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İyi Kitap’ta bu ay…

İktidarların kitapla mücadelesi, kitabın 
tarihi ile yaşıttır belki de. “Uygunsuz” 
fikirler taşıyorlar diye, dünyanın her 

yerinde,  yüzlerce yıldır kitaplar sansüre 
uğruyor, toplatılıyor, yakılıyor. Bazen milli 

hassasiyetler bahane ediliyor bu kıyıma 
bazen dini hassasiyetler. Kimi zaman ahlak 
adına yakılıyor kitap dağları, kimi zaman 

birlik bütünlük adına.
Kim unutabilir ki İskenderiye Kütüphanesi’ni 

yakan ateşi? Ya da Nazi’lerin 1933 yılında 
başlattığı kitlesel kitap yakma ayinlerini?

Peki, temel görevi bilimsel bilgi üretmek ve 
yaygınlaştırmak olan bir kurumun, 50 bin 
kitabı toplatıp imha etmesine ne demeli? 
Hem de “kültürel uygunluk” adı altında! 

Bu kitaplardan biri de Gökkuşağının Tüm 
Renkleri adında resimli bir çocuk kitabı. 

Adından da anlaşılacağı gibi, farklı yaşayış 
ve inanış biçimlerine hoşgörü öğütleyen 

barışçıl bir eser bu. Neredeyse tüm dünyada 
tartışmasız kabul gören evrim teorisini 
bile “yok” saymakta sakınca görmeyen 

TÜBİTAK, bu eseri de toplatıp yok etmiş. 
Yakışır!

Bu tür gerici uygulamaların biteceği, 
Gökkuşağının Tüm Renkleri altında  
özgürce düşünüp yaşayabileceğimiz  

günlere özlemle… 

Hayata dair pek çok şey gibi Nâzım 
Hikmet’i de okul sıralarından kalk-
tıktan sonra tanıdık. O, her dönemin 
muhalifi her iktidarın tehdidiydi. 
Oysa bir yanıyla, başka türlü yaşamak 
elinden gelmeyen iflah olmaz bir ide-
alist, bir romantikti. Toplum ve dün-
ya için ön gördükleri doğrudan kendi 
hayatının bir tezahürü, kendi değerle-
rinin ifadesiydi. “Yazılarım otuz - kırk 
dilde basılır, Türkiye’mde, Türkçe’mle 
yasak!” diye isyan etmişti bir şiirinde. 
Şimdi elimizde Nâzım adlı resimli bir 
çocuk kitabı var. Düzene inat, küçü-
cük yaşta bu koca şairle tanışalım diye.

Çocuk kitabı da aslında lafın gelişi. 
Zira hepimiz çocuk kitaplarının aslın-
da gerek çocuklarla birlikte gerekse 
ruhumuzun ihtiyacı olarak bir başımı-
za her yaşta okunduğunu biliriz. Gün-
düz Vassaf’ın, Talat Sait Halman’ın 

Ders kitaplarına 
inat, şair ‘Nâzım’ 
artık çocuk kitabında

önerisiyle şiir formatında kaleme al-
dığı, Dilem Serbest’in sıcacık bir şe-
kilde resimlediği Nâzım kitabı tam da 
çocukluğunu kaybetmemiş herkese  
hitap eden böylesi kitaplardan biri. 

KÜÇÜK MEMET VE KÜÇÜK 
NÂZIM BULUŞUNCA

Aylak Adam tarafından yayımla-
nan kitap, merkezine çocuğu yerleş-
tirmiş. Hal böyle olunca hem Nâzım 
Hikmet’in çocukluktan ölümüne ka-
dar hayatını hem de bu anlatıya 11 
yaşından yetişkinliğine kadar çerçe-
ve oluşturan oğlu Memet’i bir arada 
görüyoruz. Gündüz Vassaf, bitmek 
bilmeyen hapis yılları ve 50 yaşında 
askere çağırılışı sonrası Türkiye’yi 
terk ederek Rusya’ya kaçmak zo-
runda bırakılan babasını 11 yaşına 
kadar göremeyen Memet’i Nâzım’la  

Hayatı boyunca 
siyasi ve toplumsal 
mücadele içinde olan 
Nâzım Hikmet’ten 
öğrenilecek en önemli 
ders, bütün sıkıntılara 
karşın, bütün 
dayatmalara inat 
umuttan bir saniye 
olsun taviz vermemek.

buluşturuyor. Yalın bir dille ve sürük-
leyici bir akışla kaleme alınan kitap, 
çocuklara kendilerini birer hayat kah-
ramanı olarak hissettirecek güçte.

Kitap boyunca şairin anlatılan 
döneme denk gelen yalın üsluplu şi-
irlerinden parçalar, Vassaf ’ın anlatı-
sına eşlik ediyor. Bu noktada Nâzım 
Hikmet’in eşit ve adil bir dünya dü-
zenine denk gördüğü komünizmi 19 
yaşında üniversite eğitim için gittiği, 
ardında da zorunlu sürgün olarak 50’li 
yaşlarda yeniden yerleştiği Sovyetler 
Birliği’nde gördükleri üzerinden nasıl 
sınava tâbi tuttuğunu da görüyoruz. 
“İlk çocuğum, ilk hocam, ilk yoldaşım, 
19 yaşım” dediği dönemde, gördüğü 
tüm eksiklik ve haksızlıklara karşın 
komünizme olan inancını koruyan 
şair, Vassaf ’ın ifadesiyle o en berrak re-
simlerle bir kayıt tutucuya dönüşüyor: 
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Bu inat, bu irade, bu umut sayesin-
dedir ki Nâzım Hikmet cezaevinde de 
özgürlüğünü korumasını bilir; hayatı-
nı adadığı ideoloji uygulamada, karşı 
durduğu bir başka tür baskı rejimine 
dönüştüğünde bile, direnebilir.

BİRAZ EKSİK BİRAZ FAZLA
Kitaba dair getireceğim eleştiri ise 

iki hususa dair. Her ne kadar kurgu 
Memet’in on bir yaşından başlayarak 
babasının ve kendisinin hayat döne-
meçlerinden geçse ve doğal olarak 
Memet’in annesi Münevver Hanım 
üzerinde yoğunlaşsa da gözlerim ister 
istemez Nâzım’ın ilk sevgilisi Lena ve 
son aşkı Vera’dan bahsedilirken ha-
pis yıllarının vazgeçilmez ve çilekeş 
destekçisi, aşkı ve eşi Piraye Hanım’ı  
aramadan edemiyor....

Bir de Osmanlı’nın son dönemin-
de, Kurtuluş Savaşı’nın verildiği yıllara 
dair bölümde okuduğum şu satırlara 
takılıyorum: 

“Bolu’da çocuklar korkuyor
İmam, elinde sopa, bağırıyor
‘Haydi, namaza!’
Camide erkeklerden ‘Hu!Hu!’ sesleri.
Onlar kendilerine para veren 
İşgal ordularından yana.”
Buradaki imam vurgusu, çocukları 

genelleştirmeye ve önyargıya yönlen-
dirme gücüyle rahatsız ediyor beni. 
Osmanlı döneminden arzu edilen ka-
darının arzu edildiği biçimde alınıp, 
geri kalan her şeyin inkâr edildiği bir 
düzende, çocukların kendi yargıları-
nı oluşturacak noktada kalmak ve bu 
denli keskin ifadelerden kaçınmak 
daha yararlı olur, diye düşünüyorum.
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BABA OĞUL HİKÂYESİ
Gündüz Vassaf ’ın, baba ile oğ-

lun devlet politikaları ve hayatın do-
ğal akışı nedeniyle kesintiye uğrayan 
hikâyesine yaklaşımı son derece şef-
katli. Nâzım Hikmet’in şiirlerinden 
yapılan isabetli alıntılar, anlatının 
gücüne güç katıyor. Bu noktada her 
okuru kendisi ve ailesi ile yüzleştire-
cek, zorlu sorular sorup sahici yanıtlar 
aratacak bir güç gizli. Dilem Serbest’in 
özenli, belleğe kazınan çizimleri ve ya-
yınevinin özenli basımı da kitabı elden 
bırakmadan bir çırpıda okunur kılan 
diğer kıymetli unsurlar.

Kitabı kapattığımda ise geriye en 
çok, bireyliğinden taviz vermeden 
toplumsallaşmanın ve kendini yok et-
meden dayanışmanın o en güzel tanı-
mı kalıyor çocuklara vasiyet niyetine:

“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşcesine,
Bu hasret bizim.”
Oğlu başta olmak üzere çocukla-

ra hitap eden şiirleriyle, kendisinden 
esirgenen bağı inadına kuran Nâzım 
Hikmet’in bu topraklara daha söyle-
yecek çok şeyi var. Ne de olsa, yaşa-
ma hakkı başta olmak üzere layıkıyla 
kendi olmanın ve inandıklarından 
taviz vermeden yaşamanın en büyük 
mücadeleye dönüştüğü bugünlerde, 
bu dizeler eşliğinde kişiliğini ve haya-
tını şekillendiren çocuk, genç ve yetiş-
kinlere her zamankinden daha da çok  
ihtiyaç var...

Karin KARAKAŞLI

Nâzım
Gündüz Vassaf

Resimleyen: Dilem Serbest
Aylak Adam Yayınları, 84 sayfa

“Nâzım yazıyor gördüklerini
Şiirleri fotoğraf gibi. 
Serbest, özgür,
Ne kafiye, ne vezin.”
Her zamanın ve her coğrafyanın 

muhalifi Nâzım Hikmet, hayatının son 
yıllarını geçirdiği Sovyetler Birliği’nde 
Stalin dönemi baskıları ile karşılaşınca 
da başta sanatçılar ve yöneticiler ol-
mak üzere düzenin her bir katmanına 
eleştirilerini açık yüreklilikle yönelt-
mekten çekinmiyor:

“Gördüğü her yerde 
Haksızlığa kızmaktadır.
Her şeyden önce şairliği gelir,
Aklında, şiirlerinin çevirisi.
Sözünü esirgemez, yakınır,
‘Kelimelerimle oynamış,
Yazmışsınız yazmadıklarımı.
Lideriniz Stalin’in
Gözüne girme endişenizde,
Tiyatronuz da rezalet 
Korkunuzdan sanatınız,
Aldatarak eğlendirmek.’ ”

UMUT HEP BAKİ
Hayatı boyunca siyasi ve top-

lumsal mücadele içinde olan Nâzım 
Hikmet’ten öğrenilecek en önemli 
ders, bütün sıkıntılara karşın, bütün 
dayatmalara inat umuttan bir saniye 
olsun taviz vermemesi. Tıpkı yıllar 
önce cezaevindeyken dediği gibi:

“… ağız dolusu gülmeyi unutma 
hiçbir zaman.

İçerde on yıl, on beş yıl,
daha da fazlası hatta
geçirilmez değil,
geçirilir,
kararmasın yeter ki
sol memenin altındaki cevahir.”
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Arayış Ormanı, gerçek dünya ile büyülü bir diyarın iç içe geçtiği bir öykü anlatıyor. Bu açıdan Neil 
Gaiman’ın Yokyer veya Yolun Sonundaki Okyanus romanlarını hatırlattığı gibi China Miéville’in 
kaleme aldığı Unlondon adlı eseri de akla getiriyor.

Yankı ENKİ
Büyülü bir 
İstanbul öyküsü

Deniz’in kendi geçmişine ve geleceği-
ne dair öğreneceği gerçeklerle dolu bir 
ormandır. 

Geçmişte İşeyen Atmaca gibi bir 
yeraltı edebiyatı örneğiyle ses getiren, 
daha önce de Tılsım-ı Kudret ve Oza-
nın Şarkısı gibi fantastik kurgu kitap-
larıyla hayal gücünün peşinden gi-
deceğini müjdeleyen Canbaba; yakın 
zamanda Fener Balığının Kayıp Işığı 
ve Valizdeki Kedi gibi iki çocuk kitabı 
kaleme alarak okur kitlesini genişlet-
ti. Arayış Ormanı da bu genişlemenin 
devam ettiğini, Canbaba’nın her yaşa 
hitap eden öykülere imza atmakta ne 
kadar başarılı olduğunu kanıtlıyor.

Sonuçta, sadece çocukların ya da 
gençlerin değil, yetişkinlerin de hâlâ 
devam eden bir yolculukta olduğunu, 
hâlâ kendimizle ilgili öğrenecek bir 
şeylerimizin olduğunu hatırlatıyor 
Canbaba. Romandaki bir tılsımcının 
dediği gibi, “Öğrenecek çok şeyin var 
ve yollar sana en iyi şekilde öğretmen-
lik yapacaktır.”

de akla getiriyor. Arayış Ormanı’nda, 
on iki yaşındaki kahramanımız Deniz’ 
in atıldığı sürükleyici serüven ise 
Terry Pratchett’ın Diskdünya serisin-
de gördüğümüz, o her bölümde gide-
rek artan tempo ve heyecanı aratmı-
yor. Bu örneklerin de gösterdiği gibi, 
Arayış Ormanı’nı, yabancı romanların 
bizi davet ettiği fantastik atmosferi 
fazlasıyla sunacağına ikna olduğumuz 
bir serinin ilk romanı olarak değerlen-
dirmek mümkün.

Kahramanımız Deniz, biraz hayal-
perest, yaşıtlarından farklı bir çocuk-
tur. Onun hayalperestliğinde en büyük 
etken ise ona sürekli tuhaf öyküler 
anlatan babasıdır. İstanbul’un gizemli 
ikiz kardeşi olan ve gizli bir kapıyla ge-
çilen büyülü bir dünyanın masallarını 
anlatır babası ama Deniz, gün gelecek, 
o masallardaki gerçekliği kendi gözle-
riyle görecektir. Deniz’e babasından bu 
dünyanın öyküleri miras kalır ancak 
sadece öyküler değil; bazı sırlar da mi-
ras kalmıştır ona. Babası, iki farklı İs-
tanbul arasındaki kutsal kapının koru-
yucusu, kısaca “bekçi”dir. Yeni “bekçi” 
ise Deniz olacaktır. Üst İstanbul ve Alt 
İstanbul arasındaki bu büyülü kapının 
sorumlusu olmak elbette hiç kolay de-
ğildir. Deniz, artık tüm dünyayı ilgi-
lendiren bir yolculuğa çıkmak zorun-
dadır. Biri büyülü, diğeri gerçek, her iki 
dünyanın da kaderi onun ellerindedir. 

Tılsımlar, büyücüler, ruhlarla dolu 
bu fantastik macera, Deniz’in yüzleş-
mek zorunda kalacağı gerçeklerle dolu 
Arayış Ormanı’nda son bulur. Burası, 
sadece ağaçların göğe kadar yüksel-
diği bir orman değil, aynı zamanda 

Arayış ya da yolculuk gibi kav-
ramlar gündelik hayatımızın popüler 
sözcükleri arasına gireli uzun zaman 
oldu. Hatta o kadar çok dile getirilir 
oldular ki böylesi kavramların içi biraz 
da boşalmaya başladı. Hâlbuki arayış 
ya da yolculuk, edebiyatın temelinde-
ki kavramlardı. Özellikle de fantastik 
kurgu gibi hayal gücü ile gerçekçili-
ğin sınırlarının örtüşmediği bir ede-
biyatın yapı taşlarından oldu bu söz-
cükler. Homeros’un Odysseia’sından 
Tolkien’in ölümsüz eseri Yüzüklerin 
Efendisi’ne kadar birçok eser, bize 
neyi aradığımızı en iyi anlatacak, doğ-
ru adresi en iyi gösterecek rehberin  
edebiyat olduğunu kanıtladı.

İşte Göktuğ Canbaba’nın gençle-
re hitaben yazdığı Arayış Ormanı, bu 
geleneğin hâlâ devam ettiğini, Türk-
çe edebiyatın da bu doğrultuda zen-
ginleştirilebileceğini düşündüren bir 
roman. Adından anlaşılabileceği gibi 
bir arayış öyküsü anlatıyor bu kitap. 
Ancak iyi bir fantastik eserin yapacağı 
gibi, çok uzaklarda değil aslında çok 
yakınlarda yapılan bir yolculuğa sah-
ne oluyor. İstanbul’un sokaklarında 
fantastik bir dünyanın kapıları açılı-
yor. Aradığımız cevaplar o kapının ar-
dında mı yoksa daha mı yakınımızda? 
Arayış Ormanı’nın heyecanlı öyküsü-
nün odağında bu soru yatıyor.

Arayış Ormanı, gerçek dünya 
ile büyülü bir diyarın iç içe geçtiği 
bir öykü anlatıyor. Bu açıdan Neil 
Gaiman’ın Yokyer veya Yolun Sonun-
daki Okyanus romanlarını hatırlattığı 
gibi China Miéville’in genç okurlar 
için kaleme aldığı Unlondon adlı eseri 

Arayış Ormanı
Göktuğ Canbaba

Doğan Egmont Yayıncılık, 264 sayfa
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Çocuklara göz kırpan, yetişkinleri sarsacak kitaplara!

