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13 Mayıs 2022 / 13 May 2022 
 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği adına 2014 yılından beri düzenli olarak 

her yıl ekim ayında “Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu” düzenliyoruz. 

Son olarak 22-23 Ekim 2021 günlerinde 8. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 

Sempozyumu düzenlenmiştir.   

Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yapılacak hizmetlerden birinin de bu alanda 

önemli hizmetleri ve başarılı çalışmaları olan şair, yazar ve akademisyenlerin tanıtılmasına, 

çalışmalarının takdir ve teşvik edilmesine katkı sunmak olduğu gerçeğinden yola çıkarak 

çocuk ve gençlik edebiyatı alanında önemli hizmetleri olan şair, yazar ve akademisyenler 

adına kişiyi esas alan sempozyumlar düzenleme kararı aldık. Ekim aylarında düzenlediğimiz 

uluslararası çocuk ve gençlik edebiyatı sempozyumlarını devam ettirirken 2022 yılından 

itibaren her yıl çocuk edebiyatı alanında başarılı çalışmaları olan şair, yazar ve 

akademisyenler adına da sempozyumlar düzenleyeceğiz. 

13 Mayıs 2022 Cuma günü yapılacak bu nitelikteki ilk sempozyumu derneğimizin 

yönetim kurulu üyelerinden İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Dr. Melike 

GÜNYÜZ adına düzenleme kararı aldık. Melike Günyüz Uluslararası Sempozyumu’na İbn 

Haldun Üniversitesi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizâmî Gencevî Edebiyat 

Enstitüsü paydaş olarak katkı sunacaktır. 

Melike Günyüz Uluslararası Sempozyumu, uluslararası katılımcı sayısı ve yayın 

kriterleriyle akademik ve bilimsel değerlendirmelerde gerekli kriterleri yerine getiren 

uluslararası bir etkinliktir. 

Sempozyumu Düzenleyen: 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği 

Sempozyumun Paydaşları: 
İbn Haldun Üniversitesi 

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizâmî Gencevî Edebiyat Enstitüsü 

Sempozyum İçin Düşünülen Süre: 
Bir gün. Her oturumda 4 konuşmacı + 1 oturum başkanı tercih edilecektir. 

Sempozyumun Yapılacağı Yer: 

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi  

Selami Ali Mah. Gazi Cad. No:22 Üsküdar/İSTANBUL 
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Sempozyumun ile Eş Zamanlı Yapılacak Etkinlikler: 

Melike Günyüz Kitapları ve Basında Melike Günyüz Sergisi 

Sempozyum Takvimi: 
20 Nisan 2022 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi 

20 Nisan 2022 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 

01 Mayıs 2022 Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih 

13 Mayıs 2022 Sempozyum Tarihi 

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI 

Melike GÜNYÜZ’ün; 

Eserleri  
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THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MELİKE GÜNYÜZ 

13 May 2022 
 

“International Children and Youth Literature Symposium” has been held regularly in 

October every year since 2014 on behalf of the Children and Youth Literature Writers 

Union. The 8th International Children and Youth Literature Symposium was held on 22-23 

October 2021. 

One of the services to be provided in the field of children's and youth literature is to 

contribute to the promotion of poets, writers and academics who have important services 

and successful works in this field, and to the appreciation and encouragement of their work. 
Based on this fact, it was decided to organize symposiums on behalf of poets, writers and 

academicians who have important services in the field of children's and youth literature. 

While the international symposiums on children's and youth literature which are held every 

year in October continue, symposiums organized on behalf of the children's writers will be 

held in May each year starting from 2022. 

It was decided to organize the first symposium of this kind on Friday, May 13, 2022, on 

behalf of Ms. Melike GÜNYÜZ, one of the members of the board of directors of the union. 

Ibn Haldun University and Azerbaijan National Academy of Sciences Nizâmî Gencevî 

Literature Institute will contribute to the International Symposium on Melike Günyüz to be 

held as stakeholders. 

International Symposium on Melike Günyüz is an international event that fulfills the 

necessary criteria in academic and scientific evaluations with the number of international 

participants and publication criteria. 

 

Organizer of the Symposium: 

Children and Youth Literature Writers Union 

 

Stakeholders of the Symposium: 

Ibn Haldun University 

Azerbaijan National Academy of Sciences Nizami Gencevi Literature Institute 

 

Symposium Duration: 

One day. 4 speakers + 1 chairperson will be preferred in each session. 
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Symposium Venue: 

Baglarbasi Congress and Culture Center 

Selami Ali Mah. Gazi Cad. No: 22 Üsküdar/İSTANBUL 

 

Simultaneous Activities with the Symposium: 

Melike Günyüz Books and Melike Günyüz Exhibition in the Press 

 

Symposium Calendar: 

20 April 2022 Deadline for Abstracts 

20 April 2022 Announcement of Accepted Papers 

01 May 2022 Deadline for Submission of Full Texts of Accepted Papers 

13 May 2022 Symposium Date 

 

SYMPOSIUM TOPICS 

Melike GÜNYÜZ's; 

Books 

Literary Aspect 

Contribution to Children's Publishing 

Pedagogical Aspect 

Academic Perspective 

Leadership 

NGO and Volunteer Studies 

 

 

Address to Send Papers: 

Bican Veysel YILDIZ 

Bağdat Cad. No:385/B Maltepe/İSTANBUL 

Tel: 0532 410 29 26 

bvy@hotmail.com.tr 

 

For Detailed Current Information: 

www.cogeyb.org 
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ÖN SÖZ 

Bican Veysel YILDIZ 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 

 

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği adına 2014 yılından beri düzenli olarak 
her yıl ekim ayında “Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu” düzenliyoruz.  

Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yapılacak hizmetlerden birinin de bu alanda 
önemli hizmetleri ve başarılı çalışmaları olan şair, yazar ve akademisyenlerin tanıtılmasına, 
çalışmalarının takdir ve teşvik edilmesine katkı sunmak olduğu gerçeğinden yola çıkarak 
çocuk ve gençlik edebiyatı alanında önemli hizmetleri olan şair, yazar ve akademisyenler 
adına kişiyi esas alan sempozyumlar düzenleme kararı aldık. Bu karar doğrultusunda ekim 
aylarında düzenlediğimiz uluslararası çocuk ve gençlik edebiyatı sempozyumlarını devam 
ettirirken 2022 yılından itibaren her yılın mayıs ayında çocuk ve gençlik edebiyatı alanında 
başarılı çalışmaları olan şair, yazar ve akademisyenler adına sempozyumlar düzenleyeceğiz. 

13 Mayıs 2022 Cuma günü yapılan bu nitelikteki ilk sempozyumu derneğimizin 
yönetim kurulu üyelerinden İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Dr. Melike GÜNYÜZ 
adına düzenleme kararı aldık. Sempozyumda ana tema olarak Dr. Melike Günyüz’ün yazar, 
akademisyen, editör, yayıncı olarak  Türk ve dünya çocuk edebiyatına katkıları ele alındı.  

Melike Günyüz Uluslararası Sempozyumu’na İbn Haldun Üniversitesi ve Azerbaycan 
Milli İlimler Akademisi Nizâmî Gencevî Edebiyat Enstitüsü paydaş olarak katkı sundu. 
Üsküdar Belediyesi de salon tahsisi ile sempozyumu destekledi. 

Uluslararası Melike Günyüz Sempozyumu’na Amerika Birleşik Devletleri, 
Azerbaycan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Makedonya, Nahçıvan, Özbekistan, 
Pakistan, Rusya Federasyonu, Tataristan, Tuva Cumhuriyeti, Ukrayna ve Türkiye’den 71 
katılımcı, toplam 56 bildiri ile katıldı.  

Sempozyuma paydaş olarak katkı sunan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami 
Gencevi Edebiyat Enstitüsü Müdürü Sayın Ord. Prof. Dr. İsa Habibbeyli’ye, enstitünün 
öğretim üyesi ve derneğimizin Azerbaycan’daki temsilcisi Sayın Prof. Dr. Merziyye Necefova 
ve tüm  Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü öğretim üyelerine şükranlarımızı arz ediyoruz.  

Sempozyumun diğer paydaşı İbn Haldun Üniversitesi’nin tüm akademik ve idari 
kadrosuna  Rektör Sayın Prof. Dr. Atilla Arkan ve Kurumsal İletişim Daire Başkanı Sayın 
Ebubekir Kalkan’ın şahıslarında şükranlarımızı arz ediyoruz. 

Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu üyesi arkadaşlarımıza, 
oturum başkanlığı ile bizleri onurlandıran hocalarımıza, tüm katılımcılarımıza ve katkı 
sunan herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN HİKÂYELERİNDE BAZI ÖZELLİKLER 

Prof.Dr. Merziyye NECEFOVA1 

 

Özet 

1968 yılında Erzurum'da doğan Melika Günyüz,  Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü'nden mezun olur. Daha sonra aynı bölümde bilimsel faaliyetini tamamlayan Günyüz, 

Türkiye'de ve birçok ülkede çocuk yazarı olarak tanınmaktadır. Özellikle çocuk şiirlerinin çok farklı 

özellikleri vardır. Çocuklar için yazılmış telif eserleri Azerbaycan edebiyatında da sevilmekte ve 

yakından takip edilmektedir. Yazarın üç kitabı Azerbaycan Türkçesine çevrilmiştir. Son yıllarda 

çocuk şiirleri konusu neredeyse tüm çocukların ilgisini çekmemektedir. Çocuklarımız farklı imgeler 

ve farklı temalar bekliyor. Örneğin artık olmayan imajları sevmiyorlar, yenilik arıyorlar. Ama bazı 

durumlarda onların istedikleri imajlar, ulusal köklerimizin ve geleneklerimizin dışında fikirler yaratır 

ve ardından çocuklarımızın zihninde Avrupa tarzı bir düşünce sistemi oluşturur. Melike Hanım'ın 

çocuk şiirlerinin özelliği, değişmeyen imgelere sahip olmamıza rağmen, yazarın bu imgeler 

sistemini geçmişin birliği biçiminde yeniden yaratmasıdır. Şiirlerinde beliren modern üslup 

köklerimizi unutmaz. Melike Hanım bir bilim insanıdır. Çocuk şiirlerine yansıyan harika bir 

pedagojik deneyime sahiptir. Örneğin; yazılarında çocukların mantıksal duygularını geliştirir. 

Timsah Temsi’de çocuklar diş ağrısını öğrenir. Bu tür hikâyelerde çocuklar harika duygular hisseder 

ve zengin bilgiler edinir. Bu hikâyeler manevi güzelliklerini zenginleştirir. 

Günümüzün nabzını tutan bir konu olarak Ses Yarışması’na bir göz atarsak, anlatı çocuklar arasında 

düzenlenen bir ses yarışmasını konu edinir. Çocukları boş durmamaya ve kişisel gelişimleri özelinde 

çalışmaya çağırır. Anne ve babalarının çocuklarını bir ses yarışmasında dinlemeleri ve seslerinin 

şarkıları okuyan bir bülbülden farkları olmaması, çocuklara özgüven duygusu verir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, şiir, yeni imgeler, gelenek, kültürel öğeler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, necefova.merziyye@mail.ru. 
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SOME FEATURES OF MELİKE GUNYUZ’S POEMS 

Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA1 

 

Abstract 

Melike Gunyuz was born in 1968 in Erzurum. She was graduated from Bogazici University, 

Department of Turkish Language and Literature. Later she completed his scientific activity in the 

same department. Melike is known as a children's author in Turkey and many other countries. Up to 

30 small books by Melike Gunyuz have been published. These stories have an interesting subject 

and colorful theme. 

Her children's works are also loved and watched in Azerbaijani literature. Her children's poems have 

many features and three poet books had been translated into Azerbaijani Turkish. In recent years, the 

subject of children's poems almost does not provide children with interest. Our children want 

different images, different topics more. For example, they don’t love images that are no more, they 

are looking for innovation. But in some cases, the images they want create ideas outside of our 

national roots and customs, and then create a European-style system of thinking in the minds of our 

children. The peculiarity of Melike Khanum's children's poems is that although we have unchanging 

images, the author creates this system of images in the form of a new unity of the past. Modern 

styles in her poetry do not forget our roots. Ms. Melike is a scientist. She has a wonderful 

pedagogical experience, which is reflected in her children's poems. For example; develops children's 

logical feelings in her writings. In Crocodile Thames, children learn about toothache. In such stories, 

children feel wonderful emotions and get rich information. This poets enrich their spiritual beauty. 

Let's take a look at Voice Contest. A topic that captures today's pulse. Describes a voice contest held 

among children. She urges children not to stand idle, to work on themselves. Parents' listening to 

their children in a voice contest, and the fact that they are no different from a nightingale reading 

them, give children a sense of self-confidence. 

Keywords: Children's literature, poetry, new images, tradition, cultural elements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, necefova.merziyye@mail.ru. 
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MELİKE GÜNYÜZ HİKÂYELERİNİN ÇOCUKLARIN DÜŞÜNCE HAYATININ 

BAŞLANGICINDAKİ ANLAMI 

Doç. Dr. Zakire ALIYEVA1 

 

Özet 

Çocuk edebiyatı, her şeyden önce çocukların ahlaki, entelektüel ve estetik gelişimine 

odaklanmalıdır. Çocuğun zihnini ve hayal gücünü besleyen, yeni dünyalar, imgeler ve davranış 

kalıpları açan, bireyin ruhsal gelişimi için güçlü bir araç olan çocuk edebiyatıdır. Çocuk psikolojisi 

ve pedagoji alanında da kalemini sınayan tanınmış çocuk yazarı, araştırıcı Melike Günyüz'ün yazdığı 

eserler ne öğretiyor? Çocuklar için yazanlar çocuk dilinde konuşmalıdır. Burada gerçek özel bir 

türdür -ahlaki saflığı ve fikirlerin bütünlüğü ile kurgunun ikna ediciliğini ortaya koyan kurgudur. 

Sadece bu durumda, bir çocuk için yazılan eser asıl görevini yerine getirebilir: Eğitimli bir insan 

yetiştirmek. Bir yazar için "Çocuklar için nasıl yazılır?" sorusu aslında çocukla nasıl iletişim 

kurulacağı meselesidir. Bu doğrultuda Melike Günyüz yazar olarak çocuklarla olan manevi bağını 

kurmayı başarmıştır. 

Bir yazar, çocuğun zihnine ve kalbine ulaşan bir imaj yaratmada ne kadar başarılı olursa ve olayın 

tasviri olabildiğince spesifik olursa küçük bir çocuğun dikkatini çekmesi o kadar kolay olur. Çocuk 

edebiyatı en başından beri insani değerlere dayanır ve iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt etmeyi 

öğretir. Melike Günyüz, toplumun ve dönemin toplumsal sorunlarından uzak durmamakta, bireysel 

sanatsal üslubu dönemin üslubuna tekabül etmektedir. Peli Spor Şenliği’nde uçması engellenen bir 

kuş, Pamuk Karga’da beyaz bir karga, Tombalak Fil'in Sabah Sporu’nda şişman bir fil yavrusu bu 

hikâyelerin olay örgüsünün merkezindeki toplumsal sorunlarla bağlantılıdır.  

Dış dünyayla temastan korkan çocuklara temel tavsiye, korkularını yenerek sıradan toplumla 

bütünleşmeye çalışmaktır. Psikologlar, engelli çocukların, başkalarıyla yanlış veya önyargılı 

tepkilerle yüzleşmekten korktuklarını, doğal ve haklı bir korku içinde yaşadıklarını söylüyorlar. 

Onlara göre toplumdaki havayı değiştirmenin ve daha hoşgörülü hâle getirmenin tek yolu bilgiyi 

yaymaktır. Akıllı, zeki, cesur karakterleriyle çocukların en sevdiği görseller burada, çocuk 

hikâyelerinde. Keloğlan Suskunlar Ülkesinde’de Keloğlan'ın dedesinin kitabı ve kitabın arkasında 

yer alan sihirli haritayla zenginleştirdiği yolculuğu, kahramanın manevi dünyasını zenginleştirir. 

Melike Günüz, çocuklara çevrelerindeki bu tür durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini çok açık, 

basit ve görsel dili kullanarak çekici bir şekilde anlatıyor. 

Anahtar kelimeler: Melike Günyüz, Çocuk edebiyatı, çocuk psikolojisi, çocuk kişiliği, sosyal 

beceriler. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü, zakiraalieva@rambler.ru 
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THE MEANING OF MELIKE GUNYUZ STORIES AT THE BEGINNING OF 

CHILDREN'S THINKING LIFE 

Associate Professor Zakire ALIYEVA1 

 

Abstract 

Children's literature should focus above all on the moral, intellectual and aesthetic development of 

children. It is children's literature that nourishes the mind and imagination of the child, opens new 

worlds, images and behavior patterns, and is a powerful tool for the spiritual development of the 

individual. What do Melike Günyüz's works teach children?  Those who write for children should 

speak in children's language. Here, truth is a special kind - fiction, which expresses the moral purity 

and integrity of ideas and the persuasiveness of fiction. Only in this case, the work written for a child 

can fulfill its main task: To raise an educated person. For a writer "How to write for children?" The 

question is actually how to communicate with the child. In this direction, Melike Günyüz succeeded 

in establishing her spiritual bond with children as a writer. 

Children's literature is based on human values from the very beginning and teaches to distinguish 

between good and bad, right and wrong. Melike Günyüz does not stay away from the social 

problems of the society and the period, and her individual artistic style corresponds to the style of 

the period. A bird that was prevented from flying in Peli Sports Festival, a white crow in Cotton 

Crow, and a fat elephant calf in Morning Sport of the Loggy Elephant are connected to the social 

problems at the center of the plot of these stories. 

Children's favorite visuals with their smart, clever and brave characters are here, in children's stories. 

In Keloğlan in the Land of Silent Keloğlan's journey enriched by his grandfather's book and the 

magic map behind the book enriches his spiritual world. Melike Günüz explains to children in a very 

clear, simple and visually appealing way how they should behave in such situations around them. 

Keywords: Melike Günyüz, Children's literature, child psychology, child personality, social skills. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN ÇOCUK KİTAPLARININ BİÇEMBİLİM (STYLISTICS) 

BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Engin YILMAZ1 

 

Özet 

Güncel Türkçe Sözlük’te bir edebiyat terimi olan biçem, “sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve 

anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil” şeklinde; 

biçembilim terimi ise “dilde söz dizimiyle deyiş, anlatım, üslup arasındaki ilişkileri inceleyen bilim 

dalı” olarak tanımlanmıştır (https://sozluk.gov.tr/).  Denilebilir ki, biçem, “yazarın metni nasıl 

ürettiğini, hangi söylem araçlarını tercih ettiğini ve bunları ne şekilde kullandığını” gösteren bir 

kavramdır. Biçembilim de (deyiş bilimi, üslup bilimi) metin üreticisini ve dolayısıyla metni, 

benzerlerinden ayıran karakteristik özelliklerin neler olduğunu araştıran ve yorumlayan dilbilimin 

bir alt disiplinidir. Biçembilim alan yazınına bakıldığında, metin üreticisinin ya da eserin biçeminin 

belirlenip çözümlenmesinde farklı modellerin geliştirildiği görülmektedir. İnceleme; dilbilimin bir 

alt disiplini olan biçembilimin farklı disiplinlerle (ve alt disiplinlerle) veri, ilke, yöntem ve kuram 

paylaşımı içinde olması dikkate alınarak beş başlık altında yapılandırılmıştır: Dil bilgisi (biçim 

bilgisi, ses bilgisi, söz dizimi, yazım bilgisi) düzlemi, Metin dilbilimi düzlemi (bağdaşıklık ve 

tutarlılık), Sözcük bilimi düzlemi ve sözlük bilimi düzlemi.  

Bu çalışmada Melike Günyüz’ün tarafımızdan seçilen çocuk kitaplarında geçen karakteristik dil 

kullanımları, yukarıda sözü edilen düzlemler bakımından değerlendirilmiştir. Araştırma, betimsel bir 

çalışma niteliğindedir ve Melike Günyüz’ü diğer çocuk kitabı yazarlarından ayıran kültürel, sosyal 

ve söylem kodlarının bulgulanıp çözümlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonunda, dilin ortak 

söz varlığını çocuk seviyesine uygun olarak dönüştürmesi, metin kurulumunu edebî ve estetik 

değerlerden taviz vermeden yapması ve hedef kitleyi etkileyen bir dil ve tasarım kullanması 

münasebetiyle, Melike Günyüz’ün model alınması gereken bir çocuk edebiyatçısı olduğu kanaatine 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biçem, biçembilim, bireysel dil kullanımı, söz varlığı, çocuk edebiyatı. 
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THE EVALUATION OF MELIKE GUNYUZ'S CHILDREN'S BOOKS IN TERMS OF 

STYLISTICS 

Prof. Dr. Engin YILMAZ1 

 

Abstract 

Style, which is a literary term in the Contemporary Turkish Dictionary, is defined as "the artist's 

characteristic in vision, perception, understanding and narration, or the unique way of speaking of a 

genre or age, style, format, manner"; the term stylistics is defined as “the branch of science that 

examines the relations between syntax and idiom, expression and style” (https://sozluk.gov.tr/). It 

can be said that style is a concept that shows “how the author produces the text, which discourse 

tools he prefers and how he uses them”. Stylistics (phraseology, stylistic science) is a sub-discipline 

of linguistics that investigates and interprets the characteristic features that distinguish the text 

producer and therefore the text from its counterparts. When we look at the stylistic literature, it is 

seen that different models have been developed in determining and analyzing the style of the text 

producer or the work. Examination; Considering that stylistics, a sub-discipline of linguistics, shares 

data, principles, methods and theories with different disciplines (and sub-disciplines), it is structured 

under five headings: Grammar (morphology, phonetics, syntax, spelling) plane, text linguistics plane 

(coherence and consistency), lexicology plane and lexicology plane. 

In this study, the characteristic language uses of Melike Günyüz in the children's books selected by 

us were evaluated in terms of the above-mentioned planes. The research is a descriptive study and it 

is aimed to detect and analyze the cultural, social and discourse codes that distinguish Melike 

Günyüz from other children's book authors. At the end of the research, it was concluded that Melike 

Günyüz is a children's writer who should be taken as a model, as she transforms the common 

vocabulary of the language in accordance with the child's level, does the text setup without 

compromising the literary and aesthetic values, and uses a language and design that affects the target 

audience. 

Keywords: Style, stylistics, individual language use, vocabulary, children's literature. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN ESERLERİNDE SOSYO-KÜLTÜREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ 

Arş. Gör. Günel İSGENDEROVA1 

 

Özet 

 

Her bir toplumun, kişilik oluşumunda kendine özgü özellikleri, doğruluk ve yanlışlık ölçüleri var. 

Ayrıca bireyin fiziksel, maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması, medeni hakların korunması da 

toplumun temel görevlerinden biridir. Bu nedenle bireyin yetiştirilmesinde ailenin kullandığı 

yöntemler aile-toplum-kültür üçgeninin oluşmasında önemlidir. Kültürün bir parçası olan edebiyat 

da bireyi önceden var olan toplumun geleneklerinin ve pratik bilgilerinin bir ürünü olarak geliştirir. 

Bu sembolik etkileşimcilik ile birey, geçmişten günümüze var olan sembollerin, geleneklerin ve 

değerlerin özüne inebilir, doğayı anlayabilir, iletişim olanaklarını genişletebilir ve kültürlerarası 

ilişkileri tanımlayabilir. Bu kavram aynı zamanda sosyolojik, psikolojik ve kültürel bir anlamı da 

kendinde barındırır. 

 

Edebiyat sayesinde insan kültürel görüşler edinir, ait olduğu toplumun milli değerlerini ve 

kurallarını öğrenir. Dünyayı ilk önce ninniler, beyitler, teşbihler, bilmeceler vb. aracılığıyla 

anlamaya başlar. Sembolik etkileşimcilik, bireyin benliğine ayna tutar, toplumdaki davranış ve 

tutumların imajını canlandırır ve düşünmesini sağlar. Bu şekilde toplumdaki normları ve 

değişiklikleri anlar. Bu nedenle edebi metinlerin çözümlenmesinde edebiyat ve sosyoloji arasındaki 

ilişkinin incelenmesi gerekmektedir. Sosyoloji, sosyal bir varlık olarak insanları, kurum ve 

kuruluşları, olayları inceler ve toplumun nasıl var olduğu, nasıl geliştiği, olaylarla nasıl başa çıktığı 

gibi sorulara yanıt arar. Edebiyat da, insanın iç ve dış dünyası, değişime nasıl uyum sağladığı, isyan 

ve durgunluk koşullarıyla ilgilenir. Kısacası, ikisi de benzer sorulara cevap arıyor. Bu anlamda 

Melike Günyüz'ün çocuklar için yazdığı eserler dikkat çekicidir. Kişilik oluşumuna yönelik üretken 

ve farklı yaklaşımlarıyla çocuk edebiyatına katkı sağlamıştır. İnsan olgusunu ortaya çıkararak 

bireyin kendi doğasını anlamasının temellerini atmıştır. 

Anahtar kelimeler: Toplum, sosyoloji, edebiyat, kültür, kişilik oluşumu. 
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SOLVING SOCIO-CULTURAL PROBLEMS IN THE WORKS OF MELIKE GUNYUZ 

Gunel ISGANDAROVA1 

 

Abstract 

 

Every society has its characteristics, dimensions of truth and error in the formation of personality. In 

addition, one of the main tasks of society is to meet the physical, material and spiritual needs of the 

individual and the protection of civil rights. Therefore, the methods used by the family in the 

upbringing of an individual are important in the formation of the family-society-culture triangle. The 

literature, which is a part of culture, also develops the individual as a product of the traditions and 

practical knowledge of a society that has existed from the beginning. With this symbolic 

interactionism, an individual can understand the essence of symbols, traditions and values that exist 

from the past to the present, understand nature, expand opportunities for communication, and define 

intercultural relations. This concept also reflects sociological, psychological and culturological 

meaning. 

 

Through literature, a person formed cultural view, learns the national values and rules of the society 

to which it belongs. It first begins to understand the world through lullabies, couplets, parables, 

riddles, and so on. Symbolic interactionism mirrors the ego of the individual, enlivens the image of 

behavior and attitudes in society and makes it think. In this way, norms and changes in society are 

understood. Therefore, in the analysis of literary texts, it is necessary to analyze the relationship 

between literature and sociology. Sociology examines people, institutions and organizations, events 

as a social entity, and seeks answers to questions such as how society came into existence, how it 

developed, how it copes with events. Literature is also interested in the inner and outer world of 

humans, how it adapts to change, the state of rebellion and stagnation. In short, both of them looking 

for answers to similar questions. In this sense, the works written by Melike Günyüz for children are 

noteworthy. She contributed to children's literature with his productive and different approaches to 

the formation of personality. By discovering the human phenomenon, she laid the foundation for the 

individual to understand his own nature. By exposing the human phenomenon, she laid the 

foundation for the individual to understand his own nature. 

