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Popüler, sözcük anlamıyla halkın zevkine uygun olan; halk tarafından tutulan, herkesin tanıdığı 
demektir.(krş.TDK sözlüğü) Bu anlama sevilen, güncel olan anlamlarını da ekleyebiliriz. Kitap ve medya 
söz konusu olduğunda ise anlam, kitap olduğunda çok satan, görsel medya olduğunda ise çok izlenen 
program tanımlaması yapmak mümkündür. Elbette bu anlamların içinde güncel ve sevilen anlamlan da saklı 
durmaktadır.

Tarihsel Süreçte Çocuk Edebiyatı ve Popüler Çocuk Kitapları

Çocuk ve gençlik edebiyatı 18. ve 19 yüzyılda tarihsel, ekonomik ve sosyolojik koşulların etkisiyle bir 
gereksinme olarak ortaya çıkmış ve günümüze dek gelişerek yerleşmiştir. Endüstrileşme, üretim 
ilişkilerindeki değişiklikler, aile içi görev farklılıkları, burjuva sınıfının oluşması, eğitim sistemindeki değişimler 
bu yazın alanının varlığını gerekli kılmıştır.

Çocuk ve gençlik edebiyatı hazır bir okur kitlesiyle karşılaşmamış tam aksine kendi okurunu bizzat 
oluşturmuştur. Kendi okur kitlesini oluşturmanın yanında bu okurun yazınsal kültüre sahip olmasını 
sağlamış ve estetik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bütün bunlar sosyal eğitim, okuma 
kültürü ve yazın kültürü oluşması sürecini de etkilemiştir.

Çocuk ve gençlik edebiyatının oluşumu sürecinde ilk anlayış, çocukluğun yönlendirilmeye 
gereksinmesi olduğu anlayışıdır. Çocukluk, feodal aile içi ilişkilerdeki gibi kuşaklar arası bilgi ve kültür 
aktarımının dışında kendi başına eğitilmesi gereken bir dönem olarak ele alınmıştır.

19 yüzyılda   akılcı aydınlanmacı temel anlayış çocuk ve gençlik edebiyatını yönlendirirken, öte 
yandan romantizmle birlikte masallar, halk edebiyatı kullanılarak gerçeküstülüğün düşsel öğeleri bu 
edebiyat alanının içinde yer almış ve bu alanın açılım yapmasını sağlamıştır. 19. yüzyılın aydınlanmacı ve 
romantik çocuk örnekleri birbirine zıt iki farklı karakter çizer. Birincisi şiddetli bir toplumsallaşma gereksinimi olan 
azgın, vahşi çocuk iken; ikincisi kendine özgü, toplum; tarafından dokunulmayan, cennete özgü dünyada 
yal şayan ve burada kalması gereken saf ve toplumsallaşmamış çocuktur. Birinciye Collodînin Pinokyds TeM 
ikinciye Heidiyi örnek olarak göstermek mümkündür. J Bugün klasikler olarak tanımladığımız   bir çok kit 19. 
yüzyılda popüler kitaplar olarak öne çıkmış anc tarihsel süreçte klasikleşerek günümüze kadar gelı lerdir.

19. yüzyılın ikinci yarısında çocuk ve gençlik eda biyatı şovenist ve emperyalist özellikler içermeye ba| lar. Bu 
yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında erkek ço edebiyatının yanında kız çocuk edebiyatı da bu alad dahil olur. 
Robinson Cruseao sömürgeci değerleri önfl çıkaran bir kitap olarak (ancak daha sonra insanın dal ğaya karşı 
mücadelesi ve zaferi daha önemsenmiştik popülerleşmiş bunun yanında Emy Von Roden'J İnatçı Kız 
isimli romanı 193O'lu yıllarda Almany otuzbeşbin baskı yapmıştır. Kitap, genç kız eğitimine, dönemin 
ideolojik anlayışıyla yaklaştığı için yönetim tarafından okullarda bedava dağıtılmıştır.

