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Özet:Kitap adlar�, kitaplar�n kapak tasar�m�nda önemli birer görsel öge, kitap içeriklerini yans�tan özlü birer 
göstergedir. Hassas bir okur kitlesine hitap eden çocuk kitap adlar�, ta��d�klar� edebî/estetik de�erler aç�s�ndan dikkat 
çekicidir. Bu adlar�n çe�itli yönleriyle incelenmesi, geli�mekte olan Türk adbilimi ve çocuk edebiyat� aç�s�ndan 
önemlidir.  
Çal��mada 550 çocuk kitap ad� edebî özellikleri aç�s�ndan incelenmi�; inceleme sonucunda, adlar�n yakla��k % 
60’�n�n birer edebî sanata kar��l�k geldi�i, di�erlerinin de çe�itli estetik de�erler ta��d��� görülmü�tür.     
 
Anahtar Kelimeler: çocuk, kitap adlar�, gösterge, edebî özellikler.  

 
The Names Of Children’s Books In Terms Of Their Literary Characteristics 

 
Abstract:Book names are important visual elements in the cover design of books as well as being laconic signs 
which reflect the contents of books. The names of children’s books which address to a sensitive audience are 
interesting in terms of the literary / aesthetic values they have. The analysis of these names with their various 
dimensions is of great importance in terms of the currently developing Turkish onomatology and children’s literature.  
In the present study, the names of 550 children’s books were analyzed in terms of their literary characteristics and as 
a result of the analysis it was seen that 60% of the names correspond to a literary art and the others have various 
aesthetic values.  
 
Key Words: children, book names, sign, literary characteristics. 
 
G�R�� 
 
Çocuk kitaplar�n�n tasar�m (boyut, kâ��t, kapak-cilt, sayfa düzeni, harfler, resimler vb.) ve içerik (konu, tema, 
karakter, dil ve anlat�m, ileti, çevre vb.) özelliklerinin çocu�a görelik yönüyle de�erlendirilmesi, bu eserlerin temel 
e�itim ilkeleri bak�m�ndan s�nanmas�; çocuk edebiyat� yap�t� ile çocukça yap�lm�� sözde edebiyat metninin fark�n� 
ortaya koyma aç�s�ndan önemlidir (Sever, 2007: 41-56). Çocuk bünyesinin hassasiyeti ölçüsünde önem arz eden bu 
konularda, bilim adamlar� dikkat çekici ara�t�rmalar ortaya koymu�lard�r.  

 
Üzerinde durulmas� gereken noktalardan biri de çocuk kitaplar�n�n adlar�d�r. Çocuk kitap adlar�, kitaplar�n hem 
tasar�m hem de içerik özellikleri aç�s�ndan i�levseldir. Zira her kitap ad�, kitab�n kapak tasar�m�nda önemli bir görsel 
öge ve kitap içeri�ini yans�tan özlü bir göstergedir. Yazarlar�n, çocuk tabiat�na yönelik ta��d�klar� dü�ünsel, duygusal, 
e�itsel, estetik vb. endi�elerin somutla�t��� söz konusu göstergeler, edebî anlat�m aç�s�ndan zengindir.   
 
Bu çal��mada, çocuk kitap adlar�n�n edebî özelliklerinin ortaya konmas� amaçlanm��t�r. �nceleme, yay�nevlerinin 
genel a� sayfalar�nda çocuk kitaplar� kategorisinde verilen Türk yazarlara ait kitap adlar� içerisinden tesadüfî 
örnekleme yöntemiyle seçilen 550 ad üzerinde yap�lm��t�r. Örneklerin seçiminde, hitap edilen çocuklar�n ya� 
seviyeleri ve kitaplar�n içerikleri/türleri ile ilgili bir ayr�m gözetilmemi�tir. Çal��man�n kapsay�c� olmas� ve yeterli 
malzemeyi sunmas� için sadece “çocuk kitab� ad� olma” ölçütü esas al�nm��t�r. Seçilen kitap adlar�n�n yazar ve 

������������������������������������������������������������
1Bu çal��ma, “Dilbilgisel Görünümleri Aç�s�ndan Çocuk Kitap Adlar�” adl� çal��man�n devam� niteli�indedir. (bk. 
Karademir, Fevzi, 2009, "Dilbilgisel Görünümleri Aç�s�ndan Çocuk Kitap Adlar�", Uluslararas� Sosyal Ara�t�rmalar 
Dergisi, 2/9:216-229.)  
2Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi Gaziantep E�itim Fakültesi Türkçe E�itimi Bölümü. E-mail: 
fkarademir@gantep.edu.tr 
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yay�nevi adlar�, Ebemku�a�� (ET/CY) örne�indeki gibi k�saltma olarak ayraç içerisinde verilmi�, bu k�saltmalar�n 
kar��l���, Yazar ve Yay�nevi K�saltmalar� bölümünde belirtilmi�tir. 
 
EDEBÎ ÖZELL�KLER� AÇISINDAN ÇOCUK K�TAP ADLARI 
 
Edebî eser, yüzey ve derin yap�s�yla okura estetik hazlar veren eserdir. Bu tür eserlerde yazar, sözcükleri bir sarraf 
hassasiyetiyle seçip i�ler. Sözün ses ve mana imkânlar�ndan elden geldi�ince yararlan�r, çe�itli kurgu ve 
ba�da�t�rmalarla okurun duygu, dü�ünce ve hayal dünyas�n� renklendirir.  
 
Çocuk edebiyat� yazar�, bunu çocu�a göre yapar. Çocu�un de�i�ken/devingen dünyas�nda geçerli, onun zevklerini 
ok�ayacak estetik de�er ta��yan bir dil kullan�r. Çe�itli edebî sanatlarla in�a edilen bu edebî dil, tabii olarak edebî 
hüviyeti olan çocuk kitap adlar�na da belli ölçülerde yans�r. Bu yans�malar�n tespiti, geli�mekte olan Türk adbilimi ve 
çocuk edebiyat� aç�s�ndan önemlidir. Tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçti�imiz 550 kitap ad�n�n, edebî 
de�erleri/özellikleri yans�tma aç�s�ndan tasnifi �u �ekildedir: 
 
a. Edebî Sanat De�eri Ta��yan Adlar3 
“Edebî”lik, sözün, ses ve mana boyutunda estetik bir ameliyeye tabi tutulmas�n�n sa�lad��� bir de�erdir. “Edebî 
sanat”, bu de�erin terimsel ifadesidir.  
 
Çocuk kitap adlar�nda, edebî sanat de�eri ta��yan ifadelerin egemen oldu�unu söyleyebiliriz. Ola�an d��� kurgular-
al���lmam�� ba�da�t�rmalar, mecazlar (benzetme, e�retileme, ki�ile�tirme, düzde�i�mece), tezatlar, nidal� söyleyi�ler, 
yak��t�rmalar, tekrarlar ve ödünçlemeler çocuk kitap adlar�n� sanatl� k�lan ba�l�ca estetik de�erlerdir. Bu tür estetik 
de�erlerin belirgin oldu�u adlar a�a��da verilmi�tir. Çal��man�n s�n�r�n� a�mamas� için, her ad en belirgin sanat 
de�erine göre sadece bir ba�l�kta verilmi�, gerekti�inde ayn� ba�l�k alt�nda, ad�n di�er edebî özelliklerine de k�saca 
de�inilmi�tir.   
 
a.1. Ola�an d��� Kurgu/Al���lmam�� Ba�da�t�rmalardan Olu�an Adlar  
Ola�an d���l�k, çocuk tabiat�n�n bir parças�d�r. Zira dünyaya gözünü yeni açan bir bebek için varl�k bütünüyle ola�an 
d���d�r. Hemen her �eyi garipser, merak eder. Ya� ilerledikçe al��maya ba�l� olarak ola�anla�ma h�zlan�r, varl�k, 
çocu�un gözünde gizemini kaybeder. Daha önce kendi do�u�unu, Güne�’in gökyüzünde duru�unu vb. garipseyen, 
sorgulayan çocuk, zamanla bunlar� ola�an görmeye ba�lar.   
 
Çocuk edebiyat� yazar�, ola�an d���l���n hazz�n� tatt�rmak, çocuklar�n merak duygusunu kamç�lay�p, hayretlerini 
art�rmak için e�yay� yeniden kurgular, olaylar�n ak�� seyriyle oynar; durumsal tezat, saçma, abart�, al���lmam�� 
ba�da�t�rma ve fantastik kurgularla çocu�un hayal âlemine ola�an d��� e�lenceli manzaralar açar. �yi ayarlanm�� bu 
tür kurgular, e�lendirici oldu�u kadar e�itseldir. Zira çocuk, bunlardan e�yayla oynayabilece�ini, çevresini 
de�i�tirebilece�ini ve farkl� �eyler üretebilece�ini ö�renir.  
 
�ncelenen 550 kitap ad�ndan 107’sinde ola�an d��� kurgu ve/veya al���lmam�� ba�da�t�rmalar�n öne ç�kt��� görülür. 
Önemli bir k�sm�nda ses tekrarlar� ve yer yer sözcük tekrarlar�n�n da belirgin oldu�u bu adlar, a�a��da s�ralanm��, 
adlar�n ola�an� a�an yönleri, al���lmam�� ba�da�t�rma olma nedenleri ayraçta belirtilmi�tir. 

