
ama avlanmayı, hatta gün geçtikçe til-
kiliğini unutur. Kazların, tavukların, 
koyunların maskarası olur. Öte yandan, 
bir zamanlar el verdiği gençler, kocamış 
tilkiyi yalnız bırakmaz. Ormanda yara 
bere içinde buldukları ihtiyarı yanla-
rında götürüp yaralarını iyileştirirler. 
Ama ihtiyarın belleğinde açılan yara 
hiç kimsenin iyileştiremeyeceği kadar 
derindir.

Baltscheit’ın 2011 Alman Çocuk 
ve Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü almış 
olan kitabının öyküsü dışında bir başka 
önemli özelliği, çevirmenin son sayfa-
daki notunda belirttiği gibi tipografisi. 
Başlangıçta düzenli giden sayfa numa-
raları öykü ilerledikçe ve tilkinin zihni 
bulandıkça giderek sırasız ve saçma sa-
pan bir hâl alıyor; kullanılan son sayfa 
numarası ise sıfır: Geriye sayımın son 
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İyi Kitap’ta bu ay…

Yeni bir yıla girdik. Âdet olduğu üzere biz 
de oturup geçen yılın bir dökümünü yaptık; 

yazarlarımıza, İyi Kitap dostlarına geçen 
yılın "İyi ki okuduk!" dedikleri kitaplarını 
sorduk. Amacımız kitapları yarıştırmak 

değil, bizim radarımıza takılanlar 
arasından, ince bir süzgeçten geçirip 
beğendiklerimizi sizlerle paylaşmak... 
Listemizde gözünüzden kaçan güzel 
kitaplarla karşılaşmanız dileğiyle...

Bu ay yeni bir köşemiz var: Uçan Salıncak. 
Bu köşe adı gibi konudan konuya uçacak. 

Çocuk ve gençlik edebiyatının çeşitli 
sorunlarının tartışılacağı bu sayfada 

başlangıcı Hanzade Servi yaptı. Bir çocuk 
kitabı nasıl olmalıdır, gibi gayet riskli bir 

sorunun peşinden salıncağımıza binip 
kanatlarını açtı.

İçerde neler mi var? Benim Adım Hiç 
Kimse, göçmen sorununu yüreğinizi hem 
acıtıp hem ısıtarak anlatıyor. Kurt Geri 

Dönmüş, miniklerin kütüphanesine yerleşip 
zorbalık ve korku meselesini kurcalayacak. 

Küçük Prens'in Güzel Hikâyesi, eski bir 
dostla yepyeni bir buluşma olacak. Sıradışı 

Canlılar ise sıradışı bir başvuru kitabı olarak 
raflardaki yerini alacak. Yüreğinizden iyilik 

eksik olmasın, mutlu yıllar!

Geçenlerde aklıma bir şarkının 
nakaratı takıldı. Melodiyi hatırlıyo-
rum ama sözler bütünüyle silinmiş. 
Kâbus!! Çatlayacağım. Hangi şarkıydı 
bu? İşin içinden çıkamayınca evdeki 
müzik uzmanı ergen gürgene danış-
tım. Sahne şu: Odanın ortasında yere 
bağdaş kurup oturmuş, hu çeker gibi 
öne arkaya sallanarak aynı nakaratı 
kendimden geçmişçesine bağıra ça-
ğıra söylüyorum. Maksat, zihnimden 
şu şarkının adını çağırabilmek. Dili-
min ucu, aklımın suçu. Ergen gürgen 
suratıma bakıp, “Kasma bu kadar. Tı-
marhaneye kapatılmış kaçıklara benzi-
yorsun!” diyor. Melodi ona da tanıdık 
geliyor ama bana geldiği kadar değil. 
O da çıkaramıyor. “Söylerken detone 
olduğun için mi acaba?” diyor. Aklınca 
beni sorumlu çıkaracak. “Hadi ordan!” 
diyorum. 

Kocamış tilkinin 
başına gelenler…

Şarkının adını hatırlıyorum. Tam 
iki gün sonra!

Tanıdık geldi mi? Ya şuna ne der-
siniz? “Sonra düşüncelerini unutmaya 
başladı. Ve hep düşüncenin ilk kez aklı-
na geldiği yere gitmek zorunda kalırdı.” 
Yok, bu kez ben değilim, bir tilki. Bel-
leğini yitiren tilki. Kurnazlığıyla dil-
lere destan tilki. Martin Baltscheit’ın 
kitabında, yaşlılık dönemine şahit ol-
duğumuz tilki.

Baltscheit’ın tilkisi gençlik çağın-
dayken La Fontaine’in tilkisinden pek 
de farklı değil aslında: “Kırmızı, hızlı 
ve her zaman aç. Bir tilkinin bilmesi 
gereken her şeyi bilen bir tilki.” Daha-
sı, avlanma becerileri gelişmiş bu tilki, 
bilgi ve deneyimini genç tilkilere de 
aktarır. Lakin belleği zamanla yaşına 
yenik düşmeye başlar. Günleri karış-
tırır, evin yolunu bulamaz, ava çıkar 

Martin Baltscheit’ın ödüllü kitabı Belleğini Yitiren Tilkinin 
Öyküsü, hayat döngüsü içinde gençlik ve yaşlılık meselesini 
küçük okurların anlayabileceği bir dille, üstelik durumu 
dayanışmaya bağlayarak anlatıyor. Härtling’in kitabı ise aynı 
konuyu daha büyük yaş grubuna yönelik olarak işliyor.



kuşkusuz. Yaşlılarını doğanın kucağına 
terk eden kimi kültürlerin yaklaşımın-
dan daha iyi ya da daha kötü olduğu 
söylenemez. Sadece yöntemler “azıcık” 
farklı. Bu farkı, ancak İhtiyar John’un 
“azıcık”ı açıklar: “Azıcık! Nedir ‘azıcık?’ 
Birazcık mı demek? Hayır, azıcık biraz-
cık değil. Azıcık birazcıktan daha fazla. 
Ve ondan farklı. Azıcık özel bir şey. O 
çok değil, az da değil. Azıcık’ın kendi ba-
şına bir anlamı var...  Azıcık; küçük bir 
şeyi büyük, büyük bir şeyi küçük, zoru 
daha kolay, kolayı ise daha zor yapar.”

İhtiyar John ile vedalaşıp, ergen 
gürgene gösteriyorum Belleğini Yitiren 
Tilkinin Öyküsü’nü. Okuyor, öykü üs-
tüne konuşuyoruz. “Bir keresinde bel-
leksiz bir tilki vardı. Hiçbir şey bilmezdi, 
sadece hissederdi. Birisi yaralarını ya-
ladığında hissederdi... Yalnız uyumayı 
hiç mi hiç sevmezdi. Ama artık yalnız 
uyumak zorunda değildi.” Ben “azıcık” 
etkilendim öyküden, o ise yaşından 
mıdır nedir, daha tarafsız bakabiliyor 
sanki kitaba. Diyor ki, “Sonunda ölüyor 
tilki.” Hâlbuki son sayfada, genç tilkile-
rin arasında uyurken gösteriyor koca-
mış tilkiyi. Hatta etrafını çevirip yatan 
tilkilerden ikisi, ihtiyarı koruyup kol-
larcasına bir gözü açık yatıyor. Elbet-
te, diyorum içimden, elbette sonunda 
ölüyor ama bu kitabın son sayfasında 
değil. Daha var. “Azıcık” daha. 

Şiirsel TAŞ

noktası. Eskiler “ateh getirmek” der-
miş, biz “bunamak” olarak biliriz ama 
artık bu sözcüğü kullanmaktan imtina 
ediyoruz nedense (sanki bir doz zara-
fet zerk edip de “demans” dediğimizde 
sonuç değişiyormuş gibi). Baltscheit’ın 
kitabına bakarken “demans”ı değil, 
“bunama”yı görüyorum. 

YETMİŞLİK DELİKANLI
Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü’nü 

okurken, bu öykünün bana bir başka 
çocuk kitabını anımsattığını fark edi-
yorum. Yine o belli belirsiz his. Öy-
küyü biliyorum ama kitabın ne adı ne 
yazarı beliriyor zihnimde. Yine mi? 
Kâbus! Arşivi taramak gerekiyor. Arşi-
vim: Harici belleğim. Buluyorum. Ta-
bii ya, Peter Härtling’in İhtiyar John’u. 
O aksi adam, kocamış kurt. Kızı bile 
ona birkaç istisnai durum dışında 
“baba” yerine, “İhtiyar John” diye hitap 
ediyor. Kitabın 1994 tarihli eski baskı-
sının ismi de İhtiyar John* olduğun-
dan, Härtling’in kitabı böyle yer etmiş 
kafamda (kitap daha sonra Büyükbaba 
Taşınıyor adıyla yeniden basıldı.) 

* İhtiyar John, Peter Härtling, çev. Necdet 
Neydim, AFA Yayınları, 1994.

Härtling’in İhtiyar John’u ile 
Baltscheit’ın tilkisi, en azından başlan-
gıçta yaşlılığın iki farklı veçhesi gibi. 
Tilki, yaşı ilerledikçe yavaş yavaş çökü-
yor. Ne var ki belleği, bedensel çöküş-
ten çok daha hızlı gömülüyor karanlı-
ğa. İhtiyar John ise hepimizde imrenme 
duygusu uyandıracak kadar enerjik, 
hayat dolu bir ihtiyar. Ailesinin iste-
ği üzerine yaşlılık günlerini geçirmek 
için onların yanına taşınır taşınmaz 
ilk icraatı, odasındaki yepyeni duvar 
kâğıdını söküp boya badanaya giriş-
mek oluyor; kanepede sahiplendiği 
sağ köşeyi kimseciklere kaptırmıyor. 

Bu dediğim dedik, 
öttürdüğüm düdük 

yetmişlik delikan-
lı sonunda âşık 

da oluyor. Ancak 
yaşamın krono-

lojisi, biyolojinin 
zaman çizelgesi üç 

aşağı beş yukarı belli. 
İhtiyar John da bundan muaf değil 

elbet. Önünde sonunda İhtiyar John ile 
tilkinin yolları kesişiyor.

Tıpkı Baltscheit’ın kitabında genç 
tilkilerin kocamış tilkiye kol kanat 
germesi gibi, Härtling’in kitabında da 
İhtiyar John bir başına kalmaz. Ailesi 
yanındadır öncelikle, hiçbirinin gön-
lü yaşlı adamı hastane köşelerinde bir 
başına ölüme terk etmeye razı gelmez. 
Bu bütünüyle kültürel bir bakış açısı  
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Büyükbaba Taşınıyor
Peter Härtling

Resimleyen: Peter Knorr
Çeviren: Necdet Neydim

Günışığı Kitaplığı, 144 sayfa

Belleğini Yitiren Tilkinin Öyküsü 
Martin Baltscheit

Çeviren: Kazım Özdoğan
Gergedan Yayınları, 40 sayfa



3

Deneyip yanılmadan 
öğrenemezsin!

gerektiğinde karanlıkla yüzleşmek zo-
runda kalan, okula giderken ayakları 
geri geri giden, yakın arkadaşıyla su-
dan bir sebep yüzünden bozuşan ya da 
televizyona yapışık yaşayan bir çocuk 
tanıyorsunuzdur mutlaka. İşte bu ki-
taplar tam onlar için yazılmış. 

REHBER KİTAPLAR
Dizinin en can alıcı noktası ise ebe-

veynleri ilgilendiren, her kitabın so-
nunda yer alan “Ebeveyn Rehberi” adlı 
bölüm. Ünlü bir Fransız çocuk doktoru 
olan Edwige Antier tarafından kaleme 
alınan altı sayfalık rehberde, söz konu-
su kitapta ele alınan konuyla ilgili bi-
limsel açıklama ve öneriler bulunuyor. 
Rehber, kitaptaki hikâyenin çocuğa na-
sıl anlatılacağıyla başlıyor. Çocukların 
söz konusu davranışlarının altında ya-
tan nedenler ve bu sorunlara nasıl yanıt 
verileceği ayrıntılı olarak anlatılıyor ve 
bir sonuca varılıyor.

Çocuklar için hayat hiç kolay değil 
aslında. Büyürken, belki de hayatları-
nın her günü yeni bir durumla karşıla-
şıyorlar. Üstesinden gelmeleri gereken 
o kadar çok mesele var ki! Her mesele, 
ayrı bir sınav... “Dene, Yanıl ve Öğren!” 
işte bu sınavlarda hayatı kolaylaştıracak 
anahtarlardan biri. Ne demişler: “Dene-
meden öğrenemezsin!”

resmini yapmasını isteyince, yakın 
iki arkadaş olan  Püskül ile Zeytin 

de birbirlerini resimlemeye 
başlarlar. Ancak so-

nuçtan iki taraf da 
memnun kalmaz. 
Birbirlerine yö-
nelttikleri eleşti-
riler, hakaret ve 
şiddetle sonuç-
lanır. Basit bir 

nedenle yaşanan 
kavga ve gün boyu 

süren küslük, günün 
mutsuz geçmesine neden 

olunca Zeytin ve Püskül ba-
rışmaya karar verirler.

Zıpır Sürekli Televizyon İzliyor ise 
televizyon bağımlısı bir çocuğun ya-
şadıklarını konu ediyor. Zıpır uyanır 
uyanmaz televiyonu açan, kahvaltısını 
televizyon karşısında yapan, okulda 
bile hep televizyon düşünen bir çocuk-
tur. Doğal olarak, eve döner dönmez de 
televizyonu açar. Gece birtakım sesler 
duyunca kalkan Zıpır, salona geldiğin-
de en sevdiği televizyon kahramanının 
televizyondan fırlayıp dışarı çıktığını 
görür. Ancak işler çığırından çıkmaya 
başlar ve sonunda Zıpır kendi sesiyle 
korkunç bir kabûstan uyanır. Televiz-
yonlu günlerin sonu olur bu ve Zıpır 
televizyonsuz hayatın ne kadar güzel 
olduğunun farkına varır.

Şimdilik dört kitap-
tan oluşan dizinin geç-
tiğimiz aylarda çıkan ilk 
iki kitabında yine çocuk-
lar için tanıdık mesele-
ler ele alınmış: Cingöz 
Karanlıktan Korkuyor ve 
Zeytin Okula Gitmek İs-
temiyor.

Püskül, Zeytin, Cin-
göz ve Zıpır’ın yaşadığı 
olaylar, günlük yaşamda 
her çocuğun bir biçim-
de karşılaştığı durumlar. 
Gece tuvalete gitmesi 

Son yıllarda çocuk kitaplarında 
kurgu eserlerin yanında başka türlere 
de sıkça rastlamaya başladık. Bunlar 
arasında “karakter eğitimi” olarak ta-
nımlanan kitaplar da yer alıyor. Olum-
suz davranışlardan örnekler vererek 
olumlu davranışlara vurgu yapan, ço-
cukların doğru ile yanlışın ne olduğu 
üzerine düşünmesini hedefleyen ki-
taplar bunlar.

Genellikle küçük yaş grubu için 
resimli öykü kitabı formatında hazır-
lanan bu kitaplara kısa süre önce yeni 
bir dizi eklendi: “Dene, Yanıl, Öğren!” 
Dizinin bana göre benzerlerinden far-
kı tasarımı... Resimli öykü kitabından 
çok çizgi roman üslubuna yakın bir 
yerde duran kitaplarda, metnin büyük 
bölümü karakterlerin konuşma balon-
larında, diyaloglar halinde karşımıza 
çıkıyor. Her sayfada tek resim yerine 
birkaç resim ve dolayısıyla daha çok 
sahne, hikâyeye görsel olarak hareket-
lilik katıyor. 

Dizi; Püskül, Zeytin, Cingöz ve 
Zıpır adlı dört arkadaşın yaşadıkları 
olaylar üzerine kurulu. Her kitapta ka-
rakterlerden biri ya da birkaçı belli bir 
sorun yaşıyor, bu sorunla yüzleşiyor 
ve soruna çözüm buluyor. 

Püskül ile Zeytin Anlaşamıyor okul-
daki sıradan bir günde başlıyor. Öğ-
retmen herkesten bir sınıf arkadaşının 

Fransız menşeli “Dene, Yanıl, Öğren” dizisinde her kitapta belli bir sorun bir öykü ile anlatılıyor ve 
sondaki “Ebeveyn Rehberi” anne babalara yol gösteriyor. Serinin son iki kitabı çatışma çözümü ve 
televizyon bağımlılığı üzerine.  

Banu AKSOY

Püskül ile Zeytin Anlaşamıyor 
Zıpır Sürekli Televizyon İzliyor 

Christian Lamblin 
Resimleyen: Régis Faller, Charlotte Roederer

Çeviren: Yağmur Ceylan Uslu 
Tudem Yayınları, 24 sayfa 
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Kurdun gerçek 
sofrası…

çocuk kitabında da kurdun faşizan 
devleti ya da toplumu ezen herhangi 
bir gücü, katı cahil bir geleneği, yalan 
haberi vb. temsil ettiğini söyleyebilir-
dik, eğer kurt sofraya oturmasaydı. 
Aslında kurt değil bizim korkularımızı 
vücuda getiren, korkuyu ona biz atfe-
diyoruz. Kurt kurttur sadece. Asıl soru 
şu; kurt saf değiştirdiğine göre şimdi 
kime karşı direnişe geçeceğiz biz? 

ki gelen “Küçük Kuzu”.  Derken dede-
sinin sözünü dinlemeyen Peter ve en 
son da “Kırmızı Başlıklı Kız” geliyor 
tavşanın evine. Hep birlikte güzel bir 
sofra hazırlayıp oturuyorlar ki gene 
kapı çalıyor, bu sefer kurtuluş yok, 
gelen kurt; bu arada kurt da diğerleri 
gibi ne kadar kibar ki kapı çalmadan 
girmiyor içeri. Doğal olarak, gelen 
kurdun karnı çok aç. Ama sayıca çok 
olan, birlik kurarak daha da güçlenen 
tavşan ve misafirleri kurdun üstüne 
çullanıyor ve onu etkisiz hale getiri-
yorlar. Eh, canım o kadar da zor değil-
miş kurdu yenmek, işte birleşince tav-
şan, domuz, keçi, kuzu, Peter, Kırmızı 
Şapkalı Kız… Merak etmeyin, kurt iyi. 
Bir şeyi yok, hatta birazdan o da sof-
raya geçecek ve hep beraber barışçıl 
bir yemek yenecek. Kurt da sofrada 
başköşeye oturacak, çünkü kurt geri 
döndü!

MEDYA DA ELEŞTİRİLİYOR
Kitapta masalları eleştirmenin yanı 

sıra medya da hayli yeriliyor. Gazete-
de yer alan haberin aslında tam tersi 
gerçekleşti. Evet, kurt geri döndü ama 
saf değiştirdi, hayvan birliğine katıldı 
ve sofraya oturdu, böylece hem karnı 
doydu hem de arkadaş edindi. Ayrıca 
tavşanın ev sahibi olması münasebe-
tiyle sofranın vejetaryen olduğunu da 
söylemeden geçmeyelim. Kitabın kari-
katürize resimleri, hikâyeye dinamizm 

katıyor, özelliklede ortak sofra sah-
neleri çok keyifli. 

Günümüzde Dünya’nın 
(ben D’yi hep büyük yaza-
rım) temel sorunlarından 

biri, toplumsal birlikler 
kurabilmek. Özellikle 

de devlet işaret et-
meden önce sadece 
halk olarak birlikte 
hareket etme ihti-

yacı günümüzde 
hızla artıyor. Bu 

Kır Çiçeği Yayınları her kitabı iyi 
olan yayınevlerinden. Çocuk edebiyatı 
için bir nevi gönüllü çalışan, kurucusu 
Aslı Motchane masalları eleştiren ya-
yınları önemsiyor olmalı ki Kim Kor-
kar Kırmızı Başlıklı Kız’dan sonra Kurt 
Geri Dönmüş’ü yayımlıyor. İstanbul 
Kitap Fuarı’nda kısa bir sohbet şansı-
mız oldu, Gezi Parkı Direnişi’ni andır-
dığı için bu kitabı seçmiş. Hakikaten 
de hikâye bize 2013 Haziran’ını hatır-
latıyor; kurttan bunalmış masal karak-
terlerinin karşı koyuşlarını anlatırken. 

EYVAH Kİ EYVAH!
Bay Tavşan’ı uyku tutmuyor, çün-

kü gazetede korkunç bir haber oku-
du; “Kurt Geri Dönmüş!” Tam evinin 
kapısını kilitleyecekken kapı çalıyor, 
yoksa kurt mu geldi? Yok, neyse ki 
gelenler “Üç Küçük Domuz”. Gelme 
nedenleri kurtla ilgili. Bay Tavşan 
domuzları içeri buyur ediyor hemen 
tabii. Derken yine kapı gümlüyor, bir 
korku tavşanın evinde, ama gelenler 
“Anne Keçi ve Yedi Yavrusu”. Her kapı 
çalışta bir masal giriyor içeri. Hepsi de 
kurtla ilgili şiddet dolu anılar içeriyor. 
Anne keçi ve yavruları da içeri buyur 
ediliyor. Hep birlikte televizyon izli-
yorlarken tekrar kapı çalınıyor, neyse 

Müzisyen İnek Sırma adlı kitabıyla tanıdığımız Geoffroy de Pennart’dan yeni bir kitap: Kurt Geri 
Dönmüş. Masalların kötü kahramanı kurt bir gün ormana geri dönünce tüm orman sakinlerini bir 
telaş alıyor. Korkularla yüzleşmek, onları yenmek ve dayanışma üzerine güzel bir öykü.

