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İyi Kitap’ta bu ay…

Ayların en güzellerinden mayıs. Hem ilk 
gününün anlam ve öneminden dolayı hem de 

bahar tüm cömertliğiyle kendini gösterdiğinden. 
Bu sayımızda doğanın ses verdiği iki kitabımız 

var. Biri, doğanın insan elinden katlini hiç 
sözsüz anlatmayı başaran Nerede Bu Fil; 

diğeri ise Aç Tırtıl kitabıyla tanıdığımız Eric 
Carle’ın Minik Tohum’u. Ben ve Sen ile B’nin 

Kelimeleri çocukların yazıyla kurduğu ilişkinin 
dönüştürücü gücü üzerine iki güzel hikâye 
anlatıyor. Küçük Evler’in Büyük Ağacı bir 

ağaç etrafında gelişen dayanışma duygusunu 
çok kültürlülük öğeleriyle kaynaştırıyor. Ünlü 

yazar Steinhöfel Kiralık Canavar adlı yeni 
kitabında aslında çok kırılgan bir canavarı 

anlatıyor. Endişe Ağacı, adının da gösterdiği 
üzere kaygı hissine dair terapötik amaçlarla 
da okunabilecek bir kitap. Doğan Gündüz 

çocukça düşler fuarı Bolonya’ya gitti ve 
izlenimlerini bizimle paylaştı. Yeni bir köşe 

yaptık: Gençlerin okuyabileceği bilim kitaplarını 
artık Bilim Kitaplığı adlı köşede tanıtacağız. 
Son olarak: Vahşi Sürü. İnsanların faşizmi, 
vahşeti, zulmü nasıl rasyonelleştirebildiğine 

ışık tutan, tarafsızlık mitini altüst eden ve iyi 
olanın doğası üzerine düşündüren bir kitap. 

Baharın cömertliğinden feyz aldığınız, kendiniz 
kadar başkalarını da düşündüğünüz, adalet 
duygunuzun güçlendiği bir ay olsun bu ay…

En sevilen kitapların, en sevilen 
yazarlarından biri; pek çok evin kütüp-
hanesinin baştacı olan eserlerin yaratı-
cısıdır Gabriel García Márquez, nam-ı 
diğer “Gabo”. Sevildiği kadar “bilinen” 
de bir yazardır; hem farklı kalemler 
hem bizzat kendisi yazmıştır yaşam-
öyküsünü. Ancak bu kez yaşamının 
âdeta film gibi gözlerimizin önünde 
aktığı bir kitapla karşı karşıyayız. 

Bir araba yolculuğu sahnesiyle 
başlayan Gabo, zamanda ileri-geri sıç-
ramalarla hiç aksamadan ilerliyor. Ya-
şamöyküsü dedik evet, ama okuduğu-
muz ya da bildiğimizden farklı olarak, 
tam da yaşamının başladığı an var ki-
tapta: Márquez’in doğumu… Çizgiler 
doğumunun öncesine de dokunuyor, 
hemen sonrasına da; örneğin dede-
sinin yaşamına, onun artık dünyaca 
meşhur “altın balık”larına, Bin Gün 

Márquez’in  
büyülü hayatı

Savaşı’ndan karelere, anne babasının 
durumuna ve doğumun ardından onu 
anneannesiyle dedesine emanet edip 
köyden ayrılmalarına… 

YOLDA OLMAK VE YAZMAK
Çocukken karanlıktan ve hayalet-

lerden korkan Gabo’nun büyüdüğün-
de de yakasını bırakmayan kâbuslar, 
hayatında ve kitapta önemli bir yer 
tutuyor. Geleceği sezen, düşgücü kuv- 
vetli anneannesinin muazzam öykü-
leri ve gerçekçi bir adam olan dede-
sinin anlattığı savaş anılarının besle-
diği bereketli topraklarda boy veren 
Gabo’yu böylece daha yakından tanı-
yoruz… Hayatının büyük bölümünde 
yazmak için uğraş verdiği Yüzyıllık 
Yalnızlık’ı yazma evrelerinde görerek 
daha iyi anlıyoruz. Gabo’nun yaşa-
mının izdüşümünü, âdeta bir paralel  

Bir yalnızlığın yüzyıl sürebileceğini gösteren, dünyaca ünlü 
unutulmaz bir yazarın yaşamöyküsünü çizgi roman olarak 
okumaya ne dersiniz? Hadi, alın GABO’yu elinize, hem Márquez’in 
hayatına hem de unutulmaz eserlerinin doğumuna tanık olun. 

evrenmişçesine Yüzyıllık Yalnızlık’tan 
takip ediyoruz. Kısacası bu kitapta 
ünlü yazarı “Márquez” ve dolayısıyla 
tüm dünyada 30 milyondan fazla sat-
mış o meşhur romanı da Yüzyıllık Yal-
nızlık yapan koşulları izliyoruz.

Kitabın açılış sahnesi olan yolcu-
luk karelerinde Gabo, Ev adını ver-
diği romanın ilk cümlelerini düşler. 
Öykülerini en iyi “yolculuk” sırasın-
da kurduğunu öğrenip bu duyguyu 
tanıdık buluyoruz. Yol, yolculuk ve 
yolda olmanın zihin açıcı etkisinden 
belki de, Márquez’in en sevdiği şey-
lerden biridir araba kullanmak. Gabo 
direksiyon başındayken, bir yandan 
da dedesiyle olan konuşmasını kafa-
sında evirip çevirmekte, “buzun ya-
kıcılığını” düşünmektedir. Ardından 
ilk cümleler gelir: O zamanlar Macon-
do “tarihöncesi kuşların yumurtaları  
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kadar ak ve kocaman, parlak çakıllarla 
örtülü yatağı boyunca dupduru akan 
bir ırmağın kıyısında kurulmuş, yir-
mi hanelik bir kerpiç köydü.... Dünya 
öylesine çiçeği burnundaydı ki pek çok 
şeyin adı yoktu daha ve bunlardan söz 
ederken parmakla işaret edip göster-
mek gerekirdi.” Bu tanıdık cümleleri 
okuyunca, Gabo’nun Ev adını verdiği 
romanın aslında Yüzyıllık Yalnızlık 
olduğunu keyifle anlıyoruz; dahası, 
çizgi roman Gabo Türkçeleştirilirken 
Seçkin Selvi’nin Yüzyıllık Yalnızlık’ta-
ki çevirisine sadık kalınmış olması bu 
keyfi daha da artıyor! Eliniz gayriihti-
yari kütüphaneye uzanıyor, Yüzyıllık 
Yalnızlık’ı da yanınıza koyuyorsunuz.

Daha sonra neler olacak? Çizgi 
romanı okudukça, farklı anıları ay-
dınlatan karelerde Albay’a Mektup 
Yok’a da bakacağız, Benim Hüzünlü 
Orospularım’a da göz gezdireceğiz… 
Neredeyse raftaki tüm Márquez’leri 
birer birer indirmeye başladığımı-
zı fark edeceğiz. Bu sırada Gabo’nun 
kitapları kadar senaryolarını da na-
sıl yazdığını öğreneceğiz; öğrencilik 
yıllarına dönüp, “Tüm öğrendiklerimi 
lise yıllarıma borçluyum,” dediği yatılı 
okul günlerine bakacağız; ilk kez beş 
yaşındayen gördüğü bir kitabın yaza-
rının –ki o yazar Ruben Dario’dur– 
onu, hatta Borges’i, Cortazar’ı ve daha 
birçok Latin Amerikalı yazarı nasıl 

etkilediğine şahit olacağız. Okul 
yıllarında okuduğu sayfalarda 
tanıştığı, kalemini etkileyen 

yazarları öğreneceğiz: Mark 
Twain, Dostoyevski, Garci-
laso De La Vega, Quevedo, 

García Lorca, Neruda ve el-
bette Franz Kafka! İlk aşkını da 
tanıyacağız ama hayatının aşkı, 

22

                    Aylık Yaygın Süreli Yayın / 13.000 adet basılmıştır. Ücretsizdir. ISSN: 1308 - 8866
İmtiyaz Sahibi: Tudem Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına İsa Aykanat / Yayın Yönetmeni: İlke Aykanat Çam

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Zarife Biliz / Yazı İşleri: Şiirsel Taş / Grafik Tasarım ve Uygulama: Nayime Korkmaz
Baskı ve Cilt: Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Eskişehir Yolu 40. km. Başkent OSB 22. Cadde No: 6 Malıköy/Ankara 0(312) 284 18 14 

İrtibat Adresi: 1476/1 Sk. No: 10/51 35220 Alsancak - Konak/İzmir / Tel: 0(232) 463 46 38   www.iyikitap.net - e-posta: iyikitap@tudem.com

IYI KITAP
. . .

hayat arkadaşı Mercedes’le yürüyece-
ğiz kitap boyu... Márquez’le ülke ülke 
dolaşıp aç kaldığı zamanları da görüp 
idealizmine hayranlık duyacak; Fidel 
ile Küba’da devrimi kutlarken, haber 
ajansının ABD bürosuna geçtiği sırada 
ve nihayetinde Meksika’ya yerleşirken 
yan yana olacağız. Sarı çiçekler eşliğin-
de Nobel Ödül Töreni’ne de gideceğiz. 
Kitap üç çizerin elinden çıkmış; o bili-
nen tekerlemeyi değiştirirsek, “Biri ta-
sarlamış, biri çizmiş, biri boyamış!” mı 
bilmiyorum ama çok iyi seçilmiş kare-
lerle, son derece sade çizgilerle oluştu-
rulmuş, samimi bir iş çıkmış ortaya. 
Sonunda bir de ek var; metinleri yazan 
Óscar Pantoja’nın kaleminden, olduk-
ça yararlı bir değerlendirme yazısını, 
kaynakçayı ve de kronolojiyi içeriyor. 
Sonuç olarak Gabo, temasıyla, çizgi-
siyle, konusuyla, Altuğ Akın’ın özenli 
ve saygılı çevirisiyle, 12-13 yaşlardan 
itibaren her okur grubuna hitap eden 
bir kitap olmuş. 

Bu yazı, aslında an itibariyle sade-
ce yazarını ilgilendiren, söylemeden 
geçemeyeceğim bir tesadüfe de vesi-
le oldu: Bugün 17 Nisan 2015… Bu 
yazı tamamlandığı sırada fark ettim ki 
Gabo tam bir yıl önce bugün gitmiş; 
bir büyülü dünyadan belki de bir di-
ğerine… Sarı çiçekler arasında ve ke-
lebeklerle birlikte.

Didem ÜNAL BİÇİCİOĞLU
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GABO
Óscar Pantoja

Miguel Bustos, Felipe Camargo, 
Tatiana Córdoba

Çeviren: Altuğ Akın
Desen Yayınları, 176 sayfa



çok maymunu 
görebiliriz. Ne 
var ki dikkatimizi 
bu bölümün arka 
tarafındaki bir kafes 
çeker. Kafes kalın par-
maklıklarla çevrilmiştir ve 
üzerinde ‘Dünyanın En Teh-
likeli Primatı’ tabelası bulun-
maktadır. Parmaklıkların arasın-
dan baktığımızda şaşkınlıkla kendi 
yüzümüzü görürüz; alttaki açıklamada 
ise insanın, bilinen bütün hayvan tür-
lerinin yok ettiğinden daha fazla türü 
yok ettiği yazar.” 

“Ayna, ayna! Söyle bana. Benden 
daha kibirli tür var mı dünyada?”
*Bilgi Ağacı, Humberto R. Maturana ve Francis-
co G. Varela, Çeviren: Mahir Ünsal Eriş, Metis 
Yayınları, 2010.

“sözsüz kitap” olarak tanımlamayı ter-
cih edeceğim bu kitapların, çocukla 
resimli kitaplar üzerinden diyaloğa gi-
ren yetişkinler(!) için eğitici rolü ola-
bilir. Kitabı elinize aldığınızda, henüz 
okuma bilmeyen çocukla ona kitap 
okuyabilecek konumda olan yetişki-
ni bir anda eşit kılan kitaplar bunlar, 
çünkü okuyabileceğiniz bir metin yok. 
Görsel algının beslediği, bütünüyle 
düşünsel bir arenada çocukla ve kitap-
la baş başasınız. 

Peki, Barroux’nun kitabı ne diyor? 
İnsan eli değmemiş bir ormanda baş-
lıyor öykü. Doğal ortamında kamufle 
olmuş üç hayvan var: Fil, papağan ve 
yılan. Sayfada her üçünün de yeri-
ni bir çırpıda bulmanız zor. Doğada 
kamuflajın gücünü sayfalarca yazıp 
anlatsam bu denli etkili olmaz. Bu üç 
hayvanın yeri sayfaları çevirdikçe de-
ğişiyor; gelgelelim onları bulmanız gi-
derek kolaylaşıyor çünkü kamufle ola-
bilecekleri zemin gitgide küçülmekte. 
İnsan çehresi yok bu kitapta dedim 
ama insan elinin değdiği yerler, say-
fanın sol alt köşesinden kendini belli 
etmeye başlıyor: Önce kesilmiş birkaç 
ağaç gövdesi, derken bir ev, birkaç 
ev, bir araba, birkaç araba, yükselen 
katlar, kıvrılan yollar, pek çok ev, pek 
çok araba... Kent yayıldıkça orman 
küçülüyor; fil, papağan ve yılan avuç 
içi kadar bir yaşam alanına sığışmaya 
çalışıyor. Ta ki koca ormandan geriye 
tek bir ağaç kalana kadar. Derken in-
sanın görünmez eli son ağacın kaldı-
ğı noktaya bir hayvanat bahçesi inşa 
edip, cengelin üç hayvanını parmak-
lıklar arkasına koyuyor. Neyse ki öykü  
burada bitmiyor.

 Nerede Bu Fil çocuklar için ufuk 
açıcı bir kitap. Erişkinler için ufuk 
açıcı bir kitap olan Bilgi Ağacı’ndan* 
bir alıntıyla bitirelim: “New York’taki 

Bronx Hayvanat Bahçesi’nde 
primatlara ayrılmış özel bir 

bölüm vardır. Orada şem-
panzeleri, goriller ile Yeni 
ve Eski Dünya’dan gelen pek 

Bu aralar “kibir” sözcüğünü ka-
famda evirip çeviriyorum. Daha doğ-
rusu, “insanın doğaya karşı kibri” ifa-
desini. Tevazu hemen her alanda nere-
deyse terk edilmiş bir kavram.  Çünkü 
var edip sürdürdüğümüz, üstüne de 
tüy diktiğimiz bu hayat içinde başka 
türlüsü olanaksız değilse bile çok zor. 
Girişimcilik ruhu, kendini pazarlama 
becerisi, hafif şişkin bir ego olmaksı-
zın, altta kalanın canı çıksın mantığıy-
la eleyerek işleyen sistem içinde nasıl 
var olacaksınız ki? Parmaklar, kendini 
tevazu ile terbiye etmiş olana hep aynı 
yönü gösteriyor: Ormanı. 

HEPİMİZ BURADAYIZ!
Fransız illüstratör Barroux, Nerede 

Bu Fil adlı “sessiz” ve mütevazı kitabın-
da tek bir insan çehresi dahi gösterme-
den, sözünü ettiğim kibrin gelmişini 
geçmişi öykülemiş. Çizerlerin elinden 
çıkan bu tür yapıtlar, metin içermediği 
için “sessiz kitap” olarak adlandırılı-
yor. Nitekim Barroux’nun kitabında 
da, ilk sayfalarda okuduğumuz “Nere-
de bu fil? Nerede bu papağan? Nerede 
bu yılan?” soruları dışında metne rast-
lamıyoruz. Ancak bu tür kitaplar yazılı 
metin içermemekle birlikte, anlatmak 
istediğini insanın “kafasına çakacak” 
kadar net bir ifade gücüne sahip; do-
layısıyla belki “sözsüz” ama kesinlikle 
“sessiz” değil, hatta bağırıyor! Üstelik 

Sözsüz ama sessiz değil!
Metin içermeyen resimli çocuk kitaplarının iyi örnekleri bambaşka ve çok etkin bir ifade gücüne 
sahip. Nerede Bu Fil, insanın doğa karşısındaki kibrini incelikle ve tek söz etmeden eleştiren, zekice 
tasarlanmış bir kitap.

Şiirsel TAŞ

Nerede Bu Fil?
Barroux

Çeviren: Turgay Bayındır
Redhouse Kidz Yayınları, 32 sayfa
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Ünlü yazar-çizer Eric Carle’ın en bilinen kitaplarından Aç Tırtıl’ın ardından, Minik Tohum da Türkçeye 
çevrildi. Doğayı nesnel bir bakış açısıyla, gözlemci kimliğiyle anlatıp resimleyen Carle, kitaplarında 
insanın doğa içindeki konumunu da merkezden çepere kaydırıyor.

Bilge EMİRTırtıldan kelebek, 
tohumdan çiçek

sırasında karşılaştığı doğal bir unsur-
dur sadece. Yaz gelip de minik tohum 
kocaman ve çok güzel bir çiçek oldu-
ğunda, insan başka bir hâliyle çıkar bu 
kez karşımıza; çiçeği ziyaret etmeye 
gelen kuşlar, arılar ve kelebeklerle aynı 
güdüleri paylaşır ve o da bu güzelliği 
görmek ister.

Eric Carle’ın öyküsünde, yoluna 
devam edemeyen diğer tohumların 
kaderi üzücü ve trajik bir son gibi ve-
rilmez. Carle, sade ve nesnel bir anla-
tımla bütün bu olayları izleyen bir göz-
lemci gibidir. Bu dille tanışan çocuklar 
da doğaya böyle bakabildiklerinde, 
doğadaki yerlerini daha iyi kavrama 
şansına sahip olabilirler.

Carle’ın kitaplarında yalnızca hi-
kâye edilen konular değil, çizimler de 
çok özel. Sanatçı bu güne kadar ço-
ğunu kendi yazdığı 70’ten fazla kitabı 
resimlemiş. İnce kâğıtlar üzerine bas-
kı ve kolaj tekniklerini birleştirdiği 
kendine has bir tekniği var. Çizim-
ler hem renkleri hem de dokularıyla 
hikâyeleri tamamlıyor ve doğanın 
kendi ritmini, devinimini en güzel 
hâliyle yorumluyor. 

(üzerine düşünmek değil, hisset-
mek) çocuğun ileriki hayatında 
da düşünce yapısını bu bilinç 
üzerine yapılandırmasına katkı 
sağlayacaktır.

