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İyi Kitap, Haziran sayısıyla bu yayın dönemini tamamlıyor. Yeni yayın dönemine 
ise iki aylık bir aradan sonra, Eylül sayımızla merhaba diyeceğiz. Bu ara süresince 
ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz bir dergi hazırladık size. Olağandan daha 
hacimli çıktığımız bu sayının, bir dosya konusu var.
Dosya konumuz, çocuk ve gençlik kitaplarında toplumsal cinsiyet. Patriarkal hi-
yerarşinin -bilinçli ya da bilinçsiz- yeniden üretildiği alanlarından biri de çocuk 
ve gençlik yazını. Önümüze gelen -bazılarını da eleştirerek dergi sayfalarına taşı-
dığımız- kitapların pek çoğunda, geleneksel cinsiyet rollerini kanıksamış satırlar 
okuyoruz. Dahası, cinsiyet ayrımcılığını körükleyen, eril şiddeti meşrulaştıran 
anlatılarla karşılaştığımız da vaki…  
Yakın zamanda medyada yer bulan bir örnek, çocukların ne tür metinlere maruz 
bırakıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kıymeti kendinden menkul “özlü 
sözler” üretip bunu kitaplaştıran Ozan Taşdemir; Hariçten Sözler ismini verdiği 
eserinde, sıklıkla ve açıkça kadını aşağılayan ifadelere yer veriyor. İşte “yazar”dan 
bazı inciler:
“-Kadınlar ait olmayı, erkekler ise sahip olmayı yeğlerler.
-Genç kızlar için çılgınlık sefalet, özgürlük ise felaket getirir.
-Bilgisayarınız tabii ki dizüstü olabilir ama mümkünse eteğiniz dizüstü olmasın.
-Bir aşkı, küçük bir ihtimal de olsa mutlulukla ya da cinayetle nihayetlendirebilirsi-
niz. Ve bu cinayette öldürme biçimi, kesinlikle ama kesinlikle bir ihanet konusuyla 
alakalıdır.”
Bu minvalde uzayıp giden ve hiçbir edebi değeri olmayan bu “şeyi”, kim hangi 
amaçla yayımlar ve çocukların önüne getirir çözemiyorum. 
Çocuk ve gençlik kitaplarını üretenler  -yayınevleri sahipleri, yazarlar, çevirmen-
ler, editörler, illüstratörler ve diğerleri- sorunun bir yanındaysa eğer, diğer yanında 
da elbette, siyasi erki elinde tutanlar duruyor. Karar alma ve uygulama gücünün 
yanı sıra, teşvik etme ve yönlendirme olanaklarına da sahip yönetici erkin, “erkek” 
kimliğine ters düşmeyen tutumlarına dair pek çok örnek verilebilir. Yılardır gün-
demden düşmeyen, ders kitaplarında cinsiyet ayrımcılığı gibi… 
Değişim için; iyi yayıncılarla, iyi kitaplarla, İyi Kitap’ta buluşmak üzere…

Safter Korkmaz

merhaba
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Çocuk kitaplarında, egemen kültürün görme 
biçimleri ekseninde toplumsal rollerin nasıl yansı-
tıldığı, çocuk karakterlerin cinsiyete dayalı iktidar 
ilişkisinde nasıl konumlandırıldığı önemli bir so-
run. Var olan rolleri pekiştiren, sınırları keskinleş-
tiren bir işlevi vardır toplumsal cinsiyetin ve bunu 
kültürel kodlar, alışkanlıklar ve kabullenilmiş roller 
üzerinden, doğalmış gibi yaptığı için tehlikelidir.

Toplumsal cinsiyet ve rollerle ilgili çocuk 
edebiyatı bağlamında pek çok farklı konu ele 
alınabilir. Kitap kahramanlarının cinsiyetinden, 
doğalmış gibi sunulan toplumsal rollere, cinsiyet 
eşitsizliğinden eril dile pek çok önemli sorunu 
içinde barındırmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri 
doğumumuzdan itibaren aile, okul ve sosyal çevre-
de bir kıyafet gibi üzerimize doğallıkla geçirilive-
rir. Bu roller, masallar, söylenceler, kültürel kodlar 
ve alışkanlıklarla sürekli bir biçimde pekiştirilir. 
Dolayısıyla ataerkil yapının dil yoluyla edebiyata 
sızmaması söz konusu değildir. Maggie Humm’un 
da Feminist Edebiyat Eleştirisi’nde (1994) söylediği 
gibi toplumsal cinsiyetin dil yoluyla kurulması söz 
konusudur (21), bu da üslupların cinsiyet ideoloji-
lerini zorunlu olarak temsil ettiği anlamına gelir.

Uzun Çorap Pippi serisinin devrimci 

yanlarından biri, Pippi'nin ailesiz olması 

ve herhangi bir yol gösterici yetişkin 

olmadan kendi kendini yetiştirmesidir.

Çocuk edebiyatı alanında ya-
yımlanan kitaplar, detaylı ve akade-

mik bir araştırmayla incelendiğinde 
cinsiyetçi bir yaklaşım sergileyen, eril 
söylemi pekiştiren metinlerin fazla 

olduğu görülecektir. Bu amaçla 
mutlaka akademik çalış-

malar yapılmalı. Be-
nim bu yazıdaki ama-

cım daha ziyade olumlu 
örnekler üzerinden giderek; 

çocuk edebiyatında tema, işleniş, 
dil ve yayıncılık bağlamında bazı soru-

lar yöneltmek ve cinsiyet söylemleri açısından 
ihtiyacımız olan kitaplar üzerinde durmak.

Çocuk edebiyatında toplumsal cinsiyet ve kız ço-
cuk karakter söz konusu olduğunda, aklıma hâlâ ilk 
olarak toplumun dayattığı rolleri ve klişeleri yıkan; 
benim de çocukluğumda en sevdiğim kitaplardan 
biri olan Astrid Lindgren’in Uzun Çorap Pippi serisi 
geliyor. Pippi, görüntüsüyle, geleneksel rollere uy-
mayan tavırlarıyla, otoriteye kafa tutan yaklaşımıyla, 
cinsiyet rollerine getirdiği eleştirel bakışıyla çocuk 
edebiyatının unutulmaz karakterlerinden biri. Özgür 
ruhlu, kendi olmaktan taviz vermeyen, özgün bir 
kimlik. Kitabın devrimci yanlarından biri Pippi’nin 
ailesiz olması ve herhangi bir yol gösterici yetişkin 
olmadan kendi kendisini yetiştirmesidir. Toplumsal 
cinsiyet rollerinin öğrenildiği, cinsiyet ayrımcılığının 
temellendiği yerlerin başında gelir aile kurumu. Pip-
pi, küçük yaştan itibaren herhangi bir çocuktan fark-
lı olarak aile ve okul gibi kişiyi bu rolleri edinmesi 
için şekillendiren kurumların içinde yetişmediği için 
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bu rolleri de benimsememiştir. Toplumsal cinsiyet, 
salt cinsiyetler arası değil, toplumdaki tüm iktidar 
ilişkilerini belirler. İşte Pippi de bu rolleri benimse-
yecek bir ortamda büyümediğinden toplumsal kural-
larla birlikte iktidar ilişkilerini de tersyüz edebilmek-
tedir. Kendisini kimsesizler yurduna götürmek üzere 
gelen polislerle rahatlıkla şakalaşır, öğretmenin 
ısrarlı uyarılarına karşın ona “sen” demeye devam 
eder. Otoritenin kendisine üstten bakmasını, ona 
dayattığı rolleri reddetmiş olur. Alışık olduğumuz 
kız çocuğu imgesinden farklıdır. Bir kere palavracı-
dır. Aslında bir anlamda sistemin dışında yaşaması, 
normalde otoritenin körelttiği hayal gücünün onda 
karşıt bir biçimde daha da gelişmesini sağlamıştır. O 
yüzden aslında palavracı değil, iyi bir hikâye anlatıcı-
sıdır. En önemlisi de palavralarıyla alışkanlıklarımızı, 
kalıplarımızı ve önyargılarımızı eleştirmektedir. Gö-
rüntü olarak ise hiçbir kalıba sığmaz. Giysilerini ken-
di diktiği için yamalı, rengârenk ve sıradışıdır. Oysa 
farklı renk çorap giyilmesi pek çok yerde pekâlâ 
“ciddiyetsizliğin” göstergesi sayılabilir. Pippi bugün 
de çocuk edebiyatında  

çok önemli bir yere sahip ve her yıl 
ondan ilham alan pek çok kitap 

yayımlanıyor. Geçen yıl yayım-
lanan, Pieter Koolwik 

ve Linde Faas’ın 
Pire ve Diken ken

serisi ve bu yıl basılan Beatrice Masini’nin Ina Ma-
ğarada: Güzel, Açıkgöz ve Cesur Kızlar adlı kitabı, 
ana karakteri küçük bir kız çocuğu olan, kişinin 
kendi olmasının önemini vurgulayan ve Pippi’yi rol 
model alan romanlardır. Bu tür özgün karakterlerin 
yer alması, stereotiplerin kırılması ve çocukların 
farklılıkları benimsemeleri açısından da önemli. Wil-
liam Golding’e, Sineklerin Tanrısı adlı kitabını kur-
gularken neden hiç kız çocuk karakter kullanmadığı 
sorulduğunda kadın erkek eşitliğine inanmadığını, 
kadınların erkeklerden daha üstün varlıklar olduğu-
nu söyler. Golding’e göre kız çocukları romana yer-
leştirmek kurguyu da daha çetrefil hâle getirecektir. 
Oysa salt erkek çocuklar ile iktidar, şiddet, uygarlaş-
ma, ilkellik kavramlarını daha kolay verebilecektir. 
Peki günümüz çocuk kitaplarına baktığımızda neden 
erkek karakterlerin daha ön planda olduğunu, yan 
karakter olarak kız çocuklarının ise daha olumsuz 
özelliklerle donatıldığını görüyoruz? Bu soru, kap-
samlı bir incelemeyi hak eden bir konu. 

Türkçede yayımlanmış ve toplumsal cinsiyet 
rollerini eleştiren kitaplar açısından Pınar Selek’in 
Siyah Pelerinli Kız adlı romanı önemli ve üzerinde 
durulması gereken bir örnek. Toplumsal düzenin 
kurbanı bir kadının nasıl cadıya dönüştürüldüğünü 
anlatıyor yazar, yani aslında cadıları bizim yarattığı-
mızı. Selek, bu hassas ve zor konuyu, şiirsel bir dil 
ve kurgunun içinde eriterek simgeler aracılığıyla 
çocuğa uygun hâle getirmeyi başarmış. Kitabın anla-
tıcısı Yosun’un yaşadığı Midye Adası’nda çocuklara 
tek bir masal anlatılmaktadır: “Kara Peçeli Cadı”. Bu, 
bütün halkın inandığı, korktuğu ve yaşadığı bir ma-
saldır. Burada masalı yaşamak ifadesini çok önemli 
bulduğumu belirtmek istiyorum. Kendi yaratımımız 
olan kurallarla, masallarla yaşamıyor muyuz? Hatta 
bunları yaşamımızı kurgulayan, davranış biçimleri-
mizi belirleyen temel öğeler haline getiriyoruz. İşte 
tam da bu nedenle kitabın ana karakteri Yosun’un 
halk tarafından yıllardır söylenegelen bir masalın 
içine girmesi ile başlar roman. Çünkü ancak masalın 

içine girip onu yaşadığında gerçeğin başka 
bir yüzüyle karşılaşacaktır. Midye 

Adası halkının inanışına göre 
yerin yedi kat derinlik-

lerinde, Karanlıklar 
Ülkesi’nde yaşayan 
bir cadı vardır ve 

“ciddiyetsizliğin” göstergesi sayılabilir. Pippi bu
de çocuk edebiyatında

çok önemli bir yere sahip ve her 
ondan ilham alan pek çok kita

yayımlanıyor. Geçen yıl ya
lanan, Pieter Koo

ve Linde Faa
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bu cadının amacı 
insanları mutsuz et-
mektir. İnanışa göre 
“en mutlu” köy halkını 
bulup ona musallat 
olmuştur. Köy halkı 
ise işin kolayını bul-
muştur, başına gelen 
bütün kötülüklerden 
bu cadıyı sorumlu tut-
maktadır. “Tüm kötü-
lüklerin anası” olan 
bu cadının farklı bir 
özelliği vardır: Bir tek 
erkeklere görünmekte, 
düğün arifesinde da-
matlara saldırmaktadır. Oysa hikâyenin devamında 
öğreniriz ki sevdiğiyle birlikteliği babası tarafından 
engellenip zorla evlendirilen ve kocası tarafından 
öldürülmüş bir kadının dramı söz konusudur. Selek, 
her şeye inanmamak gerektiğini vurguluyor satır 
aralarında ve görünenin ardındaki kavramını incelik-
le işliyor. Yosun, cadıyı görmeye gittiğinde karşısın-
da, kucağında bebeğiyle genç bir anne görür. Genç 
kadının sırtında bıçaklar vardır. Bu bıçaklar toplu-
mun ikiyüzlülüğünün birer simgesidir. İki tane gibi 
görünse de onlarca bıçak sapı vardır. Salt evlendiği 
adamın değil, babasının, sevdiğinin, kardeşlerinin, 
kısacası toplumun elleri vardır. İnsanların, toplumsal 
cinsiyet rolleri üzerinden yarattığı algı üzerinde du-
ruyor yazar. Önyargılardan beslenen ve güçlenen bir 
algı bu. Buna karşın nefreti besleyip büyüten de, onu 
sevgiyle aşacak olan da insandır. Nefreti yok ederek 
pek çok hayatın yeniden kazanılabileceğini fısıldıyor 
çocuklara Selek. Siyah Pelerinli Kız böyle kitaplara 
ne kadar ihtiyacımız olduğunu da hissettiriyor. Nef-
ret cinayeti, ataerkil toplum yapısının bir kadını nasıl 
kurban ettiği, toplumların ikiyüzlülükleri gibi hassas 
konuları edebi bir lezzetle ele almayı başarıyor.

Cinsiyet rolleri salt kadın karakterleri değil, el-
bette erkeklik imgelerini de etkiliyor. Bunu ele alan 
çok örnek olmadığını söyleyebiliriz. Babette Cole’un 
Külprensi adlı masal kitabının başkarakteri yakışıklı, 
boylu poslu prenslerin aksine ufak tefek, sivilceli ve 
pasaklıdır. Kendisiyle dalga geçen üç kıllı ağabeyi 
vardır. Külkedisi masalını tersyüz eden kitap, insanın 
kendisi olması teması üzerine eğiliyor. Bedenimizin 
bile nasıl olması gerektiğini söyleyen, gerek reklam-

larla gerek komşu-
nun bir yan bakışıyla 
bunu bir baskı unsuru 
olarak üzerimizde 
hissettiren bir çağdan 
elbette kadınlar kadar 
erkekler de nasibini 
alıyor. Külprensi işi 
bittiğinde ateş başın-
da “İri adam kremi 
kullan!” türünden 
reklamlara bakıp 
ağabeyleri gibi iriyarı 
ve kıllı olduğunu 
hayal ediyor. Yazar 

reklamlarla, otobüs 
duraklarındaki panolarla, televizyon dizileriyle her 
yanımızı kuşatan, ideal kadın ve erkeğin görüntüsünü 
durmadan pompalayan araçları eleştiriyor. Külprensi, 
“bedenini sev” teması üzerinde duruyor ve bunu bir 
erkek çocuk imgesi üzerinden yapması bakımından 
önemli bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. 

Masalları tersyüz eden başka bir kitap ise Vejetar-
yen Külkedisi: Büyüklere Gerçekçi Bir Masal. Barce-
lona’da kadına yönelik şiddete karşı örgütlenen bir 
grup kadın, hemcinslerinin toplumda her gün yüz 
yüze kaldıkları acımasız mesajların kurbanı olduğu 
düşüncesiyle Nunila Lopez Salamero’dan geleneksel 
masalları sorgulayan bir masal yazmasını ister. Sala-
mero kız çocuklarına kendi ayakları üzerinde durma 
bilincini kazandırmak için “kendini sev” temasına 
odaklanmış. Kitapta Külkedisi’nin prensle evlendik-
ten sonraki yaşamı ele alınıyor. Onca yıl prensinin 
kendisini kurtarmasını beklemiş olan Külkedisi ev-
lilik hayatında hayal kırıklığına uğruyor. Ev işlerinin 
kadına yıkıldığı otoriter bir koca ile yaşamaktan, 
sürekli 34 bedene sığmaya çalışıp topuklu ayakkabı 
giymekten, kendisi vejetaryen olduğu halde her gün 
keklik pişirmekten bıkıyor ve bir gün “yeter!” diye 
isyan ediyor. İşte bunu demesiyle Yeter Perisi başu-
cunda bitiyor. Kendi iç sesi ve bir anlamda sağduyu-
su olan Yeter Perisi’nin desteğiyle Külkedisi tekrar 
yalnız başına ayakta durabilmek için mücadele 
veriyor. Ama elbette bu kolay olmuyor. Çevre baskısı 
Külkedisi’nin peşini bırakmıyor. Kitap bu anlamda 
pek çok önemli konuya el atıyor. Cinsiyet rollerinin 
pekişmesinde çevremizin çok büyük rolü var. Nasıl 
görüneceğimiz, kim olacağımız konusunda bile  
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sürekli mesajlarla taciz ediliyoruz 
ve çocuklar da bundan nasibi-
ni fazlasıyla alıyor. Külkedisi, 

“Bıktım artık prensten 
de topuklu ayakka-

bılardan da!” dedi-
ğinde çevresindeki 
insanlar bu durumu 

ya kendileriyle ya da 
başkalarıyla kıyaslama yoluna 

giderek onu vazgeçirmeye ve 
şükretmeye zorluyorlar. Hatta 

bunu insanın sırtına bir vicdan yükü 
olarak koyuyorlar. Şükretmezsen kıymet bilmez-

sin! Külkedisi’nin kurtuluşu ise önce suçluluk 
duygusundan kurtulabilmeyi başarmakla olacaktır.