Simla SUNAY

Kurt Geri Dönmüş 
Geoffroy de Pennart 

Çeviren: Aslı Motchane 
Kır Çiçeği Yayınları, 36 sayfa
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Para para para!

ilk kez “mevduat hesabı” ve “faiz” te-
rimleriyle tanışacak çocuk okur. Para 
biriktirebilmek için gerekli motivasyo-
nu destekleyen bir ifadesi var bölümün. 

Ve son olarak Paramla Neler Yapa-
bilirim… Elbette parayı harcamanın 
tonla yolu var; kitapta da bu yolların 
birkaçına örnekler veriliyor. Karşı-
laştırmalı örnekler bunlar. Fakat bu 
bölümün en eğlenceli kısmı galiba eg-
zersizleri. Tuzak bir soru var: 5 TL’ye 
alınabilecek üç objenin resmini kesip 
her birini fiyatlandırın ve çocuğunuza 
hangisi almak isteyeceğini sorun. Ta-
mamdır. Oyunu ikinci bir kez oynayın 
ve bu kez, alacağı şeyi kendi için değil 
de bir arkadaşı için alacağını hayal et-
mesini isteyin. Bakalım şimdi hangi-
sini seçecek? Bir tür karakter analizi 
gibi, değil mi? 

Seçenekler sunması, didaktik ol-
maması ve yaratıcı egzersizler, zihin 
açıcı notlar içermesi açısından ilgi çe-
kici ve faydalı bir seri “Senin Paran”. 

öğütleyip, becerebiliyorsak onu birik-
tirmemiz gerektiğini de söyledikten 
sonra asıl vuruşunu yapıyor: “…bizi 
mutlu eden şey, eşyalar değildir,” diyor 
ve parayla ölçülemeyecek mutluluk-
lardan söz ediyor. Farklı ülkelerin para 
birimlerinden bir koleksiyon; parayla 
ilgili şiirler, tekerlemeler; sürekli ha-
reket halinde olan paranın bir günlük 
hikâyesini düşünmek ve “Ayşe’nin 1 li-
rası var, bakkaldan iki sakız aldı. Sakız-
lardan her biri 25 kuruşsa Ayşe’nin kaç 
parası kaldı?” gibi, okul hayatı boyun-
ca sık sık karşılaşılacak problemlerle 
para üstü hesaplamak gibi faaliyetler 
ise ebeveynlere öneriler arasında. 

OYUNLAR DA VAR
Paramı Nasıl Harcarım, hangi du-

rumlarda para harcadığımızı anlatır-
ken, çocukları “banka kartı” ile tanış-
tırıyor. Neden banka kartı kullanılır, 
bu kart neye benzer gibi soruların 
yanıtlarını kafa karıştırmadan anlat-
tıktan sonra para harcamanın akla ge-
len ilk yollarından başkaca yolları da 
olabileceğini belirtiyor: yardım etmek, 
bağışta bulunmak vs. Bu bölümün eg-
zersizleri arasında ATM kartlarını in-
celemek var, tahmin edersiniz. 

Paramı Nasıl Biriktirebilirim, para 
biriktirmenin yollarını ama aynı za-
manda para biriktirmenin manasını 
anlatan bir kitap. Bu bölümle belki de 

Para, yeryüzünün en netameli ko-
nularından biri galiba. Hemen her şey, 
hep para için yapılıyor. Parayı kullan-
ma/yönetme sanatı diye bir şey var 
mesela. Akıllıca yapılan yatırımlardan 
söz edilir. Çocuk yaşta para kazan-
mak zorunda kalan insanların tecrü-
beleri, hayat dersi gibi dinlenir. “Ben 
cüzdanımdaki parayı bile sayamam,” 
diyenler var sonra. Parayı reddetmek 
ve o yokmuş gibi davranmak olası 
görünmüyor; üstelik böyle bir algı ya-
ratmak çocuk için sağlıklı da değil. Pa-
ranın var olduğunu, sınırlı olduğunu, 
emekle ilişkisini görmek ve anlamak 
hepimizin hayrına. Parayla kurulacak 
ilişkiyi örgütlemek de bir eğitim ve di-
siplin gerektiriyor, dolayısıyla Redho-
use Kidz’in “Senin Paran” serisindeki 
önerileri merakla okudum. 

PARAYA GÖZ KULAK OLMAK
Seri, Para Nedir, Paramı Nasıl Har-

carım, Paramı Nasıl Biriktiririm ve 
Paramla Neler Yapabilirim adlı dört 
kitaptan oluşuyor. Her bir kitap, sor-
duğu soruyu açıklarken, çocuklara ve 
ebeveynlere ayrı ayrı önerilerde bu-
lunuyor. Para, bazen bir değiş tokuş 
aracı, bazen bir ödül, bazen bir hiz-
metin karşılığı olabilir. Onu kazan-
mak/bulmak bazen çok kolaydır ama 
kaybetmesi de kolaydır. Kitap, para-
mıza göz kulak olmamız gerektiğini 

Dört kitaplık “Senin Paran” serisi, ebeveynlerin maddi dünyayı çocuklarına izah edebilmesi açısından 
bir tür kılavuz niteliğinde. Ama hazırlıklı olun; kitabı birlikte okurken acımasız sorularına maruz 
kalabilirsiniz. Ola ki küçük yavrunuz lüzumsuz bir harcamanıza tanık olmuştur!

Sema ASLAN

Para Nedir?
Paramı Nasıl Harcarım?

Paramı Nasıl Biriktiririm?
Paramla Neler Yapabilirim?

Claire Llewellyn
Resimleyen: Mike Gordon

Çeviren: Burcu Ünsal
Redhouse Kidz Yayınları, 24 sayfa
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Cüce evinde oturmak

Rigoletto sanmıştınız? Üstelik iyi 
kalpli kızı Gilda da hikâyede yeri-
ni almış. Şehri ziyaret eden bahtsız 
kahraman ise onu öldürecek zehri 
buradan alan Romeo. Evet, Juliet’e 
kavuşamayan genç Romeo. Bir baş-
ka felaket de 400 yıl önce Mantova 
Dükü’nün arkadaşı olan genç İskoç Ja-
mes Chrichton’ın başına gelmiş. Onu 
bilmeden öldüren genç prens Vincen-
zo Gonzaga’nın da Rigoletto’ya esin 
kaynağı olduğu sanılıyor. Genç Prens 
yıllar sonra bu olayı “talihsizlik” diye 
tanımlamış.

Zaten şehrin tarihi de, toprak sa-
hipleri ve savaşçılardan oluşan Gon-
zaga ailesinin burayı fethetmesiyle 
başlamış. Dört yüz yıl burada hüküm 
sürmüşler. Sürmüşler ama bizim 
Mantova cüceleri, boylarına posları-

na bakmadan, koskoca devlerin öğü-
dünün verdiği cesaretle uzun boylu 
saraylılara karşı çıkmaktan korkma-
mışlar. Hem şehir halkı onlara yardım 
etmiş, hem de cüceler bir araya gelince 
devleşmiş. Böylece onların serüven-
lerini okuyanlara da cesaret gelmiş. 
Kadere boyun eğmeyip kendine gü-
venmeyi, hakları için mücadele etmeyi 
öğrenmişler… 

akrobasi mi? Nafile! Soytarı Rigoletto 
ise onlarla alay ediyor.

Sonunda içlerinde en küçüğü ol-
duğu için Fasulyecik adı verilen cüce 
cesaretle bir adım atıyor, büyüme-
nin sırrını öğrenmek için şehre gidi-
yor. Karşısına Té Sarayı diye bir yer 
çıkıyor. Orada Devlerin Salonu’nda, 
Olimpos’un doruklarına tırmanan ef-
sanevi devlerle karşılaşıyor. Sırlarını 
öğrenmek isteyince, devlerden biri 
ona, cücelerin evinde yaşadıkları için 
cüce olduklarını söylüyor. 

Mantova’nın Cüceleri’ni Gianni Ro-
dari yazmış, Margherita Micheli güzel-
ce resimlemiş, Filiz Özdem de severek 
çevirmiş. Rodari, çocuk kitaplarıyla 
tanınan bir yazar. Hatta 1970’te, elli 
yaşındayken, iki yılda bir verilen Hans 
Christian Andersen Ödülü’nü de aldı ve 
kitapları pek çok dile çevrildi. Mantova 
ise hikâyelere beşiklik etmiş bir yer. Dar 
sokaklarında, köprülerinin altında bu 
şehre kötü şöhretini kazandıran cina-
yetler işlenmiş, kan davalarının intika-
mı alınmış, hatta kaçamaklar yapılmış. 
Rigoletto’nun sefil kayıp hikâyesinin 
mekânı burası. Soytarının adı niçin  

Ganzoga Hanedanı’nın Manto-
va’daki sarayında tuhaf bir oda var. 
İlk bakışta, bebek evi olduğu duygu-
sunu uyandırıyor. Oysa burası bebek 
evi değil.

Bebek evleri güzeldir; insanda 
içine girip gözden kaybolma, seni 
arayan büyüklere görünmeme isteği 
uyandırır. Hatta normal evler bazen 
çocuklara çok büyük görünür, çünkü 
büyüklerin boyuna posuna göre ya-
pılmışlardır. 

Oysa Gianni Rodari’nin çocuk-
lar kadar ufarak cüceleri, cüce evle-
rinden, daha doğrusu katlarından 
şikâyetçi. Ganzoga Hanedanı’nın 
Mantova Düklük Sarayı’nda yaşıyor-
lar ama keşke başka yerde olsaydık 
diye düşünüyorlar. Katlarının “oda-
ları ufacık, salonları küçücük, kori-
dorları miniminnacık, oyuncak gibi” 
çünkü. 

Neyse ki bir gün buraya bir grup 
çocukla bir yazar gelmiş. İçinde cü-
celer ile insanların, bir de devlerin 
bulunduğu bir hikâye kurmuşlar. 
Yazmışlar, çizmişler, sonra da resimli 
hikâyeleriyle yola düşmüşler. Manto-
va sokaklarında şarkılar söylemişler. 
Davullu, tencereli-tavalı, bidonlu bir 
orkestra eşliğinde...

Eski usul bir hikâye; hem şiirli 
hem düzyazılı. “Mincio tepelerindeki 
Mantova’da / Düklük Sarayı’nda” beş 
yüz odada yaşayan büyük büyük bey-
ler ile tavanı yere değermiş gibi alçak 
bir kata, hayvanlar gibi tıkılmış cüce-
ler üzerine. Kendilerine bunca farklı 
muamele edilmesini boylarına yoru-
yorlar tabii. Dük boylu boslu bir zat, 
muhafızların başı Ronaldo çok uzun 
boylu, hatta saray soytarısı Rigoletto 
bile onlardan uzun. Boylarının kısa-
lığına çare bulmaya çalışıyorlar, ken-
dilerince yöntemler deniyorlar. Biri 
koca bir teker peynir yiyor. Biri, belki 
boyu kukuletadan kısalmıştır diye başı 
açık uyuyor. Cambazlık mı istersiniz,  

Rodari’nin, kaderlerine başkaldıran ve özgürlüklerini elde etmek için mücadele eden cücelerin kendi 
güçlerini ve cesaretlerini keşfetmelerinin hikâyesini anlattığı Mantova’nın Cüceleri, küçük okurlara 
nefis bir okuma deneyimi sunarken, görsel şöleni de ihmal etmiyor.

Sevin OKYAY

Mantova’nın Cüceleri
Gianni Rodari 

Resimleyen: Margherita Micheli
Çeviren: Filiz Özdem

Yapı Kredi Yayınları, 32 sayfa
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Bu bir “çocuk kitabı” 
değildir!

ve Morpurgo’dan Miyazaki’ye, Pef ’ten 
Quentin Blake’e birçok kişinin yorum-
larından oluşuyor. Gerçek bir hazine 
olan bu bölüm, mübalağanın topuzunu 
kaçırma pahasına söylüyorum, aklıma 
bir otopsi masasını getiriyor. Dedim ya, 
“Herkesin Küçük Prens’i kendine,” diye; 
işte bu da benim kendi Küçük Prens’imi 
koruma isteğimin bir yansıması.

Peki, bütün bunlar, “Küçük Prens 
neden çok okunuyor?” sorusuna yanıt 
vermeye yetiyor mu? Bana göre yetmi-
yor. Her okurun kendine has bir yanıtı 
olduğuna inanıyorum. İşin sırrı burada 
bence! Küçük Prens bir nedenle, her 
okuyanın bir yerine değiyor. Genelleye-
cek olursam, Küçük Prens bir biçimde, 
her okuyanın içindeki çocuğa değiyor. 

B 612’den gelmiş 
atkılı bir çocuk ara-
sında geçen bir ki-
tap değildir. Bana 
göre Küçük Prens, 
içinde örselenmiş 
bir çocuk taşıyan bir 
yetişkinle aynı ye-
tişkinin örselenmiş 
çocukluğu arasında 
geçer. Böyle söylü-
yorum ama bir yandan da biliyorum 
ki herkesin Küçük Prens’i kendine. 
Öte yandan Mavibulut Yayınları öyle 
bir Küçük Prens kitabı yayımladı ki…

Küçük Prens’in Güzel Hikâyesi 
adıyla yayımlanan kitap, öykünün tam 
metninin yanında, Antoine de Saint-
Exupéry’nin yazdığı ama yayımlan-
mayan bir bölümü, farklı zamanlarda 
yapılmış ve karakterin tüm gelişimini 
gösteren orijinal Küçük Prens çizim-
lerini ve Küçük Prens üzerine yazılmış 
bir sürü makaleyi içeriyor.

Kitap, “Amerika’da Doğan Yapıt” 
başlıklı bölümle açılıyor. Alt başlığı 
“Küçük Prens’in kısa yayımlanma se-
rüveni” olan bölüm, Alban Cerisier 
tarafından yazılmış. İlk olarak ABD’de 
yayımlanan Küçük Prens’in ortaya 
çıkış öyküsü, yazarının fotoğraflarıy-
la ve çizimleriyle birlikte sunuluyor. 
Yayımlanmamış bölüme ayrılan say-
faların ardından, “Küçük Prens’in Ar-
kadaşları” adlı bölüm geliyor. Bölüm, 
Saint-Exupéry’nin eşinden İngilizce 
öğretmenine kadar Küçük Prens ile 
bir biçimde temas etmiş kişilerin anı-
larından, alıntılardan oluşuyor. Saint-
Exupéry’nin anıları ve suluboya çizim-
lerinin ardından, öykünün tam metni 
geliyor. 

Hepsi bu kadar değil elbette. Tüm 
bunların ardından, beni asıl korkutan 
bölüm başlıyor. “Küçük Prens’i Oku-
mak” adlı bu bölüm; “Küçük Prens’in 
Evreni”, “Küçük Prens’in Konusu”, Kü-
çük Prens Efsanesi” adlı makalelerden 

René Magritte’in bir pipo imge-
sinden ibaret olan tablosunu bilir 
misiniz? Resmin altında, “Bu bir pipo 
değildir,” yazar. İlk okuduğumdan beri 
değil de, okuduğumu anlamaya baş-
ladığımdan beridir, bir Küçük Prens 
kitabını alıp bir kitapevinin çocuk bö-
lümündeki raflardan birine koymak 
ve altına, “Bu bir çocuk kitabı değildir!” 
yazmak isterim. 

Yetmiş yıl önce, 1943 yılında ya-
yımlanan Küçük Prens, dünyanın 
neredeyse tüm dillerine çevrildi. Ti-
yatroya, sinemaya, müzikale, çizgi 
romana uyarlandı. Hakkında kitaplar 
yazıldı. İnsana okumayan, duymayan, 
görmeyen kalmamıştır gibi geliyor. 

Nedir bu kitabın bu kadar okunma-
sının nedeni? 

Günlerden bir gün, bir uçak Büyük 
Sahra Çölü’ne zorunlu iniş yapar. Pi-
lot, tek başına çölün ortasında, uçağı 
tamir etmek zorundadır. Gece, ken-
disinden koyun çizmesini isteyen bir  
çocuk sesiyle uyanır. Hayır, bu bir rüya 

değildir; çölün ortasında bir 
çocuk vardır ve pilotu-
muzdan bir koyun çiz-

mesini istemektedir 
Kimdir bu çocuk?

Bana göre  
Küçük Prens, 

çölün ortasına 
düşmüş bir 

pilot ile 
Asteroid 

Küçük Prens’in Güzel Hikâyesi adlı bu nefis kitap, öykünün tam metninin yanı sıra, Antoine de Saint-
Exupéry’nin yazdığı ama yayımlanmayan bir bölümü, karakterin tüm gelişimini gösteren orijinal 
Küçük Prens çizimlerini ve Küçük Prens üzerine yazılmış makaleleri içeriyor.

Yıldıray KARAKİYA

Küçük Prens’in Güzel Hikâyesi
Antoine de Saint-Exupéry

Çeviren: Ali Bilgin, Esra Kökkılıç 
Bal, Sumru Ağıryürüyen 

Mavibulut Yayınları, 224 sayfa
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http://www.idefix.com/kitap/esra-kokkilic-bal/urun_liste.asp?kid=195830
http://www.idefix.com/kitap/esra-kokkilic-bal/urun_liste.asp?kid=195830
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ona zorla sıkıcı kitaplar aldırmaya uğ-
raşmaz. Bu dayatmanın, çocuğun kitap 
okuma şevkini tamamen söndüreceği-
ni bilir. Bir konuda anlaşalım. O amaç-
la yayımlanan kitaplar dışında, hiçbir 
çocuk kitabının yazılış sebebi, çocuk-
ları eğitmek değildir. Eğer bir yazar, 
“Çocukları eğitmem lazım,” takıntısına 
düşerse, ilk yazması gereken şey, yara-
tıcılığının yok oluş fermanıdır.

Kitaplara doğru yürüyen çocuğu-
nun arkasından, sanki onun üç başlı 
ejderhayla savaşmaya gittiğini görmüş 
gibi panikle koşup, “Eğitici bir şeyler 
bakalım!” diye bağıranlara sesleniyo-
rum! Yayınevinin bir kitabı çocuk ki-
tabı olarak basmış olması zaten kitabın 
pek çok elemeyi geçtiğini gösterir. Yani 
içinde canavarların kırmızı noktalı ya-
tak odası anıları ya da yasadışı ticaret 
yapan sincaplar olmadığını bilirsiniz. 
Çocuğunuzun sizin komik bulmadı-
ğınız bir şeye gülmesi, onun yoldan 
çıktığı anlamına gelmez. Önemli olan, 
okumasıdır. İçinde “ulan” sözcüğü geç-
tiği için bir kitabı okumasını yasakla-
yarak onu hayata hazırlayamazsınız. 
Çünkü ileride “ulan” kelimesinden çok 
daha ağır şeylerle karşılaşma ihtimali 
çok yüksek. Ne kadar çok kitap okursa 
hayatı daha fazla anlayacak ve göste-
receği tepkiler de sizi bile şaşırtacak 
olgunlukta olacaktır.

Bırakın vampirleri sevsin, düşük 
donlu kahramanlara gülsün, dolabın-
da umacıların yaşadığını hayal etsin. 
O, bir çocuk. Niye çoktan kaybettiği-
niz düşler dünyasını onun küçük elle-
rinden de almaya çalışıyorsunuz?

Lütfen çocuğunuzu çocuk kitapları 
rafının önüne bırakın ve istediği ki-
tabı seçmesine izin verin. Çünkü ona 
okuma alışkanlığı kazandıramadığınız 
müddetçe, zaten herhangi bir eğitim-
den söz etmek saçma olacaktır.

Gerçekten… Çocukların eğitici ki-
taplar okumasını isteyenlerin rüyaları-
nı nasıl bir kitap süslüyordur? En başta, 
eğitici olduğunu daha ismiyle haykırı-
yor olması gerekiyor ki görür görmez 
hemen “Hah, işte bu!” diyebilsinler. 
Mesela Hep Doğruları Söyleyen Mete. 
Zannediyorum ki kitabın bir sayfasın-
da şunlar yazıyordur: “Mete, asla yalan 
söylemeyen bir çocuktu. Bu sebeple ha-
yatı çok güzeldi. Derslerine çalışıyordu, 

arkadaşlarıyla hiç kavga etmiyordu; an-
nesiyle babasını da üzmüyordu. Mete, 
günlüğüne ‘keşke tüm çocuklar benim 
gibi hiç yalan söylemese’ diye yazdı.” (Sa-
dece örnek olduğu halde sıkıldım.)

SIKICILAR DIŞARI LÜTFEN!
Lütfen söyleyin. Siz çocuk olsaydı-

nız böyle bir kitabı zevkle okur muy-
dunuz? Aslında belki de sorun tam ola-
rak buradadır. “Çocuk kitabı eğitici ol-
malı,” diyenlerin bir kısmının hiç kitap 
okumadığından şüpheleniyorum. (“Bir 
kısmı” diyorum. Her zaman istisnaları 
derleyip toplayıp kenara kaldırmakta 
fayda görürüm.) Çünkü kitapların ru-
hunu bilen ve okumayı seven hiç kim-
se, bir çocuğun kitap seçimine karışıp 

Öyle sorular vardır ki mantıklı bir 
cevabının olmadığını daha soru işare-
tinin noktasını görmeden anlarsınız. 
Mesela Alis Harikalar Diyarı’ndaki 
gibi: “Bir kuzgun neden çalışma masa-
sına benzer?” Karşınızdaki kendinden 
çok eminse soruyu kurcalamak yerine 
bir cevap ararsınız. Bulacağınız her 
cevap, baştan ayağa yanlış olacaktır. 
Çünkü problem sorudadır. 