Aç Tırtıl’da insanla karşı-
laşmayız. Tırtılın doğal dön-

güsünü gerçekleştirmek için 
insana ihtiyacı yoktur. Minik 

Tohum’da ise insan iki farklı hâliyle 
çıkar karşımıza. İlkin, havaların ısın-
masıyla oyun oynamak için kendini 
dışarı atan küçük çocukları görürüz... 
Çocukların ayakları altında ezilen 
tohumlar büyüyemez. Burada insan, 
tohumların toprağa kavuşup döngüyü 
tekrar başlatmak için verdiği müca-
dele sırasında karşılaştığı zorluklar-
dan biridir sadece. Minik tohumun 
serüveni boyunca her sayfada, minik 
tohum kadar talihli olmadığı için yarı 
yolda kalan başka tohumlar görürüz. 
Kocaman bir kalabalık olarak çıktıkla-
rı yolculuk sırasında başlarına gelme-
yen kalmaz: Kimi güneşte yanar, kimi 
okyanusa düşer; biri kuşlara yem olur, 
bir başkası koşup oynayan çocukların 
ayakları altında ezilir. Bir diğeriyse kış 
geldiğinde acıkan fareye yem olur. To-
humlardan biri büyüyüp tam da çiçek 
açmışken, bir çocuk onu arkadaşına 
hediye etmek için koparır. 

Hikâyede, bitkilere zarar veren 
insanlar kötü niyet beslemezler, aksi-
ne onlar da tıpkı rüzgâr, güneş ve kuş 
gibi, tohumların bu zorlu yolculuk 

Aç Tırtıl Amerika’da basıldığı 1969 
yılından beri dünyanın dört bir yanın-
da çocukların ve ailelerin en sevdiği 
çocuk kitaplarından biri olageldi. 47 
dile çevrilip 30 milyondan fazla ba-
sılarak tüm zamanların en çok satan 
kitapları arasına girdi. Ülkemizde ilk 
baskısı 1994 yılında Mavibulut Yayın-
cılık tarafından yapıldı. Eric Carle’ın 
dilimize çevrilen ikinci kitabı da yakın 
zamanda raflardaki yerini aldı.

DÖNÜŞÜMLER
Aç Tırtıl yumurtasından çıkan 

minik bir tırtılın karnını doyurup ko-
zasına girerek bir kelebeğe dönüşme 
hikâyesini anlatır. Minik Tohum’da ise 
sonbaharda rüzgârın alıp götürdüğü 
tohumlar uzun ve zorlu bir yolculu-
ğun sonunda toprağa düşer, kök ver-
meyi başarıp çiçek açar ve bir yıl sonra 
yine sonbaharda rüzgâr yeni tohumlar 
bırakır.

 Her iki kitap da doğada başlangıç-
lar ve sonlardan ziyade dönüşümler 
olduğunu gösteriyor. Doğa ne olursa 
olsun kendini yenileyebiliyor ve insa-
na ihtiyaç duymaksızın kendini sade-
ce zamanın akışına bırakarak döngü-
sünü devam ettiriyor. Tarihi boyunca 
insanın yaptığı en büyük hatalardan 
biri belki de, doğanın bir parçası ol-
duğunu kabul etmek yerine, doğaya 
hâkim konuma oturmak istemesi-
dir. Bu bilinci çocuk yaşta hissetmek  

Aç Tırtıl
Eric Carle

Çeviren: Fatih Erdoğan
Mavibulut Yayıncılık, 24 sayfa

Minik Tohum
Eric Carle

Çeviren: Coşkun Şenkaya
Kuraldışı Yayınları, 40 sayfa
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konuyu dağıtan açıklamalara yol aç-
mış. Troia Prensi Paris ile Güzel Helen 
adlı kitapta birbirini çok seven Paris 
ve Helen’in gizlice kaçışı, peşlerinden 
gelen kraldan gizlenip Troia’ya ulaştık-
tan sonra mutlu bir yaşam sürmeleri 
konu ediliyor. Savaşın ardından uzun 
yıllar geçtikten sonra bu olaylar masal 
gibi anlatılmaya devam etmiş. Gezgin 

Ozan Homeros adlı kitabın konusu, 
yaşlı ozanın yöreye geldiğinde bu 

masalı dinleyip bir kitap yaz-
ması. İlyada Destanı adıyla bi-
linen bu kitabı yüzyıllar sonra 
okuyan küçük Schliemann’ın 
büyüdüğü zaman, yıkılıp yok 
olmuş antik kenti ve toprak 
altında kalan hazineleri bul-

ma öyküsü ise Troia Hazineleri 
adlı kitapta anlatılıyor. Gelincik 

çiçeği ile rüzgârın sohbet ettiği 
Troia’nın Rüzgârı ise kentin arkeolo-

jik öneminden dem vurup turistlerin 
uğrak noktası olmasını konu ediniyor.

Hangi yaş grubu için olursa olsun, 
çocuklara yönelik bu tür kitapların or-
tak amacı yalnızca tarihe ilgi duyma-
larını değil, aynı zamanda farklılıklara 
saygı duymalarını sağlamak ve barış 
kültürünü pekiştirmek.

yeniden kurgulayarak anlattıkları öy-
küleriyse öğretmenleri kâğıda aktar-
mış. Destanın bu yeni yorumları ve 
resimler 2009 yılında Çanakkale’de ser-
gilenmiş. Çok sayıda çocuğun, öğret-
menin, ailenin, uzman ve çocuk kitabı 

yazarının ortak çalışması olan kitapla-
rın amacı, yalnızca Çanakkale’de do-
ğup büyülen veya Troia antik kentini 
gezen çocukların değil, tüm çocukla-
rın dünyaca ünlü bu destanı öğrenme-
sini, çevrelerine bilerek ve ilgi duyarak 
bakmasını sağlamak.

Tahta At’ın yapılmasına neden 
olan savaşı, aldatma, şiddet, yağma-
lama ve öldürme gibi konuları çocuk-
lara doğru bir dille aktarabilmek çok 
önemli. Serinin Troia Savaşı başlıklı 
kitabında savaşın nedeni, yıllar sü-
ren çatışmalara bir son vermek için 
Spartalıların Tahta At’ı nasıl yaptığı 
ve kenti ele geçiren askerlerin her yeri 
nasıl yakıp yıktığı anlatılmış. Troia’nın 
tarihini anlatan bu seri beş kitaplık 
bir dizi olarak planlandığından olsa 
gerek, her kitabın tek tek kendi için-
de bütünlüklü bir kurgusu olması 
amaçlanmış. Ancak bu durum serinin 
farklı kitaplarında bazı tekrarlara ve 

Anadolu’nun çeşitli kentlerini ge-
zerken, tarihî anıtlar ve bölge kültü-
rünü anlatan çocuk rehberlerle karşı-
laşırsınız. Bu bilgileri büyüklerinden, 
turist gruplarını gezdiren profesyonel 
rehberlerden duyarak öğrenenlerin 
yanı sıra, valilik ve belediyelerin verdi-
ği kısa eğitimden geçtikten sonra yal-
nızca Türkçe değil, yabancı dillerde de 
rehberlik yaparak harçlığını çıka-
ranlara rastlayabilirsiniz. Rehber 
çocuklar, gözlerden uzak kal-
mış antik kalıntılara kolayca 
ulaşmanız için size yol gös-
termekle kalmayıp, bazen 
küçük bir arkeolog gibi çok 
daha ayrıntılı bilgi verebilir. 

İyi Kitap’ta daha önce 
çocuklara yaşadıkları kentin 
tarihini, kalıntılarını, mitoloji-
sini anlatan öykü kitaplarını bü-
yük bir keyifle tanıttım. Hatta kimi 
zaman ebeveynlere de bilgilerini taze-
lemeleri için bu kitapları okumalarını 
önerdim. Bu kez doğrudan anne baba-
ların ve eğitimcilerin çocuklara oku-
yabileceği, okul öncesi dönem çocuk-
ları için hazırlanmış bir seriden söz 
etmek istiyorum. Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin 
yürüttüğü kapsamlı bir projeye kalıcı-
lık kazandırmak amacıyla hazırlanmış 
bu seri.

TAHTA AT’IN ÖYKÜSÜ
Her şey Çanakkale ve çevresinde 

yaşayan çocukların kocaman Tahta 
At’ı görerek büyüyecekleri düşünce-
siyle başlamış. Onlara bu At’ı, dolay-
sıyla Troia Destanı’nı doğru bir dille 
anlatabilmek amacıyla hazırlanan ki-
taplar çok sayıda eğitim kurumuyla 
paylaşılmış ve pekiştirici etkinliklerle 
desteklenmiş. Daha sonra Troia kazı 
alanına götürülen çocuklar, bu geziden 
edindikleri izlenimlere, kendilerine 
okunan kitaplardan öğrendiklerini de 
katarak resimler yapmış; çocukların 

Çocuklar için resimli  
Troia öyküleri
Bir proje kapsamında hazırlanmış olan beş kitaplık Troia dizisi, ünlü Troia Destanı’nı, Tahta At’ı, Paris 
ile Helen’in öyküsünü anlatırken, çocukları yaşadıkları coğrafyanın mitolojisiyle de tanıştırıyor. 

Şebnem AKALIN

Troia Savaşı
Serpil Ural

Proje Danışmanı: Ebru Aktan Acar
Resimleyen: Mustafa Yurt

Eğiten Kitap, 22 sayfa
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eleştiri olarak şunu söyleyebilirim bel-
ki: Macanda’nın sincaplara kendi ca-
nını kurtarmak için ormandaki diğer 
yemişleri önerdiği ve Sincap Tuti’nin 
de arkadaşının canını kurtarmak için 
bir kucak dolusu meşe palamudunu 
sincaplara sunduğu bölüm, küçük 
okurlarımız için biraz kafa karıştırı-
cı olabilir. Ama hikâyenin genelinde 
verilen ve sonla pekiştirilen daya-
nışma ve dostluk mesajının gücü, bu 
kafa karıştırıcı ayrıntıyı geride bı-
rakmayı başarıyor. Sincap Tuti usta 
Gepetto’yu, Macanda ise gerçek bir 
çocuk olmak isteyen Pinokyo’yu an-
dırıyor biraz. İkisi birbirine kol kanat 
gerdikten sonra, imkânsızı düşleseler 
bile her şey mümkün…

Şiirsel diliyle kolaylıkla okunan 
ve akıllarda hemen yer eden 

bir diğer kitap ise Doğan 
Gündüz’ün kelimeleri ve 

Vaghar Aghaei’nin çizim-
leriyle hayat buluyor. Bu 
sefer kahramanımız bir 

guguk kuşu. Kahra-
manımız dediğime 

bakmayın, kendileri 
tembel mi tembel, 
fırsatçı mı fırsatçı 

bir kuş. Öyle ki yuva 
yapmaya bile üşeniyor. 

Tabii ya, o mavilikten bu 
maviliğe, bulutlar arasında dertsiz 

tasasız uçup durmak varken… Ama 
hayatta kalabilmek için bir yuvası ol-
ması şart. Kurnaz guguk kuşu bunun 
da çaresini buluyor, hem de kanadını 
bile çırpmadan. Hazırdan bir yuvaya 
konuyor. 

Tembel, hayatın sadece keyifli 
yanlarını yaşamayı seven kuş, anne 
de olmak istiyor elbette. Fakat anne 
olmak gibi meşakkatli bir işin al-
tından kalkması mümkün değil. 
“Eğlenip uçmak varken, kim 
yatar kuluçkaya günler boyu 

Meşe Palamudu Macanda, küçük 
okurlarımız için mini mini bir meşe 
palamudunun hayat dolu hikâyesini 
anlatıyor. Hikâyemiz, şiirleri Alman-
cadan Zazacaya birçok dile çevrilmiş 
olan yazar ve şair Nilay Özer’in şiirsel 
diliyle “güzel bir yaz günü sabah er-
kenden” başlıyor. Olgunlaşan ve artık 
yuvadan ayrılma vakti gelen meşe pa-
lamudumuz tıngır mıngır düşer dalın-
dan toprağa. Fakat bu meşe palamu-
dunun onu diğerlerinden ayıran çok 
ilginç özellikleri vardır. Bunları ken-
disini yemeğe gelen iyi kalpli sinca-
bımıza söylediğinde daha iyi anlarız. 
“Söylediğinde,” diyorum, çünkü evet, 
bizim meşe palamudumuz konuşuyor!

AĞAÇ OLMA DÜŞÜ
Meşeden ziyade neşe palamudu is-

mini hak eden sevimli kahramanımız 
konuşuyor, dans ediyor, kendine sarılı 
kızıllı yapraklardan kostümler yapıyor. 
Seçil Çokan’ın hikâyeyi tamamlayan, 
birbirinden güzel resimlerinin eşlik 
ettiği hikâyede bizlere hep gülüm-
seyen kahramanımızın isminin 
Macanda olduğunu öğreniyo-
ruz. Macanda’nın en büyük 
hayali büyüyüp ağaç 

Gerçek dostluk,  
sahici annelik
Şair ve yazar Nilay Özer, şiirsel diliyle, ağaç olmayı düşleyen sevimli mi sevimli, dahası konuşan ve dans 
eden meşe palamudu Macanda’nın hikâyesini anlatıyor. Doğan Gündüz ise biyolojik annelik ile “sahici” 
annelik kavramlarını bir guguk kuşu öyküsüyle sorguluyor. 

Emel ALTAY

olmak, köklerini toprağa salıp yıllarca 
yaşamak... Ancak bunun için sincap-
ların kahvaltısı olmaktan kurtulması 
gerekiyor öncelikle ve dostu sincap 
Tuti’nin yardımlarıyla bunu başarıyor 
da. Hikâyenin sonundaysa Sincap Tuti 
bu güzel yaklaşımının ödülünü alıyor. 

Meşe Palamudu Macanda, çok gü-
zel resimlenmiş ve Macanda karakte-
rinin coşkusuyla keyifle okunan bir 
ilk okuma kitabı. Macanda’nın neşesi,  
hayat tutkusu çocukların renkli dün-
yasında hemen kabul görecek cinsten. 
Nilay Özer ve Seçil Çokan, kırmı-
zı yanakları ve yapraklardan yaptığı 
kostümüyle ormanda sincaplara dans 
gösterisi sunan Macanda ile her ço-
cuğun oyun arkadaşı olmak isteyece-
ği bir karakter yaratmışlar. Küçük bir  



sahiden?“ diye soruyor kendine. Bunun da çaresine bakı-
yor. Dertsiz çabasız, yavrusunun yumurtadan çıkmasını 
sağlıyor. Kendisi bağ bahçe, dağ deniz uçup eğlenirken bir 
başka kuş, hikâyemizin gerçek kahramanı dağbülbülü, ken-
di yavrularıyla birlikte, fark etmeden guguk kuşunun yav-
rusunu da büyütüyor. Sonrasında ise emek hırsızı guguk 
kuşu gelip yavrusunu geri almak istiyor. Her şeyden haber-
siz, masum yavru guguk kuşunun gagasından, kitabın ismi 
de olan “Sahi benim annem hangisi?” sorusu dökülüyor.  
Elbette, doğru cevabı bulmakta gecikmiyor yavru kuş. 

SAHTE İLE SAHİCİ
Yavru kuş biraz serpildiğinde dağbülbülü ona uçma-

yı ve hayatta kalmayı öğretiyor. Ama fırsatçı guguk kuşu 
tam bu anda ortaya çıkıp, “Artık yavrumu alabilirim,” di-
yor. Bencil, keyif düşkünü guguk kuşunun bu sözleri yavru 
kuşun da kafasını karıştırıyor. Bir guguk kuşuna bakıyor, 
bir dağbülbülüne. Annesi bildiği dağbülbülüne hiç benze-
mediğini belki ilk kez fark ediyor, ilk kez gördüğü guguk 
kuşununsa hık demiş gagasından düşmüş. Bu karışıklık-
tan yararlanmak için ortaya çıkan yılan, yavruyu mideye 
indirmek istiyor, işte tam o anda “gerçek anne” ortaya çı-
kıyor. Dağbülbülü yavrusunu korumak için ona kol kanat 
gerince, minik kuşun kafasındaki soru işaretleri de silini-
yor. Hikâye, emeğin altını bir kez daha çizerek, küçük ku-
şun “Sahi benim annem hangisi?” sorusuna verdiği cevapla 
son buluyor. Hikâyede doğru ile yanlışı net ama esprili bir 
dille veren, canlı desenlerle süslenmiş bu ilk okuma kitabı, 
fikrini sunuşundaki hoş farklılıklarla küçük okurlarımızın 
ilgisini hak ediyor. 

Meşe Palamudu Macanda
Nilay Özer

Resimleyen: Seçil Çokan 
Yapı Kredi Yayınları, 48 sayfa

Sahi Benim Annem Hangisi? 
Doğan Gündüz

Resimleyen: Vaghar Aghaei 
Can Çocuk Yayınları, 48 sayfa
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yemek gibi bir huy edinince, olan Gü-
ler ailesine oluyor. Çocukların ödev 
defteri, babanın çorabı, annenin terliği 
derken, evde ne var ne yoksa kemi-
rip mideye indiriyor Cesur. Fakat za-
manla, herkesi sevmenin çok yorucu 
ve fena hâlde şişmanlatıcı olduğunu 
kabul etmek zorunda kalıyor. Ailesini 
öfkelendirmeye başladığındaysa, “Bel-
ki de sadece bazı şeyleri sevsem daha iyi 
olur,” diye düşünüp, bazı şeyleri zaten 
sevmediğini itiraf ediyor. “Herkesin 
sevdiği ve sevmediği şeyler olduğunu 
ve pek çok şeyin de bu ikisinin arasın-
da kaldığını,” anladıktan sonra ise bir 
gün, o âna kadar hiç tecrübe etmediği 
türde sevgi besleyeceği bir güzellikle 
karşılaşıyor.

Cesur, metinlerinin yanı sıra gör-
selleriyle de öne çıkan bir seri. Koca-
man figürler, vurgulu renkler kullanı-
larak klasik bir üslupla resimlenmiş. 
Belirgin ifadelerle duyguları yansıt-
makta son derece başarılı olan bu çi-
zimler, yazarın esprili, naif üslubunu 
çok iyi tamamlıyor. Sarah Davis’in 
internet sitesinde başka kitaplar için 
yaptığı resimleri de bulabilirsiniz; 
geçmiş zamanların havasını taşıyan 
epey iş yapmış ki çoğu oldukça et-
kileyici. Yine de, Cesur’un kocaman 
gülümsemesi, yufka yüreğinin ayna-
sı şaşkın bakışları ve komik hâlleri 
onca güzel çizimin arasından sıyrı-
lıp insanın içini ısıtıveriyor. “Kazara 
cesur” minik buldog Cesur, kendini  
sevdirmeyi kesinlikle iyi biliyor.

