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Giriş
Dünyada 17. Yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan
çocuk edebiyatı ve çocuk dergiciliğine ilişkin yayınların Osmanlı Devleti zamanında ülkemize ulaşması 19. Yüzyılın ortalarını bulmuştur. 1869 tarihli Mümeyyiz dergisi ile başlayan
çocuk dergiciliğinin tarihçesine bakıldığında, Cumhuriyet
öncesi, Cumhuriyet’in ilanından Harf Devrimi’ne kadar olan
eski harfli dönem ve Harf Devriminden sonra olmak üzere
üç farklı dönemden oluştuğunu söylemek mümkündür. Bu
araştırmada çocuk ve medya konusunda kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra, çocuk dergiciliğinin tarihçesine değinilmiştir. Türkiye’de çocuk dergileri ve çocuk dergiciliğine
ilişkin yapılmış araştırmaların bulgularının derlendiği çalışmada günümüzde yayımlanan çocuk dergileri ile ilgili araştırmalara yer verilmiştir. Araştırmanın son bölümünde 2018
yılının Kasım ayında piyasada yayımlanan çocuk dergilerine
yönelik bir içerik analizi yapılmış ve Türkiye’de çocuk dergiciliğinin yeni nesillerin yetişmesinde rol belirleyici bir çeşitlilik taşıdığına vurgu yapılmıştır.
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Çocuk ve Medya
Çocuk, Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğü’nde “Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız” olarak tanımlanmaktadır. Daha spesifik
olarak aralık belirlemek gerekirse, iki yaşından on dört yaşına
kadar olan, büyüme evresinde olup ergenlik çağına ulaşmamış insan yavrusu olarak tanımlamak mümkündür (Uludağ,
2009: 775).
Orta Çağ’da neredeyse hiçbir değeri olmayan, yetişkinler gibi çalıştırılan, yetişkinler gibi savaştırılan çocuklar, aydınlanma, endüstrileşme ve nihayet ulus devletlerin ortaya
çıkmaya başlamasıyla birlikte, yetişkinlerin minyatürü değil
çocuk olarak görülmeye başlamış ve çocuğun ekonomik açıdan bir hedef kitle olabileceğinin farkına varılmıştır. İkinci
Dünya Savaşı’nın ardından çocukları tüketime yönlendirmek
amacıyla görsel ve yazılı medya araçları kullanılmaya başlanmıştır. Televizyonda çocuğa yönelik olarak hazırlanan programlar, bu programlarda yer alan çocuğa yönelik ürünlerin
reklamları, yine çocuğa yönelik hazırlanan dergi ve gazetelerdeki çocuk sayfaları gibi bölümlerde görsel olarak yayınlanan
reklamlar, çocuğun küçük yaştan itibaren bir tüketici olmasını sağlamaya yöneliktir (Gültekin & Yıldız, 2009: 155).
Çocukların tüketiciye evrilmesinde televizyonun önemli
bir işlevi vardır. Hiçbir çaba sarf etmeden, sadece izleyerek
geçirilen vakitte birçok uyarana maruz kalınması bakımından televizyon yetişkinlere göre çocukları daha fazla etkilemektedir. Özellikle televizyon karşısında geçirilen zamanda
pürdikkat televizyona konsantre olunması, aile içi iletişimi
olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla çocuklar, yayınların içeriğinden etkilenmese dahi iletişim kurma becerisini edinememek anlamında televizyondan olumsuz etkilenebilmektedir.
Kısacası televizyon, çocuğun sosyal gelişimini olumsuz etkilemektedir (Şirin, 2015: 34).
Televizyonun çocukların sosyal gelişimlerine olumsuz
nitelikte bir diğer etkisi, dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oynamak
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yerine televizyon izlemeyi tercih etmeleridir. Bu durum, başta
obezite olmak üzere sağlık problemlerine yol açabildiği gibi
çocukların sosyalleşmesinin de önüne geçmektedir (Coşkun
& Arslantaş, 2016: 4). Bu nedenle çocuklara yönelik televizyon yayınlarında seviyelerine uygun olarak arkadaş ilişkilerine, birlikte bir şeyler başarmanın getirdiği tatmin duygusuna,
el becerilerini geliştirecek alet ve oyuncakların yapımına, başkalarıyla birlikte faaliyette bulunabilecekleri spor, müzik ve
dans gibi içeriklere sahip programlara, filmlere ve çizgi film /
animasyonlara yer verilmesi doğru olacaktır.
Medyanın yeni medyaya dönüşümü ile birlikte sosyal
medyanın çocuklar üzerindeki etkileri yeni bir tartışma konusu olmuştur. Çocuklar sosyal medyayı yalnızca ihtiyaçları için kullanabildikleri gibi eğlence amacıyla boş zamanları
doldurmak için de kullanabilmektedir. Öyle ki bu durum,
internetin sorunlu kullanımına kadar gidebilmektedir. Hatta
çocuğun internetsiz yapamaması durumu da bu kapsamda
değerlendirilebilir (Okumuş & Parlar, 2018: 363). İnternet bağımlılığı yetişkinler için olduğu gibi çocuklar için de bir problemdir. İnternetin uçsuz bucaksız oluşu, çocukların internet
kullanımını mutlaka denetlemeyi ve sınırlandırmayı zorunlu
kılmaktadır. Henüz karakteri oturmamış olan çocuklar internet üzerinden şiddet ve pornografik içeriklere erişim, yabancıların kolaylıkla iletişime geçebilmesi, akran zorbalığı, siber
zorbalık, dini topluluklar ya da terör örgütlerinin propagandalarına maruz kalma gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya
kalabilmektedir (Baştürk-Akça, Sayımer, & Ergül, 2015: 77).
İnternetin ve sosyal medyanın çocukların bilişsel ve duygusal gelişiminde olumsuzluklara neden olmasının yanında,
sorunlu internet kullanımı durumunda göz problemleri (uzağı / yakını görememe, bulanık görme), baş ve boyun ağrısı,
bel ve omurga ağrıları, hareketsizlik nedeniyle eklem ağrıları,
bilek ağrıları ve yine hareketsizlik kaynaklı obezite gibi fiziksel sorunlar da görülebilmektedir.
Tüm bu olumsuzlukların yanında sosyal medya eğitim
amacıyla kullanıldığında çocukların kişisel gelişimi ve akade| 15
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mik başarılarına olumlu etki etmesi de mümkündür. Örneğin
okulda işlenen bir konunun internette araştırılması, sosyal
medyanın sunduğu iletişim kolaylığı ile takıldığı konularda
yardıma kolay erişebilmesi, sınavlara çalışırken çıkabilecek
sorular ve konular hakkında sosyal medyadan bilgi paylaşılması gibi uygulamalar yoluyla çocukların sosyal medya ve
internetten olumlu etkilenmesi de mümkün olmaktadır (Yılmazsoy & Kahraman, 2017: 13).
Çocukların kullandığı bir diğer medya aracı ise yazılı basın grubunda yer alan gazete ve dergilerdir. Yazılı basında
çocuklara yönelik yayınlarda dikkat edilmesi gereken en temel konu elbette ki kullanılan dildir. Çocuklara yönelik dergilerde ve gazetelerdeki metinlerde kullanılan dili özümseyebilir. Karakterlerin davranışları ve söylemlerini içselleştirip
kendisine model alabilir. Bu da çocukların gelişiminde hem
olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabilir. Dolayısıyla tıpkı
televizyonda gördüğü karakterlerde olduğu gibi yazılı basında okuduğu karakterler de çocuğun bilişsel ve davranışsal
gelişimine etki edebilir.

