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İyi Kitap’ta bu ay...

Yeni bir yıl, yeni umutlar,
yeni kitaplar… 

Yeni gelen yılda geçmişe bakmak, bir 
hesap çıkarmak adettendir. Biz de 

2012’nin bu ilk ayında yazarlarımıza, 
kitap dostlarına “2011’de iyi ki okuduk!” 

dedikleri kitapları sorduk. 2011’de 
yayımlanmış, elinizin, gözünüzün 

ulaşmasının iyi olacağı kitapları derledik 
yerimiz yettiğince. Liste tabii ki daha 

geniş aslında. Dışarıda kalanların hatırı 
kalmasın.

Kapak röportajımız, edebiyatın 
yetmişlik delikanlısı, ruhu genç, kalemi 

genç Mirjam Pressler’la. İstanbul’a 
geldiğini duyunca genç yazarımız 

söyleşti kendisiyle. Felsefe, öykü, roman, 
başvuru, resimli kitap, şiir… Dergimizin 

sayfalarını karıştırdıkça, her türden, 
raflarımıza yeni konuk olmuş kitapların 

tanıtımlarını bulacaksınız. 
Bol kitaplı bir yıl dileğiyle…

İlk kitabınız Haydi, Konuş 
Artık’ın kahramanı kendini kimse-
ye ifade edemeyen bir kız. Annesi ve 
kardeşiyle birlikte yaşıyor, babaları 
yok. Paraları olmadığı için annesi 
çok çalışıyor ve kardeşi Mona’yla 
ilgilenmek de Karin’e düşüyor. Kar-
deşi yüzünden okula hep geç kalı-
yor. Yaşının üzerinde sorumluluk 
üstlenmek zorunda kalmış bir ka-
rakter Karin. Başarılı bir öğrenci 
ama okulda pek arkadaşı yok. Bir 
gün sinir krizi geçirince, annesi iş-
lerin böyle yürümeyeceğini anlıyor 
ve hikâye çözülmeye başlıyor. İlk 
sorum bu öyküyle ilgili. Bu fikir ne-
reden aklınıza geldi?

Bu fikir gözümün önünde bir hayal 
gibi canlandı. Çünkü benim de an-
nemle ilişkim hiç iyi değildi. Onunla 
konuşamıyordum, çünkü o da benimle 
konuşmuyordu. Aynı evde yaşamıyor 

gibiydik. Çok içine kapalı ve biraz sert 
biriydi. Ben de kendi annemle olan 
ilişkimi temel aldım. Ama kitabımda-
kinin daha iyi olmasını istedim. 

Karin ve ailesinin çok fakir oldu-
ğunu görüyoruz. Peki, niye böyle? 
Zengin ve problemli bir aile yerine 
fakir bir aile?

Çünkü herkes kendi hayatına da-
yanarak yazar. Biz de zengin değildik. 
Bu yüzden de yoksul insanların so-
runları bana daha yakın geliyor. Tabii 
ki zenginlerin de sorunları var. Ama 
açıkçası doğum günü hediyesi olarak 
bir at alamamak beni çok ilgilendir-
miyor. Diğer sorunları daha ilginç 
buluyorum.

Hikâyenin sonuna doğru, 
Karin’in pek çok sorununun te-
melinde hiç bilinmeyen babanın 

olduğunu anlıyoruz. Peki, Karin’in 
niye bir babası yok?

Ah, babası olmayan çok fazla çocuk 
var! 30, 40 ya da 50 yıl önce, babanızın 
olmaması çok kötü bir durumdu. Ne-
redeyse utanılacak bir şeydi. Şimdi ise 
Almanya’da öyle değil. Bu çok normal 
karşılanıyor. O yüzden bunun hak-
kında yazmaya karar verdim.

Annesi de günümüzdeki anne 
kavramından biraz farklı. Fakir ol-
dukları için çok çalışıyor ve çocuk-
larıyla hiç ilgilenmiyormuş gibi gö-
züküyor.

Çünkü çalışması gerek. Diğerlerine 
benzemiyor, çünkü her şeyi yapmak 
zorunda. Tek başına. İlk defa çocuğu 
olacağı zaman bunu bilmiyor. Demek 
istediğim, çocuğu istiyor, ama onu 
yetiştirmenin bu kadar zor olacağını 
bilmiyor.
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Ben de... 
Gülüşmeler…

İki kitap arasında çok fazla ben-
zerlik var. En önemlisi, ikisi de genç-
lik sorunlarıyla ilgili. Neden?

Çünkü gençlerle çok ilgiliyim. 
Onların sorunlarıyla. Ve de mutlu 
bir hayatı olmayan insanlarla. Bü-
tün bunlar bana her şeyin iyi gittiği 
bir hayattan çok daha ilginç geliyor. 
Bunlar tüm gençleri ilgilendiriyor 
aslında. Özellikle iletişim sorunları 
çok yaygın. Babası olsun olmasın, 
herkesin, özellikle de gençlerin ken-
dilerini ifade etmekle ilgili sorunları 
vardır.

Biraz da Türkçede yayımlanma-
mış olan kitaplarınızdan bahsede-
lim, onlar da gençlerle mi ilgili?

Türkçe’de çıkanlar son kitapla-
rım. Öncekiler daha farklı. Diğer-
leri, II. Dünya Savaşı’yla, Yahudi 
Soykırımı’yla, Yahudi çocuklarla il-
gili. Bir tane de Anna Frank’la ilgili 
var. Onun kim olduğunu biliyorsun 
değil mi? Tamam. Bundan iki kitap 
önce, onun ailesiyle ilgili bir kitap 
yazdım. İsviçre’de yaşayan bir akra-
bası var. Anna Frank’ın yaşayan tek 
akrabası. Onun evinde 6 bin tane 
fotoğraf ve mektup bulundu. Dolap-
lar, çekmeceler, her yer anı doluydu. 
Kimi 200 yıllık. Hepsini okumadım, 
çünkü bu saygısızlık. Ama birkaç 
tanesini okudum. Sonra benden, 
Anne Frank ve ailesiyle ilgili bir ki-
tap yazmamı istediler. Ben de yaz-
dım, iyi bir iş oldu.

Biraz da ikinci kitabınız Acı 
Çikolata’dan bahsedelim. Bu kitapta, 
bedeninden memnun olmayan, za-
yıflamak isteyen bir kız çıkıyor kar-
şımıza. Biraz kilolu ve kilo vermeye 
çalışıyor. Ama ne yapsa işe yaramı-
yor. Ailesiyle, özellikle de babasıyla 
sorunları var. Katı bir aile. Sonunda 
Eva kendini güzel hissetmek için za-
yıf olması gerekmediğini anlıyor. 

Evet, bu doğru. Diğer insanlar gibi 
olmaya gerek yok. Ama Eva kilo ver-
mekten başka hiçbir şey düşünmüyor. 
Bu yüzden de bunu gözden kaçırıyor.

Sonra problemini kendi kafa-
sında çözüyor. Kendini olduğu gibi 
kabul ediyor, “Böyle iyiyim,” diye 
düşünüyor.

Aslında Eva kendini sevmeyi de 
bilmiyor. Ancak sonra, arkadaşlarının 
da desteğiyle bunu aşıyor. Kendinin 
saklamamayı öğreniyor. Kendi halin-
den mutlu oluyor.

Evet, Eva erkek arkadaşının ve 
yakın bir dostunun desteğiyle bunu 
başarıyor. Tabii erkek arkadaşıyla 
ilişkisi de romanda önemli bir bo-
yut, pek çok ipucu içeriyor. Peki, 
sizce arkadaşlar gerçekten bu kadar 
önemli mi? Sahiden böyle bir şey ya-
pabilirler mi?

Kesinlikle yapabilirler. Bu çok 
önemli. Sadece erkek arkadaşlar değil, 
dostlar da...

Sizin hiç böyle bir arkadaşınız 
oldu mu?

Hayır, ama bunu çok isterdim.

Bu annenin bir de sevgilisi var. 
Ama tamamen gizli. Anne onlara 
kız arkadaşıyla buluşacağını söy-
leyerek ilişkisini gizli gizli sürdü-
rüyor. Fakat sonunda her şey açığa 
çıkıyor. Karin annesinin sevgilisini 
kabul ediyor. Gerçekten herşey bu 
kadar kolay mı? Bu biraz fazla mut-
lu son gibi.

Aslında bu bir mutlu son değil. 
Annenin erkek arkadaşı bu iki ço-
cuğu kabul ediyor etmesine ama 
Karin için bu biraz geç. Artık bir ba-
baya ihtiyacı yok. Bunlar o üç dört 
yaşlarındayken olsaydı çok daha iyi 
olurdu.

Karin’in kardeşi Mona da biraz 
sorunlu gibi...

Eh, çok talihli olmadığını söyle-
yebiliriz. Ama sorunlar önemli değil. 
İkisinin de sevgiye ihtiyacı var. Karin, 
ona bütün sevgisini veriyor. Ve karşı-
lığını da alıyor. Onun için önemli olan 
da bu.

Peki sizin kardeşiniz var mı?
Yok, ben tek çocuğum.

Karin her şeye rağmen Mona’yı 
çok seviyor. Ona neredeyse annelik 
ediyor. Bu ilişkiyi yazarken, kendi 
kardeşinizle olan ilişkinizden yola 
çıkmış olabileceğiniz düşünmüş-
tüm.

Yok, ama bu zaten benim hikâyem 
değil, Karin’in hikâyesi. Bazen okur 
benim yaşadıklarımı bilmediği için 
kendimi şanslı hissediyorum. 

Biraz da Karin’den bahsedelim. 
Bana biraz ideal bir çocuk gibi geldi. 
Annesinin dediği her şeyi yapıyor, 
kardeşine de sürekli o bakıyor.

O ideal bir çocuk değil ki!

Ama öyle gözüküyor.
Çünkü annesinin zor bir hayatı 

olduğunu biliyor. Annesini seviyor. 
Ama rahat bir ilişkileri yok. İstedik-
leri gibi davranamıyorlar. Karin çok 
iyi bir çocuk. Ama zorluklarla yüzleş-
meyi öğrenmemiş. Bunu öğrenmesi 
gerek. Bu durumda olan çok fazla 
çocuk var.
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Anne Frank’a olan ilginizden biraz daha bahseder 
misiniz?

Belki biliyorsundur, ben de Yahudiyim. Günlüğünü 13 
yaşları civarında okumuştum. Bir süre onunla ilgili dü-
şünmedim. Ama sonra, okuduğum bir haberden tekrar 
aklıma düştü. Babası, o trajediden kurtulan tek kişiydi. 
1980 yılında, 90 yaşlarında öldü. Yaşadığı süre boyun-
ca, günlüğün gerçek halinin yayımlanmasını istemedi. O 
zamanlar, Anna Frank’ın gerçek olmadığını söyleyenler 
bile vardı. Günlüğün hakları farklı kişi ve kurumlarday-
dı. Yani parayı da onlar alıyordu. Ve bu kitap 50 milyon 
sattı. Ama parayı kendileri almadılar, bütün dünyaya 
dağıttılar. Sadece Yahudilere de değil. Araplara ve diğer 
uluslara. Bir de Netherlands Institute for War Documen-
tation (Hollanda Savaş Belgeleri Enstitüsü) var. Artık bü-
tün günlükler onların. Çünkü aslında 2 tane günlüğü var 
Anne Frank’ın. İlk günlüğü bizim bildiğimiz. Ama sonra 
onu tekrar yazmaya başlamış. Başka şeyler eklemiş. Onu 
bir kitap haline getirmeye uğraşmış.

Bu enstitü Anna’yla ilgili başka bir kitap daha bas-
tı. Frankfurt’tan Amsterdam’a göçü anlatıyordu. Tabii 
orada saklanmalarını da… Sonunda Anna’nın ölümüy-
le bitirdiler kitabı. Ondan sonra, asıl günlüğü babası 
sakladı. Kalın bir kitaptı. Anna’yla ilgili her şey onun 
içindeydi. Yani toplam iki versiyon vardı. Bir de basılan, 
üç versiyon ediyor. Onlardan biri 1985 de Hollanda’da 
çıktı. Sonra Alman yayıncı bana o kitabı çevirmemi 
teklif etti. Ben de kabul ettim. İbraniceye de çevirdim. 
Bu büyük bir onur. Ardından başka yayıncılar da Anna 
Frank’la ilgili kitaplar bastılar. Bir de film var. Anna 
Frank’ı tanıyan 7 kadın tarafından anlatılıyor öykü. 
Amsterdam ve toplama kampından arkadaşları. Güzel 
bir filmdi, değişikti de. Tamamen röportajlardan oluşu-
yor. Sonra yayıncım, Anna Frank’la ilgili yeni bir kitap 
istedi. Onunla ilgili yazılabilecek çok şey vardı. Ben de 
biyografi yazmaya karar verdim.

Şu an Almanya’da yaşıyorsunuz, değil mi? Nazi 
Soykırımı’nın vatanında… Bu size neler hissettiriyor?

Evet. Orada yaşayan çok Yahudi var. Ve ben kendimi 
orada rahat hissediyorum. Türkler gibi... Unutma, soykı-
rımı yapanların neredeyse hepsi öldü. Onların torunlarına 
da dedeleri yüzünden kızgın olamam.
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Mirjam Pressler
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Mavi Tilki
Sjon

Çeviren: Omca A. Korugan
Doğan Kitap, 108 sayfa 

İzlandalı edebiyatçı Sjon, Mavi Tilki’de bir şairin kaleminden çıkan kısacık bir roman sunuyor. 
Kurgunun bütünü ve doğanın bir karakter gibi anlatıda yer alışıyla Mavi Tilki, Kuzey ülkelerinden 
gelmiş bir masal tadı bırakıyor. Hem şiir, hem masal, hem de merakla okunacak sürükleyici bir macera.

Romanın sonunda bütün parçalar 
yerlerini buluyor ve hikâyenin bü-
tününü, roman biterken, Fridrik’in 
bir ahbabına yazdığı mektupla öğre-
niyoruz. Roman boyunca neden an-
latıldığını tam bilemediğimiz ya da 
bize birbiriyle ilgisiz gelen anlatımlar 
böylece yerlerini buluyor. Bir macera 
ve gizem romanı izlenimi uyandıran 
Mavi Tilki’nin ahlaki temeli de ancak 
hikâyenin tamamını gördüğümüzde 
ortaya çıkıyor. Hayata saygı! Bir tilki-
nin olduğu kadar bir insanın hayatına 
da… 

İki ana kahramanının, Fridrik ve 
Peder Baldur’un kişiliklerinde iki zıt 
hayat görüşünün, ahlaki tutumun kar-
şılaştığı bir roman Mavi Tilki. Doğa 
ve şiiri de katmak gerekir bunlara. İlk 
anda doğanın bu iki ahlaki tutumun 
çatışmasında taraf olmayacağını sana-
biliriz, ama doğa basit bir fon gibi bu 
çatışmanın arka planında kalmıyor. 
Şiirle, dille birlikte taraf oluyor, ha-
yattan, hayatın bütünlüğünden yana 
tutum alıyor.

Bir şairin kaleminden çıkan bu kı-
sacık romanda sadece anlatılanlar ve 
üslup masalsı değil. Kurgunun bütünü 
ve doğanın da bir karakter gibi anlatı-
da yer alışıyla Mavi Tilki Kuzey ülkele-
rinden gelmiş bir masal tadı bırakıyor. 
Hem şiir, hem masal, hem de merakla 
okunacak sürükleyici bir macera.

andırır bir özenle saklanışı, karın ya-
ğarken avcının görüşünü düşürüp, 
beyazlığıyla avı saklayışı, avcının işini 
önceleri zorlaştırırken sonradan onu 
kurtarışı; av, avcı ve kar arasında ge-
çen bir roman okuyacağımız izlenimi 
uyandırıyor.

İkinci bölümde, bambaşka iki in-
san çıkıyor karşımıza. Bir adam bir 
başka adamın evine geliyor. Avcıy-
la tamamen ilişkisiz değiller. Gelen 
kişinin, avcının, yani Peder Baldur 
Skugasson’un “eblehi” Halfdan At-
lanson olduğunu öğreniyoruz. Öbür 
adam da şifalı bitkiler uzmanı Fridrik 
B. Fridjonsson. Halfdan, Fridrik’ten 
“kadının cesedini” almaya geliyor. 

Roman kardaki izleri takip ediyor-
muşuz hissi uyandırarak ilerliyor. An-
latıcı bir yandan Fridrik’in Halfdan’la 
karşılaştığı günü anlatırken, bir yan-
dan da onun geçmişinden parçalar 
aktarıyor. Buraya nasıl geldiğini öğ-
reniyoruz, bir yandan da Halfdan’ın 
cesedini almaya geldiği kadının kimin 
nesi olduğunu. Giderek parçalar birbi-
rini tamamlıyor.

HAYATA SAYGI
Üçüncü bölümde yeniden Peder 

Baldur’la karşılaşıyoruz; onu bıraktığı-
mız yerde buluyoruz. Tilkiyi vurmuş-
tur, ama silahın sesiyle tetiklenen bir 
çığ onu sürükleyip aşağılara atmıştır. 
Bu kez ava dönüşen Peder Baldur’un 
kendisidir ve doğa onu kovalamakta-
dır. Yaralanmış, karların içinde sıkışıp 
kalmıştır, ama ölmemiştir. Onun ya-
şam mücadelesine tanık olduğumuz 
bu bölümde bir yandan da pederi daha 
yakından tanıyoruz. Anlatıcı bize pe-
derin gördüğü sanrıları aktarıyor. 
Bunlara, yaralandığı için zayıflayan 
belleğindeki son kırıntılarla, zihnini 
açık tutmaya çalışırken ağzından dö-
külen sayıklama benzeri sözler de ek-
lenince, Peder’in hayatından yeni izler 
çıkıyor karşımıza.

Başrolünde Björk’ün oynadığı “Ka-
ranlıkta Dans” filminin şarkı sözlerini 
de yazmış olan İzlandalı edebiyatçı 
Sjon (Sigurjon Birgir Sigurosson) bü-
yülü, şiirsel bir hikâye anlatıyor Mavi 
Tilki’de. Bir tilki avıyla başlıyor roman. 
Mavi tilki hayli seyrek görülen ve çok 
değerli bir tür. Avlanması da hiç kolay 
değil. Bu işin zorluğu romanın giri-
şinde şöyle anlatılıyor. “Mavi tilkiler 
o kadar şeytanice benzerler ki taşa, 
büyülenir insan. Kışın onları yattıkla-
rı kayadan ayırmanın imkânı yoktur; 
hatta beyaz tilkileri seçmek bile daha 
kolaydır, çünkü onların illa ki gölgele-
ri düşer ya da daha sarımsı durur kar 
üstünde.”

KAR FIRTINASI GELİYOR
Romanda tilki avının anlatıldı-

ğı bölümlerde bazen sayfada tek bir 
cümle var, bazı sayfalar da birkaç sa-
tırdan ibaret. Sjon, kısa, kesik ve şiir-
sel cümlelerle atmosferi duyururken, 
sayfalardaki boşluklardan da yararla-
nıyor. Sayfalardaki boşlukların yarat-
tığı tenhalığın romanda anlatılan ik-
limi ve doğa koşullarını andırdığı, en 
azından bunların algımızı desteklediği 

söylenebilir. Bu ilk bölümde henüz 
avcıyı tanımıyoruz, ondan 

“adam” diye söz edili-
yor. Av ve avcının 

yanı sıra, ilk baş-
ta yaklaştığın-
dan, sonra da 
başladığından 
söz edilen 
kar fırtınası 
da romanın 
üçüncü ka-
rakteri gibi 

işlev görüyor. 
Tilkinin bir gö-

rünüp bir yok olu-
şu, avcının kendini 

ona göstermemek için 
avının gösterdiği özeni 

Behçet ÇELİK

Av, avcı, doğa ve şiir
Çoğul Kütüphane



metis'ten, merakl› çocuklar için: 

Filozoflar›n hikâyelerini 
anlat›yoruz: Filozof olmadan önce 
onlar da çocuktu. Cevaplar›n› merak 
ettikleri sorular› vard›. Onlar›n 
hikâyeleriyle, siz de kendi 
sorular›n›z›n pefline düflebilirsiniz. 

Neden Küçük Filozoflar? 

• Hem felsefeye girifl hem güzel hikâyeler

• Hayat›m›zla ilgili en temel kavramlar

• Güzel ve do¤ru Türkçe 

• Güzel resimler ve kaliteli bask›

• Anne babayla, ö¤retmenle, arkadafllarla 

birlikte okuyup tart›flabilmek için ideal

Akflam çökmüfl, filozof 

Paul Ricoeur kitaplar› ve 

an›lar›yla bafl bafla, çal›flmaya 

devam ediyor. Bugüne kadar 

birçok yolculu¤a ç›kt›. fiimdiyse 

omuzuna tünemifl baykufluyla 

birlikte filozofumuz yeni bir 

yolun bafllang›c›nda: 

‹nsan›n kendisini
kabullenmesinin, kendine 
"evet" demesinin yolu nedir? 

Paul Ricoeur'ün 
Baykuflu
Yazan: Olivier Abel
Resimleyen: Eunwha Lee
Çeviren: Haldun Bayr›
Küçük Filozoflar 7
16x24 cm. 64 sayfa

Yazan: Jean Paul Mongin
Resimleyen: F. Schwoebel 
Çeviren: Savafl K›l›ç

Yazan: Ronan de Calan
Resimleyen: Donatien Mary 
Çeviren: Cemal Yard›mc›

Yazan: Miriam Henke
Resimleyen: J. Meyer-Bisch 
Çeviren: Ak›n Terzi

Yazan: Jean Paul Mongin
Resimleyen: Julia Wauters 
Çeviren: Zeynep Direk

Yazan: Jean Paul Mongin
Resimleyen: Yann Le Bras 
Çeviren: Necmiye Alpay

Diyojen: Köpek Adam Yan Marchand  Ocak 2012

Albert Einstein'›n Ifl›¤› Frédéric Morlot  fiubat 2012

PROGRAMDA: 

MET‹S YAYINLARI ‹PEK SOKAK NO. 5 BEYO⁄LU, 34433 ‹STANBUL  T 0212 2454696  F 212 2454519  E ‹NFO@MET‹SK‹TAP.COM  WWW.MET‹SK‹TAP.COM

küçük filozoflar

metis Genel Da¤›t›m

Yazan: Jean Paul Mongin
Resimleyen: Laurent Moreau 
Çeviren: E. Burak fiaman

Yazan: Jean Paul Mongin
Resimleyen: F. Schwoebel 
Çeviren: Savafl K›l›ç
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Resimli çocuk kitaplarında yazar-
la çizerin tencere-kapak gibi birbirini 
bulması, sandığınız kadar sık rastla-
nan bir durum değildir. Ayrı ayrı bak-
tığınızda metin de çizimler de kendi 
içinde iyi görünebilir, ama ikisinin kol 
kola verip sarmaş dolaş olduğu, “Ne iyi 
olmuş da bu metinle bu görsel birbiri-
ni bulmuş,” dedirten kitaplarla pek sık 
karşılaşmayız. Fakat biz “resimli kitap 
kurtları” bir kere böyle bir birliktelik 
yakaladık mı, o yazar-çizer ikilisinin –
bazen yazarla çizer aynı kişi de olabilir 
elbet; o zaman o şanslı kişinin– izini 
sürmeye başlarız. Yeni kitaplarının ta-
kipçisi oluruz. 