şeyler, mesela bir misafirin 
siyah çantası ya da merdiven 
altındaki uzun saplı süpür-
geyle harekete geçen Cesur, 

kendini ailesine siper eder-
miş. İyi kalpli, tatlı mı tatlı 
Cesur’dan korkanlar da 
olurmuş tabii, özellikle 
de o sivri mi sivri dişlerini 
göstererek gülümsediğin-
de. Derken bir gün, evle-
rine giren hırsız, Cesur’un 
kazara da olsa gösterdiği 

cesaretten ötürü alkışlanma-
sına neden olmuş... Beş ödüllü 

bu ilk kitabın  “Çocukların Seçimi 
Ödülü”nü almış olması tesadüf değil. 
Yazarın esprili üslubunun, resmedilen 
sevgi dolu, sabırlı, anlayışlı, mutlu ai-
lenin ve şahane çizimlerin çocukların  
gönlünü fethetmesine şaşmamalı. 

SEVERSEM YERİM!
İkinci kitap Cesur Âşık Oluyor 

da ilki kadar dikkat çekici. Cesur’un 
sevgiyi ve aşkı keşfettiği bu kitap sı-
cak bir anlatım ve sımsıcak resimler-
le başlıyor. Dokuz kardeşiyle birlikte 
Cesur’un yeni doğduğu günlere git-
tiğimiz sayfalarda annelerini emen 
yavrular, tombul göbüşlerinden mın-
cıklayıp öpmelik. Cesur’un o günlere 
dair hatırladıklarının arasında annesi-
nin bir sözü var: “Eğer herkesi seversen 
her şey çok daha güzel olacaktır.” Ce-
sur gibi sevgi dolu bir köpek bunu hiç 
de zor bulmuyor ama sevdiği şeyleri  

Şu yaşımda en dayanamadığım, 
görür görmez agucuk bugucuk sev-
gi sesleri çıkarmadan duramadığım 
kitaplar, hayvan kahramanlı resimli 
öykülerdir. Colin Thompson’ın yazıp 
Sarah Davis’in resimlediği Cesur serisi 
de bunlardan biri oldu.

Cesur, sarkık derisi, şaşkın bakış-
ları ve yerden bitme gövdesiyle tipik 
bir buldog. Onunla serinin ilk kitabı 
Cesur’da tanışıyoruz. Kapaktaki hâline 
bakılırsa pek de cesur görünmüyor; 
bir masanın ya da yatağın altına sak-
lanmış, yüzünde kaygılı bir ifadeyle, 
belli ki onu korkutan bir şeye bakıyor. 
Kitabın sayfalarını çevirdikçe bu ilk 
izlenimin isabetsiz olmadığını anlıyo-
ruz. Cesur’un adı, karakteriyle hiç mi 
hiç uyumlu değil. Cesur, olur olmaz 
şeylerden korkan bir köpekçik. Güler 
ailesi Cesur’u sahiplendiğinde ona bu 
ismi koymuş ama zamanla onlar da 
bu tatlı yavrunun cesurlukla uzaktan 
yakından ilgisi olmadığını anlamış. 
Cesur’un evdeki kuralları öğrenmesi 
de hiç kolay olmamış. Çişini nereye 
yapacağı konusunda kafası çok karış-
mış mesela. Fakat cesaretten, zekâdan 
çok daha kıymetli bir vasfı varmış 
Cesur’un: Sevgi doluymuş; hiçbir şeyi, 
hiç kimseyi incitmek istemezmiş. Her-
kesi ama en çok da çocukları severmiş. 
Üstelik kocaman yüreğiyle ailesini 
dünyadaki bütün tehlikelerden ko-
rumak istermiş. Etraftaki korkutucu 

Mangal yürek!
Genel olarak hayvan kahramanlı resimli çocuk kitaplarının kendine özgü bir cazibesi var ama bazıları 
diğerlerinin arasından sıyrılıveriyor. Colin Thompson’ın yazıp Sarah Davis’in okuru öykünün içine 
çeken resimlerle hayat verdiği Cesur da böyle kitaplardan...

Gökçe ATEŞ AYTUĞ

Cesur • Cesur Âşık Oluyor
Colin Thompson • Resimleyen: Sarah Davis • Çeviren: Derin Erkan

1001 Çiçek Kitaplar • 32 sayfa
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çirkin bir adama dönüştürülen kurba-
ğa prensin, içindeki güzelliğin ortaya 
çıkması için kurbağa prenses tarafın-
dan öpülmesi bu şekilde okunabilir. 

Yeniden yazılmış bu masalları 
okuldaki edebiyat kulübünden çocuk-
larla paylaştığımda aldığım en güzel 
tepki, Betül Dünder’in “Rapunzel” 
masalına üçüncü sınıflardan Asya’nın 
yaptığı yorumdu: “Rapunzel masalının 
değişiklikleri ilginç ama beğendim.” O 
da benimle aynı kaygıyı taşıyor: “Bu 
masalda biraz zor kelimeler olabilir. 
Küçük çocuklar da anlamayabilir.” 

Belki de bu konuda kaygılanmak 
yerine, masal yazımında kullanılan 
zengin dilin önemini düşünmeliyiz. 
Zira bu kitapta yer alan kelime ve üs-
lup çeşitliliği sayesinde, alışılagelen tek 
boyutlu karakterlere bir dış görünüş, 
sosyal bir arka plan, geçmiş ve gelecek 
de katılıyor. Masalların salt bir metin-
den ibaret olmadığı, yaşayan, değişen, 
büyüyen ve büyüten bir edebi tür ol-
duğu gerçeğini çocukların gözünde 
somutlaştırıyor. Hem, bir çocuğun ke-
lime dağarcığını genişleten şey, başka-
larının anlattığı hikâyelerden duyduğu 
kelimeler değil midir?

Elimdeki kitap, her biri farklı bir 
yazar/şair tarafından, farklı üslup ve 
ritimle yeniden yazılmış on beş masal 
içeriyor. Her birinin, masalın doğur-
ganlığından faydalanarak ön plana 
çıkarmak istediği nokta başka. Örne-
ğin Faruk Duman, Hansel ile Gretel 
kardeşlerin eve dönmekten vazgeçip 
ormandan daha iyi bir yuva bulama-
yacaklarını anlamalarını ve büyük bir 
dönüşüm geçirdiklerini vurgulayarak 
metinde mutlu sona şöyle ilerliyor: 
“YOKSUL ÇOCUKLAR SESSİZCE 
BÜYÜR. Çiy düşer üzerlerine. Büyü-
müş olarak uyanırlar uykularından.” 
Doğan Yarıcı, İstanbul’un kurtulama-
dığı çevre sorunlarına dikkat çekerek 
çamı baltayla kesilmekten kurtardığı 
“Kuyruğu Zilli Tilki” adlı halk masa-
lının girişinde okura şöyle sesleniyor: 
“Bu tuhaf masalı anlatayım ben sana, 
sen de İstanbul’u verirsin bana. Ben 
İstanbul’u gezerim, sen de gelir mi-
sin yanım sıra?” Bu anlatı, bildiğimiz 
tüm masalların aksine okura gitgide 
yaklaşıyor, yaşadığımız şehri kendine 
mekân seçiyor.

Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, 
masalların yeniden yazılmaya son 
derece açık olması sayesinde kitapta 
Grimm Kardeşler’in, Andersen’in, La 
Fontaine’in masallarını Türkçeleşmiş 
bir üslupla okuyabiliyoruz. Böylece 
masallardan yeni masallar doğarken 
gerek dilsel gerekse kültürel açıdan 
güncel yerel versiyonlar türetilmiş 
oluyor. Karakterlerin adları korunsa 
da işlevleri değişiyor. İyiyle kötü ara-
sındaki kutuplaşma, öpenle öpülen 
arasındaki toplumsal cinsiyet kalıpları 

alaşağı ediliyor. Elif Sofya’nın 
“Kurbağa Prens” 

masalında, 

Bir masalı “evvel zaman, kalbur sa-
man içinden” bugünlere taşıyabilen şey 
nedir? Sanırım bu sorunun cevabı anla-
tılan masallar kadar çeşitli. Ama benim 
bulduğum yanıt, masalların doğur-
ganlığı ve dili, çünkü bu iki noktanın 
hem çocukları hem de yetişkinleri aynı 
anda ilgilendirdiğini düşünüyorum. 

Masallar yüzyıllardır uykumuzu 
getiriyor ya da kaçırıyor. Hangimiz 
çocukken anne babamızın anlattığı 
–yeniden yazdığı– masallarla uyku-
ya dalmadık ki? Bazen de gözümüze 
uyku girmedi ve “Bir daha anlat!” diye 
başlarının etini yedik. Babamın Yedi 
Cüceler’den uyarladığı Küçük Tencere 
masalını nasıl unutabilirim ki! Ertesi 
gün bıkıp usanmadan yine aynı ma-
salı dinlemek isterdim. Tüm masal 
anlatıları gibi o da bir ritüel hâline 
gelmişti. Zaten mutlu sonla biteceğini 
bildiğimiz masallar kendimizi daha 
da güvende hissetmemizi sağlardı. 
Üstüne üstlük, “bir” zamanlar, ülke-
nin “birinde” yaşayan “bir” prensesin 
başına gelmişti her şey. Yeri, zamanı, 
kişisi belirsizdi. Beni bulacak hâlleri 
yoktu ya. Gözlerimi yumabilir; uykuy-
la uyanıklık arasındaki o tatlı anlarda 

masalın tekrarlar-
la süslenen lirik 
diline kendimi 
bırakabilirdim. 

Masal masalı 
doğururken...
Yüzyıllardır uykumuzu getiren ya da kaçıran masallardan bir tutam... Ama her biri farklı bir şair/
yazar tarafından yeniden yazılmış. Bir Masal Anlat’ta asıllarından günümüze uyarlanmış masallar 
artık ülkenin birinde değil, Gezi Olayları ve Barış Gelini’nin yaşandığı “bu” diyarda geçiyor.

Sima ÖZKAN YILDIRIM

Bir Masal Anlat
Hazırlayan: Filiz Özdem
Resimleyen: Emine Bora

Yapı Kredi Yayınları, 156 sayfa



düşüncede, duyguda, insan olma nok-
tasında aslında ne kadar benzediklerini 
ortaya çıkarır.

B’nin Kelimeleri’nde ise sözcükler 
üzerine düşünmeyi, sözcüklerin ken-
disinde yarattığı duyguları yazmayı 
seven ve bu kelimelerden oluşan bir 
sözlük yaratmayı kafasına koyan B’nin 
öyküsü hikâye edilir. İnsanların keli-
meleri “öylesine” kullandığı bir dün-
yada, B her kelimenin ona ve aslında 
herkese çok fazla şey anlattığını ve  
hissettirdiğini düşünmektedir. 

Kitap boyunca B, aldığı yeni bir 
haber ya da alışmak zorunda kaldığı 
yeni bir durum ile ilgili hissettiklerin-
den yola çıkarak günlüğüne sözcükler 
not etmeye başlar. Örneğin bir karde-
şi olacağını öğrendiğinde, daha önce 
defalarca duyduğu hâlde ilk defa ona 
farklı şeyler hissettiren “kardeş” söz-
cüğüyle başlar sözlük macerasına. İç-
ten, çocuk dünyasını ve gerçekliğini 
olduğu gibi ele veren bir tanım da bizi 
karşılar böylece: “Anne babanızı sizin-
le paylaşan diğer çocuk.” Bu tanımlara 
yorumlar da ekler B. Örneğin “isim” 
kelimesini kendince tanımladıktan 
sonra şöyle der: “... Galiba bu konuda 
önemli olan tek bir şey var: İsimler ve-
rildiği kişiyi, yeri ya da eşyayı yüzde yüz 
etkiliyor. Tıpkı sihir gibi.” Tanımların 
ardından gelen bu çocuksu gerçekçi 
bakış, B’nin dünyasını önümüze serer. 

zorunluluktan bir 
grup olmaya karar 
veren Beata ve Aziza 
burada okurun kar-
şısına çıkar ve bizler 
“Ben ve Sen”i tanı-
maya başlarız. On 
yaşındaki Faslı Azi-
za ve sekiz yaşında-
ki İtalyan Beata’yı, 
onların ailelerini ve 
bakış açılarını, ön-
yargılarını, ötekileş-
tirme yolunda far-
kında olarak ya da 

olmayarak düşündüklerini, söyleyip 
yaptıklarını okuruz.

İki arkadaşın buluşmalarıyla Azi-
za’nın yaşamına yolculuk başlar. Bu 
yolculuğa Beata’nın tarihi eşlik eder 
ve bizler iki farklı dil, din, kültürden 
aslında nasıl benzer eylem, duygu ve 
beklentilerin doğabileceğini görürüz. 

KİŞİYE ÖZEL SÖZLÜK
Yazar, “Yıldızlarla kaplı bu hari-

ka gökkubbenin altında, orada ya da 
burada, nefes alan her canlının sırrı 
bunda gizliydi,” diyerek, “o-bu”, “ben-
sen” gibi sözcükler arasına konan 
farkların özündeki yapaylığını vurgu-
lar; biri sekiz diğeri on yaşındaki iki 
çocuk aracılığıyla iki farklı dünyanın 
kesişen ve farklılaşan yönlerine dikkat 
çeker. Beata ve Aziza’nın birbirlerinin 
ailesiyle yaptığı röportajlar; onların 
dil, kültür gibi somut noktalardaki 
farklılıklarını, hatta zaman 
zaman önyargılarını 
ortaya koyarken 

Sen ve Ben keşfetmeyi, araştırmayı 
seven, öğrencileriyle birlikte projeler 
üretmekten hoşlanan sıradışı bir kü-
tüphanecinin, Marina’nın yönlendir-
mesiyle, birbirlerinin yaşamöykülerini 
yazacak öğrencilerin gözünden “öte-
ki”, “ben”, “sen” ve “biz” kavramlarını 
sorgulayan bir kitap.

Marina’ya göre her yaşam aslında 
bir tarihtir ve yaşayan her insan, ya-
şamöyküsünün yazılmasını hak eder. 
Böylece sadece ünlülerin, sanatçı-
ların değil, çocukların da yaşamöy-
küsünün yazılabileceği görüşünden 
hareketle her birinin hem başkasının 
yaşamöyküsünün yazarı hem de ken-
di yaşamöyküsünün başkişisi olacağı 
çalışmalar başlar. 

HAYAT NE ZAMAN BAŞLAR?
Bu çalışmalara hazırlık olarak ya-

pılan tartışmaları okurken, insanları 
tanımanın yolları yetişkin gözüyle de 
sorgulanır; “ben” ve “sen” olmaktan 
çıkıp, “biz” olmaya giden yollar önce 
çocuk, sonra yetişkin gözüyle verilir. 
Öğrencilerin, “Bir çocuğun hayatı ne 
zaman başlar?” sorusuna yanıtları, 
grupların oluşturulmasında bir çıkış 
noktası olur. Çalışmalar için oluştu-
rulan gruplara kendilerini yakın his-
setmeyen ve birkaç gün sonra biraz da 

Yaşam, yazarlarını 
bekleyen bir hikâyedir…
Sen ve Ben, birbirlerinin yaşamöyküsünü yazmaya çabalarken hem kendilerini hem de diğerlerini 
keşfeden çocukların bakış açısının nasıl değiştiğini anlatıyor. B’nin Kelimeleri ise yaşamı kendine bir 
sözlük oluşturarak tanımaya çalışan B’nin dünyasının kapılarını aralıyor.

Seda KESANBİLİCİ
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Sözlükte bundan sonra tanımlanan kelimeler de gene B’nin  
karşılaştığı yeni durumları ya da bunlarla mücadele etme 
yollarını ifade eder: hayal kırıklığı, kıskançlık, kâbus,  
şanssızlık, güven, endişe, aşk. 

Anlatılması zor duyguların en sonuncusu olan “aşk” 
bakın nasıl yer alır B’nin günlüğünde: “Birine duyulan çok 
ama çok büyük sevginin adı. Onun gülümsemesi, saçlarının 
rüzgârda dans etmesi, ağzından çıkan tek bir kelime ya da 
sadece yanınızda olması sizi mutlu etmeye yeter.” 

Bir kardeşi olacağını öğrendiğinde “sevgi”yi sorgulayan 
ve henüz tanımadığımız birini sevmenin biraz düşündürü-
cü olduğunu söyleyen B, sınıfa yeni gelen kızı zamanla se-
vip ne kadar farklı olduğunu keşfedince, “aşk”ın tanımını 
şöyle devam ettirir: “Eğer âşık olduysanız her şeye bakışınız 
değişir. Dünya gerçekten çok güzel bir yerdir.”

İşte B’nin sözlüğü bu güzel cümlelerle kelimeleri ta-
nımlar ve yorumlarken, çocukların aslında bu dönemde 
yaşadıkları sorunlara da ışık tutar. Kitabı okuyan her ço-
cuğa kendi sözlüğünü oluşturmak için kapı aralayacağı ise 
kuşkusuz görünüyor. 

Ben ve Sen
Giusi Quarenghi

Resimleyen: Giuditta Gaviraghi 
Çeviren: Nilüfer Uğur Dalay
Günışığı Kitaplığı, 80 sayfa

B’nin Kelimeleri
Nazlı Deniz Güler

Resimleyen: Oğuz Demir
Kırmızı Kedi Yayınları 

64 sayfa
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Osman Hamdi Bey’den Picasso’ya Çocuklar İçin Çağdaş Sanat, çocuklar için hazırlanmış çok sayıda 
sanat kitabından farklı bir perspektif çiziyor. Renkli ve sıradışı sanatçı profillerinin yer aldığı seçki, 
“sanatın kolektif bir olgu” olduğu anlayışından yola çıkıyor.

Simla SUNAYSanat bir güneş  
gözlüğü müdür?

Zengin içeriği ve “sanatta bağım-
sızlık” yaklaşımıyla değerli buldu-
ğum yayında popüler yaklaşımlar 
yok değil. Van Gogh’un kulak kesme 
hikâyesinden, ünlü eserlerin fahiş fi-
yatlarından kaçılamamış. “Sanatçı ol-
mak için ne gereklidir?” sorusunun ce-
vap şıklarından biri “zengin baba”. Ka-
rikatürlerde baba egemen, çocuklarla 
sanat üzerine konuşan kişi hep erkek, 
anne hiç yok. “Zengin baba iyidir, her 
gün daha fazla şeyi çöpe atabilirsiniz,” 
mizahî, ironik bir ifade olsa da tekil 
cinsiyet bakışı, amaç bu olmasa bile, 
fark ediliyor. Sanat eserinin parayla 
ilişkisi üzerinde bu denli durulması 
da genel geçer fikirlerin çekim alanına 
kapılmanın etkisi sanki. 