Burcu ARMAN
Öcülerden korkmayan 
çocuklara

en büyük ödev ve fakat gerçekleri de 
unutmamak gerek diyor Friot satır 
aralarında. Ve belki birilerine kızma-
nın kötü bir şey olmadığını anlatıyor 
çocuklara. Şöyle söylüyor; “Kahrama-
nın her zaman paçayı kurtardığını ve 
masalların hep mutlu sonla bittiğini 
sanıyorsanız yanılıyorsunuz, üzgü-
nüm. İşin bu kısmı da siz görmeyeli 
epey modernleşti.” 

Friot, her öyküsünde onları ger-
çekten anlayan bir dost gibi elinden 
tutuyor. Yaşadıkları, 
düşündükleri, hayal 
kurdukları hiçbir 
şeyin yanlış olma-
dığını anlatarak 
onlara yollarını 
kendi bulmaya 
teşvik ediyor. En az 
onlar kadar muzır. Durdu-
ğunuz yerden bakınca aslın-
da sert vuruşlar bunlar ama 
çocuk aklınıza geri dön-
düğünüzde hatırladıkla-
rınızla keyfinizi yerine 
getirecek öyküler. 
Tabii yemeğini 
yemezse öcülerin 
onu alacağını 
düşünmesini hâlâ 
istemiyorsanız.

Babasının annesini aldattığına şahit 
olmanın dayanılmaz ağırlığıyla? Ya da 
en basitinden odaya vuran yaprağın 
gölgesiyle?  Yalnızca korkular mı? Ço-
cukluğunuzu düşünün; sıkıldığınız, o, 
dakikaların yüzyıllara eş değer yavaş-
lıkta geçtiği anlarda ne yapardınız? 
Tabii ya hayaller! Yetişkin bir bireyin 
“gündüz düşleri” olarak tanımladığı 
şeyler değil miydi o sıkıcı anları kurta-
ran. Mesela yalnızca yaşlılarla dolu bir 
büyükbaba doğum gününde, karşınız-
da oturan Isabelle teyzeye doğru bir 
kaşık yoğurt fırlattığınızı düşünmez 
miydiniz? Tamam belki düşünmenin 
ucu biraz kaçıp hayal eyleme dönüşe-
bilir ve ortalık “biraz” karışabilir ama 
bu sizin suçunuz mu? Hayal gücünün 
böyle bazı yan etkileri de var elbet!

Bazen babanızın mesleğini söyle-
mek hoşunuza gitmeyebilir. Herkes 
doğruyu bilmek zorunda mı? Bazen 
iki yüz metre uzunluğunda tanker 
kaptanı olabilir mesela ya da gizli ajan. 
Sonra bir de büyüklerin dünyasında 
dikkat çekebilmek var. Ki kabul eder-
siniz ki büyük bir mesele! İzlediği filmi 
konuşmaya çalışan yetişkinler için ma-
sada çırpınan bir ufaklık olduğu kimi 
zaman gözden kaçabiliyor örneğin. 

Peki ya gerçekler? Bernard Friot’un 
asıl sırrı belki de burada. Zira onun 
kurgusundaki hayal gücü, 
“yemeğini yemezsen öcüler 
seni yemeye gelecek” türün-
den değil. Gerçekleri olduğu 
gibi gözler önüne serip bun-
larla nasıl başa çıkabileceğini 
anlattığı öyküler onunkiler. 
Babanın neden evden gitti-
ğini bilebilirsin, bunun kendi 
suçun olduğunu da düşün-
men normal ama bu senin 
suçun değil. Birilerini sevme-
mek de öyle. Örneğin sinek-
leri öldüren büyükanneyi! Ne 
yani siz yetişkinler dünyada 
tanıdığınız herkesi sevdiği-
nizi mi iddia edeceksiniz? 
Evet onlara sevgiyi öğretmek 

Bazı çocuklar muzırdır. Yerli ye-
rinde durmaz, ne zaman ne söyleye-
ceği belli olmaz; insanı daha doğrusu 
anne babaları sürekli alarm halinde 
tutarlar. Başkasının yanında şaak diye 
verdikleri cevabı nasıl çevireceğiz gibi 
endişelerle. İşte Bernard Friot’un ses 
verdiği çocuklar onlar! Peki onlar ne-
den böyle? Belki en çok bu sorunun 
cevabı ve hatta açıklamalı cevapları 
Şipşak Hikâyeler serisinde. 

Sizi bilmiyorum ama ben yetiş-
kinlerin de kesinlikle çocuk kitabı 
okumaktan vazgeçmemesini savunan-
lardanım. Çünkü insan büyüdükçe “o 
zamanlar”ı unutuyor. Nasıl düşündü-
ğünü, nelerden ne çıkarımlarda bu-
lunduğunu ve hatta hayata nasıl bakıp, 
nasıl algıladığını. Hele ki elinizde Friot 
gibi çocuğun sesi olmayı başarabilmiş 
bir yazar varsa bu fırsatı kaçırmama-
nız gerekiyor. Zira Friot’un öykülerini 
okurken insan kendisinin “çocuk aklı 
işte” dönemlerine uzanıyor olaylara ve 
nesnelere bakışını hatırlayıp kendini 
gülümserken buluyor. 

Sert gerçeklerin, değil çocukların, 
yetişkinlerin bile hayatını sarstığı bir 
dünyadayız. Her gün yaşanan felaket-
ler yetişkinlerin “çocuklara nasıl anla-
tacağız” sorularıyla kafa patlatmasına 
neden oluyor. Oysa Friot, hayal gücü-
ne sahip çocukların bunu kullanarak 
neler başarabileceğini gösteriyor. Çöp 
tenekesinde yaşayan bir adamın varlı-
ğıyla nasıl başa çıkabilir ki bir çocuk? 

Şipşak Hikâyeler-3 Kimim Ben?
Şipşak Hikâyeler-4 Sesimi Duyan Var mı?

Bernard Friot
Türkçeleştiren: Tuvana Gülcan

Tudem Yayınları, 104 ve 88 sayfa

kimim ben? e imi n  m ?

Çocuklara göz kırpan, yetişkinler

anlayan bir dost gibi elinden 
r. Yaşadıkları, 
dükleri, hayal 
kları hiçbir 
yanlış olma-
anlatarak 
yollarını 

bulmaya 
ediyor. En az 
kadar muzır. Durdu-
yerden bakınca aslın-
vuruşlar bunlar ama 

aklınıza geri dön-
üzde hatırladıkla-
keyfinizi yerine 
ek öyküler. 
emeğini 
se öcülerin 
acağını
mesini hâlâ 
yorsanız.

Hikâyeler-3 Kimim Ben?





6

Köpeğiniz birden bire insana dönüşse ne yapardınız? Max ve babasının yaşadığı bu eğlenceli  
deneyimi Paul Maar aktarıyor bizlere.

Olcay Mağden ÜNAL
Haberler kötü: 
Bello insan oldu!

Max’lı bölümlere daha yakın hissedi-
yor tabii, ne de olsa esas olan samimi-
yet. Bir de Bay Bello gerçeği var elbet-
te. Maar’ın başta köpekken sonra insa-
na dönüşen Bello’ya yazdığı konuşma-
lar ve köpek-adamın hareketleri çok 
eğlenceli. Bu etkinin Türkçe metinde 
de okura yansıması sebebiyle yeri gel-
mişken çevirmen Süheyla Kaya’nın  
hakkını teslim edelim. 

Hazır metinle birlikte çeviriye de 
dokunmuşken kapanışı ufak bir ser-
zenişle yapmakta beis görmüyorum. 
Art arda gelen cümlelerde sıkça kelime 
tekrarlarına rastlanıyor, bunların met-
nin nihai hale getirilmesi esnasında dü-
zeltilmeleri gerektiğini düşünüyorum. 
Bir de maalesef sıklıkla karşıma çıkan 
bir “oldukça” meselesi var. Oldukça; 
epey, bir hayli, fazlaca anlamları taşı-
maz, kullanımında amaçlananın aksine 
cümleyi olumsuza, vurguyu aza çeker. 

Eğer herhangi bir kelimeyi, cüm-
leyi yahut deyimi özellikle çocuk ki-
taplarında yanlış bir şekilde ele alırsak 
o kitabı okuyan çocukların dili neden 
yanlış kullandıklarını sorgulama hak-
kımız da ortadan kalkar. Bu sebeple 
bilhassa çocuk kitabı yayımlayan ya-
yınevlerinin işlerini bir parça daha  
dikkatle ele almaları gerekir. 

Henüz ilk kitabı Türkçe’ye çevri-
len üç bölümlük Bay Bello’nun Mace-
raları, babasıyla yaşayan on yaşındaki 
Max ve köpeği Bello’nun tanışmasıyla 
başlar. Bir gün Max eczacı babasıyla 
birlikte, yaşlı ve hayli tuhaf bir kadının 
getirdiği mavi sıvının bitkileri aşırı bir 
hızla büyütüp bir de üstüne şekillerini 
değiştirdiğini fark eder. Tabii o mavi 
sıvının biraz kaza biraz da Max’ın 
muzırlığı sonucu yere döküleceğini 
kim bilebilirdi ki? Ve sonra Bello’nun 
o sıvıyı içip insana dönüşeceğini de... 
Aslında Max’a göre hava hoştur ama 
babası, Bello’nun bir an önce köpek 
gibi davranmayı bir kenara bırakma-
sını istiyordur. Yoksa bir üst kattaki şu 
güzeller güzeli Bayan Lichtblau’ya ne 
diyecektir? Ve ne yazık ki başlarındaki 
tek dert bu değildir.

BELLO MÜZİK SEVİYOR
Maar’ın en sevdiğim yanı ana 

hikâyeyi hayal gücünün sınırsızlığı 
içinde hızla akıtırken aralara serpiştir-
diği, hayatın içinden kopup gelen ger-
çeklikler. Bu kitapta da onlardan biri, 
Max’ın okul arkadaşıyla yaşadığı tatsız 
ve kısacık bir anda, karşımıza zorbalık 
olarak çıkıyor: Güçlünün zayıfa zul-

mü ve kaba kuvvetin kor-
kaklığa yenik düşüşü. Ne 

kadar tanıdık, değil mi? 
Oysa ki “alt tarafı” 

çocuk kitabı işte. 
Bay Bello ve 

Mavi Mucize 
okura iki 

farklı koldan 
anlatılıyor: 

Birinde 
ne olup 
bittiğini 

Max’ın ağzından 
dinliyoruz, diğe-
rindeyse devreye 

tarafsız bir anlatıcı 
giriyor. İnsan ister 

istemez kendini 

Çocuk edebiyatı denildiğinde be-
nim için apayrı bir yeri olan Paul 
Maar’ı, kitapları dilimize çevrilmeden 
çok önce tanıyan ve onu kendi dilin-
den okumaya erken yaşlarda başlayan 
şanslı insanlardanım. Bir zamanlar in-
sanlar para vermeden de çocuklarını 
yabancı dil öğrenebilecekleri okullara 
gönderebiliyorlarmış demek ki, başka 
bir galaksinin en ücra gezegeninden 
gelen kesin bilgi... 

Tabii o sıralar Maar’ın Almanya’ 
nın en önemli ve tanınan çocuk kitabı 
yazarlarından olduğunu, belki de ilk 
kez bir kitabını elime alıp yazdığı ke-
limeleri sökmeye çalıştığım sıralarda 
Uluslararası Alman Gençlik Edebiyatı 
Ödülü’yle (1996) bir de üstüne Hans 
Christian Andersen Madalyası’na 
(1997) layık görüldüğünü bilmiyor-
dum. Bilsem de umurumda olur muy-
du? Sanmıyorum. Çünkü çocuktum 
ve neyse ki çocukları etkilemek için 
başvuracağınız basit yollar hiçbir işe 
yaramaz; adı afili ödüllerinizi, som 
altından heykellerinizi ve de varaklı 
plaketlerinizi bir kenara atabilirsiniz.

AH, SEN Mİ GELDİN BAY BELLO?
Yazar daha çok –epey geç de olsa– 

Can Yayınları tarafından dilimize 
kazandırılan Sams serisiyle tanınsa 
da bu kez bir diğer ünlü karakteriyle 
karşımızda: Bay Bello. Sams’ın aksine 
bu serinin çizimleri benim bayıldığım, 
birçok insanınsa fazla klasik bulduğu 
tipik Alman çizgisiyle Ute Krause’ye 
ait, Paul Maar’ın kendisine değil. 

Bay Bello ve Mavi Mucize
Paul Maar

Resimleyen: Ute Krause
Türkçeleştiren: Süheyla Kaya

Can Çocuk Yayınları, 248 sayfa
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Bir çırpıda okunuveren, tıpkı bir çocuğun nefes almadan bir olayı hikâye etmesi gibi, tek parça halinde 
yazılmış bir öykü Juju. Savaşı ve ödenen bedelleri, küçük bir kız çocuğunun gözünden ve ağzından 
başarıyla yansıtmış.

Alev KARAKARTALHer şeye rağmen; Juju

kurmuyorum, çalışıyorum” 
cevabı gibi kimi anlatılar 
bir hayli sinematografik.

Belki çocukların dikka-
tinin uzun sürelerle odak-
lanamadığından hareketle, 
öyküyü bölümler halinde 
kaleme almak; her akşam 
bir küçük bölümü okuma 
kolaylığı sağlaması açısın-
dan daha elverişli olabilir-
miş. Ama olmasa da ‘olmuş’.

Ancak, kapaktaki suya 
bırakılmış can simidi gör-
seli, olmamış. Juju’nun ai-
lesiyle birlikte hikâyesinin 

can simidiyle hiç ilgisi olmaması yü-
zünden değil sadece; görselin boğul-
muş ölü çocukları, en çok da görün-
tüsü ciğerimizi yakan Aylan bebeği 
anımsatmasının, gereksiz bir dramatize 
etme girişimi olduğu için de... 

Yine de Juju - Beni Unutma, birçok 
bakımdan yazılması gereken ve iyi ki 
yazılmış bir öykü. Dünyanın en hak-
kaniyetsiz koşullarına maruz kalan bir 
çocuğun büyüme ve kim olduğunu öğ-
renme yolculuğuna tanıklık ederken, 
aynı zamanda her şeye rağmen umu-
du yeşerttiği, dostluğa ve dayanışmaya 
vurgu yaptığı için özellikle kıymetli...

Hülasa, bu kitap, bir “her şeye rağ-
men” kitabı...

kahramanları -Juju’nun arkadaşı Ir-
mak, anne ve babası, 5 numaradaki 
Melahat Hanım Teyze- bile; yalnızca 
Suriye’de 5,5 milyon çocuğun savaş 
mağduru olduğu, 10 bininin öldürül-
düğü, ailesini kaybeden 8 binden fazla 
çocuğun tek başına ülkesini terk ettiği, 
denizde boğulduğu, çölde gömüldüğü 
gerçeğiyle televizyondaki haberlerde 
olsun, yüzleşmekten kaçınıyor.  

Belki bir tek istisna, mülteciler-
le çalışan üniversiteli Cengiz abi. O 
Juju’ya istediği her şeyi anlatabil-
sin diye bir kayıt cihazı vermeseydi, 
biz onun hüzün ve umutla ördüğü 
hikâyesini, Sezer’in kaleminden dinle-
yemeyecektik.

Bir çırpıda okunuveren, bölüm-
lenmemiş; tıpkı bir çocuğun nefes 
almadan bir olayı hikâye etmesi gibi, 
tek parça halinde yazılmış bir öykü 
Juju. Öyküdeki yan karakterler de en 
az kahramanın kendisi kadar kanlı-
canlı, tanıdık. Çiğdem Sezer, verimli 
ve ödüllü bir yazar. Savaşı ve ödenen 
bedelleri, küçük bir kız çocuğunun gö-
zünden ve ağzından başarıyla yansıt-
mış. Belli ki bir zamanlar çocuk oldu-
ğunu hatırlamayı başarabilmiş şanslı 
azınlığın bir üyesi.

Korkudan yabancılarla konuşma-
yan küçük kardeş Teslime’nin dilinin 
çözülme sahnesi ve Juju’nun mülte-
ci arkadaşı Azer’in kurduğu hayal-
ler sorulduğunda verdiği “Ben hayal  

Biz yetişkinlerin en acı-
nası, en trajik hallerinden 
biri galiba unutmak. Ba-
zen hayat kurtarsa, devam 
edebilmek için bile isteye 
unutmaktan başka çare kal-
masa da; hayatın en kadim 
gerçeğini, bir zamanlar he-
pimizin çocuk olduğu ger-
çeğini zamanın bir anında, 
yolculuğumuzun bir nokta-
sında, çoğu kez farkına bile 
varmadan öylesine unutu-
vermek… Sonrası ‘içimde-
ki çocuk’ röportajları... 

