
Eylül 2016 • SAYI 86

ÜCRETSİZDİR 
www.iyikitap.net

Ara Alem'de macera 
devam ediyor:

Yasak Oyun

Bütün 
babaanneler 

aynı kokar!

Dünyayı kurtaran 
kızla tanışın!

^

Mıstık'ı 
anlayanlar
el kaldırsın



İki ay aradan sonra Eylül sayımızla karşınızdayız. Son 
birkaç ayda yayımlanan çocuk ve gençlik eserlerinden 
sizler için seçtiklerimizi, sayfalarımıza taşıdık. İnsanı 
sıklıkla umutsuzluğa sürükleyen gündem ve boğucu 
yaz sıcakları sizi bunalttığında, İyi Kitap’ın sizin için bir 
sığınak olacağını umuyoruz. 
Yeni tasarımımıza geçtiğimiz Mart sayısından Haziran 
sayımıza dek, kapak çizimlerimizi sevgili Mavisu Demirağ 
yapmıştı. Onun birbirinden güzel çizimleri, okurlarımızın 
büyük beğenisini topladı. Bu sayımızdan itibaren, yine 
birkaç sayı, başka bir çizer arkadaşımız hazırlayacak 
kapağımızı. Zeynep Özatalay’ın çizimlerini de beğeni ile 
karşılayacağınızdan eminiz.
Dolu dolu bir dergi hazırlamaya çalıştık size. Eylül 
sayımızda Henrik ile çukur çukur gezecek, iki farklı öykü 
kitabıyla mektuplaşmaya olan özlemimizi dile getireceğiz. 
Mıstık’la noktalama işaretlerini öğrenirken bir fare ile bir 
yazarın dostluğunu imrenerek izleyeceğiz. Karin Karakaşlı, 
bize dünyayı kurtaracak olan sırrı verirken; Toprak Işık, 
galaksimiz hakkında ilginç bilgiler aktaran bir eser 
tanıtacak. Nilay Yılmaz’ın duyguları anlamak ve anlatmak 
üzerine hazırladığı kitap etkinliği sayfamızı, Doğan 
Gündüz’ün Sahaf Dükkânı köşesi takip edecek. Ve bunlar, 
dergide olanların sadece bir kaçı! Daha fazlasına ulaşmak 
için sayfaları çevirmeniz yeterli.

Safter Korkmaz

merhaba
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Birinci sınıfta, okumayı söktükten biraz sonra, 
öğretmenler hece hece defterlere yazı yazdırmaya 
başlar ya hani. İşte o hecelemeler sırasında öğret-
men “virgül” dediğinde, henüz noktalama işaretleri 
öğretilmediği için kelimelerin arasına “virgül” 
yazan kaç kişiyiz? Yeter sayıya ulaştıysak iyi bir 
haberim var: Tülin Kozikoğlu, son kitabı Mıstık, 
seni anlamıyoruz! Noktalama İşaretlerinin Öykü-
sü’nde örnek verdiğim bu dertten muzdarip tüm 
yazı severlere çare oluyor. 
Yazı yazmayı çok seven Mıstık, bulduğu tüm 
kâğıtları sözcüklerle donatıyor. Gel gelelim, Mıs-

tık’ın yazdıkları başkaları 
tarafından anlaşılmıyor, 
çünkü Mıstık yazdıklarını 
noktalarla, virgüllerle, 
tırnaklarla ayırmıyor. Mıs-
tık’ın kâğıtlarını okumaya 
çalışanların serzenişlerini 
duyan noktalama işaret-
leri ise koşarak gelip du-
ruma müdahale ediyorlar. 
Dertleri tüm bu kargaşaya 
bir son vermek ama hiç 
kimse de dönüp Mıstık’ın 
fikrini sormuyor. Mıstık 
bir süre bu işaretlerle 
sayfalar arasında eğlen-

Tülin Kozikoğlu’nun İletişim Yayınları’ndan çıkan son 
kitabı Mıstık, seni anlamıyoruz!, bir tutku halinde 
yazı yazan fakat bir türlü anlaşılamayan Mıstık’ın, 
noktalama işaretleriyle mücadelesini anlatıyor.

celi maceralara dalsa da sözcükleri giderek anlaşılır 
olduğunda canı sıkılmaya başlıyor. Ne zaman ki 
kesme işareti çıkageliyor, Mıstık’ın derdini anlıyor. 
Çünkü kesme işareti, “özel olanın çevresindeki diğer 
her şeyden ayrılmasını, tek başınalığıyla göze çarp-
masını sağlayan” yegâne noktalamadır. Kesme işare-
tinin çıkışıyla Mıstık’a kulak veren diğer noktalama 
işaretleri, Mıstık’ın aslında zaten anlaşılmak gibi bir 
derdi olmadığını, bunun için de çok geçerli sebep-
leri olduğunu öğreniyorlar. Yine de harflerle kardeş 
sayılan noktalamaları birbirinden ayırmaya kıyamı-
yor Mıstık. En sonunda kendine başka bir formül 
buluyor, yine noktaların virgüllerin arasında hop hop 
hoplamaya geri dönüyor. 
Mıstık’ın bu yolculuğunda, Kozikoğlu’nun sözcük-
lerine keyifli çizimleriyle boyut katan Uğur Altun, 
noktalama işaretlerinin öyküsünü görsel bir şölene 
dönüştürüyor. Kozikoğlu ise bu çalışmayla bizlere 
keyifli bir öykü anlatmanın yanı sıra noktalama işa-
retlerinin ehemmiyetini, akılda kalacak bir şekilde 
kanıksatmış oluyor. Bir taraftan dil ve yöntem aynı 
da olsa, bu küçük aktörler sayesinde herkesin alame-
tifarikasının nasıl da farklı olabileceğini anımsatıyor. 
Böylece edebiyatın usta isimlerinin noktalama işa-
retleriyle imtihanlarına doğru çıkılabilecek bir yolcu-
luğun da kapısını aralıyor. Söz gelimi Oğuz Atay, söz 
gelimi Yaşar Kemal, söz gelimi James Joyce… 

Yazan: E. Nida Dinçtürk

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

Mıstık Seni Anlamıyoruz!
Tülin Kozikoğlu

Resimleyen: Uğur Altun
İletişim Yayınları, 55 sayfa
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Alman Gençlik Edebiyatı 
Ödülü’nün de sahibi, yazar ve 
çevirmen Salah Naoura’nın ilk 
kez Türkçeye çevrilen İmdat! 

Çıkarın Beni Buradan kitabındaki 
karakterlere hayran olmamak 

mümkün değil.

Yolda yürürken aniden bir çukura düşsem hiç şaşırmam. Ne de olsa 
yaşadığım ülkenin bana kazandırdıklarının(!) farkında, bilinçli bir 
vatandaşım. Ancak başka bir yerde, mesela kimsenin birbirini kandır-
madığı ve dolayısıyla kimsenin başkasının affına sığınmadığı o tuhaf 
ülkelerin birinde olsaydım, normalde her zaman geçtiğim bir yolda çukura 
düşsem dehşete kapılır, karalar bağlardım. Neyse ki böyle bir derdim yok, 
şükürler olsun. Milletçe düşe kalka gidiyoruz, hamdolsun.
Ancak ne yazık ki Kazma ailesinin en küçük ferdi, on yaşındaki Henrik be-
nim kadar şanslı değil. Onun sıradan hayatı sağda solda açılan çukurlarla 
epey tuhaflaştı doğrusu -çünkü az önce bahsettiğim o tuhaf ülkelerden bi-
rinde yaşadığı için bunu hazmedemedi-, bununla da kalmadı, Henrik bizzat 
o çukurlardan birinin içine düştü. Aslında bahçesine ve yetiştirdiği ananas-
gillere fazlasıyla düşkün annesi, oyuncak trenlere karşı sevdası dağları aşmış 
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Yazan: Olcay Mağden Ünal
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Büyükanneler  
ve çukurlar
askına!
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babası ve pop starın birine abayı yakmış ablasıyla 
tekdüze bir yaşamı vardı. Gerçi diğerlerinin bütün 
bu muhteşem alışkanlıklarının yanında kendisinin 
sakızlara olan ilgisi dalga konusuydu ama yine de 
sorun değildi. Ancak bir gün kapı çaldı ve anneanne-
si Cordula Nine bir anda karşılarında belirdi, işte her 
şey böylece tuhaflaşmaya başladı. 

HuySuz ve TeHlİkelİ 1: CordulA NİNe
Cordula Nine bildiğimiz büyükanneler ya da bü-
yükbabalara benzemiyordu. Kazma ailesi ona sıkıcı 
geliyor, kimsenin doğru düzgün kavga bile etme-
yişi içine dert oluyordu. Bir de kafasının karışıklığı 
meselesi vardı, güya o yüzden uzun zamandır bir 
bakımevinde kalıyordu, ta ki kaldığı odanın perdeleri 
alev alıp tutuşana dek, hay Allah işe bak! Henrik’e 
göre büyükannesinin kafasının karışık olduğu falan 
yoktu, o sadece biraz huysuzdu ve biraz tuhaf ve bir 
de Henrik’in adını bir türlü aklında tutamıyordu ya 
da tutmak istemiyordu. 
Kazma ailesi, büyükannenin gelişiyle birlikte bir 
kişi daha genişledi, ancak bu ziyaret sadece bunun-
la kalmadı. Bir gün Cordula Nine, bu iç bunaltıcı 
aileden daralıp Henrik’e (ya da Hinnerk’e veya Her-
rmann’a) kendi büyükbabasına ait üç külçe altının 
yakınlarda bir yerde gömülü olduğunu söyledi ve 
işte her şey o zaman başladı. Önce bütün aile çıldır-
dı, öyle ki Henrik’in babası oyuncak trenlerini, an-
nesi bahçesini, ablasıysa aşkından yanıp kül olduğu 
pop starı derhal unuttu; sonra tüm kasaba ayağa 
kalktı, herkes kazmayı küreği kaptığı gibi soluğu 
çukur açmakta aldı. 

kArANlık düNyAlArA reNklİ kAHrAMANlAr
İçlerinde Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’nün de ol-
duğu pek çok ödülün sahibi, yazar ve çevirmen Salah 
Naoura’nın ilk kez Türkçeye çevrilen İmdat! Çıkarın 
Beni Buradan kitabındaki karakterlere hayran ol-
mamak mümkün değil. Bir kere inanılmaz muzır bir 
büyükanne söz konusu. Öyle ki afacan bir çocuk gibi 
Henrik’in hiç kavga etmeyen annesiyle babasının 
arasına bile çomak sokup onları birbirine düşürebili-
yor. Sonra bir de Henrik’in en yakın arkadaşı Jayden 
var, gerçi büyükannesi yüzünden onların da arası 
bir ara açılıyor, ama neyse. Jayden hepsi birbirinden 
eğlenceli üç büyükannesi; babaannesi, anneannesi 
ve üvey anneannesiyle birlikte yaşıyor ve bir de müt-
hiş koku alma yeteneğine sahip bir köpeği var; adı 

da Burun, çünkü dedim ya köpek acayip koku alıyor. 
Ha, ayrıca Nepal’den geldiği için oraların diline de 
epey hâkim. Tabii Kazma ailesinin yan komşusu, 
eski denizci Bay Gumpert’i de unutmamak gerek, 
merakından bir gözü hep kıvrık dürbününde, dışarı-
da olup biteni kontrol eden Theodor Gumpert. 
Önemsenen ve sahip olunan her şeyin bir kenara 
atılması, topyekûn bir galeyanın ortaya çıkması ve 
kontrolün tamamen kaybolması için tek bir fısıltı 
kâfi. Yeter ki insanların çıkarlarına şöyle bir değsin, 
herkes işini gücünü bırakıp onun peşine düşecektir. 
Bu özellik dil, din ve ırk ayırt etmiyor sanırım, doğ-
ruluğu kanıtlanmamış bilginin arkasından, sırf men-
faat uğruna, tüm gemileri yakıp körlemesine gitmek 
insanoğlunun genel sorunu. İşte Salah Naoura da 
bundan bahsediyor: Birinin ağzından üç külçe altı-
nın lafı çıkıyor, sonra gelsin temaşa, gitsin cümbüş. 
Kitabın içinde çok fazla çizim yer almıyor, sadece 
bölüm başlarında yazarın eğlenceli dilini destekle-
yen siyah beyaz, küçük resimlemeler tercih edilmiş. 
Yazar, rolü az ya da çok her bir kahramana, ayrı bir 
karakter ve ses kazandırmayı başarmakla birlikte 
kurgunun akışındaki tutarlılığı da korumuş. Bununla 
birlikte kitabın çevirisinin yanı sıra redaksiyonunun 
da titizlikle ele alındığı belli oluyor. Bu renkli yaza-
rın, sonunda bizim dilimize de kazandırılmış olması 
beni çok mutlu etti, darısı diğer kitaplarının başına. 
Salah Naoura’nın edebiyatımıza ve çocuklarımıza ka-
tacağı daha çok şey var. Bizzat ben, özellikle Cordula 
Nine’nin maceralarının devamını iple çekiyor, seri-
nin ikinci kitabı için İmdat! Çıkarın Beni Bura-
dan’ı sorunsuz ve akıcı bir Türkçeyle bizlere 
sunan çevirmene ve yayıncıya selamlarımı 
iletiyorum, bu işe bir el atın lütfen. 