En sonda Katalan mimar sanat-
çı Jordi Colomer var (Pembe Çanta, 
2008). Eserinde eline pembe bir çan-
ta alıp bir tepeden kenti kucakladığı 
yazıyor, ancak bahsi geçen fotoğraf ve 
videoda görünen kişi değil Colomer, 
fotoğrafı çeken kişi. 

Bu renkli ve sıradışı sanatçı seçki-
sini hazırlayan yazarın son cümlesine, 
Colomer’in pembe çantasını da ko-
lumuza takıp katılalım, “İnsan kendi  
yaşadığı kenti en iyi sanatla sevebilir.”

açan, özel hayatlarıyla da hayli ilginç 
sanatçılar çıkıyor karşımıza. “Sanatta 
önemli olan şey de yeni olandır. Yeni bir 
bakış,” cümlesiyle de bu sav pekiştiril-
miş. Devamında yer alan, “Yeni şehir 
eşittir yeni sanat,” tartışılması gere-
ken iddialı bir hipotez. Manidar aynı 
zamanda. Yeni şehir yeni sanata eşit 
değildir bana göre. Şehir bir sonuçtur, 
sanatsa bir itiraz. Şehir sanatı kapsar 
ama ona denk değildir. 

BİRLİKTE TADINA VARMAK
Hayata sanatla bakmayı salık ve-

ren yayında çok zengin bir panorama 
var. Andy Warhol’dan Sevim Burak’a; 
kendi dağınık odasını galeriye taşıyan 
İngiliz sanatçı Tracy Emin’den üçüncü 
sayfa gazete haberleri görsellerindeki 
ağaçları kesip çıkaran fotoğraf sanatçısı 
Borga Kantürk’e; renk üstatları Matis-
se ve Rothko’dan, camekân bir odada 
kendi kendine konuşmalarını kay-
deden Mısırlı sanatçı Hassan Khan’a; 
piyanosunun başında sessizlik eseri 
4'33"’ü sunan Amerikalı John Cage’den, 
“Taklitçiler 2010” adlı kolektif çalışma-
da birbirini taklit ederken videolarını  
çeken İsveçli Johanna ve Merve’ye...

Sanat eseri denen şey bazen, yanına 
birebir ölçek fotoğrafı ve sözlük anla-
mı asılan bir sandalye; her sabah evden 
çıktıktan sonra karşılaşılan ilk insanı 
takip etmek ve bu deneyimi aktarmak; 
fil kakası ile sanatçı kakası; boşluk, 
Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu, bazen 
içinde korkutucu kaza çizimleri olan 
alışılmadık bir boyama kitabı, bazen de 
birlikte pilav ve aşure yemektir. 

Kitapta “Sanat kolektif bir olgudur. 
Birlikte tadına varılır sanatın,” sözle-
riyle çocuk ve gençleri sanata davet 
eden anlayış dikkat çekiyor. Başlıklar 
arasında yer alan çeşitli etkinlik öneri-
leri okullara ışık tutacak nitelikte. Ay-
rıca kitabın arkasına bir sözlük ve sa-
natçıların kısa özgeçmişleri eklenmiş. 

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun, “Sa-
natı tarif etmek zorunda olsam oyun-
dur derim,” ifadesi sanatı çocuklara ta-
rif etme muammasını noktalar nitelik-
tedir. Osman Hamdi Bey’den Picasso’ya 
Çocuklar İçin Sanat başlıklı kitap, 
Bedri Rahmi’nin bu sözlerinden ve 
renk dünyasından söz etmese de sana-
tı bir oyun olarak örneklendiren, farklı 
açılardan bakmayı gösteren, atölyeler 
için uygun, değerli bir çalışma. (Bedri 
Rahmi’den bahseden kısımdaysa şair-
ressamın sık sık parasız kaldığı ve çok 
acıktığı bir anda lokantaya bir tas mer-
cimek çorbasıyla bir tabak menemen 
için resim verdiği anlatılıyor sadece.)

Sanat kavramları, akımları, türleri 
hakkında mizahî bir dille bilgi veren, 
karikatürlerle desteklenmiş yayında 
sanatçılar hakkında ilgi çekici ayrıntı-
lar yer alıyor. “Sanat nedir ki? Bir tür 
güneş gözlüğü mü?” sorusuyla açılan, 
ikinci tekil ve çoğul seslenişlerle sami-
mi bir akışı olan metinlerde, sanat çok 
yönlü tanımlanıyor. “Sanat dünyasın-
da yapılacak gezintilerin bir özelliği de 
sanatın belirli bir yere çıkmamasıdır,” 
ifadesiyle yazar Süreyyya Evren (adın-
da üç tane y var), açık ve özgürlükçü 
bir bakış açısıyla çağdaş sanata odak-
lanıyor. Kitapta çok bilinen sanatçı-
ların yanı sıra, fazla tanınmayan ya 
da yeni yeni eser vermeye başlamış, 
daha çok “yenilikçi”, hatta sanatta çığır 

Osman Hamdi Bey’den 
Picasso’ya Çocuklar İçin Sanat

Süreyyya Evren
Resimleyen: Fatih Aksular
Pan Yayıncılık, 171 sayfa
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Binalar, yetişkinler henüz bi-
rer çocukken inşa edilmişti 
zaten.

Öyle çok zaman geç-
mişti ki, saymakla bitmezdi. 
Hatta Küçük Evler’deki bü-
tün kız çocukların, bütün 
erkek çocukların parmak-
ları bile yetmezdi saymaya.

“Sonsuzluk,” demişti So-
fia. “Bu ağaç, sonsuz zaman-

dır burada olmalı.”
Ve bir gün, o sonsuzluğa 

tırmanmıştı Sofia.
Daldan dala atlayıp ağacın tepesine 

çıkmıştı.
Arkasından diğer çocuklar, karınca 

sürüsü gibi onu izlemişlerdi.
Wilson, Gioconda, Sofia ve Süley-

man, ağacın tepesinde buluşmuşlardı.
Sofia, gökyüzünün mavisini ve 

yaprakların yeşilini seviyordu.
Sofia, maymunlar gibi dalların üze-

rinde tatlı tatlı sallanmayı da seviyordu. 
Küçük Evler’de yaşayan çocukların 

en küçüğü olan Gioconda pencereye 
çıkarak, “Eh... Ama burada oynaya-
mayız ki!” diye homurdandı.

“O hâlde avludan dışarı çıkalım!” 
dedi Sofia.

Dedik ya, Küçük Evler’in avlusu-
nun, o öğleden sonraki güzelliğine  
diyecek yoktu.

Yeri gelmişken, eklemek lazım; 
avlunun dışında bir çayır vardı ve ça-
yırın tam ortasında BÜYÜK AĞAÇ 
duruyordu.

Yalnızca bir ağaçtı. O kadar. Bir 
ağaç.

Büyük bir ağaç.
Yaşlı bir ağaç.
Kim bilir kaç zamandır oradaydı.
Şu binaların yapılmasından çok ön-

ceden beri orada olduğuna şüphe yok. 

Şimdi... Bazı günler her şey 
ters gider, bazı günlerse hiç 
fena değildir işler.

Peki, her şeyin olması ge-
rektiği gibi olduğu, insana 
diyecek söz bırakmayan o ku-
sursuz günlere ne demeli?

Arada sırada böyle günler 
de yaşanır elbette.

İşte, hikâyemiz benzer bir 
günde başlıyor.

Her şeyin olması gerektiği 
gibi olduğu bir günde.

Önceki gün.
Küçük Evler’in avlusunun, o öğle-

den sonraki güzelliğine diyecek yoktu. 
Sofia, günün tadını çıkarmaya bakıyor-
du, her gün yaptığı gibi. Bez ayakkabı-
ları ve düşük çoraplarıyla, havası kaç-
mış bir topun peşinden koşturuyordu. 
Verdiği paslar hiç de fena sayılmazdı. 
Arkadaşı Süleyman’ı şaşırtmak istiyor-
du. Süleyman, Sofia’nın en iyi arkada-
şıydı; bu uzun bacaklı çocuğun dünya-
daki en büyük tutkusu top oynamaktı.

“Büyüyünce futbolcu olacağım,” 
derdi Süleyman.

“Büyüyünce... Ben ne olacağı-
mı bilmiyorum,” diye karşılık verirdi 
Sofia da.

Topun peşinden koşuyorlardı ve 
kan ter içinde kalmış olmaları hiç 
umurlarında değildi. İki çocuk, bir-
birine dirsek ata ata küçük avluyu bir 
ucundan diğerine turlayıp duruyordu..

Bir anda top, Pat! diye bir ses çı-
kardı. Sofia’nın vurduğu top, karşı gi-
rişteki kapıya çarpmıştı.

Jöleyle kıvırtılmış siyah saçları ve 
zayıf bedeniyle Wilson, pencereye çıktı.

“Ben de oynayacağım!” diye neşey-
le seslendi ve yerinden fırladığı gibi, 
göz açıp kapatıncaya dek yanlarında 
bitiverdi.

Bir ağaç, bir mahalle...
Küçük Evler’in Büyük Ağacı dünyanın her yerinde rastlanabilecek bir mahallede geçiyor. Yoksul 
insanların sığınağı olan bu yerde, hayat mahallenin ortasındaki yaşlı ağaçla birlikte akıyor ve bir gün 
birileri ağacı kesmeye geliyor. Ödüllü yazar Luisa Mattia bildik hikâyeyi yepyeni bir tatla anlatıyor… 

Küçük Evler’in Büyük Ağacı
Luisa Mattia

Resimleyen: Barbara Nascimbeni
Çeviren: Âlâ Sivas Gülçur
Kelime Yayınları, 160 sayfa 
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adını taşıyor. Bu kez insan vücuduna 
odaklanan kitapta yine doğrular ve pa-
lavralar var. Sözgelimi, vücudumuzda 
8 santimlik bir çivi yapmaya yetecek 
kadar demir olduğu, beynimizle bir 
ampul yakabileceğimiz ve horlamanın 
yol matkabından daha gürültülü oldu-
ğu doğruymuş da, saçların bir gecede 
beyazladığı,  yorgan altında fenerle ki-
tap okumanın gözleri bozduğu ve şap-
ka giyen kişilerin kelleştiği palavray-
mış. Kitaptaki doğru ve palavraların 
arasına serpiştirilmiş “Son derece iğ-
renç!” ve “Hiç aklıma gelmezdi!” baş-
lıklı bölümlerdeyse birbirinden ilginç 
bilgilere yer verilmiş. “İğrenç” kısım-
larda kaka analizi, yellenme kimyası ve 
ter gibi bol kokulu konular olduğunu  
söylemekle yetineyim. 

Sizi bilmem ama Antik Roma’da 
kadınların saçlarını sarartmak için 
güvercin kakası kullandıkları, başpar-
mağımla burnumun aynı büyüklükte 
olduğu ve “yabancı aksan sendromu” 
diye nadir görülen bir beyin rahat-
sızlığı yüzünden insanların bir anda 
bozuk bir aksanla konuşmaya başla-
yabilecekleri, anadili İngilizce olup 
da bu hastalığa tutulanların genelde 
Norveç, İsveç ya da Alman aksanıy-
la konuştukları benim hiç aklıma  
gelmezdi! 

Tüm bunları nereden mi öğren-
dim? Paket Lastiğiyle Bir Timsahın 
Hakkından Gelebilirsiniz adlı kitaptan 
elbette. Hayykitap’ın Doğru mu, Palav-
ra mı adlı serisinin ilk cildi olan kita-
bın alt başlığı “Hayatta Kalma Beceri-
leri” adını taşıyor. Bu kitap sayesinde, 
kutu denizanasıyla birlikte yüzme-
mek gerektiğinden tutun da, ormanda 
kamp yaparken çadırınızdaki çanta-
da ruj bırakmamanız gerektiğine ve 
yılbaşı hindileri için tersi geçerli olsa 
da, folyodan yapılmış bir battaniyenin 
hayat kurtarabildiğine kadar akla ge-
lebilecek her tür gerekli bilgiye sahip 
oluyoruz. Kitap, olmadık durumlarda 
gerçekten hayatta kalmayı başarmış 
insanların öykülerinin yanı sıra, doğru 
bildiğimiz palavralara da yer veriyor. 

Serinin ikinci kitabı ise Tükürerek 
Bir Yüzme Havuzunu Doldurabilirsiniz 

İnsanın başına ne geleceği, ne za-
man neye ihtiyaç duyacağı belli olmaz. 
Hayat bu! Her an her şey olabilir. De-
mek ki ne yapacağız? Hazırlıklı olaca-
ğız; hayatın karşımıza çıkarabileceği 
sürprizlere karşı olabildiğince dona-
nım kazanacağız. Neyse ki kitaplar var. 
Kitaplar sayesinde insanın aklına bile 
gelmeyecek ayrıntıları öğrenebiliyor, 
bu bilgileri zihnimizdeki arşiv kutula-
rına istifleyebiliyor ve yeri geldiğinde 
kullanabiliyoruz. 

Sözgelimi ben ıssız bir adada bu-
labileceğim en yararlı şeyin, sanılanın 
aksine, hindistancevizi ağacı olmadı-
ğını artık biliyorum. O aslında ikinci 
sırada yer alıyormuş. Bir numaralı 
yararlı şey bıçakmış. Bıçağım yoksa 
ıssız bir adada ben bir hiçmişim. De-
mek ki ıssız bir adaya düşeceksem, 
ne yapıp edip o bıçağı da yanımda 
götüreceğim. Adada yılan ya da ak-
replerle burun buruna gelirsem, du-
ruma oldukça iyimser bir açıdan ba-
kabileceğim. Zira bütün yılanların ve 
bütün akreplerin öldürücü olduğu da 
palavraymış. 1750 akrep türünün sa-
dece 25’i zehirliymiş ve her yıl yılan-
lar tarafından ısırılan 421.000 kişinin 
sadece 20.000’i hayatını kaybediyor-
muş. Güneşten korunmak için yap-
mam gereken şey başıma ıslak don 
geçirmekmiş. Adadayım, elimde bıça-
ğım, kafamda donum var ve yılanlar 
o kadar da tehlikeli değil. Eee, insan 
daha ne ister? Hem zaten en az iki ay 
hayatta kalabileceğim de garantiymiş; 
çünkü insan iki ay yemeksiz yaşaya-
bilirmiş. Yeter ki susuz kalmasınmış. 

Palavrasavar kitaplar
Doğru mu, Palavra mı serisi, kırk yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek doğrulara ve doğru bildiğimiz 
palavralara ışık tutuyor. Serinin ilk iki kitabından biri hayatta kalma becerilerine odaklanırken, 
diğeri vücudumuzla ilgili doğruları ve palavraları konu alıyor. 

Banu AKSOY

Tükürerek Bir Yüzme Havuzunu 
Doldurabilirsiniz!

Paul Mason
Resimleyen: Alan Irvine

Çeviren: Şiirsel Taş
Hayykitap, 96 sayfa

Paket Lastiğiyle Bir Timsahın  
Hakkından Gelebilirsiniz!

Kay Barnham
Resimleyen: Alan Irvine

Çeviren: Sumru Ağıryürüyen
Hayykitap, 96 sayfa
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ve öğretmenleri Bayan Aklazarar’dan 
başkası değildir.

Gianna, hikâyemizin canavarı Bay 
Morgenrot’un dünyanın en yalnız in-
sanı olduğunu görür. Hiç arkadaşı, 
hatta kimsesi yoktur. Anne babasın-
dan söz açıldığında öfkeyle onların 
kötü insanlar olduğunu söyler ve biz 
de onun geçmişi hakkında daha faz-
lasını öğrenemeyiz. Sevginin varlığına 
inanmak istemez. Gianna ise bu taş 
kalpli ama kırılgan adama sevginin 
varlığını kanıtlarsa, çocukların bun-
dan böyle korkularıyla cezalandırıl-
mayacağını düşünür. Ama sevgi gör-
memiş, kendinden “o” diye bahseden, 
kendine bile yabancı bu çocuk ruhlu 
canavar sevgiden korkmaktadır. 

Gianna ona en büyük sırrını açıp 
en sevdiği opera Aida’dan bir bölüm 
söyleyince canavarın taş kalbi, yerini 
sevgiyle güm güm atan bir kalbe bı-
rakır. “Ben de duyuyorum,” der Bay 
Morgenrot. Aida Operası’nda vatansız 
kalan Aida’nın aksine, Kiralık Canavar 
vatanını Gianna ve ailesinin dostlu-
ğunda bulur; hep birlikte, Gianna’nın 
daha önce bir türlü gidemediği vata-
nı İtalya’ya, onun ifade ettiği şekliyle 
Bella Italia’ya giderler. Yani onlar evde 
yokken çiçekleri sulamaya gelen me-
raklı komşuları Gianna’nın günlüğün-
de yazanları yanlış okumadıysa olan 
biten işte budur.

geçtiği Gianna’nın en yakın arkadaşı 
neden bir canavar olmasın ki?.. Hem 
de kanlı canlı bir canavar.

Küçük kahramanımız Gianna bir 
gün günlüğüne şu satırla başlar: “Ön-
ceki gece bir canavar gördüm.” Gianna, 
sinema tarihine geçmiş tüm canavar-
ları tanır ve hepsinin arkasında ustaca 
bir makyajla teknik numaralar yattığı-
nı bilir. Canavarlar onu daima heye-
canlandırır. Bu yüzden, gözleri kırmızı 
kırmızı parlayan, büyük, simsiyah bir 
canavarın, tanıdığı en hain çocuk olan 
sınıf arkadaşı Matze’nin evine girdiği-
ni gördüğünde, bunun hayalgücünün 
bir ürünü olduğuna inanmaya çalışır. 

Ama aynı canavar gecenin bir yarısı 
onu uykusundan uyandırıp, “Giz-
lice televizyon seyretmeye devam 
edersen, sesini alırım,” diye teh-
dit eder. İşte bu Gianna’nın ödü-

nün kopması için iyi bir sebeptir, 
çünkü en büyük hedefi La Scala 

Opera Binası’nda sahneye çıkmak 
olan Gianna’nın en büyük korkusu da  
sesini kaybetmektir. 