Yazar Anna Obiols ile çizer Subi  
(Joan Subirana) de böyle bir ikili. Bu 
ikiliyle ilk kez Salvador Dali ve Rüya-
ların Yolu adlı resimli çocuk kitabında 
tanışmıştık. Okuru Dali’nin gerçeküs-
tücü dünyasında bir yolculuğa çıka-
ran, özgün metni ve Dali’nin yapıtla-
rının çocuk dünyasına uyarlanmış hali 
olarak karşımıza çıkan resimleriyle 
dikkatimizi çeken bir kitap olmuştu.

KARPUZ KIRMIZISI
Subi/Anna Obiols ikilisi bizi bu 

kez de Maria adında yedi yaşında 
bir kız çocuğun dünyasına çağırıyor. 
Maria’nın yaşamından kesitler sunan 
dört kitapta da günlük yaşamın akışı 
içinde olup bitenler, hiçbir olağanüstü 
yanı olmayan sıradan olaylar hikâye 

ediliyor. Fakat kitapları belki de sıra 
dışı kılan, Maria’nın hepimize yakın, 
her gün yaşadıklarımıza benzer dene-
yimlerini, naif bir doğallık içinde oku-
ra aktaran metni ve çizimleri.  

Maria Hayal Ediyor, küçük kızın 
sabah uyandıktan sonra bir günü nasıl 
geçirdiğini anlatıyor. “Her sabah uyan-
dığımda, daha gözlerimi açmadan öyle 
bir gerinirim ki tüm dünyayı kucak-
ladığımı hayal ederim,” diye başlıyor 
Maria güne. Günlük rutin içinde her 
zaman yaptığı sıradan işleri yapıyor 
Maria, ama bütün bunları yaparken 
bir erişkinin ayakları fazla yer basan, 
tekdüze ve sıkıcı tavrıyla değil, tam da 
o yaştaki bir çocuktan bekleneceği gibi 
hayal gücünü serbest bırakarak hare-
ket ediyor. Bu kitabın rengi kırmızı. 
Maria’nın en sevdiği elbisesinin kırmı-
zısı, karpuz kırmızısı, palyaço burnu 
kırmızısı…

Maria Öğreniyor, okula yeni gelen 
bir öğrenciyle Maria arasında gelişen 
arkadaşlığı konu alıyor. Afrika’dan 
gelen Finda ile Maria, birbirlerinin 
konuştuğu dili bilmedikleri halde, ile-
tişim kurmanın bir yolunu buluyorlar. 
Maria, Finda’yı ve onun kültürünü 
tanıdıkça, arkadaşının yaşadığı yere 
olan merakı artıyor. Birbirine yabancı 
iki çocuk arasında yeşeren dostluk sa-
yesinde Maria önemli bir gerçeği fark 
ediyor: her şeyin okulda öğrenileme-
yeceğini. Bu kitabın rengi yeşil. Or-
man yeşili, fıstık yeşili, çimen yeşili…

AYÇİÇEĞİ SARISI
Maria Hissediyor, Maria’nın anne 

babası ve kedisiyle birlikte çıktığı bir 
yürüyüşü anlatıyor. Ve yürüyüş sıra-
sında Maria’nın hissettiği heyecanı, 
mutluluğu, coşkuyu, ormanda kaybo-
lunca kapıldığı korkuyu, açlığını, yor-
gunluğunu... Bu kitabın rengi sarı. Ay-
çiçeği sarısı, limon sarısı, çöl sarısı…

Maria Hatırlıyor, karlı bir saba-
ha günaydın diyen Maria’nın, bü-
yükannesinin doğum gününü kut-
ladıkları, geçmişte kalan bir başka 
karlı günü anımsamasıyla başlıyor. 

Maria, büyükannesine hazırladığı 
sürpriz kremalı pastayı, kızağına at-
layıp pastayı ona götürmesini, bir-
likte baktıkları fotoğraf albümünü, 
içini ısıtan bir bardak sıcak sütü ha-
tırlıyor. Bu kitabın rengi beyaz. Kar 
beyazı, krema beyazı, süt beyazı…

Subi, çizimleri kraft kâğıdı üstüne 
yapmış. Dolayısıyla dört kitapta da 
hâkim renkler toprak rengi ve siyah. 
Kitaplar görsel açıdan da içerik ve 
metindeki yalınlığı taşıyor. Bu doğal 
zeminde dikkati çeken bir başka özel-
lik, her kitabın bir renginin olması. 
Her kitabın kendi içeriğiyle bağlantılı 
bir renk, gözümüze batmadan, tersi-
ne gözümüzü okşayarak sayfalardaki 
ayrıntılara hayat veriyor. Ayrıca kitap, 
metindeki yer yer hareketli yazılarla 
tipografik olarak da başarılı. 

Her şey iyi hoş da, kitapları evirip 
çeviriyorum ve hiçbir yerinde çevir-
menin adını göremiyorum. Orijinali 
İspanyolca olan bu kitapların nasıl ki 
bir yazarı varsa, metne hakkını vere-
rek Türkçeleştiren bir de çevirmeni 
olsa gerek, değil mi? İşte o çevirmenin 
kim olduğu bir muamma. 

Resimli çocuk kitapları, çocuk 
cephesinden baktığımızda, kitaplarla 
ilk tanışma aracıdır; çocuklara kitap 
okuyan erişkinlerin cephesinden bak-
tığınızda özel paylaşım zamanlarının 
tadı tuzudur. Çocuk kitaplarıyla gönül 
bağı olanlar içinse birer sanat eseridir. 
Maria serisi, her üç cephede de özel bir 
konumu hak ediyor.

Hislerimizi Paylaşalım: 
Maria Hayal Ediyor

Maria Hissediyor
Anna Obiols

Resimleyen: Joan Subirana
Final Kültür Sanat Yayınları, 36 sayfa 

Yazar Anna Obiols ile çizer Subi’nin hayat verdiği “Hislerimiz Paylaşalım” serisi, beş kitapçığıyla 
bizi 7 yaşındaki Maria’nın yalın ama bir o kadar da renkli dünyasına konuk ediyor. Bu kitaplarla 
çocuklar hislerini tanıyor ve onları ifade etmeyi öğreniyor.

Şiirsel TAŞBu kitapların bir rengi var…
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Bilgin Adalı’nın Arkadaşım Papi adlı kitabı ile David Mckee’nin ünlü Elmer serisinin son kitabı Elmer 
ve Süperfil, güzel çizimleri dışında, dostluğa ve paylaşıma dair nahif ve farklı mesajlarıyla öne çıkıyor! 
Kitaplar sevimli hayvan karakterleriyle hem gözlere hem kalplere hitap ediyor.

Dostluk, bilhassa okulöncesi ki-
tapların vazgeçilmeyen temalarından. 
Yazarlar bu harika olguyu küçük okur-
lara çeşitli yönleriyle, farklı bağlamlar 
ve kurgular çerçevesinde anlatabilmek 
için yaratıcı öyküler, karakterler orta-
ya koyar. Bilgin Adalı’nın Arkadaşım 
Papi adlı kitabı ile David Mckee’nin 
ünlü “Elmer” serisinin son kitabı El-
mer ve Süperfil de bu türün güzel ör-
neklerinden. Kitaplar güzel çizimleri 
dışında dostluğa ve paylaşıma dair 
naif ve farklı mesajlarıyla öne çıkıyor!

İki yazar öncelikle renkleri ve çi-
zimleriyle okuyucuyu kitaplarına bağ-
lıyor. Mckee kitabında çok iyi tanıdı-
ğımız Elmer’a yeni bir macera yaşatır-
ken, Adalı belki de yeni bir arkadaşlık 
macerasına imza atıyor! 

Bilgin Adalı genelde uzun ve mace-
raya dayalı kitaplar yazar. Hedef kitle-
si daha çok sekiz yaş üstü çocuklardır. 
Ama Adalı bu kez şaşırtıyor; çünkü 
neredeyse mini mini birler için bir 
öykü yazmış.

ÖZGÜRLÜK MÜ DOSTLUK MU?
Arkadaşım Papi, bir solukta oku-

nan, arkadaşlık kurmanın en güzel 
yolunun iletişim ve güven olduğunu 
anlatan bir kitap. Hepimiz birilerin-
den hediye almayı severiz öyle değil 

mi? Hatta bayılırız.  Ama hediye canlı 
bir şey olunca mutluluğun yanında 
ayrıca bir sorumluluk da üstleniriz. 
Kedi, köpek ya da bir papağan! Kitaba 
ismini veren Papi, çığlıklar atarak ko-
nuşan bir papağan. Sahibi Papi’ye yem 
veriyor, yani onu besliyor, bir papağan 
olduğu için ona basit kelimelerle ko-
nuşmayı öğretiyor. Tabii arada bir de 
kafesinden çıkartıp evin içinde özgür-
ce uçmasına izin veriyor. Papi sahibini 
çok seviyor, hatta bir gün yanlışlıkla 
dışarı çıkıyor ama hemen geri dönü-
yor. Kuşlar özgürce uçması gereken 
hayvanlar, ama iyi bir dostluk, güven 
ve sevgi onları insanlara yakın tuta-
bilir! Adalı bu kez uzaklardan gelen 
bir hayvan üzerinden kısa soluklu bir 
macera sunuyor, dostluğu tattırıyor ve 
özgür olmanın başka bir şeklini sunu-
yor minik okuyucularına!

MACERACI ELMER
Bir çocuk kitabı yazarı için en gü-

zel şey, yazdıklarını resimleyebilmek 
olmalı! Resimli çocuk kitabı denilince 
akla gelen ilk isimlerden biri de David 
Mckee. Yazdıklarını kafasındakine 
uygun olarak resimleyebilmesi onu 
diğer yazarlardan ayrı bir yere koyu-
yor. 1945 doğumlu yazar hayatını bir 
süre karikatür ve resim çizerek ka-
zanmış. İlk resimli çocuk kitabı Too 
can Toucan 1964  yılında basılmış ve 
Mckee o tarihten sonra bazıları dizi 
haline dönüşen bir dolu kitap yaz-
mış. King Rollo (Kral Rollo),  Mr Benn  
(Bay Benn) de seri olan kitaplarından, 
ama en çok sevileni Fil Elmer serisi. 
Elmer o kadar fazla macera yaşıyor ki 
saymakla bitmez.

Gökkuşağının renklerine boyanmış 
sevimli fil Elmer, Elmer ve Kelebek ki-
tabında, küçük olduğu için dikkate al-
madığı kelebekten kocaman bir yardım 
görüyor ve hatasının farkına varıyor. 
Ama başka bir kitapta Elmer’i çok pay-
laşımcı görüyoruz. Elmer ve Gökkuşağı 

kitabında, renklerini kaybeden gökku-
şağına kendi renklerini armağan ediyor. 
Serinin son kitabı Elmer ve Süperfil’de 
ise süper kahraman kostümü bir ka-
raçalının saldırısıyla yırtılan Süperfil’e 
yardım ediyor. Kostümü Zelda teyze 
dikecek ama ona ulaşmak o kadar kolay 
değil. Çünkü Süperfil kimsenin kendi-
sini yırtık bir kostüm içinde görmesini 
istemiyor. Elmer’in yardımıyla kimse-
ye görünmeden Zelda teyzenin yanına 
ulaşıyorlar. Yani dere tepeler aşıp, yılan-
dan hikâye dinleyen tavşanların ve tem-
bel tembel suda bekleşen timsahların 
yanından sıvışıyorlar. Elmer’in çabaları, 
arkadaşlığın ve yardımlaşmanın anla-
mını ortaya koyan cinsten.

Elmer serisi o kadar sevilmiş ki 
yirmiden fazla dile çevrilmiş. Birçok 
çocuk böylece gökkuşağı renklerine 
bürünmüş Elmer’in maceralarında 
dostluğun, yardımlaşmanın ve paylaş-
manın anlamını daha renkli ve içten 
öğrenmiş oluyor! 

Neredeyse yaşıt ve 60’larını devir-
miş bu iki büyük yazarın çocuk ru-
huyla, renkli ve naif dünyalarıyla mi-
niklerin dünyasına uzanması müthiş. 
Ve de kitapların hayvanlar dünyasına 
ait olması, onları daha yakından tanı-
mak için güzel bir fırsat!

Elmer ve Süper Fil
David McKee

Çeviren: Aslı Morchane
Kır Çiçeği Yayınları, 32 sayfa 

Arkadaşım Papi
Bilgin Adalı

Resimleyen: Ayşın Delibaş Eroğlu
Yapı Kredi Yayınları, 32 sayfa 

Renkleriyle konuşan 
hayvanlar! Banu BOZDEMİR
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Hain Bitler!
Ayşen Oy

Resimleyen: Volkan Akmeşe
Mandolin Yayınları, 32 sayfa 

Bamyadan Nefret Ediyorum
Ayşen Oy

Resimleyen: Volkan Akmeşe
Mandolin Yayınları, 32 sayfa

Yemek seçme, anne babanın boşan-
ması, bitlenme, âşık olma, matematik 
korkusu. Çocuk olup da bu sayılanların 
en az üçünü yaşamamış olan yoktur 
büyük olasılıkla. Mandolin Yayınları, 
daha önce sekiz kitapla okurla buluş-
muş olan  “Pedagojik Öyküler Dizisi”ne 
bu konuları ayrı ayrı işleyen beş kitapla 
devam ederek, yine çocukların yarala-
rına parmak basıyor. Pedagog Ayşen 
Oy’un kaleme aldığı her bir öykü yal-
nızca çocuklar tarafından okunsun diye 
değil, onlardan sorumlu olan yetişkin-
lerce de rehber olarak dikkate alınsın 
diye yazılmış. Her kitap işlediği soru-
na kısacık metinlerle çözüm getiriyor. 
Kitapları resimleyen Volkan Akmeşe 
olayı/durumu anlatan net, yuvarlak 
çizgilerle renkli resimler çalışmış. Her 
kitabın kahramanı ayrı bir sevimli tip.

Kahramanlarımız sevimli olması-
na sevimli elbette ama hepsinin ayrı 
bir derdi var. Örneğin Matematik’ten 
Nefret Ediyorum öyküsünün kahrama-
nı Ali ne 4’ü, ne 5’i, ne de diğer sayı-
ları tanımak istiyor. Yine “Matematik 
çok zor,” diyerek uyuduğu bir gece, 
rüyasında gördüğü Matematik Kralı 
sayesinde matematiğin hayatın tam 
da içinde olduğunu ve kendisinin de 
Matematik Krallığı’nın rakamlarını 
birçok yerde kolayca kullandığını fark 
ediyor. Müzik, spor, hatta pasta yemek 
bile (pastayı paylaşmak için dilimler-
ken) matematikle ilişki içinde çünkü. 
O da tüm rakamlarla el sıkışıp barı-

şıyor, matematikle iyi geçinmeye 
karar veriyor, çünkü Ali sporu da, 
müziği de, pastayı da çok seviyor! 
Matematikten Nefret Ediyorum 
matematiğe, hatta fiziğe olduğu 
kadar, yaşamdaki ayrıntılara kar-
şı da bilinç kazandıran, bu amaca 
ulaştığı takdirde de çocukların ya-
şamının yönünü –meslek seçimin-
den, kişisel gelişimlerine, mutlu bi-
reyler olmaya kadar– olumlu yönde 

değiştirebilecek güce sahip bir öykü. 
Babam Taşınıyor ise boşanma gibi 

bir gerçekle yüz yüze kalan çocuklar 
için. Ancak bu öykü daha çok, boşa-
nan anne babalara yol gösterme göre-
vini üstlenmekte. Taraflar çocuklarıyla 
konuşmak için buradaki anne babanın 
tutum ve davranışlarını örnek alabilir, 
kısacık metinde yer alan tümceleri 
sözcüğü sözcüğüne çocuklarına söyle-
yebilir. Evet, öykü, çatışma noktası ge-
reği, babanın eşyalarının taşınmasıyla 
başlıyor, ama eşyaları taşımaya gelen 
kamyon kapının önüne park etmeden, 
daha önce olsa bu konuşmalar ve açık-
lamalar daha iyi olur elbette.

BAMYA MI DEDİNİZ?..
Günlük hayatın içinde birçok yetiş-

kinin bile hâlâ bamya, patlıcan, kere-
viz gibi yemekleri sevmediği görülür, 
sevmeyi öğren(e)memişlerdir çünkü. 
Bamyadan Nefret Ediyorum’un öyküsü, 
çocuğu yemek seçen anne babalara ço-
cuklarına bamya vb. yiyecekleri sevdir-
mek için yol gösterirken, çocuklara da 
yemek seçmemeyi öğretmeyi hedefliyor. 
Bu öyküdeki püf noktalarından biri ise 
annenin yemek seçen oğluna kırgınlı-
ğını ona küsmeden ve onu terslemeden 
ifade etmesi, nazikçe. Hepimiz öğren-
meliyiz: Anneler de “bilinçli bir biçimde 
kırılabilir” ve “bilinçli bir biçimde” tavır 
koyabilir. Kahramanımız ve arkadaşları 
okulda top oynarken keşke okul ünifor-
ması yerine eşofman giyiyor olsalarmış 
bu öykünün resimlerinde.

Mesajı bol bir öykü olan Hain Bit-
ler, bitlenmenin hemen her çocuğun 
başına gelebileceğini, utanılacak bir 
şey olmadığını ama bitlerden uzak 
durmak için temizliğe çok dikkat et-
mek gerektiğine değinen bir öykü. 
Yazar, bitlerin saç diplerine nasıl yer-
leştiğini ve çocukların onlardan kur-
tulmak için ne yapması gerektiğini 
anlatıyor. Bitlenmiş arkadaşlarına kü-
çümseyici biçimde davranmamaları 
gerektiğini de vurguluyor. Görsel-
lerdeki, saç diplerine yerleşmiş, kimi 
keyif çatan, kimi sirkeden yeni çıkan 
bitler çok eğlenceli.

Âşık olmak da hayatın bir gerçeği 
ve herkes bilir ki bunun yaşı başı yok. 
Anne babaların çocuklarının âşık ol-
masına nasıl yaklaşması gerektiği üze-
rine kurulu bir kitap Âşığım! Aslında 
bir “ilk aşk” öyküsü. Her ilk aşkın ken-
dine göre bir seyri vardır; öykümüz-
deki Sıla ile Ömer ömür boyu sürecek 
bir dostluğa sahip oluyorlar. Minicik 
şu notu da düşmeden geçmemek ge-
rek: Yazar, bir yerde geçen “puzzle” 
sözcüğü yerine, bu sözcüğü karşılayan 
birçok güzel Türkçe sözcükten birini 
seçseymiş, ne iyi edermiş.

“Pedagojik Öyküler”, çocuğu birey-
sel, sosyal, her yönlü düşünen bir dizi. 
Devamı gelecektir umuyoruz.

Pedagog Ayşen Oy’un kaleme aldığı “Pedagojik Öyküler Dizisi”, yemek seçme, anne babanın 
boşanması, bitlenme, âşık olma ve matematik korkusunu ele alan 5 kitapla devam ediyor. Kitaplar 
bu sorunlar özelinde hem çocuklara hem ebeveynlere rehberlik ediyor.

Nurduran DUMANPedagojik öyküler:
çocuklara ve ana babalara
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Origami - Hayvanlar Bitkiler
Origami - Oyuncaklar

Nazan Tacer
Tudem Yayınları, 32 sayfa 

Katla, aç, katla, katla, katla, al sana 
bir turna… İşte size bir bilmece! Yuka-
rıda bahsedilen sanat dalı hangisidir? 
Baş harfi “o”, son harfi de “i”.

Tabii ki de origami.
Anlayabileceğiniz gibi, bu ayki ki-

taplarımızın konusu origami. Origa-
mi nedir, biliyor musunuz? Origami, 
Japonca kâğıt ve katlama kelimeleri-
nin birleşmesinden oluşur. Normalde, 
kare kâğıtları kesmeden ve yapıştırma-
dan yapılır. Origaminin kesilerek yapı-
lanına ise “krigami” deniyor.

Kitaplarımız Tudem Yayınları’ndan. 
Kitapların yazarı Nazan Tacer 
Türkiye’de origamiyle ilgili çalışma 
yapan az sayıdaki insanlardan. Bu üç 
kitaplık serinin her biri başka bir te-
maya ayrılmış: “Hediyelik”, “Oyun-
caklar”, “Hayvanlar ve Bitkiler”. Ben-
ce en iyisi “Hayvanlar ve Bitkiler”. Bu 
kitabın içinde turna kuşu, kurbağa, 
kaplumbağa gibi çeşitli hayvanlar; ay-
rıca zambak veya ortanca gibi bitki-
lerin yapılış gösteriliyor. “Hediyelik” 
kısmında, gerçekten de hediye olarak 
kullanabileceğiniz şeyler var. Özellikle 
de yılbaşı yaklaşırken. Resim çerçe-
veleri, kutular, külahlar ve daha neler 
neler... “Oyuncaklar” kitabında ise as-
lında bana gerçekten oyuncakmış gibi 
gelmeyen şeyler var. Gerçi kâğıttan 
yapılan bir oyuncaktan beklentimiz ne 
kadar yüksek olmalıdır, bilemem. Ro-
ketler, patlangaçlar, tuzluklar, pek çok 
şey var kitapta. Küçük kardeşiniz varsa 
muhtemelen mutlu olur bunlarla. 

HAYDİ ODA SÜSLEMEYE
Kitabın başında yazdığına göre, ori-

gami tekniği endüstride, moda tasarı-
mında ve mimarlıkta yaygın olarak kul-
lanılıyormuş. Örneğin, otomobillerdeki 
hava yastıklarının, uydularda kullanılan 

teleskop aynalarının katlanma ilkeleri 
de origamiye dayanıyormuş.

Bizim içinse ortaya çıkan üç boyut-
lu nesneler süsleme dışında pek bir işe 
yaramıyor sanırım. Ama el becerinizi 
ve üç boyutlu düşünme yeteneğinizi 
geliştirdiği kesin. Ayrıca yapması da 
çok eğlenceli. En sonunda neredey-
se bağımlı oluyorsunuz. Ben iki hafta 
önce başladım; kare kâğıtlarımı ve kut-
sal kitaplarımı (bahsettiğimiz kitaplar) 
yanımdan hiç ayıramıyorum. Yaptığı-
nız onca güzel nesneyi ne yapacağını-
zı bilemezseniz, origaminin odanızı 
süslemek için çok iyi bir yöntem oldu-
ğun hatırlatayım. Ben yaptığım bütün 
turna kuşlarını aldım, bir ipe geçirip 
odama astım. Çok güzel oldu. Sonra 
bu ipin yanına diğer hayvanlarımı da 
astım. Bazı kuşları da salondaki lam-
banın üstüne koydum. Denizaslanları 
ise banyodaki tezgâhta duruyor.

İLK SAYFAYI KESİN OKUYUN
Peki, origamiden bu kadar bahset-

tik, ama bunu yapması o kadar da ko-
lay mı? Eh, doğruyu söylemek gerekir-
se origami yapmanın kolaylığı seviye 
seviye değişiyor. Mesela bazı tavşanlar 
çok basitken, aslanlar ya da atlar yir-
mi beş, hatta daha fazla basamaktan 
oluşabiliyor. Ve saygıdeğer kutsal ki-
tabımız da bu yolda biraz tökezlemiş. 
Bu sorun, neredeyse çok önemli olan 
temel hareketlerden birinde oluşmuş. 
Aklımda kalanı söyleyeyim, turna ku-
şunun temelindeki ilk adımlardan bi-
rini yapamadım. Arkadaşıma sordum, 
o gösterdi bana. Yani kitaptaki göste-
rim benim hiç bir işime yaramadı. Siz 
anlayabilirsiniz belki. Şansa diyelim. 