 
A�lamayan Bulut (BB/BBY): (A�lamak4; üzüntü, sevinç vb. duygular�n etkisiyle gözya�� dökmektir. Bir kapal� 
e�retileme ve ki�ile�tirme olarak bulutun a�lamas�, ya�murun ya�mas�d�r. Ya�mur taneleri bulutun gözya�lar�d�r. 
Bulutla ba�da�an, a�lamak eylemidir. Zira a�lamayan bulut, ya�mur indirmeyen buluttur. Bu da bulutun al���k 
oldu�umuz özelli�ine z�tt�r. Dolay�s�yla a�lamayan bulut al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r.); Alçac�ktan Kar Ya�ar 
(EÖ/CY): (Kar, normal �artlarda yüksekten ya�ar. Kar�n alçac�ktan ya�mas� ola�an de�ildir.); Anneannem Bulutlar� 
Boyuyor (M�/BY): (Orhan Veli’nin Dalgac� Mahmut �iirindeki ‘��im gücüm budur benim / Gökyüzünü boyar�m her 
������������������������������������������������������������
3Bu çal��mada, kitap adlar�, kitaplar�n içerikleri ile fazlaca ili�kilendirilmeden, birer ba��ms�z gösterge olarak, ilk 
bak��ta i�aret ettikleri kavramlar aç�s�ndan de�erlendirilmi�tir. �üphesiz, adlar�n içerikle ili�kisi de önemlidir. Ancak 
bu konu, ba�l� ba��na bir çal��may� gerekli k�lmaktad�r.   
4Bu çal��mada sözcüklerin anlamlar� verilirken büyük oranda Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe Sözlük’ünden 
(http://tdkterim.gov.tr) yararlan�lm��, yer yer Misalli Büyük Türkçe Sözlük’e (Ayverdi, 2006) de ba�vurulmu�tur.  
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sabah / Hepiniz uykudayken / Uyan�r bakars�n�z ki mavi.’ m�sralar�n� an�msatan bu adda ola�an d���l�k a�ikârd�r. Zira 
anneannenin bulutlar� boyamas� mümkün de�ildir.); Anneannemin Kar K�z� (M�/BY): (Ola�an d��� bir kar adam� 
de�il, kardan yap�lma bir insan heykelini hat�rlatt��� için kardan adam, al���lm�� bir ba�da�t�rmad�r. Ancak kar k�z, ilk 
anlam�yla kardan yap�lma bir insan heykelini hat�rlatmad��� için al���lm�� bir ba�da�t�rma de�ildir.); Arkada��m Dede 
(SD/BY): (Dede ile çocuk aras�ndaki ili�ki hiyerar�iktir. Bu ili�kinin arkada�l�k düzeyine çekilmesi normal �artlarda 
ola�an� a�mad�r.); Aslanku� (MR�/ÇVY): (Benzemezlik yönleri çok olan iki varl�ktan garabet bir varl���n olu�mas� 
ola�an d���d�r.); Ayda Yaz Uykusu (AU/BY): (Dünya’n�n uydusu olan ve üzerinde insanlar�n ya�amad��� Ay’da yaz 
uykusu çekmek fantastik bir kurgudur, ola�an� a�mad�r.); Az Buçuk Teo (SA/CY): (Az buçuk, belirsiz bir niceli�in, 
miktar�n ifadesidir. Bunun bir özel ada/ki�iye s�fat olarak yak��t�r�lmas�, eksiltili bir anlat�mdan kaynaklanan 
al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r.); Ba�� Ku�lu Çocuk (AK/BY): (Tamlama, ilk bak��ta Aslanku� gibi farkl� varl�klar�n 
birle�imi garabet bir varl��� an�msatmaktad�r. Ancak çocu�un ba��na konmu� bir ku�un varl���ndan söz ediliyor 
olmas� ola�an d���l��� hafifletmektedir.); Bilgisayara Giren T�rt�l (HK/BY): (Bilgisayara virüs girmesi ola�and�r. 
Ancak kelebek kurtçu�u anlam�na gelen t�rt�l�n girmesi al���lm�� bir durum de�ildir.); Bilgisayarl� �apka (HK/BY): 
(Keçe, has�r, kuma�, ip vb. �eylerden yap�lan türlü tasar�mlarda �apka vard�r. Ancak ba�ta ta��nan bu giysinin 
bilgisayarl� olan�na rastlamak pek ola�an de�ildir.); Bir Gök Dolusu Güvercin (YU/ÖY): (Bir gök dolusu güvercinin 
olmas�, ola�an d��� abart�l� bir durumdur.); Bulutlara Simit Satan Çocuk (M�/BY): (Bulut, görülebilir duruma gelmi� 
su buhar� kütlesidir. Çocu�un bulutlara simit satmas� ola�an d���d�r. Bulutun simit almas� ise, bulut aç�s�ndan bir 
ki�ile�tirmedir.); Bulutsu5 Görevlerim (N�/T�Y): (Görev, bir varl���n i�i/i�levidir. Zor görev, acil görev gibi 
tamlamalar, al���lm�� ba�da�t�rmalard�r. Ancak bulutsu6 görevler tamlamas�, al���lm�� bir ba�da�t�rma de�ildir.); 
Bülbül Düdük (M�/BY): (Sesinin güzelli�i ile tan�nm�� bir ötücü ku� olan bülbül, sesi ve konu�mas� güzel insanlar 
için bir benzetilen olarak kullan�l�r. Düdük ise içine üfürüldü�ünde ses ç�karan araçt�r. Derin yap�da iki varl���n 
anlam birimcikleri içinde ses unsuru, dolay�s�yla benzerlik ilgisi öne ç�ksa da, ilk bak��ta Bülbül Düdük garabet bir 
varl��� hat�rlatmaktad�r.); Büyülü Irmak (MA/BY), Büyülü Sofra (HLS/BY), Sihirli A�aç (AS/ÇVY): 
(Büyü/sihir/efsun, özü itibariyle tabiat kanunlar�n�, ola�an� a�mad�r. Dolay�s�yla Irmak/Sofra/A�aç’�n, Büyülü/Sihirli 
olmas�, ola�an d���d�r.); Cad� Burunlu Fabrika (AA/UBY): (Cad�, insanlara kötülük yapt���na inan�lan, kar���k saçl�, 
sivri burunlu, koca kar� suretinde, çirkin hayali varl�kt�r. Fabrikaya cad� burnunun yak��t�r�lmas� al���lmam�� bir 
ba�da�t�rmad�r.); Cüceler Gezegeni (HY/BY): (Mevcut gezegenler aras�nda bilimsel olarak tespit edilmi� bir Cüceler 
Gezegeni bulunmamaktad�r. Cüceler Gezegeni kurgusald�r); Ç�nç�nl� Masal Soka�� (M�Z/ÇVY): (Masal, içinde dev, 
peri, yedi kat yerin dibindeki memleket gibi hayalî varl�klar�n yer ald���, ola�anüstü motiflerle süslü, kurgusal 
anonim ürünlerdir. Dolay�s�yla Masal Soka��,  benzetme ilgisine dayal� bir özel isim de�ilse, kurgusald�r.); Ç�t� P�t� 
Kutu Kutu �iirler (BY/NESY): (Bir edebî anlat�m biçimi olan �iiri çe�itli tamlayanlarla tan�mlamak/betimlemek 
mümkündür: lirik �iir, epik �iir, güzel �iir gibi. Ancak Ç�t� P�t� Kutu Kutu �iirler tamlamas� al���lmam�� bir 
ba�da�t�rmad�r. Zira yazar, sevecenlik ve bollu�u ça�r��t�ran çocuk dilinden sözcüklerle �iiri al���k olmad���m�z 
biçimde nitelemi�tir. Ayr�ca ses de�erli ç�t� p�t� ve oyun tekerlemesi kutu kutu’nun olu�turdu�u t�n�, ad�n di�er bir 
estetik yönünü olu�turmaktad�r.); Çiçek Elli Robot (AK/BY): (El, avuç içi ve be� parmaktan olu�an, kolun tutmaya 
yarayan uç bölgesidir. Çiçek el al���lm�� bir ba�da�t�rma de�ildir. Dolay�s�yla Çiçek Elli Robot kurgusald�r, ola�an 
d���d�r.); Çikolata Çocuk (AA/UBY): (Çikolata çocuklar�n sevdi�i bir yiyecektir. Çocuk, okurun kendisidir ve canl�, 
dü�ünen, duyan bir varl�kt�r. ‘Çikolata Çocuk’, düz anlam�yla çocuk duygusunu tahrik eden bir garabettir.); Çikolata 
Zaman� (MY/BY): (Çikolata, bir tür kakaolu, tatl� yiyecektir. Zaman, bir i�-olu�un içinde gerçekle�ti�i süredir. 
Kahvalt� zaman�, yemek zaman� gibi kullan�mlar al���lm�� ba�da�t�rmalard�r. Ancak Çikolata Zaman� al���lm�� 
ba�da�t�rma de�ildir.); Çocuk Kalbimdeki Ku� (MR�/ÇVY): (Hakikatte kalpte herhangi bir ku�un bulunmas� ola�an 
de�ildir. Ku�un kalpte bulunmas� mecazîdir. Onun sevgisine i�arettir.); Çöp Kafal� Çocuk (AA/UBY): (Çöp, saman 
inceli�inde herhangi bir sap, dal, tahta parças� veya at�k demektir. ‘Çöp Kafa’ düz anlam�yla ola�an de�ildir. 
Al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r.); Da� Ka��nd� (SS/TY): (Ka��nmak, insan ve hayvan gibi sözcüklerin anlam 
ekseninde bulunur. Cans�z ve azametli bir varl�k olan da��n ka��nmas� ola�an d���, �a��rt�c� bir durumdur.); Dedem 
Çocuk Oldu (HK/BY): (Dedelik ya�ta ve ba�ta olgunlu�un ifadesidir. Dedenin fiziken çocuk olmas� ola�an d���d�r. 
Çocuk rolüne bürünmesi mizah, çocukla�mas� ise ac�nacak bir durumdur. Dolay�s�yla her halükarda dedenin çocuk 
olmas� çocuk gözünde ola�an de�ildir.); Defterim I��k Saç�yor (MA/BY): (Defterin maddesi kat� ve yo�undur. 
Normal �artlarda ���k saçmaz. Birinci ki�i a�z�ndan defterin ���k saçt���n�n haber verilmesi ola�an üstü bir atmosfere 
davettir.); Deliler Ülkesinde (HLS/BY): (Yeryüzünde Deliler Ülkesi diye bir ülke yoktur. Deliler Ülkesi 
������������������������������������������������������������
5Bulutsu (nebülöz), uzayda bulut görünümündeki gaz ve toz kütlesidir (bk. Büyük Türkçe Sözlük, 
http://tdkterim.gov.tr). 
6Türkçede, bulutun mecazla�t��� tehlike bulutu ‘yak�n tehlike’, gaflet bulutu ‘derin gaflet’ gibi kullan�mlar da vard�r.  
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kurgusald�r.); Deniz K�z� (KT/EY): (Deniz k�z�, belden yukar�s� kad�n, a�a��s� bal�k olan ola�an d��� bir varl�kt�r.); 
Dinozorla Kahvalt� (MY/UBY): (Dinozor, boyu 20 metre kadar olabilen, tarih öncesinde ya�am�� bir sürüngen 
türüdür. Bu varl�klarla kahvalt�, her yönüyle ola�an d���d�r. bk. Kral Olmak �steyen Dinozor.); Dolunay Dedektifleri 
�z Pe�inde (MY/BY): (Dedektiflerin iz pe�inde olmas� bir macera davetiyesi olarak tek ba��na yeterlidir. Ancak 
Dolunay sözcü�ü, kitab�n ad�na kozmik bir anlam yüklüyor, bilim kurgu havas� veriyor. Dolunay�n mekân de�il ���k 
anlam�nda kullan�ld���n�n anla��lmas� ola�an d���l��� hafifletiyor.); Domates Saçl� K�z (SA/CY): (Domatesten saç, 
düz anlam�yla kurgusald�r, ola�an d���d�r. Ancak adda, k�rm�z�ya çalan saç ile domates aras�nda kurulan al���lmam�� 
bir benzetme ilgisi de kendini hissettiriyor.); E�e�e Ters Binmek (GA/T�Y): (Ola�an olan, e�e�e düz binmektir. 
E�e�e ters binmek, Nasrettin Hoca’y� simgeleyen mizahi bir durumdur.); E�ekler Cenneti (HY/BY): (Cennet, dini 
inan��a göre say�s�z güzelliklerle donat�lm��, sonsuz mutluluk mekân�d�r. Oraya dünyada iyilik ve do�ruluk üzere 
ya�ayan insanlar al�n�r. Cennet, insanlar için ayn� zamanda, güzel mekânlar� imgeleyen bir benzetilendir. Ancak 
E�ekler Cenneti, gerçek anlam�yla al���lm�� bir ba�da�t�rma de�ildir.); Fasulye Motorlu Uçan Daire (AA/UBY): 
(Fasulye, taze ve kuru sebze olarak yenen bir tür bitkidir. Fasulye Motorlu Uçan Daire kurgusald�r.); Gökku�a��n�n 
Ard�ndaki Ülke (NUP/MUY): (Gökku�a��,  ya�murdan sonra gökyüzünü bir uçtan bir uca saran renkli ku�akt�r. Bu 
ku�a��n ard�ndaki ülke kurgusald�r.); Göklerin K�z� (NÇ/BUY): (K�z, di�i çocuktur. Gök, yeryüzü üzerindeki uçsuz 
mavi bo�luktur. Düz anlam�yla k�z�n gö�e isnad� al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r ve göklerin k�z�, deniz k�z� gibi 
ola�an d��� bir varl�kt�r.); Gökta��nda �eker Var (DERE/HK): (Türlü renk ve kokular�yla çocuklar�n dünyas�nda 
önemli bir yiyecek olan �ekerin, kozmik bir nesne olan gökta��yla ili�kilendirilmesi kurgusald�r.); Görünmez Adam 
(HLS/BY): (�nsan, somut, görünen bir varl�kt�r. Görünen varl�klar için görünmezlik kurgusald�r. Ancak ister çocuk, 
ister yeti�kin olsun görünmez olmak, ço�u zaman insano�lunun önemli bir hayalidir.); Guguklu Saatin Kumrusu 
(MR�/ÇVY): (Guguklu saat, aç�lan küçük kap�dan veya pencereden bir guguk ku�unun ç�kmas� ve ötmesiyle saat 
ba�lar�n� ve buçuklar� bildiren saat; kumru, güvercinler tak�m�ndan, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir ku�tur. 
Guguk da bir tür ku� oldu�u için7 saatin, bir taraftan guguklu bir taraftan da kumrusunun olmas� �a��rt�c�, al���lmam�� 
bir ba�da�t�rmad�r.); Güvercin �ehzade (�K/T�Y):  (Güvercin bar���n simgesi bir tür ku�tur. �ehzade, padi�ahlar�n ve 
o�ullar�n�n çocuklar� için kullan�lan bir unvand�r. Güvercin �ehzade ola�an d���, fantastik bir varl�kt�r.); H�nz�r Çiçek 
(HY/BY): (H�nz�r, domuz demektir. Ho�a giden bir davran�� veya durum için �aka yollu söylenir:  ‘Seni h�nz�r, seni’ 
gibi. Sözcük, yaramaz, kat� yürekli, kötü dü�ünen, içten pazarl�kl� anlamlar�nda da kullan�lmaktad�r. Çiçe�e h�nz�r 
s�fat�n�n yak��t�r�lmas� al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r.); Horoz Adam ve Korsan (SA/CY): (Horoz Adam da 
Aslanku�, Deniz K�z� gibi kurgusald�r.); I��k Saçan Âsa (RUA/MUY): (Defterim I��k Saç�yor ad�n� an�msatan bu ad 
da ola�an d��� bir durumu ifade ediyor. Zira Yunus’un ‘Tur Da��nda Musa ile; Elindeki asa ile’ m�sralar�nda 
telmihledi�i mucizevî asa hariç, normal asalar ���k saçmaz.); Kâ��t Gemi (DK/TY): (Gemi, su ta��t�d�r. Kâ��t, suda 
eriyen bir nesnedir. Kâ��ttan bir gemi normal �artlarda ola�an de�ildir. Ancak bir çocuk oyunca�� olarak ola�and�r.); 
Kahkaha Tarlas� (SD/BY): (Kahkaha, yüksek sesle gülmektir. Kahkahan�n birdenbire ve a��r� olan� için kahkaha 
tufan� koparmak, kahkahay� basmak gibi deyimler kullan�l�r. Tamamen insan sözcü�ünün anlam ekseninde yer alan 
kahkahan�n tarlayla ili�kilendirilmesi al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r. bk. Mavi Kahkaha Çiçe�i.); Kalbin Kilidi 
(N�/T�Y): (Kalp, gö�üs kafesinde yer alan, vücuda kan pompalayan hayati organd�r. Duygular�n mekân� olarak 
bilinen kalp kültürümüzde s�rça saraya benzetilir, Kabe’yle e� tutulur8. Kilit, bir yap� malzemesi olup, hareketli 
elemanlar� kapamaya yarayan bir gereçtir; bir imge olarak daha çok kapal�l��a, eri�ilmezli�e göndermedir. Kalp-kilit 
ili�kisinde bir kapal� e�retileme; kilit-kalp ili�kisinde bir nitelik aktar�m� ve dolay�s�yla al���lmam�� bir ba�da�t�rma 
vard�r.); Kanatl� Çocuk (HÖ/YAYA): (Kanat, hayvanlarda bulunur. Gerçekten kanad� olan bir çocuk bir garabettir.); 
Kanats�z Melek (T�Ö/TY): (Melekler, soyut varl�klard�r. �nsanlar, genellikle melekleri kanad� olan, uçabilen varl�klar 
olarak tasavvur edip resmetmi�lerdir. Dolay�s�yla bu ba�da�t�rma, bir melek için al���lm�� bir ba�da�t�rma de�ildir. 
Ancak melek, benzetilen unsur olarak bir insan için dü�ünüldü�ünde durum de�i�ir. Zihinde, melekten tek fark� 
kanats�zl��� olan bir insan canlan�r.); Kardan Adam Kaçt� (HK/BY): (Kardan adam�n kaçmas� ola�an d���, mizahi bir 
durumdur.); Kargalar Kara De�ildi (ÇÖ/CY): (Kargalar, kanatlar� geni�, tüyleri kara, sesleri kaba varl�klar olarak 
bilinir. Bu ad ezberi bozmakta, ola�an� ters çevirmektedir.); Kendini Köpek Sanan Ayakkab�lar (AK/BY): (Sanmak, 
dü�ünmek insanî eylemlerdir. Cans�z varl�klar olan ayakkab�lar�n dü�ünmesi, hele kendilerini, sald�rma, �s�rma ve 