Toplumsal cinsiyet çok yönlü bir konu. Miyase 
Sertbarut’un Buz Bebekler adlı kitabı da Türkçe çocuk 
edebiyatında el atılmamış çok önemli bir sorunu gün-
deme getiriyor: Taciz. Salt konusu bakımından bile 
çok önemli bir kitap olduğunu belirtmek gerekiyor. 
Çünkü toplumsal cinsiyet dediğimizde salt cinsiyet 
eşitsizliği, kadın, erkek rolleri ya da eril dil değil, is-
tismar da konu alanına giriyor. Özellikle de cinselliği 
konuşmanın “ayıp” sayıldığı, tacizlerin örtbas edildiği 
suskun toplumlarda kız ve erkek çocuklar bedenlerine 
nasıl sahip çıkacakları konusunda bilinçlendirilmiyor. 
Bu konuda kitap da ne yazık ki çok az. Buz Bebekler’de 
kendi iktidarını yani okuldaki imtiyazını kız çocukları 
karşısında kullanan bir öğretmenin yer aldığını görü-
yoruz. Bu konuda 5 yaş üstü çocuklar için hazırlanmış 
Bedenim Bana Ait adlı kitabı da anmak gerekiyor. 
Çocukların erken yaşta bedenlerinin kendilerine ait 
oldukları bilincini yerleştirmeye çalışan kitap, cinsel 
sınır ihlalleri konusunda da önerilerde bulunuyor.

Cinsiyet rollerini alaycı bir dille ele alan başka bir 
örnek, Mark Twain’in Küçük Kızlara Öğütler adlı ki-
tabı. 1867’de basılan ve çağının önünde olan bu met-
nin en önemli özelliği ironik bir dille yazılmış olma-
sı. Yani aslında küçük kızlara hanımefendiliğin altın 
kurallarını öğretmiyor ya da uslu durmaları konusun-

da öğüt vermiyor; aksine kardeşler, akranlar, ebeveyn 
ya da herhangi bir otorite figürü karşısında kızların 
nasıl dik duracağına alaycı bir dille işaret ediyor. Bu 
bakımdan özellikle de didaktik eserleri ve sürekli 
olarak otoriteye boyun eğmeyi normalleştiren ve 
usluluğu bir erdem olarak gören yaklaşımı eleştiren 
bir kitap. Fakat kitabın Türkçe basımında, metnin en 
öne çıkan yanı olan ironinin çeviri nedeniyle kaybol-
duğunu görüyoruz. Salt çeviriden kaynaklı bir anlam 
yitimi olduğunu kabul etsek bile metnin en önemli 
özelliği olan ironinin ve kışkırtıcı yanının kaybolması 
büyük bir sorun. Metnin kışkırtıcı yanı hafifletildiği 
için daha ziyade usluluğa gönderme yapan bir anlam 
ortaya çıkıyor. Buna bir de metne “zararlı” sözcükle-
rin çıkarılması gibi unsurlar eklenince sorun biraz 
daha büyüyor. “Zararsızlaştırma” amacıyla yapılan 
müdahaleler, metnin ruhunu zedeliyor. Dolayısıyla 
yayıncıların hem Türkçe telif kitapları yayıma hazır-
lamada hem de dünya edebiyatından hangi kitapları 
seçip yayımlayacakları konusundaki rollerinin önemi 
daha da belirginleşiyor. Bir de metne müdahalenin 
sınırları konusu var tabii. Yayıncı, kendini gelebilecek 
eleştirilere karşı korumak amacıyla metne müdahale 
edebilir mi? Edebilirse bunun ölçütü nedir? Bu du-
rum her kitabın yapısına, doğasına göre değişecektir 
ama yazarın söylemediği bir şeyi ona söyletmek 
ya da metni tahrif etmek kabul edilemez. Bir diğer 
konu da Türkçe çocuk kitaplarının eril söylemden 
mümkün mertebe arındırılması için metnin yazım 
aşamasında ve yayımlanma sürecinde editör ve yaza-
rın bu sorunları daha sık bir araya gelip tartışmaları 
gerektiğidir. Sonuç olarak yazarlara, editörlere, yayın-
cılara, eleştirmenlere ve ebeveynlere çok iş düşmekte. 
Yayıncılar cinsiyet temasını ele alan “cesur” kitaplara 
yayın planlarında daha çok yer verebilmeliler. Daha 
ziyade gençlik edebiyatında görebildiğimiz eşcinsel-
liği ele alan çocuk kitapları da yayımlanmalı. Farklı-
lıkları, birlikte yaşamın güzelliğini edebi bir lezzetle 
veren kitaplar yayımlamalıyız.
* Yazıda söz edilen kitapların künyeleri iyikitap.net adresinde 
yer almaktadır.
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Cinsiyetçilik, başı çeken toplumsal meselelerimizin 
en acil çözüm bekleyenlerinden biri. Kaynaklandığı 
ve körüklediği ayrımcılık, pek çok adaletsizliğin, 
nefretin ve suçun kapısını açıyor. Farkında olmadan 
içselleştirdiğimiz, dil ve söylem yoluyla yeniden 
ürettiğimiz cinsiyetçilik ise, adaletsizliği “sessizce” 
besleyen en hayati damarlardan biri. Gazeteci, yazar 
Ayşe Düzkan’la, Güldünya Yayınları’nın yayımladığı 
Küçük Feministin Kitabı’ndan da yola çıkarak, çocuk 
kitaplarındaki cinsiyetçiliği konuştuk.

2015 İstanbul Kitap Fuarı’nı hatırladım. 4. Salon, 
Güldünya Yayınları standı. Cesur ve kararlı bir 
başlık hemen göze çarpıyor: Küçük Feministin 
Kitabı.  Böyle bir şeyi, elbette Güldünya Yayınları 
yapacaktı. Keşif, karar ve yayın sürecini, amaç ve 
endişeleri konuşarak başlayalım mı? 
Kitabı, arkadaşımız, aynı zamanda çevirmeni Ünzile 
Tekin önerdi, biz de çok sevdik. Özellikle İskandinav 
ülkelerinde kült olmuş, önemli bir kitap. İskandinav 
ülkeleri ve özellikle İsveç bu alanda önemli, çünkü 

do
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“Bizim daha fazla özgürlükçü, eşitlikçi 

kurguya; masallara, hayallere ve bunların 

okurun ilgisini çekecek kadar iyi olmasına 

ihtiyacımız var. Dünya edebiyatının birçok unutulmaz 

eserinin çocuklar ya da gençler düşünülerek kaleme 

alındığını da hatırlayarak, yazarları göreve davet edelim.”

adededede“Uzun vade
mizmiz,derdim

tooplumsalto
yeeticinsiy  ortadan
kaldaldırmak”ka

Söyleşi: Mehmet Erkurt - Ayşe Düzkan
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kadınların mücadelesinin çok önemli kazanımlar 
elde ettiği ülkeler ve bu kitabın da ikinci dalga femi-
nizmin en yüksek dönemine şahit olmuş bir İsveçli 
tarafından yazılmış olması tesadüf değil. Çocuklarla 
haşır neşir olup feminizme ilgi duyan herkesin ihti-
yaç duyduğu tarzda bir kitap. Çok severek yayımla-
dık ve bir endişemiz olmadı. 

Sassa Buregren’in konuyu ele alışı, sırf çocuklar 
değil, feminizm konusunda okumalara başlayacak 
bir yetişkinin de ilk adımı atmasını sağlayacak 
nitelikte. Ülkesi İsveç’te sekiz yaş ve üzeri için 
basılan bu kitabı, siz de öncelikle çocuklar için mi 
yayımladınız? 
Evet, çocuklar için yayımladık. Bir yetişkinin de 
sıkılmadan okuyabileceğinin farkındayız ama. Ka-
dınlarla erkekler, kızlarla oğlanlar arasındaki farkın 
ve sonuçlarının hissedilmeye başlandığı yıllarda 
insanın önüne çıkmasının büyük bir şans olacağını 
düşünüyorum kendi adıma.

Zaten kitapta şu vurgu hissediliyor: Feminist 
bakış sadece kadını değil, herkesi kurtaracak. 
Kısıtlama ve şiddet kadına yönelik olsa da erkek 
çocuk da aynı kodese doğuyor. Neyse ki cinsiyet 
konusundaki ezberleri kızda da oğlanda da kırmak 
gerektiği artık daha çok konuşulur oldu. Peki, aci-
liyet sizce daha çok hangisinde? Ya da bir ayrım 
var mı? 
Benim de kendimi parçası hissettiğim ikinci kuşak 
feminizmin önemli düsturlarından biri, erkek ege-
menliğinin kadınları baskı ve sömürü altına alırken 
erkeklerin de hayatını kısıtladığını söyler. Erkekler 
sadece kadınlara değil, başka erkeklere ve çocuklara 
da şiddet ve baskı uyguluyor. Bunun ne kadar vahim 
olduğunu, son aylarda bir biri ardına ortaya çıkan, 
çocuklara yönelik taciz vakalarıyla bir kere daha kav-
radık. Şiddetin boyutları çok vahim ama patriarkayı 
ya da erkek egemenliğini şiddetle sınırlayamayız; 
şiddet kendi başına bir baskı olduğu gibi, egemen-
liğin sürmesi için bir araç aynı zamanda. Özellikle 
çocuklar söz konusu olduğunda, ideolojik önerme-
lerden daha fazlasına ihtiyaç var bence. Kızların 
güçlenmelerinin özel bir önemi olduğunu düşünüyo-
rum, güvenlikleri ve mutlulukları için. Oğlanlar ye-
tişirken, kız çocukların ve kadınların da kendilerine 
denk yetileri olan, kendileri gibi üzülen, canı yanan 

insanlar olduklarını içselleştirmelerini sağlamak çok 
önemli bence. Böylece büyüdüklerinde kadınların 
sadece arzulanır nesneler olmadığını ve kendilerine 
hizmet etmek gibi bir mecburiyetleri bulunmadığı-
nı fark edebilirler. Fark edebilirler diyorum, çünkü 
bir yandan da bütün toplum ve ideolojik araçlar bu 
fikirleri boca ediyor üstümüze. 

Toplum ve ideoloji demişken, Buregren çocuğun 
üzerindeki “beklenti” ve “değer yargıları” baskı-
sına da değinmiş. Yalnızca cinsiyet rolleri dâhi-
linde değil, aslında çocuğa bakışın temelinde bir 
sorun… 
Kesinlikle. Ama zaten ailenin beklentileri ve baskısı 
da patriarkaya dair bir mesele değil mi? Ve bir çocu-
ğun patriarkayı en güçlü hissettiği nokta bu zaten. 

Elbette, “edep” ve norm meselesi öncelikle ata-
erkil kabulden ileri geliyor. Okuru kendi tanım-
ladığı kılıfa ya da norma sokma eğilimi, yetişkin 
yazarda öyle ön planda ki… Acaba burada en sıkı iş 
yayıncıya ve editöre mi düşüyor? Metni seçerken, 
yazara bakış açıları önerirken? 
Çok haklısın. Ama tabii yazara, yazarlara düşen iş 
daha büyük. Bizim daha fazla özgürlükçü, eşitlikçi 
kurguya; masallara, hayallere ve bunların okurun 
ilgisini çekecek kadar iyi olmasına ihtiyacımız var. 
Dünya edebiyatının birçok unutulmaz eserinin 
çocuklar ya da gençler düşünülerek kaleme alındı-
ğını da hatırlayarak, yazarları göreve davet edelim. 
Türkiye’de, Türkçenin usta kalemlerini çocukların ve 
gençlerin huzuruna sunan yayınevlerinin ne kadar 
önemli bir iş yaptıklarını da anmadan geçmeyim.

Kesinlikle. Keşke yazarların salt ustalıkları 
cinsiyetçi bakışa engel olabilse. Mesela kadını 
merhametli, düzenli, koruyucu, eve bağlı ve illa ki 
“anne”den farklı, öte düşünebilen az. Çocuk da, 
hep bu “anne”yle kurgulanıyor. Milli eğitimdeki 
eğilim, çocuklara yazılan metinlere bazen doğru-
dan yansıyor. 1920’lerden sonraki “yurttaş” kadın, 
1950’lerden sonra “ailenin hizmetindeki” kadına 
dönüşüyor. Sıradaki dönüşüm sizce ne olacak? 
Uluslaşma süreçlerinde veya yeni bir düzenin kurul-
duğu kurucu-devrimci süreçlerde kadınların rolü hep 
genişler; işler rayına oturup o kurucu dönem bitti-
ğinde de, eski anne/arzu nesnesi noktasına dönülür. 
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Bu tarihsel kalıbı değiştirecek 
olan, bir kadın kurtuluş hare-
ketinin varlığı. Sıradaki dönü-
şüm birden fazla şey olacak, 
oluyor bence. Farklı sınıflar-
dan, farklı yaşlardan kadınlara 
farklı öneriler var ve olacak. 
Bu çeşitliliği, yani gençken 
hoppa, orta yaşta anne, her 
yaşta hem anne hem meslek 
sahibi olabilmeyi; yoksulla-
ra vasıfsız, güvencesiz işler, 
zenginlere iyi eğitim gibi se-
çenekleri özgürlük ve seçme 
hakkı saymak mümkün mü?

Değil tabii. Aynı sorunlu se-
çenekler erkek için de çizi-
liyor kitaplarda. Sözgelimi, 
iki ebeveynli bir aile tablosunda, babanın silinişi 
söz konusu. Evin dışındaki görevlere atanan baba, 
gerçekten kurgunun dışında. Yokmuş gibi. İnanır 
mısınız bilmem, annenin bu tekil varlığını “anaer-
killik” diye savunan bile var… 
Aktardığın bu kalıp anaerkil mi bilemiyorum, ama 
zaten neden anaerkil olalım? Benim, bizim uzun 
vadede derdimiz, toplumsal cinsiyeti ortadan kal-
dırmak. Bugün kadın ve erkekten bu kadar çok söz 
etmemizin sebebi, ikisinin arasındaki egemenlik 
ilişkisinin düğümlerini çözmek, bu ikiliğin çözünme-
sini sağlayacak dinamikleri ortaya çıkartmak. Sadece 
kurguda değil, gerçeklikte de. Dünya üzerinde tek 
ebeveynli ailelerin sayısı ve oranı her geçen gün 
artıyor; “babalık” siliniyor, tarihe karışıyor. Aile çö-
zülürken, geriye bir tek ebeveyn kalıyor. Oysa kurgu 
bize başka örnekler sunabilir, ebeveynlik yapmayı 
becerebilen erkekleri hayatımıza sokabilir.  

Sunan güzel örnekler de var, ne mutlu ki. Ama bir 
de “gelenekler” çıkmazı var. Sözgelimi, bir çocuk 
kitabındaki cinsiyet söylemini eleştirdiğinizde, 
“Ne yani, edebiyat sadece siyaseten doğru olanı 
mı yazacak? Biz buyuz, öykümüz de bu, haliyle,” 
şeklinde bir karşı çıkışla karşılaşabilirsiniz. Ama 
bu, bir çıkmaz olmamalı sanki… 
Öykümüz -rezil bile olsa- gerçekliğimizi de anla-
tacak tabii, ama tasvip etmek zorunda mı? Babası 

gazete okurken mutfakta 
çabalayan annesine merhamet 
eden bir oğlan aradı gözüm 
örneğin. Bu da gerçek ve 
bizim öykümüz. Yani siya-
seten doğru olanı yazmak 
gerekmiyor, siyaseten doğru 
olarak yazmakta mesele. Diğer 
yandan, çocuklar söz konusu 
olduğunda -belki de haklı 
olarak- gösterdiğimiz şeyin 
öğrenileceğini de hesaba 
katıyoruz. Çocuklara hırsızlığı 
övmüyorsak, cinsiyet eşitsizli-
ğini de övmememiz gerekmez 
mi?

Neyse ki bu konuya özellikle 
dikkat eden yazarlar ve yayı-

nevleri var. Ama sözcük seçimleri hâlâ bir mesele. 
Bilimadamı, insanoğlu, adam gibi eril nameler, 
ya da müdire, bayanlar voleybol takımı, patroni-
çe gibi kadınlığı abuk dokunuşlarla vurgulama 
ihtiyacı… 
Ben dilin maddi hayatı değil, maddi hayatın dili 
değiştirdiğine inanlardanım. O maddi hayatın ve 
değişim arzusunun yarattığı bilinç de tekrar haya-
tı değiştiriyor; “biliminsanı” artık oturdu örneğin. 
Türkçe aslında çok fazla cinsiyetli olmayan bir dil 
ve bu bir avantaj bence. Bu avantajı kullanmak bana 
daha doğru görünüyor. 

Küçük Feministin Kitabı’na döndüğümüzde, 
manzara harika: 4. baskıya ulaşmış bile! Alabildi-
ğiniz kadarıyla tepkiler, görüşler nasıl? Özellikle 
öğretmenlerden, ebeveynlerden yorumlar geliyor 
mu size? 
Evet, çok olumlu geri dönüşler aldık. Kitabı sınıfına 
öneren öğretmenler oldu –canları sıkılmasın diye 
isimlerini ve okullarını anmayayım–. Ne kadar çocuk 
bu kitapla tanışarak büyürse o kadar iyi. 

Bundan böyle Güldünya Yayınları’ndan, çocuğa 
yönelik yeni metinler de bekleyebilir miyiz? 
Evet, Küçük Feministin Kitabı bize bu konuda cesaret 
verdi; önümüzdeki aylarda, programımızda genç 
okurlarımız için de kitaplar olacak. 