Keywords: Society, sociology, literature, culture, formation of personality. 
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MELİKE GÜNYÜZ HİKÂYELERİNDE KONU SEÇİMİ VE TERBİYE MESELESİ 

Doç. Dr. Leyla ALLAHVERDİYEVA1 

 

Özet 

Melike Günyüz'ün çocuk hikâyesinin çok okunmasını sağlayan etkenlerden biri de konu seçimidir. 

Yazar ele aldığı konularla klasik yazım geleneğini modern bir söyleyişe aslını koruyarak taşır. 

Yazarın üslubunda beliren en önemli özelliklerden biri ise konu seçerken çocukların ilgi alanlarını 

dikkate almasıdır. Çocuk okur zamanla modern tarzda yazılmış hikâyeleri tercih eder. Melike 

Günyüz de bu tercihi göz önünde bulundurarak çocuklara yeni ve bir o kadar da ilginç hikâyeler 

sunmaya çalışır. Ama bu hikâyeler aynı zamanda çocuklara “adalet”, “dürüstlük”, “insancıl 

duygular” gibi mesajlar da iletir. Yazarın görüntü dünyası, hayal âlemi de ilginçtir. Üç küçük aslan, 

bir kaplumbağa, bir sansar, bir yılan aynı anlatıda bir araya gelebilirken Ses Yarışması, Üç Aslan, 

Sıska değilsin, Arkadaşımı tanıyorum gibi onlarca hikâyede Melike Hanım çocuklara zamanın 

nabzını duyumsatır. Ses Yarışması aynı zamanda çocuklarımızın özgüvenini de geliştirir ve onları iyi 

şeyler yapmaya teşvik eder. Arkadaşımı Tanıyorum hikâyesi de çocuklarımızı dostlukta sadık 

olmaya teşvik eder.  

Melike Günyüz’ün hikâyelerinde değerli çocuk yetiştirme yöntemlerine de yeterli sayıda rastlanır. 

Örneğin Su Yarışı’nda bir timsah ve bir yılanın dostluğu hikâyede ilginç bir atmosfer yaratır, 

çocuklarımızı dürüst olmaya çağırır. Timsah, bir sualtı oyunu düzenlerken arkadaşını kazanmak için 

kandırır. Ancak yazar, dürüst bir yılanın yardımıyla dostlukta sadık olmanın ve gerektiğinde özür 

dilemenin önemini aktarır. Şöyle ki Temsi arkadaşını kandırır ve kafasını suyun altındaki kayaya 

çarpar. Bunu gören Tıs Tıs Yılan boğazına sarılır, ona masaj yapar ve hayatını kurtarır. Elikoktel 

bunu yanlış anlar ve Tıs Tıs yılanın arkadaşına zarar verdiğini düşünür. Bu hata daha sonra ortaya 

çıkar ve herkes Tıs Tıs yılanın aslında arkadaşını kurtardığını öğrenir.  

Anahtar Kelimeler: İnsancıl duygular, çocuk terbiyesi, görüntü dünyası, gelenek, modern deyiş   
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THE CHOICE OF SUBJECT AND THE ISSUE OF UPBRINGING IN THE STORIES OF 

MELIKE GUNYUZ  

Doç. Dr. Leyla ALLAHVERDİYEVA1 

 

Abstract 

One of the factors that makes Melike Günyüz's children's story popular is the choice of subject. The 

author carries the classical writing tradition to a modern discourse while preserving its originality. 

One of the most important features of the author's style is that she considers the interests of children 

when choosing a subject. Child readers prefer stories written in modern style over time. Taking this 

preference into consideration, Melike Günyüz tries to present new and interesting stories to children. 

But these stories also convey messages such as “justice”, “honesty”, “human feelings” to children. 

The author's world of images and imagination are also interesting. While three little lions, a turtle, a 

marten and a snake can come together in the same narrative, Melike Khanum makes children feel the 

pulse of time in dozens of stories such as Voice Competition, Three Lions, You Are not Skinny, I 

Know My Friend. The voice challenge also builds our children's self-confidence and encourages 

them to do good. The story I Know My Friend also encourages our children to be faithful in 

friendship. 

In Melike Günyüz's stories, valuable child-rearing methods are also encountered in sufficient 

numbers. For example, the friendship of a crocodile and a snake in the Water Race creates an 

interesting atmosphere in the story and invites our children to be honest. While arranging an 

underwater game, the crocodile tricks his friend to win. However, with the help of an honest snake, 

the author conveys the importance of being faithful in friendship and apologizing when necessary. 

Namely, Temsi deceives his friend and hits his head on the rock under the water. Seeing this, Tıs Tıs 

Snake hugs his throat, massages him and saves his life. Elikoktel misunderstands this, and Tıs Tıs 

thinks that the snake is hurting his friend. This error is revealed later, and everyone learns that the 

Tıs Tıs actually saved his friend. 

Keywords: Humane feelings, upbringing, imaginative world, tradition, modern idiom. 
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ÇOCUKLARIN KÜÇÜK ÂLEMİ VE MELİKE GÜNYÜZ’ÜN HİKÂYELERİ 

Doç. Dr. Ruhengiz ALİYEVA1 

 

Özet 

Erzurum sözüyle senediyle medeniyeti ve abideleriyle her zaman önde gelen bir kültür şehri oldu. 

Türkiye’nin bu güzel ve büyük memleketi olan Erzurum’da yetişmiş çok sayıda seçkin yazar vardır 

ki hem Azerbaycan okuyucuları hem de başka şair, yazarlar tarafından merakla okunur, tahlil olunur. 

Bu çalışmanın konusu hikâyelerini çocukların severek okuduğu benim de çok sevdiğim bir yazar, 

Melike Günyüz’dür. Günyüz, 1968 yılında Erzurum’da dünyaya gözlerini açar. Boğaziçi 

Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olur ve aynı bölümde yüksek lisansını 

tamamlar. İstanbul Üniversitesi’nde de doktora öğrenimi görerek unvanını alır. 1994 yılından beri 

Erdem Yayınlarında editörlük ve yayın yönetmenliği yapmakta çocuk edebiyatı üzerinde 

çalışmaktadır. 

Melike Günyüz aynı zamanda yayıncılık ve çocuğa yönelik birçok projenin de danışmanlığını 

yürütür. Eserleri yazarlara ve yayıncılara ilham kaynağı olur. Nitekim Günyüz bu çalışmalarıyla 

yılın en iyi yayın evi, en iyi resimli çocuk kitabı alanlarında bugün de yöneticisi olduğu yayınevine 

ödül kazandırır. Yazarın Timsah Timsi, Çilekli Yoğurt, Sütlü Çikolata, Küçük Aslan, Temsinin Can 

Sıkıntısı, Hiç Susmayan Cırcır Böceği eserleri çocuklar için hem bir marka yaratır hem de örnektir. 

“Diş ağrısı olmadan yaşamak ne güzel bir şeydir” şeklinde tamamlanan Timsah Temsi hayvanların 

dilinden konuşmasıyla çocuklara sunulan bir maslahat gibidir. 

Anahtar Kelimeler: Yayıncılık, çocuğa görelik, hayvanların dili, çocuk edebiyatı, maslahat. 
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LITTLE WORLD OF CHILDREN AND STORIES OF MELIKE GUNYUZ 

Associate Professor Ruhangiz ALIYEVA1 

 

Abstract 

Erzurum has always been a leading cultural city with its promise, expression, civilization and 

monuments. There are many distinguished writers who grew up in Erzurum, this beautiful and great 

country of Turkey, which is read and analyzed with interest by both Azerbaijani readers and other 

poets and writers. The subject of this study is an author, Melike Günyüz, whose stories children love 

to read and whom I love very much. Günyüz opened his eyes to the world in 1968 in Erzurum. She 

graduated from Bogazici University, Department of Turkish Language and Literature and completed 

his master's degree in the same department. She received her doctorate degree at Istanbul University. 

She has been working as an editor and editor-in-chief at Erdem Publishing since 1994 and working 

on children's literature. 

Melike Günyüz is also the consultant of many projects for publishing and children. Her works 

inspire writers and publishers. As a matter of fact, Günyüz wins awards for the best publishing house 

of the year and the best illustrated children's book for the publishing house he is the manager of, 

with these works. The author's works of Crocodile Temsi, Strawberry Yogurt, Milk Chocolate, Little 

Lion, Boredom of Temsi, The Never Quiet Cricket, both create a brand and set an example for 

children. Crocodile Temsi, which is completed with the phrase "How nice it is to live without a 

toothache", is like a maslahat offered to children by speaking the language of animals. 

Keywords: Publishing, suitable for children, language of animals, children's literature, maslahat. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN GÜVERCİN TOPLANTISI ADLI HİKÂYESİNE EKOELEŞTİREL 

BİR BAKIŞ 

Doç. Dr. Soner SAĞLAM1 

 

Özet 

Edebiyatla çevre arasındaki ilişkiyi inceleyen ekoeleştiri, insanı doğadan ayrı tutmayan bir bakış 

açısıyla çevresel sorunları ele alarak bireyde ekoeleştirel bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır. Çocuk 

edebiyatı misyonu olan bir edebiyattır. Çocuğa görelik ilkesi doğrultusunda yazarlar ve çizerler 

çocuklara evrensel ve millî değerleri duyumsatabilirler. Çevresel sorunlar günümüz dünyasının en 

büyük problemlerinden biridir. Bu bağlamda bir toplumun geleceğini oluşturan çocukların çevresel 

bir bilince sahip olarak yetişmeleri ve bir birey olarak çevresine karşı sorumluluk hissederek 

büyümesi tüm insanlığın temennisidir. Melike Günyüz’ün Güvercin Toplantısı adlı eseri, çevre 

sorunlarına ışık tutarken insanoğlunun doğa ile ilişkilerini sorgulatmayı hedefler. Derin ekolojiye 

göre doğa ile sürdürülebilir ve sağlıklı bir ilişki kurmanın temellinde yatan ve insan-doğa ayrımı 

yapmayan bütünsel bakış açısı Günyüz’ün de vermek istediği temel mesajlardan biridir.  

Melike Günyüz, Güvercin Toplantısı adlı eserinde çocuk okurlara içinde yaşadıkları dünyaya karşı 

bir çevre bilinci aşılamak ister. Yazar, söz konusu eserde şehirde giderek artan yapılaşmanın 

ardından yaşam alanları neredeyse kalmayan güvercinlerin yaşadığı sorunlara değinmiştir. Günyüz, 

eserinde insan merkezci bakış açısının doğaya verdiği tahribatı göstermeye çalışırken okurun, 

insanın çevreye karşı temel sorumlulukları üzerine de düşündürmeyi amaçlayarak doğa-merkezci bir 

etik anlayış ortaya koymaktadır.  

Bu bildiride ekoeleştirinin çocuk edebiyatı olan ilişkisi ve önemi üzerinde durulacak ve Güvercin 

Toplantısı adlı eser bu yönüyle değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Melike Günyüz, hikâye, ekoeleştiri, çevre ve insan. 
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TO MELIKE GUNYUZ'S STORY TITLED PIGEON MEETING AN ECOCRITICAL LOOK 

Doç. Dr. Soner SAĞLAM1 

 

Abstract 

Ecocriticism, which examines the relationship between literature and the environment, aims to create 

an ecocritical consciousness in the individual by addressing environmental problems from a 

perspective that does not separate people from nature. Children's literature is a literature with a 

mission. In line with the principle of "suitability for the child", writers and illustrators can make 

children feel universal and national values. Environmental problems are one of the biggest problems 

of today's world. In this context, it is the greatest wish of all humanity that children, who form the 

future of a society, grow up with an environmental consciousness and grow up as individuals with a 

sense of responsibility towards their environment. Melike Günyüz's work Pigeon Meeting aims to 

make people question their relationship with nature while shedding light on environmental 

problems. According to deep ecology, the holistic perspective that underlies establishing a 

sustainable and healthy relationship with nature and does not discriminate between humans and 

nature is one of the main messages Günyüz would like to convey.  

Melike Günyüz, in her work Pigeon Meeting, wants to instill an environmental awareness in child 

readers towards the world they live in. In the aforementioned work, the author mentioned the 

problems experienced by pigeons, whose living spaces are almost left after the increasing 

construction in the city. While trying to show the destruction caused by the anthropocentric 

perspective in her work, Günyüz reveals a nature-centered ethical understanding by aiming to make 

the reader think about the basic responsibilities of human beings towards the environment.   

In the paper, the relationship and importance of ecocriticism with children's literature will be 

emphasized and the work called Pigeon Meeting will be evaluated from this aspect. 

Keywords: Melike Günyüz, story, ecocriticism, environment and human. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN NASRETTİN HOCA VE CİMRİ KOMŞUSU ADLI HİKÂYESİNİN 

ÇOCUK EDEBİYATINI YAPILANDIRAN TEMEL ÖGELER BAĞLAMINDA 

İNCELENMESİ 

Yaşar SÖZEN1 

 

Özet 

Melike Günyüz, Çağdaş Türk Çocuk edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinden biridir. Günyüz, bir 

çocuk yazarı olmasının yanında aynı zamanda bir araştırmacı ve bilim insanıdır. Çocuk edebiyatı 

kapsamında başta hikâye ve masal gibi edebî türler olmak üzere birçok makale, bildiri ve bilimsel 

yazı kaleme almıştır. Yazarın çocuklara yönelik kaleme aldığı hikâye ve masallar; Arapça, 

Fransızca, İngilizce, Farsça, Sırpça, Arnavutça, Almanca, Nepalce, Bulgarca, Moğolca, Korece ve 

Çince gibi dillere çevrilmiş; Gagavuz ve Azerbaycan Türkçesi gibi Türkçenin diğer lehçelerine de 

aktarılmıştır. Bu bağlamda Melike Günyüz, çocuklar için yazdığı hikâye ve masallarla sadece Türk 

Çocuk edebiyatında değil, aynı zamanda Dünya Çocuk edebiyatında da tanınan önemli bir çocuk 

yazarıdır. 

Günyüz’ün çocuklara yönelik kaleme aldığı hikâyelerden biri de Nasrettin Hoca ve Cimri Komşusu 

adlı metindir. Çalışmamızda bir nevi Nasrettin Hoca’nın birkaç fıkrasının birleştirmesiyle meydan 

gelen hikâye metni, çocuk edebiyatını yapılandıran temel ögeler bağlamında incelenmiştir. Çocuk 

edebiyatını yapılandıran temel ögeler; konu, kahramanlar, ileti, dil ve anlatım olmak üzere dört 

unsurdan meydana gelir. Bu ögeler aynı zamanda çocuğa görelik ilkesinin de temel bileşenleridir. 

Dolayısıyla çalışmaya konu olan hikâye metni, aynı zamanda çocuğa görelik ilkesine göre de ele 

alınmış ve incelenmiştir. Çalışmamız esasında üç ana başlıktan meydana gelmektedir. Çalışmanın 

kuramsal çerçevesinin daha iyi anlaşılması için öncelikle çocuk, çocuk edebiyatı ve çocuğa görelik 

ilkesi kavramları izah edilmeye ve açıklanmaya çalışılmıştır. Devamında çalışmanın esasını 

oluşturan Nasrettin Hoca ve Cimri Komşusu adlı hikâye metni verilmiştir. Çalışmanın son 

bölümündeyse hikâye metni, çocuk edebiyatını yapılandıran ögeler açısından incelenmiştir. Sonuç 

olarak çalışmaya konu olan hikâyenin, çocuk edebiyatını yapılandıran temel ögeler bağlamında 

çocuğa göre özellikler taşıyan edebî ürün olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nasrettin Hoca, Cimri Komşu, konu, kahramanlar, dil ve anlatım, ileti. 
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AN EXAMINATION OF MELİKE GÜNYÜZ’S STORY TITLED NASRETTİN HOCA AND 

THE GREEDY NEIGHBOR IN CONTEXT OF THE FUNDAMENTAL ELEMENTS 

STRUCTURING CHILDREN’S LITERATURE 

Yaşar SÖZEN1 

 

Abstract 

Melike Günyüz is one of the leading figures of Contemporary Turkish Children’s Literature. Günyüz 

is a children’s writer, as well as a researcher and scientist. Within the scope of children’s literature, 

she wrote many articles, papers and scientific articles, especially literary genres such as stories and 

fairy tales. Stories and fairy tales written by the author for children; translated into languages such as 

Arabic, French, English, Persian, Serbian, Albanian, German, Nepali, Bulgarian, Mongolian, Korean 

and Chinese; It has also been transferred to other dialects of Turkish such as Gagauz and Azerbaijani 

Turkish. In this context, Melike Günyüz is an important children’s writer, who is known not only in 

Turkish children’s literature but also in the world’s children’s literature, with the stories and fairy 

tales she wrote for children. 

One of the stories Günyüz wrote for children is the text Nasrettin Hoca And The Greedy Neighbor. 

In our study, the text of the story, which is a kind of combination of Nasrettin Hoca’s few jokes, has 

been examined in the context of the basic elements that structure children’s literature. The basic 

elements that structure children’s literature. It consists of four elements: Subject, heroes, message, 

language and expression. These elements are also the basic components of the principle of 

appropriateness to the child. Therefore, the text of the story, which is the subject of the study, was 

also handled and examined according to the principle of being suitable for the child. Our study 

consists of three main titles. In order to better understand the theoretical framework of the study, 

first of all, the concepts of child, children’s literature and the principle of relative to the child were 

tried to be explained. Afterwards, the text of the story Nasrettin Hoca And The Greedy Neighbor, 

which forms the basis of the study, is given. In the last part of the study, the text of the story was 

examined in terms of the elements that structure children’s literature. As a result, it has been 

determined that the story, which is the subject of the study, is a literary product that has 

characteristics according to the child in the context of the basic elements that structure children’s 

literature. 

Keywords: Nasrettin Hoca, Greedy Neighbor, subject, heroes, language and expression, message. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN YAZARLIĞA YÜREKLENDİRME VE YAZARLIKTA 

YÖNLENDİRME YÖNÜ  

Figen YAMAN COŞAR1 

 

Özet 

Küçükken evcilik oynamayan kız çocuğu yoktur. Evcilikler imkânsızın sınırlarını aşabilen bir zaman 

ve mekân yolculuğu aracıdır. İstediğiniz devirde, istediğiniz senaryoda, istediğiniz başrolü 

yazıverirsiniz kendinize çocuk zihninizde. Tek başına oynadığım bir oyun var hatırımda. Tek başına 

oynarken kendime yazdığım rolü karşımda görebilmek için bir aynaya ihtiyacım var ancak evin tek 

aynası banyo lavabosunun üzerinde, duvara iple asılı. Yüzümün tamamını onda görebilmek için 

ayak parmaklarımla yükselmem bile yeterli değil. Tarihi eser evimizin, oymalı balkonunun önündeki 

ahşap sedirin üzerinde oturduğumu ve macunlarıyla oynamayı sevdiğim ağaç kokulu pencereyi 

açtığımı anımsıyorum. Camdaki yansımamda kendimi görüyorum. Ben bir yazarım. Muhtemelen 

henüz okuma yazma bilmiyorum ancak yazarım.  Elimde bir kalem kâğıt var mı onu bile 

bilmiyorum ancak tek başına oynayıp kimseyi şahit tutmadığım bu evciliğin hüzünlü bir yanı var. 

Kimseyi şahit tutmamama sebep bir yan… Yazarların bambaşka sosyal statülere sahip insanlar 

arasından çıkabileceğine dair bir inanış. Zihnime bu inanışı yerleştiren de neyin nesi hiç bilmiyorum. 

Ancak kendimle ilgili böyle bir hayal kurmanın masal ülkesinde prenses olmaktan bile uzak bir 

gerçekliği olmalı ki zihnimde, bu oyunu sessiz oynuyorum. Belki bu sebepten yıllar sonra bir 

yayımcıdan telefon alıp “Bize kitap yazar mısınız?” teklifi ile karşılaştığımda ilk cevabım “Hayır” 

oluyor. Üç yıl boyunca evet diyemiyorum. Fakat karşınıza çıkan, tek başınıza sessizce oynadığınız o 

oyunu Günyüz’üne çıkaran bir ilham ülkesi Melike’si ise kaçış olmadığını eninde sonunda 

anlıyorsunuz. Ahşap pencerelerin yerini pvcler kapladığı için bu kez aynanız O oluyor. Ona 

baktığınızda çocukluğunuzu görebilmek, kaleminize kuvvet veriyor. Yazıyorsunuz. Yazar diyorlar 

adınıza. İnanamıyorsunuz. Belki de bu yalnızca fazla parlak bir aynaya karşı oynadığınız bir 

evciliktir bu, kim bilir?   

Anahtar kelimeler: Yazarlık mesleği, anı, hafıza, teşvik.  
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ENSURING AUTHORITY AND GUIDING AUTHORIZATION OF MELIKE GUNYUZ 

Figen YAMAN COŞAR1 

  

Abstract 

There is no girl who did not play house when she was little. Houses are a time and space travel tool 

that can go beyond the limits of the impossible. You can write the lead role you want, in the period 

you want, in the scenario you want, in your child's mind. I remember a game I played alone. While 

playing alone, I need a mirror to see the role I wrote for myself in front of me, but the only mirror of 

the house is above the bathroom sink, hanging on the wall with a rope. I don't even have to stand up 

on my toes to see my whole face in it. I remember sitting on the wooden sofa in front of the carved 

balcony of our historical house and opening the tree-scented window that I love to play with. I see 

myself in my reflection in the glass. I am a writer. I probably don't know how to read or write yet, 

but I can write. I don't even know if I have a pen and paper in my hand, but there is a sad side to this 

house that I played alone and did not witness anyone. Part of the reason why I don't take anyone as a 

witness is a belief that writers can emerge from people with different social statuses. I don't know 

what it is that has placed this belief in my mind. However, such a dream about myself must have a 

reality far from being a princess in a fairyland, because in my mind, I play this game silently. Maybe 

for this reason, years later, she got a phone call from a publisher and asked, "Would you write a 

book for us?" When I come across the offer, my first answer is “No”. I can't say yes for three years. 

But if you come across Melike, a land of inspiration who brings the game you play silently alone to 

Günyüz, you eventually realize that there is no escape. Since the wooden windows are replaced by 

PVC, this time your mirror is “She”. Being able to see your childhood when you look at it gives 

strength to your pen. You are writing. They call you the author. You can't believe it. Maybe it's just a 

house playing against a mirror that's too bright, who knows? 

Keywords: Profession of authorship, memoir, memory, encouragement. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN MASALLARININ AZERBAYCAN MASALLARIYLA 

BENZERLİĞİ 

Arş. Gör. Menzer NİYARLI1 

 

Özet 

Melike Günyüz'ün Küçük Şipir Arkadaş Arıyor masalının kahramanı yalnız Şipir'dir ve bir arkadaş 

aramak için dışarı çıkar. Ne de olsa küçük Şipir’in sıkılıyordur ve ister ki kendisinin bir sırdaşı 

olsun. Anlatı sonunda Şipir bir sinekle karşılaşır ve onunla arkadaş olur. Bu bakımda metin ilginç ve 

öğreticidir. Aynı zamanda Azerbaycan'ın ünlü çocuk edebiyatının önde gelen temsilcisi Abdulla 

Şaig'in Tik-tik Hanım öyküsüyle de benzeşir. Tik-Tik Hanım da kendisine bir arkadaş arayan 

Dozangurdu'yu anlatır. O da yalnızdır ve kendisine bir arkadaş aramak maksadıyla giyinip, yola 

çıkar. Yolda bir çoban, bir tilkiyle tanışır ancak yolun sonunda kendisine bir arkadaş olarak Fare'yi 

seçer. 

Günyüz’ün çocuklarına adadığı Keloğlan Şaşkınlar Ülkesinde masalında eserin ana kahramanı 

Keloğlan, keçisi Beyaz Kızla birlikte seyahate çıkar. Bir gün bir şehre gider ve orada yaşayanları 

gözyaşları içinde görür. Herkes yastadır. Araştırmaları sonucu şehre dağıtılan suya bir yılanın 

zehrini döktüğü ortaya çıkar. Yılan oraya düşman ülke hükümdarı tarafından yumurtalarıyla tehdit 

edilerek bırakılmıştır. Halk birbirine düşünce ülkeyi işgal etmek kolaylaşacaktır. Keloğlan keşfiyle 

cesurca insanları ölümden kurtarır. Melike Günyüz'ün bu eseriyle Azerbaycan masallarından olan 

Kellegöz masalı arasında hem sanat hem de yazı analizi açısından benzerlikler ve farklılıklar 

bulunmaktadır. Kellegöz masalının kahramanı Amiraslan, Keloğlan gibi büyük bir şehrin insanlarını 

Kellegöz'den kurtarır. 

Timsah Temsi masalında ise diş ağrısı çeken Temsi, diş ağrısını nasıl durduracakları konusunda 

yakınlarından tavsiye ister. Ancak onların tavsiyesine rağmen Temsi'nin diş ağrısı bir türlü geçmez. 

Sonunda Kaplumbağa Bilgeduruş ona yardım elini uzatır ve Temsi'nin dişlerinin arasından bir taş 

çıkarır. Yazar bu hikâyede akıllı, bilgili bir kişiden tavsiye almanın gerekli olduğunu söylemek ister. 

Benzer mesajlara Azerbaycan masallarında da rastlanır.  

Bu bildiride Melike Günyüz'ün çocuk masalları analiz edilerek metinlerinde beliren temaların 

çeşitliliği, dilin sadakati, görüntülerin tükenmesi, gerçek olaylarla bağlantıları ortaya konacak ve 

Melike Günyüz'ün üç masalı (Keloğlan Şaşkınlar Ülkesinde, Timsah Temsi ve Küçük Şipir Dost 

Arıyor) Azerbaycan masallarıyla ve aynı zamanda Azerbaycan’ın ünlü çocuk dergisinin kurucusu 

Abdulla Şaig tarafından yazılan Tik-tik Hanım ile karşılaştırılacaktır. Azerbaycan edebiyatı 

benzerlikleri, halk sözleri ve konu benzerlikleri bakımından incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Melike Günyüz, Azerbaycan masalları, Keloğlan, benzerlikler, farklılıklar.  
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SIMILARITIES BETWEEN AZERBAIJAN TALES AND THE TALES BY MELIKE 

GUNYUZ 

Menzer NIYARLI1 

 

Abstract 

The protagonist of Melike Günyüz's tale Little Shipir is Looking for a Friend is the lonely Shipir and 

goes out to look for a friend. After all, little Shipir is bored and wishes he had a confidant. At the end 

of the narrative, Shipir encounters a fly and befriends it. In this regard, the text is interesting and 

instructive. At the same time, it is similar to the story of Tik-tik Hanım by Abdulla Shaig, the leading 

representative of Azerbaijan's famous children's literature. Tik-Tik Hanım also tells about 

Dozangurdu, who is looking for a friend for her. She is also alone and gets dressed and sets out to 

look for a friend. Along the way, a shepherd meets a fox, but at the end of the road she chooses 

Mouse as a friend. 

