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35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, “Felsefe ve İnsan” 
teması ile 12 Kasım’da kapılarını açıyor. Onur yazarı, filozof-
akademisyen Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi olan Fuar’da; Türkiye 
Felsefe Kurumu da çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Kurumun 
etkinlikleri arasında çocuk ve gençlere yönelik olarak; 
“Eğitim Hakkı”, “Farklılıklar”, “Eleştirel Okuma ve Düşünme” 
gibi atölye başlıkları bulunuyor.
Fuar’ın bu seneki onur konuğu ise Almanya. 30 yayınevi 
ve 13 yazarla Fuar’a katılacak olan Almanya’nın sloganı: 
“Sözcüklerin Etkisi-Worte Bewegen”. Alman edebiyatını 
temsilen okurlarıyla buluşacak isimler şöyle: Emine Sevgi 
Özdamar, Wilhelm Schmid, Ilija Trojanow, Peter Schneider, 
Olga Grjasnowa, Judith Kuckart, Finn-Ole Heinrich, Jan von 
Holleben, Ute Wegmann, Matthias Göritz, Achim Wagner, 
Tobias Hülswit ve Canan Topçu.
800’den fazla yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı 
Fuar boyunca okurlar, pek çok yeni kitapla buluşmanın yanı 
sıra imza günleri, söyleşi, dinleti gibi etkinliklere de katılım 
sağlayabilecekler.
İyi Kitap ise Fuar’ı, her zamankinden daha hacimli bir sayı ile 
karşılıyor. Bütün bir ay boyunca elinizden bırakmayacağınızı 
umduğumuz, dolu dolu bir dergi hazırladık size. Fuar’ın 
Alman konuklarından, yazar Finn-Ole Heinrich ile çevirmeni 
Olcay Mağden Ünal’ın söyleşisi, ilginizi çekeceğini 
düşündüğümüz içeriklerinden yalnızca biri. Diğerleri ise 
sayfalarımızda sizleri bekliyor...

Safter Korkmaz

merhaba
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Kamerayı çocukların dünyasına çeviriyor gibi görünse de Sempé’nin karikatürlerini 
biraz derinlemesine inceleyince, aslında onun tuhaf bir şekilde çocuğun durduğu 

yerden yetişkinin görüntüsünü sunduğunu fark ediyoruz.

Gönüllere taht kurmuş Pıtırcık serisi; yıllarca çok 
satanlar listesinden inmeyen eserlerin sahibinden 
Bay Sommer’in Öyküsü; Nobel ödüllü yazardan 
Babam ve Ben... Okura ulaşmak için herhangi bir 
desteğe ihtiyaç duyar mı dersiniz bu güçlü metin-
ler? Kelimeler ziyadesiyle yetmez mi bu eserleri 
yaratan Goscinny, Süskind ve Modiano’ya? Bu 
soruların cevabını Rene Goscinny’nin kızı Anne 
Goscinny veriyor; “Çizgi olmazsa sözün rengi so-
lar” diyerek babasının yol arkadaşı Jean-Jacques 
Sempé’yi taçlandırıyor. Bu üç ehil kaleme eşlik 
etmek her baba yiğidin harcı değildir. Ancak o 
usta kalemlerin ruh ikizi olabilecek kadar öyküsel-
liği güçlü bir çizgiye sahip olmak gerekir. Sempé 
tam da böyle bir çizer işte. Her bir resmi kapsamlı 
bir öykü anlatır. Uzun uzun bakıp, kurgusunu ağır 
ağır çözesiniz gelir. Sempé’nin çizimlerinin usta 
kalemlerin metinlerine eşlik etmesi, leziz bir ye-

meğe ocağın altı kapatılma-
dan önce son bir kez tadına 
bakarak bir tutam tuz, bir 
tutam baharat eklenmesi 
gibidir. Sözle çizgi birle-
şince eser kıvamını bulur, 
tadından geçilmez.
Peki ya söz olmadığında çiz-
ginin kaderi ne yöne gider? 
Sempé hayranları Çocuklar 
ve Diğer Şeyler’de bu kez 
Sempé’yle baş başa bir yol-
culuğa çıkıyor. Çoğu zaman 
sözsüz, bazen de kısacık 

Yazan: Tülin Kozikoğlu

cümlelerle kurguladığı karikatürlerinden oluşan bu 
albümle çocukların aynı anda hem derinlikli hem 
vurdumduymaz, hem ağırbaşlı hem afacan, hem cid-
di hem oyunbaz, hem saf hem kurnaz, hem bağımlı 
hem özgür, hem çekingen hem cesur, hem gerçekçi 
hem de hayalperest olmayı başaran dünyasına taşı-
yor bizleri Sempé. Her ne kadar bir yetişkin olarak 
kamerayı çocukların dünyasına çeviriyor gibi görün-
se de Sempé’nin karikatürlerini biraz derinlemesine 
inceleyince, aslında onun tuhaf bir şekilde çocuğun 
durduğu yerden yetişkinin görüntüsünü sunduğunu 
fark ediyoruz. Kimin neye baktığını, neyin nerede 
başlayıp nerede bittiğini ve en önemlisi kimin altta 
kimin üstte durduğunu çözmekte zorlanıyoruz... Tıp-
kı bir Escher tablosu gibi! 
Sempé’nin karikatürleriyle çoğu kez daha dün gibi 
gelen çocukluğumuzdan nasıl da ışık hızıyla uzak-
laştığımızı, yanıbaşımızdaki çocuklarımıza aslen 
ne kadar da uzak olabildiğimizi ve unumuzu eleyip 
eleğimizi astığımızı sandığımız bu yaşımızda esasen 
daha kırk fırın ekmek yememiz gerektiğini hatırlıyo-
ruz. En derinlikli meseleleri tam kalbinden vurduğu 
sahnelerini yüksek bir noktadan bakıyormuşcasına, 
tepeden ve uzak bir bakış açısıyla çizmesi, ayrıca en 
karmaşık çelişkileri inanılmaz yalın çizgilerle sun-
ması da galiba Sempé’nin bu ironiyi bize hatırlatmak 
için oynadığı muzip bir oyun.

Çizimlerin ifade gücü
Eserin özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Dünyaca ünlü Fransız karikatürist Jean-Jacques Sempé’den,
her yaştan okuru, çocukların sınırsız evrenine davet eden bir kitap.
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Çocukl a r
ve diğer şeyler

Türkçeleştiren: Şirin Etik

Sempé

Çocuklar ve Diğer Şeyler 
Jean-Jacques Sempé

Türkçeleştiren: Şirin Etik
Desen, 64 sayfa
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Sisin
Sakladıkları

Miyase
Sertbarut

Issız bir köyde süregiden 
günlük yaşamı, nefes 
kesici bir maceraya 
dönüştüren bir roman.

Miyase Sertbarut’un ünlü eseri Sisin Sakladıkları açığa 
çıkarılmayı bekleyen tüm gizemiyle, Tudem Modern 
Klasikler koleksiyonu içinde yeniden okurunu selamlıyor…

“Sisin Sakladıkları heyecanlı bir roman; günümüzde 
geçen, çağı yakalamış, şimdinin çocuklarını kesinlikle  
çok heyecanlandıracak bir roman hem de.” 

Radikal Kitap
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Michael Morpurgo

Savaş Atı

Savaşa dair her şeyi 
bir atın gözünden 
anlatan, kuşkusuz  
en tarafsız hikâye.

Morpurgo’nun hem filme hem tiyatroya uyarlanan, 
dünya çapında büyük ilgi gören eseri Savaş Atı, 
şimdi Tudem Modern Klasikler koleksiyonunda…

“Savaş ve hayvanlar hakkında kaleme aldıklarıyla 
harikalar yaratan Michael Morpurgo, öğüt verici bir 
üslup takınmaksızın, önemli duygulara ve hislere  
ışık tutuyor.” 

Guardian
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İki çocuğun gözünden 
savaşın acımasızlığını 
gösteren, dokunaklı 
ve çarpıcı bir hikâye.

John Boyne’un tüm dünyada yüz binler satan muhteşem 
romanı Çizgili Pijamalı Çocuk, Tudem Modern Klasiklerin 
çatısı altında, okuruyla tekrar buluşuyor…

“Yazar, kitap boyunca okurun hep bir adım önündeki 
konumunu korurken, öldürücü darbeyi son sayfalarda 
indiriyor.”

The Independent
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Mavi 
Zamanlar

Mavisel 
Yener

Antik Alyanoi’nin 
altında büyük bir sır var; 
dünyayı bile yerinden 
oynatabilecek bir sır.

Mavisel Yener’in ölümsüz eseri Mavi Zamanlar, arkeoloji 
ve masalların sihrini peşine katıp okurun önünde 
kocaman bir kapı açıyor ve Tudem Modern Klasikler 
koleksiyonundaki özel yerini alıyor.

“Geçmişten günümüze var olan değerlere sahip çıkışın  
bir öyküsü var bu kitapta. Mavi Zamanlar, Alyanoi’nin 
sessiz çığlığı!”

Cumhuriyet Kitap

TÜYAP
 İSTANBUL        

 KİTAP FUARI

SALON  2
No: 2401/A

Tüm zamanların

en çok okunan Tudem kitapları

yepyeni bir koleksiyonda bir araya geliyor!



Kasım 2016 | 3 

O bize huysuzluk etme hakkımızı geri verdi; yıllar önce elimizden, “içimizi pozitif 
tutalım” mavalıyla alınmış adamakıllı ekşime hakkımızla, bizi yeniden kavuşturdu. 
Bundan böyle şişeler patlayıp, duvarlar yoğurda bulanabilir; bir şeyler şangırdayıp 
patlayarak çatlayabilir. Ve eğer biri canımızı sıkarsa ona adıyla seslenmeyiz olur 
biter, gereksiz nezaket gösterilerine artık yer yok. Ekşilina hayatın gerçeklerini 
tokat gibi yüzümüze çarptı. 
Sırf adıyla bile bambaşka bir kitap olduğunu belli eden Eşsiz Benzersiz, Alışılma-
dık Derecede Çarpıcı, Sınırsız Mucizevi Ekşilina’nın Hayret Verici Maceraları kal-
dığı yerden devam ederken yazarı Finn-Ole Heinrich’le söyleştik. Serinin ikinci ve 
üçüncü kitaplarının çevirmeni olmamın affına sığınarak kendisine hem Ekşilina’yı 
hem yazım dünyasını hem de İstanbul’u sordum. Yazarın içtenlikle verdiği cevap-
lar İyi Kitap okurlarına selamıyla birlikte huzurunuzda! 

Bir yandan çocuklar için bir yandan da genç ve yetişkinler için yazıyorsunuz. 
İkisini de iyi yapabilen yazar bulmak çok zor, hazır yakalamışken sorayım: 
Çocuklara ve yetişkinlere yazmak arasında bir fark görüyor musunuz?
Hayır, benim için çocuklara yazmakla genç ya da yetişkinlere yazmak arasında 
öyle çok büyük bir fark yok. Belki de işin sırrı buradadır (En azından kendi adıma 
her iki tarafa yazma işini aynı kefede ele alma hakkım olduğunu düşünürsem): 
Genç okurlara “tepeden bakmamak”, onlara yaranmaya çalışmamak, onları kü-
çümsememek, sırf yaşları küçük diye onlardan daha azını beklememek. Yazdığım 
her neyse onun öncelikle benim ilgimi çekmesi, beni heyecanlandırıp coşturması 
lazım. Bu çocuk kitapları için de geçerli yetişkin kitapları için de. 

“Yazdığım her neyse onun öncelikle benim ilgimi 
çekmesi, beni heyecanlandırıp coşturması lazım. Bu 
çocuk kitapları için de geçerli yetişkin kitapları için de.”

Ekşİlİk üzerİne

tatlı bİR

söyleşİ

Söyleşi: Olcay Mağden Ünal
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Aslında buradan şu konuya gelmek istiyorum: 
Çocuk kitaplarınızı yazarken kendinizi bir yerde 
durdurup “Hey bir dakika, şimdi çocuklar için 
yazıyorum, kendimi biraz frenlesem iyi olur,” de-
diğiniz oldu mu? Demek istediğim bir yerde oto 
sansür mekanizması harekete geçiyor mu? 
Hayır. Ancak elbette bunu benim gibi görmeyenler 
var (özellikle de yayınevlerinde). Burada çocuklara 
karşı geliştirilmiş ilkesel bir tutum açığa çıkıyor: 
Onlara ne kadar güvenilebilir? Onlardan ne kadarı 
beklenir?
Hâl böyle olunca ben de kendi duruşumu hararetli 
bir şekilde savunuyorum, her ne kadar kafamdaki 
tüm çocuklar için geçerli olmasa da. Ne de olsa ikisi 
birbirinin aynısı olan çocuk diye bir şey söz konusu 
değil. Bazıları daha fazla korumaya ihtiyaç duyar, 
bazılarıysa daha çok samimiyete.
O zaman ortaya ikinci bir soru çıkıyor, o da edebiyat-
tan ne beklenildiği. Bu bağlamda sıklıkla rastladığım 
şey çocuk ve gençlik edebiyatından “etliye sütlüye 
karışmamasının” ya da “pedagojik olarak kusursuz 
olmasının” beklenmesi. Evet, kitabın içinde çatış-
malar çıkabilir, ama bunlar çözülmeli ve çocuklara 
örnek olmalı. Dil seçiminde konuşulan değil, konu-
şulması beklenen dil öne çıkmalı. Çocuklar ebeveyn-
lerinin onlara sunmak istedikleri dünyayı öğrenebi-
lecekleri kitaplar okumalı. Ben buna katılmıyorum. 

Şimdi de Ekşilina’ya gelelim: 
Ekşilina’nın üslubu ve olayları 
anlatış tarzı çok eğlenceli, ama 
hikâyenin konusu epey üzücü. 
İkinci kitabı çevirirken bir yan-
dan gülüp bir yandan ağladım. 
Ekşilina’nın yaşadıkları bir ço-
cuk için altından kalkması güç 
şeyler. Bu yazmaya başlamadan 
önce özellikle amaçladığınız bir 
şey miydi yoksa kendiliğinden 
bu şekilde mi doğup gelişti?
Yazmaya başlamadan önce hikâ-
yeyi enine boyuna düşündüm. 
Yazmaya koyulduğumda her şey 
kafamda tasarlanmış haldeydi, 
aynı zamanda mizah/hafiflik ve 
keder/ağırlık dengesi de.

Ekşilina sadece hikâyesiyle değil aynı zamanda 
kitaptaki karakterleriyle de dikkat çekici bir seri. 
Peynir Generali, Paul, Ludmilla, Yarabere Jack, 
Flamingo ve hatta hikâyede çok da büyük rolleri 
olmayanlar bile. Hepsi öyle canlı ve detaylı bir 
şekilde anlatılmış ki. Yazmaya başlamadan önce 
karakter analizi yapıyor musunuz ve kafanızda bu 
yan karakterlerden biriyle ilgili yeni bir hikâye 
var mı? Ben şahsen Peynir Generali’nin gençliğini 
ve yaşadığı maceraları epey merak ediyorum. 
Karakterleri daha yakından tanımak için onlara ge-
nelde bir biyografi yazarım. Ve evet: Peynir Genera-
li’yle ilgili kitaba koyamadığım bir sürü detay daha 
var. Bu muhtemelen sinema eğitimimden kalma bir 
çalışma alışkanlığı. Karakterlerle ilgili senaryoda 
yazandan daha fazla bilgiye sahip olursanız aktör ya 
da aktrislerin o karakteri daha iyi anlayıp canlandır-
malarına yardımcı olabilirsiniz.

“Yaşam bir tavakekidir. Biraz tuzlu biraz tatlı!” 
ve buna benzeyen diğer muhteşem lafları, hare-
ketleri ve fikirleri. Gerçek hayatta bir Peynir Ge-
nerali var mı, yani o tanıdığınız biri mi? 
Umarım vardır! Ama ne yazık ki ben onu (henüz) 
tanımıyorum.



Beni Ekşilina’da en çok heyecanlandıran şey-
lerden biri de hikâyedeki detayların zenginliği 
ve de semboller: Annesinin şalı, mavili beyazlı 
koltuk, zebra ve onun adama yazdığı mektuplar, 
ayakkabı bağcığı, annesinin saç yumağı. Hepsi 
de Ekşilina için çok önemli ve bunlar hikâyenin 
gidişatında da önemli role sahipler. Sizin haya-
tınızda da böyle değer verdiğiniz eşyalar ya da 
semboller var mı?
Sanırım hayır ya da en azından bu şekilde değil. 
Ancak burada da aslında o sembollerin edebi olarak 
anlamları söz konusu. Ekşilina için bu nesnelerin 
ya da eşyaların kendilerinin o kadar önemi yok, asıl 
önemli olan ne ifade ettikleri. Yani öyle sanıyorum 
ki sözünü ettiklerimiz onun hayal gücü ve bu edebi 
anlamla alakalı. Bu bağlamda  ben de Ekşilina’yla 
aynı fikirdeyim.

Ekşilina’da hoşuma giden bir diğer şey de karak-
terlerin cinsiyetlerinin bir öneminin olmaması. 
Evet, Ekşilina’nın kız olduğunu biliyoruz, ama ki-
taplarda bu durup durup vurgulanmıyor. Altı çizi-
len Ekşilina’nın annesiyle babası ayrılmış, annesi 
hasta düşmüş ve krallığını terk etmek zorunda 
kalan bir çocuk olması. 
Çocuklarla konuştuğumda bana şu erkek-kız ki-
tabı ayrımından nefret ettiklerini söylüyorlar. Siz 
ne düşünüyorsunuz, bir tür böl ve yönet taktiği mi 
bu, neden bu pazarlama stratejisi inatla sürdürü-
lüyor ve size bir yansıması oluyor mu?
Çocukların size bu ayrımdan hoşlanmadıklarını 
söylemesi ne kadar hoş, bu beni sevindirdi doğrusu. 
Şahsen benim için başkahramanın erkek ya da kız 
olması hiçbir şey değiştirmiyor. Asıl önemli olan 

karakterlerin ilgi çekici ya da sıkıcı olup olmadık-
ları. Almancada futbolla alakalı şöyle bir laf vardır: 
Genç ya da yaşlı futbolcu yoktur, iyi ya da kötü fut-
bolcu vardır. 
Ve pazarlama stratejilerine gelirsek, hah o işten hiç 
anlamam. Benim yazım tarzım açısından en ufak bir 
anlamları yok. Ayrıca bana bu yönde talimatlar vere-
cek yayınevleriyle de çalışmam.