Hâlbuki bir hatırlasak, 
kişisel tarihimizin başlangıç yılları-
na bir an için olsun dönebilsek bilir-
dik: Çocuklar her şeyi görür, kayde-
der. Yanlarında fısıltıyla konuşurken, 
dünya başına yıkılıyorken ve bir şey 
yokmuş gibi davranırken, birbirimi-
zi sevmezken, savaşırken ve sevişir-
ken; anlarlar, fark ederler. Ölümü de  
bilirler, dirimi de…

Juju, Çiğdem Sezer’in Suriyeli kü-
çük mülteci kahramanı da biliyor: “Ben 
televizyon haberlerini izlemeyince Fatı-
ma ölmemiş mi oluyor? Nenem ölmemiş 
mi oluyor? O bombayı atanları gördüm. 
Bombanın Fatımaların evine düştüğü-
nü gördüm. Her şey olurken gördüm...” 
Sadece görmekle kalmıyor Juju. Tıpkı 
savaşın oradan oraya savurduğu diğer 
çocuklar gibi anlıyor, sorguluyor.  

Juju - Beni Unutma, Sezer’in ço-
cuklar ve gençler için yazdığı dördün-
cü kitap. Kitabın arka kapağındaki ta-
nıtım yazısında, savaşın en ağır bede-
lini ödemek zorunda olan çocukların 
suskunluklarından sıyrılıp seslerini 
duyurabilmelerinin önemi vurgulan-
mış. Vicdanımızın, kalbimizin dili 
olabilsinler diye.

Zira bırakın JuJu’nun bahçede-
ki armut ağacına çıkmasına kızan 1 
numaradaki teyzeyi ya da onu ‘kirle-
tir’ diye evine almayan 2 numarada-
ki teyzeyi; öykünün halden anlayan 
ve yardımcı olmaya çalışan Türkiyeli  

Juju - Beni Unutma
Çiğdem Sezer

Bilgi Yayınevi, 72 sayfa
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Joan Aiken’in masal dünyasına yeni üyeler kazandırdığı kitabı Uyurgezer Ayı, Tudem Yayınları’ndan 
çıktı. Denizler tanrısı Poseidon’dan Âdem’le Havva’ya kadar fantastik dünyanın dokunulmaz sayılan 
kahramanları bile bu kitapta birer masal karakterine dönüşüyor.

E. Nida DİNÇTÜRKTaptaze masallar

ile denizler tanrısı Poseidon’un aşkını 
anlatan Bir Sepet Su masalı. Neredeyse 
yıldırım aşkıyla birbirine vurulan ve 
kısa sürede evlenip denizler altında ya-
şamaya başlayan Poseidon ile Josslyn’in 
aşkı çok geçmeden iki erkek çocukla 
taçlanır. Gel zaman git zaman Josslyn, 
denizaltı yaşamının kendisi için ne ka-
dar zorlu olduğunu fark eder ve büyük 
aşkı ile yollarını ayırma kararı alırlar. 
Bu ayrılık, tüm aile bireyleri tarafından 
olağan karşılanır ve Josslyn gemisinde, 
Poseidon denizinde, çocuklar ise kara-
da büyük annelerinin yanında hayatla-
rına devam ederler. Küçük yaşta annesi 
ve babası boşanmış bir çocuk olarak, 
bu ayrılığı kabullenmenin ne denli zor 
olduğunu bilirim. Geçen yıllar, aile 
yapılarında bu gibi kopmaları bir neb-
ze daha normalleştirse de çocukların 
zihin yapısının değişmediğini, benzer 
zorlukları hâlâ yaşadıklarını tahmin 
ediyorum. Bir çocuk için en iyileştirici 
duygu ise yalnız olmadığını hissetmek. 
Bu masalın bu kadar gözüme girmesi-
nin sebebi de bu olsa gerek. Koskoca 
denizler tanrısının bile aile bağları yıp-
ranabiliyor ve herkes hayatına öylece 
devam edebiliyor. Aiken, bize masal-
lar ülkesinden ılık bir rüzgâr gönderip 
“yalnız değilsin” diye fısıldıyor ve yü-
zümüze incecik bir gülümseme çiziyor.

sayılan kahramanları bile bu kitapta 
birer masal karakterine dönüşüyor. 

Aiken böylece, bir noktada tabu-
lara da kafa tutuyor. Yine de ki-
tabın düpedüz muhalif bir tavrı 
olduğunu söylenemez. Aiken, 
hiç böyle bir kaygı gütmeden, 

sakince masallarını anlatıyor. Sadece 
arada bilinen gerçekleri tersine çeviri-
yor, bazen de birazcık kafamızı karıştı-
rıp eğleniyor, o kadar. 

PEMBE YILANLAR, FUTBOL 
TOPUNDAN VAR OLAN 
DÜNYALAR...

Peki, neler var bu masallarda? Bir 
oda dolusu düğüm çözüp ölen karı-
sına kavuşan bir kraldan gökyüzünde 
futbol oynayıp bir toptan dünyayı var 
eden bir azize, kendine ait olmayan bir 
ağacı kestiği için dokunduğu her şeyi 
tahtaya dönüştürmekle lanetlenen de-
ğirmenciye; eşinden ayrılan denizler 
kralından yanlışlıkla pembe bir yıla-
na dönüştürülen genç kıza, yaptıkları 
müzikle dünyayı canavarlardan kurta-
ran çocuklara kadar oldukça renkli ve 
düşündürücü bir karakter seçkisi var 
Uyurgezer Ayı’nın.  

Aiken’in masallarının en önemli 
özelliği, masallarda alıştığımız üslubun 
aksine didaktik bir anlatımdan uzak 
durması, okuyanı daha derin düşün-
meye davet etmesi ve çektiği sıkıntıda 
da kurduğu hayalde de yalnız olma-
dığını hissettirmesi. Bu anlamda en 
etkileyici masallardan biri, bir denizci 

Yeni bir masal okumayalı ne ka-
dar uzun zaman olmuş. Senelerdir 
hep ezberimizden tekrar ettiğimiz 
masalların lezzeti bir yana, aynı etkiyi 
yaratabilecek kuvvette yeni masallar 
dinlemenin keyfi bambaşka. Tudem 
Yayınları’ndan çıkan Uyurgezer Ayı, 
işte tam da bu ihtiyacı karşılıyor. 

Çocuklar kadar büyükler nezdinde 
de etkileyici hikâyelerin annesi sayılan 
Joan Aiken’in kaleminden çıkan kita-
bın resimleri, aynı zamanda yazarın 
kıymetli ahbaplarından biri olan bir 
başka ustaya, Quentin Blake’e ait. Bir-
çok projede beraber yer alan ve çocuk 
edebiyatına sağladıkları büyük katkı-
lardan dolayı Britanya Üstün Hizmet 
Madalyası’na layık görülen bu ikili, 
Uyurgezer Ayı’da da muazzam bir iş 
çıkartmışlar. 

Sisli Dağların İçinden, Göz Kamaş-
tıran Gölgeler, Melusina, Bir Sepet Su, 
Meyankökü Ağacı, Öfkeli Tepe, Uyur-
gezer Ayı ve Yakala Dünyayı adında 
8 masaldan oluşan kitap, zamansız 
ve mekânsız, sırtını bilgeliğe dayamış 
öykülere ev sahipliği yapıyor. Aiken’in 
masallarında kimler yok ki? Denizler 
tanrısı Poseidon’dan Âdem’le Havva’ya 
kadar fantastik dünyanın dokunulmaz 

Uyurgezer Ayı
Joan Aiken

Resimleyen: Quentin Blake
Türkçeleştiren: Arif Cem Ünver

Tudem Yayınları, 120 sayfa
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Günümüzde çok sık rastlanmayacak türden, doğal ve kendiliğinden, kendi içinde devinen bir yaşantıya 
odaklanmış yazar. Kitabı, “bir zamanlar hayat böyleydi” tadında okuyacaksınız muhtemelen.

Sema ASLANKendini büyüten çocuk

sorduğunda kuşağı çıkarıp göstermesi 
gerekmektedir. 

Kitap, mahalle yaşantısının de-
tayları ve küçük gündelik maceralar 
eşliğinde, esas olarak, yerinde dura-
mayan, aklı biraz havada ve merak-
lı bir çocuğun kendini bir anlamda 
eğitme, sorumluluk bilincine erişme  
mücadelesini anlatıyor. 

Mor kuşak, bu mücadelenin bay-
rağı gibi, her sayfada dalgalanıyor. 
Küçük bir detay: Kuşağın mor rengi, 
Fiko’nun arkadaşları arasında bir tür 
atışmaya neden oluyor; mor kız ren-
gidir diyen bir “errkkeekkk” çocuk 
çıkıveriyor ortaya. Diğer çocuklar ba-
balarının gardıroplarındaki mor giysi/
aksesuarları örnek göstererek ve aslın-
da çocuğun yakıştırmasına pek de yüz 
vermeyerek konuyu kapatıyorlar.

Bir diğer detay da Şair Bey’den: 
Kalıplara sığmayan bir adam oldu-
ğu besbelli Şair Bey, çerçevesini gayet 
iyi bildiğimiz, yakından tanıdığımız 
“mahalle”de kendi istediği, bildiği gibi 
yaşayabiliyor, şükür!

Özetle, Ömer Açık, hem kurdu-
ğu dünya ve yarattığı küçük heyecan 
dalgasıyla hem de dili ile ilgiye değer. 
Fiko’nun merakı sayesinde çocuk 
okur da pek çok deyimin/söyleyişin 
farkına varacak, (hatta daha kitabın 
adından başlayarak) bu esnada da  
eğlenecek gibi görünüyor. 

içinde bulabilir. İşte bu güvenli atmos-
fer içinde, okuru hikâyeye bağlayacak 
gerilim unsuruna ihtiyaç var. Fiko’nun 
karnı burnunda annesi her an sancı-
lanabilir ama yok, gerilimin kaynağı 
bu değil. Şair Bey’in kitapçısı, kendi-
liğinden bir buluşma mekânı oluverdi; 
kedisi Safinaz, bahçedeki limon ağacı, 
kütüphane gibi hizmet veren, nere-
deyse kimseden para almayan Şair 
Bey de gerilimden çok uzak. Ama bi-
siklet? İşte o gerçek bir gerilim kayna-
ğı. Hikâyenin tüm düğümü, Fiko’nun 
elindeki mor kuşağa atılmış. Şöyle ki: 
Fiko, bir önceki yıl sorumsuz davran-
mış, bisikletini sağda solda unutup, 
yeni bir bisiklet hakkını kaybetmiştir. 
Okulların kapanmasına iki hafta kala, 
babasını büyüdüğüne ve sorumlu bir 
çocuk olduğuna ikna etmesi gerek-
mektedir. Bunun üzerine babasıyla 
küçük bir anlaşma yaparlar. Fiko’nun, 
babasının verdiği mor kuşağı iki hafta 
boyunca kaybetmemesi ve babası her 

Yine Küçükçekmece Gölü kıyı-
sında bir mahalle ve sıcak bir anla-
tı. Ömer Açık, ilk romanı Menekşe 
İstasyonu’nda olduğu gibi, Benim Ba-
bam Ömür Adam isimli kitabında da 
bir mahalle yaşantısı çiziyor. 

Her hikâyenin bir kahramanı var; 
belki her mahallenin de bir kahramanı 
vardır. Fiko, hikâyemizin kahramanı. 
Küçükçekmece Gölü üzerinden yan-
sıyan maviliklerin altındaki Gültepe 
Mahallesi de hikâyenin geçtiği mekân. 
Yazarın hedefi değildiyse bile, bir za-
mansızlık seziliyor hikâyede; insan 
ilişkilerinin zamanın sertleştiren tutu-
mundan yara almadan, usul usul akıp 
gider gibi görünmesinden midir, yok-
sa “mahalle”nin toplumsal karşılığını 
epeydir kaybetmiş olmasından mıdır, 
bilemiyorum. Günümüzde (artık) çok 
sık rastlanmayacak türden, doğal ve 
kendiliğinden, kendi içinde devinen 
bir yaşantıya odaklanmış yazar. Kita-
bı, “bir zamanlar hayat böyleydi” ta-
dında okursunuz muhtemelen. Ancak 
çocuklar için böyle bir fark söz ko-
nusu olmayacaktır; onlar, kendilerini 
Fiko’nun macerasına kolayca kaptırıp, 
gidecekler. Çünkü Ömer Açık abartısız, 
yalın bir anlatımla hem yetişkin okura 
“mahalle”yi anımsatıyor hem de çocuk 
okura küçük bir macera vaat ediyor.

Fiko, sekiz buçuk yaşında, okulu 
çok sevmeyen, herkesle hemen ileti-
şim kurabilen, kendiyle eğlenmesini 
bilen, başının çaresine bakan, sevgi 
dolu bir çocuk. Tüm derdi tasası, yaz 
tatili gelmeden anne babasını yeni bir 
bisiklete ikna edebilmek. Fiko’nun 
anne babası, mahallenin fırıncıları. Fı-
rın, önündeki dut ağacının altına atı-
lan bir piknik masasıyla mahallelinin 
toplaşma yeri. Herkesin yolu her gün 
fırından geçiyor. Az ilerde mahallenin 
kitapçısı var. Aslında mahalleye yeni 
taşınan Şair Bey’in dükkânı ve kendi-
si, en az Fiko kadar başrolde kitapta. 
Meraklı komşu teyze, çocukları kova-
layan emektar okul hademesi, topluca 
gidilen börekli, dolmalı okul pikniği 
vs. her şey tamam. Okur kendini hiç 
zorlanmadan bambaşka bir atmosfer 

Benim Babam Ömür Adam
Ömer Açık

Günışığı Kitaplığı, 140 sayfa
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Kendini karamsar ilan etmiş, sohbet etmekten pek hoşlanmayan, genellikle yalnız başına zaman 
geçiren Flora ile süpürgeden çıktığından beri uçabilen, daktilo kullanabilen Ulysses öykü boyunca 
türlü badireler atlatırlar. Elbette bir de “düşman” vardır karşılarında!

Gökçe Ateş AYTUĞSüper sincapla tanışın

olan bir çocuktur. Gerçek midir bilin-
mez, kendi deyişi ile travma kaynaklı 
geçici körlük yaşamaktadır. William 
ile Flora’nın arasında şaşırtıcı, insanın 
içini ısıtan bir arkadaşlık gelişecektir.

Hikâyeyi anlatmaya burada son 
vermek gerekiyor ki kitaba haksızlık 
olmasın. Çünkü Flora ve Ulysses’in 
Resimli Maceraları salt macerasıyla 
anılacak bir kitaptan çok daha fazlası. 
Kate DiCamillo öyküsünü öyle usta-
lıkla anlatıyor ki, kurgu akıp giderken 
kahramanlar birbirlerine temas ettik-
çe değişiyor, umutlanıyor, gerçekten 
gülümsemeye başlıyorlar. Hepi topu 
minicik bir sincapla birlikte pek çok 
ilişkideki düğümün usulca çözülmeye 
başlamasıyla, aslında birbirlerini se-
ven insanların üzerlerindeki yağmur 
bulutlarının yok olup gitmesiyle bu 
sıra dışı macera bambaşka bir boyut, 
edebi bir nitelik kazanıyor.  

Bir de Ulysses’in süper güçlerini kul-
landığı bölümlerin bant karikatürlerle 
anlatılması var ki, kitaba benzersiz bir 
renk katıyor. K. G. Campbell’ın çizgile-
riyle hikâyenin olmazsa olmazı çizgi ro-
manlara orijinal bir selam gönderilmiş. 
Flora ve Ulysses’in Resimli Maceraları, 
biçimiyle de, niteliğiyle de, ince mizahı, 
bant karikatürleri, inandırıcı kahraman-
ları, kararında macerasıyla DiCamillo’yu 
tanıyan tanımayan okurların aklında 
kendine kalıcı bir yer arayacaktır.

İşte bu sayede minik sincap, nam-ı 
diğer Ulysses, süper güçlere sahip ola-
rak adeta yeniden doğar. İlk iş, koca 
süpürgeyi tek eliyle tuttuğu gibi hava-
ya kaldırır! Flora ise şahane bir çizgi 
roman okuru olduğu için bu durumu 
yadırgamaz, Ulysses’i alıp eve götürür. 