Biraz da tüyo vereyim bari size. 
Origamiyi, özellikle kitapta gösterdiği 
gibi renkli kâğıtlarla yaparsanız çok 

daha güzel oluyor. Beyaz kâğıt da fena 
değil tabii, ama renkli kâğıtlarla nesne 
ve hayvanlarınız daha gerçekçi ve göz 
alıcı oluyor. Aslında yapacağınız tasa-
rımları önceden boyadığınız kâğıtlarla 
da yapabilirsiniz, aklınızda bulunsun.

Kitaptaki sistem ise şöyle: Önce bir 
başlık veriyor, mesela “Turna Kuşu”. 
Sonra basamakları numaralandırarak 
sıralıyor yazarımız. Bu sırada resim-
lerle de kolaylaştırıyor anlamayı (ben 
resimlerin de hepsini anlayamadım 
ama olsun). Oklarla göstererek katla-
ma yöntemlerini anlatıyor. Unutma-
dan, sakın kitabın ilk sayfasını oku-
mayı unutmayın. Çünkü orada bütün 
okların anlamı veriliyor. Ayrıca yardı-
mıcı olabilecek bazı fikirler de var.

Eh, yeter bu kadar. Siz de origami 
furyasına kapılmak isterseniz, bu kitap 
hiç de fena bir başlangıç değil. Yardımcı 
oluyor, güzel fikirler veriyor. Kendinizi 
daha çok geliştirmek isterseniz interne-
te de bakabilirsiniz. El sanatlarına ilgi-
niz varsa kaçırmayın, origami denilen 
bu büyülü sanatı keşfedin. Ama yine de 
çok kaptırmayın kendinizi, okulda kur-
bağa yapmaya çalışırken yakalanırsanız 
hiç iyi olmuyor, benden söylemesi.

Hepinize bol kâğıtlı günler (kul-
lanmadıklarınızı geri dönüştürmeyi 
unutmayın)!

Nazan Tacer’in hazırladığı origami kitapları yazarımız Ezel Dağlar’ın çok 
ilgisini çekmiş. İki haftadır evin her yanını kâğıttan 3 boyutlu nesneler kaplamış.
Bir de okulda kurbağa yaparken yakalanmasaymış! Haydi siz de tanışın origamiyle…

Katla, aç, katla, katla, 
al sana bir turna!

Ezel Dağlar ERGÜDENÇocuk (da) yazar
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Sakar Cadı Vini Eğlenceli Çıkartma Kitabı
Korky Paul,  Lavra Oven
Çeviren: Bülent Doğan

İş Kültür Yayınları, 24 sayfa 

Sakar Cadı Vini Denizin Altında
Valerie Thomas

Resimleyen: Korky Paul
Çeviren: Bülent Doğan

İş Kültür Yayınları, 28 sayfa

Çılgın, pasaklı, sakar ve özgür ruhlu bir cadı! Tüm dünyada 3 milyon çocuğun severek okuduğu Sakar 
Cadı Vini serisi her yaştan çocuğa eğlence vaat ediyor. Bu renkli, sıradışı ve eğlenceli cadıyla tanışmak 
çocukların çok hoşuna gidecek… 

-Güzel mi?
-Iııh, hiç değil.
-Genç mi?
-Ehh, ninem kadar. 
-Ninen gibi düzenli biri mi?
-Yok canım, pasaklının teki!
-Saçlarını tarıyor mu peki?
-Bulaşık tellerini açıp kafaya yapış-

tırmışsın, onlara da elektrik çarpmış 
gibi. 

-Ya elbiseleri?
-Bir parmağı fırlamış çorabın deli-

ğinden. Çorap gevşemiş, atmış hep ip-
likleri. 

-Ya kedisi?
-Yeşil göz, turuncu burun, mavi ku-

lak, haylaz bir kedi.
-Kim bu yahu?
-Kim olacak Sakar Cadı Vini! Neşeli, 

çılgın, eğlenceli!

Genç, güzel, düzenli, şık ve kusur-
suz olmak… Hep önemsenirdi ya, gü-
nümüz medyasının desteğiyle o kadar 
abartılmış bir istek haline geldi ki baş-
ka türlü olmaktan utandırıyor kişiyi. 
Dahası, böyle olmayanları dışlamaya 
kadar götürüyor işi. 

Kusursuzluk çemberine girmeyen-
ler ne olacak peki? Bedeni yaşlandı 
diye dünyadan elini eteğini çekmiş bir 

ihtiyar olmayı kabul etmeyenler? Hâlâ 
çılgınca fikirlerle eğlenmek, gezmek, 
görmek, yeni maceralara atılmak, 
rengârenk giyinmek, kahkahalarıyla 
göğü sarsmak isteyenler?

TEKNOLOJİK CADI VİNİ
Neyse ki Cadı Vini takmıyor kim-

seyi. Canının çektiği gibi giyiniyor, 
kafasına estiği gibi yaşıyor. Bedenin 
yaşlanmasını kabulleniyor ama ruhu-
nu ve zihnini yeniliklere alabildiğine 
açıyor. Bilgisayar kullanıyor, tatile gi-
derken bir yığın kitap almayı da ihmal 
etmiyor. O doğal ve rahat biri; kılığı 
kıyafeti, beden dili, mimikleri, hatta 
kıllı bacakları hep bunun altını çiziyor. 
Kıllı bacaklardan rahatsız olmadığımı 
söyleyemem ama doğal bir durumu 
çocukluktan itibaren kabul etmek de 
kültürel algıya dayalı bir şey olsa gerek. 

Vini’nin teknolojiyle olan barışık-
lığı ise o kadar içselleştirilerek, doğal-
lıkla verilmiş ki daha ilk sayfada onu 
şezlonguna uzanmış, internette tatil 
seçeneklerini araştırırken görüyoruz. 
Bu da eski kuşakları teknoloji cahili 
olarak görüp, aralarında ister istemez 
bir duvar oluştuğunu düşünen çocuk-
lar için olumlu bir imaj diye düşünü-
yorum. 

Vini ve kedisi Vilbur kafalarına 
göre bir ada bulunca, süpürgelerine 
atlayıp yola çıkıyor. Süpürge de ne 
süpürge ama! Sopasının bir ucunda 
bisiklet tekeri, üstünde farlar; diğer 
ucunda ise kuşlar cümbüş yapıyor. 
Eşyalarına, uğursuz bellenip, sayılara 
dönük ırkçılığın tek kurbanı olan 13 
rakamı işlenmiş.

KEDİ BALIK OLUYOR
Derken geliyorlar adaya ve eğlence 

başlıyor. Bizim cadı cumburlop atlıyor 
suya, denizaltındaki şenliğin tadını çı-
karıyor. Vilbur eksik mi kalsın? Onu da 
çağırıyor ama Vilbur bir kedi olduğu 
için ıslanmaktan nefret ediyor, Vini’yi 
yalnız bırakıyor. Aman ne dert! Cadı 
değil mi Vini, büyülü sopasını sallayıp 
bağırıyor: Abrakadabra! Vilbur artık 

bir kedi değil ki! Yüzgeciyle, kuyruğuy-
la, o artık bir kedi balık. Minik balık-
larla kovalamaca, ıstakozla saklambaç 
oynuyor şımarık. 

Kedi balık Vilbur o kadar eğlenince, 
Vini de onun gibi balık olup eğlenmek 
istiyor. İyi de, balık olursa eli olmaz; eli 
olmazsa sihirli sopasını tutamaz akıl-
lım! O da çokça eli olsun diye ahtapot 
olmayı seçiyor, ama şanssızlığa bak, 
sihirli sopasını düşürüyor. Bakalım 
sonra şu bizim sakar cadı işin içinden 
nasıl çıkıyor? 

Biraz sıradışı, aklındakini sansür-
den geçirmeyen, standart kalıplarda 
giyinmeyenlere ya da bilmiş bilmiş ko-
nuşan çocuklara ne deniyordu? Cadı! 
Bundan mıdır nedir, dünya çocukları 
Cadı Vini’yi çok sevmiş olmalı ki seri 
bugüne kadar 3 milyon çocukla buluş-
muş. Bir de armağanı var Vini’nin; 70 
çıkartmayla, eğlenceli alıştırmaların 
sunulduğu bir çıkartma kitabı. Yani 
herkes cadılığın keyfini çıkarabilir.

Sakar Cadı Vini serisi, ülkemizde İş 
Kültür Yayınları’nca İngiltere baskısıy-
la aynı anda yayımlanmış. Bir de alı-
şılmadık bir not var kitabın arkasında: 
Tüm sağlık kontrollerinden geçmiştir. 
Kullanılan boya ve kâğıt Avrupa Birli-
ği standartlarına uygundur. 

Umarım bu notu daha sık görürüz 
çocuk kitaplarında ve teşekkür ederiz 
selüloz cadılarına.

Melek Özlem SEZERBu cadı başka cadı...
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Bir klinik psikolog olan Laura Wol-
mer, Hiperaktivite ve Hayat adlı kita-
bına ebeveynler için eklediği önsözde 
şöyle diyor: “DEHB’li çocuklara ve ai-
lelerine yıllarca uyguladığımız tedaviler 
sonucunda kazandığımız deneyimlere 
dayanarak, onlarla konuşmanın önem-
li olduğunu öğrendik. DEHB onların 
doğalarının bir parçası. Bu sendrom, 
hayatları boyunca onların kendilerini 
anlama, düşünme, hissetme ve dav-
ranma biçimlerini belirler… DEHB’li 
çocuklara, yaşadıklarının kişiliklerin-
den değil, beyinlerinden kaynaklandığı 
anlatılmalıdır…”

Kitabın alt başlığı “Masaldan Eği-
time Yolculuk”. İçinde masal yazan bir 
cümle, yetişkinliğimden evveline, ço-
ğunlukla da çocukluğuma götürür beni.

İlkokuldaydık. Örnek bir öğrenci 
ve sınıf başkanıydım. Sayfa kenarları 
daima çiçeklerle süslü, ödevleri tam 
ve düzenli yapılmış defterlerim vardı. 
Dikkatli, özenli, akıllı, çalışkan, beş… 

Pekiyi’lik bir öğrenci. Sınıfın en ça-
lışkanı. Başkan…

Sınıf başkanının görevlerinden biri 
de dersleri zayıf olan arkadaşlarına 
ders çalıştırmaktı. Ders çalıştırmak 
zorunda olduğum arkadaşım Deniz’di. 

Ben ne kadar çalışkansam, o da o ka-
dar tembeldi. Daima kalemini silgisini 
kaybeder, bir şey anlatmak istediğim-
de sözümü keser ya da bambaşka bir 
şey söylerdi. Başlıkları kırmızı kalemle 
yazmayı,  mendilini üçgen şeklinde kat-
lamayı, sırasında düzgünce oturmayı 

bilmez; beyaz yakası boynunda bir türlü 
düzgün durmazdı. Kalem açma baha-
nesi ile çöp kutusunun başında dikilir, 
sırasına en uzun yoldan dolaşarak geçer 
otururdu. Otururdu demeyelim de, yeni 
bir bahane ile kalkmadan önce ilişirdi. 
Öğretmen hep ve en çok ona kızardı. Kı-
sacık bir şiiri bile aklında tutamaz ama o 
sıralar en sevdiğimiz kahramanlar olan 
Lorel ve Hardy’nin taklidini öyle güzel 
yapardı ki! Bir Stanley olurdu, peşin-
den Oliver. Sesini, duruşunu, hatta tüm 
bedenini değiştirebilirdi. Kahkahalarla 
güldürürdü bizi. Çok eğlenirdik. Yine 
de Deniz “tembel”di ve beni çok yorardı.

Şimdinin pek önemli ekip çalış-
malarının adı o zamanlar “küme ça-
lışması” idi. Kümeleri kendimiz belir-
lerdik. Kimse Deniz’i kümesine almak 
istemezdi. Çünkü (ansiklopedi vardı o 
zamanlar) araştırma yapamaz, konula-
rı vaktinde okuyamaz, özetini çıkara-
maz, güzel yazı yazamaz, üstelik sıralı 
ve akıcı anlatamazdı.

GÖKKUŞAĞI YARDIMI
Anlayışsız ve acımasızdık. “Seni is-

temiyoruz, çünkü sen tembel, yaramaz 
ve aptalsın,” derdik aynı cümle içinde, 
ama Deniz değişmezdi.

Doktor, avukat, dedektif, mühendis, 
öğretmen ve astronot olacaktık... Bizim 
gibi uslu, dikkatli, zeki ve çalışkanların 
arasında yaramaz, dikkatsiz ve tembel-
lere yer yoktu. Deniz mi? O Stanley Lo-
rel ya da Oliver Hardy gibi bir şey olur-
du herhalde. Hatırlamıyorum.

Şimdi artık kısaltmasıyla gayet 
yaygın bir kavram olan DEHB’yi, 
yani Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite 
Bozukluğu’nu bilmiyorduk. “Düzen 
Ülkesi ve Karmaşa Ülkesi” masalını hiç 
dinlememiştik. “Uyuyan polisler”den 
haberimiz yoktu. “Gökkuşağı yardımı” 
ile yardım etmek neymiş; biz yardım 
etmeyi bile beceremiyorduk. Sadece 
bizim gibi olmasını istiyorduk.

Deniz DEHB sorunu yaşıyordu.
Ben eğitimci oldum. DEHB nedir 

öğrendim. DEHB yaşayan çocuklarla 
karşılaştım. Ancak bu kitabı okuduk-
tan sonradır ki DEHB benim için bir 
yüzü tıbbi (haliyle anlaşılmaz), diğer 
yüzü klişe cümlelerle açıklanır (haliyle 
sıkıcı) olmaktan çıktı, eğlenceli ve ko-
lay anlaşılır bir durum oldu.

Deniz’e ne oldu? Deniz’in bir oğlu 
oldu ve DEHB tanısı aldı. “Bu çocuk 
da benim gibi,” derken biraz endişeli 
ama gülüyor. Çocuğunun hissettikle-
rini anlayabiliyor ama ona nasıl an-
latacağını bilemiyor. Çocuğunun öğ-
retmenlerine, “Ben de böyleydim Ho-
cam, bana çekmiş sanırım,” diyor biraz 
mahcup, anlayış bekleyerek, özür diler 
gibi. 

İlk fırsatta bu kitabı ona hediye 
edeceğim. Gecikmiş bir özür notu da 
iliştirmem gerekli sanırım kitaba, tüm 
eğitim ve arkadaşlık hayatları adına…

Deniz bu kitapla çocuğuna, kötü bir 
çocuk olmadığını, farklı yöntemlere 
ihtiyaç duyan, farklı özelliklere sahip 
bir birey olduğunu anlatabilir. 

“Birliktelik Ülkesi”ni birlikte inşa 
etmek için önyargı duvarına ilk darbe-
yi nasıl indireceğini gösterebilir. 

Zorluklarla mücadele etmek için 
onu (kendisinin de pek sevdiği) miza-
hın yolundan yürütebilir.

Hiperaktivite ve Hayat
Laura Wolmer

Resimleyen: Erik Dyan
Çeviren: Arzu Birkan

Doğan Kitap, 117 sayfa 

Laura Wolmer, Hiperaktivite ve Hayat adlı kitabında “masaldan eğitime bir yolculuk” yapıyor. 
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) adı verilen ve okul çağındaki çocukların yüzde 
7’sinde gözlenen durumu hem çocuklar hem ebeveynler için anlaşılır kılıyor.

Asuman Zeynep GÜNAYDIN

Ben niye böyleyim?..
Anne baba köşesi
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Kendi Kendine Kolay Piyano Metodu
Filiz Kamacıoğlu

Pan Yayıncılık, 104 sayfa 

Senfonik Öyküler
Melike Funda Kaynak

Resimleyen: Murat Sayın
Bilgi Yayınevi, 101 sayfa

Arzu HAKSUN GÜVENİLİR

Masal kahramanları 
enstrümanlar olursa...
Bilgi Yayınevi’nden çıkan Senfonik Öyküler adlı kitap, kahramanlarını enstrümanlardan seçerek 
çocuklara müziği sevdirmeyi amaçlıyor. Pan Yayınları’ndan çıkan Kendi Kendine Kolay Piyano 
Metodu ise bu sevgiyi hayata geçirmeye soyunanlar için…

“Tavan Arası Öyküsü”, “Profesör 
Çello ile Neşeyiyen”, “Hırsız Avcısı 
Obua”, “Piyano ile Piyanist”, “Merak-
lı Timbali”, “Gitar Piknikte”... Kitabın 
içinde on beş kısa öykü yer alıyor. 
Toplumsal harekete katılan çello, de-
nize giren flüt; Senfonik Öyküler’de her 
ebevyenin çocuğuna zevkle okuyacağı 
eğlenceli hikâyeler yer alıyor. Tabii her 
masalda olduğu gibi, bunlardan da ders 
çıkartmak mümkün. Büyük heveslerle 
alıp sonra kaldırıp bir köşeye attığınız 
kemanınız var mı? Ya da AVM’ye dö-
nen bir konser salonuna şahit oldunuz 
mu? Peki, fiyatından dolayı satılmayıp 
aylarca dükkânda duran bir kuyruklu 
piyano gördünüz mü? Bu enstrüman-
ların dili olsaydı bize ne anlatırdı, hiç 
merak ettiniz mi? Yazar, bu öyküleriyle 
onları dile getiriyor...

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK
Yetişkinler piyano çalmayı pek bir 

karizmatik bulur. Müzik kelimesini 
neredeyse tamamlayan bu büyülü çal-
gıya bakıp iç geçirdiğiniz ya da çalan-
lara imrenerek baktığınız oldu mu?  
Ya da tuşları arasında parmaklarınızı 
gezinirken hayal ettiğiniz? Büyük bir 
hevesle o tuşlara dokunmak istediniz, 
ama kafanıza göre bastığınız tuşlardan 
çıkan sesler sizi hiç tatmin etmedi... 
Kendi kendimize piyano çalmayı öğre-
nebilir miyiz? Eğer doğru bir kılavuzu-
nuz varsa bu mümkün. Üstelik bunun 
için 6-7 yaşlarında olmak gerekmiyor. 
İşte tam da “Bu yaştan sonra piyano 
mu öğrenilir canım!” diyenler için bir 
kılavuz kitap yayımlandı. Çok iyi bir 
piyanist olma şansını ne kadar zorlar-
sınız o bilinmez, ama en azından bu 
kitapla kendinizi tatmin edecek bir dü-
zeye gelmek olası. Pan Yayınları’ndan 
çıkan Kendi Kendine Kolay Piyano 
Metodu’nu Marmara Üniversitesi eğit-
menlerinden Filiz Kamacıoğlu hazırla-
mış. Kamacıoğlu, eğitimciliği sırasında 
tanık olduğu gözlem ve deneyimleri 

bir kenara not ederek bu kitapta top-
lamış anlaşılan. Yalnız bu kılavuzu eli-
nize almadan önce nota okuyabilme 
yeteneğine sahip olmanız gerekiyor.

Kitapta notaların piyanodaki yerle-
ri, bazı parçaların “eksik ölçü” ile baş-
lama özelliği, etütler, arpejler ve bazı 
eserlerden örnekler verilmiş. Tüm 
bunlar gayet anlaşılır ve rahat oku-
nabilir bir uslupta ele alınmış. Ama 
herşeyin başı doğru bir teknikle çal-
maktan geçiyor. Çok basit bir melodi 
de çalsanız, notaları ve eseri çözmüş 
de olsanız, parmakların tuşlara doğru 
oturması, bileklerin doğru duruşu ve 
doğru bir oturuş olmadan bu işi kav-
ramış olmanız çok zor. Yazar, kitabı-
nın ilk başlarında tam da bundan söz 
ediyor.

Eğitim Fakültesi eğitmenlerinden 
olan yazar, müzik öğretmeni yetiştirir-
ken öğretmen adaylarının en çok eşlik 
yapmakta zorlandıklarını keşfetmiş. 
Onu bu kılavuz kitabı yazmaya iten 
bir neden de aslında bu sorun olmuş. 
Klavye hâkimiyetini arttıracak, şarkı-
lara eşlik yapmanın kolay yöntemle-
rini gösterecek bir kılavuz hazırlamak 
isteyince, işte bu kitap ortaya çıkmış.

Öğretmen, öğrenci ya da piyanoya 
yeni başlayan hevesli bir yetişkinseniz, 
bir eğitmenin tecrübeleri ile hazırla-
nan bu kılavuz işinize yarayabilir...

“Ah sen ıslanmışsın. Bu zarif göv-
denden hemen anlaşılıyor... Genç flüt 
utana sıkıla nasıl terlediğini ve soğuk 
sularda nasıl yüzdüğünü anlatınca 
bilge Triton kaşlarını çattı.” Belki her 
akşam yatağının başucunda, belki de 
en keyifli zamanlarınızda çocuğunuza 
okuduğunuz masal kahramanları artık 
değişiyor. Çünkü bu enstrümanlar ko-
nuşuyor. Melike Funda Kaynak’ın Bilgi 
Yayınevi’nden çıkan Senfonik Öyküler 
adlı kitabı kısa, bir o kadar da eğlence-
li hikâyeleri biraraya geitiriyor. Flütün 
denize girmesi, tavan arasında unutu-
lan kemanın isyan etmesi, büyüklüğü 
ve fiyatı nedeniyle bir türlü satılmayan 
kuyruklu piyanonun hikâyesi bunlar... 
Müziği sevdirecek, hatta merak uyan-
dıracak türden hepsi de. 

Özellikle gelişim çağındaki bir ço-
cuk için en önemli sanat dallarından 
birisi müzik. Çocuğun bir enstrümanı 
seviyor ve çalıyor olması demek, man-
tıklı düşünme yeteneğinin gelişmesi-
ne, matematik zekâsının, hayal gücü-
nün zenginleşmesine katkı sağlamak 
demek. Erken yaşta edinilen bu alış-
kanlık ile hem zekâ hem de duygular 
besleniyor. En önemli dönemleri olan 
ergenliklerini daha rahat atlattıkları 
da pedagoglarca onaylanıyor. Çocuk 
rahatlıyor, sakinleşiyor ve içindeki ate-
şi kontrol edebiliyor. Müzik dinlemek, 
anlamak için onu sevmek gerekiyor. 
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Mavisel YENER

Onuncu yılına yelken 
açan seçkin bir ödül...
Tudem Yayınları’nın kurumsallaştırdığı Tudem Edebiyat Ödülleri, dokuz yıldan bu yana, çocuk 
edebiyatının sesini onlarca yapıtla çoğaltmaya aralıksız olarak devam ediyor. 2012’de “Öykü 
Yaşamdır” diyerek, öykünün derin sularına kanat vuracak yazarlar.

2006’daki roman yarışmasında gö-
rev üstlenen seçici kurul üyelerine göz 
atalım: Prof. Dr. Sedat Sever, Doç. Dr. 
Selahattin Dilidüzgün, Muzaffer İzgü, 
Feyza Hepçilingirler, Aytül Akal, Mavi-
sel Yener, Nilay Yılmaz. 2003’de birinci-
lik ödülü almış, 2006’da yukarıda adını 
andığım seçici kurulda yer almıştım; 
2008 de koordinatörlük ve danışman-
lık bayrağını devraldım. Yaşamın de-
ğişim ve dönüşüm kuralı çerçevesin-
de bu bayrağı devrettiğimde, verilen 
emekleri erinçle anımsayacağım.