Bugünlerde ortalıkta, bana aynı 
kuzgun-çalışma masası ikilemini ya-
şatan bir soru dönüyor: “Çocuk kitabı 
nasıl olmalıdır?” “Turuncunun üzerine 
yeşil çizgili; misket limonu gibi kokar-
ken, aynı zamanda ziyadesiyle hoptiri-
nam olmalıdır.”

Ama bu soruya çoğu ebeveyn ve 
öğretmenin gayet net bir cevabı var: 
“Çocuk kitabı, eğitici olmalıdır.” İşte 
tam bu noktada, çalışma masasına 
benzeyen kuzgunun; yani çok büyük 
bir yanlışın önünde duruyoruz. 

Çocuk kitaplarının eğitici olma-
sı gerektiğini düşünenler, çocukların 
sevdiği kitapların büyük bir kısmını 
saçma sapanlıkla itham ediyor. İçim-
den, “Bu ne cüret?” demek geliyor. Bir 
çocuk eline kitap almış, onu isteyerek 
okuyor, okurken kahkahalar atıyor, o 
yazarın başka kitapları var mı diye me-
rak ediyor… Ve birisi çıkıp ona, “Niye 
saçma sapan kitaplar okuyorsun?” di-
yor. Böyle şeyler ancak, “Çocuğu Ki-
tap Okumaktan Soğutmanın 10 Yolu” 
isimli bir makalede yer alabilir.

EĞİTİCİ KİTAP NE DEMEK?
Saçma sapan olmakla suçlanan ki-

tapların çoğuna baktığımızda mizah 
duygusunu, hayal gücünü ve dolayı-
sıyla zekâyı geliştirecek şeyler olduğu-
nu görüyoruz. Şimdi, saçma olmayan 
bir soru sormamız gerek: “Eğitici ço-
cuk kitabı ne demek?”

İyi Kitap’ta bu ay başlattığımız Uçan Salıncak köşesinde bundan böyle çocuk ve gençlik edebiyatının 
çeşitli sorunlarını tartışacağız. Aynı zamanda, sevilen çocuk kitaplarının da yazarı olan Hanzade Servi 
açılışı “Çocuk kitabı nasıl olmalıdır?” sorusuyla yapıyor.

Hanzade SERVİ

Ziyadesiyle hoptirinam kitaplar!..

Çocukları anne babalar 
ve öğretmenler eğitir. 
Kitapların görevi ise 

alacağı eğitimi daha iyi 
özümsemesi için çocuğun 
zekâsını ve hayal gücünü 

geliştirmektir.
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karakteri, zekâsı ve fikri var. Ee, bu 
beş benzemez kuçu ve Tom Watson’ın 
nahif mizah duygusu bir araya gelin-
ce, hem büyükler için çok şeker bir 
hikâye çıkıyor, hem de küçükler için 
gözüne sokmadan, parmak sallama-
dan, çok eğlenceli bir öğrenme hâli. 
Mesele “o-yağ-lağ-ma” nedir? Söyle-
meyeceğiz, çünkü her köpeğin farklı 
bir açıklaması var! Ayrıca köpekleri-
mizin karnı açlıktan zil çalıyor ve aci-
len yiyecek bulmaları lazım. O yüzden 
bu beşli uzaktan gelen köfte kokusunu 
takip ediyor ve dört kişilik bir ailenin 
piknik yaptıkları ve nefis köfteleri cı-
zır cızır mangalda pişirdikleri parka 
geliyorlar. Sonrası çoook gizemli! O 
yüzden söylemiyoruz! Ama şunu söy-
leyelim, çizimler ne kadar şapşikse, bi-
zim köpeciklerimiz de o kadar şapşik! 
Ve bu şaşkınlıklarıyla o köftelere nasıl 
ulaşacaklar dersiniz? Tek söyleyebile-
ceğimiz, kitaptan o kadar güzel köfte 
kokusu geliyor ki benim de o köfteleri 
çalasım var! Canım köfte istiyor!

Çizemedim! Hiçbir zaman, 
şu an da dâhil, hatta gelecek 
de öyle olacak. Ama artık 
Çubuk Köpek’ten sonra ken-
dimi daha iyi hissediyorum. 
Sebep basit: Çubuk Köpek’in 
çizimleri evet, feci kötü, ama 
aynı zamanda feci tatlı. Bazen 
sıradanlığın ne kadar samimi 
ve şeker olduğunu, insana 
nasıl mutluluk verdiğini gör-
mek, yetişkin bir kadına bile 
iyi geliyorsa, varın siz düşü-
nün artık resim dersinden ve 
resim çizmekten gram hoş-
lanmayan ve daha da iyisini 

beceremeyen mini minilerin 
mutluluğunu! Çünkü her zaman 

resim çizmek marifet olmuyor, ba-
zen hikâye anlatmak ya da yazmak da 

marifetin daniskası olabiliyor. 

SOKAK KÖPÜŞLERİ İŞBAŞINDA
Tom Watson da Çubuk Köpek’te 

tam bunu yapıyor. Sarsak çizimler-
le güzel, aynı zamanda nahif ve basit 
bir hikâyeye başlıyor. Aslında hikâye 
de öyle ahım şahım bir hikâye değil 
hani. Maceradan maceraya sürükle-
yeceğini düşünmeyin. Ama marifet 
gene kendini gösteriyor. Son derece 
basit ve sıradan bir hikâye, son derece 
eğlenceli, hunharca komik, bazen hü-
zünlü, bazen de sevgi dolu bir öyküye 
ve toplamda tatlı, sevimli ve samimi 
bir kitaba dönüşüyor. Köpek gibi, ço-
cukların bayıldığı bir hayvan başrolde 
olunca, kitap kız-erkek diye ayırma-
dan herkese hitap ediyor, çok da iyi 
yapıyor. Hikâye basit demiştik, değil 
mi? Şöyle başlıyor: “Bir çocuk var ve 
size bir hikâye anlatacak. Onun içinde 
de bir köpek var, adı Çubuk Köpek ve 
o bir sokak köpeği. Bir de onun arka-
daşları var; Ka-Ka, Karen, Kuçu Kuçu 
ve Çizgili. Onlar da sokakların itleri”. 
O kadar da basite almayın sokak kö-
peklerini. Çünkü hepsinin ayrı ayrı 

Bir kere kitabın adı Çubuk Köpek! 
Öyle şey olur mu diyorsunuz, köpe-
ğin çubuğu olur mu, olmaz! Çubuğun 
köpeği olur mu, o gene hiç olmaz. Ne 
acayip iş yahu deyip (içimizden tabii 
ki de) hemen kitabın kapağındaki çi-
zime bakıyoruz ki ne görelim: Bayağı 
bildiğin, kötü mü kötü, sarsak mı sar-
sak, şapşik mi şapşik çizilmiş bir kö-
pek resmi kitabın kapağında gururla 
duruyor. Hem de öyle havalı, öyle ka-
pak kızı edasıyla. Bir de “utanmadan” 
şöyle yazmışlar: “Çizimler KÖTÜ ama 
hikâye acayip KOMİK”. Ohhh! Bir ra-
hatlama, bir rahatlama. Sebep: Çün-
kü artık kazık kadar bir kadın olmuş 
olabilirim ama bir kere, bütün okul 
hayatım boyunca resmim korkunç-
tu (ki hâlâ da öyle!). Hatta o kadar ki 
Cin Ali’leri bile çizemezdim, her çiz-
gim eciş bücüş olurdu! İkincisi, resim 
öğretmeninin karşında, sanki suçlusu 
benmişim gibi boynumun bükük dur-
duğunu bugün bile içim daralarak ha-
tırlarım. Sanki herkes nefis resim yap-
malıydı! Vermeyince mabud, neylesin 
Mahmut! Ama hayır, illa çizeceksin! 

Tom Watson, Çubuk Köpek’te son derece basit ve sıradan bir hikâyeden, acayip eğlenceli, hunharca 
komik, bazen hüzünlü, bazen de sevgi dolu bir öykü çıkarmayı başarıyor. Kitabın üzerinde açıkça 
yazdığı gibi, “Çizimler KÖTÜ ama hikâye acayip KOMİK”. Çubuk Köpek, sana 10 defa sarılabiliriz!

Nazan ÖZCAN

Çubuk Köpek 
Tom Watson 

Çeviren: Uğur Mehter
Pena Yayınları, 192 sayfa
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şarkılarının 
beğeni kazandığını ve 

Zombi Köpekler’in ilk defa 
sahneye çıktığını göz önüne alırsak 
şöhret olma yolunda ilerlediğini söy-
leyebiliriz. Ama sahneye nerede çık-
tıklarını okuyunca yine gülmekten 
katılacaksınız. Tom Gates’in harika-
lar diyarı her karakteri ve ayrıntısıyla 
o kadar kendine özgü bir hâl aldı ki 
Tom’un kendi elleriyle yarattığı bu di-
yarda geçen maceralar hep devam et-
sin istiyorsunuz...

Liz Pichon’ın yarat-
tığı zıpır Tom Gates’le 
ilk defa Tudem 
Yayınları’ndan çıkan 
Tom Gates’in Harika 
Dünyası adlı kitap 
sayesinde tanış-
mıştık. Pichon bu 
kitapta sergilediği 
hayranlık uyandırıcı 
mizah yeteneğiyle 
2011 yılında Roald 
Dahl En Komik Kitap 
Ödülü’nü kazanmış; iler-
leyen yıllarda, aldığı ödülle-
re yenilerini eklemişti. Tom Gates 
o kadar sevilen bir karakter haline gel-
di ki Pichon bu muzır oğlanın macera-
larını ikinci bir kitapla, Her Şey Harika 
Sayılır’la devam ettirdi. Şimdi ise en 
az ilk iki kitap kadar kahkaha garantili 
üçüncü kitap, Muhteşem Bahaneler ve 
Başka Güzellikler huzurlarımızda. 

ZOMBİ KÖPEKLER
Tom’un harikulade çizimleriyle süs-

lediği günlüğünü okurken, bir kere 
daha, onun düştüğü komik durum-
lara, bulduğu çözüm yollarına şaşırıp 
kalıyoruz. Henüz kendisinin büyüyüp 
olgunlaştığını söyleyemeyiz, çünkü oku-
la ailesinin ağzından çarpık çurpuk 
el yazısıyla yazdığı mektuplarda hâlâ 
inanılmayacak bahaneler uyduruyor; 
karamelli gofret çılgınlığından ya da 
ablası Delia’yı gıcık etme uğraşların-
dan vazgeçmiş değil. Hâlâ, en yakın 
arkadaşı Derek’le birlikte kurduğu 
rock grubu Zombi Köpekler ile en az 
3 Moruklar kadar ünlü olma hayalleri 
kuruyor, boş zamanlarında ayna karşı-
sına geçip en havalı rock yıldızı pozla-
rı veriyor ve bıkıp usanmadan müzik 
provalarına devam ediyor. Bu defa 
grupları genişliyor ve sürpriz bir yete-
nek, bütün hiperaktifliğiyle gruplarına 
taze kan getiriyor. Ablasına ithafen 
yazdığı, “sevgi” dolu sözlerle bezeli bir 

Yapmadığım ödevler için öğretme-
nime mazeret mektupları yazmakta 
üstüme yoktur. Bakın yine buldum, bu 
sefer ödevimi arkadaşımın köpeği par-
çalamış olsun. Harika!

Bu hafta canım beden eğitimi dersi-
ne girmeyi hiç istemiyor. En iyisi anne-
min ağzından hasta olduğumu belirten 
bir mektup yazayım. Büyükannem Ma-
viş yine yemek konusunda enteresan 
buluşlarından birini gerçekleştirmiş. 
Muzlu pizza mı? Eyvah! Öğle tatilinde 
yine aç kaldım. Bay Bilgili gerçekten 
çok bilgili bir öğretmen, eh ben de fena 
bir öğrenci sayılmam, arada sırada al-
tın yıldız kazanmıyor değilim. Ama ta-
rih dersini dinler gibi görünürken elim 
sürekli kaleme gidiyor ve müzik grubu-
muz Zombi Köpekler için poster çizim-
leri yapmadan duramıyorum. Bir gün 
biz de arkadaşım Derek’le dünyanın 
en muhteşem grubu 3 Moruklar kadar 
ünlü olacağız, göreceksiniz. Hımmm, 
Markus Meleme’yi yiyen uzaylı cana-
varlar da çizebilirim aslında. Sizin de 
sürekli tuhaf güneş gözlükleriyle etrafta 
hava atarak dolaşan ve sizi sürekli sinir 
eden bir ablanız var mı? Maalesef be-
nim var ve hayatta en çok hoşuma gi-
den şeylerden biri o güneş gözlüklerini 
her defasında olmadık yerlere saklayıp 
onu gıcık etmek. Sonsuza kadar yiyebi-
leceğim karamelli gofretleri yiyip bitir-
dikten sonra paketlerini katlayıp içleri 
doluymuş gibi ona ikram etmek de en 
favori gıcık etme yöntemlerimden biri. 
Nasıl ama, dahice değil mi? Karamelli 
gofret demişken, en büyük zulam ba-
bamın evimizin bahçesindeki çadırdan 
ofisinde saklı. Sakın kimseye söyleme-
yin ha! Özellikle de anneme. Yoksa beni 
doğruca hayatta en çok korktuğum şey-
lerden biri olan dişçiye gönderir, babam 
da sıkı bir azar yer. Hâlâ benim kim 
olduğumu anlayamadınız mı? Karşı-
nızda muhteşem buluşlarıyla hayatını 
harika kılan Tom Gates duruyor!

Harika diyarını kendisi 
yaratan çocuk: Tom Gates
Yaşasın! Yine o!.. Evet, anladınız, harika ya da harikaya yakın dünyasıyla Tom Gates tekrar 
huzurlarınızda. Tom’un resimlerle bezeyerek tuttuğu günlüğü, geçen zamanda olan biteni size 
anlatmaya hazır, ne duruyorsunuz, koşup alsanıza!

Nilay KAYA

Tom Gates 
Muhteşem Bahaneler ve Başka Güzellikler 

Liz Pichon
Çeviren: Alev Çıgay 

Tudem Yayınları, 352 sayfa
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Binlerce günbatımı, binlerce gün do-
ğumu çektikten sonra da gazeteciliğe 
başlar. Ara Güler’i müthiş macera-
lı yıllar beklemektedir. Türkiye’de ve 
dünyanın pek çok ülkesinde fotoğraf-
lı haberlere imza atar, yavaş yavaş adı 
duyulmaya başlar, pek çok ödül alır. 
Neler yaşar neler. Efsanevi Nuh’un 
Gemisi’ne ait olduğu iddia edilen ka-
lıntıları tarihte ilk kez o fotoğraflar, sa-
vaş muhabirliği yapar, kurukafa avcı-
larının ülkesine gidip onlarla konuşur, 
Picasso ve Dali gibi çağdaşı önemli 
sanatçıların, pek çok ünlünün fotoğra-
fını çeker. 

Her fotoğrafının ayrı bir hikâyesi 
var elbette. Ve de ayrı bir macerası. 
Ayrı bir anısı. Muharrem Buhara hiç 
sıkılmadan okunacak bir kitapla Ara 
Güler’i çocuklara anlatıyor. Kitabın 
son cümlesini de Ara Güler’e bırakı-
yor: “Ben dünyaya dikdörtgen bir pen-
cereden bakmaya alışmışım bir kere ve 
bu hep böyle devam edecek.”

Anaokulu yıllarında bile ilgisi oku-
la değil sokaklaradır Ara Güler’in. Me-
raklı bir çocuktur. Bu merak annesini 
hop oturtur hop kaldırır. Mesela bir 
gün trenlerin nasıl fren yaptığını gör-
mek için raylara yatar, başka bir gün 
tramvaya asılır. Haylazın tekidir anla-
yacağınız! Fakat bu merakı sayesinde, 
tanımadığı dünyaların, hayatların ve 
öğrenme tutkusunun peşine düşer. 

SAVAŞ MUHABİRİ
Babası Dacat Bey’in ecza deposu 

vardır, gayet varlıklı bir ailede büyür 
Ara Güler. Pangaltı Lisesi, Galatasaray 
Lisesi, ardından da Ermeni Lisesi’ne 
gider. Ama derslerle arası iyi değildir, 
lise birde sınıfta kalır. Babası onun 
hayal ettiği gibi doktor ya da eczacı 
olmayacağını anlamıştır, çünkü Ara 
Güler en çok sinemaya ilgi duyar. Ba-

basının yılbaşında hediye ettiği 
film gösterme makinesiyle 

yazlık evlerinin alt katını 
sinema salonuna dönüştü-
rür. Arkadaşlarını toplar, 
onlara bedava film izletir. 
Tek sorunu, makinesinin 
filmleri sessiz oynatma-
sıdır. Buna kafayı takar 
Ara Güler ve makineye 
yerleştirdiği bir lambayla 

derdine çare bulur. Artık 
yazlıklarında ve İstanbul’da-

ki evlerinde her gün film fes-
tivali yaşanmaktadır. Gel gör ki 

sinema macerası iki büyük yangın 
ve üç yıl üst üste sınıf tekrarı nedeniyle 
sona erer.

Ara Güler ilk fotoğraf makinesini 
22 yaşında alır. O dönemde fotoğrafla 
ilişki şimdikinden bambaşkadır. Ol-
dukça lüks bir şeydir fotoğraf makine-
sine sahip olmak. Makineler de bugün 
çokça kullanılanlar gibi dijital değil, 
analog, filmlidir. Ara Güler makinesi-
ni elinden düşürmez ve dünyaya vizö-
rün ardından bakmayı hiç bırakmaz.  

Türkiye’de fotoğraf denince akla ilk 
gelecek isimlerden biridir Ara Güler. 
“Tophaneli Hamallar”, “Balıkçılar Eve 
Dönerken” gibi efsanevi fotoğrafları-
nı ve Alfred Hitchcock’tan Picasso’ya 
ünlülerin ilginç karelerini birçoğumuz 
hatırlar. Peki ya çocuklar, kaç fotoğraf-
çı bilir, fotoğrafçılığın maceralı, sosyal, 
yaratıcı bir meslek olduğunu ne za-
man keşfederler?

İşte Can Çocuk tarafından Mu-
harrem Buhara imzasıyla yayımlanan 
Ara Güler biyografisi, çocukları hem 
fotoğrafa hem de foto muhabirliğine 
yakınlaştırıyor. Kitabın nasıl bir yön-
temle kaleme alındığı konusunda bir 
bilgiye rastlayamadım ama Buhara’nın 
son sözünden ve metin aralarında yer 
verdiği, Ara Güler’in ağzından akta-
rımlardan, bir söyleşiden yola çıkılmış 

olduğunu 
tahmin ediyo-

rum. Ara Güler’in 
çocukluğunu, fotoğ-
rafa nasıl başladığını 

ve birtakım önemli 
fotoğraflarının öyküsü-
nü heyecanla okudum.

Dünyaya dikdörtgen  
bir pencereden bakmak!
Muharrem Buhara’nın kaleme aldığı Ara Güler biyografisi, çocukları hem fotoğrafa hem de foto 
muhabirliğine yakınlaştırıyor. Çocuklar, Ara Güler’in anılarını keyifle okurken başka bir dönemde 
yaşanan hayatlara tanık olacak, üstüne fotoğrafın büyük ustasıyla tanışacaklar. 

Sedef PEKİN

Ara Güler - İyi Fotoğrafçı Dikiş 
Makinesiyle de Resim Çeker 

Muharrem Buhara 
Resimleyen: Sedat Girgin 

Can Çocuk Yayınları, 104 sayfa
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önceki turda yenildiği takım onun ye-
rine geçiyor. Ama Dard Hoca’nın resti 
net; antrenmanlara tam katılım olma-
dığı sürece onlara antrenörlük etme-
yeceğini söylüyor, futbol kurallarının 
öğrenilmesi ve bedensel kondisyonun 
geliştirilmesi de cabası. 18-0’lık yenil-
ginin ardından kendilerinin ve okulun 
onurunu kurtarmak için çok çalış-
maya karar veren Antoine ve takımı, 
amigoları Magali sayesinde futbolun 
psikolojisini de öğreniyorlar. Rakip 
takımı, çeşitli aksesuarla süsledikleri 
formalarıyla ve korkutucu takma ad-
larla korkutmaktan tutun, karşı takı-
mın oyuncularını kışkırtarak oyundan 
attırmaya kadar ciddi bir savaş biçimi 
bu psikoloji. Hakem, üstünde Ölüm 
Meleği, Drakula, Terminatör gibi adla-
rın yazdığı formalarını giymelerine izin 
vermese de Dünya Şampiyonu 2-1’lik 
galibiyetle sona eriyor. 

Gazete toplantılarını ısrarla okulun 
bahçesindeki ıhlamur ağacının altında 
düzenleyen Antoine Lebic’i sevmemek 
elde değil. Türkiyeli okurlara bu küçük 
Fransız kahramanın, mizahın eksik ol-
madığı serüvenlerini sabırla beklemek 
düşüyor.