In Keloğlan in the Land of the Confused, which Günyüz dedicates to her children, Keloğlan, the 

main character of the work, goes on a journey with his goat, the White Girl. One day he goes to a 

city and sees its inhabitants in tears. Everyone is in mourning. As a result of his research, it is 

revealed that a snake poured its venom into the water distributed to the city. The snake was left there 

by the ruler of the enemy country, threatened with its eggs. Occupying the country will be easier 

when the people fall against each other. Keloğlan bravely saves people from death with his 

discovery. There are similarities and differences between this work of Melike Günyüz and The 

Kellegöz Tale, which is one of the Azerbaijan tales, in terms of both art and script analysis. 

Amiraslan, the hero of The Kellegöz Tale, saves the people of a big city like Keloğlan from 

Kellegöz. 

In the tale of Crocodile Temsi, Temsi, who has a toothache, asks his relatives for advice on how to 

stop the toothache. However, despite their advice, Temsi's toothache does not go away. Finally, 

Tortoise Sage stand offers him a helping hand and pulls a stone from between Temsi's teeth. The 

author wants to say in this story that it is necessary to seek advice from a wise, knowledgeable 

person. Similar messages are also found in Azerbaijani tales. 

In this paper, Melike Günyüz's children's tales (Little Shipir is Looking for a Friend, Keloğlan in the 

Land of the Confused, Crocodile Temsi) will be analyzed and the diversity of the themes that appear 

in her texts, the fidelity of the language, the exhaustion of images, their connections with real events 

will be revealed. At the same time, they will be compared with Tik-tik Hanım, written by Abdulla 

Shaig, the founder of Azerbaijan's famous children's magazine. Azerbaijani literature will be 

examined in terms of similarities, folk sayings and subject similarities. 

Keywords: Melike Günyüz, Azerbaijani tales, Keloğlan, similarities, differences. 
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BİR MASAL YARATICISI OLARAK MELİKE GÜNYÜZ: YENİDEN YAZILAN 

MASALLAR VE MODERN METİNLER 

Dr. Öğr. Gör. Yasemin YILMAZ YÜKSEK1 

 

Özet 

İngiltere’de klasik masallara tepki olarak yeni masalların yazılmaya başlandığı 19. Yüzyıl’da 

çoğunlukla mizah öğelerinin kullanıldığı parodiler ön plana çıktı. Batı edebiyat geleneğinde uzun 

yıllar boyunca çocuk edebiyatının temel ürünleri olarak kabul gören masallar barındırdıkları 

cinsiyetçi söylemler, bireylere atfedilen toplumsal roller ve benimsetmeye çalıştıkları katı disiplin 

anlayışı dolayısıyla dönemin ve sonraki yüzyılın yazarları tarafından sıklıkla eleştirildi. Bu durumun 

doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan yeniden yazılmış masallar, klasik masallardaki olay örgüsünü 

ve karakterleri koruyan, fakat anlatıdan çıkarılabilecek anlamı değiştiren metinler olarak yayımlandı. 

Günümüzde bu eğilimin hâlâ geçerli olduğu yayımlanan kitaplara bakılarak söylenebilir. Sözlü 

edebiyat geleneğinin hakettiği değeri görmediğini savunan bir başka yaklaşım ise masalları yeniden 

birey-gerçek ilişkisinin temeline oturtan bakış açısını benimsetmeye çalışır. İsmi belirli bir yazar 

tarafından kaleme alındıkları için “edebi masal” olarak adlandırılan bu masallar insanın insanla, 

doğayla ve insan olmayanla ilişkisini masal özelliklerini koruyarak anlatırlar. Edebiyatımızın değerli 

kalemi Melike Günyüz’ün masalları bahsi geçen bu ikinci grupta ele alınabilir çünkü gerek Keloğlan 

ve Nasreddin Hoca masalları gerekse İlkbahar Prensi  kitabı 21.yüzyıl bireyinin hızlı akan 

yaşantısında üzerinde pek düşünmediği, varlığının farkında olamadığı kavramları ve duyguları 

görünür, hissedilir kılmaktadır. Nasreddin Hoca ve Keloğlan masalları gibi kendi ülkesinin 

masallarını modern bir dil ve biçimle yeniden yorumlayarak ülkesinin kültürel mirasına sahip 

çıktığını gösteren yazar, postmodern özellikler taşıyan İlkbahar Prensi masalıyla okuru gerçek 

yaşantısını düşünmeye davet etmektedir. Bir başka deyişle hem halk masallarının yeni versiyonları 

hem de yeniden yazılmış masallar okura, sayfada okuduklarının aslında kendi yaşamı olduğu, 

karakterlerin kendisinden farklı kişiler olmadığını fark ettirir/hatırlatır. Bu çalışma Melike 

Günyüz’ün masallarını insan, toplum ve gerçek kavramları çerçevesinde analiz edecek, masalların 

gerçeği anlamanın tek yolu olduğu savını eserlerin yakın okumasını yaparak öne sürecektir. 

Anahtar kelimeler: Klasik masallar, modernizm, sözlü edebiyat geleneği, yeniden yazım. 
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MELIKE GUNYUZ - A CREATOR OF FAIRY TALES: RECONSTRUCTED FAIRY 

TALES AND MODERN TEXTS 

Dr. Öğr. Gör. Yasemin YILMAZ YÜKSEK1 

 

Abstract 

In 19th century England, where new tales started to be written as a reaction to classical fairy tales, 

parodies that used the element of humor became prominent. Fairy tales, which had long been 

regarded as the founding texts of children’s literature in Western literary tradition, were frequently 

criticized by the writers of that century and long afterward due to their sexist discourse, strict gender 

roles and a rigid sense of discipline imposed on individuals. Rewritten fairy tales that emerged as a 

natural outcome of this situation were published as narratives that kept the basic plot line and 

characters while subverting the meaning of the text. Today, it can be argued that this tendency to 

rewrite classical texts still continues. Another approach that underlines the fact that oral literature 

has been undervalued tries to redefine fairy tales as the basis of human-reality relation. Defined as 

literary fairy tales since they are written by a definite author rather than an anonymous one, these 

fairy tales narrate the relation of human with nonhuman, nature and other humans by using fairy tale 

elements. Fairy tales of Melike Günyüz, an important name in Turkish literature, can be grouped 

under this heading of literary fairy tales. Not only tales of Nasreddin Hodja and Keloglan but her 

book The Prince of Spring elaborates on the concepts and feelings that the 21st century individual 

cannot even be aware of. The author, who has shown that she protects the cultural heritage of her 

country by reimagining Keloglan tales and the tales of Nasreddin Hodja, invites the reader to 

contemplate her/his life in The Prince of Spring, a book with postmodern characteristics. In other 

words, both the rewritten fairy tales and modern ones make the reader realize that what is seen on 

the page is actually a reflection of life and the characters are not different from the readers. This 

study will analyze Melike Günyüz’s tales in line with the notions of individual, the society and truth 

and, through close reading of the text, argue that fairy tales are the only way of comprehending 

reality.  

Keywords: Classical tales, modernism, oral literature tradition, rewriting. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN KELOĞLAN SUSKUNLAR ÜLKESİNDE ADLI ESERİNDE 

İDEAL HÜKÜMDAR TİPİNİN ELE ALINIŞ BİÇİMİ 

Doç. Dr. Zhyldyz İSMAİLOVA1 

 

Özet 

Türk İslam medeniyetinin devlet anlayışını en iyi gösteren sözlerin başında “İnsanı yaşat ki devlet 

yaşasın,” sözü gelmektedir. Bu anlayış gerek İslam öncesi gerek İslam sonrası Türk devlet 

geleneğinde hükümdar veya sultanların üzerinde önemle durdukları bir mesele olmuştur. Bu 

bağlamda adalet, ülkeyi yönetmeye talip olan bir kişide aranan başlıca özelliktir. Adaletle 

hükmeden, halkına zulmetmeyen bir hükümdarın devleti hem de ona tabi olan halkı, huzur ve refah 

içerisinde yaşayacaktır. Türk İslam edebiyatının ilk büyük eseri olan Kutadgu Bilig, bilindiği üzere 

siyasetname türünün özelliklerini taşımaktadır. Yusuf Has Hacip burada iyi bir hükümdarın 

niteliklerini ortaya koymuştur. Edebiyatımızda bu büyük eser gibi devlet yöneticilerinin taşıması 

gereken vasıfları ortaya koyan pek çok eser kaleme alınmıştır.  Âşık Paşa’nın Garibnâme’si, Ali Şir 

Nevayi’nin Hayretü’l Ebrâr ve Sedd-i İskenderî gibi eserleri bunların başlıcalarıdır. İdeal hükümdar 

tipleri sadece yazılı değil sözlü edebiyatımızda da destan, halk hikâyesi, masal gibi türlerde de ele 

alınmıştır. Dolayısıyla Türk milletinin kültürel belleğinde var olan hükümdar tipi, hem sözlü hem de 

yazılı edebi eserler ile geçmişten günümüze taşınagelmiştir. Buna göre Türk milletinin toplumsal 

belleğinde var olan hükümdar elindeki gücü kendi menfaati için değil halkın huzuru ve refahını 

sağlamak için kullanmalıdır. Ülkeyi adaletle yönetmeli, asla halkına zulmetmemelidir.  

Melike Günyüz’ün kaleminden çıkan Keloğlan Suskunlar Ülkesinde adlı eser, arkadaşlık, özgürlük 

ve yardımseverlik hakkında bir masal olmasının yanında halkına zulmeden, onları düşünmeyen bir 

hükümdar tipini de bizlere göstermektedir. Yazar, olumsuzluklar üzerinden olması gerekeni, başka 

bir ifadeyle ideal olanı okuyucusuna sezdirmektedir. Yöneticilerin kendilerinden çok fazla vergi 

talebinde bulunduğu bir şehirde insanların hiçbiri konuşmuyor, gülmüyor, selamlaşmıyordu. Bu, 

insanın tabiatına oldukça aykırı bir durumdur. Bütün bunlara sebep olanlar ise ülkeyi doğru bir 

şekilde yönetmeyen padişah ile veziridir.  

Bu bildiride Keloğlan Suskunlar Ülkesinde adlı eser çocuğa görelik ilkesine göre değerlendirildikten 

sonra eserde ideal hükümdar tipinin ele alınışı ortaya konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Melike Günyüz, çocuk edebiyatı, çağdaş masal, hükümdar tipi.  
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THE HANDLING OF THE IDEAL PRINCIPAL TYPE IN KELOĞLAN IN THE COUNTRY 

OF THE SILENT BY MELIKE GUNYUZ 

Doç. Dr. Zhyldyz İSMAİLOVA1 

 

Abstract 

At the beginning of the words that best show the understanding of the state of Turkish-Islamic 

civilization, "Let people live so that the state can live," word comes. This understanding has been an 

issue that the rulers or sultans put emphasis on both in the pre-Islamic and post-Islamic Turkish state 

tradition. In this context, justice is the main feature sought in a person who aspires to rule the 

country. The state of a ruler who rules with justice and does not oppress his people, and the people 

who are subject to him will live in peace and prosperity. Kutadgu Bilig, the first great work of 

Turkish-Islamic literature, has the characteristics of the genre of politics, as it is known. Yusuf Has 

Hacip revealed the qualities of a good ruler here. Many works have been written in our literature, 

such as this great work, that reveal the qualifications that state administrators should have. Works 

such as Âşık Paşa's Garibnâme, Ali Şir Nevayi's Hayretü’l Ebrâr and Sedd-i İskenderî are the main 

ones. Ideal ruler types are discussed not only in our written but also in our oral literature, in genres 

such as epic, folk tale and fairy tale. Therefore, the type of ruler that exists in the cultural memory of 

the Turkish nation has been carried from the past to the present with both oral and written literary 

works. Accordingly, the ruler, who exists in the social memory of the Turkish nation, should use his 

power not for his own benefit, but to ensure the peace and welfare of the people. He should rule the 

country with justice and never oppress his people.  

The work Keloğlan in the Land of the Silent, written by Melike Günyüz, is a tale about friendship, 

freedom and benevolence, as well as showing us the type of ruler who persecutes his people and 

does not think about them. The author makes the reader sense what should happen through 

negativities, in other words, what is ideal. In a city where the rulers demanded too much tax from 

them, none of the people were talking, smiling or greeting. This is quite contrary to human nature. 

The reason for all this is the sultan and his vizier, who do not manage the country correctly.  

In this paper, after evaluating the work called Keloğlan in the Land of the Silent according to the 

principle of being suitable for children, the ideal ruler type will be discussed in the work. 

Keywords: Melike Günyüz, children's literature, contemporary fairy tales, ideal monarch type. 
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DR. MELİKE GÜNYÜZ’ÜN YAZARLIK MİSYONU 

Acar KENEŞBEKOVA1 

 

Özet 

Bu araştırmamızda Türk Çocuk Edebiyatında ve bu alana bağlı birçok alanlarda büyük başarılara 

imza atmış çocuk edebiyatı yazarı, tecrübeli bir yayıncı, başarılı bir editör ve aynı zamanda 

akademisyen Dr. Melike Günyüz’e yazarlık yönünden bakmayı hedeflenmiş bulunmaktayız. Dr. 

Melike Günyüz’ün misyonu çocuğa edebiyatı, okumayı sevdirmektir. Dokunduğu, ulaştığı her çocuk 

yazarın ulaştırdığı her kitaptan zevk almasını ister. Çocuğun zihninde bir pencere, bir ufuk açsın 

ister. Günyüz de yayıncılık alanında çalışarak, editörlük yaparak, üniversitelerde çocuk edebiyatı 

üzerine ders vererek en önemlisi nitelikli çocuk eserlerini üretmektedir. Toplumun çocuklarla ilgili 

sorunlarını çocuk eserlerinde yansıtarak o konulara değinmektedir, çözüm önerilerinde 

bulunmaktadır. Nasrettin Hoca fıkralarını ve Keloğlan masallarını modernleştirerek dünyaya Türk 

milletinin kültür farklılığını tanıtmaktadır.    

Dr. Melike Günyüz çocuk eserlerini yazarken kendisinin yapmış olduğu araştırmalar sonucu elde 

ettiği Divan Edebiyatı üslubundan yararlanarak çocuğa belli bir kalıplarla, az kelime ile çok anlam 

katan, derin anlamlar içeren eserleri meydana getirme yöntemini kullanmakta olduğu 

anlaşılmaktadır. Yazarın eserlerinin edebiyat değeri yüksek olmasının sebebi de onun tasavvufla, 

eski edebiyat ve dünya edebiyatıyla münasebeti olduğundandır. 

Bu araştırmada bulgu olarak edindiğimiz Dr. Melike Günyüz’ün yazarlık serüveni “Edebiyat herkes 

içindir” ve “Çocuk edebiyatının işlevi ana dilini öğretmektir” ilkeleriyle yol almaktadır. Yazarlıkta 

işin başlangıç noktasını dil olduğunu düşünen Dr. Melike Günyüz, Türkçe’nin mecaz kullanım 

açısından dünyanın önemli bir dillerinden olduğunun kanaatindedir. Edebiyatın işlevi estetik yolla 

değeri olumlamaktır ve kavramsallaştırarak çocuğun zihninde iz bırakmaktır.    

Anahtar Kelimeler: Türk çocuk edebiyatı, yazarlık, anadil, hikâye, fıkra. 
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DR. MELIKE GUNYUZ’S AUTHORSHIP MISSION 

Ajar KENESHBEKOVA1 

 

Abstract 

This research is aimed at studying Dr. Melike Gunyuz, a successful Turkish children’s literature 

writer, an experienced publisher, editor and academician, in terms of authorship. Dr. Melike 

Gunyuz’s mission is to help children love literature and reading. The author wants every child, who 

reads or touches her book, to enjoy it. She wants her books to open a window or a horizon for 

children.  

The author writes qualified children’s literature, works as a publisher and an editor, and teaches 

children’s literature at university today. She reflects problems of the society concerning children in 

her works and suggests ways of solving those problems. Moreover, she introduces the cultural 

diversity of the Turkish nation to the world by modernizing Nasreddin Hodja jokes and Keloğlan 

tales.  

Dr. Melike Gunyuz uses the Divan Literature style in her works, which was achieved as a result of 

her researches, and uses such methods in writing, which help children to understand stories 

containing few words, but deep meaning. The reason why the author’s works are highly valued in 

literature is because she and her works are related to mysticism, old literature and world literature.  

According to the results of this research Dr. Melike Gunyuz’s authorship mission is based on the 

principles of “Literature is for everyone” and “Children's literature teaches native language”. 

According to Dr. Melike Gunyuz, writing, first of all, is based on language. She believes that 

Turkish is one of the most important languages of the world in terms of metaphor usage. The 

function of literature is to affirm value in terms of aesthetics and to impress children’s mind by 

conceptualizing it. 

Keywords: Turkish children’s literature, authorship, native language, story, joke.   
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN BEDİİ ESERLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKISI 

Samire MEMMEDOVA1 

 

Özet 

Çocuk edebiyatı, bir toplumun kültürünün yansımasıdır. Yüzyıllardır süregelen Türk kültürü, halk 

edebiyatı ve gelenekleri, çocuk edebiyatı aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Çocuk 

edebiyatından bahsederken şair, öğretmen, yazdığı çocuk kitapları ile dünyanın birçok yerinde 

tanınan ve sevilen Melike Günyüz’ün eserlerinde en güzel örneklerden biridir. Yayıncılık ve çocuğa 

yönelik birçok projenin danışmanlığını yürüten Melike Günyüz profesyonel çalışma hayatını Türk 

edebiyatının uluslararası alanda tanınması, ülke çapında bütün çocukların iyi kitaplarla buluşması, 

Türk yayıncılık sektörünün daha etkin lobi çalışmaları içinde yer alması yönünde sürdürmektedir.  

Çalışmada, Melike Günyüz’ün hayatı ve sözel geleneklerden beslenerek ve derlenerek bir araya 

getirdiği hikâyelerinden bahsedilmektedir. Çocuk edebiyatında eserlerin çocuk bakışı, çocuğa 

görelik ve çocuk gerçekliğine göre hazırlanması gerektiği için çocuk edebiyatı alanında çalışan 

yazarların ve çizerlerin bu ilkelere dikkat ederek hareket etmesi özgün bir edebiyat için gereklidir. 

Bu bakımdan Melike Günyüz’ün eserleri çocukların sanat ve estetik değerlerinin gelişimini 

desteklemekte, Çocuğu eğlendirip eğitirken çocuğun duygu ve düşünce dünyasını geliştirmesine de 

katkı sağlamaktadır.  

Anahtar kelimeler: Sanat ve estetik, duygu ve düşünce dünyası, çocuğa görelik, çocuk gerçekliği. 
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CONTRIBUTION OF MELIKE GUNYUZ'S WORKS TO CHILDREN'S 

LITERATURE 

Samira MAMMADOVA1 

 

Abstract 

Children's literature is a reflection of the culture of a society. One of the best examples of children's 

literature is the works of Melike Günyüz, who is known and loved in many parts of the world with 

her children's books. Turkish culture, folk literature and traditions, which have been going on for 

centuries, are transferred from generation to generation through children's literature. While talking 

about children's literature, the poet, teacher, and the works of Melike Günyüz, who are known and 

loved in many parts of the world with her children's books, are one of the most beautiful examples. 

In the study, the life of Melike Günyüz and the stories that she brought together by feeding and 

compiling from oral traditions were mentioned. In children's literature, works should be prepared 

according to the child's perspective, interest in the child and the child's reality. It is necessary for an 

original literature that writers working in the field of children's literature act by paying attention to 

these principles. In this respect, Melike Günyüz's work supports the development of children's 

artistic and aesthetic values, while entertaining and educating the child, while also contributing to 

the development of the child's world of emotion and thought. 

Keywords: Art and aesthetics, world of emotion and thought, child relativity, child reality. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN GAKGUKLARIN MACERALARI ESERİNİN  

POETİKA BAĞLAMINDA ANALİZİ 

Nadiia SENCHYLO-TATLILIOĞLU1 

 

Özet 

Modern edebiyat, çocuklar için konu ve tür bakımından çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilik, edebiyat 

eleştirmenleri tarafından çocuk edebiyatı çalışmalarına her geçen gün ilgiyi arttırmaktadır. Erken 

yaşlardan itibaren çocukların kişiliklerini sağlıklı şekillendirmenin bir aracı olarak çocuklara özgü 

edebiyatın oluşturulması oldukça önemlidir. Çocuk edebiyatının kendine has özellikleri vardır. Bu 

yüzden çocuğun sosyalleşmesinde çocuk edebiyatı yazarının özel rolü vardır. Bu alanda Melike 

Günyüz'ün çok sayıda çalışması vardır. Bu çalışmada, çocuklar için edebi eserlerin poetikası, 

sanatsal özgünlükleri, yapıları, temaları, konuları, sanatsal imgeleri ve tür özellikleri incelenmiştir. 

Yazarın bu eseri, manzara tasvirlerine, karakterlerin psikolojisini ve iç dünyasını başarılı bir şekilde 

ortaya koyan portrelere odaklanır. Yazar aynı zamanda karakteristik olarak, sanat araçları da 

kullanmıştır: Metaforlar, sıfatlar, vb. Melike Günyüz çalışmalarında, gerçeklikten faydalanmakta 

erken dönem çocuk gelişimine etki eden ciddi psikolojik sorunları gündeme getirmektedir.  

Bu çalışmanın metodolojik temeli, yazarın söz konusu eserinin edebi yönden analizidir. Görüntüleri 

karakterize etmek için tanımlayıcı yöntem kullanılmıştır. Ayrıca, karşılaştırmalı tipolojik yaklaşım, 

eserlerin tek tek parçalarını veya yönlerini karşılaştırmak için kullanılmıştır. Bu çalışmada, Türk 

yazar Melike Günyüz'ün 4 yaş çocuklarına yönelik olarak yazdıgı Gakgukların Maceraları adlı eseri 

edebi poetika bağlamında incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Melike Günyüz, çocuk edebiyatı, poetika, edebiyat türü, kronotop. 
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ANALYSIS OF MELIKE GUNYUZ'S THE ADVENTURES OF GAKGUK IN THE 

CONTEXT OF POETICS 

Nadiia SENCHYLO-TATLILIOĞLU1 

 

Abstract 

Modern children's literature is diverse thematically and genre-wise. This diversity increases the 

interest in children's literature studies by literary critics day by day. It is very important to create 

children's literature as a means of shaping the personalities of children from an early age. Children's 

literature has its own characteristics. Therefore, the author of children's literature has a special role 

in the socialization of the child. Melike Günyüz has many studies in this field. In this work were 

analyzed the poetics, artistic originality, structures, themes, subjects, artistic images and genre 

characteristics of literary works for children. This work of the author focuses on landscape 

depictions, portraits that successfully reveal the psychology and inner world of the characters. The 

author also characteristically used artistic tools: metaphors, adjectives, etc. In her works, Melike 

Günyüz uses realistic life material and raises serious psychological issues.  

The methodological basis of the study is the literary analysis of the author's texts. The descriptive 

method was used to characterize the images. The comparative-typological approach is used to 

compare individual fragments or aspects of works. In this study was analyzed the literary work of 

Turkish writer Melike Günyüz, The Adventures of Gakguk, written for 4-year-old children in the 

context of poetics. 

Keywords: Melike Günyüz, literature for children, poetics, genre, chronotope. 
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DR. MELİKE GÜNYÜZ’ÜN ESERLERİNİN ÇOCUKLARIN AHLAK GELİŞİMİ 

BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ayşe Serra KARA1 

 

Özet 

Çocuk kitaplarının içeriğinin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal anlamda çocukları geliştirdiği 

bilinmektedir. Kendi öğrenme süreçlerinde aktif okuyucu ve gözlemci olan çocuklar, kitapların 

içeriğinde doğrudan veya dolaylı olarak sunulan bilgilerle verimli bir öğrenim süreci 

geçirebilmekteler. Bu nedenle çocuk kitapları hazırlanırken çocukların gelişimsel düzeyine uygun, 

onların ilgi ve ihtiyaçlarına göre bilgilerin sunulması önem arz etmektedir 

Dr. Melike Günyüz’ün eserleri, çocukların gelişim özellikleri ve öğrenme psikolojisi dikkate 

alınarak kaleme alınmıştır. Diğer gelişimleri yanında özellikle ahlaki gelişimleri incelikle 

hedeflenmiştir. Çocukların ahlaki gelişimlerine ve ahlaki davranış edinmelerine yönelik olarak; 

“haline razı olma, farklılığın güzel bir şey olduğu, kabullenilme, özür dileme, kanaat etme, 

başkalarını düşünme, zor durumda olan birisine yardım etme, dostluk, hatayı telafi etme, engellilere 

güvenmek, işi ehline vermek, başkalarını düşünmek/empati yapmak, doğru bilgiye ulaşmak için 

çabalamak, herkesin kendi kabiliyetine göre davranmasını sağlamak, ikram etmek, teşekkür etmek, 

paylaşmak, iyilik yapmak ve emek harcamak” gibi kavramlar üzerinde durulduğu göze 

çarpmaktadır... 

Bildiride, Dr. Melike Günyüz’ün eserleri çocukların ahlak gelişimi bağlamında ele alınmış ve onlara 

ahlaki duygu düşünce ve davranış kazandırmada yukarıda belirlenen temalar üzerinden 

değerlendirme yapılmıştır. Kitaplar incelendiğinde Keloğlan Şaşkınlar Ülkesinde, Üç Küçük Aslan, 

Küçük Yıldız ve Güneş İstiyorum eserlerinde “başkalarını düşünmek/empati” temasına değinilmiştir. 

Sen Sıska Değilsin ve Arkadaşımı Tanırım eserlerinde “hatalı da olsa zor durumdaki kişiye yardım 

etmenin önemi” vurgulanmıştır. Ay Nereye Kayboldu? ve Arkadaşımı Tanırım eserlerinde ise “özür 

dileme” teması üzerinde durulmuştur. Peli Spor Şöleni’nde adlı eserde “engellilerin farklı alanlarda 

başarılı olabileceğine” değinilirken; Güvercin Toplantısı kitabında “teşekkür etmek” dile 

getirilmiştir. Yazarın, Kalem Kutusu kitabında “paylaşma”; Şarkıcı Gukki’de “kabullenilme”, Pamuk 

Karga’da “bir arada yaşamak ve farklılıkların güzel oluşu”, Timsah Temsi’de “işi ehline vermek” 

temaları üzerinde durduğu dikkat çekmektedir. Sonuç olarak, kitapların çocuğun ahlak gelişimine 

olumlu yönde katkısının olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Melike Günyüz, çocuk, kitap, ahlak, ahlak gelişimi.  
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EVALUATION OF DR. MELİKE GÜNYÜZ'S WORKS IN THE CONTEXT  

OF ETHICS 

Ayşe Serra KARA1 

 

Abstract 

It is known that the content of children's books develops children cognitively, emotionally and 

behaviorally. Children who are active readers and observers in their own learning processes can have 

a productive learning process with the information presented directly or indirectly in the content of 

the books. For this reason, while preparing children's books, it is important to present information 

that is appropriate for the developmental level of children and according to their interests and needs. 