Tarihe de not düşmesi açısından, 
yarışmanın hangi dallarda açıldığı-
nı yazmaya devam edeyim: 2006 - 
Roman Yazın; 2007 - Resimli Kitap 
(Kitap Yapın); 2008 - Öykü (Çocuk-
ları Güldürün); 2009 - Şiir (Dizeler 
Çiçek Açsın); 2010 - Resimli Kitap; 
2011 -  Roman; 2012 - Öykü (Öykü 
Yaşamdır).

Tudem Edebiyat Ödülleri’ni alan 
yazar ve çizerlerimizden bazılarının 
adını analım. Mucize Özünal, Miyase 
Sertbarut, Prof. Dr. Hasan Erkek, Fatih 
Erdoğan, Ferit Avcı, Saadet Ceylan, Çiğ-
dem Gündeş, Mavisel Yener, Seza Kutlar 
Aksoy, Koray Avcı Çakman, Ferda İzbu-
dak Akıncı, Hüsnan Şeker, Ahmet Önel, 
Sait Munzur, Aşkın Güngör, Serap Deli-
orman, Aydın Balcı, Aysun Berktay Öz-
men, Ayfer Gürdal Ünal, Güldem Şahan 
bu isimlerden bazıları. Kırka yakın ya-
zarın/çizerin tek tek adını yazamadım 
buraya, ama yukarıdaki örnek isimler 
bile bize niteliğe yönelik ipucu vermeye 
yetiyor.

Bir yayınevinin, hele de çocuk, 
gençlik kitabı yayımlayan bir yayınevi-
nin, böylesi büyük bir sorumluluk üst-
lenip, sırtlandığı işi on yıldır sürdür-
mesine alkış tutmanın ötesinde dikkat 
çekilecek başka yönler de var. Tudem 
Yayınları’nın yarışma şartnamelerini 
inceleyenler bilir; isimler kapalı olarak 
katılırsınız yarışmaya. Bu isimler, so-
nuçlar belirlenip tutanak tutulduktan 

Edebiyat yarışmaları, bireysel ola-
rak üstesinden gelinemeyecek, bir-
liktelik ve bağlaşık güç gerektiren 
kültürel etkinliklerdir. Bilgi adına, 
eğitim adına, çocuklar adına, Tudem 
Yayınları’nı 30 yıldır yılmadan bugün-
lere taşıyan yönetim kurulu başkanı 
İsa Aykanat’ın ve çocuklar iyi kitap-
larla göklerce, dağlarca, ırmaklarca 
buluşsun isteyen yayın yönetmeni 
İlke Aykanat’ın emeklerinin yanı sıra, 
çocuğa, dile, kitaplara gönül düşüren, 
çocuğa inanan, edebiyatın gücünü bi-
lenlerin birlikteliği ile onuncu yılına 
koşuyor yarışma.

Bir yarışmayı başlatmak çok da zor 
değildir; seçici kurulu oluşturursunuz, 
şartnameyi hazırlar, duyuruyu yapar-
sınız. Ödülü verirsiniz, kazanan kitabı 
bile basarsınız… Ama zor olan ve o 
yarışmayı kurumsal kılan şey sürek-
liliği ve güvenilirliğidir. Tudem Ede-
biyat Ödülleri, onuncu yılına doğru 
koşarken bunu başardı.

Her yıl farklı dalda açılan yarışma-
nın seçici kurul üyeleri, alana gerek 
kitaplarıyla gerek akademik çalışma-
larıyla emek vermiş, değerli isimler-
den oluşuyor. Bu isimlerden bazıları, 
Kemal Özer, Ataol Behramoğlu, Ülkü 

Tamer, Ayla Çınaroğlu, Prof. Dr. Nazan 
Erkmen, Can Göknil, Görkem Yeltan, 
Behiç Ak, Betül Sayın, Feyza Hepçi-
lingirler, Mustafa Ruhi Şirin, Prof. Dr. 
Sedat Sever, Muzaffer İzgü, Adnan Bin-
yazar, Mehmet Atilla, Prof. Dr. Ali Gül-
tekin, Yalvaç Ural gibi Türk çocuk ede-
biyatına katkıları yadsınamaz kişiler. 
Tiyatro oyunu seçici kurulunda Yıldız 
Kenter, Rutkay Aziz, Can Gürzap, Din-
çer Sümer, Hidayet Sayın gibi alanına 
ışık saçan isimler yer almıştı.

Tudem Edebiyat Ödülleri bugüne 
değin, roman, öykü, resimli kitap, tiyat-
ro oyunu, masal ve şiir alanında pek çok 
yapıtı Türk çocuk edebiyatına kazandır-
dı. 2003 ve 2004’de roman-öykü-masal 
dallarında ödül verilirken, 2005’den iti-
baren yarışmanın her yıl edebiyatın bir 
alanında gerçekleştirilmesi kararlaştırıl-
dı. 2005’de çocuk oyunu dalında “Perde 
Kapanmasın” başlığıyla gerçekleştirilen 
yarışmanın danışmanı, devlet tiyatrola-
rının deneyimli oyuncu ve yönetmeni 
Gürol Tonbul’du. Yazar ve çizer birlik-
teliğinin önemini vurgulayan ve okul 
öncesi dönem/ilk okuma çağı çocuk-
larını nitelikli yapıtlarla buluşturmayı 
amaçlayan Resimli Kitap yarışmasının 
danışmanı ise Behiç Ak’tı.
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sonra, seçici kurul üyeleri tarafından açılır. İsimlerin ka-
palı olması, dosyaların rumuzla yarışması, bu yarışmayı 
benzerlerinden ayıran önemli bir nokta. Yarışmanın yö-

nergesine göre, takvimin 
belirlenmiş olmasını da 
önemsiyorum. Her yıl, 
duyurulmaya başlandığı 
kasım ayından, bitiş tari-
hi olan temmuz sonuna 
kadar yayınevine dosya-
lar gönderilir. Ağustos 
ve eylül aylarında de-
ğerlendirmesini yapan 
seçici kurulun sonuçları 
belirlemesinin ardından, 
her yıl TÜYAP İstanbul 
Kitap Fuarı’nın ilk cu-
martesi günü ödül töre-

ni gerçekleştirilir. Bunun ardından kitapların editöryal 
çalışması ve resimlenmesi yapılır, çocuklara yaraşacak 
güzellikte baskılarla kitaplar okuruna ulaştırılır.

Feyza Hepçilingirler, 29.07.2004 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesi kitap ekinde, “Türkçe Günlükleri” köşesinde 
diyordu ki; “ ‘Geleceğe yatırım yapmak’... Biraz beylik bir 
söz gibi geliyor kulağa; ama 
TUDEM’in çalışmalarını çok 
iyi anlatıyor. ‘Test’ konusunda 
neler yaptığını bilemem; ama 
yayıncılığı ve çocuk edebiyatı-
na desteğiyle adının anılma-
sını hak ediyor TUDEM (açık 
adıyla Test Uygulama Değer-
lendirme ve Eğitim Merkezi). 
Çocuk edebiyatı konusunda 
yarışmalar açıyor, 5 milyar li-
radan başlayan ödüller veriyor 
ve ödüllendirdiği yapıtların ya-
nında çocuk edebiyatına katkı sağlayacak başka yapıtlar 
da yayımlıyor.” Hepçilingirler’in daha yarışmanın ikinci 
yılında yaptığı bu saptamada ne kadar haklı olduğunu 
zaman hepimize kanıtladı.

Bu yazıyı bir öneriyle bitireyim; “Türk Edebiyatında 
Yazarlar-Şairler” sözlükleri hazırlanırken, “Ödüller ve 
Yarışmalar” bölümünün de güncellenmesi gerekir. Böy-
lece yarışmaların, ödüllerin tarihini araştırmak isteyen-
lere de yazılı kaynak bırakılmış olur.

2012’de “Öykü Yaşamdır” diyerek, öykünün derin 
sularına kanat vuracak yazarlar. Nice iyi kitap ulaşacak 
çocuklara, yüreklere. Bu kitaplarla büyüyen çocuk-
lar yarının iyi okurları, yazarları olacaklar. Kitapların 

ışığının yeni 
k u ş a k l a r a 
a kt ar ı l m a s ı 
umudunu di-
rençle sürdü-
ren herkesin 
emeğine say-
gıyla… Nice 
ödüle, nice 
yapıta, nice 
okura...

www.hayykitap.com
info@hayykitap.com

Geleneksel bir çalgı olan bançonun sesine 
tutkuyla bağlanır Jeremiah. Fakat ailesi 
kendisine banço almasına izin vermez. 
Jeremiah kalbinin sesini dinleyip, biraz 
hayal gücünü biraz el becerisini kullanarak 
bir çare bulur, arkadaşı ve öğretmeninin 
desteğiyle bançosu yol arkadaşı olur...
 
Sumru Ağıryürüyen’in Türkçeleştirdiği Cary 
Fagan’ın bu renkli, neşeli, müzikli romanını 
Selçuk Demirel resimledi. Yol Arkadaşım 
Banço, ister piyano, keman, gitar, ister 
banço, cümbüş, bağlama, hangi 
enstrümanla olursa olsun yaşamından 
müziği eksik etmeyen herkesin zevkle 
okuyacağı bir kitap.

Renkli, neşeli, 
müzikli bir kitap!
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Çok Tuhaf Hayvan Öyküleri
Toon Tellegen

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Çeviren: Burak Sengir

Mavibulut Yayınları, 656 sayfa 

Sincap o sabah uyan-
dığında başucunda 

bir kitap buldu. 
Karıncanın ken-
disine sürpriz 
yapmış olduğu-

nu düşünerek se-
vindi. “Ben gece uyurken 

gelip gizlice bırakıvermiş 
olmalı,” dedi kendi ken-

dine. Okumak için sa-
bırsızlanıyordu, ama 

hava öyle sıcaktı ki kita-
bı alıp gölete gitmeye karar verdi. “Hiç 
olmazsa ayaklarımı suya sokar, serin 
serin okurum kitabımı; hem belki ka-
rıncayı da görür teşekkür ederim,” diye 
düşündü.

Sincap kitabı kolunun altına sıkış-
tırmış gölete doğru giderken, nerden 
çıkıp geldiğini bir türlü anlayamadığı 
garip bir düşünce takıldı aklına. Sin-
cap kuyruğunu kulağına sokup aklın-
daki düşünceden kurtulmaya çalıştı 
ama ııı ıhhh! Düşünce kafasından 
çıkmamakta direniyordu. Sincap kafa-
sını salladı, amuda kalktı, silkindi ama 
nafile, bana mısın demedi kafasındaki 
düşünce. Şöyle diyordu: “Belki de ben 
gölete giderken bir terslik olacak ve ora-
ya asla varamayacağım ya da belki kor-
kunç bir fırtına çıkacak ve kitabı elim-
den kapıp götürecek. O zaman kitabı 
hiç okuyamayacağım.” Bunun üzerine 
sincap, aklına takılan düşünceye tes-
lim oldu, olduğu yere çöktü ve kitabın 
ilk sayfasını açtı.

Ama sayfanın daha yarısına bile 
gelmemişti ki aklına başka bir düşün-
ce takıldı. Aynı sayfayı üç kez okuduğu 
halde hiçbir şey anlamamıştı, çünkü 
aklına bir şey takıldı mı hayatta kitap 
okuyamazdı, daha doğrusu okudu-
ğundan bir şey anlamaz, döne döne 
aynı sayfayı okur, yine anlamadığı 
için sinir olur, sonunda okumaktan 
vazgeçerdi. Aklına takılan düşünce bu 
kez de şöyle diyordu: “Ya ben burada 

oturmuş kitabı okurken, karıncanın 
başına bir iş gelirse ya da deprem olur 
da kitapla birlikte bir yarığın içine girip 
kayboluverirsem, o zaman karıncaya 
hiçbir zaman teşekkür edemem.” Bu-
nun üzerine alelacele kalkıp karınca-
nın evine doğru yola koyuldu. Oraya 
vardığında kapıda bir not buldu. Şöy-
le diyordu notta: “Sevgili Sincap, seni 
aramaya çıkıyorum. Bana gelirsen bil 
ki seni aramaya çıktım. Seni bulamaz-
sam, sen de bana gelip beni evde bula-
mazsan, akşam filin doğum günü par-
tisinde görüşürüz. Sevgiler, Karınca.” 

Sincap kitabını alıp gölete gitti. 
Ayaklarını suya sokup serinledi. Kur-
bağadan göletin diğer tarafına gidip 
vıraklamasını rica etti. Kitabını 
açıp okumaya başladı. O sıra-
da aklına takılan bir düşünce 
olmadığı için saatlerce okudu. 
Sonra da filin doğum günü 
partisine gidip tıka basa yedi, 
dans etti. Karıncaya kitap için 
teşekkür ettiğindeyse karınca 
şöyle dedi: “Kitap mı, hangi ki-
tap?”

MESAJ DEDİĞİN…
Hayır, yukarıdaki öykü Çok Tu-

haf Hayvan Öyküleri’nden alıntı 
değil, sadece karakterler ve mekân 
aynı. Ama ne yalan söyleyeyim, ki-
taptaki öykülerden biri olmasını 
çok isterdim, çünkü o zaman ki-
tabı ben yazmış olurdum. Ne var 
ki kitabın yazarı 1941 doğumlu Toon 
Tellegen. Hollanda’nın önemli şairle-
rinden biri. Tellegen’in yapıtları ara-
sında romanlar ve tiyatro oyunları da 
var. Çocuklar için yazdıklarının büyük 
bölümünüyse, kahramanları hayvan-
lar olan kısa öyküler oluşturuyor. Bu 
kısa öykülere fabl demek, kafamızdaki 
klasik fabl klişesinden ötürü hayli ya-
nıltıcı olabilir. Çünkü Tellegen’in öy-
küleri eşi benzerine pek rastlamadığım 
türden. Bu öyküler, her duyduğumda 

tüylerimi diken diken eden, “Eveeee-
et, şimdi söyleyin bakalım, bu öykünün 
mesajı nedir?” sorusunu yanıtsız bıra-
kıyor. Daha doğrusu, bu tür sorulara 
yanıt vermeye tenezzül etmiyor, her 
öykünün sonunda çocuğa bu sorunun 
sorulması ve bir yanıt (hem de tek ve 
doğru bir yanıt!) alınması gerektiğini 
düşünenlere nanik yapıyor. 

Toon Tellegen bir hekim, şair ve ya-
zar. Farklı türde yazınsal eserler verse 
de kendini öncelikle şair olarak tanım-
layan bir sanatçı ve çocuklar için yaz-
dığı Çok Tuhaf Hayvan Öyküleri’ndeki 
her kısa öykü bu tanımlamayı doğrulu-
yor. Zira fazla sözden arınmışlık haline 
en yakın yazın türüdür şiir. Tollegen de 

felsefi öykülerinde olabildiğince 
az sözle uçsuz bucaksız bir 
düşünceler diyarı açıyor ço-
cukların önünde. Okuduk-
larında garipseyeceklerine 

eminim; benim “alışılmışın 
dışında, sıra dışı” diye tanımla-

yacağım bu öyküler için onlar belki 
de “bir acayip işte” diyecekler-

dir. Desinler de zaten; 
mümkünse biraz da 
acayip kitaplar oku-

sunlar. Sonra da kar-
şımıza dikilip sorsunlar: 
“Eveeeeeet, şimdi söyleyin 
bakalım, mesaj vereceğim 
diye yırtınmadan nasıl öykü 

yazılırmış?”

Hollanda’nın önemli şairlerinden olan ve farklı türde yazınsal eserler de veren Toon Tellegen, 
Çok Tuhaf Hayvan Öyküleri’nde az sözle uçsuz bucaksız bir düşünceler diyarı açıyor çocukların 
önünde ve her öykünün bir mesajı olması gerektiği yargısını altüst ediyor.

Nasıl öyküler mi? 
Bir acayip işte!.. Şiirsel TAŞ
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İnsanların bulunduğu yer ile ara-
sındaki ilişkiyi hiç düşündünüz mü 
bilmem. Bana göre aramızda kaçınıl-
maz bir etkileşim var. Çevremizdeki 
ırmaklar, göller, dağlar… Üzerinde 
bulunduğumuz kıta… Bütün bunlar 
yaşadığımız mevsimleri, yediklerimi-
zi, oyunlarımızı, yaşam tarzımızı, hat-
ta hissettiklerimiz etkiliyor. Günlük 
hayatta bunları düşünmesek de bu-
lunduğumuz “yer” bizi kendi sarmalı 
içine almış durumda. 

“Yer ve insan ilişkisi”, coğrafya de-
diğimiz bilimin temelidir. “Coğrafya” 
denildiğinde çoğumuzun aklına, yer 
isimlerini ezberlemek, bunların dün-
ya üzerinde nerede olduklarını gös-
termek gelir. Öğretmen de olduğum 
için pek çok öğrenciye coğrafyanın 
sıkıcı geldiğini bilirim. Oysa coğraf-
ya, yaşadığımız gezegeni tanımamıza, 
anlamamıza, iyi bir çevreci olmamıza 
yardımcı olandır da. 

Coğrafya kaynaklarını düşündü-
ğümde aklıma ilk gelen, sınırlı sayı-
da görselin olduğu kalın kitaplar ve 
atlaslardır. Bir de hiç gülümsemeyen 
öğretmenim!.. Salt bilgi vermeye da-
yanan, öğrenci merkezli eğitime yer 
vermeden yapılan coğrafya öğretimi 
hem bu bilime hem de bu alanda emek 
verenlere saygısızlıktır. Onun için bu 
anlayışı tersine çevirebilecek nitelikte 
gördüğüm “Eğlenceli Bilgi - Coğrafya” 
dizisinden söz etmek istiyorum.

Timaş Yayınları’ndan çıkmış “Eğ-

lenceli Bilgi - Coğrafya” serisinde 12 
kitap var. Kitaplar çöller, depremler, 
göller, yanardağlar, nehirler, okyanus-
lar, kâşifler, adalar, kasırgalar, Kutup-
lar, dağlar gibi konuları eksen alıyor. 
Tabii ki bu konular her daim ilginç 
alt temalarla birleştirilerek eğlenceli 
kılınmış. Kitapların Issız Korsan Ada-
ları, Kasırga Avcıları, Kutuplarda İne-
cek Var, Özgür Dağcının El Kitabı gibi 
isimlerinin olması sanırım ne demek 
istediğimi anlatmaya yeter. 

Anita Ganeri’nin serideki Coşkun 
Nehirler, Göllerin Suyu Çıktı ve Kızgın 
Yanardağlar adlı kitaplarını okudu-
ğumda, sıkıcı ders kitapları formatı-
nın acilen değişmesi gerektiğini bir 
kez daha düşündüm. Günümüzde 
görselliğin önde olduğunu, yoğun ve 
gereksiz bilgi yüklemesinin de yoru-
cu ve anlamsız olduğunu düşünürsek, 
bunlar çocukların zevkle okuyacağı 
kitaplar.

SIKILMADAN ÖĞRENMEK
Kitaplarda aktarılan bilgiler, tanı-

tılan yerler, tarihsel değişim süreçleri, 
sanki o zamanda, o yerlerde bulun-
muşçasına rahat algılayıp, kolay an-
lamaya hizmet ediyor. Kitapların ra-
hat okunurluğunda kullanılmış olan 
tekniklerin de rolü var. Kitaplarda 
röportaj, günlük, mektup ve anketler-
den faydalanılması, yanı sıra kurgusal 
öyküleme yöntemlerine başvurulması, 
tüm bunların aynı metin içinde sıkı-
cılığı ve tekdüzeliği engelleyecek şe-
kilde bir arada olması önemli bir un-
sur. Okunanın ne kadar anlaşıldığını 
ölçen akıllı soru cevap yöntemleri… 
Anı… Biyografi... Çizgi roman niteli-
ği... Gerçek yaşam öyküleri… Uygula-
nabilir, karmaşık olmayan deneyler… 
Okurken düşünmeyi de beraberinde 
getiren yaklaşımlar… Hepsi kitapla-
rın “özel” yapısına hizmet ediyor. Seri 
bilimsel bir kitap yaklaşımından daha 
çok macera kitabı ya da eğlence kitabı 

okuyormuş duygusu veriyor, ama bi-
limselliği elden bırakmıyor.

Kitaplarda yer alan deneysel örnek-
lerin önce düşündürmeye sevk etmesi, 
sonra yanıtlarının yorumlarla veril-
mesi çok yerinde. Sorular ayrıca ya-
şantısal betimlemelerle pekiştirilmiş. 
Değinmek istediğim bir başka özellik, 
deney sonuçlarının çerçevelenerek, 
tersten tutup okunacak şekilde yer-
leştirilmiş olması. Bu okumaya hare-
ketlilik katıyor. Kitapların okuyucuyla 
karşılıklı konuşuyormuş gibi, esprili, 
heyecan ve merak duygusu giydirile-
rek yazılmış olması ise bir başka yönü. 
Bilgiler kısa ve öz, daha akılda kalır 
nitelikte. 

Hemen her sayfada yer alan “ka-
rikatürize” edilmiş çizimler aslında 
renkli olsa daha etkileyici olurdu. 
Doğrusu, “Aktif öğretmenlik hayatım-
da bu seriyle neden buluşamadım?” 
diye kendimce hayıflandım.

Timaş’ın “Eğlenceli Bilgi - Coğraf-
ya” kitapları, yeni bilgilere ve öğren-
meye kapı açan bir anahtar. Özellikle 
öğretmenlerin, ebeveynlerin, coğrafya 
meraklılarının dikkatini çekmek iste-
rim. Aslında seriden yararlanmak için 
öğretmen olmaya ya da coğrafya dersi 
okumaya gerek yok, coğrafyayı yeni-
den keşfetmeye hazır olmak yeter…

Kızgın Yanardağlar
Anita Ganeri

Çeviren: Ayşe Koçal
Timaş Yayınları, 142 sayfa 

Coşkun Nehirler
Anita Ganeri

Çeviren: Elif Kıral
Timaş Yayınları, 142 sayfa

Timaş Yayınları’nın “Eğlenceli Bilgi” serisi pek çok konuda çocukları eğlendirerek 
bilgilendirmeye, bilimin sıkıcı olduğu önyargısını kırmaya devam ediyor. Fatma Kılıç, bir 
öğretmen gözüyle serinin coğrafyaya ayrılmış kitaplarını değerlendirdi.

Fatma KILIÇEğlenceli okuma, 
eğlenerek öğrenme…
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Simla SUNAY

Carlo Collodi’nin 1881’te yazdığı, bir çocuk gazetesinde tefrika edilen “Pinokyo - Bir Kuklanın 
Maceraları” ve dilimize bu sene çevrilen diğer çocuk öykü kitapları modern çocuk edebiyatının 
ilk adımlarındandır. Simla Sunay’dan Collodi’ye toplu bir bakış...

Carlo Collodi… 
Uzayan bir burundan fazlası!