Böylece, romantik ama bir o kadar 
da sahici bu tatlı ikilinin, neticesinde 
birbirlerine derin bir sevgiyle bağla-
nacakları maceraları başlamış olur. 
Kendini karamsar ilan etmiş, sohbet 
etmekten pek hoşlanmayan, genellikle 
yalnız başına zaman geçiren Flora ile 
süpürgeden çıktığından beri uçabilen, 
daktilo kullanabilen Ulysses türlü ba-
direler atlatırlar. Her süper kahraman 
hikâyesinde olduğu gibi bir düşman 
belirir önce. Flora’nın aşk romanı ya-
zarı annesi, evde bir sincap olmasın-
dan hiç hoşlanmaz; ondan kurtulmak 
üzere eski kocası yani Flora’nın babası 
George’u görevlendirince de aranan 
düşman bulunmuş olur. Tuhaf kadın-
dır Bayan Buckman. Sigarayı bıraktığı 
için ağzında lolipopla daktilo başında 
durmadan romanlarıyla meşgul olur. 
Flora, annesinin, bir kitabının telif üc-
retiyle aldığı çoban kızı formundaki 
lambayı kendisinden daha çok sevdi-
ğini düşünmektedir. Hafta sonları gö-
rüştüğü babası da en az annesi kadar 
“tuhaf ”tır Flora’nın. Fazlasıyla naif, 
düzgün bir adamdır; fakat hiç gülüm-
semez, bir de sürekli aynı repliği tekrar 
eder. Anne babasının ayrılığı Flora’yı 
elbette etkilemiştir ama en çok annesi-
nin ilgisizliği canını yakar. Hikâyenin 
en “tuhaf ”, bir o kadar da şairane, sem-
patik kahramanlarından, Flora’nın hiç 
beklemediği bir anda hayatına giren 
William Spiver da annesiyle sorunları 

“Normallik bir yanılsamadır. Nor-
mal diye bir şey yoktur,” diyen Wil-
liam Spiver hiç de haksız sayılmaz. 
Zira kendisi, değil insanlar, hayvan-
ların bile bir acayip olduğu Flora ve 
Ulysses’in Resimli Maceraları adlı ro-
manın kahramanlarından biri. Kate 
DiCamillo’nun Newbery Ödüllü bu 
sıra dışı kurgusu, romanlarda bile nor-
mallik arayan zihinlerimizi şaşkınlığa 
uğratacağa benzer.

Her iyi kitap gibi Flora ve Ulysses’in 
Resimli Maceraları da, kazara süper 
kahraman olan bir sincap ile onun 
hayatını kurtaran Flora etrafında ge-
lişen olayları anlatıyor gibi görünse 
de, çok daha fazlasını barındırıyor 
elbette. Hikâye, bir elektrik süpür-
gesiyle başlıyor. Bay Tickham, karısı 
Tootie’ye Ulysses 2000X model, süper 
emiş güçlü bir süpürge hediye eder. Bu 
çılgın süpürge, fani işlerden ziyade şi-
ire düşkün olan Tootie’nin hiç mi hiç 
ilgisini çekmez ama kocası hediyesiyle 
öylesine mutludur ki ille de denemek 
için ısrar eder, hatta iyice coşup bah-
çeyi bile süpürebileceğini iddia edince, 
işler çığırından çıkar. Çünkü süpürge, 
ufacık tefecik zavallıcık bir sincabı hüp 
diye içine çekivermiştir!

İşte tam burada, romanımızın baş-
kahramanı Flora Belle Buckman’la ta-
nışırız. İyi ki de imdatlarına yetişir de 
sincapçığın kaderi değişir. Odasında 
oturmuş en sevdiği çizgi roman Muh-
teşem Akkor’un Aydınlık Maceraları’nı 
okurken kopan gürültüyle pencereye 
koşan Flora, süpürgenin sincabı yuttu-
ğunu görür görmez dışarı fırlar, sincabı 
süpürgeden kurtarır, sonra ağzını sin-
cabın ağzına dayar, nefesini bırakır ve 
onu suni teneffüsle hayata döndürür. 

Flora ve Ulysses’in Resimli Maceraları
Kate Dicamillo

Resimleyen: K. G. Campbell
Türkçeleştiren: Müge Kocaman Özçelik

Pegasus Yayınları, 240 sayfa
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Zeze mutluluğun saklambaç oynamaya hevesli, şımarık bir çocuk olduğunu düşünmeye başlamıştı. 
Belli ki bu sefer çok gizli bir yere saklanmıştı ve bulunmak gibi bir niyeti yoktu.

Elif Şahin HAMİDİZeze’nin şanssızlık bulutu

yerleştirirken bir kâğıt ellerinin ara-
sından usulca yere düşüyor. D isim-
li gizemli biri tarafından yazılmış bir 
mektup bu. Peki, ama kim bu D? Bu 
sorunun cevabını henüz bilemese de 
yüzüne bir anlığına küçük bir gülücük 
konuyor Zeze’nin. Derken ikinci bir 
mektup ve ardından yenileri geliyor. 
Ve Zeze mektupların bu gizemli yaza-
rını bulmak üzere kolları sıvıyor; ismi 
D harfiyle başlayan tüm arkadaşlarını 
sorguluyor. Hayatını değiştirecek tek 
şeyin D olduğuna inanan Zeze, onu 
bulacağından emin. Kendisine yazılan 
bu gizemli mektuplardan anneanne-
sine de bahsediyor elbette. Peki, acaba 
Zeze, gizemli, şakacı ve romantik D’yi 
bulmayı başaracak mı dersiniz? Ya da 
anneannesi nerelere kaybolmuş, nasıl 
kavuşmuşlar; merak ediyor musunuz? 
Sahi Zeze’nin doğum günü unutuldu 
mu yoksa? Hatırlayan oldu mu sizce? 
Tabii ki bu soruların cevaplarını bu ya-
zıda bulamayacaksınız. Zeze’nin peşine 
takılıp D’nin izini sürmeniz gerekecek...      

İlk kitabı Nar ve Elma Kurdu saye-
sinde tanıdığımız yazar Nazlı Deniz 
Güler, ikinci kitabı B’nin Kelimeleri’nin 
ardından D’nin Mektupları ile çocuk-
lar için kalem oynatmaya devam edi-
yor. Ve anlaşılan o ki; kahramanları-
na alfabenin bir harfinin isim olarak 
seçildiği bu kitaplar, devamı gelecek 
olan bir seri. Acaba Güler, bir sonraki 
kitapta alfabenin hangi harfini seçecek 
kahramanı için? Merakla bekliyoruz...

“HAYAT ACIMASIZ VE ZOR”
D’nin Mektupları’nda, dokuz yaşı-

na basmasına sadece beş gün kalmış 
olan Zeynep var karşımızda. Anne 
babası ve anneannesiyle beraber aynı 
evde yaşıyor. Ah, sanırım Zeze deme-
liydim. Çünkü çok sevdiği annean-
nesinin ismi de Zeynep ve torununa 
Zeze diyor. Tabii herkesin kendisini bu 
isimle çağırmasından çok hoşlanıyor 
Zeze. Gelin görün ki bu küçük kız çok 
ama çok mutsuz. Neden mi? Çünkü şu 
hayattaki tek gerçek arkadaşını yani 
anneannesini kaybediyor. Üstelik hiç 
kimse bir açıklama yapma gereği de 
duymuyor Zeze’ye. Söylenen tek şey 
anneannesinin bir yolculuğa çıktığı. 
Hal böyle olunca da Zeze, mutsuzlu-
ğu kendisine en yakın arkadaş eyliyor. 
Yemek yerken, yatağına uzandığında, 
okula giderken mutsuzluk hep yanın-
da... Perdeleri sımsıkı kapatıyor; çünkü 
güneş ışığının içini ısıtmasına izi vere-
mez bundan böyle! Her sabah farklı bir 
toka takarak okula giden o eski neşeli 
Zeze için artık “hayat acımasız ve zor”. 
Zeze “mutluluğun saklambaç oynama-
ya hevesli, şımarık bir çocuk olduğunu 
düşünmeye başlamıştı. Belli ki bu sefer 
çok gizli bir yere saklanmıştı ve bulun-
mak gibi bir niyeti yoktu”. Zeze’nin 
mutsuzluğuyla vedalaşabilmesi ancak 
anneannesine kavuşmasıyla mümkün 
oluyor. Yani şansızlık bulutu gidiyor, 
yağmurlar diniyor,  mevsim değişiyor...   

PEKİ AMA KİM BU D?
Bu arada bir gün okulda tam zil 

çaldığı anda hiç beklenmedik bir 
şey oluyor. Zeze defterini çantasına  

Küçük yaştaki çocuklar için çok 
sevdiği bir oyuncağını ya da herhan-
gi bir eşyasını kaybetmek kimileyin 
sanki dünyanın sonudur. Bu durumda 
çocuğun yerlere yatıp tepinmesi, hiç 
susmayacakmışçasına ağlaması müm-
kündür ve hiç şaşırmamak gerekir. Yaş 
ilerledikçe, kaybolan oyuncaklar için 
ağlamazlar elbette. Ne ki büyüdükçe 
dertler de büyür; derhal mutsuzluğa 
gark olunur! Sözgelimi; sekiz-dokuz 
yaşlarındaki bir çocuğun en yakın 
arkadaşıyla arasının bozulması ya da 
annesinden birkaç gün ayrı kalacak ol-
ması, kapkara bulutların başına çörek-
lendiği ve güneşin bir daha doğmaya-
cağı anlamına gelebilir. Yahut kalaba-
lık ailede yaşayan bir çocuğun, özel bir 
bağ kurduğu aile üyelerinden birinin 
ansızın ortadan kaybolması! Üstelik 
kimsenin bir açıklama yapma zahme-
tinde bulunmaması! İşte bu durumda 
şanssızlık bulutuna yakalandığına ve 
üstüne yağan yağmurların asla bitme-
yeceğine emin olabilir çocuk. Çünkü 
çocuklar her zaman açık, dürüst ve gü-
vene dayalı bir ilişki içerisinde mutlu 
olurlar. Senden bir şeyler gizlendiğini 
bilmek ve belirsizlik korkunçtur. Bu 
durumda da ‘mutsuzluk’, yanımızdan 
hiç eksik etmediğimiz en yakın arka-
daşımız olur pek tabii. Nazlı Deniz 
Güler, son kitabı D’nin Mektupları’nda 
böylesi bir mutsuzluk kapanına kısıl-
mış küçük bir kızla tanıştırıyor okuru. 
Güler, çocuk ruhunu tanıyan, anlayan 
ve yansıtan bir yazar olduğunu, mutlu-
luk kavramını kurcaladığı bu son kita-
bıyla yeniden ispatlıyor. 

D’nin Mektupları
Nazlı Deniz Güler

Resimleyen: Oğuz Demir
Kırmızı Kedi Yayınevi, 67 sayfa



Bebeğe bir isim verir, sonra da kalkar ona çeşit çeşit takma adla sesleniriz: Oğullarına “Annem” diye 
seslenenler, kız yeğenine “Dayıcım” diyenler, kendinden küçüğü “Ablacım” diye sevenler… Toplum 
olarak kafamızın hayli karışık olduğu bir gerçek.

M. Banu AKSOYUnutma oyunu

ayakkabıcıya defalarca girip çıkmış, 
eczane vitrininde uyuklayan kediyi 
her gördüğünüzde gülümsemiş, kır-
mızı masalı pastanenin poğaçaların-
dan mutlaka yemişsinizdir. 

Kitaba da adını veren “Unutma 
Oyunu” isimli son öykü ise yürek 
burkan cinsten. Adını ve yaşadığı yeri 
bizimle paylaşan çocuğun belki de 
hakkında en çok konuşmak istediği 
şey dedesiyle oynadığı unutma oyunu. 
İlk öyküde tanıştığımız ve hakkında 
ufak tefek veriler topladığımız koca 
dedeyi daha yakından tanımaya baş-
lıyoruz. İlk öyküde kafamızda oluşan 
“Acaba?”lar artık anlam kazanıyor ve 
çocuk kitaplarında çok sık yer bulma-
yan Alzheimer konusu, bir çocuğun 
gözünden tanımlanıyor. 

Üç kısa öyküsünde de çocukça bir 
bakış açısını ustaca kullanan Doğan 
Gündüz, biz okurları da farklı algı biçi-
mine ortak ediyor. Söz algılardan açıl-
mışken, kitabın illüstrasyonlarına da 
değinmek gerek. Çizer Dilek Yördem 
Ceylan’ın stilize üslubu, seçtiği renk-
ler ve geometrik renk alanları metnin 
çocuksuluğunu ustaca tamamlıyor. 
Daha da güzeli 40. sayfada betimle-
diği mahallenin zilli satıcısıyla -bile-
rek ya da bilmeyerek- Sabri Berkel’in 
ünlü “Yoğurtçu” tablosuna da selam  
gönderiyor. 

Anlatıcımızın gerçek adı ise okura 
göre değişecek renklilikte: “Tabii ki be-
nim de herkes gibi gerçek bir ismim var 
ama onu hiç kimse kullanmadığı için 
söylemedim. Sen asıl onu mu öğrenmek 
istiyordun? Peki, söylüyorum o zaman, 
çok şaşıracaksın: Biz seninle adaşız!” 

Adaşımız çocuk “Evimizin Yolu” 
adlı öyküde bu kez bize yaşadığı yeri 
anlatmaya koyuluyor. Öykü öyle bir 
noktadan başlıyor ki siz okur olarak 
kendinizi bir anda o çocuğun yanında, 
bir mahallenin ortasında buluyorsu-
nuz. Çocuk evin yolunu tarif eder-
ken, siz de adım adım onunla birlikte 
yürüyorsunuz. Capcanlı yol tarifiyle 
mahalleden zaten defalarca geçmiş-
siniz hissine kapılıyorsunuz. Parktaki 
kedileri besleyen “Kedi Kraliçesi”ni siz 
de görmüş, bir zamanlar kırtasiye olan 

İsmimiz kimliğimizdir; bizim kim 
olduğumuzu söyler. Karakterimizin 
de ismimizle biçimlendiği söylenir. 
Bazen birinden söz ederken “ismiyle 
müsemma” deriz. İnsanlardan isimle-
rinin hakkını vermelerini de bekleriz! 
Adı Güçlü olan kişilerin güçlü kuv-
vetli; Bilge ismini taşıyanlarınsa bil-
gelik sahibi kişiler olacağını varsaya-
rız. Arslan’ları cesur, Melek’leri iyilik 
timsali, Nazlı’ların hep naz yaptığını, 
İpek’lerin yumuşacık kişilikleri oldu-
ğunu düşünürüz. Bebeklere isim ko-
yarken aklımızda sürekli yargılar do-
laşır: Ya bu ismi koyunca sert mizaçlı 
olursa, ya bu isim omuzlarına çok yük  
bindirirse…

İşin tuhafı konuya bunca kafa pat-
latmamışız gibi, bebeğe bir isim verir, 
sonra da kalkar ona çeşit çeşit takma 
adla sesleniriz; ortaya mantıksız ve 
komik ifadeler çıkmaya başlar: Oğul-
larına “Annem” diye seslenenler, kız 
yeğenine “Dayıcım” diyenler, kendin-
den küçüğü “Ablacım” diye sevenler… 
Toplum olarak kafamızın hayli karışık 
olduğu bir gerçek. 

Doğan Gündüz belli ki bu kafa 
karışıklığından yola çıkarak yazmış 
“Senin İsmin Ne?” adlı öyküyü. Unut-
ma Oyunu adlı kitaptaki öykülerden 
ilki olan “Senin İsmin Ne?” adını 
bilmediğimiz bir çocuğun ağzından 
anlatılıyor. Bir sürü ismi olduğunu 
söyleyerek söze giren çocuk başlıyor 
saymaya: Annesinin ona neden önce 
“Tombul”, sonra “Çiroz” demeye baş-
ladığını, babasının ona “Minik Kuş” 
dediğini, babaannesinin onu “Kuzum”, 
anneannesininse “Tavşan” diye sev-
diğini, halasının “Halam”, teyzesinin 
“Aşkım” diye çağırdığını ve dedesinin 
de “Bıcırdık” dediğini gerekçeleriyle 
bir bir anlatıyor. Bir çocuğun bun-
ca isimle çağrılmak karşısında neler 
hissettiği, yaşadığı kafa karışıklığı 
daha iyi özetlenemezdi bana kalırsa…  

Unutma Oyunu
Doğan Gündüz

Resimleyen: Dilek Yördem Ceylan
Yapı Kredi Yayınları, 48 sayfa
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Çocuk edebiyatında çeviri kitapların seçilmesi de kitabın çevirisi kadar önemli. Yayınevi bir kitabı 
sadece çevrilmeye değer olup olmadığı açısından değil, aynı zamanda çevrilebilir olup olmadığı 
açısından da değerlendirmelidir.

Şiirsel TAŞÇeviriden çeviriye...

mesajların hece sayısının korunma-
ması ve yazarın kurduğu ses evreninin 
Türkçeye aktarımında ahengin salt 
cümle sonundaki “a” sesine dayan-
dırılması ki mesajın nihai biçiminde 
(Bir... iki... üç... İşteeee!) “a” sesi de 
kaybedilmiş. 

