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Mavisel Yener
1984’te Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 
Edebiyatın farklı türlerinde yüzden fazla eser verdi. Hayatını çocuk 
ve gençlik edebiyatına adayarak nitelikli eserler kazandırmayı he-
defledi. Öykü, masal ve şiirleri ilköğretim ders kitaplarında yer aldı. 
Eserleri, T.C. Kültür Bakanlığı TEDA projesi kapsamında başka 
dillere çevrildi, yapıtları dünya çocuklarıyla buluştu. Çocuk yazını 
alanında atölye eğitmenliği yaptı. Yurt içi ve yurt dışındaki sempoz-
yumlarda bildiriler sundu; üniversitelerde konferanslar verdi. Evli 
ve iki çocuk annesi yazar, hâlen üretmeye ve yazmaya devam ediyor. 
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Edebiyatı

Türkçe çocuk edebiyatının son on 
beş yılında damgasını vurmuş Mavi 
Zamanlar’ın yaratıcısı Mavisel Yener, 
kendisini edebiyata adamış, eserleri 
kültleşmiş bir yazar. Edebiyatın her 
türüne ait yüzden fazla kitabıyla, 
temas etmediği çocuk yok denecek 
kadar az. Bununla beraber, kendisini 
sürekli geliştirmeye, yeniliklerin 
peşinde koşmaya devam ediyor. 
Özellikle son dönemlerdeki 
birbirinden yetkin atölye kitapları ile, 
çocukların farklı edebiyat türlerini 
tanımalarına ve dahası, bu türlerde 
eserler verebilmelerine önayak oluyor.

“Yazarken, mutlak sessizliğin içinden 
yükselen hafif bir müzik olmalı,” diyor 
Mavisel Yener, yaratım sürecinin 
ayrıntılarına dair. “Ayrıca, hem çocuk 
hem de yetişkin edebiyatında eserler 
vermiş biri olarak, çocuk edebiyatı 
için ‘daha zor’ demesem de, çocuklar 
için yazarken daha fazla kıstası göz 
önünde bulundurmam gerektiği 
de doğrudur. Okurun algısını, yaş 
grubunu hesaba katmam, pedagojik 
açıdan da bakmam gerekiyor.” Yener 
en güzel kitabın ise henüz yazılmamış 
olduğunu vurguluyor ve çok 
çalışmaya devam ediyor.
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Mini Söyleşi: 
Küçükken okuduğunuz, sizi en çok etkileyen kitap han-
gisi?
Harriet Beecher Stowe’un yazdığı Tom Amca’nın Kulübe-
si, kölelik karşıtı söylemiyle çocukken beni çok etkileyen 
kitaplardan biridir. Ama elbette Jules Verne kitaplarının 
da hakkını yiyemem!

Dünya çocuk edebiyatında takip ettiğiniz, beğendiğiniz 
yazarlar kimler?
Astrid Lindgren, Asa Lind, Michael Ende, Roald Dahl, 
René Goscinny, Italo Calvino, Eric Carle, Christine Nöst-
linger, Jostein Gaarder, Ulf Stark, Pierdomenico Baccala-
rio ve Terry Pratchett, ilk anda aklıma gelen isimler...






