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20 Haziran, Dünya Mülteciler Günü. Türkiye bu günü, “Geri Gönderme Merkezleri”nin 
pencerelerinden yükselen çığlıklarla karşılıyor yine. Yerinden yurdundan çeşitli 
sebeplerle ayrılmak zorunda kalan pek çok insan, geliş sebebine bakılmaksızın, geldikleri 
yere geri gönderilmeyi bekliyor bu merkezlerde. Hemen hepsi için baskı, ceza ve hapisle 
sonuçlanacak bu geri gönderilmelerin, kimileri için ölüm anlamına geldiğini de biliniyor. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 2015 Küresel Eğilimler Raporu’na 
göre, dünya genelinde mülteci sayısı toplam 65,3 milyona ulaştı. Savaşlar, şiddet ve baskı 
yüzünden yerini yurdunu terk etmek zorunda kalan 65,3 milyon insan...

Türkiye’de de resmi kayıtlara göre 2.854.968 mülteci/sığınmacı bulunuyor. Kayıtlara 
geçmeyen kaçak sığınmacı/mültecilerle bu rakamın 3 milyonu aştığı düşünülüyor. 
Bunların 260.320’si kamplarda, oldukça kötü/yetersiz koşullarda kalıyor. Geriye kalan 
milyonlarcası ise daha iyi koşullar için şanslarını kampların dışında, değişik kent 
merkezlerinde deniyorlar. Ne yazık ki ezici çoğunluğu için yaşam çok zor. Barınma, 
beslenme ve sağlık gibi en temel gereksinimleri karşılanamıyor. Dahası maruz kaldıkları 
ayrımcı davranışlar her geçen gün katlanarak artıyor.

Bu sayımızda göç, mültecilik, sığınmacılık konularını çocuk kitapları bağlamında 
ele alalım istedik. Konuya dair, geçmişte İyi Kitap’ta ele aldığımız bazı kitapları 
hatırlattığımız dosya yazımızın yanı sıra, Suriyeli çocuk kitapları yazarı Gulnar Hajo ile 
yaptığımız söyleşiye de sayfalarımızda yer verdik. Bunların ek olarak, göç ve mülteci 
sorunlarını ele alan 9 eseri de sayfalarımızda değerlendirdik.

Haziran sayımız aynı zamanda bu yayın döneminin son sayısı. Temmuz ve Ağustos 
aylarında vereceğimiz 2 aylık aradan sonra, yeni yayın dönemimiz Eylül sayımızla 
başlayacak.

Nice iyi kitapla, İyi Kitap sayfalarında buluşmak dileğiyle!

Safter Korkmaz



Toplumsal bir histeri hâlidir, almış 
başını gidiyor. Bilindik siyasi kutuplaş-
malardan, o hâllerden bu hâllerden söz 
açmayacağım. Zaten bahsedeceğim 
mevzuda, ne kutup kalıyor ne çatışma. 
Neredeyse tüm toplum hemhâl oluve-
riyor, konu “ötekiler” olunca. Kahvede 
çayını yudumlayan amcadan evinde 
bakla ayıklayan teyzeye, hepimizin bir 
“öteki” hikâyesi var. Kimimiz “dilen-
cilik” yakıştırıyoruz onlara kimimiz 
“hırsızlık”. Çoğumuza göre yan gelip 
yatmaktan başkaca işleri yok. Kim mi 
onlar? Biliyorsunuz işte canım; yabancı, 
göçmen, mülteci, sığınmacı…
Sığınmacı mı, mülteci mi?
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yayım-
ladığı Göç Terimleri Sözlüğü’nde “Ulus-
lararası bir sınırı geçerek veya bir devlet 
içinde yer değiştirmek. Süresi, yapısı ve 
nedeni ne olursa olsun insanların yer 
değiştirdiği nüfus hareketleridir. Buna, 
mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, 
yerinden çıkarılmış kişiler ve ekonomik 
göçmenler dâhildir.” diye açıklıyor göç 
kavramını.
Mülteci ise, “ülkesinde ırk, din, sosyal 
konum, siyasal düşünce ya da ulusal 
kimliği nedeniyle kendisini baskı  

Farklılıkların zenginliğini, çok kültürlülüğü, eşitliği ve paylaşımı savunan; zor 
durumda olanla dayanışmayı özendiren; ayrımcı değil kucaklayıcı; sınırlara değil 
insanlığa güvenen bir çocuk edebiyatı…

Yazan: Safter Korkmaz
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altında hissederek kendi devletine olan güvenini kay-
beden, kendi devletinin ona tarafsız davranmayaca-
ğını düşüncesi ile ülkesini terk edip, başka bir ülkeye 
sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafın-
dan ‘kabul’ edilen kişidir” diye tanımlanıyor yasala-
rımızda. Mültecilerin çeşitli yasal hakları ve devletin 
onlara karşı yükümlülükleri var. Ama ne gariptir ki 
bu hak ülkemizde, sadece Avrupa ülkelerinden ge-
lenlere tanınıyor. Suriyeliler “mülteci” olamıyorlar 
ülkemizde. Dolayısıyla pek çok temel haktan yoksun 
durumdalar.
Bir başka kanun -İskân Kanunu- “Türkiye’de yer-
leşmek maksadıyla olmayıp bir zaruret ilcasıyla 
muvakkat oturmak üzere sığınanlara sığınmacı 
denir,” açıklamasını getiriyor duruma ve kavramlarla 
beraber işler karışıyor... Karışıyor çünkü siyaset ve 
bürokrasi karışmasını istiyor. Sorumluluk alanlarının 
bulanıklaşması, iç ve dış siyasette kullanılacak mal-
zemenin çoğalması ve daha pek çok şey bu karışıklı-
ğa bağlı.
Ama gelin, biz bu karışıklığı yok sayalım.  
Uluslararası Af Örgütü’nün yaptığı gibi, savaştan 
kaçan tüm Suriyelilere “mülteci” diyelim bu yazıda. 
Bir de sayıları 3 milyonu aşan Suriyeli mülteci neden 
Türkiye’de, buna bakalım.
Geçtiğimiz yılın son aylarında yayınlanan bir rapora 
göre, süregelen savaş nedeniyle Suriye nüfusunun 
%11’i öldü ya da yaralandı. Ölenlerin sayısı 470 bini 
aşmış durumda. Pek çok farklı silahlı gücün çatıştığı 
ülkede, insanların can güvenliği ortadan kalkmış 
durumda. Hayatta kalabilmek için, nüfusun %45’i 
(yaklaşık 11,5 milyon kişi) yaşadığı yeri terk etmek 
zorunda kaldı. Bunların 5 milyon kadarı ülke dışına 
çıktı. Ülkede sağlık, barınma, beslenme, eğitim gibi 
hizmetler gerektiği gibi sağlanamazken, ekonomi 
tamamen çökmüş durumda. 
İşte, yazının başında andığımız “ötekiler”, bu koşul-
lardan kaçıp gelen insanlar. Tek dilekleri barış için-
de, insanca yaşam haklarını elde edebilmek. Ne yan 
gelip yatmak için ne de çalıp çırpmak için buradalar. 
Ne de pek çoğumuzun hayal ettiği gibi devletin hi-
mayesinde, bir elleri yağda bir elleri balda yaşıyorlar. 
Aksine ezici çoğunluğu açlık sınırında, çok zor ko-
şullar altında yaşam mücadelesi veriyor. 

Yerinden yurdundan edilmiş milyonlarca insanın, en 
temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yapmak zo-
runda bırakıldıkları şeylere tepkimiz nasıl şoven bir 
histeriye dönüştü bilemiyorum. Ama şu açık ki bu 
şoven dalganın yıkıcı/ayrıştırıcı sonuçlarını Suriyeli 
mülteciler olduğu kadar, biz de yaşayacağız. 

edebiyat iyi gelir…
Korkunç bir savaşın yıkımına tanıklık etmiş, üstüne 
mülteciliğin ağır koşullarına mahkûm olmuş mil-
yonların derdine ortak olmak, acısını dile getirmek 
elbette edebiyatın, edebiyatçının görevi. Sadece ya-
şanan acılara sessiz kalmamak ve tarihe not düşmek 
de olmamalı burada amaç. Ötekileştirmeye karşı 
çıkmak, ayrımcı/şoven dalgayı kırmak iyi kitapların 
görevleri arasında sayılmalı.
Çocuk kitaplarında konunun ele alınmasını, bu yüz-
den öncelikli görmeliyiz. Farklılıkların zenginliğini, 
çok kültürlülüğü, eşitliği ve paylaşımı savunan; zor 
durumda olanla dayanışmayı özendiren; ayrımcı de-
ğil kucaklayıcı; sınırlara değil insanlığa güvenen bir 
çocuk edebiyatı… Çözümün bir parçası da bu!
Son yıllarda göç, göçmenlik, mültecilik meselelerine 
dair çocuk kitaplarının sayısında bir artış olduğu 
gözlemlenebilir. Buna rağmen, yanı başımızda ya-
şanan drama dair, gerek Türkçe kaleme alınmış ge-
rekse çeviri yoluyla dilimize kazandırılmış eserlerin 
sayısı çok değil. Belli ki mültecilerin yaşadığı ağır 
travmalar, çocuklar için üretirken tutuk kaldığımız 
konulardan biri. Ya konuyu hakkınca ele alamama 
korkusu ya da çocuk dünyasına atfettiğimiz o ken-
dinden menkul “saflık” bu tutukluğa sebep oluyor. 
Sanki yaşamın dışında bir çocuk dünyası varmış, 
sanki çocuklar çevrelerinde yaşananların farkında 
değillermiş gibi… 
Her yaştan çocuğa, yaşanan insanlık krizini en doğru 
şekilde anlatabilmek; önyargılar oluşturmasını en-
gelleyip empati yapabilmesini sağlamak; didaktizme 
düşmeden, parmak sallamadan ancak çocuk kitapları 
yoluyla sağlanabilir. Dahası mülteci çocukların da bu 
kitaplarla buluşması anlamlı olacaktır. Etraflarında 
sadece onları hor görenlerin değil, onlarla dayanışma 
içinde olan başkalarının da olduğunu hissetmeleri bir 
yana, yaşadıkları dramı edebiyat yoluyla anlamlandır-
maları da daha kolay olacaktır. Bu noktada, bugüne 
kadar göç ve mülteci sorunlarına dair kaleme alınmış 
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ve İyi Kitap sayfalarında yer bulmuş bazı kitapları 
hatırlamak faydalı olur diye düşünüyorum. 

Kitaplar, Kitaplar… 
2007 Angoulême Uluslararası Çizgi Roman Festiva-
li’nde “En İyi Albüm Ödülünü” kazanan Uzak, Avus-
turalya Göçmenlik Müzesinde yer edinmiş bir kitap. 
Kendisi de göçmen bir ailenin çocuğu olan Shaun 
Tan’ın, 5 yılda tamamladığı bu sözsüz eser, bir göç-
men babanın hikâyesini resmediyor. Kitaptaki çizim-
ler, çeşitli biçimlerle belgelenmiş (fotoğraflar, anlatı-
lar, kitaplar vb.) gerçek göç anekdotlarına dayalıdır. 
Her biri çok detaylı çalışılmış, birbirinden etkileyici 
çizimlerin; korku, umut, yalnızlık, yabancılık, öteki 
olma, uyum/uyumsuzluk, özlem, kavuşma gibi pek 
çok duyguyu/durumu kolaylıkla okura aktarmasının 
ardında bu gerçeklik olgusunun da payı büyük olma-
lı. (Tanıtım ve künye: İyi Kitap, Sayı 62)
Tarık ve Beyaz Karga ise hem konusu hem de yara-
tılış süreci ile öne çıkan kitaplardan. BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle 
Dayanışma Derneği’nin desteği ile Sarıgaga Yayınla-
rı tarafından yayımlanan kitap, “Kutup Yıldızı Kolek-
tifi” adı altında bir araya gelen 10 mülteci çocuğun 
katkılarıyla yazıldı. Tarık ve ailesinin, çok sevdikleri 
ama bir kara bulutun çöreklendiği adalarından, bir 
karganın rehberliğinde başka bir adaya göç etmek 
zorunda kalışlarının öyküsü, Sadi Güran’ın desenle-
riyle renklenmiş. Çocukları mülteci kavramıyla tanış-
tırmak, olası önyargıları kırmak ve dayanışma duy-
gularını geliştirmeyi hedefleyen hüzünlü bir hikâye. 
(Tanıtım ve künye: İyi Kitap, Sayı 52)
Frank Cottrell Boyce imzalı Benim Adım Hiç Kimse 
ise göç ve mülteciliğe çocuk gözüyle bakan bir di-
ğer kitap. Boyce’un gerçek bir olaydan esinlenerek 
kurguladığı anlatıda, Moğalistan’dan İngiltere’ye 
göç eden bir ailenin çocukları Chingis ve Nergui ile 
tanışıyoruz. Onlara rehberlik eden Julie’nin ağzın-
dan dinlediğimiz öykü, farklılıklar ve çok kültürlülük 
üzerine akıcı bir anlatı. Chingis’in, Moğolistan’dan 
getirdiğini sandığımız fotoğrafların, aslında Liverpo-
ol’a ait olduğunu öğrenmek; kültürel uyum sorunları, 
aidiyetler ve farklı bakış açıları üzerine düşünmemi-
ze yol açıyor. (Tanıtım ve künye: İyi Kitap, Sayı 59)
Yapı Kredi Yayınlarından çıkan Çabuksığınlar, mül-
tecilerin zorlu yaşamına değinen, ironik bir kurgu. 