Çocuk Dergiciliği
Çocuk dergiciliği, yazılı basın kapsamında değerlendirilen ve çocuklara yönelik olarak hazırlanan tematik dergileri
kapsamaktadır. Çocuklara yönelik yayınlanan bu dergiler
içeriklerine göre çocuk edebiyatı ve çocuk yayınları bağlamında incelenebilir.

Çocuk Edebiyatı
Toplumun geleceği, geleceğin yetişkinleri olan çocukların bilinçli bir yetişkinlere dönüşebilmesi ile doğru orantılıdır. Her toplum, kendi değerlerini alttan yetişen yeni nesle
aktarmaktadır. Bu aktarım ailede başlamakta, okul öncesi
eğitimden başlayarak öğrenim sürecinin sonuna kadar sosyal çevreden etkilenmektedir. Toplumsal değerlerin aktarımı
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ile birlikte çocuğa belli bir davranış kalıbı kazandırılmaya
çalışılmaktadır. Yazılı ve görsel medya da bu noktada devreye girerek çocuğun belli davranışları kazanmasında rol
oynamaktadır.
Özellikle okul hayatına başlanılan 6-7 yaş aralığından
liseye geçene kadar olan dönemde edinilen tutum ve değerlerin, bu yaştan sonra değişmesi oldukça güçtür. Bu dönemde kazanılan başkalarına karşı hoşgörülü olma, vatanını ve
milletini sevme, ailesini ve arkadaşlarını sevme, büyüklerine
saygılı olma gibi davranışlar ve tutumlar bireyin ilerideki yaşantısını da şekillendirmektedir. Bu nedenle çocuğun ilkokul
çağından itibaren olan dönem, kendi değerlerini oluşturması
bakımından kritik öneme haizdir. Bu dönemde çocuğa seslenen hikayeler, çocuğun kendisini ve dünyayı tanımasına
yardımcı olmaktadır. Böylece çocuk, kendisine yönelik hazırlanan edebi eserler yardımıyla hayatına yön verebilmektedir
(Batur & Yücel, 2012: 1033).
Çocuk edebiyatı, genel olarak çocuğun dünyasını güzele
ve iyiye doğru yönlendiren, olumlu davranışlar geliştiren ve
hayal dünyasının gelişimine katkı sağlayan eserler bağlamında değerlendirilmektedir. Çocuğun doğduğu andan itibaren
annesinden duyduğu ninniler ve masallardan başlayarak
ilerleyen dönemde oynadığı oyunlar, tekerleme ve bilmeceler, şarkı ve türkü gibi eserler çocuk edebiyatının ürünleri
arasında yer almaktadır (Özcan, 2008: 583).
Çocuğun gelişiminde edebiyat, eğlendirici olmasının yanında hayal dünyasının içinde kendisine yepyeni bir dünya
yaratmasını sağlaması açısından önem taşımaktadır. Okula gitmediği ve okuma yazma bilmediği dönemden itibaren
kendisine anlatılan hikayeler ve masallar çocuk edebiyatının
kapsamının içine girmekte ve çocuğun zihinsel gelişimine
destek olmaktadır. Bu tip edebi ürünler çocuğa, olayları algılayabilme, olaylar arasında bağlantı kurabilme, problemlere
çözüm önerileri getirebilme, kelime haznesini geliştirme ve
yeni kavramlar kazanmasını sağlama gibi faydalar sağlamaktadır (Batur & Yücel, 2012: 1033).
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Çocuk için yazılmış edebi eserler, çocuğa çoğunlukla ahlaki duyarlılık kazandırma amacı taşırken, çocuğun duygusal
ve ruhsal gelişiminin yanında kimliğini şekillendirmesine de
yardımcı olmaktadır. Çocukların mensubu oldukları topluma ait kültürel yapıyı tanımlayıp içselleştirme sürecinde çocuk edebiyatı önemli bir rol üstlenmektedir. Bununla birlikte
çoğunlukla çocuk edebiyatında betimlenen mekanlar, kahramanlara verilen isimler ve eserde anlatılan konular, içinde
yaşanılan toplumun sosyokültürel yapısından izler taşımaktadır. Bu da çocuğun topluma adaptasyonuna ve toplumsal
aidiyet geliştirmesine katkı sağlamaktadır (Kanter, 2014: 571).
Çocuk edebiyatının ilk örneklerine, 17. yüzyılda matbaanın icadından sonraki dönemde rastlamak mümkündür.
İlk örneklerin Robin Hood gibi halk öykülerinden esinlenerek yapılan çocuk edebiyatında, 17. Yüzyılda İngiltere menşeli olarak Ali Baba ve Kırk Haramiler, Alaaddin’in Sihirli
Lambası, Binbir Gece Masalları, ayrıca Antik Yunanistan’da
Ezop’un ve yine 17. yüzyılda Fransız La Fontaine’in fabl türündeki eserleri, 18. Yüzyılda Robinson Crusoe, Gulliver’in
Gezileri, 19. Yüzyılda Küçük Prens ve Küçük Lord gibi eserler, çocuk edebiyatının en önemli eserleri arasında yer almaktadır (Uludağ, 2009: 777).