“Büyüyünce ne olmak istiyorsu-
nuz?” diye sorduğu o meşum 
gün, bir tek Antoine cevaplaya-
mıyor soruyu, nedeni basit: Bil-
miyor. 28 Mayıs gecesi saat 10’u 
32 geçe ise her şey değişiyor. İlk 
kez tanışacağı, annesinin gaze-
teci kuzeni onlara yemeğe geli-
yor ve mesleğine dair öyle havalı 

şeyler anlatıyor ki Antoine kesin 
kararını veriyor: “Hoşça kal okul, 

ben gazeteci olacağım.” İlk girişimi, 
arkadaşlarıyla Facia adında bir gaze-
te çıkarmak. Kendisi bomba haberler 
uzmanı ve Pulitzer Ödülü’nden so-
rumlu gazeteci. Gerçi bomba haberin 
ne olduğunu tam kavrayamadığından 
ilk bomba haberini uyduruyor ve okul 
müdürünün spor araba kaçakçılığı 
yaptığını iddia ediyor. İddiasına ekip 
arkadaşları ve dahası kendisi de öyle 
inanıyor ki kanıt bulmak için beraber 
araştırmalara başlıyorlar. Mahallelileri 
sorguladıktan sonra müdürün ber-
berle işbirliği yaptığından şüphele-
niyorlar. Takip, müdürün yeni aldığı 
teleskopuyla gözlem yapmaya gittiği 
şehir dışında onları yakalamasıyla son 
buluyor ve Facia ekibi okuldan bir 
hafta uzaklaştırmayla 
paçayı sıyırıyor. 

Futbolun f ’sinden 
anlamadığı halde ta-
kım kaptanı olan var 
mıdır acaba? Tabii ki 
Antoine Lebic. Fut-
boldan hiç çakmayan 
yedi kişilik takımını 
da unutmayalım. So-
nuç: okullar arası fut-
bol şampiyonasının 
ilk turunda elenmek. 
Ama yenildikleri ta-
kımın antrenörü iki 
ayağını da kırınca ta-
lihleri dönüyor. Şam-
piyonanın kuralı bu: 
Bir takım oyundan çe-
kildiğini ilan ederse, bir 

Hayykitap sayesinde delişmen bir 
kahramanla tanıştık: Antoine Lebic. 
Fransız yazar Sophie Dieuaide’in ya-
rattığı karakterler arasında neredeyse 
en sevdiği olan Antoine Lebic, yazarın 
kendi sözcükleriyle “içi dışı bir, neşeli, 
dünyanın kendi etrafında döndüğünü 
sanan, yalanı olmayan ve uslanmaz 
bir dalavereci”. Bu tanıma, Jacques 
Azam’ın eğlenceli çizimlerine bakarak 
şunları da eklemek mümkün: karman 
çorman saçlı, kocaman ağızlı, çelimsiz 
yapılı. 

18-0'LIK YENİLGİ
Dünya Şampiyonu ve Yüzyılın Bom-

ba Haberi ile bir giriyoruz, pir giriyo-
ruz Antoine Lebic’in destansı haya-
tına. İki ay boyunca et grevi yapan, 
hayatında en çok utandığı günü en 
ince ayrıntısına kadar hatırlayan, kan 
görmeye dayanamayan, pek güçlü bir 
müzik kulağı olmayan, saçlarını kü-
çüklükten beri anneannesine kestiren 
sıradışı bir çocuk Antoine. 

Yüzyılın Bomba Haberi’nde An- 
toine’ın şu cümlesi onu çok iyi ta-
nımlıyor: “Hayatımın sorgulamasını 
geçtiğimiz sene, ikinci sınıfta, yani 
küçükken yapmıştım.” Öğretmeninin, 

Antoine Lebic’in destansı 
hayatına hoş geldiniz!
Fransız yazar Sophie Dieuaide’in yarattığı Antoine Lebic, içi dışı bir, neşeli, dünyanın kendi etrafında 
döndüğünü sanan, yalanı olmayan, uslanmaz bir dalavereci. Hayykitap bizi Lebic’le tanıştırıyor ve iki 
macerasını birden yayımlayarak mest ediyor. 

Tuğba ERİŞ

Dünya Şampiyonu!
Sophie Dieuaide

Resimleyen: Jacques Azam
Çeviren: Ece Nahum
Hayykitap, 104 sayfa

Yüzyılın Bomba Haberi 
Sophie Dieuaide 

Resimleyen: Jacques Azam
Çeviren: Ece Nahum
Hayykitap, 96 sayfa

http://www.idefix.com/kitap/sophie-dieuaide/urun_liste.asp?kid=229890
http://www.idefix.com/kitap/jacques-azam/urun_liste.asp?kid=114989
http://www.idefix.com/kitap/ece-nahum/urun_liste.asp?kid=200620
http://www.idefix.com/kitap/sophie-dieuaide/urun_liste.asp?kid=229890
http://www.idefix.com/kitap/jacques-azam/urun_liste.asp?kid=114989
http://www.idefix.com/kitap/ece-nahum/urun_liste.asp?kid=200620
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Çocuklar inanmak ister!

hafıza kaybına uğradığı için Kady ken-
di geçmişini hatırlamıyor. Artık yeni 
bir lideri var Kaos’un ve Kady’nin geri 
dönmesi pek de iyi bir haber değil ba-
zıları için. Seth ise bir yandan Zehir’e 
dönmeye çalışıyor ve aslında bunu 
başarıyor da. Arkadaşlarıyla birlikte 
tek bir hedefi var elbette: Sırık Jake’ten 
kurtulmak, sonsuza kadar.

Bu romanın en az Seth kadar kah-
ramanı olduğunu iddia edebileceğimiz 
Alicia da Kaos’a dışarıdan yardım edi-
yor. Zehir’in basıldığı matbaayı bulu-
yor ve işin başındaki Icarus Scratch’i 
takip ediyor. Seth ve arkadaşlarının 
mücadelesine o da bizim dünyamız-
dan destek veriyor.

Seth ve arkadaşları Sırık Jake’ten 
kurtulabilecekler mi? Zehir’e ne ola-
cak? Kimler geri gelecek, kimler o 
dünyada kalmak isteyecek? Bunları 
bu kitabı okuyacak olan şanslı okur-
lar öğrenecek. Şanslı diyoruz, çünkü 
aksiyonu bol bu fantastik macerayı 
her çocuk ve genç okumalı, inanmak 
istemeye devam etmeli. Yetişkinlerin 
tehdit olarak gördüğü bu gücü kullan-
mayı öğrenmeli…

Kahramanlarımız, bildiğimiz ger-
çek dünyadan Zehir’in dünyasına, yani 
bir çizgi-romana gidebiliyorlar, ama 
oraya girmesi de dert çıkması da… 
Tabii oraya gidip, Sırık Jake’in tüm kö-
tülüklerine rağmen Zehir’i terk etmek 
istemeyen çocuklar da var. Kitabın en 
önemli noktalarından biri de bu. Aile-
ler çocuklarını kafalarındaki ideallere 
ne kadar yakıştırmaya çalışırlarsa, ço-
cuklar da içlerindeki özgür çocuğun 
kararlarına o derece sığınabiliyorlar. 

ZEHİR'İ KİM YOK EDECEK?
İşte böyle dediğim dedik anne ve 

babaların çocuklarını kandırıp Zehir’e 
götürmek işten bile değil Sırık Jake 
için. Kitapta söylendiği gibi, “Gençleri 
hedef aldılar, çünkü onlar yetişkinlere 
göre böyle düşüncelere daha açıktır. 
Çocuklar inanmak ister.” Bu inanma is-
teği çocuğu çocuk yapan özelliklerden 
biridir. Bizim edebiyata olan ihtiyacı-
mızı da açıklayan bir inanma isteği bu. 
Hepimiz inanmak isteriz; bu yüzden 
kitapsız, romansız, öyküsüz ve tabii ki 
çizgi-romansız yapamayız.

İlk kitap Zehir’in devamı olan 
Kaos’ta başkahramanımız Seth, anne 
ve babasıyla çok da iyi anlaşamayan bir 
genç. Ayrı dünyaların insanlarından 
oluşuyor diyebiliriz bu aile için. Seth, 
televizyon izlemekten daha önemli 
şeyler olduğuna inanan ama ailesine 
neyin önemli olduğunu anlatmayı da 
başaramayan biri. Öykü, Seth’in evi 
terk etmesiyle başlıyor. İlk kitabın so-

nunda Zehir’de bıraktığı arkadaş-
ları Kady ve Justin’i bulmak 

istiyor. Kaos ise Sırık 
Jake’e karşı müca-
dele eden bir örgüt 
ve Justin ile Kady 
de Kaos’a katılmak 
istiyorlar. Aslın-
da Kady Kaos’un 
eski lideri, ama 
Zehir’den çıkanlar 

Yeni bir dünya yaratmak, yazarların 
hep yaptığı bir şey. Biz de her kitapta 
yeni bir dünyaya girip, son sayfayı çe-
virdiğimizde o dünyayı terk ediyoruz. 
Bazen terk ettiğimizi sansak da orada 
kalıyoruz aslında. Hayatımız boyunca 
zihnimizde taşıdığımız romanlar, öy-
küler var. Kahramanı olduğumuz ma-
sallar, kurtarıcısı olduğumuz diyarlar 
var. Artık onlarsız yaşayamadığımız ar-
kadaşlarımız, ailelerimiz var belki de…

Chris Wooding de Zehir ve Kaos 
adlı romanlarını yazarken, asla terk 
edemeyeceğimiz bir kitap fikrinden 
yola çıkmış olsa gerek. Kitap içinde ki-
tap gibi de düşünebiliriz Wooding’in 
bu iki eserini. Zehir bir çizgi-roman 
aslında, ancak aynı zamanda çocukla-
rın Sırık Jake adlı kötü bir kahraman 
tarafından kaçırıldığı ve hapsedildiği 
karanlık bir dünya. Evet, ilk duyduğu-
nuzda şaşırabilirsiniz, ama kitabın içine 
şöyle bir göz attığınızda romanın bazı 
bölümlerinde karşınıza kısa bölümler 
halinde bir çizgi roman çıktığını da gö-

receksiniz. Daha kapaklarından iti-
baren benzersiz birer eser olduğunu 

belli ediyor Wooding’in kitapları. 
Zarife Biliz’in Türkçeleştir-

mesi de kitabın değerine 
değer katıyor.

Chris Wooding’in Zehir adlı kitabını okuyanlar, devam kitabı Kaos’u merakla bekliyor olmalı. İlk 
kitabın sonunda kahramanımız arkadaşlarını Zehir adlı bir çizgi romanın içinde, yani bir paralel 
evrende bırakmıştı. Bakalım ikinci kitapta onları kurtarabilecek mi?

Yankı ENKİ

Kaos
Chris Wooding

Resimleyen: Dan Chernett
Çeviren: Zarife Biliz

Desen Yayınları, 400 sayfa
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ilgili kısa filmi seyredin derim. Ay-ay 
da mı kim? Madagaskar’da yaşayan 
bir primat. Kendine özgü el yapısı ve 
upuzun orta parmağıyla ağaç gövde-
lerinin üzerinde perküsyon yapıp, çı-
kan sesi dinleyerek gövdenin içindeki 
boşlukları buluyor. Boşluğu bulur bul-
maz da ağaç kabuğunu kemirerek aç-
tığı delikten, yine upuzun parmağını 
kullanarak çıkardığı larvaları afiyetle 
mideye indiriyor. Kronos Quartet’in 
ay-ay perküsyonu taklidi seyre değer. 
Cam kurbağası şarkısının demo’sunu 
da kaçırmayın. Kitapta yazdığına göre 
cam kurbağalarının saydama yakın 
derisinin altından iç organlarını gör-
mek mümkün. Hearst epey yaratıcı bir 
şahsiyet anlaşılan. Cam kurbağasıyla 
ilgili bestesinde “cam armonikası”nı 
dinleyebilirsiniz.

Bir kitap sizi elinizden tuttuğu gibi 
oradan oraya sürükleyip duruyor-
sa, kitaba dair oturmuş iki satır yazı 
yazmaya çalışırken aklınızı hayvanlar 
âleminden Kronos Quartet’e, okya-
nusun dibinden Everest’in zirvesine 
uçuruyorsa bu işte bir sıradışılık var 
demektir. 

Hint kazları, binlerce kuşluk sürü-
ler halinde Orta Asya’da yaşar ve pek 
çok kuş türü gibi her yıl çok uzun me-
safeler katederek bir iklimden diğerine 
göç eder. Fakat bu sıradışı canlının far-
kı, bu yolculuğu yüksekliği 8848 met-
reyi bulan Himalayalar’ın üstünden 
uçarak yapmasıdır! Bu yükseklikte 
rüzgâr saatte yaklaşık 300 kilometrey-
le eser.

Tardigratlar, Everest Dağı’ndan 
okyanusun 3000 metre dibine, Güney 
Kutbu’ndaki buzullardan bahçeniz-
deki su damlalarına kadar dünyanın 
her yerinde bulunan ve suda yaşayan 
mikroskobik bir hayvandır. Diğer hay-
vanlara göre 1000 kat daha fazla rad-
yasyona dayanabildiği gibi, 150oC’den 
200oC’ye kadar sıcaklıklarda hayatta 
kalabilir.

Michael Hearst aslında bir besteci 
ve müzisyen. Böyle bir kitabın metnini 
yazmak aklına nereden gelmiş acaba 
diye düşünür dururken farklı bir kapı 
açıldı. Hearst başka bir güzellik daha 
yapmış ve sadece metni hazırlamak-
la kalmayıp, Sıradışı Hayvanlar İçin 
Şarkılar’ı da bestelemiş. www.unusu-
alcreatures.com adresinden demo’ları-
nı dinleyebileceğiniz şarkılar Camille 
Saint-Saëns’ın Hayvanlar Karnavalı’nı 
anımsattı bana. Dahası, sitede eşele-
nirken fark ettim ki aslında müzik ki-
taptan değil, kitap müzikten doğmuş. 
Brooklyn’de küçücük bir dairede, en az 
kitapta karşınıza çıkan yaratıklar kadar 
tuhaf çalgılarla dolu bir dairede yaşıyor 
Hearst. Anlattığına göre ezelden beri 
hayvanlara takıntısı varmış. 

ŞEFFAF CAM KURBAĞALARI
Hearst, Kronos Quartet’in (yanlış 

okumadınız ta kendisi) Antarktika’da 
yaşayan Weddell fokunun çıkardığı 
olağanüstü sesten esinlenerek müzik 
yapma projesini nasıl hayata geçirdikle-
rini anlatıyor. Kronos Quartet’le birlik-
te yaptıkları müzik eşliğinde “ay-ay”la 

Canlıların bilimsel sınıflandırma-
sını bir kenara bırakacak olursak, baş-
ka türlü bir tasnif yapmak da mümkün 
aslında: aşina olduklarımız ve aşina 
olmadıklarımız ya da tanıdık-bildik 
canlılar ve acaib-ül mahlûkat. Sıradışı 
Canlılar, ikinci grupta yer alan canlı-
lardan (aslında sadece hayvanlar) ba-
zılarını anlatan, yalnızca içeriğiyle de-
ğil, biçimsel olarak da ilginç bir kitap. 
Doğa belgeselleri ve doğa kitaplarında 
gözümüz o kadar kalıplaşmış bir for-
mata alıştı ki üzerinde NG damgası ta-
şımayan ya da “rengârenk fotoğraflar-
la bezeli, parlak kuşe kâğıda basılmış 
okunacak materyal” kalıbının dışına 
çıkan bir kitap ister istemez insanın 
dikkatini çekiyor. Metni Michael He-
arst tarafından yazılmış, takdire şayan 
görselleri Jelmer Noordeman tarafın-
dan çizilmiş Sıradışı Canlılar tam da 
böyle bir kitap. Önce içerikten tadım-
lık iki alıntı:

Bu kitap her  
şeyiyle sıradışı!
Sıradışı Canlılar, adından da anlaşılacağı üzere dünya üzerinde yaşayan pek de aşina olmadığımız 
hayvanlardan bahsediyor; gayet güzel resimler de bu canlılara eşlik ediyor. Ancak bu kitapta sıradışı 
olan daha bir sürü şey var. Şiirsel Taş’a kulak verin!

Şiirsel TAŞ

Sıradışı Canlılar 
Michael Hearst

Resimleyen: Jelmer Noordeman
Çeviren: Egemen Özkan

Redhouse Kidz Yayınları, 112 sayfa
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Onlar her seferinde yön değiştirir, ma-
ceracı ve korkusuzdurlar. Ancak on-
ların Batılı iyi rehberi de kasabasının 
uzmanı olduğundan, yeri geldiğinde 
onları tehlikelerden koruyup evlerine 
ulaşmalarını sağlayabilir. Bu yardımın 
bedelinin onları kaybetmek olduğunu 
bilmeden elbette.

Bu noktada durup fazla sır ver-
meden, yazarın oturma izni olmayan 
göçmenlerin, Batı ülkelerinde daha iyi 
koşullarda hayatlarını sürdürmek için 
göze aldıkları zorlukları, bir macera 
hikâyesinde çözümleyebilme, gerçeği 
nefes kesen kurguya yerleştirebilme 
becerisine şapka çıkartalım.

Boyce; bir okul ziyareti sırasında 
tanıştığı, Moğolistan’dan sığınmacı ola-
rak gelmiş Misheel adlı kızın ışığından 
etkilenerek, ona ithafen yazmış bu ki-
tabı. Göçmen bürosu ekipleri onu ve 
ailesini sınırdışı edince, arkadaşları çok 
öksüz kalmış, en çok da Moğolistan’ın 
soğuğunu bildiklerinden, onun manto-
sunu okulda unutmasına üzülmüşler. 
Carl Hunter ve Clare Heney’nin görsel 
desteğiyle esşiz fotoğraflarla renkle-
nen bu hikâyenin devamı da muhte-
melen gelecek. Zira yazar, Misheel’in 
Moğolistan’dan öğretmenine telefon 
ettiğini ve bu görüşmenin de başka bir 
hikâyenin konusu olduğunu müjdeli-
yor. Bekleyip göreceğiz. 

duyarlılık, hoşgörü, merak, anlayış 
ve sevgi bırakarak… 

Moğol kardeşler, bir yaz günü 
kalın kürklü paltolarıyla okula 
geldikleri andan itibaren tüm 
öğrencilerin ilgi odağı oluyorlar. 
İlk gün, sınıfta öğretmenin tüm 
uyarılarına rağmen kardeşini 
ait olduğu sınıfa göndermeyen 
ve onun başlığını çıkarmayı 
reddeden Chingis, tüm sınıfı 
adeta bir Moğol masalının içi-
ne yerleştiriyor. Nergui, kendi 
dillerinde “hiçkimse” demek. 
Bunu iblisten kaçmak için 
zekice bir numara olarak su-
nan ağabey, aynı zamanda 
kartallara dair ilk dersi de 
veriyor sınıfa. Öğretmenin 
ısrarı karşısında verdiği ce-

vap şöyle: “Kartalınızın sakin olmasını 
istediğinizde ne yaparsınız? (…) Tabii ki 
gözlerini bir başlıkla kapatırsınız. Uçup 
avlanmasını istediğinizdeyse başlığı çı-
karırsınız. Kardeşim benim kartalımdır. 
Başlığı varken yeterince sakindir. Ama 
başlığı çıkarılınca ne yapar bilemem.”

Chingis, mucizevi paltosunun ce-
binden çıkardığı demode bir şipşak 
fotoğraf makinesinden, doğup bü-
yüdüğü uçsuz bucaksız bozkırların 
fotoğraflarını gösterir Julie’ye ve kül-
türlerine dair her biri şaşırtıcı yepye-
ni hikâyelerle onu büyüler. Julie’nin 
dünyası bir anda değişir; umutsuzca 
âşık olduğu Schoky’nin ilgisini çek-
mek için taklalar atmaktan kurtulur, 
küçük dünyası Moğol bozkırları gibi 
sonsuz bir düzleme yayılır. Heyecanla 
internette araştırmalar yapar, bilme-
diği bir kültürün sereserpe ayakları-
na serilmesinin heyecanını yaşar. Bir 
yandan da iki kardeşin evlerine ulaşa-
bilmek için her okul çıkışı onların pe-
şine takılmayı ihmal etmez. Ama işte 
bir yeni bilgi daha: Göçebe ailelerin 
çocukları her okul çıkışı aynı yoldan 
direkt eve gitmek zorunda değildir. 

Bazı hikâyelerin esrarengiz 
bir gücü vardır; kalem erbabı da olsa 
yazarının yeteneğini, hayalgücünü 
aşıp onun çok ötesinde bir yerlere gi-
der. Anne babalar, böylesi kitapları ço-
cuklarına okurken kendileri de tekrar 
tekrar okumanın tadını çıkarıyordur 
eminim. Ne de olsa artık gayet iyi bi-
liyoruz, güzel bir çocuk kitabı sadece 
çocuklar için değildir.

