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Hatırlayacağınız üzere, Mart sayımızda, yaş günümüz 
nedeniyle bir ödüllü bulmaca hazırlamıştık sizlere. İyi Kitap’ın 
geçmiş sayılarından derlediğimiz sorularla oluşturduğumuz 
bulmacanın yanıtını ve ödül kazanan okurumuzu bu sayımızda 
açıklayacağımızı bildirmiştik. Tam çözümünü internet sitemizde 
-bulmacanın yayınlandığı sayfada- bulabileceğiniz bulmacamızın 
anahtar cümlesi şöyleydi: İYİ KİTAP SEKİZ YAŞINDA

Dergimiz raflarda yerini aldığı andan itibaren yanıtlarınız bize 
ulaşmaya başladı. Doğru yanıtı veren okurlarımız arasında, 25 
Mart günü gerçekleştirdiğimiz çekiliş sonucu, Zonguldak’tan 
Sayın Özlem Yücesan ödülümüzü kazandı. İyi Kitap’ın 7. yılında 
yayımladığı 10 sayının özel cildinden oluşan ödülümüzü en kısa 
sürede kendisine ulaştıracağız. İyi Kitap ailesi olarak, Özlem 
Hanım’ı kutluyoruz.

22 Nisan’da ise İzmir Kitap Fuarı, Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda 
(Kültürpark) kapılarını açıyor. 400 yayınevine ev sahipliği yapacak 
olan Fuar, 30 Nisan’da sona erecek. Fuar’ı ücretsiz gezebilecek 
olan okurlar, yeni kitaplarla buluşabilmenin yanı sıra imza günleri, 
söyleşi, dinleti ve benzeri etkinliklere de katılabilecekler. Yaygın 
dağıtım ile okuruyla buluşacak olan İyi Kitap da olağandan daha 
hacimli bir sayı ile karşılıyor Fuar’ı. 

İyi kitaplar yaşamınızdan eksik olmasın…

Safter Korkmaz



Kırmızı Ringa, adım adım içinde hayat bulacağınız eşsiz bir eser. Ringa balığı süzülüp 
dururken ben nice öykünün parçasına dönüştüm. Kitabın içinde bir karakter oldum çıktım…

Çocuk edebiyatı, gücü hafife alınan ve ülkemizde 
“çocukça” denerek göz ardı edilen bir tür. Ama 
Kırmızı Ringa ile bir kez daha gördüm ki yaratıcı-
lığın gerçek anlamıyla yaşadığı, az sayıda daldan 
biri de kendisi.
Kırmızı Ringa, sadece çocuk kitapları arasında de-
ğil, uzun zamandır okuduğum her çeşit kitap ara-
sında en özgün olanlardan biriydi. Çünkü tam 24 
sayfa boyunca sadece bir parkı resmederek giden 
kitap, ancak 25. sayfadan itibaren bize hikâyeleri-
ni anlatmaya başlıyor. Evet, hikâyelerini. Çünkü 
bir kırmızı ringa balığının gezindiği bu kitapta, o 
kadar çok öykü var ki! Bunların bir kısmı anlatıcı 
tarafından aktarılsa da geri kalanlar bize bırakılı-
yor. Yani önce izleyici, sonra okur, en sonundaysa 
aktif anlatıcı oluveriyoruz!
Bir park dolusu insan hayal edin. İki kitap yaprağı-

na yayılmış, kocaman 
bir tablo. Siz sayfayı 
her çevirdiğinizde 
resimde bir şeyler 
değişsin. İnsanlar, 
köpekler, kediler ve 
kuşlar hareket etsin. 
Bir de kırmızı bir 
ringa balığı olsun. 
Parkta kimsenin var-
lığından haberdarmış 
gibi görünmediği 
şekilde, her sayfada 
farklı kişilerin yanına 
süzülsün. İnsanlar yü-

Yazan: Hazal Çamur

rüsün, düşsün, çocuklar koşsun, sanatçılar flütlerini 
çalsın, şairler şiirlerini yazsın... Hayat bu yapraklarda 
öyle bir akıp gitsin ki biz okurlar farkında bile olma-
dan kendimizi onun bir parçası olarak bulalım. Sanki 
sayfaları hızlıca çevirsek bir çizgi film gibi hareketle-
necekler.
25. sayfadan itibaren bu gördüğümüz kişilerin öykü-
leri bizlerle buluşmaya başlıyor. Kör sahibini bırakıp 
bir kedi peşine düşen rehber köpek, başı dönüp yere 
yığılan mutsuz yaşlı kadın... Kitap bize tam 7 farklı 
öykü anlatıyor. Hepsi de 24 sayfa boyunca şahit oldu-
ğumuz kişi ve olaylar. Yanlarına gidip onları izledi-
ğimiz, öykülerine tanık olduğumuz karakterler. Ama 
Kırmızı Ringa kitabı, bu özgün fikrini bir adım daha 
ileri taşımakta kararlı. Öyle ki öykülere başlamadan 
önce bize Sarıgaga Yayınlarının e-mailini vererek, 
istersek kendi gördüklerimizin öykülerini gönderebi-
leceğimizi söylüyor! Biz kitabı yeterince yaşamamış, 
solumamışız gibi bir de bize öykücülük koltuğuna 
oturtuyor!
Kırmızı Ringa, adım adım içinde hayat bulacağınız 
eşsiz bir eser. Ringa balığı süzülüp dururken ben 
nice öykünün parçasına dönüştüm. Kitabın içinde 
bir karakter oldum çıktım. Üstelik okuru anlatıcı ko-
numuna getirecek kadar da alçakgönüllü ve bir o ka-
dar cömert bir kitap o. Ne diyeyim, Kırmızı Ringa’nın 
gücüne inanıyorum. Çünkü onu ben de gördüm!

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

Kırmızı RingaNerede olursan ol, çevrende hik‰yeler vardır.
Pek çok hik‰ye. İnsanlar kadar çok.

Ama onları görür müyüz?
Bazen evet. İşte bundan bahsediyor bu kitap.

Başlangıçta, ilk baktığında yalnızca kırmızı ringa balığını göreceksin.
Dikkatini dağıtmak için bir bahane, bir oyun, neredeyse bir şaka,

Ama aslında o balık senin bakışın.
Ringa balığı sensin, bu sayfalara kim bakarsa ringa balığı o.

Denemek ister misin?

Gonzalo Moure     
Alicia Varela
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Kırmızı Ringa
Gonzalo Moure

Resimleyen: Alicia Varela
Türkçeleştiren: Bülent Kale
Sarıgaga Yayınları, 40 sayfa

Kırmızı Rİnga Balığına 
İnanıyorum!
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“Üniformalar hiçbir suçluluk hissetmeden 

içimizdeki kötülüğü dışa vurmamızı sağlar”

Faşizm, savaş, toplama kampları, duş odaları, cinayet, ayrımcılık, dayak, alkolizm, 
tecavüz girişimi, intihar… Yaşlı dünyamızda olup biten kötülükler ve insanın insa-
na ettiği mezalim meselelerinde, çocuğunuzla ilişkiniz üç maymun mesafesindey-
se John Boyne’un Zirvenin Dibindeki Çocuk adlı kitabını ondan uzak tutsanız iyi 
olur. Yok, eğer çocuklarınızı bir fanusa kapayarak büyütemeyeceğinizin farkında, 
“çocuk ve genç edebiyatı çocukça, zararsız konuları ele almalı” ekolünü geride 
bırakmış bir ebeveynseniz; sert ancak (çocuk ya da yetişkin) insan ruhuna ayna 
tutan, kafa yormaya, soru sormaya, insanın her türlü halini anlamaya çağıran bir 
hikâyeye başlamadan önce derin bir nefes almanızı öneririm. 
Yıl 1936. İkinci Dünya Savaşı kapıda. Pierrot, Fransız annesiyle birlikte Paris’te 
yaşayan 7 yaşında bir çocuktur. Katıldığı İlk Büyük Savaş’ın yol açtığı travmayla 
baş edemeyen Alman babası, Pierrot 4 yaşındayken, evi terkettikten sonra ken-
dini bir trenin altına atarak yaşamına son verir. Çok sevdiği köpeği Dartanyan 
ile en iyi arkadaşı Anshel’in sevgisi ve dostluğu, zor zamanlarında Pierrot’nun en 
büyük desteği olur. Duyma engelli olan Anshel’le işaret dili ve arkadaşının yazdı-
ğı hikâyeler aracılığıyla iletişim kuran Pierrot, kısa yaşamındaki ikinci darbeyi de 
annesini bir hastalık yüzünden aniden kaybettiğinde alır. 
Pierrot’ya yetimhane yolları görünmüştür. Yetimhanede hayat çok kolay değildir, 
ancak orada uzun süre kalmaz. Adını duyduğu ama hiç tanışmadığı Avusturya’da 
yaşayan halası Beatrix, onu Bavyera Alplerindeki Berghof’a, baş kâhya olarak ya-
şadığı eve davet eder. 
Tarihe meraklı olan okurlar, Berghof adını hatırlayabilir. Hani şu Nazi lideri Adolf 
Hitler’in Avusturya’nın dağlarındaki ünlü “babaevi”. Pierrot, eve adımını atar 
atmaz, halası, ona zarar gelir endişesi yüzünden, adının Almancası olan Pieter’i 
kullanmaya başlar. Fransız giysileri, Alman olanlarla değiştirilir ve bir Yahudi 
olan Paris’teki arkadaşı Anshel’in adını anması yasaklanır. Hep aynı cümleyle: 
“İstediğini düşün, ama yüksek sesle söyleme” 
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Yazan: Alev Karakartal

Mutlak güç,  
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Çok geçmeden tanıştığı ev sahibinin gücü ve otori-
tesinden gözü kamaşan kahramanımızın kaderi, Füh-
rer’in onu bir Nazi olarak yetiştirmeye karar verme-
siyle birlikte, biz okurların trajediyle biteceğini bil-
diğimiz, karanlık bir yola girecektir. Yaşından küçük 
gösteren yetim bir çocuk olarak, biraz da çaresizlikle 
maruz kaldığı zorbalığa boyun eğmektense bir zor-
ba olmanın daha iyi olabileceğini düşünürken (ve 
söylerken) yakalarız onu sık sık. Çok özendiği ünifor-
maya kavuşup, ordusu olmasa da askeri bir ünvana 
sahip olduğunda, yani bir tür “Nazi maskotu” haline 
geldiğindeyse kimsenin ona zarar veremeyeceği 
çizgiyi öyle hızlı geçer ki Hitler’in şoförü Ernst’in 
“Üniformalar hiçbir suçluluk hissetmeden içimizdeki 
kötülüğü dışa vurmamızı sağlar” diye uyaran sesi, 
kulaklarına bir türlü ulaşmaz/ulaşamaz. 
Ustası, büyük bir hayranlıkla taklit ettiği Führer’inin 
yönlendirmesi ve isteği doğrultusunda, aralarında 
halası ve Ernst’in de olduğu “hainleri” rapor etmeyi 
ve “anavatan”ı ne pahasına olursa olsun savunmayı 
öğrenir (artık) Pieter. Hiç bir zaman doğrudan biri-
ni öldürmez ama ölümlere ve yıkımlara sebep olur, 
çok ağır suçlara ortaklık etmeyi sessizce kabullenir. 
Zaman zaman içinde beliren sorgulama isteğini yine 
kendi bastırır, yok eder. 
Pişmanlıklar içinde hatalarını telafi etme yollarını 
arayan, “feda ettiği” adının peşine düşecek genç 
adama daha çok yıl, alınacak çok yol vardır. Ama “ne 
olduğunu bilmiyormuş gibi davranmaması gerekti-

Dilin edebi niteliği 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi: 
Grafik tasarım

Redaksiyonun titizliği

ğini, çünkü böyle bir yalana inanmanın işleyebilece-
ği en büyük suç olduğunu” en derinlerinde de olsa 
hep bilecek, bundan kaçamayacaktır. 
Zirvenin Dibindeki Çocuk, bir devam kitabı olmasa 
da İrlandalı yazar Boyne’un, her ikisi de yine Tudem 
Yayınlarından çıkan Çizgili Pijamalı Çocuk ve Oldu-
ğun Yerde Kal adlı kitaplarıyla aynı izleği takip edi-
yor: Savaş zamanında çocuk olmak… Boyne, ilk iki 
kitapta (Çizgili Pijamalı Çocuk filme de çekilmişti) 
göndermeler ve dolayımlarla ifade ettiği dönemin 
koyu karanlığını, bu eserde lafını hiç sakınmadan, 
apaçık ortaya koymayı seçiyor. Bunu da zor soruları 
çağırarak yapıyor. Kitabın anti-kahramanı Pierrot/
Pieter, sadece bir çocuk olduğu için sebep olduğu 
bütün felaketler affedilebilir mi? Bir çocuk, kötülü-
ğün gerçek anlamını bilebilir mi, ahlaki değerler 
onun için ne kadar geçerlidir? İnsanın kişiliği, ka-
rakteri ne zaman biçimlenir, nasıl? Ve elbette, evin 
aşçısı Emma’nın şaşkınlıkla sorduğu soru: “Buraya 
ilk geldiğinde ne kadar tatlı bir çocuktun. Masum 
insanların ahlaksızlaşması bu kadar kolay mı? 
Kitapta Berghof’a konuk olmuş hemen herkes ger-
çek. Başta Adolf Hitler olmak üzere, sevgilisi Eva 
Braun, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Joseph 
Goebbels, Leni Riefenstahl, Winsdor Dükü ve Düşe-
si, hatta Hitler’in köpeği Blondi vd... Hepsi de kişisel 
özelliklerinden fiziksel görünümlerine kadar aslına 
uygun resmedilmiş. Bu bakımdan, gerçekle kurgu-
nun harmanlanmasından oluşan bir tür melez eser-
den bahsediyoruz. 
İyiliğin ve kötülüğün doğası, insanın bir yerlere ait 
olma arayışı, iktidar ve gücün moral etkisi, ahlak ve 
hayattaki seçimler üzerine güçlü bir eser Zirvenin 
Dibindeki Çocuk. Yaşamlarının henüz başındaki 
gençler (ve belki yetişkinler) için de soluk soluğa 
okunacak heyecanlı bir hikâye olmasının yanı sıra, 
insanlık üzerine bir sorgulama metni, bir ibret vesi-
kası. Dramatik ve vurucu kapağı, özenli baskısı da 
cabası. Her kütüphaneye lazım, vesselam...
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Feminizme Devam, sınıf ortamlarında uzun uzun tartışılmayı hak eden bir kitap.  
Bu anlamda, aslında en çok da kendini minik öğrencilerle tanıştıracak cesur  
öğretmenleri bekliyor.

Adını 2004 yılında, iki ağabeyi tarafından sokak ortasında vurulduktan sonra kal-
dırıldığı hastanede, yine ağabeyleri tarafından öldürülen Güldünya Tören’den alan 
Güldünya Yayınları, feminist teori ve politika kitapları, kadın hareketi deneyimleri, 
kadın biyografileri ve tanıklık derlemeleri, kadın edebiyatçıların eserlerinin yanı sıra 
alternatif çocuk kitaplarıyla da dikkat çekiyor. Bu seride Sheri Radford’un geleneksel 
masal kalıplarını ters yüz ettiği Bu Senin Bildiğin Peri Masallarından Değil’i ile Sassa 
Buregren’in Küçük Feministin Kitabı’nı basan Güldünya Yayınları, bu kez Sassa Bureg-
ren ve Elin Lindell’in birlikte yazdıkları Feminizme Devam kitabıyla karşımızda.
“Çalışma hayatım bitmeyen bir keşif yolculuğu. Resim ve yazı, dünyayı anlamak için 
kullandığım araçlar. Benim için kelimeler ve resimler birbirini besleyerek el ele giden 
iki dil…” Küçük Feministin Kitabı’nın yazarı Sassa Buregren kendini, edebiyatını bu 
sözlerle tanımlıyordu... Kendi çizimleriyle bütünlediği kitabında, Ebba’nın bu dün-
yayı yönetenlerin, neden hep takım elbiseler içinde sıkıcı görünümlü yaşlı erkekler  
olduğunu sormasından yola çıkarak görmezden gelinen bir kadın tarihi keşfini an-
latıyordu. 

Fe
m

in
iz

m
e 

D
ev

am
Sa

ss
a 

Bu
re

gr
en

 - 
El

in
 L

in
de

ll
Tü

rk
çe

le
şt

ire
n:

 Ü
nz

ile
 T

ek
in

G
ül

dü
ny

a 
Ya

yı
nl

ar
ı, 

80
 s

ay
fa

Yazan: Karin Karakaşlı
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TaRTışmalı KavRam: FeminiZm
Ünzile Tekin’in çevirisi, Ayşe Düzkan’ın redaksiyo-
nuyla okurla buluşan Feminizme Devam kitabında 
bu kez Sassa Buregren ve Elin Lindell güçlerini 
birleştirmiş. Ortak bir kurguyla başta kız çocukları 
olmak üzere aslında bütün kadınlar için de ilgi çe-
kici olacak kitaplarını, Elin Lindell’in mizah dolu, 
dinamik resimleriyle süslemişler. Buregren, kitabın 
ortaya çıkış gerekçesini ve amacını şöyle özetlemiş: 
“Hiçbir şey kendiliğinden olmaz, kadınların hakları 
için isyan etmeleriyle değişim başladı. İstediğimiz 
yere geldik mi? Hayır! Uğrunda mücadele edeceği-
miz ne kaldı? Birçok şey! İşte bu kitabın konusu bun-
lar; ne kadar yol aldık ve değiştireceğimiz neler kaldı. 
Ta ki herkes kendisi oluncaya kadar.” Elin Lindell 
de kısa ama vurucu satırlarında feminist kavramına 
yüklenen olumsuz anlama da dikkat çekerek önce 
öğrenmeyi salık veriyor: “Tabii ki ben feministim. 
Herkesin de aynı şekilde tabii ki feminist olması gere-
kir. Fakat birçok insan bu konuda karasız veya konu-
yu yanlış anlıyor. Bu kitabı böyle insanlara memnuni-
yetle ödünç ver. Ama önce kendin oku, anlaştık mı?”
Kitap doğrudan tartışmalı “Feminizm nedir?” soru-
suyla başlayarak, kavrama yakıştırılan bütün önyargı 
ve yanlış bilgileri sıraladıktan sonra yanıtını veriyor: 
“Feminizm sadece kadınlara uygulanan haksızlık ve 
ayrımcılık için değil, toplumda herkesin aynı değerde 
olması için mücadele eder. Yani, cinsiyetine bağlı 
olmadan aynı haklar, aynı yükümlülükler ve aynı 
olanaklara sahip olmamızı istiyorsan, sen de femi-
nistsin.”

HayaT Deneyimi ve bilgi 
Kitabın akışında 12-13 yaşında genç kızların, ya-
zarların memleketi İsveç ağırlıklı günlük hayat 
deneyimleriyle toplumsal cinsiyet kalıplarının nasıl 
oluştuğuna dikkat çekiyor. Tarihçe bölümü iki yüz 
yıl önce Mary Wollstonecraft’ın, Kadın Haklarının 
Gerekçelendirilmesi kitabından başlayarak okuru, 
süfrajetler eşliğinde oy hakkı mücadelesine ve Si-
mone de Beauvoir’ın, İkinci Cins kitabıyla birlikte 
modern feminizm günlerine getiriyor. 
Sassa Buregren ve Elin Lindell, kitabın akışını İsveç 
ve diğer kuzey ülkelerinde kadın hakları için verilen 
mücadelenin tarihini de aktaracak şekilde düzenle-
miş. Son derece yalın bir anlatımla hazırlanan bilgi-
lendirme bölümlerinde farklı alanlarda büyük başa-

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği

Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

rılara imza atmış güçlü kadınlar; günümüzde femi-
nizmin çeşitleri; sinema, edebiyat ve müzik alanında 
kadınların hakları konusunda fark yaratmış çarpıcı 
örnekler genç okurların dikkat eşiğini gözetecek 
şekilde, dinamik ve akıcı bir özet şeklinde aktarılıyor.

Dil ve bilinÇ
Feminist dilin temelinin nasıl atıldığı, kadının beden 
hakkına yönelik bilinçlendirici bölümler, okuma ve 
araştırma listeleriyle Feminizme Devam, isminin hak-
kını veren ve başta kızlar olmak üzere bütün çocuk-
ları bu giriş bilgileri eşliğinde bir ömür boyu sürecek 
yolculuğa davet eden bir çalışma. Ataerkinin hayatın 
her alanında insanı nasıl kalıplara soktuğunu fark 
etmek, sorarak ve talep ederek kendi benliğine sahip 
çıkmak, bir çocuk için küçükken keşfedilmesi hazine 
değeri taşıyan bir iç bilgi. 

Yazarların vurguladığı önemli bir konu eşitlik ve 
özgürlüğün sadece yasalarla mümkün olamayacağı. 
Aile, okul, reklam başta olmak üzere bütün popüler 
kültür alanları ve kurumları erkek egemen sistemin 
önyargılı klişeleri ile çevrili. Kitap bu alanlarda her-
kesi farkındalığa ardından da eyleme geçmeye çağı-
ran bir yapıya ve bakış açısına sahip.