Çevirinin niteliği 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Sara’nın besin alerjisi, her sabah yediği kahvaltılık 
gevrek yerine fıstık ezmeli tost tercih etmesiyle 
ortaya çıkıyor. Yüzü şişiyor, elleri karıncalanıyor 
ve bir çocuğu fena halde korkutabilecek pek çok 
değişim yaşıyor Sara. Yapılan testler sonucu alerjisi 
olduğu netleştikten sonra, bununla nasıl ve ne ya-
parak yaşaması gerektiğini öğrenmeye başlıyor. Ki-
tabın asıl anlatmak istediği de bu zaten. Bir çocuk, 
besin alerjisiyle nasıl yaşar? Bunu tam anlamıyla 
başarabilir mi? Sara için olduğu kadar ailenin diğer 
üyeleri için de zor günler böylece başlıyor. 

“İMkâNSız” dİye Bİr şey yok!
Hayati tehlikesi olmasının yanında, bir çocuk için 
adapte olması ve dayanması çok zor bir süreç... 
İstediği şeyi yiyememek, yediklerine dikkat etmek 
zorunda kalmak, her ikram edilene hayır diyebilmek 
ve sürekli tetikte olmak bir yetişkin için bile güç-
ken, bir çocuk için ne kadar imkânsıza yakın duran, 
sıkıcı ve moral bozucu bir durum. Ama Sara bütün 

engelleri yıkıyor. Tabii hikâ-
yenin asıl kahramanı, ona 
her tür olanağı sağlayan, 
kızının hayatının kolaylaş-
ması için elinden geleni 
ardına koymayan annesi. 
Kahraman anne, Sara’ya bu 
durumun hiç kolay olma-
dığını kabul ettiriyor önce. 
Öfkesi giderek artan ve 
morali bozulan Sara’ya öyle 

güzel çözümler sunuyor ki o 
da bu düzene alışıyor ve hiç-
bir şeyin sağlığından daha 
önemli olmadığını anlıyor.  

Yapı Kredi Yayınları’nın Gerçek Hayattan Hikâyeler 
dizisi, çocuklara farklı ve beklenmedik durumlarda 
nasıl davranmaları gerektiğine dair ipuçları veriyor.

Kitap sadece besin alerjisi olan çocuklar ve aileleri 
için kaleme alınmış olamaz şüphesiz. Besin alerjisi 
günümüzde bu kadar yaygınken, bununla yaşamak 
zorunda kalan arkadaşlarına destek olacak çocuklar 
ile onların ailelerine yardımcı olabilecek fikir sahibi 
ailelerin varlığı ihtimali bile insana iyi geliyor. Kita-
bın arkasında anne babalar ve eğitimciler için bilgi 
veren bir bölüm var. Bu bölümde hem besin alerjisi-
nin ne olduğu, nasıl ortaya çıkabileceği, en çok han-
gi besinlerin alerjiye yol açtığı anlatılıyor. Yaşana-
bilecek olası duygusal travmalar ve uyum süreciyle 
ilgili bilgiler ve yönlendirmeler yol gösterici. 

SAdeCe Alerjİ Mİ derdİMİz?
Bir çocuğun her sabah kahvaltılık gevrek veya fıs-
tık ezmeli tost yemesi de en az besin alerjisi kadar 
tartışma konusu olmalı. Aynı zamanda Sara gibi 
sosisi çok sevmesi de… Beslenme veya sağlık uzma-
nı değilim ama bir çocuğun her sabah kahvaltılık 
gevrek ve sosis yememesi gerektiğini rahatlıkla 
söyleyebilirim. Kitabın orijinali Fransızca olduğu 
için kültür farkı sebebiyle bu konuya değinmek 
yersiz gelebilir. Ama çocuk, dünyanın her yerinde 
çocuktur. Türkiye’de de yaygınlaşan “gevrek” mese-
lesi, ağzımızın tadını kaçırıyor. Gevrekle büyüyen 
çocuklar, ileride hazır gıda bağımlısı olup çıkıyor. 
Sonuç malum; kanserle mücadele! Bu yüzden, ki-
tabın bir yerinden tutarken, başka yerlerinden ne 
yazık ki tutamıyorum.

Ne yediğine
  dikkat et!

Yazan: Gökçe Gökçeer

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

Sara’ya Fındık yok!
Sylvie Louis

Resimleyen: Romi Caron
Türkçeleştiren: Yalçın Varnalı
Yapı Kredi Yayınları, 28 sayfa
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Edebiyatın sevilen 
klasikleriyle ilk buluşma…

TANIŞIYORUM

Çağdaş İtalyan Çocuk Edebiyatının ünlü yazarları 
en sevilen klasikleri çocuklar için yeniden anlattı.



Aslı Tohumcu’nun masalı bir yanıyla kaybetmekte olduğumuz 
mahallelere, canını yaktığımız hayvanlara, bireyselliklerini görmezden 
geldiğimiz çocuklara ilişkin koca bir uyarı.

Hayatımızın zıvanadan çıktığı bir dönemde, olup bitenleri bir çocukla konu-
şabilmek ve bir yandan da hayal gücüyle şifalanmak ister misiniz? Yanıtınız 
evetse, Aslı Tohumcu’nun Dünyayı Döndüren Kız’ı tam size göre.
Can Çocuk’tan çıkan ve Mert Tugen’in resimlediği kitap, geleneksel masal 
anlatımına alternatif kurgusu ve çağımızın en temel sorunlarını masalsılıktan 
taviz vermeden anlatan özgün içeriğiyle dikkat çekiyor. Ve en başından uya-
ralım; karşımızda feminist bir masal var. Adından başlıyor zaten kendini açık 
etmeye: Bu dünya küçük kızların ve kadınların yüzü suyu hürmetine dönecek. 
Patriarkanın doğal kabul ettirdiği pek çok şeyle yüzleşecek; yemek pişiren 
ütü yapan babalar, kahve pişiren damatlar, duvarda top sektiren kızlar, ispir-
tolu kalemle oyuncak bebeklere makyaj yapan oğlanlar ve iş yerinden yorgun 
gelen annelerle karşılaşıp bir an durakladığınızı fark edecek, tam da yazarın 
isteğine uygun olarak şöyle bir titreyip kendinize geleceksiniz.
Kitabımızın ana kahramanları Herdemtaze Kasabası’ndan on üç yaşındaki Bu-
rak’la, Küpeçiçeği Kasabası’ndan on iki yaşındaki İpek. Gür, ferah ormanın iki 
yakasındaki çocukların belki yollarının birbiriyle de kesişeceği yok ama daha 
masalın başında, o huzurlu kasabaları ve güzelim ormanı tehdit eden koyu 
renk ve berbat kokulu bir lekenin varlığından haberdar oluyoruz. Çocukları da 
bu kokuyla beraber altüst olan hayata katlanamayıp, dünyalarını neyin böyle 
tehdit ettiğini anlamak üzere, kokunun kaynağına, ormanın kalbine doğru 
çıktıkları yol buluşturuyor. 
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Yazan: Karin Karakaşlı
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kurTuluş yolCuluğu
Masalımızda sadece bu iki kahraman değil güneş, ay, 
orman ve hayvanlar da başrolde. Yemeklerin tadının 
esrarengiz şekilde bozulduğu, anne babaların, nine 
ve dedelerin birbirine ve çocuklara ilgisini, herkesin 
de yaşama sevincini kaybettiği günlerin ardından 
bu kayıtsızlık cehennemine daha fazla daya-
namayan iki çocuk aynı yere doğru yola 
koyuluyor. Masalın büyüsü, onları 
buluşturan “tesadüfler”e ve zorlu 
yolculuk boyu her istediklerini 
içinde buldukları “sihirli çanta”ya 
dayanıyor. Aslı Tohumcu, sevgi ve 
hayatın elden kayışını insanı derin-
den sarsan ayrıntılarla tanımlamış. 
“Gökkuşakları bile çamurun yedi farklı 
tonunda çıkıyor, insanlar itişip kakış-
maktan fırsat bulup gökkuşağının renklerinin 
bozulduğunun farkına vardıklarına bile, durumu 
hemen büyük bir doğallıkla kabul ediyordu” cümle-
sini okuduğunuzda, siz de çocukların bu pis kokulu 
lekenin peşi sıra gidip, ormanın sırrına varmasını 
diliyorsunuz tüm kalbinizle. 

kurguyA dâHİl olAN okur ÇoCuk!
Herdemtaze’yi Heptenbayat, Küpeçiçeği’ni Kopar-
çiçeği Kasabası hâline getiren bu korkunç düzende 
bu iki çocuğa dört elle sarılıyoruz. Zira yazar da bize 
onları şöyle tanıtıyor: “Ama sen de pekâlâ bilirsin, en 
karanlık hikâyede bile sıcacık bir ışık bulunur. Bu hikâ-
yede o ışıktan iki tane vardı. Küçüktüler müçüktüler 
ama işte, sıcaktılar ve iki taneydiler. Daha ne olsun!”
Dahası Tohumcu, okur çocuğu da kurgusuna dâhil 
etmiş. Dolayısıyla onunla doğrudan muhabbet ettiği 
şu satırlar, bu yolculuğun hep birlikte yapılacağını 
ve yazarın esas meramının ne olduğunu açıkça gös-
teriyor: “Burak’la İpek, hikâyemin karanlığını aydın-
latabilecekler mi, bekleyip göreceğiz. Umut edelim 
de aydınlatsınlar. Ama her şeyi bu iki çocuktan bek-
lemek haksızlık olur diye düşünüyorsan ki sen bayağı 
makul bir çocuğa benziyorsun, büyük ihtimalle böyle 
düşünmüşsündür, o zaman sen de bu iki kasabayı 
olmasa bile kendi şehrini ya da sokağını kurtarmak 
için bir şeyler yapabilirsin.”

Söz, Müzİk, kAHkAHA
Kurtarılması gereken sokak ve şehirler maalesef fena 
hâlde tanıdık. Zira dünyanın düzeni bir kez bozul-

mayagörsün, her canlı bir diğerinin hayatını mah-
vetmek ve cehennemi katmerleştirmek için adeta 
yarışıyor. İnsanların birbiriyle sohbeti kesip sadece 
kavgaya tutuştuğu, kendini alışveriş çılgınlığına 
teslim ettiği, doğaya hoyratlaşıp yapay güzellikler 
yaratmaya çalıştıkları düzen, aslında hepimizin şu 

ya da bu şekilde maruz kaldığı bir zincirle-
me felaketler silsilesi. Dolayısıyla Aslı 

Tohumcu’nun masalı bir yanıyla da 
kaybetmekte olduğumuz mahallelere, 
canını yaktığımız hayvanlara, birey-
selliklerini görmezden geldiğimiz 
çocuklara ilişkin koca bir uyarı. Bir 
sistem eleştirisi.

Burak ve İpek’in başına gelen ma-
ceraları, inim inim inleyen ormanın 

kalbinde karşılaştıkları sürprizi, çözmek 
zorunda oldukları sırrı, kurguya dâhil okur 

kahramanların keyfini bozmamak üzere kendime 
saklıyorum. Sadece kurtuluşun unutmaya başla-
dığımız iyi söz, ruhun anahtarını açan müzik ve 
içten gelen bir kahkaha gibi ayrıntılarda saklı ol-
duğunu söylemekle yetineyim. Bildik ama çok zor 
şeylerde yani. 
Elimizde bir edebiyatçının elinden çıkma bir masal 
var. Ormanın, hayvanların tasviri, küçük muzip söz 
oyunları, akla gelmez yaratıcı ayrıntılar damakta 
özel bir tat bırakıyor. Aslı Tohumcu, çocukların 
kimi zaman çocuk gibi konuşmadığı bir anlatımı, 
sıra dışı bir masalın öğesi olarak sunmuş. Çocu-
ğun yetişkinlerin ilgisine muhtaç bir varlık değil, 
kimi zaman onların başa çıkamadığı meselelerin 
çözümünü bulabilecek denli maharetli, bağımsız ve 
ışıklı insanlar olduğunu anımsatıyor bu gerçekçi 
masal. Ve hayal gücünün, dünya insan eliyle kâbusa 
döndüğünde sığınılacak ve güç, umut devşirilecek 
tek liman olduğunu. Bir de kadınların olağanüstü 
gücünü. Bu dünyada kabullenilmez pek çok “doğal 
şey” bulunduğunu. Hepsiyle inatla, ısrarla mücade-
le etmek gerektiğini. Daha ne olsun…

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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Biri şair ve yazar, diğeri besteci iki tavşan. Birbirle-
rine dizelerini, notalarını, daha mürekkebi kuruma-
mış peri masallarını, en sevdikleri tatlının tarifini 
ve hatta yuvalarını açınca, aşk yeniden yazılıyor. 
En güzeli de bu aşk, bir mektupla başlıyor. 
Bu mektup, bir kulağı diğerinden kısa olduğu için 
gördüğü zorbalıklardan, dışlandığı tüm oyunlar-
dan incinmiş çocukluğuyla eleştirilmeye hiç açık 
olmayan Şair Kısakulak’ın hayatına dan diye düşer. 
Şiirlerinin eleştirisi, hatta yeniden yazımının yanın-
da, hayranlığını da dile getirse, Şirin’in yazdıklarını 
bizim Şair pek hoş karşılamaz. Ancak bu mektuba 
cevap verme cesaretini kendinde bulmasıyla, hayal 
gücüyle inşa ettiği ve görünmez bir anahtarla ken-
disini içeri kilitlediği yuvasından gerçek dünyaya 
çıkma, kendini kabullenme, kendini ve bir başkası-
nı sevebilme macerası başlamış olur. Sonra ne mi 

olur? Mektup ve kartpostal 
trafiğinin ardından bu çift, 
mutlu sona şiirlerdeki ka-
ramsarlığı, peri masalların-
daki cinsiyetçiliği ters yüz 
ederek ulaşırlar. Evlenme 
teklifi bile Şirin’den gelir. 
Şirin, şairin yazdıklarına 
hayrandır, belki de daha 
onunla yüz yüze tanışmadan 
ona âşıktır ama bu gözlerini 
kör eden, kalemini kıran bir 
aşk da değildir. Yapıcı bir 
aşktır. Cesur bir aşk! Farklı-
lıkları sadece kabullenerek 
değil, birbirlerinin farklılık-
larıyla zenginleşerek büyür. 