Yedi çocuk babası, senarist ve oyun-
cu Frank Cottrell Boyce’un, 2012’de 
Guardian Çocuk Edebiyatı Ödülü’ne 
değer görülen Benim Adım Hiçkim-
se (The Unforgotten Coat) adlı kitabı, 
Liverpool’daki Bottle kasabasında bir 
ilkokulda geçiyor. Moğolistan’dan o 
kasabaya kaçak olarak gelmiş bir ai-
lenin iki çocuğunun, Chingis Tuul ve 
kardeşi Nergui ile sınıfta kendilerine 
“iyi rehber” seçtikleri anlatıcı Julie’nin 
macerası; toplumsal, kültürel ve sınıf-
sal bir öykünün, hiç didaktik olmadan 
bilgi aktararak da çocukların nefesini 
kesebileceğini kanıtlıyor. Üstelik ar-
dında sadece farklı coğrafyalara de-
ğil, tüm yabancılara karşı müthiş bir  

Unutulmuş bir 
paltonun ardından…
Yazar, bir okul ziyareti sırasında tanıştığı, Moğolistan’dan sığınmacı olarak gelmiş Misheel adlı kızın 
ışığından etkilenerek yazmış bu kitabı. Toplumsal, kültürel ve sınıfsal bir öykünün, didaktik olmadan 
bilgi aktararak da çocukların nefesini kesebileceğini kanıtlayan bir anlatı. 

Pelin ÖZER

Benim Adım Hiçkimse 
Frank Cottrell Boyce

Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları, 120 sayfa
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ben büyümüştüm! Ama mağazaların 
gençler için hazırlanmış reyonların-
daki giysiler de hiç bana göre değildi. 
Ben de eve kapanıp kitap okuyordum, 
neyse ki pijamalarım hâlâ bana gö-
reydi. O dönemde okuduğum macera 
romanlarının hiçbiri de bu konuda 
bana yardımcı olmamıştı. Sanırım bü-
yüklerin zamana bırakmak dedikleri 
şeyi yaptım ve giysilerle olan sorunum 
daha sonra çözüldü. 

YALNIZ DEĞİLSİNİZ!
Başvuru metinleri bilgiyi sabitler. 

İhtiyacımız olduğunda şöyle bir bak-
tığımız, fikir aldığımız, yazarla tartış-
tığımız, üzerinde çalışılan metinlerdir. 
Başarısızlıkla Nasıl Baş Etsem işte böy-
le metinlerden oluşan bir kitap. Üstelik 
bunu yaparken de tepeden bakmıyor; 
gençlerle aynı hizada duruyor, aynı 
dili konuşuyor. Çocukların ve gençle-
rin, ellerine aldıklarında, yaşadıkları 
sorunları derli toplu halde bulabile-
cekleri, en önemlisi de kendilerini 
yalnız hissetmeyecekleri ve alıştırma-
lar yaparak sorunları üzerine çalışa-
bilecekleri bu kitap, sabırsız, hap bilgi 
isteyen günümüz gençleri için birebir!

kıkırdamalarım bu endişemin yersiz 
olduğunu gösterdi. 

Gelelim kitabın içeriğine. Kitap bir 
başvuru kaynağı niteliğinde. İçindeki-
ler sayfasında çocukların ve gençlerin 
sıklıkla yaşadıkları sorunlar başlıklar 
halinde verilmiş. Yani hangi sorunu 
yaşıyorsanız o sayfayı okuyabilirsiniz.  
Üstelik sayfalar empati yapmayı sağla-
yan “Oyun sırası sende!” başlıklı ufak 
notlarla destekleniyor. Böylece okur 
gencimiz, yaşadığı soruna farklı yön-
lerden bakmayı öğreniyor, bu sırada 
da bol bol gülüyor. Henri Fellner’in 
çizdiği karikatürler de hemen hemen 
her sayfada eğlenceye eşlik ediyor. 

“Büyümekten Korkuyorum” başlı-
ğı altındaki, sorunun tanımını yapan 
giriş cümleleri şöyle: “Büyüklerin dün-
yası sana hiç çekici gelmiyor; tehlikeli, 
karmaşık, zor, yorucu görünüyor. Hem 
ayrıca çevrendeki büyüklere bakınca 
onlar gibi olmaya hiç heveslenmiyor-
sun. Doğruya doğru, en sevdiğin film 
kahramanlarını hatırlattıkları söyle-
nemez.(…) Yakında bir yetişkin olaca-
ğını düşündükçe yer yerinden oynar, 
bedenin şekillenmeye başlamış olsa 
bile kendini hazır hissetmiyorsundur.”  
Böylelikle belki küçük itirazlar olsa 
da durumu kendi hislerine yakın bu-
lan ergen, merakla çözüm önerilerine 
yönelir. Konuya farklı açılardan bakan 
“Oyun sırası sende!” notları ise yan 
sayfada, tetikte, hemen yardıma koş-
maya hazırdır.

Hangimiz kendi benliğimizi inşa 
etmeye başladığımız, ergenlik denen o 
süreçte ailemizle çatışmadık ki? Hatır-
lıyorum da çocuk giysilerinin küçük-
ler için, yetişkin giysilerininse bana 
göre fazla ağır olduğunu düşündüğüm 
ortaokul çağında kendimi ne kadar 
arada kalmış hissediyordum. Kimse 
beni anlamıyordu. Ailem sürekli bana 
çocuklara göre giysiler alıyordu. Oysa 

Üniversitedeki hocalarımdan biri, 
hepimiz bir şeylerin cahiliyiz, derdi. 
Herkesin geçimini sağlayabilmek için 
uzmanlık alanlarının olduğu günü-
müzde, hem egomuzu dizginlemek 
hem de kendimizi önemsememek adı-
na ne de güzel bir cümle! Peki, çocuk-
ların dünyasından bakınca acaba biz 
yetişkinlerin yaşamı nasıl görünüyor? 
Yapabildiklerimiz ve kazanımlarımız 
yavrularımızda ne tür duygulara yol 
açıyor? Başarısızlık hissi bütün bu en-
dişelerin toplandığı bir şemsiye olabi-
lir mi? Başarısızlıkla nasıl mücadele 
edilir? 

Can Çocuk’tan çıkan Başarısızlıkla 
Nasıl Baş Etsem adlı kitap, geç çocuk-
luk ve erken gençlik dönemlerinde ço-
cukların taşıdığı kaygıları konu ediyor. 
“Meraklı Kitaplar” serisinin “Psiko-
loji” alt başlığında yayımlanan kitabı, 
çocuk ve aile psikoterapisti Emmanu-
elle Rigon ile çocuklar ve gençler için 
belgeseller kaleme alan Sylvie Baussier 
yazmış.  Arka kapakta, “Hayata daha 
olumlu bakmak senin elinde!” yazdığı-
nı görünce, “Acaba samimiyetsiz, yu-
karıdan bakıp ahkâm kesen bir kişisel 
gelişim kitabıyla mı karşı karşıyayım?” 
diye düşünsem de kitabı okurkenki 

Büyümekten korkuyor musun, 
doğru 24. sayfaya…
Başvuru metinleri, ihtiyacımız olduğunda şöyle bir baktığımız, fikir aldığımız, yazarla tartıştığımız 
metinlerdir. Başarısızlıkla Nasıl Baş Etsem, işte böyle metinlerden oluşan bir kitap. Üstelik bunu 
yaparken de gençlerle aynı hizada duruyor, aynı dili konuşuyor.

Ezgi BERK

Başarısızlıkla Nasıl Baş Etsem?
Emmanuelle Rigon, Sylvie Baussier

Resimleyen: Henri Fellner 
Çeviren: Saadet Özen 

Can Çocuk Yayınları, 158 sayfa
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Mucizeler arka 
bahçenizde olabilir!..

avluya girmelerine izin vermeyen Bay 
Leberwurst’un avluyu süpürürken 
başını hiç kaldırmadan çalışması, ya-
bani otlarla kaplı çalılıkların arasında 
yaşayan hayvanlardan ve binbir farklı 
bitkiden haberdar olmaması, Lilly’nin 
anne babasının bir basamak ötelerin-
de gerçekleşen küçük mucizelerin ve 
muzipliklerin farkına varmaması, ye-
tişkinleri ayaklarının dibindeki güzel-
likleri görmeye kapatan sebeplerden 
sadece birkaçıdır.

Neyse ki Lilly ve kardeşinin mera-
kı Çörek Evi’nde yaşayan büyüklere de 
güzellikleri uzaklarda değil, en yakın-
larında, “arka bahçeleri”nde aramaları 
gerektiğini anımsatıyor. Gerçeğin ve 
görünenin ne olduğunu okura düşün-
düren Küçük Hanım’ın bukalemun 
özelliği ve yanından hiç ayırmadığı 
bin yaşındaki bukalemunu Chaka’nın 
arkadaşlığı, dönüşümün büyüsüne ve 
sonsuzluğuna da gönderme yapıyor. 
“Ne zaman bir çocuk perilere inanmı-
yorum dese, bir yerlerde bir peri düşüp 
ölüverir,” ya Peter Pan’da, işte Küçük 
Hanım’ın varlığı da insanın aklına pe-
rileri getiriyor. Ve bazı şeyleri görebil-
menin dönüştürücü mucizesini...

Hanım’ın tıpkı bir bukalemun gibi 
renkten renge dönüşüp görünmez ol-
ması, hayvan dillerini ve “terstence”yi 
(harfleri tersten söyleyerek) konuşma-
sı Lilly’yi daha da şaşırtır. Lilly, okul 
şöleninde bir fotoğraf makinası ka-
zandığı o şanslı günde, gri ve sıkıcı ol-
duğunu düşündüğü evlerinin arka av-
lusuna adım atmasının onun hayatını 
nasıl değiştireceğinden henüz haber-
dar değildir. O, aklını fotoğraf maki-
nasını bir an önce kullanmaya takmış, 
makinanın içine çipi yerleştiremediği 
için birinin ona yardım etmesini iste-
yerek dolaşıp durmaktadır.

DÖNÜŞÜMÜN BÜYÜSÜ
Daha önce hiç bu kadar güzel bir 

şey kazanmadığını düşünen ve bu 
heyecanla hoplaya zıplaya eve giden 
Lilly’nin, evdekilerin keyfini bekle-
meye hiç niyeti yoktur. Ona yardım 
etmeyen anne babasına kızgın ve kır-
gın duygular içinde çok sevdiği Çörek 
Evi’ni bile terk etmeyi düşünen Lilly, 
kapıcı Bay Leberwurst’un avlunun 
kapısına astığı “Çocukların Girmesi 
Yasaktır” tabelasını görünce büyüklere 
daha da kızarak avluya girer. İşte Kü-
çük Hanım’la karşılaşması ve onunla 
avlunun hiç ayak basılmamış ormana 
benzeyen köşelerini her gün birlikte 
keşfe çıkma serüvenleri o gün başlar. 
Avludaki bu heyecanlı safarilerin en 
büyük engeli Bay Leberwurst’tur. Ku-
şaklar boyu Çörek Evi’nde kapıcılık 
yaparak aile geleneğini sürdüren Bay 
Leberwurst, avluya açılan bütün ka-
pıları kilitleyerek Lilly’yi zor durumda 
bırakır. Annesini Küçük Hanım’ın var 
olduğuna ikna etmesi yeterince zorken 
Lilly’nin bir gece yarısı avluda mahsur 
kalması ortalığı iyice karıştırır.

Mary Poppins ve Pippi Uzunço-
rap karışımı bir karakter olan Küçük 
Hanım’ı sekiz yaşındaki Lilly ile beş 
yaşındaki kardeşinin fark etmesi şa-
şırtıcı değil. Çocukları sevmeyen ve 

Fırından yeni çıkmış sıcak bir çö-
reğin kokusuna karşı koymak zordur. 
Çöreklerin yıllardır bitmeyen bir bü-
yüsü vardır; hiç beklenmedik bir anda 
karşınıza dikilir ve kokusuyla sizi baş-
tan çıkarır. Lilly ve ailesinin de yeni bir 
eve taşınmasına yol açan böyle bir çö-
rek işte. Ancak bu çöreğin kokusu yok, 
çünkü alçıdan yapılmış, altın renkli ve 
dört katlı bir binanın girişine asılı ol-
masaydı, kendilerine ev arayan Bay ve 
Bayan Bar’ın, özellikle de Bayan Bar’ın 
ilgisini çekmezdi. İşte her şey o alçıdan 
yapılmış altın renkli çöreği görmeleriyle 
değişmeye başladı. Bar ailesinin Çörek 
Evi’ne taşınması, Lilly’nin annesinin bir 
fırında çalışıp yeni tarifler denemesi, 
Lilly’nin Çörek Evi’nin arka bahçesin-
de keşif turlarına çıkıp Küçük Hanım 
ve bin yaşındaki bukalemunu Chaka 
ile tanışması sadece bir başlangıçtı. Ve 
Küçük Hanım’ın, Çörek Evi’nde çörek-
lenen, filizlenen bir düş olarak Lilly’le 
buluşması hiç de tesadüf değildi. 

Küçük Hanım’ı bilenler bilir, o ger-
çekten de küçük bir hanımdır. Lilly de 
onu gördüğünde şaşırır, çünkü yaşa-
dıkları evin arka avlusundaki söğüt 
ağacının altına kurduğu bir çadırda 
yaşayan bu küçük kadın, kısa boyu, 
zarif tavırları, safari şapkası ve elinden 
hiç bırakmadığı şemsiyesiyle çok fark-
lı görünür. Üstelik bu şemsiye sapının 
bir bukalemun kuyruğundan yapıl-
ması, şemsiyenin yardımıyla Küçük  

Her şey Lilly ve ailesinin Çörek Evi’ne taşınmasıyla başladı. Lilly orada, büyüklerin fark etmediği bir şey 
keşfetti: tıpkı bir bukalemun gibi renkten renge girerek görünmez olan, hayvan dillerini ve “terstence”yi 
çok iyi konuşan Küçük Hanım’ı.

Nilay YILMAZ

Küçük Hanım
Stefanie Taschinski

Resimleyen: Nina Dulleck Jatkowska
Çeviren: Ayça Sabuncuoğlu 
İletişim Yayınları, 116 sayfa
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karakterlerin yardımıyla yaşamın baş-
ka katmanlarına da kafa yoruyoruz. 

“APROPOS” NE DEMEK?
Yan karakterler deyince çoğun-

lukla Rico’nun komşularından söz et-
tiğimizi vurgulamalıyız. Bu kişilerin 
temel sorunun çözümüne az çok kat-
kıları olsa da onların asıl görevi atmos-
fer oluşturmak. Ayrıca Steinhöfel’in 
minik olayları, ana eksendeki gerilime 
bağlayıp çözmede alkışı hak edecek 
bir becerisi var. İki çocuğun başından 
geçen ana olayı basit düğümler ve ba-
sit çözümler aracılığıyla anlatmıyor 
çünkü. Bu da okurun ikna edilmesini 
kolaylaştırıyor ve yazarın yaratıcılığı-
na saygı duyuyoruz. Rico gibi “özel” 
bir çocuğa karmaşık gelen sözcükle-
rin anlamlarını, açıklama pencereleri 
aracılığıyla vermesi de okuma eylemi-
ni renklendiriyor. Kısacası, ilkgençlik 
edebiyatı açısından buluşulması gere-
ken bir yazarla karşı karşıyayız. Kaldı 
ki almış olduğu ödüller de bu konuda 
önemli bir dayanak.

yöneticilik yaparak yaşamını kazanıyor, 
ruh hali de oldukça karışık. Anne oğlun 
en sevdiği eğlencelerden biri “Kır Saçlı 
Yabanarıları” adlı yaşlılar kulübünde 
bingo oynamak. Rico bu oyundaki ola-
sılıklar zinciri ile zihnindeki düşünce 
dizilimleri arasında yakınlık bulduğu 
için roman boyunca “bingo” sözcüğü 
ile sık sık karşılaşıyoruz. 

DEDEKTİFLER İŞBAŞINDA
Görüldüğü gibi kahramanlar epey-

ce merak uyandırıcı. Gelelim olay örgü-
süne. İlk kitapta bazı çocukları kaçırıp 
fidye isteyen Mister 2000 adlı kişinin 
Oskar’ı da kaçırmasıyla gelişen olay-
lar neredeyse bir polisiye gerilimine 
ulaştıktan sonra çocukların başarısıyla 
sonuçlanmış ve iki arkadaşın dostluğu 
perçinlenmişti. Defolu Kalpler’de ise 
durum bambaşka. Oskar’ın birkaç gün 
için Ricolara konuk oluşunu okuyo-
ruz öncelikle. Birlikte bingo oynamaya 
da gidiyorlar. Ancak oyun sırasında 
Oskar’ın fark ettiği küçük bir ayrıntı, 
çocukların kafasını karıştırıyor. Oskar 
ödüllendirme sisteminde bir düzen-
bazlık olduğunu ve bu düzenbazlıkta 
Rico’nun annesinin de payı olduğunu 
anlıyor. Bizim küçük dedektifler olayın 
üstüne gidiyorlar ve arkası geliyor. İz 
sürme, kuşkular, sorular, yanıtlar...

Andreas Steinhöfel her iki kitapta 
da olayları Rico’nun ağzından ve tu-
tulan günlükler üzerinden anlattığı 
için okurla anlatıcı arasında sıcak bir 
bağ kurmayı başarıyor. Kimi satırlar-
da bir yetişkin söylemi de var ama tatlı 
bir sürüklenişin arasında pek de göze 
batan bir olumsuzluk değil bu. Yaza-
rın asıl özelliği ise günlük ayrıntıları 
müthiş bir başarıyla olayların içine 
serpiştirmesi. Zaten akıcı olan anlatı-
mına yer yer eğlenceli yer yer de felse-
fi öğeler katarak okurun ilgisini canlı 
tutmak kolay yakalanır bir ustalık de-
ğil. Her iki kitapta da asıl olayın gelişi-
mini ve sonucunu merak ederken yan  

Alman çocuk ve gençlik edebiyatı-
nın usta kalemi Andreas Steinhöfel’in 
2009 Alman Gençlik Edebiyatı Ödüllü 
yapıtı Rico ve Oskar: Derin Gölgeler’in 
ardından, dizinin ikinci kitabı Defolu 
Kalpler de çıktı. Yani, on bir yaşında, 
sayı ve yön gibi kimi kavramları ka-
rıştırdığı için özel öğrenim kurumuna 
giden Rico ve üstün zekâlı olmasına 
karşın aykırı davranışlar sergileyen 
Oskar’la bir kez daha buluşuyoruz. 

Kahramanlarımızı biraz hatırlaya-
cak olursak, Oskar yedi yaşında he-
nüz. Kepçe kulakları, yeşil gözleri ve 
bembeyaz dişleriyle dikkat çekici bir 
tip. İlk kitapta kafasında sürekli kask 
taşırken bu kez kocaman bir güneş 
gözlüğüyle dolaşıyor. İki kafadarın 
yaşantıları da birbirine benziyor as-
lında. Rico’nun babası yok, Oskar’ın 
da annesi. İlk kitapta Rico’nun babası-
nın öldüğünü öğrenmiştik ama Defolu 
Kalpler’de İtalya’da yaşadığı ortaya çı-
kıyor. Üçüncü kitapta devreye girecek 
gibi bir izlenim bırakıyor insanda.

Oskar’ın annesi konusunda faz-
la bilgimiz yok şimdilik, buna karşın 
Rico’nun annesi, her iki romanda da 
son derece etkin. Bir gece kulübünde 

Ünlü Alman yazar Andreas Steinhöfel’in şimdilik üç kitapta topladığı Rico ve Oskar dizisinin ikinci 
kitabı Defolu Kalpler, nihayet raflardaki yerini aldı. Bu macerada Oskar bir sahtekârlığın farkına 
varıyor, üstelik dostu Rico’nun annesi de işin içinde. İşler karışıyor… 

  Mehmet ATİLLA

Rico ve Oskar - Defolu Kalpler 
Andreas Steinhöfel 

Çeviren: Kazım Özdoğan 
Tudem Yayınları, 232 sayfa
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Macera devam ediyor: 
Defolu Kalpler
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Annelik, bir canlının hayatında oynadığı eşsiz rol nedeniyle özel, çok tartışmalı ama kritik olduğu su 
götürmez bir konum. Psikoterapist Jasmin Lee Cori, kuşaklar arası aktarım aracı olduğu kadar kişilik 
oluşumunda da önemli rol oynayan annelik durumlarına yakın mercekten bakıyor.

“Anne! Hepimiz bu kelimeden bü-
yüdük” diyordu şair. Bu metaforik söy-
leyişin aslına gelince, hepimizin varlık 
olarak biricikliğini düşünüp bu kelime-
nin/annenin bir devamı olduğumuz. 
Toplumsal rollerin kadının doğurganlı-
ğı üzerine şekillendiğini biliyoruz. Bu-
rada kadının ona bahşedilmiş olan do-
ğurabilme eylemini başarıyla -doğasına 
uygun şekilde- gerçekleştirmesi ve her 
şeyin öncesinde “iyi anne” olması bek-
lenir. Bir insanı ortaya çıkaran kadının 
ve erkeğin birlikteliği, anneliğin içgü-
düsel, babalığın sonradan öğrenilen bir 
süreç olduğu saptamasıyla ayrılır. Bize 
bu satırları yazdıran kitap ise özelde 
“anne”ye büyüteçle bakmayı seçmiş ve 
onu “iyi/kötü” anne olarak ayrıştırmış.