Gerek Küçük Feministin Kitabı gerekse Feminizme 
Devam, sınıf ortamlarında uzun uzun tartışılmayı 
hak eden kitaplar. Bu anlamda aslında en çok da 
kendilerini minik öğrencilerle tanıştıracak cesur öğ-
retmenleri bekliyor. Yine bu kitaplar bu toprakların 
kadın hakları mücadelesini de benzer bir üslupla 
çocuklara anlatmanın ne kadar elzem olduğunu 
düşündürüyor. Zira erkeklerin öldürdüğü, taciz ve 
tecavüz ettiği kadınların her ay bültenler halinde 
yayınlanacak kadar çok olduğu bir ülkede, yıllar yılı 
verilmiş mücadeleyle edinilmiş yasal ve toplumsal 
kazanımların korunması bir zorunluluk. Bu gerçeğe 
göre hayatını şekillendirmeye karar veren çocukları 
ise kimseler durduramaz.
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Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler… Francesca 
Cavallo ve Elena Favilli, yüz önemli kadının tüm 
insanlara, özellikle de hemcinslerine ilham vere-
cek yaşam öykülerini derlemişler. Bu özel kadınla-

rın kişisel illüstrasyonlarını da 
birbirinden değerli sanatçılar 
yapmış. Ortaya çıkan albenili 
ürünün, Türkiye’deki okurla 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nün hemen öncesinde bu-
luşması da anlamlı olmuş. Hep 
Kitap tarafından yayımlanan 
eserin çevirmeni Deniz Öztok…
Seçilen kadınların her birinin 
hayatı gerçekten de tek başına 

roman olacak türden. 
Kitapta o yaşamla-
rın ayrıntılı hikâyesi 
değil ama pırıltısı var. 
Önlerinde saygıyla 
eğilinilesi kahra-
manların hepsini, bir 
kitaba başka türlü 
sığdırmak mümkün 
olmazdı. Şu da var ki 
sunulan hikâyelerin 
kısacık olması okurda 
doğurduğu iştahı 
daha da artırmış. 
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Politika, bilim, askerlik, yönetim, sanat, spor… Hangi alanda bir gelecek hayali 
kurarsanız kurun, kitapta bir öncü kadın bulabilirsiniz. “Hiçbiri bana göre değil. 
Ben korsan olacağım,” diyorsanız sayfa altmışa gidin. Oradaki korsan size ilham 
vermediyse bir de yetmiş altıncı sayfadakini deneyin…

Kadınsın yapamazsın dediler, 
dinletemediler! Yazan: Toprak Işık

İsteyen, seçilmiş öykülerin açtığı kapılardan girip 
detaylı araştırmalar da yapabilir.
Kadınlık zor. Ne zamandan beri böyle; belli de değil. 
Kendimizi bildik bileli dersek abartmış sayılmayız. 
Bugün dünden biraz daha kolay mı, o da tartışılır. 
Neyse ki artık kadın hakları mücadelesi diye bir şey 
var. Geçmişi çok eskilere uzanmayan bu mücadele-
de, bireysel olarak fark yaratan kadınlar da kuşkusuz 
önemli bir işleve sahipler; referanssız bir çöl gece-
sinde yol bulmak için yararlanılan yıldızlar gibiler. 
Tanıtılan kahramanlardan birinin değilse ötekinin, 
asi bir kıza kutup yıldızı olma olasılığı çok yüksek. 
Kadınların birbirinden oldukça uzak disiplinlerden 
seçilmiş olmaları, kitabın bu açıdan yararlılığını 
daha da artırmış. Politika, bilim, askerlik, yönetim, 
sanat, spor… Hangi alanda bir gelecek hayali kurar-
sanız kurun, kitapta bir öncü bulabilirsiniz. “Hiçbiri 
bana göre değil. Ben korsan olacağım,” diyorsanız 
sayfa altmışa gidin. Oradaki korsan size ilham ver-
mediyse bir de yetmiş altıncı sayfadakini deneyin. 
Çok değil, yüz otuz yıl önce Meksika’da doktorluk 
yapmayı amaç edinmiş bir erkek olsaydınız, tıp fakül-
tesine gidip oradan elinizde doktor çantasıyla çıkar-
dınız. Oysa aynı amaca gönül vermiş bir kadın olsay-
dınız, ülke başkanının desteğine ihtiyaç duyacaktınız. 
Çünkü o zamanlar Meksika’da, doktor yetiştirmek 
için kurulmuş fakülteler, bir kadına tıp diploması 
vermeyi kabul etmeye henüz hazır değillerdi. 
Kadınlar söz konusu olduğunda, erkekler dünyasının 
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kendisini hazır hissetmediği ne çok şey var. Onların 
bisiklet yarışçısı olmalarına hazır değil. Bilim insanı, 
yönetici ve daha bir sürü şey olmalarına da hazır 
değil. Oysa kadınlar onlardan esirgenenleri yapmaya 
yüz yıllardır hazır. 
Bir erkek, bir doruğa bayrak dikmeye karar verirse 
yapması gereken sadece tırmanmaktır. Nefesi, ye-
tenekleri, azmi yeterse amacına ulaşır. Bir kadın ise 
ataerkil toplumun onu dizginlemeye çalışan binlerce 
yıllık prangaları ile tırmanmak zorundadır. Bu yüz-
den, zirvedeki bir kadının bayrağı, bir erkeğinkinden 
çok daha fazla saygıyı hak eder. Onun oraya dikil-
mesinde, çok daha fazla emek, çok daha fazla azim 
vardır.
Kadın hakları mücadelesinde geçmişte bir dönem 
düşülmüş ama yanlışlığı kısa sürede anlaşılmış bir 
hata var. Eşitlik mücadelesini, erkeklerin önemsediği 
alanlarda, onlarla yarışarak vermek… Erkek ata mı 
biniyor, kadın daha da güzel biner. Erkek her attığını 
vuruyorsa kadın bir kere atar iki kere vurur. Erkek 
güreşiyorsa kadın da güreşir. Hem de erkekle… 
Kadınlar, erkeklerin her yaptığını, en az onlar kadar 
iyi yaparak, güçlerini, varlıklarını, eşit haklara sahip 
olduklarını, erkeklere uygun alanlarda kanıtlamak 
zorunda değiller. Onlar, kendi istediklerini yapma 
özgürlüğüne sahipler. Mesele güç meselesi değil, 
hak ve özgürlük meselesi.
Asi kızların uyumadan önce okumaları için seçil-
miş hikâyelerin bu anlamda minik bir eleştiriyi hak 
ettiğini iddia etmek haksızlık olmaz. Bazı kahraman-
ların cesur yolculuğu ataerkil toplumun güç eksenli 
kavrayışına uygun biçimde yüceltilmiş. Genel olarak 
da bireysellik doruklara çıkarılmış. Bunun, kitabın 
anavatanı ABD’nin ideolojik konumuyla ilişkili 
olduğunu anlamak mümkün; ancak bu yaklaşıma 
eyvallah demek zor.
Bu kusur bir yana, Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâ-
yeler, sayfaları arasında güzel zaman geçirilebilecek 
bir kitap… Yüz kahraman kadının minik biyografile-
rini zevkle okuyacaksınız ve onları tanımış olmaktan 
memnuniyet duyacaksınız.

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Konunun işlenişi

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

/RedhouseYayinlari   /RedhouseKidz

/RedhouseKidz

www.redhouse.com.tr

Annelerine sinekkapan hediye eden kardeşler, 
‘balonca’ konuşan bir çocuk, niyet çeken 

kar beyazı bir tavşan, kırıntı evrenini 
keşfeden ekmek kırıntısı…

Çocuk edebiyatımızın sevilen yazarı 
Şiirsel Taş’tan, süprizlerle dolu bir 

düş dünyasına davet!

8 yaş 

ve üzeri
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Pelin Ossmann, Pasta Kamyonu ’ndaki hikâyelerle, hayatı anlamlı ve mutlu kılmaya 
yarayan küçük detayları göze görünür kılıyor.

Pelin Ossmann’ın Pasta Kamyonu, en başta ismiy-
le, ardında da kapaktaki ufacık tefecik, şirin mi 
şirin, enfes pastalarla dolu kamyonla cezbediyor 
insanı. Tabii hemen kitabın kapağını açıp, kamyo-
nun peşine takılarak, sayfalarda yol almak kaçınıl-
maz oluyor.
Kitapların isimleri ve kapak görselleri/tasarımları 
okur üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki yara-
tıyor hiç kuşkusuz. Üstelik çocuklara hitap eden 
bir kitap söz konusu olunca, ilk başta dış görü-
nüşüyle kendine bağlayabiliyor minik okurları. 
İllüstratör Esin Bayhan’ın hemen her köşeye kak-
tüs, ağaç, çiçek, yaprak, kedi, inek, fil, balık gibi 
doğadan bir figür kondurduğu naif çizimleriyle 
bezeli Pasta Kamyonu, böyle bir etki yaratabile-
cek türden, bana kalırsa. Kapakta, içindeki envai 
çeşit pastayı kolaylıkla görebilme imkânı sunan, 
dört tarafı açık, sevimli pasta kamyonu, adeta 
arkasına takılmaya davet ediyor okuru. Portakallı 

Kurabiye Sokağı’nın 
ardından Pasta Kam-
yonu ile yola devam 
eden Pelin Ossmann, 
çocuklara mis kokulu, 
lezzetli hikâyeler an-
latmayı sürdürüyor. 
Ossmann’ın birbirine 
eklemlenip, diğerini 
kucaklayan öyküleri, 
dostluk/arkadaşlık, 
komşuluk, doğa ve 
hayvan sevgisi, çevre-
yi temiz tutma, kendin 
olma gibi konular 
üzerine düşünmeye 
çağıyor çocukları.

Yazan: Elif Şahin Hamidi

HayaTı mUTlU Kılmaya yaRayan KüÇüK 
DeTaylaR
İlk öyküde tanıştığımız Poyraz ve beyaz bisikleti 
Bambi ile birlikte, arkadan harika görünen ve yavaş 
yavaş giden pasta kamyonunu takibe başlıyoruz. 
Poyraz’ın ayakkabı tutkunu komşusu Mini Bella Tey-
ze için hazırladığı tatlı sürprizle, küçük şeylerle nasıl 
mutlu olunabileceğini anımsıyor, komşu teyzelerimi-
zi özlüyoruz. Meyve ağaçları, sebzeler ve çiçeklerle 
dolu bir bahçenin içindeki tek katlı evinde yaşayan 
Yakut Teyze’nin uçak korkusunu torunlarına itiraf 
etmesiyle, büyüklerin de korkuları olduğunu öğrenip 
kendi korkularımızı itiraf etmekten çekinmiyoruz 
artık. Poyraz’ın kuzeni Aylin ile tanışıyoruz sonra. 
Tek çocuk Aylin; günlük tutuyor, koleksiyon yapıyor, 
kitap okuyor. Kendisiyle kalmayı seviyor, pek arka-
daşı yok anlayacağınız. Ne ki ilk başta utana sıkıla 
gittiği resim kursu sayesinde hayatına yeni çocuklar, 
resim öğretmeni Rengin Teyze ve bir kedicik giri-
yor. Derken Aylin’in kurstan arkadaşı Beril çıkıyor 
karşımıza. Beril’e okulun yılsonu gösterisinde pren-
ses rolü verilmiş. Annesinin de ısrarla dayattığı bu 
“prenseslik” karşısında Beril çok mutsuz, prenses ve 
de “güzel” olmak istemiyor. Tozpembe kostümünü 
hiç beğenmiyor, derhal eteklerini kesiveriyor. Kızla-
rını prensesler gibi görmek isteyen annelere de bir 
ders veriyor Beril…
Pelin Ossmann, Pasta Kamyonu’ndaki hikâyelerle, 
hayatı anlamlı ve mutlu kılmaya yarayan küçük de-
tayları göze görünür kılıyor. Şimdi kamyonun peşine 
düşme zamanı…

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

¨ 16,50
8-10
yaş

Pasta Kamyonu, birbirinden bağımsız görünen ancak 
yanındakine sımsıkı sarılmış öykülerden oluşuyor. Her öyküyü 
başka bir dostumuzdan dinliyoruz. Poyraz, Bambi, Sürprizler 
Defteri, İlker, Aylin… Bu haliyle de kitabımız içi rengârenk 
pastalarla dolu, kocaman bir pasta kamyonunu andırıyor. 
Tıpkı bir gökkuşağı gibi, her öykü ayrı bir renk katıyor, farklılıkların 
getirdiği hoşluk tabaklarımızda neşeli birer dilim oluyor.

Kitabı elinize aldığınıza göre şimdi yolculuk vakti! Kamyonumuz 
hareket ediyor. İşte araladığımız kapısından görünenlerin bir 
kısmı: dünyayı kirletenlerin karşısında duracak kankalar, prenses 
olmak istemeyen kızlar, açık hava marketi sokaklar, parklarda 
kitap okumaya doyamayanlar, sütkardeşlerini hep hatırlayacak 
kediler, müziksever kuşlar ve elbette ki nefis pasta kokuları…

İADE GARANTİSİ
Bu kitabı okudunuz ve 
beğenmediyseniz, alış 
belgenizle birlikte iade 
edebilir ve ödediğiniz 
ücreti yayınevimizden 

geri alabilirsiniz.

9 786059 795104

Pelin Ossmann
Resimleyen: Esin Bayhan

Pelin Ossmann
Pelin Ossm

ann
PASTA KAM

YONU

KAMYONU
PASTA

KAMYONU
PASTA

Pasta Kamyonu
Pelin Ossmann

Resimleyen: Esin Bayhan
Elma Yayınevi, 96 sayfa

Pasta Kamyonu’nun peşinde…



Dogan Egmont Okulda         
@Doganegmontokul         
doganegmontokulda   

www.de.com.tr

Atatürk ile yaratıcı yazarlık 
serüveni başlıyor.

Arkadaşıma Veda romanından bölümler eşliğinde,
 yaratıcı düşünme, okuma ve yazma kitabı.

ZÜLFÜ LİVANELİ

Atatürk’ün İzinde, 
çocukların ve gençlerin, 
hayallerindeki Atatürk 
hikâyesini yazmaları 
için tasarlandı.

Türkçe ve İnkılap Tarihi 
müfredatına uygun 
olan kitap, edebi türler 
hakkında bilgiler, çeşitli 
etkinlikler ve Atatürk’ün 
düşünce dünyasını daha 
yakından tanıma fırsatı 
sunuyor.
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Coralie Saudo ve Kris Di Giacomo ortaklığında çıkan, Şirin Etik’in Türkçeleştirdiği Babam 
Uyumak Bilmiyor çocuklarla beraber, uyku öncesi okumak için harika bir kitap.

Rollerin tersine döndüğü bir kitap bu! Ne zaman 
uyku saati gelse, baba uyumak istemiyor. Sorumlu, 
aklı başında çocuk ise istediği kadar babasına “ya-
rın zinde olman için uyuman gerek,” diye anlatma-
ya uğraşsın; babanın yanıtı hep aynı: “Hayır, hayır, 
uyumayacağım işte!” 
Anladınız gerisini… Her gece yaşanan uyku öncesi 
ritüeller; bir masal dahalar, kendi yatağında yat-
mak istememeler, ışık açık kalsınlar vs. sırasıyla 
karşımıza çıkıyor. Uyumaya direncin tüm safhaları 
büyüklerin bakış açısıyla ama bu kez çocuğun 
ağzından tek tek anlatılıyor. Dahası çizimler de bir 
çocuğun elinden çıkmış gibi görünüyor. Rol deği-
şimiyle öykülenen benzer kitaplar yok değil, fakat 
hiçbirinde çizimler böyle çocuksu bir izlenim ver-
miyor. Tipografi de aynı çizgide tasarlanmış, okur-

ken sanki bir çocuğun 
eğri büğrü yazım tarzına 
şahit oluyoruz.
Kitaptaki özgün, naif 
mizah da onu çok farklı 
bir yere yerleştiriyor. 
Babanın şapkasını hiç 
çıkarmadan o kocaman 
bedeniyle yaptığı yara-
mazlıklar başlı başına 
komik. Eşlik eden köpek, 
fare, kuş gibi canlıları da 
eklersek, bu resimli kitap-
ta öykü-çizim bütünlüğü 
açısından bambaşka bir 
düzeye ulaşıldığını göre-
biliyoruz. 

Yazan: Nuray Gönülşen

Kitabın özgün ismi: Benim babam kocaman, çok 
güçlü. Ama... Burada bir övünme cümlesi var. Babalar 
çocuklarıyla gurur duyar, övünür ya: “Benim oğlum 
şöyle, benim kızım şöyle, ama... İşte bir kusurcuğu 
var, geceleri uyumak bilmiyor” anlamındaki klişe bu 
kez tersten çocuğun ağzından yazılmış. Çok sevildi-
ği için de babaya kapakta yine o güçlü, o kocaman 
haliyle yer verilmiş. Fakat Türkiye’de kitabın adı, 
içeriğini daha iyi aktaran Babam Uyumak Bilmiyor 
olmuş. Fakat bu sefer de kapak resmiyle kitabın adı 
arasındaki uyum kaybolmuş. Böylelikle hem kitabın 
hedef kitlesi olan çocuk için aslında daha çekici olan 
“benim babam şöyledir böyledir”li başlıktan vaz-
geçilmiş hem de özgün bir sanatsal nitelik taşıyan 
kapaktaki çalışma boşa düşmüş. Belki, bu tür deği-
şikliklerde daha sakınımlı davranmakta fayda var.
Babam Uyumak Bilmiyor çocuklarla beraber, uyku 
öncesi okumak için harika bir kitap. Yaptığı ters psi-
kolojiyle çocukların her gece onları yatıranlara neler 
çektirdiklerini fark etmelerini sağlamakla kalmıyor, 
yatağa gitmenin iyi, karanlıktan korkmanın da nor-
mal bir şey olduğunu anlatıyor. Bir başka güzelliği 
de öykünün baba ile oğul arasında geçmesi. Ters psi-
koloji içerisinde bir ters psikoloji taklasıyla okuyan 
babalara da çocuklarını yatırmanın onların “görevi” 
olduğunu hatırlatıyor güzelce.

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım 

Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi

Kapak tasarımı

babam Uyumak bilmiyor
Coralie Saudo

Resimleyen: Kris Di Giacomo
Türkçeleştiren: Şirin Etik

Uçanbalık Yayınları, 28 sayfa

Benim babam kocaman ama 
uyumak bilmiyor!ilk
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J O H N  B O Y N E

nasıl yozlaşabildiğini irdeleyen 

Masumiyetin

etkileyici bir roman...

JOHN BOYNE

J
OHN

 BOYN
E

YANLIŞLIKLA 
DÜNYANIN

ÖBÜR UCUNA 
UÇAN 
ÇOCUK

Y
ANLIŞLIKLA DÜNY

ANIN ÖBÜR UC
UNA UÇAN ÇOC

UK

Dünyanın en sıra dışı çocugu 
Barnaby Brocket’in  
sıra dışı öyküsü.

-

www.tudem.com

ISBN: 978-9944-69-675-3

9 789944 696753

Resimleyen Oliver Jeffers

Nuh, sorunlardan uzaklaşarak  
kurtulabileceğini düşünür. Böylece evi gizlice  
terk ederek yeni maceralara atılır. Onu aniden  

kaçmaya iten sırrı ise yüreğinde saklıdır.

Çizgili Pijamalı Çocuk’un yazarı John Boyne,  
bu çağdaş masalda, bir çocuğun yüzleşmek zorunda  

kaldığı acı gerçeklerden uzaklaşma çabasını  
masalsı bir dille ele alıyor.

www.tudem.com

“Dokunaklı, gerçeküstü ve büyüleyici:  
Ormanın Kalbindeki Çocuk’u herkes okumalı.” 

                              The Sunday Business Post
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Çizgili Pijamalı Çocuk’un yazarından

Türkçeleştiren: Emili İlemre

J O H N  B O Y N E

Kendini zirvede sanırken en dipte bulan, 
sevgi dolu, masum bir çocuğun 

güç hırsı ve yanlış seçimlerle parçalanan
yaşam hikâyesi...

Çizgili Pijamalı Çocuk’un yazarı John Boyne’dan, 

masumiyetin nasıl da yozlaşabildiğini irdeleyen, 

İkinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde geçen,

tansiyonu yüksek, unutamayacağınız bir roman.

“Erdemler üzerine 
dokunaklı bir hikâye...”

Daily Mail

www.tudem.com
     /tudemyayingrubu

Onlarca farklı dile çevrilerek dünya çapında milyonlarca okurun kalbine dokunan
Johne Boyne’dan bir solukta okunan ödüllü kitaplar.
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Kitap yazmayan kaldı mı? Ya da 
hayatı roman olmayan? Herkesin 
kendi dünyasının kahramanı olduğu 
yenidünya düzeninde, sizin anlata-
cak enteresan bir öykünüz yok mu? 
Şöyle muhteşem ya da böyle muhte-
rem değil misiniz? Yahu en azından 
fena komiksinizdir, o da mı olmadı? 
On parmağınızda yirmi marifet sıra-
lanmamış mı? Sosyal medya hesap-
larınızda adınızın altı boş mu kaldı, 
bulamadınız mı oraya sıkıştıracak 

Sayfaların tasarımı, metnin içinde vurguyu artırmak için başvurulan yöntemler, 
bölüm başlıkları ve tabii ki siyah beyaz olmalarına rağmen cıvıl cıvıl gözüken ve de 
müthiş detaylara sahip çizimlerle birlikte kitap adeta bir çizgi filme dönüşmüş!