Cinsiyetçilik, başı 

çeken toplumsal 

meselelerimizin 

en acil çözüm 

bekleyenlerinden 

biri. Kaynaklandığı ve 

körüklediği ayrımcılık, 

pek çok adaletsizliğin, 

nefretin ve suçun 

kapısını açıyor.
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Çocukluk anılarımız; şatolarında, güzel kıyafetler 
giyip başlarına kötü bir şey geldiğinde kurtarılma-
yı bekleyen prenses hikâyeleriyle dolu. Genellikle 
iyilerin güzel, kötülerin çirkin tasvir edildiği bu 
tür kitapların sonunu tahmin etmek pek zor değil. 
Prenses kendini kurtaran kişiyle evlenir ve sonsu-
za dek mutlu yaşarlar. Dış görünüşe vurgu yapan 
ve evlenerek mutluluğu yakalayan kız portresi çi-
zen bu hikâyeler çocukların, özellikle de bu türün 
hedef kitlesi olan kızların kafasında nasıl bir dünya 
tahayyülü yaratıyor? Prensesler neden düştükleri 
durumdan kendilerini kurtaramıyorlar ya da onla-
ra yardım eden kişi bir kız arkadaşları olamıyor?  
Bu tür sorulara kafa yoran Arjantinli yazar Nadia 
Fink ve çizer Pitu Saá çocuklar için Anti-prenses 
isimli bir kitap serisi yaratmışlar.
Prenses kitaplarında karşımıza çıkan yüzeysel ve 
pasif ana karakterlerin aksine, anti-prenses serisin-
de yer alan kadınlar “bir şeyler yapmak için hareke-
te geçmiş, dünyayı başka türlü anlamaya çalışmış, 
engelleri aşmış ve zamanın çok ötesinde eserler 
bırakmış” etten kemikten kişiler. Serinin ilk kitabın-
da karşımıza, hayatıyla bu tanımın hakkını layıkıyla 

veren Frida Kahlo çıkıyor. 
İnanılmaz bir yaşam hikâ-
yesi var Kahlo’nun. Dün-
yaya 1907’de geldiği hal-
de, o kendini Meksika’da 
köylülerin yaptığı devri-
min başladığı 1910 yılında 
doğmuş kabul ediyor. Ka-
dınların sadece ev hanımı 
olabildiği bir dönemde, 
toplumun kendisine çizdi-
ği yoldan gitmiyor. Hem 
de önüne pek çok engel 

Frida Kahlo, kadınların sadece ev hanımı olabildiği bir dönemde, toplumun kendisine 

çizdiği yoldan gitmiyor. Hem de önüne pek çok engel çıkmışken...

çıkmışken. Altı yaşında geçirdiği bir hastalıktan 
ötürü bir bacağı diğerinden küçük kalıyor. Sonraki 
yıllarda korkunç bir otobüs kazasını mucizevi bir 
şekilde atlatıyor fakat uzun bir süre yatağa bağlı kalı-
yor. Yatağa bağlı kalmak onun sınırlarını zorlamasını 
ve kendini ifade edecek yaratıcı bir yöntem bulma-
sını sağlıyor. Bu yöntem de bildiğimiz gibi resimler. 
Tavana asılı duran aynaya bakarak kendini çizen 
Kahlo, resim sanatına yepyeni bir soluk kazandırıyor. 
Anti-prenses serisinin ilk kitabında, bunların yanı 
sıra Kahlo’nun ezber bozan aşk hayatını da okuma 
şansı buluyoruz. Kitapta onun Diego Rivera’yla yaşa-
dığı büyük aşka, çok eşliliğe ve Kahlo’nun biseksüel-
liğine de değiniliyor. Frida alışıldık prenses masalla-
rındaki gibi bir erkekle evlenip sonsuza kadar mutlu 
yaşamıyor, dolayısıyla onun hikâyesi okuyucunun 
aşkı ve ilişkileri de sorgulamasına olanak sağlıyor. 
Elimizdeki kitabın dikkat çeken bir başka özelliği de 
kapakta “Kızlar ve oğlanlar için” yazması. Ne yazık 
ki günümüzde, oyuncaklar da renkler de kitaplar da 
cinsiyetlere ayrılmaya çalışıyor. Frida Kahlo hem içe-
riğiyle hem de kapağındaki tanımlamayla cinsiyetçi 
kutuplaşmalara direniyor. 
Kitabı Türkçeye kazandırdığı için NotaBene Yayın-
ları’na teşekkürü borç biliyorum. Fakat keşke içeriğe 
gösterilen özen çeviriye de gösterilseydi, diye de 
düşünmeden edemiyorum. Kitabın Türkçesi biraz 
tekliyor. Daha da kötüsü son sayfada bir başlık İs-
panyolca kalmış. 

Prensler ve prensesler hiçbir 
zaman gelmediler... Yazan: Şeyda İşler

Çevirinin akıcılığı ve açıklığı
Çizimlerin ifade gücü

Konunun işlenişi
Hedef kitleye uygunluk

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Frida Kahlo
Nadia Fink

Resimleyen: Pitu Saá
Türkçeleştiren: Nergis Turan
NotaBene Yayınları, 28 sayfa
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Yaşamak şakaya gelmez,
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın
                                              bir sincap gibi meselâ,
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,
                                              yani, bütün işin gücün yaşamak olacak.

Nâzım Hikmet
Resimleyen: Sedat Girgin

Büyük usta Nâzım Hikmet’in pek çok kuşağın 
diline doladığı üç şiiri Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı ve 

Masalların Masalı, 7’den 70’e bütün sevenleriyle 
yeniden buluşuyor. Bu kez, Sedat Girgin’in resimleriyle...

Şaka değil yaşamak dediğin...

•  Ç O C U K L A R  V E  G E N Ç L E R  İ Ç İ N  •



Hannah Arendt, erkek dünyasına mahsus sayılan bir alanda iz bırakmış 

çalışmaları kadar; doğrudan erki ve faşizmi hedef alan eserleri ve 

bunları kadın, Yahudi kimlikleri ile başarmış hayatıyla, kadına yönelik 

klişe kalıpları da yerle bir eden ilham verici bir kişilik.

Toplumsal cinsiyet kalıpları, kendini kanıksanmış replikler ve tutumlar üze-
rinden kurgular. Bu bağlamda kız çocukları pembeli, cicili bicili oyuncaklarla 
oyalanacak, ille de bir prens tarafından kurtarılan prenses masallarıyla uykuya 
yatacaktır. Sonrasında da sorgulamadan, uysallıkla erkeğine itaat edecektir. 
Öyle ya onun yerine düşünen biri zaten vardır. O veciz cümle bir kez daha 
gündeme gelir: “Takma sen o güzel kafanı böyle şeylere...”
Bütün bu tornadan çıkma kadın-erkek kalıplarının temelinin çocukluk yılla-
rında atıldığı düşünülürse, bu yaşta okunacak kitapların, kurulacak düşlerin 
ve yaratılacak alternatif hayat modellerinin önemi daha da belirgin bir şekilde 
ortaya çıkıyor. Metis Yayınları’nın Küçük Filozoflar serisinden çıkan Hannah 
Arendt’in Küçük Tiyatrosu kitabı, tam da farklı bir kadın kahraman modeline 
rastlanan özgün içeriğiyle bütün basmakalıp cinsiyetçi yaklaşımları kırmaya, 
cinsiyet eşitsizliğini alabildiğine gözler önüne sermeye talip.
Küçük Filozoflar dizisi, 9 - 14 yaş çocukları için dünyaca ünlü filozofların 
hayatını ve düşünce dünyasını anlatan çok güzel resimlenmiş kitaplardan 
oluşuyor. Malum, memleketimizde felsefe, birkaç sıkıcı test sorusuna indir-
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genmiş sıkıcı bir ders konumundadır. Eğitim sistemi, 
eğer layıkıyla hakkı verilse, bu dersin bizzat sistemin 
kendisini dinamitleyecek güce sahip olduğunun 
farkında olduğundan, onu mümkün olan en “ehil” 
halde tutmayı tercih eder. Ne de olsa felsefe soru 
sorar, verili olanı sorgular, başka türlüsünü hayal 
ettirir. Kısacası özü itibariyle çok tehlikelidir. Metis 
Yayınları, felsefeyi çocuklarla buluşturan, onların 
doğal merak ve keşif duygusunu tetikleyen bu seride 
Hannah Arendt’in Küçük Tiyatrosu ile 21. kitaba ulaş-
tı. Marion Muller-Collard’ın sıradışı kurgusu, yakın 
tarihe damga vurmuş bir kadın düşünüre odaklanır-
ken dizinin tehlike katsayısını da ikiye katlıyor. Zira 
Hannah Arendt, erkek dünyasına mahsus sayılan 
bir alanda iz bırakmış çalışmaları kadar; doğrudan 
erki ve faşizmi hedef alan eserleri ve bunları kadın, 
Yahudi kimlikleri ile başarmış hayatıyla, kadına 
yönelik klişe kalıpları da yerle bir eden ilham verici 
bir kişilik.

FELSEFE HAYATA KARIŞIRSA
Genelde soyut bir alan olarak görülen felsefe, 
Hannah Arendt’in muhalif kişiliğinde hayatın tam 
merkezinde durur. Marion Muller-Collard da hikâ-
yesini tam bu noktada, Arendt’in hayatın akışında 
doğrudan yer almayı ve sözünü eylemeyi seçen 
duruşu üzerinde kuruyor. Arendt’in hayatının son 
gününe, Zihnin Yaşamı adlı eseriyle boğuştuğu za-
mana götürüldüğümüz hikâyede, aynanın aksinden 
kendi çocukluğu ile karşılaşan düşünürün şaşkınlığı-
na tanıklık ediyoruz. Yazar, yaşlı ve çocuk Hannah’yı 
aynanın aksinden görünmüş haliyle, tersten de aynı 
okunan o ismin metaforunda birleştirmiş. Çocuk 
Hannah, yetişkin Arendt’in katettiği hayat yolundan 
habersiz olarak hem onu hem de bizleri bir yolcu-
luğa çıkarıyor. Hannah Arendt felsefesinin mihenk 
taşlarını yolculuğun temel durakları kılarak hem de…
Öykünün diğer iki metaforu da tilki ve kurt. Küçük 
Hannah’ya eşlik eden tilki, yolculuk ilerledikçe zor 
zamanlarda inine çekilmeyi tercih eden ve güvenlikli 
köşesinden kelimelerle oynaşan yazar ve düşünürle-
rin simgesine dönüşüyor. “Ben sahaya inen bir düşü-
nürüm, inime kapanıp oturmuyorum” diye haykıran 
Hannah Arendt’in hayattaki duruşunu vurgulamak 
adına bu tezat karakterin işlevi büyük. Keza kurt da 
insanlığı yönetmesine göz yumulan kötülük, baskıcı 
rejimler, yıkım ve faşizm gibi anlamları kuşanıyor. 

HAYAT DENEN ŞU TİYATRO SAHNESİ
“Anlatmak dediğin, bir şeyler yapmak olmalı. Sırf an-
latmak için anlatmak ya boş laftır ya da yalan” diyen 
Hannah Arendt, kendi küçüklüğünü bir tiyatroya 
buyur ediyor. Burası aslında insanlık tarihinin sah-
nesi. Önce gündelik ihtiyaçları karşılayan kölelerin 
tutsaklığı pahasına, agorada özgür insanların fikir 
alışverişine tanık oluyorlar. Bu sistemin kurucu ve 
savunucusu Aristoteles, zamanla yerini devrimle 
değişen farklı toplumsal yapılara ve onların temsil-
cilerine bırakıyor. Clémence Pollet’nin çarpıcı ve 
ayrıntılara dayalı çizimleri, siyaset tarihinin farklı 
duraklarını görsel olarak da belleğe kazıyor. Temsili 
demokrasiden faşizme giden incelikli yol, Holokost 
gibi tarihin en ağır insanlık suçlarından birinin yalın 
ve simgesel anlatımı çocuklar kadar onlara eşlik 
etmesi kaçınılmaz yetişkinler için de etkileyici. 
“Bu dünyaya gelme nedenin, yalnızca bedenin yaşamı 
değil. Aynı zamanda zihnin yaşamı. Düşünmek, 
istemek, yargılamak… Ve sahneye çıkmak için geldik 
bu dünyaya!” diyen Arendt’i çileden çıkaran nokta 
düşüncenin yokluğu. İyi ile kötüyü ayırt etmekten 
bile vazgeçecek koşulsuz bir itaatin sonuçlarını görü-
yoruz hikâyenin bu noktasında. Ama Hannah Arendt, 
umutsuzluğa teslim olacak biri değil. Gördükleri 
karşısında kimi zaman dehşete düşen çocukluğu-
na fısıldadığı şu cümle onun insana olan sarsılmaz 
inancının bir özeti: “Ben asla geçmişe özlem duymam. 
Başlama olanaklarının sonsuzluğunu özlerim.”
Hannah Arendt bu sonsuz olanakları, insanlığın 
geleceği olan çocuklarda, yeni kuşaklarda görüyor.  
Onlar başka türlü bir hayatın ihtimalleri. Sorgulayan, 
yaratan ve iyiye inanan bireyler. Hayat kendini hep 
daha farklıyı mümkün kılacak insanların dünyaya 
gelişiyle yenilemez mi zaten? Bütün kötülüklerin or-
tasında yine de sığınılacak ve devam etmeyi sağlaya-
cak bir iyi yok mudur? Bir mücadele alanı? Hannah 
Arendt işte bunu hatırlatıyor hepimize. Ve için için 
biliyoruz ki tam da bu yüzden Hannah Arendt’in Kü-
çük Tiyatrosu kitabını çok severdi. Tıpkı bizim gibi. 
Umut ve mücadele gücü hepimize lazım…

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Çizimlerin ifade gücü

Konunun işlenişi
Hedef kitleye uygunluk

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Haziran 2016 | 11 



12 | iyikitap1112121212212221212112112 ||||||| iiiiiiyyyyyyyyyyyiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkiiiiiiiittttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaapppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Çay tabaklarının davul, çay kaşıklarının birer 
baget olduğu yıllar. Babaanne terliklerinin, en 
afili uzaktan kumandalı arabalara beş bastığı o 
heyecanlı yarışlar. Ecnebi filmlerindeki süslü oyun 
çadırlarını beğenmeyip, üç kırlent bir perde kurdu-
ğumuz nefis çadırlar... Evet, merhaba, çocukluğu-
nuzdan bildiriyorum!
En Sevdiğim Oyuncak, çocukluğumuzda hepimizin 
nice güzel oyuncağa burun kıvırarak kendi hayal 
dünyamızla eşsiz kıldığımız o nesneleri, “en sev-
diğimiz oyuncaklarımızı” anımsatıyor. Elif Yeme-
nici’nin çizgileriyle renklenen kitap, hepimizin bir 
zamanlar çocuk oluşuna şükrettiriyor. 
Kitabımızın isimsiz kahramanı, tam akşam yemeği 
üzeri, bir anda “en sevdiği oyuncağı”nın ortadan 
kaybolduğunu fark ediyor ve hummalı bir arama 
çalışmasına girişiyor. Onu yemeğe bekleyen anne 
ve babası da arama çalışmalarına katılıyorlar ve 

kahramanımızın adını 
bir türlü hatırlayamadı-
ğı oyuncağının hangisi 
olduğunu, tariflerinden 
anlamaya çalışıyorlar. 
Kitap bu anlamda oku-
runa da bir bilmece su-
nuyor diyebiliriz. Çünkü 
bu arama işine üçüncü 
taraf olarak katılan okur 
da kahramanımızın 
tariflerinden bu gizemli 

Doğan Gündüz’ün son kitabı En Sevdiğim Oyuncak, çocukluğumuzda hayal dünyamızla eşsiz 

kıldığımız oyuncaklarımızı anımsatıyor ve toplumdaki cinsiyetçi algıları kökünden sarsacak 

girişimlerde bulunuyor.

oyuncağın ne olduğunu anlayabilmek için kafa yor-
maya başlıyor. Yeri geldiğinde kanat takıp uçurduğu, 
yeri geldiğinde üzerine gülen bir yüz çizerek palyaço 
yaptığı, bazen bir ayna ya da bebeklerini sallamak 
için bir salıncak olarak kullandığını söylediği bu 
oyuncak, annesiyle babasına her defasında farklı bir 
oyuncak çağrıştırıyor ama maalesef sunulan seçe-
neklerden hiçbirisi kahramanımızın o “en sevdiği 
oyuncağı” çıkmıyor. Çünkü kahramanımızın o “en 
sevdiği oyuncak”, öykünün sonlarına doğru, hiç aklı-
mıza gelmeyecek bir yerden çıkıvermeyi bekliyor.
Kitabın en ilgi çekici noktası ise aslında anne-baba 
figürlerinin konumu. En Sevdiğim Oyuncak’ta, kla-
sikleşen, daha da fenası tasvip edilen ve “olması ge-
reken” etiketiyle dayatılanın aksine, çalışan bir anne 
figürü ve buna karşılık evde yemek pişiren bir baba 
karakteriyle karşı karşıyayız. Öyle ki hemen hemen 
tüm çocuk kitaplarında annenin üzerinde görmeye 
alıştığımız o mutfak önlüğü bu defa babanın üze-
rinde! Hitap ettiği yaş aralığı itibariyle, toplumda 
dayatılan cinsiyetçi algıların kırılması adına önemli 
bir çıkış bu. Anne işten eve dönmeden önce yeme-
ği hazırlayan, sofrayı kuran ve ev ahalisi gecikince 
“ama çorbalar soğudu!” diyen bir baba karakteri, 
kulağa gelenden daha kıymetli bir detay. 

Yazan: E. Nida Dinçtürk

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği

En Sevdiğim Oyuncak
Doğan Gündüz

Resimleyen: Elif Yemenici
Yapı Kredi Yayınları, 36 sayfa
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Ece, ayakları üzerinde 

durmayı öğrenen, bağımsız, 

güçlü bir karakter. Tüm derdi 

kıyafet ya da makyaj olan, 

“Barbie” hikâyelerinin edilgen 

kız çocuklarından ya da 

kurtarılmayı bekleyen çaresiz 

“prenses”lerden değil. “Hayır” 

demesini bilen ve harekete 

geçmesi gerektiğinde tereddüt 

etmeyen biri!

