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Cadılar, cambazlar,  
ucubeler…
Türkçede çıkan iki kitabıyla tanıştığımız Marie Desplechin 
ilginç bir yazar. Hem Küçük Cadı Yeşil’de hem Cambazlar’da 
sıradışı insanların öykülerini kendine has üslubuyla, hiç 
yadırgatmadan anlatıyor. 
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İyi Kitap’ta bu ay…

Şubat ayı tatil ayı. Dosya konumuzu 
tatilde okumaktan hoşlanacağınız gayet 
eğlenceli kitaplardan seçtik. Eğlenmezse-

niz, gülmezseniz paralar iade… 

Kapak röportajında sizi bir Fransız 
yazarla tanıştırıyoruz. Türkçede ya-

yımlanan iki kitabındaki farklı üslubu, 
sıradışı konu ve karakterleriyle Marie 

Desplechin’i biz çok merak ettik. Merak 
etmekte haklıymışız,  röportajı okuyunca 
ne kastettiğimizi anlayacaksınız. Verdiği 
cevaplar düşündürüyor, belki edebiyat-

tan çok hayat üzerine…

Üşenmedim, saydım, bu ay tam 32 kitap 
tanıtmışız size. Eh, içlerinden illaki biri 
size göredir. Siz de üşenmeyin, okuyun. 

Hem tatildesiniz nasıl olsa…  

-
-

-

-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-

- -

-

 



22

İmtiyaz Sahibi: Yayın Yönetmeni:
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Grafik Tasarım ve Uygulama:

Baskı ve Cilt: İrtibat Adresi: Tel: 
e-posta: iyikitap@tudem.com

IYI KITAP
. . .

     
     

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

    -
     

     -
      

    -
      

    -
    

      

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

  -  
  -

      
     

    -
     -

   
    

    
     -
    

     -
    

       
   

-
-

-
-
-

-

-

-

-
-
-
 

 
 

 



       
     -

     
    

 

    
     

      

     -
    -
    -

      
     

  -
     

     
    

    
   -

    -
       

     -
     -
  

  -
    

     
    

    -
    

     -
     

   -
     

     
      
    -

     -
     

       
   

   -
     -

    
      

   -
    
     

       
     

     -
      -

    
       
      

      
     -
    

    -
     

   -
   -

    
     -

     

   -
     

    
    -

   -
   

     
   -

    -
    -

    -
    

  
   

  -
  

  
 -

  -
  
    

 
 -

   -
  

   
  -
  

      
    

     
    

       
     

   

    -
      

  
     

     -
      

   
    

    
    -
     

    -
     -
   

    
      -

    
    

   
    

    -
   

   -
    -

     
    

      
     
  

-
-

     
    

 

Marie Desplechin
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diye. Pencerelerin, “Madem merak 
ediyorsun, aç da gör bakalım,” yanıtıyla 
da uçup süzülmesi gerekiyor, fakat o 
kadar kolay değil bu işler. Bir kere ke

çizimleriyle göz dolduruyor hakikaten 
de… Özellikle kelebek hikâyesinde, 

gökyüzü temaları, uçuşan renklerle 
öyle ferah, öyle sıcak resmedilmiş ki 
baktıkça bakasınız geliyor. 

KIPKIRMIZI BİR BAYKUŞ
Anlattığı hikâyeler kadar, yap

tığı olağanüstü güzel resimleriyle 
de hepimizin yakından tanıdığı 

ğı tarafından Uluslararası Hans 
Christian Andersen Ödülü’ne 

lı dillerde konuşan çocuklara da 
Kırmızı 

Kanatlı Baykuş isimli kitabı, Yapı 
Kredi Yayınları’ndan çıktı. Tıpkı, 
ödüllü kitabı Kırmızı Elma’da 

ğu gibi, Kırmızı Kanatlı Baykuş 

kın çekime almış, sanki okurunu 
onların arasına götürmüş gibi, 

sese sahip. Kırmızı Kanatlı Bay-
kuş
kitap hatta. Yazarın dilindeki mizahı 
da elbette unutmuyoruz. 

Kırmızı Kanatlı Baykuş, kanatları 
azıcık kızarmaya başlamışsa da yete
rince kırmızı olmayan, henüz küçük, 

bir gizem yoksa bir kapıyı açmak niye 

tüm kitap boyunca tırtılla birlikte okur 
da açlık hissediyor gibi! Tırtılın açlığı 

ki en sonunda küçük bir kız çocuğu 
tırtılımızı bulup doyurmasa, hepimiz 
kahrolurduk!

TIRTIL KANATLANIYOR

lesi yaptığı tırtılı önce güzelce besli
yor, sonra da pamuklara sarıp komo

tırtıl, nihayet ertesi sabah uyanıp da 
kanatlarının çıktığını fark edince, biz 

Öz-
gürlüğünü Arayan Kelebek. Hatırlayın, 

çıkıp özgürce uçabilmesi için tek tek 
pencerelere sorması gerekiyor, “Mer-
haba sevgili pencere, sen de kimsin?” 

Tıpkı küçük okurları gibi, ben de 
Tülin Kozikoğlu’nun yeni çıkacak ki
taplarını sabırsızlıkla beklerim. İleti

Redhouse Kidz tarafından yayımlanan 
Yemeğini Arayan Tırtıl Özgürlüğü-
nü Arayan Kelebek aynı muameleyi 

okumak değil, defalarca kez bakmak 
da söz konusu.

Burcu Musselwhite tarafından re

tasarımlarıyla çocuk okurların göz
deleri arasında olacak. Her iki kitap
ta da ritmik olarak tekrarlanan soru 
cümlelerini takiben açılan kapı

pencerelerin ardında ne olduğu
nu bulmak, elbette küçük oku

pının önündeyse mesela, “Mer-
haba sevgili kapı, sen de kimsin?” 
diye soruyor; kapı da “Madem 
merak ediyorsun, aç da gör baka-
lım,” diyor. Bu noktada işte o mu

yesinde kitabın karşılıklı olarak 
içe katlanmış iki sayfasını açan 
okur, bir kapıyı açmışçasına, 
yeni bir manzarayla karşılaşıyor. 
Küçük tırtıl örneğinde, bu kapı 
bir okul, bir park, bir kütüphane 

Her kapı, kendini anlatıyor. Bir 
kütüphane neye benzer, orada ne 
yapılır, kütüphaneye niçin gidilir 
gibi soruların yanıtlarını, tırtılla 
birlikte okul öncesi dönemin kü
çük okuru da öğrenmiş, daha doğrusu, 
keşfetmiş oluyor. 

Tırtıl, bütün o kapılardan bir parça 
yeşil yaprak uğruna geçiyor ama yeşil 

ni maceradan maceraya sürüklenirken 
buluyor. Eğer arkasında bir macera, 

Tülin Kozikoğlu’nun son iki kitabı bir tırtılın büyüyüp değişerek bir kelebeğe dönüşme macerasını 

Kanatlı Baykuş’u ise gene gözalıcı resimler eşliğinde sıradışı bir dostluğu konu ediniyor.



Her kitap okuyucusuyla var olur!

Edebiyat dünyasındaki güncel haberlere ulaşmak, etkinlik ve duyuruları takip etmek,

yazarları yakından tanımak, son çıkan kitaplar hakkında bilgi edinmek ister misiniz? 

Üstelik 

twitter.com/tudemyayingrubu
twitter.com/tudemyayingrubu

facebook.com/tudemyayingrubu

Yemeğini Arayan Tırtıl
Tülin Kozikoğlu

Özgürlüğünü Arayan Kelebek 
Tülin Kozikoğlu

Kırmızı Kanatlı Baykuş

kırmızı olmayan kanatları değil onun 
meselesi. Belki daha önemlisi, uça

şumuz da çok geçmeden kendine bir 
arkadaş buluyor. Küçük ama kesinlik
le inatçı bir fare bu. Baykuşun en iyi 
arkadaşı olmakla kalmıyor, ona uçuş 

likle abartılıydı fakat inatçı farenin 

türlü uğraşları sonunda uçmayı başa

buluyor; kırmızı gelincikler, kırmızı 

ramaz kedilerin oyun malzemesi olan 

kırmızı bir yün yumağı, ki bu sonun
cusunda fare canını tehlikeye atmış 
oluyor… Tüm derdi tasası, baykuşun 

mekken, bir tesadüf sonucu ayağına 

kalan baykuş, çaresiz kanat çırpıyor. 
Yorulmadan, bıkmadan çırpıyor ka

rince kızarıyor, yeterince güçleniyor. 
Uçabilecek kadar hem de! 

Baykuş da ne arkadaşının bu iyili
ğini ne de kendi gençliğinde yaşadığı 

larına bu bilgelikle kol kanat geriyor… 



İran’dan gelen  
öyküler
serisi, hem okul öncesine hem de okumaya yeni başlayanlara uygun.

rakterleri işleyişindeki başarıyla hay

uzun zamandır gündemde. Temel iz

tüm tatlılıklarıyla ama aynı zamanda 
içimizi burkarak anlatıyor yetişkinle
re. Peki, İran doğrudan çocukları için 

KADİM İRAN KÜLTÜRÜ

simlerinde aynı izleklerle karşılaşabi

 
 

sel anlatım kimi kitaplarda kadim İran 
Kültürü’nü gelecek kuşaklara akta
rıyor, bazen bir Makmalbaf filminin 
karelerini andırıyor, bazen de modern 
resimler kullanılıyor. Yıldız ve Dedesi 
ile Kiralık bir Ev modern resimlerin 
kullanıldığı kitaplardan. 

PASTADAN TATLI BİR DEDE
Yıldız ve Dedesi, daha kapak res

yorlar Yıldız’ı dedeciğiyle nineciğine. 

cuksu bir tatlılıkla, canlılıkla çizilmiş 

diye benzer öykülerine tanık oluyo
ruz. Dede, iyi bir oyun arkadaşı 

Yıldız’a. Biraz da sakar 
bir arkadaş. Yıldız’ı be
bekleriyle oynarken 

çekmeye çalışıyor. Ama 
kareyi iyi ayarlayamadığı 

için yalnızca başlarını çe
kebiliyor, o da birazcık… 

Yıldız’a büyük gelen bisikle

te biniyor coşkuyla, tepetaklak oluyor. 

“Hele bir şu bisikletimi onarayım da,” 
diyor, “birlikte gezeriz.” Kızılderilicilik 
oynuyorlar, Yıldız yanlışlıkla dedesi

Yıldız’a kremalı pasta yapınca Yıldız 
“Pasta tatlı, dedem bu pasta-

dan daha tatlı. Ama fincanı kırdığım 
için üzülmüş. İyisi mi pastayı onunla 
paylaşmalı, gönlünü almalı.” İşte böyle 
bir kitap Yıldız ve Dedesi, tatlı mı tatlı!