Dr. Melike Günyüz's works have been written considering the developmental characteristics of 

children and their learning psychology. In addition to other developments, especially their moral 

development has been delicately targeted. For the moral development of children and their 

acquisition of moral behavior; “to consent to oneself, that difference is a beautiful thing, to be 

accepted, to apologize, to be content, to think of others, to help someone in a difficult situation, to 

friendship, to make up for mistakes, to trust the disabled, to give the job to the competent, to think 

about others / to empathize, to have the right information. It is striking that concepts such as striving 

to reach the goal, ensuring that everyone behaves according to their own ability, offering, thanking, 

sharing, doing good and spending effort" are emphasized. 

In the statement, Dr. Melike Günyüz's works were discussed in the context of the moral 

development of children and an evaluation was made on the themes determined above in order to 

give them moral feelings, thoughts and behaviors. 

When the books are examined, the theme of "thinking of others/empathy" is mentioned in Keloğlan 

Confused Country, Three Little Lions, Little Stars and I Want the Sun. In the works You Are Not 

Skinny and I Know My Friend, the importance of helping the person in a difficult situation, even if it 

is wrong, is emphasized. Where Did the Moon Disappear? and I Know My Friend, the theme of 

"apologizing" is emphasized. While mentioning that "disabled people can be successful in different 

fields" in the work called Peli Sports Festival; “Thank you” is expressed in the Pigeon Meeting 

book. “Sharing” in the author's Pencil Case book; It is noteworthy that the singer focuses on the 

themes of "acceptance" in Gukki, "living together and the beauty of differences" in Pamuk Karga, 

and "giving the job to the competent" in Crocodile Temsi. As a result, it is seen that books contribute 

positively to the moral development of the child. 

Keywords: Melike Günyüz, child, book, morality, moral development. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN GAKGUKLARIN MACERALARI KİTAP SETİNİN  

EĞİTSEL İLETİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Ammar DENİZ1-M. Abdullah ARSLAN2 

 

Özet 

Türk çocuk edebiyatının özellikle son dönemlerdeki hızlı gelişimi yeni ve genç yazarların öne 

çıkmasını ve bu yazarların kitaplarının çeşitli dünya dillerine de çevrilmesini beraberinde getirmiştir. 

Melike Günyüz de akademisyen, editör ve yazar kimlikleriyle ön plana çıkan yazarlardan biridir.  

Çalışmanın amacı, Melike Günyüz’ün kitaplarının eğitsel iletiler açısından incelenmesidir. Çalışma 

yazarın Gakgukların Maceraları kitap setiyle sınırlandırılmıştır. Çalışmada nitel araştırma 

alanlarından doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmaya konu olan Gakgukların Maceraları kitap seti 

temin edildikten sonra öncelikle herhangi bir kayıt tutulmadan okunmuştur. Daha sonra söz konusu 

kitap seti “eğitsel iletiler” odağında incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda Gakgukların Maceraları 

kitap setinde “farklılıklara saygı, kendi olma, merak, birlik beraberlik, özsaygı, taklit etmenin 

zararları, yozlaşma” gibi iletilerin ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Çocuk edebiyatı, edebi değerinin 

yanında çocuğun eğitsel yönünün geliştirilmesinde de büyük öneme sahiptir. Eğitsel iletileri çocuk 

kitapları aracılığıyla sezdirmenin önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda kitapta yer alan 

iletilerin öneminin daha da anlaşılacağı söylenebilir. Kitap setindeki ilk üç kitapta değerler arasında 

sağlanan bütünlüğün setin son üç kitabında yer almaması tespit edilen bir başka noktadır.   

Anahtar kelimeler: Gakgukların Maceraları, eğitsel iletiler, farklılıklara saygı, farkındalık. 
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MELIKE GUNYUZ'S ADVENTURES OF GAKGUKS BOOK SET EXAMINATION IN 

TERMS OF EDUCATIONAL MESSAGES 

Ammar DENİZ1-M. Abdullah ARSLAN2 

 

Abstract 

The rapid development of Turkish children's literature, especially in recent times, has brought new 

and young writers to the fore and the translation of their books into various world languages. Melike 

Günyüz is one of the prominent writers with her academic, editor and author identities. 

The aim of the study is to examine Melike Günyüz's books in terms of educational messages. The 

work is limited to the author's Adventures of Gakguks book set. In the study, document analysis from 

qualitative research areas was used. After the Gakguks Adventures book set, which is the subject of 

the study, was obtained, it was first read without keeping any records. Then, the book set in question 

was examined with the focus of "educational messages". As a result of this examination, it was 

determined that the messages such as "respect for differences, being oneself, curiosity, unity, self-

respect, the harms of imitation, corruption" came to the fore in the book set of Gakguks Adventures. 

Children's literature, besides its literary value, has a great importance in the development of the 

educational aspect of the child. Considering that it is important to detect educational messages 

through children's books, it can be said that the importance of the messages in the book will be 

understood even more. Another point that has been determined is that the integrity provided between 

the values in the first three books in the book set is not included in the last three books of the set. 

Keywords: Adventures of Gakguks, educational messages, respect for differences, awareness. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUKLARA İLETTİĞİ 

“DEĞERLER” AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Abdülkadir KABADAYI1 

 

Özet 

Çocuklar için yazılmış kitaplar, çocukların kendi çevresi dışında farklı bir dünyayla tanışmasını 

sağlayan çok önemli kaynaklar arasında yer alır. Çocuk kitapları, çocuklara sosyo-kültürel-inanç 

bağlamında “değerler” kazandırma açısından da son derece önem taşımaktadır. Çocuk kitaplarının 

içeriğinde verilen “değerler”, çocuğun gelişimini pek çok yönden desteklemektedir. Bu sebeple 

çocuk kitaplarını seçerken aileler ve öğretmenler kitabın içeriğinde çocuklara katkı sağlayacak 

“değerler” le harmanlanmış konuların yer almasına ve değerler eğitiminin verilmiş olmasına dikkat 

etmelidir. Bu çalışmanın amacı, Melike Günyüz’ün çocuk kitaplarının çocukların “değerler” eğitimi 

açısından incelemektir. 

Bu çalışmada, Melike Günyüz’ün resimli çocuk kitaplarında verilen “değerler”, UNESCO’nun 

belirlemiş olduğu 12 evrensel değer esas alınarak incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden olan “doküman analizi” kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Melike Günyüz’ün 

Gakgukların Maceraları, Gümüş Göl Masalları ve Petek Kitaplarım isimli kitap serileri 

oluşturmaktadır. Bu kitap serileri, toplam 22 kitaptan oluşmaktadır. Çalışmada doküman 

incelemesine göre ulaşılan veriler, içerik analiziyle çözümlenmiş, frekans ve yüzdelik açısından 

incelenmiş ve örneklendirilerek yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda Melike Günyüz’ün söz 

konusu çocuk kitapları serlerinde, UNESCO’nun belirlemiş olduğu 12 değerin de yer aldığı 

görülmüştür. Bu kitaplarda en çok verilen değerler sırasıyla “barış (dostluk)”, “birlik 

(yardımlaşma)”, “mutluluk”, “sorumluluk”, “saygı”, “iş birliği”, “hoşgörü” ve “sevgi” değerleridir. 

En az verilen değerler ise; “sadelik”, “özgürlük”, “dürüstlük” değerleridir. Buna göre Melike 

Günyüz’ün çocuk kitapları, çocuklara “değer” aktarımı açısından çeşitli ve zengin olduğu 

söylenebilir. Elde edilen bulgular ışığında öğretmenler ve aileler için çeşitli önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Melike Günyüz, Değerler eğitimi, Resimli çocuk kitapları, Gakgukların 

Maceraları, Gümüş Göl Masalları, Petek Kitaplarım. 
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ANALYSIS OF MELIKE GÜNYÜZ'S ILLUSTRATED CHILDREN’S BOOKS IN TERMS 

OF "VALUES" CONVEYED TO CHILDREN 

Prof. Dr. Abdulkadir KABADAYI1 

 

Abstract 

Books written for children are among the most important resources that enable children to meet a 

different world apart from their environment. Children's books are also extremely important in terms 

of giving children "values" in the context of socio-cultural-belief. The "values" given in the content 

of children's books support the development of the child in many ways. For this reason, when 

choosing children's books, families and teachers should pay attention to the fact that the content of 

the book is blended with "values" that will contribute to children and that values education is given. 

This study aims to examine Melike Günyüz's children's books in terms of children's "values" 

education. In this study, the "values" given in Melike Günyüz's illustrated children's books were 

examined based on 12 universal values determined by UNESCO. In the study, "document analysis", 

which is one of the qualitative research methods, was used. The sample of the study is Melike 

Günyüz's book series The Adventures of Gakguk, Tales of the Silver Lake and My Honeycomb 

Books. This book series consists of 22 books in total. In the study, the data obtained according to the 

document analysis were analyzed by content analysis, examined in terms of frequency and 

percentage, and interpreted by exemplifying. As a result of the study, it was seen that Melike 

Günyüz's children's book series included 12 values determined by UNESCO. The values most 

frequently given in these books are respectively "peace (friendship)", "unity (cooperation)", 

"happiness", "responsibility", "respect", "cooperation", "tolerance" and "love". The least given 

values are “simplicity”, “freedom”, and “honesty” values. Accordingly, it can be said that Melike 

Günyüz's children's books are diverse and rich in terms of transferring "value" to children. In the 

light of the findings obtained, various suggestions were given for teachers and families. 

Keywords: Melike Günyüz, Values education, Illustrated children's books, Adventures of Gakguks, 

Tales of Silver Lake, My Honeycomb Books. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ ÜN RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ OKULÖNCESİ 

ÇOCUKLARININ GELİŞİM ALANLARINA KATKISI ÜZERİNE ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ 

Prof. Dr. Abdülkadir KABADAYI1 

 

Özet 

Çocuk edebiyatı (yazını), erken çocukluk döneminden başlayıp, ergenlik dönemini de kapsayan bir 

yaşam evresinde, çocukların gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce 

dünyalarını dilsel ve sanatsal niteliği olan ve görsel iletilerle zenginleştiren, beğeni düzeylerini 

yükselten ürünlerin genel adıdır. Çocuk edebiyatı ürünleri çocukların tüm gelişim alanlarını 

destekleyerek onları hayata hazırlayan en etkili araçlardan biridir. Bu çalışmanın amacı, Melike 

Günyüz’ün resimli çocuk kitaplarının okulöncesi çocuklarının gelişim alanlarına katkısı üzerine okul 

öncesi öğretmen adaylarının görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma şeklinde desenlenen bu 

çalışmada Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümüne devam eden 

80 öğretmen adayına, Melike Günyüz’ün Çocuk edebiyatı serilerinin okul öncesi çocuklarının hangi 

gelişim alanlarına katkısı olduğu üzerine açık-uçlu bir soru yöneltilmiştir. Toplanan veriler nitel 

yöntemle içerik analizine tabi tutularak analiz edildikten sonra örneklendirilerek tablolarla temalara 

ayrılmıştır. Çalışmada doküman incelemesine göre ulaşılan veriler, içerik analiziyle çözümlenmiş, 

frekans ve yüzdelik açısından incelenmiş ve her bir alan incelenen kitaplardan alınan direk alıntılarla 

örneklendirilerek yorumlanmıştır. Sonuçta, katılımcıların görüşleri doğrultusunda, Melike 

Günyüz’ün söz konusu serileri, çocukların, % 30 dil gelişim, % 24 sosyo-duygusal gelişim, % 8.0 

bilişsel gelişim, % 12 yaratıcılık, % 1.0 psiko-motor, % 25 çoklu gelişim alanlarını etkileyerek katkı 

sağladığı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gelişim alanları, Melike Günyüz, nitel araştırma, resimli çocuk kitapları, 

öğretmen görüşleri. 
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OPINIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS ON THE CONTRIBUTION OF MELIKE 

GÜNYÜZ'S ILLUSTRATED CHILDREN'S BOOKS TO THE DEVELOPMENT DOMAINS 

OF PRESCHOOL CHILDREN 

Prof. Dr. Abdulkadir KABADAYI1 

 

Abstract 

Children's literature (literary) is the general name of products that enrich children's worlds of 

feelings and thoughts with linguistic and artistic quality and visual messages and increase their level 

of appreciation, following the development and understanding levels of children, in a life stage 

starting from early childhood and including adolescence. Children's literature products are one of the 

most effective tools that support all developmental areas of children and prepare them for life. This 

study aims to examine the views of pre-school teacher candidates on the contribution of Melike 

Günyüz's illustrated children's to the developmental areas of preschool children. In this study, which 

was designed as qualitative research, an open-ended question was asked to 80 pre-service teachers 

attending the Department of Basic Education, Faculty of Education at Necmettin Erbakan 

University, on which developmental areas Melike Günyüz's Children's literature series contributed 

to the development of preschool children. The collected data were analyzed by subjecting them to 

content analysis with the qualitative method and then exemplified and divided into themes with 

tables. In the study, the data obtained according to the document analysis were analyzed by content 

analysis, examined in terms of frequency and percentage, and each area was interpreted by 

exemplifying with direct quotations from the books examined. In conclusion, in line with the 

opinions of the participants, the series of Melike Günyüz affected children's 30 % language 

development, 24 % socio-emotional development, 8.0 % cognitive development, 12 % creativity, 

and 1.0 % psycho-motor, 25 % multiple development areas. found to contribute. 

Keywords: Development areas, Melike Günyüz, qualitative research, illustrated children's books, 

teacher opinions. 
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MELİKE GÜNYÜZ ESERLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM KODLARI 

Dr. Lilya MEMETOVA1 

Özet 

Geçmiste ve günümüzde çocuk eğitimi ve öğretimi konusunda sözlü sanat önemli yer tutar. Şair ve 

yazarlar küçük okuyucularının değer yönelimlerini doğru gelismeleri için çaba gösterirler. Genelde 

kalem sahipleri kendi eserlerini zamanın talep ve koşullarına uygun şekilde yaratmaya çalışırlar. 

Böyle yöntem ile kendi icat yolunu sürdüren çocuk yazarları arasında Melike Günyüz bulunur. 

Araştırmamız çağdaş Türk çocuk yazarı Melike Günyüz’ün eserleri üzerinde yapılmıştır. 

Dikkatimizi çeken eserler: Gümüş Göl Masalları, Gakgukların Maceralari serilerine dahil olan 

masallar ve diğer küçük öykülerdir. Amacımız, eserleri didaktik değeri açısından incelemektir, 

onların çocuk eğitimi ve öğretimine verdiği katkısını göstermektir.  

İnceleme içerik analizi yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmanın bulguları şu şekilde sıralanabilir: 

Melike Günyüz çocuk psikolojisine uygun eserler yaratmıştır, küçük okuyucularının ahlakî 

değerlerinin gelişmesi için güzel örnekler vermiştir, çocuklara dostluk, nezaket, sevgi, karşılıklı 

yardım, affedebilme vb. gibi vasıf ve duyguların özelliklerini açıklamıştır, her varlığın dünyada bir 

misyonu olduğunu gösterebilmiştir, dünya üzerine bilgi vermeye çalışmıştır.  

Anahtar kelimeler: Melike Günyüz, çocuk eserleri, didaktik kodlar. 
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EDUCATIONAL CODES OF MELIKE GUNYUZ TEXTS 

Dr. Lilya MEMETOVA1 

Abstract 

Oral art has an important place in the education and teaching of children in the past and today. Poets 

and writers make an effort to develop the value orientations of their young readers. In general, pen 

owners try to create their own works in accordance with the demands and conditions of the time. 

Melike Günyüz is among the children's writers who continue their own way of invention with such a 

method. 

Our research was carried out on the works of contemporary Turkish children's writer Melike 

Günyüz. Works that caught our attention: Tales of the Silver Lake, tales and other short stories 

included in the Adventures of Gakguks series. Our aim is to examine the works in terms of their 

didactic value, to show their contribution to the education and training of children. 

The analysis was carried out using the content analysis method. The findings of the research can be 

listed as follows: Melike Günyüz created works suitable for child psychology, gave good examples 

for the development of moral values of her young readers, and taught children friendship, kindness, 

love, mutual aid, forgiveness, etc. She explained the characteristics of qualities and emotions such 

as; she was able to show that every being has a mission in the world, she tried to give information on 

the world. 

Keywords: Melike Günyüz, children's works, didactic codes. 
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ÇOCUK KİTAPLARINDA POSTMODERNİZM  

(MELİKE GÜNYÜZ YARATICILIĞINDA) 

Doç. Dr. Nezaket İSMAYİLOVA1 

 

Özet 

Çocuk edebiyatı, yeni nesle yaşadığımız dünyanın maddi ve manevi zenginliklerini öğretmeli ve 

onları bu zenginliğin mirasçıları olarak yetiştirmelidir. Böyle talepleri yazmak, öğretmek bugünün 

bir gereğidir. Bugün bu talebi karşılayan yazarlardan biri de Melike Günyüz'dür. Yazdıklarıyla 

çağdaş çocuk edebiyatının gereklerine uygun olarak eserler inşa etmiştir ki, bu da çocuğun 

hizmetinde yardımcı olacaktır. 

“Bugün dünyada çok ciddi anlamda post modern resimli çocuk kitabı yayıncılığı varken Türkiye’de 

de son yıllarda bunu görme şansımız oluyor. Zaten bu kitapların da telif haklarının hemen başka 

ülkelere, Uzak Doğu, Kore’den başlayarak, Latin Amerika ülkelerine kadar satışı gerçekleşiyor. 

Çocuk kitabı yayıncılığı aslında ihtisas gerektiren bir alan. Çocuk kitabı, editörlüğü ve yayıncılığı 

daha geniş bir ekip çalışmasını gerektiriyor” sözleriyle Türkiye'nin artık sadece Türk öğrenciler ve 

çocuklar için kitap üreten yayıncılardan olmadığına işaret eden Günyüz, bütün dünyayı kendisine 

müşteri gören bir yayıncılık anlayışına geçildiğini ve durumun da yayıncılık kalitesini artırdığını 

ifade eder. Günyüz, Türkiye'de artık dünya standartlarında resimli çocuk kitapları ve çocuk edebiyatı 

ürünlerinin yer aldığını belirterek, "Bu kayda değer bir şey. Çünkü edebiyat dediğimiz şey, zamanın 

ruhuyla bütünleşik bir şeydir. Bugün postmodern edebiyattan söz ediyorsak aslında çocuk 

edebiyatında da bir postmodern yaklaşımdan söz ediyoruz” der.  

Bu bildiride Melike Günyüz’ün eserleri ve yayıncılık üzerine gerçekleştirdiği konuşmalarından yola 

çıkılarak çocuk kitaplarında postmodernizm konusu tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, edebiyat, Melike Günyüz, Türkiye, postmodernizm, yayıncılık. 
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POST MODERNISM IN CHILDREN'S BOOKS  

(THE IN CREATIVITY OF MELİKE GÜNYÜZ) 

Associate Prof. Nezaket ISMAYILOVA1 

 

Abstract 

Children's literature must teach the new generation the material and spiritual riches of the world we 

live in and nurture them as heirs to this richness. It is necessary to write and teach such demands 

today. Melike Günyüz is one of the authors who meets this demand today. In the years he wrote, he 

built works in accordance with the needs of contemporary children's literature, which will help in the 

service of the child. 

“Today, there is a very serious post-picture children's book publishing in the world, but in recent 

years, we have a chance to see it in Turkey. In fact, the copyrights of these books are immediately 

sold to other countries, from the Far East to Korea to Latin American countries. Children's books, 

editing and publishing require a wider team work. Pointing out that Turkey is no longer just a 

publisher that publishes books for Turkish students and children”, Günüz said that the whole world 

has moved to a concept of publishing that sees customers as its own, and that the situation has 

increased the quality of publishing. Today, in Turkey, world-class children's books and children's 

literature products are included in the world standards, also she says that: "This is something 

worthwhile. Because what we call literature is something integrated with the spirit of the time. we 

are talking about approach. Parents should consider more important content in their needs for books 

as well as other needs of children. Especially young teachers should follow the world literature and 

teach their students to read works from this literature. All this, of course, appears as the dynamics of 

the sector. However, we have a fundamental problem in the publishing of children's books and, in 

fact, as the parties that produce children's books, our editors, writers and drawers have matured. 

Because there are no institutions in our country that cultivate them.” 

In this paper, the subject of postmodernism in children's books will be discussed based on the texts 

of Melike Günyüz and her speeches on publishing.  

Keywords: Child, literature, Melike Günyüz, Turkey, postmodernism, publishing. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN “SOSYAL BİR SORUN OLARAK AKRAN ZORBALIĞININ 

ÇOCUK VE İLK GENÇLİK EDEBİYATINDA ELE ALINIŞ BİÇİMİ” ADLI 

ÇALIŞMASININ ZORBALIK PSİKOLOJİSİ BAĞLAMINDA ANALİZİ1 

Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU2 

 

Özet 

Bu çalışmada, yazar Melike Günyüz’ün “Sosyal bir sorun olarak akran zorbalığının çocuk ve gençlik 

edebiyatında ele alınış biçimi” adlı çalışması, zorbalık psikolojisi bağlamında analiz edilmiştir. 

Sorun odaklı çocuk edebiyatı, çocukların ve gençlerin tek başlarına baş etmekte zorlandıkları 

konuları ele alır. Çocuk okurun problemlerle yüz yüze geldiği ve bu problemlerle başa çıkabilme 

yetisini kitaplar aracılığıyla kazandığı edebiyatın adı şeklinde tanımlanabilecek sorun odaklı çocuk 

edebiyatının Türkiye’deki geçmişi yakın döneme dayanır. Yazar Melike Günyüz, bu çalışmasında 

Şarkıcı Gukki (4-6 yaş), Köstebek Kuki (6-7 yaş), Beni rahat Bırak (4-6 yaş), Kalebozan Karlo (4-6 

yaş), İngiliz Gülleri (7 yaş üstü), Alev Saçlı Çocuk (8 yaş üstü), Çingene Kızı (8-yaş üstü), Sıradan 

Bir Çocuk (10- yaş üstü), Çevrim İçinde Şerafettin (11 yaş üstü), Takma Adı Gagalı (11 yaş üstü), 

Defneyi Beklerken (12 yaş üstü), Yürümek, Koşmak, Uçmak (12 yaş üstü) eserlerinde zorbalık 

kavramını ele almıştır. Boşanmış ebeveynlerin çocukları, şiddet, taciz, zorbalık, travma mağduru, 

savaş, göç, vb. durumlara maruz kalmış çocuk ve gençler bu tür kitapların kahramanlarıdır. Yazarın 

yapmış olduğu çalışmanın sonuçlarına göre, bu kitaplarda çocukların zorbaca davranışlara maruz 

kalmalarının en sık nedeni diğerlerinden farklı olmalarıdır. Bu sebeple hayatın önemli sorunları 

hakkında çocuklarla konuşulmalıdır. Çocukların sorular sorabilmesi, duygu ve düşüncelerini ifade 

edebilmesi için imkân tanınmalıdır.  Sorun odaklı çocuk edebiyatı bu konuda ebeveyn ve 

öğretmenlere pek çok fırsat sunar. 

Anahtar Sözcükler: Melike Günyüz,  çocuk edebiyatı, sorun odaklı çocuk edebiyatı, akran 

zorbalığı, sosyal sorun.   
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AN ANALYSIS OF MELIKE GUNYUZ'S "THE HANDLING OF PEER BULLYING AS A 

SOCIAL PROBLEM IN CHILDREN AND FIRST YOUTH LITERATURE" IN THE 

CONTEXT OF BULLYING PSYCHOLOGY1 

Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU2 

 

Аbstract 

In this study is analyzed the work of the author Melike Gunyuz "The way of handling peer bullying 

as a social problem in children's and youth literature" in the context of bullying psychology. 

Problem-oriented children's literature deals with issues that children and young people have 

difficulty in dealing with alone.The history of problem based children’s literature in Turkey is very 

recent, which can be defined as the fact that child reader confronts problems and gains the ability to 

cope with them by means of reading books. Author Melike Günyüz discussed in this study called 

works in Singer Gukki (4-6 years old), Mole Kuki (6-7 years old), Leave me alone (4-6 years old), 

Kalebozan Karlo (4-6 years old), English Roses (over 7 years old), Flame Hair Child (over 8 years 

old), Gypsy Girl (8-years-over), An Ordinary Child (10-+ years old), Şerafettin Online (Above 11 

years old), Nickname Beak (Above 11 years old), Waiting for the Daphne (over 12 years old), 

Walking, running, flying (above 12) the concept of bullying.  Children of divorced parents, victims 

of violence, abuse, bullying, trauma, war, immigration, etc. Children and youth who have been 

exposed to situations are the protagonists of such books. According to the results of the author's 

study is that they are different from others the most common reason why children are exposed to 

bullying behavior in these books.  For this reason, it is necessary to talk to children about the 

important problems of life. Children should be given the opportunity to ask questions and express 

their feelings and thoughts. Problem-oriented children’s literature offers many opportunities for 

parents and teachers in this regard. 

Key Words: Melike Günyüz, children’s literature, problem-oriented children’s literatüre, peer 

bullying, social problem. 
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TELİFTEN ÇEVİRİYE MELİKE GÜNYÜZ EDEBİYATINDA OKUR, YAZAR VE 

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KAHRAMANLAR 

Meryem Selva İNCE1 

 

Özet 

Melike Günyüz’ün anlatımı söz konusu olduğunda yazarın muhayyilesinden metinlerine yansıyan 

klasik edebiyatın anlam dünyasının izlerini görmek mümkündür. Yazar bu izleri klasik alandan 

postmodernist alana taşırken iki farklı dünya arasında metinlerarası köprüler kurar. Postmodernist 

temsillerde kahramanın yolculuğunda ona rehberlik eden, yol arkadaşlığı yapan ve nihayetinde 

kahramanın kendisini gerçekleştirmesini sağlayan bir yazar anlatıcı metne dahil olur, okura bu 

metnin yazılan bir metin olduğunu hatırlatır. Yazar ve çevirmen Melike Günyüz’ün telif ve çeviri 

edebiyatında da yazar kahraman anlatıda Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk’ında Aşk’a yol gösteren Sühan 

karakteri gibi hareket eder. Metnin sonundaysa anlatıcı doğrudan okura seslenerek anlatı evreninde 

kurduğu söz konusu postmodernist atmosferi metnin dışına da taşır.  

