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Türk edebiyatında gerek nazım gerek nesir türünde çocuk eğitimi 

açısından pek çok eser verilmiştir. Tanzirnat'tan Cumhuriyet' e kadar olan dönem 
içerisinde Nabizade Nazırn'ın da çocuk edebiyatı kapsamına girecek eserleri 
vardır. Roman ve hikaye türünde eser veren yazar, çocuk edebiyatıyla da 
ilgilenmiştir. Fakat Nabizade Nazım'ın bu yönü yeterince bilinmemektedir. Heves 
Ettim eserinde çocuk edebiyatına dair örnekler mevcuttur. Mini Mini Mektepli 
adlı eser ise çocuklara hitaben yazılmıştır. Hanım Kızlara adlı eserinde ise genç 
kızların eğitimine yönelik kaleme alınmış pedagojik bir eserdir. Yazarın bu 
eserlerinin adına antolojilerde ve edebiyat tarihlerinde rastlanılmakla birlikte; 
çocuk edebiyatı açısından incelenmediği görülmüştür. Bu bildiride Türk çocuk 
edebiyatının gelişimi üzerinde durularak Nabizade Nazım'ın eserlerinin çocuk 
eğitimi açısından önemi ve çocuk edebiyatımızdaki yeri değerlendirilecektir. 
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ABSTRACT 

From a child's education perspective, there have been rnany works of 
Turkish literature in both prose and poetry types. There are some works of 
Nabizade Nazım which are covering children's literature from Tanzimat to the 
Republican period. The author had some works regarding novel and story and 
also interested in children's literature. However, this aspect ofNabizade Nazım 
is not well known. There are some exarnples ragarding children's literature at one 
of his work called Heves Ettim. The work headed Mini Mini Mektepli 
was addressed to children. Hanım Kızlara is a pedagogical work for the education 
of young girls. The name of works of author is seen at anthologies and literary but 
not examined in terms of children's literature. In this paper, with an emphasis on 
the development of children's literature, the works of Nabizade Nazım is 
evaluated in terms of children's education and its place and importance in the 
children's literature. In this article, the development of Turkish child's literature is 
examined. Nabizade Nazım's works are evaluated according to the child's 
education. 

Words: Nabizade Nazım, child's literature, Heves Ettim, Mini Mini 
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Nabizade Nazım'ın Çocuklara Yönelik Eserleri ve Çocuk Edebiyatımızdaki Yeri 

Çocuklara psikolojik yönden yararlı olabilecek, duygu, hayal ve 
düşünce dünyalarının gelişmesine katkıda bulunabilecek sanat değeri olan 
eserler vermek yazarların sorumluluk alanına girmektedir. 

Geçmişten günümüze birçok çocuklara yönelik 
alınmış, çocuk edebiyatının gerekliliği konusunda yazarlar dile 
getirmiştir1 . Çağdaş Türk edebiyatında da çocuk eserleri geniş yer kaplamakla 
birlikte, edebiyat tarihimizde -Tanzimat'tan önce- çocukların ilgi alanına ve 
dikkatine yönelik yazılmış bir edebi esere rastlamak pek güçtür. Pedagoji 
alanında örnek olarak verebileceğimiz, Kabusname, Hayriye, gibi 
eserlerin çocukların düşünce dünyası ve psikolojisiyle ilgisi yoktur2

. 

Çünkü bu eserler büyükler tarafından çocuklara amacıyla 

yazılmıştır. Tanzimat'a gelinceye kadar çocuk edebiyatı 

hikayeleri ve masallarla oyalanmak 

Tanzimat ile beraber siyasi, sosyal ve alanda başlayan değişim 
çocukları da etkiler. Bu dönemde Batı' dan çevirilerin dolaylı da olsa 