Çocuk istismarı haberlerinin peşi sıra geldiği bu günlerde, Ece’nin öyküsünü 
tanıdık bulacaksınız: Pedofil bir öğretmen; çocukları onun gibilerin insafına 
terk eden, koruyamayan sistem; koltuk ve güç sevdasına kapılmış yöneticile-
rin erkek dayanışması ve örtbasları... Pek çok açıdan, bir hakikatle yüzleşme 
öyküsü Buz Bebekler.
Hiçbir duyguyu sömürmeden, ince bir duyarlılıkla ele almış konuyu Miyase 
Sertbarut. Yetiştirme yurtları gerçeğine bakmaya çalışmış. Yurt çocuklarının 
her daim yaşadığı terk edilmişlik travmasının yanı sıra, maruz kaldıkları 
psikolojik ve cinsel şiddetin tanığı olmaya çağırmış bizi. Her yaştan çocu-
ğun, devlet korumasındayken bile tacize uğradığı gerçeğini, edebi bir kurgu 
içinde ama hakikatin sertliğinden ödün vermeden aktarmış.
Çocuk ve gençler için yazılmış eserlerde pek karşılaşmazsınız böyle kurgu-
larla. Ya yazar çekindiğinden, nasıl işleyeceğini bilemediğinden ya da “tabu” 
addedildiğinden, pek ele alınmaz çocuk tacizi gibi konular. Yayınevleri de 
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çekinirler doğrusu, bu tip konulara girmekten. Da-
hası, kimi “bilirkişiler”, girilmemesi gerektiğini de 
savunurlar hararetle. Çocuğun ve çocuk kitaplarının 
“naifliği” kalkan edilir bu görüşe. Çocuğun algı gücü, 
kavrayışı küçümsenir. Anlamayacağı, kötü etkilene-
ceği iddia edilir. Netameli konulardan uzak durulur 
ve çocuk, kitapların etkisinden “korunmuş” olur 
böylece; beri yanda tacizler, tecavüzler sürerken!
Oysa aynı “bilirkişiler”, çok ses etmezler savaş ve 
egemenlik üzerine kurulu anlatıların çocuklara daya-
tılmasına. “Kahraman” prenslerin, “çaresiz” prenses-
leri kurtardığı; halkların krallara boyun eğdiği; güçlü 
olanın (ister bileğin gücü ister bilginin) egemen 
olduğu; eril şiddetin her türlüsünün “macera” kılın-
dığı kitaplarda fazla sorun yoktur onlara göre. Evet, 
bunlar da eleştirilebilir belki ama geleneksel motif-
ler, alışılagelmiş rollerdir anlatılan. Hatta kültürel 
miras bile sayılabilirler!
İşte bunlara inat, değerli bir eser Buz Bebekler. Hem 
de diline, imlasına, kapağına, resmine girmeden; 
sadece cesur konu seçimiyle bile övgüyü hak eden 
bir roman… 

ERKEK EGEMEN DÜNYAYLA TANIŞMA
Öte yandan bu söylediğim yanlış anlaşılmasın. 
Eserin dilinde, kurgusunda, imlasında sorun yok 
elbette. Aksine Miyase Sertbarut’un akıcı ve yalın 
dili sizi öyküye bağlayıveriyor. Yarattığı karakter-
ler ve olay kurgusunun sağlamlığı, sürükleyiciliği 
artıran faktörler. Ama benim için Buz Bebekler’i asıl 
farklı kılan; bir kız çocuğunun erkek egemen dünya 
ile tanışma hikâyesini, onun gözünden aktarmaya 
çalışması.
13 yıllık yaşamı, yetiştirme yurdunda geçmiş bir 
çocuk Ece. Terk edilmişlik duygusunun, aile özle-
miyle harmanlandığı bir dünyası var. Yurttaki pek 
çok çocuk gibi, ailesine dair ipucu peşinde her daim. 
Yaşadığı yurdun soğuk duvarlarının sözde koruyu-
culuğu ve görevleri gereği, öylesine “ana”-“baba” 
unvanlarını taşımaya hak kazananların zoraki varlığı 
yetmiyor ona. Ya da arada bir ziyaretlerine gelen 
hayırseverlerin yapay ilgisi… Neyse ki diğer çocuklar 
var. Kendisiyle aynı kaderi paylaşan, diğer yurt ço-
cukları... Bazılarıyla anlaşamasa da tek gerçek ailesi 
onlar belki de!
Ece’ye dair bildiklerimiz, günlüğünde bize aktardık-
larından ibaret. Sıradan bir günlük değil ama  

okuduğumuz. O “Lülüfer”! Ece’ye, çok küçüklüğün-
den, dilinin henüz tam dönmediği zamanlardan 
yadigâr bir isim “Lülüfer”. Ve elbette Ece’nin sırdaşı 
günlüğe de en çok yakışanı!
Buz Bebekler, Ece’nin erkek egemen dünya ile 
tanışmasının hikâyesi dedik. Öyle ki doğar doğmaz, 
öylesine bir apartman girişine bırakılmasının ardın-
da bile bir erkeğin, biyolojik babasının sorumluluğu 
büyük. Sonrası pedofil beden eğitimi öğretmeni, 
torununu taciz eden dede, koltuk sevdalısı müdür 
“baba”… Hatta ona “farklı bir duygu”su olan arkadaşı 
Cem bile, sevgisini ifade ederken ya da onu tehli-
kelerden korumak için öne çıkışlarında bazen fazla 
“erkek” tınılar. 
Bu anlamda, aslında bir teşhir metnidir eser. Erkek 
egemen sistemin teşhiridir söz konusu olan. Bir kız 
çocuğunun yaşadıkları üzerinden, her tür şiddetin 
“erkek” kaynağı ile tanışırız. 

ÇOCUK KİTAPLARINDA ERİLLİK
Buz Bebekler, çocuk ve gençlik kitapları içinde, daha 
fazla örneğini görmek isteğimiz türde eserlerden 
biri. Kurulu sisteme, sistemin erkek kimliğine itiraz 
eden bir metin. Kahramanı bir kız çocuğu ve ayak-
ları üzerinde durmayı öğrenen, bağımsız, güçlü bir 
karakter. Tüm derdi kıyafet ya da makyaj olan, “Bar-
bie” hikâyelerinin edilgen kız çocuklarından ya da 
kurtarılmayı bekleyen çaresiz “prenses”lerden değil. 
“Hayır” demesini bilen ve harekete geçmesi gerekti-
ğinde tereddüt etmeyen biri!
Erkeğin şiddeti, sadece haberlerden takip ettiğimiz 
kadın cinayetlerinden ibaret değil. Üstelik sadece 
kadına da yönelmiyor. “Erkek” olmayan herkesi 
tehdit ediyor. Yaşamın her alanında, her gün yeniden 
üretiliyor. Kitaplar dâhil…
Kullanılan dil, konu seçimi, kahramanların kimliği ve 
daha pek çok ayrıntı çocuk/genç kitaplarında da kar-
şımıza çıkarıyor “eril” kimliği. İşte Buz Bebekler bu 
nedenle önemli bir örnek. Miyase Sertbarut’un konu 
seçimi ve işleyişindeki ustalık, yayınevinin kitabı 
yayımlama konusundaki girişkenliği takdire değer. 
Bu tür örnek metinlerin çoğalması dileği ile…

Konu seçimi ve işlenişi
Dilin edebi niteliği

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kapak tasarımı
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Öyle “erkek” ki kitaptaki kahramanlarımız, hayatla ilişkilerini neredeyse sadece 

cinsiyetleri üzerinden kuruyorlar. Çevrelerindeki kadınları ötekileştirmekten, 

aşağılamaktan, eril dillerinden ve ayrımcılıktan bir an olsun imtina etmeden,  

“aşk kadını” gibi üçüncü sınıf etiketler yapıştırarak, maceralarını adeta nefret 

söylemi sınırında yaşıyorlar.

“Yazar olmak istiyorsanız, yazın” der Horatius. Başlangıç için etkili bir öneri. Sonrası için 
önemli yazarlara kulak vermek işe yarayabilir: “Çok ama çok okuyun, yazacağınız hikâye 
hakkında araştırma yapın, dersinizi çalışın, en önemlisi de kendi sesinizi bulmak için 
zaman ayırın” gibi…
Hele ilk yazarlık deneyiminizse işler biraz daha çetrefilleşebilir. Kişinin sayısız engel, tu-
zak ve bilinmezlikle baş etmesi gerekir; yetenek ve hayal gücünün yanı sıra dikkat, özen, 
bir işçi arı ya da karınca ciddiyeti ve sabır ister. 
Genç yazar Haluk Şahin’in ilk kitabı bir aşk, arkadaşlık ve macera öyküsü. Kitapta, İs-

tanbul’un varoşlarında yaşayan üç erkek arkadaş ile başkahraman Deniz’in 
âşık olduğu güzel Elif’in hayallerle bezenmiş serüvenine ve yanı sıra bir 
uzay-zaman gezgininin, Atlantis Kralı Atlas’ın kaybolan kızı Cleito’yu arama 
macerasına tanık oluyoruz. 
Gezgin, Deniz ile Elif ve Cletio arasındaki bağlantı, ilk sayfalarda kendini 
belli ediyor aslında ama kahramanlarımız belki “hayal güçleri sınır tanıma-
dığı için”, kitabın sonuna kadar bir bilinmezlikler dünyasında maceradan 
maceraya atılıyor. 
Bununla beraber, “belki yaşları 5 ila 9 arasında olduğu için böyledir” diye 
düşünmemize de izin vermiyor yazar. Zira özellikle mesele aşk olduğunda 
minicik ağızlardan öyle devasa cümleler çıkıyor ki yazarın çok sevdiği ta-
nımlamayla “gözlerimiz yuvalarından yere düşüyor ve onları aramak zorun-
da kalıyoruz”:
“… Ah gönlümün sultanı, ah şu küçücük hayatımı aydınlatan hayat ışığım. 
Aşkımı kabul et, beni en az benim seni sevdiğim kadar sev, bırak bu yozlaşmış 

her şeyi 
affetmez…Aşk

Yazan: Alev Karakartal
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dünyayı da sonsuza kadar benim, yalnızca benim ol.”
 “…benim için aşk asla bitmez, ama aşk kavuşunca 
biter. Ben aşkı içimde yaşayacağım. … O, her zaman 
benim içimde olacak, ona aşkım hiç bitmeyecek, ama 
ben bir cisme âşık olmadım.” 
“Derin” mevzuları aslan sütü içerek tartışmayı ter-
cih eden, insanlığa karşı inançsız, “değiştirilemez 
bir güç olarak” kadere iman eden, mahalle örf ve 
adetlerine hâkim çocukların en büyük kusuruysa, 
yazarın deyimiyle “tam bir erkek” olmaları. Öyle 
“erkek” ki kahramanlarımız, hayatla ilişkilerini 
neredeyse sadece cinsiyetleri üzerinden kuruyor, 
çevrelerindeki kadınları ötekileştirmekten, aşağıla-
maktan, eril dillerinden ve ayrımcılıktan bir an ol-
sun imtina etmeden, “aşk kadını” gibi üçüncü sınıf 
etiketler yapıştırarak, maceralarını adeta nefret söy-
lemi sınırında yaşıyorlar.
Erkek olmalarına “rağmen”, annelerine yardım et-
mek zorunda olmaları canlarını çok sıkıyor mesela. 
Ya da tarlada, evde veya her ikisinde sürekli çalışan 
kadınlar “boş” vakitlerinde sürekli dedikodu yapıp, 
fal bakıyor, koca arıyor; kadın “milletiyle” bir yere 
gidilmiyor; erkeğin kalbine giden yol midesinden 
geçiyor; 5 yaşındaki bir çocuk, âşık olduğu yetişkin 
kadını kapıyı geç açtığı için “nerdesin be kadın” 
diye azarlayabiliyor; ağlamak delikanlıyı “bozu-
yor”; anneler babalardan para “araklayıp” Yastıkaltı 
Bank’a yatırıyor; kızlar karanlıktan korkuyor; güneş 
“utangaç bir kız gibi” bulutların arkasına saklanıyor 
vs. vs…
Arada bir de “Bir kadın her zaman erkekleri çok iyi 
gözlemler. Bu özellik her kadında doğuştan gelir ve 
bize karşı en büyük silahlarıdır… her erkeğin arkasın-
da iyi bir kukla oynatıcısı kadın vardır” benzeri cüm-
leler kuruyorlar ki, evlere ırak…
Dünyamız dâhil uçsuz bucaksız evrende var olan ne-
redeyse bütün yaratıkların nihai amacının, uygun bir 
eş bulup evlenmek, yuva kurmak ve çocuk yapmak 
olarak betimlendiğini okudukça ise insanın “başka 
bir evren mümkün” diye slogan atası geliyor. 
Yetmiyormuş gibi, yazarın özensiz, çalakalem dili, 
bol kepçe dizgi ve imla hataları, noktasız, virgülsüz 
uzun cümlelerle boğuşurken; bir de annesinin cinsel 
istismarına maruz kalan ve (herhalde) bu yüzden 
çocuk tacizcisi olan imam karakteriyle ya da bizzat 
yazarın, bir roman kişisi olarak aşk hakkındaki en-

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

gin görüşleriyle baş etmek zorunda kalıyoruz. Sos 
olarak da kült tv dizisi Dr. Who, Ümit Besen, 100 
Numaralı Adam, Steven Soderbergh, pazar magazin 
programları, James Bond, Ninja Kaplumbağaları, 
Alice Harikalar Diyarı’nda, ejderhalar, elfler ve 
antik Yunan söylencelerinden oluşan bir “popüler 
kültür” dağarcığı üzerimize boca ediliyor ki bu da 
baştaki önerilere dönmeyi zorunlu kılıyor: Yazıya 
soyunmadan önce “çok ama çok okuyun, yazaca-
ğınız hikâye hakkında araştırma yapın, dersinizi 
çalışın, en önemlisi de kendi sesinizi bulmak için 
zaman ayırın.” 
Kahramanları çocuk olan ancak içinde yaşadığı top-
lum ve zaman diliminin defo ve arazlarından kurtu-
lamamış bir yetişkinin duygu dünyasından beslenen 
Hayallerimin Ülkesi Atlantis’i sınıflandırmak, kate-
gorize etmek oldukça zor. 
Son bir kamu hizmeti olarak yazara ve editöre bir 
kaç hatırlatma: 
-“Dahi” anlamındaki “de” her zaman ayrı yazılır.
-“Birisi” değil, “biri” denir. 
-Cümle, aynı anda hem virgül hem “ve” ile ayrılmaz. 
-Özne çoğul olsa bile, yüklem her zaman tekil çekilir. 
-“Elif, be, te, se, cim, ha, hı…”, dua değil, Arap alfabe-
sinin harfleridir. 
-Noktadan ya da virgülden sonra, her zaman bir boş-
luk bırakılır.
-Özel isimler büyük harfle başlar. Örneğin: Kurban 
Bayramı.
-“Medusa”, bir eski Yunan tanrıçası değil, denizler 
tanrısı Poseidon’un âşık olduğu güzel ve talihsiz bir 
ölümlüdür. 
-Güneş Dünya’ya milyonlarca ışık yılı değil, yaklaşık 
150 milyon km. yani 8.31 ışık dakikası uzaklıktadır. 
-Numeroloji ve astroloji bilim değildir. 
-Freud’a göre ego; bir insanın en zayıf noktası değil, 
aksine kişinin ilkel benliği olan id’i dengeleyen bir 
“kişilik savunma mekanizması”dır…
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Bir arabanın yedek lastiği gibi sıradan şeylerin, 
gündelik olayların yarattığı korku, merak gibi duy-
guların ve bir çift çizmeyi yuvaları bilip paylaşan 
kediyle farenin dostluğu gibi saf, duru, naif bir 
hikâyesi olan altı masal, şiirle buluşmuş, kitabın 
adı da Şiir Yazdım Masal Sandım olmuş. 
Bu altı masal/şiir, yazarı Melek Özlem Sezer’in 
de ifade ettiği o “karşı masallar”dan değil. Klasik 
masalların yapıtaşlarını harcına hiç koymamış ki. 
Kahramana, şiddete, kurtarılan bir prensese ya 
da benzeri cinsiyetçi simgelere yer yok. Görünür 
hikâyenin altında sadece olağan, hiçbir aşırılığı 
olmayan, yaşayan, yaşadığımız masallar bunlar. 
Kimse kimseyi kurtarmaya da kalkmıyor neyse ki. 
Masallarda sık sık rastlanan, o fazla yer kaplayan 
görkem ifadelerine de tek bir mısra bile kalmamış 
zaten. “En”ler mi? Kesinlikle yok! Fiziksel güç ya 

da sihir gücü de bulunmu-
yor hiçbirinin elinde. Her 
şey sıradan ve hiçbir şey 
kusursuz değil. Öte yandan 
her birinde, yer ve zaman 
olguları klasik masallardaki 
gibi belirsiz. Belki de her bi-
rinde yaşananlar; daha yeni 
taşındığı mahallede sokağa 
ilk çıkışının ardından eve 
dönen, dışlanmaktan, yeni 
arkadaşlar edinememekten 
nasıl korktuğunu anlatan 
çocuklar kadar yakın size. 

Bu masallar arasında en 
sevdiklerimden biri, “Yedek 
Lastik Nerdesin?”. Evet doğ-

Ashanti masalcıları, masallarını şu geleneksel kapanış 

cümlesiyle bitirir: “Size kendi masalımı anlattım, güzel  

ya da değil, onu başka yerlere götürün ve başka masalların 

bana gelmesini sağlayın.” Bu yazı da böyle başlamış olsun.

ru okuyorsunuz, masaldaki büyük kahramanımız bir 
yedek lastik. Onun başına gelenlerin; üniversiteden 
yeni mezun, girdiği ilk işte deneyimsiz olmakla suç-
lanan, jenerasyonlar arasındaki farkta fazla hevesli 
diye küçük görülen genç bir çalışandan ne farkı var 
ki? Ama masalımızda ona ihtiyaç duyulan an gelip 
çattığında, diğer lastiklerin yol tutuşunu dikkate 
almak gerek.
En sevdiğim diğer masalsa bana Kayıp Balık Ne-
mo’yu hatırlatan “Meraklı Balık Şima”. Şima yuvasın-
dan ayrıldığında klasik masallarda alışılageldiği gibi 
çocuk olarak çıkar yola ama yetişkin olarak dönmez. 
Kendi rızasıyla ayrılır çünkü ne kovulmuş ne de ka-
çırılmıştır. Birinin peşinde de değildir. Daha mantıklı 
bir amacı ve nedeni vardır: merak. Katıksız merakla 
yolculuk başlar ve yüzgecinin altında sorularla geri 
döner. Şima, bir kendini (kendine) kanıtlama, bağım-
sız olma ve macera masalı.
Masallar ve Toplumsal Cinsiyet adlı çalışmasından 
tanıdığımız üzere, toplumsal cinsiyet rollerinden 
uzak durmayı ondan daha iyi kim yansıtabilir ki ka-
lemine, diyebileceğim Sezer; masal analizleri dersi 
veren, TRT radyolarında masal programları hazırla-
yan, çizgi film senaryoları yazan, pek çok çocuk kita-
bı ve şiir kitabıyla son derece üretken bir yazar. Bur-
cu Yılmaz’ın yalın çizgileriyle azla çoğu anlatan bu 
kitap, sanki bir kuyruklu masal seçkisi. Anlatılan ve 
anlatılacak daha nice masallar kuyruğunda. Üstelik 
kitabın ikincisi de yolda, bu da benden size müjde.