Ve son olarak: İstanbul, Räuberhände romanınız-
da önemli bir rol oynuyor. Kitap henüz Türkçeye 
çevrilmedi ama yine de sormak istiyorum: Bir 
süredir İstanbul ve genel olarak Türkiye yoğun bir 
değişim geçiriyor. Bu kitabı yazdıktan sonra şehri 
ziyaret edip bu değişime tanık oldunuz mu ve İs-
tanbul’un sizin için özel bir anlamı var mı?
Evet, doğru, hikâyenin yarısı İstanbul’da geçiyor ve 
kitap Hamburg’da lise bitirme sınavı konusu olarak 
ele alınıp okullarda sıklıkla okunduğundan filminin 
çekilmesi söz konusu oldu. Türkiye’deki ve özellikle 
de İstanbul’daki köklü değişiklikler şu sıralar senar-
yo yazımı süreci için de önemli bir mesele. Kitabı 
2006 sıralarında yazmıştım, yani tamamen bambaş-
ka bir zamanda. Şimdi gerçekten de şu soruya cevap 
bulmak gerekiyor: 2017’de İstanbul’da bir film çekip 
bu değişimi göstermemek mümkün mü? 
Tam olarak iki yıl önce İstanbul’a geldim, yine bu 
film projesi için. Doğru yazabilmek için şehrin at-
mosferini kendi gözlerimle görmek istemiştim. Ama 
kaldığım süre yeterince incelememe izin verecek ka-
dar uzun değildi, ayrıca İstanbul’da soru sorabilece-
ğim ve konuşabileceğim birileri de yoktu. O yüzden 
Kasım’da havayı koklayabileceğim için gerçekten 
heyecanlıyım. Ve umarım İstanbul Kitap Fuarı’nda 
ilginç sohbetler yapma olasılığı da elde ederim. 
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Ekşilina’nın Hayret Verici Maceraları:  
Yıkık Dökük Krallığım
Finn-Ole Heinrich
Resimleyen: Rán Flygenring 
Türkçeleştiren: Tuvana Gülcan
Tudem Yayınları, 176 sayfa

Ekşilina’nın Hayret Verici Maceraları 2: 
Mucize Beklerken
Finn-Ole Heinrich
Resimleyen: Rán Flygenring 
Türkçeleştiren: Olcay Mağden Ünal
Tudem Yayınları, 208 sayfa
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Rutinlerin uyuşukluğundan sıyrılanlar pek azdır. 
Bu uyanışın ardından güvenli bölgelerini terk 
edecek cesareti göstereceklerse daha da az. Ayı 
George onlardan biri. İçimizdeki vahşiyi temsil et-
tiğini söylemeyi çok isterdim, lakin kendisi ehlî ve 
oldukça kibar bir ayı. Onun rutinler döngüsündeki 
uyanışıysa ormanda bulduğu bir kitapla başlıyor.
Hayatın basit zevkleri yetmez olduğu ve bir şeyleri 
sorgulamaya başladığımızda, çevremiz de bize 
yetmemeye başlar. Canımız kadar sevdiğimiz kişi-
ler bile bir noktada sorgulamaların yarattığı boş-
luğu dolduramaz. Bilmek isteriz. Görmek isteriz. 
Boşlukları doldurmak isteriz. İşte böyle anlarda, 
bilinmezliğin dünyasına açılan yegâne kapı daima 
kitaplardır. Elbette bir o kadar da okurunu omuz-
larından tutup silkeleyerek rutin ve uyuşukluğun 
etkisinden kurtaran da…

Ayılar Kitap Okumaz; 
kardeşleri balık avlar, 
uyur ve daha pek çok 
ayı davranışı sergiler-
ken hayatı sorgulamaya 
başlayan George adlı 
ayının hikâyesi. Eğlen-
celi bulduğu hayatın 
bundan ibaret olup ol-
madığını merak ediyor 
o. Uyanışı adım adım 
gerçekleştiriyor. Sonra 
kafası sorularla dolu 
hâlde ormanda gezer-
ken bir kitap buluyor. 
O an içine doğuyor 

Tüm uyarılara rağmen güvenli bölgesini ve rutinleri 
terk eden George şehre indiğinde, biz de hayata karşı 
gözlerini açmış insanların hissettiği o ürkmeyi yaşıyoruz.

cevapların burada gizli olduğu. Ne var ki George her 
ayı gibi okuma yazma bilmiyor. Olsun! Şehirde ona 
okuyacak birileri mutlaka vardır! Kitabı da sahibine 
teslim edebilir böylece.
Tüm uyarılara rağmen güvenli bölgesini ve ru-
tinleri terk eden George şehre indiğinde, biz de 
hayata karşı gözlerini açmış insanların hissettiği 
o ürkmeyi yaşıyoruz. İnsanlar George’dan kaçıyor. 
Polisler George’u tutuklamaya çalışıyor. Maalesef 
ki bu sahneler buraya kadar çok mantıklı olsa da 
fazlasıyla yumuşatılmış biçimde geçiliyor. Kitabın 
sahibi küçük kızımız Clementin’in George tutukla-
nırken araya girişi ve kızın annesinin de bu dev ayıyı 
hemen benimseyip tutuklamaya engel oluşu biraz 
kafa karıştırıcı. Gerçeklikten uzak olduğu gibi, şu 
ana dek ait olunmayan ancak parçası olmak istenen 
yere ayak basmış bireyin yaşayacağı zorlukları bü-
tünüyle yansıtmayan, yanlış yönlendirici bir mesaj 
da içeriyor. Hâlbuki buraya kadar harika olan eserde 
tüm o zorlukları aşan bir Ayı George ve Clementin 
dostluğu görmek isterdim. Neyse ki Clementin’in 
okumayı öğreniyor oluşuyla George eriyor muradı-
na ve okumanın paylaşmak demek olduğunu gönül 
rahatlığıyla görüyoruz.
George’un baştaki hayatı sorgulayışlarıyla bize bir 
vaatte bulunan eser, maalesef bu soruyu yanıtsız 
bırakıyor olsa da kitap okumanın ve sorgulamanın 
çetrefilli yollarına yumuşak bir geçişi andırıyor.

Yazan: Hazal Çamur

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi

Redaksiyon

Ayılar Kitap Okumaz
Emma Chichester Clark

Türkçeleştiren: Derin Erkan
1001 Çiçek Kitaplar, 32 sayfa

Oku bakayım: A-yı!
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Savaş 
çocuğa  
ne der?

2015 Tudem Roman Ödülü’nü kazanan 
Kuş Olsam Evime Uçsam, her satırı 
sevgiyle dokunmuş bir kitap.

Çocukları oyunla, yaramazlıkla, gevrek kahkahalarla ilişkilendirme klişemiz 
vardır. Ne de olsa mutluluk çocuğa bir başka yakışır. Gel gör ki dünya üzerinde 
kötülüklerden en çok nasiplenen, felaketleri en derinden yaşayanlar da yine ço-
cuklar. Savaşlar ne zamandır cephelerle sınırlı değil. Bombalar günlük hayatın 
ortasında patlıyor. Suriye’deki savaşı haberlerden takip ediyoruz da bir çocuğun 
gözünden ve dilinden doğrudan tenimizde hissetmek çok farklı bir deneyim. 
Güzin Öztürk’ün Kuş Olsam Evime Uçsam kitabı, bu zor olana talip olmuş. Öz-
türk, Beşir’le Beşir’in gözünden savaş ve hayatla tanıştırıyor bizi.

HASSAS AMA DAYAnıKLı
Beşir’in ağzından birinci tekil şahısta yazılan kitap, Halep’teki hayatı tepesine 
inen bombalarla yerle bir olan bir çocuğun şahsında savaşın ve göçün çocuklara 
neler ettiği gerçeğiyle tanıştırıyor bizi. Beşir için savaş, hep bir şeyleri daha kay-
betmek demek. Geriye kırmızı oyun arabasını bırakıp da giden arkadaşı Emir’i, 
eve dönmeyen ağabeyi Ahmet’i, gidemediği okulu, yiyemediği yemeği… Kurşun 
sesini arı vızıltısına, füze sesini ıslığa benzettiği dünyası kan ve korku dolu. So-
nunda onun da ailesi artık ev olmayan bu yeri terk etme kararı almak zorunda 
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kalıyor. Bu andan itibaren de savaşı görmüş Beşir’in 
hayatına göç ve sığınmacılık hikâyeleri ekleniyor. O 
zaman anlıyoruz ki Beşir hassas ama dayanaklı, kırıl-
gan ama çok güçlü bir çocuk. Tıpkı bütün çocukların 
olduğu gibi. 
Eline ağabeyinin kendisi için yaptığı tahtadan oyun-
cak arabasını alıp yollara düşüyor Beşir ailesi ve 
kurtardıkları diğer aileyle birlikte. Yolculuk denilen, 
bir kamyonetin içinde günlerce örtü alına büzülmek 
demek. Her durdurulduğuna korkmak ama yine de 
devam etmek demek. Yola düşmeden önce ama yap-
tığı bir şey var Beşir’in. “Eğilip bir avuç toprak aldım. 
Toprak, biraz ülke kokar! Annemle göz göze geldik. 
Bir şey demedi bana. Cebime koydum toprağı.”

TArTUS DİYE Bİr KöK
“Üzüldüğüm zaman sesleri uzaktan duyarım ben. 
Uzak gelir her şey” diyen bir çocuk Beşir. Ama aynı 
zamanda yetişkinlerin duyup görmediklerini işitip 
gören bir varlık. Çünkü duyargaları açık. O bir avuç 
toprağa ve hayallerine sığınıyor Beşir. Gördüklerine 
ve yaşadıklarına katlanma gücünü buradan alıyor. 
Bazen rüya görüyor, bazen gündüz gözüyle hayal 
kuruyor. Ve günlerden bir gün o toprağın içine sı-
ğınmış bir tohum dile geliyor: “Adım Tartus! Tartus, 
Suriye’nin ikinci büyük limanıdır. Bilir misin? Ben 
sizin mahallede kalan tek ıhlamur ağacıyım. Aldın 
mı kokumu? Annem savaşta yandı Beşir. Füze düştü 
üstüne. Dalları, yaprakları kurudu, karardı. İnsanlar 
‘adınla yaşa’ der, duydun mu hiç? Gövdeme yaslanan 
yaşlı bir kadın söylemişti torununa. Ben de annem 
yanıp küle dönüşürken karar verdim. Adım bundan 
sonra Tartus dedim. Kaçtığınız geceyi hatırlıyor 
musun Beşir? Cebine biraz toprak almıştın. O topra-
ğın içine tohumum düşmüştü. Annem füze düşünce 
yanmaya başladı. O anda ben acıdan ve üzüntüden 
dallarımı salladım. Tohumlarım toprağa saçıldı. Bir 
tanesi de senin cebinde, yani buradayım. Yakında 
ben de savaşta yok olup gideceğim Beşir. Tohumumu 
sakla. Beni gittiğin yere götür ve toprağa ek. Unutma, 
adım Tartus!”
Beşir bu tohuma, Tartus’a kaybettiği her şey aşkına, 
her koşulda sahip çıkıyor. Kitap boyu ilerlerken önce 
Türkiye’deki sığınma kamplarına sonra da İzmir 
Karşıyaka’da kimselerin oturmadığı, sığınmacıların 
başlarını soktuğu derme çatma evlere konuk oluyo-
ruz. Beşir’in ilk aşkı Zehra, tek Türk arkadaşı Samet 
ve insanların önyargıları, saldırıları ile karşılaşıyoruz. 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Savaştan kaçmak demek huzur bulmak, mutlu olmak 
demek değil. Beşir’le birlikte bir kez daha iliğimiz-
den öğreniyoruz. “Ben hiç mutlu olmadım. Ama 
sevinçli oldum bazen,” diyor ya Beşir, bu ne demektir 
anlıyoruz.  

DAYAnıŞMAYı öğrEnMEK
Hicabi Demirci’nin özellikle Beşir’in hayal ettiği sah-
neleri görselleştirdiği çizimler birer armağan gibi. 
Beşir’le birlikte biz de uçuyor, bizi kapana kısılmış 
hissettiren kendi gerçeklerimizden özgürleşiyoruz. 
Beşir’den öğrenecek ne çok şeyimiz var diye düşü-
nüyorum zaten kitabı okuduğumdan beri. Maruz 
bırakıldığı bütün kayıp ve yıkımların arasında kendi 
hayallerinden, oyunlarından asla vazgeçmiyor Be-
şir. Onlara sığınıyor, onlardan güç alıyor. Ve bizi de 
buna inandırıyor. Onun umut ve olgunluğunda bü-
yüyor, daha iyisinin mümkün olduğuna güveniyoruz 
bütün kötülüklerin ortasında. 
2015 Tudem Roman Ödülü’nü kazanan Kuş Olsam 
Evime Uçsam, her satırı sevgiyle dokunmuş bir 
kitap. Bunu, yazarı Güzin Öztürk’e ilişkin yer alan 
özgeçmiş sayfasındaki şu satırlarda da yakalamak 
mümkün: “Sakin ve hayal kurmayı seven bir çocuktu. 
İlk düzyazılarını ve şiirlerini lise yıllarında yazdı. 
Yazma heyecanı ve isteği, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde okurken de devam etti. Üniversi-
te bittikten sonra avukatlığı sırasında da yazdı. Ama 
yazdıklarını kimseyle paylaşmadı. Sonrasında, serin 
bir kasım sabahı anne oldu. Oğlunun hayatına girme-
siyle çocuklar için yazma isteği canlandı. Çocuklarla 
başka türlü bir hayatın mümkün olduğuna, çocukla-
rın dünyayı kurtaracağına ve yazarken daha iyi bir 
insan olduğuna inanıyor.”
İşte böyle bir sevgiyle yazılmış, çocuğa hak ettiği 
sevginin yanında saygıyı da bahşetmiş bir kitap 
okumak isterseniz, Kuş Olsam Evime Uçsam sizin 
kitabınız. Kim bilir bu kitapla birlikte birileri daha sı-
ğınmacıların da bizlerle eşdeğer insanlar olduğunu, 
hepimizin bir gün bir savaşla aynı şeyleri yaşamak 
zorunda kalabileceğimizi idrak eder belki. 
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Reklam büyücüsü Olivero Toscani, Venedik’te dünyanın dört bir yanından 
topladığı yetenekleri Fabrica’sının girişinde şöyle bir uyarıyla karşılıyor-
muş: “İçeri girerken bütün o güzelim, karmaşık fikirlerinizi çöpe atın ve yer-
lerine hiç de etkileyici gözükmeyen en basit çözümlerinizi koyun. Bunu ısrar-
la yeniden deneyin. Sonuçta vardığınız nokta o kadar basit olsun ki görenler 
sizin nasıl bir yol kat ederek o sadeliğe ulaştığınızı asla öğrenemeden, ‘Bunu 
herkes yapabilir’ desinler.” 
Öyle ya üç beş dakika içinde okuduğumuz ama etkisi gün boyu süren, gül-
düren, düşündüren, içimizi kıpır kıpır yapan, dahası yazdıklarımızı sarsan, 
ayıklatan çocuk kitapları için sıklıkla şöyle deriz: “Bunu ben yazardım/yaza-
caktım aslında. Dahası sürahiden bardağa su boşaltmak kadar kolay, şırıltılı 
olacaktı bu.”  Bardağın içinde berrak bir su… İçmesi ne de kolay ve ferah. 
Ne ki kolay olmaz o yalınlığa kavuşmak. Picasso’nun Don Kişot tablosu 
gibi üç beş çizgiyle bir karakteri, hikâyesini de hissettirerek tanımlamak. 
Azıcık harçla, saray inşa etmeyi ise en iyi çocuk kitapları becerir. Örneğin 
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Ne yapar, nereye gider şehir hayatını keşfetmek isteyen 
bir fil? Sokaklarda mı dolaşır? Sinemaya, operaya, baleye, 
müzeye mi gider?
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Bu Kitap Benim Köpeğimi Yedi!, türünün en özel 
örneklerinden, olağanüstü çarpıcı bir kitaptır ve 
Richard Byrne yaklaşık iki yüz kelimeyle bir şaheser 
yazılabileceğini kanıtlamıştır. Isol’un Kültür Alışveri-
şi o kadar kısa olmasa da usta işi bir yalınlığa sahip. 
Fantastik ama kendi dünyasını iyi kurduğu için inan-
dırıcı, üstelik eğlenceli bir hikâyeyle, göze batmadan, 
didaktik olmadan muhalif mesajlarını metne akıllıca 
yediriyor.
Şöyle başlıyor kitap: “Julito, her gün neredeyse altı 
saatini televizyon izleyerek geçirirdi.” 
Isol, bir cümleyle modern dünyanın çocuğuna spot 
vuruverir. Ne gariptir ki hemen arkasından durumun 
tuhaflığına dair uyarı televizyondaki reklamdan ge-
lir: “Kültürlerinizi değiş tokuş edin. Yaşadığınız yeri 
bir haftalığına yabancı biriyle değiştirin ve bambaş-
ka bir hayat yaşayın.”
Julito, İran’da, Afrika’da, Çin’de, Türkiye’de yaşayan 
bir çocukla mı yer değiştirecek acaba? Bu minvalde 
yazılan pek çok kitapta öyle oluyor ve yazar, vereceği 
dersleri düşünmekten kafası şişmiş bir halde sayfaları 
da didaktik laflarla şişirip duruyor. Oysa Julito öyle 
yapmıyor, tezatlığı doğada ve şehirde yaşamak üze-
rinden kuruyor. İlginç şeyler olabileceğini düşündüğü 
Afrika’ya mektup yazıyor. Bir hafta sonra üzerinde 
“Kültür Alışverişi Afrika” yazan koskocaman bir paket 
geliyor. İçinde de şehirde yaşamak isteyen bir fil. 
Peki, ne yapar, nereye gider şehir hayatını keşfetmek 
isteyen bir fil? Sokaklarda mı dolaşır? Sinemaya, 
operaya, baleye, müzeye mi gider? Yoo, bizim filimiz 
şehri daracık bir yerde yaşamak istiyor, gelir gelmez 
de şöyle söylüyor: “Merhaba, ben televizyon seyret-
meye geldim.”
Bombo televizyonun karşısına geçip oturadursun, 
gemiyle Afrika’ya doğru yol alan Julito pek düşünce-
li. Filler ya onu üzerine bastıkları farelerle karıştırır-
sa, acaba kendini Bombo’nun ailesine nasıl tanıtsa?
Neyse ki Julito’nun “Ormanı tanımaya geldim, ay-
rıca fare de değilim.” açıklaması yeterli oluyor. Son-
rasında bir filin başından sırtına kaymaca oynuyor, 
maymunlarla eğleniyor, doğru yerden izlendiğinde 
günbatımının ondan fazla rengi olduğunu keşfe-
diyor, suya balıklama atlamayı öğreniyor. Biz Juli-
to’nun ilginç maceralarını izlerken, arada da durup 
Bombo’ya bakıyoruz. O hep televizyon izliyor, artık 
gözleri taş atılmış göl gibi halka halka olmuş. Ne ki 

sonunda “Evli evine, köylü köyüne, herkes kendi ye-
rine!” demenin zamanı geliyor. Julito da evine, daha 
doğrusu bir koltuk ve televizyondan ibaret olan me-
kanına dönüyor. Bombo’ya “Hadi” diyor, “seni evden 
bekliyorlar.” Bombo’nun cevabı, ona ayrı bir şirinlik 
katıyor: “Ama çizgi filmler saat altıda başlıyor.”
Ne ki tatlı bir ara verip, hayat kaldığı yerden devam 
etmeli. Bombo ormanına dönüyor, Julito ise filin ezip 
büzdüğü koltuğuna. Televizyonda ormanlardan biri 
gösteriliyor, Julito uyuyakalıyor. Böylece Julito’nun 
bir haftalık, bizim de yedi dakikalık maceramız sona 
eriyor. 
Sinemanın altın kuralı: “Anlatma, göster.” Isol da bu 
kuralı benimsemiş gibi görünüyor. Ne Julito’nun 
televizyon karşısına çakılı kalmasını ne yavru filin de 
aynı şeye heveslenmesini ne de ormanda hayat daha 
güzel oysa türü şeyler anlatmadığı gibi, yargı cüm-
leleri de kurmuyor. Bunun yerine ormandaki yaşamı 
ve insanın doğadan kopmakla neler kaybettiğini 
gösteriyor, kimi zaman yalnızca resimlerle… Resimler 
demişken, yazar kitabı kendisi resimlemiş. Ne müt-
hiş bir olanak bir yazar için! Aynı zaman da okuyucu 
için de hoş, çünkü yazarın hayal ettiği dünyayı bi-
rebir görmüş oluyor. Ama bu kitap için bir iki yerde 
bunun dezavantajları da var. Dildeki yalınlık ve ber-
raklık bazen resimlerde yakalanamıyor, kimi espriler 
kolay anlaşılmıyor, hatta gözden kaçıyor. Örneğin 
üstüne fil oturduğu için Julito’nun koltuğunun ezilip 
büzülmüş olduğunu, metin sayesinde anlıyoruz. Yani 
burada “Anlatma, göster.” kuralı işlemiyor. Sonrasın-
da hoş bir espri var, Julito’nun uyuyakaldığı sahnede 
koltuk yavru fil biçimini almış. Ne ki bu sayfa, tıpkı 
Julito’nun kitabın içine atladığı resim gibi görsel 
ifadede birazcık daha ustalık istiyor. 
Arjantili yazar-çizer ve pop şarkıcısı Isol, 2013’te Ast-
rid Lindgren ödülü almış. Okunmayı, tanınmayı hak 
ediyor. Elbette okuyucu da Isol’u daha çok tanımayı 
ve onun anlatacağı öykülerde kaybolmayı hak edi-
yor. Umarız FOM Kitap bizi daha çok Isol kitabıyla 
buluşturur. Belki böylece Julito da koltuğundan kal-
kar, eline bir Isol kitabı alıp parka gider. Kim bilir...