Korkaklar da 
kahraman olur!

Yazan: Olcay Mağden Ünal
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fiyakalı bir meslek? Hiç olmadı birinin annesi, öteki-
nin beriki de mi sayılmadınız? Yazık… 
Neyse ki sizin için hâlâ bir umut var. Korkak Wilf 
Dünyayı Kurtarıyor kitabının kahramanı Wilf’in de 
sizden aşağı kalır yanı yok ve öyle bir şey oluyor 
ki bakın işte onun hakkında bile kitap yazılıyor. 
Umudunuzu kaybetmeyin, çünkü Wilf’in en önemli 
özelliği korkması, aslında tek özelliği demek daha 
yerinde olabilir. O her şeyden korkuyor: Peruklardan, 
patenlerden, kıvrık bıyıklardan, boğazlı kazaklardan...  
Üstelik bir de kendi saçındaki kepeklerden ineklerle 
atlara kadar bir sürü şeye de alerjisi var. Buna rağ-
men o bile bir şekilde dünyayı kurtarma işini sırtla-
nıyor. Nasıl mı? 
Her şey, Alan ve Pam çiftinin, Wilflerinkinin hemen 
yanındaki eve taşınmasıyla başlar. Alan epey tuhaf 
görünüşlü, ufak tefek bir adamdır ve Wilf’i korku-
dan titretecek bir sürü eşyası vardır. Ancak Wilf’in 
annesinin endişesi daha büyüktür: Yeni komşuları-
nın onların çöp bidonunu kullanmaları! Bu yüzden 
Wilf gidip onları çaya çağırmalıdır ki annesi konu-
yu bir şekilde çöp mevzusuna getirebilsin. Wilf’inse 
bunu yapabilmesinin tek yolu en değerli özel eşya-
larını sakladığı ayakkabı kutusundaki Korkularınız-
dan Nasıl Kurtulursunuz broşürüne danışmaktır. 
Ne de olsa Alan’ın evinin önünde doldurulmuş bir 
ördek vardır ve doldurulmuş hayvanlar Wilf’in ger-
çekten çok korktuğu şeyler listesindedir. Böylece 
ağzı burnu her daim yapış yapış, hatta biraz da pis 
olan küçük kız kardeşi Dot’la birlikte yeni komşu-
larının zilini çalar ve Alan’la karşı karşıya gelirler. 
Alan, Wilf’in tahmininden çok daha ürkütücüdür: 
Önce roketatarından fırlatmak için Dot’a el koyar, 
çünkü çocuklardan ve özellikle de bebeklerden tik-
sinmektedir; sonra da şeytani sığınağında dünyayı 
yok etme planlarını gerçekleştirmeye çalışır, bunun 
için geliştirdiği bir “Büyük Silah” bile vardır. Böy-
lece önce Dot’u, sonra dünyayı kurtarma işi Wilf’in 
omuzlarına yüklenir. 

gelmiş geÇmiş en mUHTeşem, en 
OlağanüsTü, en büyülü meKaniK UÇan 
maKine DaHa iyi ÇiZilemeZDi
Wilf, tüm bu dünyayı kurtarma meselesi sırasında, 
Alan’ın her istediğini yerine getirmesi için yaptığı 
ama her nasılsa daha çok kendi kafasına estiği gibi 
yaşayan robotu Mark III ve asistanı Köpek Kelvin 

Phillips’le tanışır. Birçok kez Alan’la uğraştığına 
ve daha kalın çoraplar giymediğine pişman olur ve 
Alan’ın ürettiği “uçan yaratıkların en görkemlisi, 
uzun bacaklı çayır sineği şeklindeki” “gelmiş geçmiş 
en muhteşem, en olağanüstü, en büyülü mekanik 
uçan makine”yi bile görür.
Kitabın yazarı, Türkiye’de hak ettiği ilginin altında 
izlendiğini düşündüğüm, en iyi komedi dalında 
67. ve 68. Emmy ödüllerinin sahibi Veep dizisinin 
senaristi Georgia Pritchett. Çizeriyse İngiltere’nin 
birçok önemli çocuk kitabı yayıncısıyla çalışan Ja-
mie Littler. Her ne kadar yazarın komedi alanındaki 
üslubunun zenginliği kendini hemen belli etse de 
çizerin kitaba katkısı yadsınamayacak ölçüde büyük. 
Sayfaların tasarımı, metnin içinde vurguyu artırmak 
için başvurulan yöntemler, bölüm başlıkları ve tabii 
ki siyah beyaz olmalarına rağmen cıvıl cıvıl gözüken 
ve de müthiş detaylara sahip çizimlerle birlikte kitap 
adeta bir çizgi filme dönüşmüş. 
Orijinal serisinin beşinci kitabı yayımlanan ve henüz 
bir kitabı Türkçeye çevrilen Korkak Wilf’in bu ilk ma-
cerası epey eğlenceli. Sadece Wilf ya da Alan değil, 
kitabın içindeki yan karakterler de çok komik, özel-
likle Mark III adlı robot favorim. Belki yazar ortaya 
olağanüstü nitelikte bir edebi şaheser çıkarmamış ya 
da kitabın müthiş mesajlarla dolu bir alt metni yok 
ama çocuklara hızlı ve de keyifli bir okuma sağlaya-
cağı açık. Ayrıca bir de korkularıyla baş etmeleri için 
sözde yetişkinlere aptalca gelebilecek, ama bence 
çok yaratıcı yöntemler geliştirmelerine de vesile ola-
bilir. Yani demem o ki bırakın Korkak Wilf’le birlikte 
dünyayı kurtarırken biraz da eğlensinler. Zaten bu 
mağdurlar diyarında yeteri kadar saçmalıkla uğraşı-
yorlar. 
Son olarak kısaca kitabın Türkçe baskısına da de-
ğinecek olursam, düzeltilmesi gereken birkaç ufak 
tefek yazım hatası dışında büyük bir soruna rastla-
madım. Baskı kalitesi Türkiye standartları için iyi; 
kapak tasarımı orijinalindeki gibi kullanılmış, ki bu 
bence yerinde bir tercih olmuş. 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Sıradan bir çocuk kitabı değil bu elimizdeki; onca üzüntü, onca gözyaşı, onca öfke (yani 
ekşimiklik) ve yaşam ile ölüme dair ne kadar duygu varsa hepsi büyük bir ustalıkla bir 
araya getirilmiş.

Önce bir itiraf: seriyi okumadan önce Ekşilina’yı “eşşiz benzersiz, alışılma-
dık derecede çarpıcı, sınırsız mucizevi” kılan özel güçleri falan var sanıyor-
dum. Kahramanın başından komik, hafif, uçucu maceralar geçtiğini düşün-
müştüm. Hiç bu kadar yanılamazdım! Daha ilk kitaptan belliydi hikâyenin 
sonu ama umut yok mu işte… Bir de serinin üçüncü kitabı Evrenin Sonu’nu 
bitirip kapağı kapatınca adeta tokat yemiş gibi olduğumu ve telefona sarı-
lıp annemi aradığımı da söylemeliyim. Bu yüzden birazdan okuyacağınız 
satırlar objektiflik skalasında alt sıralarda yer alabilir.
Serinin ilk iki kitabını okuyanlar hikâyeye aşinadır, bu seriyle benim gibi 
yeni tanışanlar için kısaca ve yüzeysel olarak özetlemek gerekirse Ekşilina, 
anne babası ayrılmış 13 yaşında bir kız çocuğudur. Boşanmadan sonra an-

nesiyle Ekşimistan dediği eski evlerinden, plastik bir eve taşı-
nırlar. Ekşilina eski düzeni bozulduğu için çok mutsuzdur, 

herkese ekşir. Zamanla gerçekler ortaya çıkar: 
Annesi ağır bir hastalığa yakalanmıştır ve 

Ekşilina’nın adını bile anmak istemediği 
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Yıkık Dökük Krallığım ile başlayan ve Mucize 
Beklerken ile devam eden Ekşilina serisi, Evrenin 
Sonu ile nihayete eriyor. Ekşilina Schmitt’in başındaki 
dert, omuzlarındaki yük ve zihnindeki kumkumalar 
onu hem büyütüyor hem de derinden sarsıyor.  
Fakat neyse ki o cesur ve dopdolu bir kız; üstelik 
çılgın bir ailesi, can dostları ve iki kaplumbağasıyla  
bir de köpeği var. Yani biliyor ki, hayat devam ediyor.

Ödüllü Alman yazar Finn-Ole Heinrich’in, en yetkin 
edebi eserleri bile aratmayan üslubuyla kapanan  
bu seri; hayatın gerçeklerini aktarırken, okurunda 
kalıcı izler bırakmayı da ihmal etmiyor.

Annemi içime çekiyorum, onu ve ona ait tüm parçaları 
muhafaza ediyorum. Ve her seferinde, bunu yapmaya 
çok geç başladığım için kendi kendime sinirleniyorum. 
Acaba ne kadarı, ellerimin arasından kayıp gitti? 

Hayat denizine balıklama atlayan 

güçlü bir kız: Ekşilina Schmitt

E K S i L i N A’ N I N
SINIRSIZ  MUCİZEVİÇARPICI , 

EŞS İZ BENZERS İZ,  ALIŞ ILMADIK DERECEDE

H a y r e t  V e r i c i  M a c e r a l a r l  3

Türkçeleştiren: Olcay Mağden Ünal

Finn-Ole Heinrich
Rán Flygenring

EKSiLiNA
- EVREN
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U

     EVRENİN SONU

Yazan: Sanem Erdem
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babasının meğerse bu boşanmada hiç payı yoktur.
Sonraları annesinin hastalığı kendini iyice belli et-
meye başladıkça Ekşilina’nın bu olumsuz değişiklik-
lere nasıl uyum sağladığına şahit oluruz. Ancak hâlâ 
babasından “o adam” diye bahsetmektedir. Çünkü 
babası Ekşimistan’a, anılarına ihanet etmiş ve bir kız 
arkadaş edinmiştir. 
Böylece serinin son kitabı Evrenin Sonu’na geliyoruz. 
Annesi tedavi için bir kliniğe yattığında istemeyerek 
de olsa Ekşimistan’da babası ve onun kız arkadaşıyla 
kalan Ekşilina’nın buzları erimeye, babasına tekrar 
“baba” demeye başlamıştır. Üstüne üstlük ikiz erkek 
kardeşleri olmuştur ve kardeşlerinin annesiyle anla-
şamasa da onları hemen benimsemiştir. 
Yardımcıları Ludmilla ve artık kardeş gibi olduğu 
arkadaşı Paul ile annesinin iyileşmesi için çabalarken 
Ekşilina’nın geçirdiği değişimleri biz de iliklerimize 
kadar hissediyoruz. “Annemi içime çekiyorum, onu ve 
ona ait tüm parçaları muhafaza ediyorum. Ve her se-
ferinde, bunu yapmaya çok geç başladığım için kendi 
kendime sinirleniyorum. Acaba ne kadarı ellerimin 
arasından kayıp gitti?” dediğinde, annesini kaybetme 
korkusu iyice ayyuka çıkıyor. Onunla geçirdiği her an 
daha da kıymete biniyor ve annesiyle olan anılarını 
biriktirmeye, bir “Klaramüzesi” oluşturmaya başlıyor. 
Ekşilina umut ile umutsuzluk arasında gidip gelir-
ken şu söyledikleri aklımda yer ediyor: “Hiçbir şansı-
nın olmadığını bile bile umutlu olmaya devam etmek 
ne kadar da aptalca. Olacakları bilip de inanmaya 
devam eden insan ne budala. Umut etmeyi bırakır-
san, her şey daha mı ağır geliyor?” Bu sözler bu üç 
kitabı okuma deneyimi için de söylenebilir aslında. 
Sonunda ne olacağını bile bile, kah gülüp kah üzüle-
rek, her satırın her çizimin tadını çıkararak okumak 
gerek bu kitapları. Hayata da bu şekilde uyum sağ-
lamak en iyisi değil midir? Umut, acı çekme süresini 
uzatır belki ama umutsuzluğun insanı felç ederek 
hareketsiz kılacağını düşünüyorum. En iyisini umut 
edip sayfaları öyle çevirmek, yola bu şekilde devam 
etmek, elimizden gelen ne varsa bunları yaparak 
ilerlemek gerekir. 
Ben yaşam ve ölüm, umut ve umutsuzluk üzerine 
düşüncelere dalarken yalnız değildim elbette; ekşi-
me dozunu azaltmış, biraz daha olgunlaşmış Ekşilina 
da hayatı ve evreni sorguluyordu bu süreçte. “Yaşam-
larımız bence bir çeşit enerji. Ve enerji asla ortadan 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Karakterlerin işlenişi

kaybolmaz, 
sadece şekil 
değiştirir… 
Gidiyoruz ve 
sonra tekrar şu 
ya da bu şekilde 
ya da tıpatıp aynı 
biçimde geri dönü-
yoruz. Ama işte… sadece şu 
anda bunu algılayamıyoruz.” 
Bu hayata uygun olmadığını 
düşünen Ekşilina, muhteşem 
büyükbabası Peynir Generali’nin 
felsefi düşünce kapılarını açan bu 
sözlerinden destek buluyor.
Karakterler de önemli bu okuma serüveninde, 
çünkü hepsi birbirinden renkli, birbirinden deli in-
sanlar. Özellikle de Ekşilina’nın anne ve babası. Ro-
ald Dahl’dan bir alıntıyla özetlersem eğer, “Ağırbaşlı 
bir ana-baba hiç de eğlenceli değildir. Bir çocuğun 
istediği ve hak ettiği ana-baba şöyledir: ÇILGIN!” Ek-
şilina, böyle bir anne-babaya sahip şanslı bir çocuk. 
Hele annesiyle kendi aralarında yaptıkları şakaların, 
aralarındaki o özel iletişimin yerini başka hiçbir şey 
tutmayacağı için hikâye sona ererken buruk bir te-
bessüm bırakıyor geriye.
Sıradan bir çocuk kitabı değil bu elimizdeki; onca 
üzüntü, onca gözyaşı, onca öfke (yani ekşimiklik) 
ve yaşam ile ölüme dair ne kadar duygu varsa hepsi 
büyük bir ustalıkla bir araya getirilmiş. Finn-Ole 
Heinrich bu zor konuları adeta sinematografik bir 
kurguyla dantel gibi işleyerek sonu başından belli 
olan bu hikâyenin altından başarıyla kalkmış. Rán 
Flygerling’in çizimleri ve kitabın genel tasarımı 
ise ortaya kasvetten uzak, hatta tam tersine yaşam 
dolu bir eser çıkarmış. Melodrama kaçabilecekken, 
kullanılan özgün ve enerjik diliyle, rengârenk karak-
terleriyle, zekice kurgusuyla ve işlediği -ister çocuk 
ister yetişkin tüm okurları düşüncelere sevk edecek- 
konularla akıllarda kalacak bir hikâye bu. 
Umut ve ekşilikle…
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Kitap, bir yandan gerçek dünyanın sıkıcılığına karşın kurgu dünyasının hayatımızı nasıl 
zenginleştirip renklendirdiğini gösterirken bir yandan da hayallerimizin peşinden gitmenin 
önce tedirginliğini, ardından keyfini, daha sonra zorluğunu tatlı tatlı anlatıyor…

Uzunca bir süre “Çocuklarımızı sınırlamayalım, 
bunaltmayalım ki özgürce üretsinler, yaratsınlar” 
cümlelerini dillerine doladı ebeveynler. Oysa yara-
tıcılığın sınırlarla körelmediği, tam tersine beslen-
diği gerçeğinin çeşitli araştırmalarla ispatlanması 
uzun sürmedi.   
Güney Koreli yazar-çizer Suzy Lee, Dalga-Ay-
na-Gölge üçlemesini nasıl yarattığını anlatırken 
tam da bundan bahsediyor. “Yazar-çizer” olarak 
anıldığına bakmayın. Suzy Lee esasen bir çizer. 
Dolayısıyla yaptığı illüstrasyonların kitap sayfa-
larına yerleştirildiğinde tam ortadan geçen bir 
“çizgi”yle “bozulmaları” onu yıllar yılı fena halde 
rahatsız etmiş. Bahsettiği çizgi, kitapların dikiş 
çizgisi. “Siz okurlar, o çizgi yokmuş gibi davra-
nıyorsunuz. Oysa ben ilk önce onu görüyordum 

çünkü çizdiğim 
illüstrasyonu 
mahvediyordu!” 
diyor Suzy Lee. 
Düşünüyor, 
taşınıyor ve 
“Madem yok 
edemiyorum, o 
zaman bari bu 
cizgiyi kullana-
yım” diyor ve 
ünlü üçlemesi 

Yazan: Tülin Kozikoğlu

ortaya çıkıyor. “Bu üç kitapta da dikiş çizgisini öy-
künün kurgusunda yer alan bir ‘duvar/sınır çizgisi’ 
olarak kullandım. Yıllardır resimlerimi çizerken beni 
rahatsız eden, özgürlüğümü kısıtlayan dikiş çizgisi 
bir anda üç sıradışı öykü yaratmama sebep oldu. 
Sınırların yaratıcılığı beslemesine daha iyi bir örnek 
olabilir mi?” diyor Suzy Lee.  
Bu üçlemenin en beğenilen ve bol ödüllü kitabı 
Dalga sonunda Türkçeleşti. “Türkçeleşti” kelimesi 
sizi yanıltmasın. Aslında bu kitapta çevrilen tek şey 
kitabın ismi. Çünkü Dalga, bir sessiz kitap. Bu kitap 
için “sessiz kitapların şahı” desek diğer sessiz kitap-
lara haksızlık etmiş olmayız herhalde. Çünkü Suzy 
Lee bize gerçek dünyayla kurgu dünyasının arasında 
gidip gelen ruhların öyküsünü kurgu dünyasının 
temel taşı olan kelimeleri kullanmadan anlatmayı 
başarıyor.
Kitap ilk bakışta, sıradan bir kurguya sahip olduğu 
izlenimini veriyor. Küçük bir kızın plajda geçirdiği 
bir günü anlatıyor gibi duruyor. Oysa küçük kızın 
denizdeki dalgayla olan ilişkisi üzerinden oldukça 
derinlikli bir meseleyi, “gerçekler-hayaller” ikilemini 
irdeliyor.  Küçük kızın plaja geldiğinde suyun kena-
rında durup uzaklardan gelen dalgaya hafiften bir 
ilgi duyması ile başlayan, ondan az biraz ürkmesi ve 
daha sonra “Senden hiç de korkmuyorum!” dercesi-
ne ona doğru kükremesiyle devam eden sayfaların 
ardından resimlemede bir tuhaflık sezmeye başlıyo-

Dalga
Suzy Lee

Çeviren: Dila Altındiş Balcı
MEAV Yayınları (Bir Kitap Yolla) 

40 sayfa

Gerçekler ve hayaller… 
Sınır nerede?
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Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım 
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

ruz. Sağ sayfadan gelen dalganın bir damlası bile sol 
sayfaya sıçramıyor. “Acaba bir tasarım hatası mı?” 
diye şüphelenirken bir sonraki sayfada basbayağı bir 
“hata”yla karşılaştığımızı düşünüyoruz. Sol sayfadaki 
minik kız, sağ sayfadaki dalgaya doğru elini uzatıyor, 
ama sol sayfada gördüğümüz kolun dikiş çizgisin-
den sonra sağ sayfaya geçen kısmında görmeyi 
beklediğimiz minik el eksik. Bu sayfadan dolayı ya-
yınevini arayarak, “Bendeki baskı hatalı. Lütfen bana 
yenisini yollar mısınız?” diyen çok okur olmuş! Oysa 
hata falan yok elbet. Bir sonraki sayfaya geçince di-
kiş çizgisinin iki ayrı dünya arasındaki duvarı temsil 
ettiğini anlayıveriyoruz. Dikiş çizgisinin sol tarafı 
(yani kızın olduğu taraf) gerçek dünya, sağ tarafı 
(yani dalganın olduğu taraf) ise hayal dünyası.  
Kitap bize sayfalar boyunca bir yandan gerçek dün-
yanın monoton ve sıkıcılığına karşın, kurgu dünyası-
nın hayatımızı nasıl zenginleştirip renklendirdiğini 
gösterirken bir yandan da hayallerimizin peşinden 
gitmenin önce tedirginliğini, ardından keyfini, daha 
sonra zorluğunu tatlı tatlı anlatıyor.  Evet, gerçekten 
de nasıl zor bir adımdır, hayallerimizin peşinden 
gitmeye karar verme anı. Fakat o cesareti gösterdi-
ğimiz anda nasıl da keyifli bir yolculuğa dönüşür, 
bizi neşeyle coşturur, kendimizden geçirir. Fakat 
bazen öyle anlar olur ki hayallerimiz boyumuzu aşar 
ve bir anda vazgeçmemize sebep olacak kadar zor 
görünür devam etmek. Geri dönmek, kaçıp kurtul-
mak isteriz işte böyle anlarda. Ve fakat bir kez ha-
yallerinin peşinden gitme cesaretini gösterdik ve o 
yola girdiysek, artık kaçış yoktur. Peşimizi bırakmaz 
bu dürtü bizim. Nereye kaçarsak kaçalım, gelir bizi 
bulur ve belki perperişan eder. Ama ne olursa olsun, 
illa ki bize bir hazine bırakır... Tıpkı küçük kızı yerle 
bir eden dalganın ona çeşit çeşit deniz kabukları 
bırakması gibi. Ve tabii hayallerinin peşinden gitme 
cesaretini göstermiş kişi için artık gerçek dünya da 
hayal dünyası gibi renklenmiştir... Tıpkı öykünün 
başlarında sadece siyah beyaz olan sol sayfaların 
öykünün sonlarında sağ sayfalardan gelen mavilikle 
renklenmesi gibi.