Çocuk edebiyatı alanında çalışan 
yazar, çevirmen, çeviribilimci Riitta 
Oittinen çevirmenden okura akan sü-
reçteki farklı okuma deneyimlerini şu 
şekilde ayırıyor: Çevirmenin kitabı çe-
virmek için okurken ki gerçek okuma 
deneyimi; çevirmen tarafından hayal 
edilen gelecekteki okurların okuma 
deneyimi; hedef okurun gerçek oku-
ma deneyimi.* Oittinen’in bu ifadesi 
açısından baktığımızda Mesajın Var 
Kırlangıç bu üç farklı okuma deneyi-
minden ikincisinde tökezlediği için, 
özgün metnin hedef okurun gerçek 
okuma deneyimine izdüşümü de silik 
olacaktır ne yazık ki.

Filiz Özdem’in yazıp, Seçil Çokan’ 
ın resimlediği Kulaktan Kulağa çok 
benzer bir temayı, benzer karakter-
ler kullanarak ele alıyor. Buna karşı-
lık Türkçe yazılmış bir metin olduğu 
için Donaldson’ın kitabının Türkçe 
baskısında karşılaştığımız sorunu do-
ğası gereği barındırmıyor bünyesinde. 
Özdem’in öyküsünde kuşlar gerçek-
ten kulaktan kulağa oyunu oynuyor. 
Bu kez sarıasmanın gagasından çıkan 
“Kaçınca bir kez keyfin, hiçbir şey kâr 
etmezmiş” sözü kuşlar arasında ak-
tarılarak en son karaleyleğe ulaşıyor. 
Bu arada oyuna katılan baştankara, 
yalıçapkını, toygar, balaban gibi pek 
çok farklı kuş türüyle tanışıyor okur. 

Peki, bu öyküdeki kulaktan kulağa 
oyununda iletilirken nasıl değişiyor 
mesaj? Birkaç örnek verecek olursak, 
“Kaçınca bir kez keyfin, hiçbir şey kâr 
etmezmiş” şeklinde başlayan mesaj, 
“Ah! Açınca kaz bir kez kanatlarını, 

doğruluğuna inandıramıyor birbirini. 
Sözgelimi kırlangıç, kahverengi ka-
ratavuğun erişkin çağa gelince ren-
ginin siyaha döneceğine, yuvasının 
bulunduğu beyaz tomurcuklarla kaplı 
ağacın günü gelince kuşburnu mey-
veleriyle dolacağına inanmıyor; kara-
tavuksa kırlangıcın ta Afrika’ya kadar 
uçacağına. Derken zaman geçiyor, 
ağaçta meyveler belirmeye başlıyor 
gerçekten de. Ama karatavuk arkadaşı 
kırlangıca ağacı göstermek istediğinde 
onun Afrika’ya doğru göç yolculuğu-
na çıktığını öğreniyor. 

Öykünün bundan sonrası, aslında 
kulaktan kulağa oyununa benziyor 
ve de çeviriyle ilgili deşeceğim mese-
lenin özünü oluşturuyor. Karatavuk, 
diğer hayvanlar aracılığıyla kırlangıca 
bir mesaj ulaştırmaya çalışıyor ama 
mesaj bu uzun yolculuk sırasında, 
kimi zaman kulaktan kulağa oyunun-
da da olduğu gibi bir hayli değişiyor. 
Donaldson’ın öyküyü yazarken hedef-
lediği, karatavuğun gagasından çıkan 
“Gel hadi ağacıma!” mesajının kırlan-
gıca ulaşana dek ses benzerliklerine 
bağlı gülünç bir değişim geçirmesi olsa 
gerek. Metnin orijinaline baktığımızda 
“Come to the tree!” mesajının karata-
vuktan yunusa, yunustan deveye, de-
veden timsaha, ondan da maymuna ve 
en sonunda Afrika’ya varmış olan kır-
langıca aktarılırken benzer seslerden 
oluşan, hece sayısının korunduğunu 
mesajlar şeklinde iletildiğini görüyo-
ruz: “Come to the tree!”, “Jump in the 
sea!”, “Grumpy like me!”, “Monkey for 
tea!”, “One, two, three, whee!” Şimdi 
çeviriye bakalım: “Gel hadi ağacıma!”, 
“Denize atla!”, “Huysuzluk etmek yok 
ama!”, “Çay içelim maymunla!”, “Bir... 
iki... üç... İşteeee!” 

Anlamsal açıdan çeviride herhangi 
bir hata yok ama Donaldson’ın öy-

küde kurmaya çalıştığı ses evreni 
Türkçeleştirilen metinde da-

ğılmış gitmiş. Bunun temel 
nedeni hayvandan hayvana 
iletilirken değişim geçiren 

Kaç yaşında olursa olsun, okurun 
sezgilerine güvenmek gerektiğini dü-
şünürüm her zaman. Yayıncılık ala-
nında emek verenler olarak hepimi-
zin gözetmesi gereken bir kavramdır 
“okur sezgisi”. İşin mutfağında olanlar 
daha teknik eleştirilerde bulunurken, 
sözgelimi çizer illüstrasyonlar, çevir-
men çeviri, yazar içerik ya da dil, edi-
törse bunların tümü açısından eleştiri 
getirirken, okur –özellikle de genç 
okur– kitapta aksayan yönü sadece 
“Bu kitapta bir terslik var” düşüncesiy-
le ifade edebilir. Önemli bir histir bu: 
“Bu kitapta bir terslik var!” İşin eleşti-
ri kısmında yaptığımız da bu tersliğin 
nedenlerini analiz etmektir aslında.

Resimli çocuk kitapları çevirisi, 
“yalın” olabilir belki ama “basit” me-
tinlerin çevirisi değildir. On dakikada 
okuyacağınız bir resimli çocuk kitabı-
nın çevirisi için günlerce kafa patlatma-
nız gerekebilir. Bu yazıda önce, Türk-
çeye çevrilmiş pek çok resimli çocuk ki-
tabıyla tanıdığımız Julia Donaldson’ın 
Mesajın Var Kırlangıç adlı kitabını 
çeviri bağlamında inceleyecek, ardın-
da da ilk kitabın çevirisinde soruna 
dönüşen özelliği, Filiz Özdem’in kur-
gu açısından çok benzer bir kitabında  
(Kulaktan Kulağa) ele alacağız.  

Mesajın Var Kırlangıç uçmayı yeni 
öğrenen bir kırlangıç ile bir karatavu-
ğun havada karşılaşması ve tanışma-
sıyla başlıyor. İki kuşun yaşam tarzı 
ve özellikleri birbirinden çok farklı 
olduğu için, her ikisi de anlattıklarının 
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Kulaktan Kulağa
Filiz Özdem

Resimleyen: Seçil Çokan
Yapı Kredi Yayınları

32 sayfa

Mesajın Var Kırlangıç
Julia Donaldson

Resimleyen: Pam Smy
Türkçeleştiren: Derin Erkan

1001 Çiçek Yayınları, 32 sayfa

kar yağmazmış”a dönüşüyor önce. Her aşamada anlam gö-
zetilmeksizin, bütünüyle ses benzerlikleri üzerinden biraz 
daha değişiyor mesaj. Ve sonlara doğru “Uçaklarda can ye-
lekleri koltukların altındaymış”tan, “Çanaklardaki yemek-
ler dolabın altındaymış”, “Çamlıca’daki yengemler olayın 
farkındaymış”, “Çamlardaki yemler onların hakkıymış!”a 
dönüşüyor. Okur da Seçil Çokan’ın bir içim su kuş resimle-
riyle bezediği kitabın görselliğine dalıp giderken, bir yanda 
da anlamdan soyutlanmış ifadelerden oluşan bu oyunun 
absürde varan seyrinin keyfini çıkarıyor. 

Özellikle çocuk edebiyatında çeviri kitapların seçilmesi 
de kitabın çevirisi kadar önemli. Yayınevi bir kitabı sadece 
çevrilmeye değer olup olmadığı açısından değil, aynı za-
manda çevrilebilir olup olmadığı açısından da değerlendi-
rir (değerlendirmelidir). Gerisi çevirmen ile editöre kalır. 
Kimi metinlerin çevirisi gerçekten zordur, kimi metinleri 
ise neredeyse yeniden yazarak aktarabilirsiniz ancak. Yeni 
sözcükler, terimler türetmeniz (Donaldson’ın bir başka 
kitabı olan Gruffalo’nun çevirisinde Yıldırım Türker’in 
kullandığı, belleğimize kazınan Tostoraman adı gibi), kimi 
zaman uyarlama kimi zaman yerelleştirme yapmanız, 
“Öyle mi yapsam böyle mi?” sancıları çekmeniz, çekilen 
onca sancının ardından da nur topu gibi bir çeviri metni 
doğurmanız gerekir. Ve işin en son ama belki en önemli 
kısmı olarak, hele hele resimli çocuk kitaplarında çevirinin 
sesli okunması elzemdir. Böylece metnin sesini duyarsınız. 
Sesli okuma metnin ezgisidir, çevirdiğiniz metne çarpar ve  
kusurlarıyla birlikte size geri döner. 
* Çocuk Yazını Çevirisine Yaklaşımlar, Asalet Erten, Hacettepe Yayınları, 
2011.
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“Vırak vırak vırak... Kaygıyı bir yana bırak, tıpkı yeni bir günün keyfini çıkarır gibi bu yeni kitabın 
da keyfine bak. Sözcükleri selamla. Onlarla nefes al, nefes ver.” Bu yazıyı Zeno yazsa herhalde böyle 
başlardı. Zeno da kim, dediğinizi duyar gibiyim.

Sima Özkan YILDIRIM
İçinde zıplayanları 
nehre bırak!

yaratıcısı Rukiye Ulusan’ın birbirini 
nasıl tamamladıkları görülmeye değer. 
Biri biz okurları diğerinin sözlerinin 
gücüne, diğeri berikinin renklerine, 
bizzat da doğadaki renklerin coşkusu-
na çağırıyor. Gerçekten nefes alan yap-
raklar, dallar, zeytinler, elmalar, deniz 
kabukları, boyalı taşlar, kilden şekiller 
ve dallar resimlemeyi başka bir boyuta 
taşıyor. Her şey doğadan kopup gelmiş 
gibi. Aslında kopmamış, koparılma-
mış, tam da var oldukları yerdeler. Üs-
telik bu kez kitabın sonunda boyama 
sayfaları da var. 

Kurbağalar her yıl kış uykusuna 
yattıklarında, kemik dokularında bir 
halka daha oluşur. Bilim insanları da 
kurbağaların yaşını hesaplamak için 
bu halkaları sayarlar. Tıpkı ağaçların 
yaşının hesaplanması gibi. Bilgelik ka-
dim ağaçlar kadar yeryüzündeki doğal 
dengenin önemli bir parçası olan kur-
bağalara da yakışmıyor mu ama? Tıp-
kı bakmayan ama gören, dinlemeyen 
ama duyan Zeno gibi. Tabii Mondo da 
sonunda nefes oyununa katılır ve aldı-
ğı her nefesle büyümeye başlar. İçinde 
zıplayanları nehre bırakarak, hafifleye-
rek. Çünkü “Korkuların ebe olmasına 
izin verirsek bizi kovalayıp dururlar.”

karşılaşmamız değil. Bu iki kurba-
ğa, daha önce Dalgalarla Dans Eden 
Kurbağalar’dı, şimdiyse Herkesin 
İçinde Zıplayan Kurbağalar olmuş-
lar. Dostlarımızla yeniden tanıştık 
mı? Tamamsa, bu iki kurbağanın içsel 
yolcuğuna, onları fark etmekle başla-
yabiliriz. Fark etmekle diyorum, çün-
kü onları fark etmezseniz onlar yok. 
Zeno’nun dediği gibi, bir şeyin far-
kında olmazsan, o şey yok olur gider. 
İşte Herkesin İçinde Zıplayan Kurba-
ğalar bu gibi sorgulamalarla, zıp zıp  
zıplayan sorularla dolu.

Peki, neymiş bu herkesin içinde 
zıplayan kurbağalar? Zeno’nun adı 
Zen felsefesine bir övgü niteliğinde. 
Oyun arkadaşının nefes olduğunu, 
cevapsız sorularının cevabını ânı ya-
şayarak, hissederek, etrafındaki yaşam 
döngüsüne odaklanarak aldığını da 
belirtelim. Hikâyede Zeno ve Mon-
do nehir kıyısında, taşların üzerinde, 
Zen Budistlerinin sadece oturarak 
yaptıkları meditasyona adeta selam 
çakarlar. “Sadece oturuyorlardı. Göz-
leri kapalıydı ama uyumuyorlardı.” 
Bu sırada evren kendi düzenini tut-
turmuş, bir karga yuvasını yapma-
ya koyulmuş, iki çocuk bir kelebek-
le birlikte uçuyor, gezegenler aynı  
hizaya geliyordur. 

Zeno’nun Mondo’ya öğretmeye 
çalıştığı hiçbir şey düşünmeden, otur-
dukları yerde bedeni ve zihni sakinleş-
tirmektir. Kendilerine doğru yaklaşan 

bir kaplumbağanın karnı açsa elbet-
te onları yiyebilir. Zeno’ya soracak 
olursan korkulara kulak asmamak 
lazım. En iyisi derin derin nefes al-
mak ve endişeleri sırtından atarak 

suya bırakmak ve verdiğin her 
nefesle, duygu ve düşüncelerin 
yükünden kurtulmak. İşte yaşa-
yan her varlığın içinde zıplayan 
kurbağalar bunlar. 

Zeno ile Mondo’nun metin 
yaratıcısı Nilay Yılmaz ve görsel 

Gözlerini yuman ama uyumayan, 
bakmayan ama gören, dinlemeyen 
ama duyan, kımıldamadan saatlerce 
oturup doğanın sesine kulak verebi-
len, uzağı da en yakınındaki arkada-
şının aklından geçenler gibi hissede-
bilen bir kurbağa düşünün. Adı Zeno 
olsun. Biraz dikkatsiz, biraz da aceleci, 
her zaman kaygılı; ânın güzelliğinin 
keyfine varmaktansa kendi içindeki 
gürültüyü bastırmaya çalışan ancak 
sesinde güneşin dans ettiği, sesi dalga-
sız bir denize benzeyen diğer kurbağa-
ya da Mondo diyelim. 

Zeno ile Mondo, Nilay Yılmaz ve 
Rukiye Ulusan’ın yarattığı iki kurbağa. 
Nilay Yılmaz yaratıcı drama eğitmen-
liği yapmaktan tutun da elimizdeki 
sayfalar da dâhil olmak üzere pek çok 
yayında kitap tanıtımları ve eleştirileri 
yazan, sayısız projenin ve ödülün sahi-
bi, pek çok türden eser veren, çok yön-
lü, üretken bir yazar ve akademisyen. 
Rukiye Ulusan ise çeşitli yayınevleri, 
dergi ve eğitim programları için il-
lüstrasyonlar hazırlayan ve tıpkı bu ki-
taptaki gibi kille de çalışmalar yapan, 
Yılmaz gibi gönüllü projelerde de yer 
alan bir sanatçı.

Doğrusu bu, hem sözü geçen ya-
zar ve illüstratörün ortak bir çalışma-
sıyla hem de Zeno ve Mondo’yla ilk Zeno ve Mondo

Herkesin İçinde Kurbağalar Zıplar
Nilay Yılmaz

Resimleyen: Rukiye Ulusan
Altın Kitaplar, 38 sayfa
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Batu’nun en büyük sıkıntısı yeni yeni adapte olmaya çalıştığı büyük şehirdeki yalnızlığı. Şans onu 
“Üzüm” ile karşı karşıya getirir. Üzüm de onun gibi yalnız, kırmızı tasmalı, sevimli bir köpektir.

Cem KARAŞehrin güneşli hali

Kate Hindley ise kitabın illüstratö-
rü. İngiltere’de sanat eğitimi görmüş. 
Serbest olarak çocuk kitapları resimli-
yor. Bu alanda çeşitli ödüller kazanan 
Hindley, Kayıp Köpek Üzüm için yap-
tığı resimlemeler ile İngiltere’de Kütüp-
hane ve Danışma Profesyonelleri Ens-
titüsü (CILIP) “2016 Kate Greenaway 
Ödülü”ne aday gösterilmiş. 