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Bir göz at.
(İçine gir, ama sayfayı çevirirken kitabı çok açma,
yoksa içeriye çok fazla ışık girer, tamam mı?)

Benim gördüğümü
sen de görüyor musun?

Yolun en başında, henüz çocukken arkadaşların ismi yoktur, kalpten gelen  
bir “arkadaşım”dır onun adı. Bu kitaptaki arkadaşımız bir elma kurdu!

Siz hiç parmak uçlarınızla yağmur damlalarına 
dokundunuz mu? Dokundum da diyebilirsiniz, 
dokunmadım da ama yağmurun bize dokundu-
ğu aşikâr. Peki, daha önce hiç elma kurdunun 
sesini merak ettiğiniz oldu mu? Açıkçası merak 
etmeyenler Bu Ses de Ne? (Kitap Seni Çağırıyor) 
adlı kitabı okuduklarında bu merak etmeyişe, bu 
dokunmayışa üzülebilir. Portekizli yazar Isabel 
Minhos Martins, sanatçı Madalena Matoso’nun 
karakteristik çizimleriyle bütünlenen bu özenli, 
güzel ve yaratıcı anlatıda sadece çocuklarımıza 
eşlik etmekle yetinmiyor, ebeveynlerin algılarını 
inceltmekte de oldukça maharetli.
Bu Ses de Ne? (Kitap Seni Çağırıyor)’un günümüz-
de kitap okumayı reddeder hale gelmiş çocukları 
daha yolun başındayken tutup merakla, heyecan-
la, oyunla,  eğlenceyle, sevgiyle sayfaları arasına 
çekip anlattığı tek bir şey var; o da arkadaşlık. 
Arkadaş olmanın zorlukları insana has varoluşsal 
problemlerden biri, ama yine de vazgeçemediği-

miz yaşam pratiğimiz. Bu 
kitabı anne babasıyla bir 
defa okuyan her çocuk sade-
ce uyku öncesi bir etkinlik 
olarak değil, günün her saa-
tinde ve bıkmaksızın tekrar 
tekrar oynayabileceği, her 
yeni tekrarda bu sefer yazıl-
mamış ama kendi anlattığı 
yeni maceralara atılabilece-
ği, bir oyun materyali misali 
elinden düşürmeyeceği bir 
kitap, hatta birlikte zaman 
geçirebileceği bir oyun ar-
kadaşı kazanmış olacak. Zira 

Yazan: Nuray Gönülşen

kitabın içinde uyuyan, küçük, sevimli, iyi kalpli bir 
arkadaş onu hep bekliyor olacak.
Kitabın Türkçe basımında kapağa çıkarılan “İzleri 
takip et, maceraya atıl!” vurgusu kitabın karakterini 
sergilemesi yönüyle yerinde bir alt çizme olmuş. 
Fakat kitabın kapak resmi seçimindeki isabetsizlik, 
sanki bütün maceracı çocuklar erkek çocuklarıymış 
gibi kız çocuklarını dışlar bir görüntü yaratmış. 
Neyse ki kitabın genel anlatısı cinsiyet vurgusuz bir 
yolda ilerliyor.
Konuşan ve hareket halindeki kırmızı birer nokta 
olarak sayfalar içinde hemen kendinizin ve çocuğu-
nuzun konumunu buluyorsunuz ama bu hikâyede 
sadece anlatıcısınız siz: Hikâyeyi sürükleyen, mace-
raya atılan bu sefer siz değilsiniz, çocuğunuz. Zaten 
kitabı özgün kılan, başka seslerle birlikte çocukların 
kendi seslerini bulmalarına eşlik edecek bir rehber 
kitap olarak tasarlanmış olmasında. Sadece sesler 
mi? Çocuklar dışlarındaki dünyayı tanımaları ve ken-
di kişiliklerini oluşturabilmeleri için tüm duyularını, 
sesle, renkle, kokuyla, dokunma duyusuyla harekete 
geçiren bir hikâyenin içinde başrolde olmaktan 
büyük zevk alacaklar. Bir sesle başlayıp belirsiz bir 
maceraya açılan sonsuz olasılıklar dizgesinin hızlan-
dırdığı kalp atışları, sadece çocuklara özgü o koca-
man gülüşler, heyecanlı, coşkulu, atlamalı zıplamalı 
sevinçler… Hepsi bu kitabın sayfaları arasından dışa-
rı taşmayı bekliyor.

Öykünün özgünlüğü
Çizimlerin ifade gücü 

Hedef kitleye uygunluk
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Kapak tasarımı

BU SES DE NE? ( KİTAP SENİ ÇAĞIRIYOR.)

abmyayinevi.com.tr

/abmyayinlari

/abmyayinevi

Şu sesi duyuyor musun?

Birisi bu kitabın içinden sana sesleniyor…

Kim olabilir acaba?
Kim olduğunu bulmak için izleri takip et!
Parmaklarını, gözlerini, kulaklarını ve burnunu kullanarak hikâyeyi anlat. Parmak 
uçlarının üzerinde ıssız bir ormandan ve soğuk ama çok soğuk bir nehirden 
geçeceksin. Korkunç bir fırtınaya göğüs gereceksin. İlerlemek zorlaştığında sakın 
vazgeçme. Belki de yanıtları bir sonraki sayfada bulacaksın. 
Hazır mısın? Haydi, macera başlasın!
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İzleri takip et, maceraya atıl!

Bu Ses de ne?
(Kitap Seni Çağırıyor)
Isabel Minhos Martins

Resimleyen: Madalena Matoso 
Türkçeleştiren: Mesut Tığlı

abm Yayınları, 40 sayfa

Arkadaşım beni çağırıyor!
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ODTÜ Yayıncılık, çocuklar ve yetişkinler için 
popüler bilim kitapları, yükseköğrenime yönelik 

akademik kitaplar ile ilk ve orta öğretim yardımcı 
kaynak kitaplarıyla 20 yıldır yayın hayatında...

Sicim kuramını bulanlardan birisi olan dünyaca ünlü fizikçi Michio Kaku’nun tüm kitapları ODTÜ Yayıncılık’ta...
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Çocukların fanusta değil, yetişkinlerle aynı dünyada yaşayan, bu dünyanın sorunlarıyla 
baş etmek zorunda kalan varlıklar olduğu kabul edildiğinden beri çocuk edebiyatında 
konu çeşitliliği de artıyor. Aslında, tüm insanlığı ilgilendiren savaş, çevre, değişen aile 
yapıları gibi evrensel meselelerin işlenmesi hiç de yeni sayılmaz. Ama çocuk kavramının 
her yeniden tanımlanışı ya da geliştirilmesiyle çocuk edebiyatında bu sorunların ele alı-
nış biçimi değişiyor. Çocuk, parçası olduğu dünyayı sorgulayan, kendi fikrini oluşturan, 
artan hayat deneyimiyle birlikte bağımsızlaşan birey saygınlığına eriştiğinden beri, çocuk 
edebiyatının ona belli değerler dayatma hevesi zayıfladı. Didaktik, kaba mesaj kaygısının 
hâkim olduğu eserlerin, ne günümüz toplumunun ne günümüz çocuğunun ihtiyaçlarına 
denk düşmediği görece yeni bir kabul. Bir o kadar da önemli. Çünkü modern çocuk ede-
biyatının temel kıstasları artık “Neyi niçin anlatıyor?”dan ziyade “Neyi nasıl anlatıyor?” 
sorusundan besleniyor. Günümüzde çocuk kitapları öncelikle edebi niteliğiyle değerlen-
diriliyor. Bu da modern çocuk edebiyatının bir nevi sınıf atlayarak, yetişkin edebiyatıyla 
aynı sanatsal değerleri kuşanması sonucunu beraberinde getiriyor.
Ancak çocuk edebiyatında esen bu müthiş özgürleştirici ve besleyici rüzgârın kimi savu-
rucu etkileri de yok değil. Birçok çocuk kitabı yazarı “didaktik” damgası yememek için ya 
da “mesaj kaygısı olarak algılanır” endişesiyle toplumsal sorunlara eğilmekten kaçınıyor. 

İyi ki güncel sorunlara sırtını dönmeyen, toplumsal duyarlılığını yazınına yan-
sıtırken elini korkak alıştırmayan yazarlar hâlâ ağırlıkta.  Peki, içlerinde çoğu-
nun, “Neyi nasıl anlatmalıyım?” sorusuna da gereken mesaiyi harcadığını, bu 
soruya edebi, demek oluyor ki özgün ve cesur yanıtlar aradığını aynı rahatlıkla 
söyleyebilir miyiz?
Toplumsal yaralara parmak basmasıyla tanınan, ödüllü yazar Müge İplikçi’nin 
son eseri Dondurmam Tılsım’ı okuma sürecinde bu soru üzerine düşünmeden 
edemedim.
Odağında küçük bir kasabada yaşayan ilköğretim öğrencisi Seher’in yer aldığı 
kitap, birçok yakıcı soruna birden değiniyor: Maden kazaları, yok edilen zey-
tinlikler, okutulmayan kız çocukları, açgözlü sermayedarların yerel üreticiyi 
bitirme çabası, mahalle baskısı…
Ne var ki bunca soruna (ki buna ebeveyn ölümünü de eklemek gerekir) deği-
nirken hangi konuya eğildiğini söylemek zor. İlk sayfaları çevirirken okurda, 
matematikle başı dertte olan çocukların gündelik yaşamına dâhil olma beklen-
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Güncel toplumsal sorunlara değinmekle kalan, kurgu ve içerik olarak ciddi zayıflıklar 
taşıyan bir çocuk kitabı Dondurmam Tılsım. Bu zayıflıkları dengeleyen özgün edebi 
buluşlar, okuru melodisiyle cezbeden, kendine has tılsımıyla peşinden sürükleyen 
bir dille karşılaştığımızı da söyleyemeyiz.

Edebiyattan öte tılsım yok

Yazan: Suzan Geridönmez
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tisi doğuyor. Ancak Seher, okul çıkışı birlikte otobüs 
beklediği öğretmenine Zerrin Hala’sının zeytinlikleri-
ni, kitabın kötü adamı, maden sahibi Hulki Sungur’a 
karşı nasıl savunduğundan bahsetmesiyle bu beklenti 
yön değiştiriyor. Duraktaki ikilinin yanından geçen 
Seher’in sınıf arkadaşı Sakine ve annesinin açtığı 
laflarsa dikkati kasabanın çoğunluğunu oluşturan 
madenci ailelerine çekiyor.  Seher’in babasını bir ma-
den kazasında kaybettiğini, çoğu ailenin yaşamının-
sa, doğası zeytinlikler tarafından belirlenen kasaba ile 
madenler arasında bölündüğünü öğreniyoruz.
Öğreniyoruz derken, bizi öykünün içine çeken bir 
olaylar zinciriyle deneyimlemiyoruz. Seher’le ya da 
kitabın yetişkin kahramanlarından biriyle özdeşleşe-
rek, kendimizi onun yerine ya da karşısına koyarak, 
iç dünyasına nüfus ederek duyumsamıyoruz. Bunlar 
okura, sorgulayabileceği neden-sonuç ilişkilerine, 
kurgunun altını dolduran,  gerçeklik hissi veren ve-
rilere, olgulara neredeyse hiç girilmeden, belki süslü 
bir dille ama aslında kuru kuru ve kimi klişelere 
dayandırılarak aktarılıyor. Bu aktarımda, bir madenci 
kasabasında çocuk olmanın zorluklarını, inceliklerini 
yakalayamıyoruz. Gözü dönmüş bir sermayedarın 
yerel üretimi bitirmesiyle kasabada yaşanan dönü-
şümlerin bir çocuğun dünyasına nasıl yansıdığını 
hissedemiyoruz. Seher, öğretmen, Zerrin Hala dâhil, 
titizlikle işlenmiş, gözümüzde canlanan, sahici ka-
rakterlerle karşılaşmıyoruz.
Kitabın ana kurgusu Seher’in öğretmenine, tekerle-
ğinin patlaması sayesinde tam da hikâye kadar uza-
yan otobüs yolculuğu sırasında anlattıklarına daya-
nıyor. “O dönemde zeytinlik sahibi dendiğinde, akla 
ilk gelenlerden biri olan Zerrin Hala’nın, zenginden 
de zengin, yaşlı kocası, son nefesinde, ‘Zerrin, onlar 
bizim çocuklarımız; vasiyetimdir, sakın ha satmaya 
kalkma,’ diyerek, zeytinliği Zerrin Hala’ya emanet 
etmiş ve gözlerini, pencerenin ilerisindeki nefti zey-
tin ağaçlarına bakarak, usul usul kapatmıştı,” (s.44), 
“Çoğu insan için tılsım, bölgedeki kömür madenleri 
demekti. Komürse, zenginlik. O yüzden hemen herkes 
madenci olmuş, hatta yeni maden yataklarına fır-
sat tanımak için en güzel zeytinliklerini önce Hulki 
Sungur’un amcasına sonra da Hulki Sungur’a yok 
pahasına satmıştı.” (s.42) türü ifadelerin o yaştaki bir 
çocuğun duygu ve algı dünyasına denk düşmemesi 
okurun hikâyeye girmesini güçleştiriyor.
Anlatı boyunca, çocuk kahraman Seher’in gerçek 
bir rol üstlendiği tek olay var. Arkadaşıyla kasabanın 

ünlü pastanesinde Tılsım dondurmasını tadıyor ve 
pastane sahibinin ricası üzerine bu dondurmanın 
üretiminde kullanılacak olan zeytinyağını tedarik 
etmesi için Zerrin Hala’yı ikna etmeye çalışıyor.   
Zerrin Hala’nın ikna olması kasabanın geleceği, dola-
yısıyla da kurgunun çözülmesi üzerinde kilit öneme 
sahip. Ne var ki Seher, kitabın başında kimse sonunda 
da o. Zeytinliklerin korunması, Zerrin Hala’nın, öğre-
nim hayatına mal olduğu için nefret ettiği pastaneci-
yi, inandırıcı olmayan bir vesileyle affetmesi, bu saye-
de madenlere alternatif bir dondurma ve zeytinyağı 
sektörünün kurulma umudunun doğması vb. geliş-
melerin Seher’de belirgin bir yankısı olmuyor. Ana 
kahraman dişe dokunur bir deneyim, olgunlaşma, 
sorgulama yaşamadan hikâyenin sonunu getiriyor.
Kısacası, güncel toplumsal sorunlara değinmekle 
kalan, kurgu ve içerik olarak zayıflıklar taşıyan bir 
çocuk kitabı Dondurmam Tılsım. Bu zayıflıkları 
dengeleyen özgün edebi buluşlar, okuru melodisiyle 
cezbeden bir dille karşılaştığımızı da söyleyemeyiz. 
Aksine kitapta, genelde hayatta, özelde öyküde bir 
karşılığa denk gelmeyen  “… bu dal gibi kızın fidan-
lığından umulmadık çalışkanlığını kıskanmazdı.” 
(s. 18), “O sırada yanlarından, parlak güneş ışıkları 
gibi Saniye ve annesi geçiyordu.” (s.17), türü zorlama 
ifadeler öne çıkıyor.  Sonuçta, hayatta ne ince be-
denli olmakla çalışkanlık arasında bir bağ var, ne de 
Sakine ya da annesinin, öğretmen ve Seher’in elle-
rini gözlerini siper edecek denli “parlak” olmalarını 
destekleyen bir özellikleri. Gülümseyerek sızlanmak, 
usulcacık kıkırdamak ya da dondurmanın masaya 
kuş hafifliğiyle bırakıverilmesi gibi tanımlamalar da 
damakta tılsımlı bir edebiyat tadı bırakmıyor.
Keza Günışığı Kitaplığının deneyimli editörünün 
gözünden kaçan, “Öteden beri, Aylı Pastanesi’ne 
ve orayı işleten Mehmet Aylı’ya öfkesi gizli saklı de-
ğildi. Hulki Sungur kadar olmasa da ona yakın bir 
şeylerdi bunlar.” (s.59), “Aylı Kardeşler onlara göre 
ecnebinin tekiydi.” (s.43), “Topukluyla düz arası 
ayakkabılarının ökçelerini tak tuk yere vurarak yürü-
yordu.” (s.76) gibi hatalı ya da bariz kulak tırmalayan 
cümlelerin çokluğu da hayal kırıklığı yaratıyor.

Editörlük 
Dilin edebi niteliği 

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
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Bu çalışmada, fablların Ezop 
masallarıyla benzer içeriklere 
sahip olmaları dikkat çekici. Tıpkı 
kitabın önsözünde Yalvaç Ural’ın 
da dediği gibi birebir örnekler 
olmasalar da birbirlerini andıran 
içeriklere rastlamak mümkün. 

Küçükken bir takım süslü prenseslerle uğradıkları şarlatanlıkları anlatan, bir de 
üstüne kır atların yolunu gözleten masallar yerine fablları tercih ederdim. Ezel-
den beri kır at yolu gözlemeyi sevmem; acep neden! Konuşabilen kötü kalpli 
yaşlı başlı kadınlar yerine, normalde iki lafı bir araya getiremeyen tavşanlarla 
kaplumbağaların hikâyeleri daha samimi gelir; kargalarla tilkilerin, ağustos bö-
cekleriyle karıncaların, kurtlarla kuzuların hasbihâlleriyle, neticede ortaya çıkan 
her neyse hoşuma giderdi. Elbette tüm bu orman ahalisinin derdini, tasasını, 
gamını, kederini, işgüzarlığını ben de herkes gibi Ezop masallarıyla tanıdım, 
bittabi La Fontaine’in elinin değdiği Ezop masallarıyla. 
O sıralar bu masalların ne zamandan beri anlatılageldikleriyle pek işim yoktu; 
benden önce kaç çocuk, kaç kuşak aynı hayvanlara kulak kesilmiş, derdim de-
ğildi. Ancak sonraları, Ezop masalarının kendilerinden çok, aştıkları milattan 
öncesine dayanan yol dikkatimi çeker olmuştu. Üstlerinden ne uzun bir zaman 
geçmiş ve ne olayları geride bırakmışlar! Şimdiyse elimde, edebiyatımızın ha-
tırı sayılır kalemi Yalvaç Ural’ın uzun ve titiz çalışmaları sonucu ortaya çıkmış 
Sümer Hayvan Masalları Yabanöküzü Boynuzlu Tilki kitabını tutuyorum, yaza-
rın diliyle biçimlendirilmiş Sümer hayvan masallarından oluşan ve tam 4.000 
yıl öncesine dayanan bir hazine. Sümerlerin çivi yazılarından çıkma kaba kur-
guların, atasözlerinin, deyimlerin ve de kırık kil tabletlerin eksik çevirilerinin 
Ural tarafından tamamlanmasıyla ortaya çıkan kırk altı fabl, insanlık tarihinin 
ilk yazılı hayvan masallarına ışık tutup akıllarımızı bambaşka bir tablet algısını 
hayal etmeye zorluyor. 
KEnDİnİ BEğEnMİŞ ATLAr VE TUTSAK SOYTArı MAYMUnLAr
İnsanı ister istemez heyecanlandıran bu çalışmada, fablların Ezop masallarıyla 
benzer içeriklere sahip olmaları dikkat çekici. Tıpkı kitabın önsözünde Yalvaç 
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4.000 yıl kaç 
çocuk eder?