Dogan Egmont Okulda         
@Doganegmontokul         
doganegmontokulda   

www.de.com.tr

Hu hu ! Ben Açelya, 
abilerim bana Şapşik der. 

Bu lakabı sevmesem de bazen onlara 
hak veriyorum. Neden derseniz, zıpır 
maceralarımı okuyunca öğrenirsiniz!maceralarımı okuyunca öğrenirsiniz!
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“İnsan sevgisini ıskalamayın ama

Ne yapıp edin,

Siz de bir kedi edinin”
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Bazı giysiler vardır ki görür görmez kumaşına dokunmak istersiniz. Saygıyla, yavaş 
yavaş, ruhunu sindirerek... Sonra onu karşınıza koyup huzurlu bir sessizlikte seyretmek 
gelir içinizden. Oysa ne öyle çok özel bir modeli vardır ne de caf caflı bir yanı. Ne ki 
kalıbının, dikişinin ustaların elinden çıktığını hissettirir. Milim hataya yer bırakmayan 
bir özenle yapılmıştır o giysi. Siz de o giysiyi askısına yerleştirirken alışılmışın dışında 
bir özen gösterir ve belki en çok o özeni seversiniz. 
Can Çocuk Yayınlarından çıkan Dünyanın Bütün Kedileri, baskısındaki kaliteyle böyle 
hisler uyandırıyor insanda. Tok cildi, parlak, parmakların arasında ağırlığını hissettiren 
sayfaları, renklerin canlılığı, o her şeyin kusursuzca yerini bulduğu tasarımı… Eylül 

ayında kaybettiğimiz yazar, oyuncu, yönetmen, fanatik Çerkes sevgili Çetin 
Öner’i anmanın Can Yayınlarındaki vefayla birleşmiş şıklığı.
Bu şıklık, yalnızca Çetin Öner’in şiirsel anlatısının değil, Mustafa Delioğ-
lu’nun emeğinin de hakkını veriyor. Kâğıdın ve baskının kalitesi, resimlerin 
tadını sonuna kadar almamızı sağlıyor. Delioğlu kedilerinin yazıların ara-
sında dağılmadan, tek başlarına sayfalarda olanca ihtişamlarıyla yer alışları 
muhteşem. Kedilerin yerleştirilmesindeki seçim, onların birer tablo 
gibi izlenmesi olanağı veriyor. İster Çetin Öner’in hikâyesiyle, ister 
kedilerin anlattığı hikâyeleri keşfetmenin heyecanıyla… 
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Yazan: Melek Özlem Sezer

Gülibik’in abisi,  
kedilerin dedesi olursa…
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Dünyanın Bütün Kedileri, insana en çok Öner’in ilk 
kitabı olan Gülibik’i anımsatıyor. Tıpkı Portakal gibi, 
Adana kırsalında geçen çocukluğun olağanüstü bir 
anlatımı var bu kitapta da. “Ben o zamanlar gökyüzü-
nü Binboğa Dağları’na dikilmiş ipekten, mavi bir örtü 
sanırdım.” Tıpkı bu satır gibi şiirsel bir atmosferi 
olan Gülibik’te, bir çocuğun horozuna duyduğu, aşk 
kadar güçlü tutkusu anlatılır. Derken Gülibik’in abisi 
büyür, kedilerin dedesi olur. Maviş adındaki Siyam 
kedisinin Akdeniz’deki bir evde nicedir hamile ol-
duğunu öğrendiğinde, Ankara’dadır. Maviş ilk yav-
ruyu doğurur doğurmaz babasını aranır. Oğlunun 
doğumuna da yetişememiş olan anlatıcı, beşizlerin 
haberini aldığında Gülibik’teki çocukça bakış açısı-
na döner ve koşup haberi Sarı Vosvos’a verir. Ertesi 
gün de yola çıkar. Kaplumbey, sanki onun yetişkinlik 
Gülibik’idir. Ona kişilik kazandırır, söyleşir, arkadaş-
lık eder. Sonrasında da Kaplumbey’le olan yol mace-
raları ve kedilerin biyografisi; içten, coşkulu, neşenin 
ve kederin iç içe geçtiği bir anlatımla aktarılır. Anne 
kedinin ve bir yavrunun kaybının anlatımının ise 
çocuklara ölümü ve doğayı kabullenme gücü verme-
si açısından önemli olduğunu düşünüyorum. 
Pek çok hoşluğu olan bir kitap ancak tabii arada bazı 
pıtraklar da var. Örneğin göndermeler… 

Yer Demir, Gök Bakır.
Sıcaktan eriyor doğa,
eriyor bozkır.

Bu dizelerden zevk almak için Yaşar Kemal’e gönder-
me yapıldığını bilmeye gerek yok. Ancak şu dizelerin 
göndermesini çocuklar bilebilir mi ve ayrıca gerek 
var mı?

bizde kalan da,
Babalık Hakkı diyen,
Bir eski Başbakan’da.
İki yıl keyif çattı, Çankaya Konutu’nda.
Şimdi İstanbul/Yeniköy’de,
bir köşkte.
Ne oldum dememeli,
Hayat böyledir işte.

Ana hikâyeye açılan bu parantezin ardından şu dize-
ler geliyor: 

Mutlu sonla bitti, öyküsü gurbette,
son iki kedinin.

Açılan parantez, sıkıntılı bir geçiş yaratmış. İyi de 
niye öyle olmuş dediğimizde, Google yardıma yetişi-
yor ve ilginç bir hikâyeyle buluşmamızı sağlıyor.
Bir gün Öner’in kapısına iki korumayla birlikte bir 
makam arabası gelir. Yaşatılan anlık korkunun ardın-
dan, mesele anlaşılır. Veteriner, Öner’den habersiz 
kedisini Tansu Çiller’in kedisiyle çiftleştirmiştir. 
Korumalar “Babalık Hakkı” deyip yavrulardan birini 
götürür. Kedi önce Başbakanlık Konutunda, sonra İs-
tanbul’daki yalıda sürdürür yaşamını. Bir başka torun 
ise Bursa’da kanserli bir hastaya şifa olur. Hatta kedi 
güzellik yarışmasında birincilik alır.
Geriye Şaşa ve Nataşa yadigâr kalır. Ne yazık ki 
Maviş ve bir yavrusu hayatını kaybetmiştir Aslında 
Siyam kedileri insana yaklaşmaz ama aile onlara 
annelik yaptığı için kediler insancıl olur. Onlar ki 
şırıngayla beslenmiş, hasta olduklarında anne sıcağı 
sansınlar diye yanlarına sıcak su dolu şişeler konmuş 
ve kalp atışı sandıkları saat tiktaklarıyla uyutulmuş-
lardır. 
Saygı ve özlemle anılacak dünya güzeli bir abi Çetin 
Öner. Gülibik’in, portakal ve piyango peşinden ko-
şan kömürcü çocukların, mavi kuşları arayanların, 
ben kara değildim diyen kargaların güzel abisi…

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Çizimlerin ifade gücü

İçerik
Hedef kitleye uygunluk

Dilin edebi niteliği



20 | iyikitap
ÇO

CU
K 

KIT
AP

LIG
I

Yirmi beş yıl öncesinde zihnime kakılmış ve öyle de kalmış bir hatıra: parasız yatılı-
yız, sabah kahvaltısı doksan altı kişi için hazırlanmış. Pansiyon nüfusu yaklaşık yüz 
otuz. Masalar dolduktan sonra gelip kahvaltılık talep edenlere, ilgili kişinin verdiği 
hikmetli cevap: “Erken gelseydiniz!”
Çocuk edebiyatına mahalle dokusunu, dayanışma ruhunu çok yönlü bir beceriyle 
taşımış olan Ömer Açık’ın son kitabı Montsuzlar, hatıramdaki irrasyonaliteye (akıl 
ve insaf dışılığa) benzer bir tedbirsizlik üzerinde yükseliyor: Yirmi beşerden dört 
sınıfa yetmesi planlanan yüz montun, bürokrasinin temdit penaltısıyla yirmi ye-
diye yükseltilen sınıf mevcuduna yetemeyişi! Asıl sorun buyken, ülkenin vasatına 

uygun bir şekilde montsuz kalmasına ses çıkaran bir öğrencinin sorun 
edilişini ve aynı öğrencinin, Veysel’in, “sorunu” giderip gideremeyeceğini 
okumaya yelken açıyoruz.
Adana’nın en başarılı liselerinden biri Yunus Emre Lisesi. On yıl öncesin-
de gelmesi ve otoriter rüzgârlarını estirmesiyle okulu ruh anlamında olma-
sa da bedenen kalkındırmış bir idareci müdür İbrahim Demirdöven, namı 
diğer İbili. Bedenen diyorum, çünkü baskıcı idareciliği içerisinde teknik 
göstergeler olumlu olsa da çocukların iradelerini sergileyeceği bir uzamın 
fukaralığı içten içe hep hissedilmiş, dile getirilmese de dilin ucuna pele-
senk edilmiş. Bu dil cambazlığını, bu ketumluk dilini reddeden, içinin öz-
gür nağmelerini diline dolayan ise Veysel Eşiyok. Veysel, inşaat mühendisi 
olan ve dalaverelere yol vermeyip, sürgün edilircesine yollara düşen baba 
Eşiyok ve otobüs şoförlüğü yapan –yaşasın kadın şoförler- anne Eşiyok’un 
üç evladından ortancası. Küçük kardeş Elif ve abla Sevim’i de kapsayan 
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Eğitime dair yapısal eleştirilerin, metin sonlarına doğru çok iyi temellendirilmeyen 
bir uzlaşıyla sönümlendirilmesi bizi biraz rahatsız etse de kitabın güçlü bir siyasal 
damarı olduğu aşikâr…

Katı disiplin anlayışına 
“başıbozuk” bir sille

Yazan: Adnan Saraçoğlu
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ailenin oldukça güzel bir rutini var: çekirdek çit-
leyerek dertleşmek; “psikoloji okuyan” ablanın 
adlandırmasıyla “Çekirdek Terapi”.
Veysel, iletişim ve ifade sorunu yaşamaya alışkın 
olmadığından; kura ile değil, başarı sırasında en 
altta kaldığından ya da uyumsuz olduğundan hiç 
değil, sadece ve sadece alfabetik sınıf listesinin en 
sonunda olduğundan dolayı mahrum kaldığı afili 
okul montunu sıçrama tahtası yapıp, özgürlüğüne 
uzanan her şeye ve herkese sarı kart gösterir. Tarih 
öğretmeni Latife Hanım’ın nezdinde “başıbozuk 
alayı” olan öğrencilerin bu sıfatı en güzel hak eden 
üyesi olur böylece.
Kitap niceliği ve niteliğiyle hatırı sayılır olan 
ve bu hatırın daha rahat sayılması için halka da 
açık olan okul kütüphanesini başıbozukluğunun 
merkez üssü hâline getirir Veysel. Alfabetik kader 
arkadaşı Yelda ile müdürü ilk ziyaretlerinde “al-
fabetik sıralarından büyük” laflar ederler. Neymiş 
“adaletsizlikmiş”, neymiş “cezalandırıldıkmış”; 
nereden çıkarır öğrenciler böyle tuhaf fikirleri, bü-
rokratik cambazhanede en iyi pozisyonu alıp hem 
okulu hem öğrencileri mağdur etmemeye gayret 
eden müdüre karşı bu ne insafsızlıktır!
Eğitimci gözleri sonuna kadar açık olan Ömer 
Açık’ın, öğretmen portreleri çok canlı: Tahammül-
süz yaftalayıcı Latife; idareye entegre Ayla; seve-
cen esnek Ruhi; genç azimli Suna; çılgın, delidolu, 
öğrenci sevdalısı Çağlar, klişeleri de aşıp okulun 
acı tatlı aromasını ikram ediyor okurlara. Sakin 
kütüphaneci Kiraz’ı da unutmamak lazım. Müdür 
İbili ise -garipsemeyin lütfen müdür izin veriyor- 
kitabın en iyi yansıtılmış karakteri; pragmatik ida-
reciliği, öğrencileri sevmesine rağmen onları so-
run ya da dert olarak görmesine neden olabiliyor. 
Eski idealist günlerini ise küllendireli çok olmuş. 
“Alfabetik diktatörlüğe son”; “montsuzlara mont 
düşünceye özgürlük”; “ya hep beraber, ya hiçbiri-
miz” gibi ifadeler kitabın güçlü siyasal damarının 
nişanesi konumunda. Veysel’in fitili ateşleyen ilk 
bildirisi dışındaki bildiri ve yazıların, kitaba ritm 
katacak kesitler olarak değil de metnin akıcılığı 
bozan hantal sütunlar olarak bütünüyle konulma-

sı; öğretmenler çok iyi yansıtılırken öğrenci port-
relerinin oldukça silik ve sönük kalması; eğitime 
dair oldukça radikal yapısal eleştirilerin metin 
sonlarına doğru çok iyi temellendirilmeyen bir 
uzlaşıyla -montlar geldi, özgür düşünce panosu 
asıldı- sönümlendirilmesi benim fark edebildiğim 
ve kitabın şaheserliğine halel getiren birkaç temel 
nokta.
Özgürlüğe giden yolda güçlü bir dayanışma kitabı 
ya da tipik eğitim ve disiplin anlayışına alternatif 
bir fiske olarak özetleyebileceğimiz bu güzel kita-
bın dolu kefesine göz attığımızda ise nitelikli bir 
doygunlukla karşılaşıyoruz: Okul kütüphanesinin 
zenginleşmesinde izlenen “bibliyofobiklerden 
bibliyofillere” yöntemi toplumsal vaziyetimizi çok 
iyi yansıtmış. Otobüs şoförü annenin, ezber ve 
cinsiyetçi algıları bozan mesleğine, eşinin verdiği 
zarif destek kitabın en estetik manifestosu.  Edebi-
yat, İnsan Hakları ve Münazara kulüpleri; oylumlu 
çalışmalarıyla okulun sadece derslerden ibaret 
olmadığını, eğitimin içinin öğrencilerin güçlenen 
iradeleri ve artan faaliyetiyle bihakkın dolacağını 
hatırlatıyorlar. Otorite ve disiplin gibi “can yakan”  
konular ise önleyici-düzeltici idarecilik; engelle-
mek-kılavuz olmak gibi dikotomilerle düşünme 
sorgulama ziyafeti sunuyor. 
Yazımın sonunda bağlama göre gülümseten, iro-
niyle kuşatan ya da duygusal anlamda kışkırtan 
spotlar kullanmayı severim ancak kitapta öylesine 
güzel dört dize var ki bu işi bu seferlik onlara ha-
vale ediyorum:

“Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum
Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz
De ki bütün işe yarayanlar
İşe yaramaz sanılanlardan çıkar”*  

*Aziz Nesin

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Redaksiyonun titizliği

Eğitim perspektifi
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“Eyvah, canavar geliyor!

Canavar mı?”

Güzel dokulu, minik noktalarla bezeli, parmak 
uçlarımla yumuşacık selamlaşan kapağı açtım. 
Sapsarı bir iç kapak ve karşısında minik, şaşkın bir 
farecik. Sayfaları çevirmeye başladım, Bölüm 1’in 
adı “Hayal Etmek” ti, çok heyecanlandım. Sunghee 
Shin’in noktalama yöntemi ve müthiş bir sabırla 
yarattığı sevimli ormanın içine daldım. O da ne 
kahkaha atan bir kirpi mi?
Sayfaları çevirdikçe gözlerim metni aradı, ama 
kitabın 1. Bölüm’ü metinsiz ve sessizdi. İlk yarısı 
“sessiz kitap” olarak tasarlanmış bu eseri daha 
çok sevdim. Sessiz kitaplar, çocuklara yönelik 
olanlar arasında özel ve önemli bir kategori. Metin 
yok, sadece resimler var. Bu kitaplara bakarken 
çizerin verdiği ipuçlarını, hayal gücünüze anahtar 

yapıyorsunuz. Hangi ka-
pıları açıp, çocuğunuzla 
içinden geçeceğiniz size 
kalmış... Hayal kurmak, 
öykü uydurmak, aralara 
olumlu mesajlar serpiş-
tirmek mümkün. Ama “O 
bana zor gelir, metin olsa 
olmaz mı?” diyenleri de 
düşünmüş Sunghee Shin, 
kitabın ikinci yarısını 
aynı resimlerle bu defa 
metinleri de dâhil ederek 
tasarlamış. Doğrusunu 

Yazan: Hasret Özdemir Gülbay

söylemek gerekirse; kendi yarattığınız kurgu ile ki-
tabın orijinal öyküsünü kıyaslamak oldukça yaratıcı 
bir okuma deneyimi...
Kitabı açar açmaz karşıma çıkan minik farenin, çok 
garip bir hayvan görmesiyle başlıyor öykü. Fare şaş-
kınlık ve korkuyla kirpiye anlatıyor gördüğü şeyi. 
Kirpi geyiğe, geyik maymuna, maymun da file taşı-
yor söylentiyi. Böylelikle bütün orman neye benze-
diğini hayal etmeye çalıştıkları bir canavar paniğine 
kapılıyor. Canavar nasıl bir şey acaba?
Sunghee Shin siyah-beyaz tasarladığı bu kitabı, 
detaylı çizimleri sayesinde sıkıcılıktan kurtarmış. 
Özellikle hayvanların yüz ifadeleri çok başarılı res-
medilmiş. Bunlara ek olarak çizim tekniği, kitabın 
metinsiz tasarlanan ilk bölümünü boyama kitabı gibi 
kullanmaya da olanak vermiş.
abm Çocuk ve İlk Gençlik Yayınları tarafından ya-
yınlanan ve orijinal adı Monster! Monster? olan bu 
kitabı, Mesut Tığlı Türkçeye kazandırmış. Ormanın 
derinliklerine dalıp Canavar’ı beklemek ve hikâye 
yaratarak zihin egzersizi yapmak isteyenler için bu-
lunmaz bir nimet!

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

KDV dahil 17,90

abmyayinevi.com.tr

/abmyayinlari

/abmyayinevi

Yazan  - Resimleyen: Sunghee Shin

Canavar! Canavar?CANAVAR! CANAVAR?
Eyvah, canavar geliyor!

Canavar m?
Ormandaki hayvanlar bu kadar korkutan ne olabilir? 

Hikâyeyi önce sen anlat. Bakalm sen bir canavar görecek misin?

Canavar! Canavar?
Sunghee Shin

Türkçeleştiren: Mesut Tığlı
abm Yayınları, 72 sayfa

CANAVAR!  
CANAVAR?ilk
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Kabul edin hiçbir aile sıradan değildir. En azından tahmin ettiğiniz kadar 
değil ya da istediğiniz kadar. Belki o filmlerde gördüğünüz aileler kadar 
cafcaflı olsun istersiniz aileniz, içten içe. Oysa olmadığını kim söyleyebi-
lir ki? “Bazı ailelerin tuhaf alışkanlıkları vardır. Her Cuma günü ketçaplı 
balık köftesi yemek gibi, örneğin. Ya da geceleri, kendi bahçelerine dökülen 
yaprakları çitin üstünden gizlice komşunun tarafına atmak gibi. Bazı aile-
ler sadece kavga ettiğinde mutlu olur. Bazıları yüz yüze konuşmak yerine 
telefonlaşmayı tercih eder.” Bu yazıya mevzu bahis olacak “sıradan” aile ise 
Henrik Kazma’nınki. 
Bir bakalım; bir zamanlar makinist olan model tren düşkünü bir baba, 
hemen her bitkiye çiçek açtırmayı başaran ananasgil sevdalısı bir anne, 
manken ya da şarkıcı olarak ünlenmek isteyen bir abla. Henrik? İşte herkes 
bunu soruyor ama Henrik’in şimdilik ne istediğiyle ilgili bir sorunu yok. 
Sakızları seviyor mesela, ilgisi bu yönde olamaz mı? Model trenlerin kalkış 
saatine göre evdeki rutinlerini ayarlayan bir aile onlar. Çünkü trenler hep 
saatinde kalkar. Bu sayede alışkanlıkları hiç bozulmaz. Örneğin her Pazar 
saat dokuzu beş gece kalkış düdüğüyle birlikte kahvaltılarına başlarlar... El-
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Cordula Nine’nin, yalnızca biraz eğlence olsun diye ortalığı karıştırdığı 
ve hatta kavgalardan keyif aldığı söylenebilir. Ama tüm bunların 
yanında yaptığı bir şey var: aile bireylerinin, aslında ne istediklerini 
anlamalarını sağlamak.