BAYAN AKLAZARAR
Ama bu canavarda bir tuhaflık 

vardır. Nefesi taze nane kokmaktadır 
ve aslında Gianna’nın bütün sırların-
dan, mesela geceleri dışarı çıktığından 
haberdar değildir. Canavar hakkında 
düşündükçe Gianna’nın kafasında pek 
çok soru işareti belirir. Kırmızı kırmızı 
yanan gözleri sanki sahte midir? Ken-
dine canavar süsü veren bu şeyin kim 
ya da ne olduğunu çözmek için Gian-
na, canavarın bir diğer kurbanı olan 
Matze’den yardım istemeye karar verir. 
Matze en büyük korkusunun köpekler 
olduğunu, canavarın da bunu kullan-
dığını Gianna’ya söyler ve şu cümle 
Gianna’nın tüm gizemi çözmesini sağ-
lar: “Aslında bunu yalnızca annemle 
babam biliyor.” Canavar, çocukların 
en büyük korkularını en yakınları ka-
dar biliyordur. Matze artık daha uslu 
bir çocuk olmuştur. Çocukları cana-
vara ihbar ederek bu şekilde cezalan-
dırılmalarını sağlayanlar, ebeveynleri 

Kendisiyle tanışmamızı sağlayan 
Rico ve Oskar serisinin ardından, 
çocuk ve gençlik romanları yazarı  
Andreas Steinhöfel’in Türkçeye çevri-
len son kitabı Kiralık Canavar, çocuk-
ları korkuları üzerinden tehdit ederek 
uslu davranmaya zorlayan bir cana-
varla, kendine opera sanatçısı kimliği 
biçen küçük bir kızın dostluğu üzerine  
kurgulanmış bir hikâye. 

Kiralık Canavar’ın Gianna’sı, an-
nesinin “küçük diva”sı, aslında pek 
de normal bir çocuk değil. En büyük 
sırrı, gece yarıları evden çıkıp nehir 
kıyısında en sevdiği aryayı söylemek. 
Korku filmlerine karşı doymak 
bilmez bir tutkusu var. 
Karanlığın vız gelip tırıs 

Canavarlar da korkar
Bir gün gerçek bir canavarla karşılaşacak olsanız nasıl davranacağınızı hiç düşündünüz mü? Ya bu 
canavar tüm sırlarınızdan haberdarsa ve kendisi de bir çocuk kadar kırılgansa?..

Şirin TEMMUZ

Kiralık Canavar
Andreas Steinhöfel

Çeviren: Suzan Geridönmez
Tudem Yayınları, 104 sayfa

Andreas Steinhöfel

A
nd

reas S
teinhöfel

“Senin hakkında her şeyi biliyorum, Gianna,” 
diye fısıldadı canavar. “Senin sırlarından haberdarım.
Yani beni iyi dinle.”
 
Gianna’nın vazgeçemediği iki tutkusu vardı: 
Şarkı söylemek ve korku filmi izlemek. Gizli gizli 
şarkı söylediği bir gece, sınıf arkadaşının evine 
bir canavarın girdiğini görene dek hiçbir şeyden 
korkmazdı. Üstelik kor gözlü bu kara canavar, birkaç 
gün sonra onu da ziyarete geldi! Peki bu canavar 
Gianna hakkında bu kadar çok şeyi nereden biliyor?
 
Çocuk edebiyatının usta kalemi, “Rico ve Oskar” dizisiyle 
tanınan ödüllü yazar Andreas Steinhöfel bir canavarın 
kalbine giden yolu korkusuz bir kızın gözünden yazdığı 
bu müthiş eğlenceli hikâyeyle aydınlatıyor.
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Aksi takdirde farkındalığı, sorumlu-
luk, empati ve vicdan duygusu geliş-
kin olduğu için sorunlardan kendine 
pay çıkaran, özeleştiri yapan kişilerin 
aşırı kaygılı, endişeli birine dönüşmesi 
işten bile değil. Neden mi? Çünkü söz 
konusu kişiler bir sorun durumunda 
üzerine düşen payı alıyor, aynaya ba-
kıp aynada kendini görüyor, özeleştiri 
veriyor ve ne yapabileceğini düşü-
nüyor. Ama dedik ya, ilişki en az iki 
kişiliktir ve insan evladı çoğu zaman 
bir sorunun aynasında kendini değil 
başkasını görmeye yatkındır, zira in-
sanın kendi zaaflarına bakmaktansa 
başkasını eleştirmesi daha kolay ve 
zahmetsizdir. Başkasını eleştirip yükü, 
suçu ona attığınızda onun bir şey 
yapması gerekir ne de olsa, siz içiniz 
rahat, sütten çıkmış ak kaşık misali 
yan gelip yatabilirsiniz. Dolayısıyla 
iki kişilik ilişki terazisinde bir taraf 
üzerine düşen ağırlığı yüklenmedi mi, 
onun yüklenmediği her şey de diğeri-
nin kefesine kalır. İdrak edip özeleştiri 
yapan kişi kendi kefesinde diğerinin 
de yükünü kaldırmaya çalışırken en-
dişe, kaygı ve “kifayetsizlik” hisleri 
altında ezilir. Bunun ardından gelsin 
hayatı kontrol etme yönünde takıntılı 
davranışlar, aşırı kaygıları sakinleştir-
mek için başvurulan nafile ve hayatı 

araştırmacı olan babasıyla birlikte yaşı-
yor. Bir de arka bahçedeki müştemi-
latta yaşayan büyükanne var. Büyük-
annenin derdi yaşlanmak ve yaşlılıkla 
ilgili toplumun dayattığı basmakalıp-
lar... Üniversitedeki kimya bölümü 
başkanlığından emekli olduktan sonra 
bir emeklinin yapması beklendiği üze-
re elişleriyle yaşamına yeni bir anlam 
biçmeye çalışan büyükannenin bu 
konuda süreç içinde edindiği tek ba-
şarı, “Bir kadının hayır deme hakkının 
bulunduğunu” idrak edip, yaptığı tüm 
ıvır zıvırı gecenin bir yarısı bahçede 
ateşe vermek oluyor. Olsun, idrak na-
sıl ve nereden gelirse gelsin paha biçil-
mez bir kazanım. Aslında kitabın ana 
temalarından birinin bu olduğunu 
söyleyebiliriz, idrak sahibi olabilmek. 

Evet, idrak ya da daha yeni bir 
söylemle “farkındalık” önemli ama 
tek başınıza idrak sahibi olmanız yet-
miyor, ilişki en az iki kişilik bir şey 
olduğuna göre bir sorunun çözülmesi 

için karşınızdaki kişinin 
de benzer şekilde idrak 
geliştirmesi gerekiyor ki 
bir çözüme ulaşılabilsin. 

“Kişisel gelişim” adı verilen ala-
nın hayatımıza girmesi nispeten yeni. 
Bu ad altında ciddi bir kitap külliyatı 
var. Yetişkinler için basılan “kişisel 
gelişim” kitaplarına alışmıştık ancak 
artık çocuk yayıncılığı alanında da tü-
rün örneklerine rastlıyoruz. Nedir bu 
türün alametifarikası? Bu tür kitaplar 
sorunlarımıza kendi olanaklarımız 
çerçevesinde, farklı bakış açıları ge-
liştirerek, öğretilen çeşitli yöntemler-
le çare bulmayı teşvik ediyor, aslında 
açıktan yol yordam tarif edip teknik, 
strateji öğretiyor. 

KENDİNİ ELEŞTİREBİLMEK
Avustralyalı yazar Marianne 

Musgrove’un Endişe Ağacı adlı kita-
bı kişisel gelişim alanı ile edebiyatı 
harmanlama çabasından doğmuş. 
Kitabın başka pek çok ödülün yanı 
sıra Çocuk Edebiyatı Aile Terapistleri 
Ödülü’nü almış olması manidar. Endi-
şe Ağacı’nda 10 yaşındaki Juliet; kendi-
sinden 3 yaş küçük, gayet “sinir bozu-
cu” kız kardeşi Ophelia, “Çocuk Kont-
rolünde Psikoloji Teknikleri”ne 
hâkim psikolog annesi ve ne 
araştırdığı bilinmeyen bir 

Endişe ekip idrak biçmek...
Marianne Musgrove’un Çocuk Edebiyatı Aile Terapistleri ödüllü kitabı Endişe Ağacı “kişisel gelişim” 
ile edebiyatı harmanlama çabasından doğmuş. Endişeleri karşısında takıntılı fikirler geliştiren Juliet 
ailede kuşaklar arasında aktarılan basit bir yöntemle huzura kavuşuyor.

Zarife BİLİZ

Endişe Ağacı
Marianne Musgrove

Çeviren: Doğanay Banu Pinter
Altın Kitaplar, 128 sayfa



güçleştiren yöntemler,  
uykusuzluklar, sebepsiz  
kaşıntılar, psikosomatik hastalıklar...

Juliet’in durumu da aşağı yukarı bu. Annenin psi-
kolog olduğuna bakmayın, lafta çok iddialıysa da günlük 
hayat içinde becerilerini pek de aktif kullanamıyor. Anne 
babanın hem kendi ilişkilerinde hem ebeveynlik meselesin-
deki pek çok kifayetsizliği, bunun sonucu küçük kardeşin 
kendi yatağında tamamen “özgürce” akmasının getirdiği 
birlikte yaşama sorunları derken; Juliet, kardeşi doğduktan 
sonra edindiği sinirsel kaşıntı sonucu aldığı lakapla “Bayan 
Kaşıntılı Endişe”, hayatındaki her şeyi aşırı planlama, lis-
teler yapıp hayatı öyle kılı kılına yaşama, çıkabilecek tüm 
sorunları önden görüp engelleme çabası içinde kendini 
helak ediyor. Bir de koleksiyon takıntısı var: silgi, kurutul-
muş ağustosböceği kabuğu, plaka numaraları, kullanılmış 
otobüs bileti… Listeleme, aşırı planlama, biriktirme, aşırı 
kaygı, endişe… Hayat zorlaşıyor.

Derken bir gün çözüm, Juliet’in binbir dert pahasına 
edindiği yeni odanın duvarındaki bir ağaç resmini keşfetme-
siyle geliyor. Bu oda küçükken büyükanneninmiş ama ağacı 
çizen, ailenin daha büyük büyük annelerinden biri. Büyü-
kanne, Juliet’e ağacın nasıl kullanıldığını anlatıyor. Ağacın 
dallarında farklı farklı hayvanlar, tüm bu hayvanların bir 
adı ve ilgilendiği özel bir endişe türü var. Vombat Wolf-
gang arkadaşlarla, Tavuskuşu Piers kaybedilen şeylerle ilgili 
endişelere bakıyor; Köpek Dimitri aileyle ilgili sorunlarla, 
Tavşan Petronella okul meseleleriyle, Keçi Gwyneth hasta-
lıkla ilgili kaygılarla, Ördek Delia alışmanın zor olduğu de-
ğişimlerle ilgileniyor. Bir de ağacın ortasında bir kovuk var, 
burası da sebebi bilinmeyen huzursuzlukların yeri. Juliet 
yatmadan önce o günkü endişesini düşünüp hangi hayvana 
emanet edeceğine karar veriyor, sonra o kaygıyı avcunun 
içinde tuttuğunu hayal ederek ilgili hayvana uzatıp veri-
yor. Böylece gece boyunca ilgili endişeye o hayvan bakıyor,  
Juliet de en azından uyuyabilecek kadar hafifliyor.

Burada mesele Juliet’in kaygısına dışarıdan bakıp onu 
adlandırması, tanıması aslında, sorunu tanımladığında 
ona karşı bir idrak geliştirip hayatı akışına bırakabiliyor. 
İşlerin somut olarak ne kadar yoluna girdiği ise dediğimiz 
gibi, bize bağlı olduğu kadar diğer kişilerin idrak seviye-
sinin artmasına da bağlı. Neyse ki kitapta aynen böyle 
oluyor. Kurgu içinde zorbalıktan rekabete, iletişimsizlik-
ten adaletsizliğe çeşit çeşit sorun ortaya çıkıp arzı endam 
ederken, herkes eninde sonunda durumdaki kendi payını 
bir bedel pahasına da olsa görüyor. Hayatta her zaman 
böyle olur mu bilinmez. Ama Endişe Ağacı, diğerlerinin 
de yükünü sırtlanan Juliet’in ağırlığının birazını olsun 
alıyor ki bu da hayata devam edebilme gücü açısından az 
şey değil!



kafalarında çiçek saksıları 
olan mor derili cüceler 
sayesinde her şey tatlıya 
bağlanıyor.

Baba, çocuklarını az 
çok inandırmayı başardı bu 
hikâyeye. Siz de Skot-
tie Young’ın muh-
teşem çizimlerle 
süslediği bu 
Gaiman 
dünyasına 
girmek isti-
yorsanız, tek 
yapmanız 
gereken kita-
bın ilk say-
fasını açmak. 
Peki, sonun-
da süte mi ne 
oldu? Orası 
da sürpriz  
olsun artık. 

diye başlıyor. Böyle  
başlayan bir hikâye-
nin devamını siz 
düşünün artık.

Dev gibi gümüş 
disk babayı içine çe-
kiyor; içerideki topak topak yeşil ya-
ratıklar babadan gezegeni onlara tes-
lim etmesini talep ediyor. Onu tüm 
düşmanlarını oraya toplamakla tehdit 
ediyorlar ama baba üstünde “Acil Çı-
kış Kapısı, Ne Olursa Olsun Kesinlikle 
Açmayın (Sana Diyorum!)” yazan bir 
kapı görüp oradan kaçmaya karar ve-
riyor. Kapıyı açıp atlayınca, kendini 
18. yüzyılda, Korsanlar Kraliçesi’nin 
gemisinde buluyor. Korsanlar ona iki 
seçenek sunuyor: Ya mürettebata katı-
lacak ya da gırtlağını kesecekler. Ama 
baba, filmlerde görmeye alışkın oldu-
ğu üzere kalasta yürüme seçeneğini 
teklif ediyor. Tam aşağı atlayacakken, 
ona bir sıcak hava balonundan ip mer-
diven sallandıran Profesör Steg adlı 
bir stegosaurus tarafından kurtarılıyor. 
Steg, bir zaman makinesi de icat etmiş 
bir mucit. Babanın Profesör Steg tara-
fından kurtarılması, inanılması hayli 
zor bir maceralar serisinin de başlan-
gıcı oluyor. Kahvaltıda “kıfrım kıfrım 
solucanların üserine portakal suyu dö-
ken vamfirler” mi dersiniz, dünyadaki 
bütün ağaçları kesip yerlerine plastik 
flamingolar, ayın yerine ise dünyanın 
turistik yerlerini gösteren bir süs taba-
ğı koymayı planlayan uzaylılar mı… 
Uğursuz bakışlarla çanaklarında çır-
pınan ama kimsenin hikâyeye nasıl 
dâhil olduklarını bilemediği piranalar 

bile var. En sonunda ise babayı 
goril sanan galaktik polis geli-

yor. Baba, süt uğruna nere-
deyse evrenin sonunu geti-

riyor. Neyse ki sonunda, 

Bakkala süt almaya giderken ya-
şadığınız en heyecanlı şey nedir? Tek 
gözlü bir kediyle karşılaşmış olabilirsi-
niz ya da kaldırıma düşmüş bir hediye 
paketi bulmuşsunuzdur. Bence başını-
za gelebilecek en heyecanlı şey yüz lira 
bulmak olurdu. Ben böyle düşünsem 
de Neil Gaiman benimle aynı fikirde 
değil. Babam Süt Peşinde, adından 
da anlayacağınız gibi bir babanın süt 
alma/süt bulma macerasını anlatıyor. 
Kitap boyunca isimlerini öğrenemedi-
ğimiz iki kardeş var. Bu abi-kız kardeş, 
anneleri kertenkeleler hakkında yaz-
dığı tezi sunmaya gidince evde baba-
larıyla kalıyor. Genellikle olduğu gibi, 
anne gitmeden önce babaya yapması 
gerekenleri uzun uzun anlatmakla 
kalmayıp, anlamış mı diye bir de üstü-
ne tekrar ettiriyor. Çocukların cumar-
tesi günkü orkestra çalışmasından, pa-
zartesi günü tesisatçı gelene dek bozuk 
tuvalet sifonunun çekilmeyeceğine 
varana kadar her şey… Bir de eve süt 
alınması gerekiyor...

BUZDOLABINDA SÜT YOK
Derken ertesi sabah oluyor. Buzdo-

labında çocukların kahvaltılık gevrek-
lerine koyabilecekleri hiçbir şey yok; 
ki bu büyük bir sorun. Tabii kahval-
tılık gevreği turşu suyu veya ketçapla 
yemeyi seven tuhaf insanlardan de-
ğilseniz... Çocuklar önlerindeki gev-
reğe mahzun mahzun bakarken baba 
bakkala gidiyor. Ama gidiş o gidiş... 
Çocuklar biraz daha üzgün üzgün 
oturuyor, kız keman çalışıyor. Nere-
deyse gevreği turşu suyuyla yiyecek-

lerken ön kapıdan gelen bam güm 
sesleriyle baba tekrar ortaya çı-
kıyor. Hikâyeye, “Başımı kal-
dırıp bakınca Marshall so-
kağının üzerinde, havada 
dev gibi gümüş bir diskin 

süzüldüğünü gördüm,” 

Fantastik türde verdiği eserler ve Sandman dizisiyle tanıdığımız ünlü yazar Neil Gaiman bu kez, 
evde kahvaltılık gevreğe dökecek süt kalmadığından iki biçare çocuğuna süt bulmak için akıl almaz 
maceralara atılan bir babanın serüvenini anlatıyor. 

Ezel Dağlar ERGÜDENNe sütmüş ama!

Babam Süt Peşinde
Neil Gaiman

Resimleyen: Skottie Young
Çeviren: Niran Elçi

Tudem Yayınları, 128 sayfa
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merdivene

Kalasın ucundaydım ve öleceğim kesindi. 

Sonra bir ip merdiven omzuma çarptı 

ve pes bir ses gürledi:

NEIL GaImaN
RESIMLEYEN: SkottIE YouNg

.
Newbery ve Carnegie Madalyaları 
sahibi, çoksatan kitapların yazarı  
Neil Gaiman’ın yazdığı, çocuklarına 
süt almak için evinden çıkıp, 
kendini dinozorlar, korsanlar 
ve vampirlerle dolu bir zaman 
yolculuğunda bulan babanın 
eğlenceli macerasını keşfedin.