Çocuk Yayınları
Çocuk yayınları, çocuğun bedensel gelişim ihtiyacının yanında ruhsal ve zihinsel ihtiyaçlarının karşılanmasını
sağlaması bakımından faydalı bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk yayınları, sahip olduğu içerikler yoluyla çocuklara hitap etmeli ve çocuğun sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmalıdır. Eğlendirici ve hoşça vakit geçirici
özelliği ile çocuk yayınları, çocukların hayatı keşfetmesine de
yardımcı olmaktadır. Çocuğa rehberlik eden ve yaratıcılığını geliştiren niteliği ile çocuk yayınlarının, çocukları sanatla
tanıştırmak, kimliğinin oluşumuna katkı sağlamak, eleştirel
düşünme yeteneği kazandırmak, gerçek hayata hazırlamak,
içinde yaşadığı topluma uyumunu sağlamak ve artırmak gibi
faydaları bulunmaktadır (Yılar & Celepoğlu, 2011: 44).
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Çocuk yayınlarının özelliğini, yayınların hedef kitlesi belirlemektedir. Örneğin okul öncesi döneme uygun içeriklere
sahip bir çocuk yayını, ilkokul çağındaki çocuklar için çok
sıradan kalabileceği gibi, yetişkinlere özel olarak hazırlanan
içerikler de ilkokul çocuklarına ağır gelebilir. Ayrıca okul öncesi çocuklar için hazırlanan yayınlarda sayfanın neredeyse
tamamı görsel çizimlere ayrılıp 2-3 satırlık büyük puntolu yazılar yer alırken, ilkokul çağındaki çocuklar için hazırlanan
yayınlarda yazının ağırlığı artmakta, yazı puntosu ise nispeten küçülmekle birlikte halen büyük olmaktadır (Aytekin,
2016: 31).
Çocuk yayınları, içerik olarak bir temaya, konuya, iletilmek istenen bir mesaja sahip olmalı, bu içeriği ise uygun bir
dille ve kahramanlar yoluyla aktarmalıdır (Kıbrıs, 2011: 47-50):
Tema: Dostluk, sevgi, aile, kültürel ve milli değerler gibi
konular çocuk yayınlarında kullanılabilmektedir.
Konu: Temaya bağlı olarak seçilecek bir konu, çocuğun
ilgisini çekebilecek nitelikte olmalıdır.
Mesaj: Seçilen temaya uygun konunun işlenmesiyle verilmek istenilen mesaj, eser aracılığı ile çocuğa aktarılmaktadır.
Bu mesaj örtülü olabileceği gibi açıkça da verilebilmektedir.
Dil/Üslup: Çocukların ilgisini çekecek, sade, hedef kitledeki çocuğun anlayamayacağı söz kalıplarından, atasözlerinden ve deyimlerden uzak ve akıcı nitelikte olmalıdır. Ayrıca
harekete, maceraya dayalı, betimlemelerden uzak ve diyaloga dayalı olmalı ve küfür ve argo nitelikte konuşmalar yer
almamalıdır.
Kahraman: Çocuklar, kitap ve dergilerde yer alan eserlerdeki kahramanlara öykünebilmekte, onları kendilerine rol
model seçebilmektedir. Bu nedenle de çocuk yayınlarındaki
kahramanlar yaratılırken uygunsuz hareketlerde bulunmamasına, uygunsuz ve kaba sözler sarf etmemesine dikkat etmek gerekir. Kahramanların sorun çözme becerisi, yaşam tarzı ve sosyal ilişkileri, çocuğun gerçek dünyaya taşıyabileceği
niteliklerdir.
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Türkiye’de Çocuk Dergiciliği
Türkiye’de çocuk dergiciliğini Cumhuriyet öncesi dönem, Cumhuriyet’in ilanının ardından Harf Devrimi’ne kadar olan dönem ve Harf Devrimi sonrası dönem olmak üzere
üç dönemde incelemek mümkündür.

Cumhuriyet Öncesi Dönem
Osmanlı Devleti’nde 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile birlikte Batılılaşma hareketleri hız kazanmıştır. Yaşanan bu toplumsal dönüşüm çocukları da etkilemiştir. Batılılaşma çabaları ile birlikte eğitim alanında da yeniden yapılandırmaya gidilmiş, çocukların eğitimi için batıda olduğu
gibi süreli yayınlardan faydalanılmaya başlanmıştır. Osmanlı
döneminde çocuklara yönelik olarak basılan ilk yayın 1869 tarihli Mümeyyiz’dir. 1896 tarihli Çocuklara Mahsus Gazete ise
en uzun süreli yayınlanan (12 yıl) ve en çok sayıya sahip olan
(626 sayı) gazete olmuştur.
Tablo 1: Cumhuriyet Öncesi Çocuk Dergileri
Çıkış
Yılı

Dergi Adı

1869

Mümeyyiz

Yayınlanan Kapanış Çıkış
Sayı Adeti
Yılı
Yılı

Adı

Yayınlanan Kapanış
Sayı Adeti
Yılı

49

1870

1913 Çocuk Dünyası

94

1918

1873 Hazine-i Etfâl

1

1873

1913 Ciddî Karagöz

3

1913

1875

Sadâkat

6

1875

1913

Çocuk Yurdu

7

1913

1875

Etfâl

16

1875

1913

Mektehli

19

1913

1875

Ayine

41

1876

1913 Talebe Defteri

68

1918

1880

Tercümân-ı
Hakikat

26

1880

1913

Çocuk
Duygusu

61

1914

1880

Aile

3

1880

1913

Türk Yavrusu

2

1913

1880

Bahçe

40

1881

1913

Çocuklar
Alemi

10

1913

4

1881

1913

Kırlangıç

3

1913

12

1881

1914 Çocuk Bahçesi

21

1914

Mecmua-i
Nevresidegân
Çocuklara
1881
Arkadaş
1881
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1881

Çocuklara
Kıraat

18

1882

1914

Çocuk Dostu

13

1914

1882 Vasi ta-i Terakki

4

1882

1914

Mini Mini

7

1914

1886

23

1886

1918

Küçükler
Gazetesi

8

1918

9

1888

1918

Hür Çocuk

3

1918

1

1887

1919

Haftalık Çocuk
Gazetesi

8

1919

9

1888

1919

Lâne

3

1920

626

1908

1920

Hacıyatmaz

1

1920

166

1901

1922

Bizim
Mecmua

74

1927

43

1905

1923

Yeni Yol

113

1926

3

1909

Musavver
1923
Çocuk Postası

18

1923

14

1910

1923

4

1923

1887
1887

Etfâl
Numûne-i
Terakki
Dehistan-ı
Hıred

1887 Çocuklara Talim
Çocuklara
1896
Mahsus Gazete
Çocuklara
1897
Rehber
1905 Çocuk Bahçesi
Musavver
1909
Küçük Osmanlı
Mekteblilere
1910
Arkadaş

Çıtı Pıtı

Kaynak: (Balcı, 2003: 322-323).