20. yüzyılda çocuk ve gençlik edebiyatı politik eğilimlerin etkisi altına girer. Bunlar arasında nasyonal 
sosyalist eğilim Almanya'da gelişim gösterir. Sonraki dönemde devrimci ve proleter eğilim ortaya çıkar ve 
yayılır. Özellikle 70'li yıllara kadar etkin olan bu eğilim yerini çocuk gerçekliğine ve eşitliğine dayanan bir 
anlayışa bırakmıştır. Son yirmi yılın gelişimlerine baktığımızda ise çocuk ve gençlik medyasının 
öngörülemeyen hızlı bir yükselişine tanık olmaktayız. Çocuk ve gençlik medyasının bu gelişimi aynı 
zamanda yeni bir çocukluk kültürünün ortaya çıkmasına yol açmış ve denetlenme sorunlarını da 
beraberinde getirmiştir. Bu aynı zamanda çocuk ve gençlik edebiyatını etkilemiş ve yeni anlayışların bu 
edebiyat alanına girmesine yol açmıştır.

Türkiye'de Çocuk  Edebiyatı ve Tarihsel Süreçte Popüler Çocuk Kitapları

Türkiye'deki çocuk ve gençlik edebiyatı geleneğine baktığımızda bu alanın 1860'larda ortaya çıktığını 
görürüz. 1839 Tanzimat Fermanı'nm ardından yenileşme ve modernleşme çabaları eğitim sisteminin de 
yeniden ele alınmasını gerekli kılmış; bu bağlamda çocuk edebiyatı ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. 



Dönemin aydınları çocuk dergileri yayınlamaya başlamışlar ve bu dergilerde yayınladıkları çeviri ve 
uyarlamalarla bu alana katkı yapmışlardır. 1869'larda yayımlanmaya başlayan çocuk dergilerinde de çeviri 
yazılar önemli bir yer tutar. Bu dergilere bakıldığında toplumun çocuğa bakış açısını çocuğu ele alış biçimini ve 
geçirdiği evreleri görmek mümkündür. Çocuk dergilerinde ayrıca sosyal ve politik yaşamın etkilerini görmemek 
olanaksızdır. Ülke sorunları çocuk dergilerine olabildiğince yansıtılmıştır. Çocuklar adam yerine konmuş, 
eğitim sorunları ele alınmış ve kadın haklarından söz edilmiştir. 1869'dan bu yana yayınlanmış, ömürleri 
genellikle pek uzun sürmemiş 200'ün üstünde dergi vardır. Mümeyyiz {1869), Çocuklara Arkadaş (1882), 
Vasıtai Terakki (1882), Çocuklara Mahsus Gazete (1896), Çocuklara Rehber, Çocuk Bahçesi (1897), 
Arkadaş (1913), bu dergilere dönük bazı örneklerdir. Bu dergilerin yazarları arasında daha sonra 
Cumhuriyet döneminde de etkinliklerini koruyan Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, Hüseyin Cahit Yalçın, 
Rıza Tevfik Bölükbaşı, Ali Ulvi Elöve, Raif Necdet vardır.

Bu döneme ve ardından Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarına baktığımızda yukarıda adını saydığımız 
yazarlar popüler yazarlar olarak öne çıkarken çeviri kitaplarda ise klasikler ve özellikle Jules Verne'nin 
kitapları en popüler kitaplar olarak çocuk edebiyatındaki yerini almıştır. Ayrıca vurgulamadan geçilmemesi 
gereken durum son seksen yılda binlerce kitap yayımlanmış olmasına karşın bu kitaplar bizde hâlâ 
güncelliğini ve popülerliğini korumaktadır.

6O'lı yıllara kadar modernleşmeaydınlanma anlayışı egemenken özellikle yetmişli yıllarda ünlü 
yazarlara çocuk kitapları yazdırılır. Ancak bu gelenek fazla sürmez. Bu dönemden günümüze Rıfat İlgaz, 
Aziz Nesin, Fakir Baykurt gibi ünlü yazarların kitapları ulaşabilmiştir. Ayrıca 70'li yıllarda Kemalettin 
Tuğcu'nun kitapları çok satan kitaplar olmuştur.