Jean-Claude Grumberg’in kaleminden çıkan kitapta, 
müzisyen bir Çabuksığın ailesi ile tanışıyoruz. Yeri 
yurdu olmayan; gittikleri her ülkede istenmeyen, 
aşağılanan, ırkçı tepkilerle karşılaşan ailenin başın-
dan geçenlere tanık oluyoruz. Kitaptaki keskin tarihi 
göndermeler ve kendini üstün gören yerleşiklerin 
tavırları çok tanıdık gelecek bizlere. (Tanıtım ve kün-
ye: İyi Kitap, Sayı 88)
Bilgi Yayınevinden çıkan Juju Beni Unutma, Suriyeli 
mülteci çocukların dramına dair bir başka anlatı. 
Çiğdem Sezer’in kaleminden çıkan eserde, ölüm ve 
yıkımla erken yaşta tanışan Juju’nun, mülteci olarak 
bulunduğu Türkiye’deki yaşamına tanıklık ediyoruz. 
Mültecilerle dayanışma içinde olanlar kadar, şoven 
önyargılarını kusan karakterler de anlatıya gerçeklik 
katmış. Küçük Azer’in sözleri, tüm mülteci çocukların 
durumunu özetliyor sanki: “Ben hayal kurmuyorum, 
çalışıyorum.” (Tanıtım ve künye: İyi Kitap, Sayı 80)
Güzin Öztürk’ün kaleme aldığı Kuş Olsam Evime Uç-
sam, mülteci bir çocuğun gözünden savaşa ve göçe 
bakıyor. Evini, arkadaşlarını, ağabeyini, bir anlamda 
her şeyini yitirip ailesiyle Türkiye’ye sığınan Beşir’le 
tanıştırıyor Öztürk bizi. Yerleşiklerin mültecilere 
karşı ötekileştiren tavırları bu romanda da yer bulu-
yor. Beşir’in ülkesinden ayrılırken cebinde koyduğu 
bir avuç toprak ve içindeki ıhlamur ağacı tohumu, 
umuda dair simgesel anlatıda önemli bir yer tutuyor. 
Beşir’in hayalleri, umutları ona olduğu kadar bize de 
güç veriyor. (Tanıtım ve künye: İyi Kitap, Sayı 88)
Hitler Oyuncağımı Çaldı ise Nazi zulmünden kaçan 
bir Yahudi aile ile tanıştırıyor bizi. Judith Kerr, kendi 
yaşam öyküsünden yola çıkarak kaleme almış bu 
kitabı. 9 yaşındaki bir kız çocuğunun gözünden; fa-
şist histeri, ötekileştirme ve uyum sorunları çerçeve-
sinde mülteci yaşamının zorluklarına tanık oluyoruz. 
(Tanıtım ve künye: İyi Kitap, Sayı 57)
Temel izleği ya da yan temalarından biri, göç ve 
mülteci sorunları olan kitaplar bunlarla sınırlı değil 
elbette. İyi Kitap’ın bu sayısında, 9 tanesini daha 
dikkatinize sunuyoruz: Küçük Göçmen, Umut Sokağı 
Çocukları, Savaşı Bitiren Sinek, Kayıktaki Çocuk, Yol-
culuk, Başka Bir Yerde Yaşasaydım, Herkes Burada, 
Hoş Geldiniz ve Denizler Hepimizin.
Sınırlara hapsolmayan, barış içinde bir dünya için iyi 
kitaplar!
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Suriye’deki savaş, tarihteki bütün savaşlar gibi 
büyük yıkımlara ve büyük acılara yol açtı. Pek çok 
insan evini, akrabalarını, ülkesini terk etmek zorun-
da kaldı. Hayatta kalmayı başarmış savaş mağdu-
ru milyonlarca insan, kendisine ve geçmişine ait 
ne varsa ardında bırakıp, bomba seslerinden ve 
ölümden uzak yeni bir ülkeye sığınmak için yollara 
düştü.
Gulnar Hajo ve Samer El Kadri çifti savaşın göçe 
zorladığı ailelerden yalnızca biri. Çocuk kitapları 
yazarı Hajo ve grafik tasarımcı eşi El Kadri, sığın-
dıkları İstanbul’da, tıpkı Suriye’deyken olduğu gibi 
kitaplarla ve edebiyatın büyüsüyle hayata tutun-
maya devam ediyorlar. Çiftin el ele verip birlikte 
kurdukları Pages Kitabevi, sığınmacı çocuklar için 
yalnızca bir kitabevi değil, adeta bir yuva. Ana-
dillerinde iletişim kurabildikleri, sıcak bir yuva… 

“Çocuklar, ancak ve ancak okurlarsa eğer gerçek bir çocukluk geçirebilirler, 
yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini güçlendirebilirler. Ve bunun ana dillerinde olması 
da esastır.”

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi
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G
ulnar Hajo-Sam

er El Kadri

“Sanat ve 
kültür, 

insani bir 
ihtiyaçtır”

Sanatın ve edebiyatın, mülteciler için yaşamsal öne-
mi olduğuna inandıklarını vurgulayan Hajo, “sanat 
ve kültür insani bir ihtiyaçtır” diyor. Gulnar Hajo ile 
Pages Kitabevi’ni, sığınmacı çocuklar için gerçekleş-
tirdikleri etkinlikleri, bu çocukların edebiyatla olan 
ilişkisini konuştuk. 

Suriye’deki savaşla birlikte, siz de her şeyini ar-
dında bırakıp göç etmek zorunda kalan ailelerden 
birisiniz. Önce ürdün’e ardından istanbul’a gel-
diniz ve burada yeni bir hayat kurmaya giriştiniz. 
göç hikâyenizi ve sonrasındaki gelişmeleri dinle-
yebilir miyiz? 
Suriye’den 2012 senesinde ayrıldık. Ürdün’de bir 
müddet kaldıktan sonra eşim ve çocuklarımla İs-
tanbul’a yerleştik. Çok kısa bir süre içinde de iyi bir 
Suriye okuluna kızlarımızı kayıt ettirebildik. Böyle-



Haziran 2017 | 5 

G
ulnar Hajo-Sam

er El Kadri

likle kızlarımız eğitim hayatlarından geri kalmadılar. 
Türkiye’de gerçekten çok iyi karşılandık. Kitaplarım 
Türkçeye çevrildi ve birçok kuruluştan imza günleri 
için davetler aldım. Bir süre sonra da İstanbul’da 
Arapça kitap satan bir kitap evinin olmadığını gör-
dük. İstanbul’da artan Suriyeli ve Arapça konuşan 
nüfusun, kendi dillerinde okuyup öğrenmeye devam 
edebilmeleri için eşimle birlikte kendi kitap basım 
evimizi açmaya karar verdik. Böylece İstanbul’da 
Arapça yayınlara yer veren ilk kitabevini Pages is-
miyle açmış olduk. Yetişkinler için de Türkçe-Arapça 
dillerinde çeviriler gerçekleştirmeye başladık. 

Şam’da çocuk kitapları basan bir yayıneviniz var-
dı. Siz de çocuk kitapları yazıyorsunuz zaten. eşi-
niz Samer ise grafik tasarımcısı. Şimdi de istan-
bul’da yayıncılığı sürdürüyorsunuz. pages’te neler 
yapıyorsunuz, anlatır mısınız?
Pages Kitabevi’nde birçok etkinliğimiz bulunuyor. 
Kitap satın almanın yanı sıra, ödünç de alınabiliyor. 
Pages’e sadece bir kitapevi değil, gerçek bir ev gibi 
yaklaşıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi “Pages 
sizin eviniz!”. Bu kültür evinde, Suriyeliler için üc-
retsiz workshoplar düzenliyoruz. Örneğin, sanat ve 
müzik dersleri veriyoruz. Aynı zamanda müzik din-
letileri ve film gösterimleri düzenliyoruz. Bunların 
yanı sıra, bizzat ben Suriyeli çocuklara, pazar günleri 
okuma ve çizim dersleri veriyorum. Bizler Suriye’nin 
geleceği olarak gördüğümüz çocuklara ve gençlere 
her zaman öncelik vermek istiyoruz ve bunu onlara 
hatırlatmak adına ana dilimizde iletişim kurmaya 
özen gösteriyoruz.  

Karin Karakaşlı, kendisiyle yaptığım bir söyle-
şide “dil, ifade demek, varlığımızın teyidi… bizi 
biricik kılan, birey yapan öz. (…) Hayatı dile göre 
duyar insan. Her şey her dilde aynı yaşanmıyor” 
demişti. Sığınmacı çocukların, gençlerin dil ve 
edebiyatla ilişkilenişine dair düşüncelerinizi öğ-
renebilir miyiz? 
Kitabevimizde, çocukların okudukça daha çok oku-
mak istediklerine tanık oluyoruz. Bu aralar Suriye-
lilerin gerçeğini anlatan birçok kitap yayınlanmaya 
başladı ve gençlerin bu yayınlara duyduğu ilgiyi ve 
merakı gözlemleme şansımız oldu. Bu merak, çocuk 
kitaplarına karşı da var. Ama deneyimlediğimiz ka-
darıyla, çocuk edebiyatında mültecilik ve sığınmacı-
lık üzerine büyük bir boşluk olduğunu görüyoruz. 

Savaştan en çok etkilenenlerden biri de hiç kuş-
kusuz ki çocuklar. Kitabevinizi ziyaret eden sığın-
macı çocuklar ve gençlerle ilgili gözlemlerinizi 
aktarabilir misiniz?  
Birçok çocuk, genç ve yetişkin kitapevimize daimi 
olarak geliyor. Kitap okuyor ve müzik dinliyorlar. Bu 
onlara pozitif bir duygu veriyor, kendilerini iyi his-
settiriyor. Okulda ve işte daha iyi olmalarını sağlıyor. 
Fakat çocukların her biri farklı statülerde; bazılarının 
normal bir yaşantısı varken, birçoğunun ciddi sıkıntı-
ları var. Sanatın ve edebiyatın, mülteciler için yaşam-
sal önemi olduğuna inanıyoruz. Sanat ve kültür, insani 
bir ihtiyaçtır ve mültecilerin sıkıntılarını aşarak, ha-
yatlarını tekrar oluşturmalarına yardımcı oluyor.

edebiyata –ya da sanatın diğer dallarına– sığın-
mak, hayatı daha yaşanılır kılıyor hiç kuşkusuz. 
edebiyatın bu sağaltıcı yanının sığınmacı çocuk-
lar üzerindeki etkileri üzerine konuşabilir miyiz? 
Çocuk edebiyatı söz konusu olduğunda çocukların 
hayatlarını ve ilgi alanlarını hikâyeler aracılığıyla 
anlatmaya çalıştığım birçok kitap yazdım ve yayınla-
dım. Çocuk edebiyatının, çocukların sağlıklı bireyler 
olarak gelişebilmelerine katkı sağladığına yürekten 
inanıyorum. Çocuklar, ancak ve ancak okurlarsa eğer 
gerçek bir çocukluk geçirebilirler, yaratıcılıklarını 
ve hayal güçlerini güçlendirebilirler. Ve bunun ana 
dillerinde olması da esastır. 

göçmenlik gibi zorlu bir konuyu, çocuk okuru 
incitmeden işlemeyi başarmak gerek. Çocuk ki-
taplarında bu konuların işlenişini, ele alınışını, 
kullanılan dili nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Kanımca, Suriyeli çocuklarla durumları üzerine ko-
nuşurken bunu pozitif bir dille, renkli bir şekilde ger-
çekleştirmek çok önemli. Problemlerinin üstesinden 
gelebilmeleri için umut ve sevinç içinde, gündelik 
hayatlarından alınan detaylarla yaklaşılması gerekir.

 yetişkinler için de bir yayınevi açmayı planladı-
ğınızı biliyorum. ileriye yönelik başka planlarınız/
projeleriniz, hayalleriniz neler?
Biz İstanbul Pages Kitabevi’ni, büyük bir neşe ve 
umut içinde açtık. Özellikle Türkçe ve Arapça dille-
rinde çeviriye öncelikli olarak yer verdik ve çalışma-
larımıza devam etmekteyiz. İlk günkü heyecanımız 
artarak devam ediyor. Önümüzdeki Haziran ayında 
(2017) Hollanda’daki ilk şubemizi de Amsterdam’da 
açıyoruz.
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Barroux, çarpıcı bir buluşla iki önemli 
sorunu tek bir alegorik hikâyede 
birleştiriyor: göçmenlik ve çevre bilinci…

Paris’te doğan ama Kuzey Afrika’da, Fas’ta büyü-
yen bir sanatçı Barroux. Onu, geçtiğimiz yıllarda 
çıkan iki kitabı sayesinde tanımıştık. Redhouse 
Kidz’in yayımladığı bu iki sessiz eser (Nerede bu 
Fil? ve Nerede Bu Deniz Yıldızı?), küçük okurlar-
da çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen resimli 
kitaplardı. Bu yüzden olmalı, Hoş Geldiniz’i elime 
ilk aldığımda, yine çevreci bir resimli kitapla karşı 
karşıya olduğumu düşündüm. Bir kutup ayısı ile 
tropikal bir maymunu bir araya getiren kapağı da 
düşüncemi destekliyordu elbette. Ne var ki kitabı 
okuduğumda, Barroux’nun, çarpıcı bir buluşla iki 
önemli sorunu tek bir alegorik hikâyede birleştir-
diğini gördüm. Ama bu kez çevre bilinci, ikinci 
planda kalan bir vurgu. Çizerin asıl mesajı göç ve 
göçmen sorunlarına dair.