Cumhuriyet Sonrası Dönem
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte çocuk dergiciliğinde işlenen tema ve konular değişmeye başlamıştır. Dönemin koşulları, Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkılmış olması ve yepyeni bir
ülke kurulması gibi nedenlerle vatan sevgisi ve milli bilincin
oluşturulması gibi konular öncelikli olmuştur.
Cumhuriyet döneminde çocuk dergiciliğinde bir diğer
dönüm noktası Harf Devrimi’dir. Latin harflerine geçişin
kabulü ile birlikte çocuk dergileri de Latin harfleri ile yayına
başlamıştır. 1926 yılında yayın hayatına başlayıp 1935 yılına
kadar yayın yapan Gürbüz Türk Çocuğu dergisi hem eski
alfabe hem de yeni alfabe ile yayın yapmış ve yayınlandığı
dönemde çocukların hayatında önemli bir yer edinmiştir (Sınar-Çılgın, 2004: 100). Harf Devrimi’nin ardından ise Ateş
(1930), Çocuk sesi (1932), Afacan (1934), Yavrutürk (1936),
Gelincik (1936) ve Şen Çocuk (1945) gibi dergiler, dönemin
çocukları için yayın yapan dergilerdir.
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Tablo 2: Harf Devrimi Sonrası Çocuk Dergileri
Dergi Adı
Yayınlanma Tarihi
Ateş
1930
Çocuk Sesi
1928
Afacan
1934
Yavrutürk
1936
Gelincik
1936
Çocuk Gazetesi
1938
Bin bir Roman
1939
Çocuk Romanları
1941
Çocuk Gözü
1945
Şen Çocuk
1945
Doğan Kardeş
1945
Karınca
1952
Çocuk Haftası Yıllığı
1959
Kaynak: (Çıkla, 2005: 95).
Harf Devrimi’nin ardından Latin harfleriyle yayınlanan
çocuk dergileri hakkında genel bilgileri İnan, (2012) şöyle
özetmeliştir:
 Ateş: 1936 ila 1937 yılları arasında 52 sayı olarak çıkmıştır. Her sayısında bir romana yer verilmiştir. Ayrıca hikayeler, eğitici yazılar, etkinlik ve spor haberleri, gezi yazıları,
hatırat ve destanlar derginin içeriğini oluşturmaktadır.
 Çocuk Sesi: 1928 yılından başlayarak 1939’a kadar
toplamda 523 sayı olarak yayınlanmıştır. Son 16 sayısında
Afacan dergisi ile birleşmiş ve tek gazete olarak basılmıştır.
Dergide sıklıkla Kurtuluş Savaşı’na ve o dönemki kahramanlıklara atıf yapan hikayelere yer verilmiştir. Dergide kahramanlık ve Atatürk içerikli roman ve şiirler, eğitici yazılar,
fabl, geleneksel Türk masalları, karikatür, fıkra ve gölge oyunu gibi içeriklere yer verilmiştir.
 Afacan: 1932’de başlayıp 1939’a kadar yayın hayatını sürdüren Afacan dergisi, Çocuk Sesi ile birleşmesinin
22 |
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ardından yayın hayatına Çocuk Sesi Afacan adıyla devam
etmiştir. Gazetede genel itibariyle Atatürk sevgisi şiir ve hikayelerle aktarılmaya çalışılmıştır. Gazetede dikkat çekici bir
şekilde Atatürk’ten “babamız” olarak bahsedilmiştir. Ayrıca
Öz Türkçe ifadelerin ve kelimelerin kullanımına özen gösterilmiştir. 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos gibi milli açıdan
önemli günlere, milli bayramlara ve olaylara yer verilmiştir.
 Yavrutürk: 1936 yılından 1939 yılına kadar yayınlanmıştır. Edebi nitelikten çok çocukları yönlendirmek ve bilgilendirmek amaçlanmıştır. Şiire çok fazla yer verilmemiştir.
Dergide imla hataları sıklıkla görülmüştür. Ödüllü bilmecelere yer verilmiştir.
 Gelincik: 1936’da yayın hayatına başlamıştır. Bolca
karikatür ve çizgi roman içeriklidir. Diğer çocuk yayınlarından farklı olarak yurtdışından çocukların gönderdiği yazıların yer aldığı bir bölüme yer vermiştir. Her sayfasında bir atasözüne yer veren dergide imla hataları sıklıkla görülmüştür.
 Şen Çocuk: 1945 ile 1947 yılları arasında yayın yapmıştır. Derginin Türkçe’ye verdiği önemin bir göstergesi
olarak gündelik hayatta kullanılan kimi kelimelerin Türkçe
karşılıklarının yer aldığı bir bölüme yer vermiştir. Dergide
tercüme nitelikte Batı edebiyatının ürünlerine yer verilmiştir.
Derginin ilk sayfasında tabiat ve insan sevgisi ile vatanseverlik gibi konularda şiirlere yer vermiştir. Ayrıca ağırlıklı olarak hikâye, eğitici yazılar ve masallar dergide kendisine yer
bulmuştur.
Türkiye’de en uzun soluklu yayın yapan çocuk dergileri
Milliyet Gazetesinin yayınladığı Milliyet Çocuk ve Türkiye
Gazetesinin yayınladığı Türkiye Çocuk dergileri olmuştur.
Milliyet Çocuk Dergisi 1970lerin sonlarında yayın hayatına
başlamış ve özellikle çizgi roman biçimindeki klasikleri ile
popüler olmuştur. Dergi doksanlı yılların sonuna kadar ya| 23
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yın hayatına devam etmiştir. Türkiye Çocuk Dergisi ise 15
Kasım 1981 tarihinde yayın hayatına başlamış ve kendisini
“Yayına başladığı tarihten günümüze kadar milli ve manevi değerlerimize önem veren, çocuklarımızı ve gençlerimizi
kendi öz kültürünü, tarihini, medeniyetini, vatanını, milletini seven ve onlara layık olmaya çalışan nesiller olarak yetiştirmeye çalışan bir yayın” olarak tanımlamıştır. Türkiye’nin
en uzun soluklu yayın yapan Türkiye Çocuk Dergisi günümüzde daha çok abonelik sistemi ile yayın hayatına devam
etmektedir. Yıllık 365 TL lik abonelik ücreti ile ailelere ve çocuklara ulaşan Türkiye Çocuk Dergisi bu alanın öncülerinden
biri olmayı başarmıştır.