Kuyruklu Masallar
Yazan: Sima Özkan Yıldırım

Dilin edebi niteliği
İçerik

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Hedef kitleye uygunluk

Şiir Yazdım Masal Sandım
Melek Özlem Sezer

Resimleyen: Burcu Yılmaz
Fom Kitap, 66 sayfa



ÇOCUK

Koray Avcı Çakman

Resimleyen: 
Mehmet Akif Kaynar

Değerler Eğitimi Serisi - 9

Armut .Ci .ce -gi
Ko

.. 
yu

..
 'nu

..
 n Kargalariiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

rrrrrrrrAArArAAArrrrrrrrrrrrrrrr
rriiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  
ÇOCUK

Tilda  

ÇOCUK

ÇOCUK

Koray Avcı Çakman

HAVUC. 
KOS.   TU

Resimleyen: 
Mehmet Akif Kaynar

Değerler Eğitimi Serisi - 10



Gerekirse hikâyenin yolunu 

da sonunu da ve hatta gerçek 

dünyayı da değiştirebilirsiniz!

“Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar” diye biten masalların devamında ne olur? 
Ah evet, o tatlı masalların sonunda hep kötülüğün kaybettiğini ve iyiliğin 
kazandığını biliyorum. Ama ben “kahraman”lardan bahsediyorum. Yani 
Pamuk Prenses, Sindirella ya da Rapunzel’in; prensine kavuşmakla yetinip, 
hayatının sonuna dek sarayında oturup ona kavuşmuş olmanın huzuruyla 
yaşlanması mıdır gerçek mutlu son? Hadi ama!
Masalları hepimiz severiz fakat bu, “minik” değişimlerle belki daha iyi ola-
mayacakları anlamına gelmiyor. Belki bu nedenle yeraltı edebiyatından  
Hollywood’a kadar herkes onları tekrar tekrar yazmaktan, farklı sonlar ve 
farklı yollarla yeniden canlandırmaktan kendini alamaz. 
Elbette biz de masallarla büyüdük... Hayal gücümüze yön vermelerine izin 
verirken, gerçek dünyanın içinde kurguya saklanarak onlardan güç bulduk. 
Birçoğumuz, yolumuzu hâlâ hayallerin içinden buluyoruz. Ve kendi adıma 
itiraf etmeliyim ki bundan son derece memnunum! 
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Peki ya masalların zayıf noktaları? Ya bunları çocuk-
lara anlatabilmek, yani onlar daha fazla büyümeden? 
Aşkın Güngör’ün çıkış noktası bu mudur bilmiyo-
rum ama baştan sona tüm hikâyesinin seslendirdiği 
şey kesinlikle budur: Kadınlar, yalnızca prensin 
dikkatini çekerek, onunla evlenip sonsuza dek mut-
lu olamaz! Zira mutluluk böyle bir şey değil (ve o 
müthiş düğünden sonra nasıl bir hayatları olduğunu 
bile bilmiyoruz, ey yetişkinler). Gizemli Şeyler De-
dektifi Bol Bel’in İnanılmaz Serüvenleri’nin üçüncüsü 
Pamuk Bol Bel ve Yedi Cüce tüm bunların etrafında 
dönen kitap. 
Yalnızca çocukların acil durum çağrılarıyla ilgile-
nen Dedektif Bol Bel’in işi başından aşkın: konuşan 
sivilceler, uçan köpekler, gençleşen büyükannelerle 
birlikte susmayan telefonlar! En yakın dostu Bilge 
Kitap’la birlikte yoğun bir iş temposu var dedektifin. 
Sonsuz Genişleyen Oda ve olağanüstü nesnelerle 
başa çıkmak kolay bir şey değil elbette. Ve ona bir de 
sekreter gerek…
Dedektif, “gerçek” dünyada çocukların olağanüstü 
sorunlarıyla ilgilenirken masal diyarında tuhaf şeyler 
gerçekleşmeye başlar. Sihirli periler, sihir güçlerini 
kaybeder; Alis’in atlaması gereken delikten Pamuk 
Prenses düşer ve peşindeki avcı aslında bir kadındır; 
Külkedisi yanlışlıkla Kıl Kedisine dönüşür… Büyük 
beyaz bir ışık, tüm kahramanların hayatlarıyla oynar-
ken, onların unutulmasına neden olmaya başlamıştır. 
Kısacası masallar bir bir yok olmaktadır! Peki ya 
bunu kim düzeltecek? 
Kendi masalını, Kedi’nin de yardımıyla Pamuk Pren-
ses yazabilir örneğin. Hani yanlışlıkla Alis’in yerine 
geçen. Üstelik hikâyenin başından beri kendine 
güveni en az olan... Kedi’nin cesaretlendirmesiyle 
güçlükleri yenecek, savaşçı ruhunu keşfedecek, hep-
sinden önemlisi kendine güvenmeyi ve yaptıklarının 
“kızların yapamayacağı” işler olmadığını anlayacak 
Pamuk Prenses. Yani “kız işi-erkek işi” diye bir şey 
olmadığını… Bu noktada bir es vermek gerek. Prense-
si cesaretlendiren, Kedi’nin erkek olması, bu noktada 
“ama” etkisi yaratmıyor değil. Fakat kitabın yazarının 
erkek olduğu düşünüldüğünde, kendi adıma bunu 
bir özeleştiri olarak almayı tercih ettiğimi belirtmek 
isterim. 
Güngör, çocukların bilinçaltına yavaş yavaş işle-
mektense adeta büyük harflerle zihinlerine girmeyi 

tercih etmiş. Her gün ayrı bir kulvarda savaştığımız 
cinsiyet ayrımcılığı gerçeğini düşündüğümüzde, 
kanımca yerinde bir seçim. Bu önemli mesaj, kadın 
kahramanların kendi yollarını bulmaları, kendi iç-
lerindeki gücü keşfetmeleri ekseninde verilirken; 
kurgunun güzelliği hikâyenin temposunun hiç düş-
memesini sağlıyor.
Aşkın Güngör’ün insanı bir anda tutup tüm mace-
ranın içine dâhil eden bir kalemi var. Ve başarılı 
kurgusu da hikâyenin sonuna kadar bu heyecanı diri 
tutmayı başarıyor. Masallar dışındaki (dedektifin 
dünyasındaki) karakterlerin isimlerinden, olağanüs-
tü nesnelere kadar ince düşünülmüş, keyifli ayrın-
tılarla dolu bir kitap. Bunca hayal gücü fırtınasının 
içinde, okuyucuyu bir anda gerçekliğe düşüren tek 
şey, “gerçek kişi” isimlerinin varlığı… Bol Bel’in, ya-
zar Aytül Akal’la arkadaşlığı keyifli ama gerek var 
mıydı, dedirten bir detay. 
Sonuç olarak heyecanlı bir dedektiflik hikâyesi var 
elimizde. Neresinden bakarsanız bakın, bu üstünlük 
savaşının hüküm sürdüğü bir karmaşa değil. Herke-
sin kendi yolunu seçme konusundaki özgürlüğünün 
ve bunun savaşının hikâyesi! İyilerin olması için kö-
tülerin de olması gerek; evet, dünya bu denge üzeri-
ne kurulu. Ama neyin iyi neyin kötü; neyin savaşma-
ya değer neyin olmadığının kararını özgür bireylerin 
verebileceğini anlatan bir hikâye. Ve evet gerekirse 
hikâyenin yolunu 
da sonunu da 
ve hatta gerçek 
dünyayı da de-
ğiştirebilirsiniz! 
Kadın ya da er-
kek olmanız fark 
etmez yalnızca 
isteyecek özgüve-
ninizin olması yeter. Tabii bu 
arada hayal kurmaktan asla vaz-
geçmemek gerek. Zira Bol Bel’in 
de söylediği gibi “her gerçek biraz 
hayaldir.”
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Andreas
Steinhöfel

Andreas Steinhöfel’in son romanı Farklı çıktığından beri soruların ardı arkası 

kesilmiyor. Üstelik kitap artık ülkemizde de okunabildiğine göre sorma sırası bizde! 

Çevirmenin merak ettikleri, yazarın anlattıkları hepsi bu sohbette!

Yazan: Suzan Geridönmez

Çocuk ve gençlik edebiyatında farklı dillere çevrilen 
yazar çok. Ancak içlerinde sadece çok azı, ününü 
ülke sınırlarının ötesine taşıyıp dünya çapında ede-
biyatından söz ettirebiliyor.  Parlayıp sönen yıldızlar 
ya da şişirilen balonlar misali geldikleri hızla unutu-
lanları geçelim. Geride kalanların ortak bir özelliği 
var. Hemen hepsi çocuk ve gençlik edebiyatına 
yenilikler, farklılıklar getirdi. Çoğu başta eserleriyle 
tartışmalara, tepkilere yol açsa da nihayetinde öncü 
kabul edildi. 
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bİr kİtap,  
bİr söyleşİ
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Bunlardan biri de popüler çağdaşlarının arasından 
sıyrılan Alman yazar Andreas Steinhöfel. Belirgin 
özelliklerinden biri, sırtını sadık okuruna dayayıp 
başarısına yaslanmayı, kendini tekrar etmeyi sevme-
mesi. 
Mizah dozu yüksek Rico ve Oskar serisi otuzdan 
fazla dile çevrildikten, milyonlara ulaştıktan, hatta 
sinemaya da uyarlandıktan sonra neredeyse herkes 
bu tanınmış yazardan benzer eserler vermesini, eğ-
lenceli çizgisini sürdürmesini bekliyordu. Ne var ki 
Rico ve Oskar’ın son macerasını anlatan Çalıntı Taş’ı 
izleyen üç yıl boyunca Steinhöfel ne seriyi sürdürdü 
ne başka bir eser verdi.
Edebiyat çevrelerinde fısıldananlar arasında Stein-
höfel’in çocuk ve gençlik edebiyatında fırtınalar ya-
ratacak “farklı” bir şeyler denediği de vardı. Üstelik 
“köyüne dönmüş”,  “sinemaya yönelmiş”  söylentileri 
gibi bu iddia da doğru çıktı! Öyle ya yazarın geçtiği-
miz haftalarda Tudem Yayınları tarafından Türkiyeli 
okura sunulan son romanının adı bile Farklı.
Bazen ilginç, iddialı etiketler kazındığında altından 
vasatlık ve sıradanlık çıkabiliyor. Kimi zaman isim, 
içeriğin önüne geçen bir pazarlama hamlesi olabili-
yor. Acaba Farklı böyle bir kitap mı? 
Steinhöfel’i yakından takip ettiğim, çıkan her kita-
bını büyük bir zevk ve dikkatle okuduğum için bu 
soruyu kendime sorma gereği dahi hissetmedim. 
Onun edebiyatında blöfe yer olmadığını gayet iyi 
biliyordum.
Buna karşın Farklı’nın bende soru işaretleri bırakma-
dığını söyleyemem. Aksine! Ne zaman iyi bir roman-
la başka hayatlara karışma, farklı dünyalara dâhil 
olma fırsatı yakalasam, okuduklarım peşimi uzun 
süre bırakmaz. Sorular soruları kovalar. Farklı’da da 
öyle oldu. İki farkla. Farklı sadece iyi değil, çok iyi 
bir romandı. Onu okumakla kalmadım, satır satır 
çevirdim. 
Belki de bu yüzden, kafamı meşgul eden, yakıcı bir 
şekilde merak ettiğim soruları, çevirmeni olmanın 
verdiği cesaretle Andreas Steinhöfel’e soruverdim.  
Farklı romanının birçok yönünü aydınlatan bu güzel 
söyleşiyi siz İyi Kitap okurlarıyla paylaşmamak 
olmazdı!

Rico ve Oskar serisiyle dünya çapında başarı 
elde ettiniz. Epey esprili bir şekilde ve büyük bir 

duyarlılıkla anlatılan iki Berlinli oğlanın dostluk 
hikâyesi sinemaya bile uyarlandı. Ancak yeni ro-
manınız bambaşka bir tınıya sahip. Farklı ile neyi, 
neden farklı yapmak istediniz?
Aslında kitabın ismi her şeyi açıklıyor: Rico ve Oskar 
müthiş bir başarı sağladı. Açıkçası bundan böyle hep 
şu “Rico’yu yazan sevimli amca” olarak görülmekten 
korktum ve okuruma şunu göstermenin zamanı gel-
di diye düşündüm: “farklı” da  –evet, can alıcı nokta 
bu– yazabiliyorum.

Farklı, 11 yaşındaki bir çocuğun bireyleşme süre-
cini konu ediyor ve bizi her anlamda suçla yüzleş-
tiriyor. İşte, oğlunun kariyerini ayrıntısına kadar 
planlamış olan ve en ufak sapmayı dahi kabullene-
meyen anne... İşte, başta evladından çok babalık 
imajını önemsediği izlenimi veren baba…  İşte, bir 
şeyler sezen ama sezgisinin peşinden gitme ce-
sareti göstermeyen öğretmen… İşte, denizkızının 
yavrusunu katleden denizciler… Ve Felix… Ama 
o suçunu önce unutmak zorunda kalıyor! Peki 
neden? Farklı suça farklı mı yaklaşıyor?
Suçlu hissetmek, suçun mantığını kavramak için 
öncesinde ahlak kavramıyla yüzleşmek, ahlaki bir 
sorgulamaya girmek gerekiyor. Oysa Farklı, büyük 
ölçüde ahlaktan yoksun sayılır. Kötü anlamda değil, 
ama olumlu-olumsuz değerlendirme yapmamak, 
gözlemci konumunda beklemek ve bu esnada soğuk 
ve mesafeli tutumunu korumak anlamında. Tanın-
mış Britanyalı yazar Graham Greene anılarında, her 
yazarın kalbinde buzdan bir hançerin saplı olduğunu 
iddia eder. Bu Farklı için de geçerli, çünkü o tarafsız 
bir izleyici. Bu yüzden suçun mantığına ikna olama-
yacağı gibi kendini suçlu da hissedemez. 

Birçok başarılı yazarı ilk, en geç üçüncü cüm-
lelerinden çıkarmak mümkün. Siz bu konuda, 
Farklı’yla da kanıtladığınız gibi farklısınız:  Edebi 
olarak hep iddialı ama çok daha esnek! Üslubunu-
zu ne belirliyor? Hikâyeleriniz mi? Kahramanları-
nız mı? Tarzınızı önden mi planlıyorsunuz, yoksa 
içinizden geldiği, o an canınızın istediği gibi mi 
yazıyorsunuz?
Tümünün bir nevi karışımı diyebilirim. Elbette ese-
rin ana hatları, özellikle de hikâyeyi nasıl anlataca-
ğım üzerine düşünürüm. Buna rağmen içerik ve biçi-
me önce hep el yordamıyla yaklaşır, öylece yazmaya 
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başlarım. İçimi dolduran (sonra-
sında da okurun içini doldurma-
sını arzuladığım) bir nevi ideal 
duyguya ulaşmayı hedeflerim. 
Çoğunlukla bu duyguya uyan dili 
yakalayıncaya kadar epey zaman 
geçer. Biçimi bulmak da öyle. 
Örneğin Rico dizisine başlarken 
aslında hikâyeyi Oskar’ın gözün-
den anlatmayı planlamıştım. An-
latıcı için tamamıyla yanlış figürü 
seçtiğimi ancak ilk uzun bölümü 
bitirdikten sonra fark ettim. 

Felix yani Farklı, tıpkı Çat Kapı 
kitabınızın konu ettiği Schröder 
ailesi gibi Ulmen Sokağı’nda ya-
şıyor. Bu rastlantı değil. Neden 
bu dar kafalı, gerici çevreye geri 
döndünüz?
Bu kısmen birkaç yıl önce Ber-
lin’den tekrar taşraya, Hessen’deki 
memleketime taşınmamla ilgili. Böyle olunca insan 
kendiliğinden eski tanıdık çevresiyle tekrar yüzle-
şiyor, onu yeniden tartıp değerlendiriyor. Sevinerek 
birçok şeyin olumlu anlamda değiştiğini söyleyebi-
lirim. Farklı’daki insanların yediği haltlarla büyük 
kentlerde yaşayan insanların yediği haltlar arasında 
fark yok. Taşralıların otomatikman kentlilerden daha 
az hoşgörülü olduklarını iddia etmek yanlış. Aptallar 
her yerde ve her çevrede var.

Farklı aynı zamanda yalnızlığı ve sevgiyi konu edi-
yor. Sayfa 22’de “Zaten genel olarak dünyada çok 
az aşk var(…)” deniyor.  Umut eşittir aşk mıdır? 
Romanınızda Gerry ve Laura hangi rolü üstleni-
yor?
Rollerinin sınırlı olduğunu itiraf etmeliyim, ne yazık 
ki: Birincisi, Farklı’ya olumlu yaklaşan figürlere, 
ikincisi hikâyenin daha başında Farklı’nın “sihirli” 
yeteneklerini sergilememe olanak tanıyan kişilere 
ihtiyacım vardı. Üçüncüsü de okurlara Farklı’nın ne 
kadar kurnaz ve hesaplı davrandığını göstermek 
istedim. Bu arada, arka planda bir masal motifi de 
saklanıyor: Hikâyenin “iyileri” Farklı’yı hemen yeni 
ismiyle kabul ediyor. “Kötüler” Felix’te ısrar ediyor. 

Dahası, tıpkı masallardaki gibi 
sadece “iyiler” ödüllendiriliyor. 
Bu bazen üzücü Farklı-tarzıyla 
gerçekleşse bile: Örneğin onun, 
Stack’ın en yakıcı (ve Farklı 
tarafından içgüdüsel olarak fark 
edilen) isteğini yerine getirmesi 
büyük ihtimalle okurda hayran-
lıktan çok irkilmeye yol açıyor.