Kiralık Bir Ev’de yeni arkadaşlarını 

istiyor. Ama her aileye de gönlü yok. 
Bu yüzden de onu görmeye gelenlere 
huysuzluk ediyor. Pencerelerini çarpık 

nılsın diye ağlıyor, sallanıyor, dişlerini 
kenetleyip kapının açılmasını engelli
yor. Derken iki küçük çocuğu olan bir 

gülümsüyor. 

tanınan bir kültürle buluşturarak gü

diye benzer 
ruz. Ded

i
k
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Bay Porsuk ile 
           Bayan T ilki

3  e Tak  a

Brigitte Luciani – Eve Tharlet

Bir arada yaşamak başlı başına bir 
iştir, çok emek ister. İster arkadaşlık, 
isterse kardeşlik ilişkisi olsun; birbirini 

sı, çatışmaları da beraberinde getirir. 
Önemli olan bu çatışmalardan uzlaş

bilmektir. “Bay Porsuk ile Bayan Tilki”, 
bir arada yaşama meselesini alışılma
dık bir açıdan ele alan, görsel nite
likleri yüksek bir çizgi roman dizisi. 

Tanışma

na gelmesiyle başlıyor. Bay Porsuk 

akşam yemeklerini yerlerken, Ba
yan Tilki ile kızı Zıpır kapıdan gi

yecektir. Bay Porsuk ile Bayan Tilki 

larla tilkilerin birlikte yaşamak için 

kanıtlamaya çalışsalar da planları 

porsuk ailesi birleşir; yepyeni bir 
aile kurulur.

ALIŞMAK KOLAY DEĞİL ELBET
Taşınma Telaşı adlı ikinci kitapta, 

çocuklar bir yandan birbirlerine, diğer 
yandan yeni koşullara alışmaya çalı
şırlar. Örneğin Zıpır, Bay Porsuk’un 
otoritesini kabul etmeyi sindiremez 

lar. Ayrıca annesini paylaşmaktan da 
hiç hoşlanmamaktadır. Derken bir 
gün Zıpır’ın gezgin babası çıkagelir. 

birbirleriyle dayanışma içinde olma
nın tadını alırlar.

Dizinin son yayımlanan üçüncü ki
tabı Ne Takım Ama!, birlikte yaşamayı 
kabullenmiş ama meselelerini henüz 
halledememiş çocukların çekişmesini 

Yıldıray KARAKİYA

daşlarıyla birlikte atlama yarışması 

yince, Uslu da durumu kabullenmek 

giderler. Bay Porsuk, gemi inşa etme 
fikrinin Uslu’dan çıktığını zanneder. 

etmek istemeyen kişinin yapması ge

cekleri gemiyi tartışmaya başlarlar. Zı
pır bir yelkenli yapmak istemektedir. 
Uslu’ya göre bu kötü bir fikirdir. Tar
tışma başlar. Zıpır, Uslu’yu kendisine 
ait olmayan her fikrin kötü olduğunu 
düşünmekle suçlar. Uslu ise kötü bir 
fikrin zaten kötü olduğu kanaatinde
dir. Böylece herkesin kendi gemisini 
inşa edeceği bir yarışma fikri ortaya 
çıkar.

Kendi bildiğini okumaktan hoşla
nan Zıpır ile Zıpır gelene kadar parlak 
fikirleriyle arkadaş grubunu yönlen
diren Uslu’nun çatışması, kitabın so
nunda tatlıya bağlanıyor. Kendileriyle 

zorunda kalan çocuklar, birbirlerini 
kabullenmek konusunda büyük bir 
adım atıyorlar. Öykü, takım çalışma

guyla bitiyor.

AYNI ÇATI ALTINDA YAŞAMAK
“Bay Porsuk ile Bayan Tilki” 

karakterler üzerinden uzlaşma, 
farklılıkları, farklı olanı kabul etme 
temalarını hem çocuklar hem de 
yetişkinler açısından ele alıyor. Ya

ka yetişkini anne ya da baba olarak 
kabullenmek, tek çocuk olmak, tek 
çocukken bir anda kardeş sahibi 

başkasının çocuğuna annelik ya da 
babalık etmek, bizden farklı biriyle 
aynı çatıyı paylaşmak gibi zor ko
nuları gerçekçi bir yaklaşımla ele 
alıyor.

Tanışma,  
çatışma, uzlaşma…



derhası Kokosnuss babası Magnus’un 
onu heyecanla uyandırmasıyla büyük 

sadece bir kez yaşayabileceği özel bir 

halar gibi okul mağarasının yolunu tu
tar. Yolda bir çalılığın ardında gördüğü 

le çatışan her 
küçük çocuk 
gibi önce 
birbirle
rine bir 
g ü z e l 

 

ha merakının kay
nağını oldum olası 
merak etmişimdir. 
Tıpkı dinozorlara 

olan o kaçınılmaz tutkuları 

yıl önce gezegenimizde hüküm sür
müş bir canlı türü; diğeri farklı kültür
lerin efsanelerinde, masallarında sık 
sık başrole çıkan fantastik bir canlı. 

ler sayesinde haberdarız. Diğerine dair 
tek kaynak ise hayal gücümüz.

kunçluklarına rağmen bizim için bir 

KIVRAK ZEKÂLI EJDERHALAR

 

r   

 
sal üretmeyi se

li malzeme sağlar. 
 

 

 

Korkunç Gıcık III. Hıçkıdık 

siz; Sakar Cadı Vini

Zogi... Eminim ki sizin de listeye ekle

Ben kendi listeme kısa süre önce 

su. Küçük bir okul çocuğu. Ama bacak 
kadar boyuna bakmayın. Kokosnuss 

zekâ özelliğine yeterince sahip. 
 

Kokosnuss’un şimdilik üç macera
Küçük Ejderha 

Kokosnuss Okula Başlıyor, Küçük 
Ejderha Kokosnuss Korkma! Kü-
çük Ejderha Kokosnuss Kızılderi-
lilerin Arasında  
lecek, dizi 
toplam on 
altı kitaba 
tamamla
nacak.
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efelenirler. Tabii 

“Doğru konuş yoksa ağzını yaka-
rım!” diye geri hırladı Kokosnuss. “Ben 
bir ateş ejderhasıyım.”

“Öyle mi!” diye karşılık verdi diğeri. 
“Ben de bir obur ejderhayım. Ve seni 
kahvaltı niyetine yerim!”

Kokosnuss, “Sen öyle zannet! Biz 
ateş ejderhaları çok akıllıyız, kimse bizi 
kolay kolay yiyemez!” dedi ve devam 
etti.“Peki, neden akıllı olduğumuzu bi-
liyor musun? Çünkü biz okula gidiyo-
ruz. Ben de okula gidiyorum, hem de 
bugün okula başlıyorum!”

sına çıkmayı göze alır.

RUDOLF’UN TILSIMLI KOLYESİ
Kokosnuss’un bir diğer yakın ar

da Küçük Ejderha Kokosnuss Korkma! 

Kaplumbağa Adası’na kamp yapmaya 

anlattığı korsanlı hikâyelerin heyeca
nına kapılırlar. Bunun üzerine efsane

kolyesini bulmak için dalış yapmaya 

lıklarını tamamlayıp denize açıldıkla
rında gerçek bir korsanla karşılaşırlar. 
İlk başta onlar korsandan, korsan da 
onlardan korksa da sonunda kimsenin 

yıp kısa sürede dost olurlar.
Küçük Ejderha Kokosnuss Kızılderi-

lilerin Arasında başlıklı maceradaysa 

beceriksiz olan üç çocuk, tanıştıkları 

sayesinde, sayıları azalan bizonların 

dengeye saygı duyan öğretileri hak
kında fikir sahibi oluruz.

Kokosnuss özellikle okumaya yeni 
başlayan çocuklar için biçilmiş kaftan. 
Bölümlerinin makul uzunlukta olma

 
Kızılderililerin Arasında

 
Kokosnuss Korkma!

 

okuma becerisini geliştirmeye çalışan 
küçük okurlar için hayli rahatlatıcı 
özellikler. Buna bir de metinlere nere
deyse denk miktardaki hayli eğlenceli 

ki kitaplarını resimlerken oldukça eğ

çeşit minik karakterden. Resimlerde 

macerada, Kokosnuss’lu her sahnede 

maceranın ilk resminde karşılaşıyo

bekliyor sanki. Ben bu isimsiz farenin 
Kokosnuss’un en büyük hayranı oldu

ne yapıyorsa, fare de oralarda bir yer
de onu taklit ediyor. Kokosnuss okula 
gittiğinde, fare de bir saksının içinden 

larla Kaplumbağa Adası’na doğru yol 
alırken, fare de minik bir yelkenliyle 
peşine takılıyor… Alın size bu seriyi 

KOKOSNUSS ON YAŞINDA!

taplarında beni rahatsız eden tek kı

Kokosnuss 
Kızılderililerin Arasında üzerinde bi
raz daha çalışılmayı hak ediyormuş. 

geçen bu sürede yirmi ayrı Kokosnuss 

macerasına imza atmış. Kitapların en 
güzel yanı okuru her seferinde bam
başka ortamlara götürüp, çeşit çeşit 
karakterle tanıştırması. Büyücüler, 

Kokosnuss bir bakıyorsunuz elinde 
define haritasıyla balta girmemiş bir 
ormanda geziyor; sonra Atlantis’i keş

dünya turuna çıkıyor. 

farklı yaş grupları için −ilkokul ço

ları için− ayrı ayrı kaleme alınmış. 
Bu da Kokosnuss’un hatırı sayılır bir 
hayran kitlesi kazanmasına neden ol

ürünle çocukların yaşamında yer et

Bakalım Kokosnuss bizim buralar



Kolektif

İspanyol asilzadelerini aratmayacak uzunlukta bir isme sahip olan bu kitapta, on okuldan yaşları dört 

insanlardan bu soruları yanıtlamaları istenmiş. Tatilde iyi gider. Alakadar olun.

okur! Ya da iyi ak

sabah yazdığım için 
günaydınla başla

girdik; şubat. Tatilin 
bir kısmı hâlâ bu ayın 
içinde, ayrıca hâlâ kışı 

de, bir iki ay içinde 
bahar geliyor, sakin 

olun. Eminim ki, tatili 

da içinizden ne kadar sıkıldığınızı 
düşünüyorsunuzdur. En azından ben 
bazen düşünüyorum. Bu yüzden bu ay 

racak çok güzel bir kitap tanıtacağım.

AYI GRYLLS DE BURADA

değil, çizgi roman hiç değil, biyografi 
de değil, bilimkurgu da değil. Adı, Kü-
çük İnsanlardan Büyük Sorular, Hayli 
Mühim İnsanlardan Basit Cevaplar. 
Anlayabileceğiniz gibi, içinde çeşitli 

okuldan yaşları dört ila on iki arasında 
değişen çocuklar tarafından sorulmuş. 

him” olduğu söylenen insanlar da bu 

lerden bahsedeceğim biraz. Öncelikle, 
benim tanıdığım birinden başlayayım. 
Bu adam, “Solucan yemekte bir sakın-
ca var mıdır?” 
Tahmin edebileceğiniz gibi, karşınızda 

yayınlanan belgesellerden tanıyorum. 