Pinokyo’nun Maceraları
Carlo Collodi

Resimleyen: Emine Bora
Çeviren: Filiz Özdem

Yapı Kredi Yayınları, 204 sayfa

büyük bir başarı ile tarif eder Collo-
di. Gepetto aile değerlerinin olduğu 
kadar yoksulluğun, özverinin ve yar-
dımlaşmanın simgesidir. Öyle ki oğlu 
gibi gördüğü kuklasına bir lokma ye-
mek bulabilmek için yamalı paltosunu 
satıp kış günü gömleğiyle kalakalır. 
Pinokyo’nun ilk giysileri çiçek desenli 
kâğıttan bir gömlek, ağaç kabuğundan 
bir çift ayakkabı ve ekmek içinden bir 
beredir. Roman boyunca Pinokyo aç-
lıkla terbiye olur. Açlık bir sorun ola-
rak toplumda gözlenir. 

Her ne kadar Gepetto oğluna ken-
di elleriyle şekil verse de onun kendine 
has karakteri vardır ve Pinokyo çevrenin 
etkisiyle pek çok hata yapar. Mahalle, 
arkadaşlar, jandarma, sanat, din, batıl 
inanışlar ve gelenekler, hepsi bir çocuk 
büyürken onda izler bırakır. Hayat kötü 
bir insan olalım diye pek çok tuzak ku-
rar, asıl mesele bu tuzaklara düşmemek-
tir. Collodi’yi inandırıcı kılan romanın 
ta başında yaramazlıklarına başlayan o 

Dünya’da Alice Harikalar Diyarında 
yazılalı 20 yıl olmuş, Peter Pan henüz 
yazılmamış ama muhtemelen tohum-
ları atılmışken, kahkaha ve gözyaşını 
bir arada barındıran, acayip hızlı ve 
hareketli akan, komik mi komik, neşe-
li mi neşeli, macera dolu çocuk kita-
bı Pinokyo doğdu. Nerede mi doğdu; 
tarımın, müziğin her türden sanatın 
beşiği İtalya’nın Toskana Vadisi’nde… 
Bugün aynı vadide, yazarın soyadını 
aldığı Collodi kasabasında, çocukların 
çok sevdiği büyük bir Pinokyo parkı 
var.

Pinokyo, özellikle çocuklar düşü-
nülerek yazılan bir roman olması ba-
kımından tarihi bir önem taşıyor. Jean 
Jacques Rousseau’nun da etkisiyle 19. 
yüzyıl, çocuk edebiyatının doğuşu 
ve gelişimi bakımından önemli bir 
yüzyıl. Dönemin sözlü anlatı sanatı 
olan masalların salt çocuklara yönelik 
üretilmediği aşikâr. Masalları çocuk 
edebiyatından saymamak bir yana 
dursun, Carlo Collodi’nin, Fransız ya-
zar Charles Perrault’nun 17. yüzyılda 
derlediği Avrupa’daki peri masallarını 

(Uyuyan Güzel, Kırmızı Başlıklı Kız, 
Sindirella vb.) İtalyancaya çevirmesi 
nedeniyle bu hikâyelerden beslendi-
ğini söylemek mümkün. Pinokyo’yu 
her türlü beladan kurtaran ve sürekli 
affeden Mavi Peri’nin varlığı bunu ka-
nıtlar nitelikte. 

Collodi Pinokyo’yu henüz yaz-
mamıştı ki aynı yüzyılda Grimm 
Kardeşler Almanya’da, Perrault’nun 
derlediğine benzer peri masallarını 
yeniden yorumlamaktaydı. Andersen, 
Danimarka’da özgün ancak peri ma-
salları benzeri (Kurşun Asker, Deniz-
kızı) öyküler yazmaktaydı. Mark Twa-
in’lerin başını çektiği gerçekçi edebiyat 
ve Robert Louis Stevenson’ın yazdığı, 
1883’te (Pinokyo ile aynı yıl) basılan 
Define Adası düşünüldüğünde ise ya-
rattığı yeni ve fantastik dünya nede-
niyle Pinokyo’yu modern çocuk ede-
biyatının ilk örneklerinden saymak 
mümkündür. 

HEM FANTASTİK HEM GERÇEKÇİ
Her ne kadar didaktik öğeler içerse 

de son derece keyifli bir hikâyesi var-
dır Pinokyo’nun. Collodi, evet fantas-
tik bir eser bırakmıştır ama çocuğa ve 
topluma bakış açısı epey gerçekçidir. 
Çocuk davranışlarını çok iyi gözlem-
lediği metinde açıkça belli olmaktadır. 
Çocuk karakterler yalan söyler, okulu 
asar, dövüşür ve söz dinlemez. Öyle 
ki romanın bel kemiğini, “Yalan söy-
lemek, bir çocuğun sahip olabileceği en 
kötü huydur,” (s. 81) ifadesi oluşturur. 
Eğlence düşkünü ve tembel olan Pi-
nokyo, Gepetto’ya ve Mavi Peri’ye her 
ne kadar minnet duysa da defalarca 
yanlış yola sapar, kandırılır ve hep piş-
man olur.

Kitabın başlarında Gepetto, her 
ferdinin adı Pinokyo olan bir aile ta-
nımıştır vakti zamanında. Hallerinden 
memnunlardır. En zenginleri dilen-
cidir! Bu nedenle kuklasına Pinokyo 
adını verir... Dönemin yoksulluğunu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Louis_Stevenson
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Büyümüş de Küçülmüş
Carlo Collodi

Resimleyen: Emine Bora
Çeviren: Filiz Özdem

Yapı Kredi Yayınları, 67 sayfa

Pembe Maymun Pepe
Carlo Collodi

Resimleyen: Emine Bora
Çeviren: Filiz Özdem

Yapı Kredi Yayınları, 117 sayfa

kütük parçası değil midir? O ağaç parçası bir babanın elinde 
önce kukla, sonra da gerçek bir çocuk olacaktır elbet. Üstelik 
Pinokyo hata yapa yapa kavuşacaktır canlı bir insan olma 
hayaline. 

Çocuk gerçekliği, yoksulluk derken, toplumsal eleştiri 
ve politik hiciv romanda sıkça karşımıza çıkar. Gepetto 
daha kuklasın yaptığı gün saçma bir nedenle tutuklanır 
ve sonrasında Pinokyo da pek çok kereler jandarmanın 
elinde hapsi boylar. Pinokyo’nun dev köpekbalığının mi-
desinde tanıştığı Tonbalığı nasıl da fikirlerini savunur: 
“…ve siyasetçi tonbalıklarının dediği gibi, fikirlere saygı 
göstermek gerekir!” der. 130 yıl önce yazar Collodi bir ço-
cuk kitabında fikir özgürlüğünü tartışmaktan kaçınma-
mıştır. Sayfa 98’de rüşvet meselesini işler. Pinokyo, İtalyan 
haklının neredeyse tüm zaaflarını simgeler. 

PEMBE MAYMUN PEPE
İtalo Calvino her okuma listesinin Pinokyo ile başla-

ması gerektiği söyler. Tek eseri ile ünlenen Collodi’nin 
diğer eserlerine bakınca onun mizah yeteneği, çocuklara 
bakışındaki gerçekçilik, eğlence ve macera yazmakta zor-
lanmayan hayal gücü bir kez daha gözler önüne serilir. 

En yeni Carlo Collodi eseri olarak Pembe Maymun 
Pepe Türkiye çocukları için Filiz Özdem’in başarılı çevi-
risi ve Emine Bora’nın çizimleriyle YKY’den çıktı. Büyü-
müş de Küçülmüş ve Ben Çocukken - Maskeli Şenlik ise 
tekrar baskılarını yaptı yapacak. Yazarın bu öyküleri bel-
li ki önce yazılmış ve Pinokyo’ya giden süreci, beslenişi 
aktarıyor. Örneğin Pembe Maymun Pepe’de mavi perinin 
doğuşunu gözlemleyebiliriz. Pepe’nin huyları Pinokyo’ya 
benzerlik gösterir; öyle ki Pepe sözünde durmakta zor-
lanmaktadır: “Söyle bakalım Pepe, hiç yalan söyler misin?” 
“Bazen… Özellikle doğruyu söylemeye utandığımda…”

Büyümüş de Küçülmüş’de Collodi çocukların iç dün-
yalarını ne denli iyi tanıdığını ispatlar bize. Pinokyo’da 
rastlayacağımız türlü espriler, mizah dolu sahneler ve ba-
şını kazadan, kavgadan alamayan karakterler burada da 
vardır. Maskeli Şenlik’de ise yine başı dertten kurtulmayan 
çocuklar ve bol renkli, hareketli bir anlatım göze çarpar. 

Collodi bütün bu eserleri ile bize bir çocuk kitabının 
nasıl olması gerektiğinin anahtarlarını vermektedir ta 
130 yıl öncesinden. Hiç kuşkusuz, Disney’in öne çıkardı-
ğı, yalan söyledikçe burnu uzayan bir kukladan çok daha 
fazlasıdır anlattıkları. 

Doğru söylemeye utanmadığımızda ortaya şu çıkacak-
tır; Collodi’nin 19. yüzyılın sonlarında çocuklar için ya-
ratma imkânları bugün bir çocuk gazetesi dahi olmayan 
Türkiye’de yoktur.
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o toparlanamaz, çözülemez olaylardan 
biri. Kırmızılı, her gün kümesten bir 
tane “yarka” alıp kaçan “çaylak”a öyle 
öfkeleniyor ki ona bir oyun oynama-
ya karar veriyor. Tüm yarkaları bir 
ipe bağlıyor, ferik horozu, karatavuğu 
da ekliyor, bir de kendisini bağladı 
mı, “ipe dizilmiş alıçlar” hazır oluyor. 
Çaylak gelip eşelenen yarkalardan bi-
rini kapınca olanlar oluyor, ipe bağlı 
tüm hayvanlar ve Kırmızılı da hava-
lanıyor. Kırmızılı “çaylak”ın hepsini 
taşıyabileceğini hesap edememiş ama 
“çaylak” güçlü, hep birlikte dağları te-
peleri aşıyorlar. Neden sonra yorulan 
“çaylak” ağzındaki ipi bırakınca hepsi 
üzerinden geçtikleri nehre düşüyor, 
zor kurtuluyor.

İşte o sırada Kırmızılı gözünü 
bahçedeki ağacın altında açıyor, me-
ğer hepsi rüyaymış. Ama o da ne, 
Kırmızılının başındaki şapka ve kıya-
fetleri ıslak. Yani gerçekten de nehre 
düşmüş. İş, içinden çıkılmaz bir hal 
alıyor. Bize de “Nasıl oldu da oldu?” 
sorusunu düşünmek kalıyor.

Ural, çocukları, onların dilini, hayal 
dünyasını ve rüyalarını çok iyi bilen bir 
yazar. Bu kitabında kullandığı tekerle-
meler ve unutulmuş sözcüklerle, yıllar-
dır olduğu gibi günümüz çocuklarına 
da, hem yerel hem beynelmilel bir üs-
lupla, kılı kırık yararak süzüp damıttığı 
belli bir edebiyat neşesi sunuyor. Tüm 
çocuklar okusun, neşelensin, bir de 
“yarka”, “eşelenmek”, “kınnap”, “ferik 
horoz”, “alıç” ne demek bilsin diye...

Yalvaç Ural Türkiye çocuk edebiyatı 
denince akla gelen ilk isimdir ve bunu 
sonuna kadar da hak eder. Çünkü 
Yalvaç Ural çocuklar için sadece kitap 
yazıp, “kenara çekilmez”; dergi hazır-
layıp, “Bu da bitti şükür,” demez; gaze-
tedeki işi, köşesi basıldığında bitmez. 
O, çocuklar için mütemadiyen çalışır; 
yazar, keser, biçer, anlatır... 

ÖNCÜ BİR KİTAP
Ural’ın 1991 yılında yazdığı 

Uçurtmam Çaylak, Kuyrukları Yarka 
adlı masal tadındaki öykü kitabı ni-
hayet Türkiye’de de yayımlandı. İlk 
kez, yazıldıktan bir yıl sonra, eski 
Yugoslavya’da Nova Makedoniya 
Yayınevi’nin, Türkçe basılan Birlik 
Gazetesi’nin çocuk dergisi Sevinç’te 
yayımlanan bu öykü, aradan geçen 
yaklaşık yirmi yıldan sonra Türkiye’de 
Marsık Yayınları tarafından özenli bir 
baskıyla çocuklara ulaştı.

Kitabın öyküsüne geçmeden önce 
başka bir şeyden söz etmek istiyorum, 
zira en büyük ilgi alanlarımdan biri 

olan “çocuk kitabı resimleme” konu-
sunda bu kitap özelinde avangart bir 
durumla karşı karşıyayız. Ural, kitabın 
resimlerini yaklaşık bir yıllık emeğin 
sonucunda bitirmiş. Kitaptaki her re-
sim, kumaş, kâğıt gibi malzemelerin ke-
silip yapıştırılması tekniğiyle kotarılmış. 
Her bir sayfayı incelediğinizde ortaya 
konan emeği en ince ayrıntısına kadar 
görüyor ve takdir ediyorsunuz. Zor iş, 
zahmetli teknik ama o kadar özenli ve 
o kadar güzeller ki, Ural’ı, “Çok vaktimi 
alır böylesi, kolayından halledeyim,” de-
mediği için bir kez daha tebrik etmek is-
tiyorsunuz. Bütün o renkler; tavukların 
her birinin kanadına, horozların ibiği-
ne, babanın gömleği, annenin çorabına 
varıncaya kadar ince ince düşünülmüş, 
yapılmış. Bu resimler, kitabın kendisi 
bir yana, başlı başına birer sanat eseri. 
Çocuklar için çok da ilham verici.

CIRNAĞI SİVRİ ÇAYLAK
Uçurtmam Çaylak, Kuyrukları Yarka 

bir kır evinde annesi, babası ve tavuk-
larıyla birlikte yaşayan Kırmızılı’nın 
(gerçek adını bilmiyoruz, hatta yazar 
bile bilmiyor, çünkü herkes onu böy-
le çağırıyor), karnı aç, cırnağı sivri 
“çaylak”tan yarkalarını korumaya ça-
lışmasının öyküsünü anlatıyor. “Bütün 
bu sözcükler de ne, anlamadık,” derseniz 
açıklayayım: Yalvaç Ural tam da kırın, 
köyün dilini; şehirde yaşayanların ya 
hiç duymadığı ya da tümden unuttuğu 
bir dili kullanmış bu kitapta. “Cırnak”, 
yırtıcı kuşların tırnağı; “yarka” piliçten 
büyük, tavuktan küçük kanatlı hayvan; 
“çaylak” da yırtıcı bir kuş türü. Kitabın 
sonunda da anlamı muhtemelen bilin-
meyecek olan bu sözcüklerin karşılıkla-
rı verilmiş zaten.

Babasının “sivrizekâlı oğlum” diye 
sevdiği “Kırmızılı” biraz “tembel”, bi-
raz da “uykucu” bir çocuk. Genelde 
sakin sessiz ama bazen ortalığı öyle 
bir karıştırıyor ki kim gelirse gelsin 
toparlayamıyor. İşte kitabın öyküsü de 

Uçurtmam Çaylak, Kuyrukları Yarka
Yalvaç Ural

Marsık Yayıncılık, 92 sayfa 

Yalvaç Ural’ın 1991’de yazdığı, Uçurtmam Çaylak, Kuyrukları Yarka adlı masal tadındaki öykü 
kitabı nihayet Türkiye’de yayımlandı. Gerek özgün söz dağarı gerek Ural’ın emek emek işlediği 
kolaj çalışmalarıyla kitap tüm çocukların dikkatini hak ediyor.

Elif TÜRKÖLMEZ

Yarka ne demek,
peki ya alıç?
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Geçen bir yılın ardından, geriye bakıp 
bir derleme yapmak adettendir. Biz de 
İyi Kitap olarak her yılın ocak sayısında 
bunu yapmayı gelenek haline getirdik. 
Yazarlarımıza, kitap dostlarına 2011 
yılından akıllarında yer etmiş kitapları 
sorduk. Okul öncesi, çocuk, gençlik, 
başvuru ve çizgi roman başlıkları altında 
oluşturduğumuz, “en iyileri” değil, 
radarımıza takılan “iyi kitapları” belirtme 
kaygısı taşıyan bu listenin, gözden 
kaçmış kitapları okumaya yöneltmesi, 
çocuklarımıza ve gençlere yol göstermesi 
en büyük dileğimiz.

2011’de iyi ki
bunları          okuduk!

tek başına bir yolculuğa çıkıyor. 
Evet, arada bayağı bir “başarısızlık” 
yaşasa da bunlardan yılmıyor. Daha 
doğrusu, bunları bir başarısızlık olarak 
görmeyip keşfin tadını çıkarıyor. 
Üstelik yolculuğun sonunda tüm 
bu “başarısızlıkları” bir kazanca 
dönüştürmeyi de başarıyor. Feridun 
Oral’ın nefis hayalhanesinden sevimli 
mi sevimli bir öykü… 
Yazan ve Resimleyen: Feridun Oral 
Yapı Kredi Yayınları / 40 sayfa

Benim Bütün Ördeklerim
Tilki Konrad’ın karnı çok aç, ama 
ördek Lorenz’i yemiyor! Bir tilki ile 

bir ördeğin 
sevgi ve şefkat 
dolu dostluğunu 
anlatan 
Benim Bütün 
Ördeklerim’den 
insanlığın 
öğreneceği çok 

şey var. Çizer Julia Friese’nin hem yedi 
yaşındaki bir çocuğun elinden çıkmış 
kadar doğal hem de usta bir ressamın 
gözü değmişçesine incelikli olan 
resimleriyle can bulan bu öykü, dostluk, 
şefkat ve fedakârlığın aslında inşa 
edilebilir şeyler olduğunu anlatıyor.
Christian Duda 
Resimleyen: Julia Friese 
Çeviren: Bahar Siber 
İletişim Yayınları / 56 sayfa

 OKUL ÖNCESİ
 
Mutlu Bir Gün 
Ah şu alışkanlıklarımız yok mu!.. 
Alışkanlıkları kısa süreliğine de olsa 

geride bırakmak, 
büyükler için de, 
küçükler için de 
sancılı bir süreç. 
Ayla Çınaroğlu’nun 
yumuşacık kaleminden 
çıkan ve Mustafa 

Delioğlu’nun sıcak çizgileriyle can 
bulan Mutlu Bir Gün, alışkanlıklardan 
koparak yeni yaşantılara açılmanın 
zorluklarını ele alıyor ve küçüklerin 
büyümenin bu zorunlu eşik taşından 
atlamasına yardımcı oluyor.
Ayla Çınaroğlu
Resimleyen: Mustafa Delioğlu 
Uçanbalık / 32 sayfa

Bahçıvan Köstebek ve 
Uçan Karınca Kıvırcık
2010 yılının Tudem Edebiyat Ödülleri 
“Yaz Çiz Boya - Kitaba Merhaba” 

Yarışması’nda 
birincilik ödülü alan 
Bahçıvan Köstebek 
ve Uçan Karınca 
Kıvırcık, deneyimli 
ressam Aysun 
Berktay Özmen’in 
kaleminden çıkma. 

Güzel resimlerle şenlenmiş olan kitap 
didaktiklikten uzak, doğallığında akan, 
yalın öyküsüyle çocuklara doğadostu 
bir mesajı da ulaştırıyor. Özmen hem 
yazıp hem de resimlediği bu kitapla 
resimli çocuk edebiyatına özgün bir 
katkıda bulunuyor.
Yazan ve Resimleyen: 
Aysun Berktay Özmen 
Tudem Yayınları / 36 sayfa

Pirinç Lapası 
ve Küçük Ejderha
Yarın doğum günüm, artık büyüdüm. 
Pirinç lapası yemek 
istemiyorum. Değişik 
bir şey yemek 
istiyorum!
diyen pirinç-obur 
küçük ejderha, 
büyüme ve yeni şeyler 
keşfetme arzusuyla 
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Memo ve Ay
Kim sevgisini gökteki Aydede’yle 
sunmak istemez ki annesine? 
Mavibulut’un “İlk Öyküler Dizisi”nden 
çıkan Memo ve Ay, anne sevgisini ve 

paylaşmayı konu 
alan harika bir öykü 
anlatıyor. Çocukları 
hayal gücü geniş, 
ilerlemeye açık, 
adım atmaktan 
çekinmeyen bireyler; 
toplum olma bilinci 
gelişmiş, işbirliğine 

açık kişiler olmaya özendirecek olan 
kitap, özellikle büyük boy resimli kitap 
meraklısı yetişkinler için de bir görsel 
şölen sunuyor.
Yazan: Alice Brière-Haquet 
Resimleyen: Cèlia Chauffrey
Çeviren: Sumru Ağıryürüyen 
Mavibulut / 32 sayfa

Açıl Kapı Açıl 
Okulun ilk günü… Uzun koridorlar, 
sıkı sıkıya kapalı kapılar ve yeni 
arkadaşlar… Bundan büyük macera mı 
olur? Annen seni öylece bırakıvermiş 
bu yeni dünyaya. Hah! Bir de çişin 
geldi! Öğretmenden izin alır ve tuvalete 

gidersin; gidersin 
gitmesine de tüm 
kapıların kapalı 
olduğu o dolambaçlı 
yoldan nasıl geri 
döneceksin? Aytül 
Akal’ın şiirsel bir 
dille hikâyelediği, 

Mustafa Delioğlu’nun hikâyeye uygun 
duygularla resimlediği Açıl Kapı Açıl, 
küçükmüş gibi görünen hedeflerin, 
çocukların büyülü gözünden çeşitlenen, 
açılan ve bambaşka anlamlar içeren 
maceralara dönüşmesini anlatıyor.
Aytül Akal
Resimleyen: Mustafa Delioğlu 
Uçanbalık / 36 sayfa

Ateşin Dereyi 
Kurtardığı Gece
Nesin Yayınevi, Çocuk Cenneti 
Kitaplığı’na yeni kitaplar eklemeye 
devam ediyor. Manası bol, resimleri 
güzel, isimleri şiirsel 
olan bu çocuk kitapları 
gönül çeliyor. Ateşin 
Dereyi Kurtardığı Gece, 
geleneksel bir Çin 
efsanesinden esinlenerek 
yazılmış; kuruyan 

bir derenin, bir ressamın inancıyla 
tekrar gürüldemesinin öyküsünü 
anlatıyor. Ressam, hiç durmadan 
dereyi resimlerse onun tekrardan 
canlanacağına inanıyor ve yılmadan 
çalışıyor. Nitekim ressamın inancı işe 
yarıyor. Kitap, “İnanç içinde, dışarıda 
arama, kendine inan,” diye fısıldıyor.
Marc Buléon, Akiko Fukata
Resimleyen: Odile Kayser 
Çeviren: Ali Nesin 
Nesin Yayınevi /  36 sayfa

Musluk ile Çiçekli 
Çini Tabak
Evrensel Çocuk Kitaplığı, 2004’te 
Bolonya Çocuk Kitapları ödülünü 
almış, 10 kitaplık “Renkli Düşler” dizisi 
ile bizi çağdaş İran çocuk edebiyatıyla 

tanıştırıyor. Hepsi 
de farklı yazar ve 
çizerlerce hazırlanmış 
olan dizi, çocuklara 
yeni bir kültürün 
kapılarını açıyor. 
Musluk ile Çiçekli 
Çini Tabak’ın hazin 

aşk öyküsünde ise Doğu’ya özgü bir 
aşk, masalsı ve nahif bir dille, incelikli 
çizimler eşliğinde anlatılıyor.
Mohammad Reza Shams 
Resimleyen: Ali Mafakheri 
Çeviren: Fulya Ali Koç 
Evrensel Basım Yayın / 24 sayfa

En Güçlü Benim!
Birçok masalın güçlü kişisi, 
başkahramanıdır Kurt. Batı 
edebiyatında birçok metinde “kötü 
adam” rolünü üstlenir. Mario Ramos’un 
yazıp resimlediği ve Fransızca’dan 
Yıldırım Türker’in çevirdiği En Güçlü 

Benim’deki kurt ise 
bize işin içyüzünü 
gösteriyor.  Öykü, 
kabadayılık yapan 
kişilerin böyle 
davranmasında bizim 
kabul ve algımızın 
oynadığı rolü yalın 
bir dille anlatıyor.  