Ancak 90'lı yıllardan itibaren yeniden burjuvaaydınlanma anlayışı canlanırken yeni akımlar da kendine 
yer edinmeye başlar. 90'lardan günümüze gelen bir süreçte çocuk edebiyatı, yayınlanan kitap sayısı 
olarak oldukça büyük bir gelişme gösterirken kitapların içerik olarak gelişmesi aynı doğrultuda olmamıştır. 
Batıda çocuk gerçekliği ve eşitliği çocuk edebiyatına yansırken; ideolojik ve dinsel didaktizmler özellikle 
çocuk edebiyatında eleştirilirken Türkiye'deki çocuk edebiyatı aynı anlayışı tam anlamıyla 
benimseyememiştir. Bunda eğitim sisteminin yeterli bir biçimde sorgulanamamasının rolü büyüktür. Ancak 
tüm bunlara karşın evrensel çocuk gerçekliğine ve eşitliğine dayalı bir edebiyatın örneklerini Türkiye'deki 
çocuk edebiyatında son yıllarda daha bir fazla gördüğümüzü söyleyebilirim. Tek amaçlı ve idealize figür 
dayatan çocuk kitapları yerine daha çok edebiyat kaygısı taşıyan ve çocuk gerçekliğiyle buluşan edebiyat 
ürünleri çocuğun edebî ve estetik değerlerle buluşmasını sağlayacaktır.

Son Elli Yılda Değişen Popülerlik Anlayışı ve Çocuğun Tüketim Öznesi Olarak Keşfi

Ekonomik değişimler ve gelişimler aynı zamanda insan anlayışını değiştiren süreçleri de beraberinde 
getirir. Bu, çocuk anlayışının da değişmesi demektir. Tarihsel sürece baktığımızda ekonomik değişimlerle 
birlikte sosyolojik değişimler de ortaya çıkmış ve insan anlayışında değişimler meydana gelmiştir. Bu, 
çocuk anlayışını da etkilemiştir. Orta çağda hiçbir değeri olmayan çocuk ulus devletlerin ortaya çıkışıyla 
birlikte bir değer olarak algılanmış, aile ve çocuk yeniden keşfedilmiştir. Oysa 19. yüzyıla kadar doktorlar 
çocuk hastalıklarını tanımlamış; ancak çocukları tedavi etmeyi reddetmiş ve pediatri anabilim dalı ancak 
19 yüzyılın sonunda oluşturulabilmiştir.

Edebiyatta bile çocuk özne konumuna bu yüzyılın sonunda ulaşabilmiştir.

Bu süreç, ekonomik açıdan çocuğun, tüketim hedef kitlesi olarak keşfine dek sürmüştür. Bu dönem 
ellili yıllarda başlar. İkinci dünya savaşının ardından ekonomik sistem tüketim toplumu üzerine kurulu 
olduğu için çocuk da hedef kitlesi olarak yerini almıştır. Bu hedef kitlesini tüketime çekmek için çocuk 
kitapları ve görsel medya önemli işlevler yüklenmiştir. İşte bu süreçte popüler kitaplar ve programlar 
çocuklara seslenmeye başlamıştır.

Görsel Medyanın Paradigma Değişimine Etkisi

Görsel medya dediğimizde öncelikle sinemadan başlamak ve sinemada çocuğun yer alış sürecine 
bakmak gerekir. Batıda özellikle Amerika'da 50'li yıllarda başlayan çocuğun sinemada özne konumuna 
yükselmesi Sherley Templeyî'm oynadığı çocuk filmleriyle başlamıştır. O dönemde Tertipleyin oynadığı 
filmlerdeki çocuk figürü saçı, giysileri hatta davranışlarıyla idealize bir figür olarak sunulmuş ve sinema 
figürlerinin özdeşleşilen figürler yaratması nedeniyle sinema dışındaki sanayi tarafından kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu, çocuğun tüketim hedef kitlesi olarak keşfine yol açmıştır. Aynı yöntemin 6O'lı ve 70'li 
yıllarda bizde de kullanılmaya başlandığını görürüz. Ayşecik, Ömercik, Sezercik gibi çocuk merkezli aile 
filmleri her ne kadar tüketim yönelimli olmasa da benzer etkileri yaratmıştır. Ancak bizdeki filmler o 
dönemde geleneksel aile ve insanî değerleri çocuksu bir dille yeniden anımsatma işlevlerini yerine 
getirmişlerdir.

80'li yıllarda ortaya çıkan toplumsal paradigma değişimine bu yıllarda yayın hayatına giren özel 
kanalların önemli bir etkisinin olduğunu söylemek gerekir. Renkli televizyon, özel kanallar ve iletişim 
teknolojisinin gelişmesi, toplumsal yapıda önemli sarsıntılara neden olmuştur. Tek kanallı televizyonun 
ardından denetimi oldukça güç olan yeni gelişmeler toplumsal ilişkiler ve değerler bütününü oldukça 
etkilemiştir.