Çocukların masallara ihtiyacı 
var mı? Artık denizkızına inan-
mamak neden bu kadar acı? 
Ben’in dedesi yetişkinliğe adım 
atmayı bununla özdeşleştiriyor. 
“İlerde bir gün artık denizkızı-
na inanmıyorsan, bu yetişkin-
liğe adım attığını gösterir(…) 
Çocukluğu terk edenlerin 
mucizeleri de yoktur,” (s. 113) 
Buradan bir çıkış yolu yok mu? 
Hayır, bu konuda çıkış yolla-

rına inanmıyorum. Masallar daima çocuklara has 
animist dünyayı yansıtır. Küçük bir çocuk bağımsız 
bir birey olarak dünyayla baş edemez, ölür.  Dola-
yısıyla başta kendini annesinin/babasının parça-
sı, zamanla da giderek kalabalıklaşan dünyasını 
oluşturan mozaik taşlarından biri sanır, öyle görür. 
Ancak sonra sonra bu dünyada tek başına, başkaları 
tarafından korunmadan var olmak zorunda olduğu-
nu kavrar. Hıristiyan dinindeki cennetten kovulma 
sahnesi de aslında çocukluktan yetişkinliğe giden 
yolu sembolize ediyor. Bireyselleşme ve ergenlikle 
başlayan bağımsız kişilik oluşturma sürecine uzun 
süreli direnen kişi yetişkin olarak mutlu bir hayat 
süremez.  Ya ahlaktan yoksun bir Peter Pan’a ya 
da en iyi ihtimalle Rico’nun temsil ettiği (olumlu) 
soytarı figürüne dönüşür. İnsan Rico’yu genç ya da 
yetişkin olarak hayal edemiyor, öyle değil mi? Farklı 
tekrar Felix’e dönüştüğünde, metinde çok net bir 
şekilde şöyle yazar: Ben Felix Winter. Kahraman bu 
bilince erdiğinde yetişkin hayatına adım atar. Aynı 
zamanda Farklı’yken bilinçaltına itebildiği ahlaki 
suçunu da üstlenir.
Sonuçta yetişkinliğe adım atmak, yaptığımız ve 
yapmadığımız şeylerin sorumluluğunu almaktan 
başkaca anlam taşımıyor.

İçimi dolduran (sonr
da okurun içini doldurma

arzuladığım) bir nevi ideal 
uyguya ulaşmayı hedeflerim.

Çoğunlukla bu duyguya uyan dili
yakalayıncaya kadar epey zaman
geçer. Biçimi bulmak da öyle.
Örneğin Rico dizisine başlarken
aslında hikâyeyi Oskar’ın gözün-
den anlatmayı planlamıştım. An-
latıcı için tamamıyla yanlış figürü
seçtiğimi ancak ilk uzun bölümü
bitirdikten sonra fark ettim.

lix yani Farklı, tıpkı Çat Kapı
kitabınızın konu ettiği Schröder 
ailesi gibi Ulmen Sokağı’nda ya-
şıyor. Bu rastlantı değil. Neden
bu dar kafalı, gerici çevreye geri
döndünüz?

kısmen birkaç yıl önce Ber-
en tekrar taşraya, Hessen’deki 

eketime taşınmamla ilgili. Böyle olunca insan
inden eski tanıdık çevresiyle tekrar yüzle-

yeniden tartıp değerlendiriyor. Sevinerek
in olumlu anlamda değiştiğini söyleyebi-

daki insanların yediği haltlarla büyük
yan insanların yediği haltlar arasında

ın otomatikman kentlilerden daha 
ını iddia etmek yanlış. Aptallar

var.

v
m
B
atma
“İler
na ina
liğe ad
Çocukl
mucize
Burad
Hayır

na inanmıyorum. Mas
animist dünyayı yansıt
bir birey olarak dünya
yısıyla başta kendi
sı, zamanla da gi
oluşturan moz
Ancak sonr
tarafında
nu ka

c

u

k

Farklı
Andreas Steinhöfel

Resimleyen: Peter Schössow 
Türkçeleştiren: Suzan Geridönmez

Tudem Yayınları, 224 sayfa

ANDREAS

STEINHOFEL

24 | iyikitap





Hannah’nın sıradan ve  

sıkıcı bir hayatı vardı, ta ki  

Armitage Shank’in Akılalmaz  

Sirki, ailesinin yaşadığı şehre gelene kadar.

Şöyle sıkıcı bir havayla örtülü sıkıcı bir günde, etraf sıkıcı insanlarla kaplıy-
ken sıkıcı öteki ve sıkıcı beriki arasında seçim yapmak gerektiğinde, yani 
işte yine herhangi birimizin hayatındaki herhangi bir kesitteyken (tamam 
tamam, merak etmeyin, takipçileriniz bundan haberdar olmayacak) kim 
tozu dumana katarak gelen karavanları görüp heyecanlanmaz ki? Hele o 
rengârenk çadırlara kim karşı koyabilir? Cin Ali’nin Berber Fil’e koşması 
misali, cümbüşü gören soluğu sirkin kapısında alır. Karavanlar ve renk renk 
çadırlar sirkten başka neyin habercisi olabilir, değil mi? Tabii içeride sadece 
Deve Narkissos gibi istemediğini asla yapmayan, kimseye boyun eğmeyen 
hayvanlar varsa. Ne de olsa insan dediğin zulümden keyif almamalı. Pekâlâ, 
mesaj kaygısını bir kenara bırakalım ve Narkissos’un kim olduğuyla konuya 
başlayalım. 
Hayır, bizim Narkissos, kendini beğenmişliğiyle Olimposlu tanrıları gıcık 
eden, arama motorlarına sayısız kez girilmiş şu meşhur “nergis çiçeğinin 
adı nereden gelir?” sorusuna konu olan zat-ı muhterem değil. Dedik ya o bir 
deve. Çoksatan yetişkin kitapları yazarı, genç-yetişkinler için yazdığı Duvar 
adlı kitabıyla Guardian Kurgu Ödülü ve Carnegie Medal ödülleri adayı Willi-
am Sutcliffe’in insanı gülmekten kırıp geçiren tipik İngiliz mizah anlayışıyla 

H
ır

sı
zl

ar
 S

ir
ki

 K
ıy

am
et

 P
iy

an
go

su
 

W
ill

ia
m

 S
ut

cl
iff

e
Re

si
m

le
ye

n:
 D

av
id

 T
az

zy
m

an
Tü

rk
çe

le
şt

ir
en

: C
er

en
 A

ltu
nk

an
at

İt
ha

ki
 Y

ay
ın

la
rı

, 1
84

 s
ay

fa

S

Yazan: Olcay Mağden Ünal

ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I

sİrk!

26 | iyikitap



bezediği Hırsızlar Sirki Kıyamet Piyangosu kitabın-
daki sirkin devesi. Kitabın kahramanlarından Billy’i, 
diğer kahramanımız Hannah’ya sırtında getiren 
deve.
Hannah’nın sıradan ve sıkıcı bir hayatı vardı, ta ki 
Armitage Shank’in Akılalmaz Sirki, ailesinin yaşadı-
ğı şehre gelene kadar. Hannah önce Billy’le tanıştı, 
ardından, ondan sirkin gerçekten de akıl almaz oldu-
ğunu öğrendi. Ancak bu iyi ve heyecan verici türden 
bir inanılmazlık değildi, ortada saf kötülük ve bir-
biri ardına dönen dolaplar vardı. Bir kere Armitage 
Shank, Billy’nin babasına ait olan sirki ele geçirmiş, 
bir de üstüne adamı kendi sirkinden atmıştı. Zavallı 
Billy bir gün babasına tekrar kavuşmanın hayalini 
kuruyordu. Sonra daha da fenası, gittikleri her şehir-
de öyle bir kumpas çeviriyorlardı ki kimse ne oldu-
ğunu anlamadan altınlar, pırlantalar, paralar, mücev-
herler toz olup gidiyordu. Hannah’yla Billy kafa kafa-
ya verip bu oyunu bozmanın peşine düşeceklerdi, bir 
planlardı vardı, bakalım tutacak mıydı? 

DİBİNE KADAR DİPNOT
Hırsızlar Sirki serisinin ilk kitabı, beni özellikle dip-
notlarıyla kendine hayran bıraktı. Yazarın mizah dolu 
dili bu kısımlarda şaha kalkmış gibi ki çocuk kitabın-
da dipnot sevmeyen biri olarak ilk dipnotu okumaya, 
itiraf ediyorum, burun kıvırarak başladım. Sonuç: En 
aşağı üç kere atılan epey sesli bir kahkaha. Herkes 
bilir ki bir şeyi üç kere yapmak sağlamasını almak 
demektir ve tek başına bu dediğim de dipnotların 
komik olduğunun kanıtı. Merakları bir parça olsun 
gidermek, yok yahu aslında ağızlara bir parça bal 
çalmak için yazarın “kısa bir süre boyunca” kavra-
mını açıklamak için yazdığı dipnotu alıntılamak 
istiyorum: 
Kısa bir süre tam olarak yedi saniyedir. Bir süre on 
altı saniye. Uzun bir süre ise bir buçuk dakika. Zaman 
hakemlerinin uluslararası konferanslarından birinde 
bu konu üstünde karara varılmıştır. Yıllar-gibi, otuz 
yedi dakikadır, uzun-yıllar-gibi elli iki dakika ve sittin 
sene 2,3 yıl. Bir lahzanın kesin tanımı üstünde karara 
varmayı, uygunsuz bir laf dalaşı, bir sürahi buzlu 
su ve yumruklaşmadan dolayı, önümüzdeki yıla dek 
ertelemişlerdir. 

CEVAP HIRSIZI BİR YAZAR
Bunun dışında hikâyede hoşuma giden bir diğer 
özellikse yalnızca Billy ve Hannah üzerine yoğun-

laşılmaması. Kitapta dikkat çeken ve (kötü olsalar 
da) sevilebilen birçok karakter mevcut. Hatta keşke 
daha çok yer alsalar dedirtecek kadar da iyi vücut 
bulmuşlar: Fransız olduğunu daha da vurgulamak 
için mümkün olsa adını sadece yumuşak g’lerle te-
laffuz edecek trapez sanatçısı Maurice ve onun Rus 
asistanı; Maurice’e inat adında fazlaca r olan ve bu 
r’lerin sayısı havadaki nem oranına göre değişiklik 
gösteren Irrrrrrena örneğin. Ya da kediler, spagetti 
ve tren bileti de dâhil olmak üzere hemen her şeyden 
korkan, insan güllesi lakaplı (esasında epey kaslı biri, 
ama yine de şaka gibi bir lakap) Jesse. Nereden çık-
tığı belli olmayan, gizemli köpek Barut. Ve tabii Han-
nah’nın hikâyede son derece kritik bir rol üstlenen 
büyükannesini de burada anmadan geçmememiz 
gerekir. Çünkü bu yaşlı kurdun aşırı önemli, fevkala-
de işe yarar, anlat anlat bitmez bir özelliği var: Akla 
gelebilecek her yerde ve her koşulda uyuyakalmak, 
kendi yatağı hariç. 
Kitabın sonuna hızla yaklaştığınızda kendi ken-
dinize “E ne oldu şimdi, hiçbir sorunun cevabını 
alamadık, hayret bir şey, böyle de kitap olur mu, 
yok artık, PES!” diye söylenebilirsiniz, ben söylen-
dim oradan biliyorum. Alaycı yazarımız, son sayfa-
da bütün o cevaplanmayan soruları ele alıyor, tabii 
sadece alt alta sıralayarak. Cevaplar mı? Onlar bir 
sonraki kitapta. Yani umarım. William Sutcliffe’e 
belli olmaz. 
David Tazzyman kaleminden çıkan çizimler kitabın 
hem güldüren hem de bir sürü karakterle dolu kao-
tik yapısına çok uygun. Çevirisinde kulağa zorlama 
gelen hiçbir yer yok, kitabın akıcılığını etkileyen 
bir olumsuzluk söz konusu değil, bilakis seçilen her 
kelime, kurulmuş her cümle alınan keyfi artıran nite-
likte. Metinde düzeltilmesi gereken ufak tefek yazım 
hataları dışında büyük bir sorun göze çarpmıyor. 
Sonuç olarak baştan sona eğlenerek okuduğum, beni 
epey güldüren bir kitap oldu. Serinin ikinci kitabının 
bir an önce çıkması gerekiyor, ne de olsa cevap bek-
leyen bir sürü soru var ortada. 

Çevirinin niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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İlk kitap Kayıp Penguen Vaka-
sı’nda, karakterlerle tanışıyoruz. 
“Gergedan”lıktan mıdır ne, biraz 
hantal ama pek zeki Rino, çok 
hareketli ama pratik zekâsı pek 
işlemeyen papağan yardımcısı 
Paco ile gizemli olayların peşine 
düşüyor. Ne de olsa zıt karak-
terler, dedektiflik hikâyelerinin 
şanından gelir. 
Penguen Carola’nın kaybolan 
oğlunu bulmaya kalkışan Rino 
ve Paco’nun maceraları böylece 
başlar. ‘’Penguenlere karşı hep 
bir zaafı’’ olduğunu açıklayan 

Bir hayvanat bahçesinde yaşayan Gergedan Rino ile 

yardımcısı Papağan Paco’nun maceralarını anlatıyor, 

üç kitaptan oluşan Dedektif Rino serisi. Birlikte 

gizemli olayları çözüyorlar. Ama…

Rino, Carola’nın gözyaşlarına kıyamaz ve oğlunu bir 
an önce bulmaya karar verir. Heyecanlı genç kaçağı 
bulmak için hayvanat bahçesinden çıkmak ve dışa-
rıda geniş çaplı bir arama başlatmak zorunda kalan 
Rino, nihayet onu bir dondurma fabrikasının soğuk 
hava deposunda bulur. Bu arada Penguen Carola’nın 
Rino’nun adını sürekli yanlış telaffuz edişinin hikâ-
yeye hem hareket ve renk kattığını hem de oldukça 
eğlenceli olduğunu söylemeliyim.

HAVUZDA BİR YUNUS…
İkinci kitapta, bu kez yunus havuzuna atılan yakıcı 
bir maddeyle saldırıya uğrayan yunusa odaklanıyo-
ruz. Rino ve Paco, bu saldırıyı kimin düzenlediğini 
bulmak için yine hummalı bir çalışmaya girişiyor-
lar. Zavallı yunus, meğer kendisini artık eskisi gibi 

gösterilere çıkamadığı için 
kıskanan bir ayı balığının 
hışmına uğramış. Yaşlı ayı 
balığı yaptığından utanırken, 
üçüncü kitaba geçiyorum. 
Burada da bir ornitorengi 
kıskanan kobra yılanının, 
onu hayvanat bahçesinden 
attırma planlarının nasıl 
suya düştüğü anlatılıyor. Tıp-
kı ikinci kitaptaki ayı balı-
ğının yunusu kıskanmasına 
benzer bir şekilde, yılan da 
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Dedektif Rino, bize ne 
anlatmak istiyor?
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ornitorengi, evini tam önlerine koydukları ve görün-
mesini engelledikleri için kıskanıyor. Bütün hayvan-
ların derdi, insanlara görünmekmiş meğer!

NE DİLEDİĞİNE DİKKAT ET RİNO!
İlk kitapta kayıp pengueni aramaya çıkan Rino, dün-
yanın ürkütücü bir yer olduğunu düşünüyor. Eh, hak-
sız da sayılmaz. Ama asıl ürkütücü olan, kütüphane-
deki kitapları karıştıran gergedanın şu sözleri: “Yüz-
lerce kitap vardı ve sayfalarını çevirdiğim kitaplar 
beni çok endişelendirdi. Bunlar, hayvanların nerede 
ve nasıl yaşadığını anlatan resimli kitaplardı; daha 
doğrusu, hayvanat bahçelerinin dışında yaşayan hay-
vanların. Bu hayvanların her gün dışarı çıkması gere-
kiyormuş! Onlar için üzüldüm ve tüm gergedanların, 
yemeklerin hayvanların ayağına getirildiği bu hayva-
nat bahçesinde yaşamalarını diledim!” Bir hayvanın 
özgür olmamayı dilemesi, ancak bir insanın hayal 
gücünün ürünü olabilirdi, nitekim öyle de olmuş. 
Hiçbir canlının özgürlük yerine, ayağına gelen ye-
meği tercih edeceğini zannetmiyorum. Bunu, “art ni-
yetsiz yazılmış, sevimli bir çocuk kitabı” olarak oku-
yup da geçemiyorum. Her şey çocuklarla başlayacak 
madem, “bir çocuk değişecek, dünya değişecek” 
madem, o çocuğun zihninde hayvan özgürlüğünün 
kapılarını aralamalı artık. Bizim çocukluğumuzda 
ayı oynatıldı, seyrettik. Sirkler geldi, gittik. Hayvanat 
bahçeleri yapıldı, ziyaret ettik. Yunus parkları yoktu 
ama olsa belki de giderdik. Çünkü hiçbir şey bilmi-
yorduk. Çünkü kimse bize yunusların üzüntüden 
intihar ettiğini, sirklerde hayvanlara işkence edildi-
ğini, ayıların canının kızgın saclarda çok yandığını, 
hayvanat bahçelerindeki hayvanların sıkıntıdan pat-
ladığını söylemiyordu. Peki, artık yunus parklarının 
birer eziyethane, hayvanat bahçelerinin hapishane, 
sirklerin ise gerçek birer vahşet yuvası olduğunu 
bildiğimiz halde, neden bunlarla ilgili radikal karar-
lar alamıyoruz? Neden bütün yayınevleri, editörler, 
yazarlar buna karşı bir duruş sergilemiyor? 

“SEN ÇOCUKLARIN İDOLÜYDÜN!”
İkinci kitapta yunusun havuzunu kırmızıya boyayan 
kıskanç ayı balığının ağzından dökülenler, yazarın 
yunus parklarıyla ilgili hiçbir bilgisi olmadığının ya 
da bu gerçeğe gözlerini tamamen kapadığının delili 
gibi. Kendisine “...Sen hayvanat bahçesinin yıldı-
zıydın, Senin havuzdaki numaraların tüm şehirde 
anlatılırdı. Sen çocukların idolüydün.” diyen Rino’ya 

cevabı şöyle olur Monty’nin: “Bu, Yunus Martina’nın 
gelişinden önceydi. O, dikkatleri üzerine çekti ve kısa 
zamanda, onun sudan birkaç metre yükseğe sıçrayıp 
çift takla atışı, küçük çocukların en çok ilgisini çeken 
şey oldu.” Görüyoruz ki Yunus Martina ve Ayı Balığı 
Monty’nin varoluş amaçları, çocuklara türlü çeşitli 
numaralar yapmak ve onların ilgisini çekip tüm şe-
hirde konuşulmak. Ve hayvanların tek beklentisi ise 
güven içinde, ayaklarına kadar gelen yemekleri yiye-
rek yaşadıkları hayvanat bahçesinde “bir işe yarar” 
olmak.