Şekil 1. Milliyet Çocuk ve Türkiye Çocuk Dergileri Görselleri

Akademik Literatürde Çocuk Dergileri
Bayram (2005), Türk edebiyatının ilk çocuk dergisi Mümeyyiz’i içerik analizi yoluyla incelemiştir. Oldukça zengin
içeriğe sahip olduğu dile getirilen Mümeyyiz’de bir çocuk
dergisinde olması gerektiğinden çok daha fazla Fransa ile Almanya arasındaki savaşa yer verilmesi eleştirilmişse de dönemin koşullarında oldukça başarılı bir çizgi yakaladığı, öğren24 |
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cilerin ve velilerin dergiye yoğun ilgi gösterdiği ve dergiye
çok fazla mektup gönderildiğine değinilmiştir.
Balcı (2014), 1881 yılında Mehmet Ziya tarafından çıkartılan Çocuklara Kıraat dergisini içerik analizi yöntemi ile incelemiştir. Araştırmada yapılan değerlendirmeler sonucunda “dergi sayfalarında çıkan yazılar ahlaki öğütler, tabiat,
eğitim, mekân tanıtımları, eşya, dil, tercümeler, hikâye, şiir,
bilmece, atasözü ve okur mektupları başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Bu başlıklar altında değerlendirilen yazıların
büyük oranda hitap ettiği yaş grubunda olumlu davranışlar
oluşturmayı amaçladığını görmek mümkündür. Derginin temel niteliği öğreticiliktir”.
Kardaş (2015), Aralık 1887-Mart 1888 yılları arasında 9
sayı çıkan Çocuklara Talim çocuk dergisi içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Çalışmada “Arap alfabesiyle çıkan dergi,
günümüz alfabesine çevrilmiş; metinler sosyal ve fen bilimleri başlıkları altında değerlendirilmiştir. Metinlerdeki dil ve
üslup günümüzdeki değerlendirme kıstaslarına göre oldukça sade, çocukların anlayabileceği düzeydedir. Özellikle ahlak üzerine yazılan metinler çocuklara davranış kazandırma
açısından dikkate değerdir. İslami bilgiler ve değerlerin ön
plana çıktığı görülmektedir. Allah’a, peygambere, padişaha,
anaya-babaya, hısım-akrabaya saygı ve itaat üzerinde önemle durulmuştur. Dergide dil öğretimi adına bazı metinlerin
bulunmaktadır. Sözlük, karşılaştırmalı sözlük örneklerine
rastlandığı gibi soru-cevap yöntemi gibi değişik öğretim yöntemlerine de rastlanmaktadır. Yayın hayatı oldukça kısa olan
bu dergi, çocuk eğitimi ve çocuk edebiyatı açısından günümüzdeki çocuk dergiciliğine örnek olabilecek niteliktedir.”
Sonucuna varılmıştır.
Davulcu (2015), çalışmasında 1913-1914 yıllarında yayınlanan Çocuk Dünyası ve Çocuk Duygusu dergilerindeki
ticaretin millileşmesi ve Müslüman boykotuna ilişkin yazıları
incelemiştir. Balkan Savaşları’nın ardından Müslümanların
Osmanlı Devleti’nde yer alan Yunan halkına uyguladığı ti| 25
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cari boykot kapsamında bu dergilerde de çocuklara yönelik
olarak boykot amaçlı yazılara rastlanmıştır. Ancak iki dergi
arasında bir çatışma olduğu, Çocuk Dünyası dergisinde boykotu destekleyen yazılar yer alırken, Ermeni kökenli Leon
Lütfi’nin sahibi olduğu Çocuk Duygusu dergisinde ise tersine
boykot karşıtı yazılar yer almaktadır.
Bilge (2017), adında “Türk” kelimesi bulunan ilk çocuk
dergisi niteliğindeki “Türk Yavrusu” dergisini içerik analizi
yardımıyla incelemiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara
göre, “içerik olarak pek zengin olmayan mecmua çocuklara fen, sanat, edebiyat ve dersler açısından katkı sağlamayı
amaçlamış ve mekteplileri hedef kitle olarak seçmiştir. İlk
sayıda, okula giden çocukların fikir dünyalarını geliştirmeyi
hedeflediği okuyuculara aktarılmıştır. Ancak içeriğe bakıldığı zaman çocuklara uygun eserlerin yanında büyüklerin düzeyinde olan eserler de göze çarpmaktadır. Mecmua çocuklara milliyet bilincini aşılamak amacıyla yayınlanmış izlenimini
vermektedir.”
Kıymaz ve Kıymaz (2015), Türk çocuk edebiyatındaki
göç konulu hikayeleri Yavrutürk Dergisi’ndeki örnekler üzerinden incelemiştir. Araştırma bulgularına göre “Derginin
tüm sayıları taranarak savaş ve göç ile ilgili olan çocuk hikâyeleri tespit edilmiştir. Tespit edilen bu metinler, çocuk okurlara vermek istedikleri iletiler ve bu iletilerin verilme biçimleri açısından incelenmiştir. Bazı örneklerde vatan sevgisinin
önemini vurgulamak adına yüksek şiddet içeren sahnelere
yer verildiği görülmüştür.”
Sarıkaya (2010), çalışmasında Cumhuriyet’in ilk yıllarında çocuk dergilerinin ele aldığı tarih konularını, milli bayramları, yakın tarihe ait bilgileri ve etkinlikleri incelemiştir.
1930’lardan önce yayınlanan Sevimli Mecmua, Bizim Mecmua, Gürbüz Türk Çocuğu, Yeni Yol, Çıtı Pıtı, Çocuk Dünyası ve Resimli Dünya gibi dönemin çocuk dergilerinde tarihe
nasıl bakıldığı incelenen çalışmada makale, şiir, piyes, hikâye
ve resimler tarihsel açıdan ele alınmıştır.
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Turanlı (2017), Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk ulus
inşası sürecinde Türk çocuğu tasarımını incelediği çalışmasını içerik analizi yöntemiyle Çocuk Sesi Dergisi’ni inceleyerek gerçekleştirmiştir. Cumhuriyet felsefesine ve Türk ulus
kimliği oluşum sürecinde nasıl bir Türk çocuğu tasarımının
yapıldığının araştırılması amaçlanan çalışmada ilk yıllarda
çocuk dergilerinin uluslaştırma araçlarından biri olarak kullanıldığı ve Çocuk Sesi Dergisi’nin de bu amaca hizmet ettiği
görülmüştür.
Özkan (2012), Gürbüz Türk Çocuğu Dergisini yazar kadrosu ve yazarların ürettiği içerikleri konu başlıklarına göre
inceleyerek bir fihrist oluşturmuş ve Dergi özelinde dönemin
koşulları içerisinde çocuğa dair yapılanları tespit etmeye çalışmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Gürbüz
Türk Çocuğu dergisi, “geniş yazar kadrosu ve Himaye-i Etfal
Cemiyeti’nin de katkılarıyla Cumhuriyet’in ilk dönemlerini
yansıtan, o yıllarda yapılan faaliyetleri belgeleyen bir arşiv
niteliğindedir.”
Alabaş ve Kamer (2016), 1945’te yayın hayatına başlayan
Afacan Çocuk Gözü dergisini incelemiş ve derginin çocuk
eğitimine ilişkin bakışını ortaya koymaya çalışmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre “Afacan Çocuk Gözü”
dergisinde erdemli davranış oluşturma ve iyi vatandaş yetiştirme konularına ağırlık verilmiştir. Yazılar görsellerle okuyucuya sunulmuş, kendilerinden beklenilen davranışların
neler olduğunun bildirilmesi, Türklük bilinci ve içinde yaşanılan ülkeyi sevip koruma noktasında yoğunlaşan vatandaş
yetiştirme düşüncesi ile hareket edilmiştir.
Yeşilyurt ve Asar (2017), Çocuk Haftası dergisini çocuk
edebiyatı açısından inceledikleri çalışmasında derginin özellikleri, hangi tür eserlerde oluştuğu ve eserlerin içeriği çocuk
edebiyatı bağlamında irdelenmiştir. 1942-1950 yılları arasında yayınlanan Çocuk Haftası dergisinin 375 sayısının incelendiği çalışmada dergi içeriğinde çocuk edebiyatı ile bağdaşmayacak özellikte eserlerin var olduğu ortaya konulmuştur.
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Çelik (2014), 1945’ten 1978’e kadar yayınlarını sürdüren
Türkiye’nin en uzun soluklu çocuk dergisi Doğan Kardeş’i
içerik açısından incelemiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Doğan Kardeş’in, çocuk eğitimine duyarlı ve çocukların kişisel gelişimini destekleyen, sanata duyarlı çocukların yetişmesine katkı sağlayan, çocuklar için masal, öykü ve
şiir gibi edebi eserlere yer veren, çocukları spora yönlendiren
ve çocukları sağlıklı olması için uyarıp önerilerde bulunan nitelikte yayınlar yaptığı görülmüştür. benzer bir çalışma Hazar ve Işık (2017), tarafından da gerçekleştirilmiştir.
Çelik ve Kurtis (2017), çalışmalarında Makedonya’nın
başkenti Üsküp’te yayın yapan eğitim ve kültür çocuk dergisi
“Kardelen”i incelemiştir. Makedonya’daki Türk çocuklarının
sesi olmak, onların örf, adet, din ve dillerini dış etkilerden
korumak amacıyla kurulduğu dile getirilen Kardelen dergisi Üsküp ve çevresinde ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Kardelen’de eğitim ağırlıklı makaleler, eğitsel amaçlı hikâyeler,
eğitimle ilgili haberler, eğlenceli fıkralar, gibi eğitimle doğrudan ilişkili konulara yer verilmektedir. Çalışmada Makedonya’daki Türk çocuk yayıncılığının tarihçesine yer verilmiş ve
bu tarihçe içerisinde Kardelen’in yeri değerlendirilmiştir.
Demir ve Kayadibi (2012), Makedonya’da gençlere yönelik olarak Türkçe yayın yapan Köprü Dergisi’nin içeriğini