Hindley’in Kayıp Köpek Üzüm için 
yaptığı resimlemelerde ilk olarak ka-
rikatürize yapıda tasarladığı figür yo-
rumları karşımıza çıkıyor. Bu yapıdaki 
figür yorumlarının benzerlerine okul 
kitapları içinde konu anlatımlarında ya 
da çocuklara yönelik çizgi romanlarda 
zaman zaman rastlamaktayız. Diğer 
taraftan Hindley’in öne çıkan resimle-
me özelliklerinden biri ise canlı renk 
kullanımı. Kitapta arka planda yer alan 
şehir binaları soğuk-mavi ailesinden 
renkler ile betimlenmiş. Ön planda ise 
canlı ve sıcak renklerin hâkim olduğu 
figürler bulunmakta. Bu kurgudan da 
anlaşılacağı üzere sıcak ve soğuk renk 
ilişkisinden yararlanılarak bir renk 
perspektifinin oluşturulmak istendiği 
söylenebilir. Resimlemeler önce yalın 
dış çizgiler halinde çizilip, bilgisayar 
ortamında renklendirilmesiyle ortaya 
çıkartılmış. Figürler ve mekân içinde-
ki diğer elemanlar üzerindeki küçük 
ayrıntılar, gölgelendirme anlayışı ve 
tüm yüzeyde yer alan hafif bir kâğıt 
dokusu çalışmanın zenginleşmesine 
katkı yapan detaylar.

kırmızı tasmalı, sevimli bir köpektir. 
Batu, şehirdeki ilk arkadaşını bulmuş-
tur. İkili, günlerini bol bol oyun oyna-
yarak geçirirler ve çok mutlu olurlar. 
Ancak akşamları Üzüm’ün üzüntülü 
hali Batu’nun dikkatini çekmektedir. 
Belli ki Üzüm eski evini özlemektedir. 
Batu, Üzüm’ü çok sevmesine karşın, 
doğru bir karar vererek onun gerçek 
sahibini aramaya başlar. Tüm çaba-
sına karşın başarılı olamaz, ta ki bir 
gün birlikte parka gidene kadar. Park-
ta gerçek sahibini gören Üzüm, koşa-
rak onun yanına gider. Batu, Üzüm’ü 
kaybettiğini düşüne dursun aslında 
yeni bir arkadaş daha kazandığını kısa 
zamanda fark edecektir. O an, şeh-
rin kasvetli hali, yerini güneşli haline  
bırakmaya başlar.

Claire Freedman 50’nin üzerin-
de basılı kitabı olan bir İngiliz çocuk 
kitapları yazarı. Kayıp Köpek Üzüm, 
Küçük Bir Dostluk Hikâyesi son yazdı-
ğı kitaplardan biri. Çocuk kitaplarına 
olan ilgisi yerel bir yazarlık grubuna 
katıldıktan sonra gelişmiş. Çeşitli ko-
nularda çalışmış bir kişi olarak yap-
tığı en iyi işin çocuklar için yazmak 
olduğunu söylüyor. Başka bir şey ya-
parken kendini hayal edemediğini, 
küçük çocukların içine dalacakları ve 
zevk alacakları dünyalar yaratmaktan 
hoşlandığını belirtiyor. Kayıp Köpek 
Üzüm’de de Batu’nun, önce karamsar 
sonra renkli dünyasına akıcı ve çocu-
ğun dilinden, oyun gibi ancak eğitici 
bir son ile yaklaşmış. 

Gökyüzünü boğan, soğuk renkler-
deki binalar ve bu binaların oluşturdu-
ğu doku, sıkıcı şehirlerin ortak ifadesi-
dir. Onca insanın yaşadığı bu şehirler-
de yalnızlığın sıkça karşımıza çıkması 
nedense kaçınılmaz olur. Çünkü şehir 
insanının, gürültüyle akan nehirde-
ki yaprak misali, anı durdurup soru 
sormaya ya da dinlemeye vakti olmaz 
çoğu zaman. Hele ki bir o kadar dingin 
bir kasabadan, bu karmaşa içine düş-
müş bir çocuğun yaşadıklarını hayal 
edersek...

Bu çocuk, Kayıp Köpek Üzüm 
kitabının kahramanı “Batu”. Onun 
hikâyesi, içinde bulunduğu koşulları 
daha da pekiştirtircesine rüzgârlı ve 
yağmurlu bir kış akşamında başlıyor. 
Dediğimiz gibi en büyük sıkıntısı yeni 
yeni adapte olmaya çalıştığı bu büyük 
şehirdeki yalnızlığı. Keşfeden gözlerle 
şehrin kalabalığı içinde dolanan bakış-
ları, onu “Üzüm” ile karşı karşıya ge-
tirecektir. Üzüm de onun gibi yalnız, 

Kayıp Köpek Üzüm  
Küçük Bir Dostluk Hikâyesi

Claire Freedman
Resimleyen: Kate Hindley

Türkçeleştiren: Melike Hendek
Pearson Yayınları, 30 sayfa
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Feridun Oral kitaplarının sayfalarını çevirirken ağzınızdan “tablo gibi resimler” klişesinin çıkıvermesini 
engellemeniz pek zor. Bir ressamın elinden çıkan çocuk kitaplarında görsellerin tabloya benzemesi 
doğal olsa gerek.

Şiirsel TAŞKırmızı atkının ucu...

kafese girmeyi reddetti. Sonra da sırra 
kadem bastı (neyse ki). Niye anlattım 
bunu şimdi durduk yerde? Atkının 
ucunu bağlayacağım ya. Evdeki kedi 
ahalisi sıçanı görünce korkudan ka-
çacak delik arardı herhalde; kitaptaki 
kır faresi de bir öykü kahramanı ola-
rak umurlarında değil elbette. Amaaa 
kır faresinin o upuzun kırmızı atkısı 
var ya, hani şu kitabın yanından sar-
kan... Demedi demeyin sonra, kita-
bı kediden kurtarıp çocuğa vermek  
sandığınız kadar kolay olmayabilir! 

Kitabın ön kapağında gördüğü-
müz, karlı ormanda yürüyen kır fa-
resinin boynuna sardığı o upuzun 
kırmızı atkı öykü boyunca zih-
nimize dolanıyor. Kır faresi, 
hemen her sayfada o ya da bu 

şekilde karşımıza çıkan kırmızı atkıyı 
yeri gelince topladığı devasa çalı çırpı 
yığınını bağlamak için kullanıyor ve 
en sonunda atkı bir saksağanın gaga-
sında öyküye veda ediyor. Neden bir 
atkı üzerinde bunca durdum? Bir tasa-
rım hoşluğu olarak kırmızı uzun atkı 
kitabın kenarından upuzun kırmızı 
bir ip ayraç olarak sallanıyor. Bana da 
bu atkının ucunu bir yere bağlamak 
düşüyor. Nereye? Hah buldum!

Bizim binanın giriş katında yaşa-
yan komşunun evine geçen hafta –ha-
yır, bir kır faresi değil– bir sıçan girdi. 
Ben görmedim ama komşunun tarifi-
ne göre cüsse olarak maşallahı varmış. 
Gecenin bir vakti telefon çaldı. “Senin 
kediler sıçanı yakalayabilir mi acaba?” 
diye soran bir ses. “Valla akrep yakala-
mışlıkları var ama o boyutta bir hayvan-
dan söz ediyorsak, olsa olsa sıçan bizim 
kedileri yakalar.” Zehir koymamalarını 
özellikle rica ettim, anlayış gösterdiler. 
Ertesi gün sıçanı zarar vermeden can-
lı yakalayabilmek için “fare yakalama 
kafesi” sipariş ettim. Sıçan komşuya 
iki gün boyunca kan kusturdu, koydu-
ğumuz peyniri beğenmemiş olacak ki  

Feridun Oral ile ilk kez Böğürt-
len Cini ve Sarı Gaga adlı kitabıyla 
bundan tam on üç yıl önce karşılaş-
mıştım. Yanılmıyorsam Oral’ın yazıp 
resimlediği ilk çocuk kitabıydı bu. 
Şimdiyse elimde son kitabı Bu Kış 
Kimse Üşümeyecek var. Böğürtlen Cini 
ve Sarı Gaga “Soğuk ve karlı bir kış 
günü...” diye başlar ve Bu Kış Kimse 
Üşümeyecek’te olduğu gibi sıcacık bir 
öykü anlatır. Aradan geçen on üç yıl 
içinde Oral’ın yazıp resimlediği ki-
tapların çoğunu okuma fırsatı bul-
dum. Feridun Oral kitaplarının 
sayfalarını çevirirken ağzınızdan 
“tablo gibi resimler” klişesinin çı-
kıvermesini engellemeniz pek zor. 
Bir ressamın elinden çıkan çocuk 
kitaplarında görsellerin tabloya ben-
zemesi doğal olsa gerek. Gelgelelim 
resimlerin öykünün fazlasıyla önüne 
geçtiği bazı kitapları bana bu niteliğin 
bir dezavantaja da dönüşebileceğini 
düşündürmüştür kimi zaman.  

Bu Kış Kimse Üşümeyecek’te as-
lında çok bildik ve yalın bir öykü 
anlatıyor Feridun Oral. Bu kitapta 
öyküyle resimler tam bir denge ve 
ahenk içinde. Soğuk bir kış sabahına 
uyanan küçük kır faresinin yakacak 
çalı çırpı toplamak için ormana gidi-
şiyle başlıyor öykü. Topladıklarıyla 
boyunu katbekat aşan bir yığın oluş-
turan küçük fare bu yığını tek başına 
çekip götüremiyor beklendiği üzere. 
Bundan sonrası “birlikten kuvvet do-
ğar” teması üzerinden ilerliyor ve bir 
paylaşım öyküsü olarak son buluyor. 
Önce tavşan, ardından kızağıyla yar-
dıma koşan tombul tilki, derken inine 
gidip yardım istedikleri koca ayı dev-
reye giriyor. Birlikten kuvvet doğuyor 
gerçekten de ve hep birlikte asılınca 
kızağa yükledikleri çalı çırpı yığınını 
hareket ettirebiliyorlar. Ancak kızak 
bir ağaç köküne takılınca yığın dev-
riliyor, bizimkiler de yığının altında 
kalıyor. Derken tipi bastırıyor ama 
altında kaldıkları çalı çırpı yığını dört 
hayvanın hayatını kurtarıyor. 

Bu Kış Kimse Üşümeyecek
Yazan ve Resimleyen: Feridun Oral

Yapı Kredi Yayınları, 28 sayfa

kafes
kadem

ğürtlen Cini 
karlı bir kış 
 Kış Kimse 
sıcacık bir
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Çalış ey küçük insan,
Olma talihe tapan, 
Talihi sensin yapan,
Er murada emekle.

Kitabın kahramanları Yıldız ve 
Işık’ın hikâyesi burada bitse de kü-
çük okuyucu Sitare’nin hikâyesi bit-
mez. Ortaokulu Ankara’da bitirir. 
İstanbul’da Arnavutköy Kız lisesine 
devam eder. Sonra Londra’da dil ve 
resim eğitimi alır, ardından üç yıl Paris 
Türkiye Büyükelçiliği’nde görev yapar. 
Sonra debdebeli bir yaşamı ardında bı-
rakıp Kaş’ta Aperlai’de inzivaya çekilir. 
Bir nevi yıllarca Yıldız gibi yaşadıktan 
sonra Işık’a dönüşür. Kimsenin yaşa-
madığı bu ıssız yerde evini, sarnıcını 
ihtiyacı olan her şeyi kendi yapar. Likya 
lahitlerinin arasında doğayla ve resim-
leriyle baş başa bir yaşam sürer. Kendi-
siyle yapılan bir söyleşide bu ıssız diyara 
gelme sebebini açıklarken çocukluğun-
da okuduğu Kendin Seç Dağında’nın 
hikâyesini anlatır ve “Galiba bu kitabın 
çok etkisinde kalmışım,” der. 

Kendin Seç Dağında’nın metninde 
adı hiç geçmese de kitabın kahraman-
larından biri de Sitare’dir. 

şunu seçer. Seçtikleri kuşlar omuzları-
na konunca birdenbire ortalık kararır 
ve manzara değişir. Yıldız güzel bir 
sarayın önünde kırmızı kadifeden 
bir ceket, pantolon, parlak bluz, al-
tın düğmeli ayakkabılar içinde bulur 
kendini. Işık ise karşı tarafta, kuru bir 
tepenin üstünde, birkaç yerinden ya-
malı, eski, soluk bir elbise ve ayağında 
yırtık çarık ile. Yıldız’ın her gün iste-
dikleri yerine getirilir. Öyle ki talihli 
olmaktan, her şeyi hazır bulmaktan 
bıkacak hale gelir. Talihli olmaktan 
doyduğu halde sahip olduklarını kay-
betmekten de ödü kopar. Dağ başında 
yapayalnız kalan Işık ise acıkınca bö-
ğürtlen yer, susadıkça kaynaklardan 
su içer. Kendi başına çalışarak başını 
sokacak bir kulübe yapar. Vahşi hay-
vanlardan korunmak için taşlardan 
bıçak, balta gibi silahlar üretir. Bir 
gün taşları sürtünce çıkan kıvılcım-
dan ateş yakmayı öğrenir. Ormandan 
bulduğu meyve fidanlarını bahçesine 
diker, keçi, köpek gibi hayvanları ev-
cilleştirir. Böylece bir tarafta talihle 
gelen zenginlik ve eğlence diğer ta-
rafta emekle kurulan gösterişsiz bir  
hayat içinde seneler geçer. 

Bir gün gelir Yıldız’ın talihi kaçıp 
gider ve güzel, şen günler sona erer. 
Hiçbir şeysiz, kimsesiz ve çaresiz ka-
lan Yıldız, ormanda “Alnımızın te-
riyle, çalışır eğleniriz” diye çalan bir 
saz sesinin peşine düşer. Bu ses onu 
Işık’ın evine götürür. Işık eski arka-
daşına kapısını sonuna kadar açar. 
Yıldız, Işık’ın büyük zahmetlerle elde 
ettiği şeylerden faydalanmaktan sıkı-
lır, utanır. Işık ona “şimdilik misafir 
olduğunu ama yarından sonra kendi 
evini kendi işini yapmaya başlayacağı-
nı” söyleyince rahatlar. Anlaşırlar. Bu 
sırada yola çıkmadan önce duydukları 
ses tekrar duyulur:

“Kendinseç dağındasın.
Düşünmek çağındasın,
Karar bağındasın,
Ya talih seç ya emek.”

Ormanın derinliklerinden gelen 
bu şarkı sadece Kendin Seç Dağında 
kitabının çocuk kahramanları Yıldız 
ve Işık’ın yüreğine işlemez, kitabın mi-
nik okuyucusu Sitare’yi de derinden 
etkiler. 

Sitare’nin halası Tezer Taşkıran’ın 
(Ağaoğlu) yazdığı Kendin Seç Dağın-
da ilk kez 1943 yılında, Ankara’da 
basılmış. Ayrıca Ankara radyosunda 
çocuk saatinde temsil olarak yayın-
lanmış. İçinde siyah beyaz resimlerin 
de olduğu kitap, bazı yerlerinde dört-
lükler halinde şiirler içerse de düz bir 
metin. Mesajın tüm çocuklara gitme-
si istendiğinden olsa gerek hikâyede 
kahramanların cinsiyetlerine hiç yer 
verilmemiş.

Yıldız ve Işık, çobanlık yapan iki 
çocuktur. Bir ilkbahar sabahı elçi bir 
kuş onları Kendin Seç Dağı’na davet 
eder. Oraya vardıklarında karşılarına 
tüyleri dünyanın en güzel renkleriyle 
boyanmış iki kuş çıkar. Biri talih di-
ğeri ise emek kuşudur. Burası, gelen-
lerin iki kuştan birini kendine arkadaş 
olarak seçtiği bir dağdır. Talih kuşunu 
seçenler dünyanın en güzel zevklerini 
tadar, gönlünden geçen hemen önüne 
serilir. Emek kuşunu seçenler ise çok 
uğraşır çok çalışır her şeyi kendi ya-
par. İki kuşun da arkadaşlıkları süre-
lidir. Bu süre belki bir gün belki on yıl 
belki bir ömür boyudur. Vakit dolun-
ca kuşlar ayrılacaklardır. O an geldi-
ğinde emeksiz olan bütün güzellikler 
kaybolacak, alınteri ile kazanılan her 
şey hakları olacaktır.

İki çoban bütün gece hangi kuşu 
seçeceklerini tartışırlar. Sabah olur. 
Yıldız talih kuşunu, Işık ise emek ku-

Talih mi emek mi?
Kendin Seç Dağı’nda talih kuşunu seçenler dünyanın en güzel zevklerini tadar, gönlünden geçen 
hemen önüne serilir. Emek kuşunu seçenler ise çok uğraşır çok çalışır her şeyi kendi yapar. 

Doğan GÜNDÜZ

Kendin Seç Dağında
Tezer Taşkıran

Resimleyen: Turgut Zaim
Üçüncü Basılış, İstanbul, 1962

KEM-AY Yayınevi, 47 sayfa

Sahaf Dükkânı
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2015’te iyi ki
bunları          okuduk!

Aç Tırtıl
Eric Carle
Türkçeleştiren: Fatih Erdoğan
Mavibulut Yayıncılık, 24 sayfa

Aç Tırtıl yumurtasından çıkan minik 
bir tırtılın karnını doyurup kozasına 
girerek bir kelebeğe dönüşme 
hikâyesini anlatır.