Günyüz’ün edebiyatı söz konusu olduğunda göz ardı edilmemesi gereken bir diğer husus da ister 

modernist bir fabl formunda olsun ister folklorik metinlerin yeniden yazımı şeklinde belirsin, 

gündelik olanın anlatıya yansımasıdır. Keloğlan ve Nasreddin Hoca anlatılarında bu yansıma 

anlatıda kahramanın yaşadığı anagronisis ânı sonrası gerçekleşen bir nevi “uyanma” hâli şeklinde 

temsillenirken Gümüş Göl Masalları’nda muhatabın sorun gibi gözüken meseleye başka açılardan 

bakmasını sağlayan bir “aynalama” olarak gerçekleşir. Her iki durumda da Günyüz’ün kahramanları 

öz farkındalığı gelişmiş, analiz yeteneği yüksek ve gündelik olanı okuyabilen kahramanlar olarak 

tasvir edilir.  

Bu bildiri söz konusu anlatı teknikleri ve yönelişler bağlamında Melike Günyüz’ün telif ve çeviri 

eserlerini kapsayacak şekilde üç bölüme ayrılmıştır. Birinci kısımda bir yeniden yazım örneği olarak 

yazarın Keloğlan ve Nasreddin Hoca metinlerinde anagronisis ânı ve adalet mefhumu kendini 

gerçekleştiren kahramanlar odağında incelenecektir. İkinci kısımda Gümüş Göl Masalları ve 

Gakgukların Maceraları serilerinde gündelik olanın anlatıda temsili ve kahramanların öğrenme 

anları üzerinde durulacaktır. Üçüncü kısımdaysa yazarın Türkçeye kazandırdığı metinlerle 

postmodernist oyunsu atmosferi kurduğu telif metinleri arasında estetik beğeni ve kurmaca 

düzleminde beliren ilişkilenmelerin izleri sürülecektir. Bu iz sürmede okur, yazar ve metin 

üçgeninde yazarın metin içi gerçekleşen rehberliğine “Sühan” karakteri bağlamında dikkat 

çekilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, oyunsuluk, anagronisis, Sühan, yazar kahraman. 
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FROM WRITING TO TRANSLATE: READERS, WRITERS AND SELF-ACTUALIZING 

HEROES IN MELIKE GUNYUZ’S LITERATURE 

Meryem Selva INCE1 

 

Abstract 

When it comes to Melike Günyüz's narration, it is possible to see the traces of the semantic world of 

classical literature, which is reflected in the texts of the author's imagination. While the author 

carries these traces from the classical field to the postmodernist field, she builds intertextual bridges 

between two different worlds. In postmodernist representations, an author who guides the hero in his 

journey, makes companions and ultimately enables the hero to realize himself is included in the 

narrator text, reminding the reader that this text is a writerly text. As an author and translator Melike 

Günyüz's writings and translations, the author hero acts like the character “Sühan”, who guides Aşk 

in Şeyh Galip's Hüsn ü Aşk. At the end of the text, the narrator directly addresses the reader and 

carries the postmodernist atmosphere what she has established in the narrative universe beyond the 

text. 

Another point that should not be ignored when it comes to Günyüz's literature is the reflection of the 

everyday of life in the narrative, whether it is in the form of a modernist fable or the rewriting of 

folkloric texts. In the Keloğlan and Nasreddin Hodja narratives, this reflection is represented in the 

narrative as a kind of "waking up" after the anagronisis moment experienced by the protagonist, 

while in the Tales of the Silver Lake, it takes place as a "mirror effect" that enables the addressee to 

look at the issue that seems to be a problem from different angles. In both cases, Günyüz's heroes are 

portrayed as having developed self-awareness, high analytical skills, and able to read the everyday 

of life. 

This paper is divided into three parts, including the writing and translation works of Melike Günyüz, 

in the context of the narrative techniques and tendencies in question. In the first part, as an example 

of rewriting, the moment of anagronisis and the concept of justice in the author's Keloğlan and 

Nasreddin Hodja texts will be examined in the focus of self-actualizing heroes. In the second part, 

the representation of the everyday in the narrative and the learning moments of the heroes in the 

Tales of the Silver Lake and The Adventures of Gakguks will be discussed. In the third part, traces of 

the relationships between the texts that the author translate into Turkish and her writings in which 

she created a postmodernist playful atmosphere will be traced. In this tracing, attention will be 

drawn to the in-text guidance of the author in the triangle of reader, writer and text, in the context of 

the character "Sühan". 

Keywords: Postmodernism, playfulness, anagronisis, Sühan, author hero. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN ÇOCUK EDEBİYATI ALANINDA YAPTIĞI 

METİNLERARASILIK ANALİZLERİ IŞIĞINDA YETİŞKİNLİK VE ÇOCUKLUĞUN 

SINIRLARINI YENİDEN YORUMLAMAK 

Fatma Kübra KAYA1 

 

Özet 

On dokuzuncu yüzyılda siyasi, sosyolojik, ekonomik, sanatsal ve düşünsel alanda meydana gelen bir 

dizi gelişme sonucunda dünya modernizmin etkisi altına girmiştir. Modernite pek çok yeni kavram 

ve olgunun ortaya çıkmasına olanak sağladığı gibi, bu kavram ve olguların kategorize edilip 

tanımlanmasına da ortam hazırlamıştır. Bu kategorize edilme ve tanımlanma süreci, farklı kavramlar 

arasına çizilen keskin sınırları da beraberinde getirmiştir. Çocuk ve çocukluk da moderniteyle 

birlikte yeniden inşa edilen ve tanımlanan kavramlardandır. Çocukluğun tanımlanması, insan 

olmanın farklı evreleri olan çocukluk ve yetişkinlik arasına belirgin bir çizgi çekmiştir. Artık çocuğa 

ve çocukluğa ait olan şeyler ile yetişkinlik ve yetişkinliğe ait olan şeyler çok daha farklıdır. Bu 

kırılma edebiyat alanında da yaşanmış ve salt çocuk okuyucuya yönelik üretilen eserler “çocuk 

edebiyatı” başlığı altında değerlendirilmeye başlamıştır. Ancak yirminci yüzyılın ortalarından 

itibaren modernitenin kavramları bu derece homojen şekilde ele alışı sorgulanmaya başlamış ve her 

alanda daha çoğulcu bir tutumu savunan postmodernizmin etkileri görülmeye başlamıştır. 

Postmodernizmin yarattığı bu etki çocukluk ve yetişkinlik, çocuk edebiyatı ve yetişkin edebiyatı 

arasındaki net çizgiyi de kaldırmış ve bu iki edebiyatın aslında ne kadar iç içe olduğunu, 

birbirlerinden ne kadar etkilendiklerini ortaya koymuştur. 

Bu çalışmada Melike Günyüz’ün çocuk edebiyatı alanında yaptığı akademik çalışmalardaki 

metinlerarasılık analizleri ele alınacak ve bu analizlerde ortaya konan “çocuklara yönelik edebi 

eserlerin, yetişkinlere yönelik eserlerle sıklıkla metinlerarası ilişki kurduğu” tezi incelenecektir. Bu 

tez ışığında ve postmodernizmin ortaya koyduğu yukarıda bahsedilen çoğulcu yaklaşım da göz 

önünde bulundurularak yetişkinlik ve çocukluk kavramlarının sınırlarının mahiyeti tartışılacaktır. 

Tartışma Melike Günyüz’ün metinlerarasılık analizine tabi tuttuğu çocuk kitapları ve onların 

metinlerarası ilişkiye girdiği eserler üzerinden sürdürülecektir. Bu sayede, tartışmanın nihai amacı 

olarak “çocukluk” ve “yetişkinlik” kavramları daha heterojen ve çoğulcu bir bakış açısıyla 

yorumlanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk, yetişkinlik, postmodernizm, çocuk edebiyatı, metinlerarasılık. 
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REINTERPRETING THE LIMITS OF ADULT AND CHILDHOOD IN THE LIGHT OF 

MELIKE GÜNYÜZ'S INTERTEXT ANALYSIS ON CHILDREN'S LITERATURE 

Fatma Kübra KAYA1 

 

Abstract 

As a result of a series of developments in the political, sociological, economic, artistic and 

intellectual fields in the nineteenth century, the world came under the influence of modernism. 

Modernity has not only enabled the emergence of many new concepts and phenomena, but also 

prepared the environment for the categorization and definition of these concepts and phenomena. 

This categorization and definition process has brought sharp boundaries drawn between different 

concepts. Child and childhood are also concepts that are reconstructed and defined with modernity. 

The definition of childhood drew a distinct line between childhood and adulthood, which are 

different stages of being human. The things that belong to the children and childhood and the things 

that belong to adults and adulthood are now much different. This has also been experienced as a 

turning point in the field of literature, and works produced only for children readers have begun to 

be evaluated under the title of "children's literature". However, since the middle of the twentieth 

century, the homogeneous handling of the concepts began to be questioned and the effects of 

postmodernism, which advocated a more pluralistic attitude in every field, began to be seen. This 

effect created by postmodernism has also removed the clear line between childhood and adulthood, 

children's literature and adult literature, and revealed how these two literatures are actually 

intertwined and how much they are influenced by each other. 

In this study, the analyzes of intertextuality in Melike Günyüz's academic studies in the field of 

children's literature will be discussed and the thesis that "literary works for children often establish 

intertextual relations with works for adults" will be examined. In the light of this thesis and based on 

the pluralistic approach of postmodernism, the nature of the boundaries of the concepts of adulthood 

and childhood will be discussed. The discussion will continue through the children's books that 

Melike Günyüz has analyzed for intertextuality and the works in which they have an intertextual 

relationship. In this way, the concepts of “childhood” and “adulthood” will be tried to be interpreted 

from a more heterogeneous and pluralistic perspective as the ultimate goal of the discussion. 

Keywords: Childhood, adulthood, postmodernism, children's literature, intertextuality. 
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MELİKE GÜNYÜZ ‘ÜN GAKGUKLARIN MACERALARI DİZİSİNİN ÇOCUK 

EDEBİYATININ TEMEL ÖGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Esra ALKAN1 

 

Özet 

Çocuk edebiyatı, çocuğun doğumundan itibaren kitaplarla buluşmasını, farklı yaşamlara kapı 

aralayarak eğlenmesini, öğrenmesini, kendini ve hayatı keşfetmesini sağlayan önemli bir alandır. 

Çocuk edebiyatının temel işlevlerinden biri de çocuğa okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak, 

okuma kültürü bilincine sahip olmalarına katkıda bulunmaktır. Çocuğun erken yaşlarda kitaplarla 

buluşturmak her ne kadar önemliyse nitelikli kitaplarla tanışması da aynı derecede önemlidir. Çocuk 

kitaplarının iç yapı, dış yapı özellikleri ve temel eğitim ilkeleri bakımından çocuk edebiyatının temel 

ögelerine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı günümüz çocuk edebiyatı 

yazarlarından Melike Günyüz’ün çocuk kitaplarının çocuk edebiyatının temel ögeleri açısından 

incelenmesidir. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi yöntemi ile 

yürütülmüştür. Veri kaynakları Melike Günyüz‘ün Gakgukların Maceraları dizisindeki kitaplardan 

oluşmaktadır. Gakgukların Maceraları dizisinde yer alan on kitap çocuk edebiyatının temel ögeleri 

bakımından “dış yapı özellikleri”; büyüklük, kâğıt, kapak-cilt, sayfa düzeni, harfler, resim; “iç yapı 

özellikleri”; kahraman, konu, ileti, dil-anlatım ve “temel eğitim ilkeleri” olarak üç ana başlık altında 

incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Çocuk edebiyatı, Melike Günyüz, Gakgukların Maceraları, çocuk edebiyatının 

temel ögeleri. 
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AN EXAMINATION OF MELİKE GÜNYÜZ'S GAKGUKLARIN MACERALARI SERIES IN 

TERMS OF THE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF CHILDREN'S LITERATURE 

Esra ALKAN1 

 

Abstract 

Children's literature is an important field that allows the child to meet with books from birth, to have 

fun, learn, and discover himself and life by opening the door to different lives. One of the main 

functions of children's literature is to give children a love and habit of reading and to contribute to 

their awareness of reading culture. Although it is important to introduce the child to books at an 

early age, it is equally important to meet with quality books. Children's books should be prepared in 

accordance with the basic elements of children's literature in terms of internal structure, external 

structure and basic education principles. The aim of this study is to examine the children's books of 

Melike Günyüz, one of today's children's literature writers, in terms of the basic elements of 

children's literature. The study was carried out with the document analysis method, one of the 

qualitative research designs. Data sources consist of the books in the series of Gakgukların 

Maceraları by Melike Günyüz. The ten books in the Gakgukların Maceraları series are "external 

features" in terms of the basic elements of children's literature; size, paper, cover-bound, page 

layout, letters, picture; “internal structure features”; hero, subject, message, language-expression and 

"basic education principles" will be examined under three main headings. 

Keywords: Children's literature, Melike Günyüz, Gakgukların Maceraları, basic elements of 

children's literature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Öğretim Görevlisi, Başkent Üniversitesi Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜDAM) Ankara / Türkiye, 

ORCID: 0000-0001-9805-4047, alkanesra.63@gmail.com. 



Uluslararası Melike Günyüz Sempozyumu Bildiri Özetleri    77 
 

 

 

 

 

TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI BAĞLAMINDA MELİKE GÜNYÜZ MASALLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya YOLASIĞMAZOĞLU1 

 

Özet 

Türkçenin Söz Varlığı Bağlamında Melike Günyüz Masalları adlı bu araştırmanın amacı; Melike 

Günyüz tarafından kaleme alınan Keloğlan Masalları, Gakgukların Maceraları ve Gümüş Göl 

Masalları adlı dizi bünyesinde yer alan masalları, söz varlığı unsurları bağlamında incelemektir. Bu 

amaç doğrultusunda araştırma konusu olan masallarda geçen söz varlığı unsurları atasözleri, 

deyimler, ikilemeler, yansımalar, ilişki sözleri ve argolar olmak üzere altı başlıkta incelenecektir. 

Nitel araştırma özelliği taşıyan bu araştırmanın verileri, belgesel tarama yöntemi ile toplanacak ve 

verilerin analizinde içerik analizi kullanılacaktır. Analiz sonrasında elde edilen veriler, tablolar 

halinde sunulacak ve yorumlanacaktır.  

Anahtar kelimeler: Melike Günyüz, çocuk edebiyatı, masal, söz varlığı. 
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MELIK GUNYUZ TALES IN THE CONTEXT OF TURKISH VOCABULARY 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya YOLASIĞMAZOĞLU1 

 

Abstract 

The aim of this research named Melike Günyüz Tales in the Context of Turkish Vocabulary; 

Keloğlan Tales, Gakguks Adventures and Gümüş Göl Tales, written by Melike Günyüz, is to analyze 

the tales in the context of vocabulary elements. For this purpose, the vocabulary elements in the 

tales, which are the subject of the research, will be examined under six headings: Proverbs, idioms, 

reduplications, reflections, relationship words and slang. The data of this research, which has a 

qualitative research feature, will be collected by documentary scanning method and content analysis 

will be used in the analysis of the data. The data obtained after the analysis will be presented in 

tables and interpreted. 

Keywords: Melike Günyüz, children's literature, fairy tale, vocabulary. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN GAKGUKLARIN MACERALARI DİZİSİNDE YER ALAN 

KAHRAMAN İSİMLERİNİN İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. M. Fatih ÇALIŞKAN1 

 

Özet 

Çocuk kitaplarında kullanılan isimler; metnin ana iletisi, yan iletisi, belirli durumu açıklamakla ilgili 

bilgi verir. Özellikle kahramanlara verilen isimler, kahramanların nitelikleri, görünüşleri vb. ile ilgili 

olarak yönlendirme yaparlar. Çocuk kitaplarında sık karşılaşılan kahraman isimlendirmeleri, 

çocukların dikkatini çekmektedir. Bu kapsamda, kahraman isimlendirmeleri işlevsel niteliktedir. 

Çalışmada, günümüz çocuk edebiyatı yazarlarından Melike Günyüz’ün Gakgukların Maceraları adlı 

dizisinde yer alan (Pamuk Karga, Süslü Çikolata, Ay Nereye Kayboldu?, Mavi Gaki, Şarkıcı Gukki, 

Ses Yarışması) kahraman isimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma 

desenlerinden doküman incelemesi yöntemiyle yürütülmüştür. Verilerin kaynakları, Melike 

Günyüz’ün Gakgukların Maceraları adlı kitap dizisinden oluşmaktadır. İçerik analiziyle kitaplar, 

kahraman isimleri kapsamında incelenmiş ve bulgular yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi,  çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, hikâye kitapları, hikâye 

kitaplarındaki kahramanlar, kahraman isimleri. 
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AN EXAMINATION OF THE HERO NAMES IN MELIKE GÜNYÜZ'S ADVENTURES OF 

THE GAKGUKS SERIES 

M. Fatih CALISKAN1 

 

Abstract 

The names used in children's books; the main message of the text, the side message, give 

information about describing a particular situation. In particular, the names given to the heroes, the 

qualities of the heroes, their appearance, etc. They make referrals in relation to. Hero designations, 

which are often found in children's books, attract the attention of children. In this context, the hero 

designations are functional. In the study, Melike Günyüz, one of the modern children's literature 

writers, took part in the series The Adventures of Gakguks (Cotton Crow, Fancy Chocolate, Where 

Did the Moon Disappear?, Blue Gaki, Singer Gukki, Voice Contest) is intended to study the names 

of heroes. The study was carried out by the method of document review from qualitative research 

patterns. The sources of the data consist of the book series The Adventures of the Gakguks by Melike 

Günyüz. With the content analysis, the books were examined within the scope of hero names and the 

findings were interpreted. 

Keywords: Teaching Turkish, Children's Literature, Children's Books, Story Books, Heroes in Story 

Books, Hero Names. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN GAKGUKLARIN MACERALARI DİZİSİNİN DEĞERLER 

KAPSAMINDA İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Dilara KESKİN1 

 

Özet 

Çocuk kitaplarındaki değerler, toplum ve bireyin yapısı için oldukça önemlidir. Toplum yapısındaki 

hiyerarşi, bireylerin sevgi ve saygı dolu bir şekilde yaşamaları, milletlerin devamlılığı için değerlerin 

önemi yadsınamaz niteliktedir. Bu durumda çalışmada, günümüz çocuk edebiyatı yazarlarından 

Melike Günyüz’ün Gakgukların Maceraları adlı dizisinin, (Pamuk Karga, Süslü Çikolata, Ay 

Nereye Kayboldu?, Mavi Gaki, Şarkıcı Gukki, Ses Yarışması) değerler kapsamında incelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi yöntemi ile 

yürütülmüştür. Verilerin kaynakları, Melike Günyüz’ün Gakgukların Maceraları adlı kitap 

dizisinden oluşmaktadır. İçerik analiziyle kitaplar, değerler kapsamında incelenmiş ve bulgular 

yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre değerler; saygı (başkalarına saygı, öz saygı vb.), özenme, 

azimli olma alt başlıklarında incelenmiştir ve yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Çocuk Edebiyatı, Çocuk Kitapları, Hikâye Kitapları, 

Değerler. 
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THE INVESTIGATION OF MELIKE GÜNYÜZ'S ADVENTURES OF GAKGUKS 

WITHIN THE SCOPE OF VALUES 

Öğr. Gör. Dilara KESKİN1 

 

Abstract 

Values in children's books are very important for the structure of society and the individual. The 

hierarchy in the structure of society, the importance of values for individuals to live in a loving and 

respectful way, and the continuity of nations are undeniable. In this case, in the study of the series 

The Adventures of Gakguks by Melike Günyüz, one of the modern children's literature writers, 

(Cotton Crow, Fancy Chocolate, Where Did the Moon Disappear?, Blue Gaki, Singer Gukki, Voice 

Contest) is intended to be examined within the scope of values. The study was carried out by the 

method of document review from qualitative research patterns. The sources of the data consist of the 

book series The Adventures of the Gakguks by Melike Günyüz. Through content analysis, the books 

were examined within the scope of values and the findings were interpreted. According to the results 

obtained, the values are; respect (respect for others, self-respect, etc.), has been examined and 

interpreted in the subheadings of diligence and perseverance. 

Keywords: Teaching Turkish, Children's Literature, Children's Books, Story Books, Values. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN ESERLERİNDE ÖZGECİLİK 

Hamdiye Deniz YILDIRIM1 

Doç. Dr. Sibel TURHAN TUNA2 

 

Özet 

Değerler, insanların ve toplumların iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt etmesine yardımcı belirli 

kabul ve ölçütlerdir. Özgecilik (diğergamlık) genel olarak “karşılık beklemeden bir başkasına 

yardım etmek” anlamına gelmektedir.  Özgecilik aynı zamanda değerler eğitiminde yardımseverlik, 

dostluk, dürüstlük, sorumluluk, fedakârlık değerlerini de kapsamaktadır. Bu çalışmada özgecilik,  

değerler eğitimi ve Türkçe Eğitimi bağlamında temel kavram olarak ele alınmaktadır. Çalışmanın 

amacı, (örneklem olarak seçilen) Melike Günyüz’ün eserlerinde özgecilik kavramının incelenmesi 

ve bu kavramın değerler eğitimi bağlamında Türkçe Eğitimine katkısının ortaya konulmasıdır. 

Buradan hareketle, Melike Günyüz eserlerinden 28 kitap nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

analizi yöntemi ile “özgecilik” kavramından yola çıkılarak incelenmiş olup 16 eserde özgecilik 

kavramının ele alındığı tespit edilmiştir. İnceleme sonucunda, “özgecilik” kavramının 

yardımseverlik, dostluk, dürüstlük, sorumluluk, fedakârlık değerleri yanı sıra, yardım etme, 

paylaşma, iş birliği, dayanışma, empati kurma gibi insanı insan yapan önemli ölçütleri de içeren 

şemsiye bir kavram olduğu gözlenmiştir. Çalışma sonucunda sınıf seviyesi göz önünde 

bulundurularak Türkçe ders kitaplarındaki uygun temalarda “kişisel yarar gözetmeksizin bir 

başkasına yararlı olabilen insan” yetiştirme amacıyla özgecilik şemsiye kavramına ve bununla ilgili 

değerler içeren metinlere yer verilmesi öneri olarak sunulmuştur. Böylece, soyut ancak insan 

olabilmek için elzem bir kavram olan özgeciliğin ve onunla ilgili temel değerlerin somut çocuk 

edebiyatı metinlerinden yola çıkılarak öğrencide istendik kazanıma dönüşmesini sağlayabilmek 

mümkün olacaktır.  

Anahtar kelimeler: Özgecilik,  Değerler Eğitimi, Türkçe Ders Kitapları, Türkçe Eğitimi. 
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ALTRUISM IN THE WORKS OF MELIKE GUNYUZ 

Hamdiye Deniz YILDIRIM1 

Doç. Dr. Sibel TURHAN TUNA2 

 

Abstract 

Values are specific acceptance and criteria that help people and societies distinguish good from evil 

and right from wrong. Altruism generally means "helping someone else without expecting anything 

in return". Altruism also includes the values of benevolence, friendship, honesty, responsibility, and 

sacrifice in values education. In this study, altruism is considered the basic concept in values 

education and Turkish Education. The study aims to examine the concept of altruism in the works of 

Melike Günyüz (selected as a sample) and to reveal the contribution of this concept to Turkish 

Education in the context of values education. From this point of view, 28 books from Melike 

Günyüz's works were examined with the document analysis method, which is one of the qualitative 

research methods based on the concept of "altruism," and it was determined that the concept of 

altruism was discussed in 16 works. In the examination, it was observed that the concept of 

"altruism" is an umbrella concept that includes essential criteria that make people human, such as 

helping, sharing, cooperation, solidarity, empathy, as well as the values of benevolence, friendship, 

honesty, responsibility, and sacrifice. As a result of the study, it is suggested to include the umbrella 

concept of altruism and texts containing related values in the appropriate themes in Turkish 

textbooks to raise “people who can be helpful to someone else without considering personal benefit” 

considering the grade level. Thus, it will be possible to ensure that altruism, an abstract but essential 

concept for being human, and the basic values related to it, turn into the desired attainment in the 

student based on concrete children's literature texts.  

Keywords: Altruism, Values Education, Turkish Textbooks, Turkish Education. 
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DR. MELİKE GÜNYÜZ ÇOCUK EDEBİYATI ATÖLYELERİ VE ATÖLYEYE 

KATILANLAR ÜZERİNE İNCELEME  

Pınar ÜNLÜER1 

Sevinç ŞAHİN2 

 

Özet 

Ülkemizde Çocuk Edebiyatı alanında yapılan teorik dersler ve atölyeler oldukça sınırlıdır. Çocuk 

Gelişimi ve Sınıf Öğretmenlikleri bölümlerinde bir yarıyıl okutulan dersler dışında farklı kurum ve 

platformlarda alanla ilgili çalışmalar yakın zamana kadar oldukça az sayıdaydı. 

Dr. Melike Günyüz yayıncı, yazar ve akademisyen kimliğinin yanında, çocuk edebiyatı 

dersleri/atölyeleri alanında bir öncü konumundadır. 2005 yılında başlattığı “Çocuk Edebiyatı” 

atölyeleri BİSAV, YEKDER başta olmak üzere farklı kurumlarda 2014 yılına kadar fiilen devam 

etmiştir. Bu derslerde hem teorik okumalar yapılmış hem de eserler geniş bir yelpazede ele 

alınmıştır. Bu atölyelerden neşet eden çalışmalar ise uzun süre devam etmiştir. 

O dönem yazar ya da yazar adayı olarak bu atölyelere katılmış pek çok kişi, bugün bu alanda 

çalışmalar yapmış, eser ortaya koymuş kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Melike Günyüz 

atölyelerinin bu yazarlar üzerindeki tesiri elbette çok fazladır. 

 Bu bildiride Dr. Melike Günyüz, hoca kimliğiyle ele alınacak, rehberlik ettiği dersler ve atölyeler 

incelenecek ve bu atölyelerde bulunmuş ve eser vermiş yazarların görüşleri değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı Dersleri, Çocuk Edebiyatı Atölye, Melike Günyüz, BİSAV. 
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DR. MELIKE GUNYUZ AND CHILDREN’S LITERATURE WORKSHOPS 

Pınar ÜNLÜER1 

Sevinç ŞAHİN2 

 

Abstract 

Theoretical classes and workshops held in our country on Children’s Literature are quite limited. 