incelemiştir. Araştırmada “dergide çıkan yazılarda Türk kültürünün yoğun bir şekilde işlendiği milliyetçi bir üslup görülmüştür. Çalışmada Köprü kültür sanat ve edebiyat dergisi ile
Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği hakkında bilgi verilmiş ve bu dergiler tanıtılmaya çalışılmıştır.
Yılmaz (2016), Kosova’daki Türk çocuklarına yönelik olarak “Balkanlarda anadil zevkini beraber yaşatalım!” sloganıyla çıkartılan Türkçem Dergisi’nin 2015-2016 yılları arasındaki
24 sayısını incelemiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara
göre “Türkçem Dergisi’nde öne çıkan iletilerin “akıl, değer,
din, duygu, çevre, Kosova ve Balkan tarihi’’ gibi temalarla
bağlantılı olduğu görülmüştür. Dergilerde çevreye ilişkin
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iletiler dışındaki tüm ileti kategorilerinin Kosova’daki yaşanmışlıkların bir sonucu olarak kurgusal metinlerde yer aldığı
tespit edilmiştir. Özellikle akıl, din, değer, Kosova ve Balkan
tarihi temaları altında sıralanan iletilerin “akıllı, değerlerine
bağlı ve millî hassasiyetleri olan bir nesil” yetiştirme konusunda bir kimlik inşa ettiği belirtilmiştir.
Yiğitbaşı (2014), TRT Çocuk dergisinde bir yıl boyunca
yayınlanan içerikleri, dergideki bölümleri ve sıklıkla işlenen
konuları incelemiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara
göre TRT Çocuk dergisi yayınlarını çocuklara olumlu davranışlar kazandırma, kendi kültürel değerlerinin farkındalığını
yaratma ve çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini sağlama
amacıyla gerçekleştirmektedir.
Kuyucu (2016), Türkiye’de yayınlanan çocuk dergilerinde reklam yayınları ile ilgili çalışmasını içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirmiştir. Çocukları hedefleyen dergilerde
reklam verenlerin nasıl bir reklam stratejisi geliştirdiği incelenmiş ve TRT Çocuk ve Tübitak yayını olan Bilim Çocuk dergisinde hiçbir ticari reklama yer verilmediği, diğer dergilerde
ise ticari reklamlara sıklıkla rastlandığı görülmüştür. Çalışma
sonucunda çocuklarını reklamların olumsuz etkilerinden korumak isteyen ailelerin TRT Çocuk ve Bilim Çocuk dergileri
ile bu amaçlarına ulaşabilecekleri önerilmiştir.
Duran ve Özkul (2018), Türkiye’de yayınlanan çocuk dergilerinin etkinlikleri ve öğrenci görüşleri bakımından değerlendirmeyi amaçladığı çalışmalarını gerçekleştirebilmek için
Türkiye’de 2016-2017 yıllarında yayınlanan çocuk dergilerinin sayılarını toplamıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara
göre “Dergilerde, bilmece ve yarışma etkinliklerine sınırlı sayıda ya da hiç yer verilmediği görülmektedir. Bulmaca, oyun,
el-tasarım becerisini geliştirme, deney-gözlem etkinliklerine
ve sizden gelenler bölümüne yer verilmesine özen gösterildiği görülmektedir. Öğrencilerin, genel olarak bilimsel nitelik
taşıyan dergileri tercih ettikleri görülmektedir.” Araştırma
dergilerde bilmece, bulmaca, deney, oyun vb. etkinliklerin
artırılması gerekliliği konusunda tavsiyede bulunmuştur.
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Türkiye’de yüksek lisans ve doktora düzeyinde hazırlanan tezlerde de çocuk dergiciliğine ve çocuk edebiyatı konusuna sıklıkla rastlanmaktadır. Gümüşkılıç (2016), 1880-1881
yıllarında yayınlanan Bahçe dergisinin çocuk edebiyatına ve
eğitimine katkısını incelemiştir. Avrupai tarzı yayınlanan bir
dergi olan Bahçe’nin içeriğini inceleyen Gümüşkılıç (2016),
derginin en çok önem verdiği konunun çocukların ruhsal gelişimine katkıda bulunacak ahlak ve edebe ilişkin bilgilerin
yer alması olduğunu belirtmiştir. Çalışmada dergide roman,
tiyatro, Batı ve doğu klasiklerinden tercüme edilen edebi parçalar, kıssadan hisse tarzı metinler yer aldığı, ayrıca Fransızca, Farsça ve Arapça dil bilgisi dersleri ile Osmanlı Türkçesi
gramer uygulamaları ile çocukların eğitimini tamamlayıcı nitelikte olduğu belirtilmiştir.
Çallı (2015), 1913-1914 yılları arasında çocuklar için çıkarılan Çocuk Duygusu adlı dergiyi eğitim bilimleri açısından
incelemiş, derginin yayın politikası ve bu politikaya ne ölçüde uyduğunu araştırmıştır. Dergide yer alan yazıların çocuk
eğitimine yönelik olarak özellikle hangi konular işlendiği
tespit edilmiş ve bu yazılar günümüz Türkçesi’ne çevrilmiştir. Dergide Ahlaki ve manevi değerler, vatan sevgisi, adabı
muaşeret, eğitim ve tabiat ve hayvan sevgisi gibi konular işlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgularda derginin döneminin diğer çocuk dergileri gibi hem çocuk eğitimine hem
de bu alandaki dergicilik faaliyetlerine büyük katkı sağladığı
belirlenmiştir.
Koyuncu (2014), 1923 yılında yayın hayatına başlayan
Musavver Çocuk Postası adlı çocuk dergisini çocuk edebiyatı
bağlamında incelemiş ve derginin birkaç sayısını günümüz
Türkçesi’ne çevirmiştir. Dergi, Cumhuriyet’in ilan edilmesi
ile birlikte değişen siyasal yapı çerçevesinde oluşturulmaya
çalışılan yeni toplumsal yapıya destek olmak amacıyla yayınlarını sürdürmüş ve erkek çocuklara “bey” ve kız çocuklara
“hanım” şeklinde hitap eden yazılara yer vermiştir. Dergide yer alan metinlerin en önemli özelliği çocuklara değerler
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aşılamasının yanında onların hayal dünyasına seslenebilmesidir. Metinlerde hayvanlara da sıkça rastlanmıştır. Ayrıca
Musavver Çocuk Postası dergisinde çocukların seviyelerine
uygun olarak alet ya da deney yapımına yer verilmiştir.
Tanrıkulu (2008), Mehmet Şemseddin’in çocuk dergiciliği anlayışını incelediği çalışmasında yayın hayatına Avrupai
tarzda ilk çocuk dergisi olan Arkadaş adlı dergi ile başladığını, çocuklar için çıkardığı üç farklı derginin çıktığı dönemde
sevilerek okunduğunu belirttikten sonra yazarın çıkardığı
Arkadaş, Çocuklara Arkadaş ve Çocuklara Talim dergilerini
içerik analizi yöntemiyle incelemiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre yazar yazılarında “evlad-ı vatana hizmet
etmek” ifadesini sıklıkla kullanmış, o dönemin aydınları gibi
memleket hareketi içerisinde yer almış ve eserlerinde sade bir
dil kullanmıştır.
Savaş (2017), Kosova’daki Türk soylu çocuklara yönelik
olarak çıkarılan Bahar Dergisi’ni şekil ve muhteva açısından
incelemiştir. 2007-2012 yılları arasında ücretsiz olarak dağıtılan dergi, hem bölgede Türkçe’nin gelişimine katkı sağlamış
hem de tarihsel ve sosyal bağlantılar kurmada fayda sağlamıştır. Araştırmada öncelikle derginin kimlik bilgileri incelenmiş, ardından şekilsel inceleme yapılmıştır. Ardından içerik ve son olarak yazar kadrosu incelemeye tabi tutulmuştur.
Yapılan araştırma sonucunda dergi içinde yer alan konu ve
bölümlerin tümünün çocuklara uygun olacak şekilde tasarlandığı, biçim ve içerik bağlamında çocuklara yardımcı olabilecek ve yol gösterebilecek şekilde olduğu ayıca dil bilgisi
kurallarına da uyulduğundan yabancılara Türkçe öğretimi
konusunda örnek teşkil edebileceği ortaya konulmuştur.
Aydın (2015), Diyanet Çocuk dergisinin 2001-2015 yılları
arasındaki Nisan sayılarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı ile Kutlu Doğum Haftası’nın yer alış tarzını
niceliksel içerik analizi tekniğiyle incelemiştir. Çalışma sonucunda Diyanet Çocuk dergisinde 23 Nisan’a ilişkin metin ve
görsellerin kullanımında yıllara göre belirgin bir düşüş oldu| 31
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ğu görülmüş, buna karşılık Kutlu Doğum Haftası’na ilişkin
metin ve görsellerin kullanımında ise belirgin bir artış olduğunu ortaya koymuştur.
Dere (2018), günümüzün çocuk dergilerinde grafik tasarımını incelemiştir. Grafik tasarım başlığı altında dergilerin
dış yapı özellikleri (kapak, boyut, sayfa sayısı ve ciltleme),
sayfa tasarımı, metin tasarımı, tipografik özellikleri, illüstrasyonları ve görsel ögeleri incelenmiştir. Çalışmada TRT Çocuk, Bilim Çocuk ve Diyanet Çocuk dergileri ile Beyaz Bulut
çocuk edebiyatı dergisinin 2014-2015 yılları arasında çıkan
sayılarından beşer sayı olmak üzere toplam 20 dergi sayısı incelemeye alınmıştır. Çalışma sonucunda incelenen çocuk dergilerinin dış yapı unsurları bakımından genel olarak nitelikli
olduğu görülmüş, ancak sayfa tasarımı, tipografi, illüstrasyon ve günümüz çocuk gerçekliğine uygun bakımlarından
sorunlu olduğu tespit edilmiştir.