Masalını Yitiren Dev, On Beş Türk 
Masalı, Elif ile Mahmut, Atatürk An-
latıyor gibi pek çok kitabıyla tanıdı-
ğımız, çocuk ve gençlik edebiyatının 
emektarı Adnan Binyazar’ın çocuklu-
ğu da 1940’lı yıllarda geçmiş. Günışığı-
na Yolculuk kendi büyüme öyküsüyle 
ne kadar örtüşüyor tam olarak bilemi-
yoruz, ancak Dicle Köy Enstitüsü’nde 
eğitim aldığı ve kitabındaki dipnotlar-
da, romanda adı geçen Abla ve Ayşe 
Teyze gibi karakterlere ithaflarını ve 
saygılarını sunduğu göz önüne alı-
nırsa, Merdan’ınki ona yabancı olma-
yan bir dünya. II. Dünya Savaşı’nın 
etkisiyle kıtlık ve yoksulluk çeken 
Türkiye’nin doğu illerinde büyümeye 
çalışan Merdan’ın hikâyesi, Binyazar’ın 
merceğinde son derece gerçekçi yo-
rumlanmış. Merdan’ın Diyarbakır’da 
başlayıp İstanbul’la devam eden, niha-
yetinde Elazığ’a uzanan yedi yıllık se-
rüveni, tüm yolculuklar gibi mücade-
le ve büyümeyle başabaş ilerliyor. İlk 
kitap Kaçış’ın başında, Gabriel García 
Márquez’in bir cümlesi yer alıyor: 
“Kanatlar verirdim çocuğa ama uçma-
yı öğrenmeyi ona bırakırdım.” Merdan 
da kanatlarını bazen yaralayarak ama 
her seferinde tekrar ayağa kalkarak, 
bir yandan duygusal bir eğitimden 
geçerken diğer yandan örgün eğitim 
hayalinin peşini bırakmıyor. 

Eserin ilk kitabı olan Kaçış, Mer-
dan’ın babasının ailesini terk ederek 
İstanbul’a gitmesiyle başlıyor. O sıra-
larda yedi yaşında olan Merdan, tam 
okula başlayacakken babasının gidi-
şiyle dozu artan yoksulluk yüzünden 
okul hayalini askıya almak zorunda 
kalıyor. Anne Diyarbakır’da daha 
fazla ayakta duramayacaklarını anla-
yıp iki oğluyla birlikte baba ocağına, 
Elazığ’daki köye dönüyor. Merdan, 
kardeşi Cengiz’le birlikte bu defa köy-
deki yoksulluğa alışmaya çalışırken, 
bir gün babasından güzel bir haber 

önüne çıkan engellerle doğru oran-
tılıydı: Hayatta kalma mücadelesi çe-
tinleştikçe, okuma isteği de bir o kadar 
güçleniyordu. Siyasi koşullar ve tarih-
sel dönemler ne kadar farklı olursa ol-
sun, dünya üzerindeki sayısız çocuğun 
bir yandan açlık, yoksulluk, şiddet, sö-
mürü ve savaşla mücadele ederken, bir 
yandan da en temel haklarından biri 
olan eğitim alma hakkından yoksun 
kaldığı bir gerçek. 

DOĞU İLLERİNDE BÜYÜMEK
Adnan Binyazar’ın Can Çocuk 

Yayınları’ndan Günışığına Yolculuk 
üst başlığıyla yayımlanan, Kaçış ve 
Varış adlı kitaplarını okurken, romanın 
kahramanı Merdan’ın yaşadıklarının, 

eğitim alma hakkı gibi temel bir nok-
tada, Afganistan’daki Baktay’ın du-

rumundan farklı olmadığını dü-
şündüm ister istemez. Baktay’ın 

henüz okul çağına gelmemiş 
olması ya da Merdan’ın on 
dört yaşına geldiği hâlde 
okula gidememesi, her iki-
sinin de içindeki okuma 
isteği ve güvenli bir çatı 

altında yaşayan çocukların 
hayal bile edemeyeceği zorlu 
yaşam koşulları düşünüldü-

ğünde aslında bir benzer-
liğe işaret ediyor. Geçtiği-

miz günlerde Birleşmiş Mil-
letler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütü (UNESCO), dün-
yada 58 milyon dolayında 
çocuğun hâlâ eğitimden 
tamamen yoksun oldu-

ğunu, 100 milyon çocuğun 
da ilkokulu bitiremediğini 
açıkladı. Bu rakamlar bugü-
ne işaret ediyorsa, Merdan’ın 
hikâyesinin geçtiği 1940’lı 
yıllarda söz konusu duru-
mun nasıl olacağını varın siz 
düşünün...

2007 yılında, Afganistan’da geçen 
İran yapımı bir film olan, yönetmen-
liğini Hana Makhmalbaf ’ın yaptığı 
Buda’nın Utancı gösterime girmişti. 
Bir dağ köyünde, henüz yedi yaşında 
bile olmayan Baktay adında sevimli 
mi sevimli bir kız çocuğu, ondan yaş-
ça büyük olduğu için okula giden ar-
kadaşı Abbas’ın peşine takılıyor, Tali-
ban çocuklarıyla dolu dağları bayırları 
aşarak, yumurta satıp kalem alarak, ne 
olursa olsun okula gitmeye çalışıyor-
du. Filmin ülkedeki dinmeyen savaş 
ve kadının konumuna dair söylemleri 
bir yana, en çarpıcı vurgusu bir çocu-
ğun cinsiyetinden ya da toplumsal ko-
numundan bağımsız okuma isteğiydi. 
Baktay’ın bu son derece haklı isteğini 
gerçekleştirme peşinde her zorluğu 
aşması ve giderek şahlanan azmi, belki 
de yaşam şartlarının zorluğu ve 

Küçük bedenler,  
büyük kanatlar...
Adnan Binyazar’ın Günışığına Yolculuk adlı iki kitaptan oluşan eseri, 1940’lı yıllarda Elazığ’dan 
İstanbul’a okumak için gelen Merdan’ın büyüme serüvenini anlatıyor. Serinin ikinci kitabı bu yıl Beşir 
Göğüş Türk Dilini ve Edebiyatını Geliştirme Ödülü’nü aldı.

Nilay KAYA



alıyor. Baba, iki oğlunu İstanbul’a çağırıp ikisini de okuta-
cağını söylüyor. Annesinden ayrılmak zor gelse de Merdan 
İstanbul’da okula gidecek olmanın sevinciyle, bu hasrete 
göğüs germeye razı oluyor ve kardeşiyle ikisini İstanbul’a 
götürecek trene umutla biniyor. Ne var ki İstanbul’da onu, 
geride bıraktığı hayattan çok daha zor bir hayat bekliyor. 
Okula gidebilmek şöyle dursun, çok geçmeden kardeşiyle 
ikisi sokakta yaşamak zorunda kalıyor. Kaçış, Merdan’ın 
İstanbul’da yedi yaşından on dört yaşına kadar başına ge-
lenleri, büyük şehirde küçük bir çocuk olarak hayatta kal-
ma mücadelesini ele alıyor. Zor zamanlarının en büyük 
yardımcılarıysa, hiçbir zaman eksilmeyen okuma isteğini 
doyuran, Paul ve Virginie, Sefiller gibi kitaplar oluyor. 

TECRÜBEYLE OLGUNLAŞMAK
Günışığına Yolculuk’un ikinci kitabı Varış ise adın-

dan da anlaşılacağı üzere yeni bir yolculuğa işaret ediyor. 
İstanbul’da sömürü ve şiddetle geçen “sefil” hayatına tek 
çözüm olarak, Elazığ’a annesinin yanına dönmeyi ve oku-
la orada başlamayı gören Merdan, bu uğurda doğruluk ve 
dürüstlükten ödün vermeden elinden geleni yapıyor. Kitap 
boyunca devam eden bir aylık tren yolculuğu heyecanlı ve 
merak uyandıran bir kaçışı anlatırken, Merdan’ın severek 
okuduğu 19. yüzyıl Fransız yazarlarının romanlarında ha-
yatta kalmaya çalışan erkeklerin büyüme sürecinde verdik-
leri mücadele bu defa karşımızda zuhur ediyor. Öyle ki bir 
noktada Merdan tren camından dışarı bakarken, kendi du-
rumundan yola çıkarak Sefiller’in Jean Valjean’ını kendince 
analiz ediyor. 

Merdan bazen “Özgüven kalmadı bende,” gibi boyundan 
büyük laflar ediyor ama bunu okuduğu kitaplara ve küçük 
yaşında edindiği ağır tecrübelerin getirdiği olgunluğa ve-
rebiliyoruz. Gördüğü düşleri ve iç dünyasını sunma biçimi 
o kadar samimi ki bir roman karakteri olarak inandırıcılı-
ğından hiçbir şey kaybetmiyor. Adnan Binyazar Merdan’ın 
büyüme yolculuğunu aktarırken, bir ressam ya da sinemacı 
hassasiyetiyle kelimelerle yaratılabilen görselliği yakalaya-
rak, hikâyeyi gerçekçi olduğu ölçüde etkileyici kılıyor. Mer-
dan bahar başında menziline varıyor ve onu Nevruz bay-
ramı karşılıyor. “Günışığa yolculuk” olarak gördüğü ken-
di yolculuğu sadece bir tren yolculuğu olmaktan çıkıyor,  
yaşamında başlayan bahara da işaret ediyor. 

Günışığına Yolculuk – Kaçış
Adnan Binyazar

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Can Çocuk Yayınları, 152 sayfa

Günışığına Yolculuk – Varış
Adnan Binyazar

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Can Çocuk Yayınları, 184 sayfa
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Üçüncü macerasında Rico istediği hemen her şeye sahip artık:  
Arkadaşı Oskar’la aynı binada yaşıyor, köpeği yanı başında ve 

yakında bir babası olacak. Derken Rico’ya bırakılan bir vasiyet işleri 
karıştırıyor. Biri üstün, diğeri derin yetenekli iki arkadaş  

bir ev dolusu taşı nasıl koruyacak?

Çağdaş çocuk edebiyatının ustalarından sayılan Andreas Steinhöfel’in 
yazdığı bu ödüllü dizi, farklılıklara dikkat çekerken sürprizlerle dolu 

kurgusuyla bir dedektiflik hikâyesi anlatıyor. Rico ve Oskar, bu çılgın 
dünyada kendini arayan her çocuğa, anne babaya ve öğretmene armağan. 
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Her şey bir makarna tanesini yolda 
bulmasıyla başladı. Aslında Rico’nun tek 
istediği şey, öğretmeninin verdiği ödevi 
hakkıyla yaparak bir günlük tutmak ve 

karşılığında sürpriz ödülü almaktı.  
Ama işler birden karıştı. 

Arkadaşı Oskar’ın dünyanın en ucuz 
rehinecisi tarafından kaçırılmasına  

göz yumamazdı...
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“Bu öyküde çok güzel bir mesaj daha var. Bazen tek umudunuz sizi seven, 
sizi sevdiği için pes etmeyecek olan o tek kişidir. Böyle tek kişisi olanlar ister 

üstün zekâlı ister yavaş zekâlı olsunlar, çok ama çok şanslı kişilerdir.”

Ayfer Gürdal Ünal-Dünya Kitap

Andreas Steinhöfel

Andreas Steinhöfel

Sıkı Arkadaşlar 
        ve Spagetti Canavarı

Sıkı Arkadaşlar ve Spagetti Canavarı

İnsanın küçük bir kardeşi olması harika bir şeydi. 
Onun yerine başka bir kardeş istemiyorduk. 
Belki sadece o koca kulaklar değiştirilebilirdi. 

İki kardeş, gittikleri her yerde izlerini bırakıyor! 
Spagetti canavarları olduklarında, yataklarını uzay 
gemisine çevirdiklerinde ya da sınıfta bir cesaret 
denemesine kalkışıldığında bile bu değişmiyor... 
sonuç hep bir keşmekeş! Aileye yeni bir üye 
katıldığında, elbette onu aralarına almadan önce 
bir deneme yapmaları kaçınılmaz. İkilinin parmağı 
olan her macera eğlenceyle sonuçlanıyor! 

“Rico ve Oskar” dizisiyle tanınan ve çağdaş çocuk 
edebiyatının ustalarından sayılan Andreas Steinhöfel  
sıcacık aile öyküleri anlatıyor.

Andreas Steinhöfel
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Andreas Steinhöfel’in diğer kitapları

“Bir çırpıda okunan bu eğlenceli kitap, 
aile ve çocuk ilişkileriyle ilgili üzerinde 
tartışılacak konular barındırıyor.”

Sinema filmine uyarlanan “Rico ve Oskar” dizisi ve 
Sıkı Arkadaşlar ve Spagetti Canavarı ile çağdaş çocuk 
edebiyatının ustalarından sayılan ödüllü yazar Andreas 
Steinhöfel, Kiralık Canavar ile özgün, hiçbir şeyden 
korkusu olmayan bir kız karakteri okurla buluşturuyor.

Gianna hiçbir şeyden korkusu olmayan bir 
kızdır. Ta ki bir canavar ziyaretine gelene dek. 
Peki bu canavar onun hakkında bu kadar çok 
şeyi nereden biliyor?
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kitaplarında rastladığımız teknik so-
rular da bu kitapta çağa en uygun bi-
çimde seçilmiş. Örneğin “Tekerliği kim 
icat etti?” ya da “Parayı ilk kim buldu?” 
gibi “zamane” çocuklarının öyle pek de 
ilgisini çekmeyecek sorular yerine, “İlk 
elektronik postayı kim gönderdi?”, “Pa-
teni kim icat etti?”, “Zaman makinesini 
ilk kim hayal etti?”, “İlk şarkıyı kim kay-
detti?” gibi çağdaş soruları içeren kitap, 
modern çağın meraklı zihinleri için 
de bir başvuru kaynağı oluşturuyor. 

Serinin diğer kitaplarının soruları-
na eklemlenen ve merak kütüphanesi-
ne bir tuğla daha ekleyen Acaba Kim, 
modern çağın meraklı çocuklarını ha-
yat yolculuğunda soracakları pek çok 
soruya hazırlarken, temelde soru sor-
mayı onlar için keyifli ve eğlenceli bir 
yolculuğa dönüştürüyor. 

bir o kadar da eğlenceli ve destekle-
yici çizimleri ile zenginleşen kitap, 
çeşitli disiplinlerden pek çok soru-
yu ve yüzlerce farklı cevabı içeriyor.

Çocuk edebiyatının merkezlerin-
den biri olan Fransa’da 2003 yılında 
yayımlanan kitap, çocuğa kendi be-
deni, ruhu, tarihi, etrafındaki doğa ve 
toplum hakkında pek çok ciddi soru-
yu eğlenceli biçimde sordurarak, zih-
ninde ilerleyen yıllarda yapacağı keşif 
ve araştırmalarla zenginleştirebile-
ceği sağlam ve sarsılmaz katmanlar 
oluşturuyor. Kitapta yer alan tüm so-
rularsa, başlıkları ve içerikleriyle sor-
mayı ve sorgulamayı korkulan değil, 
keyif alınan bir sürece dönüştürüyor. 

SORMAKTAN KORKMA!
Türünün benzeri kitaplarda kar-

şılaştığımız “Narsist kimdir?” yerine 
“Kimler aşkı kendinde bulur?” soru-
sunu soran ya da çocukların bırakın 
cevabını merak etmeyi, sorusundan 
bile ürkebileceği “Hermafrodit kim-
dir?” sorusunu, “Kim hem erkek hem 
de dişidir?” sorusuyla değiş tokuş eden  
Acaba Kim, bu yolla çocuğun ilgisi-
ni canlı tutarak, onu cevapları bulma  
yolunda cesaretlendiriyor.  

“Ben kimim?”, “Kim yazar ola-
bilir?”, “Tarihin akışını kim değişti-
rebilir?” gibi sorular ve yanıtlarıyla, 
okurlarına idealleri ve hedefleriyle il-
gili bir başlangıç noktası oluşturmada 
yardımcı olan kitap, bu yolla onları 
gelecekte yapacaklarının sınırsızlığı-
na da hazırlıyor. Bunun yanında pek 
çok yetişkinin gitmeye ya da gitse bile 
söylemeye çekindiği psikologların 
mesleğini “Kim psikoloğa gider?” soru-
su etrafında açıklayan kitap, psikolog-
luğu bir meslek olarak tanımlayarak, 
ileride ihtiyaç duyduğunda psikoloğa 
gitmeyi “normalleştirecek” zihinle-
rin oluşumuna da katkıda bulunuyor. 

Bu zamana kadar merak duygu-
sunu temel alan benzer tarzda çocuk  

Acaba serisinin son kitabı Acaba 
Kim, çoğunun cevabını biz yetişkin-
lerin bile merak ettiği sanat, felsefe, 
psikoloji, doğa, teknik, tarih, toplum 
bilimleri ve daha pek çok alandan top-
lam 55 soruyu meraklı zihinlere sor-
duruyor, sorgulatıyor.

Çocukların öğrenme motoru olan 
merak, sorularla ve akabinde gelen 
sorgulamayla şekilleniyor. Her ne ka-
dar ihtiyaç, öğrenmeyi tetikleyen bir 
unsur olsa da, çocuklarda öğrenmeyi 
motive eden asıl unsur ilgi olarak kar-
şımıza çıkıyor. Acaba Kim bu açıdan 
merak duygusunu canlı tutmasıyla, 
ilgi odaklı bir öğrenme metodunun 
kaynak kitaplarından biri olmaya 
aday. Veronique Deiss’in sade ama 

Merak kütüphanesine 
acaba kim girecek?
Acaba Kim, genç beyinlerin sanattan felsefeye, doğadan teknik konulara ve toplum bilimlerine 
uzanan çok geniş bir yelpazedeki farklı disiplinlerle ilgili sorabileceği soruları içeriyor. Okurları soru 
sormaya, sorgulamaya, yanıt aramaya teşvik ediyor.

Ani Ceylan ÖNER

Acaba Kim?
Laura Jaffé, Alain Korkos

Resimleyen: Veronique Deiss
Çeviren: Işık Ergüden

Tudem Yayınları, 80 sayfa

www.tudem.com
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in Korkos

A
caba kim

?

Acaba
 kim? kim?

Laura Jaffé
Alain Korkos

Resimleyen: Véronique Deiss

Toplamda 55 soru; bazıları eğlenceli, bazılarıysa 
oldukça ciddi konular hakkında... 

100’lerce farklı cevap; doğa, uzay, sanat, duygular ve tarih 
üzerine... Keşfetmeye hazır mısın? Haydi birlikte soralım:  

 Acaba kim?

Meraklı çocuklar 
soru sormaya 

bayılırlar, 
öyle değil mi?

Kim yazar 
olabilir?

Kim bir ay su içmeden yaşayabilir?