Other than single-semester classes in Child Development and Form Teacher departments, there were 

very few studies in the field conducted by various institutions and platforms until recent times. 

Dr Melike Günyüz, besides her credentials as a publisher, author and academic, is also a pioneering 

figure in the field of classes and workshops on Children’s Literature. The “Children’s Literature” 

workshops that she initiated have actively continued from 2005 until 2014 in BİSAV, YEKDER, 

and other institutions in Turkey. These classes comprised both theoretical readings and wide-ranging 

analysis of the works. Various studies that were originated from these workshops continued for a 

long time. 

Many people who participated in these workshops as writers or prospective writers at that time, 

appear as people who have worked and produced works in this field today. Of course, the influence 

of Melike Günyüz's workshops on these writers was enormous. 

This paper examines Dr. Melike Günyüz in her capacity as a university lecturer, analyzes the classes 

and workshops she guided and finally evaluates the opinions of the authors who participated in these 

workshops and produced literary works. 

Keywords: Children’s Literature Classes, Children’s Literature Workshops, Melike Günyüz, 

BİSAV.  
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MELİKE GÜNYÜZ'ÜN ÇOCUK HİKÂYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNGİLİZCE 

ÇEVİRİLERİNİN ANALİZİ 

Dr. Abdul Fareed BROHI1 

 

Özet 

İçinde bulunduğumuz çağda çocuk edebiyatının önemi inkâr edilemez. Özellikle hikâyelerin ve 

masalların rolü yadsınamaz çünkü neredeyse her müfredatın ayrılmaz bir parçası haline gelir. Eğitim 

kurumlarının çoğunda yeni nesil, çocuklara ve gençlere yönelik üretilen literatürle okutulmaktadır. 

Çocuklarda okuma alışkanlığı genç nesiller için iyi edebiyat üretilerek artırılabilir ve teşvik 

edilebilir. Bu durum, bir yazarın orijinal eserlerinin başka dillere çevrilmesiyle genişletilebilir. 

Çeviri, çevirmenin bir dilin metinsel malzemesini başka bir dile aktarmaya çalıştığı dilsel bir 

faaliyettir.  

Melike Günyüz, çocuk edebiyatının tanıtımına büyük katkıları olan yazarlardan biri olarak kabul 

edilmektedir. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da popüler olan öykü yazarı ve seçkin bir 

akademisyen ve araştırmacıdır. Etkileyici ilüstrasyonlarla yayınlanan, çocuklar için Türkçe yazılmış 

çok sayıda öyküye katkıda bulunmuştur. Eserleri birçok dile çevrildi; Arapça, Fransızca, İngilizce, 

Farsça, Sırpça, Arnavutça, Almanca, Azerice, Nepalce, Moğolca, Bulgarca, Korece, Çince vb. 

Melike Günyüz eserlerinin pek çok yönü vardır; edebi yönü, çocuk yayıncılığına katkısı, pedagojik 

yönü, akademik bakış açısı, dinamik liderliği ve gönüllü çalışmaları gibi. Türkçe dilinde çocuk 

edebiyatının yanı sıra, uzun bir listeye sahip birçok araştırma konusu hakkında kapsamlı yazılar 

yazdı. Öykülerindeki samimiyet, inanç ve özveri dikkat çekicidir. Bu çalışmada Melike Günyüz'ün 

bu yönü vurgulanacaktır. Melike Günyüz'ün İngilizceye yaptığı çeviriler ve çocuk edebiyatının 

gelişimine yaptığı önemli katkılar bu makalenin ve araştırmanın ana temasını oluşturacaktır. 

Çalışma, Melike Günyüz'ün İngilizceye çevrilen bazı öykülerini inceleyecek şekilde yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Çocuk edebiyatı, çeviri, çevirmen, samimiyet, inanç, özveri.  
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APPRAISAL OF CHILDREN STORIES OF MELIKE GUNYUZ: AN ANALYSIS OF 

ENGLISH TRANSLATIONS 

Dr. Abdul Fareed BROHI1 

Abstract 

One cannot deny the importance of children literature in the present era. Especially the role of stories 

and tales cannot be repudiate, as it becomes an integral part of almost every curriculum. In most of 

the educational institutions, the new generation is being taught by the literature produced for 

children and youth. Reading habit in children could be increased and promoted through the 

production of good literature for young generation. This work can be expanded by translating the 

original works of a writer in other languages. Translation is a linguistic activity in which a translator 

tries to transfer the textual material of one language into another language. 

 

Melike Günyüz is regarded as one of the writers who has contributed a lot in the promotion of 

children literature. She is a story writer and an outstanding academician and researcher not only 

popular in Turkey as well as worldwide. She has contributed a large number of stories written in 

Turkish for children which are published with attractive illustrations. Her works has been translated 

in many languages; Arabic, French, English, Persian, Serbian, Albanian, German, Azerbaijani, 

Nepali, Mongolian, Bulgarian, Korean, Chinese and so on. There are many aspects of Melike 

Günyüz works; like literary aspect, contribution to children's publishing, pedagogical aspect, 

academic perspective, her dynamic leadership and volunteer works. Along with her children 

literature in Turkish language she wrote extensively on many of the research topics which has a long 

list. The sincerity, faith and dedication in her stories is remarkable. In this study, this aspect of 

Melike Günyüz will be highlighted. The main theme of this paper and research will focus on the 

translation works of Melike Günyüz in English and her significant contributions in the development 

of children literature. The study will be done in such a way to analyze some of the stories of Melike 

Günyüz which are translated in English.  

Keywords: Children's literature, translation, translator, sincerity, faith, dedication. 
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MELİKE GÜNYÜZ’LE TANIŞ OLMAK 

Sevinç ŞAHİN1 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ODABAŞI2 

 

Özet 

Melike Günyüz, yarım asırlık hayatına kariyer anlamında çok şey sığdırmış, edebiyat, yayıncılık ve 

akademi dünyasında önemli işlere imza atmış biridir; bu ülkenin sahip olduğu değerli bir evladıdır.  

Bir kimseyi tanımak/tanıtmak onu farklı yönleriyle, bir bütün olarak görmeyi gerektirir. Bu 

sempozyumda Melike Günyüz, yukarıda zikrettiğim yönleriyle birçok katılımcı tarafından 

anlatılacaktır. Ben ve sunum arkadaşım Dr. Fatma Odabaşı, Melike Günyüz’ü orta okul çağlarından 

itibaren tanımış olmamız hasebiyle kendisini “Arkadaş Olarak Melike Günyüz” başlığıyla anlatmak 

ve selamlamak istedik.  

Bildirimiz kapsamında, “Melike Günyüz ortaokul ve lise çağlarında nasıl bir arkadaştı; nasıl bir 

öğrenciydi? Sınıf/sıra arkadaşlığından kadim dostluğa uzanan çizgide dünyaya,  hayata, olaylara 

bakışı nasıldı? Karakteristik özellikleri nelerdir? 2022 yılına gelindiğinde okul arkadaşları onun için 

hangi cümleleri kuruyor; hangi duygu ve dileklerini iletiyor?” vb. soruların cevaplarını sunmaya 

çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Melike Günyüz, edebiyat, yayıncılık, arkadaş, vefa. 
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TO KNOW MELİKE GÜNYÜZ 

Sevinç ŞAHİN1 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ODABAŞI2 

 

Abstract 

Melike Günyüz is a person who has accomplished a lot in her half-century long life in terms of 

career, and has created works that left a mark in the world of literature, publishing and academia; she 

is a valuable child of this country.  

Getting to know/introducing a person requires seeing him or her as a whole with different aspects. In 

this symposium, Melike Günyüz will be explained by many participants with the aspects I have 

mentioned above. I and my presenter Dr. Fatma Odabaşı have known Melike Günyüz since middle 

school, we wanted to introduce and greet her with the title of "Melike Günyüz as a Friend". 

Within the scope of our statement, “What kind of friend was Melike Günyüz during her secondary 

and high school years; What kind of student was she? What was her view of the world, life and 

events in the line extending from class/class friendship to ancient friendship? What are the 

characteristic features? When it comes to 2022, what sentences do her school friends use for her; 

What feelings and wishes does she convey?” etc. We will try to provide answers to the questions. 

Keywords: Melike Günyüz, literature, publishing, friends, loyalty. 
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MELİKE GÜNYÜZ ESERLERİNDE SANATSAL İMGE VE TASVİR 

Yerkegul ARYKKARA1 

Özet 

Çocuk edebiyatı eserleri pedagojik eğitim amacıyla birlikte gerçek bir sanatsal imge ve tasvir etme 

edimiyle gerçekleştirilmektedir. Bu yanıyla çocuk eserleri, sanatsal edebiyatın bir parçasıdır. 

Dolayısıyla çocuklara has her eser ilk önce sanatsal olmak zorundadır. Sanatsal boyut sanatsal 

imgedir. Gelecekte de mutlaka öyle kalacaktır. Öyleyse çocuk eserlerinin altın direği, sanatsal 

imgelem ve tasvirdir. 

“... Edebiyattaki insan görüntüsünü yaratmanın yolları ve metotları çok ve farklıdır. Fakat yazar, 

gerçek bir usta, mücevherci olmalıdır” (Z. Kabdolov). Türkiyeli çocuk yazarı Melike Günyüz’ün 

yaratıcılığına adanmış “Melike Günyüz Eserlerinde Sanatsal İmge” adlı bu makalemizin önemi, 

yazarın gerçekten ustaca tasvir ettiği kahramanlarının varoluşunu anlatmasıdır. 

Anahtar sözcükler: Çocuk edebiyatı, nesir, görüntü, tasvir. 
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ARTISTIC IMAGE AND DESCRIPTION IN MELIKE GUNYUZ TEXTS 

Yerkegul ARYKKARA1 

Abstract 

Children's literature works are realized with real artistic image and depiction for the purpose of 

pedagogical education. These children's works are part of fine literature. For this reason, every work 

for children must first be artistic. The artistic dimension is the artistic image. It will certainly remain 

so in the future. So the golden pillar of children's works is artistic imagery and depiction. 

“... The ways and methods of creating the human image in literature are many and different. But the 

writer must be a real master, a jeweler” (Z. Kabdolov). The importance of our article titled “Artistic 

Image in the Works of Melike Günyüz”, which is dedicated to the creativity of Turkish children's 

writer Melike Günyüz, is that it is aimed at telling the existence of the heroes that the author has 

really masterfully depicted. 

Keywords: Children's literature, prose, image, description. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN ESERLERİ VE BİREYSEL FARKLILIKLAR  

Okan BORA1 

Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ2 

Doç. Dr. Cem Şems TÜMER3 

 

Özet 

Çalışma, Melike Günyüz’ün eserlerini bireysel farklılıklar açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Doküman analizi deseninin kullanıldığı çalışmada Melike Günyüz’ün tüm eserleri bireysel 

farklılıklar açısından incelenmiş, çalışma sonucunda kitaplardaki karakterlerden bazılarının belirgin 

bir şekilde diğerlerinden fiziksel, duyuşsal ve bilişsel açıdan farklılaştığı tespit edilmiştir. Çalışmada 

bireysel olarak diğerlerinden farklı olan karakterler zaman zaman çevreden kabul görürken zaman 

zaman reddedilip alaya alınmış ve dışlanmışlardır. 

Anahtar sözcükler: Bireysel farklılık, çocuk edebiyatı, resimli kitap, çok kültürlülük. 
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THE WORKS OF MELIKE GUNYUZ AND INDIVIDUAL DIFFERENCES  

Okan BORA1 

Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ2 

Doç. Dr. Cem Şems TÜMER3 

 

Abstract 

The study was carried out to examine the works of Melike Günyüz in terms of individual 

differences. In the study in which the document analysis pattern was used, all the works of Melike 

Günyüz were examined in terms of individual differences, and as a result of the study, it was 

determined that some of the characters in the books differed from the others in physical, emotional 

and cognitive terms. In the study, the characters who are individually different from the others were 

accepted by their social environment, however; from time to time they were rejected, ridiculed and 

excluded. 

Keywords: Individual differences, children’s literature, pictorial book, multiculturalism. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN ESERLERİNİN DUYARLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

Cem Şems TÜMER 

Yasin Mahmut YAKAR 

Hatice Derya YILMAZ 

 

Özet  

Nitelikli çocuk edebiyatı eserleri çocuğun duygu ve hayal dünyasını geliştirmesinin yanında 

çocuğun insan ve toplum gerçekleriyle tanışmasını da sağlamaktadır. Çocuk çevresinde yaşanan 

olaylara, insanlara ve toplumsal durumlara yönelik bakış açısını ve duyarlığını, çocuk kitaplarındaki 

karakterlerle özdeşim kurarak sağlayabilir. Bu bakış açısı ve duyarlık çocuğun yerelden başlayarak 

evrensele uzanan bir düşünce sisteminin oluşmasını da sağlar. Çalışma bu zeminden hareketle 

Melike Günyüz’ün eserlerinin duyarlık eğitimine yönelik olarak incelenmesini amaçlamaktadır. 

Nitel araştırma yöntemi ile yapılan çalışmada doküman analizi deseni kullanılmıştır. Bahsi geçen 

eserlerdeki iletiler, duyarlık eğitimine yönelik yapılan alan yazındaki çalışmalardan elde edilen 

kategoriler ekseninde gruplandırılmıştır. Ayrıca çalışmacı tarafından farklı kategori başlıkları da 

oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda Melike Günyüz’e ait çocuk edebiyatı eserlerinde aile 

bireylerine, iyilik yapmaya, yardımlaşmaya, doğaya, kişiye özgü özelliklere karşı, insan ilişkilerine, 

insani duygulara ve geleneksel olana duyarlık gibi farklı duyarlıklar olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Çocuk, Çocuk edebiyatı, Duyarlık eğitimi. 
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EXAMINATION OF MELIKE GUNYUZ'S TEXTS IN TERMS OF SENSITIVITY 

EDUCATION 

Cem Şems TÜMER 

Yasin Mahmut YAKAR 

Hatice Derya YILMAZ 

 

Abstract 

Qualified works of children's literature develop the child's world of emotions and imagination, as 

well as allow the child to get acquainted with the realities of people and society. He can provide his 

point of view and sensitivity to the events around the child, people and social situations by 

identifying with the characters in children's books. This point of view and sensitivity also allows the 

child to form a system of thinking that extends from the local to the universal. Based on this 

background, the study aims to examine the works of Melike Günyüz for sensitivity education. In the 

study conducted by the qualitative research method, the document analysis pattern was used. The 

messages in the mentioned works are grouped on the axis of categories obtained from the studies in 

the field of sensitivity education. In addition, different category headings were also created by the 

researcher. As a result of the study, it was determined that there are different sensitivities such as 

sensitivity to family members, kindness, help, nature, individual characteristics, human relations, 

human feelings and traditional in children's literature works belonging to Melike Günyüz. 

Keywords: Children's, Children's literature, Sensitivity training. 
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MELİKE GÜNYÜZ'ÜN HİKÂYELERİNDE ÇOCUKLARIN RUHSAL VE PSİKOLOJİK 

DÜNYASI 

Doç. Dr. Fidan ABDURAHMANOVA1 

 

Özet 

Melike Günyüz, eserini çocukların manevi alemine, onların iç dünyasına yönelik fikirlere adayan 

çağdaş Türk çocuk yazarıdır. Günyüz, çocukları kendi dünyası ile baş başa bırakarak, hayatta 

gördükleri her olay ve konuda onlara düşüncelerini ifade etme fırsatı verir. Hikâyelerin sonunda 

beliren çocuklara yönelik sorular anlatıda beliren harika fikirlerin devamı niteliğindedir. Çocuklara 

boş zamanın değerini bir timsah örneği aracılığıyla aktaran yazar, kaliteli zaman geçirme sorununu 

okurlarıyla birlikte çözmeye çalışır. Aslında tüm dünyanın sorunu çocuklukta başlayan zaman 

kullanımını doğru değerlendirememektir. Yazar bu hikâyeleriyle hayatın irili ufaklı kaygılarından 

ötürü çocuklarına vakit ayıramayan anne babalara yol gösterir: Çocuklar işten geç gelen anne ve 

babalarını beklerken onları mutlu etmek için küçük el sanatları nüveleriyle sürpriz yapabilirler. 

Bu açıdan bakıldığında Melike Günyüz'ün “Can Sıkıntısı” öyküsü oldukça ilgi çekicidir. Yazar, 

hayvan ve oyuncakların diliyle ilginç ayrıntılara incelikle dokunmaktadır. Hikâye, karşılaştığı tüm 

canlıları yutabilen ve bir sabah farklı bir yemek isteyen korkunç bir timsah hakkındadır. Timsah göl 

ahalisinden arkadaşlarına "Yakınlarda güzel bir yemek var mı?" diye sorar. Timsahın arkadaşları ve 

hikâyedeki diğer karakterlerden Telli Kopter, dilimizde ilginç bir ifade kullanarak, “Bir gazeteci 

olsaydı bundan çok iyi haber yapabilirdi,” der. Böylece yazar bir kısa hikâyesinde çocuklarla ilişki 

kurmada sosyal medyayı da unutmamış olur. Bu ilginç yön, çocuklara kültürel özellik ve 

alışkanlıklar kazandırır. Onlara yiyecekleri her yemeği tadına bakmak için küçük parçalara ayrılması 

gerektiğini öğretir. Hikâyenin sonunda Kaplumbağa Bilge'nin duruşunun yorumlanması, çocuklarda 

sanatsal, felsefi ve psikolojik bir fikrin oluşmasına katkı sağlar: "Hayatta en büyük mutsuzluk sebebi 

boş durmaktır" 

Anahtar kelimeler: Boş zaman, ebeveyn tutumu, çocukluk, nasihat, ruh dünyası.  
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THE SPIRITUAL AND PSYCHOLOGICAL WORLD OF CHILDREN IN MELIKE 

GUNYUZ’S STORIES 

Doç. Dr. Fidan ABDURAHMANOVA1 

 

Abstract  

Melike Günyüz is a contemporary Turkish children's writer who dedicates her work to the spiritual 

world of children and ideas about their inner world. Günyüz leaves children with their own world 

and gives them the opportunity to express their thoughts on every event and issue they see in life. 

The questions for children that appear at the end of the stories are a continuation of the great ideas 

that appear in the narrative. The author, who conveys the value of leisure time to children through an 

example of a crocodile, tries to solve the problem of spending quality time with her readers. In fact, 

the problem of the whole world is not being able to correctly evaluate the use of time that starts in 

childhood. With these stories, the author guides parents who cannot spare time for their children due 

to life's large and small concerns: While children are waiting for their parents who come late from 

work, they can surprise them with small handicraft cores to make them happy. 

From this point of view, Melike Günyüz's story “Boredom” is quite interesting. The author 

delicately touches on interesting details with the language of animals and toys. The story is about a 

terrifying crocodile that can swallow any living thing it encounters and one morning asks for a 

different meal. "Is there a good meal nearby?" he asks. Telli Kopter, one of the crocodile's friends 

and other characters in the story, uses an interesting expression in our language and says, "If he was 

a journalist, he could have done very well on this." Thus, the author does not forget about social 

media in establishing a relationship with children in a short story. This interesting aspect gives 

children cultural characteristics and habits. It teaches them that their food must be cut into small 

pieces in order to savor each dish. At the end of the story, the interpretation of Turtle Wise's stance 

contributes to the formation of an artistic, philosophical and psychological idea in children: "The 

biggest reason for unhappiness in life is to sit idle" 

Keywords: Leisure, parental attitude, childhood, advice, spirit world. 
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TÜRK EDEBİYATINDA KARGA VE GAKGUKLARIN MACERALARI 

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN1 

 

Özet 

Karga, kara rengi, leş yiyiciliği, tarlalara verdikleri zarar, çirkin sesi gibi özellikleriyle Türk ve 

dünya edebiyatında genellikle olumsuz çağrışımların sembolü olarak kullanılmış ancak buna rağmen 

kendine geniş bir yer bulmuştur. Bu rağbette kargaların dünyanın hemen her yerinde 

yaşayabilmeleri, her iklim ve şarta uyum sağlamaları, belki de insanlarla iç içe ve onlara yakın 

olmalarının da rolü olabilir. Ancak sosyal yönleri oldukça gelişmiş olan bu familya, şehirlerde, 

sokaklarda, caddelerde insanların hep yakınında olmalarına rağmen bir türlü onlara kendilerini 

sevdirmeye muvaffak olamamışlardır. Bu bakış açısı edebiyata da yansımış Türk atasözü ve 

deyimlerinde de karga, bir benzetme unsuru olarak hep kötü çağrışımların sembolü olmuştur. 

Örneğin “Besle kargayı oysun gözünü”, bu atasözü arasında yediden yetmişe herkesin aklına gelen 

ilk sözlerden biridir. Türk halk şiiri ve Divan şiirinde de büyük bir rağbet gören kargalar, masallarda 

da çok geniş yer bulur. Günümüzde ise Melike Günyüz’ün masal kahramanları arasında kargaların 

da olduğunu görüyoruz. Bizim de bu bildiride amacımız Günyüz’ün masallarında kargalara göz 

atmak ve genel hatlarıyla bir farkındalık yaratmaktır. Ancak buna geçmeden önce kargaların Türk 

edebiyatında tuttukları yere dair de birkaç örnekten söz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tük masalları, kargalar, Karga ile Tilki, Melike Günyüz, Gakgukkların 

Maceraları. 
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CROW İN TURKİSH LİTERATURE AND GAKGUKLARIN MACERALARI 

Zeki TAŞTAN1 

 

Abstract 

Crows are generally used as a negative symbol in both Turkish and world literature with their black 

color, scavenging, damage to the fields and their ugly voices, but despite these connotations, they 

have found a wide place in world literature. The reason for this preference may also be that crows 

can live almost anywhere in the world, adapt to every climate and condition, and perhaps be 

intertwined and close with humans.Crows, whose social aspects are highly developed, have not been 

able to endear themselves to them, although they live in cities, streets, avenues and close to people. 

This point of view is also reflected in the literature, and in Turkish proverbs and idioms, the crow 

has always been a symbol of bad connotations as an element of analogy. For example, “Feed the 

crow, let it cut out your eyes” is one of the first words that comes to mind of everyone. Crows, 

which are in great demand in Turkish folk poetry and Divan poetry, also find a wide place in fairy 

tales. Today, we see that there are crows among the fairy tale heroes of Melike Günyüz. Our aim in 

this paper is to take a look at the crows in Günyüz's tales and to raise awareness in general terms. 

Before that, a few examples will be mentioned about the place that crows occupy in Turkish 

literature.  

Key Words: Turkish tales, crows, Crow and Fox, Melike Günyüz, Gaggukkların Maceraları. 
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YAYINCILIK TECRÜBESİ VE ÖNCÜ PROJELERİYLE MELİKE GÜNYÜZ  

Dr. Sedat DEMİR1 

 

Özet 

Dr. Melike Günyüz’ün çok yönlülüğü ve birçok alanda gösterdiği faaliyetlerin etkisi ve görünürlüğü 

tartışılmaz. Hem ulusal hem de uluslararası yayıncılıkta adından söz edilen bir yayıncı olmakla 

birlikte akademisyen olarak, özellikle hem yetişkin hem de çocuk edebiyatı konusunda yeni ya da 

göz ardı edilmiş fikirleri projelendirmektedir. Ayrıca yapıtları birçok dile çevrilen uluslararası bir 

yazardır.  

Bugüne kadar yazdığı birçok çocuk kitabının yanı sıra çocuk edebiyatı yazımı, yayıncılığı başlıkları 

altında da yapıtlar vermiştir. Disiplinlerarası özgün çalışmalara imza atarken metinlerarası 

yöntemleri değerlendirmiştir.  

Ayrıca yayın yönetmenliği görevini sürdürdüğü Erdem Yayınları, çocuk edebiyatı yayınları alanında 

ülkemizin başat yayınevlerindendir ve Sayın Günyüz’ün ekibi ile birlikte yayın evinin içeriğine 

katkısı bilinmektedir. Hassas bir alan olan çocuk kitabı yayıncılığında ulusal değerlerimizin yanında 

çağdaş değerlerini gözeten ve geleceğimizi düşünen eğilimi onun pedagojik bağlamda doğru 

yayınlar oluşturmasını etkiler.  

MÜSİAD, İTO, Basın Yayın Birliği gibi birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik görevlerini 

üstlenmiş, üstlendiği bu görevlerde özellikle kültür, sanat ve edebiyatımıza değerli projelerin 

yürütücüsü olmuştur. Bunlardan en önemlileri, dünya yayıncılığını İstanbul’a getiren İstanbul 

Fellowship ProgRamı ve ilk kez yazarlık, editörlük ve yayıncılık müfredatını oluşturan İstanbul 

Yazım Merkezi’dir.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, pedagoji, yayıncılık, editör, metinlerarasılık.  
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MELIKE GUNYUZ WITH ITS PUBLISHING EXPERIENCE AND SPEARHEAD 

PROJECTS 

Dr. Sedat DEMİR1 

 

Abstract 

Dr. Melike Günyüz's versatility and the impact and visibility of her activities in many fields are 

indisputable. As a publisher whose name is mentioned in both national and international publishing, 

as an academician, she projects new or neglected ideas, especially on both adult and children's 

literature. She is also an international writer whose works have been translated into many languages. 

In addition to the many children's books she has written so far, she has also produced works under 

the titles of children's literature writing and publishing. She evaluated intertextual methods while 

signing original interdisciplinary studies. 

In addition, Erdem Publishing, where she is the editor-in-chief, is one of the leading publishing 

houses of our country in the field of children's literature publications, and Mr. Günyüz's contribution 

to the content of the publishing house is known together with her team. In children's book 

publishing, which is a sensitive area, its tendency to consider our contemporary values as well as our 

national values and think about our future is important in creating correct publications in the 

pedagogical context. 

She has undertaken managerial duties in many non-governmental organizations such as MUSIAD, 

ITO, Press and Publishing Union, and in these positions she has been the executive of projects that 

are especially valuable for our culture, art and literature. The most important of these are the Istanbul 

Fellowship Program, which brought world publishing to Istanbul, and the Istanbul Writing Center, 

which created the authoring, editorial and publishing curriculum for the first time. 