������������������������������������������������������������
7Guguk ku�u, genellikle Avrupa'da ya�ayan, di�ileri ba�ka ku�lar�n yuvas�na yumurtlayarak yavrular�n�n bak�m i�ini 
onlara gördüren, s�rt� gri, karn� kahverengi beyaz çizgili, 35 santimetre boyunda, böcekçil bir ku�tur. (bk. Büyük 
Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov.tr). 
8“Yunus Emre der, Hoca / Gerekse var bin hacca / Hepisinden iyice / Bir gönüle girmektir. Gönül Çalab’�n taht� / 
Gönüle Çalab baht� / �ki cihan bedbaht�/ Kim gönül y�kar ise” m�sralar� bu yakla��m� ifade eder. (bk. Yunus Emre, 
2005: 101, 289). 
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parçalama özelli�i olan köpeklerle özde�le�tirmesi ola�an d���d�r.); Kitap Perisi (AA/UBY): (Peri, do�aüstü güçleri 
oldu�una inan�lan, çok güzel, dü�sel di�i varl�kt�r. Kitap perisi de t�pk� ilham perisi gibi kurgusald�r.); Kremal� Köpek 
Gofreti (MY/UBY): (Kremal� gofret, insan, özellikle de çocuk yiyece�idir. Bu yiyece�in etobur, y�rt�c� bir hayvana 
yak��t�r�lmas�, günümüz köpek besleme kültüründe mümkün olsa da tamlamay� olu�turan sözcüklerin ça�r���m 
alanlar� aç�s�ndan al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r.); Ku� Renkli Çocuklu�um (M�Z/ÇVY): (Çocukluk, bebeklikle 
gençlik aras�ndaki dönemin ad�d�r. Bu dönemin ku� rengiyle nitelenmesi al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r.); Masallar 
Çiçek Açt� (�Y/CY): (Masallar�n çiçek açmas� ola�an de�ildir. Bitkisel bir özellik masala aktar�lm��, kapal� bir 
e�retileme yap�lm��t�r.); Mavi Elma (MY/BY): (Elman�n ola�an rengi k�rm�z� veya sar�d�r. Mavi Elma, al���lmam�� 
bir ba�da�t�rmad�r.); Mavi Kahkaha Çiçe�i (HLS/BY)9: (Ses yans�mal� olan kahkaha, yüksek sesle gülmeyi ifade 
eder. Kahkahan�n bu anlam�yla çiçekle ba�da��r bir yönü yoktur. Dolay�s�yla bu tamlama al���lmam�� bir 
ba�da�t�rmad�r.); Mavi Kanatl� Kaplumba�a (MT/MEB): (Kanat, ku� ve böceklerde uçmay� sa�layan bir organd�r. 
Kaplumba�a ise bir sürüngendir. Mavi kanat yak��t�rmas� kurgusald�r.); Mavi Orman (GD/CY): (Orman�n ola�an 
rengi mavi de�il, ye�ildir.); Mavi Saçlar Pembe Gözler (AK/BY): (Mavi, insan saç� için; pembe ise gözleri için 
al���lm�� renklerden de�ildir.); Minik Sultan ile Denizk�z� (AK/BY): (Deniz k�z�, belden yukar�s� kad�n, a�a��s� bal�k 
olan ola�an d��� bir varl�kt�r. Biti�ik yaz�m�yla solungaçl� bir hayvan� da kar��lamaktad�r. Minik Sultan’�n 
Denzk�z�’yla maceras� kurgusald�r.); Motorlu Ku� (CZ/ÇVY): (Ku� canl� bir varl�kt�r. Motor, mekanik enerji 
düzene�idir. Motorlu bir ku�, gerçek anlam�yla, ola�an de�ildir.); Mum Bebek (M�/BY): (Bebek, insan yavrusudur. 
Mum, genellikle ayd�nlatmada kullan�lan yumu�ak bir maddedir. Muma dönmek, yumu�aman�n ve yumu�ak 
huylulu�un imgesel ifadesidir. Mum Bebek, ilk anlam�yla bir garabettir. Ancak oyuncak bebeklerin mumdan 
yap�lmas� ola�and�r.); Müzik Satan Çocuklar (YU/ÇVY): (Satmak, bir de�er kar��l���nda bir mal� al�c�ya vermektir. 
Bu anlamla ba�lant�l� olarak simit satan çocuklar, mendil satan çocuklar gibi kullan�mlar, al���k oldu�umuz 
kullan�mlard�r. Satma’n�n, kendinde olmayan bir �eyi var gibi göstermek, taslamak, bir ç�kar kar��l���nda bir �eyi 
gözden ç�karmak, bir yolunu bularak birinden ayr�lmak gibi mecazî kullan�mlar� da vard�r. Di�er yandan müzik 
yapmak/icra etmek gibi ifadelere de al�����z. Ancak müzik satmak al���k oldu�umuz bir kullan�m de�ildir.); Nehrin 
Ortas�ndaki A�aç (ÇG/TY): (Nehir, belli bir h�zla akan sudur. Nehrin ortas�nda bir a�ac�n olmas� ender rastlan�r bir 
durumdur.); Olmayan Ülke (AÜ/DEY): (Olmayan ülke, ola�an d���d�r. Zira bir varl���n yoklu�u kabul ediliyorsa 
onun zihinsel tasar�m� ve ad� da olmamal�d�r. Dolay�s�yla bu masals� ifade, özünde �a��rt�c� bir saçmay� 
bar�nd�rmaktad�r.); Oyuncaklar�n Park Gezisi (HK/BY): (Cans�z varl�klar olan oyuncaklar�n gezmesi, ola�an 
d���d�r.); Öykülere Gizlenen Çocuklar (H�/ÇY): (Bir çocuk için gizlenecek yer, kap� veya kanepe arkas�, evin çat�s� 
vb. somut mekânlard�r. Öykülere gizlenmek, çocuk dünyas� için ola�an d���d�r.); Perilerin Dans� (EK/BY): (Peri, özü 
itibariyle soyut anlaml� bir sözcüktür. Dilimizde daha çok güzel’in benzetileni olarak kullan�l�r. Düz anlam�yla bu tür 
soyut varl�klar�n dans� ola�an de�ildir.); Renk Cüceleri (ÇG/TY): (Cüceler, boyu normalden k�sa insanlard�r. Onlar� 
masallarda yetenekli ve genellikle iyi yürekli kahramanlar olarak görürüz. Renk Cüceleri kurgusald�r.); Renkler 
Kraliçesi (SÖ/BY): (Kraliçe, kral kar�s� veya krall��� yöneten kad�nd�r. Üstünlük anlam�yla güzellik kraliçesi, dans 
kraliçesi gibi kullan�mlar da al���k oldu�umuz mecazî ba�da�t�rmalard�r. Ancak Renkler Kraliçesi, kurgusal bir 
renkler ülkesinin hükümranl���n� an�msatan al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r.); Renkli Öcüler (CG/CY): (Öcü, küçük 
çocuklar�n korkusu hayalî yarat�kt�r. Renkli Öcüler, kurgusald�r.); Rüzgâr�n Üzerindeki �ehir (BA/CY): (Rüzgâr, 
havan�n yer de�i�tirmesiyle olu�an esintidir. �ehir, yeryüzünde kurulmu� yerle�im alan�/birimidir. Hareket ve h�z� 
simgeleyen rüzgâr�n üzerinde bir �ehrin olmas�, kurgusald�r.); Say�sal Çocuk (HK/BY): (Say�sal, say�lma niteli�i 
olan, say�yla gösterilebilen gibi anlamlar� içeren bir s�fatt�r. Sözcü�ü, bu anlam�yla say�sal telefon, say�sal ders 
tamlamalar�nda görürüz. Ancak Say�sal Çocuk al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r.); Sevgisayar (ÜK/BY): (Sevgi, insan� 
bir �eye veya bir kimseye kar�� yak�n ilgi ve ba�l�l�k göstermeye yönelten duygudur. Soyut bir ad olan sevgi, 
yo�unluk, abart� amac�yla sevgiler �eklinde ço�ullan�p manevî bir de�er olarak ölçülür olsa da, say�lamayan bir 
isimdir. Bu bak�mdan Sevgisayar, bilgisayardan bir örnekseme olarak türetilmi� al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r.); 
Süpermen �stanbul'a Dü�tü (M�/BY): (Süpermen, ola�an d��� özelliklere sahip hayali bir çizgi roman kahraman�d�r. 
Süpermen’in �stanbul’a dü�mesi ola�an de�ildir.); �eytan Uçurtmas� (�A/CY): (Kâ��ttan, bükülerek yap�lm�� üçgen 
biçiminde küçük bir uçurtma çe�idi olan �eytan Uçurtmas�, al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r. Zira �eytan, semavi 
dinlerde Hz. Âdem’e secde etmedi�i için cennetten kovuldu�una inan�lan manevî varl�kt�r. Kötülü�ün ve kurnazl���n 
da simgesi olan �eytan�n�n uçurtmayla hakikatte bir ilgisi yoktur.); �iirimi Kedi Kapt� (MY/UBY): (Kedinin ci�eri 
kapmas� ola�and�r. Ancak �iir kapmas� ola�an d��� bir durumdur.); Uçan E�ek (M�/BY): (Uçmak daha çok kanatl� 
varl�klara has bir eylemdir. Uçan bir e�ek tasavvuru, ola�an d��� ve mizahidir.); Uçtu Uçtu Ali Uçtu (M�/BY): (Uçtu 
������������������������������������������������������������
9 Kahkaha çiçe�i; renkli çiçekler açan, t�rman�c�, otsu bir süs bitkisidir. (bk. Büyük Türkçe Sözlük, 
http://tdkterim.gov.tr). 
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uçtu yapmak10, hava ta��tlar�yla yolculuk yapmak, Yar�n �stanbul’a uçuyoruz gibi, insanlar için ola�and�r. Ancak 
normal �artlarda, bir insan�n uçmas�, ola�an de�ildir. Ad� ahenkli/estetik k�lma aç�s�ndan uç- sözcü�ünün tekrar� da 
dikkat çekidir.); Uçtu Uçtu �iir Uçtu (BY/EY): (Kanatl� canl�lar, cans�z hafif cisimler havalan�r, havada uçarlar. 
Uçman�n türlü mecazî kullan�mlar� da vard�r. Ancak �iirin uçmas� al���k oldu�umuz bir durum de�ildir. bk. Uçtu Uçtu 
Ali Uçtu.); Uçurtmam Bulut �imdi (SA/CY): (Uçurtman�n buluta dönü�mesi ola�an d��� bir durumdur.); Uçurtman�n 
Gözleri (F�A/TY): (Uçurtma, cans�z bir nesnedir. Göz, canl�lar�n görme organ�d�r. Gözleri olan bir uçurtma, ola�an 
d���d�r.); Uzay Karpuzu (M�/BY): (Uzay, varl�klar�n içinde oldu�u, s�n�r� çizilemeyen bo�luktur. Karpuz, kabu�u 
ye�il, içi çe�itli tonlarda k�rm�z�, iri bir yer meyvesidir. Uzay Karpuzu al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r.); Uzaya Giden 
Uçurtma (AY/BY): (Bir uçurtman�n hava bo�lu�unda gidebilece�i mesafe s�n�rl�d�r. Uçurtman�n uzaya gitmesi 
ola�an de�ildir.); Uzaydaki Arkada��m (ÜK/BY): (Uzayda insano�luna arkada� olabilecek bir varl��a henüz 
rastlanm�� de�ildir. ��aret edilen uzaydaki arkada�, hayalidir.); Uzaydaki Karanfil (MA/BY): (Karanfil, bir yer 
bitkisidir. Uzaydaki Karanfil, kurgusald�r.); Uzayl� Çocuk Ulya Topkap� Saray�nda (NT/EY): (Uzayl� bir çocu�un 
varl��� da Topkap� Saray�’na gelmesi de kurgusald�r.); Uzayl�lar Gelince (HY/BY): (Uzayl�, uzayda ya�ad��� 
varsay�lan canl�d�r. Bu garip yarat�klarla münasebet; insan, özellikle de çocuk için heyecan verici bir kurgudur.); Üç 
Uçan Çocuk (AA/UBY): (Uçmak; insan, özellikle de çocuklar için bir fantezidir. Dolay�s�yla Üç Uçan Çocuk 
fantastiktir. Adda ç ve u seslerinin tekrar� da dikkat çekicidir.); Üçüncü Kattaki At (SD/BY): (At, ah�rda beslenir. 
Üçüncü katta bir at�n varl���, ola�an d���, mizahi bir durumdur.); Ya�mur Saçl� K�z (ÇG/TY): (Ya�murdan saç, 
kurgusald�r, ola�an d���d�r.); Yakut Bal�k (ES/BY): (Bal�k, bir su canl�s�d�r. Yakut, renkli, de�erli bir ta�t�r. 
Yakut(tan) bal�k ola�an de�ildir.); Yaral� Tav�an�n Doktoru (HK/BY): (Doktor, insan sözcü�ünün ça�r���m alan�nda 
bulunur. Tav�an(�n) doktoru al���lm�� bir kullan�m de�ildir.); Ye�il Kiraz11 (GD/YKY): (K�rm�z�, sar�, pembemsi, 
alacal� ve bordo renkte kiraza al�����z. Ye�il, kiraz için al���k olmad���m�z bir renktir. Dolay�s�yla bu tamlama 
al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r.); Y�lano�lan (AY/MEB): (Y�lan, insana ürküntü veren bir varl�kt�r. Zararl� ve sinsi 
insanlar için bir benzetilen olarak kullan�l�r. Y�lano�lan, fiziksel bir birle�im olarak ola�an d���, garabet bir varl�kt�r.); 
Y�ld�z Toplayan Çocuk (PÖ/BY): (Y�ld�zlar, ���kl� gök cisimleridir. Bir çocu�un bu gök cisimlerini toplamas� 
gerçekte ola�an d���d�r. Ancak hayalinde veya mecazî olarak bir oyunda/derste çocu�un y�ld�z toplamas� ola�and�r. 
Y�ld�z bu yönü ile ba�ar�n�n timsalidir.); Y�ld�z Tozu (MK/EY): (Y�ld�zlar, ���k saçan varl�klard�r. Toz, çok küçük ve 
hafif parçac�klara bölünmü� toprak vb. maddedir. Tozun, insano�lunun normal �artlarda eri�emedi�i y�ld�zla 
ili�kilendirilmesi, al���lm�� bir ba�da�t�rma de�ildir.); Yumurtadan Ç�kan Ö�retmen (M�/BY): (Yumurtadan bir 
civcivin, kurtçu�un ç�kmas� ola�and�r. Ancak bir ö�retmenin ç�kmas� saçmaya denk ola�an d��� bir durumdur.); Yüz 
Çocuklu Anne (ÜO/MEB): (�nsan cinsinden bir annenin yüz çocuklu olmas�, ola�an de�ildir.); Zaman Bisikleti 
(B�A/CY): (Zaman, ya�am�n sürecini, dönemlerini kar��layan soyut bir kavramd�r. Bisiklet, tekerlekleri pedal 
arac�l���yla ayakla döndürülen binek arac�d�r. Çocuk bisikleti, yar�� bisikleti gibi tamlamalar al���lm�� 
ba�da�t�rmalard�r. Ancak Zaman Bisikleti tamlamas� al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r. Zira bir bisikletin zamanda 
dola�mas� kurgusald�r.); Zaman Çad�r� (NT/EY): (Kamp çad�r�, �antiye çad�r�, izci çad�r� gibi tamlamalar al���lm�� 
ba�da�t�rmalard�r. Ancak Zaman Çad�r� al���lmam�� ba�da�t�rmad�r. Zira zaman, soyut bir kavramd�r, zamana çad�r 
isnad� kurgusald�r.); Zaman Torbas� (MY/BY): (Torba, pamuk, plastik, kâ��t gibi maddelerden yap�lan, içine bir 
�eyler koymaya yarayan, a�z� büzülüp ba�lanabilen ta��ma gerecidir. Çöp torbas�, bakliyat torbas� vb. tamlamalar 
al���lm�� ba�da�t�rmalard�r. Ancak Zaman Torbas�, Zaman Çad�r� gibi al���lmam�� bir ba�da�t�rmad�r, kurgusald�r). 
 
a.2. Mecazl� Adlar 
Mecaz olmasa edebiyat olmaz, diller kupkuru ifade vas�talar� olarak kal�rlard�. diyen Ayvazo�lu, mecaz’� �öyle 
tan�mlar: “Mecaz, bir kelimeyi geçici olarak ba�ka bir anlamda kullanmakt�r. Benzetme ilgisiyle yap�lan mecazlara 
istiare (metaphore), ba�ka bir ilgiyle yap�lanlara da mecaz-� mürsel denir.” (Ayvazo�lu, Zaman, 22.02.2007). 
Dilin süsü say�lan bu sanat çocuk kitap adlar�nda önemli yer tutmaktad�r. Mecazl� adlar�n ba�l�calar� benzetmeli ve 
ki�ile�tirmeli olanlard�r. Çok az da düz de�i�mece (mecaz-� mürsel) örneklerine rastlanmaktad�r. Bu adlar� s�ras�yla 
görelim: 
 
a.2.1. Ki�ile�tirmeli-Konu�turmal� Adlar 
Ki�ile�tirme, insan d��� varl�klara insanî özelliklerin aktar�lmas�yla yap�lan, kapal� e�retileme esasl� bir sanatt�r. 
Aktar�lan, insan�n konu�ma özelli�i ise, hem ki�ile�tirme hem de konu�turma sanat� gerçekle�mi� olur. (bk. Karata�, 
2004: 477) 

������������������������������������������������������������
10Uçtu uçtu yapmak, çocuklar için büyüklerin ayaklar�n�n üzerinde havaya kald�r�lmak �eklindeki bir oyundur. 
11 Kiraz, eser kahraman�n özel ad�d�r.  
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De�erlendirilen 550 addan 68’i tam veya k�smî ki�ile�tirme örne�i te�kil etmektedir. Bu tespit, çocuk kitap adlar�nda 
ki�ile�tirmeye önemli ölçüde ba�vuruldu�unu gösterir.  

 
Ki�ile�tirmenin yayg�nl���, büyük oranda kitap yazar�n�n, çocu�a iletmek istedi�i de�erleri onun özde�im kuraca�� bir 
varl�k üzerinden vermeyi ye�lemesinden kaynaklan�r. Sever’in �u sözleri, bu durumu aç�klar niteliktedir: “Çocuk 
kendi ya�am alan�nda var olan her �eyi tan�mak ister. Hareketleriyle, biçimleriyle ilgi çeken ku�, kedi, köpek, 
kaplumba�a, zürafa, fil vb. hayvanlar�n yer ald��� anlat�lar�; sevdi�i bir oyunca��n�, bebe�ini, topunu, bisikletini 
konu eden bir öyküyü dinlemekten mutlu olur. Güne�in, ay�n, y�ld�z�n, a�ac�n, orman�n insanlar gibi konu�mas�, 
çocu�un bu söyleyi�e ortak edilmesi, onun dü� dünyas�ndaki varl�klarla tan��mas�n� sa�layan ayr� bir sevinç 
kayna��d�r” (Sever, 2003: 66). 

 
A�a��da ki�ile�tirmenin öne ç�kt��� adlar gösterilmi�, ki�ile�tirmenin içeri�i ayraç içerisinde belirtilmi�tir:  