Bildiğiniz büyükannelerden 
olmayan büyükannelere…

Yazan: Burcu Arman
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bette hep böyle olsaydı ortaya keyifli bir hikâye çık-
mazdı. Zira rutinler bozulmak için vardır. Her şeyin 
değişeceği o Pazar günü Henrik’in haberinin bile ol-
madığı bir büyükanne, Cordula Nine çıkar gelir. Kal-
dığı huzurevinde yangın çıkınca artık Henriklerde 
yaşamaya karar veren Cordula Nine, sizin bildiğiniz 
büyükannelerden değil. Saçınızı okşayıp, güzel hedi-
yeler alıp “canımın içisin” gibi sevecen sözler söyle-
yenlerden değil yani. Üstelik ufak atışmalar dışında 
kendi halinde olan bir aile onun için fazla “sıradan”. 
O yüzden Cordula Nine, Henrik’e, babasının savaş 
zamanı bahçeye gömdüğü üç altın külçe olduğun-
dan bahseder. Ama bu ortalığı karıştırmak için yeter-
li olmayacağı için aile bireylerinin her birine gizlice 
bahseder altınlardan. Önce Kazma ailesini ardından 
mahalleyi ardından tüm kasabayı bir kazı sevdası 
tutar. Ortalık hayli karışır karışmasına ama yaşanan 
ufak bir kaza hepsinin kendine gelmesini sağlar. Bu 
sırada bir Pazar günü ortaya çıkan Cordula Nine, yan 
komşu Bay Gumpert ile birlikte dünya turuna çıkma-
ya karar vererek ailenin hayatından çıkar. 
Cordula Nine asabi, ağzına geleni söyleyen, hiçbir 
şeyden memnun olmayan pek bir şey sevdiği görül-
meyen biri. Belki yalnızca biraz eğlence olsun diye 
ortalığı karıştırdığı ve hatta kavgalardan keyif aldığı 
bile söylenebilir. Ama tüm bunların yanında yaptığı 
bir şey var: aile bireylerinin aslında ne istediklerini 
anlamalarını sağlamak. Ya da biraz yol göstermek 
diyelim. Zira ilk maceranın sonunda, Henrik belki de 
sakızdan başka ilgilenecek bir şey bulmuş olabilir. 
Salah Naura’nın iki kitaplık “İmdat!” serisinin ilk kita-
bı İmdat! Çıkarın Beni Buradan, Henrik’in kazdıkları 
çukurlardan birine düşmesiyle başlıyor. Ardından 
bizi aileyle tanışmaya ve bu hale nasıl geldiğinin 
hikâyesini dinlemeye davet ediyor. İkinci kitap İmdat! 
Büyükanne Geri Dönüyor’da ise olacakları tahmin 
edebilirsiniz elbette. Dünya turuna çıkan Cordula 
Nine ansızın geri döner. Merak ettiğiyse o uzaktay-
ken gönderdiği altın külçeyle Henrik’in ne yaptığıdır. 
İlk kitabın sürprizini bozacak biraz ama evet kimse 
altınları bulamasa da büyükanne, onu seven tek kişi 
olduğuna inandığı Henrik’e bir külçe göndermiş ve 
onunla hayalini gerçekleştirmesini istemiştir. Hen-
rik bunu gömmüş olsa da arkadaşı Jonas’ın köpeği 
Burun onu bulup çıkarmayı başarmıştır. Anne baba 
dâhil herkes bundan kendine pay çıkartmak ister. 
Ama ikinci kitaptan bahsetmeden önce Burun’u 

anlatmakta fayda var aslında. Zira Burun, Nepal’den 
gelmiş bir iz sürme köpeği ve eğer bir şeyinizi kay-
bettiyseniz ona aynısını koklatmanız yeterli. Mesela 
annenizin kayıp alyansı! Yenisini koklatın eskisini 
anında bulsun! Sonuçta Henrik, Burun sayesinde 
yeni bir ilgi alanı edinmiş ve soyadına yaraşır bir 
şekilde kazmaya başlamıştır. Ama bu sefer başka! 
Tıpkı bir arkeolog hassasiyetiyle çalışan Henrik, Kur 
Parkındaki kazılara yardımcı olur. Üstelik eski funda-
lık ekspresini keşfederek babasına tekrar hayalindeki 
işe kavuşturur: Makinistlik! Bu arada anne, yeşil 
alanları yeniden düzenlemeye karar vererek turizme 
katkıda bulunur. Belediye Başkanı hepsinden dolayı 
mutlu ve gururludur. Henrik’in ablası Fabienne Kaz-
ma’yı da unutmayalım. Cordula Nine sayesinde aklı-
na gelen fikirlerle kendine artık kumaşlardan bir tarz 
yaratan Fabienne, ünlü bir modacı olmuş, Hollywood 
yıldızının Oscar Ödül Töreni için giyeceği bir elbise 
için bir sipariş bile almıştır! 
Şimdi durup bakalım. Kendi halinde “sıradan” bir 
aileyken birden ünlenen Kazma bireyleri artık mut-
lu mudur? Jonas, Henrik’e Burun’u ödünç vermeyi 
reddedene kadar belki. Peki, buna karşılık Henrik’in 
evlat edineceği Kulak ya da ilk adıyla Valdi tıpkı Bu-
run gibi onun aradığı şeyleri -belki bir vagon daha? 
Belki bir düdük? Neden olmasın- bulabilecek midir? 
Hızlı gelen ün, aileyi birer birer terk eder. Ki aslında 
burada tuhaf bir şekilde yine Cordula Nine’nin par-
mağı var. Ama kim takar. Nihayetinde ellerinde bir-
kaç şey var: Bir altın madalya (aslında Henrik satana 
kadar üç adetti), hepsinin kendine ait zevkleri ve en 
önemlisi bir aile olmanın güzelliği. 
İmdat! Çıkarın Beni Buradan ve İmdat! Büyükanne 
Geri Dönüyor çocuk edebiyatında en sevdiğim tarz-
lardan birini yansıtıyor aslında. Tıpkı iyi yetişkin 
kitaplarında olduğu gibi mesajları didaktizmden 
uzak, nüktedan ve hatta olayların akışına ters bir 
şekilde belki de hiç beklenmeyen tarafından veriyor: 
Meraklı çocuklar, istediğinin peşinden gitmesi için 
teşvik edilenler ve ne kadar sıradan ya da ne kadar 
tuhaf olursa olsun aile olmanın güzelliği. 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Usta şair Refik Durbaş’ın günümüz Türkçesine yönelik dokunuşları ve Doğan 
Egmont’un özenli grafik tasarımıyla Şermin’ le yeniden karşılaşmak heyecan verici.
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Edebiyatımızın, Batı’nın aydınlanmacı kazanımlarıyla “fikrini, bilgisini ve 
vicdanını” bütünleştiren özgürlükçü şairi Tevfik Fikret’in 1914’te yayımla-
nan bu son kitabı, yüzyılı aşkın bir süredir birçok yönüyle önemini koruyor. 
Öncelikle Şermin, Divan ve Halk edebiyatı geleneğinde, çeşitli kültürel ne-
denlerin belirlediği bakış açısıyla önemsenmeyip es geçilen “çocuğu, çocuk 
dünyasını, çocuğun gelişimini” şiirlerle merkeze alan bir ilk kitaptır. Şeref 
Bilsel’in bir söyleşisinden anımsadığım ifadeyle söylersek, çocuğun “özne” 
olarak belirdiği, birey olarak önemsendiği ilk şiirlerdir bunlar. Şiirlerin bü-
yük bölümündeki didaktik tutum, öğüt söylemi; günümüzün çocuk edebi-
yatı yaklaşımları ve eğitim anlayışı için eskimiş olsa da ne gam! Büyük şair, 
yüzyıl öncesinden, insanı insan yapan değerlerin ışığıyla, çocuk dünyasını 
şefkatle kucaklayarak öncü bir kitap ortaya çıkarmıştır.
Kitapla ilgili, bazı bilinenleri yineleyelim: Şermin, Tevfik Fikret’in hece 
ölçüsüyle yazdığı tek şiir kitabıdır. Genç yaşta ölen kız kardeşinin çocuğu-
nun adı, kitabın da adı olmuştur. “Öksüz”, “Melek’in Kuzusu”, “Rüya” şiirle-
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Yazan: Cahit Ökmen

Şermin: Çocuk 
Hazinesinin Seyir Defteri
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ri, şairin yeğeninin gerçekliğinden de yola çıkarak 
yazdığı, insanın içini titreten şiirlerdir. “Öksüz”de, 
halanın, teyzenin büyüttüğü çocuklar için kullandığı 
“yarım öksüz” ifadesi ne dokunaklıdır! Üstelik bu 
bireysel durum, toplumsal bir gerçeklikle nasıl da us-
talıkla birleştirilir: “… ben halanım/gerçi ben de anan 
sayılırım./Baban asker, uzak yerde;/kim bilir, hangi 
çöllerde/sayıklıyor şimdi seni!” 
Şairin dostu Satı Bey, açtığı çocuk yuvası için Tevfik 
Fikret’ten şiir ister, bu istek bu şiirlerin yazılmasının 
da vesilesi olur.
Çocuğun özne oluşuyla, yaşadığı duyguları, çatışma-
ları, bunların iç dünyasındaki etkilerini dışa vurma-
sıyla birçok şiirde karşılaşırız: “Armağan ve Rengin”, 
ablayla ilişkileri; “Ezan”, babayla dramatik bir ilişkiyi 
dile getirir. Öğrenme sevgisiyle, sanat ilgisiyle, korku-
larla akıl yoluyla baş etmeyle, küçük yaramazlıkların 
sonucuyla ilgili konular aile yaşantısıyla birleşerek 
şiirleşir. Emeğin gücü ve değeri özellikle “Maran-
goz”  ve “Kırık At” şiirlerinde somutlaşır. Alıklık, akıl 
yetisini kullanmama, problem çözme becerisinden 
nasibini alamamışlık ve bunların sonucunda ortaya 
çıkan kaba kuvvet ve kargaşa, hikâye örgüsü içinde 
“İki Yolcu” ve “Oldu Bitti” şiirlerinde karşılığını bulur. 
“Ağustos Böceği ile Karınca”, eleştirel düşünmenin 
şahane bir örneği olarak karşılar okuru; çalışkanlık 
elbette bir değerdir ama “bencillik, kabalık ve duyar-
sızlık”la zalimliğe dönüşür, La Fontaine’in öğretisi bu 
“ruhsuz çalışkanlık”ın sorgulanmasıyla paramparça 
edilir. Doğa, mevsimler, çarpıcı benzetmelerle, duygu 
ve düş yoğunluğu içinde işlenir. (Mevsimlerin, insan 
kişiliği verilerek dillendirilmesi hem şiire dramatik 
bir yapı katar hem de dizeleri zenginleştirir.)  “Kör ile 
Kötürüm”, eksiklikleri dayanışmayla tamamlamanın; 
“Veli Baba”, aldatıcı görünüşün altında yatan insan 
cevherinin; “Söyleşi”, okuma ve öğrenme ve araştırma 
sevgisinin şiirleridir. 
Çocuk okurun şiirlerle daha rahat ilişki kurması; 
şiirleri ritmiyle, iletileriyle, kurgusuyla bütünlüklü 
olarak kucaklaması yönünde sevgili Refik Durbaş’ın 
katkısı çok değerli. Şiirin özgünlüğü açısından el-
bette bir tartışma konusudur ama önceki Şermin 
kitaplarında, şiirin kullanımdan kalkmış sözcükleri-
ne dokunmadan, dipnotlarla sözcük açıklamalarının 
(ki zaman zaman Refik Durbaş da buna başvurmuş.) 
çocuk okur için bir okuma engeli oluşturduğunu, 
çocuğun ilgisini dağıttığını düşünüyorum. Durbaş, 

çoklukla yerin-
de ve küçük 
dokunuşlarla 
hem bu söz-
cükler üzerinde 
hem de bazı 
eskimiş söyleyiş 
kalıplarında de-
ğişiklikler yap-
mış. Bu “durulaş-
tırmanın”, şiir metinle-
rini zedelemediğini, dizelerin ruhunu dağıtmadığını 
söyleyebilirim. Yine de şairin yeğlediği beni durak-
satan birkaç noktadan söz etmekte yarar var: “Fazilet 
yuvası”nın “kültür ocağı” olarak uyarlanması, “melek 
ablacığım” daki melek’in “canım”a, “titretti”nin “kor-
kuttu”ya çevrilmesi, “bet bereket kalmadı” deyiminin 
sadece “bereket”inin yeğlenmesi… tartışılır. Refik 
Durbaş, 8’li hece ölçüsünü birçok dizede bozmuş, 
hiç dert değil, hünerli sezgisiyle şiirlerin ritminde 
bir aksatma yaratmamış bu. Yine de “Umacı” şiirin-
de “mandalı oynar oynamaz”ı, “oynatır oynatmaz” 
yapmasının sırrını çözemedim. “Siyah Bacı” şiirinde, 
“o zaman pek mağrur olur” dizesinin, “o zaman onu 
görün”e çevrilmesinde bir anlam kaybı olduğunu 
söylemeliyim. “Aslan” şiirinde, “O da küçükleri se-
ver” özgün dizesinin, sonraki dizenin anlamına bağlı 
olarak daha doğru olduğunu belirtmeliyim. 
Kapak tasarımı çok şirin ve estetik. Sayfalarda kulla-
nılan tek renk, yüz yıllık şiirlere görsel olarak derinlik 
katmış. İnsan yüzlerine de duygu derinliği veren bir 
çizer Gül Oralı. Yalnız, bazı insan çizimlerindeki giysi, 
duruş, saç seçimlerinin söz konusu şiirlerin ruhuyla 
bir doku uyuşmazlığı içerdiğini söylesem mi acaba? 
Örneğin, “Siyah Bacı”daki görsel, “Öksüz” şiirindeki 
öğretmen ve ön sıradaki kız çocuğu, örneğin “Kış Ba-
ba”daki çoban… Yine de haksızlık etmeyelim, özellikle 
kuş ve bitki çizimlerindeki yetkinlik, “Ezan” şiirindeki 
ve birçok şiirdeki duygu dolu dokunuşlar yeter.
Özgürlükçü şairin eylemine minnetle, özgür Şermin-
lerle yaratılacak dünyalar için dirençle…

Dilin edebi niteliği
Çeviri

Hedef kitleye uygunluk
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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Sen yine ne filmler çeviriyorsun Raul?

Hayal kurma, hayatlar icat etme becerisini çocuk-
lukta ediniriz. Bir çocuğa, sevgi kadar elzemdir bu 
beceri. Onu “tek başına” bırakabildiğinizde, zaten 
kendi kendine öğrenir. Hayatlarımızı bizim adımı-
za başkaları kurguluyorken, bazen hâlâ “-mış gibi” 
yapabiliyorsak, içinde hayatlar icat ettiğimiz oyun-
ları kurmaktan vazgeçmeyişimizdendir. 
Oynamak için seçilen kırmızı bir koltuk, kırmızı 
bir ata dönüşebilir. Gerçek hayatta bir şekilde 
amacına uygun kullanılan bir nesneyi, oyunda 
bambaşka bir amaca yönelik kullanmayı hayal 
edebilir bir çocuk. Oturmak yerine üstüne biner, 
kalkıp ölümsüzlüğün peşinden gider. Yapmak iste-
diğini ve nasıl hissettiğini adeta oyuna döker. 
Bu hayali oyunlar, çocuğun dünyasına açılan bir 
kapıdır. Şövalye de kendi adını Raul Tafen koyan 
bir çocuğa, evden çıkması için açılan bir kapıyla 

başlıyor. Püsküllü bir 
paspas, bir oyuncak 
oluyor ya da yiğit şö-
valyenin sancağı... 
Raul bir hayat kuruyor 
ve ona inanıyor. Biz de 
okuyoruz, yani inanma-
ya koşullanıp alıyoruz 
elimize kitabı ve Frede-
ric Pillot’un sınır tanı-
mayan çizimleriyle sah-
nenin tam içine girive-
riyoruz. Kitabın yazarı 
Gerard Moncomble’ın 
oyununa geliyoruz.

Yazan: Sima Özkan

Hayal ile gerçek, resimleme ile metin arasındaki 
ayrımı bu kadar net, bir tek kitabın ilk sayfasında 
görüyoruz. Anne ve babasının endişeli bakışları 
altında Raul, atlıyor kırmızı koltuklarının üzerine... 
ya da mağrur atı Vişneli Turta’ya. Sonra sayfayı 
çeviriyoruz ve evin salonu savaş meydanına dönü-
şüveriyor.
Yine Yapı Kredi Yayınlarından çıkan, Korsanların 
Reisi, Mamut Avcısı ve Kovboy kitaplarından da ha-
tırladığımız Raul Tafen’in bu en yeni macerasında, 
o, elinde sihirli kılıç Ekskolot’la bir Yuvarlak Masa 
Şövalyesi. Her zamanki gibi korku nedir bilmiyor. 
Kutsal Kâse’yi almaya kararlı. Bu uğurda bir sürü ma-
ceranın altından girip üstünden çıkması gerekiyor. 
Tüm sahnelerde şövalyecilik oynanırken, o püs-
küllü paspas hep aynı kalıyor. Raul’un elindeki tek 
gerçeklik sanki. Öte yandan, kitabın son sayfasında 
“Raul’ün çevirdiği filmdeki oyuncular” başlığı altında 
Raul’un yarattığı dünya ve gerçekteki yansımaları 
listelenmiş. Ne filmler çeviriyormuş Raul? Filme 
katıldıkları için lunaparktaki herkese kocaman teşek-
kür bile ediliyor. Bu kitaptaki oyun içindeki oyunlara 
insan hayret ediyor. 
“Gelecekteki yüz milyar yıl boyunca ne yapacağım 
acaba? Ölümsüzlük acayip uzun bir şey aslında.” 
Neyse ki yalnızca çekersen uzuyor. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

şövalye
Gerard Moncomble

Resimleyen: Frederic Pillot
Türkçeleştiren: Elif Gökteke

Yapı Kredi Yayınları, 36 Sayfa

Şövalyecilik ve diğer tüm  
“mış gibi” oyunlarilk
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Nasıl bir kitap arıyorsunuz? Daha kapakta çocuğunuzu/öğrencinizi “Alooo, sesim 
geliyor mu?”, “Şarjı bitmeyen kitap”, “Okurken kendinizi sessize almayı unutma-
yın!” türü esprili spotlarla yakalasın mı? Çocuk okura üstten bakmasın, o yaş gru-
bunun kullandığı dili, hal ve davranışları başarıyla yansıtsın mı? Kısacası hedef 
kitlenin, ilk birkaç sayfayı çevirdikten sonra sıkılıp kenara koyduğu şu eserlerden 

olmasın mı diyorsunuz? Belki de sadece eğlendirmesi yetmez, biraz da 
düşündürsün, sosyal sorunlara parmak bassın, ama katiyen didaktik olma-
sın diye ekleyenlerdensiniz. O halde Fatih Erdoğan’ın Telefona Dönüşen 
Kız’a alıcı gözle bakmanızı tavsiye ederim. Kitap isminin de ele verdiği 
üzere kahramanımız akıllı telefonunu elinden düşürmeyen bir çocuk. Yine 
kitap isminden, yatılı okula giden kızımız Melis’in kendini bir gün ansızın 
cep telefonuna dönüşmüş halde bulduğunu zorlanmadan çıkarabiliyoruz. 
Ama kız arkadaşlarına sosyal medyada “Hiç değilse benim birlikte sine-
maya gidebileceğim bir erkek arkadaşım var!” diye hava atan, erkek arka-
daşından “Nerdesin aşkım?” diye SMS’ler alan bu tipik orta sınıf çocuğu-
nun, cep telefonuyla fazla sıkı fıkı olduğu için telefona dönüştürülerek bir 
nevi cezalandırıldığı yanılgısına kapılmayın.
Doğrusu ben de kitabın belli bir noktasına kadar kurgunun böyle sürpriz-
siz ilerleyeceği beklentisine girdim. Gerçi kitaptaki yetişkinlerin sosyal 
medyayla bağlarının hiç de çocuklardan aşağı kalır yanı olmadığı daha 
en başında ortadaydı. Yatılı okul müdürünün “Denize karşı çay keyfi” pay-
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Okuru geçtiği mekânlarda sahiden dolaştıran, kahramanların duygu ve  
düşüncelerinin en mahrem kuytularına nüfus ettiren, özgün edebi buluşlarıyla 
estetik algıyı geliştiren, cüretle yürünmemiş yollara sapan, sorulmamış sorular 

sordurtan özel bir kitap peşinde olan okurlar daha çok aramak, daha farklı okuma 
denemeleri yapmak zorunda kalıyor.