Neden hâlâ aşk mektubu yazmayanlar olduğunu biliyorum. Çünkü Eva Furnari’nin yazıp 
resimlediği Şair Kısakulak’ ı henüz okumayanlar var!

Birbirlerini yeniden yazarlar. Sonunda yuvasını ko-
şarak terk eden Şair Kısakulak, kendini olduğu gibi 
sevmeyi öğrenir.
Kitabın hüzünlü ve romantik dili bir yana, hikâyeye 
kitap kapaklarından kullanım kılavuzlarına, ilaç 
prospektüslerinden ve listelerden telgrafa kadar pek 
çok anlatım türü hakkında şamatacı, bol çizimli bö-
lümler eşlik ediyor. Kısakulak’ın büyükannesi, halası, 
komşusu, tavşan postacının oğlu sayfalara konuk 
oluyor. Bir şairin biyografisinin yanı sıra yazının gü-
cüne de tanık oluyoruz. İçinden mektup, kartpostal, 
hatta postacı geçen kitaplara olan zaafımdan söy-
lemiyorum ama bu incecik kitap aşk hikâyesinden, 
kendini bulma yolculuğundan öte bir içeriğe sahip: 
Yazma uğraşını, türlerini, şimdi sana bir şey öğrete-
ceğim demeden, çocuklarla aynı boya getiriyor. 
Şair Kısakulak, 2007 Jabuti En İyi İllüstrasyon Ödü-
lü’nün sahibi, İtalya doğumlu ancak Brezilya’da ya-
şayan Eva Furnari’nin Türkçedeki ilk kitabı ve çevir-
meni sevgili Nazlı Gürkaş, eseri ne kadar sevdiğini 
hiç saklayamamış. 
Furnari’nin bu kitabı, 82 taslak hazırlayarak son 
hâline getirdiğini açıkladığı bölümde, ben de Şair 
Kısakulak’a ilanı aşk etmeye karar vermiştim. Sonra 
artık kitap karakterlerine âşık olmayı bıraktığımı 
hatırladım. Ama...
P.S. Ben o depresif şiirlerini de seviyorum Şair 
Kısakulak.EVA FURNARI

Sair
Kısakulak
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Yazan: Sima Özkan Yıldırım
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Romandaki baskın tema, çocukluktaki oyun yaratma yeteneğinin kurtarıcılığı. Gerek 
sinemada gerek edebiyatta, bu yeteneğin savaş zamanlarında bile insanı nasıl ayakta 
tuttuğunu örnekleyen pek çok kurgu var.

Yaz geldiğinde, bu dönemi “tatil” olarak 
yaşayacak kimi çocuk için yalnızlık mevsi-
mi başlar. Çıkıp koşturacağı bir bahçe yok-
sa, bu bahçeyi dolduracak komşulardan 
yoksunsa, yakın mesafede bir ya da birkaç 
arkadaş oturmuyorsa, kardeşler ve kuzen-
ler yok ya da uzaktaysa, aile üyeleri de 
aynı tempoda çalışıyorsa, okul dönemin-
deki hareketliliği kaçınılmaz bir sessizlik 
izler. Sessizliğin ardında ise yazın çağrısı 
yatar ve bu çağrı, herkese başka konu-
şur. Kimi bedenen fırlamak ister tanımlı 
mekânlardan kimi de zihnen çıkmak ister 
kurallarla çitlenmiş alanlardan. Biri yazıl-
mış maceralara dalmayı ister belki, diğeri 
ise kendi macerasını yazıp yaşamayı.
Bir de “tatile gitme” beklentisi peyda olur 
yaz gelince. Denizden mahrum olmamak, 

herkes bir yerlere gittiğinde geri-
de tek başına kalmamak; şehirde-
ki diğer arkadaşlarınla canın her 
istediğinde buluşamazken, evi 
bir hapis gibi yaşamamak için 
şart gibidir bu tatil. Ama koşullar 
buna izin vermez. Pontus ve Len-
ka kardeşler için bu yaz, tam da 
böyle bir yaz. 

BAlkoNyA Bİr Huzur 
dİyArı olSA...
Pontus ve Lenka’nın ailesi bu yaz 
tatile gidemiyor. Muhtemelen 
ekonomik sebeplerden ötürü. 
Ama üzüntüye mahal yok, çünkü 
çocukların yaz için parlak bir 

fikri var: Balkonlu bir evde yaşıyorlar. Üs-
telik küçük denemeyecek bir balkon bu. 
Bazı saksılarda domates ve nane bile var. 
Birkaç eşya daha taşıdılar mı işte size Bal-
konya, Pontus ve Lenka’nın huzur diyarı.
Çocuklar huzur peşinde, çünkü anne ve 
baba sürekli kavga halinde. Her konu bir 
imaya yol açıyor, her ima da küskünlükle 
sonuçlanabilecek diyaloglara. Evle Bal-
konya’yı sadece bir duvar ayırsa da çocuk-
lar balkona çıktıklarında uzak mı uzak bir 
diyara gitmiş gibi hissediyorlar. Bu diyarın 
kendi konuları, öncelikleri, sorumluluk-
ları ve diplomatik meseleleri var. Kral ve 
Kraliçe, ancak evden çağrıldıkları zaman 
bu diyarı terk edebilir. Balkonya, yetişkin 
dünyada bir “balkon” diyar yalnızca. Ve bu 
diyarın huzurunu, sadece ebeveyn kavgası 
bozmuyor...

koMşu dİyArdA MuTSuz Bİr krAl
Karşı balkona yeni birileri taşınıyor. Oğul-
ları, antitez karakterimiz Hieronymus. 
İsminden bile anlaşıldığı üzere, zengin ve 
asalet arayışı görece yüksek bir ailenin 
çocuğu. Maddi durumları hiç fena değil. 
İstediği her oyuncağı, son modeliyle elde 
edebiliyor Hiero. Ama kendisine, hayal 
gücüne ayırabileceği bir vakit tanınmı-
yor ona. Müzik dersleri, spor kursları, dil 
eğitimi derken, kişisel gelişim adı altında 
kişiliğinden ediliyor. 
Dolayısıyla Hiero, sadece rekabet ve mü-
dahale etmeyi biliyor. Dâhil olamadığı için 
müdahil oluyor ve bunun içine bozma ya 
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Yetişkin dünyada bir “balkon” diyar

Yazan: Mehmet Erkurt
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da hor görme giriyor. Paylaşamadığı için rekabet edi-
yor, davet edemediği ya da edilemediği için sesini ve 
kimliğini hep bir mesafeden duyurması gerekiyor. 
Tartışılmaz bir kıskançlık ve yalnızlık içinde. Bu yüz-
den, Lenka ve Pontus’un oyunlarını bozmak, Balkon-
ya’yla dalga geçmek için elinden geleni yapıyor. 

HAyATıN İÇİNde, oyuNuN dışıNdA
Romandaki baskın tema, çocukluktaki oyun yaratma 
yeteneğinin kurtarıcılığı. Gerek sinemada gerek ede-
biyatta, bu yeteneğin savaş zamanlarında bile insanı 
nasıl ayakta tuttuğunu örnekleyen pek çok kurgu 
var. Ne yazık ki oyun, büyüdükçe köreldiğimiz bir 
nokta. Kendini kandırmanın yerini hayatı kavrayış 
aldıkça, ayağı yere bastıran gerçekle baş başa kalıyor 
yetişkin. 
Lenka ve Pontus’un anne ve babası, hayatlarında 
yolunda gitmeyen ne varsa ona saplanıp kalmış 
görünse de hayatın gerekleri ölçüsünde yok değil-
ler. Romanın her bölümünün “yemeğe çağrı”yla 
bitmesi, iki dünya arasındaki kopmayacak ilişkiyi 
gösteriyor. Kitapta gerçekçiliğiyle dikkat çeken bir 
nokta da belki bu: Merkezde iki çocuk ve oynadıkları 
oyun olsa bile çocuğun yetişkine duyduğu fiziksel 
ve ruhsal ihtiyaç ve çocuğun aslında yetişkinlerin 
dünyasında yaşadığı gerçeği kesinlikle dışlanmıyor. 
Üstelik kimse şeytanlaştırılmıyor. Herkes, kentsel 
sıkışmışlık ve doğadan kopmuşluk gerçekliği içinde, 
ruhunu sağlam tutarak bir şeyleri çözmeye çalışıyor. 
Sistemin biraz olsun dışına çıkmış yetişkinler ise 
hem çocuklarla daha iyi anlaşıyor hem de çıkış nok-
talarını daha berrak görebiliyorlar. Bunun örneği ise, 
kitapta tanışacağınız Kraliçe Marul.
Balkonya’da Yaz Tatili, sanat terapisi konusunda uz-
man bir isim olan Rusalka Reh’in Türkçedeki ikinci 
kitabı. Genç Osman Yavaş’ın nitelikli çevirisiyle oku-
duğumuz romanda, Reh’in çocukluğa dair şu cümlesi 
kalıyor aklımda: “Lenka ve ben birbirimize bakıyoruz. 
‘Sen de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsun?’ diye 
soruyorum. ‘Aynen öyle,’ diyor ve en güzel kraliçe gü-
lüşüyle gülüyor, yani üstte eksik dişiyle.”

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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Aytül Akal, yine eğlenceli bir dille türlü hurafeler, burçlar, totemler, 
uğur ve şans üzerine gülümseten hikâyeler sunuyor çocuklara.

Küçük yaşlardan beri ne çok hurafe duymuşuzdur büyüklerimizden, arka-
daşlarımızdan ya da komşu teyzelerden. Kiminin uğur, kimininse kötü şans 
getireceğine inanılan nice hurafeye tanıklık etmişizdir. Öyle ki şöyle geriye 
doğru uzanıp çocukluğuma baktığımda, geceleyin aynaya bakarken ne çok 
korktuğum geliyor aklıma. Zira anneannem gece aynaya bakılmaz derdi. 
Hatta gece yapılmaması gereken başkaca şeyler de vardı. Hemen birkaç ör-
nek sayayım size; gece tırnak kesilmezdi ya da saç taranmazdı, pencereden 
bir şey silkelenmezdi, ayna kırmak uğursuzluk getirirdi yahut birinin elinden 
bıçak-makas gibi kesici aletler alınmazdı, çünkü dargınlığa neden olabilirdi. 
Yolunda giden birtakım işlerimizden bahsediyorsak, bir yandan kulak me-
memizi çekiştirip bir yandan da çık çık çık diye sesler çıkararak şeytan ku-
lağına kurşun deyip, üç kere tahtaya vurmamız gerekirdi. Ve daha niceleri… 
Sonra kahve ve bakla falları vardı. Annelerimiz, büyüyünce ne olacağımızı 
önceden görmek için bu fallara bel bağlarlardı. Büyüyüp, evlilik çağına gel-
diğimize kanaat getirdiklerinde ise kısmetimiz yine bu fallarda aranırdı. Bir 
de iskambil kartları ve burçlar vardı elbet. Yahut da totemler… Ne heyecan, 
ne eğlenceydi. Hep bir mucize bekler, şans umardık. Oysa falcı olmaya gerek 
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yoktu; insan, şansını kendisi yaratırdı. Bunu zamanla 
öğrenecektik… 
Büyüyüp kocaman olduğumuzda bile bu hurafeler-
den bazıları hâlâ tedavüldedir, öyle kolaylıkla ha-
yatımızdan çıkarıp atamayız. Dolayısıyla günümüz 
çocukları da annelerinden, anneannelerinden, konu 
komşudan kuşaktan kuşağa aktarılan bu hurafeleri, 
fal bilgilerini devralacaklardır mutlaka. Ama hiç şüp-
hesiz körü körüne hurafelere inanmayacak, fallara 
bel bağlamayacak, soracak, sorgulayacaklardır. Aytül 
Akal’ın Tak Tak Tak Şans Geldi! ismiyle yayımlanan, 
yüz elli üçüncü kitabı, işte bu sorgulamanın yolunu 
açabilecek öykülerle örülmüş bir eser olarak karşı-
mıza çıkıyor. Akal, bu kitapta yine eğlenceli bir dille 
türlü hurafeler, burçlar, totemler, uğur ve şans üzeri-
ne gülümseten hikâyeler sunuyor çocuklara. 