Kitabın yazarı, aynı zamanda li-
sanslı bir psikoterapist olan Jasmin 
Lee Cori; hislerimizin, inançlarımızın 
ve davranışlarımızın oluşmasında bi-
rinci dereceden etkili olan anne’nin 
bebeğine/çocuğuna yaklaşırken, onu 
büyütürken gösterdiği özenin, yetiş-
kinlik döneminin kodlarını önemli 
ölçüde oluşturduğuna dikkat çeker. 
Cori’ye göre; “dikkatli, becerikli ve il-
gili bir anne diğer birçok olumsuzluğun 
düzelmesine yardımcı olabilir”. Bu va-
sıfları gösterebilecek bir anne “yok”sa, 
büyümekte olanın işi gerçekten zordur: 
“Boşluk boşluğu çeker, yokluk yokluğu 
çeker. Anne yoksa benlik de yoktur.”

İşin açıkçası anne-baba ve çocuk-
tan oluşan küçük bir aile mensubu  

Betül DÜNDER

olduğumdan “anne”nin bütün ilgisi-
nin üzerinde olduğu bir çocukluk ya-
şadım. Kendim anne olduktan sonra 
-tam anlamıyla yazarın belirttiği gibi-; 
anneden aldıklarını yeterli bulmayan 
ve ihtiyacımız olan şeyleri sağlamakta 
yetersiz olduklarını düşünenlerin ara-
sında buldum kendimi. Önü arkası ol-
mayan çocuklardan biri olarak, anneyi 
değerlendirirken kardeşsiz olmanın bü-
tün handikaplarını anneye dönük gizli 
bir hesaplaşmayla atlatmaya çalışmak, 
“anne yarası” olarak Cori’nin adlandır-
dığı duruma teğet geçmiş demek ki! 

Annenin, kendi içinde büyütüp 
dünyaya armağan ettiği o küçük canlı-
dan -çoğunluk ergenlik evresinde- onu 
acımasızca sorgulamasını hazmetme-
sini beklemek büyük hata olur. Üstelik 
zaman zaman su yüzüne çıkan bütün 
çatışmalarda, sevgi/nefret ikiliğini için-
de barındıran en ender ilişkilerden 
biridir bu. Cori, anne konusuna odak-
lanmasının gerekçelerini izah ederken, 
amacının anneye suçluluk hissettirmek 
olmadığını söylüyor; o, kaliteli bir anne-
likle, gelişim sağlanabileceğine inanıyor 
sadece. Böylelikle “içimdeki çocuk” mi-
tinin yerine geçen bir “içimdeki anne” 
ile karşılaşmış oluyoruz. Toplumca 
çok benimsenen ve sahiplenilen, hatta 
olur olmaz yerde kullanıma sokularak; 
daha çok ağlak ve suistimale olanak 
tanıyan bir “içimdeki çocuk”tan “içim-
deki anne”ye geçiş, yine bu minvalde 
olacaktır sanırım. Yeni çağın kadınını 
hemen her koşulda “kusursuz/mü-
kemmel” olarak addedip, bir ahtapot 
olarak düşünen zaman, ona bir takım 
ölçüler ve kurallar da koymuyor değil. 
Var’olan Annenin Yok’luğu, adından da 
anlaşılacağı gibi var/yok çatışmasın-
dan hareket eden bir kitap. Yazar, bu 
çalışmanın başlangıcında “kötü annelik 
görmüş” yetişkinlerle görüşmek için bir 
ilan verdiğinden ve ilana anında yanıt-
ların yağmaya başladığından söz açıyor. 

Bilimsel olmayan bir çalışma bu, ancak 
“anlatı”ya dayalı olmasından dolayı de-
neyimsel olarak ortaklıklar herkesi et-
kileyecektir, herkes kendi hikâyesinden 
bir parça bulacaktır.

On iki bölüm halinde tasarlamış 
yazar kitabı. “İyi anne”nin kim olduğu 
ile açılan kitap, anne olanın anne ile 
kurduğu ilişkinin olumlu bir şekilde 
yapılandırılmasına yönelik. Üstelik 
uygulayıp uygulamamakta tamamıyla 
özgür olduğunuz birçok uygulama var. 
Bu durumda denemesi bedava! Hem 
bu oldukça zihin açıcı kitabın size kat-
kılarından bence en kayda değer olanı 
şu olacaktır: “İyi anne” olabilmenin bi-
rinci şartı “uyum sağlayabilmektir.” Bu 
uyumu sağlamış kişi; yani “sizi besle-
yen, koruyan, sizinle ilgilenen” kişi, sizi 
doğuran kadın olmayabilir! Bu bana 
Brecht’in “Kafkas Tebeşir Dairesi” adlı 
müthiş tiyatro oyununu anımsattı. Di-
lerim; “anne-çocuk” sürecine dair yeni 
bir farkındalık kazanmak adına, bu 
kitabı okuduğunuz tarihlerde ülkede 
bu oyunu oynayan bir tiyatro ekibiyle 
de yolunuz kesişir. Ne olursa olsun “iyi 
anne”de ısrarcı olunuz! Ve bunun için, 
yazarın önerdiği on tane  “iyi aile” me-
sajını aklınızda tutup paylaşınız. Belki 
birileri bir yerlerde “iyi”leşir.

Dünyaya doğru yürürken…

Var’olan Annenin Yok’luğu 
Verilmeyen Sevginin Telafisi 

Jasmin Lee Cori
Çeviren: Erhan Akay

Okuyanus Yayınları, 266 sayfa
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Kitaptan esere
uzanan yol…

Keza Cemil Kavukçu’nun Selo’nun 
Kuşları adlı derlemesi de bu tür ki-
tapların olumlu örneklerinden. Fakat 
aynen Tosuner gibi Kavukçu’nun da 
öykücü olmasının bunda payı olmalı. 
Peki, söz konusu yazar bir romancı 
olduğunda durum ne olur? Bir ro-
mandan kesilip alınmış parçalarla 
bütünlüklü, üstelik okuma macerası 
anlamında nispeten “toy” olan genç 
okurun alımlayabileceği nitelikte bir 
“edebiyat eseri” çıkar mı ortaya? Ese-
rin bütünündeki göndermelerden ve 
eserin genel bağlamından mahrum ol-
duğu halde parça parça “anlatılar” ro-
mandaki bütünlüğü kurup da bir kitap 
olmayı becerebilir mi?

HEDEFLENEN YAŞ GRUBU
Orhan Pamuk’un Ben Bir Ağacım 

adlı kitabı Doğan Kardeş’ten çıkarak 
okur kitlesini de imlemiş oldu. Doğan 

edemem. Sırf faydacı bir mantıkla, 
keşif duygusuyla antolojilere dalmışlı-
ğım, çok güzel keşiflerle o dalışlardan 
yüzeye çıkmışlığım da vardır. 

Peki, gelelim bu yazıya konu edin-
diğimiz ve tersi bir mantıkla hazırla-
nan kitaplara; ünlü yazarların eser-
leri içinden gençlere ya da çocuklara 
yönelik olanların seçilmesine. Daha 
önce gene İyi Kitap’ta Şeref Bilsel, 
Dostoyevski’den derlenmek suretiyle 
benzer bir mantıkla hazırlanmış, Ço-
cuklar Arasında adlı kitabı eleştirmişti. 
Kitap Karamazov Kardeşler’den çeşitli 
kısımları bir araya getirerek çocukları 
bu muhteşem eserle ve Dostoyevski’yle 
tanıştırma iddiasıyla hazırlanmış. An-
cak çabanın iyi niyetli olması sonucun 
da iyi olması anlamına gelmiyor her 
zaman. Nitekim Bilsel’in yazısında 
da belirttiği üzere bir kitabın içinden 
parçaların kesilip birleştirilmesi, orta-
ya yeni, bütünlüklü bir eserin çıkması 
anlamına gelmiyor. Genç okur, belki 
ilerde kendi bütünlüğü içinde tanışsa 
sevebileceği bir yazara dair eksik ve 
eksik olduğu için de yanlış bir kanaat 
edinebiliyor. 

Olumlu örnekler de yok değil el-
bet, mesela Necati Tosuner’in Dayım 
Balon Olmuş adlı derlemesi bu açı-
dan çok başarılı bir örnek. Bu tabii 
yazarın niteliğiyle de ilintili. Tosuner 
bir öykücü, üslubunda da çok büyük 
değişikliklerle sıçrayarak ilerlemiyor; 
dolayısıyla öykü dilinde ve temala-
rında tutarlılık gözetmek zor olma-
mış bütünlüklü, eser denebilecek bir 
kitabın ortaya çıkabilmesi için. Genç 
okur gerçekten de bu kitabı okuyunca 
Tosuner’le içten bir karşılaşma yaşa-
mış oluyor. (Biz de, söz konusu olan 
edebiyat ise, önemli olanın okur kitle-
sinin yaşı olmadığını ya da edebiyatın 
yapılma saikinin bu olamayacağını; 
ısmarlama kitap ile yazarın bir derdi 
olduğu için yazılan gerçek edebiyat 
eserleri arasındaki farkı hissediyoruz.)

Son dönemde ünlü yazarların eski 
eserlerini gözden geçirip aralarından 
gençlerin ya da çocukların kavrayabi-
leceğini düşündüklerini seçmesi ve bu 
tip derleme kitapların yayımlanmasına 
sık rastlıyoruz. Çabanın altındaki man-
tığa bakarsak, ticari olabilecek kaygıları 
iyi niyetle bir kenara bırakırsak eğer, söz 
konusu yazarları genç okurlarla erken-
den ve çağımızın ruhuna uygun “hap 
formatında” tanıştırma çabası akla ilk 
gelenlerden. Olay antoloji mantığına 
tersten benziyor aslında. Antolojiler-
de çeşitli yazar (veya şairler) bir ara-
ya toplanır, söz konusu sanatçıları iyi 
temsil edeceği düşünülen birer eser se-
çilir ve genç okurlar böylece çeşitli sa-
natçılardan tadımlık alarak, geniş bir 
sofraya giriş yapma şansını elde eder-
ler. Belki daha önce karşılaşmadıkla-
rı, gözlerinden kaçan ya da gereken 
dikkati vermedikleri isimlerle tanışıp 
yakınlaşarak, dağarlarını genişletebi-
lirler. Daldan dala konmaktan, çeşitli 
edebi tatlar arasında bu kadar hızlı 
geçiş yapmaktan hoşlanmadığımdan 
olsa gerek, antoloji okumaktan pek 
haz etmem ama faydasını da inkâr 

Çocuk ve gençlik edebiyatı gelişip bir sektör olarak varlığını ortaya koydukça, farklı türde yapıtlar da 
ortaya çıkıyor. Ünlü yazarların çeşitli kitaplarından seçilmiş kısımlarla oluşturulan kitaplar buna örnek. 
Fakat bir kitabın “eser” olabilmesi için acaba neler gerekiyor?

Zarife BİLİZ

Ben Bir Ağacım
Orhan Pamuk

Yapı Kredi Yayınları, 128 sayfa



Kardeş, YKY altında yıllardır çocuk kitapları basıyor. De-
mek ki bu da bir çocuk (veya ilkgençlik) kitabı ya da bu yaş 
grubunun okuyup alımlayabileceği bir kitap olmalı. Kitabın 
reklamlarında, yayımlanmamış bir kitaptan bahsedildiğini 
hatırlıyorum (Mevlut adlı bir çocuk kahramanın adı geçiyor, 
kahramanın ortaokul yıllarından bahsediliyordu). Orhan 
Pamuk’un çocuklar için yazdığı bir kitap sanmam bunlar-
dan kaynaklanmış olmalı. Sonradan anladım ki bu algı “ya-
nılmasından” mustarip olan bir tek ben değilmişim. Böyle 
düşünüp kitabı alan ve sonra hayal kırıklığına uğrayan baş-
kaları da olmuş.

Kitabın üstünde “Seçme Parçalar” yazıyor. Alttaki res-
min içinde de “Mevlut’un Ortaokul Yılları”. İçini açıp ka-
rıştırdığınızda yazarın farklı kitaplarından alınmış, fark-
lı üsluplarda yazılmış, farklı temaları konu edinen, çok 
çeşitli uzunluklarda yazılar görüyorsunuz. Benim Adım 
Kırmızı’dan, Kara Kitap’tan, Kar’dan, yazarın kendi çocuk-
luk anılarını derlediği İstanbul’dan alınmış parçalar. Kimi, 
postmodern anlatının özelliklerini taşıyan küçük öykücük-
ler; modern dönemin ironisiyle sarmalanmış masalımsı 
söylence parçaları. Kimi, alındığı kitabın bütün kurgusun-
dan çekilip çıkarıldığında havada kalan yoğun referans-
larla örülü, ironik ve tarihsel göndermelerle dolu uzun 
diyaloglar. Yazarın henüz yayımlanmamış, taslak halindeki 
kitabı Kafamda Bir Tuhaflık’tan alınmış uzun bir bölüm: 
“Mevlut’un Ortaokul Yılları”.

ESERDE BÜTÜNLÜK
Köyden yeni gelmiş, gecekonduda yaşayan yoksul 

Mevlut’un, 70’li yılların, sınıfların daha karışık olduğu sos-
yal ortamında zengin çocuklarıyla aynı okula gitmesi ve 
buradaki yaşantısı, hisleri kendi ağzından anlatılıyor öykü 
boyunca. Arka planda ise dönemin toplumsal koşullarına 
bugünden bakan yazarın ironik bir üslupla ideolojik gön-
dermeleri yatıyor. (Buradaki anlatının çocukları ilgilen-
dirmesi sanırım Mevlut’un de ortaokula gidiyor olmasıyla 
bağlantılı. Ama bir anlatının kahramanının çocuk olması o 
kitabın çocuklara uygun olduğu anlamına gelmez. Üstelik 
Mevlut, anlatısıyla ortaokula giden bir çocuğu çağrıştırma-
dığı gibi, farklı farklı karakterler ortaya çıkıp sözü alırken, 
anlatıda, dilde kahramanın değiştiğinin ya da söylendiği 
yaşta olduğunun izlerini de göremiyoruz.) Mevlut anlatısı-
nın ne kadar hedeflenen yaş grubuna göre olduğu tartışılır 
ama bu tamamen başka bir yazının konusu.

Yazarın kendi çocukluğunu anlattığı İstanbul adlı kita-
bı ise nispeten sahiciliği, içtenliği ve aktardığı hassasiyetin 
niteliği nedeniyle genç okurlara en çok hitap edebilecek kı-
sımları içeriyor, oradan alınmış parçalar kendi içinde bir 
bütünlük taşıyor, ne var ki onlar da kitap içinde bir araya 
geldiği diğer yazılarla hiçbir şekilde ilişkilenmiyor.

Her romanın gerek dil gerek konu gerekse üslup anla-
mında kendi içinde bir bütünlüğü bulunabilir ama farklı 
romanlardan parçaları bir araya getirdiğinizde bu farklı 
üsluplar, temalar birbiriyle çatışıp ortaya bir kakofoni çıka-
rabilir pekâlâ. Öyle ki genç okur nasıl bir keşmekeş içinde 
olduğunu anlayamayıp olay yerinden kaçarak uzaklaşabilir, 
bırakın genç okuru, bu bağlamsızlık, daldan dala sıçrama-
lar ve havada kalan referanslar bizi de kitabı elden bırak-
maya itebilir. Ama zaten iyi bir okursanız tutup yazarın 
çeşitli kitaplarından kesilip yapıştırılmış parçalardan olu-
şan bir ”derleme”sini değil, bizzat romanlarını alıp okur, bu 
tanışmayı üslubunca, zamanında ve adamakıllı yaparsınız.
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2013’te iyi ki
bunları          okuduk!

açıklama 
ve öneriler 
getirirken, 
anlattığı öyküyle 
de minik 
okurlarına fark 
ettirmeden 
rehberlik ediyor. 
Serinin ele aldığı temalar arasında 
karanlık korkusu, okula gitmek 
istememe, televizyon bağımlılığı, 
arkadaş anlaşmazlığı gibi temalar yer 
alıyor. 
Christian Lamblin
Resimleyen: Charlotte Roederer, 
Regis Faller 
Çeviren: Yağmur Ceylan Uslu
Tudem Yayınları / 24 sayfa

Kurt Geri Dönmüş
Daha önce Müzisyen İnek Sırma adlı 
kitabıyla kalplerimizde yer etmiş 
olan Geoffroy de Pennart’dan yeni 
bir kitap: Kurt Geri Dönmüş. Lahana 

 OKUL ÖNCESİ

Kırmızısarısiyahbeyaz
Kırmızı, Sarı, Beyaz ve Siyah bir köy 
meydanında, birbirine komşu evlerde 
oturan dört çocuktur. Her gün birlikte 
oyun oynarlar. Ama Kırmızı hep kendi 
sözünün geçmesini ister. Diğerlerine 
patronluk taslar. Sarı, Beyaz ve Siyah 
sonunda bu duruma dayanamaz ve 
bir gün onu tek 
başına bırakıp bir 
tekne gezintisine 
çıkarlar. Acaba 
Kırmızı yalnız 
kalınca hatasını 
anlayacak mı? 
Arkadaşlık ve 
arkadaşlığı sürdürebilmek üzerine 
düşündüren ve eğlendiren bir kitap.
Brigitte Minne 
Resimleyen: Carll Cneut
Çeviren: Türkay Yalnız
Sarıgaga Yayınları / 32 sayfa

Babaannem Kime Benziyor? 
Anneanneler, babaanneler, dedeler 
çocukların vazgeçilmez sevgilisi, 
onların öncelikli müttefikleridir. 

Feridun Oral 
Babaannem 
Kime Benziyor 
adlı kitabında, 
bir çocuk 
gözünden, 
çocuk 
duyarlılığıyla 
bir babaanneyi 

anlatıyor, onu sevimli hayvancıkların 
kılığına sokmaktan çekinmiyor.
Feridun Oral
Yapı Kredi Yayınları / 36 sayfa

Cingöz Karanlıktan Korkuyor 
Fransa’nın ünlü çocuk doktorlarından 
Edwige Antier’nin katkısıyla 
hazırlanan “Dene, Yanıl, Öğren!” 
serisi, çocukların sorunlarıyla 
başa çıkmada ebeveynlere bilimsel 
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2014’ün bu ilk ayında, her yıl âdet 
olduğu üzere, geçen yıl yayımlanmış olan 
kitapları şöyle bir gözden geçirdik. Editör 
ve yazarlarımıza, kitap dostlarına geçen 
yıl içinde okuyup beğendikleri, “İyi ki 
okumuşuz!” dedikleri kitapları sorduk. 
Niyetimiz, sanat ve edebiyat alanında 
pek de taraftar olmadığımız bir “en iyi” 
yarıştırması yapmak değil. Sadece geçen yıl 
yayımlanmış, dikkatli ve hevesli gözlerce 
okunup beğenilmiş, aslında bir tür ince 
süzgeçten geçerek bizim için öne çıkmış 
kitapları dikkatinize sunabilmek. Kitapları 
kabaca yaş gruplarına ve kategorilere 
ayırarak, açıklamalarında tema ve 
konularına dair bilgi vererek listeyi daha 
farklı çalışmalar, tematik kitap aramaları 
için de kullanabilmenize imkân sunmak 
istedik. Güzel kitaplar okuyacağınız, iyilik 
dolu bir 2014 dileğiyle…

http://www.idefix.com/kitap/charlotte-roederer/urun_liste.asp?kid=185761
http://www.idefix.com/kitap/regis-faller/urun_liste.asp?kid=230243
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gösteren hikâyesiyle minik okurlara 
güzel bir dayanışma ve direniş örneği 
sunuyor. 
Leo Lionni
Çeviren: Kemal Atakay
Elma Yayınevi / 40 sayfa

Mantova’nın Cüceleri
“Mincio tepelerindeki Mantova’da, 
/ Düklük Sarayı’nda / Yaşar büyük 
büyük beyler, / Tam beş yüz odada. // 
Altta oturur cüceler, / Öyle bir kattır 
ki burası, / Sanki tavan / Yere değer. 
// Kafese kapatılmış hayvanlar gibi 
/ Tıkılmışlar oraya / Ve fena halde 

öfkeli hepsi / 
Cüce olarak 
doğduğuna.” 
Rodari’nin 
kaderlerine 
başkaldıran ve 
özgürlüklerini 
elde etmek 
için mücadele 
eden 
cücelerin 

kendi güçlerini ve cesaretlerini 
keşfetmelerinin hikâyesini anlattığı 
Mantova’nın Cüceleri küçük okurlara 
nefis bir okuma deneyimi sunarken, 
görsel şöleni de ihmal etmiyor.
Gianni Rodari 
Resimleyen: Margherita Micheli
Çeviren: Filiz Özdem
Yapı Kredi Yayınları / 28 sayfa

Neden Okula Gitmek 
Zorundayım? 
“Küçük Filozof ” kitapları, Filo ve 
Zof karakterlerinin yardımıyla 3-6 
yaş arasındaki çocukların kafalarını 
kurcalayan ilk büyük sorular üzerine 
yoğunlaşarak, minik okurları 
bu soruların peşinde masalsı bir 
gezintiye çıkarıyor. Oscar Brenifier, 
okul öncesi çocukları için özel olarak 
hazırladığı 
bu dizide 
özgürlük, 
varoluş, okul 
ve sevgi gibi 
çocukların 
yaşamına 
dair 
kavramlarla 
ilgili “can 
alıcı” sorular üzerinde düşündürüyor. 
Oscar Brenifier
Resimleyen: Delphine Durand
Çeviren: Müge Erel
Tudem Yayınları / 28 sayfa

istemeden de olsa kendi türünün 
cellâtlığını yapıyor. Bizim iyi kalpli 
tavşanımız “Ama bu haksızlık!” dese 
de kurt onu tavşan ezmesi yapmakla 
tehdit 
ediyor; diğer 
tavşanlar da 
“Hayat böyle, 
başka çare 
yok!” diyerek 
kaderci 
bir tavır 
sergiliyor. 
Okuyun 
bakalım, iyi kalpli tavşan bu 
zorbalığın üstesinden nasıl gelecek? 
Dayanışma üzerine bir güzelleme.
Michaël Escoffier 
Resimleyen: Éléonore Thuillier
Çeviren: Korkut Erdur 
Yapı Kredi Yayınları / 28 sayfa

Özgürlüğünü Arayan Kelebek
Tülin Kozikoğlu’nun Özgürlüğünü 
Arayan Kelebek’i aslından dört 
kitaplık bir serinin ikinci kitabı. 