Yazan: Suzan Geridönmez

arayan bulur!  
arayan daha çok okur!
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laşımları ve sonraki beğeni sayısı kaygısı ile Melis 
ve arkadaşlarının kantinde yüz yüze sohbet etmek 
yerine mesajlaşmayı tercih etmeleri aynı tablonun 
parçaları olarak, yargı belirtilmeden resmediliyordu. 
Yetişkinleri kayıran, çocuklara ders veren didaktik 
bir tondan da bahsedilemezdi. Kısacası ortaya henüz 
sallanan bir parmak çıkmamıştı.
Aslında “henüz” sözcüğü fazla. Öyle ders vermek 
amacıyla yazılmış bir metin söz konusu değil. Ama 
yazarın yine de kitabın ilerleyen bölümlerinde daha 
gözle görülür hale gelen bir meramı var. Artık etiyle 
kemiğiyle canlı bir çocuk değil, düşünceleri yazılı 
mesajlara dönüşebilen dikdörtgen bir telefon olan 
Melis’in çalınması, kurgunun boyutlanmasını da 
beraberinde getiriyor.
Telefon önce bir kapkaç çetesi için çalışan bir so-
kak çocuğu tarafından aşırılıyor. Çocuk telefonu 
küçük mafya işleriyle uğraşan bir mahalle serserine 
kaptırıyor. Delikanlı hava atmak amacıyla telefonu 
kız arkadaşına hediye ediyor. Hem sevgilisinden 
hem babasından zulüm gören tezgâhtar kızsa, ba-
basına telefonu kimden aldığını açıklayamayınca, 
dayak yemekten kurtulmak için yalana sarılıyor. 
Doğum günü sürprizi uydurmasına kanan baba 
ertesi gün telefonu, çalıştığı inşaatta montunun 
cebinde unutuyor. Oraya ise ilaç alamayacak kadar 
parasız durumda olan, ağır işler yapamayan, hasta 
işsiz bir delikanlının eli uzanıyor. Genç adamın 
çaresiz annesi ve bir dizi başka tesadüf sayesinde 
telefon sonunda tekrar yatılı okul müdürünün oda-
sına ulaşıyor. 
Bu uzun yolculuk elbette, o alette hapis bulunsa da 
olup biteni telefonun ekranından izleyen, zaman za-
man yaşananlara düşünce gücüyle yazdığı SMS’lerle 
dâhil, hatta müdahil olabilen Melis üzerinde de iz 
bırakıyor. 
Deneyimlediği en önemli şey lay lay lom orta sınıf 
hayatından başka hayatların ve bir üst model telefon 
almak ya da alamamak türü sorunlardan çok daha 
gerçek sorunların varlığı.
Melis’in üst model telefon için biriktirdiği parayı, 
bu sorunlardan birinin çözümü için kullandığı anla 
telefondaki esaretinin kalktığı anın kesişmesi net 
bir mesaj içeren, çarpıcı bir mutlu sona dönüşüyor 
kitapta.

Niyet okuması yapacaksam, yazar amacına ulaşmış, 
diyebilirim. Genç yaştaki okuru önce kendi bulun-
duğu yerden yakalamış, amiyane deyimle “tavlamış”, 
akıcı dili, sürprizli kurgusuyla iyice bağlamış, sonra 
da didaktik bir üsluba kaymadan ama bayağı da-
mardan, başka mahallelerde geçen başka hayatların 
kahredici sorunlarına dönük eskilerin “merhamet”, 
genç kuşağın “empati” dediği duyguyu zerk etmiştir. 
Erkek şiddeti, emek sömürüsü, ekonomik eşitsiz-
likler gibi meselelere değinirken de bazı toplumsal 
sorunların basitçe “kötülükle” damgalanamayacağı, 
kötülüğün kaynağında başka faktörlerin de aranması 
gerektiği gerçeğini alttan altta hissettirmiştir.
Kurguda ciddi boşlukların olmaması, pürüzsüz bir 
dilin kullanılması, gençlik ya da sosyal medya jar-
gonunun dozajının iyi tutturulması kitabın sonuna 
doğru giderek daha belirginleşen mesaj kaygısını 
sarmalıyor, onun sırıtmamasını sağlıyor.
Tüm bunlar ve eserin tanınmış, kendini kanıtlamış 
bir yazarın elinden çıkmış olması Telefona Dönüşen 
Kız’ı geniş kesimlere gönül rahatlığıyla önerilebile-
cek bir esere dönüştürüyor.
Ama o kadar. Belki yanılıyorum, yine de bana, bazı 
kitaplar sanki geniş kesimler için yazıldıklarını 
belli ediyor, gibi geliyor. Kurgu zekice kotarılsa da 
eğlenceli, rahat okunan bir dil tutturulsa da figürler, 
mekânlar, atmosfer, karakterin geçirdiği dönüşüm/
olgunlaşma, mesajın sanatsal biçimlerde ifade bul-
masına olanak veren yaratıcı fikir gibi faktörler zayıf 
ya da yüzeysel kalıyor. Okuru geçtiği mekânlarda 
sahiden dolaştıran, kahramanların duygu ve düşün-
celerinin en mahrem kuytularına nüfus ettiren, öz-
gün edebi buluşlarıyla estetik algıyı geliştiren/değiş-
tiren, cüretle yürünmemiş yollara sapan, sorulmamış 
sorular soran/sordurtan (hepsini değil bunlardan 
bir ya da ikisini yapan) özel bir kitabın peşinde olan 
okurlar daha çok aramak, daha çok farklı okuma de-
nemeleri yapmak zorunda kalıyor.
Eh bu da kötü bir şey değil nihayetinde. Arayan bu-
lur, arayan daha çok okur!

Dilin edebi niteliği
Kahramanların işlenişi

Redaksiyon
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
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Böcek Çocuk, Times’in yerinde deyişiyle; çocuk edebiyatında özgün bir 
ses. Darwin’den bir alıntıyla açılan kitap, biyoloji, böcek bilimi ve benzeri 
alanlara yönelik göndermelerde kesinlikle çekingen bir tavır sergilemiyor. 
“Nihayet çocukları ciddiye alan bir kitap” diyorsunuz okurken. Okurlarını 
olduğu kadar karakterlerini de ciddiye alan Böcek Çocuk’taki karakterlerimiz 
problem çözmede en az yetişkinler kadar ustalar, her türlü tehlikeli işin üste-
sinden geliyorlar. Tehlikeli derken rehin alınmak, turta gibi pişirilip yenmek 
ve vurulmak gibi ciddi tehlikelerden bahsediyoruz. Evet, başrolünde zeki ve 
duyarlı bir çocuğun olduğu sıkı bir macerayla karşı karşıyayız. Darkus Cuttle 
ne yazık ki talihsiz bir yavrucak. 8 yaşında annesiz kaldıktan sonra çok sev-
diği babası da ansızın ortadan kayboluyor. Kitap bu kayıpla başlıyor ve baba-
nın birdenbire nereye kaybolduğuna dair merak duygusunu başarıyla veri-
yor. Merakla birlikte daha Darkus’la ilk karşılaştığımız sayfalarda 13 yaşında 
bu delikanlıya kanımız kaynıyor. Eh, amcasının himayesine verilen Darkus’a, 
oda olarak dosya dolabından hallice bir yer, yatak olarak bir hamak düşüyor. 
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Darkus, yaşından çok büyük bir öngörü ve cesarete; 
Baxter’sa Spiderman’den çok daha fazla süper güçlere 
sahip. Bu ikiliye macerasever Virginia ve temkinli 
mucidimiz Bertolt da katılınca geriye harekete geçip 
kayıp baba Dr. Cuttle’ı eve döndürmek kalıyor.

Başarı; cesaret, 
azim ve elbette 
böceklerle gelir!

Yazan: Emel Altay
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Üstelik son derece dağınık ve çocuklarla iletişimi iyi 
olmayan arkeolog amcaya karşı öyle kalender tepki-

ler veriyor ki onu bağrımıza basmamamız 
mümkün değil. Babası bulunana kadar 
yerleştiği amcasının muhitindeki yeni oku-
lunda ise işler yolunda gidiyor ve Darkus 
hemen ilk gün sonrasında kader ortaklığı 

yapacağı Virginia ve Bertolt ile tanışıyor. 
Yazarın Darkus’a seçtiği yol arkadaşları 

dört dörtlük doğrusu. Gerektiğinde -ki 
gerekiyor- canlarını tehlikeye atacak 
kadar seviyorlar Darkus’u. Annesinin 

vefatıyla içine kapanan naif kahramanımız 
yeni arkadaşlarıyla hayata dönüyor. Darkus 
için hayatının en kötü günleri başlaya-
cakken çıkagelen güzel sürprizlere bir de 

Baxter eklenince, bize dudağımızın kenarında küçük 
bir gülümsemeyle, birbiri ardına gelen olayları takip 
etmek kalıyor. Hele kitabın kilit ismi Baxter, kınka-
natlılar familyasından bir gergedanböceği olunca… 
İşleri çok karıştırmadan başa dönelim en iyisi. Kitap 
söylediğimiz gibi Darkus’un babası Doğa Tarihi Mü-
zesi’nin Bilim Direktörü Bartholomew Cuttle’ın ofi-
sinde aniden ortadan kaybolmasıyla açılıyor. Polisler 
bu garip vakayı çözecek hiçbir ipucu bulamıyorlar. 
Darkus, bir süre yetimhanede kaldıktan sonra amca-
sının yanına yerleşiyor. Bu sürede babasını çok özle-
yen Darkus ne yapıp edip onu kurtarmak istiyor ama 
çocuk haliyle elinden bir şey gelmiyor. İşte o anda 
küçük bir mucize gerçekleşiyor ve garip bir böcek, 
sanki bir insan bilincine sahipmiş gibi Darkus’un 
yanına geliyor. Darkus da böcekte özel bir şeyler 
olduğunu ilk anda hissederek onu yanından ayırmı-
yor. Sonrasında aralarında gelişen dostlukla kötülere 
karşı savaşan muhteşem bir ekip oluyorlar. 

bÖCeKleRDen OlUşan biR ORDU!
Böcek Çocuk, bir macera romanından beklediğimiz 
her şeyi bize sunuyor. Kötü adamlar, onlardan çok 
daha kötü, insanlık adına çok çok tehlikeli bir ka-
dın, kazılan gizli tüneller, köhne eşyalarla kurulan 
ve planlar yapılan kamp yeri, kurtarılmayı bekleyen 
çaresiz bir kurban. Ama dahası var; bu kez alışkın 
olmadığımız yardımcılarla karşı karşıyayız. Bir böcek 
ordusundan bahsediyoruz! Şişko kuyruklu kabarcık 
böcekleri, zırhlı şeytan böcekleri, bombardıman 
böcekleri, tahta yiyen odun böcekleri, ateşböcekleri, 
mücevher böcekleri... Binlerce böcekten oluşan bir 

ordu ve başında kumandan niyetine bir Golyat, yani 
böcek âleminin devi. Peki, bu böcekleri türdeşlerin-
den ayıran şey ne? Kötü niyetli bir bilim insanının 
hedefinden saptırdığı bir araştırma sonucu bu bö-
cekler türlerinin en üstün canlıları haline gelmişler. 
Neyse ki böcekler, bu şeytani bilim insanından çok 
daha güzel bir kalbe sahipler. 

bÖCeKleRe baKışınıZ mUTlaKa DeğişeCeK
Darkus, Virginia ve Bertolt ile böcekleri Baxter, New-
ton ve Marvin, peşlerine bir böcek ordusunu katarak 
maceradan maceraya koşuyorlar. Yazar, merak ve 
adrenalini yüksekte tutmaya çalışırken edebi dilini 
de özenlice kullanmış. “Ağzının kenarlarından 
dudaklarını çekiştiren gülümsemeye teslim 
oldu” ya da “Bombeli gözleri böğürtlen 
gibi parlıyor, gülümsemeye çalı-
şırcasına ağzını açıyordu” 
örneklerinde olduğu gibi 
romanın etkisi sadece 
hikâyenin ilginçliğine 
bırakılmamış. Kaldı ki 
gerçekten çok ilginç bir 
hikâyeyle karşı karşıyayız. 
M. G. Leonard, böceklerin var 
güçleriyle insanlara yardım 
ettiği bir dünyayı gayet ikna 
edici bir şekilde çizmiş. Böcek 
Çocuk, bir serinin ve yazarının ilk 
kitabı. Yazar, kitabın sonundaki 
teşekkür yazısında, “İlk kitabını 
yazmak, körebe oynamak gibi bir 
şey” diyerek heyecanını bize geçi-
riyor. Ayrıca sona eklenen küçük 
“Entomoloji Sözlüğü” gerçekten çok 
iyi bir fikir. Son sayfada duyurulduğu 
üzere serinin ikinci kitabı Böcek Kraliçe’nin 
çok yakında raflarda yerini alması bekleniyor. 
Kitabı okuyan genç arkadaşlarımız arasında 
böcekbilimine merak salanlar, ailelerine doğa 
tarihi müzesi gezisi için dil dökenler olacaktır 
diye umuyoruz.

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği



Her harfi, görsel bir uyaranın yanı sıra cümle içinde kullanarak fonetik yolla çocuğa 
tanıtan Ormanda Alfabe, oyun tadında bir kitap. Çocuğa her sayfada bir görsel bulmaca 
kurgulamasının yanı sıra, heyecanlı bir hikâye de anlatıyor.

Didem Ünal’ın yazıp Oğuz Demir’in resimlediği 
Ormanda Alfabe kitabını ilk elime aldığımda, 
içine dalmakta olduğum âlemin derinliğinden 
habersiz olduğumu itiraf etmeliyim. “İyi bir fikir 
etrafına şekillenmiş, güzel resimlenmiş, yararlı bir 
resimli kitap,” diye başlayan araştırma-öğrenme 
serüvenim, bilimsel makaleler içinde kendimi kay-
betmemle son buldu.
Çocuğun okuma-yazma öğrenme becerilerinden 
okula başlama yaşına; erken okuryazarlık dene-
yimlerinden okul öncesi eğitime; alfabe eğitimin-

den ses/fonetik bilgisine, 
birbirinden karmaşık on-
larca şey okuduktan sonra, 
bazı sorularıma yanıt bul-
muş ama yeni pek çoğuna 
da kapı aralamış şekilde 
bilgisayar ekranımın başın-
da pineklemeye başlamış-
tım nihayetinde. Ormanda 
Alfabe’nin önemli kahra-
manlarından Jaguar’ın, dev 
ağacın tepesinden bana 
baktığı o güzelim kitap 
kapağı da hemen karşım-
daydı elbette. Son bir gay-

Yazan: Safter Korkmaz

retle, kitabı bilmem kaçıncı kez elime alıp sayfalarını 
çevirdiğimde -sizde de olur mu bilmem ama benim 
başıma sık sık gelir- o bilindik “tabii ya, budur işte” 
eşiğine ulaşmıştım artık. Abartımı mazur görürseniz 
eğer, ufak bir aydınlanma anı!
Ama önce biraz kitaptan bahsetmeliyim. Hikâyesine, 
bembeyaz bir sayfada, sadece bir ay çizimiyle başla-
yan Ormanda Alfabe, kompozisyona her sayfada yeni 
bir çizimin eklenmesiyle zenginleşiyor. Ayın yanına 
bir sonraki çizimde bulutlar, bir sonrakinde bir ceylan, 
bir sonrakinde çiçekler ekleniyor. Çok canlı, hareketli 
bir orman tablosunun ortaya çıkışını adım adım izli-
yoruz sayfalarda. Elbette sadece çizimlerle de değil. 
İlk çizimden itibaren, küçük okuru içine çekecek 
heyecanlı bir anlatı da sayfalarda bizi bekliyor. Elbette 
bu macerayı da aynı çizimin tamamlanması gibi adım 
adım, cümle cümle izleyebiliyoruz. Tablonun son 
haline ulaşmak için çizime eklenen her yeni öge, bu 
cümlelerde bize tanıtılıyor. Tablo tamamlandığında ve 
tüm cümleler okunup bittiğinde, hazine peşindeki bir 
grup hayvanı tanımış oluyoruz. Ve elbette asıl hazine-
nin ne olduğuna dair hoş bir öğreti de bizi bekliyor.
Bu güzel anlatı ve resimleme tekniği, bizi baştaki ko-
numuza yani okul öncesi dönemde alfabe eğitimine 
götürüyor. Çünkü sayfa sayfa ilerleyen çizim ve anla-
tıda, hikâyeye dâhil olan her yeni ögenin ilk harfleri 
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Ormanda alfabe
Didem Ünal

Resimleyen: Oğuz Demir
Uçanbalık Yayınları, 64 sayfa

Harflerden bir orman!
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Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi 

alfabetik sıraya göre seçilmiş. A için ay, b için bulut, 
c için ceylan, ç için çiçekler… ve en sonunda z için 
zeytin… İşte sonunda elimizde alfabeden oluşan bir 
orman var!
Her harfi, görsel bir uyaranın yanı sıra cümle içinde 
kullanarak fonetik yolla çocuğa tanıtan Ormanda 
Alfabe, oyun tadında bir kitap. Çocuğa her sayfada 
bir görsel bulmaca kurgulamasının yanı sıra, heye-
canlı bir hikâye de anlatıyor. Bu oyun-kurgu içinde 
çocuğun hafızasında her harfe dair bir iz bırakıyor. 
Kitap, harfleri tanıtma ve alfabe eğitimi işini didak-
tik ve sıkıcı olmadan başarıyor. En sona eklenmiş 
alfabe tablosu da konuya ilgisi artmış olan çocuklara 
faydalı olacak bir araç. Harflerin el yazısı ve matbaa 
biçimlerinin, büyük ve küçük harf ayrımlarıyla bir-
likte verildiği tabloda, kitaptan küçük çizimlerde yer 
alıyor. Böylece her harfe ait görsel hatırlatıcı bir kez 
daha devreye giriyor. 
Kitabı tanıttıktan sonra başa, yaşadığım ufak aydın-
lanmaya dönmeliyim belki de. Konu çocuklar ve eği-
tim olunca hassasiyetlerin bini bir para. Uzmanların, 
eğitimcilerin yanı sıra ana-babaların ve konuya uzak 
yakın bin türlü çokbilmişin fikirleri, söyledikleri 
çeşit çeşit. Araştırınca karşınıza çıkan; yerli yabancı 
yüzlerce araştırma, binlerce makale… 1930’da söyle-
nenle 1970’da ileri sürülen çelişir, 2010’daki ikisini de 
boşa düşürür. Kimisi 2 yaşından itibaren harfleri ta-
nıtın der; kimisi zinhar, 4 yaşından önce uğraşmayın 
buyurur… Beriki okula başlama yaşını erken bulur, 
öteki geç… Bunca bilgi, öneri, çelişki içinde sıkılma-
mak elde değil. Elbette bu hengâme içinde oldukça 
değerli bilimsel bilgiler, işe yarar fikirler de var. Belki 
de asıl sorun, bu rafine bilgiye ulaşmamızı engelle-
yen dezenformasyon sürecinde. İşte aydınlanmayı 
yaşadığım yer de tam burası. Bıraktım araştırmayı, 
çelişkiler içinde boğulmayı. Nihayetinde Ormanda 
Alfabe, keyifli ve güzel bir çocuk kitabı. İsteyen iste-
diği gibi okur çocuğuna. Kimi oyun kurar bununla 
kimi sadece hikâyesine dalar… Kimi de alfabeyle 
tanıştırır muhatabını. Elimizde böylesi güzel bir kay-
nak olduktan sonra gerisi gereksiz uğraşı!
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Sessizlik… Her babayiğidin harcı değildir konuşmadan durabilmek. En zor 
oyunlardan biridir, okul sıralarında “bir iki üç tıp”. Büyük küçük hepimizin 
hayatının çoğu, konuşarak kendini ifade etme çabasıyla geçer. Oysa nere-
deyse tüm kültürlerin ruhanî terbiye ve olgunlaşma pratiklerinin olmazsa 
olmazı, epey bir süre boyunca sessiz kalabilmekten geçer. Ya Agnes de 
Lestrade’nin o şahane kitabı Büyük Sözcük Fabrikası’ndaki gibi konuşma-
nın ancak sözcük satın alarak mümkün olabileceği bir dünyada yaşasay-
dık, halimiz nice olurdu... 
Kitaplarını “her yaştan ruhlar için yazan” Hanzade Servi’nin yeni kitabı 
Ezo ile Ölü Yazar’ın kahramanı Ezo, iki aydan beri konuşmuyor. Ezo’nun 
konuşamadığı mı yoksa konuşmamayı mı tercih ettiği, kitabı okudukça 
üzerine düşünülecek önemli bir soru. “Payende teyzenin konuşmayan 
torunu” olarak anılan Ezo, zaman zaman “Payende teyzenin konuşama-
yan torunu” olarak da anılıyor ve böyle anlarda o fiilin içine sokuşturulan 
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Kitabın en özgün ve eğlenceli 
unsurlarından biri, bir “edebiyatı 
sevme hikâyesi” de barındırması. Ezo 
Gelin ve Ölü Yazar, başlığından da 
tahmin edilebileceği üzere, Ezo’nun 
hayatına giren yeni arkadaşın bir 
hayalet yazar olması boşuna değil…