Keywords: Children, pedagogy, publishing, editor, intertexuality. 
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TÜRKİYE YAYINCILIK ENDÜSTRİSİNDE ROL MODEL KADIN LİDER: MELİKE 

GÜNYÜZ 

Merve YAVUZDEMİR1 

 

Özet 

Yaratıcı kültür endüstrileri bağlamında yapılan araştırmalar toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 

daha fazla çalışma yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Küresel alanda yayıncılık sektörü, 

kadın istihdamı konusunda diğer kültür endüstrilerine oranla daha yüksek bir yüzdeye sahiptir. Diğer 

bir deyişle, kadınlar yayıncılık sektörünün omurgasını oluşturmaktadır. Ancak, yönetimin dikey 

kademelere sahip olduğu sektörde, üst düzey yönetim kademelerinde kadınların temsiliyet oranı çok 

düşüktür. ABD ve Birleşik Krallıkta yapılan araştırmalar, kadınların sektörde önemli bir paya sahip 

olduğunu ancak karar verici lider konumda erkeklerin söz sahibi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

noktada, Uluslararası Yayıncılık Birliği, sektördeki yerleşik cinsiyet dengesizliklerini ele almak ve 

söz konusu eşitsizliğe ilişkin yaratıcı, sürdürülebilir ve uygulanabilir çözümler aramak için 

PublishHER platformunu kurmuştur. 126 yıllık bir organizasyon olan Uluslararası Yayıncılık 

Birliğinin ikinci kadın başkanı Bodour Al Qasimi’nin kurucuları arasında olduğu PublishHER 

platformunun yayıncılık sektöründe çeşitliliği ve kapsayıcılığı sağlamak adına koyduğu 7 sorundan 

biri sektörde kadın montörlere ve rol modellere sınırlı erişimin olmasıdır.  

Konuyu Türkiye izdüşümünde değerlendirdiğimizde, ülkemizde de yayıncılık sektörünün özellikle 

içerik üretimi noktasında kadınların yoğun emek verdiği ve istihdam edildiği bir sektör olduğunu 

söylemek mümkündür. Özellikle çocuk ve gençlik edebiyatı yayıncılığında bu oran daha da 

artmaktadır. Ancak küresel alanla benzer şekilde gerek yayınevi yönetimlerinde gerekse sivil toplum 

kuruluşları yönetiminde kadın temsiliyeti erkeklere oranla çok düşüktür. Kadınların yöneticilik 

düzeyinde kariyerlerinin ilerleyebilmesi için başarılı kadın liderler çok büyük bir öneme sahiptir. 

Bu çalışmada, iş kadını, girişimci, yazar, eğitimci, çocuk edebiyatı savunucusu, yönetici ve daha da 

önemlisi yayıncılık sektöründe rol model olarak Melike Günyüz’ün sektörün gelişimine katkısı ve 

alanda yılları aşan lider duruşu üzerinde durulacaktır. Bu makalenin amacı, alan içi ve dışı birçok 

ilke imza atan Melike Günyüz’ün sektörde verdiği mücadelenin yayıncılık sektöründe çalışan birçok 

kadına ve gence ilham olmasıdır. Böylece başta çocuk ve gençlik edebiyatı olmak üzere, yayıncılık 

sektöründe sürdürülebilir ve ölçeklenebilir fayda sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Melike Günyüz, toplumsal cinsiyet, yayıncılıkta kadın lider, kapsayıcılık, rol 

model. 
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A ROLE MODEL FEMALE LEADER IN THE TURKISH PUBLISHING INDUSTRY: 

MELIKE GÜNYÜZ 

Merve YAVUZDEMİR1 

 

Abstract  

Research in the context of creative culture industries reveals the need for more work on gender 

equality. Globally, the publishing industry has a higher percentage of women's employment than 

other cultural industries. In other words, women form the backbone of the publishing industry. 

However, in the sector where the management has vertical levels, the representation rate of women 

in senior management levels is very low. Studies conducted in the USA and the United Kingdom 

reveal that women have an important share in the sector, but men have a say in the decision-making 

leadership position. At this point, the International Publishing Association established the 

PublishHER platform to address the established gender imbalances in the industry and to seek 

creative, sustainable and applicable solutions to this inequality. One of the 7 problems that the 

PublishHER platform, co-founded by Bodour Al Qasimi, the second female president of the 

International Publishing Association, which is a 126-year-old organization, is one of the 7 problems 

it poses to ensure diversity and inclusion in the publishing sector, is the limited access to female 

editors and role models in the sector. 

When we evaluate the issue in the projection of Turkey, it is possible to say that the publishing 

sector in our country is a sector where women work hard and are employed especially in content 

production. This rate is increasing, especially in children's and youth literature publishing. However, 

similar to the global arena, the representation of women is very low compared to men, both in the 

management of publishing houses and in the management of non-governmental organizations. 

Successful female leaders are of great importance for the advancement of women's careers at the 

managerial level. 

In this study, the contribution of Melike Günyüz to the development of the sector and her leading 

position in the field will be emphasized, as a business woman, entrepreneur, writer, educator, 

children's literature advocate, manager and more importantly, as a role model in the publishing 

sector. The purpose of this article is that the struggle of Melike Günyüz, who broke new ground in 

and out of the field, inspired many women and young people working in the publishing sector. Thus, 

it is thought that sustainable and scalable benefits can be provided in the publishing sector, 

especially in children's and youth literature. 

Keywords: Melike Günyüz, gender, female leader in publishing, inclusivity, role model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 City Planner, T.C. Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of Libraries and Publications, 

myavuzdemir@yahoo.com. 



Uluslararası Melike Günyüz Sempozyumu Bildiri Özetleri    105 
 

 

 

MELİKE GÜNYÜZ KİTAPLARINI ÇOCUK FOLKLORUNUN BİR KAZANIM OLARAK 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE DAİR BAKIŞ AÇISIYLA OKUMAK 

Prof. Dr. Ali YAKICI1 

 

Özet 

Melike Günyüz, kitaplarında, anlatma esasına bağlı olarak, olay zincirinin ve bu olayların yaşandığı 

mekân, zaman ve şahıs kadrosunun seçimi ve oluşturulmasında, kim tarafından görüleceği ve 

okunacağı düşüncesi ve hedef kitlenin çocuk olduğu bilinciyle hareket etmiştir. Kitaplarda hâkim bir 

bakış açısıyla olaylara yaklaşılmış, hedef kitlenin yaşları göz önünde bulundurularak tereddütlere yol 

açacak anlatımlara izin verilmemiştir. Olaylar net ve anlaşılır biçimde sonlandırılmıştır. Kitaplar; 

“Gakgukların Maceraları, Gümüş Göl Masalları, Petek Kitaplarım, Timsah Temsi, Keloğlan, vd.” 

adlar altında öbekleşmiş olarak verilirken ortak mekân, olay zinciri ve kahramanların birlikteliğine 

dikkat edilmiştir. Masal kahramanları seçilirken alışılmış, çok bilinen kahramanlar dışında timsah, 

yılan, yengeç başta olmak üzere fil, sinek vd. kahramanlara da yer verilmiş olması, okuyucu 

kitlesinin hayvanlara zararlı-zararsız olarak şartlanmış bir bakışla değil, iyi ya da kötü oluşlarını 

kendilerinin değerlendirmesine bırakıldığı bütüncül bir bakış açısıyla verilmiştir.  

Melike Günyüz kitaplarında çocuk folkloru içinde görülen kimi toplumsal değerler çocuk eğitimi 

için sürdürülebilir bir kazanıma dönüşmüştür. Masal anlatımlı metinlerin yer aldığı bütün kitaplarda 

güncel bir “fabl” yönteminin varlığı görülmektedir. Her metnin sonunda “ders verme/ ders alma/ 

ders çıkarma”ya yönelik bir sonucun olduğu belirgindir. Bu durum folklorik ve toplumsal değerlerin 

sürdürülebilirliği bakımından önemlidir. Bu bildiride, Melike Günyüz kitapları çocuk folklorunun 

bir kazanım olarak sürdürülebilirliğine dair bir bakışla okunacak, kitaplarda yer alan kimi halk 

kültürü kaynaklı toplum değerleri bir sınıflandırma içinde ele alınıp incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Melike Günyüz kitapları, çocuk folkloru, değer, kazanım, okumak. 
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READING MELIKE GUNYUZ’S BOOKS WITH A PERSPECTIVE ON THE 

SUSTAINABILITY OF CHILDREN'S FOLKLORE AS AN ATTAINMENT 

Prof. Dr. Ali YAKICI1 

Abstract 

Melike Günyüz has written her books, based on principle of narration, with the awareness that the 

target audience is children and with the thought of who will see and read the book in the selection 

and creation of the chain of events and the place, time and character of these events. In the books, 

the events were approached with a dominant point of view, and narratives that would cause 

hesitations were not allowed, taking into account the ages of the target audience. The events were 

concluded in a clear and understandable way. While the books have been entitled the names such as 

“The Adventures of Gakguklar (Gakgukların Maceraları), Tales of the Silver Lake (Gümüş Göl 

Masalları), My Honeycomb Books (Petek Kitaplarım), Crocodile Temsi (Timsah Temsi) and 

Keloğlan”, attention is paid to the commonplace, the chain of events and the unity of the heroes. 

Melike Günyüz has chosen the fairy tale heroes such as crocodile, snake, crab, elephant, fly, besides 

the usual and well-known heroes. This selection is also given with a holistic perspective, where the 

audience is left to evaluate whether they are good or bad, not with a conditioned view of animals as 

harmful or harmless. 

Some social values seen in children's folklore in Melike Günyüz's books have turned into a 

sustainable attainment for child education. The existence of a current "fable" method is seen in all 

the books in which there are texts with fairy tale narration. It is clear that at the end of each text there 

is a conclusion about "teaching/taking lessons/learning lessons". This situation is important in terms 

of the sustainability of folkloric and social values. In this paper, Melike Günyüz's books will be read 

with a view to the sustainability of children's folklore as an attainment, and some folk culture-based 

community values in the books will be discussed and examined in a classification. 

Keywords: Melike Günyüz’s books, children's folklore, value, attainment, reading. 
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ÇEVRE VE EDEBİYAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA MELİKE GÜNYÜZ ANLATISI 

Doç. Dr. Tahir ZORKUL1 

 

Özet  

Akademisyen, yazar Melike Günyüz çocuklara yönelik kaleme aldığı ve pek çok dile çevrilen 

eserleriyle çocuk edebiyatı sahasında adından söz ettiren bir isimdir. Yazar anlatılarında özellikle 

milli ve manevi olanın ötesinde insanî değerleri öncelemeyi yeğler. Olayların gerçek ya da hayali 

mekânlarda cereyan ettiği ve kahramanların çoğunlukla hayvanlar arasından seçildiği 

hikâyelerde/masallarda, birlikte yaşama kültürü, ‘öteki’ne tahammül, farklılıkların zenginliği, 

dostluk, yardımlaşma, paylaşma, doğaya ve doğadaki diğer canlılara saygı temel izlekler olarak 

dikkat çeker. Kimi eserlerinde de geçmişten miras olarak devraldığımız kültürel varlıklara karşı genç 

dimağlarda bir bilince yol açılması, bu yolla kültürel varlıkların korunması, geçmişle sağlam bağlar 

kurulması ve nihayetinde de geleceğin sağlam temeller üzerine inşası hedeflenir. 

Bu bildiride Günyüz’ün “Mutsuz Martı Murta Nasıl Mutlu Oldu?” ile “Güvercin Toplantısı” adlı 

hikâyelerinde çevre duyarlılığına yönelik verdiği iletiler, kentleşme süreciyle birlikte çevrenin 

sömürülmesine dair eleştiriler ve insan merkezci çevreci yaklaşımlara karşı çözüm önerileri 

açısından ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Melike Günyüz, çocuk edebiyatı, masal, hikâye, çevre. 
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MELIKE GUNYUZ NARRATOR IN THE CONTEXT OF THE RELATIONSHIP OF 

ENVIRONMENT AND LITERATURE 

Doç. Dr. Tahir ZORKUL1 

Abstract 

Academician, writer Melike Günyüz is a name that has made a name for itself in the field of 

children's literature with her works written for children and translated into many languages. In her 

narratives, the author prefers to prioritize human values beyond the national and spiritual ones. In 

the stories/tales where the events take place in real or imaginary places and the heroes are mostly 

chosen from among animals, the culture of living together, tolerance to the 'other', richness of 

differences, friendship, cooperation, sharing, respect for nature and other living things in nature draw 

attention as basic themes. In some of his works, it is aimed to create a consciousness in the young 

minds against the cultural assets we inherited from the past, to protect cultural assets in this way, to 

establish solid ties with the past, and finally to build the future on solid foundations. 

In this statement, Günyüz's "How Was Murta the Unhappy Seagull Happy? and "Pigeon Meeting", 

will be discussed in terms of environmental awareness, criticism of the exploitation of the 

environment along with the urbanization process, and solutions to anthropocentric environmental 

approaches. 

Keywords: Melike Günyüz, children's literature, fairy tale, story, environment. 
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GÜMÜŞ GÖL’ÜN SAKİNLERİ 

Semra İREZ1 

 

Özet 

Melike Günyüz, modern çocuk edebiyatının yaşayan temsilcilerinden biridir. Akademisyen 

kimliğiyle de tanıdığımız Günyüz, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okumuş, Eski Türk Edebiyatı 

alanında da doktorasını tamamlamıştır. Çocuğa yönelik birçok proje üzerinde de çalışan Günyüz’ün 

Çocuk edebiyatının problemleri üzerinde de durduğunu ve bu hususta çözüm önerileri de sunduğunu 

görüyoruz. Çocuk edebiyatı ürünleri içinde masallara daha çok yer veren Günyüz’ün kitapları 13 

dile çevrilmiştir. Bu masallar aynı zamanda renkli resimlerle desteklenerek çocukların ilgisini 

çekecek bir zenginliğe ulaştırılmıştır. Günyüz’ün masalları içinde dikkat çeken eserlerinden biri de 

Gümüş Göl Masalları’dır. Bir dizi hâlinde yayımlanan bu masallarda küçük çocuklara yönelik 

birçok ibretlik olay yer almaktadır. Biz de bu bildiride Melike Günyüz’ün Gümüş Göl Masalları’nı 

ele alarak ondaki şahıs kadrosunu ortaya çıkarmaya çalışacağız. Çalışmamızda önce Melike Günyüz 

ve eserleri üzerinde duracak, daha sonra Gümüş Göl Masalları’nın Sakinleri’ni ortaya çıkarmaya 

çalışacağız. Böylece Günyüz’ün şahıs kadrosu genel anlamıyla ortaya çıkacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Melike Günyüz, Gümüş Göl Masalları, Türk masalları, Çocuk edebiyatı, masal 

kişileri. 
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RESIDENTS OF SILVER LAKE 

Semra İREZ1 

 

Abstract 

Melike Günyüz is one of the living representatives of modern children's literature. Günyüz, who we 

also know as an academician, studied at the Department of Turkish Language and Literature and 

completed her doctorate in the field of Old Turkish Literature. We see that Günyüz, who also works 

on many projects for children, also focuses on the problems of children's literature and offers 

solutions in this regard. Günyüz's books, which include fairy tales more among children's literature 

products, have been translated into 13 languages. These tales were also supported with colorful 

pictures and reached a richness that would attract the attention of children. One of the works of 

Günyüz that draws attention among her tales is Tales of the Silver Lake. There are many exemplary 

events for young children in these tales, which were published as a series. In this paper, we will try 

to reveal the cast of characters in Melike Günyüz's Tales of the Silver Lake by considering it. In our 

study, we will first focus on Melike Günyüz and her works; then we will try to uncover the 

Inhabitants of Tales of Silver Lake. Thus, Günyüz's personal cast will emerge in its general sense. 

Keywords: Melike Günyüz, Tales of Silver Lake, Turkish fairy tales, Children's literature, fairy tale 

characters. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN HİKÂYELERİNİN  

İLKOKUL VE OKUL ÖNCESİ SINIFLARA ETKİLERİ 

Könül ASLANOVA1 

 

Özet 

Çocuklar için yazılan hikâyeler ilgi çekici, öğretici ve samimi olmalıdır. İlkokul ve okul öncesi 

sınıflarındaki çocuklar, ders kitaplarının yanı sıra çevrelerindeki dünyayı yansıtan ve daha çok 

düşünme biçimlerine uygun eserler okumalıdır. İlkokul çocuklarının dünya olayları hakkında 

sayısız soruları vardır. Zamanının toplumsal manzarasını yansıtan roman, on dokuzuncu yüzyıl 

İngiliz edebiyatında yoksulların, özellikle de küçük çocukların kötü durumunu tasvir ederken, bir 

pilotun ve bir yazarın hayatı, Antoine de Saint-Exupéry'nin küçük hikâyesi Küçük Prens, hem 

çocuklar hem de yetişkinler tarafından ilgiyle okunur. 

Melike Günyüz'ün hikâyeleri de bu konuda oldukça önemlidir. Eserleri arasında Timsah Temsi, 

Küçük Yıldız, Küçük Fısıltı Arkadaş Arıyor, Tütün Fili, Temsi'nin Kaygısı, Çilekli Yoğurt, Güvercin 

Buluşması, Güneşi İstiyorum çocukların dünya görüşüne ve manevi dünyasına büyük katkı 

sağlamaktadır. Melike Günyüz aynı zamanda metinleriyle çocuklara okuma kültürü aşılamaktadır. 

Yirmiden fazla telif çocuk kitabı bulunan Melike Günyüz, Türkiye'den en çok çevrilen çocuk kitabı 

yazarlarından biridir. Metinleri Sırpça, Bulgarca, Arapça, Almanca, Çince, İngilizce, Arnavutça, 

Farsça, Fransızca, Gagavuzca, Boşnakça ve Korece'ye çevrilmiştir. 

Bu bildiride Melike Günyüz’ün hikâyeleri ilkokul ve okul öncesi sınıflara etkileri bağlamında 

değerlendirilecektir.  

Anahtar kelimeler: Melike Günyüz, ilkokul ve okul öncesi sınıflar, çeviri edebiyat, okuma kültürü.  
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THE EFFECTS OF MELIKE GUNYUZ'S STORIES ON PRIMARY AND PRESCHOOL 

CLASSES 

Könül ASLANOVA1 

 

Abstract  

Stories written for children should be interesting, instructive and sincere. In addition to textbooks, 

children in primary and preschool classrooms should read works that reflect the world around them 

and are more appropriate to their way of thinking. Elementary school children have countless 

questions about world events. Reflecting the social landscape of its time, the novel depicts the plight 

of the poor, especially young children, in nineteenth-century English literature, while Antoine de 

Saint-Exupéry's little story The Little Prince, the life of a pilot and a writer, is read with interest by 

children and adults alike. 

The stories of Melike Günyüz are also very important in this regard. Among his works, Crocodile 

Temsi, Little Star, Little Whisper Searches for Friend, Tobacco Elephant, Temsi's Boredom, 

Strawberry Yogurt, Pigeon Meeting, I Want the Sun contribute greatly to children's worldview and 

spiritual world. Melike Günyüz also instills a culture of reading with her texts. Melike Günyüz, who 

has more than twenty copyrighted children's books, is one of the most translated children's book 

authors in Turkey. Its texts have been translated into Serbian, Bulgarian, Arabic, German, Chinese, 

English, Albanian, Persian, French, Gagauz, Bosnian and Korean. 

In this paper, the stories of Melike Günyüz will be evaluated in the context of their effects on 

primary and pre-school classes. 

Keywords: Melike Günyüz, primary and pre-school classes, translation literature, reading culture. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN MODERN FABLLARI (GÜMÜŞ GÖL MASALLARI ÖRNEĞİ)  

Doç. Dr. Raşit KOÇ1 

 

Özet 

Çocuk edebiyatı denilince ilk akla gelen tür masaldır. Masalla çocuk birlikte anılır. Bu sebeple 

hemen her kültürün kendine has motifleriyle donatılmış halk masalları o milletin çocuklarının 

nasiplendiği ilk çocuk edebiyatı örnekleridir. Masala olan bu ilgi daha sonraları edebi masalların 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Masal türü arasında değerlendirebileceğimiz hayvan masalları olarak 

da bilinen fablların da tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Ezop masallarında, Beydaba’nın Kelile ve 

Dimne’sinde, Hint kökenli Pançatantra’da, La Fontaine’de ilk örneklerini gördüğümüz fabllar ele 

alınan konuyu ve verilmek istenen mesajları hayvanlar etrafında dolaylı yolla anlatan türlerdir. 

Muhatabını eğitmek isteyen bilgeler onları incitmeden tabir caizse “Kızım sana söylüyorum gelinim 

sen anla,” atasözünde olduğu gibi ima ve sezdirme yoluyla mesajlarını hedef kitleye aktarmayı tercih 

etmişlerdir.  Durum böyle olunca masallarda olduğu gibi halk arasında anlatılan fablların dışında 

edebî fabllar da yazılmıştır. Dertlerini, fikirlerini muhataplarına anlatmak isteyen kimi düşünürler, 

yazarlar fablların eğlenceli, güldürürken düşündüren yönünden faydalanmak istemişlerdir. Hazreti 

pir Mevlâna da Mesnevi’de anlatmak istediği pek çok konuyu hayvan hikâyeleriyle süsleyerek 

anlatma yoluna gitmiştir. Benzer durum geçmişten günümüze devam etmekte çağdaş yazarlar da 

meramlarını anlatmak için çağdaş fabl örneklerinden yararlanmaktadırlar. 

Biz de bu çalışmada uzun süredir çocuk edebiyatı alanında yayıncı, yazar, akademisyen olarak 

hizmet veren Melike Günyüz’ün Gümüş Göl Masalları serisi içerisinde yer alan hayvan hikâyelerini 

(fabllarını) dil, anlatım ve çocuğa görelik gibi muhteva; baskı, resim, illüstrasyon gibi şekil 

özellikleri açısından inceleyeceğiz.    

Anahtar Kelimeler: Melike Günyüz, çocuk edebiyatı, fabl, içerik, şekil. 
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MODERN FABLES OF MELIKE GUNYUZ’S SILVER LAKE TALES EXAMPLE 

Assoc. Dr. Raşit KOÇ1 

 

Abstract 

The first genre that comes to mind when it comes to children's literature is fairy tales. The story and 

the child are mentioned together. For this reason, folk tales equipped with the unique motifs of 

almost every culture are the first examples of children's literature given by the children of that 

nation. This interest, which is a fairy tale, later led to the emergence of literary tales. The history of 

the fables, also known as animal tales, which we can consider among the fairy tale species, goes 

back a long way. In Aesop tales, in Beydaba's Kelile and Dimne, in Panchatantra of Indian origin, 

in La Fontaine, the fables that we see the first examples of are species that indirectly describe the 

subject discussed and the messages that are meant to be given around animals.  

The wise men who want to educate their interlocutor, without hurting them, say, "Girl, I'm telling 

you, my daughter-in-law, you understand."  As in the proverb, they chose to convey their messages 

to the target audience through innuendo and intuition. As such, literary fables are written in addition 

to the fables described in public as in fairy tales. Some thinkers and writers who want to tell their 

problems and ideas to their interlocutors wanted to take advantage of the fun, funny thinking aspect 

of the fables. Mevlâna also went on to tell many of the subjects he wanted to tell in Mesnevi by 

embellishing them with animal stories. Similar situation continues from the past to the present, 

contemporary writers use contemporary examples of fables to tell their stories. 

In this study, Melike Günyüz’s, who has been serving as a publisher, writer and academician in the 

field of children's literature for a long time, has included animal stories (fables) in the Silver Lake 

Tales series, such as language, narration and child relativity; we will examine it in terms of shape 

characteristics such as printing, painting, illustration. 

Keywords: Melike Günyüz, children's literatüre, fabl, content, shape. 
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MELİKE GÜNYÜZ ESERLERİNDE BİLGE KARAKTERLER 

Arş. Gör. Bilge DESTEGÜLOĞLU1  

Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ2 

Doç. Dr. Anastasia ULANOWICZ3 

 

Özet 

Bilindiği gibi iyi-kötü, doğru yanlış gibi zıtlıkların yaşamı karmaşık bir hâle getirdiği anlarda, 

çatışmaların çözülmesine yardımcı olacak bilge bireylerin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

nedenle çalışmada, çocuk kitaplarında bilge karakterlerin görünümlerini tespit etmek amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda yazar Melike Günyüz’ün çocuklar için kaleme aldığı kitaplar incelenmiştir. 

İlgili kitaplar başlangıçta bilge karakterler ve Albert Bandura’nın Sosyal Öğrenme Teorisi odağında 

incelenerek betimsel analize tabi tutulmuş, sonrasında ise bilgelik görünümü; cinsiyet, yaş, fiziksel 

özellikler ve problem çözme yöntemleri başlıkları altında derinleştirilmiştir. Sonuç olarak Melike 

Günyüz’ün eserlerinde eylemleriyle ve söylemleriyle çocuk okurları yönlendirebilecek bilge 

karakterlerin varlığı dikkat çekmiş, bu karakterler zengin bir perspektifle eserlerde sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Çocuk kitapları, Melike Günyüz, karakter, bilge karakter. 
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WISE CHARACTERS IN MELIKE GUNYUZ'S BOOKS 

Arş. Gör. Bilge DESTEGÜLOĞLU1 

Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ2 

Doç. Dr. Anastasia ULANOWICZ3 

 

Abstract 

As it is known, there is a need for the existence of wise characters who will help resolve conflicts in 

moments when contrasts make life complicated such as good-bad, right, and wrong. Therefore, this 

study is aimed to determine the appearances of wise characters in children's books. For this purpose, 

the books written for children by the author Melike Günyüz were examined. Afterward, the findings 

are examined under the headings of wise characters' appearances, gender, age, physical 

characteristics, and problem-solving methods. The related books were initially examined with 

descriptive analysis in the focus of wise characters and within the framework of Albert Bandura's 

Social Learning Theory. Then the findings were deepened with the content analysis method. As a 

result, Melike Günyüz drew attention to the existence of wise characters in her works who can guide 

child readers with their actions and discourses, and these characters are presented in the works with a 

rich perspective. 

Keywords: Children's books, Melike Gunyuz, character, wise character. 
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BİR YENİDEN YAZIM ÖRNEĞİ OLARAK MELİKE GÜNYÜZ’ÜN KELOĞLAN 

MASALLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Tacettin ŞİMŞEK1 

 

Özet 

Masallar, çocuk duyarlığını yansıtan ve o duyarlığa seslenen edebî ürünlerdir. Her şeyin karşıtıyla 

var olduğu gerçeği masallarla insanlığa aktarılır. Masallarda iyi-kötü, doğru-yanlış, haklı-haksız, 

adalet-zulüm gibi karşıt kavramları temsil eden kahramanların mücadelesi vardır. 

Çocuklara masal anlatırken sözlü kültürden derlenmiş ve yazıya geçirilmiş örneklerden yararlanılır. 

Ancak masallarda zaman zaman rastlanan şiddet ögelerini ayıklamak gerekir. Kimi masalların 

sonunda kötülüğü temsil eden insanın cezalandırılma yöntemi olarak geçen “Kırk katır mı, kırk satır 

mı?” bölümü, taşıdığı şiddet yüzünden, çocuğun algılamakta güçlük çekeceği bir cezalandırma 

biçimidir. Masalın sonunda iyilerin kazanmış olması, kötüler için yeterli bir ceza oluşturur zaten. 