Hem Fransa’da ya-
şayan Afrikalı göç-
men nüfusun etkisi 
hem de kendi dene-
yimlediği farklı coğ-
rafyalarda yaşam/
çok kültürlülük, 
göçmen sorunlarına 
eğilmek konusunda 
Barroux’ya önemli 
bir motivasyon sağ-
lamış olmalı. 
Hoş Geldiniz’de 
küresel ısınmanın 
en büyük mağdurla-

Yazan: Safter Korkmaz

rından kutup ayılarıyla karşılaşıyoruz önce. Buzulun 
üzerinde sakin, sıradan bir gün onlar için. Ta ki o 
korkunç çatırtıyı duyana dek. İşte küresel ısınmanın 
sonucu, buzuldan kopan bir parça açık denizlere 
sürükleniyor. Üzerinde de 3 zavallı kutup ayısı! Son-
rası… Sonrası göçmenlerin dramı. Hızla eriyen buz 
parçası yüzünden denizin dibini boylama tehlikesi 
yaşayan kahramanlarımız, farklı farklı adalara sığın-
mak isterler. Ama aynı insanların dünyasında olduğu 
gibi, farklılıkları yüzünden hor görülürler, dışlanır-
lar. Binbir bahane ile o adalarda yaşamalarına izin 
verilmez. Nihayet kimsenin yaşamadığı boş bir ada 
bulup, rahat bir nefes aldıklarında, bu kez başka bir 
göçmen grup, 3 kafadar maymun, onların adasına 
gelir. Acaba kutup ayılarının tepkisi ne olacaktır?
Hoş Geldiniz, göçmen sorunları gibi önemli bir gün-
demi, zorlanmadan ve çocukları zorlamadan kolayca 
ele alan bir kitap. Göç ve göçmenliği bir çırpıda 
anlatmakla kalmıyor göçmenlerin maruz kaldığı 
dışlanma, aşağılanma ve benzeri kötü davranışları 
da eleştirel bir gözle çocuğa aktarabiliyor. Yaşanan 
büyük insanlık dramına dair tek söz etmeden, insana 
ve insanlık hâllerine dair en ufak imada bulunma-
dan, simgeler dünyasının sihriyle meselenin altından 
kalkıveriyor Barroux.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

Hoş geldiniz
Barroux

Türkçeleştiren: Oğuzhan Aydın
Redhouse Kidz, 32 sayfa
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Hoş geldiler mi?



 MUTLU OLMAK
TÜM CANLILARIN 

 HAKKI !
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Rotayı Ege’ye çeviren 

Tombik Balık ve arkadaşı 

Benli’nin yolu bu kez 

mülteciler ile kesişiyor; 

iki kafadar, dayanışma 

ve sevginin ne demek 

olduğunu öğreniyor..

“Ödüllü yazar Habib Bektaş, çocuklar için yazdığı 
kitaplarında küçük okurlarını birçok güncel konuda 

düşünmeye davet ediyor.”
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Umut ve hayal  
herkese lazım

Göç ve sürgün, sadece doğdukları topraklardan zorla ayrılmak zorunda ka-
lanları değil, bütün dünyayı ilgilendirir. Çünkü göç dalgaları sığınılan yeni 
topraklarda, kurulmaya çalışılan yeni hayatlarda büyür, yayılır. İnsanlıktan 
nasibini almışlarımız için buradan çıkarılacak ders; bir anda evsiz, ülkesiz 
kalmanın aslında hepimizin başına gelebilecek ortak bir felaket olduğudur. 
Gel gelelim, kimileri de işin kolayına kaçarak önyargı sarmalında hor görü-
lecek yeni birilerini bulmak olarak yorumlar bu hayat dersini. 
Dedektiflik öyküleriyle sevilen, ödüllü yazar Gülsevin Kıral, Umut Sokağı 
Çocukları’nda kalemini bu kez Suriyeli sığınmacılara yönelterek, sürgünün 
hepimizi ilgilendiren sınavını ele alıyor. “Barışa, umutla” ithafı eşliğinde, 
Türkiyeli ve Suriyeli çocukların, ailelerinin endişe ve özlemlerini, hayal ve 
gerçeklerini akıcı bir kurgu ve sade bir dille aktaran yazar, aynı mahallede 
yolları kesişen insanları adeta evimize konuk ediyor. 
FarKlı SeSler eŞliğinde
Her bölümde başka bir anlatıcının söz aldığı dinamik kurgu, okurun aynı 
olayı farklı açılardan görmesine olanak tanıyor. Arkadaşları Yusuf ve Se-

Yazan: Karin Karakaşlı

Gülsevin Kıral’ın ekmek kavgasının herkes için zor olduğunu 
gösteren nesnel tutumu, okura zor meseleleri daha önce 
dikkate almadıkları ayrıntılar eşliğinde tartışma imkânı 
veriyor.
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Umut ve hayal  
herkese lazım

lo’yla mahalledeki otelin arkasındaki boş arsada 
top koşturan Ali, Ali’nin üniversite öğrencisi ablası 
İnci, İnci’nin sosyal medya üzerinden yazıştığı ve 
Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir makale yazmak 
üzere mahalleye gelen yabancı gazeteci Danny, 
aynı oteldeki bir göz odada yaşayan Havva, kardeşi 
Hasan, çocuklarıyla birlikte bir ara dilenmek zorun-
da kalan anneleri ve iş bulmak umuduyla oradan 
oraya koşturan babaları Mahmut, mahallenin Kürt 
sakinleri Berivan ve kızı Rojda ile Berivan’ın haber 
alamadığı için hayatından endişe duyduğu savaş 
bölgesinde yaşayan kızkardeşi Eje, işsiz babasına 
destek çıkmak için lokantada çalışan Murat; tek tek 
sahne alıp, adeta yap-bozun parçalarını tamamlar-
ken, romanın sevimli karakteri köpek Karabaş da 
dile gelerek toplayıcılardan kaçma, yiyecek bulma 
ve iyi insan arama üzerine kurulu günlük hayatıyla 
gönüllere taht kuruyor. 
bir reSmin gÖSterdiği
Tanımadıkları, dilini bilmedikleri bir yerde, küçücük 
bir otel odasında mahsur kalan Havva ve Hasan’ın 
yalnızlığı, okura bir başka dokunuyor. Havva ve 
Hasan’ın tek eğlencesi, divanın arkasındaki duvara 
gizlice resim yapmak. Hasan evlerini bombalamadan 
sonraki hâliyle çiziyor unutmamak için, Havva ise o 
eski, önünde bahçe olan zamanını, hep hatırlamak 
için. Resmetmenin anlamına dair dedikleri, aslında 
darmadağın olan hayatında bir anlam bulmanın 
diğer adı. “Bir keresinde babam resim yapalım diye 
bize kâğıt getirmişti, ama duvara çizmek daha güzel 
oluyor. Kâğıda çizdiğim resim buruştu, üstüne çay 
damladı, değişti. Oysa duvara çizdiğin resim ilk yap-
tığın gibi kalıyor. Ben, hiçbir şey değişmesin, her şey 
aynı kalsın istiyorum.”
Her şeyin bir anda tepetaklak olabildiği bir dü-
zende, değişmeden kalan tek şey sevgi ve daya-
nışmanın gücü. İnsanlar arası doğrudan temasla 
kırılamayacak tek bir önyargı olmadığını, bahsi 
geçen karakterlerin yolu birbiriyle kesişip iletişime 
geçtiklerinde bir kez daha görüyoruz. İletişim için 
ille de dil şart değil. Hasan, takımın zor bir anında 
mahalledeki ekibe dâhil olup “Çakallar” tayfasına 
karşı gollerini atarak kuruyor iletişimi. Günlerdir 
çaresizce iş arayan Suriyeli baba Mahmut, Beri-
van’ın çeviri yardımı ve işaret diliyle anlaşarak, 
Murat’ın çalıştığı lokantada bulaşıkçılığa talip olu-
yor. Sığınmacıları kira için sıkıştıran, mahallenin 

çocuklarına top oynatmayan, gazeteci Danny’yi ise 
yabancı turist olduğu için abartılı bir ilgiliyle karşı-
layan acımasız otel sahibi ise dilini bilen bilmeyen 
bütün karakterlerin kötülüğünü fark ettikleri fazla-
ca tanıdık bir tipleme. 
Zor KonUlara ÇoKlU baKıŞ
Murat’ın kafası sığınmacılar konusunda karışık. 
Bir yanda onların daha ucuza çalışmasını gerekçe 
göstererek işine son verdikleri babasının öfkesi 
diğer yanda kendi gözüyle gördükleri… Gülsevin 
Kıral’ın ekmek kavgasının herkes için zor olduğunu 
gösteren nesnel tutumu, okura zor meseleleri daha 
önce dikkate almadıkları ayrıntılar eşliğinde tartış-
ma imkânı veriyor. Mizah ve ilk aşk heyecanının da 
eksik olmadığı romanda, İnci ile Danny ve Ali ile 
Rojda’nın tatlı heyecanlarına tanıklık ediyoruz. Sadi 
Güran’ın özgün çizimleri de karakterleri gözümüzde 
canlandırmamıza katkı sağlıyor. 
Zor bir toplumsal sorunu, çocukların gözüne ve dili-
ne ağırlık vererek işleyen deneyimli yazar Gülsevin 
Kıral’ın, 2008’de Günışığı Kitaplığı’nda Berber Pire 
Tellal Deve adıyla kitaplaşan, Evvel Zaman İçinde ve 
Ablamı Nereye Kaçırdılar adıyla yayımlanan (2006) 
dosyalarıyla ödüller kazandı. Posta Kutumdan Sihir 
Çıktı (2006) adlı kitabının ardından, polisiye lezzetli 
“Gizli Silahın Formülü Hangi Zarfta?” ve “Ağaçlar 
Yemek Yapar mı?” adlı çocuk öyküleri, Çocuk ve 
Gençlik Yayınları Derneği’nin (ÇGYD) 2006 Sulhi 
Dölek Ödülü’ne değer görüldü. Kıral’ın bu ödüllü 
öyküleri daha sonra, Günışığı Kitaplığı tarafından 
Gizli Formül Hangi Zarfta! adıyla tek kitapta toplan-
dı. Yazarın, İstanbul’un mimari anıtlarının başrolde 
romanları İstanbul’u Çalıyorlar! ve Çalınan Kent de 
“Ömer Hepçözer Dedektiflik Bürosu” adı altında 
dizileşti. 
Gülsevin Kıral, Umut Sokağı Çocukları’nda dünya-
daki zulüm ve kötülüğe direnmek için umut ve hayal 
etmenin hepimiz için nasıl da elzem olduğunu hatır-
latıyor. Ve elbette sevmenin… Ne de olsa, sevince her 
şey başa çıkılır hâle geliyor. 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Anja Tuckermann’ın kaleme aldığı, Tine Schultz’un vinyet tadındaki illüstrasyonlarıyla 
renklendirdiği Herkes Burada! - Bizim Rengârenk Yaşamımız, yetişkin sorunlarıyla dolu 
dünyamızda çocuk olmanın nasıl bir şey olduğuna göz atıyor.