HAYVAN HAKLARI VE ÇOCUK
Bu yazı elbette bir hayvan hakları yazısı değil. Ama 
hayvan hikâyelerinin çocuk kitaplarında nasıl ele 
“alınmaması” gerektiği konusunda ısrarcı bir yazı 
olabilir. Çocuk kitaplarının minik zihinlerde dev etki-
ler yarattığını hatırlamalı. Bu seriyi okuyan bir çocu-
ğun hayvanların hayvanat bahçesinde mutlu mesut 
yaşadığına inanmaması için bir sebep göremiyorum. 
Çizimleriyle son derece çekici bir hale bürünen bu 
dedektiflik hikâyeleri, esprili ve eğlenceli diliyle de 
çocukları yakalayabilecek güçte. Bozuk cümle yapı-
larına ve kelime tekrarlarına rağmen…
“Gerçek hayatta hayvanat bahçeleri varsa, kitaplar-
da da yazılabilmeli…” Elbette.  Ama o kitap, örneğin 
hayvanat bahçesinden kaçıp özgürlüğüne kavuşmak 
isteyen bir hayvanı anlatmalı belki. Benim fikrim, 
oturduğu yerde esareti kabullenmiş bir hayvanın, 
tüm canlılar adına tehlikeli bir mesaj verdiğidir. Gö-
nül ister ki çocuklar hayvanat bahçelerinde yaşayan 
esirlerin değil, doğal ortamlarında yaşayan özgür 
hayvanların hikâyelerini okusunlar. Yunus parkla-
rında bayat balıklar için takla attırılan ve üzüntüden 
ölen yunusları değil, denizlerde sürüler halinde yü-
zen özgür yunusları bilsinler. Evet, dünya gerçekten 
ürkütücü bir yer. Daha da korkunç bir hal almaması 
için biraz düşünmemiz, belki durmamız ve elimizi 
taşın altına koymamız gerekiyor. İspanyolca orijinal-
lerinden gördüğüm kadarıyla Dedektif Rino serisi 
devam edebilir. Etse de etmese de er ya da geç, hay-
vanların özgür olduğu bir dünya mümkün!

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği



Asya “süper” bir çocuk! O sözcüklerin renklerini görebiliyor. Bazen kapkara sözcükler 

dökülüyor ağızlardan; bazen rengârenk, cıvıl cıvıl! Asya biliyor ki “Kitap okuyanların 

sözcükleri çok renkli oluyor ama okumayanlarınki çok sıkıcı”.

Her çocuk özeldir, farklıdır ve her biri ayrı bir dünya taşır içinde. Benzersiz varlıklar 
olarak hepsi farklı becerilere ve potansiyellere sahiptir. Kendini keşif yolculuğu olan 
büyüme serüveni boyunca çocuklar, yeteneklerinin de ayırdına varmaya başlar. Ama 
ne ki bazen burnunun ucundakini göremez insan. Dolayısıyla çocuk, kimileyin kuytuda 
köşede ya da çok uzaklarda arayabilir yeteneklerini. Hayal gücü de o kadar sınırsızdır ki 
yetenek dediği öyle sıradan bir şey olamaz elbette. “Süper bir güç”tür söz konusu olan. 
Süper kahramanlara özgü, süper bir güç! Öyle kolay kolay herkeste bulunmayan türden 
yani... Şöyle tek bakışla koca bir masayı yerinden oynatmak, on beş rakamlı sayıları 
bir çırpıda çarpıp bölebilmek yahut gökyüzünde oraya buraya dağılmış olan yıldızları 
yan yana dizip yeşile boyamak gibi bir yetenek mesela. İşte Aytül Akal, Süper Çocuklar 
isimli yeni serisinde, böyle bir süper güç keşfetme peşindeki Mete ve arkadaşlarıyla ta-
nıştırıyor bizleri. Yazar, serinin ilk kitabında duyular, farklılıklar, kendini ve yeteneklerini 
keşfetme, arkadaşlık, kitap okumanın önemi gibi konulara parmak basıyor. Sözcüklerin 

rengini görmemizi sağlıyor. 

ASYA’NIN ÇOK ÖZEL “YETENEĞİ”
Çocuklar ve gençler için aralıksız üretmeye devam eden Akal, Renk Deli-
si’nde yine sürükleyici bir macera ile çocukların hayal dünyasına sesleni-
yor. İllüstrasyonlarıyla hikâyeye can veren Yusuf Tansu Özel’in ifade gücü 
ise maceranın dozunu bir kat daha artırıyor. Kitabın kahramanlarından 
Mete, tıpkı yukarıda bahsettiğim gibi herkesin özel bir yeteneğe sahip 
olduğunu düşünen ve uzun zamandır kendi süper günün ne olduğunu 
bulma gayreti içerinde bir çocuk. Yani sahip olduğu yeteneği çok uzak-
larda arıyor. Öyle ki dileklerinin gerçek olması için her çocuk gibi o da uç 
uç böceklerine bel bağlamış. Zira uç uç böcekleri bu işe yarıyor! Şunu da 
söylemeden geçmeyeyim: Akal, kitabın en sonunda tüm çocukların umudu 
olan uç uç böcekleriyle ilgili, bu inancın nereden geldiğine dair küçük bir 
bilgi de sunuyor. Bu arada kendini arayış yolculuğundaki Mete, insanın 
kendini keşfetmesinin ne kadar acı veren bir süreç olduğunun farkına 
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Yazan: Elif Şahin Hamidi

ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I

30 | iyikitap



varıyor. Ama neyse ki sınıfa yeni gelen Asya, uzun 
zamandır yeteneğini keşfetmeye uğraşan ama bir 
türlü bulamayan Mete’nin yeteneğini hemencecik 
görüveriyor. Beri yandan Asya da çok özel bir “yete-
neğe” sahip. Esasında onunki yetenek değil, bir çeşit 
farklılık. Ama Mete’ye göre süper gücü olan tuhaf 
bir kız o. Hatta resmen bir cadı! Sesleri renk olarak 
algılıyor Asya ve onun için her harf, farklı bir rengi 
simgeliyor. Çünkü Asya sinestezik özellikleri olan 
farklı bir çocuk. 
Sinestezi (duyum ikiliği), herhangi bir duyu uyarımı-
nın, bir başka duyu algılamasını tetiklemesi şeklinde 
açıklanabilir. Akal, kitabın sonunda bu konuda da 
bir not düşüyor. Sinestezik özelliklere sahip kişiler, 
duydukları sesleri görsele çeviriyor ya da gördü-
ğü şeyleri seslere dönüştürerek algılıyor. Kısacası 
seslerin koklandığı, şekillerin tadıldığı ve renklerin 
duyulduğu bir mekanizma işliyor bu kişilerde. İşte 
bu farklı özelliği sayesinde sözcüklerin renklerini 
görebiliyor Asya. Öyle ki kimi insanların ağızların-
dan simsiyah sözcükler dökülebiliyor. Oysa Mete 
konuşmaya başladığında etrafa rengârenk cümleler 
saçılıyor, sözcükleri adeta renklerle dans ediyor. 
Kitap okumayı çok seviyor Mete ve bu nedenle dili 
iyi kullanabilen bir çocuk. Şayet Mete, yeni bir kitap 
okumuşsa Asya bunu şıp diye anlıyor. Çünkü “Kitap 
okuyanların sözcükleri çok renkli oluyor ama oku-
mayanlarınki çok sıkıcı”. Her ne kadar Mete, –çoğu 
oğlan çocuğu gibi– kitap okuduğunu söylemeye 
çekinse de sözcükleri onu ele veriyor tabii ki. Ama 
gelin görün ki Mete, süper güçlerini keşfetme der-
dinde olduğu için apaçık ortada duran yeteneğinin, 
yani dili iyi kullanma becerisinin ayırdına varması 
pek kolay olmuyor. 
Tabii tanışmanız gereken bir de Tuna var. Bütün 
sınıfı ilgilendiren bir defter Tuna’nın çantasında 
olmalı. Ancak defter kayıp. Dahası hırsızların elinde! 
Asya, Mete ve Tuna kayıp defteri bulmak üzere 
hırsızların izini sürüyor ve macera böylece başlıyor. 
Kayıp defterin başına gelenleri merak ediyorsanız 
hemen “Süper Çocuklar”ın peşine takılın derim…

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği



Korkularımızla yüzleşmek ve hatta onlarla  

yer değiştirmek, kısacası “öteki” olmak üzerine yazılan bu kitap, empati 

kavramının ne kadar geniş bir tanım kümesi olduğunu gösteriyor.

Neil Gaiman, fantastik romanları ve öykü kitapları uzun yıllardır Türkçeye çevrilen bir 
yazar. Her yaş grubu için ayrı ayrı eserler üretmeyi seven Gaiman’ın yoldaşlarından biri 
olan Dave McKean de son yıllarda çizimlerinde kullandığı üslupla kendi okur kitlesini 
oluşturmuş bir usta. Bu iki önemli ismin yan yana geldiği Duvarların İçindeki Kurtlar, 
resimleriyle ve öyküsüyle büyülü bir dünyaya davet ediyor genç okurları. Birçok Gaiman 
öyküsünde olduğu gibi yine bir Ray Bradbury etkisini görebileceğimiz bu kitap, hayal-
perest çocukların ailedeki, daha doğrusu “ev”deki yerini irdeliyor.
Duvarların İçindeki Kurtlar’ın öyküsü, sakin ve huzurlu bir evde başlayan tuhaf olay-
larla açılıyor. Lucy’nin babası her zaman olduğu gibi işe gitmiş, annesi yaptığı reçelleri 
kavanozlara dolduruyor, erkek kardeşi ise oyun oynuyor. Lucy de belli ki sıkılmış ve 
bir heyecan arıyor hayatında. Birden duvarların içinden gelen sıra dışı sesler duymaya 
başlıyor. Bu sesleri duymasının sebebi sıkılıp kendine bir uğraş çıkarmaya çalışması mı 
yoksa gerçekten evin içinde gizemli olaylar mı yaşanıyor, bunu öykünün başında henüz 
bilmiyoruz. 

Duvarların içinde kurtların gizlendiğini ve tuhaf sesler çıkardık-
larını düşünüyor Lucy, ama annesi ona itiraz ediyor ve inanmı-
yor. “Kurtlar duvarların içinden çıktı mı, işimiz bitmiş demektir,” 
diyor annesi. Lucy bu cümleyi anlamakta zorlanıyor. Belki de bir 
şey gizleyen duvarlar değil, annesi olabilir diye düşünüyoruz 
biz de. Lucy’nin duyduğu sesler gecenin ilerleyen saatlerinde 
olduğu gibi sabah da gelmeye devam ediyor. Kurtların duvarları 
delen bakışlarını üzerinde hissetmeye başlıyor Lucy. Bu bir hayal 
mi yoksa gerçek mi bilmiyoruz ama bir Neil Gaiman öyküsü 
okuduğumuz için Lucy’ye inanmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Tıp-
kı annesi gibi babası da Lucy’yi hayalperest olmakla suçluyor ve 
annesinin o uyarı içeren cümlesini tekrarlıyor: “Kurtlar duvarla-
rın içinden çıktı mı, işimiz bitmiş demektir.” Aynı cümleyi küçük 
kardeşinden de duyan Lucy’nin, ailesiyle ayrı dünyalarda yaşa-
dığını anlamaya başlıyoruz böylece. Ama ertesi gün sesleri tüm 
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aile duymaya başlıyor; anne ve baba onların fareler-
den geldiğini düşünüyor, küçük kardeş ise yarasa-
lardan. Hatta yarasalar tarafından ısırılmanın ve bir 
vampire dönüşmenin hayalini kuruyor, gündüz vakti 
okula gitmekten kurtulacağını ümit etmeye başlıyor 
Lucy’nin kardeşi. Sonunda kurtlar, tam da Lucy’nin 
inandığı gibi duvarlardan çıkıyor ve evi istila ediyor. 
Evi terk etmek zorunda kalan aile, bahçede yaşama-
ya başlıyor ve kendilerine yeni bir ev bulmak için 
plan yapmaya başlıyor. Anne, baba ve kardeş uzak-
lara gitmekten yanayken, Lucy, kurtların istila ettiği 
evlerine geri dönüp yaşamaları gerektiğine inanıyor. 
Korkuyor onlardan, ama tuhaf bir yakınlık da hisse-
diyor. Evin içinde olmasa da duvarların içinde yaşa-
yabileceklerini söylüyor ailesine. Artık ev kurtlara 
aitse duvarlar da ailesine ait olabilir diye düşünüyor. 
Sonunda evlerine dönüyor ve duvarlarda yaşamaya 
başlıyor Lucy ve ailesi. Böylece öykünün başındaki 
düzen tersine dönüyor, kurtlar ve insanlar yer değiş-
tirmiş oluyor. Evde yaşayan, reçel yiyen, oyun oy-
nayan kurtlara karşı duvarlarda gizlenen ve çıkmak 
için doğru anı bekleyen insanların öyküsü beliriyor 
karşımızda. O ünlü uyarı cümlesi bu kez kurtların 
dilinde söyleniyor: “İnsanlar duvarların içinden çıktı-
ğında, işimiz bitmiş demektir.”
Her şey burada bitiyor diye düşünüyoruz ama Neil 
Gaiman beklenmedik bir finalle kapatıyor bu fantas-
tik öyküyü. Demek ki daha “işimiz bitmemiş” diye 
düşünüyoruz biz de. 
Duvarların İçindeki Kurtlar, ailenin, “ev” dediğimiz 
şeyin ne demek olduğunu düşündürüyor. Evin sahibi 
olmak ve davetsiz misafir olmak arasındaki sınırın 
korkutucu öyküsünü, fantastik kurgunun unsurlarını 
kullanarak anlatıyor. Korkularımızla yüzleşmek ve 
hatta onlarla yer değiştirmek, kısacası “öteki” olmak 
üzerine yazılan bu kitap, empati kavramının ne kadar 
geniş bir tanım kümesi olduğunu gösteriyor. Daha 
da önemlisi, bazı şeyleri yetişkinlerin değil, çocukla-
rın ve gençlerin daha iyi bildiğini, sezdiğini ve kav-
radığını hatırlatıyor.

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Şenlik, bir anne ya da komşu abladan çok daha fazlası olarak tarif 

ediliyor kitapta. Yalnız başına ayakta duran güçlü bir kadındır o. 

Neşesini ve direncini hissederiz. Güzeldir ve erkekler tarafından ilgi 

görmektedir. Bu onu ne korkutur ne de mahcup eder üstelik. Bu, 

“büyükçe” bir detaydır.

Ahmet Önel, hem çocuklar hem de yetişkinler için üreten, çok yönlü bir sanatçı. 
Sahi mi Susam da okuru, bir yaş aralığı ile sınırlanamayacak bir kitap. Bu, kita-
bın gücünün göstergesi olabilir elbette. Hacimli bir çocuk romanı olan Sahi mi 
Susam’ın gücü konusunda şüphe duymuyorum zaten; nitekim okumaya başladı-
ğım ilk anlardan itibaren romanı kızımın okuma listesine ekleyiverdim ki bizim 
okuma deneyimimizde böylesi doğrudan yönlendirmeler istisnadır.
Sahi mi Susam, yüz on bir basamaklı bir kulenin en üst katındaki restoranda 
çalışan ve çok becerikli bir aşçı olan amcası Topaç ile yaşayan sekiz yaşında 
bir çocuğun hikâyesi. Topaç ve Susam’ın yaşamına, bir tatil döneminde konuk 
oluyoruz. Dolayısıyla Susam’ın gözünden mahalle ve kent yaşamını, yetişkinlerin 
dünyasını ve bir çocuğun telaşsız meraklarını görüyoruz. Susam neden amcasıyla 
yaşıyor, annesine babasına ne olmuş, Topaç kaç yıldır aynı mahallede oturuyor, 
mahallelinin birbiriyle ilişkilerinin gerisinde hangi sırlar saklı, uzun süre öğrene-
miyoruz fakat alttan alta bazı gizlerin varlığını hissediyoruz. 
Susam sekiz yaşındaysa, bu kitap da aşağı yukarı aynı yaşlardaki çocukların 
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okuyabileceği bir kitaptır, önermesi pek uygun 
kaçmayacak Sahi mi Susam için. Ahmet Önel, açık 
olarak kendini de romana dâhil ediyor zaman zaman. 
Katman katman derinleşen düşüncelerin izi düşü-
yor anlatıya. Hikâye, gerek dili gerek kurgusuyla 
sekiz-on yaş okurunun algısını/dikkatini rahatlıkla 
aşabilecek nitelikte; destek kuvvet varsa, ancak… Bir 
kere hayat ve dünya üzerine ciddi ciddi sorular soran 
bir kitap elimizdeki. Ama yazarın kendisi de bunu 
bildiği için şöyle şık itiraflar yapıyor mesela: “Susam, 
akşam evlere dağılıp el ayak ortadan çekildikten 
sonra defterini iş başına çağıracaktı. Çok zaman 
sonra, yani büyük bir Susam olduğundaysa yazdıkla-
rını bir kez daha okuyacak ve fazlasıyla şaşıracaktı. 
…satırlar, açıkçası kendisini bile ürküten gözlemlerin 
sonucuydu.” Ya da sözgelimi giderek daha fazla 
kilo alan amcasının tıpkı bir kent gibi büyüdüğünü 
söyleyebiliyor Susam. Bu, amcasının istifa mektu-
bunu vermek için her sabah kuleye gidip yüz on 
bir basamağı tırmanan Susam’ın bu tırmanışların 
sonunda kulenin balkonundan kenti izlemesinin 
bir sonucu büyük olasılıkla. Susam, her gün kenti 
gözlemler çünkü. -Kulenin asansörü bozulduğundan 
bu yana işe gitmeyen ve istifa etmeye karar veren 
Topaç, istifa mektubunu Susam’a verir; Susam, istifa 
mektubunu restoranın sahibi Asık Surat’a teslim et-
mek ister ama ne hikmetse Asık Surat restorana bir 
türlü gelmez. Bu nedenle Susam için kuleye tırmanıp 
kente bakmak, küçük yaşamına bilgelik katan küçük 
bir törene dönüşmüştür.-
Yazarın çektiği bir diğer “numara” da iç seslerle 
ilgili. Susam, çoğu zaman söylenmeyeni duyar, 
sezer. Onun da iç sesi vardır; bazen karşısındakini 
üzmemek ya da kızdırmamak için düşüncelerini 
kendine saklar. Ama etrafındaki yetişkinlerin iç 
seslerini de duyar; duymakla kalmaz, zaman zaman 
onlar arasında hayali diyaloglar kurgular. Son derece 
incelikli diyaloglardır bunlar. Basit ama sahici, derin, 
kafa açan. Belki bununla birlikte düşünülebilecek bir 
diğer ayrıntı da Susam’ın “defter”iyle ilgili olabilir: 
Susam, uzun sayfalar boyu kendine bir defter almak 
ve önemli bulduğu sözleri, gözlemleri ya da unut-
maması gerekenleri yazmak ister. Defteri bir türlü 
alamaz. Nihayet aldığında da yazmaya başlar. Tıpkı 
sekiz yaşındaki bir çocuğun yapacağı gibi yazdığı 
cümlelerin yanına çiçekler, böcekler çizer, sayfayı 
süsler. Fakat zaman zaman, yazarın da hissettirdiği 