edebiyatı yaran olduğu söylenebilir. Kayserili Doktor 
1859' da yazdığı "ilk Türk alfabesi" diye Nuhbetü 'l-Etfal 
(Çocukların En Seçkini) adlı atılan ilk olarak 
değerlendirmek sonunda yazılmış fabl ve 
hikaye yönelik faaliyetler çocuk gazete 
ve dergileriyle de gelişme gösterir. gazetesi Mümeyyiz (1869)' dir. 
Bunu Sadakat, Etfal (1875), Arkadaş (1876), Çocuklara Arkadaş (1882) ve 
Çocuklara Ta 'lfm (1887) Son Mehmet Şemsettin' in 
Çocuklara Cuma Günü Mektebi ile başka 
yazarlardan kısa Çocukların Gece Eğlencesi 
eserleri de pedagoji alanındaki ,,., ... u_._y_._,, ........ _._ ........... , ...... ..,u ....... , .... 

Toplumu eğitmek ve bilgilendirmek ıçın sanatı bir araç gören 
Tanzimat'm dönem çocukları düşünmemeleri 

değildir. Nitekim Tanzimat Şinasi, Recaizade Mahmut Ekrem, 
Ahmet Mithat ve Muallim Naci telif eserleri ve Fransızcadan yaptıkları 
fabl çevirileriyle çocuk edebiyatının gelişmesine katkı sağlamışlardır. Namık 

1 Çocuklara yönelik ilk kitabın M.Ö. VI. yüzyılda Hindistan'da kaleme alındığı söylenen, şehzade eğitmeni 
brahmanın hikayesini anlatan bir eser olduğu kayıtlara geçmiştir (Ayrıntılı bilgi için bakınız: Şimşek, 2012, s. 
33). Aynı yüzyılda Konfüçyüs'ün de Çin Klasiklerini özet şeklinde çocuklara anlattığı bilgisine ulaşılmaktadır 
(Çılgın, 2007, s. 37). 
2 Hedef kitlesi çocuklar olan manzum sözlükler de vardır (Ayrıntılı bilgi için bakınız: Çılgın, 2007, s. 37). 
3 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Enginün, 1983, s. 123-128. 
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4 Enver N. Gökşen, Örneklerle Çocuk Edebiyatımız, Okat Yayınevi, İstanbul 1966, s. 140-143. 
5 Özlem Fedai, "Ali Ekrem'in Şiir Demeti ve Tevfik Fikret'in Şermin Adlı Eserlerinde Çocuklara Verdikleri 

Eğitimin Mahiyeti", Turkish Studies, Volume 6/3 Suınmer 2011, s. 765-776. 
6 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Doğan, 2001, s. 32-39. 
7 Hatice Akdağlı , Ndbi-zdde Nazım Hayatı, Sanatı, Eserleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara 
Üniversitesi, Ankara 2009, s. 58. 
8 Himmet Uç, Şair ve Romancı Nabizade Nazım, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2007, s. 120. 
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Nabizade Nazım'm Çocuklara Yönelik Eserleri ve 

Kızlara adlı esen genç 
de kız 

üzerinde durulur. 

kaleme 
lüzumu 

Nabizade hayali kişiye yazıldığı izlenimi veren bir .._..__.....,.._..._ ... '"'IJ 
,.,,__. ....... ...,_ ... _, .... başlar. "Nabizade Nazım Efendi 
yazar, öteden beri mektep kızları için fenni bir risale yazmak isteğinde olduğunu 
belirtir. Fakat birçok engel vardır: "O manilerin başlıcası: iktidarsızlığını idi. Bir 

9 Hatice Akdağlı, a.g.e., s. 40. 
10 Yazar seslenilen kitlede bir yaş aralığı belirtmemiştir. Fakat "hanım kızlara" hitabıyla büyüme çağındaki kız 
çocuklarına seslendiği düşünülınektedir. 
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iktidarsızın yazacağı risale geçmez 
sanırdım". 11 Belli bir zaman soma yazarın yazmaya 
karar vermiştir. bu değişimin önemli sebebi memlekette birçok 
kitap yazılması ve halkın bilgiye değer vermesiyle "maarifperverliğin derece-i 
kemali"dir. Bu noktadan soma yazar, hakim olduğu sahayı '""-'-"'"""-"'-'-"'"""' 
alarak sözü satış oranlarına getirir. dünyasında basılı kitapların birkaçı 