Geçenlerde yaratıcı drama üzerine çalışan bir 
arkadaşla sohbet ediyorduk. Bu, hakkında çok şey 
duyup çok az şey bildiğim bir alan. Sohbet uzadı 
gitti. Arkadaşım ilk derse gittiğinde yaşadığı te-
dirginlikten söz etti. Sonradan öğrendiğine göre 
sadece o değil, oradaki diğer herkes de benzer 
duygular yaşamış: Niye buradayım? Doğru bir şey 
mi yapıyorum? Bu iş için çok yaşlıyım. Bu iş için 
fazla gencim. Geç kaldım. Benim için daha erken. 
Yapabilir miyim? Başaramayacağım galiba… 
Zaman ilerledikçe tedirginlikler yavaş yavaş ke-
nara bırakılmış. Yanlarında kendilerini rahatsız 
hissettikleri yabancı kişiler, bir süre sonra güven 

verici tanıdıklara 
dönüşmüş. Bunun 
sebebi ise hepsinin 
yeniden çocuk ol-
masıymış. Önyargı 
duvarları yıkıldıkça, 
onlar da oyun oyna-
yan çocuklara dö-
nüşmüşler çünkü. 
Çocukluk böyledir 
işte. Karşındaki 
diğer çocuğun di-
liyle, rengiyle, etnik 
kökeniyle, inancıyla, 
zenginliği ya da 
yoksulluğuyla il-
gilenmezsin. O sa-
dece birlikte güzel 
vakit geçireceğin, 
oyununu paylaşabi-

Yazan: M. Banu Aksoy

leceğin biridir. Çocuklar sadece o anda yaşar; o anın 
tadını çıkarırlar. “An”dan çıkıldığındaysa artık yetiş-
kin olmuşuzdur.
Anja Tuckermann’ın kaleme aldığı, Tine Schultz’un 
vinyet tadındaki illüstrasyonlarıyla renklendirdiği 
Herkes Burada! - Bizim Rengârenk Yaşamımız, ye-
tişkin sorunlarıyla dolu dünyamızda çocuk olmanın 
nasıl bir şey olduğuna göz atıyor. Hepimizin on 
binlerce yıl önce Afrika’dan yola çıkan insanların 
torunları olduğumuzu, yani aslında özde hepimizin 
aynı olduğunu söyleyerek söze başlıyor Tuckermann. 
İnsanların geçmişte de bugün de aslında benzer ey-
lemleri yaptığından, benzer duyguları hissettiğinden 
dem vuruyor.  
İnsanın yolculuğunun tarih boyu çeşitli biçimlerde 
gerçekleştiğini anlatan kitap, bazen ekonomik koşul-
lar yüzünden, anadillerini konuşma özgürlüğü olma-
dığı için veya savaş yüzünden çıkılan yolculuklardan 
da söz ediyor. Suriye’den Almanya’ya uzanan bir 
kaçış hikâyesi ve farklı kültürlerden gelen insanların 
aile öyküleri ile günümüz gerçekleri çocuklara tam 
kararında aktarılıyor. 
Anja Tuckermann; dil farklılıkları, inançlar, yabancı 
ülkede yaşamak, farklı olmak, öteki olmak, önyargı-
lar ve tüm bu engellerin nasıl aşılabileceğini söylü-
yor söylemesine ama okura şu soruyu sordurmayı da 
ihmal etmiyor: Bunlar gerçekten de birer engel mi? 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

Herkes burada! 
bizim rengârenk yaşamımız

Anja Tuckermann
Resimleyen: Tine Schultz

Türkçeleştiren: Uğur Önver
Kırmızı Kedi Yayınları, 32 sayfa
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Herkes Burada! Sen neredesin?
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Kayıktaki Çocuk, ülkesini terk etmek zorunda kalan küçük Ahmet’in hikâyesiyle göç 
gerçeğini yüreğimizde duyumsamamıza vesile oluyor.

İbni Haldun’un “coğrafya kaderdir” tespiti, son 6 
yıldır Suriye’de süren savaşla, kendini bir kez daha 
doğruladı. Ortadoğu’nun gördüğü kim bilir ka-
çıncı savaş olan Suriye iç savaşı boyunca evlerini 
terk etmek zorunda kalan insanlar, insanlığın ve 
dünya sistemlerinin en korkunç yüzüyle karşılaştı. 
Günlerce sınır kapılarında bekletilirken salgın 
hastalıklarla ve açlıkla mücadele ettiler. Binlercesi, 
Ege ve Akdeniz açıklarında hayatını kaybetti ve 
daha nicesi hâlâ ülkelerinden uzakta, zor şartlarda 
yaşam mücadelesi veriyor. Ve tabii en büyük acıyı 
yine çocuklar çekiyor. Ege ve Akdeniz’de sadece 
2015-2016 arasında bin mülteci çocuğun hayatını 
kaybettiği düşünülüyor. Henüz dünyayı tanıyama-
dan ölen onca çocuğun yanında binlerce göçmen 
çocuk, erişkin insanların dahi göğüslemekte zor-
landığı nice acıyı göğüslüyor. Savaşın “henüz” uğ-
ramadığı şehirlerde refüjler, alt geçitler ve tüneller 
evsiz Suriyeliler için birer eve, köşe başları, kaldı-

rımlar ve trafik 
ışıkları ise birer 
kazanç kapısına 
dönüştü. Bu şe-
hirlerin yerlisi 
bizler ise her şey 
çok normalmiş 
gibi yaşamaya 
alıştık. Hiç zor-
lanmadık. Bu 
şehirlerin ço-
cukları, ışıklarda 
mendil satmaya 
çalışan, dillerini 
bilmedikleri 
yaşıtlarının başı-

Yazan: E. Nida Dinçtürk

na neler geldiğini pek anlamadılar. Pek anlatamadık. 
Oysaki dünya, 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en bü-
yük göç dalgasıyla karşı karşıya. 
Kayıktaki Çocuk, tam da bu gerçeğin üzerine kurulu. 
Japonyalı Maya Mizuno ile Hollandalı Vonne He-
mels tarafından kaleme alınan kitabın Türkçe çeviri-
si Sevde Tuba Okçu’ya, çizimleri ise “Golden Sweet” 
mahlaslı Melike Koçak’a ait. Kitap, Suriyeli küçük 
Ahmet’in ülkesinde “istenmeyen şeyler” yaşanması-
nın ardından evinden ayrılmak zorunda kalışını ve 
çıktığı yolculuğu anlatıyor. 
Ahmet, ülkesinden ayrıldıktan sonra kayığıyla tam 
sekiz ülke, üç kıta geziyor. Her yerde kendisini yaşıtı 
bir çocuk karşılıyor, onunla oyunlar oynuyor, yeme-
ğini paylaşıyor. Ahmet ayak bastığı her ülke için 
orada kalıp kalamayacağını sorguluyor, tanımadığı 
topraklardan kendine bir ev hayali biçiyor fakat çok 
geçmeden “bazı kurallar” gereği gittiği bu yerlerde 
barınamayacağını anlayıp tekrar yollara düşüyor. De-
nizler boyu bilinmezliğe sürüklenirken ortaya çıkıve-
ren bir mucize, sadece Ahmet’e değil, tüm çocuklara 
umudun ve aydınlığın yolunu gösteriyor. 
Kayıktaki Çocuk, sadece çocuklara göç gerçeğini 
açıklamakla kalmayacak; milyonlarca Suriyeli için ya-
şadıkları toprakları terk etmenin artık bir zorunluluğa 
dönüşmüş olduğunu -ve bu mecburiyetin bir gün he-
pimiz için mümkün olabileceğini- inatla anlamayan 
yetişkinlere de bir şeyler anlatacak güçte bir kitap. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

Kayıktaki Çocuk
Maya Mizuno - Vonne Hemels

Resimleyen:  
“Golden Sweet” Melike Koçak

Türkçeleştiren: Sevde Tuba Okçu 
Timaş Yayınları, 44 sayfa
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Denizler boyu bilinmezlik...
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Tombik Balık Mutluluk Peşinde 
kitabını okuyanlar, Tombik ve 
arkadaşı Benli’yi hatırlayacaktır. 
Türkçeyi ustalıkla kullanan ya-
zarlarımızdan Habib Bektaş’ın 
kaleme aldığı; okuru, çizimle-
riyle bu dünyanın dışında bir 
yerlere götüren Mert Tugen’in 
karakterlere hayat verdiği seri-
nin ikinci kitabında, oyuncu ba-
lıkların ardına düştüm. Bu kez ne 
hınzırlıklar peşinde olduklarını 
merak ederken, aslında içten içe 
bana çok şey öğreteceklerinden 
emindim. Serinin iki kitabını 
arka arkaya okumak, karakterleri 

ve genel temayı daha 
iyi özümsemek açısın-
dan faydalı oldu. 
güZeldir baŞKa 
SUlarda da 
yaŞamaK 
İlk kitaptaki gibi ama 
ondan daha uzun bir 
peşrevle başlıyoruz 
yolculuğumuza… Tom-
bik ve Benli, bu kez bil-
medikleri sularda yüz-
meye cesaret ediyorlar. 
Ayrıca insanların dilini 
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Özgür denizlerin gördüğü en meraklı 
balıklar Tombik ve Benli’nin yolları bu kez 

mültecilerle kesişiyor. Daha önce mutluluğu 
ve dostluğu bulan iki kafadar, şimdi de 
sınırsız bir dünyanın peşinde koşuyor. 

Tombik Balık - Denizler Hepimizin, 
çocuklara duyarlı bir hikâye sunuyor. 

“Mutlu olmak tüm canlıların
 hakkı.

”

İlk kitapta, arkadaşı Benli’yle birlikte mutluluğu bulmak için uzun mesafeler kat 
eden Tombik, bu kez özgürlükler, sınırlar, iyilik ve kötülük gibi hassas konular 
üzerinde düşünmeye zorluyor bizi.

İyilik ve kötülüğün bahçesinde…

öğrenmeleri ve onları anlamaları gerektiğine karar 
veriyorlar. Çoğunluğu çocuk olan bir mülteci tekne-
sinin batmak üzere olduğunu görüyorlar ve çırpınan 
insanlara yardım edememenin üzüntüsü içindeler. 
Benli bağırıyor: “Ama bunların çoğu çocuk!” Evet, bu 
hep böyledir zaten!
Dillerini bilmedikleri için onlara yardım edemiyor-
lar. Bilge Ahtapot’a doğru yola çıkıyor bizim üzgün 
ve şaşkın balıklar. Her zamanki gibi ona akıl danı-
şacaklar. Ama o kadar çok şey geliyor ki başlarına; 
sular tekinsiz, tıpkı yollar gibi… 
inSanlar biriKtirirler
Bilge Ahtapot’tan yardım istemek üzere ona ulaşan 
kahramanlarımız, bu bölümde insanlar hakkında 
garip şeyler öğreniyorlar. Mesela onların kötü kalpli, 
açgözlü olabileceğini ve hiç durmadan yok ettik-
lerini… Öyle doğru şeyler söylüyor ki ahtapot, bir 
çocuğun bunca gerçekle yüzleşmesi insanın içini 
sızlatıyor. 
“Biz hayvanlar, şimdi balıklar diyelim, karnımız doy-
muşsa yani toksak hiçbir canlıya saldırmayız. Yani 
bizim avlanmamız sadece karnımızı doyurmak için-
dir. Ama insanlar öyle mi ya! (…) İnsanlar biriktirirler.
Karınları tokken de avlanırlar. Yiyebileceklerinin on 
katı, yüz katı, bin katı avlanırlar. Sonra da onları sa-
tarlar.”
Durup düşünmek isteyenler burada mola verebilir…
iyiliK mi KÖtülüK mü?
Bilge Ahtapot, insanların dilini öğrenmek isteyen 

Yazan: Gökçe Gökçeer



meraklı balıklara bir şart koşuyor. Onlara ancak 
iyiliğin ya da kötülüğün dilini öğretebileceğini söy-
lüyor. Birini seçmeleri gerek. Bizim akıllı bıdıklar 
buna da bir çare buluyor ve paylaşmayı seçiyorlar. 
Biri birçok dilde iyi anlatıları, diğeri ise kötü anlatı-
ları öğrenecek, birbirlerini tamamlayacaklar. Zaten 
Bilge Ahtapot da onlardan bu çözümü bulmalarını 
bekliyor. Yaşamın kötü ve olumsuz yönlerini anlatan 
sözcükleri Tombik, güzel ve olumlu yönlerini anlatan 
sözcükleri ise Benli öğreniyor. 
Yine bir bot çıkıyor karşılarına. İçi, yeni bir yaşam 
hayaliyle denizlere açılıp canlarını tehlikeye atan 
mültecilerle dolu ve elbette yine çocuklar var. Bizim 
iki küçük balık, boylarına bakmadan, olmaz deme-
den el verip botu itmeye çalışıyorlar. Bu çabayı bot-
taki çocuk, güzel yürekli Hüseyin fark ediyor. Dayısı 
da Hüseyin’in keşfettiği balıkları er geç görüyor ve 
günlerdir aç oldukları için onları yemenin iyi bir fikir 
olduğuna karar veriyor. En azından çocuklar onları 
yemeli ve aç kalmamalılar. Hüseyin’in dayısının kötü 
kalpli olup olmadığını sorgulamak için harika bir 
bölüm. Elbette kötü biri değil, çözüm arıyor. Ancak 
bir çocuğun kalbi, aç kalmak pahasına, mantığı değil 
duyguyu seçiyor ve balıkları yem olmaktan kurtarıp 
gizlice özgürlüklerine kavuşturuyor.
“Mülteci, yaşadığı topraklardan kendi isteği ile 
değil de başka nedenlerle ayrılmak zorunda kalan 
insanlardır. Onların yollara, sulara düşmelerinin tek 
nedeni savaş değil. Ekonomik koşulların dayatmasıy-
la veya açlık nedeniyle de olabilir.” Kendisi de uzun 
yıllar önce, iş gücü göçüyle memleketini terk etmek 
zorunda kalan Habib Bektaş’ın kaleminden bir ülke-
yi bırakıp gitmekle ilgili cümleleri okurken duygu-
lanmamak elde değil. Kitabın sonundaki sorular ise 
kitabı okuduktan sonra tekrar tekrar geriye dönüp 
ne anladığınızı tahlil etmeye yarıyor. Çocuklar kadar 
yetişkinler için de faydalı. Ailece ya da bir ders sıra-
sında okunup değerlendirmeye çok uygun.
Bir zamanlar sınırları koyan bizsek, belki bir gün 
kaldıranlar da biz oluruz! Böylece ne hasret kalır ne 
yollara düşmek ne göç... Son sözüm budur.