Yazan: Olcay Mağden Ünal
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Ural’ın da dediği gibi birebir örnekler olmasalar da 
birbirlerini andıran içeriklere rastlamak mümkün. 
Yine yazarın kendi kaleminden aktardığı üzere 
“hayvanların karakter özellikleri, tilki ve köpek dışın-
da, Ezop masallarıyla aynılık gösteriyor.” 
Bu kırk altı fablda okurların karşısına açgözlü 
başkurttan yabanöküzlerinin boynuzlarına özenen 
tilkilere; amansız bir selden sırtına bindiği eşeğin 
sayesinde kurtulan ancak yine de tek derdi eşeği 
mideye indirmek olan köpekten; inatçı bir keçiden 
daha da inatçı çıkan bir koça çeşit çeşit hayvan 
çıkıyor. Ancak bu fablların çok uzak bir geçmişten 
geldiklerini unutmamak, bu sebeple bazılarının 
dikkat çekici ölçüde acımasız olduğuna şaşırma-
mak gerek: Karşımıza çıkan bu hayvan masallarının 
çoğunluğunda birileri mideye inip birileri keder 
içinde kesileceği günü bekliyor, kimisiyse işgüzar-
lık yapıp kendi kazdığı kuyuya düşüyor.  

KİL TABLETLErDEn SOn TEKnOLOJİYE Bİr 
YOLcULUK
Yalvaç Ural’ın manzume olarak biçimlendirmeyi 
uygun gördüğü fabllar, tıpkı La Fontaine’in kale-
minden çıkan Ezop masalları gibi kulağa çok hoş 
geliyor. Bununla birlikte elbette Erdoğan Oğulte-
kin’in çizimlerinin masallarla nasıl bir bütünlük 
oluşturduğunu da anmadan geçmek olmaz. Oğulte-
kin tarafından Sümer figürleri ve hayvan formlarına 
benzer şekilde çizilen desenler, dönemi yansıtan 
bir tarzda ve kil tabletlerin rengine boyanmış halde 
okurun karşısına çıkıyor. Böylece eser bizlere bütü-
nüyle bir tarihi atmosfer sunmuş oluyor. 
Fabllarla alınan keyfin yanı sıra Ural’ın önsözü ve 
kitabın sonunda verilen kaynakça da ziyadesiyle 
ufuk açıcı. Dünya edebiyatının ünlü fabl yazarları 
Ezop ve La Fontaine; Ezop masallarına yapılan ek-
lentiler; konu, kurgu ve hayvan kahramanların se-
çimi açısından Ezop masallarıyla benzerlik taşıyan 
Sümer fablları Ezopikalar... Tüm bunlar hakkında 
kısa da olsa bir tarihçeye ve bilgiye erişmek heye-
can verici. 

Dilin edebi niteliği
İçerik

Hedef kitleye uygunluk
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Bir  orman hayal  et  ve iç indeki  
binlerce canl ıy ı . .  Ve ş imdi  yazmaya 
ve anlatmaya başla.  Ödül lü yazar,  

i l lüst ratör  Dennis Nolan’ ın bu heye -
canl ı  macerasın ın YAZAR’ı  sensin!

Kendi  h ikayeni ,  kendi  hayal  gücün 
ve yarat ıc ı l ığ ın la o luşturmaya hazı r  

mıs ın? Bugüne kadar yüzlerce 
h ikaye üret i ld i .  Bakal ım sen kaç 
tane farkl ı  hikaye üreteceksin. . .

Haydi başla!
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yazarı Sensin!
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“Cennet annelerin ayakları altındadır” derler. Peki, hiç düşünürler mi acaba; bu cenneti 
altına alan ayakların sahibi, yeri geldiğinde bir cehennem zebanisine de dönüşebilir. 
Yorgunluk, mutsuzluk, sevgisizlik, kendine vakit ayıramama, hepsi ve daha fazlası... 
Bunlar bir insanı canavara çevirebilir. Melek bir anneyi bile, evet!

Ufaklık ve Canavar’ın başkahramanı, gerçek bir 
kahraman! Süper olanlarından neredeyse… Çünkü 
zaman içinde kendini kaybedip bir canavar ola-
rak yaşamına devam etmek zorunda kalan zavallı 
annesine yardım elini uzatan yine o oluyor. Anne, 
belki de hem tüm gün ufaklıkla uğraşmaktan hem 
özel yaşantısındaki karmaşadan, diğer canavarı-
mız olan babadan yani eşinden çok yorulmuşa 
benziyor. Bir ayrılık söz konusu. İki canavar ara-
sında kalan canım ufaklık ise içindeki sonsuz 
sevgi ve sabırla onları idare etmeyi başarıyor. Şu 
cümleler karşısında insan bir çocuktan çok şey 
öğrenebileceğini nemli gözler eşliğinde yeniden 
anlıyor ve düşünmek için soluklanıyor: “Canavar, 
diğer canavarla karşılaştığındaysa gerçekten kötü 
şeyler olabilir. Bir anda ikisi de daha fazla cana-
varlaşabilir, üstelik bir zamanlar birbirlerini sev-
diklerini bile unutabilirler.”
Bİr ÇOcUğUn Gücü HEr ŞEYE YETEr!
Annesini ve babasını canavar olarak görmesi çok 
trajik gelse de pek çok alt anlamlar içeren cümle-

ler kuruyor ufaklık. Cana-
var olsa da annesini çok 
seviyor ve onu bu dertten 
kurtarmak istiyor. Yeter 
ki o iyi olsun; saatlerce 
süren telefon konuşmala-
rı, alışveriş manzaraları, 
bol sevgi ve ilgi annesini 
yeniden insan suretinde 
görmesini sağlıyor. Çün-
kü ne mi oluyor? Bir anne 
yeniden hayata dönüyor; 

Yazan: Gökçe Gökçeer

her şeyden önce bir insan olduğunu hatırlıyor. İhti-
yaç gidermekten kendi ihtiyaçlarını unutan, sevgi 
vermekten sevgi almanın ne olduğunu bilemez hale 
gelen, hep önündekini görmeye çalışmaktan ileriye 
bakmayı hayal bile edemeyen bir kadını yeniden 
hayata döndürenin, onu en çok bu hale sokanlardan 
biri olan çocuğu olması da hem kitabın hem hayatın 
paradoksu olarak karşımızda dikiliyor. Kabul edelim, 
bir çocuğu büyütmek muhteşem olduğu kadar, aklın 
sınırlarını zorlayacak kadar da güç. Hele bir de tek 
başınaysanız, canavar bir görünüp bir yok olmaya 
başlayacak demektir. 
HEM KİTAP HEM AnİMASYOn
Çizer Uwe Heidschötter’in harikalar yarattığı hikâye, 
tadına doyulmaz bir animasyon olarak da hayat bul-
muş. Yazarı ise pek çok animasyonun senaryosunda 
imzası olan Marcus Sauermann. Vaktiniz olursa 
kitabını okuduktan sonra animasyonu da mutlaka 
izleyin. Birkaç dalda adaylığı bulunan film, pek çok 
festivalden de ödülle dönmüş. 
Bir çocuğun gözünden ayrılığın ve ebeveyn depres-
yonunun bu derece başarılı anlatımına hayran kal-
mamak imkânsız. Uçanbalık’ın yayımladığı Ufaklık 
ve Canavar, pırıl pırıl zekâları ve uçsuz bucaksız sev-
gileriyle her işin üstesinden gelebilen tüm ufaklıklar 
ile onların ara sıra canavara dönüşen muhteşem an-
nelerine, şifa niyetine…

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Ufaklık ve canavar
Marcus Sauermann

Resimleyen: Uwe Heidschötter 
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu

Uçanbalık Yayınları, 32 sayfa

Anne denen şu canavar!
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“Benim adım Jill ve çoğunlukla 
evde tek başıma sayılırım.”

Evde tek başıma olmayı hiç sevmedim. Jill de 
sevmiyor olmalı, yoksa kendisini, “Benim adım 
Jill ve çoğunlukla evde tek başıma sayılırım,” diye 
tanıtmazdı, öyle değil mi? Aslında Jill şanslı bir 
çocuk; yürümeyi ve yüzmeyi öğrendiğinden beri 
her sabah, gün doğmadan dedesiyle balığa çıkıyor. 
Dedesi aksini söylese de onun en büyük oyun 
bahçesi deniz. En yakın arkadaşıyla da denizde 
tanışmasına şaşmamalı.
Jill, Pasifik Okyanusu’nun kıyısındaki küçük 
bir balıkçı köyü olan Opononi’de yaşıyor. Orada 
hiçbir zaman heyecan verici şeyler olmuyor. Yaz 
tatilinin ilk sabahı da diğerlerinden farklı değil. 
Ama o sabah balıktan dönerken Jill ile dedesinin 
karşılarına çıkan yavru bir yunusla ne Opononi 
bir daha eski Opononi oluyor ne o yaz sıkıcı bir 

yaz ne de Jill o yalnız Jill.
Jill ile dedesi koyun açıkla-
rında balık tutarken meraklı 
mı meraklı, genç, dişi bir 
yunus, burnunu ve sırtın-
daki yüzgeci kaşımak için 
küreklerine sürtünüp duru-
yor. Jill olan biteni ailesine 
ve arkadaşlarına heyecanla 
anlatıyor ama başta herkes 
yunusun vahşi bir hayvan 
olduğu konusunda Jill’i uya-
rıyor. Hatta arkadaşı Jack, 
bunu balıkçı olan babasına 
anlatacağını ve babasının o 
yunusu yakalayıp bir sirke 
satacağını söylüyor. Ne var 

Yazan: Sima Özkan Yıldırım

ki Jill, yunusun kendisine gösterdiği ilgiyle kendini 
özel hissedip yeniden balığa çıkmak ve onunla karşı-
laşmak için her sabahı iple çekiyor.
Daha denizdeki ikinci karşılaşmalarında, yunusla 
aralarında derin bir bağ kurulmaya başlıyor. Jill, yal-
nızlığına iyi gelen, kendi doğal hayatındaki evcil bir 
hayvana dönüşen yunusa, bir isim bile veriyor: Opo. 
Opononi’nin “Opo”su. Ancak yavru yunus Opo, baş-
larda köy halkı tarafından hoş karşılanmıyor, çünkü 
başta balıkçılar olmak üzere, onlara göre balıkları 
uzaklaştıran bir bela olarak görülüyor. Opononi, 
balıkçılıkla geçimini sağlayan bir köy ve balıkçıla-
rın ondan kurtulmak için yapmayacakları şey yok. 
Bu sırada, bir yandan da turistler Opononi’ye âdeta 
akın ediyor. Tabii ki Opo’yu görmek için. Köy artık 
turistik bir köye dönüşüyor ve bu en çok da Jill’in 
ailesinin kafesi Liman Kafe’ye yarıyor. Ne var ki Jill, 
Opo için çok endişeleniyor. Bazen arkadaşlarıyla bile 
paylaşmak istemediği en kıymetli oyun arkadaşına 
veda etmek pahasına, onun koydan uzaklaşmasını, 
bir sürüye katılarak başka denizlere gitmesi için ken-
di hayatını tehlikeye atıyor. 
Annette Langen’in yazdığı, Betina Gotzen-Beek 
resimlediği ve Genç Osman Yavaş’ın Almanca aslın-
dan çevirdiği Arkadaşım Yunus, belki de kaybolmuş, 
yalnız bir yunusla küçük bir kasabadaki, küçük haya-
tından sıkılan bir kızın dostluğunun hikâyesi.
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Hayal dünyaları hep zengin,  
neşeleri hep yerinde olsun!  

Başuçlarında da 
hep kitap...

Sadece kitap kurtlarına mı 
inanıyorsunuz? O zaman kitap 

tilkisiyle tanışmanızın vakti geldi 
demektir. Franziska Biermann’ın 

bol ödüllü kitapları her yaştan 
kitap tilkilerinin ağzına layık...

www.hepkitap.com.tr

Yıllardır çoksatanlar listesinden 
düşmeyen Gruffalo’nun 
çizeri Axel Scheffler, yazıp 
resimlediği Tavşancan ile Faresu 
maceralarında herkesi çocukların 
gözünden anlattığı bir dünyaya 
davet ediyor.

 TÜYAP 
İstanbul

 Kitap Fuarı 
2.Salon 
2306/A
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Bitmemiş Hikâyeler Kütüphanesi; bir çocuğun 
peşinden diğerine, bir hikâyeden öbürüne 
sürükleyici, heyecan dolu bir yolculuğun yanı sıra 
Japon kültürü hakkında sunduğu bilgilerle şaşırtan, 
tanıdık hikâyelerle hüzünlendiren bir kitap

Fantezi bir öyküden, fantastik bir ülke hakkında öğrendiklerimizdir: 
*Japonya’da kütüphaneler var, hâlâ… Teknolojiyle bunca haşır neşir olmalarına 
rağmen, aileler, çocuklarını alıp kütüphaneye gidiyor ve kitap ödünç alıyor. 
*Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının ülkesinde bile, 40 yaş üstü insanlara 
“yaşlı” muamelesi yapılıyor, bir işe yarama ihtimalleri yüksek görülmüyor. 
*Bazıları için şaşırtıcı olabilir ama Japon ve Türk kültürleri fazlasıyla benzeşiyor.
Japon yazar Sachiko Kashiwaba’nın Kelime Yayınlarından çıkan kitabı Bitmemiş 
Hikâyeler Kütüphanesi, uzak bir uygarlıktan seslenirken, ait olduğu dünyaya 
dair ipuçlarını da usulca avuçlarımıza bırakıveriyor. Bir de insanlık hallerinin 
çocuk ya da yetişkin, dünyanın her yerinde nasıl da aynı olduğu bilgisini…
“Peki, sonra ne oldu?” sorusunun peşinde kurgulanan kitabında, sanıldığı gibi 
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Peki, sonra ne oldu?

Yazan: Alev Karakartal
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zira “birine yardım etmek, kendine (de) yardım et-
mektir”. 
Bitmemiş Hikâyeler Kütüphanesi; bir çocuğun pe-
şinden diğerine, bir hikâyeden öbürüne sürükleyici, 
heyecan dolu bir yolculuğun yanı sıra okurunu 
Japon kültürü hakkında enteresan, küçük bilgilerle 
şaşırtan, aynı zamanda tanıdık hikâyelerle hüzün-
lendiren bir kitap. Özellikle üçüncü öyküde, yara-
maz Amanocaku’nun aradığı, zarif, iyi huylu, uysal 
Sato Nozomi’nin hikâyesi, tam bir yürek burkul-
ması… Artık birbirini sevmeyen ama çocuklarının 
önünde sürekli gülümseyip her şey yolundaymış 
gibi yapan anne baba; onu yük olarak görmesinler, 
üzülmesinler diye akıllı, terbiyeli ve sevimli olmak 
zorunda hisseden çaresiz küçük kız çocuğu… Ve 
ninesinin Momo’ya söyledikleri: 
“Nozomi öyle iyi bir çocuktur ki… Hatta aşırı iyi 
olması, tam tersine beni endişelendiriyordu. Bu yüz-
den taşınırlarken, ‘Tıpkı Amanocaku gibi biraz kötü 
olmanın bir sakıncası yok. Çocuklar hissettiklerini 
içlerinden geldiği gibi söyleyebilir. Sabretmek zo-
runda değilsin. Anne babana biraz sıkıntı vermende 
yanlış bir şey yok’ demiştim.” 
Bir de her öykünün başında Momo’nun yazmaya 
başlayıp bir türlü tamamlayamadığı, hep yarıda bı-
rakılan mektup var tabii. Tıpkı hikâyeler gibi, nasıl 
tamamlanacağı, kime yazıldığı bilinmeyen, tamam-
landığındaysa yeni hikâyelere kapı açan… 
Sachiko Kashiwaba, ülkesinde çok sayıda ödül ka-
zanan, saygın bir çocuk kitapları yazarı. Türkiyeli 
okurlar, Kelime Yayınları sayesinde yazarla ilk kez 
tanışacak ve sanırım tanıştığına da memnun ola-
cak. Bunda Yoko Yamamoto’nun birer minyatüre 
benzeyen farklı desenlerinin ve asıl olarak da Le-
vent Toksöz’ün başarılı çevirisinin büyük katkısına 
dikkat çekmek gerek. 
Son cümle olarak, baştaki listeye şunu eklemekte 
fayda var:
* Bu ülkede, başka birçok şeyin yanı sıra iyi edebiyat 
yapılıyor. 

kahramanların hikâyesinin (çoğunlukla mutlu) sona 
ermesinin ardından, alternatif ve/veya “yeni sürüm” 
şeklini tercih etmiyor Kashiwaba. Onun yerine daha 
yaratıcı bir şey yapıyor. Çocuk kitaplarındaki kahra-
manlar, kendisini okuyan çocukların, kitabın kapağı-
nı kapattığı andan sonra devam eden hikâyelerinin 
peşine düşüyor. 
Daha ilk satırlarda, Momo Yamigami’yle tanışıyo-
ruz. Doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Yamoya-
ma’ya, hasta halasını görmek üzere dönen Momo, 
anne babasını kaybetmiş, çalıştığı şirket iflas etmiş 
ve yaşını başını almış bir kadın olarak büyük şehir-
de iş bulmakta, yaşamını sürdürmekte zorlanmaya 
başlamıştır. Bu küçük kasabada önce ailesinin 
evine yerleşir sonra da şehir kütüphanesinin ek 
binasında kütüphaneci olarak iş bulur. Ve böylece 
macera da başlar. 
İlk iş gününde, deneyimi olmamasına karşın kütüp-
hanede iş bulmasının neden bu kadar kolay olduğu-
nu anlayacaktır Momo. Kitap raflarının arasından 
çıkan sarışın, mavi gözlü, üzerinde iç çamaşırı ve 
kafasındaki altın rengi taçtan başka bir şey bulun-
mayan Çıplak Kral’la tanıştığında… Kral, kahramanı 
olduğu ünlü kitabı yıllar önce hastane yatağında 
okuyan küçük kız çocuğuna daha sonra ne olduğu-
nu merak etmektedir. O kadar ki kitabından çıkmış 
ve daha önce kaçırdığı kütüphaneciler gibi, şimdi 
de Momo’nun yardımını istemeye karar vermiştir: 
“Biz kütüphanedeki kitaplar, kısa bir süreliğine bizi 
alan insanlarla birlikte oluruz. Bu kısa zamanda 
bile bazıları dikkatimizi çeker. O kişiye daha sonra 
ne olduğunu öğrenmek de isteriz. Bir kişi tarafından 
ömür boyu sevilen, o kişinin yanında olabilen kitap-
lar da vardır. İşte onlar mutlu kitaplardır”.
Momo’nun ikna olması kolay olmasa da güçlükle 
bulduğu işi kaybetme korkusu ve sevimli krala duy-
duğu sempati, onu hastanedeki küçük kızı aramaya 
yöneltir. Zor olur, ama bulur da. Ancak bu, Çıplak 
Kral’ın kitabına geri dönmesini sağlamaz. Aksine, 
Kral’a önce Kurt ve Yedi Küçük Oğlak masalının 
kahramanı Kurt Kral Lobo katılır, sonra da masal-
lardaki prenseslere benzeyen okurunu özleyen, 
Prenses Uriko’nun haylaz Amanocaku’su. Son gelen, 
İkisi de Arkadaşça’nın Hayalet Ben’i ise hayatlarını 
değiştirecektir. Bütün bu arayışlar sırasında Momo 
Hanım da dönüşür, değişir ve kendisiyle yüzleşir, 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği



Hayatın farklı renkleri, sözcüklerin büyüsü ve edebiyatın gücüyle 

35. İSTANBUL KİTAP FUARI’NDAYIZ!