Kendini ıssız bir yere bıraktırıp oradan 
sağ çıkıyor. Yanında neredeyse hiçbir 

zaman solucan, bazen akrep ya da yı
lan yemek zorunda kalıyor. Eh, haliyle 

RÜYALARIN MALZEMESİ
Diğer soruya geçelim. “Rüyalar 

nasıl yapılır?” gibi hepimizin üstünde 
düşünebileceği bir soru. Özellikle de 
korkunç kâbuslarla dolu bir gece ge
çirdiyseniz. Bu soruya Alain de Botton 

etmeyin, öyle karmaşık, kimsenin an
layamayacağı bir yanıt değil bu. Basit 

diğine göre, rüyalar, günün sonunda 
beynimizin yaptığı bir düzenleme iş
lemiymiş. Bunun sayesinde gün içinde 
yapmak isteyip yapamadığımız şeyleri 
rüyalarda yapabiliyormuşuz. Ya da bu 
korkularla rüyalarda yüzleşiyormuşuz. 
Diyelim birini üzdüysek ondan özür 
diliyormuşuz. İşin en ilginç yanı da, 
rüyada gördüğümüz herkesi gerçekte 
de bir şekilde görmüş olmamız. Yani 
marketteki kasiyer, sokakta yanınız
dan geçen adam, köpeğini dolaştıran 
kadın, hepsi rüyalarınıza girebilir. Bi
raz ürkütücü.

“Hayvanlar neden bizim gibi 
konuşmaz?”  İlginç bir soru. Ha, bu 

Temel olarak anlattığı, aslında hay

ama buna tam olarak konuşma dene
meyeceği. İnsan dili çok karmaşıkmış 

gibi bazı hareketlerden oluşuyormuş. 

lini taklit edebiliyormuş.

gelmeyen... “Fikirler yazarların aklına 
nasıl gelir?” “Neden yetki hep yetiş-
kinlerdedir?” “Maymunlar neden muz 
sever?” “Büyük İskender kurbağaları 
sever miydi?”... 

benim duyduklarım. 

kitap tam size göre. Büyüklere göre 

aynı zamanda, hem de genel kültür 

bağalar konulu bir sohbetin ortasına 
düşerseniz çok işe yarayacağını garan
ti ederim.





oyunlarının iddialı bir malze
mesi yapabilecek nitelikte. 
Benzer seslerin artarda 
getirilerek oluşturuldu
ğu bu zorlu yanıltmaca
lar hem o yanıltmacayı 
seri bir şekilde eksiksiz 
söyleyebilmek için tatlı 
bir meydan okuma sunu
yor, hem de çaktırmadan 
fonetik bir bilinç kazandırı

arasında tekerlemelerin bulunması bu 
yüzdendir. “Şu köşe yaz köşesi, bu köşe 
kış köşesi, ortada su şişesi,” gibi en kısa 

renin başına ekilen kekere mekerelere 
dadanan kekelemelere dair zorlu mü
cadeleyi anlatan, kekelemeden söyle
mek için bin bir dereden su getirmek 
zorunda kaldığımız yanıltmacalara 

tırma sonucunda bu kitapta bir araya 
getirilmiş. 

mede de anonim halk edebiyatının 
zenginliklerini çocuklara tanıtırken 

lerini geliştirme imkânı sunuyor. 
Bu kitapların bir başka dikkat 
çekici özelliği de daha önce Zey
nep Uzunbay’ın Kedi Merdiveni 
adlı kitabındaki tatlı çizimleriyle 
dikkat çeken Burcu 
Yılmaz’ın bir kez daha 
hayranlık uyandıran 

bir yanıltmacayla son 
“Kapı gıcır-

tıcılardan mısın, ocak 
kıvılcımlattırıcılardan 
mısın? Ne kapı gıcır-
tıcılardanım, ne ocak 
kıvılcımlattırıcılarda-
nım.” Ben bu kitaplara 
bayılanlardanım. 

malzeeeeee
likte. 
rda 
u
a
yı 
iz 

atlı 
nu
adan 
andırı

bulunması buuuuubu 
köşesi,, bu köşe 
si” gibi en kkısa”

“Sepet sepet yumurta, 
sakın beni unutma, unu-
tursan küserim, mek-

tubumu keserim…” 
İlkokul çağlarında 
sıra sıra gezdirdiği
miz hatıra defterleri
mize arkadaşlarımız 

dolu satırları, güzel 
söz söylemeyi becere

meyenlerimiz dahi bu hoş 
tekerlemeyle bitirirdi. Te

kerlemenin son kısmının 
duruma göre değiştiği 

“Unutursan 
küserim, gözlerinden öperim,” gibi bir 
sonla hitap edilen kişiye küsme teh

Akşam çökene, anneler balkonlardan 

sokaklarda oynandığı günlerde oyun 
“Aaa-

li pabucu yarım, çık dışarıya oynaya-
lım…”

SÖZ OYUNLARI

kenmekte olduğuna değiniyor belki 
ama bu, çocukların ana dilleriyle ta
nışmaları için bulunmaz bir fırsat olan 
tekerlemelerin, günümüz çocuklarına 
hitap etmeyeceği anlamına gelmiyor 

gibi tekerlemeler hayata dair komik 

larla dile getirilişi, ritmik bir şekilde 
söylenişi nedeniyle her zaman için ço

uyandırır. Masallarda, tiyatro oyunla
rında karşımıza çıktıkları gibi, pekâlâ 
bağımsız söz oyunları olarak eğlenceli 

Bulut’un diğer derleme kitabı 101 
Yanıltmaca ise en az tekerlemeler ka

Dilin kaymağı 

 

ikisini günümüz çocuklarıyla tanıştırıyor.
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önce tiyatro metni olarak yazılmış, daha sonra düz metin olarak kaleme alınmış. Kitabın  
başında öyküyü, sonunda da tiyatro oyununu okuyabilirsiniz.

boğulmayan sonsuz bir hayalcilik, ne
redeyse her gün değişebilen istekler. 
Doktor olmak isteyen bir çocuğu kim 

çıkmayı hayal ederse onu kim bundan 

salarsa, piyano çalmak isterse ya da 

toplum kuruluşunda çalışmaya baş
larsa… Ama mesele, bu süreçte kendi 
istedikleri ile ailesinin “onun iyiliği 
için” istediklerinin örtüşmemesinden 
çıkabiliyor bazen. 

SOLFASOL ÜLKESİ
Fa Usta’nın Ke-

manları adlı kitabının kahramanla
rından Prens Refa’nın durumu tam 

bucağında bile duyulan bir keman se

sonra tahta geçecek olan Refa’nın da 
ülkesine layık bir kral olabilmesi için 
iyi keman çalması gerekiyor kraliyet 
geleneklerine göre. Ama Refa keman 
çalma konusunda o kadar isteksiz, 
bu nedenle de o kadar beceriksiz ki 
iki yıldır bir arpa boyu yol alabilmiş 

Tek isteği; saatler boyunca kurbağaları 
izlemek, incelemek, her hareketlerine 
şaşırmak, onlar hakkında her ayrıntı
yı öğrenmek… Kurbağa bilimci, kuş 

kimilerince meslekten görülmeyen iş

arzusu ise keman çalmayı öğrenmek. 
Ağabeyi keman dersi alırken yan oda
da sürekli onları dinleyen, hayalinde 
canlandırdığı kemanından çıkardığı 

hayali seslerle kendinden geçen Pren

bozmuş Prens Refa’nın da krallıkla, 

Ama işte önlerindeki tek engel, krali
yet gelenekleri.

KRAL SOLFA İLE KRAL REMİ
Bu engeli aşmak için bir umut ışı

ğı ise komşu ülke Remido’nun kralı 
Remi’nin mektubuyla doğuyor. İki 

namayacaklarını anlayacak kadar aklı 
başında insanlar. Ama yine de ortak ta
rihleri boyunca iyi keman çalmak çok 
önemli olduğundan, iki ülke arasında 
öteki konularda olmasa da, bu konuda 
kıyasıya bir rekabet söz konusu. İşte 
bu nedenle, Prens Refa’nın keman çal
ma konusundaki yeteneksizliğine dair 

bu onur kırıcı söylentilerin silinme
sini arzu ettiğini bildiren bir mektup 

neksizliğini kabul etmiş olsa da, babası 

körü körüne inanıyor. Refa’nın tedir

keman çaldığını öğrenene kadar sü

için bu konsere çıkmak zorunda olan 

yapıyor. 

disi bence hikâyenin en samimi karak

da kullanacağı ağacı nasıl seçeceğini, 
o ağacı nasıl işleyip de mükemmel 
sesi çıkaracak kemanı yapabileceğini 

Kralların bile gelip önünde eğildiği, 
atölyesine tıpkı bir mabede girer gibi 

her şeyin, gösterdiği tüm ustalığın, al

anlamlı olduğunu söylediği bölüm ki
tabın en güzel, en içli yerlerinden biri 
kanımca. 

rulmuş leziz bir hikâye armağan 
ediyor. Fa Usta’nın Kemanları’nın 
Türkçe yayımlanan çocuk kitapları 
arasında ilk olabilecek bir özelliği 
de, önce tiyatro metni olarak 
yazılması, sonrasında düz 
metin olarak kaleme 
alınması. Kitabın ikin
ci bölümünde tiyatro 

riliyor, ki ülkemizde 
tiyatro metni okuma 
alışkanlığının zayıf 
olduğu düşü
nülünce, düz 
metinle iş
tahı kaba
ran okur
ların tiyat
ro metnini 
merak et
mesi olmaya
cak şey değil.

Keman çalmak mı, 



elde etmiş görünmekte. Taşralı alt sı
nıf kızların kurtuluşunu, eğitimle orta 
sınıf olmaya bağlayan Türkiye’nin mo
dernleşmeci anlayışı burada da kendi
sini tekrar ediyor. Bu açıdan, Şimdiki 
Çocuklar Hâlâ Harika çok zengin bir 
içeriğe sahip olmakla birlikte, kitapta 
sunulan bazı temaların işlenişinde be
lirli kalıpları tekrar üretmekten kurtu
lamıyor. 

Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika’da oku
mayı tökezleten dizgi hataları oldu
ğunu da söylemek gerek. Öte yandan, 

Dosyası”, bu dizinin diğer kitaplarını 
da merak ettiriyor. Bu bölüm, birçok 
kitapta görülen, kitap hakkında soru

konusu bölümde, Zehra İpşiroğlu’nun, 
çocukların kitapla ilişkilenmesini sağ

Şimdiki 
Çocuklar Hâlâ Harika eğlenceli üslubu 

şimdiki harika çocuklara yaratıcılığın 
özgürlüğünü tattıran okunmaya değer 
bir kitap.  

olarak benimseyip, 
öğretmenlerinin 
notlarını değilse de 

durum, arkadaşları 
Patates, Yelkenku

dan pek sempatiyle 
karşılanmaz ilk 

başta ama arkadaşlıkları da bozulmaz. 
Kitaba eğlenceli kılan öğelerden birisi 

ortasında gözü olduğuna inanılan, 

birkaçı.