 
Ak�ll� Kar�nca Dodi (TURA/ÜY), Ak�ll� Tav�anlar (HK/BY): (Ak�l, insan� di�er canl�lardan ay�ran/üstün k�lan, 
dü�ünme, anlama, kavrama yetene�idir. Bu özellik kar�nca ve tav�ana aktar�larak kar�nca ve tav�an ki�ile�tirilmi�tir.); 
Akrobat Pisicik (M�/BY): (Akrobat, insanlar� e�lendirmek için tehlikeli ve güç say�labilecek hareketler sergileyen 
gösteri sanatç�s�d�r. Pisicik’in akrobat olarak nitelendirilmesi, bir yal�n benzetme ve ki�ile�tirmedir.); Alyanakl� Mavi 
Balon (HK/BY): (Yanak, insan yüzünün yanlar�d�r. Yer yer hayvanlar için kullan�lsa da i�aretledi�i kavram insan 
odakl�d�r. Balona yanak yak��t�rmas� bir ki�ile�tirmedir.); Anas� Bulut Babas� Ya�mur (AU/BY): (Anne, çocu�u 
olan kad�n; baba, çocu�u olan erkektir. Her iki sözcük de ilk anlamlar�yla insanlar için kullan�l�r. Bulutun anne, 
ya�murun baba olmas� bir ki�ile�tirmedir.); Asl�'y� Bekleyen Elma (AB/TY): (Beklemek, biri gelinceye de�in bir 
yerde kalmak, durmakt�r. Bu anlam�yla iradî bir eylemdir. Bu eylemin elmaya atfedilmesi bir ki�ile�tirmedir.); Ate�in 
Çocuklar� (B�A/CY): (Ate�, kor halindeki yan�c� madde; yan�c� maddenin olu�turdu�u ���k ve �s�; çocuk, bebeklik ile 
gençlik dönemi aras�ndaki insan yavrusudur. Bu anlamlar�yla ate�in çocuk sahibi olmas� bir ki�ile�tirmedir. Ate�; 
ayn� zamanda a��r� zekâ, çal��kanl�k, devingenlik, k�zg�nl�k gibi kavramlar�n imgesidir. Ate� gibi, ate� 
kesilmek/püskürmek vb deyimler bunun ifadesidir. Bu aç�dan dü�ünüldü�ünde ise çocuklar�n ate�e isnad�, ate�ten 
olmas�, onlar�n s�ra d��� kabiliyetlerine gönderme yapan bir benzetmedir.); Y�ld�z Gözlü Melek Yüzlü �iirler 
(YD/NESY): (Yüz-göz insan sözcü�ünün ba�l�ca anlam birimciklerindendir.  Bu sözcüklerin birlikte kullan�m� insan� 
hat�rlat�r. Dolay�s�yla �iire yüz-göz yak��t�r�lmas� bir ki�ile�tirmedir. Yüzün mele�i and�rmas�, gözlerin y�ld�z gibi 
olmas� ise bir yal�n benzetmedir.); Bahçeden Kovulan Çiçek (HK/BY): (Çiçek, kökü yere ba�l� bitkidir. Kovmak 
birinci anlam�yla küçük dü�ürücü sözlerle hareket kabiliyeti olan bir varl��a gitmesini söylemek, onu savmak, 
defetmektir. Bu eylemde özne, insan; nesne ise, ço�u zaman insan, bazen de hayvand�r. Dolay�s�yla çiçe�in 
kovulmas� k�smî bir ki�ile�tirmedir.); Bilgisayar Amca (HK/BY): (Amca, baban�n erkek karde�i için kullan�lan bir 
akrabal�k ad�d�r. Ya�ça büyükler için bir seslenme edat� olarak da kullan�l�r. Bilgisayar, cans�z bir varl�kt�r. 
Bilgisayar’�n amca olmas� bir ki�ile�tirme ve yak�n gösterme/sevimlile�tirmedir. Bilgisayar, her �eyi haf�zas�nda 
tutan, çok bilgili bir ki�inin benzetileni olarak kullan�ld���nda ise Bilgisayar Amca yal�n benzetme olur.); Bir Haydut 
Ku� (M�E/BY): (Haydut, soygun yapan, yol kesen silahl� ki�idir. Ku�un haydut olarak nitelendirilmesi bir 
ki�ile�tirmedir.); Bizim Fare TV Y�ld�z� (ZÜ/BY): (Ünlü sinema, tiyatro veya müzikhol sanatç�lar�na aç�k e�retileme 
olarak y�ld�z/star denmektedir. Farenin TV y�ld�z� olmas� özünde ince bir mizah� da bar�nd�ran bir ki�ile�tirmedir.); 
Bulut Ana Ya�mur K�z (MA/TY): (Bulut, anaya; ya�mur, k�za benzetilerek bir yal�n benzetme ve ki�ile�tirme 
yap�lm��t�r. bk. Anas� Bulut Babas� Ya�mur.); Cilveli Kahve (ZÜ/BY): (Ho�a gitmek için yap�lan davran��, k�r�tma, 
naz anlam�na gelen ve daha çok kad�n’�n anlam ekseninde bulunan cilve, kahveye aktar�larak k�smî bir ki�ile�tirme 
yap�lm��t�r.12); Çöpçü Mart� (AU/BY): (Çöpçü sözü, temizlik i�çisi için kullan�l�r. �nsani bir eylemi/mesle�i 
hat�rlatt��� için Çöpçü Mart�’da k�smî bir ki�ile�tirme vard�r denilebilir.); Dans Eden Mutlu Filler (S�/BY): (Dans 
etmek, müzik e�li�inde estetik de�er ta��yan hareketler yapmakt�r. Mutluluk ve dans birbirini ça�r��t�ran kavramlar 
olup daha çok insan sözcü�ünün anlam ekseninde bulunur. Özellikle dans�n, di�er hayvanlara nispeten iri ve hantal 
bir görünüm arz eden file yak��t�r�lmas� mizahi bir ki�ile�tirmedir.); Deli Uçurtma (HY/BY): (Deli, aklî dengesi 
bozulmu�, davran��lar� a��r� ve ta�k�n olan insand�r. Cans�z bir nesne olan uçurtmaya delilik isnad�, bir mecaz ve 
ki�ile�tirmedir.); Doktor Tilki (CE/MEB): (Doktor, insan hastal�klar�n�n te�his ve tedavisini meslek edinen yüksek 

������������������������������������������������������������
12Cilveli kahve, eskiden Manisa'da gelinlik k�zlar�n, evlerine gelen görücülere bol köpüklü Türk kahvesinin üzerine 
çifte kavrulmu�, ö�ütülmü� badem ve iki çe�it baharattan olu�an kar���m dökerek ikram ettikleri özel bir kahvedir. Bu 
kahve, üzerindeki bademler ka��kla yendikten sonra içilir. (bk. http://lezzetler.com). 
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tahsilli ki�idir. Tilkinin doktor olmas� mizahi bir ki�ile�tirmedir.); Emekli Vagon (GG/CY): (Emekli, belirli bir süre 
çal��t�ktan sonra kanunlar gere�i i�i ile ilgisi kesilerek kendisine ayl�k ba�lanan kimsedir. Vagonun emekli olu�u, bir 
ki�ile�tirme olup mecazen i�e yaramaz duruma gelmektir.); E�e�in Gözya�lar� (HH/BY): (Gözya�� üzüntü, sevinç vb. 
duygusal etkenlerle gözden akan sudur. Gözya�� dökmek a�lamakt�r. A�lamak insan sözcü�ünün kavram alan�nda 
yer al�r.13 �nsan�n üretti�i a��tlar ‘sagu/mersiye’, bunun göstergesidir. Bu özelli�in e�e�e aktar�lmas� dramatizasyon 
amaçl� bir ki�ile�tirmedir.); Evinden Kaçan Masal (MY/BY): (Ev, insan bar�na��; masal, bir anlat� türüdür. Kaçmak 
ise h�zla bir yerden uzakla�makt�r. Masal�n evinden kaçmas� fantastik bir ki�ile�tirmedir.); Gezgin Kedi (AU/BY), 
Gezgin Kertenkele ile Kutup Ay�s� (AK/BY): (Gezgin ‘seyyah’, çe�itli amaçlarla geziye ç�kan kimsedir. Gezmek her 
ne kadar tüm canl�lar�n eylemi ise de gezgin sözcü�ünün dilimizde ça�r��t�rd��� varl�k insand�r. �nsan� ça�r��t�ran 
gezgin s�fat�n�n kedi, kertenkele ve kutup ay�s�na aktar�lmas� bir ki�ile�tirmedir.); Gözlüklü Köpek (M�/BY): 
(Gözlük, insanlar�n türlü nedenlerle gözlerine takt�klar� bir araçt�r. Köpe�in gözlük takmas� ola�an de�ildir. Köpek 
biçimsel olarak ki�ile�tirilmi�tir.); Gülen Ada (HB/BY): (Gülmek, insanî bir eylemdir. Adan�n gülmesi ola�an 
de�ildir. �nsani bir özellik adaya aktar�larak ki�ile�tirme yap�lm��t�r.); Güne� Ana I��k K�z (MA/TY). (Güne�, 
Dünya’ya ve di�er gezegenlere ���k ve �s� veren büyük gök cismidir. Güne�, anaya; ���k, k�za benzetilerek hem bir 
yal�n benzetme hem de ki�ile�tirme yap�lm��t�r. Güne� ve ���k ad verme gelene�imizde kad�nlar için özel ad olarak da 
kullan�lmaktad�r.); Güne�le Ay Duymas�n (BY/EY): (Duymak; i�itmek, hissetmek, alg�lamakt�r. Ça�r���m alan� insan 
odakl�d�r. Bu eylemin cans�z cisimler olan Güne� ve Ay’a aktar�lmas� bir ki�ile�tirmedir. Güne� ve Ay, ayn� zamanda 
ad verme gelene�imizde kad�nlar için özel ad olarak da kullan�lmaktad�r.); H�rs�z Kedi Bal���m� Yedi (AT/ÇVY): 
(H�rs�z, ba�kas�n�n mal�n� çalan kimsedir. H�rs�zl�k yapmak, iradî, planl� bir eylem olup insan öznesini ça�r��t�r�r. 
Dolay�s�yla kediye h�rs�z s�fat�n�n yak��t�r�lmas� k�smî bir ki�ile�tirmedir.); �ki Ç�lg�n Otomobil (EK/BY): (Ç�lg�n, 
a��r� davran��larda bulunan, deli insanlar için kullan�lan bir s�fatt�r. Bu s�fat�n cans�z bir varl�k olan otomobile 
aktar�lmas�, bir mecaz ve ki�ile�tirmedir. bk. Deli Uçurtma.); �yilikçi Tilki (TDK./BY): (�yilikçi, kar��l�k beklemeden 
lütufta bulunand�r. �yilik yapmak iradî bir eylemdir ve insan sözcü�ünün anlam ekseninde bulunur. Tilki, kümes 
hayvanlar�na zarar vermesi ve kurnazl���yla ünlü köpekgillerden bir hayvand�r. Tilki gibi,  tilki uykusuna yatmak 
deyimleri tilkinin kurnazl���n�n ifadesidir. �yilikçi Tilki, özünde durumsal bir tezad� da bar�nd�ran, nitelik 
aktarmas�yla yap�lm�� k�smî bir ki�ile�tirmedir.); Kahraman Kuçu (M�/BY), Kahraman E�ekler (ÜG/MEB): (Kuçu, 
çocuk dilinde köpektir. Cesur insanlar için kullan�lan kahraman s�fat� Kuçu ve e�e�e aktar�larak bu varl�klar 
ki�ile�tirilmi�tir.); Kankarde�im Dorutay (ÜK/CY): (Karde�, anne ve/veya babalar� ayn� çocuklar�n birbirine göre 
ad�/unvan�d�r.  Kan karde�i birbirlerinin kan�n� yalay�p/içip ant içerek karde� olanlardan her biridir. Dorutay’�n kan 
karde�i olmas� bir ki�ile�tirmedir.); Karanfilli Dev Amca (AY/ÇVY): (Amca, baban�n erkek karde�idir. Dev, çok iri 
ve genellikle korkunç masal yarat���d�r. Amca unvan�n�n dev’e aktar�lmas� bir ki�ile�tirmedir. Devin karanfilli bir 
amca olarak gösterilmesi ayn� zamanda bir güzelleme ve sevimlile�tirmedir.); Kardan Adam A�lad� (AY/ÇVY): 
(A�lamak insana özgü bir eylemdir. Kardan adam, e�lenmek amac�yla insana benzetilerek yap�lan kardan heykeldir. 
Kardan adam�n a�lamas� ola�an d���d�r, dramatizasyon amaçl� bir ki�ile�tirmedir.); Kayabeyi (SBU/CY):14 (Sarp 
yamaçlarda, kayaba�lar�nda, uçurum kenarlar�nda korkusuzca dola�an15 keçiye/tekeye, bu hükmedici özelli�inden 
ötürü bey unvan� yak��t�r�larak keçi/teke, ki�ile�tirilmi�tir. Sadece benzetilen verildi�i için, bu ad, ayn� zamanda bir 
aç�k e�retileme örne�idir.)   Kral Olmak �steyen Dinozor (ERK/CY): (Dinozorun en yüksek devlet otoritesini elinde 
bulundurma iste�i, kurgusal bir ki�ile�tirmedir. bk. Dinozorla Kahvalt�.); Küçük Su Damlas�n�n Serüvenleri 
(HY/MEB): (Serüven, ba�tan geçen ilginç olaylar zinciri olup canl�lar�n özellikle de insanlar�n hayat�yla ilgilidir. 
Küçük su damlas�na serüven isnad� mecazidir, k�smî bir ki�ile�tirmedir. bk. Kör Kaptan�n Serüvenleri); Merakl� 
Minik Kuzu (YK/MEB): (Merak, insan�n bir �eyi anlama, ö�renme iste�idir. Bu insanî özellik kuzuya aktar�larak, 
ki�ile�tirme yap�lm��t�r.); Okula Giden Robot (M�/BY): (Okul insanlar�n e�itim-ö�retim mekân�d�r. Robotun okula 
gitmesi kurgusal bir ki�ile�tirmedir.); Orman�n Öcü (HH/BY): (Orman, a�açlarla örtülü geni� alan veya a�açlar 
bütünüdür. Öç, insanlar�n, gördü�ü kötülük kar��s�nda intikam iste�idir. Bu iste�in baz� hayvanlarda oldu�una da 

������������������������������������������������������������
13 Baz� hayvanlar�n gözya�� ç�kard�klar� bilinmektedir. Göstermelik üzüntü ve s�zlanmalar�n deyimsel ifadesi olan 
Timsah gözya�(lar)� da bunu göstermektedir. Ancak hayvanlar�n gerçekten üzüntü ve sevinçten mi yoksa fizyolojik 
bir etkenden mi gözya�� ç�kard�klar� tam olarak bilinmemektedir.  
14Bu ad ve ad� imgelemek üzere kitab�n kapa��nda resmedilen yüksek bir kaya üzerinde dik duran teke figürü; Ahmet 
Ha�im’in, keçinin erke�i olan teke için yazd��� �u güzellemeyi an�msatmaktad�r: “Teke, tümsekli burnu, adaleli 
vücudu, dar beli ve gergin gö�süyle, ç�plak kayalar üzerinden ufka dik durdu�u zaman, zannedilir ki mitolojik bir 
ilah, dünya nizam�n�n sonsuz hatlar�n� gözden geçiriyor. Güzelli�i anlamakta üstat olan Yunanl�lar ‘teke’den çoban 
bir tanr� meydana getirmi�lerdir.” (Ahmet Ha�im, 1994: 143). 
15 Ancak bir ki�inin geçebilece�i, engebeli da� yollar�na keçiyolu denmesi de bu yüzdendir.     
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inan�l�r. Y�lanlar�n öcü sözü bunun göstergesidir. Ancak bitkilerde böyle bir duygunun varl��� ola�an de�ildir. �nsan�n 
kavram alan�nda olan öç’ün ormana aktar�lmas�, k�smî bir ki�ile�tirmedir.); Romantik Tilki (M�Z/K�PY): (Romantik, 
davran��lar�nda duygu ve co�kunun etkin oldu�u insanlar�n s�fat�d�r. Bu s�fat�n kurnazl���yla ünlenen tilkiye 
yak��t�r�lmas� mizahi bir ki�ile�tirmedir.); Uyurgezer Fil (BA/CY): (Uyurgezer, uykusu s�ras�nda konu�an, yürüyen 
kimseler için kullan�lan bir s�fatt�r. Bu s�fat�n file yak��t�r�lmas� bir ki�ile�tirmedir.); Yaramaz Kuzu (TDK./BY), 
Yaramaz Trafik Lambas� (AA/UBY), Yaramaz Sözcükler (FHD/YKY): (Özellikle uslu durmayan ha�ar� çocuklar 
için kullan�lan yaramaz s�fat�, mecazen kuzu, trafik lambas� ve sözcüklere yak��t�r�larak bu varl�klar 
ki�ile�tirilmi�tir.); Y�ld�z Güzeli (AB/TY): (Güzel, adla�m�� s�fat olarak kad�nlar için kullan�l�r ve bu anlam�yla kad�n 
s�n�rl� bir sözcüktür. Dolay�s�yla Y�ld�z Güzeli bir ki�ile�tirmedir.); Zavall� Mideler (AK/BY): (Zavall�, ac�nacak 
durumda olan ki�iler için kullan�lan bir s�fatt�r. Bazen di�er canl�lar için kullan�lsa da insan sözcü�ünün anlam 
ekseninde bulunur. Dolay�s�yla mideye zavall� s�fat�n�n yak��t�r�lmas� k�smî bir ki�ile�tirmedir. Mideden kast�n 
varl���n/canl�n�n bütünü olmas� ise bir düzde�i�mecedir.); Bir Kedinin Rüyas� (AU/BY): (Rüya görmek, gördü�ü 
rüyay� payla�mak ve tabir et(tir)mek, insan�n önemli bir yan�n� olu�turur. Hayvanlar�n rüya görüp görmedi�i ise 
ancak bilimsel ölçümlerle de�erlendirilebilir.16 Zira onlar rüyalar�n� bize anlatmaz, tabir et(tir)mezler. Dolay�s�yla 
gerçekte kedi rüya görse bile bir çocuk için bu ola�an d���d�r, bir ki�ile�tirmedir.); Saks� Çiçe�inin Rüyas� 
(HD/ÇVY): (Rüya, uykunun belli bir noktas�nda zihinde beliren birtak�m dü�ünce ve hayallerdir. Saks� çiçe�inin 
uyumas� ola�an de�ildir. Dolay�s�yla Saks� Çiçe�inin Rüyas� al���lmam�� bir ba�da�t�rma ve k�smî bir 
ki�ile�tirmedir.); Aydede'ye Mektup (ÜG/MEB): (Aydede, çocuk dilinde sevimlilik ifadesi bir yal�n benzetmedir. 
Aydede’ye mektup yazmak, onu ki�ile�tirmektir.); Serçenin �iir Defteri (HK/BY): (Serçe, ötücü küçük bir ku�tur. 
Defter, insanlar�n yaz� yazma gerecidir. Serçenin defterinin, hem de �iir defterinin olmas� ola�an d���d�r. Serçe 
ki�ile�tirilmi�tir.); B�c�r’�n Günlü�ü (ERK/CY): (Ses yans�mal� olan b�c�r, özellikle çocuklar için çok hareketli, 
durmadan konu�an anlam�ndad�r.17 Sözcük, eserde muhabbet ku�unu kar��lamaktad�r. Günlük ise an�lar�n günü 
gününe tutuldu�u defterdir. B�c�r’�n günlük tutmas� bir ki�ile�tirmedir.); Bir Dolmakalemin An�lar� (HG/BY): 
(An�lar, geçmi�in insan belle�indeki izleridir. An�n�n kaleme isnad� âlim unutmu�, kalem unutmam�� atasözündeki 
gibi mecazîdir. Kalem ki�ile�tirilmi�tir.); Bir Kedinin An�lar� (HK/BY): (Bir kedinin an�lar�ndan haberdar olmam�z 
için onun konu�mas� veya yazmas� laz�m. Kedinin konu�up yazmas� bir ki�ile�tirmedir.); Kaval Çalan Horoz 
(GC/MORY): (Kaval, daha çok çoban sözcü�üyle ayn� kavramsal alan� payla��r. Horozun kaval çalmas� ola�an d���, 
e�lenceli bir durumdur. �nsani bir özellik horoza aktar�larak horoz ki�ile�tirilmi�tir.); Zurna Çalan Ku� (ET/CY): 
(Zurna, genellikle davulla birlikte kullan�lan üflemeli bir çalg�d�r. Zurna çalana zurnac� denir. Parmaklar� olmayan 
ku�un zurnac� olmas� ola�an d���d�r. Ku� ki�ile�tirilmi�tir.); Konu�an Balon (M�/BY), Konu�an Kukla (HY/BY): 
(Balon ve kukla gibi cans�z varl�klar�n konu�mas� ola�an d���d�r. Bu varl�klar konu�turularak ki�ile�tirilmi�tir.); 
Konu�an Kedi (M�/BY): (Hayvanlar�n da kendilerine has bir ileti�im sistemleri vard�r. Ancak konu�- eylemi insan 
sözcü�ünün anlam ekseninde bulunur. �nsan� di�er canl�lardan ay�rmak için hayvan-� nât�k tabirinin kullan�lmas� da 
bunu gösterir. Dolay�s�yla insana has bu özelli�in kediye aktar�lmas� bir konu�turma ve ki�ile�tirmedir.); Denizin 
Ça��r��� (HB/BY): (Ça��rmak, birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söylemek, seslenmektir. Bu eylemin denize 
atfedilmesi bir konu�turma/ki�ile�tirmedir.); Zikreden Ta�lar (RUA/MUY): (Ta�lar cans�z varl�klard�r. Cans�z 
varl�klar�n zikretmesi ola�an d���, mucizevî bir durumdur. Dinsel aç�dan bir hakikat say�lan bu durum, normal 
�artlarda bir ki�ile�tirmedir.); Geveze Kurba�a (MMK/BUY): (Geveze, çok konu�an, çenesi dü�ük kimsedir. 
Kurba�an�n geveze olmas� bir ki�ile�tirmedir.); Dalgalar Dedikoduyu Sever (SA/CY): (Dedikodu yapmak ve sevmek 
gibi insanî özelliklerin dalgalara aktar�lmas� bir ki�ile�tirmedir.); E�e�in Türküsü (M�/BY): (Türk halk�n�n ezgili 
deyi�i olan Türkünün e�e�e atfedilmesi, al���lmam��, mizahi bir ba�da�t�rmad�r. Zira e�e�in sesi ‘an�rma’, kaba bir 
benzetilen/benzeyen olup, e�e�in türkü söylemesi ola�an d���d�r. �nsani bir özellik, e�e�e aktar�larak ki�ile�tirme 
yap�lm��t�r.); Irma��n Türküsü (HG/BY): (Türkü, Türk halk�n�n ezgili deyi�leridir. Türkü söylemek insanî bir 
özelliktir. Bu özellik �rma�a atfedilerek �rmak ki�ile�tirilmi�tir. Burada �rmak-insan ili�kisinde kapal�; �rma��n ak�� 
ahengi ve sesi ile türkü aras�nda ise bir aç�k e�retileme vard�r.); Ba�parma��n �ark�s� (HK/BY): (Ba�parmak, el ve 
ayakta bulunan en kal�n parmakt�r. �ark�, ses ve sözün ahenginden olu�an müzik parças�d�r. �nsan parmaklar�n�n 

