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Yerelden Evrensele
Çocuk Kitabı Yayıncılığı

Melike GÜNYÜZ*

İnternet’in ve dijital oyunların yaygınlaştığı bir dönemde çocuk kitapları, ebeveynler 
tarafından dijital bağımlılığa karşı bir ilaç olarak algılanmaya başlandı. Edebiyatın ve ço-
cuk kitaplarının işlevinin dışında bir beklenti söz konusu. Bu sebeple de doğrudan mesaj 
veren, anlam zenginliğinin çok da önemsenmediği, çocukta bir davranış değişikliğine yol 
açacak içeriğe sahip kitap talebi gün geçtikçe artmaktadır.

Çocuk edebiyatının ne olduğu ve çocuk kitaplarının işlevinin nasıl değerlendirilmesi 
gerektiği yetişkinler tarafından yeniden ele alınması gereken elzem bir konudur. Öğret-
menlerin çocuğa hangi kitabı neden okuttuğu sorusunu kendilerine sormaları, öğrencile-
rine verdikleri kitapları kendilerinin mutlaka önden okumaları, öğrencileri özellikle ya-
zarlar konusunda bilgilendirmeleri ve kitap seçimi yaparken kitap ismi ile birlikte yazar 
bilgisini çocuklara aktarmaları gerekmedir.

Dijital aletlerin kullanımında toplumumuzda yeni bir kültür oluşmaktadır. Bu kültü-
rün içinde dijital dünyanın imkânlarının hem eğitim hem de edebiyat gelişimi açısından 
nasıl yararlanılacağı aileler tarafından belirlenen bir tercih olacaktır. Özellikle İngilizce 
üzerinden dünyada gelişen e-kitap pazarının Türkiye’de de orta ve uzun vadede benzer 
gelişim gösterip göstermeyeceği henüz bilinmemektedir. Fakat bu yeni yayın platformun-
da en azından sürecin nasıl ilerlediğini deneyimlemek, alt yapı çalışmalarını tamamla-
mak, gerekli personel istihdamını sağlamak amacıyla yayınevimiz şu güne kadar 50’den 
fazla e-kitap üretti ve Türkiye’deki bütün e-kitap satış kanallarında satışa çıkardı. Önü-
müzdeki iki yıl içinde de yayında olan özellikle çocuk edebiyatı kitaplarının tamamının 
e-kitap versiyonlarını hazır hâle getirmeyi planlamaktayız.

Sedir Yayın Grubu olarak Erdem, Minik Ada, Düş Değirmeni markalarımızda her yıl 
en az 5 kitabı uluslararası pazarda yer alacak nitelikte üretmekteyiz. Ayrıca UMP markası 
ile İngilizce, Arapça ve Çince yayınlar yapmaktayız. Uluslararası yayıncılık faaliyetle-
rimiz sanatçılarımız tarafından büyük bir destek görmekte ve teşvik edici olmaktadır. 
Sanatçılarımızın ve yazarlarımızın uluslararası fuarlara katılmalarını, yabancı çocuk 
okurlara hitap etmelerini çok önemsiyoruz. Ayrıca Türkiye’ye davet ettiğimiz yabancı 
yazarlarımızla Türk yazarlarımızı ortak etkinliklerde buluşturuyor, düzenlediğimiz pa-
neller ve söyleşilerde evrensel çocuk dilinin nasıl oluşturulabileceği yönünde ortak akıl 
ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Yerelden evrensele, Türkiye’den dünyaya nasıl hitap edebi-
leceğimize dair yabancı yayıncılarla sürekli görüşmeler yapıyor, kitaplarımızı yayımlan-
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madan önce görüşlerini almak üzere kendileri ile paylaşıyoruz. Bu süreçte gördüğümüz 
en büyük eksiklik Türkiye’de sorun odaklı çocuk kitabı yazarlığının henüz istenilen se-
viyeye ulaşmamış olmasıdır. Bunun birçok sebebi vardır. Ülkemizde henüz çocuk kitabı 
yazarlığı kurumsallaşmamıştır. Çocuk kitabı metinlerini ve resimlerini çocuklardan önce 
yetişkinleri beğendirmek gibi gerçekle yüz yüzeyiz. Bu da ne yazık ki yazarların daha 
çeşitli alanlarda kalem oynatmasının önündeki en büyük engellerden birisidir. 
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