TUDEM EDEBİYAT
12 KASIM CUMARTESİ   Ferda İzbudak Akıncı   Toprak Işık  Hanzade Servi   Güzin Öztürk  Suzan Geridönmez  Oscar Brenifier & 
Isabelle Millon  Simla Sunay Güldem Şahan  ■ 13 KASIM PAZAR   Oscar Brenifier & Isabelle Millon  Nazan Tacer  Toprak Işık
Ferda İzbudak Akıncı  Betül Avunç  Hanzade Servi  Güzin Öztürk & Hicabi Demirci ■ 14 KASIM PAZARTESİ  Koray Avcı Çakman
Ferda İzbudak Akıncı Oscar Brenifier Hanzade Servi ■ 15 KASIM SALI    Finn-Ole Heinrich Toprak Işık   Koray Avcı Çakman
Hanzade Servi  Oscar Brenifier ■ 16 KASIM ÇARŞAMBA   Seran Demiral  Habib Bektaş  Hamdullah Köseoğlu  Hüsnan Şeker 
Oscar Brenifier  Güldem Şahan ■ 17 KASIM PERŞEMBE   Toprak Işık Ferda İzbudak Akıncı  Hamdullah Köseoğlu   Miyase Sertbarut   

Aşkın Güngör ■ 18 KASIM CUMA    Miyase Sertbarut  Seza Kutlar Aksoy  Mehmet Atilla  Betül Avunç  ■ 19 KASIM CUMARTESİ  
Miyase Sertbarut Isabelle Millon  Nazan Tacer  Koray Avcı Çakman  Pelin Güneş Seran Demiral ■ 20 KASIM PAZAR  Miyase 
Sertbarut Isabelle Millon  Toprak Işık & Doğan Gençsoy   Niran Elçi  Mehmet Atilla  Pelin Güneş

UÇANBALIK
12 KASIM CUMARTESİ  Mavisel Yener  Aytül Akal  Mustafa Delioğlu ■ 13 KASIM PAZAR   Mavisel Yener  Ayla Çınaroğlu
■ 14 KASIM PAZARTESİ   Mavisel Yener  Ayla Çınaroğlu ■ 15 KASIM SALI   Çiğdem Gündeş  Ayla Çınaroğlu ■ 16 KASIM 
ÇARŞAMBA   Aytül Akal  Ayla Çınaroğlu Zeynep Özatalay ■ 17 KASIM PERŞEMBE   Aytül Akal ■ 18 KASIM CUMA   Aytül Akal
Çiğdem Gündeş ■ 19 KASIM CUMARTESİ   Aytül Akal  Selen Somer  Can Göknil ■ 20 KASIM PAZAR    Aytül Akal  Çiğdem Gündeş

DELİDOLU
12 KASIM CUMARTESİ  Habib Bektaş  Ferda İzbudak Akıncı ■ 13 -14-15 KASIM  Habib Bektaş ■ 16 KASIM ÇARŞAMBA
 Toprak Işık ■ 17 KASIM PERŞEMBE  Miyase Sertbarut Toprak Işık ■ 18 KASIM CUMA   Mehmet Atilla
■ 19 KASIM CUMARTESİ  Toprak Işık ■ 20 KASIM PAZAR  Mehmet Atilla

DESEN
18 KASIM CUMA  Hicabi Demirci  ■ 20 KASIM PAZAR  Hicabi Demirci

İmza Programı
TUDEM EDEBİYAT
12 KASIM CUMARTESİ   PANEL & ÖDÜL TÖRENİ • Marmara Salonu • 15:15 - 16:30 • “Roman Sayıyla Öykü Nakavtla Kazanır”: 
Öykü Üzerine Kısa Kısa” Yöneten: Ayşegül Utku Günaydın - Konuşmacılar: Feyza Hepçilingirler, Habib Bektaş, Yekta Kopan, Hakan 
Bıçakcı • 2016 Tudem Kısa Öykü Yarışması Ödül Töreni ■ 13 KASIM PAZAR    SÖYLEŞİ • Karadeniz Salonu  13:00 - 13:50 • 
“Çocuklar İçin Felsefe” Oscar Brenifier & Isabelle Millon ■ 14 KASIM PAZARTESİ   ATÖLYE • Marmara Salonu  • 13:00 - 14:00 • 
“Şiirli Düşler Atölyesi” Mavisel Yener ■ 15 KASIM SALI    SÖYLEŞİ (Okuma Etkinliği) • Salon 1 - No:1203 - Almanya Standı • 10:30 
- 11:30  • “Ekşilina Hayranları ve Kitap Kurtları için Bir Macera ” Finn-Ole Heinrich   SÖYLEŞİ • Karadeniz Salonu   12:15 - 13:00 
• “Mutluluk Oyunu” Habib Bektaş    SÖYLEŞİ • Marmara Salonu • 15:45 - 16:45 • “Farklıyız Çünkü Aynıyız” Çiğdem Gündeş • 16 
KASIM ÇARŞAMBA   ATÖLYE • Marmara Salonu  •  13:15 - 14:00 “Filozof Çocuk’la Düşünme Atölyesi” Oscar Brenifier ■ 17 KASIM 
PERŞEMBE   SÖYLEŞİ • Marmara Salonu • 12:15 - 13:15 “Üç Yapraklı Yonca... Yazma Dersleri” Ferda İzbudak Akıncı   SÖYLEŞİ 
• Marmara Salonu  •  14:45 - 15:45  • “Matematiği Tanısan İnan ki Çok Seveceksin” Toprak Işık ■ 18 KASIM CUMA    SÖYLEŞİ • 
Karadeniz Salonu  •  12:00 - 13:00 • “Süper Çocuklar” Aytül Akal    SÖYLEŞİ • Karadeniz Salonu •  13:15 - 14:15 • “Küçük Arkeologlar 
İş Başında” Betül Avunç ■ 19 KASIM CUMARTESİ  ATÖLYE • Marmara Salonu • 11:00 - 11:45 •  “Origami Atölyesi” Nazan Tacer

UÇANBALIK
16 KASIM ÇARŞAMBA   SÖYLEŞİ • Marmara Salonu
12:15 - 13:00 • “1 Yazar 1 Çizer - Mıymıy Teyze ile Eğlenceli Bir Gün” Aytül Akal & Zeynep Özatalay

DELİDOLU
19 KASIM CUMARTESİ   PANEL • Heybeliada Salonu  •  16:45 - 17:45 •
“Delidolu Adamlar: Julio Cortázar, Charlie Parker ve Che”  Yöneten: Ayşegül Utku Günaydın
Konuşmacılar: Zuhal Focan, Ceyhan Usanmaz, Altuğ Akın

Söyleşi ve Etkinlik Programı

Salon 2   No: 2401 Salon 3   No: 3407/B   Salon 6   No: 6501  



Hayatın farklı renkleri, sözcüklerin büyüsü ve edebiyatın gücüyle 

35. İSTANBUL KİTAP FUARI’NDAYIZ!

TUDEM EDEBİYAT
12 KASIM CUMARTESİ   Ferda İzbudak Akıncı   Toprak Işık  Hanzade Servi   Güzin Öztürk  Suzan Geridönmez  Oscar Brenifier & 
Isabelle Millon  Simla Sunay Güldem Şahan  ■ 13 KASIM PAZAR   Oscar Brenifier & Isabelle Millon  Nazan Tacer  Toprak Işık
Ferda İzbudak Akıncı  Betül Avunç  Hanzade Servi  Güzin Öztürk & Hicabi Demirci ■ 14 KASIM PAZARTESİ  Koray Avcı Çakman
Ferda İzbudak Akıncı Oscar Brenifier Hanzade Servi ■ 15 KASIM SALI    Finn-Ole Heinrich Toprak Işık   Koray Avcı Çakman
Hanzade Servi  Oscar Brenifier ■ 16 KASIM ÇARŞAMBA   Seran Demiral  Habib Bektaş  Hamdullah Köseoğlu  Hüsnan Şeker 
Oscar Brenifier  Güldem Şahan ■ 17 KASIM PERŞEMBE   Toprak Işık Ferda İzbudak Akıncı  Hamdullah Köseoğlu   Miyase Sertbarut   

Aşkın Güngör ■ 18 KASIM CUMA    Miyase Sertbarut  Seza Kutlar Aksoy  Mehmet Atilla  Betül Avunç  ■ 19 KASIM CUMARTESİ  
Miyase Sertbarut Isabelle Millon  Nazan Tacer  Koray Avcı Çakman  Pelin Güneş Seran Demiral ■ 20 KASIM PAZAR  Miyase 
Sertbarut Isabelle Millon  Toprak Işık & Doğan Gençsoy   Niran Elçi  Mehmet Atilla  Pelin Güneş

UÇANBALIK
12 KASIM CUMARTESİ  Mavisel Yener  Aytül Akal  Mustafa Delioğlu ■ 13 KASIM PAZAR   Mavisel Yener  Ayla Çınaroğlu
■ 14 KASIM PAZARTESİ   Mavisel Yener  Ayla Çınaroğlu ■ 15 KASIM SALI   Çiğdem Gündeş  Ayla Çınaroğlu ■ 16 KASIM 
ÇARŞAMBA   Aytül Akal  Ayla Çınaroğlu Zeynep Özatalay ■ 17 KASIM PERŞEMBE   Aytül Akal ■ 18 KASIM CUMA   Aytül Akal
Çiğdem Gündeş ■ 19 KASIM CUMARTESİ   Aytül Akal  Selen Somer  Can Göknil ■ 20 KASIM PAZAR    Aytül Akal  Çiğdem Gündeş

DELİDOLU
12 KASIM CUMARTESİ  Habib Bektaş  Ferda İzbudak Akıncı ■ 13 -14-15 KASIM  Habib Bektaş ■ 16 KASIM ÇARŞAMBA
 Toprak Işık ■ 17 KASIM PERŞEMBE  Miyase Sertbarut Toprak Işık ■ 18 KASIM CUMA   Mehmet Atilla
■ 19 KASIM CUMARTESİ  Toprak Işık ■ 20 KASIM PAZAR  Mehmet Atilla

DESEN
18 KASIM CUMA  Hicabi Demirci  ■ 20 KASIM PAZAR  Hicabi Demirci

İmza Programı
TUDEM EDEBİYAT
12 KASIM CUMARTESİ   PANEL & ÖDÜL TÖRENİ • Marmara Salonu • 15:15 - 16:30 • “Roman Sayıyla Öykü Nakavtla Kazanır”: 
Öykü Üzerine Kısa Kısa” Yöneten: Ayşegül Utku Günaydın - Konuşmacılar: Feyza Hepçilingirler, Habib Bektaş, Yekta Kopan, Hakan 
Bıçakcı • 2016 Tudem Kısa Öykü Yarışması Ödül Töreni ■ 13 KASIM PAZAR    SÖYLEŞİ • Karadeniz Salonu  13:00 - 13:50 • 
“Çocuklar İçin Felsefe” Oscar Brenifier & Isabelle Millon ■ 14 KASIM PAZARTESİ   ATÖLYE • Marmara Salonu  • 13:00 - 14:00 • 
“Şiirli Düşler Atölyesi” Mavisel Yener ■ 15 KASIM SALI    SÖYLEŞİ (Okuma Etkinliği) • Salon 1 - No:1203 - Almanya Standı • 10:30 
- 11:30  • “Ekşilina Hayranları ve Kitap Kurtları için Bir Macera ” Finn-Ole Heinrich   SÖYLEŞİ • Karadeniz Salonu   12:15 - 13:00 
• “Mutluluk Oyunu” Habib Bektaş    SÖYLEŞİ • Marmara Salonu • 15:45 - 16:45 • “Farklıyız Çünkü Aynıyız” Çiğdem Gündeş • 16 
KASIM ÇARŞAMBA   ATÖLYE • Marmara Salonu  •  13:15 - 14:00 “Filozof Çocuk’la Düşünme Atölyesi” Oscar Brenifier ■ 17 KASIM 
PERŞEMBE   SÖYLEŞİ • Marmara Salonu • 12:15 - 13:15 “Üç Yapraklı Yonca... Yazma Dersleri” Ferda İzbudak Akıncı   SÖYLEŞİ 
• Marmara Salonu  •  14:45 - 15:45  • “Matematiği Tanısan İnan ki Çok Seveceksin” Toprak Işık ■ 18 KASIM CUMA    SÖYLEŞİ • 
Karadeniz Salonu  •  12:00 - 13:00 • “Süper Çocuklar” Aytül Akal    SÖYLEŞİ • Karadeniz Salonu •  13:15 - 14:15 • “Küçük Arkeologlar 
İş Başında” Betül Avunç ■ 19 KASIM CUMARTESİ  ATÖLYE • Marmara Salonu • 11:00 - 11:45 •  “Origami Atölyesi” Nazan Tacer

UÇANBALIK
16 KASIM ÇARŞAMBA   SÖYLEŞİ • Marmara Salonu
12:15 - 13:00 • “1 Yazar 1 Çizer - Mıymıy Teyze ile Eğlenceli Bir Gün” Aytül Akal & Zeynep Özatalay

DELİDOLU
19 KASIM CUMARTESİ   PANEL • Heybeliada Salonu  •  16:45 - 17:45 •
“Delidolu Adamlar: Julio Cortázar, Charlie Parker ve Che”  Yöneten: Ayşegül Utku Günaydın
Konuşmacılar: Zuhal Focan, Ceyhan Usanmaz, Altuğ Akın

Söyleşi ve Etkinlik Programı

Salon 2   No: 2401 Salon 3   No: 3407/B   Salon 6   No: 6501  



26 | iyikitap

Geldiler yine, doldurdular her yanı. E canım benim, huzur kalmadı ki şehirde. Adım 
başı dilenci, hepsinin de kucağında çocuk…  Bazısı iş buluyor hadi. Yazık, ne de güzel 
bazılarının yüzleri. Hayır, ben de üzülüyorum, insan hepsi sonuçta. Kim bilir mesleği 
neydi ülkesinde şu adamın. Ama yavrum, hepsinin derdiyle biz mi uğraşacağız? 
Alıyoruz ülkeye, tamam, e neremize koyacağız? Hem bu arada diğer ülkeler armut mu 
topluyor? Bir biz mi salağız da kapatmıyoruz sınırlarımızı? Neyse, seçimler yakın, X 
parti bu konuda bazı çalışmalar yapıyor. Yazık tabii insanlara ama…
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Jean-Claude Grumberg Türkçeye çevrilmiş ilk kitabı 
Çabuksığınlar’da, göçmenlik konusunu tam da bu 
noktadan itibaren, göçmenlerin durduğu, çünkü dur-
durulduğu, yani göçemediği yerden ele alıyor. 

HArİTADA YErİn YOKSA…
“Çabuksığınlar” sevilmiyor, istenmiyor hiçbir yerde. 
Kurallara uymuyor, işgal ediyor, dokuyu değiştiriyor, 
huzuru bozuyorlar… diyor yerleşikler. Göçmenler, 
yani ülkesiz insanlar, niye geldiği es geçilmiş, yalnız-
ca gelişiyle sorun görülen insanlar. “Ülkeli”, yerleşik 
insanlar rahatsız. Kimisi düzenindeki en ufak dalga-
lanmayı bile kaldıramayacağı için kimisi bu konuyla 
ilgili devlet politikasının tesiri altında olduğu için. 
Çoğu, her iki sebeple de böyle hissediyor; çok azı 
da sebepleri başka yerde arayıp, insanların hangi 
coğrafya olursa olsun bir arada yaşayabilmesi için 
uğraşıyor. İlginçtir ki -değil midir yoksa?- bu azınlık 
da en az “çabuksığınlar” kadar sevilmiyor. 
Grumberg, öyküsünü tek bir çabuksığın ailesi üzeri-
ne kurguluyor ve bu aile, bir ülkeden diğerine göç-
mek zorunda kalan bir çabuksığın ailesinin maruz 
kalacağı süreçlerin çoğunu yaşıyor -ölüm dışında, 
neyse ki. Haritada yerleri olmadığı gibi, bürokraside-
ki yerleri de dertli: Çabuksığın, quickhomes, vitalab-
ri… her dilde aynı statü geçerli. Bulunulan ülkeden 
kaçmak, yolculuk ânında yakalanmamak, sınırı 
geçebilmek, sığınacak bir yer bulmak, yeni ülkede 
tutuklanmamak, tutuklandığında başına gelebilecek-
leri hesaplamak ve ayrı düşmemek…
“Çabuksığınların evleri her yer ya da hiçbir yer, özel-
likle de hiçbir yer. Neden özellikle hiçbir yer? Çünkü 
bir yerde doğanlar ve sadece doğdukları yerde, 
evlerinde yaşayanlar Çabuksığınları sevmiyorlar, 
hatta onların evlerine yakın yerlerde doğanlar bile 
sevmiyor onları. Neden?..” Burada elbette elle tutulur, 
mantığa oturtulur bir cevap yok. Yazar da yeni bir ce-
vap aramıyor; verilmiş cevapları, yansıttıkları mantık 
ölçüsünde şematize ediyor.

TrAVMADAn  
Grumberg’in gerçekleri olduğu gibi yansıtmakla 
örtme, öyküleme, yumuşatma arasında kurduğu 
dengede, ağırlık elbette ikinci tarafa kayıyor. Ama 
Çabuksığınlar iyi yazılmış bir çocuk kitabı olduğu 
için, örneklerini gördüğümüz çoğu metin gibi çocu-
ğa iyi bir öykü sunmaktan ziyade ebeveynlere ve öğ-
retmenlere yaranmaya çalışan, gerçeklerden kopuk 
ve sözde belagatli, özde sönük bir kurguya teslim 

olmuyor. Yalnızca ölüm, evsizliğin sefaleti, açlık ve 
hastalıklar gibi travmatik durumlar, dönüştürülüp 
yok sayılmasa da en azından kitabın seçtiği olaylar 
arasında yer almıyor, okura anakarakterler üzerinden 
anlatılmıyor.
Müziği ve enstrümanı, bir çabuksığının varlık gü-
vencesi. Acil bir göç durumunda bile her şey geride 
bırakılabilir, ama enstrüman bırakılamaz. Yalnızca bir 
altın bilezik olduğu için değil, aynı zamanda hiçbir 
şeye sahip değilken, dünya seni sürekli kendinden 
uzaklaştırdığında, yalıtıldığında ve yalnız kaldığında 
kendinle ilgili sahip olup sarılabileceğin, insanlığını 
kendine hatırlatabileceğin ve geçmişinle, kökeninle 
bağlarını yanında taşımanı sağlayan bir araç olduğu 
için. Çabuksığın ailesinin büyük oğlunun kemanıyla 
yaptıkları ve o kemanın ona yolculuklarında sağladığı 
şey -çocuk aslında geride bıraktığı kitapları özlese de- 
tam da bu türden bir ilişkiyi öykülüyor. Onun bir birey 
olarak algılanışında, gördüğü yüzeysel “kabul”de mü-
ziğiyle uyandırdığı hazzın ve derinliğin önemi büyük.
Göçe, muhacirliğe kimin nasıl yol açtığı; en başta bu 
insanları niçin bir yerde yaşayamaz, bir ülke içinde 
dahi tutulamaz hale getirdiği, kitabın konusu değil. 
Belki de Grumberg’in eserine bir eleştiri buradan ge-
tirebiliriz: Onun öyküsünde göçmenlik sadece “var.” 
Bazen Romanlar gibi halklardan söz ettiğimiz için 
bazen de savaş benzeri durumlardan kaçanları konu 
ettiğimiz için, göçmenliğin “bir şekilde” var oldu-
ğunu biliyoruz yalnızca. Kitap bu “önceye” gitmiyor. 
Konu, “ülkeliler”in ülkesizleri kabul etmeyişi ve bu 
kabul etmeyişin dereceleri, biçimleri. 
Çabuksığınlar her bakımdan düşündürüyor ve okura 
sorabileceği, hayal kurup öyküyü ileri -hatta geri- 
götürebileceği birçok alan bırakıyor. Ronan Badel’in 
Sempé’vari desenleri de bu dinamik, soluklu alanı 
açacak nitelikte. Bilge Karasu’nun Jean ve Gino’ya 
Mektuplar’ının çevirisinden tanıdığımız Simlâ On-
gan’ın Türkçesinden Çabuksığınlar, biz “ülkelilere” 
de bir uyarı niteliğinde. Ülkesizliğin barışını tatmak 
yerine, ülkesizliği ve ülkesizleri dışlamayı mı tercih 
edeceğiz? Böylece devletlerin bizden talep ettiği 
savaş ve düşmanlığın kendinden bihaber, amma 
velakin etkili neferleri olmayı mı sürdüreceğiz?