rağbet görürken ön çıkmaz. Hatta aynı yazarın kimi kitapları 
satmaz iken, defalarca basılır. Bazı memleketlerde roman ve tiyatro 
türündeki eserler, bazılarında ise fenni kitaplar Bugün ise 
farklıdır. ve fen çok gelişmiş, uğraşanlar çoğalmıştır. Dolayısıyla bu 
'"'""-''LH ....... .,,. .... ..., yazılan sayısında da artış olmuştur. Yazar, 
ilerlemesi hususunda konuşur, ve fende 
önde olduğunu söyler. Rüşt ... gibi sıralarken 

da ve bilgin çıktığı görüşünü 

savunur. Sonunda konuyu kitabına getirir. Bu kitabı maksadı 

ders vermek değildir. ahlaka dair yazdığı makaleler küçük küçük 
hikayelerden ibaret basit şeylerdir. Her 3 ayda bir yayımlanmak üzere 

4 cilt olarak yazıda öne çıkan diğer 

Yazarın öncelikli olarak gördüğü şey; başlık 
mevzusudur isminin kızlara mahsus olduğu 

anlaşılmalıdır: ki verilecek isim 
şey olduğu yekden anlaşılmak mültezimimdir. 
ve Türkçe olacak minnettarınız olacağım . 12 Nazım, 
kitabına basit, bir isim seçer, mektuba verilecek olan cevapta da ... ,,,_ ... .., ..... ..,, ...... 

bu ölçütler doğrultusunda belirlendiği görülecektir. çekirdeği 

olan aile temel unsuru 
öneme ..,..., .... u,_, ........ 

mektubun karşılığı 

olarak yazılan "Bey başlıklı yazıda yine kız çocuklarının eğitimi 
konusu ele Genç kızların eğitiminin terakkisindeki rolü 
vurgulanır: 

"Denildiği üzere kızlar erkekleri terbiye eder. Cennet validelerin zir-i 
payinde ise medeniyyet -ki irfan murad olunur- genç kızların dimağına 

mültecidir. 

11 Nabizade Nazım, Hanım Kızlara, A. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1304/1888, s. 3. 
12 Nabizade Nazım, a.g. e., s. 1O-11. 
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dünyaya getiriyor. ıse bedihi ki 
yetişiyor." 13 

Yazar, terbiye edilmesiyle medeniyetin gelişmesi arasında 
kurar. Kızlan temel bilimlerle eğitmek yeterli değildir. erkekler gibi 
fen ile ilgilenmelidir dünyanın geleceği fen bilimleri üzerine 
kurulmaktadır. "Havayi" romanlarla ve vakit geçirilmemelidir. 
Romanlarda da fen başvurulmasını isteyen yazarın, akımın 

olduğu görülmektedir. Kızlara sadece basit coğrafya 

.LlUJL'U.'\Jl.U'Uc" bilgi, biraz nakış, çok az musiki göstermekle yetinilirse onların bu tarz 
anlayamayacaklarını söyler. Kadınlar da gibi 

Mithat olsun da Fahriye Şeref 

bulunmasın?"14 diyerek kadın yetişmesi isteğinde 
kadınların beşeri de ilgilendiğini söyleyen yazar, kadınların 

eğitimini erkeklerinki kadar Aksi takdirde ev ekonomisinden 
olan iyi bilmemesi evin ciddi 

..., ............... ~ ........... ...,, yol açar. "çocuk makinesi" gözüyle şiddetle 

eleştiren yazar, yenilikçi fikirleriyle dönemini aşarak eşitliğini 

savunan görüşler öne "Kadının okumuşu büyücü sözüne itibar 
etmez ve ruhsuz düşünür. bir 