������������������������������������������������������������
16TÜB�TAK’�n sayfas�nda, konuyla ilgili �u bilgiler yer almaktad�r: “Hayvanlarda uyku esnas�nda yap�lan 
elektroensefalograf ölçümleri, baz� hayvanlar�n gerçekten de rüya görüyor olabildikleri görü�ünü destekliyor. 
Memeli hayvanlar�n büyük bir k�sm�n�n rüya gördü�ü, zaten uzun süredir biliniyordu. E�er kedi ya da köpek 
besliyorsan�z, uykusu s�ras�nda gözlerinde, b�y�klar�nda ya da a�z�nda, rüya gördü�ünü gösteren devinimleri 
gözleyebilirsiniz. Büyük olas�l�kla onlar da, haf�zalar�na alm�� olduklar� çe�itli görüntülerden olu�an rüyalar 
görüyorlar.” (bk. www.biltek.tubitak.gov.tr) 
17Sözcük, Eski�ehir yöresinde gözleri sulanan anlam�nda da kullan�lmaktad�r. (bk. Derleme Sözlü�ü, c: II).  
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çe�itli çalg�larla müzik üretmesi ola�and�r. Ancak �ark�n�n ba�parma�a hasredilmesi, onun tek ba��na bir �ark�y� 
söyledi�i/üretti�i anlam�n� vermektedir. Bu ise ola�an de�ildir. Dolay�s�yla Ba�parma��n �ark�s�, bir ad tamlamas� 
olarak al���lmam�� bir ba�da�t�rma, bir tür ki�ile�tirmedir.); �ark�c� Ku�lar (M�/BY): (�ark� müzik türü/parças�d�r. 
�ark�c�, �ark� söylemeyi meslek edinen insand�r. Ku�lar�n �ark�c� olmas� bir ki�ile�tirmedir.).   
 
a.2.2. Benzetmeli Adlar  
“Anlama güç katmak için aralar�nda gerçek veya mecaz aç�s�ndan benzerlik bulunan en az iki varl�ktan zay�f�n� 
güçlüsüne benzetmeye benzetme sanat� denir” (Soysal, 1992: 92).  
 
Benzetme, benzeyen ve benzetilenden olu�ursa yal�n benzetme; sadece benzeyenden olu�ursa kapal�; benzetilenden 
olu�ursa aç�k e�retileme ad�n� al�r.  
 
Aristoteles benzetme ile e�retilemenin ili�kisine �öyle de�inir: “Benzetme tam geli�mi� bir e�retilemedir. 
E�retilemeler kolayl�kla benzetmeye dönü�türülebilir, benzetmeler de e�retilemelere. (…) �air, Akhilleus'tan, Atlad� 
dü�man�n üzerine bir aslan gibi, diye söz ederse bu bir benzetmedir; ‘aslan’ atlad� diye söz ederse, bir 
e�retilemedir. Burada, her ikisi de cesur olduklar�na göre, 'aslan' ad�n� Akhilleus'a aktarm�� oluyor.” 
(Aristoteles, 2008: 27-173; Ayr�ca bk. Ayvazo�lu, Zaman, 22.02.2007).  
 
Benzetme, ilk çocukluktan son çocuklu�a de�in, çocuklar�n dil geli�imlerinin hemen her evresinde i�levseldir. 
Özellikle soyut olan� anla��l�r k�lma, çocuklar�n dü�ünce ve hayal dünyas�nda renkli manzaralar olu�turma ve kavram 
geli�imlerine katk� sunma gibi noktalarda önemli i�levler görür.  
 
�ncelenen 550 kitap ad�ndan 18’inde benzetme ve benzetme esasl� olan e�retileme öne ç�kmaktad�r. Benzetme esasl� 
ki�ile�tirme örnekleri ve al���lmam�� ba�da�t�rmalardaki benzetmeler de eklendi�inde bu say�n�n çok daha fazla 
olaca�� aç�kt�r. 

 
Benzetmenin öne ç�kt��� adlar, benzetmelerin içerikleriyle birlikte a�a��da verilmi�tir: 
 
Anne Sen Melek misin? (BY/T�Y): (Anne, benzeyen; melek, benzetilendir. Bir yal�n benzetme olan bu ad, cevap 
gerektirmeyen duygu yüklü bir soru da ta��d��� için ayn� zamanda bir soru sorma ‘istifham’ örne�idir.); Aslan �bi� 
(HY/BY): (Aslan, insanlar�n güçlü ve cesurlar� için kullan�m� yayg�n bir benzetilendir. �bi�, aslana benzetilmi�tir.); 
Babam�n Gözleri Kedi Gözleri (SA/CY): (Baba’n�n gözleri benzeyen, kedinin gözleri, benzetilendir.); Bir Demet �iir 
(MKS/BY): (Demet, ba�lanarak olu�turulmu� deste olup daha çok çiçek’in anlam ekseninde bulunur. �iir, çiçe�e 
benzetilmi�, ancak çiçek söylenmemi�tir. Benzetilen söylenmeyerek kapal� e�retileme yap�lm��t�r.); Can Ku�um 
(MEL/GOY): (Can, insan� diri tutan manevî özdür. �nsan�n en de�erli varl��� oldu�u için insanlar, onu çok de�er 
verdikleri ve derin bir sevgi duyduklar� varl�klar�n benzetileni olarak kullan�r. Can�m karde�im, can dostum vb. 
kullan�mlar karde�in, dostun canla bir tutuldu�unun, söz konusu varl�klar�n bedendeki can gibi oldu�unun ifadesidir. 
Öte yandan beden-can münasebetinde de beden, kafes; can, ku�tur. Dolay�s�yla can ku�u bir yal�n benzetmedir. Can 
ku�unun kafesten uçmas� ise ölümün imgesel ifadesidir.); Çifte Kumrular (KT/EY): (Kumrular, güvercin tak�m�ndan 
ufak yap�l� ötücü ku�lard�r. Kumru e�lerin birbirlerine ba�l�l�klar�, dem çekmeleri dikkat çekicidir. Çifte Kumrular, 
sevgileri co�kun ayr�lmaz ikililerin sembol benzetilenidir.); Çocuk Penceremde Ku�lar (YÇ/ZY): (Kapal� mekânlar� 
ayd�nlatmak ve havaland�rmak amac�yla duvarlarda olu�turulan çerçeveli, caml� aç�kl�k olan pencere,  burada 
çocukça bir bak��� imgeleyen bir benzetilendir.); Çocuklar Gibi Güzel Öyküler (VK/3EY): (Öyküler, güzellik 
yönünden çocuklara benzetilerek, dört ö�esi mevcut tam bir benzetme yap�lm��t�r.); Çocuklar �nsan Tomurcuklar� 
(AY/BY): (Tomurcuk, çiçek açacak goncad�r. Bu adda insan, tomurcuk veren bir çiçe�e; çocuklar, onun 
tomurcuklar�na benzetilmi�tir. Çiçek ‘benzetilen’, söylenmeyerek kapal� bir e�retileme yap�lm��t�r.); Dev Adamlar 
(S�/BY): (Dev, çok iri genellikle korkunç bir masal yarat��� olup ola�anüstü irilik ve güçte olan insanlar�n 
benzetilenidir. Adamlar, dev’e benzetilmi�tir.); Ebemku�a�� (ET/CY): (Kemer biçimindeki renkli gök manzaras�, 
ku�a�a benzetilmi�tir. Benzetme unsurlar�ndan sadece benzetilenin söylenmi� olmas� bir aç�k e�retilemedir. Ku�a�a 
tamlayan olarak ebem’in seçilmesi ise bir sevimlile�tirmedir.); Gökte Ay Portakald�r (AA/ÇVY): (Portakal, turuncu 
rengi, kokusu ve �ekliyle insanlar�n dünyas�nda önemli bir meyvedir.  Burada �ekil ve rengiyle Ay’�n benzetilenidir.); 
Gülibik (ÇÖ/CY): (Gül, rengi ve güzel kokusuyla simgele�en bir bitki; ibik, horoz, hindi vb. hayvanlar�n tepesinde 
bulunan k�rm�z� deri uzant�s�d�r. Gülibik, sevimlilik ifadesi bir yal�n benzetmedir. Di�er taraftan horozun bir organ� 
olan Gülibik’in bir özel ad olarak horozu kar��l�yor olmas� ayn� zamanda bir düz de�i�mecedir.); Oklu Kirpi �le 
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Konakl� Kaplumba�a (SBU/CY): (Ok, sivri uçlu delici alet; konak, gösteri�li evdir. Kirpinin dikenleri oka; 
kaplumba�an�n �ekilli sert kabu�u kona�a benzetilerek aç�k e�retileme yap�lm��t�r. Ayr�ca k ve p ünsüzlerinin tekrar� 
da bir aliterasyondur.); Yaprakta Sevgi Büyütmek (ZÜ/BY): (Sevgi, insan� bir �eye veya bir kimseye kar�� yak�n ilgi 
ve ba�l�l�k göstermeye yönelten duygudur. Büyütmek, yeti�tirmek, ço�altmakt�r. Soyut olan sevginin yaprakta 
büyütülmesi, onun bir canl�ya/çiçe�e benzetildi�ini gösterir. Benzetilen söylenmedi�i için burada kapal� bir 
e�retilemeden söz edilebilir.); Ya�am� Tartan Terazi (BB/PUY): (Do�an�n hassas dengesi, teraziye benzetilerek 
somutla�t�r�lm��t�r. Ancak ya�am� terazide tartmak ola�an de�ildir. Dolay�s�yla Ya�am� Tartan Terazi al���lmam�� bir 
ba�da�t�rmad�r.); Y�ld�z Ya�muru (NT/EY): (Gök cisimlerinin art arda kay���/yan��� ya�murun ya����na 
benzetilmi�tir.18); Y�ld�z Yavrusu (AK/BY): (Yavru, yeni do�mu� hayvan veya insand�r. Y�ld�za yavru isnat edilerek 
y�ld�z, canl�lara benzetilmi�tir. Benzetilen söylenmedi�i için Y�ld�z Yavrusu kapal� bir e�retilemedir.) 
 
a.2.3. Düzde�i�meceli Adlar 
Parça-bütün, genel-özel, iç-d��, neden-sonuç vb. ili�kilerde gerçekle�en düzde�i�mece (mecaz-� mürsel), benzetme 
ilgisi olmaks�z�n bir sözün ba�ka bir söz yerine emaneten kullan�m�d�r.  
 
�ncelenen 550 addan 5’inde düzde�i�mece görülmektedir. Örnekler a�a��da s�ralanm��t�r: 
 
Alakanat (AB/TY): (Kanat, hayvanlarda uçma organ�d�r. Organ/parça, bütünü kar��lam��, bütünün özel ad� 
olmu�tur); Anne Kalbe Gizlenir (SY/T�Y): (Kalbe gizlenen anne de�il onun sevgisidir.); Da��n�k Çocuk (AA/UBY): 
(Da��n�k olan çocu�un kendisi/bedeni de�il görünümü veya ortam�d�r.); Geçit Vermez Çanakkale (MÖ/T�Y): 
(Çanakkale’den kas�t, içindeki insanlard�r.); Kahkahac� S�n�f (M�/BY): (S�n�ftan kas�t ö�rencilerdir. Mekân 
söylenmi�, içindekiler kast edilmi�tir.). 
 
a.3. Seslenmeli (Nidal�) Adlar 
Seslenme, anlat�m� kuruluktan kurtar�p duygulu k�lan önemli bir estetik de�er, bir dramatizasyon arac�d�r. �ncelenen 
550 addan 47’sinde, seslenme bu i�leviyle öne ç�kmaktad�r. Seslenme örneklerinin çok az� d���ndakiler, yüksek tonlu 
bir nidadan çok uyarma, istek, yalvarma, kavu�ma, ayr�lma ve soru bildirmektedir.  

 
Tespit edilen örnekler �unlard�r: 

 
Uyarma bildirenler:  
Anne Dersim Bitmedi (M�/BY); Art�k Çok Oldunuz (AK/BY); Barboros Hayrettin Geliyor (FFT/�K); Dikkat 
Dikkat (OA/T�Y); Dikkat Maymun Ç�kabilir (AÖ/TY); Eyvah Ormana Ay�lar Gelecek (MG/EY); Miyaaav! 
(TT/ES�Y).   

 
Emir bildirenler:19 
Yol Ver Deniz (HB/BY); Aç Perdeyi Ben Geldim (AA/UBY); �ark�n� Denizlere Söyle (SA/CY).  
 
