçağ, Yayıncılar Birliği, Çocuk Vakfı, Çankaya Belediyesi, Damar Dergisi, 
Kırmızıfare Dergisi, UNESCO Asya Kültür Merkezi, Bu Yayınevi, TÖMER, Türkiye İş 
Bankası, Nesin Vakfı, Çocuk Edebiyatı ve Sanatçıları Birliği, ESKADER, Muştu Yayın-
ları gibi kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödüller, çocuk edebiyatına yönelişi teş-
vik etmiş; 1979’un Çocuk Yılı ilan edilmesi bu ilgiyi pekiştirmiş; 1990’da Mustafa Ruhi 
Şirin’in öncülüğünde kurulan ve faaliyete başlayan Çocuk Vakfı, 1994’te kurulan Çocuk 
ve Gençlik Yayınları Derneği, 1997’de Ankara’da kurulan Çocuk Edebiyatçıları Birliği, 
2007’de İstanbul’da kurulan Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı, 2013’te 
yine İstanbul’da faaliyete geçen Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği gibi örgütler, 
çocuk edebiyatı alanında destekleyici olmuşlardır.
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8.6. Kuramsal Çalışmalar
Çocuk edebiyatının kuramsal çerçevesiyle ilgili çalışmalar II. 

Meşrutiyet Dönemi’nde başlayan ve Cumhuriyet Dönemi’nin ilk 
yıllarında ortaya konan öncü birikimler üzerine kurulur. İbrahim 
Alâettin’in Bedii Terbiye [Estetik Eğitim] (1927) kitabından 1960’lı 
yıllara dek kuramsal çalışmalara ara verilir. Kemal Demiray’ın (1912-
1991) Türkçe Çocuk Edebiyatı (1958) bu dönemde kaleme alınmış ilk 
çalışmalar arasındadır. Demiray, Fuat Baymur’la hazırladığı Açıkla-
malı Çocuk Edebiyatı Antolojisi (1961) ile ilk antolojiye de imza atar.

Enver Naci Gökşen (1916-1986) önce Çocuklar İçin Edebiyat 
(1964) ardından Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız (1966) kitaplarında 
çocuğun fikir ve sanat eğitimi ile ilgili konular üzerinde durur; ço-
cuklara yönelik masal, fabl, destan, efsane, roman, öykü, biyografi, 
şiir, türkü, dramatizasyon gibi türlere ilişkin kuramsal bilgileri örnek 
metinlerle destekler.

Meral Alpay ve Robert Anhegger’in hazırladıkları Çocuk Ede-
biyatı ve Çocuk Kitapları (1975) adlı eser, konuyla ilgilenen herkese, 
özellikle öğretmenlere, öğretmen okulu öğrencilerine ve ana babalara 
seslenir. Kitabın yazıldığı yıl içinde çocuk edebiyatı ve çocuk kitap-
ları alanında Türkiye’de gerçekleştirilen açık oturumlar, seminerler, 
çalışmalar, çocuk kitapları ve çocuk kitaplarının kapakları, resimleri 
konusundaki sergiler, konferanslar, çocuk yayınlarıyla ilgili öneriler, 
rakamlar ve bibliyografyaya ver verilir.

A. Ferhan Oğuzkan’ın (1921-1999) Yerli ve Yabancı Yazarlardan 
Örneklerle Çocuk Edebiyatı (1977) kitabı öğretmen yetiştiren yükse-
köğretim kurumlarında ders kitabı olarak okutulur ve önemli bir boş-
luğu doldurur. Beş bölümden oluşan kitabın her bölümünde sırasıyla 
çocuk edebiyatının tanımı ve özellikleri üzerinde durulur; çocuklara 
yönelik eserler türleri bakımından incelenir; dramatizasyon çalışmala-
rı açıklanır, çocuk gazete ve dergileri tanıtılır; çocuk kitaplarında ara-
nan nitelikler tespit edilir.

Mustafa Ruhi Şirin’in hazırladığı ve ilki 1987 de olmak üzere 
1988, 1989 Çocuk Edebiyatı Yıllıklarının bu alanın kültürüne önem-
li katkıları olmuştur. Çocuk edebiyatının kuramsal çerçevesi ile ilgili 
olarak Mustafa Ruhi Şirin 99 Soruda Çocuk Edebiyatı (1994) kita-
bının ardından çocuk algısı, çocukluğun tarihi, çocuk eğitimi, çocuk 
hakları, okuma kültürü, çocuk edebiyatının sorunları üzerine yazdı-
ğı Çocuk Yüzlü Yazılar (1996) (deneme), Çocukluğun Kozası (1998) 
(araştırma), Masal Atlası (1998) (araştırma), Televizyon Çocuk ve 
Aile (1998) (araştırma), Gösteri Çağı Çocukları (1999) (araştırma), 
Kuşatılmış Çocukluğun Öyküsü (1999) (araştırma), Çocuğa Adan-
mış Konuşmalar (1998) (konuşma), Dersimiz Çocuk (2006) (düşünce 
yazıları), Çocuk Hep Çocuk (2006) (çocuk üzerine görüşler), Çocuk 
Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış (2007) (eleştiri), Çocuk Edebiyatı Kül-
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türü (2007) (araştırma) gibi eserleriyle çocuğun toplumsal konumuna, önemine ve edebiyat 
ihtiyacına ışık tutar.