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Çizimlerin ifade gücü 
Redaksiyonun titizliği
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“Çocukları küçük kurşunla öldü-
rürler, değil mi anne?” Sırbistan 
sınırına 10 km. uzaklıktaki Boşnak 
şehri Srebrenica’da yaşayan, adı-
nı bilmediğim bir çocuk sormuş 
bu soruyu. Ardından da ne yazık 
ki 11 Temmuz 1995 tarihinde yapı-
lan katliamda henüz dört yaşın-
dayken öldürülmüş.
Bu satırları, Hasan Ali Toptaş’ın 
Harfler ve Notalar kitabında oku-
dum. Çocuğun çığlığının, nasıl 
ruhunu parçaladığını, Toptaş, 
adı geçen kitabında eşsiz diliyle 
anlatır. Ona olan, bana da oldu, 
insanlığım utanç dolu bir acıya 
gömüldü. Bu dünyanın çocuklara 
yaşattıklarına dehşetle, kalbimiz 
kanayarak tanık olmayı sürdür-

dük, sürdürüyoruz.
Medet umdukları 
“küçük kurşunlar”dan 
kurtulabilen binlerce 
çocuk, ölüme eş acılar 
yaşadıkları yaşantılara 
savruldular: Kendi ül-
kelerinde göçmen, baş-
ka ülkelerde mülteci 
oldular. Eurostad ve-
rilerine göre, kriz böl-
gelerinden yanlarında 
yetişkin olmadan Av-
rupa’ya kaçan mülteci 
çocuk sayısı 2016’da 
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Ne yazık ki bu anlatıya ilişkin görüşlerimi, hikâyenin kendi dilindeki özgün biçiminin 
çok daha yetkin ve etkileyici olduğunu umarak, hayal ederek yazıyorum…

Hürremşehir’de yitirdim 
çocukluğumu, hükümsüzdür!

63.300. Kuzey Afrika’dan İtalya’ya uzanan Orta Akde-
niz göç yolunda mülteci çocuklara ve kadınlara yöne-
lik cinsel şiddet, sömürü ve istismar olayları sürekli 
yaşanıyor.
Edebiyatın elbette kayıtsız kalamayacağı bu vahim 
insanlık durumları, çocuk edebiyatında da birçok an-
latıyla karşılığını buluyor. Bu anlatılardan biri de Irak 
ve İran arasında yaklaşık on yıl süren, tarihin kanlı ve 
kirli savaşlarından birinin içindeki bir çocuğun, Ab-
bas’ın yaşadıklarını konu ediyor. Abbas ailesiyle bir-
likte, Irak sınırındaki Hürremşehir’de yaşıyor. Babası 
küçük kayığıyla yolcu taşıyarak, balık tutarak ailesini 
geçindiriyor. Altı kardeşin en büyüğü 19 yaşındaki 
Kasım, savaş başladığında gönüllü olarak çarpışma-
lara katılıyor. Abbas önce babasını, ardından annesini 
ve tüm kardeşlerini şehrin bombalanmasında yitiri-
yor. Kopkoyu bir çaresizliğin, yıkımın ve yalnızlığın 
içine yuvarlanan Abbas’ın tek tutamağı, abisi Kasım’ı 
aramak oluyor. Anlatı boyunca, Abbas’ın abisini bul-
mak amacıyla korkunç savaş koşulları içinde Tahran’a 
gitmek için sürdürdüğü çetin, hüzün dolu yolculuğa 
tanık oluyoruz.
Muhammed Rıza Serşar, hikâyesini, anlatıcının, bir or-
taokul kayıt bürosunda Abbas’ı tanıması ve Abbas’ın 
hayatını yazmak üzere onunla buluşması üzerinden 
kurgulamış. Anlatıdaki paragraflar hem Abbas’ın 
ağzından hem de anlatıcının ağzından birbirini izli-
yor. Bu seçim, kurgunun en özgün yanlarından biri. 
Abbas’a yaşadıklarının anlattırıldığı yerin park olarak 
seçilmesi de işlevsel: Bu parktaki doğanın ve insan 
yaşantılarının huzuruyla, çocuğun yolculuk boyunca 
yaşadıklarının, gördüklerinin karşıtlığı bu seçimle 
somutlaşıyor, çok daha görünür kılınıyor.

Yazan: Cahit Ökmen
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Abbas, ailesini yitirdiği anda, kaçınılmaz olarak 
çocukluğunu da yitiriyor. Hikâyenin en dokunaklı, 
edebiyat tadının da en hissedildiği yerler, Abbas’ın bu 
yitirişle birlikte, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmaya-
cağını kavradığı anlar: “Bundan sonra artık hangi el 
babamın küreklerini öpecek? Kim onun küçük ve külüs-
tür kayığını nehre götürecek? (…) kışın yorgun ve kırgın 
akşamlarında, babamın Fayiz’in şiirlerini okuduğu 
sıcak ve yanık sesinin küçük odalardan duyulmayaca-
ğı doğru mu?”
Ne yazık ki bu anlatıya ilişkin görüşlerimi, hikâyenin 
kendi dilindeki özgün biçiminin çok daha yetkin ve 
etkileyici olduğunu umarak, hayal ederek yazıyorum. 
Bir çocuğun, böylesine sarsıcı acılar ve gerçeklik için-
de geçen hayatı, bu kadar kötü bir çeviriyi ve özensiz 
bir redaksiyonu hak edebilir mi? Anlatım bozukluğu-
nun, noktalama yanlışlıklarının olmadığı neredeyse 
tek bir sayfa yok. “Meydan tabelası var mı yok mu diye 
bakmaya dışarıya baktım.”, “Onun o kadar iyi olma-
yan görünümü ve görünüşte şefkatli olduğunu görünce 
mutlu oldu…”, “Bazı zamanlarda Iraklılar Ahvaz ve 
çevresini topa tutuyor, bazen de düşmanın Ahvaz’a 
doğru hareket ettiği haberini getiriyorlardı.” Daha 
onlarcasını yazmaya yüreğim elvermiyor. Özgün dilde 
kip ve zaman değişimleri o dile içkin bir özellik yarat-
ma olanağı taşırken, metnin taşındığı dilde başka bir 
uyarlama yapılması beklenir, ne yazık ki bu anlatıda 
çevirmenden bu tutumu beklemek ham hayal! 
Çocuk edebiyatı içinde yer alan bir anlatının bakış 
açısına eleştirel bir not olarak şunu da düşmek ge-
rekiyor: Okur, Abbas’ın yaşadıklarının içinden barış 
bilincinin gerekliliğini bir kez daha deneyimleme 
olanağı bulacakken, yazarın, ülkesindeki savaşan 
insanlar üstünden bir kahramanlık miti yaratmaya 
yönelmesi ve bu miti hikâyede birçok kez vurgula-
ması bu olanağın etkisini azaltıyor. Savaşın halkların 
meselesi olmadığı gerçekliği, saldırgan “düşman”a 
direnme eyleminin yüceltilmesine dönüşüyor, acılar 
tek taraflaşıyor. 
Abbasların, Aylan bebeklerin trajedilerini barış 
bilincini içselleştirerek dile dönüştürmek öylesine 
elzem ki!

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

   ISBN   978-605-09-3085-6

 149 786050 930856

M
avisel Yener &

 Aytül Akal
Bu N

e Biçim
 Sunum

?

Öğretmenin bir sunum hazırlamanı istedi. 
Çok heyecanlısın. Nasıl hazırlanırdın? Sınıftaki 

arkadaşlarının seni desteklemesini ister miydin?
 

             Usta yazarlar Mavisel Yener ile 
                 Aytül Akal’ın renkli öyküsü 

               tam sana göre! 

Resimleyen: Hüma Kaya

Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 
hakkında yönetmeliğin beşinci maddesinin 
ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması 

zorunlu değildir.

   ISBN   978-605-09-??

 ??

8 9 10 11 12 13 14

   ISBN   978-605-09-   ISBN   978-605-09-??

 ?? ??

8 9 10 11 12 13 14

      ISBN  978-605-09-4277-4

 149 786050 942774

Küçük kardeşin seni hiç rahat bırakmıyor. 
Sürekli yaramazlık peşinde. Bu sefer de 

okuldaki sergi için özenerek yaptığın resmi 
karalamış. Acaba tüm kardeşler mi böyle? 

Usta yazarlar Aytül Akal ile Mavisel Yener’in 
renkli öyküsü 

tam sana göre!

 Aytül Akal &
 M

avisel Yener
Bu N

e Biçim
 Kardeş?

Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 
hakkında yönetmeliğin beşinci maddesinin ikinci fıkrası 

çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Aytül Akal & Mavisel Yener 

Resimleyen: Esra İlter Demirbilek

   ISBN   978-605-09-??

 ??9 786050 930849

8 9 10 11 12 13 14

   ISBN   978-605-09-3084-9

 149 786050 930849 Resimleyen: Hüma Kaya

Doğum günün yaklaşıyor, okulda harika bir 
kutlama seni bekliyor! O gün arkadaşlarına 

armağan vermek ister miydin? Onlar için neler 
seçerdin? Sevinirler miydi, ne dersin?

Usta yazarlar Aytül Akal ile Mavisel Yener’in 
renkli öyküsü tam sana göre!

Aytül Akal &
 M

avisel Yener 
Bu N

e Biçim
 Arm

ağan?

Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 
hakkında yönetmeliğin beşinci maddesinin ikinci fıkrası 

çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

   ISBN   978-605-09-??

 ??

8 9 10 11 12 13 14

   ISBN   978-605-09-   ISBN   978-605-09-??

 ?? ??

8 9 10 11 12 13 14

   ISBN   978-605-09-3768-8

 149 786050 937688

Yeni okulunda harika bir resim yarışması var. 
Katılmak istiyorsun ama yeni arkadaşların 

sana henüz alışamadı. Yine de katılır mıydın? 
Nasıl bir resim çizmek isterdin?  
Usta yazarlar Mavisel Yener ile 

Aytül Akal’ın renkli öyküsü 
tam sana göre!

 M
avisel Yener &

 Aytül Akal 
Bu N

e Biçim
 Yarışm

a?

Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 
hakkında yönetmeliğin beşinci maddesinin ikinci fıkrası 

çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Mavisel Yener & Aytül Akal

Resimleyen: Esra İlter Demirbilek
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Kötülük timsali bir generalin boğazına kaçan bir 
sineğin kahramanca ölümü çok da mutlu bir son 
olarak değerlendirilmeyebilir. Zaten kitap barış 
ile bitiyor. Peki, barış mutlu son sayılır mı ki? Biz 
insanlar barışı mutlu sondan saysaydık, savaşlar 
çoktan tarihe karışmaz mıydı? Ya barışın altına 
imza atanlar? Onlar suçlu muamelesi mi görürdü?
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Neye şaşırdınız? Savaşa değil de 
onu bitiren sineğe mi?