""""'n'7<=•1:-•, ... ,,.v erkeğine hayat arkadaşı olamayacağını vurgular. Aynca 
ahlak üzerine de görüşler beyan eder. Çünkü "ahlak bozukluğu beşeriyetin 

mahvı ise (N. Nazım, s. diyerek verdiği 
,...,,.,.T,,..,..,,ın altını çizer. yer alan parçalar güzel ahlakı telkine Bu 
anlamda Jean J. J. Rousseau Volter'den parçalar tavsiye eder, 

ahlaki bulur. Diyoj en kanaate 
karşın Eflatun'u beğenir. A. E. Zola, Balzac gibi realist 

ve natüralist yazarları önemsediği kitabın yazarına da onlardan 
yararlanmasını önerir. Sonuçta, esere isim konulması bahsine gelen yazar, 
"Hanım Kızlara" başlığını kullanır, öyle ki seslenilen okuyucu kitle gelişme 
çağındaki genç kızlardır. 

Hanım Kzzlara'dan anlaşılacağı üzere yazar; sadece erkek çocuklarının 
eğitimine değil, gelişme çağındaki kızların yetişmesine de önem vermekte, 
sağlıklı ve müreffeh bir toplumun oluşabilmesi için kız çocuklarının iyi 
eğitilmesi gerektiğini düşünmektedir. 

13 Nabizade Nazım, a.g.e., s. 11-12. 
14 Nabizade Nazım, a.g.e., s. 13. 
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düşünmektedir. 16 

çocuklara Allah sevgisini aşılama gayretinde 
parçada da bahçedeki ağaçların meyvelerini gagalayan kuş 

15Nabizade Nazım, Mini Mini Mektepli, Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1308/1892, 
s. 27-28. 
16 Nabizade Nazım, a.g.e., s. 7. 
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da'imi bir 

17 Nabizade Nazım, a.g.e., s.17. 
18 Nabizade Nazım, a.g.e., s.18. 
19 

Nabizade Nazım, a.g.e., s.18-21. 
20 Bu şiir yazarın Hanım Kızlara adlı eserinde sayfa 54 -55 'te de bulunınaktadır. 
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aşan felsefi cümleler içermektedir: " 'Bir Tasvir' şiiri tablo Şair 

tabloyu tasvir eder. 'Bir kızcağız bir eliyle taze ot tutuyor, diğer eliyle 
de otlamak hevesinde olan bir kuzucuğu okşuyor.' Şiirde bir çocuğun 

düşünmesi zor felsefi cümleler vardır" .21 Şiirde dünyanın geçiciliği, hayatın 
kısalığı üzerinde durularak her yaşanılan günün güzel geçirilmesi nasihatinde 

"Elem-i dehrden azad olalım. 

bir geçer fırsat-ı ömr 

~U.A~~·- zahmete yok takat-i ömr: 

Sıçrayıp koş, ey ruh-ı revan 

Dem-i eşvak u ..L"'A'""-'UC.AL bu evan".22 

çiçek 
başlığının altına 

ı::..vL ...... J. ......... ..,.ı.ı doğaya bakışı yansıtır. "Diğer" 

Kızla Karacası"23 alt başlığıyla 
yayımlanan sevgısı Çocuk şiiri taşımakla 

~ .................... .._~~ "Bir Tasvir" gibi "tablo özelliği göstermektedir 
VV•-'U.j:;.,U-.LJlU..LA n• .. nnı•,ı,.,., sevgisi oluşturur. 

çocuk, karacayı arkadaşı olarak 

Boşa,..., ... ~ ......... --~ mı o emeğim? 

Yok ise ..... .,,, ............ JUj:;.,JLU ... diline 

söyleyen çocuğun 

,..,,_,_,_,,.._.._.., . .._.._.._,,.,.._....,.._,_ .. DcVJLL'L"-ü\.H.L'ULU. öğüt vermek Heves 
olması ve konularının 

21 Himmet Uç, a.g.e., s. 156. 
22 Nabizade Nazım, Heves Ettim, Mihran Matbaası, İstanbul 1302/1886, s. 56-57. 
23 Bu şiir yazarın Hanım Kızlara adlı eserinde sayfa 48-50'de bulunmaktadır. 
24 Nabizade Nazım, a.g.e., s. 58. 
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çocuğun ağzından teşekkül etmiş olması çocuklar için yazıldığı düşüncemizi 
desteklemektedir. 