Colin Thompson
Resimleyen: Sarah Davis
Türkçeleştiren: Derin Erkan
1001 Çiçek Kitaplar, 32 sayfa

Cesur, sarkık derisi, şaşkın bakışları 
ve yerden bitme gövdesiyle tipik bir 
buldog. Dizinin bu iki kitabında 
onunla tanışıyoruz.

Mayed Morera Rodriguez
Resimleyen: Yahilis Fonseca
Türkçeleştiren: Yaşmak Pusat Keskin

 OKUL ÖNCESİ

Yıldıray 
Karakiya
Resimleyen: 
Başak 
Günaçan
Redhouse Kidz 
Yayınları,  
32 sayfa

Şuşu, Can ve Dörtteker, engelli bir 
çocuk olan Can’ın, Şuşu’yla engel 
tanımayan dostluğunun başlangıcını 
müjdeliyor. 

Helga Bansch
Türkçeleştiren: 
Dürrin Tunç
Yapı Kredi 
Yayınları,  
28 sayfa
Çocuk 
kitaplarının 
vazgeçilmez 
kahramanı fareler 

bu kez de Helga Bansch’ın kitabına 
konuk olup ev sahibi Gülsen Hanım’ı 
çileden çıkarıyor.

Kitapları, 28 sayfa
Yazar Tülin Kozikoğlu ile çizer Sedat 
Girgin’in birlikte yarattığı Leyla 

Fonten’den 
Öyküler 
serisi, 
çizimleri 
ve görsel 
tasarımıyla 
daha ilk 
bakışta 

insanın gözünü alıyor. Üstelik her 
kitapta insani bir zaaf, sağduyulu bir 
bakışla sevimli mi sevimli bir hayvan 
karakter üzerinden anlatılıyor.

Peter H. Reynolds
Türkçeleştiren: Oya Alpar
Altın Kitaplar, 
32 sayfa
Mış Gibi’de 
resim yapmayı 
çok seven 
Ramon’un 
hikâyesini 
okuyoruz. 
Onun kendi 
olma, özgüvenini yeniden kazanma 
sürecine tanık oluyoruz.

2016’ya girerken, geçtiğimiz yıl 
tanıttığımız kitapları gözden geçirdik 
ve aralarından bir seçki oluşturduk. İşte 
2015 yılının çocuk ve gençlik kitapları 
arasından bizim seçtiklerimiz...
Yeni yılda nice “İyi Kitap”la buluşmak 
dileğiyle.



24

Aytül Akal
Resimleyen: Zeynep Özatalay 
Uçanbalık Yayınları, 32 sayfa

“Mıy Mıy 
Teyze” 
kim 
mi? Bir 
zamanlar 
çocuk 
olduğunu 
unutmuş, 
içindeki 

çocuğun cıvıltılı sesini yıllar önce 
susturmuş, huylu mu huylu, aksi mi 
aksi bir “yetişkin”. Peki, çaresi yok 
mu “mıy mıylığın”? Olmaz mı! Aytül 
Akal’ın yazdığı, Zeynep Özatalay’ın 
resimlediği bu sıcacık dizide 
anlatılıyor çare.

ÇOCUK

Miyase Sertbarut
Altın Kitaplar, 152 sayfa
Miyase 
Sertbarut, 
Mezarlıktaki 
Hayalet’te, 
özellikle içinde 
yaşadığımız 
toplum için 
ciddi bir sorun 
olan linç 
kültürünü ele 
alıyor. Üstelik 
bunu, “aşk, 
gizem, cinayet” 
kokan bir mahalle öyküsündeki renkli 
karakterler eşliğinde yapıyor.

Gianni Rodari
Türkçeleştiren: Yelda Gürlek
Resimleyen: Sedat Girgin

Müze, bize sanatı kültürlü, medeni, 
başarılı ve diğerlerinden üstün 
bir insan olmak için öğrenilecek, 
bilinecek, hakkında görüş öne 
sürülecek bir meta, maddi ya da 
manevi bir yatırım aracı olarak 
değil, yaşanacak bir deneyim olarak 
sunuyor.

Leo Lionni
Türkçeleştiren: Kemal Atakay
Elma Çocuk Yayınları, 40 sayfa
Frederick, kışın 
zor günlerini 
yazın topladıkları 
erzak ile rahat 
geçirmek isteyen 
bir fare ailesinin 
hikâyesidir. Diğer 
aile bireyleri 
yiyecek toplarken 
kahramanımız 
Frederick’in doğadan güneş, renk ve 
sözcükler toplaması öykünün yaratıcı 
ve farklı kurgusunun habercisidir.

Kelly Dipucchio
Resimleyen: Christian Robinson
Türkçeleştiren: Melike Hendek
Pearson Yayınları, 40 sayfa
Dipucchio, 
hikâyesinin 
hemen başında, 
o bildiğimiz 
ebeveyn 
görüntüsünü 
taşır bizlere. 
Bayan Süslü 
Kaniş ile Bayan 
Sarı Fularlı Buldog, kendi kimliklerini 
tüm yavrularına taşımakta kararlıdır. 
Ancak Gaston ve Lili bu duruma ayak 
uyduramaz.

Yazan ve 
Resimleyen: 
Lane Smith
Türkçeleştiren: 
Tuğçe Akyüz
Uçanbalık 
Yayınları,  
32 sayfa
Lane Smith'in 

verdiği mesaj çok net: Çocuklar 
kitaba ulaşabildiği sürece, bu faresi 
bile olmayan eski moda nesneyle bağ 
kurmakta zorlanmıyor.

Yazılama 
Yayınları,  
24 sayfa
Hayvanlar 
hayatı tüm 
olağanlığıyla 
yaşayıp 
giderken bir 
gün birdenbire, 
hiç mi 
hiç tanımadıkları bir “şeyle” 
karşılaşıverirler! 

Nazli Tahvili
Redhouse Kidz Yayınları, 32 sayfa

İranlı 
sanatçı 
Nazli 
Tahvili’nin 
çalışması 
olan 
Kâğıttan 
Şehir, tüm 
nesne ve 

duygu dünyasını kâğıtlardan kuran 
bir çocuğun macerasını anlatıyor. 
Hem de tek satır yazı içermeden!

Bénédicte 
Guettier
Türkçeleştiren: 
Gözde Zeynep 
Çaylı
Almidilli 
Yayınları,  
48 sayfa
“Komik 
Kahramanlar” 
serisinden çıkmış olan, hem güldüren 
hem de mutlulukla gülümseten kitabı, 
Fransız Bénédicte Guettier yazıp 
resimlemiş. Kitap, adı üstünde on 
çocuklu bir babayı tanıtıyor bizlere.

Susan Verde
Resimleyen: Peter H. Reynolds
Türkçeleştiren: Müren Beykan
Günışığı Kitaplığı, 36 sayfa

Leo Lionni

Bu
bir

Aytül Akal
Zeynep Özatalay
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Can Çocuk 
Yayınları,  
176 sayfa
Hans Christian 
Andersen 
ödüllü İtalyan 
yazar Gianni 
Rodari, İki Kere 
Doğan Baron 
adlı kitabında, 
paragöz dünyaya 
ait en çağdaş 
konuları bir peri masalı gibi anlatıyor.

Heinz Janisch
Resimleyen: Ute 
Krause
Türkçeleştiren: 
Genç Osman 
Yavaş
Can Çocuk 
Yayınları,  
106 sayfa
Resimli çocuk 
kitaplarıyla 

tanıdığımız Heinz Janisch, bu kez 
bir dedektiflik öyküsüyle çıkıyor 
karşımıza. Sıradışı bir ikili olan Lord 
Huber ile Bay Jaromir, Danimarkalı 
bir hanımefendinin çalınan 
elmaslarının izini sürüyor.

Ömer Açık
Günışığı 
Kitaplığı,  
168 sayfa
Menekşe 
İstasyonu, yazarın 
ağzından tatlı 
tatlı anlatıyor 
hikâyesini. 
Menekşe Mahallesi’nin kuruluşundan 
alıyor sözü yazar, mahallenin ilginç 
karakterleriyle devam ediyor ve 
Menekşe İstasyonu’nun yıkım 
kararıyla düğümü atıyor.

Holly Goldberg 
Sloan
Türkçeleştiren: 
Şiirsel Taş
Domingo 
Yayınları, 328 
sayfa
Mucizeleri 
Saymak, 12 

yaşındaki dâhi Willow Chance’in 
hayatını anlatıyor. Botanik bilimine 
kafayı takmış ve erken yaşta öksüz 
kalmış bu küçük kız, dokunduğu 
hayatları bir mucize gibi değiştiriyor.

Mustafa Balel
Resimleyen: Burcu Yılmaz
Nesin Yayınevi, 56 sayfa
Mustafa Balel’in çocuklar için 
kaleme aldığı Ressamın Kedisi, renkli 

betimlemeleri, 
akıcı dili 
ve sağlam 
kurgusuyla 
sıcacık bir 
öykü sunuyor 
okurlara. 
Bir ressamın 
himayesine 
aldığı minik 
kedi Dilber’in 
pati izlerinin 

ardında İstanbul sokakları ve en çok 
da Balat var!

Hazırlayan: 
Filiz Özdem
Resimleyen: 
Emine Bora
Yapı Kredi 
Yayınları, 156 
sayfa
Kitap, her 
biri farklı bir 
yazar/şair 
tarafından, 
farklı üslup ve 
ritimle yeniden 
yazılmış on beş masal içeriyor.

Andreas Steinhöfel
Türkçeleştiren: Suzan Geridönmez
Tudem Yayınları, 104 sayfa

Kiralık 
Canavar, 
çocukları 
korkuları 
üzerinden 
tehdit 
ederek uslu 
davranmaya 
zorlayan bir 
canavarla, 
kendine opera 
sanatçısı 

kimliği biçen küçük bir kızın dostluğu 
üzerine kurgulanmış bir hikâye.

Neil Gaiman
Resimleyen: 
Skottie Young
Türkçeleştiren: 
Niran Elçi
Tudem 
Yayınları,  
128 sayfa
Neil Gaiman, 

evde kahvaltılık gevreğe dökecek süt 
kalmadığından iki biçare çocuğuna 
süt bulmak için akıl almaz maceralara 
atılan bir babanın serüvenini 
anlatıyor.

Genç Osman 
Yavaş
Resimleyen: 
Nazan Alaca 
Final Kültür 
Sanat 
Yayınları,  
64 sayfa
Bir amca, bir 
yeğen ve bir 
zebra... Amca 
anlatıyor, 
yeğen dinliyor, 
zebraysa bu absürt öyküde başrolü 
oynuyor. 

Finn-Ole Heinrich
Resimleyen: Rán Flygenring
Türkçeleştiren: Tuvana Gülcan
Tudem Yayınları, 168 sayfa
2012 yılı Alman Gençlik Edebiyatı 
Ödülü'nü alan Finn-Ole Heinrich'in 
kaleme aldığı Ekşilina’nın Hayret 
Verici Maceraları − Yıkık Dökük 

Krallığım, 
hayatı 
beklenmedik 
bir şekilde 
değişince 
her şeyi 
eski hâline 
çevirmeye 
çalışan 
Ekşilina’nın 
maceralarını 
anlatıyor.

Babette Cole
Türkçeleştiren: Coşkun Şenkaya

E K S i L i N A’ N I N
YIKIK DÖKÜK KRALLI IM

SINIRSIZ ZÇARPICI , 
S Z B NZ RS Z,  ALI ILMADIK D R C D

Çocuk ve Gençli
k 

Ö
dü

lü

NEIL GAIMAN
RESIMLEYEN: SKOTTIE YOUNG

.
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Kuraldışı Yayınları, 32 sayfa
Ünlü yazar Babette Cole’ün Türkçeye 
çevrilen ilk kitabı Külprensi, Külkedisi 
masalını toplumsal cinsiyet rolleri 
açısından tepetaklak ediyor. Bu kez 
karşımızda ablalarının zulmüne 
maruz kalan zarif bir genç kız yerine, 
abileri tarafından sömürülen çelimsiz 
bir delikanlı var.

Vassilis 
Papatheodorou
Resimleyen: 
Petros 
Bouloubasis
Türkçeleştiren: 
Fulya Koçak 
Kelime 
Yayınları,  
112 sayfa
Yunan yazar 
Vassilis 
Papatheodorou’nun gerçek bir 
toplumsal gülme histerisinden yola 
çıkarak yazdığı Çok Komik Bir Salgın, 
farazi bir ülkedeki diktatoryanın 
mizahın gücü karşısındaki 
zavallılığını anlatıyor.

Francesca Simon
Resimleyen: Emily Bolam
Türkçeleştiren: Bahar Siber
İletişim Yayınları, 56 sayfa

Günlük hayatta 
“normal” olarak 
bildiğiniz ne 
varsa unutun. 
Çünkü 
Tepetaklak 
ailesinin 
evine konuk 
olacağız. Felaket 
Henry’nin 
yazarı Francesca 

Simon’ın yarattığı Tepetaklak 
Ailesi, bütün alışkanlıklarınıza dair 
anlayışınızı tepetaklak edecek!

Michael Morpurgo

Türkçeleştiren: 
Arif Cem Ünver
Tudem 
Yayınları,  
152 sayfa
Ünlü yazar 
Michael 
Morpurgo, Issız 
Adanın Kralı’nda 
hayatı altüst 
olan bir ailenin 
yeni yaşam tecrübesini anlatıyor. 
Yelkenliyle denize açılan ailenin 
oğlu Michael geçirdiği kaza sonucu 
kendini ıssız bir adada bulur ama ada 
sandığı kadar ıssız mıdır acaba?

Paul Maar
Türkçeleştiren: 
Süheyla Kaya
Kapak Resmi: 
Gözde Bitir
Can Çocuk 
Yayınları,  
208 sayfa
Bir domuz 
burnu, iki 
kurbağa ayağı, 
parlak turuncu 

saçları, mavi çilleri ve pabuç gibi bir 
dili var. Kırk yıldır güncelliğinden 
bir şey yitirmeyen çocuk edebiyatı 
kahramanlarından biri Sams!

Sassa Buregren
Türkçeleştiren: 
Ünzile Tekin
Güldünya 
Yayınları,  
128 sayfa
Kadınların 
kendi güçlerini 
keşfetmeleri, 
hakikatlerini 
gür bir şekilde 
haykırabilmelerini arzulayan kitap, 
son bölümlerde toplumsal hayatın 
dayatmalarına karşı koymanın kimi 
tatlı yöntemlerini de paylaşıyor.

Vince Vawter
Türkçeleştiren: Alaz Özbek 
Kırmızı Kedi Yayınları, 212 sayfa
“Bu hikâyeyi yazmak için iyi bir 
sebebim var. Çünkü konuşamıyorum. 
Yani kekelemeden asla” diye başlıyor 
Gazeteci Çocuk. Kulaklarını açıp 

onlu yaşlardaki 
bir çocuğu 
dinlemeye pek 
hevesli olmayan 
bir dünyada, 
bir de kitabın 
kahramanı 
Victor gibi 
kekemeyseniz, 
hikâyenizi 
kelimelere 
dökmek büyük cesaret ister.

Hanzade Servi
Resimleyen: 
Volkan 
Korkmaz
Tudem 
Yayınları,  
200 sayfa
Karakura’nın 
Düşleri’nin, 
doğaüstü ve 
korkutucu 

öykülerle dolu olmasına karşın, 
ayaklarını “gerçekliğin bu tarafına” da 
bastığını söyleyebiliriz. 

Luis Sepulveda
Resimleyen: Mert Tugen 
Türkçeleştiren: Saadet Özen
Can Çocuk Yayınları, 72 sayfa
Luis Sepulveda’dan ezeli düşmanların 
inanılmaz dostluğu üzerine yazılmış 

harika bir 
hikâye. Maks, 
Kedi Miks ve 
Fare Meks’in 
huzur dolu 
hikâyesi bize 
eşitlik ve 
bağımsızlığın 
hâkim olduğu, 
sevgiyle kurulan 
dostlukların 
kapısını aralıyor.

Göktuğ Canbaba
Resimleyen: 
Sedat Girgin
Doğan 
Egmont 
Yayınları,  
212 sayfa
Bu, bir ev 
kedisinin 
sokakları 
tanıma 
macerası 
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değil. Şanslı Kiki’nin, yaşam 
alanları için mücadele veren başka 
kediler ve farelerle tanışma öyküsü. 
Mücadelenin odağındaki düşman 
tanıdık: İnsan

John Yeoman
Resimleyen: Quentin Blake
Türkçeleştiren: Sumru Ağıryürüyen 

Hayy Kitap, 
136 sayfa
Usta ile Ayı, 
ilk bakışta 
usta ile çırak, 
öğretmen 
ile öğrenci 
ilişkisine 
gönderme 
yapıyor gibi 
görünse de, 
esasen bir 

dostluk ve hatta bir yalnızlık hikâyesi.