Yazan: Nilay Kaya

Biraz sessizlik 
lütfen...
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sinsi “a” harfinden rahatsız oluyor. Çünkü hayatî 
zorlukta bir dönemden geçtiği bu günlerde, pek de 
istemediği halde birlikte yaşamak zorunda kaldığı 
anneannesi nasıl durmadan homurdanarak kendini 
ifade ediyorsa, onun için de bugünlerde sesli söz-
cükler kendini ifade etmesi için yeterli değil, susmak 
ona daha iyi geliyor. Üstelik yazarak olsun, çizerek 
olsun insanlarla iletişim kurmaya da devam ediyor. 
Anlayacağınız, mesele “konuşamama” değil. Ama 
daha önemli soru, Ezo’nun bu “sessizlik” döneminde 
gerçekten de dilsiz mi kaldığı, gerçekten de kendini 
ifade etmek yönünde sorun yaşayıp yaşamadığı. 
Ezo’nun geçirdiği dönem neden mi zor? Yetişkinle-
rin son derece “travmatik” addettiği, haftada iki gün 
psikoloğa gitmesini gerektiren; ona özlem, suçlu-
luk, kızgınlık gibi duygularla harmanlanmış bir acı 
yaşatan yas, buna neden. Çocuk edebiyatı çalışma-
larının temel sorunlarından biri, “çocuğa görelilik” 
bağlamında, çocuklar için yazılan edebi metinlerde 
ölüm, hastalık, savaş, yoksulluk gibi özellikle hayatın 
acı gerçeklerinden nasıl bahsedileceği meselesidir. 
Hanzade Servi’nin etik ve edebi sorumlulukla birlik-
te, maharet de gerektiren bu meseleyi bugüne kadar 
yazdığı eserlerde ustalıkla ele aldığını görüyoruz. 
Özellikle Ezo’nun hikâyesi; başka bir edebi metinde 
okuyucuyu karanlıklara gark edebilecek bir “trav-
ma”yı konu etmesine rağmen, bir an olsun mizahı 
elden bırakmıyor. Gülümsemenin, hüzne baskın gel-
diği bir duygu geçiriyor, ama en önemlisi “her yaş-
tan ruhu” insan olmaya ve yaşamı algılamaya dair 
sağlıklı bir şekilde düşündürüyor.
Ezo hep özendiği Pippi Uzunçorap’ın sahip olduğu 
kendi başına yaşama lüksü yerine, sürekli homurda-
nan anneannesiyle yaşamak zorunluluğundan sıkılsa 
bile hayranlık uyandırıcı bir mizah yeteneğine ve ha-
yalgücüne, keyif veren ironik bir dile sahip. Dünyayı 
tanımlarken hayalgücünü her daim konuşturuyor, 
kelimeleri eğip bükmeye bayılıyor. Kalıp benzetme-
ler, klişeler hiç ona göre değil. Bu durumun sadece 
Ezo’ya özgü olmaması, gerek anlatıcının üslubuna 
gerekse farklı karakterlerin cümlelerine de yansıma-
sı hikayenin tamamını eğlenceli kılıyor. Karakterle-
rin “bir bulutun ata benzemesindense, bir atın buluta 
benzemesi” fikrinden alabildiği keyif okuyucuya da 
geçiyor ve Ezo’nun yaşadığı trajik kaybın hikayenin 
duygusunu karartmasına asla izin vermiyor. Ço-
cukların özellikle travmatik zamanlarda yaratmaya 

meyilli oldukları hayalî karakterler teması, hiçbir 
şekilde sıkıcı bir didaktizmle işlenmiyor. Böyle bir 
durumu ifade eden, olsa olsa bir psikolog karakteri 
oluyor. 
Kitabın en özgün ve eğlenceli unsurlarından biri, 
bir “edebiyatı sevme hikâyesi” de barındırması. Ezo 
Gelin ve Ölü Yazar başlığından da tahmin edilebi-
leceği üzere, Ezo’nun hayatına giren yeni arkadaşın 
bir hayalet yazar olması boşuna değil. Elli yaşında 
olduğu halde dinmeyen hasetinden ve öfkesinden 
yetmiş yaşında gösteren; gözlükleri, beyaz saçları, 
keçisakalı, papyonu ve pantolon askılı haliyle yazar 
stereotipini tam olarak karşılayan Korkut Kızgın Yı-
lanoğlu ismindeki bu yazarla anneannesinin evinin 
tavanarasında karşılaşır Ezo. Ve onunla, neredeyse 
Harikalar Diyarı’nın Alice’inin girdiklerine benzer 
acayip diyaloglara giriyor, hem de konuşmasına hiç 
gerek kalmadan! Huysuz yazarın yazar sendromuna 
çare olduğu gibi, kendi dilini de tekrar ve yeni bi-
çimlerde buluyor. Hikâye içinde hikâye yazılıyor: Ezo 
sadece yazarın değil, konuşarak değil yazarak ileti-
şim kurduğu arkadaşı 3D’nin de hayatını başka türlü 
yazabilmesine vesile oluyor. 1984’ün kuzey İngilte-
resi’nin babalı, abili, amcalı işçi sınıfında, grevlerin 
arasında boksu bırakıp bale yapmaya baş koyan Billy 
Elliot’ın (2000 tarihli Stephen Daldry filmi) durumu-
na benzer bir dertten muzdarip olan 3D, babasının 
kendisi için hayalini kurduğu ve hayata geçirdiği 
gibi futbol oynamak istemiyor. O, tıpkı Billy Elliot 
gibi hayatını her duygusunu dansla ifade ederek 
geçirmek, bunu profesyonel olarak da yapmak isti-
yor. Bale okullarında, okul gösterilerinde ebeveynleri 
tarafından cep telefonları aracılığıyla sosyal medya 
gösterilerinin nesnesi haline getirilen çocuklardan 
farklı olarak, sadece kendisi için dans etmek istiyor, 
seyredilmek değil asıl derdi. Ezo’nun 3D ve Ölü Ya-
zar’la kaybetmenin, yaratmanın, dil ve ifadenin do-
ğasına dair yaptığı keşiflerin macerası, son yıllarda 
çocuk ve gençlik edebiyatı alanında Türkçe dilinde 
yazılmış en heyecanlandırıcı metinlerinden birisini 
ortaya çıkarıyor. 

Dilin edebi niteliği 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği



Dogan Egmont Okulda         
@Doganegmontokul         
doganegmontokulda   

www.de.com.tr

Centilmen Sporcu Mete
DENİZ ERBULAK

Çoksatan serilerin yazarı 
Deniz Erbulak, çocuklar 
için eğlenceli bir 
karakter yarattı! 
Okula gitmeyi, yeni şeyler 
öğrenmeyi ve teneffüslerde 
oyun oynamayı çok seven 
Mete, küçük okurların en 
yakın arkadaşı olacak. 
Centilmenlik gibi bilmediği 
kelimeleri öğrenmeyi de 
ihmal etmeyen bu neşeli 
öğrenci, yardımlaşma ve 
paylaşmanın ne kadar önemli 
olduğunu da gösteriyor. 
Orijinal çizimlerin ve 
ince esprilerin yer aldığı 
kitap, kütüphanelere 
renk katacak…

Resimleyen: Elif Deneç
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Freedman, hepimizin içinde uyuyan o “Utangaç”a 
ulaşmayı hedefliyor. Bunu yaparken son derece 
eğlenceli ve yalın bir dil kullanıyor. Öyle ki okurun 
elinde sayfalar akıp gidiyor.

Kimi saklandığı yerden çıkamayacak kadar utan-
gaçtır, kimi aslında orta yerde görünse de içten 
içe utanıp çekinmekten kendini alamaz. Bu kita-
bın kahramanı o kadar utangaç ki şarkılarına ba-
yıldığı kuşlarla bile tanışmaya cesareti yok. 
Utangaç, ‘’Bir varmış bir yokmuş’’ ve ‘’uzak bir ül-
kede, bir deniz kıyısında…’’  diye başlayan kitapları 
okumaya bayılıyor. Hele bir de bu kitaplar kuşlarla 
ilgili olursa değmeyin keyfine… Bir kuş sesi duy-
mak en büyük hayaliyken, bir gün karşısına çıkan 
o şahane kuşla tanışmak için can atmaya başlıyor 
Utangaç. Sonra düşüyor kuşun peşine.
Evinden ilk kez çıkan Utangaç’ın peşine biz de dü-
şüyoruz. Çünkü yazar, kahramanın hikâyesine bizi 
de ustalıkla dâhil ediyor. Onun heyecanına ortak 
olup tüm bu keşif yolculuğuna katılıveriyoruz.

aCaba Hangi 
Hayvan?
Kitabın sonuna kadar 
kim olduğunu, neye 
benzediğini bilmiyoruz 
Utangaç’ın. Meraklandır-
manın ötesinde, bunun 
bir önemi olmadığını da 
anlatmak için güzel bir 
yöntem. Ve nihayet tanışı-
yoruz Utangaç’la; yepyeni 
dostu Pırıl’la maceraları-
nın sonuna geldiklerinde. 
Yoksa, aslında başı mı 
demeliyim?

Yazan: Gökçe Gökçeer

Utangaçlık çocuk kitaplarında sıklıkla karşımıza 
çıkan bir tema. Çünkü bireysel farklılarına göre 
değişik dönemlerde de olsa, pek çoğunun utangaç-
lığın sınırlarında dolaştığını biliyoruz. Kendileriyle 
özdeşleştirdikleri kurgu karakterlerle konuya farklı 
yaklaşmayı öğreniyor çocuklar. Bazen, içlerindeki 
kaygıyı bir nebze bile olsa azaltmalarına yardımı 
dokunuyor bu tarz hikayelerin. Kuraldışı Çocuk’tan 
çıkan Utangaç, Deborah Freedman imzalı. Daha 
önce iki kitabı da aynı yayınevi tarafından yayım-
lanan yazar ve çizer Freedman bu hikayesinde, 
hepimizin içinde uyuyan o “Utangaç”a ulaşmayı 
hedefliyor. Bunu yaparken son derece eğlenceli ve 
yalın bir dil kullanıyor. Öyle ki okurun elinde say-
falar akıp gidiyor. Metnin yalınlığı kadar çizimlerin 
sadeliği, yumuşaklığı ve ifade gücü de dikkatlerden 
kaçacak gibi değil. 
Bu sıcacık hikâyenin, çekingen ve utangaç tüm 
çocuklara iyi geleceğini, hatta yetişkinlerin bile 
bundan payını alacağını düşünüyorum. Siz de en 
kısa sürede Utangaç’la tanışarak içinizde saklı kalan, 
çıkaramadığınız veya derinlere tıktığınız o utangaç 
çocuğu özgürlüğüne kavuşturmalısınız belki de… 
Kuş seslerini takip etmekte yarar var!

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

Utangaç
Deborah Freedman

Türkçeleştiren: Nil Gün
Kuraldışı Çocuk, 40 sayfa

Çık ortaya Utangaç!
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ISBN 978-605-09-3378-9

Neque porro 
quisquam est 
dolorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur, 

Sekizinci sınıfa geçen Birce, yedinci sınıf ders kitaplarını 

verip onların yerine tatilde okuyabileceği kitaplar 

alır. Bu kitaplardan birinin adı ilgisini çok çeker: Gizli 

Geçitleri Bulmanın Yolları. Birce, bu kitapla birlikte 

kendini büyük bir maceranın içinde bulur. Katıldığı bir 

yarışmada dereceye giren Birce, Allianoi Arkeolojik Kazı 

Alanı’nda bir haftalık tatil kazanır. Bu tatilde Birce ve 

arkadaşları Allianoi Antik Kenti’nin izini bulurlar. Fakat 

bu keşif o kadar da kolay olmayacaktır. Çünkü bu antik 

kentte bulunan bir kristal dünyanın su dengelerinin dört 

merkezinden biridir. Mısır devleti için çalışan casuslar 

bu dengeleri değiştirmek için harekete geçerler. Bakalım 

Birce ve arkadaşları bu oyunu nasıl bozacak? Ve yıllar 

sonraki sürpriz buluşmada neler yaşanacak? 

Betül 
Avunç

İkiz Gezginler
İstanbul’dan Bodrum’a
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Neque porro 
quisquam est 
dolorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur. 

Sekizinci sınıfa geçen Birce, yedinci sınıf ders kitaplarını 

verip onların yerine tatilde okuyabileceği kitaplar 

alır. Bu kitaplardan birinin adı ilgisini çok çeker: Gizli 

Geçitleri Bulmanın Yolları. Birce, bu kitapla birlikte 

kendini büyük bir maceranın içinde bulur. Katıldığı bir 

yarışmada dereceye giren Birce, Allianoi Arkeolojik Kazı 

Alanı’nda bir haftalık tatil kazanır. Bu tatilde Birce ve 

arkadaşları Allianoi Antik Kenti’nin izini bulurlar. Fakat 

bu keşif o kadar da kolay olmayacaktır. Çünkü bu antik 

kentte bulunan bir kristal dünyanın su dengelerinin dört 

merkezinden biridir. Mısır devleti için çalışan casuslar 

bu dengeleri değiştirmek için harekete geçerler. Bakalım 

Birce ve arkadaşları bu oyunu nasıl bozacak? Ve yıllar 

sonraki sürpriz buluşmada neler yaşanacak? 

Judith Kerr

Hitler 
Oyuncağımı 
Çaldı
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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

Çizgili 
Pijamalı 
Çocuk

John 
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M
avi Z

am
anlar M

a
visel Y

ener

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

www.tudem.com
     /tudemyayingrubu

Tüm zamanların  
en çok okunan Tudem kitapları  

yepyeni bir koleksiyonda bir araya geliyor!

Yeni Yeni
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Sekizinci sınıfa geçen Birce, yedinci sınıf ders kitaplarını 

verip onların yerine tatilde okuyabileceği kitaplar 

alır. Bu kitaplardan birinin adı ilgisini çok çeker: Gizli 

Geçitleri Bulmanın Yolları. Birce, bu kitapla birlikte 

kendini büyük bir maceranın içinde bulur. Katıldığı bir 

yarışmada dereceye giren Birce, Allianoi Arkeolojik Kazı 

Alanı’nda bir haftalık tatil kazanır. Bu tatilde Birce ve 

arkadaşları Allianoi Antik Kenti’nin izini bulurlar. Fakat 

bu keşif o kadar da kolay olmayacaktır. Çünkü bu antik 

kentte bulunan bir kristal dünyanın su dengelerinin dört 

merkezinden biridir. Mısır devleti için çalışan casuslar 

bu dengeleri değiştirmek için harekete geçerler. Bakalım 

Birce ve arkadaşları bu oyunu nasıl bozacak? Ve yıllar 

sonraki sürpriz buluşmada neler yaşanacak? 
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consectetur. 

Sekizinci sınıfa geçen Birce, yedinci sınıf ders kitaplarını 

verip onların yerine tatilde okuyabileceği kitaplar 

alır. Bu kitaplardan birinin adı ilgisini çok çeker: Gizli 

Geçitleri Bulmanın Yolları. Birce, bu kitapla birlikte 

kendini büyük bir maceranın içinde bulur. Katıldığı bir 

yarışmada dereceye giren Birce, Allianoi Arkeolojik Kazı 

Alanı’nda bir haftalık tatil kazanır. Bu tatilde Birce ve 

arkadaşları Allianoi Antik Kenti’nin izini bulurlar. Fakat 

bu keşif o kadar da kolay olmayacaktır. Çünkü bu antik 

kentte bulunan bir kristal dünyanın su dengelerinin dört 

merkezinden biridir. Mısır devleti için çalışan casuslar 

bu dengeleri değiştirmek için harekete geçerler. Bakalım 

Birce ve arkadaşları bu oyunu nasıl bozacak? Ve yıllar 

sonraki sürpriz buluşmada neler yaşanacak? Patrick
Modiano

Babam 
ve Ben

Yeni
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Bazı coğrafyalar, daha doğrusu o coğrafyalarda yaşayanlar çok şanslı. Ortadoğu’da me-
sela... Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yer Ortadoğu. Bir-
çok medeniyetin doğuşuna tanıklık eden, birçoğunun da buradan yayıldığı topraklar 
olarak kabul ediliyor. Ayrıca, üstünde taşıdığı bu köklü kültürel mirasın yanı sıra, doğal 
kaynaklar bakımından bu toprakların altı da üstü kadar bir hayli değerli. Ne kadar bü-
yük bir şans değil mi! 
Balkanlar da öyle... Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Ma-
kedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan ve Türkiye’den Trakya’yı 
içine alan bu bölge de özellikle doğal güzellikleriyle paha biçilemez özelliklere sahip. 
Dağları ve irili ufaklı nehirleriyle; bereketli topraklarıyla; doğal kaynaklarıyla ve tıpkı 
Ortadoğu gibi köklü kültürel mirasıyla... 
Coğrafi özellikler, doğal kaynaklar bir tarafa; bu bölgelerin asıl şanslı tarafı, farklı kül-
türlerden insanların bir arada yaşamaları. Boğazına düşkün biri olarak, bence bunun en 

zevkli kısmı da festivallerin ya da bayramların olduğu zamanlar! Farklı kül-
türlerin getirdiği farklı gelenek ve görenekler sebebiyle, bu özel günler için 
özel olarak hazırlanan çok çeşitli yiyecekler ve içeceklerin tadına bakmak 
(her kültürün yetenekli olduğu, çok güzel yaptığı bir yemek vardır mutlaka) 
ve düzenlenen binbir çeşit eğlenceye katılmak mümkün... Dünyanın her ye-
rinde elde edilemeyecek bir şans bu. Üstelik çocukluğunuz böylesi yerlerde 
geçiyorsa, daha da şanslısınız demektir. 
İşte Balkan kökenli iki ismin, Hırvatistan’dan Ljerka Rebrović’in yazdıklarına 
ve yine aynı ülkeden Ivana Pipal’in çizimlerine bakılırsa benzer bir durum 
“mavi şehir” ile “sarı şehir” için de geçerli. Mavi Şehir Sarı Şehir kitabında 
anlatıldığına göre, dağları tepeleri aşarak, gür ormanlar arasından akan uzun 
bir nehrin ayırdığı iki şehirmiş mavi şehir ve sarı şehir. Bu nehrin iki yaka-
sındakileri eski ahşap bir köprü bir araya getiriyor, böylelikle çocuklar birlik-
te oynayabiliyor, aileler de çok iyi anlaşıyormuş. Yiyecek içecek konusunda 
değil belki ama her iki şehrin de özellikle yetenekli olduğu bir konu var: 
Mavi şehir çok renkli, olağanüstü şemsiyeleriyle tanınıyor mesela. Dünyanın 
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İnsanların, her türlü zenginlikle çevrelenmiş yaşamları uyum içinde sürerken, bazen 
“ufak” anlaşmazlıklar her şeyin tersine dönmesine sebep olabiliyor…

Bir nehir, bir köprü ve iki 
yakanın çocukları

Yazan: Ceyhan Usanmaz



dört bir köşesinden ve tabii ki sarı şehirden de insan-
lar, şemsiye satın almak için buraya geliyorlar. Sarı 
şehir de harikulade ayakkabılar üreten kunduracıla-
rıyla biliniyor. Dünyanın dört bir köşesinden ve tabii 
ki mavi şehirden de insanlar, ayakkabı satın almak 
için buraya geliyorlar.
Her şey yolunda giderken, bir gün, ufak bir anlaş-
mazlık çıkıyor mavi şehir ile sarı şehir sakinlerinin 
arasında: “Köprü eskimişti ve bakıma ihtiyacı vardı. 
İki şehrin sakinleri onarım işlerini düzenlemek için 
toplandılar. Çocuklar köprüyü canlı renklere boyama-
yı önerdi. Herkes bu fikri çok beğendi. Ama renk seçi-
minde anlaşamadılar. ‘Sarı! Mavi! Sarı! Mavi! Sarı! 
Mavi!’...” O güne kadar uyum içinde yaşayan mavi 
şehir ve sarı şehir sakinleri işte bu “küçücük” an-
laşmazlık nedeniyle hayatlarına aynı şekilde devam 
edemiyorlar maalesef. Köprünün yarısı sarıya, diğer 
yarısı maviye boyanıyor ama bu durumdan da kimse 
tam olarak memnun kalmıyor. Hatta bir hayli abar-
tıyorlar bu çekişmeyi. Mavi şehrin sakinleri bütün 
evleri ve çatıları maviye boyuyorlar; bunu gören sarı 
şehir sakinleri de bütün evleri ve çatıları sarıya boyu-
yorlar, bütün arabaları ve bütün bisikletleri de. Sanki 
her yer illa sarı ya da illa mavi olması gerekiyormuş 
gibi; çiçekler, meyveler ve hayvanlar bile hatta... İki 
rengi karıştırırsak yeşil elde ederiz, peki her yer yeşil 
olsa, sorun çözülmüş olur mu; yoksa en iyisi, aslında 
en başta çocukların dediği gibi canlı renklere boya-
mak mı köprüyü? 
Ortadoğu gibi, Balkanlar gibi ya da mavi şehir ve 
sarı şehirde olduğu gibi, böylesi coğafyalarda yaşa-
yan insanlar evet çok şanslı; ama aynı zamanda da 
çok şanssızlar. Özellikle de çocukluğunuz böylesi bir 
yerde geçiyorsa. Her türlü zenginlikle çevrelenmiş 
yaşamları uyum içinde sürerken, bazen “ufak” anlaş-
mazlıklar, inatlaşmalar her şeyin tersine dönmesine 
sebep olabiliyor. Şans, kötü şansa dönüşebiliyor ko-
laylıkla. 
Mavi Şehir Sarı Şehir kitabında olduğu gibi; acaba 
en iyisi, çocukları mı dinlemek? 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi
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Çağdaş Türkçe edebiyatın usta isimlerinin çocuklar için kaleme aldığı ki-
taplar, gerek kendi külliyatları içerisindeki yeri gerekse bir dönemin çocuk 
edebiyatına bakışı açısından önem arz eder. Orhan Kemal’in 1977 tarihli 
İnci’nin Maceraları kitabının Everest Yayınlarından çıkan yeni baskısı, her 
iki anlamda da kıymetli bir kaynak.
Toplam yedi öyküden oluşan derlemede, kitaba adını veren İnci’nin birbirin-
den bağımsız dört farklı macerasının yanı sıra kahramanları yine çocuk olan 
üç ayrı öykü daha yer alıyor. Çocukların hepsi de aileleri, İkici Dünya Savaşı 
döneminin zorlu ekonomik koşulları içerisinde yaşam mücadelesi veren, 
gündelik hayat içerisinde yoksunlukla sınanan küçük bireyler. Öykülere dâ-
hil olan kimi zengin çocuklarsa sınıf çatışmalarının küçük yaşta insanı nasıl 
şekillendirmeye başladığının gösterilmesi açısından öneme sahip.
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Gerçekçi ve toplumsal 
edebiyatın güçlü ismi 
Orhan Kemal, çocuk 
edebiyatında da maddi 
koşullarla belirlenen 
toplumsal konumları 
ve insan hoyratlığını 
ayrıntılarıyla ele alıyor.