Dilin (çevirinin) edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
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Meike Haberstock Cesaret Ustası isimli kitabında, en korkulu 
anları bir ajanlık numarasıyla def etmeye çalışan Anton’un 

hikâyesini anlatarak, cesaretin de öğrenilebilen bir şey 
olduğunu gösteriyor.

Yeni bir şeyler denemek, hakikaten cesaret gerektirebilir bazen. Fakat kimi zaman 
da başka türlüsünü yapamadığı, etrafını saran dünyayı ve olayları, hayatın kendisini 
“öyle” gördüğü için farklı ve yeni, yenilikçi olur bazı insanlar. Bizi etkileyenler de 
(sanatçılar, filozoflar, kendilerini bilge bulduğumuz insanlar mesela) genellikle baş-
ka bir yerden, başka bir perspektifle bakabilenlerdir. Tamamen yabancı, dışarıdan, 
bilinmeyen bir malzemeyle gelmeleri gerekmez; sırasında, gözümüzün önündekini, 
en sıradan, en basit ve en yaygın olanı ele alış, sunuş biçimidir bu farklılık.  
Meike Haberstock’un kitabı Cesaret Ustası hem konusu hem de konusunu el alış 
biçimiyle bu duyguyu uyandırıyor işte: Belki de gelmiş geçmiş en eski duygumuzu, 
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korkuyu işliyor fakat bu sırada korkuya uzak yakın 
eğleşerek yeni perspektifler öneriyor. Hikâyenin kur-
gusu ile kitabın tasarımı da bu yaklaşıma kesinlikle 
uygun. Korkmak, korkmanın kendisinden bile kork-
mak, ancak bu kadar sevimli bir hale getirilebilir, 
ancak bu kadar yaratıcılıkla işlenebilirdi. Tasarım ve 
görsellik bu kitabın, hikâye kadar önemli bir unsuru 
olmuş, hikâyeye yeni bir boyut katmış.
Daha ilk sayfada derdini anlatan, sözünü söyleyen 
bir kitap Cesaret Ustası. Yani, “içindekiler” sayfasın-
dan bile önce. Okuyacağımız hikâyenin cesaretle, 
korkuların üzerine gitmekle ilgili olduğunu hemen 
haber veriyor. “Bu kitabı okumak için cesarete ihti-
yacın yok. Harfleri tanısan yeterli” dedikten sonra, 
cesaret gerektirebilecek bazı ihtimalleri sıralıyor. 
Mesela uykuda olması gereken küçük okurun giz-
liden gizliye kitap okuması, esasında anne hışmına 
karşı bir cesarettir, belki?
Kitap, kısa bölümlerden oluşuyor. Her bölüm, hikâ-
yenin kahramanı olan Anton’un cesaretini sınama-
sıyla geçen olayları konu ediyor. Bölüm başlarında, 
yaşanacaklarla ilgili ipuçları veren küçük notlar / 
epigraflar ve bir de cesaret ölçer bulunuyor. Bu cesa-
ret ölçer bize Anton ve çevresindekilerin o bölümde 
ne kadar cesur olabildiklerine dair bilgi veriyor. Pu-
anlama on üzerinden yapılıyor ve adil görünüyor. 
Henüz yedi yaşındaki Anton, annesiyle birlikte 
yaşayan, genelde “uslu çocuk” kategorisine gire-
bilecek nitelikleri olan bir oğlandır. Bütün mesele, 
hepi topu iki gece üç gün sürecek bir okul gezisi-
dir aslında. Anton, geziden hemen önce başlayan 
olaylarla korku ve cesaret sarkacında gidip gelirken 
çevresindeki yetişkinlerden de yardım alır. Çoğu kez 
Anton’un “yerine” bir şey yapmaktansa, Anton’la 
birlikte davranan bu yetişkinler, azımsanmayacak 
kadar sıkça kendi korkularını ve bu korkulara karşı 
girişimlerini de hem Anton hem de okurla paylaşır. 
Böylece korkunun sadece çocuklara özgü bir duy-
gu olmadığını ve korkuya her zaman ve her yerde, 
yani sıklıkla rastlayabileceğimizi öğreniriz. Korku 
hakkında konuşmak, korkuları paylaşmak ve galiba 
daha önemlisi, cesareti belli davranış kalıplarıyla 
kodlamamak üzerine örnekler paylaşıyor yazar, hikâ-
ye boyunca. Hatta bir adım ileri giderek, çocukların 
birbirlerini korkutma planları yapmasına müsaade 
ediyor. Herkesin, en cesur geçinenlerin ve çocuk-
lardan sorumlu yetişkinlerin bile ciddi bir korku 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği

yaşamalarına izin vererek de aslında, korkunun in-
sanları bir araya getirip bir tür dayanışmaya meydan 
vermesini izlememizi sağlıyor.
Anton, okulla birlikte bir geziye gideceği için mut-
ludur ama kesinlikle coşkulu değildir. Bir sürü kor-
kusu vardır çünkü. Her okulda olduğu gibi Anton’un 
gittiği okulda da çok korkunç görünen, etrafa korku 
salarak eğlenen çocuklar var. Çete Çetesi’nin üyesi 
bu çocuklar, Anton’un en çok korktuğu şey değil as-
lında. Anton, insanın içini burkacak bir şekilde doğal 
felaketlerden, vahşi hayvan saldırılarından ve evin-
den, annesinden uzakta olmaktan korkuyor. Çete 
Çetesi’nin Anton karşısındaki en büyük numarası, 
onu korkak bir bebek olmakla suçlamak. Bu da olsa 
olsa can sıkıcı bir şey Anton için. Yüksek bir yerler-
den atlamak ya da kendinden güçlü görünen birileri-
ne kafa tutabilmek de ufukta görünmüyor gerçi ama 
Anton’un hâkim korkusu yine de biraz daha kontrol 
edilemez görünen olayları kapsıyor. Zaten diğer ço-
cuklarla birbirlerine korkularını itiraf ettikleri sahne-
de Anton da bunu fark edip, şaşırıyor. Arkadaşlarının 
korkusuyla kendi korkularını kıyaslıyor. Buradan 
çıkardığı sonuç, herkesin bir şeylerden korktuğu ve 
bazı korkuların, Anton’a bile tuhaf gelebileceği ama 
yine de o insanları korkutabileceğidir.
Hikâyenin en can alıcı sahnelerinden biri, Çete Çe-
tesi’nin lideri görünen Stevan ile ilgili olanı. Henüz 
küçük bir oğlan çocuğu olduğu halde arkadaşlarını 
terörize etmekte üstüne olmayan Stevan da elbette 
bir şeylerden korkuyor. Anton bu korkuya tanık olu-
yor. Ama etkileyici olan bu değil, etkileyici olan Ste-
van’ın itirafı. Cesareti kodladığımız davranış kalıpla-
rının yanlış olabileceğini gösteren bir itiraf. “Bazen 
bir şey yapmak değil, yapmamak cesaret gerektirir” 
mesajını veren bu itiraf ve iltifat, Anton’un da epey 
kafasını karıştırıyor. 
Eninde sonunda iki gece, üç gün deyip geçemeyece-
ğimiz, bir sürü olayın yaşandığı, birden fazla şeyin 
öğrenildiği ve pek çok eşiğin geçildiği bir hikâye an-
latıyor yazar. Bundan sebep, Anton da geziden sonra 
büyüdüğünü hissediyor. Buna mukabil, korkularının 
da azaldığını.   
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“Binalar ne kadar yüksek olursa olsun, büyüyemez. Nasıl yapıldıysa öyle kalır. Ağaçlar 
öyle mi ama? Ah, ağaçlar büyür. Onlar büyür!”.

“Sözcükler ölçülü olduğunda, çok laf fakirlik, az laf 
bolluk berekettir.” Bu şahane cümle, Midillili yazar 
Fotini Fragouli’nin tatlı mı tatlı kitabı Denizdeki 
Zeytin Ağacı’nın son satırları olarak karşımıza çı-
kıyor. Fragouli, az lafla bolluk bereket dolu, insanı 
mutlu ve umutlu kılan, sarıp sarmalayan masallar 
anlatıyor bu ilk kitabında. Sözcüklerden yapılmış 
bir döşeğe uzanmaya çağırıyor herkesi. 
Fragouli’nin masallarını okuyup bitirdiğimde bir 
çocuk gibi “lütfen, bir masal dahaaa” derken bul-
dum kendimi. Çünkü Denizdeki Zeytin Ağacı kita-
bının “gerçeklere masalsı elbiseler giydiren ozanı” 
Fragouli, ölçülü sözcükleriyle, kısacık ama tadı 
damakta kalan masallar anlatıyor. Bu naif masal-
lar, bende şöyle bir izlenim yarattı: Yazar Fragouli, 
tıpkı kitaptaki “Mitro ve Ay” başlıklı hikâyedeki 
küçük kız gibi “sonsuz sınırsız düşler kuran bir 
çocuk”. Belli ki Fragouli’nin içindeki çocuk, hâlâ 

dipdiri ve hayaller kurmaya 
devam ediyor. Bu masalların 
doğumunda, o içindeki ço-
cuğun, yazara büyük destek 
olduğunu fark etmek hiç zor 
değil. 
Fragouli’nin huzurlu bir 
uykuya dalmamızı sağlayan 
sözcükten döşeği; okalip-
tüslü, zeytin ağaçlı, koca 
çınarlı, kırlangıçlı, karata-
vuklu, denizli, balıklı, aylı, 
güneşli, yazlı, kışlı, nineli, 
torunlu masallar sunuyor. 
Şunu da mutlaka söyle-

Yazan: Elif Şahin Hamidi

meliyim: Ağaçları yok edenlere, arsızca koca koca 
binalar dikenlere de ölçülü sözcükler var bu masal-
larda. Hemen bir örnek vereyim: “Binalar ne kadar 
yüksek olursa olsun, büyüyemez. Nasıl yapıldıysa 
öyle kalır. Ağaçlar öyle mi ama? Ah, ağaçlar büyür. 
Onlar büyür!” Tıpkı “Okaliptüs” başlıklı hikâyede 
usul usul yükselen ve katları bir bir geçen ağaç gibi. 
“Ne mutlu ağaçları büyüten güneşe. Ne mutlu kuşları 
ağırlayan ağaçlara. Ne mutlu ağaçlarla komşu olan 
insanlara. Ne mutlu binayı geçen ağaca”. Öyle değil 
mi? Çocuklar gibi neredeyse hiç çaktırmadan bü-
yüyen ağaçlar, onlarla konuşmasını da bilir üstelik. 
Tıpkı denizin içindeki zeytin ağacının Sotiri ile koca 
çınarın Evantiya ile konuşması gibi. 
Kitabın resimleri de en az masalları kadar büyüleyi-
ci. Fragouli’nin gerçeklere giydirdiği masalsı elbise-
leri, göze görünür kılan çizer Evi Tsaknia, siyah-be-
yaz çizgilerle öyle renklendirmiş ki kitabı! Bugüne 
dek birçok çocuk kitabı resimleyen Tsaknia, sadece 
bir kurşun kalemle adeta harikalar yaratmış. Çizgiler 
renkli olsa, bu kadar etkileyici olmazdı belki de. 
Havadiskuşu denen masal kuşunun, sihirli bir bi-
çimde yazar Fragouli’nin kalbine gizlediği masallar, 
büyük küçük herkesin yüreğini okşayacak türden. 
Fragouli’nin sözcüklerden yapılmış yumuşacık dö-
şeğine ailece uzanın lütfen. İkram edilen on bir tane 
öyküye doyamayacaksınız. Kesin bilgi!
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Yardımcısı Salih Bozok’un 
dilinden dâhi lider 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
hayat hikâyesi.

Yüreği vatan sevgisiyle dolu 
iki arkadaşın hayallerini 

gerçekleştirme masalı.

Büyük usta Zülfü Livaneli 
bir ülkenin kurtuluş destanını 

anlatıyor...

Ergün Gündüz’ün 
eşsiz çizimleriyle



Ne zaman uslu uslu duran, kendi halinde bir çocuk görsem, uzun uzun ba-
karım ona. Hiç mi muzırlık düşünmez ya da kim bilir neler geçiyordur aklın-
dan, diye düşünürüm. Sanki sakin durulamazmış, uslu olunamazmış gibi. Ya-
ramaz bir çocuktum. Kazık kadar oldum, hâlâ yerinde duramayan bir tipim. 
Beynim hiç durmayan bir makine gibi sürekli çalışır. Bedenim de bu düşünce 
hızına eşlik eder. Sakin olmayı hiç beceremedim. Ama başta da söylediğim 
gibi, o tipleri hep merak etmişimdir. Anlatacağım kitap gerilere götürüp bun-
ları düşündürdü bana. Bakalım kahramanlarımız size neler düşündürecek?
Çocuk edebiyatına yıllardır farklı şekillerde katkılarıyla bilinen Yıldıray 
Karakiya’nın Tudem Yayınları etiketiyle 2015 yılında Can ile Zortan’ın Mace-
raları -1 Flaş Disk Operasyonu adıyla yayımlanan macera serisi, Boş Çerçeve 
Operasyonu’yla devam ediyor. Can ve Zortan’ı ilk kitapta tanımış olanlar için 
anlatacaklarım hayli ilgilerini çekecek, zira ilkini okuyanlar bu ikilinin yeni 
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Zortan, çoğu zaman gündelik telaşlarına dalan anne ve babadan 
bağımsız olarak Can’ı her daim dinlemeye ve onunla zaman geçirmeye 
hazır. Hayali arkadaşlarımız biraz da çocukluktan başlayan, o 
onulmaz yalnızlığımız değil midir sahi?

Can’ın Zortan’la 
yanİ hayatla sınavı

Yazan: Özlem Toprak
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maceralarını eminim merakla bekliyorlardır. Okuma-
yanlar da bu yazıdan sonra hemen koşup iki kitabı 
birden almak isteyecekler.   
Ressam bir anne, yazar bir baba ve sürekli “Ben ses-
siz sessiz dururum” diyen sakin bir çocuk, Can. Bir 
de sadece Can’ın görüp, konuşabildiği hayali biyonik 
arkadaşı, Zortan. Bu hayali arkadaş öyle haylaz, öyle 
muzır, öyle bela bir tip ki Can’ın başına ne geliyorsa 
arkasında hep Zortan var. Can’ı dürten, aklını ka-
rıştıran, meraklandıran oldukça ilginç bir arkadaş. 
Kötü mü iyi mi acaba, diye düşündüren cinsten. Bu 
iki kafadar öyle işler çeviriyorlar ki okurken hayret 
içinde kalıyorsunuz. “Hay Allah yine ne yaptırıyor 
çocuğa bu Zortan, eyvahlar olsun”, derken buluyor-
sunuz kendinizi.

Gökçe Yavaş Önal’ın resimleriyle vücut 
bulan kahramanlarımız tam da okur-

ken hayal ettiğimiz gibi. Kitabın ve 
karakterlerin ruhuyla o kadar örtüş-
müş ki çizimler, sanki başka türlü-
sü olamazmış duygusu yaratıyor. 
Zortan’ın Can’ı kışkırtarak sebebi-

yet verdiği felaketler serisi resimler-
le daha da ete kemiğe bürünüyor.

DüZEnE AÇıLAn GEDİK
Can ile Zortan’ın ikinci macerası Boş Çerçeve Ope-
rasyonu’nda Can’ların evinde heyecanlı bir sabah 
yaşanıyor. Özellikle annesi için oldukça önemli bir 
gün çünkü kişisel resim sergisinin açılışı var. Özene 
bezene hazırlıklarını yapıyor. Can ise her zamanki 
gibi odasında. Bu defa kimya deneyi yapmakla meş-
gul. Elbette baştan çıkarıcı arkadaşı Zortan da he-
men yanı başında. Zortan bu, durur mu hiç, hemen 
aklına giriyor Can’ın, bütün sıvıları bir seferde ka-
rıştırmasını söylüyor. Can da elbette söz dinliyor ve 
sonrasında olanlar oluyor. Tam da annesi karşısın-
dayken deney tüpü infilak ediyor ve evden çıkmak 
üzere tüm hazırlığını tamamlamış olan annesi, tüten 
saçları ve delik deşik kıyafetiyle kalakalıyor.  
Zortan, adeta anne Berrin’le simgeleşen düzene açı-
lan koca bir gedik. İşlerin planlandığı gibi gitmeye-
ceğini gösteren bir kaza bela sandığı. Hem Can’dan 
başkası da kendisini göremediği için, azarları, şikâ-
yetleri sırtlamak hep zavallı Can’a düşüyor.
Peki, bir çocuk neden hayali bir arkadaş yaratır? 
Yazar Yıldıray Karakiya’nın sorduğu gizli bir soru 

bu sanki. Zortan özelinde Can’ın alter egosu, onun 
bastırılmış merak, dürtü ve haylazlıklarının cisimleş-
miş haliyle karşı karşıyayız. Öte yandan Zortan, çoğu 
zaman gündelik telaşlarına dalan anne ve babadan 
bağımsız olarak Can’ı her daim dinlemeye ve onunla 
zaman geçirmeye hazır. Hayali arkadaşlarımız biraz 
da çocukluktan başlayan, o onulmaz yalnızlığımız 
değil midir sahi? 
ÇOcUğU İÇErDEn BİLMEK
Çocuk edebiyatını takip edenler Yıldıray Karakiya 
ismini çok yakından bilirler.  Hayatı çocuk edebiyatı 
olmuş biri, diyebiliriz Yıldıray için. Eşi Banu Ak-
soy’la birlikte iyi bir çocuk kitapları okuru olmakla 
başlayıp, kurdukları Bir Dolap Kitap sitesinde çocuk 
ve gençlik kitaplarını tanıtmaya, eleştirmeye varan 
bir yol onlarınki. Burada bitmiyor tabi! Çocuk ki-
taplarıyla bu kadar içli dışlı olunca, alana katkılar 
okullarda seminerlere kadar uzanıyor. Sonrası kendi 
kitaplarını yazmaya varıyor. Açık Radyoda yine eşi 
Banu Aksoy’la birlikte yaptıkları program ve Tudem 
Yayınları çatısı altında çıkan Dünyalı Dergisi’nin 
yaratıcısı olup, dümenin başına geçmek de diğer iş-
leri. Hal böyle olunca da Yıldıray Karakiya bütün bu 
deneyimlerini çocuk ruhunu en derininden bilmeye 
evrilterek, yazdığı maceraları da hem eğlendiren 
hem düşündüren bir içerikle donatmış.
Kitabın devamında karşımıza çıkan ve Can’ın Zortan 
üzerinden yaşayıp yaşattığı her tür aksiliği, bir tür 
özgünlük, sanata yaratıcı katkı olarak yorumlamayı 
tercih eden “sanat eleştirmeni” karakteriyse, yazarın 
adeta eleştirmenlik müessesine yönelik gülümseten 
bir şakası olarak okunmaya müsait. İyi bir çocuk 
kitabında olacağı üzere, söz konusu hikâyede yetiş-
kinlerin de yakalayacağı çok ayrıntı var.
Velhasıl, seviyorum ayartan, yoldan çıkaran, illa 
olması gerekeni anlatmayan hikâyeleri. Kim bilir, 
belki de onlar hayatın akışına daha denk düştükleri 
içindir. Bu gerçeği de ne kadar erken öğrensek, o 
kadar iyi. Zortan’a teslim olan Can’ı daha çok sev-
dim. Denemeyi göze aldığı ve unutulmaz dersler 
öğrendiği için...
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Çocukluk korkularını yakından tanıyan İsveçli yazar 
Johanna Rehn’in güzeller güzeli kahramanı Moa, bu 
kez okulun ilk günü için ciddi kaygılar taşıyor. Rehn, 
Moa’nın kaygıları üzerinden “ilk gün korkusu” ile 
nasıl başa çıkabileceğimizi anlatıyor.