ERKEKLİK VE KADINLIK ROLLERİ
Kitapta sokak çocukları, eğitim, 

taşra, kent, kız çocuklarının okutul

üzerinde duruluyor. Doğan’ın ablası 
Ayşegül’ün İstanbul’da olsa sorun ol

sıkıntısına dönüşmek üzere. Doğan’ın 
geleneksel otorite figürünü temsil 
eden dedesinin sürekli Ayşegül’ün 

rışmasıyla başlayan süreç, taşralı kom

Ayşegül hem de Doğan için bunaltıcı 
bir hâl alıyor. Doğan’dan da bir erkek 
olarak ablasına göz kulak olması bek

kurtulması, notlarını yüksek tutup 
İstanbul’da yatılı bir okula gitmesiyle 
sağlanıyor. Kitapta, toplumsal cinsiyet 
kodları sadece taşrada üretiliyormuş 

eğitimli orta sınıf bir aileye doğmakla 

Zehra İpşiroğlu’nun 
Şimdiki Çocuklar Hâlâ 
Harika kitabı, Aziz 

Şimdiki Ço-
cuklar Harika kitabına 
âdeta nazire olarak ya
zılmış. Şimdiki Çocuk-
lar Harika’da Zeynep’in 
Ankara’ya taşınmasıyla 
Ahmet’le aralarındaki 
mektuplaşmanın yeri
ni, Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika’da 

ları ayrılan, ama ilişkilerini neredeyse 

sürdüren Deniz ile Doğan’ın yazışma
Şimdiki Çocuklar 

Harika Şim-
diki Çocuklar Hâlâ Harika’da Deniz’in 

mundan anlatılan konumuna geçi
yorlar. Şimdiki Çocuklar Hâlâ Harika, 

sıyla değil, aradan geçen yıllar içinde 
değişen çocukluğu bize göstermesi ba
kımından oldukça ilgi çekici bir kitap. 

hatırlatıyor.

PİRE NURİ

Doğan, yaklaşık bir yıl boyunca birbir

daşlıklar gibi birçok konu onların gö

la konu edilir. Kimi zaman öfkeli kimi 

Örneğin, Doğan’ın İstanbul’dan son

arkadaşlarına alışma süreci, kibrit 

dönüşmesiyle anlatılırken, Deniz’in 

kıntısıyla anlatılır. Deniz, dürüstlüğü 

 
harika çocukları

Dosyası” ile şimdiki harika çocuklara yaratıcılığın özgürlüğünü tattırıyor.

Zehra İpşiroğlu



dosya

yanın kurallarıyla, hatta şurada ya da 
burada gördüğünüz, okuduğunuz ha
yal dünyalarının kurallarıyla bile bağlı 
olmayan, tamamen sizin kurallarınıza 
göre oynayan, dolayısıyla da istediği

Hiç şüphesiz en çok çocukların 
“uzmanlık alanı” bu, çün
kü insan yetişkin dünya 
tarafından yoğrulup bi
çimlendirilmeden önce 

hayalgücünün en has, en 
şaşırtıcı, en komik örnek

çocuklar tam da böyle bir 
işe uygun bir donanımı 

neklerle tamamen dizgin
lenmemiş hayal dünyala
rındaki kural tanımazlı
ğın sefasını sürüyorlar, bir yandan da 
keskin bir gözlemciliğe sahipler, şu 
“dış dünya” denen şeyde herkesin neyi 
nasıl yaptığına yönelik bir merakları 

MUZİP BİR HAYALGÜCÜ
İşte Süper Bezli Bebek’in macera

ları da dizginlenmemiş hayalgücü ile 
kurallara aşinalık arasındaki o tuhaf 

örneği. Maceranın kırklı yaşlarındaki 

dünyasının çocuksuluğunu besbelli 
o kadar önemsemiş, kendini işin bu 
kısmına öyle kaptırmış ki kitabın ka
pağında yazarlık payesini de kendine 

hayalgücünü yakıştıracağımız iki kah
ramanına, ilkokul çağındaki iki çocuk 

Harold Hutchins. Bu iki karakter ya
zarın bir önceki serisinde yer alıyordu  

don’u yaratmışlardı. Burada da aynı işi 

öğretmenleri tarafından cezaya çarp

çizgi roman çıkarışını izliyoruz. Kita
bın geri kalan kısmı, o çizgi romanın 
içeriği. 

KAKA-ŞERİF

değil, bebek, bir yanlış anlama ol

kadar erken bir “süperleşme” süreci 
yaşayarak, doğumda hastane pence
resinden aşağı düşerken süper güçlere 

olan olaylar silsilesi, kötü adamımız 

kakanın mücadelesini okuyor olabili
riz ama bu olacakları aşağı yukarı tah
min edemeyeceğiniz anlamına gelmi

gibi “süper kahraman öyküsü gedik
lileri” bir bir giriyor. Kötü adamımız 
pes etmek bilmiyor, kahramanımızsa 

bilmezliğiyle habire kötü adamımızın 
düşlerini başına yıkıyor. Tabii ki öykü 

kötü öyküsü ama eğlenceli yanı da bu 

South Park 

dolunca epey bir tanınmaz hale ge
liyor doğrusu! Bir bebe
ğin oyunculuğunu, süper 
kahramanlara has o “sar
sılmazlık” şemsiyesinin 
altında görmek de ortaya 
hayli komik bir sonuç çı
karıyor.

Yalnız Süper Bezli 
Bebek’in ilginç bir özelli
ğinden söz etmeden bitir

beyaz çizimlere sahip olan 
bu kitabı okumak biraz 
çizgi roman okumaya, 

biraz da çizgi film izlemeye benziyor. 

lerini kelimenin tam anlamıyla gözü
nüzde “canlandırabiliyorsunuz”!

Altını bağlayın  



Aklınız karışacak,  
şaşıracak, afallayacaksınız…
bu seride akıl yürütecek, hesap yapacak, dikkatinizi, hatta beğenilerinizi sınayacaksınız. En güzel 
bulmacalar, şaşırtmacalar, akıl karıştırıcılar…

Ezelden beri bayılırım bulmacalara. 
Kelimeli bulmacalardan ziyade sayılı, 

değişir. Benim gibi pek çok insan ol

dükçe çözüyoruz. İyi hoş da, çözmeyi 

tıkla düşünürsek, dakikalarca, bazen 
saatlerce bir şeyi çözmeye çalışır, kafa 
patlatır, bir anlamda kendimize eziyet 
ederiz. Ee, ne anlarız peki bu işten; işin 

Tudem Yayınları’nın yayımladığı 
bulmacalı oyun dizisini görünce önce 
zihnimde bu soru belirdi. Dizi üç ki

Beyninizi İflas Ettiren 
Şaşırtmacalar, Afallatan Akıl Karış-
tırıcılar, Kafa Karıştıran Bulmacalar. 
Hepsini ünlü ressam Rolf Heimann 

hazırlamış. Beyninizi İflas Ettiren Şa-
şırtmacalar kitabının girişinde şöyle 

“Bir labirentte çıkışı 
bulduğun, hileli bir soruya doğru ce-
vabı verdiğin ya da beynini yoran bir 
problemi çözdüğün zamanki keşfetme 
ânı, tüm dünyada insanların neden 
bilmece ve bulmacalardan zevk aldığını 
açıklamaktadır.”

SAY, TAHMİN ET, EŞLEŞTİR

cuklar, tatil günlerini ya da dinlenme

geçirebilirler. Hatta sadece çocukların 

ceğini söylesem abartmış olmam. Tek 
başına oynanabilecek en güzel oyun
lardan nitelikli örnekler barındıran bu 
dizideki “bulmacalar, şaşırtmacalar, 

akıl karıştırıcılar” hem içerik hem de 
görsel olarak benzerlerinden hemen 

zimler kullanılmış. Bir tesisatçının 
kendine hâkim olamayıp taktığı bir 
dolu musluktan hangisinin su deposu
na bağlı olduğunu bulmaya çalışacak
sınız mesela. Beş yılan boyunlu ağaç
kakandan birinin gagasına düşmüş bir 
kediyi kurtarmak için doğru ağaçka
kanı dürtmeye çalışacak, bir köpeğin 
bir kulağından girip diğer kulağından 
çıkmaya çalışacaksınız.

Her kitapta farklı türden oyunlar 
bir arada kullanılmış. Dizinin içeriği

mantık oyunları, matematik, sayma, 
tahmin, eşleştirme, fark bulma, tamam

rıda  

dosya



saydıklarım labirent örnekleriydi. Eş
leştirme oyunları da son derece yaratı

yarışmada kimlerin diskalifiye edil
mesi gerektiğini bulmaya çalışırken 
çok eğlendim. Belki kolay görünüyor 

hayli güç olduğunu belirtmeliyim. 

pek çok detay barındıran güzel resim

kılmadan kalmanıza yardımcı oluyor. 
Yaratıcı fikirlerini kâğıda başarıyla ak
tarmış. Zaman zaman da bir resimden 
birkaç oyun çıkarmış. Bir labirentin 
içine, bulmanızı istediği parçalar ser
piştirmiş örneğin.

ÖZEL ÖDÜLLER DE VAR

dişlerini fırçalayan timsahların, si
hirli aynaların olduğu bu çılgın oyun 

bir kediyle köpek eşlik ediyor. İkilinin 
konuşmalarını dikkatle takip edince, 
fısıldadıkları ipuçlarından faydalana
biliyorsunuz. Hakikaten içinden çı
kılması zor durumlarda işimizi kolay
laştırıyorlar. Hemen her sayfada yanı
mızdalar; doğrularımıza da yanlışları
mıza da tanıklık ediyorlar. Ama yanlış 
yapmaktan çekinmeye hiç gerek yok, 
bulmaca çözmek kolay şey mi, elbet
te takıldıklarımız olacak. Tam bura
da, hazır yeri gelmişken, her kitabın 
arkasında çözümleri bulacağınızı da 
belirteyim. Ama ben olsam sıkıştığım 

maz, pes etmeden önce birkaç farklı 

ca çözmek “baştan sona” bir macera. 

ceraya atılma nedeni.
Rolf Heimann bulmacalarını üre

tirken farklı malzemeler kullanmış. 

meslekler, mekânlar, dükkânlar 

çülerden hangisinde hata olduğunu 

yarıştırıyor ya da dikkatsiz balıkçıla
rın ortalığa saçtığı kancaları toplata
biliyor. Bazen de bulmaca sınırlarının 
dışına taşıp, kuralsız sorular sorarak 
seçme özgürlüğü tanıyabiliyor. Tah
min yürütmemizi istiyor, hatta bazen 
de beğendiğimizi seçmemizi. Örneğin 
sözünü ettiğim uçurtma yarışmasında 
en uyumlu giyinen çocuğa özel ödül 

kat kitapların genelinde yap

likle konsantre olmak, parçalar 
arasında ilişki kurmak, soru

matik bilgisi kullanmak, isabetli 
tahminler yürütmek, ayrıntıla

yapmak.