Ramos, güç kavramına farklı bir bakış 
getirdiği öyküyü bir okul bahçesinde 
izlediği çocukların davranışlarından 
esinlenerek yazmış. Özellikle de güçlü 
olanın zayıfa karşı tutunduğu tavırdan, 
kabadayılıktan.
Yazan ve Resimleyen: Mario Ramos 
Çeviren: Yıldırım Türker 
Kır Çiçeği Yayınları / 32 sayfa

 ÇOCUK

Nuh Arpasuyu Evden Kaçıyor
Hangimiz çocukluğumuzda evden 
kaçma hayalleri kurmamışızdır? Bu 

kaçma isteğinin 
özgürlük ve büyüme 
arzusu içerdiği kesin. 
Ama özgürlükle 
kendinden ve 
gerçeklerden 
“kaçma” arasındaki 
o ince çizgiyi ayırt 
etmeyi ve gerçeklerle 

yüzleşmeyi insan nasıl öğrenebilir? 
46 dile çevrilen Çizgili Pijamalı Çocuk 
kitabı ile tüm dünyada tanınan John 
Boyne’un ikinci çocuk romanı Nuh 
Arpasuyu Evden Kaçıyor işte bu zorlu 
sorunun yanıtına soyunuyor.
John Boyne 
Çeviren: Zarife Biliz 
Tudem Yayınları / 208 sayfa

Doktor Proktor’un 
Osuruk Tozu
Uçuk kaçık mucit Doktor Proktor, 
bahar nezlesine karşı bir toz bulmaya 
çalışırken, osuruk tozunu bulur. 
Bulmasına bulur da, bu icadın ne işe 
yarayacağı konusunda en ufak bir 
fikri dahi yoktur. Tozu ilk deneyenler, 

mahalleye yeni 
taşınan bitirim 
Çörek ile arkadaşı 
Lise olur. Çörek’in 
aklına Doktor 
Proktor’un bile 
düşünemediği 
parlak bir fikir 
gelir. Bu sıradışı 
üçlü doktorun 
laboratuvarından 

Ölüm Deliği’ne, mahalleden 
kanalizasyon sistemine uzanan 
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Börtü Böcek Güncesi
Şiirsel Taş’ın bol böcekli kitabı Börtü 
Böcek Güncesi okuru, hayvanlar 

arasında 
öldürülmeyi ve 
beslenmeyi hak 
edenler diye 
yaptığımız ayrıma, 
yaşamın doğal 
dengesine ve insan 
olarak kendimizde 
bulduğumuz 

“öldürme hakkına” yeni bir gözle 
bakmaya davet ediyor. Büyüyünce yazar 
ve böcekbilimci olmaya karar vermiş 
olan 12 yaşındaki Çekirge’nin merak 
ve eğlence dolu güncesi yeni kuşak 
çevrecilerin yetişmesi için imdada 
koşuyor.
Şiirsel Taş
Hayykitap / 160 sayfa

Çiftçi Karıncalar 
Köleci Karıncalara Karşı
Toprak Işık bu kez alegorik bir romanla 
okurlarının karşısında. Tudem 

Yayınları’ndan çıkan, 
Çiftçi Karıncalar 
Köleci Karıncalara 
Karşı adlı kitap, 
görünenin 
ardındakine ve 
barışçıl bir dünyanın 
olanaklarına mercek 
tutuyor. Romanın 

temel izleğinde, çiftçi karıncaların 
savaşçı karıncalara direnişi, köle 
karıncalara içinde yaşadıkları düzeni 
ve kendi hayatlarını sorgulatması yer 
alıyor. Yazar, aslında yüzyıllardır insana 
özgü temel toplumsal sorunları, alegorik 
bir kurguyla, mikro bir dünyanın 
canlıları ile anlatıyor ve “Savaşmak güzel 
değil!” diyor.
Yazan: Toprak Işık 
Resimleyen: Sedat Girgin 
Tudem Yayınları / 112 sayfa

Ben Çocukken - Maskeli Şenlik
Pinokyo’yu tanımayanınız yoktur. 
Yalan söyleyince burnu uzayan bu 
tahta kuklanın yaratıcısını biraz 
daha tanımaya 
ne dersiniz? 
Collodi’nin kendi 
çocukluğundan 
esinlenerek yazdığı 
haylaz mı haylaz 
iki öykü, Ben 
Çocukken - Maskeli 
Şenlik adlı kitapta 

Ena Mena Dosi
Ena Mena Dosi geçmişle bugünü bir 
araya getiren öyküler anlatıyor. İlk 
bölümde, içinde birçok lezzeti bir arada 
barındıran, bugün artık söylenceye 
dönüşmüş bir İstanbul’un, Bakırköy’ün 
öykülerini okuyoruz. Hilda ve Mako, 
balıkçı Hristo, asıl adı Kirkor olan 
aktör Kenan Pars, tarihte bir utanç 
lekesi olarak duran 6-7 Eylül günleri, 
Rıfat Telgezer Cambazhanesi’nin 

gösterileri, Rasim 
Amca’nın kitapçı 
dükkânı ve okul 
günleri… Kitabın 
ikinci bölümünde 
İçözü’nün “bugün”ü 
yansıtan öykülerini 
okuyoruz.  “Hepimiz 
bir ebru tablosunu 
oluşturan farklı 

renkleriz,” diyen yazar, artık geçmişte 
kalan çok kültürlü bir İstanbul’u ve 
çocuklar arasında din, dil ayrımı 
gözetmeden yeşeren sevgileri anlatıyor.
Nur İçözü
Altın Kitaplar / 152 sayfa

Puldan, Taştan, Lahanadan
Yirmi beş yıldır çocuklar için yazan ve 
bu süre içerisinde otuza yakın kitaba 
imza atan Sevim Ak’ın yeni romanı 

Puldan Taştan 
Lahanadan, 
eşelenme 
meraklısı, 
durduğu yerde 
duramayan, 
baktığı her 
şeyde gizemli 
bir yan bulmaya 
alışık olan ve 
bu merakı 
nedeniyle yakın 
çevresinde beş 

yaşından beri Köstebek adıyla tanınan 
bir oğlan çocuğunun hikâyesini 
anlatıyor. Bu hikâyede ona, yolu eski 
aile evinden geçen simetri düşkünü 
Simri Adam eşlik ediyor. Şişirilmemiş 
balonlar, evini kaybetmiş anahtar, 
terk edilmiş mor taşlı yüzük, yüzme 
sevdasını yitirmiş bumburuşuk kâğıt 
gemi, çarpışmayı unutmuş bilyeler… 
Köstebek’in topladığı bu nesneler annesi 
için çöp, Köstebek içinse “yarım kalmış 
yaşamlar”. Sıradışı kahramanlarla 
sıradışı bir macera…
Sevim Ak 
Resimleyen: Behiç Ak
Can Çocuk Yayınları / 88 sayfa

inanılmaz bir maceraya atılır.  Norveçli 
yazar Jo Nesbø’dan adı gibi komik ve 
eğlenceli bir kitap. 
Jo Nesbø 
Çeviren: Ali Arda
Pegasus Yayınları / 248 sayfa

Yağmur Damlalarından Kolye 
1963 yılında  Lewis Carroll Shelf 
Ödülü’ne, 1972 yılında Edgar Allan 
Poe Genç Macera Kitabı Ödülü’ne 
layık görülen Joan Aiken’in Yağmur 
Damlalarından Kolye adlı kitabı, 

dilimize geç 
kazandırılmış bir 
klasik. 8 öyküden 
oluşan kitabın kapısı 
büyülü bir gerçekliğe 
açılıyor. Öykülerin 
kahramanları ve 
dekoru, aslolanı 
görmemizi engelleyen 

bütün detaylardan, bütün fazlalıklardan 
sadeleştirilmiş. Hayal gücünün tüm 
imkânlarını kullanan naif öyküler 
bunlar. Şiirsel bir dil, güçlü bir imgelem, 
her şeyin mümkün olduğu bir rüya 
âlemi… 
Joan Aiken 
Resimleyen: Jan Pieńkowski
Çeviren: Ada Sayhan 
Tudem Yayınları / 88 sayfa

Kedi Kız Minus
Hans Christian Andersen Ödüllü 
Annie M. G.  Schmidt’in kaleme aldığı 
Kedi Kız Minus, çocuklara verdiği 
gazetecilik etiği, mantığı, duygusu 
ve çarpıcı edebiyatıyla dikkate değer 
bir roman. Romanımızın kahramanı, 
insana dönüşmüş bir kedi. Normal 

bir kız gibi görünse 
de davranışları onu 
ele veriyor. Geceleri 
çatılarda dolaşıyor, 
sinirlendiğinde 
hırlıyor, mutlu 
olduğunda başını 
sürtüyor, mahallenin 
kedileri ile sohbet 
ediyor. Kedilerden 

öğrendiği kayda değer haberleri gazeteci 
Bay Tibe’ye aktarıyor ve nihayet bir 
gün görünenin arkasındaki gerçekleri 
keşfediyor. Bu romanı sadece çocuklar 
değil -özellikle medyayla alâkalı- 
büyükler de okumalı.
Annie M. G. Schmidt
Resimleyen: Carl Hollander 
Çeviren: Gül Özlen
Çınar Yayınları / 176 sayfa
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 GENÇLİK

Haydi Konuş Artık
Alacakaranlık bir dönem, ergenlik 
dediğimiz şey. Ergen olmak da 
ergenle birlikte yaşamak da zor 
zanaat.  Ergenliği herkes yaşar; ne var 
ki, o dönem atlatılıp da üzerinden 
yıllar geçtikten sonra ergen olmanın 
ne menem bir çile olduğu unutulur. 
Haydi, Konuş Artık on üç yaşındaki 

sizi bekliyor.  Bu öyküler, “olanaksızlık” 
içindeki çocukların bile yaratıcılık, 
neşe ve zekâ sayesinde her işin altından 
kalkabileceklerini gösteriyor. Türkçe 
baskı özgün resimleriyle de övgüyü hak 
ediyor. Emine Bora fırçasıyla Collodi’ye 
yeniden can vermiş. 
Carlo Collodi  
Resimleyen: Emine Bora 
Çeviren: Filiz Özdem  
Yapı Kredi Yayınları / 72 sayfa

Dedem Bir Kiraz Ağacı 
Çağdaş İtalyan edebiyatının, Hans 
Christien Andersen Ödülü dâhil pek 
çok ödül almış usta kalemi Angale 

Nanetti’den ölümle 
ve yas gerçeğiyle baş 
etmeye dair sıcacık 
bir hikâye: Dedem 
Bir Kiraz Ağacı. 
Önce anneannesini, 
sonra dedesini 
kaybeden Tonino 
ölüm gerçeğiyle 
yüzleşmek ve onu 

anlamlandırmak zorunda. Yazar, 
bu hesaplaşmayı bir çocuğun sesini 
satırlarda duyurarak; hüzünlerini, 
sevincini, zengin anlam dünyasıyla 
birlikte yansıtarak yapıyor. Okuru 
doğaya, insanlara, yaşama daha ilgiyle 
ve sevgiyle bakmaya çağırıyor.
Angela Nanetti   
Resimleyen: Anna-Elena Balbusso 
Çeviren: Sema Tuksavul 
Günışığı Kitaplığı / 160 sayfa

Karin’in yaşadığı 
ergenlik sancılarıyla 
bizi ergenlik denilen 
alacakaranlığın içine 
çekiyor. Karin’in 
annesiyle yaşadığı 
iletişimsizliğin 
onun benliğinde 
nasıl onmaz yaralar 
açtığını gösteriyor. 
Pressler’in kitabı bir ergenlik çağı 
kitabı ama gönül ister ki bu kitabı 
sadece ergenlik çağında olanlar değil, 
“ergenlerle didişme çağında olanlar” 
da okusun.
Mirjam Pressler 
Çeviren: Zeynep Ersözlü 
Kelime Yayınları / 152 sayfa

Sorgu ve Yanıt 
Patrick Ness’in çarpıcı bir distopya 
anlatısı olan “Kaos Yürüyüşü” 
üçlemesinin ikinci kitabı... Üçlemenin 

ilk kitabı Umut 
Bıçağı’nda erginleme 
öyküsü başlayan 13 
yaşındaki Todd, bu 
kitapta, otorite ile 
iktidarı ve bireyin 
onun karşısındaki 
konumlanışını 
tüm çetrefilliğiyle 

sorgulayan macerasına devam ediyor. 
Bu macerada umutla umutsuzluk, iyi 
ile kötü sürekli iç içe giriyor. Yazar 
kolaycı ayrımlara, basit bir düalizme 
sığınmıyor. Büyüme, bir yetişkin ve 
toplumun parçası olma sorunsalı hem 
bireysel hem toplumsal yönleriyle 
hassas bir gözlem gücü ve eleştirellikle 
işleniyor. 
Yazan: Patrick Ness  
Çeviren: Kerem Işık 
Tudem Yayınları / 368 sayfa

Sınıfın Yenisi
Son dönem edebiyatımızın önemli 
isimlerinden Behçet Çelik’in “Köprü 
Kitaplar” serisi için kaleme aldığı 
Sınıfın Yenisi, ilkgençlik çağındaki 
okurlara hitap eden ve kahramanlarını 
da onların 
arasından seçen bir 
roman. Sınavları 
kazanamayınca 
evlerinin yakınındaki 
bir okula gitmek 
zorunda kalan Emre 
ile kendini yalnız
hissettiği bu yeni 

ortamda edindiği dostu Arda’nın 
hikâyesi… Gençliğin değişen halleri, 
ebeveyn-genç iletişimi, uyumsuzluk, 
aşk, karşı cinsler arasındaki sorunlar 
gibi konulara eğilen Sınıfın Yenisi’nin 
genç okurların hayatına güzel bir 
pencere açacağı kesin.
Behçet Çelik
Günışığı Kitaplığı / 156 sayfa

Kimsin Sen?
Ödüllü yazar Miyase Sertbarut’un 
Kimsin Sen adlı romanı, ergenlik 
gelgitleriyle mücadele içindeki 
bir grup lise öğrencisinin sırlarla 
dolu kimlik arayışını resmediyor. 

İlkgençliğe 
adım atarken, 
çocukluğu 
anımsatan 
nesnelerin 
yaşamdan 
uzaklaştırılması, 
medya 
tarafından 
dayatılan 
ideal güzellik 
anlayışının 

karikatürize edilerek sorgulanması, ilk 
aşkın beraberinde getirdiği ürkek kalp 
çarpıntıları, vedalaşmalar, buluşmalar, 
yeni umutlar ve gelecek düşleri… 
Miyase Sertbarut’un empati kavramı 
üzerine temellendirdiği Kimsin Sen 
adlı sürükleyici romanından akılda 
kalanlar.
Yazan: Miyase Sertbarut
Tudem Yayınları / 128 sayfa

Evde ve Uzakta
Nöstlinger’i artık hepimiz tanıyoruz. 
Onun açıkça taraf olan, çocukların 
ve ergenlerin yanında cesurca saf 
tutan anlatıları, “büyüklerin” ikiyüzlü 

dünyasına da ayna 
tutuyor. Yazar, 
Evde ve Uzakta 
da boşanmaların 
artmasıyla 
günümüzde 
giderek 
yaygınlaşan çok 
anne babalı aile 
modeli üzerinden, 
ergen çocukların 

yaşadığı sorunları, karşı çıkışlarını 
akıcı, mizah dolu bir dille, net ve 
çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.
Christine Nöstlinger
Çeviren: Suzan Geridönmez 
Günışığı  Kitaplığı / 196 sayfa
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Geçtigitti Geçtigitti Geçtigitti
Hollandalı yazar Marjolijn Hof ’un 
bu ilginç eseri, kaygılı bekleyişlerin 
yarattığı sıkıntı, gidene duyulan 

özlem, savaşın 
çocuk zihninde 
yarattığı izler gibi 
temalara yaslanıyor. 
Kahramanımız 
küçük Kiek’in babası 
uluslararası bir yardım 
örgütünü temsilen 
savaş bölgelerine gidip 

çalışan idealist bir doktor. Gerideyse 
oğluna kızan, içerleyen bir babaanne, 
kocasını anlamaya çalışan bir eş, her 
şeyi daha net anlamaya çalışan bir 
kız evlat bırakıyor. Geçtigitti Geçtigitti 
Geçtigitti kaygının içinde kalakalmış 
bir çocuğun yaşadıklarını abartmadan, 
romantikleştirmeden, alabildiğine 
gerçek ve doğal biçimde aktarıyor.
Marjolijn Hof
Çeviren: Burak Sengir 
Hayy Kitap / 118 sayfa

Balıkların Bununla 
Ne İlgisi Var
Bol ödüllü kitabı Saçtaki Tuz ile 
tanıdığımız Avi’den 8 öyküden oluşan 

yeni bir kitap: 
Balıkların 
Bununla 
Ne İlgisi 
Var? Yaşamı 
anlamaya 
çalışan çocuklar 
ve sanki 
büyümenin ne 
kadar beter bir 
şey olduğunu 
hiç yaşamamış 

gibi çocuklarını bundan sakınmaya 
çalışan yetişkinler! Ergenlerin 
gözünden büyüme sancılarının 
yalın ama çarpıcı bir dille anlatıldığı 
öykülerde yanıtı zor sorular karşımıza 
dikiliyor. 
Avi
Çeviren: Şiirsel Taş
Hayykitap / 144 sayfa

Yaşam Tehlikelidir 
Dünyanın çeşitli yerlerinde 
öğretmenlik yapmış olan yazar Andy 
Mulligan, Yaşam Tehlikelidir’de 
sıradışı bir yatılı okul hikâyesi 
anlatıyor. Kimsenin istemediği 
sıradışı çocukları konu edinen kitap, 
sistemin dışına itilenlerin hiç de “kötü 
olmadıklarını”, doğru yaklaşım ve 

sevgiyle bütün 
çocukların kendi 
yeteneklerini 
ortaya 
çıkarabildiklerini 
ve hayatın 
büyükler kadar 
küçükler için 
de “tehlikeli” 
olabileceğini 

son derece gerçekçi, ama aynı 
zamanda macera dolu bir tarzla 
romanlaştırıyor.
Andy Mulligan 
Çeviren: Zarife Biliz
Tudem Yayınları / 520 sayfa

 BAŞVURU

Beynini Eğit
Gri maddenizi çalıştıracak 2000 soru 
ve cevap! İş Kültür Yayınları’ndan 
çıkan Beynini Eğit, hem bilgi veriyor 
hem eğlendiriyor hem de bilgi 
edinmeyi nitelikli vakit geçirilebilecek 

bir oyun 
haline 
getiriyor. 9-16 
yaş grubuna 
önerilen 
kitap doğa, 
coğrafya, 
bilim ve 
icatlar, tarih, 
spor ve sanat 
alanlarında 
yeni ve 

heyecan verici bir soru-cevap 
sistemiyle hazırlanmış. Güzel resimler, 
rahat okunur sayfalar, herkesin ilgisine 
hitap edebilecek konular ve kolaydan 
zora doğru giden sorular… Alternatif 
bir ders ve tatil kitabı.
Kolektif 
Çeviren: Ayşe Hacımirzaoğlu 
İş Kültür Yayınları / 319 sayfa

101 Deyim - 101 Öykü 
Çocuk kitaplarıyla tanıdığımız 
Süleyman Bulut’un, Tudem 
Yayınları’nın “Kültürümüzün Temel 
Eserleri” serisinden çıkan, halk bilimi 
alanında yapılmış çalışmaları tarayarak 
hazırladığı, 101 Deyim, 101 Öykü adlı 

derleme kitabı, 
deyimlerimizin 
anlam ve 
kökenlerini birer 
öykü eşliğinde 
anlatıyor. 
Anadolu 
topraklarını 
mesken tutmuş 
çeşitli ulusların 
sosyo-kültürel 

yaşantılarından kesitler de sunan 
öyküler, kitaba tarihi ve mitolojik bir 
doku katıyor. Türkçe derslerine canlı 
ve eğlenceli bir şekilde kaynaklık 
edebilecek olan kitabın aynı yöntemle 
kotarılmış bir de kardeşi var: 101 
Atasözü, 101 Öykü.
Süleyman Bulut 
Resimleyen: Sait Munzur 
Tudem Yayınları / 184 sayfa

Çocuklar İçin Ortaçağ
Ortaçağ hep söylendiği gibi karanlık 
bir dönem miydi? Tarihçi Jacques 
Le Goff ’a göre değildi. Aksine, 
çok keyifli bir söyleşi formatında 
ilerleyen Çocuklar İçin Ortaçağ adlı 
kitabında Goff, dönemin bugünkü 
Avrupa’nın temellerini oluşturan 
değerleri yarattığının altını çiziyor. 
Ortaçağ’ın çocukluğumuzun 
düşlerini süsleyen şövalye 

efsaneleri, 
şatolar ve 
katedrallerden 
oluşan 
büyüsüne, 
üniversitelerin 
kuruluşu, 
skolastik 
düşüncenin 
felsefeye 
katkısı, yerel 
dillerin gelişimi 
gibi genelde 

üzerinde durmadığımız tarihsel 
gerçeklikleri de ekleyerek tarih 
bilincimizin gelişimi için kayda 
değer bir katkıda bulunuyor.
Jacques Le Goff,  Jean-Louis Schlegel 
Çeviren: Orçun Türkay
Yapı Kredi Yayınları / 124 sayfa

http://www.ykykultur.com.tr/yazar?id=659
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Nelere Hayır Demeliyiz? -
Cinsel Tacize Hayır!
Timaş Yayınları’nın Fransızcadan 
çevirtip uyarladığı “Nelere Hayır 
Demeliyiz?” serisi, çocuklara 
tüm haksızlıklara, kötülüklere ve 
adaletsizliklere “hayır” demenin 

anlamını 
ve yollarını 
gösteriyor. 9 
yaş ve üzeri 
için tavsiye 
edilen seri, kötü 
muameleye, 
haraca, cinsel 
tacize, şiddete, 
hoşgörüsüzlük 

ve ırkçılığa karşı olmayı konu edinen 
5 kitaptan oluşuyor. Cinsel Tacize 
Hayır ise beş çizgi öyküyle, bir 
komşunun, kuzenin, bir yabancının, 
“antrenörün”, üvey babasının tacizine 
uğrayan çocuk örneklerini akıllara 
kazınacak sadelikte vererek, taciz 
karşısında çocuğun olası tavırlarını ve 
yapması gerekeni açık ve özlü biçimde 
gösteriyor.
Delphine Sauliere
Çeviren: Gizem Şakar
Timaş Yayınları / 34 sayfa

Küçük Filozoflar -
Karl Marx’ın Hayaleti 
Felsefeyi hoş bir düşünme serüveni 
haline getiren, sorduğu sorularla 
yanıtlara yönelten yeni bir felsefe 
dizisi: “Küçük Filozoflar”. Dizi büyük 
boy, renkli ve resimli 7 kitapla, 
insanlık tarihinde yer etmiş, insanlığa 
ışık sunmuş bir filozofun izini 
sürüyor. Önce o filozofa dair gerçek 
ya da hayali bir öyküye bizi dâhil 

ediyor. Sonra 
da filozofun 
düşünce akışına, 
temel soru ve 
kavramlarına, 
yanıt arayışına 
katılarak, 
onunla birlikte 
bir serüvene 
çıkmamızı 
sağlıyor. 