Savaşı Bitiren Sinek, Bryndis Björgvinsdóttir’in Türkçeye ka-
zandırılmış ilk kitabı olmasına rağmen, İzlandalı yazarın adı 

kulağınızı bir yerden ısırabilir. Zira 2015 yılında İzlanda’nın 
sadece 50 göçmen kabul edeceğini açıklaması üzerine, 

hem yazar hem folklorist kimliğiyle tanınan Björg-
vinsdóttir’in düzenlediği Facebook kampanyası Tür-
kiye’de bile haber konusu olmuştu. 320 bin nüfuslu 
İzlanda’da neredeyse 10 bin kişinin, kampanyanın 

daha birinci gününde, yazarın, “Eğer İzlanda’nın 
daha çok Suriyeli göçmen almasını istiyorsanız, 

kendiniz bir şey yapın!” çağrısına 
uyup, evlerini göçmenlere açmaya 

hazır olduklarını beyan etmesi 
tüm dünyada olduğu kadar ülke-

mizde de şaşkınlık yaratmıştı. 
Evet, biz insanlar, bazı insan-

ların zor durumda olan bazı 
başka insanlara, sanki bunu her insan 

evladı yapabilirmiş gibi yardım eli uzatmasına şaşırıyoruz.  Hele de bunu, 
“Bir odamı ve boş zamanımı paylaşmaktan mutluluk duyarım”, “Giysi, yatak, 
oyuncak… Evimde bir çocuğun ihtiyaç duyduğu her şey var. Suriyeli bir ço-
cuğu misafir etmeye hazırım”, “Göçmenler için yemek pişirebilir, onlara aile 
sıcaklığı verebilirim” gibi çok doğal ifade ediyorlarsa.
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Tam bu noktada insanlardan karasineklere geçebi-
liriz.  Çünkü Savaşı Bitiren Sinek’i okuduktan sonra 
gördüm ki karasinekler de şaşırırmış. Üstelik onların 
şaşkınlığı bizim şaşkınlığa benzemezmiş. Zihinlerini 
en fazla meşgul eden soru şu: “İnsanlar neden böyle 
davranıyor?” 
Hayret ettikleri sadece onlarla aynı dünyayı paylaş-
mamıza rağmen canlarına kast etmemiz ya da var-
lıkları, özellikleri hakkında doğru dürüst bilgi sahibi 
olmadan onlara koyu bir nefretle yaklaşmamız değil. 
Tamam, bunun da nedenini merak ediyorlar tabii. 
Ama ya insanların insanları öldürmesine, birbirleri-
ne saldırıp, evlerini bombalamasına ne demeli? 
İşte, kitabımızın ana kahramanları Hermann Şeker, 
Kolkex ve Sinek adlı üç karasineğin, uzun bir yolcu-
luğun ardından vardıkları Nepal’de, tartışıp çözüm 
bulmaya çalıştıkları en büyük sorun, en korkunç 
insan icadı bu: Savaş!
Oysa Nepal’e başta sadece “daha iyi ve daha do-
yurucu bir hayat” bulmak için gitmek istemişlerdi. 
Yaşadıkları yerde, sinekleri elektrik şokuyla öldüren 
bir aletin giderek daha çok rağbet görmesi üzerine, 
kendilerini evlerinde güvende hissedemez olmuş-
lardı. İyi ki insanlarla televizyon seyretmeye bayılan 
Kolkex, bir belgesel sayesinde, Nepal’da manastırda 
yaşayan keşişlerden haberdar olmuştu. Keşişler di-
ğer insanların aksine karasinekleri seviyor, tüm can-
lılara son derece nazik davranıyor, kimsenin canını 
incitmiyormuş. Bunu duyan üç arkadaşın, Nepal’deki 
manastıra göç etmeye karar verip yola koyulması 
uzun sürmemiş elbette. 
Belki de kaçak yolcu olarak binmeyi planladıkları 
uçaklardan biri doğrudan Nepal’e uçsaydı, yaşamla-
rının kalan kısmını gerçekten de manastırda huzur 
ve güven içinde geçireceklerdi. Ama doğrudan sefer 
bulamadıklarından, Nepal’e varmadan önce, yolları 
Assambad’a düşmüş. Bu renkli, baharat kokuları ve 
şahane lezzetlerle dolu kentte edindikleri dostlar saye-
sinde Assambad’ın tarihi hakkında bilgi edinmiş, şeh-
ri Assam ve Bad’a bölen nehrin iki tarafının birbiriyle 
tekrar savaşa girmek üzere olduğunu öğrenmişler.
Üç arkadaş, karasineklerin “evrenin kaçınılmaz par-
çası” olduğuna inanan keşişlerin yanına ulaştıkların-
da beklediklerinden bile huzurlu bir ortam ve hayal 
ettiklerinden daha büyük bir sevgiyle karşılaşmış. 
Ama aradıkları huzuru yine de bulamamış, bu duru-
ma başta anlam verememişler. 

 Eh, yazımızın başında da dediğimiz gibi sinekler de 
şaşırır. Ama insanlardan bambaşka şeylere…
“Bu yolculuğa çıkarken sadece kendimizi düşünüp 
nasıl daha güvende olacağımızı hesaplamıştık, (…). 
Ama yolculuk boyunca pek çok deneyim kazandık ve 
değiştik. Şimdi, diğerlerinin de iyi bir hayata sahip 
olmalarını istiyoruz.” (s.65) diyen Hermann Şeker 
sonunda kendi ve arkadaşlarının duygularına tercü-
man olmuş.
Sonrası bir kahramanlık ve canını ortaya koymaktan 
çekinmeyen büyük bir sineklik (insanlık değil) hikâ-
yesi.  
Basit ama zeki bir fikir sayesinde askerlerin silahları-
nı işlemez hâle getiren üç sinek sonunda daha fazla 
güç ve kişisel çıkar uğruna Assambad’ı korkunç bir 
savaşa sürükleyen, gözünü kan bürümüş megaloman 
General’i dize getirmeyi de başarmış. 
Kötülük timsali bir generalin boğazına kaçan bir 
sineğin kahramanca ölümü çok da mutlu bir son 
olarak değerlendirilmeyebilir. Zaten kitap barış ile 
bitiyor. Peki, barış mutlu son sayılır mı ki? Biz insan-
lar barışı mutlu sondan saysaydık, savaşlar çoktan 
tarihe karışmaz mıydı? Ya barışın altına imza atan-
lar? Onlar suçlu muamelesi mi görürdü?
Bryndis Björgvinsdóttir her şeye karşın umuda tutun-
mak istiyor. İnsanların savaştan kaçan, daha güvenli 
bir hayat arayan kişilere yardım edenlere değil, bunla-
ra sebep olanlara şaşırdığı bir dünya hayal ediyor. 
Savaşı Bitiren Sinek’in İzlanda Çocuk Edebiyatı 
Ödülü alması, kişisel fikrime göre eserin edebi değe-
rinden çok Björgvinsdóttir’in bu hayaline okurunu 
ortak etmek için ortaya koyduğu yaratıcı çabaya 
dayanıyor. 
Böylece, ödüllü bir kitaptan beklediğim edebi tadı 
almadığımı da açık etmiş bulundum. Tabii bunda, 
özensiz izlenimi veren redaksiyonun da rolü büyük. 
(Örneğin ve gibi bağlaçlardan sonra virgül, aynı söz-
cüğün cümle içerisinde gereksiz sıklıktaki tekrarı, 
şapkasız hâlâ kullanımı ve anlam bozukluğu yaratan 
yazım hataları vb. vb.) Tabii kitabın orijinal dilinden 
değil de İngilizceden çevrilmiş olmasının da kayıpla-
ra yol açabileceği unutulmamalı. 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Kahramanların işlenişi 
Redaksiyonun titizliği
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Sahip oldukları her şeyi yanlarına alıp yola çıkıyorlar bir gece. Günlerce süren bu yolculuk 
sırasında taşıdıkları her şey birer birer azalıyor. Sonunda sınıra ulaşsalar da geçmelerine 
izin verilmiyor…

“Ülkelerinde kalıp savaşsalarmış…” Türkiye’deki 
Suriyelilerden bahsedildiğinde, düşüncelerini bu 
ifadelerle özetleyen insanlara denk geliyorum sık 
sık ve bu kişilerin samimiyetlerini sorgularken bu-
luyorum kendimi: “Ya siz olsanız ne yapardınız?”
Francesca Sanna’nın yazıp resimlediği Yolculuk 
adlı kitap, böyle bir ortama farklı bir soluk ge-
tiriyor. Hikâyenin yeri ve zamanı belli değil. İki 
çocuğun aktardığına göre, mutlu mesut bir hayat 
sürerken, bir gün çıkan savaşın babalarını ellerin-
den almasından sonra, anneleri onları güvende 
olacakları bir yere götürmek istiyor. Korkmadan 
yaşayabilecekleri bir yere…
Sahip oldukları her şeyi yanlarına alıp yola çı-
kıyorlar bir gece. Günlerce süren bu yolculuk 
sırasında taşıdıkları her şey birer birer azalıyor. 
Sonunda sınıra ulaşsalar da geçmelerine izin ve-
rilmiyor. Çocuklar ormanın derinliklerinde korku 
içinde olmalarına rağmen, daima cesur görünen 

annelerinin koynunda 
güvenle uyuyorlar. Ve 
annelerinin aslında 
ne kadar korktuğu ne 
kadar endişeli olduğu, 
çocukları göğsünde 
uyurken ağlayan anne 
resmini görünce his-
sediliyor. Bana göre 
kitabın en güçlü, bana 
en fazla dokunan bö-

Yazan: Sanem Erdem

lümleri, metin ile görsel ifadelerin tezatlık sağladığı 
bu iki sayfa.
Yanlarında taşıdıkları teker teker azalmaya devam 
ederken sınırdan geçmeyi başarıp ormanlar, denizler 
aşıyorlar. Kitap bitiyor ama yolculukları bitmiyor. 
Ellerinde kalan tek şey ise umut, hikâyelerine baştan 
başlayabilecekleri güvenli bir yuva bulma umudu. 
Francesca Sanna, çeşitli insanların göç hikâyelerini 
dinledikten sonra bu kitabı meydana getirmiş. Yolcu-
luk, daha önce çizer ve grafik tasarımcı olarak eserler 
veren yazarın ilk resimli kitabı. Doğal olarak yazarın 
derdini görsel olarak anlatmakta çok daha başarılı ol-
duğunu düşünüyorum, metinler ise şaşkınlık ve korku 
içindeki bir çocuğun naif sesini aktararak resimlere 
eşlik ediyor. Resimlerse naiflikten uzak, hatta yer yer 
ürkütücü bir atmosfer yaratarak metinlerle tezatlık 
oluşturuyor. Umuda yolculuk sona ermeye yaklaşır-
ken, o karanlık atmosfer aydınlanmaya başlıyor. 
Metin ve çizimler olarak iki katmanda okunan Yol-
culuk; çok yakınımızda, hatta içinde bulunduğumuz 
ortamda yaşamaya çalışan insanların ortak hikâyele-
rini asla drama kaçmadan, çocuklar -ve hatta yetiş-
kinler için de- sorular sorduracak şekilde aktarıyor: 
Ya biz de bu durumda olsaydık ne yapardık?

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

yolculuk
Francesca Sanna

Türkçeleştiren: Zeynep Sevde
Taze Kitap, 48 sayfa
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Oturduğu yerden dünyanın her yerinde dolaşan bir 
çocuk için, dünyanın herhangi bir yerinde yaşarken 
evindeymiş gibi hissetmek şaşırtıcı olmazdı.

Yaşadığımız hayattan, gündemden, hatta aynı dili 
konuştuğumuz insanlardan, yollardan, evlerden, 
sokaklardan, işlerden sıkıldığımız anlar vardır. 
Başka bir yere, kimsenin bizi tanımadığı bir yere 
gitmeyi istediğimiz anlar… Bir de bunu hiç isteme-
dikleri hâlde, sevdikleri her şeyden; komşusundan, 
eşyasından, kedisinden, ailesinden ayrı yere dü-
şenler... İstemeden, mecburiyetler yüzünden, belki 
daha kötüsü olmasın diye, belki sevdiklerini koru-
mak için, daha iyi bir gelecek için ya da güvende 
olduğunu hissedebilmek adına... Peki çocuklara 
bunu anlatmak? Bunun güvenli bir yolu var mı? 
Constance Ørbeck-Nilssen, Başka Bir Yerde Yaşa-
saydım? kitabıyla bunu olabilecek en naif, en uy-
gun ve belki de en insani yoldan anlatmayı başar-
mış: Doğru soruları sordurarak. Dünyanın başka 
yerlerinde, farklı hayatlar yaşandığını düşünmeye 
başlayan her çocuğun sorabileceği ve cevabını 

sorgulayabileceği so-
rular bunlar. Neden 
buradayım? Sorusuyla 
başlıyor, dünyanın baş-
ka yerinde yaşasaydım 
ne olurdu diye devam 
ediyor... Kahramanımı-
zın adı yok. Sen, ben, 
biz ya da onlar. 
Milyonlarca insanla 
dolu büyük bir şehirde 

Yazan: Burcu Arman

de yaşayabilirdi, tek başına da... Ya da sokakta, köprü 
altında. Yaşadığım yerde savaş olsaydı diye devam 
ediyor, o zaman nereye giderdi? Peki ya binlerce ki-
şiyle birlikte hiç bilmediği bir yere gitmek zorunda 
kalsaydı? Ne kadar kalacağını bile bilmeden, eve 
dönmek için ne kadar süre geçmesi gerektiğini he-
saplayamadan, taşıyabileceğinden fazlasına sahip 
olmadan... Ya da bütün gün çalışmak zorunda kalsay-
dı? Ya çölün ortasında yaşasaydı? Okyanusta eriyen 
buzulların ortasında ne yapardı? Sellerin bastığı, 
depremlerin sarstığı, her şeyin yeryüzünden bir anda 
silinebileceği bir yerde yaşasaydı? Bütün bunlarla 
nasıl başa çıkabilirdi? Nerede doğduğunu bilen, bü-
tün sevdiklerinin yaşadığı yerden uzaklaşma fikriyle 
nasıl başa çıkabilir? 
Evinin kendi bedeni olduğu fikrini benimsediğinde 
belki. Nerede yaşarsa yaşasın tüm benliğiyle ken-
dini, kendi benliğini sınırlarıyla istediği yerde evini 
yaşatabileceği duygusunu keşfederek. Oturduğu 
yerden dünyanın her yerinde dolaşan bir çocuk için 
dünyanın herhangi bir yerinde yaşarken evinde his-
setmesi şaşırtıcı olmazdı. Yetişkinler için bir ümit, 
çocuklar için daha iyi bir dünya umuduyla..