Günümüzde Türkiye’de Yayınlanan Çocuk Dergileri
Günümüzde pek çok tematik dergi ekonomik anlamda
zor günler yaşarken, çocuk dergileri hem tiraj hem de çeşitlilik açısından oldukça iyi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Magazin ve moda dergilerinden sonra en çok talep alan
çocuk dergileri, müzik - spor ve diğer tematik dergi pazarının
üstündedir. Bugün Türkiye’de onun üzerinde çocuk dergisi aylık bazda yayımlanmaktadır. Bu dergiler TRT Çocuk Çamlıca Cocuk - Bizim Gezegen – National Kids – Bilim ve
Çocuk – Mavi Kırlangıç - Bilge Çocuk - Minika Çocuk – Meraklı Çocuk – Araştırmacı Çocuk adlı dergilerdir.
Yayınlanan dergiler incelendiğinde üç ile altı yaş grubuna seslenen ve aylık periyotta yayınlanan Minika Çocuk daha
çok çizgi roman yöntemi ile çocuklara bilgiler sunmaktadır.
Dergide “eşleştir” – “sırada ne var” - “farklı bul” başlıkları ile
kurgulanmış bulmacalar ile çocukların zekasını kullanmaya
yönelik bir içerik sunmaktadır. Araştırmacı Çocuk adlı dergi
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günlük yaşam, tabiat bilgisi ve müspet ilimler içeren sayfaları
ile tıpkı adı gibi araştırmaya meraklı olan çocukların bu özelliğini keşfetmelerini sağlayacak bir içerik sunmaktadır.
Tübitak iki tane çocuk dergisi yayınlayarak çocuk dergiciliğine önem vermektedir. Bunlardan “Meraklı Çocuk” dergisi “erken çocukluk dönemi için aylık bilim dergisi” olarak
konumlandırılırken, “Bilim ve Çocuk” daha ileri yaşlarda
çocuklara yönelik içerik sunmaktadır. Tübitak adına yayınlanan bu iki dergi çocukların bilimle erken yaşta tanışmasına
öncülük eden içeriği ile dikkatleri çekmektedir.
Çocuk dergileri arasında en çok sayfa “Bilge Çocuk” adlı
dergide yer almaktadır. 72 sayfa olarak Albayrak medya tarafından yayınlanan dergide bilgi ve metinler ile görseller
arasında bir denge olduğu görülmektedir. Bilgiyi diğer dergilere göre daha ön planda tutan derginin görselliği ile metni bir birbiri ile orantılı sunması bu dergiye farklı bir özellik
katmaktadır.
Kamu medyası TRT’nin yayınladığı TRT Çocuk dergisinin diğer çocuk dergilerinden en önemli farklı yerli kahramanların hikayelerini anlatan karikatürlerin olması ve dil
– tarih - coğrafya gibi bilim dallarına yönelik bilgilendirici
içerikler sunmasıdır. Dergide “Evliya Çelebi” – “Uzay Kaşifi
Gökay” - “Meraklı Dodo” ve pek çok sabit sanal karakterin
hikayeleri sunulmaktadır.
Kendisini “çizgi roman, kültür dergisi” olarak konumlandıran “Bizim Gezegen” içeriğinin yüzde doksanına yakın
bölümünü çizgi romana ayırarak çocuklara bilgi vermeyi
tercih etmektedir. Yeşilay çocuk dergisi olarak konumlanan
“Mavi Kırlangıç” dergisi Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından
yayımlanmaktadır. Dergide sağlık temasının diğer çocuk dergilerine göre daha fazla öne çıkmaktadır. Dergi çizgi roman
karakteri Yeşilcan’ın maceralarının yanı sıra tarih - kültür –
sanat – müzik- doğa – coğrafya- tarih – dünya çocukları – bu
ay neler var? (ajanda) ve bulmaca gibi sayfaları ile konu çeşitliliği yüksek olan bir dergi olarak dikkatleri çekmektedir.
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“Geliştir Kendini” sloganı ile aylık periyotta yayımlanan
Çamlıca Çocuk dergisi dünya temasını işlemesi ile diğer çocuk dergilerinden ayrışmaktadır. Buna örnek olarak derginin
2018 yılının Kasım ayında yer alan “İpek Yolu Macerası” adlı
hikayeyi gösterebiliriz. Bu hikayede dergi çocuklara internet
aracılığı ile alışveriş yapılabildiği ve mesafelerin bu vesile ile
küçüldüğü aktarılmaktadır. “Deney Atölyesi” adlı sayfalarında ise dergi, çocukları zekalarını kullanarak deneysel düşünceye hazırlarken, “Gezgin Leylek” adlı bölümde her ay
Türkiye’nin bir ili anlatmaktadır.
National Geographic Kids, Türkiye’de yayınlanan küresel bir medya markasının çocuk dergisi olarak aylık periyotta
yayımlanmaktadır. Derginin diğer çocuk dergilerinden farklı, görselliğin daha fazla sunulması ve “doğa” temasının biraz
daha baskın olmasıdır. Doğa, hayvanlar, bitkiler gibi konular daha fazla yer veren National Kids dergisi diğer dergilere
göre bu yönü ile ayrışmayı başarmaktadır. Tarih temasında
dünya tarihinden bilgiler veren derginin görsel tasarım kalitesinin de dikkat çekici olduğu söylenebilir.
Türkiye’de yayımlanan tüm çocuk dergileri aylık periyotta yayımlanmakta ve fiyatları 5 ile 13 lira aralığında değişmektedir. Kamu tarafından yayımlanan “Mavi Kırlangıç”
dergisi 5 TL fiyatı ile en ucuz dergi iken, yabancı sermayeli
National Geographic Kids dergisi 13 TL fiyatı ile en pahalı
çocuk dergisi olarak pazara sunulmaktadır. Dergi fiyatları incelendiğinde kamu yayıncısı Tübitak’ın her iki dergisi 6 TL,
TRT Çocuk dergisi ise 7 TL olarak satılmaktadır. Dergilerin
bir diğer özelliği ise poşet içinde satılmasıdır. Poşet içinde
bulmaca, boyama kitapları gibi hediyeler yer almaktadır.