Kitabın 
kahramanı 
Ayşe’nin bir 
tırtıl bulup 
ona bakmaya 
başlamasıyla 
başlayan 
hikâye, tırtılın 
büyüyüp 
bir kelebeğe 
dönüşerek 

özgürlüğe kanat çırpması ve Ayşe’nin 
onun peşindeki macerasıyla devam 
ediyor. Sevgi, özgürlük, keşif, bağlılık, 
kayıp gibi temalar masalsı bir kurgu 
içinde ele alınıyor. Burcu Musselwhite 
tarafından resimlenen kitaplar, 
albenili resimleri ve oyuncaklı 
tasarımlarıyla göz alıyor.
Tülin Kozikoğlu / Resimleyen: 
Burcu Musselwhite / Redhouse Kidz 
Yayınları / 64 sayfa

Yüzyüz
İtalyan çizer-yazar Lionni’nin, 50. 
yılını kutlayan, artık klasikleşmiş 
kitabı Yüzyüz, 
“büyük balık 
küçük balığı yer” 
gerçekliğine 
itiraz eden, 
küçük balıkların 
birleşerek ne 
kadar büyük 
olabildiğini 

Yaprağı 
Gazetesi 
Kurt’un geri 
döndüğü 
ve tam da 
formunda 
olduğu 
haberini 
manşetten 
verince, 
üstüne arka 
sayfada 
Kurt’un “Erikli Tavşan Yahnisi” tarifi 
kendine yer bulunca orman halkını 
bir korku sarar. Evinde korkudan 
titreyen Tavşan çareyi kapıyı 
kilitlemekte bulurken birden kapı 
çalar. O da ne? Gelen kimdir acaba? 
Korkularla yüzleşmek, onları yenmek 
ve dayanışmanın önemi üzerine 
minik okurlara bir güzelleme.
Geoffroy de Pennart
Çeviren: Aslı Motchane
Kırçiçeği Yayınları / 30 sayfa

Beş Dakikalık Uykudan  
Önce Masalları
Sam Taplin’in Beş Dakikalık Uykudan 
Önce Masalları’nda, on bir yeşil masal 
var. Kedinin köpekle, sincabın tilkiyle 

arkadaş olduğu 
bu masallarda 
diğerinden 
farklı 
olmak ona 
benzemekle 
harmanlanmış. 
Yaşam, diğer 
masallardaki 
gibi siyah 
ve beyazla 

tanımlanmamış. Aksine ormanın 
yeşili yaşamın çok renkliliğiyle daha 
da derinleşmiş. Bu sayede minik 
okurlar yaşamı ceza/ödül mantığı 
üzerinden korkuyla değil, sevgiyle 
öğreniyor.
Sam Taplin
Resimleyen: Ag Jatkowska
Çeviren: Seda Çıngay
Remzi Kitabevi / 104 sayfa

İyi Kalpli Küçük Tavşan
İyi Kalpli Küçük Tavşan’da ormanda 
tuzak kurup tavşanları tutsak alan 
bir kurt var. Bu kurt tutsak aldığı 
tavşanları zorla çalıştırıyor, üstelik 
onlara yeni tuzaklar ürettiriyor 
ve bu tuzakları daha fazla tavşan 
yakalayabilsinler diye başka kurtlara 
satıyor. Yani herkes aynı zamanda 
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http://www.ykykultur.com.tr/cevirmen/korkut-erdur
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Yerde Ağır Gökte Hafif
Kilosu yaşına göre normal sınırların 
çok üstünde olan ve giderek 
yalnızlaşan Paula “bir yusufçuk, bir 
mendil ya da 
sekiz kardeşi gibi” 
hafif olmaya 
özlem duyuyor. 
Paula herkese 
ağır geldiğini 
düşünüyor ama 
sanki asıl sorun 
kendi ağırlığını 
taşıyamaması. 
Zoran Drvenkar küçüklere olduğu 
kadar büyüklere de olağanın 
sınırlarını zorlayan bir masal anlatıyor. 
Okuru şiirsel, büyülü bir dünyayla 
buluştururken; şişmanlık-zayıflık, 
özgürlük-bağlılık gibi zıtlıklar ve 
toplumun bunlara yüklediği anlamlar 
üzerine düşünmeye davet ediyor. 
Zoran Drvenkar
Resimleyen: Peter Schössow
Çeviren: Suzan Geridönmez
Günışığı Kitaplığı / 92 sayfa

 ÇOCUK

Yanlışlıkla Dünyanın Öbür 
Ucuna Uçan Çocuk 
Tüm dünyada milyonlarca satan 
Çizgili Pijamalı Çocuk ile çocuk 
edebiyatında adından söz ettiren, Nuh 
Arpasuyu Evden Kaçıyor ile masalsı 

bir büyüme 
öyküsü 
anlatan 
Johne Boyne, 
son kitabı 
Yanlışlıkla 
Dünyanın 
Öbür Ucuna 
Uçan Çocuk’ta 
“normallik” 
takıntısını 

sorguluyor. Tamamen normal olduğu 
kadar normalliğe takıntılı Brocket 
ailesinin 3. çocuğu Barnaby hiç de 
normal eğilimler göstermeyince, 
“Sahi, aile nedir?” sorusuyla başlayan 
sorgulamaların ve maceranın kapısı 
açılıyor. 
John Boyne
Resimleyen: Oliver Jeffers
Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları / 280 sayfa

Miguel
İspanyol yazar Alfredo Gómez 
Cerdá bizi Walt Whiteman’dan 
dizeler okuyan bir evsiz ile Miguel 
adlı sıradan bir çocuğun dostluğuna 
tanık ediyor. Miguel, hafta sonu 
gittiği alışveriş 
merkezinde, 
otoparkta çöp 
kutularını 
karıştıran evsiz 
bir derbederle 
karşılaşır. 
Süpermarketten 
çıkarken parasını 
ödemeyi unuttuğu 
çikolatayı verir 
adama ve aralarında ilginç bir dostluk 
başlar. Gözleri artık her gün başka bir 
insanın varlığına açılan, nihayetinde 
kendine dönse de sürekli başkalarının 
benliğine giren Miguel bu yeni 
dostuyla adeta yeni bir dünya keşfeder. 
Alfredo Gómez Cerdá
Resimleyen: Javier Zabala
Çeviren: Saliha Nilüfer
İletişim Yayınları / 128 sayfa

Dayım Balon Olmuş
Edebiyatta 50. yılını dolduran 
Necati Tosuner’in eski kitaplarından 
çocukların okuyabileceği öyküleri 

seçerek 
oluşturduğu 
Dayım Balon 
Olmuş sekiz 
öykü içeriyor. 
Kambur bir dayı 
ile altı yaşındaki 
yeğen hayatın 
karelerinden 
geçerken, toplum 
içinde farklı, 

“engelli” olmak dâhil pek çok sorun 
duyarlılıkla, incelikle gözler önüne 
seriliyor. 
Necati Tosuner
Günışığı Kitaplığı / 88 sayfa

Cambazlar
Marie Desplechin’in Nesin Yayınları 
tarafından dilimize kazandırılan 
kitabı Cambazlar, yazarın 
Emmanuelle Houdart’ın çizdiği 
portrelere 
yazdığı kısa 
öykülerden 
oluşuyor. Bir 
sirkte çalışıp 
yaşayan 
sıradışı 
insanları ve 
aralarındaki 
ilişkileri 
anlatan bu 
öyküler, insanın kendini olduğu gibi 
kabul etmesinin önemini vurguluyor. 
Kitabın gerek resimleri gerekse 
öyküleri düşgücünün sınırlarını 
zorluyor, her yaştan okura edebiyatın 
keyfini yaşatıyor. 
Marie Desplechin
Resimleyen: Emmanuelle Houdart 
Çeviren: Fatma Cihan Akkartel
Nesin Yayınları / 48 sayfa

Pes Etmeyen Tavuk
“Yavru Hayvanlar” serisinin merakla 
beklenen altıncı kitabı çıktı. Jill 
Tomlinson, çok sevilen, yalın ve 
eğlenceli üslubuyla bu kez aile 
kurmak isteyen maceracı bir tavuğun 

öyküsünü 
anlatıyor. Hilda 
küçük bir çilli 
tavuk. Cesur ve 
kararlı. Aklına 
bir şey koyduysa 
onu kimse 
durduramaz! 
Mısır gevreği 
yemeyi, itfaiye 
araçlarını 
ve teyzesine 

gitmeyi çok seviyor. Ama Hilda’nın 
hepsinden çok istediği bir tek şey var: 
bir aile kurmak...
Jill Tomlinson
Resimleyen: Paul Howard
Çeviren: Gökçe Ateş Aytuğ
Hayykitap / 112 sayfa

Rico ve Oscar - Derin Gölgeler
Babasını küçük yaşta kaybeden 
ve annesiyle beraber yaşayan Rico 
başkaları tarafından çok da zeki 
bulunan biri değil, hatta “engelli” 
olduğu söyleniyor, kendi deyimiyle 
ise “derin yetenekli” bir çocuk. Yeni 
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edindiği 
arkadaşı 
Oskar ise tam 
anlamıyla 
üstün zekâlı. 
İkisi arasında 
gelişen dostluk 
macera dolu 
öykülerle 
ilerlerken 
romanın arka 
planında 
sorgulamalarla dolu bambaşka 
bir gerçeklik akıyor. Andreas 
Steinhöfel’in 2009 Alman Gençlik 
Edebiyatı Ödülü dâhil pek çok ödül 
alan kitabı Rico ve Oskar - Derin 
Gölgeler’in devam kitabı Defolu 
Kalpler de 2013’de raflardaki yerini 
aldı.
Andreas Steinhöfel
Çeviren: Kazım Özdoğan
Tudem Yayınları / 176 sayfa

Kozmik
Liam her açıdan normal bir çocuktu, 
yalnızca boyu biraz uzundu. İlk 
kez karşılaşanlar onu yetişkin biri 
sanıyordu. Bu sayede istediği yerlerde 
dolaşabiliyor, lunaparkta çocuklara 
yasak oyunlara katılabiliyor, 
okulundaki görevlileri öğretmen 
olduğuna ikna edebiliyordu. Hatta 
bir keresinde satıcının biri ona araba 
satmaya bile çalışmıştı. Neyse ki anne 
babası çok anlayışlı ve sevgi dolu 
insanlardı ve başı her sıkıştığında 
Liam’ı kurtarıyorlardı. İyi de, acaba 
Liam rotasından çıkmış bir roketle 

uzayın 
derinliklerine 
doğru yol 
alırken, 
onu kim 
kurtaracak? 
Carnagie 
Medal ve 
Guardian 
Ödüllü, 
üstelik çok 
komik bir 
kitap.

Frank Cottrell Boyce
Çeviren: Özlem Gayretli Sevim
İş Kültür Yayınları / 345 sayfa

Biri Dev Biri Pire
Refik Durbaş’ın Biri Dev Biri Pire’si 
çeşit çeşit hayvanın konuştuğu, türlü 
türlü olayın anlatıldığı, kendisi ince, 

mesajları katmerli bir masal kitabı. 
Durbaş, Mevlana’nın Mesnevi’sinden 
bazı masalları günümüz Türkçesiyle 
çocuklar için yeniden yazmış. Hem 
Mevlana’nın Mesnevi’sini hem de 
fabl türünü genç okurlara tanıtan, 
okuması keyifli bu kitap, ormanın 
derinliklerinde ormanlar kralı 
aslanların, 
akıllı 
tavşanların 
ve ahmak 
eşeklerin 
başına 
gelenleri 
anlatırken, 
kıssadan 
hisseleri 
okura 
bırakıyor.
Refik Durbaş
Resimleyen: An Su Aksoy
Can Çocuk Yayınları / 72 sayfa

Gılgamış
Domingo Yayınları’nın “Hepsi Sana 
Miras” serisi, klasik eserlerin çağdaş 
yazarlarca yeniden “anlatıldığı” 

ve özgün 
bir şekilde 
resimlendiği 
kitaplardan 
oluşuyor. 
Dünyanın 
en eski 
destanı olarak 
bilinen, 
Sümerlere ait 
Gılgamış bu 

seri kapsamında Yiyun Li tarafından 
tekrar kaleme alınmış. MÖ 1300 ile 
1100 arasında oluşturulan, 12 tablet 
üstüne yazılmış olan anlatı, aradan 
binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen 
hiç eskimediğini ispatlıyor.
Yiyun Li
Resimleyen: Marco Lorenzetti
Çeviren: Duygu Akın
Domingo Yayınları / 96 sayfa

Viktorya Hayal Kuruyor
Sıradan hayatın sıkıcılığına 
hayalleriyle karşı duran Viktorya, 
kazıklar üstünde bir eve, yabani 
atlara ve Sibirya’da bir işe sahip olmak 
istiyor. Ne var ki yatarken hayalini 
kurduğu manda sürüleri yalnızca 
odasının tavanından geçiyor. Ama 
durun, acele etmeyin, Fombelle düş 
gücüyle gerçeği ustaca harmanlandığı 
ustalıklı kurgusuyla hayallerin gerçek 

olmadığını 
söyleyenlere 
nanik yapıyor. 
Kim bilir, belki 
de her şey 
bakış açısına 
bağlıdır ve 
en çılgın 
hayallerin 
bile ucu 
hakikatlere 
dokunabilir! 

Timothée de Fombelle
Resimleyen: François Place
Çeviren: Şilan Evirgen
Yapı Kredi Yayınları / 80 sayfa
 
Kaçak Köpek Biber
Miyase Sertbarut son kitabı Kaçak 
Köpek Biber’de bir köpeğin sıradışı 
macerasını anlatıyor. Annesi gibi 
polis köpeği 
olmak üzere 
eğitim alan, 
üstelik bu 
alanda çok 
yetenekli bir 
Alman kurdu 
olan Biber’in 
kendi hayatına 
dair başka 
planları var. 
Salt başını 
sokacak güvenli bir barınak ve tok bir 
karın uğruna, “Atıl kurt! Otur kurt!” 
komutlarıyla koşulsuz şartsız itaat 
etmenin, bomba arayıp uyuşturucu 
koklamanın ona göre olmadığına 
karar veriyor ve özgürlüğü için 
harekete geçiyor. 
Miyase Sertbarut
Resimleyen: Çınar Dize Sertbarut
Tudem Yayınları / 104 sayfa

Güveçte Külkedisi Pişirmenin 
Püf Noktaları
Korkunç mu korkunç Felaket 
Henry’nin yazarından korkunç bir 
okul hikâyesi. Bu okulda herkes 

var. Peri 
masallarının 
sevilen iyi 
karakterleri 
İyilik 
Meleği’nden 
iyilik yapmayı, 
okuma yazmayı 
ve toplama 
çıkarmayı 
öğrenirken, 
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kötüler Kötülük Meleği’nden 
zencefilli çörekten ev yapmayı, 
kılık değiştirmeyi, hainlik etmeyi, 
çocukları kandırmayı ve elbette bizim 
ana sınıfındaki mini minileri güzelce 
mideye indirmek için “güveçte çocuk 
pişirmenin püf noktaları”nı öğreniyor! 
Eğlenceli, komik, ezber bozan, hınzır 
bir kitap!
Francesca Simon
Resimleyen: Tonny Ross
Çeviren: Defne Orhun
İletişim Yayınları / 96 sayfa

Ayı Olmayan Ayı
Frank Tashlin 1946’da yazıp 
resimlemiş Ayı Olmayan Ayı’yı. 
Yaşadığı yerin, yani ormanın yok 
edilip fabrikaya dönüştürülmesi 
üzerine bir ayının ayı olarak kalma 
mücadelesini anlatıyor kitap. 
İnsanların sürekli olarak, “Sen ayı 
değilsin, tıraş 
olması gereken, 
kürk palto 
giymiş budala 
adamın tekisin,” 
dediği ayımız 
tabii ki aynen 
insanlar gibi 
fabrikada 
çalıştırılmak, 
yeni kurulan 
düzene 
uydurulmak isteniyor. Tashlin’den 
ayılık ve insanlık üzerine komik 
olduğu kadar dokunaklı ve çarpıcı bir 
klasik.
Frank Tashlin
Çeviren: Şiirsel Taş
Hayykitap / 64 sayfa

Faust
Faust, konusu itibariyle Goethe’den 
önce de defalarca edebi hayal gücüne 
konu olmuş, sayısız eserin vücut 
bulmasına kaynaklık etmiştir. Ama 
ona kalıcı görkemi kazandıran hiç 
şüphesiz yeni çehresiyle Faust’u dünya 
edebiyatına armağan eden Goethe’dir. 

Gergedan 
Yayınları 
“Çocuklar 
İçin Dünya 
Edebiyatı” 
başlığı altında 
yayımladığı 
seri 
kapsamında, 
tam boy 
resimleri ve 

çocuklara uyarlanmış öyküsüyle bu 
klasik eseri küçük okurların hizasına 
yerleştiriyor.
Goethe
Resimleyen: Klaus Ensikat
Uyarlayan: Barbara Kindermann 
Çeviren: Kazım Özdoğan 
Gergedan Yayınları / 40 sayfa

WondLa - Arayış
Spiderwick Günceleri’nden 
tanıdığımız, büyülü dünyalara 
hem sözcükleri hem de çizgileriyle 
can vermekte usta olan Tony 
DiTerlizzi’den yepyeni bir kitap: 
WondLa – Arayış. WondLa, 

gökyüzünde 
süzülen “hava 
balinaları”yla, 
yüz metre 
öteye 
sıçrayabilen 
devasa “su 
ayıları”yla 
ve yürüyen 
ağaçlarıyla 
büyüleyici 
bir yer. Fakat 

bu şaşırtıcı dünyaya, onunla ilgili 
neredeyse hiçbir şey bilmediğini fark 
eden bir çocuğun kocaman, meraklı 
ve ürkek gözlerinden bakmak, orayı 
daha da canlı, daha da renkli kılıyor. 
Köklerini ve kendine benzeyenleri 
arayan bir çocuğun fantastik 
unsurlarla bezeli bir dünyadaki 
büyüme serüveni… 
Yazan ve Resimleyen: Tony 
DiTerlizzi
Çeviren: Gökben Kurt
Tudem Yayınları / 472 sayfa

Kiraz’ın Şarkıları
Annesini erken yaşta kaybeden ve 
anneannesiyle yaşamaya başlayan 
Lucie günün birinde anneannesini 
de kaybedince 
babası, 
babasının yeni 
eşi ve yeni 
kardeşiyle 
yaşamak 
zorunda 
kalıyor. Yeni 
ailesi içinde 
kendini bir 
türlü mutlu 
hissedemeyen, üstelik anneannesini 
çok özleyen Lucie sonunda yeter 
deyip “hayat grevi”ne başlıyor. 