ÇİN BurCuNdAN, SAÇ FAlıNA…
Teknoloji ve sosyal medya artık hayatımızın ayrıl-
maz bir parçası. Neredeyse yediden yetmişe herkes 
bilgisayar kullanabiliyor ve mutlaka bir sosyal 
medya hesabına sahip. Dolayısıyla günümüz çocuk 
kitaplarının sayfalarında da bilgisayar, cep telefonu, 
tablet gibi teknolojik aletler kullanan masal kahra-
manları boy gösteriyor. Akal’ın çocuk kahramanları 
ve yaşını başını almış nineleri de teknolojiyle içli 
dışlı elbette. Kitabın “Çin Burcu” başlıklı ilk öyküsü, 
annesine doğum günü hediyesi seçmek için in-
ternetteki bir alışveriş sitesini kurcalarken günlük 
burç fallarının peşine düşen iki kardeşin başına 
ne işler açıldığını eğlenceli bir şekilde resmediyor. 
“Saç Falı” başlıklı öyküde de sosyal medyayla arası 
iyi bir babaanne çıkıyor karşımıza. İyi bir araştırma-
cı ve biraz da oyuncu olan babaanne, fal meraklısı 
torununa ve arkadaşlarına küçük bir oyun oynaya-
rak büyük bir ders veriyor. Babaanne, sosyal med-
yada paylaşılan kişisel bilgiler, kötü niyetli kişilerin 
eline geçtiğinde ne gibi sorunlar yaşacağını apaçık 
gösteriyor çocuklara. “Kutsal Totem” isimli öyküde 
ise babasına totem yapacağım diye kedi yavrusu 
gibi ağacın tepesinde kalakalan kız çocuğunun 
hikâyesine tanıklık ediyoruz. “Oyun Makinesi” baş-
lığını taşıyan öykü de oldukça dikkat çekici. Kayak 
tatiline giden bir çocuğun, kollu oyun makineleri 
tarafından -hani şu filmlerde gördüğümüz kumar 
makineleri var ya, işte onlardan- nasıl soyulduğunu, 
arkadaşlarına ve ailesine neden yalan söylemek 

zorunda kaldığını şaşırarak izliyoruz. “Dilek Küpü” 
isimli öyküde ise sel felaketine uğrayan bir okula 
yardım toplamak için başvurulan ilginç bir yönte-
me tanıklık ediyoruz. Arkadaşından gelen iletiyle 
sel felaketinden haberdar olan küçük kız, kırtasiye 
malzemesi, kitap ve giysi almak için yardım topla-
nacağını bildiren bir afiş hazırlayıp okulun duvarla-
rına asıyor. Ama ne ki kimseden ses çıkmıyor. Kimi-
nin de bahaneleri var: Biri “Gözümle görmediğim 
yere para vermem” derken, diğeri “Cebine atmaya-
cağını ne bileyim?” diyor. Ama ablasının önerisiyle 
hazırladıkları “dilek küpü” sayesinde epey para top-
lamayı başarıyorlar. Zira “para atıp dileğinin ger-
çekleşeceğine inananlar olduğu sürece, kuyular da 
havuzlar da küpler de dolar”. Ve kitabın son öyküsü 
“Şans Tavşanı”nda ise uğursuzluk ve şans getiren 
hayvan ve sayı örnekleriyle karşılaşıyoruz. Üstelik 
bunlardan bazılarının ülkeden ülkeye, kültürden 
kültüre değişiklik gösterdiğini, farklı anlamlara 
geldiğini öğreniyoruz. Bu hikâyede taşınmak üzere 
olan bir aile var karşımızda. Ancak dışarıda öten 
baykuşun sesi işiten babaanne, bunun uğursuzluk 
alameti olduğunu söyleyip taşınma işini erteletiyor. 
Evin küçük çocuğu internete girip biraz araştırma 
yaptığında görüyor ki çok eski çağlardan bu yana 
uğursuz damgasını yiyen baykuş, yılan, akrep, kene 
ve zehirli böcekleri yediği için korkulacak değil, 
aksine insanlar için yararlı bir hayvanmış. Babaan-
ne daha nelere inanıyor, bir bilseniz…  
Çağdaş çocuk edebiyatının üretken kalemi Akal, 
didaktik olmaktan fersah fersah uzak duran bir yazar. 
Asla parmak sallamadan ve mutlaka mizahın gü-
cünden faydalanarak çocuk ruhuna sesleniyor. Hâl 
böyle olunca da çocuklarda bir ışık bırakmayı her 
daim başarıyor. Tak Tak Tak Şans Geldi! çocukları 
hem burçlar, fallar, şans oyunları, totemler ve hurafe-
ler üzerine düşünmeye sevk edecek hem de onların 
sevimli suratlarına gülücükler konduracak bir kitap. 
Şans kapıyı çalar mı diye merak ediyorsanız Akal’ın 
eğlenceli öykülerine kulak verin. Ama cevabı bilmek 
için falcı olmaya gerek yok, öyle değil mi?  

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Büyüdükçe ardımızda bıraktığımız o uçsuz bucak-
sız hayal gücü aslında bir yere gitmiyor. Biraz ha-
tırlamak, kalıpların dışına çıkmak hepsini aslında 
tek bünyede taşıyabileceğimize inanmak gerek... 
Bu, biz sözde yetişkinler için. Çocuklarıysa daha 
fazla beslememiz gerek. Düş dünyalarının kapıla-
rını bir an olsun kapatmadan onları bizim girdiği-
miz kalıplara doğru itmeden. 
Sevgili Bill ile Alexandra Pichard, işte bu ikisini 
bir arada yapıyor. Karınca Bill ile Ahtapot Oskar 
çılgınca mektuplaşıyorlar. Sms değil, mail değil, 
ileti değil gerçek mektuplar. Bir fare ve bir pengu-
enin usta postacı ellerine, hem kendi hayatlarını 
anlatan hem de karşısındakinin onu tanımasını 

sağlayan bilgiler veriyorlar. 
Ne Bill Oskar’ın mavi olma-
sına içerliyor ne de Oskar 
Bill’in küçük gri ve altı 
ayaklı olmasına. Oskar’ın 
hediye olarak gönderdiği 
deniz kabuğuna, “şapka 
için teşekkür ederim”, di-
yor Bill, keyifle kafasına 
geçirmiş olarak mektubunu 
yazarken.

Ve elbette karşındakini ta-
nımak için soru sormalısın. 
Hiç taş-kağıt-makas oyna-
dın mı? Seni hiç hıçkırık 

O postacıyı beklemek, arkadaştan gelen her ne olursa 
olsun kabul etmek, ona cevap yazmak ve bir an önce 
yenisinin gelmesini umut etmek. İşte tüm bunları 
çocuklara aktarabilecek, belki de kendilerine mektup 
arkadaşı seçmelerine fırsat verecek bir kitap.

tuttu mu? Sorularla birlikte birbirlerine gönderdikle-
ri hediyelerle ikisinin de yazı masasının etrafı -evren-
leri- genişliyor. Birbirlerine kavuşmaları içinse tek 
bir şey gerekli. Oskar’ın sınıf ortalamasının yüksek 
olması ve karşılığında öğretmenlerinin onları Bill’in 
okuluna ziyarete götürmesi. 
Artık “büyümüş” olanlar için sıradan olan şeylerin, 
çocukların dünyasında nasıl neşe kaynağı olduğunu 
hatırlatıyor Pichard. İşte çocuk kitaplarını bu yüzden 
seviyorum. Çocuk olmaya dair her şeyi bir anda ha-
lının altından odanın ortasına fırlatıvermelerinden 
dolayı!  Bill ve Oskar’ın sevdikleri renkleri sıralarken 
yaşadıkları heyecanını. İkisinin de dev bir köpeğin 
fotoğrafından (yanında karınca Oskar olduğu halde) 
köpeğin büyük mü küçük mü olduğunu anlamama-
ları ve fakat bunu umursamamalarını. 
Şimdi kendi çocukluğunuzu ve hatta gençliğinizi 
düşünün. Hiç mektup arkadaşınız olmuş muydu? 
Nasıl bir keyifti bu? O postacıyı beklemek, arkadaş-
tan gelen her ne olursa olsun kabul etmek, ona cevap 
yazmak ve bir an önce yenisinin gelmesini umut 
etmek. İşte tüm bunları çocuklara aktarabilecek, bel-
ki de kendilerine mektup arkadaşı seçmelerine bir 
fırsat verecek bir kitap Sevgili Bill. 

Mektuplar  
güzeldİr. Hâlâ...

Yazan: Burcu Arman

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım 
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

Sevgili Bill
Yazan ve Resimleyen:  

Alexandra Pichard
Türkçeleştiren: Hevdan Sönmez

Domingo Yayınları, 40 sayfa
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şans getirmez!

Bir öykü kitabını anlatmaya içine serpiştirilmiş il-
lüstrasyonlardan başlanır mı? Bence başlanır. Hele 
de bunlar Sahar Bardaie’nin Gonca ile Yonca adlı 
öykü kitabı için çizdiği görseller kadar çarpıcıysa. 
İranlı sanatçının çizimleri kendine özgü. Dönemsel 
olarak resimli çocuk kitaplarında fazlasıyla baskın 
hâle gelen belli bir tarzı ya da başta çok ilgi çeker-
ken zamanla kendini/birbirini tekrar eden bildik bir 
ekolü yansıtmıyorlar. 
Gonca ile Yonca’nın illüstrasyonlarında suluboya, 
kolaj ve baskı tekniğini harmanlayan, öykülerin 
hüzünlü atmosferini karanlık renklerle vurgulayan 
Bardaie, metinde geçen mekân ve objeleri aynen 
resimlemekten taraf değil. O gerektiğinde objelerin 
bozulmasından, mekânların kaldırılmasından yana. 
Sanatçı, verdiği röportajlarda gerçekçi çizime tüm-
den karşı olmamakla birlikte çağdaş çocuk kitapları 
illüstrasyonunda “anlamsal olarak güçlü” ve “duygu-
su olan”  illüstrasyonlar ortaya çıkarmayı hedefledi-
ğine dikkat çekiyor.
Dikkat çekmekle de kalmıyor, eserleriyle gerçeğe 
dönüştürüyor. O kadar ki Gonca ve Yonca kitabıyla 
aynı ismi taşıyan ilk öykünün başındaki tam sayfa 

Edebiyat, başka zamanları, başka 
gerçekleri şu an bizim gerçekliğimizmiş 
gibi yaşatabildiği için var. Bu çocuk 
edebiyatı için de geçerli. Tabii onu, çocuğa 
ders vermek için araçlaştırmaz, en can 
alıcı yere eskimiş bir mesaj sıkıştırmazsak.

Yazan: Suzan Geridönmez
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görsel, beni küçük kahramanı Gonca’ya metinden 
daha çok yaklaştırıyor.
İlk gördüğüm, kalın ama saydam karanlık çizgilerin 
arasından el ele tutuşmuş bir anneyle çocuğun silue-
ti. Bana yansıyan sevgi-hüzün-özlem. Bir kayıp öykü-
süyle karşı karşıya olduğum hissi uyanıyor. Okuma-
ya başlamamla bu bir bakıma doğrulanıyor. İlkokul 
öğrencisi Gonca gerçekten de annesiyle babasını 
erken yaşta kaybettiği için çiftçi olan dedesiyle ya-
şıyor. Dahası yazar köy yerinde o yaştaki insanların 
ölmesinin an meselesi olduğunu da vurguluyor.
Ancak öyküde ön planda olan, küçük kızın bu dünya-
da yapayalnız kalma korkusu değil. Onun iç dünya-
sıyla ancak satır aralarını zorlayarak, daha ziyade de 
illüstrasyonlar yoluyla bağ kurabiliyoruz. Öykünün 
baskın sesi, ev ve bağ işlerini görmek yönlü beklenti-
lerini karşılamadığı ve gereksiz yere bir çift ayakkabı 
istediği için “şımarık” bulduğu torunundan şikâyetçi 
dedeye ait.  Dedenin, torununa dönük, “Belki, ‘Dedem 
yorgun ve aç gelecek,’ diyerek bir çorba pişirmiştir. Ah 
bir yapabilse, ah bir becerebilse!” ya da merhum karı-
sı için, “…şimdi evde bizim kadın olacaktı. Elimi yü-
zümü yıkamak için suyu hazırlamıştı. Güzel bir çorba 
pişirmişti. Yanına hamarat elleriyle hazırladığı tur-
şudan da koymuştu. Yatağımı hazırlayacaktı sonra…” 
türü toplumsal cinsiyet algısı açısından epey sorunlu 
ifadeleri bir yana bırakalım. Hatta bunların dedenin 
gerçekliğiyle örtüştüğünü kabul edelim. Peki, yaza-
rın öykünün mesajını tam da bu beklentiler üzerine 
inşa etmesine ne demeli?
Şans getirdiğine inandığı için dört yapraklı yonca 
arayışındaki küçük Gonca, hedefine ancak dedesinin 
işlerini üstlenince erişiyor. Tüm yonca bahçesini biç-
tikten sonra bulduğu yoncanın ona mesajıysa şu: “… 
beni bulmak için verdiğin emek, döktüğün ter dışında 
sana hiçbir yardımım dokunmaz. İnan ki gerçek bu. 
Kişi dilediklerini, didinip çalışarak elde edebilir. Çok 
çalışarak, ter dökerek.”
Birden eski okul yıllarıma ışınlandım. Almanca ders 
kitabımızda bir şiir vardı. Orada ölüm döşeğinde bir 
çiftçi, tembel oğullarına üzüm bağında bir hazine 
saklı olduğunu söyler. Ama daha “Nerede?” diyen 
çocuklarına yanıt yetiştiremeden son nefesini verir. 
Babanın son sözleri üzerine bağı alt üst eden gençler 
hiçbir şey bulamayıp hayal kırıklığına uğrar. Ne var 
ki farkına olmadan toprağı bellediklerinden ertesi yıl 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü

Kahramanların işlenişi
Çizimlerin ifade gücü

Editörlük

hasat çok verimlidir. Son kıta, hazineye giden yolun 
emekten geçtiğini işler.
Öykümüzün dersine ne kadar benziyor, değil mi? 
Fark şurada: Gonca ile Yonca 2015’te yazılmış bir 
çocuk kitabında yer alıyor, aydınlanmacı Alman şairi 
Gottfried August Bürger’in 1789’da kaleme aldığı 
Hazine Avcıları adlı şiirse edebiyat tarihi hakkında 
bilgi veren bir ders kitabında.
Öykü mutlu bitiyor. Tabii onu işten el ayak çeken 
dedenin gözünden okuduğumuzda… Çalışmanın 
önemini kavrayan Gonca’nın köy ve arkadaşlarından, 
başka bir klişeyi gerçekleştirmek,  “okuyup doktor 
olmak” üzere ayrılırken gerçek hislerini merak ediyo-
ruz.  Ama Gonca’nın ruhuna dokunmakta yazardan 
daha başarılı olan çizer de sonu açık, daha doğrusu 
illüstrasyonsuz bırakmış. 
Pürüzsüz Türkçesi sayesinde rahat okunan diğer iki 
öykü de günümüz çocuk okurunu yakalayabilecek 
içerik ve anlatıma sahip değil. Satıcı Çocuklar haya-
tında ilk defa trenle karşılaşan bir oğlanın biletsiz 
tren yolculuğunu anlatıyor. Kabul, bugünün çocuğu-
na “ilk tren heyecanını” anlatmak zor.  Ama edebiyat, 
başka zamanları, başka gerçekleri şu an, bizim ger-
çekliğimizmiş gibi yaşatabildiği için var. Bu çocuk 
edebiyatı için de geçerli. Tabii onu, ders vermek için 
araçlaştırmaz, en can alıcı yere eskimiş bir mesaj sı-
kıştırmazsak. Kısacası satıcı çocuklara özenip ilerde 
kendisi gibi bir “garibe” (aynı bu tabirle) yardım et-
mek için trenlerde çalışmaya karar veren kahraman-
la küçük okurun özdeşleşmesini beklemek hayal!
Evdeki pahalı oyuncaklarla baş başa kalmakla mahal-
le arkadaşlarıyla oynamayı karşılaştıran Sen de Katıl 
Bize öyküsü aynı şekilde mesaj kaygısının altında 
eziliyor. Ama hiç değilse ders saf köylü çocuklarına 
değil, onları beğenmeyen sosyetik anneye veriliyor.
Keşke kitap, “yaşamınız boyunca size kılavuzluk 
edecek temel değerler”e işaret eden bir arka kapak 
yazısı yerine, yakın zamanda yitirdiğimiz bir edebi-
yatçıyı anmak üzere yayımlandığını açık eden bir 
editoryal sunuşla hazırlansaydı. Çocuk okurla buluş-
ması değil ama yerini bulması kolaylaşırdı.
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Oyun oynama hazzıyla sanal âlemin içine 
hapsolan karakterler, gerçek hayatta var olan 
mücadelelerden daha absürd yarışların içine 
girmek zorunda kalınca, geride bıraktıkları hayatı 
iyisi ve kötüsüyle sahiplenmeyi öğreniyorlar…

Ne çok korkarız “üç harfli” dediğimiz varlıklardan. Korktukça da daha çok 
bahsederiz; hikâyeler üretmeye ve dinlemeye, her ay bir yenisi gösterime 
giren, “onların” başrolde olduğu filmleri kâh korkarak kâh gülerek izlemeye 
devam ederiz. Kimilerine göre şakaya alınmamaları gerekir, kimilerine göre 
ciddiye alınması bile “şaka gibi” olan, akla mantığa aykırı şeylerdir. Bazıları 
da der ki “En iyisi böyle mevzulara kafa yormamak, hayatı iyisiyle kötüyle, 
olduğu gibi yaşamaya bakmak.” Hayat yeterince çetrefilli, aklı daha fazla 
bulandırmaya ne gerek var ki? Hayatta var sandıklarımız aslında ne kadar 
varlar? Yok sandıklarımız ise gerçekten yoklar mı? Çık bakalım işin içinden. 
Biz bunları düşünedururken, Canan arkadaşımızın çok daha somut problem-
leri var mesela: “Üç harflileri de bırakın bir kenara, asıl biz varız. Üç buçuk 
harfliler!” diyor Canan.
Canan, Miyase Sertbarut’ın üç kitap olarak tasarladığı Ara Âlem serisinin 
başkahramanı. Serinin ilk kitabı Tarlakoz’un Tuzağı’nda olanca içtenliğiyle 
kendini bize tanıtmıştı. Henüz onunla tanışmayanlar ve yeniden buluşacak-
lar için Canan’ın kim olduğunu söyleyelim. O bir üç buçuk harfli. Henüz 
ortaokul diplomasını bile eline almamışken bir trafik kazasına kurban giden 
ama hep zannettiğimizin aksine herkes gibi öteki âleme gitmeyen, daha doğ-
rusu gitmek istemeyen bir kız. Üstelik yalnız da değil, onun gibi başkaları da 
var. Kısacası, biz üç harflilerin ne menem bir şey olduklarıyla başa çıkamaz-
ken, bir de üç buçuklukların olduğunu öğreniyoruz. Üstelik öyle gerçekler ki. 
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M İ Y A S E  S E R T B A R U T

“Ekrana doğru 
çekildiğimi hissettim. 

Sanki milyonlarca
pikselin içinden 

süzülüp karşı tarafa 
geçecektim.”

Yasak Oyun, bilgisayar 

oyunlarının anlamsız, vahşi 

hedeflerine dikkat çekerken gerçek 

hayatta var olan yaşatma, 

yardımlaşma, özveri gibi değerlerin 

yerine neler konulduğunu 

gösteriyor. Çocuklara, hiç de 

yabancı olmayan oyun 

labirentlerinde maceranın hazzıyla 

ilerlerken, “Ne yapıyorum? Neden?” 

sorularını sordurtuyor.

Yaşamla ölüm arasında varlıklarını 

sürdürenlerin sığınağı Ara Âlem, 

Yasak Oyun ile devam ediyor. 

Üç buçukluk gerçek: 
Yasak OYun

Yazan: Nilay Kaya
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Üç buçukluk gerçek: 
Yasak OYun

Canan’ın hepimizden farkı, artık bir bedeninin ol-
maması, bunun dışında tamamıyla yaşadığımız dün-
yanın içinde. Üstelik içinde bulunduğu özel durum 
gereği, frekanslara insanlardan daha hakim olabildi-
ği için isterse bizlere sesini duyurabilir. Tamamıyla 
ölüler âlemine gitmemek için, Tarlakoz adındaki 
üç buçukluk avcısından kaçarak yaşamak zorunda. 
Canan’ın mevcut durumunu korumak için yapması 
gereken en önemli şey, yaşayanlar arasından birine 
kendi sesiyle tutunmak. İlk kitapta; yaşayan bir ar-
kadaş ve dayanak olarak kendisine Kendal’ı seçen 
Canan, Tarlakoz’un ağına düşmemek için türlü mü-
cadelelere giriyor, Kendal dışında, kendisi gibi üç 
buçukluk olan başka arkadaşlar da ediniyor; geride 
bıraktığı hayatın değerini ziyadesiyle anladığı gibi 
artık içinde yaşadığı dünyayı da kendisi için yaşanı-
lır kılmak için elinden geleni yapıyor. 
Serinin ikinci kitabı olan Yasak Oyun, ilk kitap Tar-
lakoz’un Tuzağı’nın tam bittiği yerden başlıyor ve 
Canan’la arkadaşlarının bir düğüm haline gelen 
yaşadıkları dolu dizgin devam ediyor. Maceraya 
es verilmeden devam edildiği için, Yasak Oyun’u 
önü ve ilerisi olmayan bağımsız, tek bir kitap gibi 
okumak tercih edilmemeli. Keza Yasak Oyun’da Ca-
nan’ın dünyasının özelliklerini, ilk kitapta olduğu 
gibi kendi ağzından ayrıntılı olarak dinlemiyor, doğ-
rudan yaşadıklarına tanıklık ediyor, onu daha çok 
eylemleriyle tanıyoruz. Öte yandan Yasak Oyun’un 
barındırdığı merak unsuruna dayalı kurgu öyle etkili 
ki ilk olarak Yasak Oyun’u okuduysanız ilk kitabı 
kendiliğinden, hemen okumak istemeniz işten bile 
değil. Tarlakoz’un Tuzağı’nın üç buçuklukların ken-
dine özgü dünyasının dinamiklerini ürpertili olduğu 
oranda çekici bir şekilde sunan dünyasına, ikinci 
kitapla birlikte başka âlemler de dahil oluyor ve Ca-
nan ile arkadaşları kendilerini bir bilgisayar oyunun 
içinde buluyorlar. 
Günümüzde bilgisayarlar için tasarlanan oyunlar, 
gerçeklik hissini giderek üst boyutlara taşıyan 
oyunlarken, Yasak Oyun’daki deli zannedilip akıl 
hastanesine kapatılan dahi Zülfikar’ın tasarladığı 
bilgisayar oyunu, gerçeklik ve sanal dünya ilişkisini 
frekanslar üstü, akıl almaz boyutlara taşıyor. Canan 
zaten faniler dünyasıyla ölüler dünyası arasında 
sıkışık kalmış durumdayken, bu defa kendini mega-
bitlerden oluşan bir varlık olarak buluyor. Onun eski 
üçbuçukluk dünyasına razı olarak girdiği oyundan 

çıkma mücadelesine tanıklık ederken, okuyucu ola-
rak biz de kendimizi “Yasak Oyun”un içinde sıkışıp 
kalmış hissediyoruz. İlk kitabın korku soslu atmosfe-
ri, burada bilimkurgu dozlu bir gerilime dönüşüyor. 
Oyun oynama hazzıyla sanal alemin içine hapsolan 
karakterler, gerçek hayatta varolan mücadelelerden 
daha absürd yarışların içine girmek zorunda kalınca, 
geride bıraktıkları hayatı iyisi ve kötüsüyle sahip-
lenmeyi öğreniyorlar ama en güzeli ve gerçeği tüm 
yarışlar sone erse de hikaye burada bitmiyor. Kita-
bın sonunda Canan’ın varoluş mücadelesi yeni bir 
evreye geçiyor ve kendimizi merakla üçüncü kitabı 
beklerken buluyoruz. 
Miyase Sertbarut, 2013’te Gülten Dayıoğlu Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Vakfı’nın düzenlediği yarışmada 
yılın en iyi romanı ödülü alan Mezarlıktaki Gölge 
adlı romanı için yarattığı Kendal, Balık Oya, Kemik 
Aziz, Mumcu Nuran gibi karakterleri Ara Âlem 
serisine de dahil ederek onları hepten kanlı canlı, 
yaşayan karakterlere dönüştürüyor. Zaafları ve güçlü 
yönleri, her birinin kendine has karakter özellikle-
riyle, son derece tempolu ilerleyen olay örgüsünün 
içinde özdeşim kurmaya müsait kişiler yaratıyor. 
Özellikle de hikâyeyi Canan’ın ağzından dinliyor 
oluşumuz, yazarın yarattığı dünyayla doğrudan et-
kileşim içine girmemizi sağlıyor. Artık iyiden iyiye 
benimsediğimiz başkahramanımız, özeleştiri yapma 
ve hayatımızdaki insanları değerlendirme konusun-
da bakın neler söylüyor? “Ne oldu? Yakıştıramadın 
mı? Esas kızlar, esas oğlanlar hain olamaz mı? Olur, 
bal gibi de olur. [...] Bence buna alışmalısın, yani 
insanların kutsal varlıklar olmadığını artık düşün-
meye başlamalısın. Bu onları sevmene engel değil, 
yine seversin ama iyilik ve kötülüğün her insanda 
olduğunu, kötülüğü ne kadar azaltırsak bu sevginin 
o oranda hak edilebileceğini bilerek seversin. Beni de 
bu halimle sevmek zorunda değilsin, ama belki anla-
yabilirsin.” Gerçeklik ve algıladığımız dünya, yazarın 
maharetli elleriyle Ara Âlem’in macera tünelinde 
keyifle açılan sorgu kapılarına dönüşüyor. 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Hikâyemiz, insanların henüz yerleşik yaşama geç-
mediği, gelip geçici barınaklarda, küçük gruplar 
hâlinde yaşadığı, hayatlarını avcılık ve toplayıcılık-
la sürdürdüğü tarih öncesi dönemde geçiyor. 
Sıcak bölgelere göçmeye hazırlanırken soğuğa 
hazırlıksız yakalanan ve yeterli besini olmayan 
Kotan Kabilesi, lapa lapa yağan karı endişeyle izle-
mektedirler. Şans umulmadık bir zamanda, karşı-
larına bir mamut olarak çıkar. Kabilenin erkekleri 
mamutu avlamak için yola çıkarlar. Bereketli avla-
rını yaklaşan kurt sürüsü tehdidinden kurtarmayı, 
kabile kadınlarının yardımıyla başarırlar. 
Kitabın yazarı, daha önce Can Çocuk etiketiyle 
başka kitapları da yayımlanan Stefano Bordiglioni. 
Bana göre Mamut Avı güçlü bir öykü barındırmı-
yor. Serinin Ateşin Etrafında adını taşıyan ikinci 
kitabı için de aynı şeyi söyleyebilirim. Bordiglio-
ni’nin, bir öyküden çok tarih öncesinden bir yaşam 
kesiti sunmaya çalıştığını düşünüyorum. Kitabın 