Görsel medyanın, kişilerin ve genelde de tüm bir toplumun içinde yaşadığı çağ hakkındaki 
algılarının şekillenmesinde etken bir kaynak olduğu bir gerçektir. Medya, toplumsal cinsiyet rollerimizi içine 
alan mesajlarla çevremizi kuşatmış durumdadır. Yayınlanan programlar farklı algı etkileri üretirken, bireylere 
ve kitlelere yeni pozisyonlar ve roller önermektedir. Bu da yeni bir sosyalleşme sürecinin uzantısı olarak 
ortaya çıkar. Sosyalleşme süreci dediğimizde de çocuklukla başlayan ve etkilerini tüm bir yaşam boyu 
sürdüren bağlantılar akla gelmektedir. Görsel medyada karşılaştığımız bu imgeler toplumsal cinsiyet değeri 
taşırlar ve kontrol sistemi oluştururlar. Bu durum kişiler arası ilişkileri değiştirmenin yanında, bireyin kendi 
imajını biçimlendirmesinde de bir araç olarak kullanılır. Bu anlamda kitle yayın araçları o kuruluşun 
ideolojisine göre yapılandırılan popüler kültür imgelerini yansıtmaya hizmet I ederler. Örneğin 
televizyon 1950'lerden bu yana tüm 1 dünyada örnek modeller sunmuş ve seyredilen her ne program 
olursa olsun, büyük bir çoğunluğu steryo tip . cinsiyet imajlarıyla izleyiciye ulaşmıştır.

Yukarıda da vurgulandığı gibi kitle yayın teknolojileri baskın ideolojiye dayalı olarak yapılandırılan popüler 
kültür imgelerini iletmekte ve bu ileti de yeniden yapılandırılmaya çalışılan sosyolojik anlayışın yerleşmesini 
sağlamaktadır. Kitle iletişim araçları olmaksızın i gerçekleştirilmesi on yıllar alacak bu süreç bu araçların i 
devreye girmesiyle kısa sürede bir altüst oluşu gerçekleştirebilmektedir. 80 sonrası doğan kuşağın bir önceki 
kuşakla ortaya çıkan çatışmasında ya da uyumsuzluğunda kendi çocukluk dönemlerinde yaşanan çok yük 
farkların yattığını söylemek gerekir.

Popüler Çocuk Kanalları, Programları, Filmleri, İnternet ve Bunların Popüler Çocuk Kitaplarıyla 
İlişkileri

Popüler çocuk kanalları dediğimizde dünyada bir çok ülkede sadece çocuk hedef kitlesine yönelik çok 
kanal mevcuttur. İngiltere'de altı, Amerika'da Almanya'da üç, Türkiye'de ise ikisi kablo, biri ise digital yayın 
yapan üç çocuk kanalı bulunmaktadır. Ve yine bütün ulusal yayın yapan kanalların çocuk programları 
vardır, internette çocuk siteleri olduğu oyun ve eğitim siteleri de çocuğa yönelik programlar sunmaktadır. 
Sinemalarda ise çocuk hedef kitlesi gözetilerek çekilmiş filmler ya da çizgi filmler gösterilmektedir.

Popüler çocuk kitapları olarak çizgi romanlar, kültür taşıyan ya da kültür oluşturan araçlar olarak önemli 
işlevler yerine getirirler. Çizgi romanların önemini vurgulamak için tarihsel sürece dönük bazı örnekler 
vermek gerekirse Japon kültüründe çok önemli bir yer tutan çizgi roman geleneği, diğer adıyla 
AnimeManga'lar bu kültürün sürdürülmesi için önemli bir rol oynamıştır, ikinci dünya savaşı sonrası 
Amerikan işgalinde Japonya'da Anime Mangaların yayımlanması yedi yıl süreyle yasaklanmış, böylece yeni 
bir kültürün oluşturulmasının yolu açılmıştır. Bunun tersine bir süreç ise Almanya'da yaşanmış; ikinci dünya 
savaşı sonrası Almanya'da (Amerikan kökenli) çizgi romanlar yoğun biçimde yayımlanmaya başlanmıştır. 
Avrupa kökenli çizgi romanlarda Asteriks, Tenten gibi Asteriks örneğinde Fransız'ların Romalılar karşısında 
yaptıkları mücadeleyle bir ulus olma süreçleri eğlendirici biçimde verilir. Tenten ise çağdaş akılcılığın 
kullanılmasını macera sürecinde yansıtır.