Hepimizin hayatındaki ilk en önemli gün, okulun 
ilk günüydü. Heyecandan öldüğümüz, yeni insan-
lar tanıyacağımız, o yeni insanlarla baş başa kala-
cağımız, dizlerimizin titrediği o gün. Ondan sonra-
ki tüm “ilk gün”ler bir şekilde hep sancılı geçti ve 
sancıyla anımsandı. Çünkü yeni insanlar tanımak, 
yeni bir ortama adapte olmak, kaç yaşına gelirsek 
gelelim ürkütücü ve sancılı bir fikir. İşte tam da bu 
yüzden, çocukluktan yadigâr korkularımızı yakın-
dan tanıyan İsveçli yazar Johanna Rehn, güzeller 
güzeli kahramanı Moa’yı bu kez okullu yaparak 
elimizden tutuyor. 
Okulun ilk günü için uyanıp hazırlanan Moa, 
okula gitmeye dair haklı kaygılar duyuyor. Okula 

vardığında durumun hiç 
de fena olmadığını görse 
de mesele diğer çocuklar-
la iletişim kurup arkadaş 
edinmeye gelince işler bi-
raz sarpa sarıyor. Moa’nın 
ilk teneffüsü, sınıf arkadaşı 
Vera’nın beklenmedik 
tavırları yüzünden hayli 
tedirgin ve yalnız geçiyor. 
İlkokul seviyesindeki her 
çocuğun baş belası olan 
akran zorbalığı Moa’yı 
daha ilk günden vuruyor ve 
Moa aslında okulu sevse de 
diğer çocukların tavırları 

Yazan: E. Nida Dinçtürk

yüzünden –hiç şaşırmayacağımız bir şekilde– ikinci 
gün okula gitmek istemiyor. Fakat Moa’nın babası 
ikinci sabah Moa’ya diğer arkadaşlarının da onunla 
aynı kaygıları taşıyor olabileceğinden bahsederek 
onu, insanların aynı duygular sebebiyle nasıl farklı 
tepkiler verebilecekleri konusunda aydınlatıyor. Bu 
konuşma, Moa’nın güvenini tazelemeye yetiyor. Moa, 
okulun ikinci gününe müthiş bir özgüvenle başlıyor 
ve kelimenin tam anlamıyla harikalar yaratıyor!
Daha önce Moa’nın Karanlığı kitabıyla okuduğumuz 
ve çocukların hayatında bilindik bir başka kâbus 
olan karanlık korkusuyla nasıl yüzleşebileceğimize 
dair aydınlatıcı bir öykü anlatan Johanna Rehn, Moa 
Okula Başlıyor’da böylece, bir başka sorunlu noktaya 
parmak basmış oluyor. Rehn bu yüzleşme kitaplarıy-
la hem ebeveynlere çocukların içinde kopan fırtına-
ları tarif etmeyi başarıyor hem de onlara bu sorunla 
sakince baş etmenin yollarını öğretiyor. Örnekse, 
okulun ilk gününü sınıfın kapısında bekleyerek 
geçirmek yerine, o günü gayet sıradan bir güne çevi-
rerek çocuğunu okula bırakıp işe giden ya da çocuk 
okula gitmek istemediğinde çocuğunu konuşarak 
sakinleştirmeye çalışan ebeveyn figürleri tam da 
ihtiyacımız olan şey!
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Erimesinler diye güneşin ulaşamayacağı en kör noktaya 
diktiğimiz; kaşkollarla berelerle sarıp sarmaladığımız; havuç, 
zeytin gibi yiyeceklerle beslediğimiz kardan adamların, bütün 
çocukların kış kutsalı olduğunu söylemeye gerek yok herhalde!

Elimde tam yetmiş yaşında ve yüzlerce kitap yaz-
mış Yunanistanlı Eugene Trivizas imzalı, Kardan 
Adam ve Küçük Kız kitabı var. Çocuk kitabı söz 
konusu olunca, yaş ve yaşanmışlıklar nasıl da fan-
tastik bir torbanın içinde iyice karışıyor!  
Kitap tam bir kış kitabı ve kardan adamlar üzeri-
ne! Erimesinler diye güneşin ulaşamayacağı en 
kör noktaya diktiğimiz; kaşkollarla berelerle sarıp 
sarmaladığımız; havuç, zeytin gibi yiyeceklerle 
beslediğimiz kardan adamların, bütün çocukların 
kış kutsalı olduğunu söylemeye gerek yok her-
halde! Belediye başkanının kızı Marina da aynı 
dertlerden muzdarip! Şehir meydanına yaptığı ve 
adını Tirtir koyduğu kardan adamının erimesini 
istemiyor, hatta Tirtir’den bu konuda söz alıyor. 
Ama onun erimemesi için kendisinin değil de 

kardan adamın çabalaması, 
hikâyeyi fantastik ve uzun 
bir yol macerasına çeviriyor. 
Ama Marina’nın merakı, en-
dişeleri ve umudu, bu yolcu-
luğa tat katan etmenler!
Hikâyenin başlangıç kıs-
mındaki Korkusuz Süvari 
Heykeli, Oscar Wilde’in 
Mutlu Prens’ine ufacık bir 
selam gibi duruyor. Korku-
suz Süvari Heykeli kibirli 
şekilde, kardan adamları 
ve çocukları; daha doğrusu 
kimseyi sevmiyor. Ama 
bizim Tirtir’i sinir ederek 

Yazan: Banu Bozdemir

Kuzey Kutbuna doğru zorlu bir yolculuğa çıkmasını 
sağlayan da ta kendisi! Kitabın asıl yapmak istediği 
de bu zaten! Hayatta bir amaç belirleyip onu dene-
meye girişmek! Tabii bizim Tirtir’in yolu bir hayli 
maceralı! Marina’nın ona hediye ettiği yüzüğün, ara-
larındaki dostluğu diri tutan tılsım olduğu da kesin!
Kitabın ayrıntılara dalan ve macerayı körükleyen 
dili, bizi kardan adamın var olma mücadelesinin 
içine çekiveriyor. Aslında yol hikâyeleri biraz böyle, 
John Lennnon’ın ünlü lafı “Hayat biz planlar yapar-
ken başımızdan geçenler” gibi değil midir?
Kitap çizim olayını da kısıtlı ve siyah beyaz tutarak, 
hayal gücüne fazlaca vurgu yapmaya çalışmış. Oku-
run hayal gücünden, Tirtir’e yaşanılası bir dünya 
yaratmak istenmiş gibi duruyor. 
Yazar, Korkusuz Süvari’ye kitabın bir yerinde şöyle 
söyletiyor: “Bu dünyada heykeller, insanlar ve kardan 
adamlar vardır.” Kardan adamların çabucak eriyen 
hayatlarından ders çıkarmamızı istiyor sanki. Hikâ-
yenin devamında mesajı çok net; yaşam koşullarını 
doğru oluşturursan, kardan adam da olsan hayatta 
kalırsın! Ve sevdiklerine, yanlarında olmasan bile 
ayakta kalarak sevgini ifade edebilirsin! 
Altın Kitaplardan Ari Çokona çevirisiyle çıkan Kar-
dan Adam ve Küçük Kız, uzakta da kalınsa dostluk 
ateşinin her daim yanacağını anlatan bir kitap.
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Barkın Balık bir köpekbalığı olduğunu daha yeni öğrenmişti. 
Arkadaşı Bedük bir yunustu. Ona karada yaşayan 
canlılardan söz etmiş, insanları anlatmış; bu arada  

insanların köpekbalıklarından korktuklarını söylemişti. 

Yosun salatası yiyen, kendisi gibi tatlı, küçük, 
sevimli bir balıktan insanların neden korktuklarını 

anlamayan Barkın, hemen onlarla tanışmak istedi. 
İçlerinden biriyle arkadaş bile olabilirdi belki.   
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Çocuklarınız kaç kursa gidiyor? Kimi zaman, ço-
cukların gerçekten ilgi duydukları alanları ve bu 
alanlara olan yatkınlıklarını hesaba katmadan, 
aslında “yetişkin” ebeveynler içlerindeki çocuğun 
yapmak istediği doğrultusunda hareket ediyor 
olabilirler mi? Önemli bir özeleştiri konusu ol-
makla birlikte bu işin bir de diğer yüzü var: dönem 
dönem farklı spor ve sanat dallarına, hobilere ilgi 
duyar gibi olan ve ebeveynlerinin her taleplerini 
süratle karşıladığı çocuklar. Çok geçmeden, varsa 

Berk’in maymun iştahlılığının hikâyesi, bir okul döneminin bitiminde eve getirdiği  
hiç de iç açıcı olmayan karnenin yarattığı etkilerle başlıyor.
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Yazan: Nilay Kaya
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evdeki kilerlere atılan, kiler yoksa “akıllı saklama ve 
düzenleme çözümleriyle” kutulara istiflenen türlü 
hobi gereçleri; pahalı tenis raketleri, bale ayakkabıla-
rı, eskrim kılıçları, büyüteçler, pul defterleri, fotoğraf 
makineleri, olimpiyat yüzücülerininkine taş çıkaran 
mayolar, benzerleri dünya şampiyonalarında giyilen 
futbol ayakkabıları... Çünkü çocuklarımız için hep en 
“iyisini” isteriz. Peki, yaz tatili gelip çattığında mec-
bur oldukları için çalışan alt gelirli ailelerin çocuk-
ları dışında kaç çocuk çalışıyor? Çalışmak derken, 



şüphesiz evrensel çocuk hakları ve çalışma kanunla-
rına uyan koşullardan bahsediyoruz. Muhtemelen bu 
sayı yok denecek kadar az çünkü bir çocuğun uygun 
koşullarda da olsa çalışıyor olması fikri çoğunluk 
için tedirgin edici. Çocuklara “kıyamıyoruz”. Onların 
yazın yaz okullarına, kamplara, türlü kurslara gitme-
leri gerekiyor; dönem sonunda en göz alıcı karneyi 
getirmeseler de...
Deneyimli yazar Sevim Ak’ın Doğan Egmont’tan 
çıkan Dünyanın En Şişmanı adlı kitabı, ana kahra-
manı Berk üzerinden, ilgi alanlarının bir karnavala 
dönüşüp en sonunda buhar olup havaya karıştığı 
bir durumu son derece eğlendirici bir hikâyeyle ele 
alıyor. Berk’in maymun iştahlılığının hikâyesi, bir 
okul döneminin bitiminde eve getirdiği hiç de iç 
açıcı olmayan karnenin yarattığı etkilerle başlıyor. 
Apartman komşularından mahalleliye kadar herkes 
Berk’i tembelliğiyle çoktan etiketlemiş. “Beden der-
sine terlikle giden çocuktan ne hayır gelir ki zaten?” 
diyorlar. Berk, mahallede ve apartmanda gördüğü 
muamele yetmezmiş gibi, asıl kendi evine girdiğinde 
karnesinin getirdiği sonuçlara katlanmak zorunda 
kalıyor. Bir ailede dersleri vasat bir çocuk varsa, di-
ğer kardeşlerden biri aksi gibi bir o kadar çalışkan 
olmaz mı? O kardeşin aldığı takdir belgeleri yetmez-
miş gibi bir de onur belgeleri evi taçlandırıp baş kö-
şelere asılmaz mı? İşte Berk bu dertlerden muzdarip. 
Büyükanne ve halanın karne hediyeli kutlamasında 
parlak kardeşi Simge’nin gölgesinde, figüran rolün-
de arzı endam ediyor. Büyüklerinin ona önerdiği yaz 
işlerini tembelliğinin verdiği güdüyle, türlü yaratıcı 
bahanelerle geri çeviren Berk, anlayacağınız üzere 
yaz tatiline pek de huzurlu bir başlangıç yapamıyor. 
Şimdiye kadar ilgi duyduğu her şeyi kısa kürede bir 
kenara atıp evdeki gereksiz eşyalar yığınını zengin-
leştirmesinden ötürü annesinden nihai bir uyarı da 
aldıktan sonra bu yaz tatilini nasıl geçireceğini kara 
kara düşünmeye başlıyor.  
Kitabın başlığı “Dünyanın En Şişmanı”, tatlı bir 
yanıltmacaya işaret ediyor. Berk’in babası pek çok 
ebeveynin aksine onu kendi haline bırakma yönte-
mine başvurunca, Berk ne kadar çok sevdiğini yeni 
fark ettiği bir eyleme sarılıyor: uyumak. Böylelikle 
“uyuyan çocuk” sadece yemek yiyip uyuduğu için, 
günün birinde “dünyanın en şişmanı” olarak Guin-
ness Rekorlar Kitabına geçmeyi kendine yeni hedef 
olarak belirliyor. Zira uyanık olduğunda onun zih-
ninde her daim sucuklu omletler, kremalı pastalar 
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“dans ediyor”, muhtemelen uyurken de rüyalarında. 
Berk yeni çıktığı bu yolda hiç tahmin etmeyeceği 
ilgiler geliştiriyor, dünyaya farklı açılardan bakmayı 
öğreniyor. Berk’in vizörü apartmanını, mahallesini, 
çevresindeki insanları yeniden görmeyi deneyimler-
ken, Berk’in baktığı insanlar da birbirlerini yeniden 
görmeyi öğreniyorlar. Yazarın sunduğu bu yeniden 
görme biçimi; güzellik ve çirkinlik kavramlarının 
göreceliliğini, aile, komşu, mahalle yaşantısının çok 
kıymetli olabilecek özelliklerini hem karakterler 
hem de okuyucu için su yüzüne çıkarıyor. Kardeşle 
rekabet mi dayanışma mı? Komşuyu çekiştirme mi 
yardımlaşma mı? Bir elma kurdu pis mi doğallığa mı 
işaret? Berk vizörünü kurcalarken, insanın dünyaya 
bakarken hangi açıları seçebileceğini düşünmek için 
fırsat doğuyor. 
Kitabın gündeme aldığı yan temalar da dikkate 
değer. Berk’in mahallesinde ekonomik şartlar yüzün-
den kapanan ayakkabı tamircisi, saatçi gibi, günü-
müzde giderek yerlerini özellikle AVM’lerdeki büyük 
zincir markalara kaptıran dükkanlar var. Modern 
dünyanın başlıca belirleyicilerinden olan tüketim 
çılgınlığı da bu hikayenin ağına takılan konulardan 
biri. Aşırı tüketimin belli başlı göstergesi önce kendi 
evlerimizdeki gereksiz eşyalar keza. Küçük mahal-
lelerde kurulan mütevazı halk pazarları da bu hika-
yede yer bularak, hem olay örgüsünün en can alıcı 
ve çözümleyici noktası oluyor hem de tükettiğimiz 
gıdaların özelliklerine işaret ediyor. Yazarın mahareti 
sayesinde bu temalar hikayenin “organik” birer örgü 
ilmeği olarak varlık gösteriyorlar. Sadece küçücük 
bir itiraz, kitapta zaman zaman çocukların konuşma 
dilinin yadırgatıcı olabilmesine gelsin. Örneğin 2. 
sınıfa giden Sevgi, “Bu şenlikli pazar gününü ona 
borçluyuz. Yürek kuşu mutluluktan şarkı söylüyordur 
şimdi!” gibi bir cümle kurduğunda, Sevgi’den çok 
yazar Sevim Ak konuşuyor gibi hissediliyor; ama 
durum kitabın geneline hakim olan dilin kullanı-
mından alınan keyfi zedelemiyor. Berk’in geliştirdiği 
yeni ilgi alanlarını ve vizörüyle göstereceği yeni açı-
ları merakla bekliyoruz. 
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Mühendisi
Hayat 

2012 Kristal Uçurtma Ödülü sahibi Festival Mühendisi, Kathryn Erskine’in Türkçeye çev-
rilen ilk kitabı. Roman, meslek seçimi konusundan yola çıkarak kendini arayış, dayanış-
ma, umut ve mücadele kavramlarına eğiliyor. Ebeveynlerin çocuk üzerindeki görünen ve 

görünmeyen baskılarından hareketle başarı kavramını sorguluyor: Asıl başarı 
ise hayatta kendi yolunu bulabilmek. 
Annesini kanserden kaybeden on dört yaşındaki Mike, bütün hayatını mate-
matiğe adamış olan akademisyen babasıyla yaşamaktadır. Babasının sayılar 
konusundaki üstün yeteneklerinin aksine Mike matematik öğrenme bo-
zukluğu çeken bir çocuktur. Buna karşın iletişim becerileri çok kuvvetlidir. 
Gündelik yaşam becerileri oldukça gelişmiş olan Mike, aile içinde asıl yükü 
omuzlayan, evi çekip çeviren kişidir. Baba ise kendisini gerçek yaşamdan 
soyutlamış, oğlu olmadan ayakkabısının tekini bile bulamayan, gündelik işler 
konusunda becerileri gelişmemiş bir karakter olarak çizilmiş. Burada beceri 
sözcüğü önemli. Çünkü yaşamı idare ettirmek gerçekten de önemli bir bece-
ridir. Gündelik yaşamımızda uygarlığın bize armağanları olan faturaların yatı-
rılmasından alışverişe kadar pek çok iş söz konusu. İletişim ise ayrı bir sanat. 
Baba figürünün en önemsediği şey ise sayılarla arası bozuk olan oğlunun, 
matematik dehalarının okuduğu bir liseye girmesi ve mühendis olmasıdır. 
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Mike, gittiği bu garip ve küçük kasabada farklı insanların yüreklerine 
dokunarak iletişim becerilerini keşfediyor ve bu da onun kendi 
hayatındaki yönünü tayin etmesini sağlıyor.