çok ani bir biçimde bit-
mesi de bu kesit fikrini 
destekliyor. 
“Tarih Öncesi Hikâyeler” 
serisi; filmlerde, çizgi 
filmlerde ve kitaplarda 
maceralı bir yaşam süren 
taş devri insanının ger-
çekte ne tür koşullarda 
yaşadığını anlatıyor. Evet, 
taş devrinde macera eksik 
olmuyor ama bu bir ölüm 
kalım macerası. Tahmin 
bile edemeyeceğimiz 
koşullarda sürdürülen bir 

Bordiglioni bize sadece tarih öncesi yaşamı anlatmıyor. Kitaplara eklediği bazı 
ayrıntılar, zorbalık, cinsiyet ayrımı ve fanatizm üzerine de düşünmemizi sağlıyor.

hayatta kalma çabası bu. Düşünün ki kabilenin saygı 
duyulan yaşlısı hepi topu kırk yaşında! Üstelik hazır 
hiçbir bilginin olmadığı bir çağda hayatta kalmaya 
çalışıyorlar. Bizim doğal olarak bildiğimiz pek çok 
şey, Kotan Kabilesi için bilinmeyen, yeni keşfedilen, 
öğrenilen yaşamsal bilgiler. Bir hayvanın postu çok 
değerli; o postu bozulmadan koruyabilmek daha da 
önemli örneğin. Serinin ilk iki kitabında tarih önce-
sinin avcılık ve toplayıcılık yöntemleri, av taktikleri, 
kullanılan alet edevat, bitkilerle tedavi ve inanç bi-
çimleri hakkında bilgi ediniyoruz. 
Bordiglioni bize sadece tarih öncesi yaşamı anlat-
mıyor. Kitaplara eklediği bazı ayrıntılar, zorbalık, 
cinsiyet ayrımı ve fanatizm üzerine de düşünmemizi 
sağlıyor. Bir kolu kısa ve işlevsiz olduğu için kabile 
şamanının her zaman hedefinde olan Satu “ötekiyi”, 
şamanın gücünü arkasına alarak kabadayılık yapmak-
tan çekinmeyen Zek “zorbayı”, anne ve teyzesinin 
kanatları altında, özgüvenle büyüyen Auya da “özgür 
ve ayakları üzerinden duran kadını” simgeliyor. 
Mamut Avı, Can Çocuk’un “Tarih Öncesi Hikâyeler” 
serisinin ilk kitabı. Yayınevinin “ilk okuma kitapları” 
kategorisinden çıkan kitap, ideal uzunluğu, büyük 
puntolu yazıları ve hemen her sayfaya eşlik eden 
karikatürvari resimleriyle okumaya yeni yeni alışan 
çocukları yormayacak bir ayara sahip. Seri, tarih 
öncesi insanların yeni bilgilere ulaşacakları, zorlu 
başka maceralarla devam edecek.  

Tarih öncesi insanlar 
nasıl yaşardı?

Yazan: M. Banu Aksoy

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

Mamut Avı
Stefano Bordiglioni

Resimleyen: Fabiano Fiorin
Türkçeleştiren: Tolga Darcan

Can Çocuk, 48 sayfa
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Samanyolu’nun büyüklüğü ne kadardır? Büyük! 
Çok çok büyük! Hayal edemeyeceğin kadar bü-
yük! Peki, evren ne kadar büyüktür? O da büyük, 
çok büyüktür. İki büyük çok büyükten, hangisi 
diğerinden ne kadar daha büyüktür? Dünya oluş-
tuktan sonra hayat ne zaman ortaya çıktı? Börtü 
böcek, biz nefes almaya başlamadan kaç sene önce 
gezegenimizi şereflendirdi? Dinozorlar ne zaman 
arzı endam eylediler ve yaşam jübilelerini ne vakit 
yaptılar? 
“Eğer…” zihnin içine yerleştirilmesi zor bilgilerle 
ilgilenen bir kitap. David J. Smith yazmış, Steve 
Adams güzel çizgileriyle eşlik etmiş ona. Kırmı-
zıkedi’nin Türkiyeli okurla buluşturduğu kitabın 
çevirmeni Aylin Yengin.
Evren 10 milyar yıl önce oluştu. 4,5 milyar yaşında-
ki Dünyamızda hayat, günümüzden 3,5 milyar yıl 
önce başladı. Günümüzden 10 milyon yıl öncesine 
gidince bizim ilk insansı atalarımıza bile rastlamak 

olanaksız. Dünya’nın bizi 
kaç yıl beklediğini merak 
ediyorsak 3,5 milyardan 
10 milyonu çıkartıp bir 
sürü rakamdan oluşan 
kocaman bir sayı buluruz.
Evreni, kendi galaksimizi, 
Güneş Sistemi’ni, Dün-
ya’yı, Dünya’daki yaşamı… 
Hepsini incelemek için 
sayıları kullanıyoruz. Za-
manı da sayılarla anlama-
ya çalışıyoruz. Bazen bun-
da zorlanıyoruz. Özellikle 
de sayılar çok büyüdü-

Eğer Dünya’nın 4,5 milyarlık yaşını 
bir yıla indirebilseydik ne olurdu? 
Eğer, bir atom dünya kadar büyük 
olsaydı? Eğer galaksimiz bir futbol 
sahasına sığsaydı? Ya da eğer...

ğünde ve çok küçüldüğünde… Zaman deyince içinde 
olduğumuz dönemi kavramak kolay geliyor bize. 
Mekânda da gözümüzün gördüğü, elimizin yetiştiği 
mesafeleri kolayca algılayabiliyoruz. David J. Smith 
bunu dikkate alarak sayılarla anlamak zorunda ol-
duklarımızı ölçekleyip baş edebileceğimiz lokmalar 
hâline getirmiş. Bazen küçük olanı büyütmüş bazen 
de büyük olanı küçültmüş.  
Örneğin Dünya’nın 4,5 milyarlık yaşını bir yıla in-
dirince kolay hazmedilir bir takvim çıkmış ortaya. 
O özel yılın yılbaşı kutlamalarında saatler 00:00’ı 
gösterirken Dünya’nın oluşumunu alkışlıyoruz. 
Mehtaplı gökyüzünde Ay’ı görebilmek için şubat 
ayının ortalarına kadar bekliyoruz. Şubatın üçüncü 
haftasında okyanuslar oluşuyor. Kıtalar da bu mace-
ra dolu şubat ayında dünya haritalarına dâhil oluyor. 
Kendimizi bulmak istersek takvimin sonuna gitme-
miz gerekiyor; ancak yılın son bir iki gününde biz bu 
güzel gezegeni adımlamaya başlıyoruz. 
Kitabın sonunda ölçekleme işinin nasıl yapılacağı da 
anlatılmış. Her şey bir “Eğer…” le başlıyor. Eğer bir 
atom Dünya kadar büyük olsaydı… Eğer galaksimiz 
bir futbol sahasına sığsaydı… 
Bilginin alınması ve özümsenmesi için güzel bir 
yöntem önermiş David J. Smith. Kanatlanmış uç-
makta olduğunu söyleyemeyeceğimiz eğitim siste-
mimizin böylesi yeniliklere çok ama çok  
ihtiyacı var.

Diyelim ki…
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Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Konunun işlenişi 
Çizimlerin ifade gücü 
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eğer…  
Büyük Fikirlere ve Sayılara 

şaşırtıcı Bir yeni Bakış Açısı
David J. Smith

Resimleyen: Steve Adams
Türkçeleştiren: Aylin Yengin
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Şehirli, endişeli hatta vesveseli, 
yaşı düşünülecek olursa, azın-
lıklar ve onlara reva görülenler 
konusunda bilgisi olması muh-
temel bir büyükanne; sadece 
konuşurken değil, yazarken de 
ege şivesini koruyan, tarhana 
karmak, salça dökmek, reçeller 
yapmakla yetinmeyip kuklalar 
da oynatan, şenlikli bir nine; 
engelli çocuğunu rahat ettirsin 
diye uğraşırken, onu daha da 

engelleyen bir anne; 
oğlunun gözlerinden ba-
kabilmeyi, nefesini oğlu-
nun nefesine katabilme-
yi keşfettiğinde huzuru 
bulan bir baba; bir kutup 
ayısı, bir kırmızı bisiklet, 
kirpikleri mavilenen, si-
yah, kocaman bir geyik, 
uçmaya küsmüş kuşlar… 
Bütün bunların arasın-
da, henüz farklılıkların 
farkına varmamış, varsa 

Bilmezlerden değiliz, insanın 
sığınağıdır çocukluk; “gökyüzü 
gibidir, hiçbir yere gitmez”*, iklim 
değişir, zaman, hayatlar değişir, 
ama çocukluk değişmez.

da mesele etmeyen; kurulu olana, var olana, bilincine 
varmasa bile kafa tutan çocuklar…
A-Tik-Tuk, verimli yazar Çiğdem Güneş’in son kitabı. 
Beş öyküden oluşuyor. Her birinin merkezinde, aynı 
zamanda anlatıcı da olan küçük birer çocuk kahra-
manın bulunduğu öyküler bunlar. İyi ki çocuklar, iyi 
ki çocukluk diye bir ülke var, dedirten cinsten. Ceren 
mesela… Değişim programı çerçevesinde evinde 
misafir ettiği Yunan öğrenci sayesinde, komşu iki 
halkın ortak kültürü, müziği, dansı, yemeği, ortak 
kelimeleri, hatta babaannelerin bir ve aynı kokusunu 
şaşkınlıkla ama daha önemlisi sevinçle karşılayan 
küçük kız. Hikâyesine Ege’nin güzelim imbatını fon 
müziği yapan, geleceğe inancınızı bileyen Elefteria. 
Çocukluk çaresizliktir ya biraz, var gücüyle gözle-
rinde topladığı çığlığını, fısıltıyla koyuveren Doğan; 
mucizevi bir yaratığa hayat bağışlarken, öykünün 
başından sonuna dek tuttuğunuz soluğunuzun, derin 
bir “oh”la ciğerlerinizden çıkıvermesini sağlayan. 
Dünyanın en rengârenk ninelerinden birinin “torun 
çiçeklerinin” neşesini alıp en lazım olana, büyümek 
için can atarken düşleri topa tutulan, artık saçlarına 
değmese de rüzgârını kalbinde taşıyan kız çocuğu-
nun göğüs kafesinin tam ortasına bırakıversem keş-
ke diyorsunuz sonra. Neşe, en çok çocuğa yaraşandır 
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Çocukluğum, 
anayurdum...

Yazan: Alev Karakartal
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çünkü. Engeller içine hapsedilmiş engelli bir çocu-
ğu, sorgusuz sualsiz dostluğuyla sarmalayan, cesur, 
güçlü ve sabırlı Çağrı’nın payına da hayranlık düşü-
yor. Hepsinin bir adı olmayışı eksiklik gibi olsa da 
çocuk okur bunun çaresine bakacaktır, biliyorsunuz. 
Epictetus demiş önce -günümüzden nereyse 2000 yıl 
önce yaşayan Yunan Stoacı filozof-; “insanın anavata-
nı, çocukluğudur” diye. Sonra Brezilyalı müthiş yazar 
Jorge Amado almış bu sözü, en afili haline getirmiş: 
“Çocukluğum, anayurdum”  Bilmezlerden değiliz, in-
sanın sığınağıdır çocukluk; “gökyüzü gibidir, hiçbir 
yere gitmez”*, iklim değişir, zaman, hayatlar değişir, 
ama çocukluk değişmez.
İnsan, anayurdunu unutursa, ondan uzaklara savru-
lursa bir kez, kaybolduğunu bile anlamadan, oldu-
ğu yerde dönmeyi bir hayat sayabiliyor. Şanslıysa, 
güçlükle de olsa yolunu yeniden buluyor, değilse 
ona da çevresindekilere de yazık oluyor. Kendini, bir 
zamanlar olduğu, kendi küçük kalbi kocaman kişiyi 
unuttuysa misal; koruyacağım, destek olacağım diye, 
en sevdiğinin kanatlarını kırıveriyor:
“Her şey Emre’nin güvenli bir şekilde yaşaması 
için ayarlanmıştı. Bunu yaparken onun fikrini alıp 
almadıklarını merak ettim. Belki istemiyordu böyle 
bir yaşam alanı. Belki köşelerden kendi kendine ko-
runmak istiyordu. Bacağını mobilyaların kenarına 
çarpıp canı yansın istiyordu. Halıya takılıp düşmek 
istiyordu belki de. İnsanın evi böyle olunca her an, her 
adımında yani, hatırlamaz mı sakat olduğunu? Ha-
tırlayıp üzülmez mi? … Özel durumunun farkındalar 
ama keşke bir çocuk olduğunun da farkına varsalar. 
O da tıpkı benim gibi bir çocuk aslında. Kendi haline 
bıraksalar! Biraz güvenseler ona!”.
Neyse ki Gündeş’in yetişkin -yan- kahramanlarının 
pek azı bu denli unutkan, böyle dayatmacı. Olanlar 
da bir süre sonra, en çok da çocuklarının yardımıyla 
hatırlamayı başarıyor. İyi de oluyor. Çocuk ve/veya 
ergen kitaplarının ille de neşeli, şıkır şıkır, rengârenk 
olması gerekmese de belki içinden geçtiğimiz cin-
net günlerinin etkisiyle, masumiyete dair bu minval 
hikâyeler okumak derde deva olmasa bile kalbe şifa 
veriyor. 
Yazar Çiğdem Gündeş’in akıcı, kolay okunan dilinin 
yanı sıra, iki konuda ayrıca hakkını teslim etmek 
gerek. “Çiçek torunlar”ın, Nazilli’li Pambık ninesinin 
başarılı Ege aksanıyla, kadın gruplarının dayanışma-
sını anlatırken çizdiği canlı ve güçlü manzara; ama 

asıl, “Sessizce” öyküsündeki ormanı, doğayı, avcıla-
rın her bir jestini gerçekçi ve ayrıntılı tarifi, çocuk 
kahraman Doğan’ın ruh halini okura geçirebilme 
başarısı, övgüyü hak ediyor. 
Kitabın ve öykülerin genel havasına göre ayrıksı du-
ran, (varsa) konsepte sokulmakta zorlanılacak tek öy-
küyse sonuncusu. Sanki başka kitaba ait bir hikâyey-
miş de kazara buraya konmuş gibi görünen, kırmızı 
bisikletin ve rüzgârın bile diğerlerinden çok uzaklara 
düştüğü, “Rüzgâr da Yok Artık”… Dili, belirgin bir 
sonu olmayışı ya da “mutlu son”la bitmeyişi değil de 
daha çok sesi, kokusu, çağırdıkları ya da kovdukla-
rıyla ilgili bir şey, yerinin burası olmadığını söylüyor. 
-ve evet, hikâyelerin sesi ve kokusu vardır- Arka ka-
paktaki “Mutlulukların, farklılıkların ve hüzünlerin iç 
içe geçtiği, umut dolu öyküler” cümlesinde yer alan 
“hüzün” kategorisindendir belki de kim bilir? 
Kapaktaki tüm hikâyeleri bir çırpıda, olanca rengiyle 
resimleme performansının, içerideki siyah beyaz 
çizimler için de gösterilmemiş olması hayal kırıklığı 
yaratsa da A-Tik-Tuk, derli toplu, iyiniyetli, çocuklara 
ve çocukluğa kıymet veren, sevimli bir kitap. O hal-
de tırp, tırp; tak, tak, tak; a-tik-tuk…
(*) Edip Cansever