HANGİ ÖRÜMCEK DİŞİ?
Bazen küçücük bir ay

rıntı yakalayıp oyunu bir
kaç saniyede bitirebilirsiniz. 
Bazen de neye dikkat etme
niz gerektiğini çıkaramaz, 
takılıp kalırsınız. Mesela 
ben, Beynini-
zi İflas Ettiren 
Şaşırtmacalar 
kitabındaki “Örümceklerin 
Boynu” oyununda epeyce 

 “Bilim adamları 
dişi örümceklerin her zaman erkekler-
den daha fazla olduğunu biliyor. Sağ-
daki örümcek erkek midir, dişi mi?” 

çok zor. Diyelim örümcekleri ikiye 
ayırmayı başardınız, hangisine dişi 
hangisine erkek diyeceksiniz... Ben 
arkadaki çözüme bakmadan nasıl bir 
yöntem izleyeceğimi bulamadım, ba

Afallatan Akıl Karıştırıcılar
Kafa Karıştıran Bulmacalar

Rolf Heimann
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günlerinden birini yaşıyor. Yıllar
dır patlamamış yanardağ erken
den dumanlarını püskürtmeye 
başlamış. Korsanlar birkaç küp 

doyurmuş korsanlar için durum 
farklı; onlar tek gözleri, aksayan 
ayakları, sakat kalmış kollarıyla 

şına girmek için gün sayan Egbert’ten 

doğru, Egbert’in bağ bahçe sahibi si

her fırsatta pataklamaya çalışan ağa
beyi Adonis. Bir de, Egbert kardeşlere 
okuma yazmak öğretmek için adaya 
gelmiş, onlarca kitabın sahibi bilgin 

bir gün kahramanımız Egbert’in, yani 

babasının, ‘’Eşyalarınızı hazırlayın. 
Sabah ilk ışıkta Gündoğumu’na gidiyo-
ruz,’’

gizemli bir şekilde değişiyor.

TARLA KORSANLARI

tatilinizi sıcak koltuklarınıza yaslanıp, 

peşine düşmüş gizemli insanların ma
ceralarıyla geçirmek isterseniz, sessiz 

run. Korkusuz olduğu kadar zeki, bir 

Adası’nda tanıştığı Millicent’in biricik 

canlı bir maceranın içinde babasının 
define haritasını korumaya çağırıyor.

kitabı olan Ateş Kral’ın Hazinesi’nin ilk 

sayfalarında her şey çok sakin ilerliyor. 
Egg, on üçüncü yaşını bu yıl ilk kez, 
normalde sadece yaz tatilinde gidebil

leceği, lezzetli çörekler ile sahilde yeni 

bası, işadamı Bay Roger Pembroke ile 
tanışıp, Pambroke babasının bir define 
haritasına sahip olduğunu öğrenene 
kadar. Bay Pambroke Egg’in babasını 

karıştırıyor, define haritasının yerini 
tek tahmin edebilecek kişi olan Egg’i 
de defineyi bulmada kendine yardım 
etmesi için esir alıyor.

Ateş Kral’ın Hazinesi kimilerine 
göre yerlilere ait eski bir inanış, kimine 

Bay Pambroke dâhil, tarla korsanla
rı, deniz korsanları, yani herkes, Ateş 
Kral’ın Hazinesi’nin kokusunu aldı
ğından beri bu işin peşinde.

PERFA NİDA MA KROL
Tatilinizi tel

ile Millicent’in yanında yer almayı ter
cih ederek, bu riskli maceraya atılmak
ta bir an bile tereddüt etmediniz. Pe

ğe siz de tanık olacak, mesela domuz 
dışkısıyla dolu bir gemi ambarında 
boğazınıza kadar dışkıya batmış halde 

seyahat etmek zorunda kalacak
sınız. Eh, hayatınıza dair kendi 

fi bir iş değil ne de olsa! Egg’in 

lar oldukça hayati, onu iyi takip 
“Oraya doğru yürümeye 

başladım ve Millicent’le İşkembe 
de beni takip ettiler. Oraya yak-
laşırken bir delik gördük, granit 
yüzeyin ortasında yarım metrelik 
bir çatlak vardı. Güneş çatlağa 
doğru belli bir açıyla vurarak içe-

rideki mağaranın girişini gözler önüne 
seriyordu.’’

Bu macerada mağara deliklerinden 

kendinizi korumak da, tek kollu çat

bir adaya düştüğünüzde yanınıza ne 
almanız gerekir, sorusunu sık sık duy
muşsunuzdur. Eğer bu korsanlara yem 
olmadan zaferle bitirebilirseniz, sizin 

Bu arada arkadaşlarınıza adada öğ
rendiğiniz Kartaca dilini öğretmeye 
başlasanız iyi olur. Önce “Perfa nida 
ma krol,’’ cümlesinin anlamını öğret
mekle başlamalısınız, adada buna çok 
ihtiyaçları olacak. 

Ateş Kral’ın Hazinesi

Korsanların adasına 
düştüğünüzde...
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uğraşırken, konuşma bozukluğundan mustarip Rose sıradan olmak için ölüyor.  

Küçümen yeğenimin, ki şimdi ken

nında, daha ilkokul birinci sınıftayken 
yani sömestr tatili başladığı gün o 
küçümen ağzından hiç beklemediği

“Çok şükürler 
olsun, tatil başladı, ömrüm tükenmişti 
derslerden!” Tükenen ömür de topu 

gene de tükenen ömrünü tatilde nasıl 
uzatacağı hakkında plan yapıp yap
madığını sormadan edemedik. “Bi-
raz arkadaşlarımla oynarım, biraz da 
kitap okurum!” demişti. “Kitaplar çok 
eğlenceli, benim yapamadığım şeyleri 
yapıyor oradaki çocuklar,” deyince neyi 

çocuğunun bloklar arasında sıkışan 

sinde biraz daha eğlenceli oluyordu. 

SÜPERACKERMAN MOMO
Hazır tatil başlamak üzereyken, ha

zır hayal dünyalarının kapıları açıla

bu çocuklar, hem her çocuk gibi şaha
ne hem de her çocuk gibi özeller. Me

sela Momo. Ya da uzun 
adıyla Maurice Acker

man. Ama o kendine 
çok daha güzel bir 
isim bulmuş mu, 
bulmuş! “Süperac-

kerman”. “Bu benim 
süperkahraman adım, 

Süpermomo biraz banal 
kaçıyor da.” Haksız de

man, Batman yanında, 

 

küçükken başlıyor bu 
işe. Tam üç yaşınday

ken, asansör bozuk 
olduğu için “üç ba
samağı birden atla

yabilince” süper kahraman olduğunu 

güçlerini insanların hizmetine sun
“Bir binanın tepe-

sinden atlamanın ya da bir düşmanın 
kafasını yere bastırmanın öğretildiği 
bir dersin olmaması,” Momo’nun işini 

olmanın inceliklerini hep kendi başına 
öğrenmek zorunda kalıyor. 

Eh, biraz eline yüzüne de bulaştırı
yor tabii, bu arada üstüne öğretmeni 
Momo’yu ailesine bir mektupla şikâyet 
ediyor, sınıf arkadaşları onu acayip 
buluyor, yetmezmiş gibi “korkunç bir 
çete”yle baş etmesi gerekiyor. Kom
şusu yaşlı Bayan Poterman’ı defalarca 
ölümden kurtarıyor süper kahramanı
mız ama çeteyle baş etmesi kolay ol

burnu kırılmaz diye bir kural yok! Ah 
ah, bir de tabii süper kahramanlar âşık 

“Ona bak-
tığım zaman sanki Bayan Polenta olup 
çıkıyorum: Bacaklarımda derman kal-
mıyor, nefesim tıkanıyor, sırtım kambur 
oluyor, omuzlarım çöküyor. Evet, Juliet-
te Baccara’ya baktığım zaman tonton 
bir nineye dönüyorum...” 
man, Süper Kahramanlar Yüksekten 
Korkmaz’da süper sıradan bir çocuğun 
süper harika hayal dünyasında bize sü

Yazarın diğer kitabına 
Rose ise baş

ka bir süper kahraman. 
Daha doğrusu “anti süper 

tatlı Rose’un konuşma 

bir okuldan bir okula gön
derilip duruyor. Aslında 
durup baksalar, Rose çok 
akıllı bir kız. Ama kimse

yüzden yeni bir okula baş
ladığı günde tanışıyoruz 
Rose’la. Heyecanlı ama 

heyecanlanmak ona iyi gelmiyor, çün
kü heyecanlanınca Rose’un içi fokur
duyor, içi fokurdayınca da Rose bütün 

“Gün-
parlak, okulda gıcır gıcırım ve öndeki 
adım Rose!” Ee, böyle olunca okulda
ki “sokak lambaları”, yani öğrenciler 
“tekabii” ki hemen Rose’un “canını 
sıkıştırıyor”  
liyor, ayrıca kafasına büyük “sokak 
lambaları”ndan bir taş yiyor. Bunun 
üzerine “yumurtalı ıspanak kafa”ları 
“ezbize”
tek başına değil. “Nelbette” kendi gibi 
çocukları da yanına alarak yalnızlar 

“yalnızlarla 
birlikte insan asla yalnız olmaz.” Ta
mam, yalnızlar çetesi “övüş”te pek ba
şarılı olamıyor belki, ama bizim Rose 

oğlana “kaşık” oluyor! “Avallı Rose-
cuk!” Merak etmeyin, başının çaresine 
bakacak kadar “gudebet” o. Bir de gü

 “Eğer periler gerçek 
olsaydı, karabiber tanelerinden çıkıp 
bana şöyle derlerdi: ‘Rose, bir dilek 
tut’. O zaman ben de derdim ki: ‘Nor-
mal konuşmak istiyorum.’ Ve annemin 
benimle avanakmışım gibi konuşmayı 
bıraktığı gün, dünyanın en mutlu çocu-
ğu olurdum.”
sömestr uzun, okuyup öğreneceksiniz! 

dan olmadığını da…

Yalnızlarla birlikte  
insan asla yalnız olmaz!