�stek bildirenler:  
Eskiler Al�r�m! (SA/CY); Gel Dünyay� Seyredelim (MG/CY); Ah Bir Büyüsem (SK/KÖY); Ah Bir Sincab�m Olsa 
(HG/BY); Bar�� �stiyorum (�Y/MEB); Ben Bir Ku� Olsayd�m (OFG/ES�Y); Bulutlar Örtmese Güne�i (GA/MEB); 
Dünya Çocuklar�n Olsa (GD/AKY); Ke�ke Ad�m Melek Olsayd� (AT/NY); Ad�m Çocuklar�n Olsun (MG/ÇVY); 
Babam Duymas�n (AA/UBY); Bana Bir Masal Anlat (SM/EY); Bana Çocuklu�umu Anlat (ÜK/BY); Bir Kutu 
Tebe�ir �stiyoruz (HG/BY). 
 
Yalvarma bildirenler: 
Affet Babac���m (GE/BBY); Ne Olur Ölme Dede (AT/NY); Ya�ayacaks�n A�ac�m (HO/MEB). 

������������������������������������������������������������
18Büyüklükleri genellikle bir toz tanesinden bir çak�l ta��na kadar olan, güne� çevresinde de�i�ik yörüngelerde 
dolanan irili ufakl� gök ta�lar� atmosfere girdiklerinde h�zlar� nedeniyle sürtünerek yanarlar. Y�ld�zlarla ilgisi olmayan 
ancak ���k saçan bu cisimler halk aras�nda y�ld�z olarak nitelendirilmekte ve bu olay�n s�kl�kla olu�u y�ld�z 
ya�muru/kaymas� olarak nitelendirilmektedir (bk. www.biltek.tubitak.gov.tr).    
19Emir ve iste�in ay�r�m�, biçimbirimlerin görev adlar�na göre de�il, ba�lam�n bildirdi�i genel anlama göre 
yap�lm��t�r. 
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Kavu�ma bildirenler: 
Merhaba Sevgi (AK/BY); Ho� Geldin Esin Perisi (AYÇ/UBY); Ho� Geldiniz Uzayl�lar (S�/BY). 
 
Ayr�lma (Veda) bildirenler: 
Gün����� Ho�çakal (ÜT/CY); Ho�ça Kal Küçük (TDK./BY). 
 
Soru bildirenler:20  
Soru unsurlar�; sözün ezgisine, mesaj iletim gücüne katk� sunan, sözü etkili k�lan önemli estetik de�erler olup 
özellikle merak duygusunu tetikleme, heyecan olu�turma gibi aç�lardan i�levseldir.   
Soru düzenindeki adlar �unlard�r: 
 
Atlar Nerede K��layacak (AE/ESY); Ay� Yavrusunun Uykusu Nereye Kaçt� (ZSD/TY); Bu Havada Gelir mi Bahar 
(YE/MK); Deyim mi Demeyim mi? (MEÇEUY); K�zlar Sünnet Olur mu? (MY/BY); Mavi Ku�u Gören Var m� 
(ÇÖ/CY); Menek�e'yi Kim Çald� (T�Ö/TY); Nas�lettin Hoca (AMA/NESY); O�lum Nerdesin (AA/UBY); Orman�n 
Renkleri Kimde (AA/UBY); Ö�retmen Neden Ç�ld�rd� (MY/UBY); Pembe Ku�a Ne Oldu (SA/CY); Rükü� Kral Ne 
Giymi� (ÇG/TY); Uzayda Kedi Var m�? (ÜK/BY); Uzayl�lar Ne Renk Ayakkab� Giyer? (YE/EY). 

 
a.4. Tekrarl� Adlar  
Tekrarlar, duygu ve dü�üncelerin ritmik ifade vas�talar�d�r. Edebî metinlerde bazen bir sesbirim, bazen bir ek, bazen 
de anlaml�-anlams�z sözcüklerin tekrar�yla renkli/estetik ve etkili anlat�mlar�n yakaland��� görülür. �ncelenen 550 
kitap ad�ndan 42’si bu özellikleriyle öne ç�kmaktad�r.  
 
Tekrarlanan unsurun özelli�ine göre adlar�n tasnifi �öyledir: 
 
Ses Tekrarl� Adlar  
24 adda ünsüz ve ünlü tekrarlar�n�n (aliterasyon/asonans) bilinçli olarak yap�ld��� gözlenmektedir. Örneklerden 
özellikle Somon Simsim Yunus Yoyo gibi yak��t�rmal� olanlar; +� ve +c�k biçimbirimli küçültme/sevimlile�tirme 
bildirenler dikkat çekicidir:  
 
Balina ile Mandalina (FHD/YKY); Bolluk Ba�� (FABÖ/MUY); Bugu ile Nunu'nun Balon Gezisi (SK/MEB); Çal� 
Çiçe�i (AA/TY); Ç�ng�rakl� Çoban (M�/BY); Formik ile Mirmik (MA/BY); Hayri Potur Harry Potter'a Kar�� 
(M�/BY); Ku� Kulesi (F�A/TY); Sak�z K�z�n Günleri (SA/CY); Somon Simsim Allah'�n Selam �smini Ö�reniyor 
(NK/T�Y); Sufi �le Pufi (M�Z/ÇVY); Tsunami Sand��� (NT/EY); Uykucu Ufuk (ZÜ/BY); Yunus Yoyo Allah'�n 
Rahman �smini Ö�reniyor (NK/T�Y); Zeki'nin Zekas� Kaçt� (MY/BY); H�rs�z Kedi Bal���m� Yedi (AT/ÇVY); 
Kaplumba�a ve Ku�lar (ES/BY); Kirpi �le Kestane (FO/YKY); Yank�l� Kayalar (AYB/T�Y). 
 
�u adlardaki tekrarlar�n küçültme/sevimlile�tirme i�levleri öne ç�kmaktad�r:  
 
Ali� �le Mavi� Hayvanat Bahçesinde (CT/AKY); Ay�ecik ile Fatmac�k (HLS/BY); Bir Küçücük Aslanc�k Varm�� 
(TDK/BY); Bir Küçük Osmanc�k Vard� (HNC/T�Y); Sab�rc�k Sultan (�K/T�Y).  

 
Sözcük Tekrarl� Adlar 
18 adda yer yer ses tekrarlar� da görülmekle birlikte, sözcük tekrarlar� öne ç�kmaktad�r. Bunlardan 10’u çocuklar�n 
ilgisini çekecek sesde�erli/yak��trma sözcüklerin21 tekrar�ndan olu�maktad�r:  
 
Bisikletim V�z V�z (M�/BY); Ç�t�p�t� Han�m (HLS/ÇVY); Denizat� D�g�d�k Allah'�n �afi �smini Ö�reniyor (NK/T�Y); 
Duma Duma Dum (ZÜ/BY); F�rt O Dala F�rt Bu Dala (ÖL�/UBY); Fili Fili Ku� Dili (MG/EY)22; Hokus Pokus 

������������������������������������������������������������
20 Soru i�aretinin kullan�m� konusunda, adlar�n orijinal yaz�m� esas al�nm��t�r. 
21Özellikle ilk çocukluk döneminde, büyüklerin de�i�ik sesler ç�karmalar�na çocuklar�n kendilerinden geçercesine 
gülmeleri, bunu bir oyun olarak görmeleri, çocuklar�n garip seslere kar�� duyarl� olduklar�n�, yak��t�rma seslerin, 
çocuklar�n ilgisini çekti�ini gösterir. 
22 Bu ad, Fil fiili, dibi k�ll�. (i�de ) bilmecesini and�rmaktad�r. (bk. Ba�göz, Tietze, 1999: 345). 



 
 
 
Edebî Özellikleri Aç�s�ndan Çocuk Kitap Adlar�                                                                     Fevzi Karademir 

� 39

(M�/BY); Kakara Kikiri (MG/EY); Profesör Ha�ur Hu�ur (M�Z/K�PY); Puf, Pufpuf, Cuf, Cufcuf ve Cino 
(SA/CY).  

 
8 adda anlaml� sözcüklerin aynen tekrar� görülmektedir. Bu tekrarlar�n belirgin bir yükleme ba�lanmay���, adlara 
eksiltili bir hava vermi�, okuyucu için merak uyand�r�c� olmu�tur:  
 
Al Pembecik Gül Pembecik (HA/T�Y): (güzelleme, sevimlile�tirme); Damla Damla (REÜ/RK): (s�n�rl�l�k/süreklilik 
bildirme); Güle Güle (FK/MEB): (iyi halin süreklili�ini dileme); Yap�� Yap�� (�K/T�Y): (peki�tirme); Sandal Sandal 
Masallar (�Y/CY): (peki�tirme, somutlama); Tatl� m� Tatl� Duam Kanatl� (YD/T�Y): (peki�tirme, kapal� 
e�retileme/somutlama); E�ek E�ekken (�A/CY): (�a��rtma, ilgi çekeme); Ninelerin Ninesi (KT/EY): (sevgiyi 
peki�tirme). 
 
a.5. Tezatl� Adlar  
Tezat, anlamca z�t sözcüklerin bir arada kullan�m�d�r. Her zaman sözcüklerin birebir anlam kar��tl���na dayanmaz. 
Bazen Anneannem Askere Gidiyor (M�/BY) örne�indeki gibi birbiriyle uygun dü�meyen durumlar� da imgeler.   

 
Tezat, çocuklar�n dü�ünsel ve dü�sel dünyas�nda kavramlar�n belirginle�tirilmesi, ye�lenen de�erlerin benimsetilmesi 
ve çirkin görülenlerden çocuklar�n uzakla�t�r�lmas� gibi noktalarda i�levseldir. Kar��t durumlar� iç içe göstererek 
�a��rtma, sözü oyuna dönü�türme gibi özellikler de tezad�n i�levlerindendir. 

 
�ncelenen 550 kitap ad�n�n 27’sinde kavram veya durumlar�n kar��tl���na dayanan tezad�n öne ç�kt��� görülmektedir. 
Tespit edilen tezatl� adlar a�a��da s�ralanm��, tezad�n kayna�� ayraçta belirtilmi�tir. 

 
Ak Gün Kara Gün (�K/T�Y): (Ak ‘beyaz’, dilimizde, lekesizli�in, safl���n, huzurun vs. simgesidir. Ak yüz, ak süt, ak 
gün bunun göstergesidir.  Kara ‘siyah’, kusurun, günah�n, huzursuzlu�un vs. simgesidir. Kara yüz, kara gün, kara 
yaz�/baht bunun göstergesidir. Dolay�s�yla akla kara z�t kavramlard�r. Bu z�tl�k ak gün a�art�r, kara gün karart�r 
atasözünde belirgindir.); Gülen Ayva A�layan Nar (�K/T�Y): (Gülmek ve a�lamak z�t anlaml� insanî eylemlerdir. 
Ayva ve nar�n bu eylemleri gerçekle�tirmesi, ayn� zamanda bir ki�ile�tirmedir. Bu meyve adlar� insanlar için özel ad 
olarak da kullan�l�r. Bu durumda eylemler ola�anla��r, ki�ile�tirme ortadan kalkar.); Anneannem Askere Gidiyor 
(M�/BY): (Ülkemizde kad�n�n askere gitmesi al���lm�� bir durum de�ildir. Özellikle güç ve devinimi simgeleyen 
askerli�in, güçsüzlük ve ya�l�l��� ça�r��t�ran anneanne ile ba�da�t�r�lmas� durumsal bir tezatt�r,  ola�an� a�mad�r. 
Ayr�ca seçilen ‘gidiyor’ fiilinin, k�l�n�� ve bak�� (görünü�) özelli�i itibariyle bir devinime geçi�i bildirmesi de bir 
serüveninin ba�layaca��na/ba�lad���na i�aret etmesi, merak ve heyecan duygusunu tahrik etmesi aç�s�ndan 
önemlidir.); Anneannem Cankurtaran (M�/BY): (Cankurtaran sözcü�ünün anlam yükünde devinim, tehlike, heyecan 
vard�r. Ya�l�l�k, güçsüzlük ve harekette s�n�rl�l�k gibi kavramlar� ça�r��t�ran anneanne’nin cankurtaran rolünü 
üstlenmesi durumsal bir tezatt�r, ola�an de�ildir.); Anneannem Gelin Oldu (M�/BY): (�lk anlam� itibariyle evlenmek 
üzere haz�rlanm��, süslenmi� k�z veya henüz evlenmi� bir tazeyi ça�r��t�ran gelin s�fat�n�n, torunu olan ya�l� bir 
kad�na yak��t�r�lmas� saçmaya yak�n durumsal bir tezatt�r. Ancak çocuk dünyas� için ola�an d��� olan bu durum, 
normal �artlarda ola�and�r. Zira herhangi bir nedenle e�inden ayr�lan ya�l� bir kad�n�n yeniden gelin olmas� da 
mümkündür.); Biber O�lan'la �eker K�z (NÜK/BY): (Biber ac�y�, �eker tatl�y� ça�r��t�r�r. Tatl�-tuzlu gibi ac�-tatl� da 
iki z�t tad� kar��lamaktad�r.); Bolluk ve Sava� (B�A/CY): (Sava�, k�tl�k ve sefaleti; bar��, bolluk ve mutlulu�u 
ça�r��t�r�r. Dolay�s�yla Bolluk ve Sava� birbirini iten kavramlard�r. Sosyolojik olarak bu kavramlar�n birbirini 
do�urmas� ise ayr� bir konudur.); Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler (SBU/CY): (Büyük ve küçük, z�t anlaml� 
sözcüklerdir. Büyük Atatürk’ten büyük de�il, küçük öykülerin verilmesi durumsal bir tezatt�r.); Can Dede'nin 
Oyuncaklar� (HK/BY): (Çocuk ve dede insan ya��n�n iki uç/z�t noktas�n� gösterir. Günlük dilde Oyuncak, ‘dede’nin 
de�il ‘çocuk’un kavram alan�nda yer al�r. Dolay�s�yla çocuk-oyuncak ili�kisi, tenasübü; dede-oyuncak ili�kisi, 
durumsal bir tezad� imgeler. Ancak oyuncak’�n mecazen çocuk/torun anlam�nda kullan�lmas� ili�kiyi ola�an k�lar.); 
Da� Denize Kavu�tu (ÜK/BY): (Da� dura�an, deniz devingendir. ‘Da� da�a kavu�maz’; ‘deniz dalgas�z olmaz’ bu 
gerçe�in ifadeleridir. Kavu�ma eylemi i�te� çat�l� olmakla birlikte burada hareket tek tarafl� gerçekle�tirilmi�tir. 
Hareketi gerçekle�tirenin deniz de�il dura�an özellikteki da� olmas� durumsal bir tezatt�r.); Dede ile Torun (KT/EY): 
(Dede ile torun bir yandan yak�n akrabal��� temsil ederken di�er yandan ya��n z�t iki uç noktas�n� göstermektedir.); 
Gelin Bebek (M�/BY): (Gelin ve bebek, kavramsal olarak birbirinden uzak kategorileri gösterir. Normal �artlarda bir 
bebe�in gelin olmas� dü�ünülemez. Bu bak�mdan tamlama, ilk anlam�yla durumsal bir tezatt�r. Ancak çocuk 
dünyas�nda kurgusal olarak gelecek yak�nla�t�r�l�r. Çocuklara gelin gibi süslenmi� oyuncak bebekler sunulur. Böylece 
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tamlama, kavramsal olarak ola�anla��r.23); Güzel ve Çirkin (NAG/T�Y): (Güzel, duyu organlar�m�za ho� gelen; 
çirkin, gelmeyendir. Dolay�s�yla, güzellik ile çirkinlik birbirinin derecelerini bildiren z�t kavramlard�r.); Kalbim 
Küçük Sevgim Büyük (H�/T�Y): (Küçük, boyutlar� benzerlerine göre ufak; büyük, fazla oland�r. Küçük kalpte büyük 
sevginin bulunmas�, durumsal bir tezatt�r.); Kara Pamuk (M�/BY): (Pamu�un genel zihinsel tasar�m� beyazd�r. Kara 
Pamuk tamlamas�, bu yönüyle al���lmam�� bir ba�da�t�rma, durumsal bir tezatt�r. Ancak pamuk bir hayvan ismi 
oldu�unda ba�da�t�rmadaki bu ola�an d���l�k ortadan kalkar, kara renkli bir hayvan zihinde canlan�r.); Ya�as�n 
Anneannemspor (M�/BY): (Trabzon Spor, Denizli Spor gibi kulüp adlar�, al���lm�� ba�da�t�rmalard�r. Ancak ileri bir 
ya��, harekette k�s�tl�l��� ça�r��t�ran anneannenin, devinim ifade eden sporun tamlayan� olmas� ve bu tamlaman�n bir 
kulübü imgelemesi durumsal bir tezatt�r.); Kelkaya'n�n Me�esi (AB/TY): (Saç� dökülmü� veya do�u�tan saç� 
olmayan gibi anlamlara gelen kel sözcü�ü, insan sözcü�ünün anlam ekseninde bulunur. Bu yönüyle Kel Kaya bir 
nitelik aktar�m�, k�smî bir ki�ile�tirmedir. Bir tür orman a�ac� veya orman anlam�ndaki me�e ise daha çok gür saç ve 
sakal� imgeler.  Sert ve kel olan kayan�n iyeli�inde me�enin bulunmas�, durumsal bir tezatt�r.); Korkak Kahraman 
(M�/BY): (Korkak, olmayacak �eylerden çekinen; kahraman, cesaretle korkulan �eylerin üzerine giden ve tehlikeli 
anlarda yararl�l�k gösterendir. Korka��n kahraman�n s�fat� olmas�, durumsal bir tezat, saçmaya yak�n bir 
kullan�md�r.); Küçük Ar� Büyük Ar� (M�/BY): (Küçüklük ile büyüklük z�t kavramlard�r.); Küçük Çocuk ve Ya�l� 
A�aç (ZK/AY): (Küçüklük ile ya�l�l�k ya��n z�t iki noktas�na i�aret etmektedir.); Minik Sultan Beceriksiz Palyaço 
(AK/BY): (Sultan, padi�ahlar�n, ebeveyn ve çocuklar�n�n unvan�d�r. Palyaço, acayip k�l�kl� güldürü oyuncusudur. 
Miniklik, büyüklük ve hükümranl��� ça�r��t�ran sultanla; beceriksizlik, palyaço ile ba�da��r de�ildir. Dolay�s�yla bu 
tamlamalar durumsal bir tezad� resmetmektedir.); Padi�ah K�z�yla Kaz Çoban� (NAG7T�Y); Prenses ve Çoban 
(ÜO/MEB): (Padi�ah k�z�/prenses ile kaz çoban�/çoban, z�t iki sosyal statüyü temsil etmektedir.); �eker'le Biberin 
Geli�i (NÜK/BY): (�eker ile biber, tatl� ile ac� gibi birbirine z�t tatlar� kar��lar. Ho�a giden ki�ilerin �ekere ‘�eker gibi 
adam’; sinirli, incitici tiplerin bibere ‘Arnavut biberi gibi adam’ benzetilmesi bunu gösterir.); Uslu-Yaramaz 
(CG/YKY): (Uslu, toplumu, çevresini rahats�z etmeyen, edepli; yaramaz, söz dinlemeyen, ha�ar� anlam�ndad�r. Uslu 
ile yaramaz z�t kavramlard�r.); Yengeçten Korkan Köpek (HK/BY): (Parçalay�c� ve cüsseli bir varl�k olan köpe�in 
yengeçten korkmas� durumsal bir tezatt�r.); Zengin Olan Dilenci  (YB/NESY): (Zenginlik ile dilencilik birbirine z�t 
kavramlar olup dilencinin zengin olmas�, durumsal bir tezatt�r.). 