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Dostluğa, aslına bakarsanız yalnızlığa dair çok sözü olan bir kitap bu. Paylaşmanın 
kıymetini, paylaştıkça çoğalan duyguları ve yaşanan değişimleri ince bir mizahla yer 
yer gülümsetip yer yer hüzünlendirerek aktarıyor okura.

Ev arkadaşı bir farenizin olduğunu gözünüzün önüne getirin bir an… Hem de oku-
mayı çok seven, tam bir kitap kurdu fare! Kulağa çok fantastik geliyor değil mi? En 
sevdiğim hayvanlardan olan farelerin de tıpkı kedi, köpek gibi evde beslenebilmesini 
hep çok istemişimdir. Ama gel gör ki fareden korkmayan insan sayısı hayli az. Buna 
rağmen ön yargıları kırmak için mi yoksa günah çıkarmak için mi bilinmez, çocuk 
kitaplarında irili ufaklı rollerde çok sık karşımıza çıkar fareler. Galiba çocuk kitabı ya-
zarları bu küçük yaratıkların da sevimli, sevilebilir olduklarını göstermek için henüz 
önyargılarla kirlenmemiş çocuk zihninde yer açma gayretindeler. 

yAlNızlığı SeveN Bİr yAzAr, okuMAyı Çok SeveN Bİr FAre
Kelime Yayınları etiketiyle Haziran 2016’da okurlarıyla buluşan, en başta ismiyle içi 
ısıtan fareli bir öykü var yine elimde: Okumayı Çok Seven Fare ve Bir Dostluk Öyküsü. 
Adından da anlaşılacağı gibi kahramanlarımızdan biri okumayı bilen ve hatta çok 
seven bir sokak faresi. Adı Walter. Adını bile ilk okuma durağı olan yazar Walter 

Scott’tan alıyor. Türdeşlerinden farklı olarak doğuştan okuma yeteneği var. 
Ailesini kaybettikten sonra pek çok yer dolaşan Walter, biraz da yaşlanınca 
bir evde yaşamaya başlıyor. Evin sahibi Amanda Pomeroy adında, onlarca ço-
cuk kitabı yazmış ünlü bir yazar. Evinde çok fazla kitabı olan, günün çoğunu 
okuyarak ve daktilosunda yazarak geçiren Amanda, kimseyle görüşmeyi ter-
cih etmeyen, 70’li yaşlarda, oldukça yalnız biri. Yazmak, okumak ve televizyon 
seyretmek dışında, yaptığı tek şeyse evinin çevresinde yürüyüşe çıkmak.

AyNı evde yABANCı kAlıNır Mı HİÇ?
Altı aydır Amanda’nın evinde ona görünmeden yaşayan, geceleri kitap okuya-
rak zaman geçiren Walter, günlerden bir gün artık ev sahibi ile tanışmak, ona 
sorular sormak istiyor. Bir şekilde bunun bir yolu olmalı diye düşünüyor hep. 
İşte hikâyenin en eğlenceli bölümü böyle başlıyor. Walter bir gün Amanda’nın 
daktilosunun üzerine bir not bırakıyor: “Benim Adım Walter, ben de burada 
yaşıyorum.” İtirafının ardından başlıyor yanıtı beklemeye. Amanda’nın yanıtı 
çok geçmeden geliyor, oldukça kısa ve şaşırtıcı bir yanıt bu üstelik: “Biliyorum.” 
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Bu şekilde başlayan mektuplaşmaları yalnızlıklarını 
delen bir oyuna dönüşüyor. Her not, günden güne 
birbirleriyle ilgili pek çok şeyi öğrenmelerini sağladı-
ğı gibi heyecanlı bekleyişleri de sakin, sıradan geçen 
günlerine renk katıyor.    
Karakter sayısı kısıtlı, konusu oldukça sade olan 
kitap; anlatım biçimi, çizimleri ve hissettirdikleriyle 
gönlünüzde özel bir yere oturuveriyor. Özellikle ka-
rakterlerin hissettiği karmaşık duygularda kendiniz-
den bir parça bulmamanız imkânsız. Dostluğa, aslına 
bakarsanız yalnızlığa dair çok sözü olan bir kitap bu. 
Paylaşmanın kıymetini, paylaştıkça çoğalan duygu-
ları ve yaşanan değişimleri ince bir mizahla yer yer 
gülümsetip yer yer hüzünlendirerek aktarıyor okura.   
kATegorİler üSTü doSTluk
Amanda ve Walter’ın hüzünlerini ve yalnızlıklarını 
okurken bir çocuk kitabı için ağır duygular olduğu-
nu düşünebilirsiniz. Ama ortak yalnızlıkları birleş-
tikten sonra yakalanan o keyifli paylaşım sayesinde 
olumsuzmuş gibi tınlayan, o hani yabancılara duyu-
lan çekinceler, yalnızlık, ölüm korkusu, hiç hissedil-
memiş, hissettirilememiş sevgiler… Hepsi Amanda 
ve Walter’ın dostluğu içerisinde hafifliyor. Birbirleri-
ne gizli bir şekilde pek çok şeyi öğretiyorlar. 
Yazar klasik bir anlatım tekniği kullansa da duygula-
rı öyle ustaca ve derinlikli bir şekilde kitaba yedirmiş 
ki hayran kalmamak mümkün değil. Ayrıca hikâ-
yedeki edebi göndermeler meraklı okuyucular için 
güzel kapılar aralıyor. 
Donna Diamond’un çizimleriniyse es geçmek olmaz. 
Siyah beyaz illüstrasyonlar hikâyeyi bütünlerken, bu 
uyumlu ilerleyiş Amanda ve Walter’ın naif ve duygu-
sal dünyalarını daha da iyi algılamamızı sağlıyor. 
Yazar sınıfların, türlerin, kategorilerin üzerinde her 
canlının dost olabileceğini “Bir yazar ve bir okur, 
bir insan ve bir fare birlikte kış mevsimine bürünmüş 
dünyayı seyrettiler” cümlesiyle o kadar etkileyici o 
kadar güzel özetlemiş ki! İnsan bu cümleye bakarak 
dostluğun resmini çizebilir sanki. 
Demem o ki kitapları, yazmayı, fareleri seven ve bu 
koca dünyada kendini azıcık da olsa yalnız hissetmiş 
herkes bu kitapta çok şey bulacak. 

Çevirinin niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği
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Kâğıt uçak Ori’nin tek isteği, kendisini yapan 
çocuğun onu uçurduğundan daha fazla göklerde 
kalabilmektir. Tanıştığı huysuz ve yaralı kelebek 
Mona’yı, Kelebek Ormanı’na, arkadaşlarının ya-
nına götürme görevi ise ona istediği fırsatı sunar. 
Ama -Mona’nın da ona sertçe hatırlattığı gibi- 
başlangıçta bu uçuşu nasıl gerçekleştireceğini 
bilemez. Şansına, o sırada kuvvetli bir rüzgâr çıkar 
ve Ori, ona pek de güvenmeyen Mona’yı da sırtına 
alarak ormana doğru yola koyulur.
Ori’nin zihni, tıpkı çocuklarınki gibi şemalardan 
oluşmuştur. Şema, doğuştan getirilen en basit çer-
çevedir. Ori de kâğıttan yapılan bir uçak olarak, 
gördüğü her nesneyi kendi şemasına göre anlam-
landırır ve uçan her şeyi uçak zanneder. Zamanla 
aynı özellikte nesnelerin farklı olabildiğini keşfeder 
ve öğrenme süreci başlar. Ori, öğrenmeyi sevdikçe 
soru sorar, sorguladıkça daha çok düşünür. Üstelik 
yolculuk boyunca öğrenen ve değişen sadece Ori 

değildir. Başlangıçta hayli 
huysuz ve geçimsiz olan 
Mona, yolculuk boyunca 
dostluğun ve dayanışma-
nın değerini kavramıştır. 
Bu açıdan bakıldığında 
kitap, özellikle 5-7 yaş dö-
nemi çocukların okurken 
kendi öğrenme süreçleri-
ne tanık olabilecekleri bir 
deneyim sunar.
Ori, aynı zamanda çocuk-
lar gibi takma isimden 

Çocukları, doğayı ve renklerle oynamayı çok seven 
bir yazarın öyküsü Kelebek Ormanına Yolculuk.

hoşlanmayan, kendisine iyi davranıldığını fark eden 
ve iyilik yapmayı seven bir uçaktır. Çocuğun cansız 
bir nesne olan uçağına iyi davranması; Ori’nin ken-
disine “Kıvrık Kâğıt” ismini takan Mona’ya kızma-
sına rağmen hoşgörü göstermesi; Mona’ya yardım 
eden Ori’nin ihtiyacı olduğunda kelebeklerden yar-
dım görmesi, kitabı okuyan çocuklara olumlu davra-
nışlar konusunda örnekler vermektedir.
Kitap, hava kirliliğine ve doğayı korumanın önemine 
de değinmiştir. Şehrin üstünden uçan Ori ve Mona 
dumanlardan öksürür. Ori, insanların böyle kötü bir 
yerde nasıl yaşadığına şaşırır. Mona ise bunu insan-
ların kendi kendilerine yaptığını, doğayı yok ettik-
lerini söyler. Ori’nin aklı karışmıştır. Bir süre sonra 
havada patlayan fişeklerle karşılaştığında şaşkınlığı 
bir kat daha artar. Bu noktada, Mona’yla giriştiği 
diyaloğun son kısmı öğreticidir:

“ …
-Kuşlar üzülürken mi mutlu oluyor bazı insanlar?
-O bazılarının akıllarına bile gelmiyor ki kuşlar!
-Peki, çocuklar ne diyor bu işe? 
-Çocuklara soran mı var Ori?
-Neden sormuyorlar?”
Şöyle bir düşününce, gerçekten, neden  
sormuyorlar?

Kıvrık kâğıt 
uçabİlİr mİ?

Yazan: Tuğçe Kula Gezer

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

kelebek ormanına yolculuk
Yazan ve Resimleyen:  

Asuman Portakal
Altın Kitaplar, 36 sayfa





Selahattin Usta, Boka’nın kararını eleştirir ve sorar:  
“Savaşın kazanan tarafı olmaz, Niye arsada birlikte oynamıyorlar?”