 
Yüksekten Korkmaz

Rose



 
ile sırların peşinde…

Delal Arya, çocukluğu gemilerde, 

genç bir yazar. “Denizde yaşayan bir 
çocuk akıntıları ve rüzgârları tanır. 
Liman şehirlerinde dolaşır, farklı tipte 
insanlarla ahbap olur. Ufku açılır, sınır-
ları, duvarları, önyargıları olmaz. Za-
ten geminin kendisi de bir çocuk roma-
nı gibidir,” diyen Arya’nın hayalgücü 

karşımızda. Hâl böyle olunca, “Pera 

boğuşmak kaçınılmaz oluyor. Körler 
Ülkesi
başlayan macerası, Sırlar Oteli’nde 
Pera Palas’ın sırlarla kuşatılmış oda

büyük küçük herkesin ilgisini çekecek 
bu heyecanlı seriyi konuştuk…

“Pera Günlükleri” serisi, Körler 
Ülkesi ile başladı ve bu sizin ilk ki-
tabınızdı. Seri, Sırlar Oteli ile devam 
ediyor; ayrıca üçüncü kitabı da yaz-
dınız. Bu serinin varoluş hikâyesini 
dinleyebilir miyiz? Fırtınalı bir ge-
cede yazarın zihninde beliren o kü-
çücük hayal ve sonrasını anlatır mı-
sınız?

Kitabı tasarlamaya Eskişehir’de bir 

çok ki, 

ranzanın yanındaki pencere kırık

bir yerlere düşen yıldırımları izleyerek 
hayal kuruyordum. El ele tutuşmuş iki 

korkutan bir fırtınanın içinde birbir

bunu da birbirlerine hikâye anlatarak 
yapıyorlardı. Tıpkı Ran’ın trenden in

tığı hikâyeler gibi. Korkan ama cesur 

çek kahramanlar böyle olmalı diye dü
şündüm. Karanlıktan korunmak için 
her zaman yanlarında anlatacakları bir 
iki iyi hikâyeleri olmalı.

Oldukça ilginç bir yaşam öykünüz 
var. Gemilerde, okyanusun ortasında 
geçmiş bir çocukluk… Ki bu çocu-
ğun bir maymunu, bir de papağanı 
var; âdeta bir roman kahramanı ken-
disi. Bu seride kahramanlardan biri, 
denizi çok özleyen eski bir kaptan. 
Bir de Cook Cahit var, gemide aşçıy-
mış bir vakitler. Denize/denizciliğe 
dair pek çok terim, deyim, sözcük 
var kitaplarınızda. Nasıl beslendi-
niz denizden; çocukluk yıllarınızın, 
denizdeki günlerinizin bu serinin 
ortaya çıkmasındaki rolü üzerine 
konuşabilir miyiz?

en uygun yer. Bence dünya okulda 
değil, en iyi gemide öğrenilir; çünkü 
gemi hep hareket eder, bir rota çizil
mesi gerekir, o rotayı çizerken yıldız

belirlenir. Denizde yaşayan bir çocuk 

şehirlerinde dolaşır, farklı tipte insan
larla ahbap olur. Ufku açılır, sınırları, 

 Zaten 
geminin kendisi de bir çocuk romanı 
gibidir. Denizcilerin hiçbiri bilindik 
tipler değillerdir. İnsan onlarla aynı 
masada oturduğunda bir dolu hikâye 

Cook Cahit de gerçekten yaşayan biri, 

tün kabilelerin dillerini öğrenmiş, hat
ta yabancı diplomatlara yemek pişirmiş 

birkaç şey yüzünden deniz benim ha
yalgücümün kaynağı. 

Gizemlere ve eski uygarlıklara 
olan ilginiz, ayrıca arkeoloji eğitimi 
almış olmanız bu sırlarla dolu serü-
venin, bulmacanın doğuşuna, renk-
lenmesine büyük katkı sağlamış hiç 
kuşkusuz… Unutulmuş diller, bir pa-
pirüs, bir mumya, medusalar, üç başlı 
yılan fosili vs… 

Kendimi bildim bileli arkeolog 
olmak istedim. Hatta kazacağım hö
yüklerin listesini çıkardığımı bile ha
tırlıyorum. Höyüklerin yakınlarında 
dolaşıp yüzeyde kalmış çanak çömlek 
parçalarını, fosilleri, tuhaf şekilli taşları 

karşı her zaman merak duydum. Asıl 
hikâyeler orada çünkü, tozun toprağın 

etmek lazım. Kitaplarımın özünde de 
bu merak duygusu ağır basıyor. 

Kitapların ilginç bir yanı var; hiç 
yerel değiller. Yani yazarıyla ilgili 
bilgi sahibi olmadan okusam Türkçe 
edebiyata dâhil edemezdim; Avrupa-
lı ya da Amerikalı bir yazar tarafın-
dan kaleme alındığını düşünürdüm. 
Çevirmenliğinizin önemli rolü var 
sanırım bunda? Ayrıca Doğu’dan/
Doğu’nun eserlerinden de beslendi-
ğinizi görüyoruz. İkinci kitap Sırlar 
Oteli’nde, Rudabe ve Stare gibi Farsça 
isimler taşıyan kahramanlarınız var 
örneğin. Ve Rudabe, Firdevsi’nin Şeh-
name’sinde Zal’ın karısının ismi…

dosya



Haklısı

Mefkûremin oluşmasında İtalyan 
kültürünün etkisi büyük. Ama ben 

den çocukların isimleri Ermenice, so
yadları Arapça bir yıldız adı... Bu yüz

laştığınız için de mutlu oldum. Bence 
bir elinde İlyada’yı tutan bir insan öte
ki elinde Şehname’yi tutmalı. Şehname 

rinden biri. 

Seri 10 yaş ve üzerine hitap ediyor 
arka kapakta da belirtildiği üzere. 
Ama bence yetişkinler de keyifle ve 
heyecanla okuyabilir. Sizin de bir 
söyleşide vurgu yaptığınız üzere, 
“Bir kitap 50 yaşında okunmayı hak 
etmiyorsa, 10 yaşında okumayı da 
hak etmiyordur,” diyor Clive Staples 
Lewis. 50 yaşında da okunabilecek 
çocuk kitapları yazmanın yolu nere-
den geçiyor sizce?

Hâlâ çocuk kitapları okuduğum 
için bunu ben de çok düşündüm; çö
zülmesi zor bir gizem. Bu gibi sorular 
karşısında söylenen “içimdeki çocuk” 

arada sırada gerçeklerden kaçmak isti
yoruz −her ne kadar bu da kulağa çok 

manlarındaki sıkı dostluklar, sözünü 
sakınmadan konuşan kahramanlar, 
keşfedilmeyi bekleyen sırlar biz ye

sorduğum yaşlı bir adam bana, “Sa-
dece fantazya değil,  merak uyandırıcı 
bilgilerle süslenmiş fantazik kitaplar 
bunlar,” demişti. Herhalde bunun da 

İkinci kitap olan Sırlar Oteli’nde 
Ran ve Lusin adlı ikizler İstanbul’da, 
Pera Palas’ın çokça gizemli ve sırlar-
la dolu odalarında maceraya devam 
ediyor, ipuçlarının peşinden giderek 
şifreleri çözmeye çalışıyorlar. Agat-
ha Christie, GretoGarbo, Mata Hari, 
Ernest Hemingway gibi pek çok ünlü 
konuğu ağırlayan bu otel, fantastik 
bir hikâye için oldukça uygun bir 
mekân olmuş. Çok farklı, esraren-
giz, sırlarla kuşatılmış bir İstanbul 
ve Pera Palas var karşımızda. Mekân 
seçiminiz üzerine konuşabilir miyiz?

ruhu onu nasıl görmesi gerektiğini 

ki “Herkes aynı şekilde görmez,” diye 

aynı değil. Ben Pera Palas’ı dolaştım 
ama kendi gözümle. “İstanbul’u din-
liyorum, gözlerim açık”… Pera Palas 
da yaralanmamış İstanbul’dan kalan 
en çarpıcı bir kaç abideden biri. Bir 

zemli müşterileriyle sarmaş dolaş 
olan bir otelden daha iyi mekân ola
cak başka bir yer düşünemiyorum. 

Sırlar Oteli’nde, 
Lusin “… aslında sa-
hici İstanbul’u kim-
se görmüyor. Hani 
Uyuyan Güzel derin 
bir uykuya dalmış 
ya. İşte bu şehir de 
öyle. Birinin gelip 
kendisini uyandır-
masını bekliyor,” 
diyor İstanbul için. 
Maceranın devamı 
da yine İstanbul’da 
geçecek. Bu kez Hay-
darpaşa’ya da uzanı-
yoruz. Pek çok kita-

Delal AryaDelal Arya

ba konu, mekân, fon olan bu Uyuyan 
Güzel sizin için ne ifade ediyor, ya-
zınınız nasıl besleniyor bu şehirden? 

Kafamın içindeki İstanbul koyu 

mandan kopup gelmiş gibi görünen 

tanbul onlar. Haydarpaşa, Pera Palas, 
Beyoğlu’nda küçük bir yokuşta takı 
atölyesi olan yaşlı bir adam. Beni bu
günkü İstanbul’un gökdelenleri, mo
dern otelleri, Cadde Bağdatları, Ataşe

dirmiyor. Ben bunlardan öte olan eski 

Roma’dan önceki İstanbul’la ilgileni
yorum. Bu şehrin kaderi çok önceden 
yazılmış gibi geliyor. Kitapta da bu ka
derin ne olabileceği sorusunun izini 
sürüyorum.  

Üçüncü kitap ne zaman çıkacak 
ve seri üç kitaptan mı oluşuyor? Yok-
sa devamı gelecek mi? Okurları nasıl 
bir macera bekliyor son kitapta, bi-
raz bahseder misiniz? 

cekmiş gibi görünüyor. Ama kahra
manlarla birlikte ben de yeni ipuçları 

istiyorum. İşte o zaman seriye yeni 
bir kitap daha eklemek gerekebiliyor. 

ru çıkacak. Bu arada ben de öteki ki
taplara yoğunlaşabilirim. Yeni kitap 
bir gemide geçecek. Haritalara bakıp 

rini çizerek denizde geçen bir hikâye 
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Bir yemek âşığının halinden ancak 

sal Bottoni’nin yeni çıkan kitabı Yavru 
Gurmeye Masallar, bu önermenin iyi 

da Bottoni’yi İtalyan mutfağının ince

rıp yollara düşüren duyguyla tanışıyor, 
samimi oluyorsunuz. Aynı duygu, kısa 
bir süre sonra kitaptaki yemek masal
larını okurken sizi coşkulandırıp, anla

sabırsızlandıran şeye dönüşüyor.

MASALLARLA YAPILAN YEMEKLER
Yavru Gurmeye Masallar hem bir 

yemek kitabı hem de öykü. Hem de 
aslında hiçbirisi. Bottoni, çocuklara 

rındırdığı kendine has kültürleri an
latmak istemiş. Malum, gurmelik bir 
bilinç, bir “bilirkişi” olma hali. Ağacı 

çocuk için cazibeli bir yanı olmayaca

bir çözümle yemeği masallarla buluş
turmuş. Buradaki detay çok manidar 

bir ablanın çabasıyla özdeştirmiş. Esa

daha ziyade, yemek yemenin yaşamsal 
bir ihtiyaçtan fazlası olduğunu kanık
satabilmek.