Yıldıray Karakiya
Resimleyen: Gökçe Yavaş Önal
Tudem Yayınları, 48 sayfa
Yatağın altında yatan, uyku saati 
geldiğinde odanın kuytularını, 
perdelerin gerisini, karanlıkta ortaya 
çıkıveren 
canavarları, 
vampirleri vs. 
kontrol eden ve 
güvenliğinizi 
sağlayan, size 
cesaret veren 
bir arkadaş 
ister misiniz? 
Can’ın böyle bir 
arkadaşı var: 
Zortan

Pieter 
Kooljwick
Resimleyen: 
Linde Faas
Türkçeleştiren: 
Ufuk Güngör
Büyülü Fener 
Yayınları,  
128 sayfa

O bir hiperaktif, o bir adrenalin 
bağımlısı, o iflah olmaz bir şakacı, 
cesur, dünyaya tersten bakan bir 
zıpır… O 5 yaşında bir çocuk; Diken! 
En yakın arkadaşıyla da tanışın: Pire!

Miyase 
Sertbarut
Resimleyen: 
Kaan 
Demirçelik
Tudem 
Yayınları,  
186 sayfa
Yaşam beş 

harf, ölüm dört. Onlarsa üç buçuk 
harfli… Geride yarım bıraktıkları, 
kopamadıkları şeyler var. Gitmek 
istemiyorlar ama Tarlakoz’dan kaçmak 
kolay değil.

Andreas Steinhöfel
Türkçeleştiren: Ziba Akkerman
Tudem Yayınları, 136 sayfa
Andreas 
Steinhöfel, Çat 
Kapı romanında 
ötekine, daha 
doğru ifade 
etmek gerekirse 
ötekileştirilene 
bakarak bizi 
önyargılardan 
sakınmaya ve 
kendimize ayna 
tutmaya davet ediyor.

Miyase Sertbarut 
Resimleyen: Mavisu Demirağ
Tudem Yayınları, 128 sayfa
Miyase Sertbarut’un Saat Canavarı 

adlı eseri, 
anlatıcıları 
çocuklar 
olan on beş 
kısa öyküden 
oluşuyor. 
Çocukların 
kimisi aksi 
ve ihtiyar bir 
komşuyla 
uğraşıyor 

kimisi tatlı bir köpeği koruma 
telaşına düşüyor kimisiyse bir ananas 
sayesinde eski dostlarına kavuşuyor.

 

Çiğdem Kaplangı
Resimleyen: Emine Bora
Yapı Kredi Yayınları, 52 sayfa
Çiğdem Kaplangı kitabında çocuklara 

çok önemli bir şey öğütlüyor: Bakış 
açısını değiştirebilmek. Sorunları 
kanıksayıp 
aynı yılgınlıkla 
yaşamaya devam 
edip mutsuzluğu 
kabul mü 
edeceğiz? Yoksa 
mutsuzluğa 
çözüm bulmak 
için hareket mi 
geçeceğiz?

Habib Bektaş
Resimleyen: Mert Tugen
Tudem Yayınları, 112 sayfa

Kahramanımız 
pek meraklı, pek 
sevimli küçük 
bir balık. Yaşama 
sevinciyle dolu 
balığımız dans 
etmeye, hoplayıp 
zıplamaya 
bayılıyor. Tabii 
sevmediği şeyler 
de var. O suyu 

sevmiyor. Suyu sevmeyen bir balık, 
kulağa ilk anda tuhaf geliyor. 

Ceyda Günalp
Resimleyen: Nesil Kalenderoğlu
Epsilon Yayınları, 92 sayfa
Kahramanımız karanlıkla barışık, 
hatta onunla, 
ona “karanlığım” 
diye hitap 
edebilecek kadar 
dost bir kız 
çocuğu. Zira 
karanlık onun 
için bomboş bir 
tuval. Her gece 
istediği anları 
sahneleyip, 
dünyayı istediği 
renge boyayabiliyor.

Mirjam Pressler
Türkçeleştiren: 
Zeynep Ersözlü
Kelime Yayınları, 
176 sayfa
Mirjam Pressler 
çocuğun 
dünyasını 
yakından 
ilgilendiren 
ebeveyn ayrılığı, 

Andreas SteinhöfelAndreas Steinhöfel
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taşınma, yalnızlık gibi sorunlara 
aksiyon kolaylığına kaçmadan, 
kurgusal ama bir o kadar da sahici bir 
çocuk duyarlılığıyla yaklaşıyor.

Mira Lobe
Resimleyen: 
Susi Weigel 
Türkçeleştiren: 
Genç Osman 
Yavaş
Final Kültür 
Sanat 
Yayınları,  
143 sayfa
Kitabın 
kahramanı 

Andi, sahip olduğu ağaçtaki hayal 
arkadaşı ve her çocuğun sahip 
olamayacağı hayali olmayan arkadaşı 
sayesinde dış dünyasıyla yeni bir 
ilişki kurmayı, dostluğun yepyeni bir 
biçimini öğreniyor.

GENÇLİK

Ellen Raskin
Türkçeleştiren: Yasemin Balkancı
Epsilon Yayınları, 264 sayfa
1984’te ölen Amerikalı yazar Ellen 
Raskin’in son romanı olan Dünyanın 
En Tuhaf Oyunu’nun polisiye türüne 
yakın bir roman ya da gerilimi 
hafifletilmiş 
gizemli bir 
macera romanı 
olduğunu da 
söyleyebiliriz. 
Kitapta, 
mirasçılarına 
200 milyon 
dolar vaat 
eden Samuel 
W. Westing’in 
düzenlediği 

bir “Katil kim?” yarışmasına tanık 
oluyoruz

Uçları
Seran Demiral
Tudem 
Yayınları,  
168 sayfa
Parmak Uçları, 
bir engel ile 
yaşamaya, 
bir engelliye 
“korkmadan” 
yaklaşmaya 
ve gençliğin sancılarını olabildiğince 
az hasarla atlatmaya dair özgüven 
aşılayan bir roman.

İshak Reyna
Kelime 
Yayınları,  
264 sayfa
İshak Reyna’nın 
ilk gençlik 
romanı Alis 
Çeşnici Tuşlar 

Diyarında, liseye geçmek üzere olan 
bir genç kızın yazar olma tutkusunu 
anlatıyor.

Terry Pratchett
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Delidolu Yayınları, 240 sayfa
Fantastik 
edebiyatın 
üretken 
yazarlarından 
Terry 
Pratchett’ın 
Diskdünya 
külliyatının 
ilk iki kitabı 
Büyünün Rengi 
ve Fantastik 
Işık, Delidolu 
baskısıyla raflarda. 

John Knowles
Türkçeleştiren: Nihal Gökçe
Kafka Yayınları, 227 sayfa
Özel Bir Barış, bir grup lise 
öğrencisinin okulda geçirdiği 
unutulmaz yazı ve yaşanan bir ânın 
ömür boyu süren etkisini anlatıyor. 

Derin 
dostlukların 
daha da 
derininde 
yatan karanlık 
duygular 
olabilir. 
Knowles 
romanında 
işte o kadar 
derinlere 
iniyor.

Daniel Höra
Türkçeleştiren: Dilan Muradoğlu
On8 Kitap, 276 sayfa
Sürü kültürünün sinsiliği, hoyratlığı 
ve yıkıcılığıyla baş edebilmek hiç 
kolay değil. 
Daniel 
Höra’nın Vahşi 
Sürü’sünde 
Benjamin’in 
içine düştüğü 
durum işte 
tam olarak 
bu. Oysaki ne 
kadar da yapıcı 
ve kucaklayıcı 
bir süreçle 
başlıyor her şey!

Pierce Brown
Türkçeleştiren: Selim Yeniçeri
Pegasus Yayınları, 448 sayfa

Genç yazar 
Pierce Brown’un 
“Kızıl İsyan” 
üçlemesinin 
ilk kitabı 
Kızıl Yükseliş, 
geleceğin renk 
kodlarıyla 
sınıflandırılmış 
toplumunda 
geçiyor. İşçi 

sınıfını oluşturan kızıllar, Mars’ta 
kurulacak yeni koloni için gezegeni 
yaşanır hâle getirmeye çalışıyor. 
Derken isyan patlak veriyor!

Patricia Duncker
Türkçeleştiren: Murat Özbank
On8 Kitap, 252 sayfa
Foucault’yu Sayıklamak rüyayla 
başlayıp rüyayla sonlanan bir 
roman. Okuru iki rüya arasında 
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karakterlerinin 
peşinde 
şehirden şehre 
sürükleyen ve 
çok özel bir 
okur-yazar 
ilişkisine tanık 
olmamızı 
sağlayan 
etkileyici bir 
kurgu.

Jennifer Richard Jacobson
Türkçeleştiren: Anıl Ceren 
Altunkanat
İthaki Yayınları, 232 sayfa
Fil Kadar Küçük üç günlük doğa 
tatiline çıkan on bir yaşındaki Jack’in 
hikâyesi. 
Birlikte kamp 
kurdukları 
annesinin 
ortadan 
kaybolması 
sonrasında 
yaşadıklarına 
tanık oluyoruz 
kitabın 
satırlarında.

William Sutcliffe
Türkçeleştiren: Petek Demir
Editura Yayınları, 256 sayfa

Duvar, 
doğrudan 
savaşı değil, 
uzun süren 
bir savaşın 
sonucundaki 
manzarayı 
anlatıyor. İki 
topluluktan 
birinin, 
ötekini her 
koşulda 
düşman 

belleyip silahla kendi arzularına 
boyun eğdirmeye çalışmasının 
sonuçlarını bir çocuğun gözünden 
aktarıyor.

Emir Kusturica
Türkçeleştiren: Aylin Yengin
Sayfa 6 Yayınları, 216 sayfa
Sırf Bela, bizi bir girdap gibi içine 
çekiyor. Öykülerdeki kahramanların 
evine, sokaklarına, yataklarına 

giriveriyoruz. 
Aile sırlarından 
aşkın 
çılgınlığına, 
savaşın 
absürtlüğünden 
büyümenin 
sancılarına 
insan hayatına 
dair ne varsa 
karşımıza 
çıkıyor.

BAŞVURU

David J. Smith
Resimleyen: 
Shelagh 
Armstrong
Türkçeleştiren: 
Alkım Özalp
Kırmızı Kedi 
Yayınları,  
248 sayfa
7,2 milyar 
nüfusu olan 

gezegenimizi 100 kişilik bir köy 
olarak düşündüğümüzde, pek çok 
şeyi sayısal olarak hayal etmemiz 
kolaylaşır. İşte David Smith, Dünya 
Bir Köy Olsaydı adlı kitabında bunu 
yaparak bir dünya bilinci oluşturmaya 
çalışıyor.

Bil

Ben Miller
Türkçeleştiren: 
Ezgi Başer
NTV Yayınları, 
272 sayfa
Ben Miller, Bilim 
Aslında Çok 

Eğlencelidir adlı kitabında konuya 
süper atom çarpıştırıcılarından 
girmiş, evrendeki yaşama elverişli 
diğer gezegenlerden çıkmış. Arada 
fosillerden, kara deliklerden, kilo 
vermeye en uygun diyetlerden de 
bahsetmiş.

Toprak Işık
Resimleyen: 
Doğan 
Gençsoy
Tudem 
Yayınları,  
80 sayfa
Büyüyünce 
ne olacaksın? 
Doktor, 
hukukçu, 
mühendis, bilim insanı? Toprak 
Işık’ın, sana kılavuzluk etmek 
için özenle hazırladığı “Acaba Ne 
Olsam?” isimli başvuru dizisi, 
meslek seçiminde işini bir hayli 
kolaylaştıracağa benziyor.

Ertan Tuzlacı
Kırmızı Kedi Yayınları, 120 sayfa

Ertan 
Tuzlacı’nın 
çocuklar için 
hazırladığı 
kitap, teknik 
terimlerle 
okuru 
zorlamayan, 
tam tersine 
Tuzlacı’nın 
çocukluk 

yıllarındaki doğa gözlemlerine ve 
tecrübelerine dayanan, fotoğraflarla 
zenginleştirilmiş bir tür doğa rehberi 
niteliğinde.

Süreyyya Evren
Resimleyen: Fatih Aksular
Pan Yayıncılık, 171 sayfa
Osman 
Hamdi 
Bey’den 
Picasso’ya 
Çocuklar 
İçin 
Çağdaş 
Sanat, 
çocuklar 
için 

fil
kadar
küçük

JENNIFER RICHARD JACOBSON
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hazırlanmış çok sayıda sanat 
kitabından farklı bir perspektif 
çiziyor. Renkli ve sıra dışı sanatçı 
profillerinin yer aldığı seçki, “sanatın 
kolektif bir olgu” olduğu anlayışından 
yola çıkıyor.

Paul Mason
Resimleyen: Alan Irvine
Türkçeleştiren: Şiirsel Taş
Hayykitap, 96 sayfa

“Doğru mu, 
Palavra mı 
serisi” kırk 
yıl düşünsek 
aklımıza 
gelmeyecek 
doğrulara 
ve doğru 
bildiğimiz 
palavralara 
ışık tutuyor. 

Serinin bu kitabı, vücudumuzla ilgili 
doğruları ve palavraları konu alıyor.

Laura Jaffé, Alain Korkos
Resimleyen: Veronique Deiss
Türkçeleştiren: 
Işık Ergüden
Tudem 
Yayınları,  
80 sayfa
Acaba Kim, 
genç beyinlerin 
sanattan 
felsefeye, 
doğadan teknik 
konulara ve 
toplum bilimlerine uzanan çok geniş 
bir yelpazedeki farklı disiplinlerle 
ilgili sorabileceği soruları içeriyor. 

Thomas Byrne, Tom Cassidy
Türkçeleştiren: Onur Kaya

NTV 
Yayınları,  
144 sayfa
Salata sosuyla 
kahramanlık 
hikâyesi, 
eğlenceli ve 
ilgi çekici 
bilim soslu 
sorulardan 
oluşuyor. 

Soruları gerçek hayatın içinde ete 
kemiğe büründüren bir kurgusu var 
kitabın.

Daniel Tatarsky
Türkçeleştiren: Çağlar Sunay
Domingo Yayınevi, 112 sayfa

Dans eden kibritler, patates delen 
pipetler, bükülebilen ışık, sıcak buz 
ve daha onlarca öğrenmesi kolay, 
unutması ise neredeyse imkânsız 
numara. İşte Bunlar Hep Bilim!

Pierre-Olivier Lenormand
Türkçeleştiren: Nil Tuna
NTV Yayınları, 26 sayfa
Üç kitaptan oluşan Şefin Tavsiyesi 
serisi,  NTV Yayınları’ndan çıkmış. 
Çok mantıklı ve yaratıcı düşünerek 
sayfaları suya ve kirlenmeye dayanıklı 
bir malzemeden yapmışlar. Her 
kitap farklı bir 
konu üzerinde 
duruyor: 
Birincisinde 
hamurişleri, 
diğerinde 
domatesli 
yemekler 
ve üçüncü 
kitapta çikolata 
anlatılıyor.

Simon Cheshire
Resimleyen: Kate Pankhurst
Türkçeleştiren: Damla Işık

Tudem 
Yayınları,  
144 sayfa
Kitapta 
yazmanın 
uzun soluklu 
bir süreç 
olduğuna, 
her aşamanın 
hangi alt 

adımlardan oluştuğuna dikkat çeken 
eğlenceli ve kısa uygulamalara 
yer veriliyor. Görülmemiş girişler, 
görkemli gelişmeler ve süper sonların 
nasıl yazılacağı oyunbaz çizimlerin 
yardımıyla adım adım anlatılıyor.

ÇİZGİ ROMAN

Óscar Pantoja
İllüstratörler: 
Miguel Bustos, 
Felipe Camargo, 
Tatiana 
Córdoba
Türkçeleştiren: 
Altuğ Akın
Desen Yayınları, 
176 sayfa
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.

Shaun Tan
Türkçeleştiren: Tuğçe Akyüz
Desen Yayınları, 48 sayfa

Asla Neden 
Diye Sorma, 
Shaun Tan’ın 
harikalar 
yarattığı 
yeni kitabı. 
Kitaba 
adını veren 
“Neden?” 

sorusu, yetişkinlerin genelde 
sorulmasından hoşlanmadığı bir 
sorudur. Peki ya çocuklar?

Acaba
 kim? 

Alain Korkos

Pierre-Olivier
LENORMAND

büyülü bir yasamın hatıraları¸
GABRIEL  GARCÍA MÁRQUEZ
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Roman kahramanları kendi 
kahramanlarını yaratırsa…

Ressam Albrecht Dürer’in 
dünyaca ünlü  Gergedan 
isimli gravüründen 
esinlenerek insan 
ilişkilerini ve yaşamı 
sorgulayan, hayalleri 
arkasına almış sürükleyici 
bir roman.
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