 
a.6. Ödünçlemeli Adlar 
Ödünçleme, söze güç ve güzellik katmak için me�hur ferdi veya anonim ibarelerin bütününü ya da bir parças�n� 
metinde nakletmektir. (bk. Karata� 2004: 222). �ncelenen 550 kitap ad�ndan 15’i masal, bilmece, deyim, f�kra, �ark�, 
oyun tekerlemesi gibi ürünlerden ödünçlemedir. Önemli bir k�sm�nda ses/sözcük tekrar�ndan kaynaklanan bir ahengin 
gözlendi�i bu adlar, merak uyand�rma, sözü oyuna dönü�türme, dramatize etme gibi aç�lardan i�levseldir. 
 
 
Tespit edilen adlar �unlard�r: 
 
Bilmece Bildirmece (MKS/BY): (bilmece tekerlemesi); Bilmemek Ay�p De�il (SB/T�Y): (Bilmemek ay�p de�il, 
ö�renmemek (sormamak) ay�p atasözünden.); Bir Varm�� Bir Yokmu� (MR�/ÇVY): (masal tekerlemesi); Deve Tellal 
Pire Berber �ken (TDK./BY): (deve ile pirenin ki�ile�tirildi�i masal giri� tekerlemesi); Dedi�im Dedik Karga 
(�K/T�Y): (Bir konuda �srar eden inatç� insanlar için kullan�lan dedi�im dedik, çald���m düdük deyiminden. Karga 
ki�ile�tirilmi�.); Dönme Dolap Döner Kebap (HK/BY): (kal�p söz); Duyduk Duymad�k Demeyin (M�/BY): (eskiden, 
bir haberi duyurma sözü); Elma Dersem Ç�k (BT/CY): (oyun sözü); Gökten Üç Elma Dü�tü (HLS/ÇVY): (masal 
biti� tekerlemesi)24; Onlar Ermi� Murad�na (NÜK/BY): (masal biti� tekerlemesi); Pencereme Konmu�tu (�A/CY): 
(çocuk �ark� sözü); Portakal� Soydum Ba�ucuma Koydum (MKS/BY): (oyun tekerlemesi); Teptim Tekerlendi 

������������������������������������������������������������
23 Bebek, ayn� zamanda güzel bir siman�n veya kad�n�n benzetilenidir. 
24Gök, insano�lu için esrarengizdir. Oradan varl�klar�n/garip yarat�klar�n inme dü�üncesi heyecan vericidir. Bu 
dü�ünce, kurgusal olarak halk ürünlerine yans�m��t�r: ‘Hazreti Ali'nin düvesi, gökten iner bo�as�: Cevap: ya�mur); 
Gökten indi bir padi�ah, ad� yok / bindi�i at�n can� yok: Cevap: çocuk’ (Ba�göz, Tietze, 1999: 636;710). Bunca 
ke�iflere ra�men gök, insan için bugün de esrar�n� korumaktad�r. Gökten çe�itli varl�klar�n indi�i/inece�i (UFO vb.) 
iddialar�n�n önemli ölçüde dikkat çekmesi, gökle ilgili maceralar�n roman ve filmlere konu olmas� da bunu 
göstermektedir. 
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Öptüm �ekerlendi (ZÜ/BY): (bilmece)25; Ya Tutarsa (GA/T�Y): (f�kra sözü); Yorgan gitti Kavga bitti (AY/MEB): 
(deyim).  
 
b. Di�er Adlar  
�ncelenen 550 kitap ad�ndan 221’i do�rudan bir edebî sanata kar��l�k gelmemektedir. Ancak bu adlar�n ekseriyetinde 
bir edebîle�tirme çabas�n�n var oldu�unu söylemek mümkündür. Küçültme (Minik Papatya)26, ac�nd�rma (Kolsuz 
Bebek), sevimlile�tirme (Al Yanakl� Hasan), merakland�rma (Heybedeki S�r), varl��� birinci ki�i (ben) iyeli�inde 
gösterme (Benim K�rm�z� Pabuçlar�m)27 gibi çe�itli duygu ve dü�ünceleri bildiren betimleyici unsurlarla bezeli 
adlar�n veya bir maceray� dramatize eden tam veya k�saltmal� söz dizilerinden olu�an adlar�n (Kerem'i Kimse 
�stemiyor, Arkada��m �çin, Bülbül �le Leylek gibi) basit olanlara nazaran çok daha fazla olmas� ve çocuk dünyas�nda 
önemsenen sözcüklerin özenle seçilmesi, bu çabay� gösterir. �imdi söz konusu adlar� öne ç�kan özelliklerine göre 
topluca görelim. 
 
�u adlarda, betimlemenin öne ç�kt��� görülmektedir. S�fat tamlamas� kurulu�undakilerde nitelik bildirme, ad 
tamlamalar�nda ise daha çok iyelik ilgisiyle belirtme söz konusudur: 

 
Akl�mda Kalan Masallar (DS/BY); Al Yanakl� Hasan (M�/BY); Ala Geyik (ZG/EY); Alaca Bayku� (AU/BY); 
Arkada��m Cingo (HY/BY); Armutçu Ay� (M�/BY); A��c� Baba (HH/BY); Bandocu Çocuk (M�/BY); Batakl���n 
K�y�s�ndaki Ev (YA/GK); Beyaz Pelerinli K�z (HLS/ÇVY); Bir Bayram Günü (MA/BY); Bir �ampiyonluk Öyküsü 
(ZÜ/BY); Boyal� K�rlang�ç (�A/CY); Ceylânl� Bahçe (KT/EY); Çilçilli Tavuk (YK/MEB); Çilli Zeynep 
(AYY/MEB); Çizmeli Osman (M�/BY); Da�a Dü�en Uçak (HY/BY); En �yi Arkada��m (KÖ/TY); Eski Bir Masal 
(KT/EY); Fedakar Anne (ZC/MEB); Gücünü Yitiren Kral (PÖ/BY); Güldüren Uçurtma (M�/BY); Güne�e Vurgun 
Çocuk (�A/CY); Heybedeki S�r (ÇG/TY); I��klar� Seven Böcek (GA/CY); �lk Zafer (HK/MEB); Kabakç� Amca 
(M�/BY); Kanl� Gömlekler (FOGY); Kara Kedi (�K/T�Y); Karadeniz’deki Yunus (BA/CY); Kar�� Pencere 
(SA/CY); Kavanozda �ki Bal�k (�S/BY); K�r�k �emsiye (SA/CY); K�rm�z� Elma (FO/YKY); K�z�lderili Çocuklar 
(M�/BY); Kirli Benek (T�Ö/TY); Kolsuz Bebek (KT/EY); Kuklac� Çocuklar (M�/BY); Ku�adal� Metin Kaptan 
(M�/BY); Kuyudaki Asker (HK/BY); Küçük Bal�kç�lar (HY/BY); Küçük Çalg�c�lar (SD/BY); Küçük Futbolcu 
(M�/BY); Küçük Han�m (FK/ MEB); Küçük �stiridye (ÇG/TY); Küçük Kahraman Yavuz (ES/BY); Küçük K�rm�z� 
Bal�k (�H/MEB); Küçük Mavi Tren (AK/BY); Küçük S�rlar (SA/CY); Mavi Irmak (HK/TY); Mavi Kanatl� Bir Ku� 
(SY/T�Y); Mavi Ku� (NÜK/BY); Mercan Kolye (KT/EY); Minik Papatya (ÇG/TY); Mutlulu�u Arayan Adam 
(ST/MEB); Obur Prenses (ÇG/TY); Sakar Tay (HY/BY); Sar� �apkal� Kardan Adam (M�/BY); Sar�tay (SBU/CY); 
S�ska Bal�kç� (HK/BY); Sinsi Plan (RUA/MUY); Son Çocuk (KT/EY); Sürüsünü Yitiren Küçük Fil (PÖ/BY); 
Süslü K�zlar (M�/BY); Tarihe �an Veren Türk (FFT/�K); Topra�a Dü�en Tohum (PÖ/BY); U�urlu Çocuk 
(KT/EY); Uysal Dev (ZÜ/BY); Vanilya Kokulu Mektuplar (SA/CY); Yaln�z Mart� (HG/BY); Yaral� Fok 
(HÜY/SY); Yedi Renkli Saat (M�/BY); Yeni Sevinçler (NÜK/BY); Ahmet’in Güvercinleri (PI/MEB); Ana Hakk� 
(KT/EY); Annemin Mektuplar� (HK/BY); Bayram �enli�i (ÜG/ÇVY); Becerikli Çocu�un Dü�leri (HH/BY); 
Beceriksizler Sirki (AK/BY); Benim Hikayem (ZK/AY); Benim Kendimin Sözlü�ü (AK/TY); Benim K�rm�z� 
Pabuçlar�m (NTI/EY); Be� Karde�ler Masal� (�S/BY); Bizim Can (NB/ÇVY); Bizim Soka��n Çocuklar� 
(NZ/ÇVY); Boncuk Adas� (ÜK/BY); Can Dede'nin Çocuklar� (HK/BY); Cem'in Çaydanl��� (NÜK/BY); Cimrinin 
Kedileri (ÜG/MEB); Çocuk H�rs�zlar� (KT/EY); Çocuklar�n Orman� (M�/BY); Çocukluk Serencam� (NA/MEB); 
Deniz Masal� (CG/CY); Do�a'n�n Yayla Günlü�ü (HG/BY); Do�umgünü Hediyesi (BA/CY); Dünyam�z�n �lk 
�afa�� (B�A/CY); Dünyan�n Bütün Kedileri (ÇÖ/CY); Dünyan�n En Güzel A�ac� (AA/UBY); Ebru'lar�n Tatili 
(NÜK/BY); Ekmek Paras� (M�/BY); Elifin Dünyas� (SU/MEB); Eski Köyün Gizi (HG/BY); Fil Yavrular� 
(MG/EY); Gece Ku�lar� (KT/EY); Göl Çiçekleri (ÇG/TY); Gül A�ac� (HEÖ/ÇVY); Güzelçaml�’n�n Kay�p Panteri 
������������������������������������������������������������
25Teptim tekerlendi, öptüm �ekerlendi; bal ile badem, ne tatl� âdem. Cevap: baklava, kavun, karpuz vb. (bk. Ba�göz, Tietze, 
151: 73.2). 
26Çocuklar�n, büyüklere nispeten boylar�, giysileri, araçlar� vs. küçüktür. “Küçük!” hitab�yla kar��la�malar� al���k 
olduklar� bir durumdur. Dolay�s�yla “küçüklük”, çocuk dünyas�n�n ba� kavramlar�ndand�r. Yazar�n kitap adlar�nda 
küçük ve onun peki�tirmeli kar��l��� olan minik betimleyicilerini kullanmas�, eseri onlar�n dünyas�na yakla�t�r�r, eser 
kahraman�yla özde�im kurmalar�n� sa�lar. 
27Bu adlarda, varl�klar�n ben’in iyelik dairesinde gösterilme çabas� görülmektedir. Reklâm dili aç�s�ndan i�levsel olan 
ben iyelikli ifadeler, çocu�un ruhsal aç�dan kendini, iyelikli varl��a dolay�s�yla da esere yak�n hissetmesini, varl���n 
gerçek veya kurgusal sahibiyle özde�im kurmas�n� sa�lar.     
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(HTA/CY); �çler Ac�s� (KT/EY); �kizlerin S�rr� (AK/BY); Kar Tanesi (SBU/CY); Kar�ncan�n Karde�i (ÇG/TY); 
Kelo�lan'�n Dü�ü (AU/BY); Kelo�lan'�n Oyunu (MR�/ÇVY); Kent Dü�leri (HK/TY); Kör Kaptan�n Serüvenleri 
(HY/BY); Ku� A�ac� (MR�/ÇVY); Lodos Yolcular� (SA/CY); Mart�lar Adas� (ZS/CY); Mutluluk Soka�� (F�A/TY); 
Niyet Tav�an� (HÜY/SY); Orman Çocu�u (NAG/T�Y); Ressam�n B�ld�rc�nlar� (HH/BY); Selo’nun Ku�lar� 
(CK/CY); Setenay'�n A�ac� (SÖ/BY); Sevgi Çiçe�i (H�/MEB); Sevgi Ku�lar� (HK/BY); Simitçilerle Boyac�lar�n 
Maç� (S�/BY); Sokak Ku�u (F�A/TY); Vampir Öyküsü (MY/BY); Yol Ayr�m� (NUP/MUY); Yusuf'un Treni 
(M�/BY); Zehir Çiçekleri (AYY/MEB). 
�u adlardaki betimleme, bir unvanla tan�tma �eklindedir: 
 
Can Day�m (M�/BY); Dedem Korkut (ZÜ/BY); Gül Anne (N�/T�Y) 28; Gülçin Abla (KT/EY); Kiraz K�z (M�/BY); 
Komutan Anti (ERK/CY); Mercan K�z (HLS/BY); Neval Anne (NT/EY); Nisan Bebek (AG-ÜSC/TY); Nur Ana 
(NT/EY); Yonca K�z (KB/CY).  
 
Baz� adlar, iki varl���n maceras�na davetiye �eklindedir: 
 
A�ustos Böce�i ile Kar�nca (MG/EY); Bülbül �le Leylek (MR�/ÇVY); Büyükanne ve Miyop Ejderha (BA/CY); 
Çocuk ve Leylek (HK/TY); Da�lar ve Atlar (ZA/MEB); E�ek ve Berk (SU/CY); Fino ile E�ek (MG/EY); Gagalar, 
Patiler ve Ba�ka Güzel �eyler (FD/CY); Güvercin ile Kar�nca (MG/EY); Horoz ile �nci Tanesi (TDK./BY); 
Lunapark ve Körebe (HC/MEB); Mik ile Rop (N�/T�Y); Odam ve Ben (HC/ESRY); Su�a �le Kiki (ERK/CY); Toto 
ve �emsiyesi (SA/CY).  
 