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk  

Baskı kalitesi

başka bir yerde yaşasaydım
Constance Ørbeck-Nilssen

Resimleyen ve Türkçeleştiren:  
Akın Düzakın

abm Yayınaları, 32 sayfa
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benim hakkımda dedikodu 
yapıyor. Bana yardım et!

Aman Tanrım!!! Yoksa senin de ezeli düşmanının adı 
“Mac” ile başlayıp, “Kenzie” ile mi bitiyor?

Belki de SEN bana tavsiye vermelisin!
Arkadaşın,
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Nikki Maxwell
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              bir neden bul.  
2. Tüyo: En yakın arkadaşlarınla 
              (Chloe ve Zoey) aynı takımda yer al.
3. Tüyo: MacKenzie gibi rakiplerden uzak dur!!!
4. Tüyo: Buz üstünde kayabildiğinden emin ol…

(Brandon’ın da
sevmesi önemli!)
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1. Tüyo: Günlük tutma tarzını keşfet!

2. Tüyo: Gizli mesajlaşmalar için 
                şifreli yazmayı öğren! 
3. Tüyo (En Önemlisi):
   GÜNLÜĞÜNÜ

ASLA
KAYBETME! 

Bilgisayarda mı? Resim çizerek mi?

GHP= Güzel, Havalı, Popüler
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Dizinin kitapları

Sevgili Çokbilmiş,
Sanırım ezeli düşmanım, 
benim hakkımda dedikodu 
yapıyor. Bana yardım et!

Aman Tanrım!!! Yoksa senin de ezeli düşmanının adı 
“Mac” ile başlayıp, “Kenzie” ile mi bitiyor?

Belki de SEN bana tavsiye vermelisin!
Arkadaşın,
ÇokbilmişDiğer adıyla 

Nikki Maxwell
İlişki ve dostluk uzmanı
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BUZ PATENİ YAPARKEN:
1. Tüyo: Buz pateni yapmak için iyi 
              bir neden bul.  
2. Tüyo: En yakın arkadaşlarınla 
              (Chloe ve Zoey) aynı takımda yer al.
3. Tüyo: MacKenzie gibi rakiplerden uzak dur!!!
4. Tüyo: Buz üstünde kayabildiğinden emin ol…

(Brandon’ın da
sevmesi önemli!)

BUZ PATENİ YAPARKEN:
1. Tüyo: Buz pateni yapmak için iyi 
              bir neden bul.  
2. Tüyo: En yakın arkadaşlarınla 
              (Chloe ve Zoey) aynı takımda yer al.
3. Tüyo: MacKenzie gibi rakiplerden uzak dur!!!
4. Tüyo: Buz üstünde kayabildiğinden emin ol…

(Brandon’ın da
sevmesi önemli!)
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Ben olsaydım, masalları çocuğuma okurken biraz bozar, 
annelerle babaların yerini değiştirirdim sanırım. Anneleri 
işe gönderir, babalara yemek, temizlik yaptırırdım mesela.…

Hayal kurmaya ilk başladığınız zamanları hatırlıyor musunuz? Kaç yaşın-
daydınız? Kimin/neyin hayalini kurmuştunuz? Hangi ihtiyacınıza karşılık 
gelmişti kurduğunuz hayaller? 
Ben hatırlıyorum. Henüz 2-3 yaşlarımdayken, babaannem küçük bir kara 
kediyle ilgili bir masala başlamıştı: Gece’nin Maceraları.  Sık sık havale 
geçiren bir çocuktum, geceleri sıkıntıyla uyanır, uzun saatler uyuyamaz-
dım. O uzun karanlık gecelerde başlayan masal, okula başlayana, hatta 
ilkokulun ilk sınıflarına kadar sürdü. Babaannemin uydurduğu bir kediydi 
Gece. Özgür, inatçı, birazcık dikkafalı, dünyayı hatta uzayı gezen, ayılarla, 
penguenlerle, Kızılderililerle ve dev ağaçlarla arkadaş olan, küçük bir kız 
kedi. 
Ben Gece’yle birlikte büyüdüm; bir şeyleri başarma, öğrenme, sevme ve 
sevilme, güven, bir yerlere, birine ait olma, değiştirme ihtiyaçlarımı, soru 
sormayı, dinlemeyi, tartışmayı, sohbet etmeyi, sorun çözmeyi, kendimi 
ve diğerlerini onunla birlikte çıktığım maceralarda öğrendim. En çok da 
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hayal kurmayı… Hayal kurmak öğrenilebilirmiş, önce 
onu öğrenince sonrası kolaymış, gördüm, bildim. 
Gece’yle birlikte yaşadığımız dünyayı nasıl değiştir-
diğimizi bilseniz şaşarsınız. Küçücük aklımın yaratı-
cılığına dönüp baktığımda bugün bile hayret ediyo-
rum. Gece’nin Maceralarını çok sayıda ve çok çeşitli 
masal kitapları izledi. En sonunda da kendi masalımı 
yazmaya başladım, hâlâ silip bozarak ama vazgeçme-
den sürdürdüğüm. Sonra işte, ben oldum. 
Masal dinlemek bir çocuk için neden önemlidir so-
rusuna pedagogların bir dizi yanıtı var: Çocuk kendi 
kültürü ve başkaları hakkında bilgi sahibi olur, sözel 
yeterliliğini artırır, dinleme becerilerini geliştirir, 
hafızası gelişir, ufku genişler, akademik öğrenmeyi 
kolaylaştırır, yaratıcılık ve hayal gücünü teşvik eder 
vs. vs. Haksız değiller, öyledir de.  Benim yanıtımsa 
biraz daha basit, daha sade. Masal dinlemek, küçük 
bir memeli yavrusundan insan çıkarır ya da insan 
adayını insan eder.  
Şimdi elimde yazmaya da okumaya da epeydir ara 
verdiğim masalların dünyasından bir örnek var: 
Uyku Masalları. Yapı Kredi Yayınlarından.  Uykudan 
hemen önce, çocuklarınıza okuyabileceğiniz, kısa, 
küçük ve sevimli 18 masaldan oluşan bir derleme. 
Her birini ayrı bir yazarın yazdığı yeni,  özgün 
masallara yine 18 ayrı çizer hayat vermiş. Uykusu 
gelmeyen, uyumak istemeyen çocuklar, uyumadan 
önce yapması gereken işleri olan fareler, bir türlü 
yorulmayan tavşanlar, yorgun timsahlar, karanlıktan 
korkanlar, yatağında rahatsız edilenler ve daha ne-
ler…  Günün en güzel saatlerinde, ebeveyninin göz-
leri mahmur evladıyla birlikte uzandığı yatağında, 
uykuya dalmadan hemen önce bir solukta okunacak; 
rengârenk çizimlerin çağırdığı yeni hikâyeler üze-
rine birlikte hayal kurabilmenize olanak sağlayacak 
masallar. 
Ancak, masalların tatlılığına, desenlerin şirinliğine 
rağmen neredeyse bütün masallarda göze çarpan 
bir durum var ki insanı, hatta okuma şansları olsaydı 
tavşanı, ayıyı, fili ve timsahı gücendirmeden, canını 
sıkmadan kitabın kapağını kapatmayı engelliyor. 
Bütün sevimliliğine karşın, bu kitap ne yazık ki öyle 
cinsiyetçi, kadına ve kitap özelinde “dişi”ye karşı o 
kadar “negatif ayrımcı” ki insan, yazarlarının ve çi-
zerlerinin çoğunun kadın olduğuna inanamıyor.  Her 
masal bir aileye gönderme yapmasına karşın, ortada 
pek baba/erkek figürü göremiyoruz misal. İnsan ya 

da hayvan, çocuklarıyla ilişki kuran, onlara hikâyeler 
anlatan, diğer zamanlardaysa tüm işleri yapan, yor-
gunluktan bitap düşen anne figürleriyle dolu Uyku 
Masalları. Tipik çocuğu/ailesi için saçını süpürge 
eden anneler bunlar. Çocuklarının her türlü ihtiyacı-
nı tek başına gidermenin, onları korumanın ve kolla-
manın dışında, babanın da hizmetini gören, evlerini 
ve aslında hayatı tek başına çekip çevirmeye çalışan 
anneler. Birkaç masalda rastlayabildiğimiz babalar-
sa, ya masa başında çalışıyor ya sadece horul horul 
uyuyor ya da küçük, gürültüsüz adımlarla onu takip 
eden eşinin “önünde” pat pat pat, gürültülü ayak 
sesleriyle yürümekten başka bir işe yaramıyor. An-
neye yemek tarifleri kitabı, küçük nakış makası ya-
kıştırılırken, babanın pipoyla simgelenmesi de yeni 
masallar yazan, modern zamanlar kadınlarına hiç 
ama hiç yakışmıyor. Çok uzun zaman önce çocukluk 
arkadaşım olan Gece’yi düşünüyorum masalları bir 
bir okurken. “Kız başına” ortalığı hallaç pamuğu gibi 
atmasını, cesaretini, gücünü, erkek kediler ve tavşan-
lar ve köpekler ve insanlarla başa çıkma kabiliyetini. 
Ve tanıdığım en şahane kadını, babaannemi minnet 
duyarak hatırlıyorum bir daha. Gece üzerinden bana, 
“Gece ya da gündüz sokaklar senindir, korkma. Oku, 
meslek sahibi ol. Kocan ya da baban bile olsa, kimse-
nin ardından küçük adımlarla yürüme” diyen kadını…    
Ben olsaydım, masalları çocuğuma okurken biraz bo-
zar, annelerle babaların yerini değiştirirdim sanırım. 
Belki daha çok sayıda ve annenin yanında, onunla iş-
bölümü yapan babalar eklerdim bir yerlere. Anneleri 
işe gönderir, babalara yemek, temizlik yaptırırdım 
mesela. “Masallar, insan adayını insan eder” ya hani, 
çocuğumla birlikte masala masal katar, birlikte kur-
duğumuz hayalin evladımın gerçeğine dönüşmesine 
destek olurdum. 
Yine de belki bir son söz olarak YKY’nin iyi iş çı-
kardığını kabul etmeli. Tertemiz bir baskı, başarılı 
çeviri, iyi işçilik. Bir sonraki kitapta, daha eşitlikçi, 
adaletli ve hakkaniyetli bir dünyaya açılan masalları 
okumak dileğiyle: Yapı Kredi Yayınları iyi uykular 
diler… 

Dilin edebi niteliği
İçerik

Hedef kitleye uygunluk
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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İstiklalimizin peşinde avaz avaz klavyelere abanırken, pamuklara 
sardığımız çocuklarımızı birkaç saatlik eş dost muhabbetinde 
yücel(t)mek uğruna bizzat kendi irademiz ve aklımızla penceresiz, 
güneşsiz odalara tıkıp özgürlüklerini baltalıyoruz…
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Yazan: Olcay Mağden Ünal