Hayat 
Mühendisi

Yazan: Ayşegül Utku Günaydın

ge
nç

lik
 K

ITA
PL

IG
I



42 | iyikitap

Böylece aslında hayatta yapmayı tek bildiği şeyi, oğ-
lunun devralmasını istemektedir. Babanın bu arzusu, 
ebeveynlerin çocukları konusundaki genel tutumu 
da yansıtıyor.
Bir araştırma için Romanya’ya gitmesi gereken baba-
sı, Mike’ı uzak akrabalarının yanına gönderir. Amacı 
oğlunun burada matematikle ilgili bir projede yer 
almasıdır. Büyük dayısı ahşaptan bir kuyu yapacak-
tır. Böylece Mike fizik kurallarını öğrenerek matema-
tik ve bilimle uğraşacaktır. Fakat Mike’ın akrabaların 
yanına gitmesiyle olaylar kısa sürede yön değiştirir. 
Çünkü büyük yenge ve dayı, seksenli yaşlarında bir 
çifttir. Ortada babasının söz ettiği gibi bir proje yok-
tur. Her şeyi yanlış telaffuz eden Moo Yenge, kutu 
yerine kuyu demiştir. Do Over (Sil Baştan) Kasaba-
sı’nın sıra dışı insanlarını tanırken Mike kendisini 
bambaşka bir projenin başında bulur.
Festival Mühendisi, sadece başarı odaklı yaklaşımın 
çocuklar üzerindeki etkisini ele almıyor, aynı za-
manda, ebeveyn çocuk ilişkisi, ölümle başa çıkma, 
dayanışma, mücadele, farklılıklar ve insanın hayatta 
kendi yolunu bulması gibi pek çok konu üzerinde 
duruyor. 
Romanda özellikle baba oğul ilişkisinin öne çıkarıl-
dığını görüyoruz. Mike ve babası arasındaki iletişim 
eksikliğini, büyük dayı ile ölen oğlu Doug arasında 
da görüyoruz. Poppy, kendisini suçlu gördüğü için 
oğlu öldüğünden beri konuşmayı reddedip sessizli-
ğe gömülmüş. Bütün gününü konuşmadan sadece 
kavurma yiyerek geçiriyor. Yengenin ise ölüm ve 
kayıpla başa çıkma yöntemi farklı. O, kocasının ak-
sine insanlarla iletişim kurarak hayata tutunmaya 
çalışıyor. 
Mike’ın babası ile olan ilişkisine daha yakından bak-
tığımızda kendi hayallerimizi çocuklara yüklemenin 
ve iletişim eksikliğinin yol açtığı çok daha ciddi 
sorunları görüyoruz. Bunlardan biri Mike’ın kendisi-
ni hep evsizlerle özdeşleştirmesi. Babasının gerçek 
anlamda oğlunu hiç dinlememesi, sürekli ona, “En 
basit problemleri çözemezsen sokaklara düşersin” 
(50) diye öğüt vermesinin Mike üzerindeki etkisi çok 
büyük. Oysa Mike, gittiği bu garip ve küçük kasaba-
da farklı insanların yüreklerine dokunarak iletişim 
becerilerini keşfediyor ve bu da onun kendi haya-
tındaki yönünü tayin etmesini sağlıyor. Babasına 
mühendislik konusundaki gerçek hislerini bir türlü 
dillendiremeyen Mike’ın kendi ilgi alanlarını keşfet-

tikten sonra söylediği şu sözler ise çok anlamlı: “Ben 
Mike’ım! Senin bildiğin mühendislerden değilim. Bir 
hayat mühendisi. Sayı değil. Hayat! Ben buyum işte!” 
(277-78).
Bugün kendi eğitim sistemimize baktığımızda da 
benzer durumları görüyoruz. Çocukların kendi yete-
neklerini keşfetmesi ve yollarını çizmeleri için onla-
ra olanak tanımayı bırakalım, aile ve eğitim sistemi 
koca bir engel olarak karşılarına çıkıyor. Çocuklar ya 
ebeveynlerinin bir projesi haline geliyor ya da kurtu-
luş, kolayca paraya dönüşebilecek mesleklerde aran-
dığı için uygunluk, eğilim gibi kriterler düşünülme-
den hareket ediliyor. İşte Erskine de bu düşünceden 
hareketle değerlerin öznelliğine ve yanıltıcılığına 
vurgu yapıyor. Mühendis olmak kadar yaşam sana-
tında başarılı olmak da bir o kadar önemli.
Romandaki karakterlerin canlı bir şekilde işlendi-
ğini söyleyebiliriz. Özellikle de kelimeleri sürekli 
yanlış telaffuz eden, çılgın seksenlik yenge Moo ve 
bir bankta yaşayan evsiz karakter, romana ayrı bir 
tat katıyor. Mizah dozu yüksek olan kitap, ele aldığı 
konuları ve diliyle de büyük bir potansiyel taşıyor. 
Yönleri karıştıran, sayısal konularda güçlük çeken 
Mike’ın yaşadığı bu zorluklar, anlatıcı olarak karak-
terin diline ve bakış açısına daha fazla yansısaydı 
çok daha güçlü bir karakter ortaya çıkabilirdi. Bu 
noktada aklıma Andreas Steinhöfel’in Rico ve Oskar 
adlı üçlemesi geliyor. Öğrenme güçlüğü çeken ve 
kendisini “derin yetenekli” olarak adlandıran bir 
çocuğun dünyasına sokar bizi yazar ama tümden 
o küçük çocuğun penceresinden algılarız dünyayı. 
Elbette Festival Mühendisi’nin ele aldığı konular 
bambaşka ve bunun için de farklı bir anlatım yönte-
mi seçmiş. 
Sonuç olarak kitabın renkli ve farklı karakterleriyle 
okuru “küçük”, “sıradan” insanların yaşamlarına 
götüren güzel bir gençlik kitabı olduğunu söyleye-
biliriz. Ayrıca son söz olarak Erskine’in 2010 tarihli 
Ulusal Kitap Ödülü sahibi, yedi yaşındaki Asperger 
sendromu bir kızın öyküsünü ele alan MockingBird’ü 
de Türkçede görmek istediğimizi belirtelim.
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Büyülü
hayvan

dükkânı

Evcil hayvan dükkânlarını düşündüğümde, aklıma hayvanların küçük kafes-
lere tıkıldığı, güneş yüzü görmediği, diğer canlılardan izole yaşadığı, küçük 
bir hayvan hapishanesi geliyor. Belki de İstanbul gibi her tarafı betonla ve 
kocaman binalarla kaplı, hayvanlara çok az yaşam alanı tanıyan bir şehirde 
yaşadığım için böyle düşünüyorumdur. Nitekim Dublin’de yaşayan, İrlan-
dalı yazar Deirdre Madden İyi ki Söyledin, Emily kitabında benim aklımda-
kinden tamamen farklı bir evcil hayvan dükkânı tasvir ediyor. İnsanların 
birbiriyle zar zor anlaştığı günümüz dünyasında, köpeğin kediyle, kedinin 
farelerle gül gibi geçinip gittiği, şakalaşıp eğlendiği bir dükkân burası. 
Elbette böyle bir dükkânın bulunduğu Gillnacurry Kasabası’nın da büyük 
şehirlerle uzaktan yakından alakası yok.  Gillnacurry, üzerini sarmaşıklar 
bürümüş, küçük, müstakil evleri, yemyeşil doğasıyla, belki de İrlanda’nın 
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Hayvanların dile geldiği masal tadında geçen bu roman, bir 
taraftan okuyucunun yüzünde tatlı bir tebessüm oluştururken 
diğer taraftan farklılıklarımıza rağmen bir arada barış içinde 
yaşayabileceğimizi gösteriyor.

hayvan 
dükkânı
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ran yine Emily ve yeğeni Keira oluyor. 
Bir musibet bin nasihate bedeldir, der-
ler. Henrietta başına gelenlerden bir 
ders çıkarıyor ve artık sadece gösteriş 
yapmaktan vazgeçmekle kalmıyor, 
çevresindeki insanların, en önemlisi 
de oğlu Ryan’nın sözlerine kulaklarını 
açıyor. Biz de okuyucular olarak, dün-

yaya kulak vermenin bir insanı nasıl 
da kökten değiştirebileceğine ta-

nıklık ediyoruz.  
Hayvanların dile geldiği masal 
tadında geçen bu roman, bir ta-

raftan okuyucunun yüzünde tatlı 
bir tebessüm oluştururken diğer taraftan farklılık-
larımıza rağmen bir arada barış içinde yaşayabile-
ceğimizi gösteriyor. Bunu gösterenler ise kitabın 
başrolündeki hayvanlar oluyor. Hayatları normal 
düzeninde seyrederken birbirleriyle tatlı tatlı şa-
kalaşan hayvanlar, içlerinden biri zor durumda 
kaldığında birlik olup onun yanında yer alarak bize 
arkadaşlığın ne demek olduğunu gösteriyorlar. Bir 
taraftan da küçük büyük, kaslı zayıf nasıl olursak 
olalım mücadelenin içinde yapabileceğimiz bir şey 
olduğunu da yansıtıyorlar. 
Öncelikle yetişkinler için yazdığı kitaplarla dikkat 
çeken ve ilk çocuk kitabı Snakes’ Elbow’la Eilis Dil-
lon ödülünü alan Deirdre Madden, İyi ki Söyledin, 
Emily romanıyla bizi masalsı, küçük, sevgi dolu 
bir kasabaya götürüyor. Bu kendi halindeki, şirin 
kasaba dahi insanların gösteriş merakından ve hep 
daha fazlasını, daha büyüğünü isteme hırsından 
nasibini alıyor. Başkasının hırsları nedeniyle hayat-
ları tepetaklak olan hayvanlar kaderlerine teslim 
olmuyorlar. Hayatlarını değiştirmek için birlik olup 
direniyorlar. Ve sonra sadece kendi hayatlarını 
değil, karşılaştıkları insanların da hayatlarını dö-
nüştürüyorlar. Deirdre Madden hayvanların büyülü 
dünyasına girerek okurlara inanç aşılıyor. Hem de 
içinde bulunduğumuz şartları, ne kadar küçük olur-
sak olalım değiştirebileceğimize dair bir inanç… 

en şirin kasabası. Kasabadaki tüm evlerde en az bir 
evcil hayvan bulunuyor. 
Bir yaz, evcil hayvan dükkânının sahibi Emily’nin 
yeğeni, sekiz yaşındaki Keira, teyzesini ziyarete 
geliyor. O yaz kasabanın en maceralı yazı oluyor. 
Çünkü kasabada uzun süredir boş olan devasa 
şatoyu Henrietta Fysshe-Pye isimli bir kadın satın 
alıyor. Bu kadının, konuşmasından, herkese yukarı-
dan bakan tavrından, kılık kıyafetinden ve sadece 
oğluyla kendi için aldığı devasa şatodan nasıl biri 
olduğu anlaşılıyor.  Henrietta, kasabaya taşınır 
taşınmaz hayvan dükkânını ziyaret ediyor ve o da 
kasabadaki diğer insanlar gibi evine bir evcil hay-
van almak istiyor. Lakin onun evcil hayvan edinme 
amacı kendine bir arkadaş edinmek değil, çevresine 
hava atmak. Gözünü, artık evcil hayvan dükkânının 
sakini haline gelen İran kedisi Mulvey’ye, papağan 
Kaptan Cockle’a ve minik teriyer Bubbles’a dikiyor. 
Emily uzun süredir dükkânda duran bu hayvanları 
ailesi gibi gördüğü için onları satmak istemiyor 
ama işi gereği bu üç sevimli dostuna veda ediyor. 
Bu vedaya tek üzülen Emily değil, uzun süredir bu 
üç hayvanla birlikte dükkânda yaşayan diğer hay-
van arkadaşları da bu duruma ne tepki verecekleri-
ni bilemiyorlar. Fakat bu veda bir son değil, absürd 
bir maceranın başlangıcı oluyor. 
Zira Henrietta onları şatosuna götürdüğünde hayal 
kırıklığına uğruyor. Dükkânda yeterince büyük ve 
gösterişli duran hayvanlar devasa şatonun içinde 
minicik kalıyorlar. Bugüne değin sevgi içinde bü-
yüyen Mulvey, Kaptan Cockle ve Bubbles da yeni 
evlerini sevmiyorlar ve biraz sihir biraz da zekâ 
marifetiyle evden kaçıp dükkâna geri dönüyorlar. 
Henrietta’nın gözü dönmüş gösteriş hırsı onu ko-
mik durumlara düşürüyor. Kedi, papağan ve teriyer-
le yetinemeyen kadın, evcil hayvan olarak şatosuna 
keçi ve koyun alıyor. Bir de hava atmak için onları 
tasmayla kasabada gezdiriyor. Keçiyle koyun ka-
sabada gezerken hiç rahat durur mu? Henrietta’yı 
utançtan renkten renge sokan yaramazlıklar yapı-
yorlar. Daha göz kamaştırıcı ve daha iri hayvanlar 
isteyen Henrietta sonunda layığını buluyor. Kos-
kocaman, oğlu Ryan’dan bile iri bir kedi ve bir kuş 
alıyor. Bu devasa hayvanlar şatoda rahat durur mu? 
Şatonun altını üstüne getirmekle kalmıyor, evi ele 
geçirip Ryan’la Henrietta’yı bir odaya kilitliyorlar. 
İçine düştükleri bu müşkül durumdan onları kurta-
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Kitaplara dair merakı kışkırtan, okumayı özendiren 
etkinlikler yayınlamayı sürdürüyoruz.

Ben ve O
Yazan: Nilay Yılmaz
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Yaş grubu: 9+ yaş
Malzeme: A4 kağıt, renkli kalem, kolaj için renkli 
dergi, gazete vb.
Süre: 2 ders saati
Kazanımlar: Karakterleri tanır. Karakterlerin kişisel 
özelliklerini bilir. Karaktere ait bir eşyanın karak-
terle ilişkisini ve bağını kurar. Olayları, karakterleri, 
duyguları ve temaları anlatan ipuçlarını inceleyerek 
bunları o nesneyle/eşyayla ilişkilendirir. Soyut ve 
somut ipuçlarından yola çıkarak tahminde bulunur. 
Düşüncelerini yaratıcı yollarla ifade eder.
Uygulama: Bu etkinlik ortak okunan bir kitaba yöne-
lik sınıf içi uygulama ya da her öğrencinin bireysel 
olarak okuduğu bir kitap için ödev ve proje çalışma-
sı olarak kullanılabilir.
Birinci aşama: Çocuklar kitabı okurken kurgu için-
de yer alan nesneleri/eşyaları listelerler. Daha sonra 
bu nesnelerin içinden birini seçip onu betimleye-
cek bir çizim ya da kolaj çalışması yaparlar. Böylece 
bu nesne kurgudaki ayrıntılara uygun biçimde 
görselleştirilmiş olur. İstenirse uygulamanın bu 
aşaması etkinlik öncesinde evde ön hazırlık çalış-
ması olarak da yapılabilir. Nesnenin görsel tasarımı 
yapılmadan önce çocuklara aşağıdaki rehber soru-
lar verilir, bu soruların yanıtlarını öyküden ya da 
öyküdeki ipuçlarından ve çıkarımlardan ilerleyerek 
düşünmeleri istenir. Çocuklar aşağıdaki sorulardan 
yola çıkarak seçtikleri eşyayı ya çizerek ya da dergi-
lerden kestikleri görselleri kullanarak kolaj çalışma-
sıyla somutlaştırırlar.
Ne renk? 
Şekli, dokusu, boyutu nasıl?
Nerede duruyor?
Ne işe yarıyor?

Şeklinde ve durduğu yerde bir değişiklik oldu mu?
Onu kimler kullandı, kullanıyor?
Not: Eğer öykü içinde bu nesneye dair belirgin 
ayrıntılar belirtilmemişse çocuklar bu nesneyi kendi 
tahminlerine göre tasarlarlar. Burada önemli olan 
nokta bu görselin bireysel beğenilerle değil de seçi-
len eşyanın kurguda belirtilen noktalardan hareket 
ederek karakterle ilişkisinin ve çevresindeki canlı 
ya da cansız varlıklarla etkileşiminin kurularak 
görselleştirilmesidir. Örneğin nesne olarak karakte-
rin “çantası” seçilmişse ve bu çantanın büyüklüğü, 
rengi vb. hakkında kurguda doğrudan bulunabilecek 
bir bilgi yoksa, çantanın bulunduğu/durduğu yerler, 
ona dokunan kişiler, onu taşıma biçimleri, çantanın 
içine konulanlar, karakterin bu eşyayla duygusal 
bağı vb. ipuçları kullanılmalıdır. Seçilen bu nesne 
karakterin kişisel bir eşyası/giysisi olabileceği gibi, 
onun yaşam alanı içinde olan ve herkesin kullanı-
mına açık bir duvar saati, tablo, dolap, televizyon, 
sehpa vb. bir eşya ya da bir hayvan, bahçedeki bir 
ağaç vb. her şey olabilir. 
İkinci aşama: Tasarım aşamasından sonra bu 
görseller ortak özellikleri dikkate alınarak grupla-
nır. Bu gruplandırma “yere” (eşyaların durdukları 
mekanlara) ya da “zamana” (kurguda karşımıza çıkış 
sırasına) göre çeşitli başlıklar altında yapılabilir. Bu 
aşamadaki canlandırma uygulaması için daraltma 
yapılır yani kategori içinde de bir bölüm seçilir. 
Örneğin tüm nesneleri “yer” başlığına göre grupla-
dıysanız, bunu “karakterin odasındaki nesneler” diye 
daraltabilir, canlandırmayı sadece o odadaki eşyaları 
tasarlayan çocukların bir araya gelmesiyle uygulaya-
bilirsiniz. 
Seçtiğiniz bölümdeki nesneleri görselleştiren 
çocuklar ortaya gelir, kendi görsellerini ellerine alır, 

?



hareketsiz şekilde dururlar. İsterseniz her eşyanın o 
mekanda kendine uygun bir noktada durmasını da 
söyleyebilirsiniz. Örneğin seçtiğiniz kategori “ka-
rakterin çantasının içiyse”, çantanın içindeki bütün 
eşyalar yan yana gelip karışık biçimde konumlanabi-
lirler. Daha sonra uygulamanın canlandırma aşa-
masına geçilir; çocuklar görselleştirdikleri eşyanın 
yerine geçip onun dilinden konuşurlar. Eşyalar 
öyküden istedikleri bir bölümü seçer ve o bölümü 
kendi gözlerinden anlatır. 
Rehber sorularla canlandırmalara yön verebilirsiniz. 
Seyirci konumundaki diğer çocuklar da o eşyalara 
soru sorarsa süreç etkileşimli ilerler.
Rehber sorular:
Şu an neredesin?
Onu (karakteri) tanıyor musun? Nerede tanıştınız?
Aranızdaki ilişkisi nasıl? Sana nasıl davranıyor?
O gün ne oldu? O olay olduğunda sen ne yaptın/yapı-
yordun? Neler oldu?
Ne hissettin? O ne hissetti?
O olaydan sonra sence neler olacak?
Not: Canlandırmalar belirli bir an seçilip ona odak-
lanarak yapılıyorsa öykünün devamı için tahminde 
bulunma çalışması olarak da kullanılabilir. Öykü-
nün satır aralarını okuma amacı için de etkili bir 
çalışmadır. Bu uygulama istenirse “hayali” nesneler 
tasarlanarak da yapılandırılabilir. Bu durumda 
çocuklara öykünün kurgusunda yer almayan ancak 
var olduğu düşünülen bir nesne seçmeleri söylenir. 
Bu hayali eşyayı öyküdeki diğer ayrıntılardan yola 
çıkarak yani kurguda belirtilen olay, nesne ve kişi-
lerle etkileşimini düşünerek bütüncül bir bağ içinde 
yapılandırmaları istenir. 
Bu etkinlik okuma-anlama becerilerini ve neden-so-
nuç ilişkilerini değerlendirme çalışmalarını içerir. 
Parçaları birleştirme ve bir bağlamda bütünleştirme 
amacı olan görsel tasarım çalışması aynı zamanda 
kategori oluşturma uygulamasının da ana malze-
mesidir. Görsel tasarıma zaman ayırmanın mümkün 
olmadığı durumlarda bu çalışma sadece bir eşyanın 
yerine geçip onun gözünden canlandırma biçiminde 
uygulandığında da parça-bütün ilişkisi kurma ve 
satır arasını okuma becerilerine de farklı açılardan 
destek olacaktır.





Annemin elini tutuyorum. Ayaklarımızın arasında 
serçeler yeri gagalıyor; buğday taneleri, böcek ya da 
solucan peşindeler. Hayata şu an için bahşiş vermek 
isterdim. Burada annem ve diğerleriyle birlikte 
olmamı sağladığı için.

Kırık hayatını yapıştırmaya çalışan  
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