Hanım Kızlara eserinde yer alan "Bülbül" adlı yazar, çocuklara 
bu kuşu tanıtır. Çocuklarla bülbülün sesini dinleyen yazar, ses 
karşısında oldukça duygulamr.25 Yine aynı kitapta yer alan "Yapma Çiçek" 
okuma parçasında da annesiyle köyden şehire taşınan ve yeni 
ortamla karşılaşan köylü çocuğunun öyküsü işlenmektedir. Çiçekleri çok seven 
çocuk, büyük şehirde karşılaştığı yapma çiçekleri gerçek sanar ve hayal 
kırıklığına uğrar. Bu öykü aracılığı ile yazar, doğal yaşamın güzelliğini 
getirir. Ne kadar güzel olursa olsun hiçbir şey tabiatta bulunduğu hali 
mükemmel olamaz, düşüncesi parçada verilmek istenen ana Parçada 
köy manzaraları eşliğinde rengarenk tasvirler yapıhr.26 

sevgısıne 

konusu 

25Nabizade Nazım, Hanım Kızlara, A. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1304/1888, s. 21-22. 
26 

Nabizade Nazım, a.g.e., s. 25-26. 
27 

Nabizade Nazım, a.g.e., s. 43-45. 
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Vatan 

vatan 

varisi 

Hubb-ı 

de 

IV. 

n Bu şiir yazarın Hanım Kızlara adlı eserinde sayfa 38-39'da da bulunmaktadır. 
29 

Nabizade Nazım, Heves Ettim, Mihran Matbaası, İstanbul 1302/1886, s. 15-16. 

adlı 

yer veren bu 

30 Necat Birinci, Nabizade Nazım, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınlan, Ankara 1987, s. 13. 
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Mini Mini Mektepli 
,_,.._.._.~.._u,.._, en 

Yazar mevsimleri 

göstermiştir. 

v. 

.H.._.._,...._.._.._....,_,.,, .._..__n~ ............ ,."'...., olduğu gibi 
artan rehavet 

eden yaz 

tenha ve serın yerlere çekilir. 
yerlere örnek verilir. Bu 

alınması gerektiği vurgusu 

çocuklara 
derece önem verdiğini 

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine önem veren yazar; ruhsal 
gelişimlerini de ön planda tutarak maneviyatlarını olgunlaştırıcı eserler vücuda 
getirmiştir. Yazarın eserlerinde; çocukların dini kurallara uyarak, güzel ahlaklı 
olarak yetişmesini konu alan parçalar yoğunluktadır. 

31 
Nabizade Nazım, Mini Mini Mektepli, Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1308/1892, 

s. 25. 
32 

Nabizade Nazım, a.g.e., s. 26. 
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saygıyla yaldaşılması, aile 
"''-'-'"--H.L...,U.A...,~•ı, güzel ahlaka sahip olunması ve 

Mini Mini Mektepli ve 
µı,_'{->Tll"•Tl"rHl{-> L-'U-.L .... .LU.<-U. !J'-H.V'-L.L~.L,CAA h10"t'"f',-,.t°ınl-n>ıln bu konular etrafında 

Mini Mini Mektepli'nin ile çocuğun 
ilişkisi ele Çocuk, babasına duyduğu ...,~, . ...,,_, _ _u ve sevgiyi kağıda 
dökmekte, aldığı karnenin sevincini bu aracılığıyla babasıyla 

saygı gösterilmesi 
gerektiği üzerinde 

Çocuğun karşı JLJLU.LJLJLJL''-'H, -'-"""J''-'-"''" ....... L'-' 

çok satırına yansımıştır. Yazar vasıtasıyla V'-''"'"'"_.., .... '-L ... 

saygıyla, sevgiyle yaklaşması gerektiğini 

"Bir Çocuk Tarafından Taşrada Babasına başlıklı parçada 
yazar; ailevi ilişkileri ele Çocukların öğretmenlerine ve ailelerine karşı olan 