Klasik çocuk kitaplarının çizgi romana ve çizgi filme uyarlanmasının yanında, çizgi romandan çizgi filme 
uyarlanan, çizgi filmden çizgi romana uyarlanan bir çok ürünle karşılaşırız. Bu ürünler aynı zamanda 
kahramanlarını (Batman, Batgirl, SpiderMan, Superman, Pokemori) özdeşleşilen idealize figürler olarak 
sunarlar. Bu, aynı zamanda başka sanayi yerli ve yabancıdallarına da yeni olanaklar sunar. Oyuncak 
sanayi, bu figürleri üretip satarken; giysi sanayi, bu kahramanların figürlerinin basılı olduğu ürünleri, 
beslenme sanayisi de bu figürlerle donatılmış ürünleri çocuk hedef kitlesine sunar. Böylece filmler birçok 
işlevi beraberinde getirirler.

Salt tüketim odaklı ürünlerin yanısıra kültürel, ideolojik ve misyonerlik rollerini yüklenmiş filmler ve çizgi 
romanlar da mevcuttur. Bu ürünler eleştirel bir gözle incelendiğinde temel amaçları anlaşılabilecek ürünlerdir.

Günümüz Popüler Çocuk Romanları ve Okuma Kültürüne Etkileri Üzerine

Günümüz popüler çocuk romanları dediğimizde özellikle fantastik kurgulu romanlar ön plana 
çıkmaktadır. Ardından macera ve dedektif romanları gelmektedir. Fantastiğin ön plana çıkması üzerinde 
durulması gereken bir gerçekliktir. Tüm dünyada bu tür kitapların en çok satan kitaplar olması içinde 
yaşanılan sosyolojik gerçekliğin bir yansımasıdır. Sanal bir dünya ile çok fazla karşılaşan ve bu dünya 
içinde her türlü olumluolumsuz bilgiye görsel ve işitsel olarak ulaşabilen çocuk, kendi gerçekliği içinde 
korkulara da sahip olmaktadır. Günümüz çocuğunun en önemli sorunlarından olan yalnızlık, yarışma 
zorunluluğu onu, kendi dünyasında tek başınalığa ve çaresizliğe itmekte, bu durumda kendisine 
sunulan fantastik dünyanın kahramanlarıyla özdeşleşme yolunu seçmektedir.

Fantastik, bir yönüyle çocuğun kendi sorunlarıyla gerçeküstü bir düzlemde karşılaşmasını 
sağlamakta ve ruhsal rehabilitasyon işlevini de yerine getirmektedir. Bu yönüyle olumlu bir işlev yüklenen 
fantastik edebiyat ürünleri gerçek anlamda edebî/estetik değer taşıyan ürünler çocuğun kendisini 
keşfetmesini ve yaşamla iletişim sağlama işlevini yerine getirirken onun okuma zevkine de katkı 
sağlamaktadırlar.

Son dönemde üzerinde en çok tartışılan Harry Potter örneğinden yola çıkarsak bu fantastik metin, 
özünde okul korkusuna dayanmakta ve okulda yaşanan mücadeleyi aşma yollarını masalın tüm 
öğelerini kullanarak fantastik bir kurgu içinde sunmaktadır. Çocuğun korkularına seslenmesi onu çok 
okunan bir kitap yapmasının başlıca sebeplerindendir. Ne kadar edebî/estetik değer taşıdığı ayrı bir 



tartışma konusu olan bu kitap, temelde bu özelliğiyle dönemsel olarak öne çıkmış ve çok satan yani 
popüler bir kitap olmuştur. Kitap ayrıca başka tabuyu da yıkmıştır: Çocuklar uzun metinleri okuyamaz 
tabusunu. Çünkü her bir kitap altıyüz sayfanın üzerindedir ve çocuklar tarafından okunabilmiştir. Burada 
asıl tartışılması gereken, bizim, çocuklara, onların gerçekliklerini yansıtan kitapları üretip üretemediğimiz 
ve onlara ulaştırıp ulaştıramadığımızdır.

Günümüzde yayımlanan popüler çocuk kitapları, aynı zamanda çizgi roman ve filmlerde olduğu 
gibiyan sanayilerle işbirliği içinde piyasaya sürülmektedir. Bu kitapların filmleri çevrilmekte ve kahramanları 
ayrıca pazarlanan ürünler olarak piyasaya sürülmektedir. Bu, sistemin bir gerçekliği olarak önümüzde 
durmaktadır.