Tarihin akışını Kim 
değiştirebilir?

Kar kürelerini Kim 
icat etti?

Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan 
çıktı? Önce kim?

Bizi Kim mutlu 

edebilir?

Uzayda Kim 
yaşıyor?

Peki, bu 
sorulara 

nasıl cevap 
vermeli

? 

olabilir?
Kar kürelerini 

Peki, bu 
sorulara 

nasıl cevap 
vermeli
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Aziz Nesin’in bir öyküsünden uyarlanmış olan The Dance of the Eagle and the Fish bugün çoktan 
kayıplara karışmış bir güzel kitap. Edebiyat, resim, çeviri ve uyarlama alanında dört büyük ustanın 
ortak imzasını taşıyan kitabın hâlâ Türkçe baskısı yok.

Renksiz, kasvetli bir şehir: Lond-
ra. 1986 yılının Ağustos ayı. Üniver-
sitenin hazırlık sınıfında öğrendiğim 
İngilizcemi geliştirmek, bir umut bi-
raz da okul harçlığımı kazanmak için 
geldiğim bu memlekette kimsesizim. 
Londra bana İngilizce yerine hayat 
pratiği yaptırıyor. Eş dosttan yol için 
aldığım borç paralar suyunu çekmek 
üzere. Neyse ki sonunda bir, hatta iki 
iş buluyorum. Gündüzleri bir konfek-
siyonda, haftanın iki gecesi de bir mat-
baada çalışıyorum. 

Matbaada işbaşı yaptığım gün ta-
nıştığım, birlikte dergi ve gazete katla-
dığımız Kağan’la hemen kaynaşıyoruz. 
Makine başı sohbetlerimiz mesaimiz 
bitene, güneş doğana kadar sürüyor. 
Kaldığım misafirhanedeki sıkıntıla-
rımı dinleyince tereddütsüz, “Bizde 
kalabilirsin,” diyor. Haber vermeden 
kapısına dikildiğim bir pazar sabahı, 
tıpkı davetindeki gibi içtenlikle karşı-
lıyor beni. Londra renkleniyor. Yıllar 
sürecek bir dostluğun başlangıcına 
“Hoş bulduk,” diyorum. Kağan’ın res-
sam olduğunu evinde kalmaya başla-
yınca öğreniyorum. Hayatın ressamı 
kime dokunsa, kime merhaba dese, 
kiminle oturup kalksa hayatına renk 
katıyor; yaptığı her şeyi güzelleştiriyor. 

KAYIPLARA KARIŞAN KİTAPLAR
Ben iki ay sonra Türkiye’ye dönü-

yorum. Kağan ise Londra’nın griliğini 
renklendirmeyi kendine iş ediniyor, 
orada kalıyor. Yıllar geçtikçe resimleri 
dünyanın sayısız şehrinde, önemli ser-
gi mekânlarında sergileniyor. Bolonya 
Çocuk Kitapları Fuarı’nın 1989-1991 
yıllarındaki kataloglarında illüstratör 
olarak yer alıyor. Resimleri de kendi 
gibi... İçtenliğinin, coşkusunun, me-
rakının ve insanlara olan sevgisinin 
rengi tüm resimlerine, özellikle de  

resimlediği çocuk kitaplarına yansı-
yor. Bu kitaplar içinde bir tanesi var 
ki 2001 yılında basılmış olmasına rağ-
men sahafiye olmuş durumda. İnter-
netin sunduğu kolaylıklara rağmen bir 
kopyasını edinebilmek oldukça güç.

The Dance of the Eagle and the Fish 
(Kartalla Balığın Dansı) adlı bu kita-
bın metni, sadece yazdıklarıyla değil 
baskılara karşı aydın duruşuyla da 
usta olan Aziz Nesin’in “Gökler Kra-
lıyla Denizler Güzellik Kraliçesinin 
Unutulmaz Sevi Öyküleri” adlı öykü-
sünden uyarlanmış. Öykünün İngi-
lizce çevirisini Nazım Hikmet, Oktay 
Rifat, Latife Tekin, Bejan Matur gibi 
şair ve yazarların eserlerini de İngiliz-
ceye kazandıran yetkin çevirmen Ruth 
Christie yapmış. Öyküyü çocuk kitabı 
olarak uyarlayan ise Alison Boyle. Ori-
jinal metinle uyarlanmış metin karşı-
laştırıldığında, hem çevirinin hem 
de uyarlamanın ne kadar yetkinlikle 
yapıldığı anlaşılıyor. Kitabı okuduğu-
nuzda iyi bir Aziz Nesin öyküsünden 
süzülmüş yoğun bir tat dimağınızda 
kalıyor. 

DÖRT BÜYÜK USTA
Kitapta, yüce dağlarda yaşayan, 

göklerin korkusuz kralı yaşlı Kartal ile 
denizlerin güzellik kraliçesi genç Balık 
arasındaki imkânsız aşk anlatılıyor. 
Kartal ile Balık’ın aşkının çarpıcılığı 
metinde güçlü bir şekilde aktarılırken, 
Kağan’ın resimlerinde de bu duygu 
aynı çarpıcılıkla öne çıkıyor. Öyle ki 
metni okumadan bile Kartal’ın gözbe-
beğinde yansıyan Balık’tan ve Balık’ın 
gözbebeğinde yansıyan Kartal’dan 
aralarındaki aşkı okumak mümkün. 
Tıpkı Kağan gibi cıvıl cıvıl, her biri bir 
çocuk saflığı ve güzelliğinde olan re-
simler, UNESCO Asya ve Pasifik Kül-
tür Merkezi tarafından 2000 yılında  

düzenlenen Noma Resimli Kitap İl-
lüstrasyonları Konkuru’nda da ödül 
almış. 

Kitabın sonunda Kartal göklerde 
ölümüne en güzel dansını yapıyor ve 
kavuşamadığı sevgilisinin yaşadığı 
denize düşüyor. Balık ise Kartal’ın 
kendisine olan sonsuz sevgisiyle ka-
natlanarak, tam da onun suya düştü-
ğü noktadan gökyüzüne yükseliyor ve 
dünyanın, denizlerin, göklerin o güne 
dek hiç görülmemiş en muhteşem 
dansını yapıyor. 

Tıpkı Kartal ve Balık gibi yaşamı-
nı en güzel danslarla yoğun bir şekil-
de dolduran Kağan, çocuk dostlarına 
kendi renklerini bırakarak 2011 yılı-
nın yazında erkenden aramızdan ay-
rıldı. Edebiyat, resim, çeviri, uyarlama 
alanında dört büyük ustanın ortak im-
zasını taşıyan The Dance of the Eagle 
and the Fish’in hâlâ Türkçe baskısının 
olmaması büyük bir eksiklik. Kitabın 
resimlerine bakan çocukların göz-
bebeklerinde Kağan’ın tebessümünü 
görünce bu eksikliğin sızısını daha  
derinden hissediyorum. 

İmkânsız bir aşkın renkleri

Doğan GÜNDÜZSahaf Dükkânı

The Dance of the Eagle and the Fish
Öykü: Aziz Nesin

Resimleyen: Kağan Güner
Uyarlayan: Alison Boyle
Çeviren: Ruth Christie

Milet Publishing Ltd., 32 Sayfa
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insanı bir araya toplamış. Ancak 
Babil’in tersine burada insanların an-
laşabildiği, heyecanlarını paylaşabil-
diği ortak bir dil var: çocuk kitapları. 

KİTAPLAR VE TOHUMLAR
Mayıs ayında Milano’da yapılacak 

olacak Expo 2015 adlı uluslararası ser-
ginin “Dünyayı Doyurmak, Yaşam İçin 
Enerji” başlıklı teması, Bolonya Kitap 
Fuarı’nda da “Kitaplar ve Tohumlar” 
bölümüyle yansımasını bulmuş. Bu-
rada doyurmak sözcüğü sadece kar-
nın doymasını değil, aynı zamanda 
kültürel bir doygunluğu, tüm yiyecek 
ve kitaplara eşit ulaşabilme hakkını 
da kapsıyor. Tam da bu doğrultuda 
Frigo Vide (Boş Buzdolabı) kitabına 
“Kitaplar ve Tohumlar” ödülü verildi. 
Gaëtan Dorémus tarafından yazılıp 
çizilen bu kitap, aynı apartmandaki 
komşuların buzdolabında kalan birer 
parça yiyeceği bir araya getirip, her-
kesin karnını doyurabileceği nefis bir 
tarta dönüştürmelerini anlatıyor. Tabii 
diğer apartmanlarda da aynı şey yapı-
lınca her yere yayılan bir şehir sofrası 
kuruluyor. Doremus bu kitabı yazıp 
çizerken Türkiye’deki Gezi olayları 

sırasında kurulan uçsuz bucaksız 
sokak ve meydan sofralarını 

görmüş müdür bilinmez ama 
anlattığı böylesi güzel bir 
hikâye. 

Bu yıl fuarın onur ko-
nuğu Hırvatistan’dı. Ta-
nıtım broşüründe “Slav 
mitolojisine göre suyun 
bitkinliği alıp götüren, 

dirilten ve görüşü keskin-
leştiren bir özelliğe sahip 

olduğu, çocuk hikâyelerindeki 
anlatımlarda da özel bir içtenlik 

sağladığı, anlatıcı ile dinleyenin 
ruhları arasında ömür boyu sürecek 
bir birliktelik oluşturduğu,” belirtiliyor. 
Bu yaklaşımla Hırvatistan’ın teması 

giriş yoluna serilmiş, üzerinde Alice’in 
içine düştüğü “Harikalar Diyarı”nı yö-
neten Kupa Kraliçesi’nin resmedildiği 
kırmızı halı, fuarın harikalar diyarına 
götürüyor ziyaretçileri. İçeriye girer 
girmez illüstratörlerin iletişim bilgile-
rinin, portfolyolarının, çalışmaların-
dan küçük örneklerin asıldığı uzunca 
birkaç pano karşılıyor bizi. İrili ufaklı, 
rengârenk, yüzlerce, belki de binlerce 
not, resim, kartvizit yan yana izleyici-
lere göz kırpıyor. Ziyaretçilerin kimisi 
beğendiği için, kimisi fuar hatırası ola-
rak, bir kısmı da gerçekten çizeriyle bir 
çalışma yapma düşüncesiyle topluyor 
kartları. Bu panoların karşı sırasında 
fuarın 50 yıllık ödül tarihi içinde se-
çilen kitapların yer aldığı “sihirli” bir 
sergi vitrini var. Sihri de yazarların, 
çizerlerin, editörlerin, yayıncıların, 
akademisyenlerin, fuar organizatörle-
rinin bunca yıllık emeğini, çabasını, 
heyecanını derleyip bugüne taşıma-
sında gizli. 

Yetmişten fazla ülkenin, 1200’ü 
aşan yayıncının katıldığı fuar, Babil 
Kulesi gibi her dilden her kültürden  

Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı ilk 
kez 4 Nisan 1964 tarihinde açılmış. İki 
yıl sonraki fuarda illüstrasyon ödülü 
verilmiş, 1967 yılındaysa illüstrasyon 
sergisi yapılmış. Bu iki adım Bob No-
orda, Maurice Sendak, Bruno Munari 
gibi ünlü çizerlerin de fuara katılması-
nı sağlamış. Fuar bugün çocuk kitapla-
rı üzerine çalışan çizerlerin, yazarların, 
editörlerin, uzmanların, yayıncıların, 
ajansların bir araya gelerek kitaplarını, 
projelerini, deneyimlerini paylaştıkla-
rı, tanışıp bağlantı kurdukları, yayın 
haklarını alıp sattıkları önemli bir 
buluşma yerine dönüşmüş durumda. 
Bolonya fuarının heyecanı sadece fuar 
alanıyla da sınırlı kalmıyor; çağlayıp, 
yüzlerce yıllık binaların korunageldiği 
şehir merkezine, kitapçılara, kütüpha-
nelere de taşıyor.

30 Mart – 2 Nisan tarihleri arasın-
da gerçekleştirilen fuar açısından 2015 
yılı, gerek çocuk kitapları için verilen 
ödüllerin 50. yılı olması, gerekse Alice 
Harikalar Diyarında kitabının yayım-
lanışının 150. yıldönümüne denk gel-
mesi nedeniyle özel bir yıldı. Fuarın 

Çocukça düşler  
fuarı: Bolonya
Çocuk kitaplarına ilgi duyan herkes için sihirli bir çekiciliği vardır Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı’nın. 
2015 yılı fuarın ellinci, Alice’in Harikalar Diyarı’na gidişininse 150. yıldönümüydü. Biz de çocuk 
kitaplarının “Harikalar Diyarı”na bir göz atalım dedik...

Doğan GÜNDÜZ
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Güney Afrika’da  
okuma yazma ve çok dilli 
öğrenimi geliştirme üzerine çalışan 
bağımsız bir araştırma ve geliştirme 
birimi olan PRAESA, Cape Town Üni- 
versitesi’yle birlikte çalışıyor. PRAESA’ 
nın çocukların okuma yazmayı öğ-
renmesi, kitaplara ulaşabilmesi için 
yaptığı çalışmalar nedeniyle bu ödülü 
aldığı belirtildi.

Ayrıca fuar programındaki sayısız 
panel, toplantı, tartışma ve atölye ça-
lışmaları katılımcılar için bulunmaz 
fırsattı. Jürilerin ödül verirken seçimi 
hangi kriterlere göre yaptıklarına ilişkin 
açıklamaları; alanın önde gelen isimle-
rinin, genç yazar ve çizerlere yönelik 
olarak üretim sürecine ve sonrasında 
ürettiklerini nasıl yayımlatabilecek-
lerine dair deneyimlerini paylaşması; 
elektronik kitapların üretimi ve dağı-
tımı, dünya çocuk kitapları yayıncılı-
ğındaki son durum, interaktif uygula-
malar, çocuk kitaplarında engellilik ve 
farklılık temalarının işlenişi, çocuk ve 
felsefe gibi pek çok konu üzerine yapı-
lan toplantıların her biri ufuk açıcıydı. 

kitabına verildi. Kitabın, küçük bir 
çocuğun korkularına ağır basan me-
rakını anlatan sade ama çınlayan bir 
hikâyesi olduğunu belirten jüri, kita-
bı görsel bir şiir olarak değerlendirdi. 
Kurgu dışı kitap dalındaki ödülü ise 
Anne-Margot Ramstein’ın yazdığı, 
Matthias Aregui’nin resimlediği Avant 
Après (Önce Sonra) adlı kitap aldı. Jü-
rinin kitapla ilgili yorumu, “Akıp giden 
zamanın hoş yöntemlerle zekice resme-
dildiği” şeklindeydi. “Yeni Ufuklar” da-
lındaki ödülü Ruth Kaufman ile Raqu-
el Franco’nun yazıp Diego Bianki’nin 
resimlediği, alfabenin harflerini fiil 
merkezli anlatan Abecedario adlı kitap 
aldı. “İlk Eser” ödülü ise Portekiz’den 
Maria Ana Peixe Dias ve Inês Teixeira 
do Rosário’nun ortak çalışması olan La 
Fora (Dışarıda) adlı kitaba verildi.

ZENGİN BİR FUAR
Fuardaki, en heyecan verici konu-

lardan biri ise İsveç tarafından verilen 
ve kısaca ALMA olarak bilinen Astrid 
Lingren Ödülü’nü kimin alacağıydı. 
Kazananın açıklanacağı saatte tıklım 
tıklım dolu olan salonda nefesler tu-
tuldu. İsveç’teki ödül törenine canlı 
bağlantı yapıldı ve jüri başkanı ödü-
lün PRAESA’ya verildiğini açıkladı. 

“Denizlerde Yaşamak, Hikâyelerde Ya-
şamak” olarak seçilmiş. 

Fuarın en güzel bölümlerinden biri 
de çizerlerin sergileri. Ünlü isimlerden 
sanat okulu öğrencilerine, illüstratör-
lerden bu alana yeni adım atan sanat-
çılara, 60 ülkeden 3000 adayın 15.000 
eseri arasından 300’ü, ünlü çizer Svjet-
lan Junaković ve Charles Kim’in de yer 
aldığı jüri tarafından seçilerek sergi-
lendi. Catarina Sobral’ın “Deniz Kızı 
ve Âşık Devler” sergisi, 2014 yılında 
H. C. Andersen ödülünü kazanan ve 
bu yılın illüstrasyon kataloğunun ka-
pağında resmi yer alan Brezilyalı çizer 
Roger Mello’nun sergisi, yazısız kitap 
diye de adlandırabileceğimiz “Silent 
Book” sergileri, ziyaretçilerin en çok 
uğradığı yerler arasındaydı. Japon çi-
zer Yoko Imoto’nun “Teşekkürler Bo-
lonya” adlı sergisiyse, insanı tatlı düş-
lere çağıran sakin bir köşe olarak fuara 
renk kattı. Hırvatistan’ın 150 yıllık il-
lüstrasyon tarihini gösteren “Çocuklu-
ğun Derin Suları ve Limanları” başlıklı 
sergi de fuarda özel bir yer tutuyordu. 

Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı’nda 
çocuk kitabı üretimini teşvik etmek 
amacıyla birçok ödül veriliyor. Bu 
yıl 42 ülkeden toplam 1250 eser baş-
vurmuş. Kurgu dalındaki ödül, Lizi 
Boyd’un The Flashlight (El Feneri) adlı 
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istiyor. Roger baba ise “Herkes birileri-
nin uşağıdır. Cumhurbaşkanı da Ame-
rikalılar, Ruslar ve Fransızların uşağı,” 
diyerek tavrını belli ediyor.

BİR GELECEK DÜŞÜ
Öte yandan Michel evinin du-

varındaki Lenin, Marx ve Engels fo-
toğraflarının yanındaki Victor Hugo 
resmini kaldıran René dayısını anla-
makta zorlanıyor. Burada Hugo fotoğ-
rafı duvardaki bir resim olmaktan öte-
ye geçiyor. Zaten kitabın kurgusunda 
ve kahramanların kişilik özelliklerin-
de, Hugo’nun romanı Sefiller’den yan-
sımalar hissediliyor. René dayı, Sefiller 
romanının, kürek mahkûmuyken zen-
gin bir burjuvaya dönüşen kahramanı 
Jean Valjean’ı hatırlatıyor. 

Tüm dünya çocukları gibi küçük 
Michel de bu yaşamda kendine öyle ya 
da böyle bir yer edinmek zorunda. Erte-
si yıl ilkokul diplomasını cebine koyup 
altıncı sınıfa başlamayı ve filozof gibi 
“delirmeden” karmaşık şeyler öğren-
meyi düşlüyor. Çünkü “sadece çocuklar 
geçmişin utançlarını silebilir ve gelece-
ğin savurduğu tehditlerle savaşabilir.”