.... ı ... ,,ı ............ n_,.'-L_ .... babasına yazdığı aracılığıyla bir çocuğun ağzından 
Çocuk uzun zamandan beri kendisine 
dolayı şikayetçidir, bunun sebebi kendisini görmeyi 

kabul edemez çünkü o, sorumluluklarını yerine getiren, büyüklerine hürmeti 
eksik etmeyen saygılı biridir: 

"Ben böyle bir mücazata şayan olacak kabahat işlediğimi hatırlamıyorum. 
Derslerime her zamandan ziyade çalışıyorum. Sayenizde hoca efendilerim 
benden memnun. Hatta hesap hocası efendi beni sırf arkadaşlarım 

muvacehesinde taltif bile etti. 

33 
Nabizade Nazım, a.g.e., s. 35. 
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Zerre 
hatırını 

gerekliliği 

j_JlJlVD..L ..... 1--fLU- olduğu gibi bu -'-'--'-'-'-L"-LU-•UUJl-'-

çocuğun babasına karşı duyduğu 

"Bir Çocuk 
..__,...,,_,.,._.__.__.__.__._ oğluna 

sevgi ve özlem _._..._..,._,_ ...__._.._.__.__._ 
cümlelerin 

gurur duyduğunu söyler: 
mektepli böyle _._~._,,,_.__._ ... _.__._...., _._,_,_...,,_,,._L'-'-1--' 

araya getirip serbestçe ifade 
oğlum, çalış ki henüz çalışacak çağdasın" diyen 

,_,._...,_._,_u__._.,_.__.__.__._ geliştirmesini Atalete düşmemesi, boş 
ahlaksızlığa 

çocukluk çağında inşa sebeple çocuğun 
sadece ailesinde ve eğitiminde Arkadaş seçimi da eğilen 

güzel çocuklarla arkadaşlık etmesini öğütler, zira kötü 
eşinin ve çocuğunun özlemiyle yandığını, 

aradığını ve gözle beklediğini de 
göndererek de sevgısını gösterir. Ayrıca ailenin 

_.__.__._..,_._,_._.._.,_.__._._. _ _.__._için gönderdiği oğlunun kendisine gramer 
ister. Çünkü oğlunun karşılık onun gibi belagat ve 
fesahat uyma arzusunu taşımaktadır. Bu mektupta da okuma 
yazmanın değeri ön plana çıkarılarak babanın çocuğuna söyledikleri 
aracılığıyla çocuklara aile, eğitim, arkadaş seçimi gibi konularda öğütler 

verilmiştir. 

"Veza'if' adlı parçada da aile bireylerine hürmet etme, büyüklere saygı 
ve küçüklere sevgi ile yaklaşma nasihatinde bulunulur. Anne kavramından 
hareketle anneye hürmette kusur etmeme konusu üzerinde durulur: "Anacığımı 

34 Nabiz:'ideNazım, a.g.e., s. 11-12. 
35 

Nabizade Nazım, a.g.e., s. 14. 
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bir an 
ticarete ..,...._,,..._u_._.__.__._.._.,.., 

tembeldir. Tembellik mahveder. 
" 39 

şey vermez . 

zamanda ticaret yapmanın 'VU._,_._,_,L.__._.._,,..,, 

izlenilen 

iftiranın vurgusu 
durumdaki insanlara yardım etmenin gerekliliği de ~ııı~H•.ıı 
etmek ne kadar . İnsan insan komşumuz ne 
fakirdir. Akşama yiyeceği yok Çalışamaz da kötürümdür. Aman Y arab ne 
felaket!". 41 Parçanın adından da anlaşılacağı üzere çocukların karşı 

36 
Nabizade Nazım, a.g.e., s. 37. 

37 
Nabizade Nazım, a.g.e., s. 37. 

38 
Nabizade Nazım, a.g.e., s. 39. 

39 
Nabizade Nazım, a.g.e., s. 37. 

40 
Nabizade Nazım, a.g.e., s. 37. 

41 
Nabizade Nazım, a.g.e., s. 37. 
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etmezler. .. ". 43 

42 
Nabizade Nazım, a.g.e., s. 22.23. 

43 
Nabizade Nazım, a.g.e., s. 23-24. 
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Kurallar 

44Nabizade Nazım, Hanım Kızlara, A. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1304/1888, s. 53. 
45 