Yazan: Özlem Toprak

Orhan Kemal’in 
erken büyüyen 
çocukları
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HOyRaTlıKlaR ve sınıFsal ÇaTışmalaR
Gerçekçi ve toplumsal edebiyatın güçlü ismi Orhan 
Kemal, çocuk edebiyatında da maddi koşullarla belirle-
nen toplumsal konumları ve insan hoyratlığını ayrıntı-
larıyla ele alıyor. 
Altı yaşında bir kız olan İnci’nin cezaevinden yeni çık-
mış olan babasıyla sorunlu ilişkisi,  üst kattaki doktorun 
kızı Berin’le arkadaşlık etmek istediğinde babasından 
karşılaştığı itiraz, çocukça bir hınçla onun yine hapse 
girmesini dilemesi, acıyla gülümsetiyor okuru. Sonraki 
maceralarında kıt kanaat geçindikleri evde lohusa kedi 
Sürmeli’ye yavrularını emzirebilmesi için yiyecek bul-
ma telaşı ve büyüklerin aldırışsız dünyasına toslayıp 
yaşadığı büyük hayal kırıklığına tanık oluyoruz.
Orhan Kemal’in büyüklüğü, bir öyküde umarsız görü-
nen anne ve babanın sonraki aşamada maddi kaygılarla 
ezilmiş hallerini göstermesi ve okurun değerlendirme-
lerini ters yüz etmesiyle daha bir ortaya çıkıyor. Yazar, 
kestirmeci, sert yargıların nasıl da hükümsüz kalabil-
diğini, iyilik ve kötülüğün aynı insan içerisinde ister 
çocuk olsun ister yetişkin, sürekli yer değiştirdiğini 
gösteriyor bizlere. Bunu yapabilmesinin ön koşulu ise 
edebi ustalığını da belirleyen insan sevgisi. İnsanın her 
şeklini tanıyor ve sevgiyle kabul ediyor Orhan Kemal. 
O nedenle en acı gerçekleri anlatırken bile şefkati ve 
anlayışı bir an bile elden bırakmıyor. 

“OnUR ne DemeK?”
Oğuz Demir’in sıcacık renklerdeki illüstrasyonları ve 
özenli tasarımıyla dikkat çeken kitapta, bugünün norm-
ları açısından bakıldığında çocuk kahramanların ya da 
ailelerinin kimi argo konuşmaları ya da ideal pedagojik 
koşullara uymayan sahneler ilk aşamada yadırgatıcı 
gelebilir. Tam da bu nedenle yazarın gerçekçi, toplum-
cu edebiyat ve hayat anlayışından hiçbir koşulda taviz 
vermediğini ve elimizdeki eserin bir dönemin koşulla-
rını yansıttığını akıldan çıkarmamakta ve değerlendir-
meleri buna göre yapmakta fayda var. 
Aslında İnci’nin Maceraları, çocukla birlikte okunası 
bir kitap. Çünkü “İnci’nin babası günün birinde, ça-
lıştığı fabrikadan ayrıldı. Bu, bir onur sorunu yüzün-
den olmuştu” diye başlayan bir öyküde, ister istemez 
küçük okurlar “Onur ne demek?” diye soracaktır. 
Günümüzde insan onurunun, özgür iradesinin çeşitli 
mecralarda nasıl da çiğnenmeye çalışıldığı hatırlan-
dığında, bu aslında yanıtlanması çok önemli ve bir o 
kadar da zor bir soru.  

sTeRil Olmayan HayaTlaR
Son derece yalın bir anlatıma sahip öyküler, savaş ko-
şullarının, çocukların oyun ve hayal dünyasına nasıl 
yansıdığını; temiz bir kavga sonrası arkadaş olabilecek-
ken yine büyüklerin sınıfsal müdahalesiyle zengin ve 
fakir çocuğun yollarının nasıl buluşmadan ayrıldığını; 
merhamet ve anlayıştan nasiplenmeyen aile büyükleri 
karşısında küçük bir kızın öksüz arkadaşına nasıl bü-
yük bir sevgi ve olgunlukla sahip çıktığını ve başkala-
rının suçunu üstlenerek hapse girmek zorunda kalan 
küçük bir köylü çocuğunun dünyayı “içeriden” nasıl 
algıladığını gözler önüne seriyor.

Roman, hikâye, oyun, şiir gibi farklı edebi türlerde 
pek çok eser veren Orhan Kemal, mebus ve avukat bir 
babayla, ilkokul öğretmeni bir annenin çocuğu olarak 
Adana’da dünyaya geldi. Gerek babası gerekse kendisi 
siyasi gerekçelerle hapse atılan, sürgün tadan Kemal; 
bulaşıkçılık, matbaa işçiliği, çırçır fabrikalarında işçilik, 
kâtiplik, amelelik, hamallık, memurluk gibi sayısız işte 
çalıştı ve bu alanlarda biriktirdiği deneyimleri bütün 
eserlerine başarıyla yansıttı.

Orhan Kemal’in çocuk edebiyatında da steril, korunak-
lı dünyalara yer yok. Dünyanın kaç bucak olduğunu 
görüp erken büyüyen çocuklar var. Tıpkı İnci gibi: “Ba-
bam işe girerse, annem her zaman kapı önüne bırakır 
beni. Şimdi kızdığına bakma. Eskiden ne iyiydi. Babam 
bana neler alırdı. Para kazanırdı babam, getirir anneme 
verirdi. Annem de sandığında saklardı. O zaman annem 
de kucağına alırdı beni, babam da. Şimdi ne o alıyor, 
ne o. Kardeşimi bile. Ne gecesi belli, ne gündüzü, cıyak 
cıyak ağlar…”

Açlığı, varlığı, yokluğu, savaşı, korkuyu bilen Orhan 
Kemal’in çocukları iyi kalmanın nasıl zorlu ve bir 
ömür süren bir sınav olduğunu da gösteriyor bize. Si-
yah-beyazların değil, grilerin bulanıklığında el yordamı 
ilerlemenin güçlüğünü. Gülümsetiyor da bu çocuklar 
bizi. Birdenbire ortaya çıkan çocuklukları ve korumaya 
çalıştıkları hayal dünyasıyla gülümsetiyor. Daha iyi bir 
dünyanın mümkün olduğuna inandırıyor. 

Dilin edebi niteliği  
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı  

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi  

Redaksiyonun titizliği 
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Toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla yazılan Köprü Altı Çocukları; o dönemdeki 
çocukların sosyal durumunu, yaşama koşullarını, kurumların çocuklara yaklaşımındaki 
aksaklıkları ve yetersizlikleri gözler önüne serer.

Suad Derviş, Cumhuriyet gazetesinde 1935 yılında 
yayımlanan edebi tattaki çarpıcı röportajlarında 
çocuklara, kadınlara, işsizlere, yoksullara yer verir. 24 
Nisan tarihli “Bayram Yapmayan Çocuklar” başlıklı 
yazısında 23 Nisan Çocuk Bayramı’ndan habersiz, 
ekmek parası peşinde koşan, “ayaklarımız çıplak, 
hem de elbisemiz yok bizi okula almazlar” diyen ço-
cukların sesi olur. On iki bölümlük “Çocuklarımız ne 
halde?” adlı röportaj dizisi 22 Ağustos - 5 Eylül tarih-
leri arasında yayımlanır ve o dönemin çocuklarının 
yaşama koşullarını tüm gerçekliğiyle ortaya serer.
Derviş, 31 Birinciteşrin’de (Ekim) yine aynı gazetede 
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çıkan bir başka röportajında ise sefaletten kurtulmak 
için başvurduğu Çocukları Kurtarma Yurdu’nun 
kapısından döndürülen iki çocuğun hayal kırıklığını 
aktarır: 
Ayakkabısız gezmekten ayaklarının altı kösele gibi 
olmuş, üstleri başları yırtık-pırtık ve kirli iki çocuk 
yanlarına yaklaşarak para isterler. “Benim param 
yok,” yanıtını umursamazlar. “Haydi abla… Açız... 
Ekmek alacağız… Ne olur bize para ver?” derler. 
Derviş’in arkadaşı “Bizden para isteyeceğinize 
orada Çocukları Kurtarma Yurdu var. Orada her şey 
var, oraya gidin,” diye karşılık verir. Kimi kimsesi 
olmadığı için dilenen çocuklar önce inanmaz. Bir 
tanesi diğerine “Bize para vermemek için masal 
söylüyorlar,” der. Yine de yiyecek, yatacak yer bul-
mak, mektebe gidebilmek umuduyla onların peşin-
den yurda gelirler. Derviş’in arkadaşı kapıcıya “Bu 
çocuklar buraya girmek istiyor. Biz de getirdik. Ka-
bulleri için ne muamele yapmak lazım?” diye sorar. 
Kapıcı “Kadromuz doldu,” diyerek umursamaz. Ça-
ğırttıkları genç mürebbi de aynısını söyler,  “Malum 
ya!... Bütçe meselesi.” Bunun üzerine çocukların biri 
Derviş’e dönerek “Yalancı,” der, “bize para verme-
mek için yalan söyledin… Ben, bizi almayacaklarını 
zaten biliyordum.” Sonra çıplak ayakları bozuk 
kaldırımlardan zerrece rahatsız olmadan koşarak, 
yokuştan aşağı inip kalabalıkta kaybolurlar.
İşte Diyarbekir Saylavı (milletvekili) Huriye Baha 
Öniz’in 1936 yılında yayımlanmış Köprü Altı Çocuk-
ları romanında devlet kapısından çevrilen bu  

Köprü altı Çocukları
Huriye baha Öniz (Diyarbekir saylavı) 

muallim ahmet Halit Kitap evi, istanbul, 
birinci baskı, 1936, 83 sayfa

Köprü altı Çocukları
Huriye Öniz

ahmet Halit Kitap evi, istanbul,
üçüncü baskı, 1946, 72 sayfa

Köprü Altı Çocukları

Yazan: Doğan Gündüz
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çocuk(lar) karşımıza 
çıkar. Roman, okumak 
umuduyla İstanbul’a 
gelip Babıali’deki Maarif 
Müdürlüğüne başvuran ama 
kadro yokluğu nedeniyle reddedilen yetim Meh-
met’in köprü altında yaşayan çocukların arasına 
karışmasını, “kalabalıkta kaybolmak” üzereyken 
kurtulmasını anlatır. Mehmet, yüzbaşı babasının 
askeri Hasan’a emanettir. Hasan onu Kilis’ten köyü 
Korna’ya (Kartal-İstanbul), ailesinin yanına geti-
rir. Mehmet’in babası oğlunun okumasını vasiyet 
etmiştir. Korna’da ilkokul üçüncü sınıftan sonra 
okul olmadığı için İstanbul’da yatılı okula yazılması 
gerekir. O günlerde Hasan hasta olduğu için on iki- 
on üç yaşlarındaki Mehmet tek başına, yürüyerek 
İstanbul’un yolunu tutar. İlk gün hava kararınca Bos-
tancı tepelerinde, kendine yardım eden çobanların 
kulübesinde kalır. Ertesi gün Maarif Müdürlüğü’ne 
varıp müdürle görüşmek ister. Ama müdür işi nede-
niyle dışarı çıkınca ortada kalır. Kapıcı ertesi sabah 
yeniden gelmesini ister ama Mehmet’in kalacak yeri 
yoktur. Sokakta çaresiz dolaşırken evsiz, kimsesiz ço-
cuklarla tanışır. O gece onlarla birlikte köprü altında 
yani “Herkesin Evi”nde kalır. Sabah gittiğinde maarif 
müdürü kadronun dolu olduğunu, okula kaydını 
yapamayacağını, on beş gün sonra bir kez daha 
gelmesini söyler. Mehmet yıkılır. Parası, İstanbul’da 
hiç bir tanıdığı yoktur. Okula yazılmadan Korna’ya 
dönmek istemez ama on beş gün boyunca da nerede 
kalacağını bilemez. Kapıcının önerdiği kuruma ko-
naklamak için başvurduğunda tam da Suat Derviş’in 
röportajında anlattığı “Kadro yok, bütçe yok” baha-
neleriyle kapı yüzüne kapanır. Çaresiz, köprü altında-
ki arkadaşlarının yanına döner. Karnını doyurmak 

için onlar gibi hamallık yapmaya, öteberi taşımaya 
başlar. Bu kimsesiz, dürüst, iyi çocuklarla dost olur, 
onlardan biri haline gelir. On beş gün sonra maarif 
müdürlüğüne gittiğinde müdür onu anımsamaz 

bile,  bu kez de “seneye gel,” der. Mehmet, o 
akşam mutsuz bir şekilde “Herkesin 
Evi”ne dönünce arkadaşlarının da 
keyfi kaçar. Biraz olsun neşelenmek 
için vapurla karşı kıyıya geçmeye karar 
verirler. Çoğu ilk kez vapura binmekte-
dir. Keyifleri yerine gelir. Ama dönüşte 

onları koruyan, kol kanat geren ağabeyleri 
hırsızlıkla suçlanıp tutuklanır. Ne yapacak-
larını bilemeyen çocuklar suçsuzluklarını 
ne kadar anlatsalar da yoksul ve kimsesiz 
olmaları suçlanmaları için yeterli görülür. 
Neyse ki müşteki mahkeme günü parasının 
çalınmadığını, bavulda bulduğunu söyler de 
ağabeyleri kurtulur. Lokanta camekânlarında 

dizili yemeklerin önünde açlıktan katlanılmaz bir 
azapla kıvransalar da çalmayı hiç düşünmeyen bu 
çocukların hayalleri, mahkemeyi izlemeye gelen 
belediye encümeninin biricik kadın üyesinin hi-
mayesiyle gerçek olur. Ağabeyleri Gazi Çiftliği’ne 
ziraat aletleri tamirciliğini öğrenmek için gönderilir, 
Mehmet ve diğer çocuklar mektepte okumak üzere 
“Çocukları Koruma Yurdu”na yazdırılır.
Toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla yazılan Köprü 
Altı Çocukları o dönemdeki çocukların sosyal du-
rumunu, yaşama koşullarını, kurumların çocuklara 
yaklaşımındaki aksaklıkları ve yetersizlikleri gözler 
önüne serer. Öyle ki sosyalist gazeteci, yazar Suad 
Derviş’in röportajlarında ve pedagog Huriye Baha 
Öniz’in romanında çocuklar için attıkları yardım 
çığlıkları birbirine karışır. 
Sokaklardaki yaşamların yakın tanığı Suad Derviş 
bir adım daha ileriye gider. Çığlığını isyana dö-
nüştürerek “Bayram Yapmayan Çocuklar” yazısını 
bugün de geçerliliğini koruyan bir talep ve çözüm 
önerisiyle bitirir: Çocukları koruma meselesi, bir 
hayır müessesinin işi değildir. Bunu devlet teşkilat-
landırmalı. Çocuk, milletin, cemiyetin ve devletindir. 
Onu ferdler istismar edemez, onu çalıştıramaz, onu 
dilendiremez. Buna kimsenin hakkı yoktur. Artık 
buna bir nihayet vermelidir. Memleketimizde has 
ve üvey evlad olarak imtiyazlı ve sefil iki sınıf çocuk 
istemiyoruz!
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Şimdiye kadar bu sayfada, gerek hazırlık gerek uygulama bakımından birkaç saati 
aşmayan etkinlikler paylaştık. Bu sefer ise kütüphane şenlikleri, dönem ya da yılsonu 
gösterileri, veli günü gibi vesilelerle bir sunumla taçlanabilecek, daha kapsamlı bir ön 
çalışma gerektiren, genç okurların bizzat hazırlayacağı çok keyifli bir okumayı teşvik 
etkinliğiyle karşınızdayız.

Az nostalji çok eğlence: 
FOTOROMAN Yazan: Suzan Geridönmez

kit
ap

 et
kin

lig
i

yaş grubu: 12 + 
süre:  1 ay + 
malzeme: Dijital kamera, değişik rollere bürünmek 
için (eski) kıyafet, sunum programının yüklü olduğu 
bilgisayar, yazıcı
amaç: Bir eserin (öykü ya da roman) farklı sanatsal 
biçimlerle uyarlanarak yeniden yorumlanması. Ori-
jinal eserin farklı bir bakış açısıyla, özgürce yorum-
lanabilmesini olanaklı kılan derinlikli bir okumanın 
gerçekleştirilmesi.
Hazırlık:  Seçilen eserin sınıfça okunması. Edebiyat/
Türkçe öğretmeninin yönlendirmesiyle kitabın ana 
karakterlerinin, olay örgüsünün, tarihsel, psikolojik 
ve sosyal arka planının, kurgusunun, gizli ya da açık 
mesajlarının vb. çözümlenmesi.
Uygulama: Derinlemesine bir tahlile tabi tutulan 
eserin fotoromana dönüştürme amacı öğrencilere 
açıklanır. Bundan sonra öğrencilerin özgür ve bağım-
sız çalışabilmesi için hazırlık aşamaları tanımlanır:
•	 “Eseri fotoromana uyarlarken yeniden yorumla-

mak (örneğin günümüze adapte etmek, feminist 
bir bakış açısıyla ele almak, mizahi bir boyut ka-
zandırmak) istiyor muyuz? Bunu nasıl yapabiliriz?” 
sorularına yanıt aramak.

•	 “Hikâyenin akışını, can alıcı sahnelerini yaklaşık 
kaç fotoğraf karesine sığdırabiliriz?” 30’dan az 
50’den fazla olmaması gereken karelerin önden 
tasarlanması. Mimikler, dekor ve kostüm ihtiyaç-

ları, sahnelerin nerede çekileceği gibi noktaların 
belirlenmesi, not edilmesi.

•	 Farklı karakterleri canlandıracak öğrencilerin 
seçilmesi. Rollerin dağıtılması.

Grup çalışmasıyla hazırlık evresini tamamlayan 
öğrenciler pratik uygulama aşamasına başlar. Bunun 
için projeyi yöneten öğretmenin gözetiminde:
•	 Fotoromanın başında karakterleri tek tek tanıtmak 

amaçlı fotoğraflar çekilir.
•	 Önceden saptanan, not edilen 30-50 sahne, rol alan 

öğrencilerce canlandırılır. Her sahneden sonrasın-
da en uygun, beğenilen kareyi seçmek üzere 3-5 
fotoğraf çekilir. 

•	 Çekim sonrası nihai fotoğraf karelerinin seçimi 
yapılır. Gerektiği takdirde bazı sahneler yeniden 
çekilir.

•	 Metin çalışması: Sahneler için alt yazılar ve ko-
nuşma balonları hazırlanır. Bunlarla birlikte başlık, 
kapak ve iç kapakta yer alan yazılara karar verilir. 
Varsa önsöz, içindekiler ile birlikte daktilo edilip, 
bilgisara aktarılır.

Hepsi bir bilgisayar sunumuna dönüştürülür.
sunum:  Fotoromanın sunumu öğrenciler tarafından 
özel bir günde yapılabileceği gibi, ek ya da alter-
natif olarak fotoromanın uygun bir metin - grafik 
programıyla düzenlenmesi, basılı hale getirilmesi, 
ciltlenmesi ve okul kütüphanesine bağışlanması da 
düşünülebilir. 
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