Michel’e hamile kalan annesini terk 
etmiş. O yüzden Michel, “zengin ko-
münist” olarak kendisini şaşırtan da-
yısı René’nin nüfusuna kayıtlı. Çün-
kü annesi Pauline’in birlikte olduğu 
Roger’in başka bir eşi, evi ve çocukları 
var. Bu arada annesinin, Roger babasını 
aldattığını da biliyor.

Roger babası ve annesi çocuk sahi-
bi olmak istiyorlar. Gittikleri büyücü, 
Michel’in, annesinin karnını kapadı-
ğını ve anahtarını sakladığını, çocu-
ğun bu anahtarı çıkarması gerektiğini 
söylüyor. Michel, günün birinde, aşkı 
Caroline’in de kendisinden bir anah-
tar isteyeceğini öngörerek, çöplükte 
iki anahtar arıyor ve buluyor. Hem de 
çöplükte yatıp kalkan, edebiyat ve fel-
sefe diplomalı bir filozofun yardımıy-
la... Çünkü bu “deli-filozof ”, Michel’in 
annesi için bulduğu anahtarın, kendi-
sini de o çöplükten kurtaracak anahtar 
olduğuna inanıyor.

Michel, bir yandan ailesini ve ma-
hallesini anlatırken, bir yandan da ba-
basının radyosu aracılığıyla dünyada 
ve ülkesinde olup bitenleri takip edi-
yor. Bu arada Kongo İşçi Partisi de dik-
katini çekiyor. Bizzat Tanrı tarafından 
gönderildiğini açıklayan ülkenin cum-
hurbaşkanı, aynı zamanda partinin 
de başkanı. Sıkı komünist René dayı, 
Michel’in da işçi partisine katılmasını 

İstendiğinde olmayan, olduğu za-
man ise istenmeyen şey nedir?.. Sanki 
bir bilmece gibi: büyümek... Yaşamın 
“en felsefi” biyolojik olayı. Küçükken 
büyümek isteriz, büyüdüğümüzde ise 
hep çocuk kalmak... Siz gelin de bir 
çocuğa anlatın bunu. Büyümek için 
acele eder çocuklar.

Fransızca yazan Kongo doğum-
lu yazar Alain Mabanckou, kendi 
hayatından da izler taşıyan Yarın 20 
Yaşında Olacağım adlı romanında, 
“şahlanan kapitalizmi” ve Afrika’nın 
geleneksel yapısı içinde kadınların ha-
yatını, on yaşındaki Michel’in gözün-
den anlatıyor. Birinci tekil şahıs anlatı-
mıyla kitap, Afrika’da doğup büyüyen 
ve orada eğitim gören küçük bir ço-
cuğun iç dünyasının kapısını aralıyor. 
Çok sayıda edebiyat ödülü almış, ro-
manları, şiirleri ve düzyazıları on altı 
dile çevrilmiş olan Mabanckou, yalın 
dili, ustaca kurgusu ve renkli karakter-
leriyle, okuru Afrika’nın “geleneklere 
bağlı” dünyasına götürüyor.

1970’li yıllar... Pazarda fıstık satan 
annesi Pauline, bir otelde resepsiyonist 
olarak çalışan üvey babası Roger, hem 
komünist hem de zengin olmayı başa-
ran dayısı René, aşkı Caroline ve can 
dostu Lounès ile Michel, Kongo Halk 
Cumhuriyeti’nde yaşıyor. Michel, bü-
yüyünce babası gibi yakışıklı olmayı 
hayal ediyor. Babasının radyosundan 
İran Şahı, İdi Amin, Enver Sedat, Ra-
hibe Teresa isimlerini duyuyor. Rüya-
larında bu uzak ülkelere gidiyor, başka 
dillerde konuşuyor ve yirmi yaşında 
bir delikanlıya dönüşüyor.

Michel, çok şeyin farkında... He-
nüz on yaşında olsa da, mesela erkek-
lerin, aynen öz babası gibi, kadınları 
aldattığını biliyor. Roger onun gerçek 
babası değil. Bir jandarma olan ger-
çek babası, iki ölü doğumdan sonra 

Yarın 20 Yaşında Olacağım, Kongo doğumlu Fransız yazar Alain Mabanckou’nun kendi hayatından 
da izler taşıyan romanı. Yazar bir yandan on yaşındaki Michel’in gözünden Afrika’daki hayatı 
anlatırken, bir yandan da dünyanın ve Afrika’nın 1970’li yıllardaki politik panaromasını çiziyor.

Hayriye MENGÜÇ

Zor iştir büyümek

Çoğul Kütüphane

Yarın 20 Yaşında Olacağım
Alain Mabanckou

Çeviren: Sibel Kuşca
Timaş Yayınları, 320 sayfa
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içinde bulur. Cennetinin cehenneme 
dönüşmesi hiç de zor değildir! Köy-
de yaşanan tüm bu tuhaflığın farkı-
na varan tek kişi ressam Georg’dur; 
Benjamin’in bir şekilde uyanmasını 
sağlar ama bunun bedelini ağır öder.

İYİLİK KİSVESİ ALTINDA
Daniel Höra çok etkileyici ve sü-

rükleyici bir roman yazmış. Bir insanı 
kendi tarafına çekmek isteyenlerin uy-
guladığı yöntemleri, bariz kötülüğün 
nasıl da iyilik olarak sunulabileceğini, 
farklı insanların ortak hedeflerinin 
nasıl da yok edici olabileceğini, “bir-
lik beraberlik” kavramının tehlikeli  
boyutlarını ustalıkla anlatıyor. 

Dünyadaki vahşi sürüklenişi dü-
şününce, Höra’nın eserinin bir kıla-
vuz kitap niteliği taşıdığını söylemek 
hiç de abartı olmaz. “Bu insanlar 
nasıl bu hâle geliyor?” sorusunun ya-
nıtını Höra’nın satırlarında rahatlık-
la bulabilirsiniz. Aşırı sağcı hareket 
PEGIDA’nın 2014 yılında Dresden’de 
300 kişiyle toplanmışken, üç ay sonra 
aynı yerde nasıl olup da 18 bin kişiye 
ulaştığı sorusunun yanıtını da... Du-
rum vahim aslında. Farkında olmanın 
ilk koşullarından biri de okumaktan 
geçiyor. Tabii doğru kitapları!

Benjamin’e gösterdiği anne şefkati, 
Reinhold’un öğütleri, Freya’nın ilgisi 
delikanlının bu aileyi kolayca kabul-
lenmesini sağlar. Kendisinden bir-
kaç yaş büyük olan ikizlerden aynı 
ilgiyi görmese de bu yeni insanların 
Benjamin’in hayatına heyecan kattığına 
şüphe yoktur.

Önce çevredeki ilgiye muhtaç, has-
ta insanlardan başlarlar. Uta onları zi-
yaret edip, kendi hazırladığı merhem 
ve ilaçlarla şifa dağıtır. Derken sıra 
terk edilmiş, harap hâldeki eski hal-
kevinin onarılmasına gelir; evlere tek 
tek bildiri yollayıp herkesten yardım 
isterler. Katılım beklenenin üzerin-
de olur. Halkevini onarınca toplanıp 
konuşabilecek bir mekânları olur. 
Üstelik folklor çalışmalarıyla insanla-
rın birbirine daha da yakınlaşmasını 
sağlarken bir yandan da eğlenirler. Ne 
güzel! Onlar iyi insanlardır, herkesin 
iyiliğini istemektedirler. Ülkenin ah-
vali kötüye giderken yöre insanları 
kendi değerlerine sahip çıkmaktadır!

CEHENNEME İLK ADIM
Bu arada Benjamin ikizlerle bir-

likte eski havaalanı civarında toprakta 
gömülü cephaneyi bulmaya çalışmak-
tadır. İkizler ona tüfek kullanmayı 
öğretir. Cephaneyi bulmakta başarılı 
olamayan bekçi köpeklerinden pek 
memnun değillerdir. “Saf ırk değil 
de, ondan,” der Konrad. Reinhold 
yemek sohbetlerinde Benjamin’i bil-
gilendirmeye devam eder; Nasyonal 
Sosyalistler’in özgür seçimle iktidara 
geldiğini, Hitler’in savaş çıkmasını 
istemediğini, demokrasinin iyi, temiz 
ve güçlü olanı sulandırdığını anlatır. 

Böylece kendini sıkı bir faşist çev-
rede bulan Benjamin’in neler olduğu-
nu anlaması, nasıl bir tehlikeye bulaş-
tığını fark etmesi zaman alır. Yaşadığı 
her çelişkide, kafasında ne zaman bir 
soru işareti belirse, onların aslında iyi 
insanlar olduğu ve başkalarının iyiliği-
ni istedikleri savıyla savunmaya geçer 
benliği ve kaçınılmaz olarak, kendi-
ni hiç tahmin edemeyeceği olayların 

Kendini taraf olmak zorunda 
hissedip aslında oraya ait olmadığı-
nı bilmek zor olmalı. Sürü kültürü-
nün sinsiliği, hoyratlığı ve yıkıcılı-
ğıyla baş edebilmek hiç kolay değil. 

Daniel Höra’nın Vahşi Sürü’sünde 
Benjamin’in içine düştüğü du-

rum işte tam olarak bu. Oysa-
ki ne kadar da yapıcı ve ku-
caklayıcı bir süreçle başlıyor 
her şey!

On beş yaşındaki Ben-
jamin’in kaçışıyla başlıyor 
Vahşi Sürü. Peşine düşen in-

sanlar, ardından gelen köpek 
havlamaları ve yaşadığı kor-
kudan anlaşılan o ki Benjamin 

görmemesi gereken şeyler 
görmüş. Hikâyesini en baş-
tan başlıyor anlatmaya. 

ORTAK DEĞERLER
Almanya’da “Tanrı’nın 

unuttuğu” bir köyde teyzesi, 
eniştesi ve iki kuzeniyle sakin 
ve pek de mutlu olmayan bir 

hayat süren Benjamin’in 
tek dünyası kitaplardır. 

Yaz sonuna doğru bir 
kadın, iki adam ve üç 

gencin köye gelmesiyle 
Benjamin’in hayatı de-

ğişmeye başlar. Reinhold 
ve Uta ile kızları Freya, 
Hartmut ve Konrad ile 

Gunter adlı ikizlerin 
yakınlardaki bir 

çiftliğe yerleşmesi, 
köy halkının da 

hayatına yenilikler 
getirir. Birbirinden 
kopuk ve ilgisiz ya-

şayan kasaba halkının 
dünyasına girmeleri 

pek de zor olmaz. 
Onlara çevreyi ve yöre 
insanlarını iyi tanıyan 

Benjamin rehberlik 
eder. Uta’nın, anne 

babasını yıllar önce 
kaybetmiş olan 

Buraya Kadarmış adlı gençlik romanıyla tanıdığımız Alman yazar Daniel Höra, Vahşi Sürü’de aşina 
olduğumuz bir konuyu gündeme getiriyor: Hiç beklemediğimiz bir anda, biz daha nasıl olduğunu bile 
kavrayamadan taraf olmak! Peki, faşizm kol gezerken "tarafsızlık" mümkün mü acaba?

Demet ELKÂTİPFaşizmin sessiz adımları...

Vahşi Sürü
Daniel Höra

Çeviren: Dilan Muradoğlu
On8 Kitap, 276 sayfa
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Laurent Lemire’in kitabında daha 
pek çok deli dâhi var. Tuhaflıkları ve 
başarılarıyla bu insanlar, bilimin deli-
liği bağrına bastığını göstermektedir. 
Acaba her dehada bir tutam delilik var 
mıdır? Delilik dâhi olmanın sonucu 
mudur, yoksa nedeni mi? Lemire’in 
Laurent Schwartz’tan yaptığı bir alıntı 
bu soruların yanıtlanmasına yardımcı 
olabilecek nitelikte: “Matematikte bir 
şeyler bulmak, bir ketlemeyi ve bir gele-
neği yenmektir. Yıkıcı değilseniz ilerle-
yemezsiniz.” Tanımı gereği gelenekleri 
tanımayan delilik, yıkmayı kolaylaş-
tırıyor olsa gerek. Yerine daha iyisini 
yapmak ise delinin bedeninde bir de 
dehanın olup olmamasına bağlı.

Topluma sorulacak olsa dehala-
ra delilik yakışır, çılgınlık onlara ayrı 
bir sevimlilik katar. Oysa belki de bu 
dâhiler, çektikleri acılar nedeniyle 
delilikten kurtulma karşılığında de-
halarını gönüllü terk ederlerdi. Ama 
hiçbirinin böyle bir seçim hakkı ol-
madığından, medeniyet biraz da deli 
dâhilerin acıları pahasına ilerlemeye 
devam ediyor.

harflerinin özel bir anlamı var mı diye 
sorduğunda, Dirac “Hayır” der. Öy-
leyse gazetecinin bu harfleri istediği 
gibi yorumlaması kendisi için uygun 
mudur? Dirac’ın yanıtı “Evet”tir. Gaze-
teci, araştırmaları hakkında bilgi verip 
veremeyeceğini sorunca da “Hayır” 
yanıtını alır. Bütün söyleşiyi beş on 
sözcük sarf ederek bitirir Dirac. 

MANTIKSIZ MANTIK ÜSTÂDI
Yirminci yüzyılın en büyük ma-

tematikçilerinden Gödel, zehirlen-
mekten korkar. Mantık konusundaki 
çalışmalarıyla ünlü deha, korktuğu-
nun başına gelmemesi için son derece 
mantıklı ama hiç de romantik olma-
yan bir çözüm bulur. Karısı olacak 
hanımdan yemeklerini tatmasını ister. 
Bu sayede zehirlenmeden yetmiş üç 
yaşına kadar yaşar. Öldüğünde otuz 
bir kilodur; çünkü kendisinin geliş-
tirdiği ve hiç de mantıklı olmayan bir 
beslenme rejimi uygulamakta, sadece 
tereyağı yemektedir.

Mantığın bir başka büyük ismi ve 
Gödel’in arkadaşı Emil Post, dehası 
ile aynı ölçüde kabul görmüş deliliği 
yüzünden, ders verebileceği bir eğitim 
kurumu bulmakta çok zorlanır. Elli 
yedi yaşında ölüm döşeğindeyken, sü-
rekli fikirlerini çalan birinden yakınır. 
Hırsızlıkla suçladığı kişiyse en az onun 
kadar ünlü bir deli olan Gödel’dir. 

Hâlâ aramızda olan bir çılgın ve 
alabildiğine yoksul bir deha da Rus 
matematikçi Grigori Perelman’dır. Ona 
deli demelerinin nedeni, XX. yüzyılın 
en büyük matematik sorularından 
birini çözdüğü için kendisine verilen 
milyon dolarlık ödülü geri çevirmesi-
dir. Perelman’ın bu yaptığı delilik mi-
dir, yoksa bilginin parayla satılmasına 
karşı sergilediği, selam durulmayı hak 
eden bir tavır mı, orası tartışılır.

Delilikle deha arasında gizli bir ge-
çit olduğu hepimizin malumu. Çılgın 
Dâhiler, bilimin farklı alanlarına dam-
gasını vurmuş bilim insanlarının, bü-
yük acılar çekme pahasına da olsa bu 
gizli geçitteki yürüyüşünü anlatıyor. 

Laurent Lemire, delilik ile deha 
arasındaki ilişkiyi incelerken, deliliğin 
kucağında yaşayan bilim insanlarını 
anlatmış. Kimler yok ki aralarında?.. 
Nobel ekonomi ödülü sahibi John 
Nash bilim camiasında delilik müsa-
bakası düzenlenseydi en başa güreşir-
di kuşkusuz. Nash, bir dönem kendi-
ni Antarktika imparatoru zanneder. 
Öğrencilerinden birine gezegenler 
arası araç ehliyeti verir. Uzaylılar ona 
gazeteler aracılığıyla yalnız kendisinin 
okuyabildiği mesajlar göndermekte-
dir. Papa’dan Birleşmiş Milletler’e bir 
sürü etkin makamı, uzaylı istilacılar-
la görüşmek için bir dünya hüküme-
ti kurulması konusunda ikna etmeye 
çalışır ama başarılı olamaz. Böylesi 
iyi niyetli çabalarının karşılığında 
dönem dönem hastaneye kapatılarak 
ödüllendirilir.

Elektrik mühendisliğinin babası 
Nikola Tesla, Edison’a “Bu elektrik öyle 
dağıtılmaz, doğrusu alternatif akımla 
taşımaktır,” der ve haklı çıkar. Sayısız 
icadın altında imzası vardır ama üç ra-
kamına takmıştır kafayı. Manhattan’da 
yalnız başına yaşadığı otel odasında 
her şeyin üçe bölünebilir olmasını is-
ter. Odasına girmeden önce bloğu üç 
kez tavaf eder. Yemek yerken tabağı-
nın etrafına üç peçete koyar. Geleceği 
gören bir yöntem geliştirdiğini iddia 
eder. 400 kilometre mesafeden etkili 
bir ölüm ışını keşfettiğini duyurur.

Kuantumun dev fizikçilerinden 
Paul Dirac sadece mecbur kaldığında 
konuşur. Onunla söyleşi yapan bir ga-
zeteci soyadının önündeki P, A ve M 

Delilikle deha arasında gizli bir geçit olduğu hepimizin malumu. Çılgın Dâhiler, bilimin farklı 
alanlarına damgasını vurmuş bilim insanlarının, büyük acılar çekme pahasına da olsa bu gizli geçitteki 
yürüyüşünü anlatıyor. 

Toprak IŞIK

Deliliğin kucağında bilim

Bilim Kitaplığı

Çılgın Dâhiler
Laurent Lemire

Çeviren: Işık Ergüden
Kırmızı Kedi Yayınları, 188 sayfa
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1970'lerden bu yana çocuklar için
kitaplar yazıp resimleyen

Can Göknil'den bir dostluk masalı

Öykümüzün kahramanı bir tembel hayvan. Onlara yavaş hayvan
diyenler de var. Orta ve Güney Amerika'nın tropik ormanlarında yaşıyorlar.

Günlerinin neredeyse 15 saatini uyuyarak geçiriyorlar. Onlara tembel
denmez de ya ne denir? Ama kahramanımız tembel olduğunu kabul etmiyor.

O sadece yavaş. Neden mi? Tabii ki dostluk için!

    ”CAN ve MİYU”
          bant öyküleriyle      

    facebook sayfamızda...