Kötüleri kırk katırın kuyruğuna bağlayıp sürüklemek ya da kırk satırla doğramak şart değildir. 

Kötüler de yaptıkları kötülükten dolayı pişman olabilir, özür dileyebilir ve affedilebilirler. 

Söz konusu kurallar, masal yazarları için de geçerlidir. Yeniden yazmak üzere sözlü kültürden ödünç 

alınan masalların şiddetten arındırılması ve günümüz çocuklarına seslenmeyen yönlerinin mutlaka 

gözden geçirilmesi gerekir. 

Melike Günyüz, gerek ilk okuma yazma öğrenme çağındaki çocuklar için yazdığı hikâyelerle 

gerekse estetik duyuş kazandırmaya, değer ve kültür aktarımına yönelik kitaplarıyla çağdaş Türk 

çocuk edebiyatının önemli bir ismidir. Günyüz, geleneksel masalları yeniden yazan isimler 

arasındadır. Onun masal yazarlığı gelenekten yararlanma ve esinlenme biçimindedir.  

Yazarın Keloğlan Suskunlar Ülkesinde ve Keloğlan Şaşkınlar Ülkesinde adlarını taşıyan iki kitabı, 

esinlenerek yeniden yazmanın ilgi çekici örnekleridir. Bildiride yazarın sözlü kültüre ait geleneksel 

masallardan yola çıkarak yazdığı bu masal kitapları üzerinde durulmuş ve yazarlık yaklaşımı 

incelenmiştir.  

Betimsel bir çalışma olan bildiride doküman analizi yöntemi kullanılmış, Melike Günyüz’ün 

masallarında Keloğlan tipinin problem çözme, yardımseverlik gibi çocuklara rol model olacak 

olumlu özelliklerinin öne çıkarıldığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Masal, yeniden yazma, Melike Günyüz, Keloğlan Suskunlar Ülkesinde, 

Keloğlan Şaşkınlar Ülkesinde. 
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KELOGLAN TALES OF MELIKE GUNYUZ AS AN EXAMPLE OF REWRITING 

 

Dr. Academic Member Tacettin ŞİMŞEK1 

Abstract 

Tales are literary products that reflect the child's sensibility and appeal to that sensibility. The fact 

that everything exists with its opposite is conveyed to humanity through fairy tales. In fairy tales, 

there is a struggle of heroes who represent opposing concepts such as good-evil, right-wrong, right-

unjust, justice-oppression. 

While telling tales to children, examples compiled from oral culture and written down are used. 

However, it is necessary to eliminate the elements of violence that are occasionally encountered in 

fairy tales. At the end of some tales, "Forty mules or forty lines?" is a form of punishment that the 

child will have difficulty in perceiving because of the violence it carries. The fact that the good wins 

at the end of the tale is a sufficient punishment for the bad. It is not necessary to drag the wicked by 

forty mules' tails or to chop them with forty lines. The wicked can also repent, apologize, and be 

forgiven for their wrongdoing. 

These rules also apply to fairy tale writers. The tales borrowed from oral culture for rewriting must 

be purged of violence and the aspects that do not appeal to today's children must be reviewed. 

Melike Günyüz is an important name in contemporary Turkish children's literature, both with the 

stories she wrote for children at the age of first reading and writing, and with her books aimed at 

gaining an aesthetic sense and transferring values and culture. Günyüz is among the names who 

rewrote traditional tales. His fairy tale writing is in the form of utilizing and being inspired by 

tradition. 

The author's two books, Keloğlan Silent Land and Keloğlan Confused Land, are interesting 

examples of inspired rewriting. In the paper, these fairy tale books written by the author based on the 

traditional tales of oral culture are emphasized and the authorship approach is examined. 

In the paper, which is a descriptive study, document analysis method was used, and it was observed 

that in Melike Günyüz's tales, the positive features of Keloğlan type that would be a role model for 

children such as problem solving and benevolence were highlighted. 

Keywords: Fairy tale, rewriting, Melike Günyüz, Keloğlan in the Land of the Silent, Keloğlan in the 

Land of the Confused. 
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ÇOCUK EDEBİYATINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ ADLI ÇEVİRİ ESER BAĞLAMINDA 

ÇOCUK EDEBİYATI VE OKUMA KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER 

Doç. Dr. Mustafa Said KIYMAZ1 

Doç. Dr. Raşit KOÇ2 

 

Özet 

Bu çalışmada, Dr. Melike Günyüz editörlüğünde çevirisi yapılan ve Türk okuyucularla buluşan 

Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış adlı eser, içerik olarak tematik bir incelemeye tabi tutulmuş 

ve okuma kültürü ile ilgili temalar bağlamında değerlendirilmiştir. İlgili bu eser yabancı kaynaklara 

ulaşma noktasında sıkıntı çeken çocuk edebiyatı araştırmacılarına önemli bir ufuk açmıştır. Çocuk 

edebiyatı sahasında Enver Naci Gökşen ve Ferhan Oğuzkan gibi öncü isimlerin ardından çocuk 

edebiyatı tanımları uzun süre kendini tekrar etmiş, yakın geçmişte ise Mustafa Ruhi Şirin, Sedat 

Sever gibi isimler verdikleri eserlerle alana güncellik katmaya çalışmışlardır. Bunun yanında 

Türkiye’de yer alan üniversitelerin başta Türkçe Eğitimi olmak üzere birçok faklı lisansüstü 

programında çocuk yayınlarının araştırma konusu yapıldığı görülmektedir. Yazılan bu tezlerin bir 

kısmında ve az sayıdaki araştırmacının makalesinde yabancı kaynaklardan kısıtlı olarak istifade 

edildiği görülmektedir. Bu çalışmalarda yurt dışındaki zengin çocuk edebiyatı birikimine ait 

eserlerden yalnızca isim olarak zikredilmekte, bu eserlerin tam metinlerine Türkçe olarak ulaşma 

olanağı bulunmamaktadır. Gün geçtikçe ilgilisi ve yazarı artan çocuk edebiyatı sahasında, ilkeler ve 

ortak paydalar zemini gecikmeden oluşmalıdır. Sadece yabancı dildeki kaynaklar değil, Makedonya 

Türk edebiyatı yazarlarından Necati Zekeriya ve Tataristan’da Tatarca eser veren Leyla Mingazova 

gibi sanatçıların dahi çocuk edebiyatı bağlamındaki düşünceleri Türk araştırmacılar tarafından 

yeterince bilinmemektedir. Çalışmada ilk olarak Dr. Melike Günyüz’ün editör şapkası ile yaptığı 

çalışmalara değinilmiş, sonrasında çocuk edebiyatı ve okuma kültürü konusuna alanyazın üzerinden 

temas edilmiştir. Çalışmanın yöntemine değinildikten sonra ilgili eser incelemesi sonucu ortaya 

çıkan temalar üzerinden çocuk edebiyatı ve okuma kültürü konusu mukayeseli olarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Melike Günyüz, editörlük. 
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SOME EVALUATIONS ON CHILDREN'S LITERATURE AND READING CULTURE IN 

THE CONTEXT OF A TRANSLATION TITLED A CRITICAL LOOK AT CHILDREN'S 

LITERATURE 

Assoc. Dr. Mustafa Said KIYMAZ1 

Assoc. Dr. Raşit KOÇ2 

 

Abstract 

In this study, the work titled Children's Literature Critical Perspective, translated by Melike Günyüz 

and met with Turkish readers, was subjected to a thematic analysis in terms of content and evaluated 

in the context of themes related to reading culture. This related work has opened an important 

horizon for researchers of children's literature who have difficulties in reaching foreign sources. 

After pioneering names such as Enver Naci Gökşen and Ferhan Oğuzkan in the field of children's 

literature, the definitions of children's literature repeated themselves for a long time, and in the 

recent past, names such as Mustafa Ruhi Şirin and Sedat Sever have tried to add actuality to the field 

with their works. In addition, it is seen that children's publications are the subject of research in 

many different graduate programs, especially Turkish Education, of universities in Turkey. In some 

of these written theses and in the articles of a small number of researchers, it is seen that foreign 

sources are used limitedly. In these studies, only the names of the works belonging to the rich 

children's literature abroad are mentioned, and it is not possible to reach the full texts of these works 

in Turkish. In the field of children's literature, whose interest and writers are increasing day by day, 

the ground of principles and common denominators should be formed without delay. Not only the 

sources in foreign languages, but also the thoughts of artists such as Necati Zekeriya, one of the 

writers of Macedonian Turkish literature, and Leyla Mingazova, who wrote in Tatarstan, in the 

context of children's literature, are not sufficiently known by Turkish researchers. In this study, 

firstly, Dr. Melike Günyüz's work with the editor's hat was mentioned, and then the subject of 

children's literature and reading culture was touched upon through the literature. After the method of 

the study was mentioned, the subject of children's literature and reading culture was discussed 

comparatively through the themes that emerged as a result of the study. 

Keywords: Children's literature, Melike Günyüz, editor. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN “SORUN ODAKLI ÇOCUK EDEBİYATI: BOŞANMIŞ AİLE 

ÇOCUĞU OLARAK EDEBİYATTA YER ALMAK” ADLI METNİNİN 

BOŞANMA PSİKOLOJİSİ BAĞLAMINDA ANALİZİ1 

Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU2 

 

 

Özet 

Bu çalışmada, yazar Melike Günyüz’ün Çocuk Edebiyatı Okumaları adlı eserinin, “Sorun odaklı 

çocuk edebiyatı: Boşanmış aile çocuğu olarak edebiyatta yer almak” adlı bölümü boşanma 

psikolojisi bağlamında analiz edilmiştir. Çocuk okurun problemlerle yüz yüze geldiği ve bu 

problemlerle başa çıkabilme yetisini kitaplar aracılığıyla kazandığı edebiyatın adı şeklinde 

tanımlanabilecek sorun odaklı çocuk edebiyatının Türkiye’deki geçmişi yakın döneme dayanır. 

Sorun odaklı çocuk edebiyatı, çocukların ve gençlerin tek başlarına baş etmekte zorlandıkları 

konuları ele alır. Sorun odaklı çocuk edebiyatı gerçekçi akım altında ele alınan ve değerlendirilen bir 

konudur. Okuyucunun karakterle özdeşlik kurabilmesi için metnin kurgulanışından diline ve 

karakterlerin tasvirine kadar her öğe önem taşır. Yazarın karakteri okuyucuya tanıtmasında 

kullandığı bazı yöntemler vardır. Boşanmış ebeveynlerin çocukları, şiddet, taciz, zorbalık, travma 

mağduru, savaş, göç, vb. durumlara maruz kalmış çocuk ve gençler bu tür kitapların 

kahramanlarıdır. Çocuk kitaplarının edebî duyuş kazandırma yanında bir başka işlevi de çocuğa 

hayata dair bir takım farkındalıklar kazandırmasıdır. Toplumumuzda son zamanlarda artarak devam 

eden boşanma, aile üyelerinden en çok çoçukları etkilemektedir. Yapılan araştırmalar, boşanmış aile 

çocuklarının diğer çocuklara oranla ebeveyn ilişkileri, psikolojik, davranışsal ve akademik 

yaşamlarının daha sorunlu olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre çocuklar üzerinde oluşan etkiler, 

bireyin ilerleyen yaşlarında da kendisini göstermektedir 

Anahtar Sözcükler: Melike Günyüz, çocuk edebiyatı, sorun odaklı çocuk edebiyatı, boşanma, 

karakter.  
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AN ANALYSIS OF MELIKE GUNYUZ'S "PROBLEM-ORIENTED CHILDREN’S 

LITERATURE: PARTICIPATION IN THE LITERATURE AS A DIVORCED FAMILY 

CHILD” IN THE CONTEXT OF DEVORCE PSYCHOLOGY1 

Assoc. Prof. Kasım TATLILIOĞLU2 

 

Аbstract 

In this study has been analyzed writer Melike Günyüz's "Problem-oriented children’s literature: 

Partipication in the literature as a divorced family child" in the context of divorce psychology. The 

history of problem based children’s literature in Turkey is very recent, which can be defined as the 

fact that child reader confronts problems and gains the ability to cope with them by means of reading 

books. Problem-oriented children's literature deals with issues that children and young people have 

difficulty in dealing with alone. Problem-oriented children's literature is a subject dealt with and 

considered under realism. Every single element including fiction, images, depicting of character is 

important so that readers can identify themselves with characters. Author uses some strategies to 

introduce character to reader. Children of divorced parents, victims of violence, abuse, bullying, 

trauma, war, immigration, etc. Children and youth who have been exposed to situations are the 

protagonists of such books.  In addition to giving children a literary feel, another function of the 

children's books is that they bring some awareness of life to the child. Increasing in Turkish society 

in recent years, divorce affect mostly the children among family members. Researches indicate that, 

the divorced family children have more problems in terms of family relations, psychological, 

behavioral and academic. Accordingly, the effects on children also show themselves in the later 

years of the individual. 

Keywords: Melike Günyüz, children’s literature, problem-oriented children’s literature, divorce, 

character. 
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KARGALARIN İNSANSI HAYATI 

Hossein BOKAİE1 

 

Özet 

Günümüzde çocuk ve gençlik edebiyatı iki temel kategoriye bölünür. Çocuk edebiyatına saf edebiyat 

diyenler ve çocuk edebiyatı denen bir şey yok diyenler. Bu cümlelerin kaynaklarını bulmak için bir 

eski zamanlara, bir de yeniçağa bakmamız gerekir. Çocuklara masal, destan ve hikâye anlatmanın, 

farklı diller, kültürler ve ülkelerde çok eski zamanlardan beri bir gelenek olarak yaygın olduğunu 

biliyoruz. Fakat çocuk edebiyatının tarihi bu kadar uzun değil ve modern dünyanın olgularından biri 

olarak tanınmaktadır.  

Modern öncesi dünyada çocuklar yetişkinlerin dünyasının bir parçası olarak yaşıyorlardı. Onlar 

yetişkinler gibi elbise giyerler, yetişkinler gibi eşyaları kullanırlar, yetişkinler gibi tarımda, 

dükkânda, atölye ve evde çalışırlardı. Şu demek ki o devirlerde “çocukluk” denen bir kavram yoktu 

ve çocukluk kavramı gelişmemişti, yetişkinlik kuyruğunda sıralarını bekleyen yaratıklardı. 

Michel Foucault’nun söylemine göre modern dünya yabancılaştırmayla başlamıştır. Başka bir 

ifadeyle, modern dünya, her bir şeyi, nesneyi, kavramı, içten ya da dıştan, birbirinden bağımsız ve 

yabancı parçalara bölmekle başlamıştır. Bu söyleme dayanarak, modern dünyada, çocukluk kavramı 

da insan kavramının bir parçası olarak bilinir.  

Bu yazı edebiyata ve çocuk edebiyatına bakışta yaşanan değişim ve dönüşümden hareketle Melike 

Günyüz’ün Gakgukların Maceraları adlı altı kitaptan oluşan metin setini edebi bir çocuk masalı 

gözüyle değerlendirmektedir. Birinci bölümde, Fransız filozof Michel Foucault’un yabancılaştırma 

söyleminden yola çıkarak “çocuk edebiyatı edebiyat tanımına dâhil mi acaba?” sorusunun cevabını 

araştırmaktadır. İkinci bölüm metin analizine ayrılmıştır. Üçüncü bölümde ise metin seti edebi değer 

bağlamında tartışılmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, Michel Foucault, yabancılaştırma, Gakgukların Maceraları, 

edebi değer.  
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HUMANITIES OF CROWS 

Hossein BOKAİE1 

 

Abstract  

Today, children's and youth literature is divided into two main categories. Those who call children's 

literature pure literature and those who say that there is no such thing as children's literature. In order 

to find the sources of these sentences, we need to look at the ancient times and also the new age. We 

know that telling tales, epics and stories to children has been a tradition in different languages, 

cultures and countries since ancient times. However, the history of children's literature is not that 

long and is recognized as one of the phenomena of the modern world. 

In the pre-modern world, children lived as part of the adult world. They dress like adults, use things 

like adults, work like adults in agriculture, shop, workshop, and home. It means that there was no 

concept of "childhood" at that time and the concept of childhood was not developed, they were 

creatures waiting for their turn in the queue of adulthood. 

According to Michel Foucault's discourse, the modern world began with alienation. In other words, 

the modern world began by dividing each thing, object, concept into independent and alien parts, 

internally or externally. Based on this discourse, in the modern world, the concept of childhood is 

also known as a part of the concept of man. 

Based on the change and transformation experienced in the view of literature and children's 

literature, this article evaluates the text set consisting of six books, Melike Gunyuz's Adventures of 

Gakguks as a literary children's tale. In the first part, based on the alienation discourse of the French 

philosopher Michel Foucault, "Is it a question of whether children's literature is included in the 

definition of literature?" seeks the answer to the question. The second part is devoted to text 

analysis. In the third part, the text set is discussed in the context of literary value. 

Keywords: Children's literature, Michel Foucault, alienation, Adventures of Gakguks, literary value. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN MASALLARINDA ADLANDIRMA BİÇİMLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ERATALAY1 

Doç. Dr. Sevda ÖZEN ERATALAY2 

 

Özet 

Bebeklerin anne karnındayken bile bazı seslere karşı verdikleri tepkiler dil edinimi bağlamında 

değerlendirilmektedir. Bu konuda gerek dil gerekse sağlık bilimciler pek çok araştırma yapmaktadır. 

Bebekler sesleri takip ve taklit ederek büyür. Daha sonra da yavaş yavaş bu sesleri öğrenir ve birden 

akıcı biçimde konuşmaya başlar. Hiçbir bebeğe bir dilin grameri öğretilmez, bebekler taklit ve 

gözlem yoluyla dil edinimine sahip olur. İşte bu sebeptendir ki çocuğun konuşmasına katkı sağlayan 

pek çok unsur bulunur. Konuşma yeteneği, sesleri iyi çıkarabilme, sözcükleri yerli yerinde 

kullanabilme gibi unsurlarla ölçülebilir ve bunlar hemen her çocukta farklı seyreder. Çocukların 

konuşmasını kolaylaştıran ya da konuşma sırasında yaşadığı zorlukları daha kısa sürede atlatmasını 

sağlayan etkenlerden biri de masallardır. Masalların çocuklar üzerinde bıraktığı etkiler çok fazladır. 

Bazı çocukların hayal dünyasını geliştiren masallar bazı çocuklarda söz varlığını zenginleştirir. 

Masallar bireye empati kurmayı ve hatta verdiği öğüt ve uyarılarla hayatı öğretir. Daha 

sayamadığımız özellikleriyle olumlu izler bırakan masallarda elbette dil ve üslup da çok önemlidir.  

Çocuklardaki dil edinimi ve gelişiminin bir parçası olan masalları Melike Günyüz’ün okul öncesi 

çocuklar için kaleme aldığı masallardan yola çıkarak değerlendirmeye çalıştık. Bu bağlamda söz 

konusu masallardaki bazı kavramların adlarını sesbilimsel çerçevede ele alıp inceledik.  

Günyüz’ün masallarında hayvan adlarının bazılarının ilginç olduğunu gördük ve yazarın bu adları 

özellikle seçtiği kanısına vardık. Çünkü bu adları çocuklar hem daha kolay söyleyebilir hem de uzun 

süre aklında tutabilir. Yazar bu adlandırmaları örneğin hayvanın bir özelliğinden yola çıkarak ya da 

benzetme yoluyla oluşturmuştur. Böylece çocuğun hayvanı daha iyi tanıyabilmesinin de yolunu 

açmıştır. Masallarda söyleme kolaylığı bağlamında oluşturulan kimi adlar da vardır. Masalı okuyan 

çocuk bir yandan hayvanın fiziki özelliğini öğrenirken diğer yandan da kalıcı ve söylenmesi kolay 

sözcükleri hafızasına yerleştirir. Ayrıca Günyüz, ardı ardına söylenmesi uyumlu hece ya da sesleri 

de bir arada kullanmayı tercih etmiştir. Böylece çocuğun zihninde şiirsel bir edayla oluşan sözcükler 

ya da söz kalıpları da yerleşmiş olacaktır.  Bu adlar ya da yapılar çocuğun dili daha iyi 

kullanabilmesine katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Melike Günyüz, masal, hayvan adları, dil edinimi, çocuk dili. 
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GIVEN ANIMAL NAMES IN MELIKE GUNYUZ'S TALES 

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ERATALAY1 

Doç. Dr. Sevda ÖZEN ERATALAY2 

 

Abstract 

Babies' reactions to certain sounds, even in the womb, are evaluated in the context of language 

acquisition. Both linguists and health scientists are doing a lot of research on this subject. Babies 

grow by following and imitating sounds. Later, he gradually learns sounds and suddenly begins to 

speak fluently. No baby is taught the grammar of a language, babies acquire language through 

imitation and observation. It can be measured by factors such as speaking ability, being able to make 

sounds well, and using words appropriately and these are different in almost every child. One of the 

factors that make it easier for children to speak or overcome the difficulties they experience while 

speaking is fairy tales. The effects of fairy tales on children are very great. Fairy tales that develop 

the imagination of some children enrich the vocabulary of some children. Tales teach the individual 

to empathize and even life with the advice and warnings it gives. Of course, language and style are 

also very important in fairy tales that leave positive traces with their uncountable features. 

We tried to evaluate the fairy tales, which are a part of language acquisition and development in 

children, based on the fairy tales written by Melike Günyüz for preschool children. In this context, 

we examined the names of some of the concepts in the tales in the phonological framework. 

We saw that some of the animal names in Günyüz's tales were interesting, and we came to the 

conclusion that the author chose these names specifically. Because children can say these names 

more easily and can keep them in mind for a long time. The author created these namings, for 

example, based on a feature of the animal or by analogy. Thus, it paved the way for the child to get 

to know the animal better. There are also some names created in the context of the ease of telling in 

fairy tales. While reading the tale, the child learns the physical characteristics of the animal on the 

one hand, and on the other hand places permanent and easy-to-say words in his memory. In addition, 

Günyüz preferred to use syllables or sounds that are compatible to be said one after the other. Thus, 

words or phrases formed with a poetic tone will be settled in the child's mind. These names or 

structures will contribute to the child's ability to use the language better. 

Keywords: Melike Günyüz, tale, animal names, language acquisition, children’s language. 
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MELİKE GÜNYÜZ’ÜN KELOĞLAN MASALLARINDA HARCAMA VE KAZANÇ 

KAVRAMLARININ YENİDEN TANIMLANMASI 

Ümit Yaşar ÖZKAN1 

Öğr. Gör. Elif Konar ÖZKAN2 

 

Özet  

Bu çalışmada, masalların hayali kışkırtan dilinde ve dünyasında kendi üslubuyla yer bulan Dr. 

Melike Günyüz’ün Keloğlan Suskunlar Ülkesine ve Keloğlan Şaşkınlar Ülkesinde kitapları 

incelenecek ve yorumlanacaktır.    

Masallar, maddi dünyanın kaba çıkar ilişkilerinin ötesindeki bir gerçeklik alanına işaret ederler. 

Masalın sonunda elde edilen kazanç, maddi olanla sembolize edilse de bu sembolün altında maddi 

olanla ölçülemeyecek değerler saklanır. Zamanla masalların bilgeliğinin aslında neye işaret ettiği 

unutulabilir. Modern masalcılar, bu sembolleri fark ederek onları güncelleyebilirler. Melike Günyüz, 

Keloğlan Suskunlar Ülkesinde ve Keloğlan Şaşkınlar Ülkesinde adlı masal kitaplarında Keloğlan 

masallarını yorumlarken onları bildiğimiz maddi çıkar ilişkilerinin ötesinde bir gerçekliği gösterecek 

şekilde yeniden kurgulamış, güncellemiştir.  

Tüketim kültürünün kuşattığı çocuklar için harcamak ve kazanmak gibi kavramların işaret ettiği alan 

bellidir. Kapitalizm, tüketiciye indirgediği insanı, sürekli harcayıp tüketerek mutlu olabileceğine 

inandırmaktadır. Bu zihniyetle meselesi olan çocuk edebiyatçılarının bazı temel kavramları yeniden 

tanımlamaları, çocukların bu kavramları sorgulayıp düşünmelerini sağlamaları gerekmektedir. 

Melike Günyüz’ün Keloğlan masallarında, harcama ve kazanma kavramları sorgulanır ve yeniden 

tanımlanır. Masallarda bu kavramlar sadece maddi çıkar ilişkilerinin alanına sıkıştırılmış değillerdir. 

İnsanlar arası ilişkiler, yönetim ile halk arasındaki diyalog, entelektüel değer gibi unsurlar daha çok 

kazanma ve sürekli harcayarak tüketme odağında ele alındıklarında anlamsızlaşmaktadırlar. 

Günümüz tüketim kültürü için bu değerlerin bir anlamı yoktur. Çocuk edebiyatımızda bu değerlerin 

kaybının insanlığa neye mal olacağını ve bu değerlerin tekrar nasıl kazanılacağını gösteren iki güçlü 

örneğidir Melike Günyüz’ün Keloğlan masalları.   

Anahtar Kelimeler: Keloğlan, masal, harcama, kazanç, bilgelik 
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REDEFİNİNG THE CONCEPTS OF EXPENDİTURE AND GAİN İN MELİKE GÜNYÜZ'S 

TALES OF KELOGLAN 

Ümit Yaşar ÖZKAN1 

Elif Konar ÖZKAN2 

 

Abstract 

In this study, in the imaginative language and world of fairy tales, Dr. Melike Günyüz's books 

Keloğlan Silent Land and Keloğlan Confused Land will be examined and interpreted. 

Tales point to a realm of reality beyond the gross interests of the material world. Although the gain 

at the end of the tale is symbolized by the material, values that cannot be measured by the material 

are hidden under this symbol. In time, what the wisdom of fairy tales actually points to may be 

forgotten. Modern storytellers can update them by noticing these symbols. While interpreting 

Keloğlan tales in her fairy tale books Keloğlan Silent Land and Keloğlan Confused Land, Melike 

Günyüz reconstructed and updated them to show a reality beyond the material interest relations we 

know. 

For children surrounded by the consumption culture, the area that concepts such as spending and 

earning refers to is clear. Capitalism makes people believe that they can be happy by constantly 

spending and consuming. Children's writers, who have a problem with this mentality, need to 

redefine some basic concepts and make children question and think about these concepts. In Melike 

Günyüz's Keloğlan tales, the concepts of spending and earning are questioned and redefined. In fairy 

tales, these concepts are not confined to the field of only material interests. Elements such as 

relations between people, dialogue between the administration and the public, and intellectual value 

become meaningless when they are focused on gaining more and consuming by constantly spending. 

These values have no meaning for today's consumption culture. Keloğlan tales by Melike Günyüz 

are two powerful examples of what the loss of these values will cost humanity in our children's 

literature and how these values can be regained. 

Keywords: Keloğlan, fairy tale, spending, earnings, wisdom 
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