“İlkokul dördüncü sınıfı bitirdiğim yıldı. O yaz tatilinde ailem haytalık 
etmeyeyim diye beni mahallemizdeki marangozun yanına çırak vermişti. 
Dükkânının tek işçisi Selahattin Usta, kulağının arkasından kurşun kalemi-
ni hiç eksik etmez; birbirinden güzel kapılar, pencereler, dolaplar, masalar 
yapardı. Tahtaları taşımak, planyadan çekilen kerestenin ucundan tutmak, 
ustamın aletlerini getirip götürmek, gün boyu çıkan talaşları her akşam 
süpürmek başlıca görevlerimdi. Tam da o günlerde Pal Sokağı’nın Çocukla-
rı’nı okuyordum. Kitabın kahramanı Nemeçek can ciğer arkadaşım olmuştu. 
Okuduklarımı heyecanla ustama da anlatmaya başlamıştım. Kendi çocuk-
luğuna benzettiğinden o da Nemeçek’i çok sevmişti. 
Bu kitabı sen de okuduysan hatırlarsın. Nemeçek ve arkadaşları kendilerine 
Pal Sokağı’nın Çocukları derler, başkanları Boka’dır. Sokaklarının hemen 
arkasındaki arsada oynarlar. Bir de şehirde başka bir oyun alanı kalmadı-
ğı için onların arsasına göz dikmiş Kızılgömlekliler vardır, liderleri de Atş 
Feri’dir. Roman Kızılgömlekli Pastor kardeşlerin, Nemeçek’in bilyelerine el 
koymasıyla gelişir. Nemeçek Pal Sokağı’nın en zayıfı, en korkağı, en çelim-

sizidir. Arsada herkes komutan, üsteğmen, teğmendir ama sadece o ve bekçinin 
köpeği Hektor er rütbesindedir. Ayrıca Nemeçek’in de üyesi olduğu ‘Macun Top-
layanlar Derneği’ vardır. İşi gereği elinden macun düşmeyen Selahattin Usta çok 
gülmüştü bu derneği duyunca. 
Bir gün Atş Feri, Pal Sokağı’nın Çocukları’ndan başkasının giremediği arsadan 
çocukların kırmızı yeşil bayrağını çalar. Nemeçek buna bizzat şahit olsa da korku-
sundan müdahale edemez, kaçar. Kaptırdıkları bayraklarını geri almak için ertesi 
gece Boka, Nemeçek ve bir de arkadaşları gizlice Kızılgömleklilerin karargâhına, 
Botanik Bahçesi’ne girerler. ‘Pal Sokağı’nın Çocukları buraya geldiler’ notunu 
yakalanmadan bıraksalar da bayraklarını geri alamazlar. O gece Nemeçek birin-
cisinde kazayla ikincisinde de düşmandan gizlenmek için çenesine kadar suya 
batar ve evine ıslak elbiselerle dönmek zorunda kalır.
Birkaç gün sonra Nemeçek, kendi başına Kızılgömlekliler’den bayraklarını almak 
için Botanik Bahçesine girer. Gizlendiği yerde Kızılgömlekliler’in arsayı ele geçir-
mek için saldıracaklarını öğrenir. Ardından kendileri hakkında söyledikleri aşağı-
layıcı sözleri işitince dayanamaz, yakalanma pahasına ortaya çıkarak itiraz eder. 
Bu kez de ceza olarak, Pastörler tarafından elbiseleriyle suya sokulur. Böylece ilk 
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ıslanışıyla başlayan hastalığı iyice azar. Nemeçek 
öğrendiklerini arkadaşlarına aktardığında komutan-
ları Boka, ‘Canımız pahasına olsa da arsayı savuna-
cağız,’ diye bir bildiri yayınlar. 
Hiç unutmuyorum, Selahattin Usta, Boka’nın kararını 
eleştirmiş ‘Savaşın kazanan tarafı olmaz, Niye arsa-
da birlikte oynamıyorlar?’ diye sormuştu.
Nemeçek peş peşe ıslanmaktan çok kötü zatürre 
olur. Yüksek ateşle evde yattığından Pal Sokağı’nın 
Çocukları’nın savunma hazırlıklarına katılamaz. Kı-
zılgömlekliler’in saldırısıyla arsada amansız bir savaş 
başlar. Savaşı, hasta yatağından kalkıp son anda ge-
len ve hastalığının verdiği güçle Atş Feri’yi yere çalan 
Nemeçek sayesinde Pal Sokağı’nın Çocukları kazanır. 
Kitabın başlarında korkak olduğu gerekçesiyle adı 
küçük harflerle ‘Macun Toplayanlar Derneği’nin def-
terine yazılan Nemeçek’in ismi bu kez büyük harflerle 
düzeltilir. Arsadaki rütbesi de erlikten yüzbaşılığa 
yükseltilir. Bütün bunlar onu arkadaşlarının gözünde 
kahraman yapsa da Nemeçek iyileşemez, ölür; evet 
yanlış duymadın ölür. Biliyor musun Nemeçek’in ölü-
mü benim karşılaştığım ilk çocuk ölümüydü. Hem Ne-
meçek hem de arsanın üzerine ev yapılacağı için ne 
çok ağlamıştım. Sonuçta iki grup da kaybetmişti. 
Nemeçek’i oğlu gibi seven, roman hiç bitmesin iste-
yen ustama bu kötü haberi vermek tabii bana düştü. 
Ertesi sabah ustam beni erkenden dükkânın kapısın-
da bulunca  ‘Hayırdır?’ dedi. Başımı kaldırmadan 
‘Nemeçek,’ diyebildim. ‘Bir şey mi oldu yoksa?’ diye 
sordu. Gözyaşlarımı tutamadım, ‘Nemeçek öldü.’ Us-
tam usulca elini omzuma koydu, ‘Başımız sağ olsun.’ 
Gözleri dolmuştu. Bakışlarını benden kaçırarak dük-
kâna girdi. Elinde sarı bir teksir kâğıdıyla döndü. Ku-
lağının arkasındaki kalemi alıp kâğıtla birlikte bana 
verdi. ‘Yaz bakalım evlat,’ dedi içini çekerek ‘Cenaze 
nedeniyle bugün kapalıyız.’  O sabah dükkânı açtığı-
mız gibi kapattık.”
Bütün bunları, sanki çocukluğunu yeniden yaşar 
gibi anlatan orta yaşlı arkadaşıma inanmaz gözler-
le baktım. Halimden anlamıştı, bana “Bu hikâyeyi 
uydurduğumu düşünüyorsun değil mi?” diye sordu. 
Yanıt vermedim. Ayağa kalktı, kütüphanesinden Pal 
Sokağı’nın Çocukları kitabını çıkartıp bana uzattı. 
Kitabın sayfalarını karıştırırken elime sarı bir kâğıt 
geldi. Yırtmamaya çalışarak özenle açtım. Üzerinde, 
kurşun kalemle yazılmış çocukça bir el yazısı vardı 
“CENAZE NEDENİYLE BUGÜN KAPALIYIZ”.



Kitaplara dair merakı kışkırtan, okumayı özendiren etkinlikler  
yayınlamayı sürdürüyoruz.

BİR DUYGUYU ANLAMAK VE 
ANLATMAK

Yazan: Nilay Yılmaz
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yaş grubu: 9+ yaş
Malzeme: Dergilerden kesilmiş resimler, semboller, 
renkler, somut soyut farklı boyutlarda her türlü resim 
ve gerçek nesneler (bu görseller ve oyuncak, biblo, 
eşya vb. gerçek nesneler farklı duyguları ifade ede-
cek açıklık ve esneklikte olmalı), renk kartları
Süre: 1-2 ders saati 
kazanımlar: Karakterlerin duygularının soyut ve 
somut ifade biçimlerini düşünür. Aynı duygunun 
farklı biçimlerde ifade edilebileceğini fark eder. Nes-
neler/renkler/formlar arasında ilişki kurarak anlamlı 
bir bütün oluşturur. Olayları, karakterleri, duyguları 
anlatan ipuçlarını inceleyerek bunları öyküyle iliş-
kilendirir. Soyut ve somut ipuçlarından yola çıkarak 

tahminde bulunur. Düşüncelerini yaratıcı yollarla 
ifade eder.
Ön Çalışma: Bu çalışma tüm grubun okuduğu bir 
kitap için sınıf içi uygulama ya da bir proje çalışması 
olarak yapılabilir. Uygulamaya geçmeden önceki 
hazırlık aşamasında herkes, kitapta karakterlerden 
birinin yaşadığı bir duyguyu söyler. Bu duygular 
(korku, öfke, huzursuzluk, neşe, öfke, mutsuzluk, 
heyecan vb.) listelenir ve bunların içinden 10 duygu 
seçilerek küçük kağıtlara yazılır (Aynı duygu 2-3 kez 
yazılabilir. Gruptaki çocuk sayısı çoksa 10’dan fazla 
duygu da seçilebilir). Kağıtlar katlanır. Ön hazırlıkta 
ayrıca dergilerden somut ve soyut resimler, sembol-
ler, renkler vb. görseller kesilir. Bu resimlerin çok 
sayıda ve farklı boyutlarda olması çalışmayı daha 
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renkli kılacaktır. Görsellere ek olarak oyuncak, biblo, 
eşya vb. her türlü gerçek nesne seçilir.
uygulama:
Birinci aşama: Çocuklar duygu kâğıtlarından birini 
çekerler ve hangi kâğıdı/duyguyu seçtiklerini arka-
daşlarına söylemezler. Seçtikleri bu duyguyu kitapta 
hangi karakterin yaşadığını, o an neler hissettiğini, 
bunu çevresine ya da kendisine nasıl yansıttığını 
(neler yaptığını ya da yapmadığını) düşünürler. Seç-
tikleri duyguyla ilgili kitapta geçen en az bir olay/
an bulmaya çalışırlar. Daha sonra görseller ve gerçek 
nesneler yere/masaya ya da mekan içinde dağınık 
bir şekilde yerleştirilir. Çocuklar dolaşarak bu gör-
selleri inceler ve seçtikleri duyguya uygun olduğunu 
düşündüğü görsel ve gerçek nesnelerin ne olabile-
ceğine karar verirler. Seçimlerini ve eşleştirmelerini 
unutmamak için gerekirse not tutabilirler. Bu çalış-
madaki amacımız çocukların bir duyguyu görseller 
ve nesneler içinden seçecekleri bir renkle, şekille 
vb. eşleştirmeleridir. Örneğin; heyecan duygusunu 
seçen biri bu duyguyu anlattığını düşündüğü sarı 
rengi, bir nesneyi (örneğin zıplayan lastik bir top) ya 
da seçtiği heyecan duygusuyla eşleştiğini düşündü-
ğü herhangi bir resmi (yarışmayı bekleyen sporcular 
ya da hediye paketi açan biri vb.) eşleştirebilir. Bu 
bağlantıları kurmak ve neden-sonuç ilişkisini yapı-
landırmak elbette bireysel bir bakışın ve yorumun 
ürünü olacaktır. Burada önemli olan nokta soyut bir 
duygunun ifadesini somutlaştıracak renk, simge, 
nesne vb. bulabilmek ve bu eşleşmeyi kitaptaki bir 
detayla gerekçelendirebilmektir. Bu seçimler gözle 
yapılmalı yani seçilen resimler ele alınmamalıdır. 
Böylece aynı görselin ve nesnenin farklı çocuklarca 
farklı duyguları ifade etme aracı olabilme esnekliği 
sağlanmalıdır. Eğer bu etkinlik bir proje çalışması 
olarak yapılırsa çocuklardan bu görselleri kendileri-
nin bulmaları istenebilir.
Çocuklara rehber sorular vermek gerekçelendirme 
süreçlerini yapılandırmada yol gösterecektir.
Rehber sorular:
- Sence bu duyguyu kim ne zaman hissetmişti?
- Neler olmuştu? Neden böyle hissetmişti?
- O anda yaşadığı bu duyguyu sence en iyi hangi renk 
anlatabilir? 
- Görsellerden ve nesnelerden hangisi sana o duygu-

yu çağrıştırıyor? Bu görsellerdeki hangi ayrıntı ya da 
nesne sana bu duyguyu hissettiriyor?
- Seçtiğin renk-şekil-sembol-resim-nesne vb. şey bu 
duyguya sebep olan hangi olayı sana anımsatıyor? 
Bu görselle sence bu duygu ya da olay arasında nasıl 
bir ilişki var? 
Çocuklara rehber soruların verilmesi onların ne-
den-sonuç ilişkilerine dair düşünmelerine, soyut ve 
somut bağlamları eşleştirirken tesadüfi ve keyfi ol-
mayan bağlantılar kurmalarına yardım edeceği için 
önemlidir. Böylece çocuklar hem kitaptaki ayrıntıları 
belirli bir amaç doğrultusunda gözden geçirir hem 
de seçtikleri duyguyu kitapla doğrudan ilgisi olma-
yan görseller yardımıyla nasıl anlatabileceklerini 
düşünürler. 
İkinci aşama: Duyguyu seçme ve eşleştirme çalışma-
sı tamamlandıktan sonra çocuklar sözlü ya da yazılı 
olarak sunum yapabilirler. Sözlü anlatımı yapacak bir 
çocuk ortaya gelir, seçtiği resimleri, nesneleri önüne 
alır. Duygunun ne olduğunu arkadaşlarına söylemez. 
Sadece bu duygunun kitaptaki hangi karaktere ait 
olduğunu açıklar. Diğerleri bu ipuçlarına bakarak 
bunun listelenen duygulardan hangisi olduğunu 
bulmaya çalışır. Çalışmayı daha etkileşimli ve aktif 
yapmak isterseniz, yarışma formatında yapabilir ya 
da çocuklardan anlatıcıya evet-hayır soruları sorma-
larını isteyebilirsiniz. Örneğin; çocuklar “Bu kuş öz-
gürlüğü mü anlatıyor? Bu şekiller kitaptaki şu olayla 
mı ilgili?” vb. evet-hayır soruları sorarak tahminlerini 
güçlendirmeye çalışırlar. Ancak “Bu görselde mut-
suzluk mu var?” vb. diye doğrudan duyguya yönelik 
bir soru sorulmamalıdır. Çocukların her ayrıntıyı 
birbiriyle ilişkilendirmeleri, akılcı düşünerek bir 
tahminde bulunmaları sağlanmalıdır. Anlatıcı, ancak 
doğru tahmin yapıldıktan sonra görselleri ve nesne-
leri nasıl eşleştirdiğini anlatabilir. Tahminler doğru 
değilse, anlatıcı duygunun ne olduğunu söylemeden 
görsellerini anlatır ve dinleyenlere yeni ipuçları 
verir. Bunlara dayanarak çocuklara son bir tahmin 
hakkı daha verilir.
Bu etkinlik hem soyut bir kavramı somut biçimde 
ifade etme ve yaratıcı düşünme becerilerinden akı-
cılık-detaylandırma-esneklik bileşenlerini geliştirme 
çalışmalarını hem de okuma-anlama becerilerini 
derinleştirme ve bağlamlar arası neden-sonuç ilişki-
lerini yapılandırma uygulamalarını içermektedir. 
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