Nabizade Nazım, a.g.e., s. 51-53. 
46 Nabizftde Nazım, a.g.e.,s .51. 
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belirtikten sonra, sabah 
tasvirlerinde bir eda ön 

v. 

gözleri yere dikilmiş 
manzara-yı asalet arz eden çehresi solmuş, m1r-ı nigahı sönmüş, yalın ayak!.. 
Aman Yarabb ne sefalet! .. Ya bu hal beşeriyete ne nakısa, ne ar! .. 

47 Nabizade Nazım, Mini Mini Mektepli, Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1308/1892, 
s. 10. 
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Ağla ey beşeriyet ağla! 

Arabası içinde kürk çekmiş, bir şal ile örtmüş, yaldızlı 
armalı zivanalı sigarasını tutuşturmuş olan şu adam ise zavallı çocuğa bir nazar
ı ehemmiyyet bile atfetmedi geçti ... 

ne medeniyyet! Sana .LU . .., •. " .. ..., ........... J. ... '-'J. diyenler ne büyük hata' etmişler! .. 
Nakıssm, nakıs! .. ".48 

Çocuğu alarak 
Babası fakir çocuğa her sabah .... ı--, ............... , ... J .. 

arasından bütün 
,....".~''r'~,,,~,,,~ musunuz? O da insan! Bizden farkı 

48 
Nabiziide Nazım, a.g.e., s. 29. 

49 
Nabiziide Nazım, a.g.e., s. 30. 
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yok. Demek ki 
etmeliyiz'''.50 

Zor r111 .... ,,,.,....r11-::ı 

paylaşmalı, 

durumları karşısındakilere 

verildiği 

Fen ve 

vı. 

ona acımalıyız. geldiği kadar 

eserde 
vakıf olmalarını 

olan 
başında 

50 
Nabizade Nazım, Hanım Kızlara, A. Maviyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1304/1888, s. 24. 

51 
Nabizade Nazım, a.g.e.,s. 28. 
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Nabizade Nazım, a.g.e.,s. 31-33. 

53 
Nabizade Nazım, a.g.e.,s. 33. 

54 
Nabizade Nazım, a.g.e., s. 33-36. 

55 
Nabizade Nazım, a.g.e.,s. 36-37. 

56 
Nabizade Nazım, a.g.e.,s. 40-43. 

-4 Ekim 2013 
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VI. 

romancı 

.,,,_,,.,...,.ı"'"'-"LAAA """''-ı-111('1 1 konusunda da 
ve 

edilebilecek 
Kızlara adlı eserleri alanına 

Heves Ettim adlı eserde de çocuk 

57 
Nabizade Nazım, a.g.e.,s .. 46-48. 

58 
Nabizade Nazım, Mini Mini Mektepli, Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1308/1892, 

s. 30-34. 
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etme amacıyla 
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Nabi-zade Nazım 

Yüksek Lisans Ankara 
Eserleri, 

..., ... ..,.n...,"' ... , Ankara 2009. 

Nabizade Nazım, Kültür ve Turizm ,_,._..L,._ .... ,LU.L'"'.L 

fÇocuk Edebiyatı, 
Ankara 1987. 

Eserleri ve 

"Ali Ekrem'in Şiir Demeti ve Tevfik Fikret'in Adlı Eserlerinde 
Verdikleri , Turkish ,._,.,,,V,,.._,LJ, 

's. 763-779. 

Nabizade Hanım A. 
1304/1888. 

Mini Mini "'-""'""'"fJ''' 
ı,.,+.--..-.hnl 1308/1892 . 

.LH.uuu-.-., Şair ve Romancı Nabizade 

Çocuk Edebiyatı, _._..._._,,,.L""''"''-"'-·"-'" 
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