Öykü’nün anne ile babası iyi birer 

da bu kültürle yetiştir
meye çalışan bir çift. 

ne kadar başarılılarsa 
ufak Kerem üzerinde 
bir o kadar etkisizler. 

olmak bir yana, yemek 
konusunda oldukça önyar

yemekten mahrum bırakıyor. Öykü, 
Kerem’in yeme alışkanlığını nasıl de
ğiştirip daha sağlıklı hale getirebilece
ğini düşünürken, kardeşinin yemediği 
her sebze için bir masal yazmayı akıl 

dini anlatmaya. Bir bakmışsınız en
ginar olmuş, “ah kalbim” diyor; bir 
bakmışsınız balkabağına dönüşmüş, 
Külkedisi’nin bahtsızlığından dert 
yanıyor. Zaman zaman efsaneleri çü

anlattığında, bizi aslında “doğru” diye 
kanıksadığımız birçok bilginin yanlış 
olduğu ile yüzleştiriyor.

TATİL YEMEKLERİ
Masallar kurgu açısından ne kadar 

fantastik ise içerik açısından o kadar 
gerçekçi. Kitap, bu anlamda sadece bir 

ce kurgusal değil. Hangi sebze en iyi 

fedilmiştir, tarih boyunca kendisine 

rıntılar yemeğin yolculuğunda önemli 
birer durak. Zaten gurmelik için bu 
nedenle “farklı bir bilinç hali” diye
biliyoruz. Yani sadece “iyi yemekleri 
yemek” değil, ne yediğini bilmek me
sele. Yazar da bu detayların hiçbirisini 

aranızı yapmak için eğlenceli bir elçi yolluyor size. Hadi, soğumadan yetişin.

aşkına!

boş geçmiyor. Kısacık masallar içinde 
tüm noktalara değiniyor. Bu arada alt 
metinleriyle de, son zamanlarda iyice 

den temin ediyor, tazesine özen göste
riyor. Marmelatlarını, salçalarını, hatta 

yapıyor.

sade diline Emine Bora’nın karakteris
tik çizimleri eşlik ediyor. Yavru Gur-
meye Masallar
bakmayın siz. Büyük küçük fark etmi
yor, kitap bittiğinde, tadına dahi bak

her yemek için suçluluk duyuyor, kay
bolan yılları telafi etmek istiyorsunuz. 

mak için sabırsızlanıyor, soluğu mut
fakta alıyorsunuz.
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Ankara 

lan ilk merkez olma özelliğini taşıyor. 
Ancak resmi bir oluşum haline gelme
den önce de bu alanda hatırı sayılır ça
lışmalar gerçekleştirmiş. Türkiye’nin 

alanın yetkin yazarlarıyla çocukları 

türünün kazandırılması amacıyla öğ
retmenlerle buluşmalar bu çalışmalara 

lere okuma kültürünü kazandırmak 

ONUR KONUĞU MUZAFFER İZGÜ

İzgü’nün seçildiği, açılış bildirilerini 

yumunda hangi konular ele alınmış, 

pozyumun mimarı olan Prof. Dr. 

alıntıladığı dizeler, sempozyumun 

 “Ağaçlar esen yeli 
sever / Esen yel / Ağaçları sever / 

yapılan her sempozyumun ardından 
bunun gerçekleştiği söylenemez. Kaldı 
ki tek bir yazarı, kuramı, konuyu ele 

gençlik edebiyatı gibi ele alınacak çok 
sayıda meselesi olan, bu meseleleri sa
dece bildiriler üzerinden tartışmakla 
kalmayıp atölye çalışmalarıyla da des
tekleyen, kısa sürede oldukça yoğun 
bir malzeme çıkaran, alan için son 
derece bereketli bir sempozyumdan 

dönüşen bu sempozyuma yansıyanlar, 
yaratıcı drama, resim, karikatür atölye 
çalışmaları, canlı gösteriler, yazarlarla 

dan sunulan bildiriler ile atölye ça
lışmalarının kitaplaştırılmaya müsait 

sorunlara farklı görüşlerden destek 

bir etkinlik olarak bırakmayıp temel 

eğilmek gerekiyor.
İlk olarak bu değerli sempozyumun 

kaynağı…

/



Kuş / İkisini birden sever / Çocukların 
hepsi / Üçünü birden sever.” 

zandırmak yönünde atılan önemli bir 

dil gelişimi gibi konular bu bildiri ko
nularının sadece bir kısmını oluşturu
yor. Bunların yanı sıra çocuk edebiya
tının bugün geldiği noktayı daha sağ
lıklı bir şekilde saptamak adına alanın 
tarihine el atan bir oturum gerçekleş

de bildiriler sunulmuş. Bildirilerin her 
biri sempozyumda sunuldukları ha
liyle, akademik yayın ilkelerine uygun 
şekilde kitapta yer alıyor.

EDEBİYAT VE DİĞER SANATLAR 
Bildirilerin başlıklarına bakıldı

ğında, bu alanda yapılan çalışmaların 

leri yakalamaya yönelik olması dikkat 

çift dillilik meselesini eğitimde yeni 
yöntemler ışığında ele alışıyla ya da 

Eleştirel Bir Bakış” adlı bildirisi kar
şılaştırmalı üslubuyla bu saptamaya 
birer örnek. Öte yandan, çocuk ede
biyatının yazıdan müteşekkil tek bo
yutlu bir mesele olmadığını göstermek 
adına resim, grafik, müzik gibi bu 

edebiyata katkı sağlayan diğer un

ye Bencik Kangal’ın birlikte sunduğu 

İncelenmesi” adlı bildiri, edebiyattaki 
görselliği bilişsel gelişim konusuyla 
birleştiren dikkat çekici bir çalışma. 

zik İlişkisi” ismini taşıyan bildirisi ise 
edebiyatın başka bir sanat dalıyla, mü
zikle kurduğu etkileşim açısından ilgi 
çekici bir bildiri.

OKUMA KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK

tında gerçekleştirilen oturumun odak 
noktası olmuş. Bu oturumda sunulan 
bildiriler Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

celiyor, erken çocukluk döneminde 
okuma alışkanlığı kazandırma üzeri

menlerinin fikirlerini mercek altına 

okuma kültürünün geliştirilmesi için 
dünyada nasıl uygulamalara gidildiği 
hakkında aydınlatıcı fikirler sunuyor. 

altında akademisyenlerin bu konuda

gibi yazarların eserlerindeki dil kulla

ne katkıları bağlamında irdeleniyor. 
Bildirilerin ardında yer alan atölye 

çalışmaları, sempozyumda bulunma
 

ama bu kitap sayesinde erişebilecekle

Dr. Aysel Köksal Akyol’un birlikte ger

atölye çalışmaları, çocuklarla yapılabi
lecek çeşitli uygulamalara gösterilebi

SONUÇ OLARAK

cuğa görelik ilkesi gözetilerek yaratıl
masının, okullardaki edebiyat öğreti
minin geleneksel kalıplardan çıkartı

yut kazandırılmasının, sempozyumun 

daha çok çocuk kütüphanesinin açıl

Bu konuda daha fazla bilimsel çalışma 

oluşturulmasında emeği geçen herke
se gönülden teşekkür etmek gerekiyor. 
Kütüphanelerinizde genişçe bir yer 



Hiç Adil Değil’de, lise çağındaki üç gencin hayatına odaklanarak yalnızlık, ötekileştirme, aile içi 

 “Ço-
cuk kitaplarında belli bir mesajı çocu-
ğun gözüne sokarak metnin içine yer-
leştirmek ‘çocuk edebiyatının ayıbı’ ya 
da ‘çağdışı kalmışlığı’ sayılırken, belki 
benzer bir konuyu gençlik edebiyatı için 
de tartışmaya açmak gerekir. Gençlik 
edebiyatında giderek daha fazla ön 
plana çıkan ‘sorun odaklı’ kitaplarda, 
ele alınan sorunu okurun gözüne ‘bak 
bu senin sorunun, işte bu da çözümün’ 
üslubuyla çiğ ve çıplak olarak sunmak, 
diğer bir deyişle ahkâm kesmek köşe 
bucak kaçılması gereken bir tuzak.”*

es geçip gençlik edebiyatının meşru

ğunu söylemek mümkün.

ğim iyi niyetli çabalara önemli katkı

“Kolaysa Ağ
lama adlı gençlik romanının ardından, 
yine gençler için yazdığı öykülerini 
Ötesi Yok adlı kitapta toplayan Suzan 
Geridönmez’in yapıtını bu bağlam-
da değerlendirecek olursak, öykülerin 
önemli bir bölümünün sorun odaklı 
olduğunu, buna karşılık yazarın, öykü-
lerini az önce sözünü ettiğim tuzaktan 
kurtarmayı başardığını görüyoruz.”

TİPSİZ-GERZEK-ŞİŞKO TAKIMI
Hiç Adil 

Değil’de, lise çağındaki üç gencin haya

Yeni başladığı okula uyum sağlama 

yatın o

fiziksel olarak ailesinin bütün çirkin 
yönlerini bünyesinde topladığını dü
şünen Adil, başlangıçta istemeye iste
meye de olsa, sınıfından kendi gibi iki 

hâkim olamayan “dişi sumo güreşçisi” 

nün birlikteliği çok geçmeden sağlam 
bir dostluğa dönüşür. Adil ile Mina, 

önce onun on maddelik “ölmeden önce 
yapmak istediği şeyler” listesini hayata 

GENÇLİK HÂLLERİ
Yazarın, Ötesi Yok adlı kitabındaki 

öykülerinin tersine, her iki romanın
Kolaysa Ağlama Hiç Adil 

Değil
çözülmesinden kaynaklanan bir sorun 
dikkati çekiyor. İki kitap arasındaki 
paralellikler sadece bununla sınırlı de
ğil. Kolaysa Ağlama’da omurgasındaki 
sorun nedeniyle ameliyat olması gere
ken Celile’nin yerini, bu kitapta, beyin 

alıyor. İlk romanda Celile ile Mert ara
sındaki duygusal yakınlaşmanın bir 

Mina arasında görüyoruz. İlk roman
da Mert’in abisi, ikinci romandaysa 
Adil’in ablasının erkek arkadaşı tıp fa
kültesinde okuyan yan karakterler ola
rak karşımıza çıkıyor. Dahası, her iki 
romanın da finalini hazırlayan ortak 

Bir yazarın eserlerinde paralellik

biyat okuru bunları keşfetmekten haz 
alır. Ancak sözünü ettiğim iki roman
daki benzerlikler daha çok “Bu tekrar

birbirine benzemezlik, yere sağlam 
basan gözlemlere dayanan, klişelerden 
uzak bir kurgu, bir rengin tonları değil 

Hiç Adil Değil birden fazla meseleyi 
aynı anda ele aldığı için belki de, bir 
tıkanmışlık hissinin ardından makara 

sanki sırf bir an için Adil’in elini tutup 
mizanseni tamamlamak için sahilde 
beliren genç kız öyküye eklemlene

durup, gençlik dediğimiz dönem “so
runlar dönemi”dir düşüncesinden ha
reketle, realitesi zaten kanımca tartış
malı olan gençlik edebiyatının içinde 
bir de “sorun odaklı edebiyat” alt kate
gorisi oluşturmaya çalışmak ne kadar 
mantıklı diye kafa yormalıyız sanırım.