üzere, o defter Susam’ın defteri midir yoksa işte şu 
anda okumakta olduğumuz romanın da ta kendisi 
midir, aklımız gidip gelir. 
Susam, mahalledeki tek çocuk gibidir; ondan başka 
bir de annesi Şenlik ile kırmızı bir büfenin içinde 
gördüğümüz, Susam’dan biraz küçük olan Gamzeli 
vardır. Şenlik abla, kocası tarafından terk edilmiş, gü-
zel ve güçlü bir kadın. Burada da bir parantez: Şenlik, 
bir anne ya da komşu abladan çok daha fazlası ola-
rak tarif ediliyor kitapta. Yalnız başına ayakta duran 
güçlü bir kadındır o. Neşesini ve direncini hissede-
riz. Güzeldir ve erkekler tarafından ilgi görmektedir. 
Bu onu ne korkutur ne de mahcup eder üstelik. Bu, 
“büyükçe” bir detaydır. 
Mahallenin diğer karakterleri de oldukça ilginç: Or-
kestrasını kaybetmiş Bay Minör, bahçesinde büyük 
yağmuru bekleyerek gemisini inşa eden Nuh, günün 
birinde küçük fil arkadaşı Gana ile Uzay Apart-
manı’na taşınan Ekvator, aslında kimyager olmak 
isteyen ve şekeri hiç bitmeyecek sakızın formülünü 
bulmaya çalışan matematik öğretmeni ve uyandığı 
her sabah başka bir dünya diliyle konuşan Elmacık… 
Burası özellikle önemli; Elmacık’ın kimliği Topaç’ın 
sayfalar boyu okurdan sakladığı ve Susam’ın dâhi 
bilmediği bir başka sırrı açık ediyor çünkü. Roman, 
yetişkinlerin korkularını ve kaygılarını bir bir ortaya 
döküyor. 
Kitabın düğümlerinden biri, Nuh’un bahçesinde 
verilen ve tüm komşuların davetli olduğu partide 
çözülüyor. Elmacık’ın her sabah başka bir dilde ko-
nuşması, Babil Kulesi’nde çalışan insanların günün 
birinde bambaşka dillerde konuşmaya başlayıp 
birbirlerini anlamamalarına gönderme yaparken, 
küçük bir bahçede toplanmış bir avuç insanın aynı 
dili konuşuyor olmalarına rağmen birbirlerini anla-
mamalarına varıyor. 
Sahi mi Susam derinlikli, alt metni üzerine çocuğu-
nuzla uzun uzun konuşabileceğiniz bir roman, özetle. 
Belki bütün hikâyenin sırrı da, özü de Topaç’ın 
Susam’a söylediği “büyükler çocuklardan farklı mı 
sanıyorsun?” sözünde gizli.
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Issızlığın ortasında bir bataklıkta, yapayalnız yaşa-
yan Şnörk, halinden hiç de şikâyetçi değildir. Ne 
gökyüzünün gri bulutları ve insanın içine işleyen 
yağmur ne de bata çıka ilerleyerek yemek aradığı 
bataklık rahatsız edicidir onun için. Akşamları 
sobanın karşısına tek başına oturup, deniz börül-
cesi çorbasını içerken ne şanslı olduğunu düşünür. 
Ateşin tadını çıkarırken onu rahatsız edecek kimse 
yoktur ve çorbasını paylaşmak zorunda değildir. 
Şnörk gayet memnundur bu yalnızlıktan. Aslına 
bakarsanız Şnörk mutlu değildir de mutlu oldu-
ğunu sanmaktadır. Kendi yalnızlık ve mutsuzluk 
çemberinin dışında, rengârenk başka bir yaşamın 
mümkün olduğundan haberdar olmadığı; yiyece-
ğini ve hayallerini paylaşabileceği bir arkadaşın ne 
demek olduğunu bilmediği için belki.
Ta ki korkunç bir fırtınanın patladığı o gece 
Şnörk’ün hayatında daha önce hiç olmayan bir şey 
olana ve küçük kulübesinin kapısı çalınana kadar. 
Şnörk’ün kapıyı azıcık aralaması, dışarıdaki tek-

lifsiz misafiri durdurmaz. 
İşte böylece Şnörk’ün 
yalıtılmış tekdüze yaşamı, 
geri dönüşü olmayacak 
biçimde değişir.
Gelen bir denizcidir. 
Denizci, Şnörk istemese 
de ateşin tadını çıkarır; 
Şnörk istemese de çorba-
dan içer ve Şnörk isteme-
se de tüm akşam mace-
ralardan –aslında balina 
olan adalardan, kasırga ve 

Denizci, Şnörk istemese de ateşin tadını çıkarır; Şnörk istemese de çorbadan içer ve 

Şnörk istemese de tüm akşam maceralarından söz eder. Oysa herkes bilir ki “Şnörkler 

macera sevmez.”

hortumlardan, korkunç deniz canavarlarından– söz 
eder. Oysa herkes bilir ki “Şnörkler macera sevmez.” 
Denizci, tıpkı tüm güzel maceralardaki haberciler 
gibi Şnörk’ü maceraya davet eder. Şnörk gelen daveti 
reddedip çağrıya ne kadar direnirse dirensin kaçış 
yoktur. Çok geçmeden maceranın ortasına atılıverir; 
üstelik kendi isteğiyle.
“Mozart in the Jungle”ın çılgın maestrosu Rodrigo 
De Souza bir bölümde diyordu ki “Bizler varoluş 
konserindeki notalarız. Kendi kendimizi çalmazsak, 
kimse bizi çalmaz.”  Şnörk de işte tam olarak bunu 
yapıyor; maceraya atılıyor ve çınlayabildiği kadar 
çınlayıp bütünün içindeki varlığının tadına varıyor.
Maceraya davet eden öyküsü keyifle okunan Şnörk 
ve Denizci’yi sesli okumak, Şiirsel Taş’ın Türkçesiyle 
daha keyifli…  Kitabın illüstrasyonları da en az metni 
kadar güzel. Sevimli ayrıntılara sahip resimler, özel-
likle rüya ve final sahnelerinde metnin ötesinde bir 
okuma yapmayı da mümkün kılıyor. 
Bana kalırsa yazar Will Buckhingham ve çizer Tho-
mas Docherty ikilisinin yarattığı komik hortumu, 
kocaman, kıllı gövdesinin altındaki sıskacık bacakla-
rı, perdeli ayakları ve nevi şahsına münhasır kişili-
ğiyle Şnörk karakteri, tıpkı Tostoraman ve Lorax gibi 
ölümsüzleşecek; yıllar boyu hem çocuklar hem de 
yetişkinler tarafından zevkle okunacak.

Macera  
paylaşınca güzel

Yazan: M. Banu Aksoy
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Büyükler araya girmese de -ki girmeseler daha iyi- çocuklar, sorunlarına çok güzel 

çözümler bulabilirler. Çağla ve Yiğit de bize, bunun güzel bir örneğini sergiliyor 

öyküde. Aralarındaki anlaşmazlığı çözüm yolları, filmlere konu olabilecek fantastik 

bir kahramanı tanıştırıyor bize.

Çocuk ve gençlik edebiyatına 
keyifle hizmet veren bir yayıne-
vi olsaydınız, onuncu yaş günü-
nüzü nasıl kutlardınız? Kelime 
Yayınları, onuncu yılını yerli ve 
yabancı yazarlarından derlediği 
on öyküyle kutluyor! On öykü-
nün her birinde, ya çocukların 
hayal dünyasına dokunuyor 
ya da onların duygularını gün 
yüzüne çıkartıyor.
Yetişkinlerin unutageldiği; saf 
sevgi, koruyuculuk, dünyanın 

kendisini dert etme, 
kahramanlık, kurta-
rıcılık gibi hasletler, 
hissettirilmeden 
gözlerimizin önü-
ne seriliyor her bir 
öyküde. Bizler hızla 
tüketeduralım dün-
yanın tüm değerle-
rini, belki de her bir 
yazar yazdıklarıyla, 
yavaşlamamızı öğüt-
lüyor bize... Üstelik 
bunu, salt öğreticilik 
hedefiyle didaktizme 
kaçmadan, eğlendi-
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Kahraman
Battanİye’yle tanışın!

Yazan: Elçin Kuzucu
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rerek başarıyor bu özenle seçilmiş öyküler.
Peki, öykülerde çocuklar ne bulmak ister, neden 
öykü okurlar? Hayaller, anılar, ortak duygular, hay-
van sevgisi, çevre duyarlılığı, macera; kısacası, kendi-
siyle bağ kuracağı durumlar… On öykünün hepsi de 
bir çocuğun bulmak isteyeceği bu şeyleri kapsıyor. 
Okurlar, çocukluğun sınırsız hayal gücüyle; bir tenis 
topunu dünya haliyle görebilir, kırmızı bir arabayla 
geçmişe bir kapı aralayabilirler.
Barınaktan sahiplendiği hayvanın sorumluluğu-
nu üstlenen çocuğun öyküsünü ele alalım mesela. 
Hayvan sevgisi ve evcil hayvan/çocuk ilişkisine 
bir pencere açabilmesinin yanı sıra gerektiğinde 
çocuğun üstlenebildiği sorumlulukları hatırlatması 
açısından da önemli. Peki, ya bir öğretmenin hasta 
öğrencisine moral ve cesaret verebilmek için -bütün 
kasabanın diline düşmeyi göze alarak- her gün farklı 
bir süper kahraman kostümüyle kasabanın sokak-
larında dolaşmasına ne demeli? Öğretmenlerin, bir 
dokunuşla neleri değiştirebileceğini görmek zor 
değil bu öyküyle!
Öykülerde bulduklarımız, hayatın belli kesitlerinin 
ruhumuza dokunuşunu yansıtmaz mı? İster çocuklar 
için yazılsın ister yetişkinler, fark eder mi? Bir bebe-
ğin emeklerken tehlikeli yerlere ulaşmak istemesi, 
anne ya da babası onu oradan uzaklaştırsa da bebe-
ğin tekrar tekrar yeni yerler keşfetmeye çabalaması, 
insanoğlunun merak duygusunun temellerinden biri 
değil midir? Andre Valente, “Dünyadan Dünyaya” 
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öyküsüne “Benim dünyam evimdir!” diye başlarken; 
tam da insanın merak ve keşfetme duygularını, farklı 
dünyaları gezerek işlemiş.
Duygularımızın temeline baktığımızda, kardeş kıs-
kançlığı, dünyanın “en masum” olumsuz duygusu-
dur. “Ella Kiraz Ağacında” öyküsüyle Sabine  
Bohlmann, Ella’nın, kardeşinin eve gelmesinden 
önce yaşadığı karmaşık duyguları, demokratik an-
ne-baba tutumunun olumlu yansımasıyla çözmüştür. 
Kitaba adını veren Ayşe Başcı’nın öyküsünde, 
sınırsız hayal güçleriyle, çöplerden adamlar yapıp 
kurdukları çamurdan şehirlerde oynatan, yaratıcı 
çocukları hatırlıyoruz yeniden! Evet, hatırlıyoruz di-
yorum, çünkü tüketim çılgınlığının en üst seviyelere 
yaklaştığı günümüzde, çocukların hayal gücü sergi-
lemesine imkân tanımadan, onları kutu kutu oyun-
caklara boğuyoruz. “Göktaşına Binmiş Dev Uzay 
Canavarı’nın Kahraman Battaniyeyle İmtihanı”nda, 
iki kuzenin fantastik oyununda, aslında çocukların 
çok fazla oyuncağa ihtiyaç duymadığını görüyoruz! 
Çocukların dünyasında küslükler uzun sürmez, öyle 
değil mi? Büyükler araya girmese de -ki girmeseler 
daha iyi- çocuklar, sorunlarına çok güzel çözümler 
bulabilirler. Çağla ve Yiğit de bize, bunun güzel 
bir örneğini sergiliyor öyküde. Kuracakları oyunda 
düştükleri anlaşmazlığı çözüm yolları, filmlere konu 
olabilecek fantastik bir kahramanı tanıştırıyor bize.
Her bir çocuğun dünyası birer öyküdür aslında… 
Vazoya çiçek kumbarası, rüzgâra uçuran güç, çalı 
süpürgesine at diyebilen; un çuvalındaki unla banyo 
yapabilen, bulutların şeklinden masal anlatabilen 
çocuklar, öykülerde de kendi dünyalarını bulmayı, 
onların ruhuna dokunulmasını istiyor. İşte bu kitap-
ta, neyi bulmayı istiyorlarsa, onu bulacaklar!
Büyüdüğünde çocukların dünyasından yansıyan 
güzellikleri unutmamış, dünyanın hızla kirlenmesi-
ni kendine dert eden, doğum günlerinde en pahalı 
hediye yerine en değerli hediyeyi arkadaşına götü-
ren yetişkinler yok mu aramızda? Ya da çocukken en 
sevdiği oyuncağı hâlâ saklayan ve ona baktığında 
geçmişe dönenlerimiz? Bu öyküler, çocuklar kadar 
sizleri de mutlu edecek!
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Bir öğretmen olarak sıklıkla çocuklar için kitap 
seçiminin güçlüklerini düşünürüm. Neleri okumak 
isterler, hangi konular ilgilerini çeker, yaş grupları-
na uygun mu ve benzeri pek çok soru…
Deneyimlerime göre her yaştan çocuğun ilgi alan-
ları aynı olmadığı gibi çoğu çocuk, içinde kendini 
bulabildiği hikâyelerden hoşlanıyor. Bazı çocuklar 
özlem duyduğu aile ilişkilerini bazıları hayal etti-
ği evcil hayvanı bazıları da çözemediği sorunları 
ele alan kitapları okumayı tercih ediyor. Kısacası 
çocuk, onun gibi düşünen bireyler olduğunu fark 
etmekten mutlu oluyor. Bir de erken çocukluk dö-
nemindeyse (3-6 yaş) kitabın, çocuğun hayal gü-
cünü zenginleştirecek şekilde resmedilmiş olması 
önemli.
Fare Adlı Kedi de tam bu yaş grubundaki çocuklar 
için onlar gibi düşünen, onlar gibi davranan siyah 

yumuşak saçlı bir çocu-
ğun hikâyesi. Yumuşak 
diyorum çünkü kitaptaki 
her resim o yumuşaklığı 
hissettiriyor bize. Okur-
ken kedinin uyuduğu 
sepetin kadife, yerdeki 
kilimin yünlü dokuma, 
kedinin bıyıklarının esnek 
lastik olduğundan emin 
olacaksınız. 
Kitabımızdaki çocuk, dük-
kanın önünde gördüğü 
kediyle konuşur, onunla 
arkadaş olur ve babasının 

Öyküdeki baba karakteri, bu yaş grubu için hazırlanan 

çoğu kitapta nedense sadece anneye aitmiş gibi işlenen 

birçok rolü üstlenmiş. El işi yapan, dikiş diken, kahvaltı 

hazırlayan, çocuğunu anlayan bir baba karşımızdaki.

da izniyle onu evine götürür. Kedinin adını “Fare” 
koyar. Bu adı tuhaf bulan babasına “Senin adın da bir 
kuş adı, o da tuhaf o zaman” diye cevap verir. Kedi-
siyle gezer, kahvaltı yapar, uyur, konuşur ve okula 
gitme zamanı geldiğinde onu da götürmek ister. İşte 
tam da bu noktada babasından hep alışık olduğumuz 
“Hayır, kediler okula gitmez” cevabını duymayız. 
Babası Fare’nin taşınmasının zor olduğunu, okulda 
sıkılabileceğini ama ondan ayrılmadan okula git-
menin bir yolu olduğunu anlatır çocuğuna. Ve onu 
üzmemek için sıvar kolları. Keçeleri, düğmeleri, 
lastikleri kullanarak bir Fare daha yaparlar. Keçeden 
resmi, okul çantasına diktiklerinde çocuk da iki Fare 
de artık çok mutludur. 
Çocukların hayvanları, cansız varlıkları konuştur-
duklarını, onların konuşmalarını sadece kendilerinin 
duyduklarına inandıklarını biliriz. Animizm (canlan-
dırmacılık) dediğimiz bu özellik, kitapta çok yalın 
ama okurken çocuğun kendini özdeşleştirebileceği 
şekilde verilmiş.
Öyküdeki baba karakteri, bu yaş grubu için hazırla-
nan çoğu kitapta nedense sadece anneye aitmiş gibi 
işlenen birçok rolü üstlenmiş. El işi yapan, dikiş di-
ken, kahvaltı hazırlayan, çocuğunu anlayan bir baba 
karşımızdaki. Bu açıdan bakıldığında kitap, babala-
rın çocuklarıyla kuracakları doğru ilişki hakkında 
fikir sahibi olmalarını da sağlayabilir.

Fare adlı kedi
Yazan: Tuğçe Kula Gezer
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