Çocuklarımız böylece Descartes, 
Kant, Sokrates, Marx, Paul Ricoeur, 
Leibniz ve Lao-Tzu’yla tanışmış 
oluyor.
Ronan de Calan 
Resimleyen: Donatien Mary 
Çeviren: Cemal Yardımcı 
Metis Yayınları / 64 sayfa

Duygularımı Çiziyorum - 
Annem ve Babam Boşanıyor 
Bir sosyal hizmet uzmanı ve 
sanat terapisti olan Marge Eaton 
Haagard’dan, çocukların duygularını 

çizerek daha 
iyi ifade 
edebildikleri 
gerçeğinden 
yola çıkarak 
hazırlanmış, 
çocuklarla 
çalışan 

pek çok farklı disiplinden 
uzmanın faydalanabileceği bir seri: 
“Duygularımı Çiziyorum”. Kişisel 
farklılıkları kabullenme, ölüm, 
hastalık, öfke kontrolü, anne babanın 
boşanması, yetişkin istismarı gibi 
konuların ele alındığı kitaplar 
çizim yapma, boşluk doldurma ve 
işaretleme yöntemiyle çocuğu duygu 
ve düşüncelerini kâğıda aktarmaya, 
dolayısıyla baş etmekte zorlandığı 
duygu ve düşünceleri tanımlamaya 
yönlendiriyor.
Marge Eaton Heegaard  
Çeviren: Ceren Kınık 
İletişim Yayınları
40 sayfa

Bilinçli Tüketiyorum 
Fransız menşeli bir kitap olan 
Bilinçli Tüketiyorum, hepimizi 
gezegenimizi korumak için 
“hemen şimdi” harekete geçmeye 
çağırıyor. Tüketim biçimlerimizin ve 
bilincimizin derinliklerine inen kitap, 
tüketim alışkanlıklarımıza farklı bir 

pencereden 
bakmamızı 
sağlıyor. 
Reklamların 
üzerimizdeki 
etkisinden, 
atıklarımızı 
nasıl 
yöneteceğimize 
dek pek 
çok konuda 
bilgi veriyor. 

Eğlendirici ve öğretici testlerle 
birlikte evde kendi kendimize 
üretebileceğimiz şeylerin yapılış 
yöntemleri, keyifli bir okuma süreci 
sağlıyor.
Yazan: Isabelle Nicolazzi 
Resimleyen: Laurent Audouin, 
Catherine Levesque 
Çeviren: Gülay Oktar Ural 
Caretta Çocuk Yayınları / 32 sayfa
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yitirmeyen bir çocuğun arkadaşları 
tarafından anlaşılma ve kabul görme 
hikâyesi… Kitap empati ve farklılık 
gibi temaları başarıyla ele alıyor, yol 
gösteriyor.
Bénédicte Gourdon 
Resimleyen: Malika Fouchier 
Çeviren: Özden Tuna 
Desen Yayınları / 32 sayfa

Hayvanların Çılgın Hayatı 
Hayvanlara kendi “insan” hayatımızın 
penceresinden bakmanın cazibesi 
hiçbir zaman azalmıyor. Marion 
Montaigne’in Hayvanların Çılgın 
Hayatı adlı resimli kitabı, 40 hayvan 

hakkında 
sevimli 
çizimlerle bezeli 
40 maddede, 
mizahının 
başrol 
oyuncuları 
olan hayvanlar 
hakkında 
ilginç bilgiler 
verirken, onlara 

okuru gülümsetmede hiç zorluk 
çekmeyen insani özellikler ve tasalar 
da bahşediyor. Hayvanların büyülü ve 
şaşırtıcı âlemine kendi “çılgın” bakış 
açımızdan misafir olmak, yaşadığımız 
çemberin dışında çok zengin ve 
muazzam bir dünya olduğunu 
hatırlamak ve en önemlisi bol bol 
gülmek için iyi bir kaynak.
Yazan ve Resimleyen: Marion 
Montaigne  
Çeviren: Gökçe Mine Olgun 
Desen Yayınları / 92 sayfa

1914 - 1918 Siperlerdeydik
1946 doğumlu Tardi, savaşmayı 
reddederek mesleğinden istifa eden 
bir askerin oğlu. İlk çizimlerini 1969 
yılında yayımlayan Tardi’nin çizgi 
roman edebiyatındaki yeri tartışılmaz. 

Çizgi romanın 
yerleşik 
kahraman 
algılayışını yerle 
bir eden ve 
kahramanlarını 
anti-
kahramanlardan 
seçen sanatçı, 
1914-1918 
Siperlerdeydik 

ile I. Dünya Savaşı’nı kendine konu 
ediyor ve adına savaş denen iğrenç 
toplu “maceraya” kendi özgün 

merceğinden ışık tutuyor. “Ben 
sadece insanla ve onun acılarıyla 
ilgileniyorum,” diyen Tardi’den genç 
yetişkinler için çarpıcı bir çizgi roman
Yazan ve Resimleyen: Jacques Tardi 
Çeviren: Murat Yurdakul, 
Ece Candaş
NTV Yayınları / 128 sayfa

Alice Harikalar Diyarında
Lewis Carroll’ın tuhaflıklarla dolu 
hayal dünyasını, “tuhaf vizyonu” ile 
nam salmış bir başka yaratıcının, 
yani yönetmen Tim Burton’ın 
penceresinden görmeye ne dersiniz? 
Ünlü yönetmenin çektiği filmden 
uyarlanan bu çizgi roman, Alis›in 

serüvenlerini 
bire bir tekrar 
üretmekten 
ziyade, onlara 
yetişkinliğin 
eşiğinde birinin 
gözünden 
bakıyor, çocuk 
zihninin düşler 
aracılığıyla insanı 

özgürleştiren tarafına odaklanıyor ve 
kuşaklardır eskimeyen bir klasiğe taze 
bir soluk üflüyor.
Alessandro Ferrari 
Resimleyen: Massimiliano Narciso, 
Marieke Ferrari 
Doğan Egmont Yayıncılık /  96 sayfa
 
Asteriks ve Oburiks’in 
Doğumgünü 
Asteriks serisi, 1959 yılında 
ilk doğduğu günden beri ne 
cazibesinden ne de içerdiği mizahın 
popülerliğinden bir şey yitirdi. Tüm 
dünyayı fetheden “kudretli” bir 
imparatorluğa neşe ve doğallıkla 
direnen, hepsi birbirinden tuhaf 

bu Galyalılar 
hepimize 
umut ve keyif 
vermeye devam 
ediyor. Asteriks 
maceralarının 
50. yılı 
nedeniyle 
yayımlanan 
bu kapsamlı 
özel sayıda 

eski maceraları ve kahramanları da 
bulacaksınız.
Rene Goscinny, Albert Uderzo
Resimleyen: Albert Uderzo
Çeviren: Olcay Kunal
Remzi Kitabevi / 56 sayfa

 ÇİZGİ ROMAN

Spirou ve Fantasio - Z’nin 
Kaynaklarına Yolculuk  
Çizgi roman diyarı Belçika’dan 
gelen ve kendi ülkesinde çoktan 
klasikleşmiş olan Spirou ve Fantasio 
serisinin Türkçedeki albümleri dörde 
tamamlandı. İki kafadar, farklı kötü 
adamlarla ya da diktatörlerle ve 
hatta çatlak profesörlerle mücadele 
etmeye devam ediyor; çözmeye talip 
oldukları, sürekli değişen sorunlar 

içinde, paha 
biçilemez bir 
hayat bilgisi 
sunuyorlar. 
Z’nin 
Kaynaklarına 
Yolculuk, 
olay örgüsü 
içinde, zaman 
paradoksu, 
kelebek etkisi, 

kuantum mekaniği gibi popüler 
bilimsel ve felsefi tartışmalara da 
kendi üslubunca yer veriyor.
Jean-David Morvan, 
Yann le Pennetier 
Resimleyen: José-Luis Manuera 
Çeviren: Işık Ergüden 
Desen Yayınları / 52 sayfa

Ellerimdeki Kelimler 
Desen Yayınları’ndan çıkan, Belçika 
menşeli Ellerimdeki Kelimeler, 
eğlenceli ve hareketli çizimleriyle 

olduğu kadar 
konusuyla da 
dikkate değer 
bir çizgi roman. 
Duyma yetisi 
olmadığı için 
dünyayı elleriyle ve 
gözleriyle keşfeden, 
gene de neşesini 
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Ödüllü yazar Avi’yle ilk kez bol 
ödüllü kitabı Saçtaki Tuz sayesinde 
tanışmıştık. Yani genç okurlar Avi’yi, 
Türkçeye çevrilen bu ilk kitapla hatır-
layacaklardır. Hayy Kitap tarafından 
yayımlanan sekiz ödüllü bu macera ki-
tabının ardından, Balıkların Bununla 
Ne İlgisi Var? adını taşıyan öykü derle-
mesi geldi. Türkçeye geç kazandırılan 
Amerikalı yazar şimdi de “Badem ve 
Arkadaşları” serisinin ilk kitabı Kekik 
ile çocukların huzurunda… Gençler-
den sonra çocuklar da Avi ile tanışma 
fırsatı elde ediyorlar böylelikle.

TAŞRALI FARE KEKİK
Bu ilk kitapta, taşralı fare Kekik’in 

büyük şehir macerasına ortak olup, 
kedi ve farelerin zorlu dünyasına 
daha yakından bakacaksınız. Turun-
cu tüylere sahip, altın renkli Kekik’in 
mücadele ve keşiflerle dolu yolculuğu 
boyunca hem heyecandan soluk solu-
ğa kalacaksınız, hem de yüzünüzden 
gülümseme hiç eksik olmayacak. Yet-
mişin üzerinde kitaba imza atan New-
bery Ödüllü yazarın bu renkli mace-
rasının kahramanlarını ete kemiğe 
büründürense, Amerikalı yazar-illüst-
ratör Brian Floca. Floca’nın siyah be-
yaz çizgileri de maceraya ayrı bir renk 
katıyor; hikâye ve çizgiler birleşince 
adeta bir çizgi sinema izliyor hissine 
kapılıyor insan.

Taşralı genç fare Kekik’in yaşadı-
ğı küçük dünyanın ötesini merak et-
mesi ve bu merakını gidermek üzere 
büyük şehre doğru yola koyulmasıyla 

başlıyor serüven. “Bir fare yapması 
gereken neyse onu yapmalı,” cümlesi-
ni düstur belleyerek dere kıyısından 
biraz yukarıdaki yuvasını ve ailesini 
arkasında bırakan Kekik, yeni şeyler 
keşfetmenin sonsuz heyecanıyla bilin-
meyene doğru çiziyor rotasını. Dün-
yayı görmek için yola çıkan ve hiçbir 
planı olmayan kahramanımız, tam da 
bir yol ayrımında yaşlı tarla faresine 
rastlıyor. Yaşlı fare, ona daha güvenli 
olduğu için doğuya, Loş Orman’a doğ-
ru gitmesini salık verse de bu heyecan 
meraklısı fare güneye, tren yoluna git-
meyi tercih ediyor ve bir yük vagonu-
na atlayarak kedilerin “patron” olduğu 
büyükşehre, yani Amperkent’e doğru 
yola koyuluyor. Fareköy yakınlarında 
trenden iner inmez, kötü bir sürprizle 
karşı karşıya geliyor; kendisini fareleri 
yok etmeye adayan bir kedinin saldı-
rısına uğruyor. İşte iri kıyım Düşes ile 
böylece tanışmış bulunuyor. Derken 
kedi-fare kovalamacası ve heyecan 
dolu macera başlıyor… 

K.O.R.K.U’YA KARŞI SAVAŞ
Kekik, Düşes’e yem olmamak için 

son sürat kaçarken kendisini ansızın 
eski model bir Ford Mustang’ın için-
de buluyor. Burası, sonradan sıkı dost 
olacağı Korna’nın yuvası. Bir müzis-
yen olan ve Kemir Peynir Kulübü’nde, 
“Patlak Tekerler” isimli müzik grubuy-
la sahne alan Korna, Kekik’in yaban-
cısı olduğu bu dünyada ona rehberlik 
ediyor. Farelere karşı derin bir öfke 
besleyen beyaz kedi Düşes ise şehirde-
ki kemirgenlerin kökünü kazımaya ka-
rar vermiş ve bu amaçla da K.O.R.K.U  
(Kemirgen Ordusunu Reddeden Kedi-
ler Uygarlığı)’yu kurmuş. Ama fareler 
bu korkuyla başa çıkmaya kararlı ve 
birlikten güç doğar felsefesiyle hep be-
raber K.O.R.K.U’nun üzerine gidiyor-
lar… Başının tepesindeki tüyler yeşile 
boyanmış enteresan fare Korna,  taşra-
lı Kekik ve aralarına sonradan katılan 

beyaz laboratuvar faresi Kırıntı’nın 
dostluğu büyük bir yardımlaşma, da-
yanışma, paylaşma ve cesaret örneği 
çiziyor. Neredeyse arkadaşlarına iha-
net edecek olan Kırıntı’nın “vicdan” 
sahibi bir fare olduğunu ve ihanetin 
kıyısından döndüğüne şahit oluyoruz 
ayrıca. 

YANİ İŞTE, ANLATABİLDİM Mİ?
Taşralı fare Kekik şehirli farelerin 

yaşam biçimine çabucak uyum sağlı-
yor. Tanımadığı bu dünya ve pek bir 
şey anlamadığı konuşma tarzı karşı-
sında ilk başta biraz afallıyor elbette. 
Korna’nın “Hey abicim n’aber?”, “Çak 
bir dörtlük”, “Yani işte, anlatabildim 
mi?” şeklindeki cümleleri Kekik’e tu-
haf geliyor önce. Kitaptaki ilginç un-
surlardan biri de farelerin isimleri: 
Korna’nın anne ve babası Buji ile Vites, 
müzisyen arkadaşları Pedal ve Debri-
yaj, Piston, Akü, Bijon, Sinyal, Balata 
gibi diğer arkadaşlar…

Kekik, Korna ve Kırıntı, ayrı dün-
yalara ait bu üç fare, diğer fare dost-
larıyla el ele vererek Düşes’e ve onun 
sokak kedisi arkadaşı Batak’a karşı 
amansız bir mücadeleye girişiyorlar. 
Peki, bu mücadelenin galibi kim ola-
cak dersiniz; fare düşmanı iki azman 
kedi mi, yoksa güçlerini birleştiren 
kalabalık bir fare ordusu mu? Cevabı 
öğrenmek istiyorsanız kitabı okuma-
nız gerekiyor…

Kekik
Avi

Resimleyen: Brian Floca
Çeviren: Hande Anapa
Hayy Kitap, 211 sayfa 

Çizgi filmlerin eskimeyen teması “kedi-fare kovalamacası” bu sefer ünlü yazar Avi’nin kalemine 
düşmüş. Türkçedeki üçüncü kitabı Kekik ile yazar daha küçük yaştaki okurlarıyla bir buluşma 
ayarlıyor ve onları hızlı bir maceranın ortasına çekiyor.

Elif ŞAHİN HAMİDİ

Büyük şehir 
Kekik’i yutacak mı?
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Ellerimdeki Kelimeler
Bénédicte Gourdon

Resimleyen: Malika Fouchier, Le Gohan
Çeviren: Özden Tuna

Desen Yayınları, 32 sayfa 

olup bittiğini anlamakta ve elleriyle de 
söylemek istediklerini iletmektedir. 
Öğretmenin bu açıklamaları sınıfın 
Ali’yi daha iyi anlamasını sağlar. Sonra 
hep birlikte sessiz sinema oynarlar. Bu 
oyun tam da Ali’ye göredir. Öğretmen 
en iyi kimin oynadığını sorar. Bütün 
sınıf Ali’yi gösterir. Ali çok mutludur. 
Annesi okula Ali’yi almaya geldiğinde 
öğretmen olanları aktarır. Annesinin 
içi daha rahattır artık. Ali’nin okula ve 
sınıfa uyum sağladığı kadar, artık okul 
ve sınıf da Ali’ye uyum sağlamıştır. 

Belçika menşeli bu duyarlı ve eğ-
lenceli çizgi roman, son aylarda ilgiy-
le izlediğim, çizgi diline değer katan 
Desen Yayınları’nın kitaplığımıza bir 
hediyesi.

Düşünün, tümüyle işitsel engela-
şanlarla dolu bir partiye gittiğinizde, 
işaret dilini bilmiyorsanız eğer ken-
dinizi nasıl yalnız hissedersiniz. O 
anda asıl siz bir engelaşansınızdır. Du-
yarlılık, farkındalık; parmakla işaret 
ederek, zorla yardıma kalkarak değil, 
engelaşanları kalbimizle gördüğümüz 
zaman oluşacaktır. Engelaşan Ali bu-
nun çok güzel bir örneği…

Tekerlekli sandalyesiyle meclise gi-
rip çıkmakta zorlanan milletvekilimiz 
Şafak Pavey, “özürlü” tanımından ra-
hatsız. O “engelli” denmesinden yana. 
Sakat, kötürüm gibi sözcüklerse son 
derece rencide edici. Kör, sağır, dilsiz 
ve topal dememek adına “bedensel en-
gelli” tanımı yaygınlaştı. Ancak yaşa-
mak için bir engel değil hiçbiri… Oysa 
sadece “kör” dense bilinecek ki gözleri 
görmüyor, “dilsiz” dense konuşama-
dığı anlaşılacak; “engelli” dendiğinde 
ise sanki bütün çözüm yolları tıkan-
mış oluyor. Yine de Şafak Pavey hak-
lı; “özürlü” demektense “engelli” daha 
iyi. Bana göre ise “engelli” demektense 
“bedensel dezavantajlı” daha iyi. Halk 
arasındaki kör ve sağır kelimelerini 
kullanmaktan çekiniyoruz ama en du-
yarlı tanımlamalar da bunlar sanırım. 

Bedensel dezavantajlı bütün insan-
larımızı kapsayacak doğru dürüst bir 
sözcük yok ne yazık ki. Bu durum ara 
ara kafamı çok kurcalar. Çocuklarla 
herkes için park ve durak tasarımı atöl-
yeleri yaparken, hitapta zorluklar çekti-
ğimi hatırlıyorum. Sonunda kendime 
bir kelime buldum; “ENGELAŞAN”. 
Tabii, buldum diyorum ama bu sözcük 
daha önce bir yerde telaffuz edildi mi 
emin değilim, ayrıca bedensel engelli-
lerle ilgili konuşmalarda engel aştıkla-
rından hep söz edilir. Yani bu sözcüğe 
ulaşmak hiç de zor ya da meziyet de-
ğil… Hep birlikte bu sözcüğü deneme-
ye ne dersiniz?

 Ellerimdeki Kelimeler adlı çizgi 
romanın kahramanı Ali, altı yaşında 
bir işitsel engelaşan. Ali, “Herkes gibi 
görünüyorum. Yolda karşılaştığım hiç 
kimse farklı olduğumu anlamıyor. Her-
kes gibi yürüyorum, herkes gibi gülü-
yorum, herkes gibi oyun oynuyorum, 
herkes gibi yemek yiyorum,” diyor. 

Ali, annesi konuştuğunda onun sesi-
ni duyamıyor. Ali’ye göre duymadığını 
bilmek annesini hep üzüyor. Oysa Ali 
duymanın nasıl bir şey olduğunu bilmi-
yor. Bu nedenle üzülmediğini söylüyor 
biz okurlara. Ali dudak okuyarak anlı-
yor ve işaret dili ile cevap verebiliyor. 

Annesi babası bu işaret dilini biliyor. 
Dudak okuyabildiği için de Ali sıradan 
bir okula gidiyor, işitsel engelaşanlar 
için özel bir okula değil. 

Ali’nin kardeşi yok, evde yalnız ol-
maktan şikâyetçi. O da diğer çocuk-
larla oynamak istiyor. Bu çok kolay 
olmuyor tabii. Neyse ki Ali’nin “mü-
kemmel” bir arkadaşı var: Can. Ali, 
Can’la anlaşmakta zorlanmıyor, çünkü 
o konuşurken hep mimiklerini kulla-
nıyor. Futbol oynamayı çok seviyorlar. 
Maç başlıyor. Sert bir oyun. Bağrışlar, 
çığırışlar, çarpışmalar, tekmeler, gol-
ler... Top, Can’da. Ali’nin arkasından 
ayağında top koşuyor. Ali’ye seslene-
rek pas veriyor ama Ali duyamıyor. 
Bu durumdan yararlanan karşı takım 
gol atıyor ve bizimkiler yeniliyor. Can, 
Ali’ye küsüyor, Ali üzülüyor. 

Çocukların acımasız olduğu söyle-
nir. Oysa bu tam anlamıyla doğru de-
ğildir. Vicdan öğrenilen bir şeydir. Ço-
cuklar büyüdükçe daha duyarlı olurlar. 
Can, Ali’nin engelleri nasıl aşabileceği-
ni unuttu. Bütün bunlar Ali’nin futbol 
oynamasına engel olmamalı. Engelleri 
aşmak için her zaman doğru ortamlar 
olmayabilir. Bunun için çaba gerekir. 
Bu sonuca, sınıf öğretmenlerinin resim 
dersinde otoportre yaptırması sırasın-
da yaşananlardan varıyoruz. Ali resim 
dersinde ne yapılacağını tam anlaya-
mıyor ve arkadaşlarının çizdiklerini 
izliyor. Her öğrenci kendini çiziyor. O 
da denemek ister. Kendini çizer. Ama 
bir kâğıda değil… Sağ eline bir ağız, 
sol eline ise bir göz çizer Ali.  Öğret-
meni çok etkilenir ve gülümser. Sınıfa 
Ali’nin resmini (yani ellerini) gösterir 
ve anlatır. Ali gözleriyle çevresinde ne 

Desen Yayınları’ndan çıkan, Belçika menşeli Ellerimdeki Kelimeler, eğlenceli ve hareketli 
çizimleriyle olduğu kadar konusuyla da dikkate değer bir çizgi roman. Duyma yetisi olmadığı için 
dünyayı elleriyle ve gözleriyle keşfeden, gene de neşesini yitirmeyen bu çocukla tanışın…

Simla SUNAYEngelaşan Ali



Nar Düştü Kar Üstüne
Refik Durbaş

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Can Çocuk Yayınları, 48 sayfa

Deniz Olsun Adı
Adil İzci

Resimleyen: Sadi Güran
Günışığı Kitaplığı, 112 sayfa 

dal dal, gökyüzünce / Çiçekler binlerce; 
renk renk, yeryüzünce”. Kitabı oluştu-
ran şiirlerin en temel özelliklerinden 
biri, yazarın, çocukların hizasından 
dünyaya kararlı, meraklı bakabilmesi. 
Bu şiirlerde yer alan sözcüklerin hiçbiri 
“yapıştırma” gibi durmuyor, çocukluk 
hayatından akıp gelmiş, doğal bir se-
yir içinde şiire yürümüş tadı bırakıyor 
sözcükler. Şairin göğsünde açık unu-
tulmuş çocukluk penceresinden içeri 
dolan rüzgâr, güneş ve yağmurla ser-
pilmiş sözcüklerin kendi aralarında içli 
bir konuşması. 