Lucie’nin hikâyesi kısacık, çarpıcı, 
hüzünlü ve sevimli. Fransız 
yazar Amélie Couture, Kiraz’ın 
Şarkıları’nda ölüm, yas, sevgi, 
bireysellik gibi pek çok temayı 
başarıyla işliyor.
Amélie Couture
Resimleyen: Marc Boutavant
Çeviren: Bahar Siber
İletişim Yayınları / 71 sayfa

Küçük Uykular Bahçesi
Mustafa Köz, günümüz şiirinin 
önemli isimlerinden. Çok sayıda 
şiir kitabı olduğu gibi, daha önce 
Andersen Masalları’ndan seçmeleri 
okurla buluşturdu, Tevfik Fikret’in 
Şermin adlı çocuk şiirleri kitabını 
bugünkü Türkçeye uyarladı. Köz, 
şimdi de Küçük Uykular Bahçesi’yle 

çocuk okuru 
selamlıyor. 
Kitabın 
içindeki 
“Yaratıcı 
Okuma 
Dosyası” zekice 
hazırlanmış. 
Şiirin incelik ve 
dikkat isteyen 
bir dil sanatı 
olduğunun altı 

ustalıkla çizilmiş. Başka şairlerden 
alıntılarla okurun ufku genişletilmiş.
Mustafa Köz
Resimleyen: Yasemin Ezberci
Can Çocuk Yayınları / 68 sayfa

Bay Morris Lessmore’un Uçan 
Kitapları 
Bay Morris Lessmore’un Uçan 
Kitapları ilk önce animasyon filmi 
olarak 
doğmuş. 
Pek çok 
festivalde 
ödül 
aldıktan 
sonra 2012 
yılında En 
İyi Kısa 
Animasyon Filmi dalında Oscar 
kazanmış. Kahramanımız Bay Morris 
Lessmore’un hüzünlü bir yaşam 
öyküsü var aslında, yalnız bir adam... 
Kitap, büyük bir fırtına sonucu her 
şeyini, evini bile kaybetmesinden 
sonra çıktığı yalnız yolculuğunda 
yolunun kitaplarla kesişmesini düşsel 
bir dille anlatıyor. E-kitap ve i-kitap 
formatları da bulunan eserin tüm 

İyi Kitap  •  Dosya  •  Sayı 59  •  Ocak  2014

http://www.idefix.com/kitap/marc-boutavant/urun_liste.asp?kid=182895


27

biçimleri bize aslolanın “hikâye” 
olduğunu kanıtlıyor.
William E. Joyce
Resimleyen: William E. Joyce,  
Joe Bluhm
Çeviren: Gülbin Baltacıoğlu
Pearson Yayınları / 56 sayfa

Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği 
Usta mizahçı Behiç Ak, Yaşasın 
Ç Harfi Kardeşliği’nde günümüz 
modern toplumuna yalın bir kurgu 

içinde çok 
yönlü bir 
eleştiri 
getiriyor. 
Adı Ali 
Hoşgörü’yken 
soyadına 
yanlışlıkla 
eklenen 
bir Ç harfi 
sonucunda 
sanal âlemde 

popülerlik kazanan kahramanımız, 
bir yandan gerçek ile sanal olanın 
ilişkisini irdeliyor, diğer yandan ise 
mesleği eşyaların ömrünü kısaltmak 
olan “ömür törpüleme mühendisi” 
amcasıyla, çamaşır makinesinin 
yetmişinci yaş gününü kutlayan 
dedesi arasında yolunu bulmaya 
çalışıyor.
Behiç Ak
Günışığı Kitaplığı / 104 sayfa

 GENÇLİK

Gri Gölgeler Arasında
Bir ilk roman olmasına rağmen 
çeşitli ödüller alan Gri Gölgeler 
Arasında için yapılan kritiklerden 
birinde,“Tek bir kız tarihin sessizliğini 
bozuyor,” deniyor. Bu söz kitabı 
okumamış birine çok şey ifade eder 
mi bilinmez, ancak kitabı okuduktan 
sonra kesinlikle süslü bir cümle 
olmanın ötesinde bir gerçeği ifade 
ettiği anlaşılıyor. Çünkü Litvanya 
asıllı Amerikalı yazar Ruta Sepetys, 
nine ve dedelerinin gerçek yaşam 
öykülerinden kalanları tarihsel 
gerçeklerle 
birleştiriyor 
ve II. Dünya 
Savaşı 
sırasında Stalin 
Rusya’sında 
Litvanya 
halkının 
yaşadığı acı 
gerçeği gözler 
önüne seriyor.
Ruta Sepetys
Çeviren: Nilay Kaya
Delidolu Yayınları / 312 sayfa

Yıldızı Dişi
Önce baba sırra kadem basıyor, sonra 
depresyonun dibine vuran anne 
intihar ediyor ve üç çocuk kimsesiz 
ortada kalıveriyor. Onca felaket 
yetmezmiş gibi senaryoya bir de 
ölümcül hastalık tablosu eklenince, 
“kadersiz üç öksüz yetimin insanı 

gözyaşlarına 
boğan 
öyküsü” 
kıvamında 
bir roman 
okumak işten 
bile değil. 
Ama öyle 
olmuyor 
işte! Zira 
Fransız yazar 
Marie-Aude 

Murail, feleğin sillesini yemiş üç 
kardeşin hayat içindeki savruluşunu 
dozunda bir hüzün ve her an kendini 
hissettiren mizahi bir üslupla 
anlatıyor. Bir yandan da ilintili bir 
dizi konuyu sorguluyor: aile denen 
gerçeklik, bu gerçeklik dağıldığında 
olabilecekler, eşcinsellik ve toplumun 
eşcinsellerin çocuk yetiştirmesine 
bakışı…

Marie-Aude Murail
Çeviren: Sibil Çekmen
Tudem Yayınları / 224 sayfa

Aleve Dokunmak
Hırvat asıllı yazar Zoran Drvenkar’ın 
tüm dünyada ses getiren gençlik 

romanı Aleve 
Dokunmak, 
zeki 
diyaloglarla 
dolu, 
sürükleyici 
bir yol 
kitabı. Öykü, 
birbirlerini yedi 
yıldır görmeyen 
bir baba ile 
oğlun arabaya 

binip uzun bir yolculuğa çıkmasıyla 
başlıyor. Bir yol, bir büyüme hikâyesi 
Aleve Dokunmak. Henüz liseye giden, 
U2’nun tüm şarkılarının sözlerini 
bilen ama hayata dair sorumluluklarla 
ilgili en ufak fikri olmayan bir 
çocuğun, bir haftada büyüme 
hikâyesi… 
Zoran Drvenkar
Çeviren: Murat Özbank
ON8 Yayınları / 251 sayfa

Eşleşme
30’dan fazla dile çevrilen ve Amazon 
En İyi Kitap Ödülü dâhil pek 
çok ödülün sahibi olan Eşleşme, 
distopik gençlik edebiyatının iyi 
örneklerinden biri. Amerikalı yazar 
Ally Condie, etkilendiği toplum 
fikirlerini, temposu düşmeyen bir aşk 
hikâyesiyle harmanlamış. Yazar biraz 
komünizmden biraz da Yunan şehir 
devletlerinden etkilenmiş. Ayrıca 
kitabın 
küresel 
ısınma 
yüzünden 
iklimi 
tamamen 
değişmiş 
bir dünyada 
geçtiğini, 
yani bir 
tür çevreci 
eleştirel 
tutumla 
yazıldığını da belirtelim. Eşleşme’nin 
devam kitabı olan Yol da 2013’ün 
sonunda okurlarıyla buluştu.
Ally Condie
Çeviren: Emine Ayhan
Delidolu Yayınları / 352 sayfa
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Elden Düşme
Genç okur onu Zor Sevgiler kitabıyla 
tanıyıp sevdi. Gençlik edebiyatının 
önemli isimlerinden, bol ödüllü 
Amerikalı yazar Ellen Wittlinger 
ikinci kitabıyla Türkçede. Wittlinger 
Elden Düşme adlı bu ikinci kitabında, 

liseye 
başlayacak 
olan 
Kenyon’un 
emekli 
öğretmen 
olan anne 
babasıyla 
otel işletmek 
üzere bir sahil 
kasabasına 
taşınmalarını 
ve burada 

kasaba çöplüğünün yakınında bir 
Takas Dükkânı işleten Razzle ile 
tanışmalarının ardından yaşadıklarını 
anlatıyor. Aşk ve arkadaşlık arasındaki 
muğlak çizgiler, aile kavramı ve kendi 
benliğini arayan gençler… Yazar 
taşranın durağanlığı ile gençlerin 
sınırsız hayal gücünü bir araya 
getiriyor.  
Ellen Wittlinger
Çeviren: Tuğçe Akyüz
Günışığı Kitaplığı / 260 sayfa

Biz Üçümüz…
Fidan Çobanoğlu Kaplan, Biz Üçümüz 
adlı romanında, üç kız arkadaşın 
dostluğu etrafında hayata dair pek 
çok meseleyi 
ele alıyor. 
Gündelik 
yaşama sık 
sık dokunan 
bu hikâye 
anneler, 
babalar, okul 
müdürleri, 
öğretmenler, 
sınıf 
arkadaşları 
ve mahalle 
içinde geçen 
sıradan olaylarla örülü. Kitabın en 
temel duruşu da bu gündelik yaşamın 
yansımasına dair zaten. Eskişehir’in, 
Porsuk Çayı’nın, üzümlü ve şiirli 
bir kahvenin eşlik ettiği bu sımsıcak 
gençlik romanı sahiciliğe, dostluğa 
ve hayata acemiliğe bir övgü aynı 
zamanda.
Fidan Çobanoğlu Kaplan
Top Yayıncılık / 200 sayfa

Gölün Cadısı
Elizabeth George Speare’in 
Newbery Ödüllü bu romanı on 
yedinci yüzyılda geçiyor. Büyük 
babasının ölümü üzerine Barbados 
Adası’ndan ayrılıp hiç tanımadığı 
teyzesinin yanına, bir koloniye 
yerleşmek zorunda kalan bir genç 
kızın kendi kimliğini koruma ile 
yeni bir topluluğa ayak uydurma 
çabası arasında yaşadığı güçlükler 
romanın ana eksenini oluşturuyor. 
Kahramanımızın koloni sakinleri 
tarafından cadı olmakla itham edilen 
Hannah Tupper’la dostluğu ise olaya 

başka bir 
boyut daha 
kazandırıyor.
Elizabeth 
George Speare
Çeviren: 
Dençe Kartun, 
Ece Eldem
Epsilon 
Yayınları / 248 
sayfa

Candor
Pam Bachorz ilk romanı Candor 
ile ideal toplum kavramını 
sorgulayan distopyalara bir yenisini 
daha ekliyor. İdeal bir yerleşim 
olan, ideal bireylerle dolu olan 
Candor’dayız. Babası Candor’ın 
kurucusu ve yöneticisi olan Oscar 
Banks kasabanın örnek alınan ideal 
genci. Ne var ki isyankâr Nia’nın 
Candor’a gelişiyle işin içine aşk, 
sanat, isyan ve yasak olan daha nice 
şey giriyor. Mükemmel insanlarla 
dolu, mükemmel işleyen bir topluluk 
yaratmak adına insanların beyninin 
yıkandığı bir yerleşimde iki ergen 

sistemin 
tekerine 
çomak 
sokuyor.
Pam Bachorz
Çeviren: 
Muzaffer 
Mankır
Delidolu 
Yayınları  
280 sayfa

Varış Çizgisi
İtalyan yazar Paola Zannoner’in çok-
satan kategorisinde nitelenebilecek 
eseri Varış Çizgisi, gayet iyi yazılmış, 
konusu benzersiz değilse de ilgiyle 

okunan, 
gerçekçi 
ve akıcı, 
kahramanları 
derinlikli 
bir roman. 
Kolaylıkla 
klişelere 
boğulabilecek 
bir konuyu, bir 
kazayla sakat 

kalan bir gencin öyküsünü, gözümüze 
karabiber serpmeden, incelikli 
bir şekilde anlatıyor. Özellikle 
de değiştirilemeyecek koşullarla 
barışıp yeniden başlamak, sınırları 
zorlamak üzerine düşündürdükleriyle 
okunmaya değer.
Paola Zannoner
Çeviren: Almila Aydın
Altın Kitaplar / 152 sayfa

 BAŞVURU

Normal Nedir?
Wolfgang 
Korn, Normal 
Nedir adlı 
kitabında 
birçok 
halkın kültür 
tarihinden, 
günlük 
yaşamından 
örnekler 
vererek, insan 
topluluklarının 
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hem benzer hem de farklı olduklarına 
işaret ediyor. Çocukları antropolojiyle 
tanıştıran ve “normal” kavramını 
sorgulamalarına yol açan güzel bir 
kitap.
Wolfgang Korn
Resimleyen: Christoph Mett
Çeviren: Saliha Nazlı Kaya
Can Çocuk Yayınları / 160 sayfa

Sıradışı Canlılar
Yeryüzündeki canlı türlerinin çok 
azını tanıyor; bildiğimiz bilmediğimiz 
bütün türlerin emrimize amade 
olduğunu düşünerek yaşıyoruz. 
Michael 
Hearst, 
binlerce farklı 
tür arasından 
en sıradışı 
özelliklere 
sahip elli 
hayvan seçmiş 
ve diğer canlı 
türlerinin 
“insan 
için değil, insanla birlikte” var 
olduğunu hissettirecek şekilde 
hazırlamış bu kitabı. Zürafa boyunlu 
buğdaybitinden boynuzlu Teksas 
iguanasına, ıslık çalan örümcekten 
denizdomuzuna uzanan renkli 
bir yelpaze. Sadece içeriğiyle değil 
çizimleriyle de dikkat çeken kitap, 
insana kendini “fazla sıradan” 
hissettiriyor.
Michael Hearst
Resimleyen: Jelmer Noordeman
Çeviren: Egemen Özkan
Redhouse Kidz Yayınları / 112 sayfa

Gelin Çocuklar Birlikte 
Düşünelim 
Zehra İpşiroğlu’nun, çocukları 
çağdaş toplumun temel kavramlarıyla 
tanıştırmayı ve bu kavramları onlar 

için somut 
hâle getirmeyi 
amaçlayan 
Gelin 
Çocuklar 
Birlikte 
Düşünelim 
adlı kitabı, 
genç 
okurların 
algısına 
hitap edecek 

bir görsel tasarımla yayımlandı. 
Okullarda yardımcı kitap olarak 
kullanılmaya da aday olan eser, iki 

yetişkin ile iki çocuk karakterin 
başrol oynadığı bir üst kurgu 
içerisinde, çocukların içselleştirmesi 
istenen kavramları, yaratıcı öğretim 
teknikleri kapsamında çeşitli 
projelerle somutluyor, uygulamalar 
içeriyor.
Zehra İpşiroğlu
Tudem Yayınları / 232 sayfa

Çocuklar İçin Türkiye  
Güncel Sanatı
Çocuklar İçin Türkiye Güncel Sanatı 
çocuklara “çağdaş işleri” gösteren ilk 
Türkçe çocuk kitabı olma özelliğini 
de taşıyor. Derleme epey geniş 
tutulmuş, bir nevi Türkiye modern 
sanat antolojisi ortaya konmuş. 
Sadece çocukların değil, anne 
babaların ve atölye yürütücülerin 
de ilgisini çekecek bir içeriğe 
sahip. Canan Tolon’dan İpek Tok’a, 

Komet’ten 
Volkan 
Aslan’a, 
Sarkis’ten, 
Hüseyin 
Çağlayan’a, 
Nur 
Koçak’tan 
Esra Ersen’e 
kadar yeni 
ve usta 
sanatçıları 

bir araya getiren kitap, arka sayfalarda 
sanatçı biyografilerine de yer vermiş. 
Sanat kavramlarına dair sözlükteyse 
çocuklar bienal, yerleştirme, ilişkisel 
estetik gibi kavramların anlamlarını 
bulabilecek.
Halil Altındere, Süreyyya Evren
Yapı Kredi Yayınları / 124 sayfa

Çıtır Çıtır Felsefe - Diktatörlük 
ve Demokrasi 
Felsefeyi günlük yaşamla buluşturan 
“Çıtır Çıtır Felsefe” dizisinin 
23. kitabı, bireylerin hayatlarını 
derinden etkileyen “demokrasi” ve 
“diktatörlük” kavramlarına eğiliyor. 
Yazar Brigitte 
Labbé, 
toplumsal 
hareketlerin 
temel 
dinamiğini 
oluşturan ve 
günümüzün 
en önemli 
tartışmalarına 
neden olan 

bu kavramları, çocukların kendi 
yaşamlarında karşılaşabilecekleri 
gündelik sorunlarla örneklendirerek 
anlatıyor.
Brigitte Labbé
Resimleyen: Jacques Azam
Çeviren: Azade Aslan
Günışığı Kitaplığı / 44 sayfa

Geceleri Gökyüzü
İnsanlar çok eski zamanlardan 
bu yana 
gökyüzünün 
gizemlerini 
merak 
etmişlerdir. 
Geceleri 
Gökyüzü 
kitabıyla 
yıldızların 
nasıl 
oluştuğunu, gezegenlerin 
gökyüzünde nasıl yol aldığını, 
gökadamız Samanyolu’nun neresinde 
bulunduğumuzu öğreneceksin. 
Güneş ve Ay tutulmaları hakkında 
bilgi edinecek, Ay’ın evrelerini 
ve kuyrukluyıldızın kuyruğunun 
nelerden oluştuğunu göreceksiniz. 
Takımyıldızlarla tanışacak ve onlarla 
ilgili öyküleri okuyacaksınız.
Michael Driscoll 
Çeviren: Ayşe Mine Şengel
Tübitak Yayınları / 86 sayfa

Küçük Mucitler İçin Deneyler 
Çocukların bitmek bilmeyen 
sorularına yanıt vermeye ya da 
ödevlerine yardım etmeye çalışırken 

bilimsel 
dayanaklara 
ihtiyaç 
duyarız. Tam 
da bu anlar 
için Küçük 
Mucitler İçin 
Deneyler 
kitabı 
imdada 
koşabilir. 

Kitap, kolay anlaşılır bir dil ve 
basit malzemelerle çocukların 
bizzat deneyerek ve uygulayarak 
öğrenmesine imkân tanıyor. Renkli 
resimleri, ferah tasarımıyla derslere 
sıkmadan yardım etmeyi vaat ediyor. 
Christoph Michel
Çeviren: Evren Gönül
Final Kültür Sanat Yayınları / 80 sayfa
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dünyalara ve sempatik karakterlere 
meraklı okurları hemen yakalayacak 
ve sonrasına dair merakta bırakacak.
Nykko
Resimleyen: Bannister 
Çeviren: Berfu Durukan 
Desen Yayınları / 144 sayfa

Vincent 
Resim sanatının en önemli 
isimlerinden Vincent Van Gogh 
muhteşem resimleriyle olduğu kadar 
çalkantılı iç dünyasıyla da tanınır. 
Yazar ve çizer Barbara Stok, ressamın 

hayatının 
Paris’ten 
uzakta, bir 
çeşit inzivada 
geçirdiği 
dönemine 
odaklanıyor 
kitabında. Bir 
sanatçının iç 
dünyasını, 
yalnızlığını, 
yaşamı nasıl 

farklı algılayabileceğini ve bunun 
sanatına olan yansımalarını açığa 
vuran kitap, gençler için hem sanata 
ve hayata hem de bizzat büyük ustaya 
dair içgörüler barındırıyor.
Barbara Stok
Çeviren: Gül Özlen
Yapı Kredi Yayınları / 144 sayfa

Tılsım 4 - Son Konsey 
Japon asıllı Amerikalı çizgi roman 
sanatçısı Kazu Kibuishi’nin tüm 
dünyada 
geniş bir 
hayran 
kitlesi 
bulunan ve 
New York 
Times en 
çok satanlar 
listesinde 
yer alan 
Tılsım 
serisinin 
dördüncü 
kitabı hayranlarıyla buluştu. 
Sürükleyici öyküsü, usta çizimleri, 
etkileyici karakterleri ve yüksek 
temposuyla macera tam gaz devam 
ediyor.
Kazu Kibuishi
Çeviren: Figen Uşaklıoğlu
Desen Yayınları / 220 sayfa

Gandi’nin Gözlüğü
1001 Çiçek Kitaplar’dan çıkan 
“Büyük İnsanların Hikâyeleri” serisi, 
yaşamları ve dehaları ile bu dünyada 
iz bırakmış dört büyük insanın 

hayatına ilgi 
çekici bir 
pencereden 
yaklaşıyor. 
Peruğundan 
yola çıkarak 
Mozart’ı, 
gözlüğüyle 
Gandi’yi, 
teleskopuyla 

Galileo’yu ve paletine kulak vererek 
Leonardo’yu anlatıyor.
Anita Ganeri
Çeviren: Ömür Özyurt
1001 Çiçek Kitaplar / 40 sayfa

 ÇİZGİ ROMAN

Spirou ve Fantasio 7: 
Engerek’in Pençesinde 
Sevimli karakterleri, hayalgücüyle 
yoğrulmuş maceraları ve mizahıyla 
öteden beri hem küçüklere hem de 
büyüklere hitap eden Spirou çizgi 
romanları, yaratıldığı 30’lu yıllardan 
beri popülerliğinden hiçbir şey 
yitirmedi. Serinin son yayımlanan 
albümü Engerek’in Pençesinde de 

gene heyecan 
verici serüven 
ruhuna, 
günümüzün 
önemli 
sorunları, 
özellikle 
de para 
odaklarının 
küresel 
çıkarlarının 
yaşantımız 
üzerindeki etkisi eşlik ediyor.
Fabien Vehlmann 
Resimleyen: Yoann-Fred Blanchard 
Çeviren: Olcay Mağden
Desen Yayınları, 48 sayfa

Joe, Zette ve Jocko’nun 
Maceraları 2 - İstikamet  
New York
Ünlü çizgi kahraman Tenten’in 
yaratıcısından daha küçük okurlara 
hitap eden bir dizi: Joe, Zette ve 
Jocko’nun Maceraları. 2013 yılı içinde 

beş kitaplık 
dizinin dört 
albümü çıktı. 
20. yüzyılın 
ilk yarısında 
yazılan bu 
maceralar, 
içerdikleri 
serüven 
ve keşif 
duygusuyla, 
ayrıca 
Hergé’in 

klasikleşmiş çizgileriyle cazibesini hiç 
kaybetmeyecek.
Hergé
Çeviren: Esra Özdoğan
Yapı Kredi Yayınları / 60 sayfa

Başka Gezegenin Çocukları
Çocuklar için dünyanın 
zorluklarının, tatsızlıklarının 
ve acımasızlığının damıtılıp 
simgeleştirildiği, daha dikkat çekici, 
renkli, anlaşılır 
ve yüzleşilebilir 
hâle getirildiği 
sembolik 
yolculuklardan 
birine 
odaklanan 
Başka 
Gezegenin 
Çocukları, 
serüven dolu, 
gizemli öte 
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Delal Arya’dan
yeni bir kitap