“Suzan 
Geridönmez belli ki, gençlik halleri ve 
gençliğin dertleri üzerinde düşünüyor, 
hassasiyet gösteriyor.” Bu saptamanın 
geçerliliğinden bir şey yitirmediğini 
düşünüyorum. Beri yandan, yazar
ken kendimizi adı sanı belli “sorun 
tema”larına saplanıp kalmaktan ne ka
dar kurtarabilirsek metnin de sorunla
rından o kadar kurtulup, özgürleşece
ğine inanıyorum.

 
Radikal Kitap ekindeki yazımdan alınmıştır.

Hiç Adil Değil!

sorun odaklı yaklaşım...



oluyo
harfinden Nar Alfabesi’nde şiir olup 
olmadığını merak etmişsinizdir! Alfa
bemizde “ğ” harfiyle başlayan sözcük 
yok. Aslında kullandığımız alfabeye 
bu harfi biz ekledik, alfabede olan bazı 

ağustos böceği, böğürtlen, buğday… 
“Ö” harfinde de bir sürpriz bekliyor 

kitapta.

HAYVANLAR, BİTKİLER OLMASA

tirmemiş, her biriyle ilgili bilgiler de 

diren, resimler üzerinde gözümüzü 
gezdiren bir yapıt değil, aynı zamanda 

İçinde yaşadığımız dünyada bazen 
bizim peşinden koştuğumuz, bazen 
ansızın önümüze çıkan,  bazen de bi
zimle birlikte yaşayan nice güzelliğin 

öğretiyor.  “Ceylan” adlı şiiri okurken 

gözleriyle güzelliğin 
simgesi olduğu
nu. Zeytin’in 

dünyanın ilk ağacı, bir diğer adının 

dığını söyleyen Nar Alfabesi didaktik 
yönü ağır basan, gösterirken öğreten 

çocuğun hayatında karşılaşacağı –bü
yüklerin karşılaşmış olduğu– birçok 
sözcüğün altında nasıl bir dünyanın 
uyuduğunu öğretiyor bizlere. 

Bizim gibi alfabe değiştirmekle 
meşhur insanların yaşadığı bir ülkede 
çocuklar için bir Nar Alfabesi olmuş 

kiler olmadan yalnız yaşadığımızı dü

Nar Alfabesi
gibi−  sıcak bir sesle, doğaya, hay

diliyle teşekkür 
ediyor. 

Sahi senden mi doğdum anne
 Yollar nehirler kuşluk vakitleri 

dururken
bir insandan mı doğar bir çocuk

Haydar Ergülen, 
Karşılığını Bulamamış Sorular

 önemli imzala

den bugüne, başta şiir olmak kaydıyla, 
özellikle deneme türünde de ortaya 

da −gerek şiirine taşıdığı yeniliklerle 
gerekse  şiirden kopmadan kaleme 
aldığı edebiyatın diğer türlerindeki 
eserleriyle− özgün bir yere sahip. Dar 
alanda rahatlıkla işleyen bir kalemi 

bir sözcükten başka bir sözcüğe bazen 

makta gecikmeyen bir şair Ergülen. 
Baştan beri yazdıklarında çocukları 
dışarıda bırakmayan, sözcüklerin ka

sorular karşısında şaşıran −yukarıya 
alıntıladığımız şiirde olduğu gibi− naif 
bir tarafın olduğunu söylemeliyiz. Eli
mizde, çocuklar için kaleme aldığı, kızı 

Nar Alfabesi.
Deliorman tarafından resimlenmiş.

TABİATIN İÇİNDEN

kuşlar, balıklar… Kısacası, tabiatın 
içinden bize seslenen, gülümseyen, 
dünyayı insanla birlikte güzelleştiren 

patı. Böylece her harften üç şiirli  
 

etmiş 

kitap Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıktı.

 

Haydar Ergülen



Dilek Kırcaoğlu

Birlikte büyümeyi 
öğrenmeliyiz

öncelikle bu özelliklere sahip anne 

en az yemek içmek kadar temel bir 

her nedense “istedikleri gibi” bir ço
cuk yetiştirme uğraşı içerisinde bu iki 
önemli gereksinimi göz ardı ediyor, 

çocuk” yetiştirme gayreti içerisin
de bir çıkmaza doğru yol alıyor çoğu 
zaman. Mutsuz, doyumsuz, kendine 

lu çocuklar karşısında öylece çaresiz 

çocuklarımızdan kusursuz olmalarını 
bekliyor, kendi başaramadığımız ya da 
gerçekleştiremediğimiz her şeyi onla

umuyoruz. 

birey olduğu gerçeğini kabul edip, 

olduğunu idrak etmemiz gerek. Psiko

çıkarak kaleme aldığı Çocukla Birlikte 
Büyümek adlı kitabında esas olarak bu 

“Eğer kendi-
nize ve ona büyümek için yol verirseniz, 
gerçek büyümenin, birlikte üretmek, 
farkına varmak, özgürleşmek, gelişmek, 
öğrenmek ve yaşamaktan keyif almak 
olduğunu göreceksiniz. Aslında bunu 
bize öğretecek olan da çocuklarımız.” 

sorunların üstesinden gelebilmenin en 
önemli püf noktası bu belki de; birlikte 
büyümeyi öğrenmek…

BİRLİKTE ÖZGÜRLEŞMEK

aşlığını taşıyan kitap
ta, bu yolculukta yaşanabilecek pek 

lecek pek çok soru

gelmeyebilir; daha detaylı, daha derin
likli bilgilere ihtiyaç duyabilirler. Yine 

şimleri sırasında karşılaşılabilecek pek 
çok sorunla ilgili temel bilgileri edin
mek açısından anne babalara rehberlik 
edecektir bu kitap. 

yim sahibi Kırcaoğlu, 
kitapta 2 yaş döneminin özellikleri, 

eğitimi, cinsel eğitim konularında yol 
gösterici, temel bilgiler sunuyor. Ki
tapta ayrıca dikk

nasıl kaliteli zaman geçirilebileceği, 

bilgisayarın çocuk üzerindeki etkileri, 

durumu nasıl anlatmaları gerektiği, 
doğru sünnet zamanı gibi birçok farklı 
konuya da değiniliyor. 

“PROBLEMLİ” ÇOCUK
Dilek Kırcaoğlu; “Bana ‘problemli’ 

olarak tanımlanan bir çocuk getirdikle-
rinde, keşfedilmesi gereken pek çok yanı 
olan birini görürüm. Törpülenmesi ge-
reken birini değil. Çoğu çocuk keşfedile-
mediği için kendini yalnız hissetmekte, 
farklı davrandığı için dışlanmakta ve 
sonuçta kendini kapamayı seçmektedir. 
Çocuklar yetişkin dünyasının kalıpları-
nın ne olduğunu ve ne anlama geldik-
lerini bilmezler. Farklı olanı dışlamayı 
yetişkinler bilir. Çocuklar büyüdükçe 
bunu yetişkinlerden öğrenir. Oysa fark-
lılıklar ne çok şey öğretir bize,” diyor. 

gerçekte hiç de öyle olmadığını görebi

Anne baba köşesi





son, ilk romanı olan Fang Ailesi ile 

yazarlarından biri olmuştu. Kaçınıl

çok uzun sürmedi. Diğer yandan, 
eşine benzerine rastlanmayacak, çağ

konuya sahip bir kitaptı, bu bağlamda 
yayıncılık adına biraz cesaret gerekti
ren bir romandı Fang Ailesi.

yani biraz “Amerikalı” diyebileceğimiz 
bir yazar gibi görünüyor ilk bakışta. 

konuyu merkezine alıyor bu roma
nında. Henüz yolun başında tabii. 

beklenti yaratıp yaratmadığını sorgu
larsak, Fang Ailesi’nin ardından nasıl 
bir esere imza atacağını tahmin etmek 
imkânsıza yakın, ama hiç de sıradan 
bir metinle karşılaşmayacağımız ko
nusunda bahse girebiliriz. 

yanıyla da sinir bozucu, rahatsız edici 
bir resim çiziyor bize. Başlangıcından fi
naline kadar hem eğlenceli hem de kafa 

mıyla ilgili akla gelebilecek soruları daha 
önce hiç düşünmediğimiz şekillerde 
sorduracak bir roman Fang Ailesi. 

HAYAT BİR GÖSTERİ Mİ?
Konusu itibariyle çok sıradışı, ses 

getirecek bir bağımsız film çıkabilir 
bu romandan, gerçi film hakları çok
tan satılmış bile. İroni ya da kara mi
zah demek gerekiyor belki de Fang 
Ailesi
okurlara hitap eden bu kitabı bilhassa 
aileler, anne babalar, en çok da sanat
çılar okumalı belki de... 

nie ile Buster’ın performans sanatçısı 

bir performanstan ibaret, her şey âdeta 

gücünün gittiği yere kadar gidebiliyor 

ları oluyorlar âdeta. Ailecek sanatçı di

aklından bir senaryo geçiyor, çocuklar 
hemen kostüm değiştirip sokakta, alış

yerde senaryoya uygun rol yapmaya 
başlıyorlar. Amaçları sadece insanlar

de durmamalıdır; ancak tepki çektiği 

tirileri olduğu gibi, şöyle bir götürüsü 

dileri de inanıyorlar bazen. Yaşadık
ları hislerin, başlarına gelenlerin sahte 
olduğunu unutup, yeni bir gerçekliğin 
sınırlarında yaşıyorlar.

mans sanatına adamış, hatta kendileri 
bizzat birer sanat eseri haline gelmek 

mansa dönüştürmek isteyen bir çift. 

aslında kurmaca, düzmece bir hayat 
yaşadıklarını kabullenmek bu kadar 

nın niteliği burada, çocukların anne 
babayla olan anlayış mücadelesinde 
yatıyor. Bir yerden sonra daha da içi
ne çekiliyoruz kitabın. Bir gün geliyor, 
sanatçı anne baba ortadan kayboluyor 
ama çocuklar kararsız. Bu da sahte bir 

ânı kameraya alıp, sonra da bunun bir 
sanat eseri olduğunu iddia edip bir ga

kara mizah burada biraz heyecanla 

nunu burada açıklamayacağız elbette, 
ama tokat gibi sert bir finale hazır ol
mak gerekiyor. 



Terry Deary

Kitap içi
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