Kitap, İpek ve Günizi’ne ithaf edil-
miş, bu iki güzel isim birçok şiirde 
bize eşlik ediyor. Konuşuyor, gösteri-
yor, soruyor, açıklıyorlar. Şiirleri du-
rağanlıktan kurtarıp hareket ettiriyor-
lar. Biz onlara kitabın “güzel özneleri” 
diyelim. Şiirler modern şiirin yapı 
özelliklerinden yararlanmış, serbest 
ve rahat bir söyleyişe yaslanıyor. Bazı 
şiirlerde çok zekice ve göze sokmadan 
dilbilgisine dair uyarılarda da bulunu-
yor şair. Kitabı okuyanlar şiirlerde yer 
alan sözcük kadrosunun genişliğine 
de dikkat edecektir. Güzel taşınmış 
ve bugüne devredilmiş bir çocukluk 
yaşıyor bu kitapta: “Babamın ıslığında 
saka, iskete / Çocukluğundan alıp bu-
güne getirdiği.”

Günümüz şiirinin ustalarından Re-
fik Durbaş’ın çocuklar için yazdığı Nar 
Düştü Kar Üstüne adlı şiir kitabı, “Ateş 
içinde köz vardır, söz içinde söz vardır. 
Benim yüreğimde sevinç vardır, özgür-
lük vardır, çocukluğum vardır,” cümle-
lerinin de yer aldığı “Çocukluğum En 
Temel Hakkımdır” adını taşıyan bir gi-
riş yazısıyla 22 şiirden oluşuyor.

İlk şiir, “Arkadaş” adını taşıyor. Ki-
tabı okuyacak olan çocukları şiirli bir 
oyuna çağırmak için önce arkadaşlığa 
davet ediyor. Kitabı oluşturan şiirle-
rin tamamında yalın, duru ve akıcı bir 
söyleyiş egemen. Bazı şiirlerde ses ve 
anlam bir “mani”den çıkıp gelmiş gibi 
kulağımızı okşuyor: “Üç taş beş taş yedi 
taş / İzmir’de Saat Kulesi / İstanbul’da 
Dikilitaş”. Fakat bu söyleyişi ortaya çı-
karan sözcükler tesadüfen yan yana 
gelmiş değil, her biri özenle ve belli bir 
düzen içinde yerini almış. 

Kitapta yer alan ilginç şiirlerden biri 
“Konak”. Pek çoğumuzun bildiği teker-
lemeleri yeniden üretiyor şair: Zaman, 
masal, deve, pire, beşik, kartal, konak, 
kilit, sandık… gibi tanış olduğumuz 
birçok sözcük taze bir dokunuşla yer-
lerini alıyor. Kitabı meydana getiren 
şiirlerin çoğunda ahenk, bir ölçü ve 
kafiye eşliğinde sağlanmış. Bu durum, 
şiirlerin ezberde kalmasını da kolay-
laştırıyor. Kitabın isminde geçen “Nar” 

bazı şiirlerde “Nar bebek” olarak kar-
şımıza çıkıyor. “Pencereden kuş uçtu / 
gölgesi düştü göle / Nar bebek kuşlar ile 
/ gökyüzünde el ele”. Kitapta yer alan 
bazı şiirler sadece çocuklara değil, ye-
tişkinlere de seslenen bir derinlik taşı-
yor. Sözgelimi “Bereket” adlı şiir hem 
çocuklar tarafından hem de yetişkinler 
tarafından keyifle okunacak nitelikte. 
Refik Durbaş, çocukluk hayatını doğ-
rudan ilgilendiren sözcüklerden hare-
ketle pek çok kavramı yeni bir mekân 
ve algılayış içinden şiire taşıyor. Yaşa-
ma sevincini yerleştiriyor sözcüklerin 
birbirine değdiği yerlere.

YAĞMURA AÇILAN ŞİİRLER
Şair Adil İzci, nitelikli şiir ve dene-

melerinin yanı sıra dil kirliliği üzerine 
kaleme aldığı yazılarıyla da edebiyatı-
mızda önemli bir boşluğu dolduruyor. 
Çocuklar için yazdığı şiirlerini topladı-
ğı kitabın adı Deniz Olsun Adı. 41 şiir-
den oluşan kitap Sadi Güran tarafından 
resimlenmiş. Her gün yeni bir şeyle ta-
nışarak, yeni bir kelimeye rastlayarak 
hayatı öğrenen çocukların peşinde se-
vinçle, huzurla dolaşan şiirler. Öğretir-
ken, öğrettiğini belli etmeyen; kırlara, 
ovalara, ağaçlara, meyvelere, kedilere, 
yağmura merak içinde açılan, tertemiz, 
sımsıcak şiirler. Her şiirin içinde küçük 
de olsa, anlatılanları takip etmemizi 
kolaylaştıran hikâyeler var. Ama hiçbir 
şiirde insan sözcüklerin arkasında kal-
mıyor; insanın yapıp ettikleri, tanıştı-

ğı yeni kavramlar önümüze çıkıyor.
Adil İzci, doğanın bize sunduğu 

birbirinden güzel ve güzel olduğu 
kadar şaşırtıcı görünümleri usta-
lıkla dizelerine yerleştiriyor. Seç-
tiği sözcüklerden hiçbiri bizi bu-
lanıklığa, anlam taşmasına götür-
müyor. Yalın ve açık bir söyleyişin 

izi var bu şiirlerde. Özellikle “gör-
me” ve “işitme” duyusuna bağlı çağ-

rışımlar öne çıkıyor: “Kuşlar binlerce; 
ötüş ötüş, en güzelce / Ağaçlar binlerce; 

“Ateş içinde köz vardır, söz içinde söz vardır,” diyen usta şairlerimizden Refik Durbaş ile “Kuşlar 
binlerce; ötüş ötüş, en güzelce,” diyen Adil İzci birer şiir kitabıyla konuk oluyorlar çocuklarımızın 
evrenine. Şiirin resimle kardeşlik yaptığı bu kitaplar hem bakılası hem okunası…

Çocukluğunuz
kimle konuşur? Şeref BİLSEL
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İnsan Vücudu, vücudumuz hakkında merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlıyor. 
Bu kitap sayesinde kaç çeşit kemik ve eklemimiz olduğunu, nasıl nefes aldığımızı, 
beynimizin ve organlarımızın çalışma şeklini öğreneceksiniz. DISCOVERY EDUCATION 
kitaplarında yer alan bilimsel, toplumsal ve tarihi içerikli konular, ilgi alanınıza 
yönelik olarak özenle seçildi. Metinleri okurken hem keyif alacak hem de genel 
kültürünüzü artıracaksınız. 

  Dünyayı, tarihi, toplumları ve bilimsel gerçekleri keşfedecek,

 Örneklerle ilginç konuları ve olağanüstü doğa olaylarını öğrenecek,  

 Yenilikleri ve gelişen teknolojiyi takip edeceksiniz.
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Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin beşinci 
maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.
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Firavun Mezarları, sizleri Antik Mısır’a doğru gizemli bir yolculuğa davet ediyor. 
Renkli resimlerle süslenen bu kitap sayesinde; fi ravunları tanıyacak, ölümden 
sonra yaşama tanık olacaksınız. Mumyalama tekniklerini öğrenirken muhteşem 
piramitleri gezeceksiniz. DISCOVERY EDUCATION kitaplarında yer alan bilimsel, 
toplumsal ve tarihi içerikli konular, ilgi alanınıza yönelik olarak özenle seçildi. 
Metinleri okurken hem keyif alacak hem de genel kültürünüzü artıracaksınız. 

  Dünyayı, tarihi, toplumları ve bilimsel gerçekleri keşfedecek,

 Örneklerle ilginç konuları ve olağanüstü doğa olaylarını öğrenecek,  

 Yenilikleri ve gelişen teknolojiyi takip edeceksiniz.
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Nedir?
Enerji Nedir?, yaşamımızı kolaylaştıran yenilenebilir ve yenilenemez enerji 
kaynaklarını anlatıyor. Resim ve grafi klerle süslü bu kitapta Güneş ve rüzgar 
enerjisinden, çöp gazı, nükleer ve jeotermal enerjiye kadar tüm kaynaklar 
hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca enerji dostu evlerin tasarımlarını da 
öğreneceksiniz. DISCOVERY EDUCATION kitaplarında yer alan bilimsel, toplumsal 
ve tarihi içerikli konular, ilgi alanınıza yönelik olarak özenle seçildi. Metinleri 
okurken hem keyif alacak hem de genel kültürünüzü artıracaksınız. 

  Dünyayı, tarihi, toplumları ve bilimsel gerçekleri keşfedecek,

 Örneklerle ilginç konuları ve olağanüstü doğa olaylarını öğrenecek,  

 Yenilikleri ve gelişen teknolojiyi takip edeceksiniz.
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Büyük İcatlar, günümüzde kullanılan araç, gereç ve aletlerin keşifl erini 
içeriyor. Bu bilgi yüklü kitap sayesinde ilk buhar makinesi, hesap makinesi, 
telgraf, telefon ve daha pek çok aletin nasıl ve ne zaman icat edildiğini 
öğrenebilirsiniz. DISCOVERY EDUCATION kitaplarında yer alan bilimsel, 
toplumsal ve tarihi içerikli konular, ilgi alanınıza yönelik olarak özenle seçildi. 
Metinleri okurken hem keyif alacak hem de genel kültürünüzü artıracaksınız. 

  Dünyayı, tarihi, toplumları ve bilimsel gerçekleri keşfedecek,

 Örneklerle ilginç konuları ve olağanüstü doğa olaylarını öğrenecek,  

 Yenilikleri ve gelişen teknolojiyi takip edeceksiniz.
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Okumak, keşfetmek ve öğrenmek 
hiç bu kadar keyifl i olmamıştı…
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Çocuklar için Shakespeare ile 
Felsefe: Atinalı Timon

Levent Gönül
ODTÜ Yayıncılık, 87 sayfa

Emine AYHAN

Her hikâye kendine has mantıksal 
düzenlenişi ile okuyanı yahut dinleye-
ni belli bir anlamlandırma çerçevesinin 
içine girmeye, o anlamlandırma çerçe-
vesini mümkün kılan değerler küme-
sini geçici de olsa kabule davet eder. 
Hangi türde olursa olsun, hikâyenin 
en büyük marifetlerinden biri, harcına 
kattığı değerleri okurun çoğu kez sor-
gulamadan kabul ettiği bir akıcılık için-
de sunabilmesidir. Kendini hikâyenin 
akışına kaptıran okur için hikâyeye 
konu olan olayların belli bir mantıksal 
düzenlenişine tabi olduğu gerçeği bü-
yük ölçüde önemini yitirir. 

Hikâye, olayların bu mantıksal dü-
zenlenişi yoluyla kendini adeta doğal 
bir bütünlük şeklinde sunarken, olay-
ların neden başka şekilde değil de bu 
şekilde birbirine bağlandığı sorusunu 
gizlemeye yatkındır. Hikâyenin onu 
alıp götüren akıntısından başını kal-
dıran kişi ise şu soruyu sorar: Acaba 
hikâye hâlihazırda orada duran bir 
gerçekliği mi yoksa o gerçekliğe dair 
belli ve seçili bir algılama biçimini 
mi yansıtıyor? Çocukluktan itibaren 
duyup okuduğumuz bütün hikâyelere 
yönelik sonsuz bir sorgulama için bir 
başlangıç sorusudur bu. 

STANDART EĞİTİME ALTERNATİF
Kendimizi öyle ya da böyle ye-

tişkinliğe atmış bizler bir yana, ulu-
sal eğitim sistemlerinin dayattığı 
sorgusuz sualsizlik tehdidiyle karşı 
karşıya olan çocuklar için bilhassa 
hayat kurtarıcı bir hassa, hikâyeleri 
sorgulamak. Çocukların kendilerine 
sunulan hikâyelere sorular yönelt-
meyi öğrenebilmeleri, türlü otorite 
hikâyelerinin akıntısından kurtula-
bilmeleri ve nihayet kendi değerlerin-
den müteşekkil yeni hikâyeler yarat-
ma cesaretine sahip olabilmeleri için 
canalıcı bir adım, kuşkusuz.

Levent Gönül de Çocuklar için Sha-
kespeare ile Felsefe: Atinalı Timon adlı 

kitabında, amacının Atinalı Timon’un 
hikâyesinden hareketle çocuklara 
“standart eğitimin veremediği düşü-
nebilme ve çıkarım yapabilme bece-
risini kazandırmak” olduğunu söy-
lüyor. Shakespeare’in Atinalı Timon 
oyununun basitleştirilmiş ve yer yer 
değiştirilmiş bir hikâyesinin sunul-
duğu kitabın sonunda öğretmenler ve 
ebeveynler için son derece kullanışlı 
olan bir de “Felsefi Sorgulama Kılavu-
zu” yer alıyor. Gönül, bu kılavuzda ço-
cuklarla felsefe çalışmasında nasıl bir 
yol izlenmesi gerektiğini bütün açıklı-
ğıyla anlatıyor ve sadece bu kitaptaki 

hikâye için değil, başka hikâye çalış-
maları için de kullanılabilecek zengin 
çeşitlilikte yazılı ve sözlü egzersizler 
sunuyor. 

Atinalı Timon’un hikâyesi ve ge-
nel olarak Shakespeare oyunlarının 
hikâyeleri, ele alınan değerlerin ve deği-
nilen konuların çeşitliliği ve merkeziliği 
açısından çocuklarla felsefe çalışması 
yapmak için biçilmiş kaftan. Ayrım 
yapmadan her insana güvenip yardım 
eden ve bu uğurda servetini har vurup 
harman savuran soylu bir insansever 
olan Timon’un, tüm servetiyle birlikte 
sözde dostlarını da yitirdikten sonra za-
manla insanlardan ve toplumdan kaçan 
bir küsküne dönüşmesinin hikâyesi Ati-
nalı Timon. Sadece bir cümleyle özet-
lendiğinde bile birçok kavram ve tema 
üzerine insanı düşünmeye davet eden 
bir hikâye bu: insanseverlik, eli açıklık, 

iyimserlik, paranın ve servetin değeri, 
dostluk, güven, toplumdan kaçış, yal-
nızlık hissi, vs.

BİLGELİK SEVGİSİ
Kitabın standart eğitim perspektifin-

den ayrıldığı en kayda değer noktalar-
dan biri, çocuklarla felsefe çalışmasını 
bir ders olarak değil, felsefeye adını 
veren “bilgelik sevgisi” bağlamında an-
laması. Bu doğrultuda didaktik yakla-
şımdan uzaklaşan kitapta karmaşık ve 
hayattan kopuk felsefi sorular yerine, 
çocukları kendilerinin ve diğerlerinin 
düşünce ve deneyimlerini hesaba kata-
rak gözden geçirmeye sevk eden katı-
lımcı bir yaklaşım benimsenmiş. Bunun 
yanı sıra, öğretmen yahut kılavuzun da 
kitapta önerilen ortak düşünme ve sor-
gulama sürecinden muaf olmamasını, 
tersine bu sürecin çocuklarla eşit bir 
katılımcısı olmasını salık veriyor yazar. 
Öğrencilerin düşüncelerini düzeltmek 
yerine, onları düşünce ve sezgilerini 
daha cesaretle ve netlikle ifade etmeye 
yönlendiren bir eşlikçi olarak konumla-
nıyor burada kılavuz/öğretmen.  

Atinalı Timon’un hikâyesini zengin 
egzersizlerle sorgulatan kitabın so-
nunda çok kilit bir soru var: “Bu kitabı 
değiştirmek istesen nelerini değiştirir-
din?” Görünen o ki, insan ancak bu 
noktadan sonra düşünmeye başlayabi-
liyor. Yani, sadece bu hikâyenin değil, 
her hikâyenin sorgulanıp değiştirilebi-
leceğini kavradığı zaman.

Levent Gönül, Çocuklar için Shakespeare ile Felsefe: Atinalı Timon adlı kitabında, amacının Atinalı 
Timon’un hikâyesinden hareketle çocuklara “standart eğitimin veremediği düşünebilme ve çıkarım 
yapabilme becerisini kazandırmak” olduğunu söylüyor.

Shakespeare’le çocuklar 
için felsefe: Atinalı Timon
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Sanat sadece yapılan bir şey değil. 
Onun üzerine kafa yormak, konuşmak, 
değerlendirmelerde bulunmak da çok 
yaygın. O zaman sanatçıların sanat hak-
kında konuşup yazmaları da doğal bir 
durum. Sanatçı Öyküler’de İshak Reyna 
bu doğal durumun ürünlerinden bir 
seçki derlemiş. Edebiyat, tiyatro, müzik, 
dans ve diğerleri… Hepsinin bir olduğu 
tarih öncesi dönemlerden, her birinin 
ayrıştığı günümüze kadar sanatın ba-
şından geçenleri konu edinen bir anla-
tıyla başlıyor kitap; ardından, belki de 
bu derlemenin ev sahibi olduğu için, ilk 
söz edebiyata verilmiş. Fatih Özgüven, 
yazarın da anlatının içinde olduğu para-
doksal kurguya sahip bir öykü üzerinden 
yazım sürecini örneklemiş. Doğu Yücel 
ise tiyatroya dair öyküsünde, sahne tozu-
nun gerçek bir oyuncu üzerindeki gerçe-
küstü etkisini konu edinmiş. Tıp istediği 
kadar bu kalp bu gövdeyi çalıştırmaz 
desin. Perde kapanmadan Azrail orağını 
savurmuyor; oyun devam ediyor.

SAHTE ÖLÜNÜN ŞÖHRETİ
Sabahattin Ali, kendi doğal orta-

mından kopartılan müzisyenin, sana-
tın üniformalıları karşısında hissettiği 
yabancılığı ve gölgelenen yeteneğini 
seriyor gözlerimizin önüne. Öykünün 
sözü net: Bülbüle şarkısını söyleyebile-
ceği ferahlığı sağlayamayacaksan, bırak 
özgür kalsın. O kendi doğal ortamında 
sanatını sürdürecek güçtedir ve altın 
kafeste yaşama şansını kaybettiği için 
ezilmeyecek kadar da mağrurdur. Kah-
raman, öykünün yazarı büyük şairin di-
zelerini rehber edinmiş gibi, başını öne 
eğmiyor, ağladıysa da hiç duyulmuyor.

Mark Twain, tanıdık neşeli üslubuy-
la, topluma çalım atmayı başaran dört 
ressamın öyküsünü anlatmış.  Başlan-
gıçta finansal zorunluluklar yüzünden 
sadece şalgamla beslenerek sanatlarını 
icra ediyorlar. Ekonomileri tamamen 
dibe vurunca da içlerinden birini öldür-
meye karar veriyorlar. Şalgam masrafları 

azalsın diye değil; onu zaten hiç bula-
maz hale geldiklerinden bir çıkış arıyor-
lar ve toplumun sanatçıları öldürmeden 
güldürmediğini keşfediyorlar. Planlarını 
uygulamaya koyup, hiç firesiz, sahte ölü-
ye cömertçe sunulan şöhretin sefasını 
sürüyorlar. Sanatçılara karın tokluğunu 
bile çok gören toplumun parçası oldu-
ğunuzu unutuyorsunuz; kadri bilin-
memiş bir ressammışsınız gibi içinizin 
yağları eriyor. 

İvo Andriç’ten adsız sansız bir köp-
rünün öyküsü… İnsanları ve hayvan-
ları Zepa Nehri’nin bir yakasından 
diğerine taşıyor. Bir akşamüstü onun 
taş parmaklıklarına yorgun argın yas-
lanan bir yolcu öyküsünü yazmaya ka-
rar verene kadar, kimse mimarını da 
hatırlamıyor.

SANATA DUYULAN AŞK
İtalo Calvino fotoğraf sanatı için ko-

nuk olmuş kitaba. Sanatçının sanatının 
içine gömülüp gitmesi sürecini anlat-
mış. Bu sürecin doğurduğu yabancılaş-
mayı didiklemiş. Adına yabancılaşma 
deyince olumsuzlama oluyor. Sanatçı-
nın sanatına duyduğu aşk demeli belki 
de. Öyle bir aşk ki kanlı canlı gerçek 
bir aşk yanında metelik etmiyor. Kadın 
çırılçıplak karşısında dururken, sanat-
çının aklında sadece, onun fotoğrafı 
çekilebilir haliyle çekilemez halini tek 
bir karede birleştirmek var. 

Sanatla sanatçı arasındaki aşk ilişki-
sine değinen kitabın bir başka konuğu 

ise Levent Cantek. Akıllı uslu bir hayatı 
öğütleyenlerce döşenmiş bütün oklar 
başka yönü gösterirken, neden çizgi 
romanın peşinden gittiğini anlatıyor o 
da. Aşk yüzünden… Bunun ötesinde 
bir açıklamayı gereksiz görüyor Cantek. 

Gaye Boralıoğlu, yazım sürecinde 
bir senaristin, yapımcı ve izleyicinin 
isteklerini tatmin etmek için koştu-
rurken düştüğü çıkmaz sokaklarda 
gezdiriyor okuru eğlenceli bir üslupla. 
Dansla ilgili öykü çok kısa… Yarım 
sayfa… Ama bu kısalık öykünün ana 
fikri ile birebir örtüşüyor: Adımların 
düzenindeki karmaşıklığı sakın düşü-
me! Sadece dans et! Heykel’in payına 
da sanat hakkında konuşmaya çok 
meraklı olan Oscar Wilde’dan yarım 
sayfalık bir öykü düşmüş. Olay örgüsü, 
güçlü bir çatışmaya dayanıyor. Mer-
kezde, Bir An Süren Zevk’in heykelini 
yapmak var. Engel ise sanatçının bunu 
yaparken kullanabileceği tek malze-
menin bitmiş olması… Bakalım sanat-
çı bir anlık zevk için kendisinin yaptığı 
bir başka eseri bozacak mı? Yanıtı öğ-
renmek için yarım sayfanın tamamını 
okumak gerek. 

Kitabı bitirdiğinizde, farklı sanat-
çılara ve farklı sanat dallarına dair 
edebi görüntüler oluşuyor kafanızda. 
Yazarların kimisi hayalci, kimisi tut-
kulu, kimisi Mark Twain gibi gerçekçi 
ve hınzır… Sanatçı olarak durdukları 
konumdan görüneni aktarmışlar. İzle-
meye ve hatta incelemeye değer man-
zaralar çıkmış ortaya. 

Sanatçı Öyküler
Derleyen: İshak Reyna

Kelime Yayınları, 128 sayfa 

İshak Reyna çeşitli yazarların sanat üzerine hikâyelerini derlediği Sanatçı Öyküler adlı kitabında, 
okuru hem sanat üzerine düşünmeye çağırıyor hem de bu tema vesilesiyle çeşitli yazarlarla 
tanıştırıyor. Farklı yazarların kaleminden sanatın ve sanatçının halleri...

Toprak IŞIK

Sanatçıların gözünden 
sanata dair manzaralar