Turhan Baraz (Çocuk Edebiyatı / 1987), Selahattin Dilidüzgün (Çağdaş Çocuk Yazını 
/ 1996), Öner Ciravoğlu (Çocuk Edebiyatı / 1997), Muhsine Helimoğlu Yavuz (Masallar ve 
Eğitimsel İşlevleri / 1997), Zeki Gürel (Cumhuriyet Devri Çocuk Edebiyatı / 1998; İkibine 
Doğru Çocuk Edebiyatımız / 2001), Necdet Neydim (Çocuk ve Edebiyat / 1998; 80 Sonrası 
Paradigma Değişimi Açısından Çeviri Çocuk Edebiyatı / 2003; Çocuk Edebiyatı / 2003), 
Hüseyin Tuncer ve Mehmet Yardımcı (Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı / 2000), 
İbrahim Kıbrıs (Uygulamalı Çocuk Edebiyatı / 2000), A.Yaşar Zengin ve Nesrin Zengin 
(Çocuk Edebiyatı / 2000), Ali Fuat Bilkan (Masal Estetiği / 2001), Sedat Sever (Çocuk ve 
Edebiyat / 2002; Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü / 2013), Recep Nas (Örneklerle Çocuk 
Edebiyatı / 2002), Alemdar Yalçın ve Gıyasettin Aytaş (Çocuk Edebiyatı / 2002), Tacettin 
Şimşek (Çocuk Edebiyatı / 2002), Hasan Güleryüz (Yaratıcı Çocuk Edebiyatı / 2002); Cü-
neyd Okay (Meşrutiyet Dönemi Çocuk Edebiyatı: Şiir / 2002), Zeliha Güneş (ed. Çocuk 
Edebiyatı / 2002), Alev Sınar (Çocuk Edebiyatı / 2006), Sedat Sever vd. (İlköğretimde Çocuk 
Edebiyatı / 2007), Ömer Yılar ve Lokman Turan (ed. Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiya-
tı / 2007), Hulusi Geçgel ve Havise Çakmak Güleç (Çocuk Edebiyatı / 2009), Ali Fuat Arıcı 
ve Suat Ungan (Çocuk Edebiyatında Türler / 2009), Suat Ungan (İşlevsel Yönleriyle Ninni-
ler / 2009), Ayten Öztürk (Çocuk Edebiyatı ve Okul Öncesi Eğitimde Türkçe Dil Etkinlikleri 
/ 2010), Şener Demirel (ed. Edebî Metinlerle Çocuk Edebiyatı / 2010), 
Tacettin Şimşek (ed. Uygulamalı Çocuk Edebiyatı El Kitabı 
/ 2011), Hasan Latif Sarıyüce (Türk Çocuk ve Gençlik Ede-
biyatı Ansiklopedisi, 2 cilt, 2012), Ali Fuat Arıcı (Masalın 
Sesi / 2012), Hüseyin Altunya (Çocuk Edebiyatı Kaynakçası 
/ 2012), Dilek Tüfekçi Can (Çocuk Edebiyatı-Giriş / 2014, 
Çocuk Edebiyatı-Kuramsal Yaklaşım / 2014) Türk çocuk ede-
biyatına kuramsal çerçeve çizen araştırma ve incelemeleri, 
ders kitabı ya da kaynak eser niteliğinde çalışmalarıyla bilimsel 
katkı sağlayan isimlerdendir. Çocuk ve gençlik edebiyatı ala-
nında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden Sedat 
Sever’in yönetiminde 2000, 2006, 2011 yıllarında düzenlenen 
Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumlarının, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesinden Ali Gültekin’in yönetiminde 
2001’den bu yana düzenlenen beş sempozyumun, Maltepe 
Üniversitesinin 2005 yılında düzenlediği Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Kurultayının, Azerbaycan Qafkaz Üniversitesi’nin 
2008 ve 2012’de Bakü’de düzenlediği Beynelhalq Uşak Ede-
biyatı Kongresinin, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları 
Birliği’nin 2014’te İstanbul’da gerçekleştirdiği I. Uluslararası 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumunun bildiri kitapları 
da önemli kaynaklar arasında yer almaktadır.

Üniversitelerde doğrudan çocuk edebiyatı ile ilgili olmasa 
da Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı altında gerçekleştirilen lisan-
süstü çalışmalar her geçen gün artarak devam etmektedir.
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