Sonuç ve Tartışma
1869 yılında Mümeyyiz ile başlayan Türk çocuk dergiciliği, Osmanlı Devleti’nin siyasal açıdan zor durumda olduğu
ve sürekli toprak kaybetmeye başladığı dönemlerden, Balkan
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Savaşları gibi ülkemiz için felaketle sonuçlanan savaşlardan
ve nihayet Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilanı gibi toplumsal dönüşümlerden etkilenmiş ve her dönem içinde bulunduğu koşullara uygun olarak yayınlarını sürdürmüştür.
Cumhuriyet’in ilanından önce yayınlanan çocuk dergilerinde
genel itibariyle değerler eğitimi, edep ve ahlaki eğitim, dönemin baskın yabancı dili olan Fransızca’nın öğretilmesine yönelik yayınlar yer almaktadır. Balkan Savaşları’nın yaşandığı
1912-1913 yıllarından itibaren ise çocuk dergilerinde eğitim
amaçlı yayınların yanında vatan ve millet sevgisine yönelik
içeriklere yer verilmeye başlanmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra ise daha çok oluşturulmaya çalışılan ulus bilinci,
Atatürk sevgisi gibi konular ön plana çıkarılmaya başlanmıştır. Türkiye’de seksenli yıllarda çocuk dergisi dendiğinde ilk
akla gelen dergiler Milliyet Çocuk ve Türkiye Çocuk dergileri olmuştur. Milliyet ve Türkiye gazetelerinin yayımlandığı
bu dergiler bir döneme damgasını vurmuş çocuk dergileri
olmuştur.
Türkiye’de dergicilik sektörünün zor günler yaşadığı
2018 yılında çocuk dergilerinin çeşitlilik açısından oldukça
iyi bir konumda olduğunu söylemeyebiliriz. “Çocuk” adı ile
yayınlanan on derginin yer aldığı Türk dergi pazarında bu
dergilerin hala ayakta kalabilmesi ve periyodik olarak yayımlanması çocuk dergiciliğinin iyi bir noktada olduğunun
kanıtı olarak gösterilebilir. Bu dergiler incelediğinde her birinin farklı temalara sahip olduğu görülmektedir. Bu hedef
kitle için hem ürün çeşitliliği hem de çocuklarını farklı alanlarda yetiştirmek isteyen aileler için alternatifler sunmaktadır. Ailelerin çocuklarını yetiştirirken Türkiye’de yayınlanan
bu dergilerden faydalanması çocukların eğitim vizyonlarına
katacakları ilk değer olduğu söylenebilir. Çocuk dergiciliğinin gelişmiş pazarını daha da zenginleştirecek ve çocukların
gelişiminde olumlu bir rol oynayacaktır.
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