Baz� adlar, birinci veya üçüncü ki�ilerin maceralar�n� dramatize edici niteliktedir:  
 
Ala Çocuk Yollarda (MS/GK); Anam� Ar�yorum (AY/BY); Anneannem Hayvanlar Aras�nda (M�/BY); Atatürk'ü 
Gördüm (M�/BY); Avucumda Bir Ku� Var (SK/EY); Babam Resim Yapt� (EÖ/CY); Ben Çocu�um (TÖ/TY); Beni 
Annem Yavrulad� (CG/CY); Benim Dedem Bir Tane (TDK./BY); Biz Sava� Çocuklar�yd�k (SK/EY); Dedemi 
Özlüyorum (GA/KY); Evime Dönüyorum (HLS/ÇVY); Garip Ama Gerçek (OED/MEB); Gülfidan Çiftlikte 
(CG/CY); Her Çocu�un Bir Y�ld�z� Var (MR�/ÇVY); Kerem'i Kimse �stemiyor (TDK./BY); K�rlang�ç Yapar 
Yuvay� (HG/BY); Leylek Karda Kald� (GD/ÇVY); Minik Sultan Sihirbaz (AK/BY); Minti Dü�ler Ülkesinde 
(PÖ/BY); Otobüsüm Kalk�yor (TDK./BY); Pabucumun Ba�� Çözüldü (FE/MY); Sirk Gitti Biz Kald�k (S�/BY); 
Uçurtmam Ku�lardan Güzel (AE/ÇVY); Uzay Dolmu�u Kalk�yor (M�/BY); Yavuz Sultan Selim A�l�yor (FFT/�K). 
 
Ola�an durumlar�n, ola�an d���ym�� gibi gösterildi�i �u adlarda �a��rtma öne ç�kmaktad�r: 
 
Kirpiler �apka Giymez (M�Z/ÇVY); Penguenler Flüt Çalamaz (SA/CY).  
 
A�a��daki adlarda, merak duygusunu tahrik edici eksiltili bir anlat�m görülmektedir:  
 
Annemle Kahve �çmek (ÜK/BY); Ben Büyüyünce (GD/AK); Arkada��m �çin (YE/MK); Bir Dilim Ekmek �çin 
(GCA/SY); A�açta Bir Yaprak (YE/ESY); Bir Yürekte Bin Özlem (AY/BUY); Hayvanat Bahçesinde Bir Gün 
(EK/BY); Karaku� Geç Kal�nca (MG/EY); Karl� Yollarda (M�/BY); Kelo�lan'�n Diliyle (AU/BY); Ku�larla 
Büyümek (HD/MEB); Ma�ara Gölünde Serüven (AU/BY); Mustafa Kemal'in Kay�p Seslerinin �zinde (MY/BY); 
Ormana Dönü� (HG/BY); Sevgiye Ça�r� (ÖE/MEB); �iirlerle Nasrettin Hoca (KÖ/TY); Ya�ama Do�ru 
(MFK/BY); Bal Pekmez Tuz (�K/T�Y); Bayra�a Hasret (HAY/MEB). 
 
�u örneklerde sözdizimsel bir üretim de�il tek veya birle�ik sözcüklerin seçimi söz konusudur. Seçilen adlar�n genel 
olarak ça�r���m bak�m�ndan güçlü olduklar� gözlenmektedir: 
 

������������������������������������������������������������
28Biber, �eker, kiraz, mercan, gül ve gülfidan gibi sözcükler, her ne kadar özel isim görünümünde olsalar da 
kar��lad�klar�/niteledikleri ki�ilerle bir e�de�erlik ilgisi içindedirler. Ba�ka bir deyi�le bu sözcükler, derin yap�da 
gerçek veya mecaz anlamlar�yla kar��lad�klar� ki�ilerin benzetileni durumundad�rlar.  
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Ar�c�k (M�/BY); Ay�egül (ÜK/BY); Boncuk (M�/BY); Falaka (AR/CY); Fesle�en (HO/MEB); Gülücük 
(CZ/ÇVY); �kizler (NÜK/BY); �ncigül (NAG7T�Y); Kardelen (M�/BY); Ka�a�� (ÖS/BY); Kuyruksuz (CG/CY); 
Piyango (ÇÖ/CY); Portakal (ÇÖ/CY); Uçurtma (PK/MEB); Ü�engeç (MY/BY). 
 
 
Yukar�daki tespitleri bir tabloda özetleyelim. 
 
Tablo: Edebî Özellikleri Aç�s�ndan Çocuk Kitap Adlar� 

Edebî Özellikleri Aç�s�ndan Çocuk Kitap Adlar� Say� % 

a.1. Ola�an d��� Kurgu/Al���lmam�� Ba�da�t�rmalardan Olu�an Adlar 107 19,4 
a.2.1. Ki�ile�tirmeli-Konu�turmal� 
Adlar 

68 

a.2.2. Benzetmeli Adlar  18 

a.2. Mecazl� Adlar 
 
 

a.2.3. Düzde�i�meceli Adlar 5 

 
91 

 
16,5 

a.3. Seslenmeli (Nidal�) Adlar 47 8,5 
a.4. Tekrarl� Adlar 42 7,6 
a.5. Tezatl� Adlar 27 4,9 

 
a. Edebî Sanat 
De�eri Ta��yan 
Adlar 
                                  

a.6. Ödünçlemeli Adlar 15 2,7 
b. Di�er Adlar 221 40,1 

 
SONUÇ 
 
1. Çocuk edebiyat�, estetik duyarl��� olan bilinçli ve sa�l�kl� bireylerin yeti�mesinde hayati önem arz eder. Bu konuda 
çocuk kitaplar� ba�l�ca kaynaklard�r. Çocuk kitaplar�n�n içeri�i kadar d�� tasar�m�/görselli�i de önemlidir. Çocuk kitap 
adlar�, içerikle görselli�in kesi�ti�i önemli göstergelerdir. Bu göstergeler bir yandan içerikten süzülen bir öz niteli�i 
ta��rken di�er yandan ak�lda kal�c� bir ses düzenine,  çocu�u cezbedici bir reklâm gücüne ve renkli manzaralar� 
resmedici bir ça�r���m alan�na sahip olmak durumundad�r. Bu özellikteki adlar ise ancak edebî/estetik bir tasar�m 
sonucu ortaya ç�kar.   
2. Bu çal��mada yay�nevlerinin genel a� sayfalar�ndan tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen 550 çocuk kitap ad� 
edebî özellikleri aç�s�ndan incelenmi�, �u sonuçlar elde edilmi�tir: 
a. Adlar�n yakla��k % 60’� edebî sanat de�eri ta��maktad�r. Adlar� edebî/estetik k�lan de�erler, kimi örneklerde bir, 
kimisinde birden fazlad�r.  
b. En fazla öne ç�kan edebî/estetik de�erler, ola�an d��� kurgular ve al���lmam�� ba�da�t�rmalar (% 19,4)  ile 
mecazlard�r (% 16,5). Mecazl� adlar�n en yayg�n olanlar� ki�ile�tirmeli/konu�turmal� ve benzetmeli olanlard�r. 
Bunlar�n yan� s�ra seslenmeler (% 8,5), tekrarlar (%7,6), tezatlar (% 4,9), ödünçlemeler (%2,7) de adlar� edebî/estetik 
k�lan önemli de�erlerdir.   
c. Ola�an d��� kurgu ve al���lmam�� ba�da�t�rmalar ba�ta olmak üzere, çocuk kitap adlar�n� ses ve mana boyutunda 
sanatl� k�lan bu de�erler; çocu�un dü� ve dü�ünce dünyas�nda varl��a ili�kin ilgi çekici, e�lendirici yeni pencereler 
açma, çocu�un varl�klarla özde�im kurmas�n� sa�lama, e�yayla münasebetinde, ona e�yay� yeniden 
tasarlayabilece�ini ö�retme ve çocu�un dilsel geli�imine katk�da bulunma gibi birçok noktada i�levseldir.  
ç. �ncelenen adlar�n % 40,1’i do�rudan bir edebî sanata kar��l�k gelmemektedir. Ancak bu adlarda da bir 
edebîle�tirme çabas� sezilmektedir. Tespit edilen örneklerin ekseriyetinin, basit adlar yerine, küçültme, ac�nd�rma, 
sevimlile�tirme, merakland�rma, sahiplen(dir)me ve �a��rtma gibi dü�üncelerin öne ç�kt��� betimlemeyici ve 
dramatize edici söz dizilerinden olu�mas�, bunu göstermektedir. 
d. Adlar�n % 2,7’sinde sözdizimsel bir üretim de�il, tek veya birle�ik sözcüklerin seçimi söz konusudur. Seçilen 
adlar�n genel olarak ça�r���m bak�m�ndan güçlü olduklar� gözlenmektedir. 
e. Çocuk kitap adlar�n�n, ad-içerik ve ad-çocuk ili�kileri ba�ta olmak üzere çe�itli ba�lamlarda farkl� yönleriyle 
incelenmesi, Türk adbilimi ve çocuk edebiyat�n�n geli�imi aç�s�ndan önemlidir.  
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Yay�nevi); (M�Z/ÇVY): (Mevlana �dris Zengin/Çocuk Vakf� Yay�nlar�); (M�Z/K�PY): (Mevlana �dris Zengin/Kipat 
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Yay�nlar�); (MK/EY): (Mustafa Kutlu/Erdem Yay�nlar�); (MKS/BY): (Mehmet Kadri Sümer/Bilgi Yay�nevi); 
(MMK/BUY): (M.Murat Küçükba�aran/Bulut Yay�nlar�); (MÖ/T�Y): (Metin Özdamarlar/Tima� Yay�nlar�); 
(MR�/ÇVY): (Mustafa Ruhi �irin/Çocuk Vakf� Yay�nlar�); (MS/GK): (Mine Soysal/Gün����� Kitapl���); 
(M�E/BY): (Memduh �evket Esendal/Bilgi Yay�nevi); (MT/MEB): (Mahmut Tunaboylu/Milli E�itim Bakanl��� 
Yay�nlar�); (MY/BY): (Mavisel Yener/Bilgi Yay�nevi); (MY/UBY): (Mavisel Yener/Uçanbal�k Yay�nc�l�k); 
(NA/MEB): (Nurettin Aksu/Milli E�itim Bakanl��� Yay�nlar�); (NAG/T�Y): (Nehir Ayd�n Gökduman/Tima� 
Yay�nlar�); (NB/ÇVY): (Niyazi Birinci/Çocuk Vakf� Yay�nlar�); (NÇ/BUY):  (Necla Çanda�/Bu Yay�nevi); 
(NK/T�Y): (Nur Kutlu/Tima� Yay�nlar�); (N�/T�Y): (Nur�en �irin/Tima� Yay�nlar�); (NT/EY): (Nuran 
Turan/Erdem Yay�nlar�); (NTI/EY): (Nehir T�naz/Erdem Yay�nlar�); (NUP/MUY): (Nur Pakdemirli/Mu�tu 
Yay�nlar�); (NÜK/BY): (Necla Ülkü Kuglin/Bilgi Yay�nevi); (NZ/ÇVY): (Necati Zekeriya/Çocuk Vakf� Yay�nlar�); 
(OA/T�Y): (Osman Alg�n/Tima� Yay�nlar�); (OED/MEB): (Orhan-Erhan Dündar/Milli E�itim Bakanl��� Yay�nlar�); 
(OFG/ES�Y): (Oya Ferzan Günal/ Esin Yay�nevi); (ÖE/MEB): (Ökke� Erdem/Milli E�itim Bakanl��� Yay�nlar�); 
(ÖL�/UBY): (Ömer Lütfü �ado�lu/Uçanbal�k Yay�nc�l�k); (ÖS/BY): (Ömer Seyfettin/Bilgi Yay�nevi); (PI/MEB): 
(Pembe I��kç�/Milli E�itim Bakanl��� Yay�nlar�); (PK/MEB): (Perihan Karayel/Milli E�itim Bakanl��� Yay�nlar�); 
(PÖ/BY): (Pakize Özcan/Bilgi Yay�nevi); (REÜ/RK): (Ru�en E�ref Ünayd�n/Remzi Kitabevi); (RU/MUY): (Ruhi 
Demirel/Mu�tu Yay�nlar�); (SA/CY): (Sevim Ak/Can Yay�nlar�); (SB/T�Y): (Serhan Büyükkeçeci/Tima� Yay�nlar�); 
(SBU/CY): (Süleyman Bulut/Can Yay�nlar�); (SD/BY): (Sulhi Dölek/Bilgi Yay�nevi); (S�/BY): (Sevin �zgü/Bilgi 
Yay�nevi); (SK/EY): (Sevinç Ku�o�lu/Erdem Yay�nlar�); (SK/KY): (Serap Kurbano�lu/Kök Yay�nevi); (SK/MEB): 
(Selahattin Koçyi�it/Milli E�itim Bakanl��� Yay�nlar�); (SM/EY): (Sema Mara�l�/Erdem Yay�nlar�); (SÖ/BY): (Seçil 
Özden/Bilgi Yay�nevi); (SS/TY): (Simla Sunay/Tudem Yay�nlar�); (ST/MEB): (Semiha Türky�lmaz/Milli E�itim 
Bakanl��� Yay�nlar�); (SU/CY): (Serpil Ural/Can Yay�nlar�); (SU/MEB): (Serpil Ural/Milli E�itim Bakanl��� 
Yay�nlar�); (SY/T�Y): (Sad�k Yals�zuçanlar/Tima� Yay�nlar�); (�K/T�Y): (�ebnem Kano�lu/Tima� Yay�nlar�); 
(�Y/MEB): (�evket Yücel/Milli E�itim Bakanl��� Yay�nlar�); (TDK./BY): (Tar�k Dursun K./Bilgi Yay�nevi); 
(T�Ö/TY): (Timuçin Özyürekli/Tudem Yay�nlar�); (TÖ/TY): (Tezcan Özbey/Tudem Yay�nlar�); (T�Ö/TY): 
(Timuçin Özyürekli/Tudem Yay�nlar�); (TT/ES�Y): (Tülin Tankut/Esin Yay�nevi); (TURA/ÜY): (Turgay 
Ar�c�o�lu/Ünlü Yay�nevi); (ÜG/ÇVY): (Üzeyir Gündüz/Çocuk Vakf� Yay�nlar�); (ÜG/MEB): (Üzeyir Gündüz/Milli 
E�itim Bakanl��� Yay�nlar�); (ÜK/BY): (Ülker Köksal/Bilgi Yay�nevi); (ÜK/CY): (Ümit Kaftanc�o�lu/Can 
Yay�nlar�); (ÜO/MEB): (Ünver Oral/Milli E�itim Bakanl��� Yay�nlar�); (ÜT/CY): (Ülkü Tamer/Can Yay�nlar�); 
(VK/3EY): (Vural Kaya/3 Elma Yay�nlar�); (YA/GK): (Ye�im Armutak/Gün����� Kitapl���); (YB/NESY): (Yavuz 
Bahad�ro�lu/Nesil Yay�nlar�); (YÇ/ZY): (Yusuf Ça�lar/Zafer Yay�nlar�); (YD/T�Y): (Yusuf Dursun/Tima� 
Yay�nlar�); (YD/NESY): (Yusuf Dursun/Nesil Yay�nlar�); (YE/ES�Y): (Yelda Erkal/Esin Yay�nevi); (YE/ESY): 
(Y�lmaz Erdo�an/Esra Yay�nlar�); (YE/EY): (Y�lmaz Erdo�an/Erdem Yay�nlar�); (YE/MK): (Y�lmaz 
Erdo�an/Menevi�/Kitaplar�); (YK/MEB): (Yazgülü Karalar/Milli E�itim Bakanl��� Yay�nlar�); (YU/ÇVY): (Yalvaç 
Ural/Çocuk Vakf� Yay�nlar�); (YU/ÖY): (Yalvaç Ural/Önel Yay�nevi); (ZA/MEB): (Zafer Altunkozao�lu/Milli 
E�itim Bakanl��� Yay�nlar�); (ZC/MEB): (Zarife Canan/Milli E�itim Bakanl��� Yay�nlar�); (ZG/EY): (Ziya 
Gökalp/Erdem Yay�nlar�); (ZK/AY): (Zeynep Kayhan/Akça� Yay�nlar�); (ZS/CY): (Zeyyat Selimo�lu/Can 
Yay�nlar�); (ZSD/TY): (Z.Suna Dölek/Tudem Yay�nlar�); (ZÜ/BY): (Zehra Ünüvar/Bilgi Yay�nevi). 