Keşke dünyayı çocuklara 
verseydik, hiç değilse  
bir günlüğüne*

90’ların buram buram distopya ve siberpunk kokan gelecek konulu filmle-
rinin birçoğu fos çıktı belki; henüz uçan arabalar gelmedi, halkın çoğunlu-
ğunu oluşturan fakir kesim kanalizasyona yerleşmedi ve neyse ki Güneş bir 
daha doğmamak üzere bizleri terk etmedi. Ancak o filmlerin çoğunda rast-
ladığımız bir şey gerçekleşti sanki: Evet çocuklar hâlâ anne karnında gelişi-
yorlar belki, ancak doğar doğmaz ebeveynlerinin kendi elleriyle yarattıkları 
görünmez fanuslara koyuveriliyorlar. Hâl böyleyken hayalimde devasa bir 
ünitenin içinde sıralanmış çocuklar canlanıyor. Her biri kendi hücresinde 
mahkûm, yaşlarına bakılmadan kendilerine verilen sayısız görevi en iyi şe-
kilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Dışarının kirinden, çamurundan,  karga-
şasından uzakta tutulurken kendileri gibi olanlarla aynı havayı solusunlar, 
aman ha yanlarına başkası, öteki, dış dünyadaki sokulmasın diye bir senelik 
parası ancak yirmi dört aylık krediyle ödenebilecek okullara gönderiliyorlar. 
Oysa bilmem nerenin bilmem ne ekolünü benimsemiş bu okullar, adları-
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nın yanına epey bir yabancı kelime iliştirip, üstüne 
üstlük işi abartarak üç günlük bebekleri bile dolu 
kontenjanları bahane ederek sıraya koyarken ülkenin 
kendi yarınından beklediği “ara eleman” kavramın-
dan bihaberler. Sonrası gelsin sosyalleşme adına 
türlü çeşit aktivite, kurs, ders vs. vs…
İstiklalimizin peşinde avaz avaz klavyelere abanır-
ken, pamuklara sardığımız çocuklarımızı birkaç saat-
lik eş dost muhabbetinde yücel(t)mek uğruna bizzat 
kendi irademiz ve aklımızla penceresiz, güneşsiz 
odalara tıkıp özgürlüklerini baltalıyoruz. Oysa keşke 
dünyayı onlara verseydik, hiç değilse bir günlüğüne; 
allı pullu bir balon gibi verseydik de oynasalardı. Ko-
caman bir elma gibi, sıcacık bir ekmek somunu gibi, 
hiç değilse bir günlüğüne. Bir günlük de olsa öğren-
seydi dünya arkadaşlığı.*  
Kim bilir Kerem Işık da belki ilk çocuk kitabı Özgür 
Çocuklar serisini kaleme almaya başlarken bunları 
düşünmüştür; çocukların nasıl da özgür kalmaya 
ihtiyaçları olduğunu, onları günlük yaşamdan uzakta 
tutmaya çalıştıkça nasıl da yalan bir dünyanın içine 
attığımızı… Yazar serinin ilk kitabı Davetsiz Misa-
fir’de iki yakın arkadaş olan Barış ve Burak’ın sıradan 
ve bir hayli sıkıcı hayatlarının Özgür Çocuklar Top-
luluğu ile tanışmalarıyla nasıl da bir anda değiştiğini 
anlatıyor ki bu da topluluğun iletişim aracı olan 
rüyalar sayesinde oluyor. Başlangıçta Burak’la Barış 
her gece rüyalarında kendilerine bir şeyler anlatmak 
isteyen o aynı tuhaf çocuğu görmeye başlıyorlar, 
sonra iş rüya olmaktan çıkıyor ve bir gün üzerinde 
upuzun pardösü olan bu çocuğu karşılarına dikilmiş 
hâlde buluyorlar. İşte devamlılığı tehlikeye giren top-
luluğu kurtarma görevini de böylece ediniyorlar. İşin 
aslı, kendileri farkında olmasa da bu iki arkadaştan 
biri Özgür Çocuklar Topluluğu’nun lideri olduğunu 
öğreniyor. Gözlerine ve kulaklarına inanamasalar 
da topluluğun düzenini sağlayan Kaptan Kobarde, 
kaptanla aralarındaki iletişimi kuran ve üstlenmeleri 
gereken görevi durmaksızın hatırlatan pardösülü 
çocuk Rubarba, bacaklarının olması gereken yerde 
uçan bir halı olan Grudi, akla gelebilecek ne varsa 
onun rengini söyleyiveren tahta bacaklı Leo’yla çev-
rili yeni hayatları işte bu vesileyle başlayıveriyor. 
İstediği şey olmadığında, olduğu yerde kaskatı kesi-
lip hüngür hüngür ve ne yazık ki ciyak ciyak ağlama-
ya başlayan Rubarba’nın anlattığına göre, dünya üze-
rinde dokuz ila on altı yaş arası tüm çocukların üyesi 

olduğu bu gizli topluluğun amacı, yetişkinler tara-
fından yönetilen ve çocukların durmaksızın istismar 
edildiği gezegende çocukların haklarını aramalarını 
ve birbirlerini olabildiğince kollamalarını sağlamak. 
Üstelik bu topluluğun bir tarihçesi bile var: Gagor 
Komorowski tarafından 1991 yılında Polonya’nın 
Lublin şehrinde kurulmuş. Fakat topluluğun üyeleri-
nin birbirleriyle rüyalar aracılığıyla iletişim kurma-
sını sağlayan kamarot adlı cihaz bozulmuş durumda 
ve onu düzeltecek kişi de Barış’tan başkası değil. 
Neyse ki yalnız değiller, daha önce hiç önemseme-
dikleri bir kişi onlara yardım elini uzatacak: Sınıfın 
en çalışkanı Altuğ.  
Gökçe Yavaş Önal’ın eğlenceli çizimleriyle renklen-
dirdiği Özgür Çocuklar 1 Davetsiz Misafir hareketli 
tasarımıyla da okuma keyfini artırıyor. Serinin ilk 
kitabı olması nedeniyle yazarın yarattığı evren he-
nüz tam anlamıyla kendini belli etmese de Rubarba 
ve Kaptan Kobarde tiplemelerinin konuşmalarıyla 
tarzları bir sonraki macerada da eğlencenin devam 
edeceğinin sinyallerini veriyor. Üstelik sıra dışı olan 
sadece bu fantastik dünyaya ait karakterler değil. Bir 
anda kendi isteğiyle ödevlerini yapmaya ve erken-
den yatmaya başlayan çocuklarındaki değişimi me-
rak edip arada bir Barış’ın kapısında biten anne-ka-
fayla baba-kafa, Altuğ’un dört bir yandan kötü elekt-
rik aldığı için tütsülerle gezen ve daha başka onlarca 
batıl inanca sahip annesi, çocukların şiir okurken 
kendinden geçen, geçmekle kalmayıp sınıfın kontro-
lünü de tamamen yitiren Türkçe öğretmenleri Yusuf 
Bey de kitabın eğlenceli diline katkı sağlıyor. 
*Nazım Hikmet’in Dünyayı Verelim Çocuklara şiirinden alıntıdır. 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği
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Maupassant’ın dünyası tıpkı Jules Verne ve Edgar Allan Poe 
eserlerinde olduğu gibi, okurken bir sinema filminin içine 
girdiğinizi hissettiren güçlü bir görsellikle doludur. 

Eğitim sistemimizin edebiyat müfredatında; Türk öykücülüğünde “olay 
öyküsü”nün öncüsü Ömer Seyfettin, “durum-kesit öyküsü”nün öncüsü ise 
Sait Faik olarak öğretilir. Bu yerleşik tutumun Batı edebiyatındaki karşılığı 
olarak; “olay öyküsü” 19. yüzyıl yazarlarından Guy de Maupassant, “durum 
öyküsü” ise Anton Çehov ile birlikte anılır. Hâlbuki, “olay öyküsü” ve “du-
rum-kesit” öyküsü tanımlamalarının bile aslında son derece akışkan olma-
ları bir yana, yazarların yapıtlarını belirli etiketlerle sınırlandırmak, hem 
edebiyattan alınan keyfe hem de sağlıklı bir edebiyat eleştirisine zarar 
verir niteliktedir. Ömer Seyfettin’in herhangi bir öyküsünde, psikolojik bir 
durumun, “ânın” anlatılmadığını söylemek ne kadar doğru olur örneğin? 
Ya da Sait Faik’in bir öyküsü, sadece bireysel bir tahlile, gözleme mi daya-
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nır? Elbette onun öykülerinde de bir “olay” cereyan 
eder. Nitekim bu tanımlamalar ve kalıp öğretiler 
genellikle öğrencilerin söz konusu yazarlarla tanış-
malarından sonra onları farklı bakış açılarıyla oku-
malarına, hatta belki de okul sıralarından sonra bir 
daha hiç okumamalarına neden olur. Bu kıymetli 
yazarlar ve eserleri, maalesef okul yıllarında edini-
len tozlu bilgiler olarak zihin raflarına atılırlar. Bu 
nedenle, bu yazarların eserlerini gözden geçirilmiş 
baskılarıyla tekrar okurlarla buluşturmak, hem on-
larla yeni tanışacak okurlar hem de onları yeniden 
keşfedecekler için son derece önemli.
İthaki Yayınları geçtiğimiz günlerde Dünya Klasik-
leri serisi dahilinde Guy de Maupassant’ın seçme 
öykülerini, Horla ve Karanlık Öyküler adıyla ya-
yımladı. Titiz bir çeviri ve edisyon örneği olan ki-
tapta yer alan iki önsöz ve bir sonsöz, gerek yazarı 
tanımak gerekse yapıtlarına yeni bir gözle bakmak 
için oldukça faydalı. Göktuğ Canbaba’nın kaleme 
aldığı ikinci önsöz, Maupassant’ın fantastik ve kor-
kuyla kurduğu ilişkiyi, yazarın yaşadığı dönemin ve 
Paris’in tarihsel ve toplumsal koşulları üzerinden 
anlamlı kılarak açıklıyor. Hızlı bir sanayileşme ve 
bilimsel ilerlemenin yaşandığı, biliminsanlarının en 
çılgın buluşlara imza attığı, bir yandan da spiritiz-
macılık gibi medyumluk faaliyetlerinin hız kazan-
dığı bu tuhaf dönemde insan zihninin karanlık ta-
rafının da bir o kadar öne çıktığını, “bilinmeyen”in 
gizeminin Maupassant gibi yazarları nasıl çektiğini 
anlatıyor. Canbaba, “sanatın özgürce icra edildiği, 
kibar hanımların beyefendilerin karamel ve parfüm 
kokulu Arnavut kaldırımlı sokaklarda cirit attığı 
Paris sokaklarında” Maupassant’ın nasıl sisler, ha-
yaletler, fısıltılar; gaipten gelenlere, ölümden sonra 
yaşama, soyut varlıklara, uzaya ve buna benzer pek 
çok gizeme dair insanlığın ilelebet açıklayamaya-
cağı sorular saldığını, keyifle okunan bir üslupla 
dillendiriyor. Maupassant’ın, tıpkı kurduğu çılgın 
fantezileri bir müddet sonra bilimsel buluşlara 
dönüşen Jules Verne gibi, “hayal kurmanın erde-
mini anlamış ve insanoğlunun uzun yıllardan beri 
görmemeyi ya da unutmayı seçtiği gizemi, içinde 
bir çocuk gibi yaşatmış” ölümsüz yazarlardan biri 
olduğunun hakkını veriyor. 
Başta “Horla” olmak üzere, “Hayalet”, “Han”, “Mars-
lı”, “Manyetizma”, “Kesik El” gibi Maupassant’ın 
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43 yıllık kısa hayatının 13 yıl gibi oldukça kısa bir 
dönemine sığdırdığı öykülerin yer aldığı bu nitelik-
li seçki, “insan aklının her şeye muktedir olduğu” 
inancını ters yüz eden, bunu yaparken de okuyucu-
yu heyecanla ürperten, korku ve gizemin içine yer-
leşmiş ince esprilerle gülümseten bir edebi dünya 
sunuyor. Maupassant’ın dünyası tıpkı Jules Verne 
ve Edgar Allan Poe eserlerinde olduğu gibi, okur-
ken bir sinema filminin içine girdiğinizi hissettiren 
güçlü bir görsellikle doludur. Günümüzün Tim Bur-
ton gibi sinema yönetmenlerinin, Adams Ailesi gibi 
korku-komedi dizilerinin, uzay efsanelerini konu 
alan filmlerin ve kitapların, Neil Gaiman gibi bü-
yümeyen çocuklar ve gençler için yazan yazarların, 
Maupassant ve onun gibi yazarlardan etkilendiğini 
düşünmemek elde değil. Derlemeye “Maupassant 
Okumak İçin Güzel Bir Gün” başlıklı şahane bir 
sonsöz yazan yazar Doğu Yücel’in çok yerinde bir 
saptaması var: Maupassant’ın tek marifeti “olay 
örgüsünü” doğru kurmakmış gibi algılanmamalı. 
Yarattığı güçlü görselliğin yanı sıra, anlatıcısının 
okuyucuyla kurduğu samimi ilişki, okuyucuda ya-
rattığı etkili gerilim; empati, korku, tuhaflık, büyülü 
gerçeklik, bilimkurgu hatta masalla dans etme, tek-
rar tekrar okuma isteği uyandırma gibi niteliklerin 
karışımından söz etmeliyiz. Bir tür olarak öykünün 
uzunluğu dolayısıyla tüm bu nitelikleri aynı anda 
karşılayabilmek gerçek bir maharet sayılmalı. Üste-
lik Maupassant’ın karakterleri ve onlara “musallat 
olan” gizemli varlıklar, sorduğu sorular, davet ettiği 
maceralar okuyucunun da hayal kapılarını aralı-
yor. Bazı yazarların eserleri okunduğunda insanda 
yazma isteği uyandırır. O açılan hayal kapılarından 
yeni dünyalara varılır. İlham perileri yazarlara mu-
sallat olur mu olmaz mı bilinmez ama bazı yazarla-
rın bizzat kendilerinin yeni yazarlara ilham perisi 
olabileceğinin örneklerinden biridir Maupassant. O 
hâlde Maupassant’la gerçekten tanışmak için güzel 
bir gün değil mi?
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Hanzade Servi’nin on üçüncü kitabı Hortlaklar Geçidi, rakamın batıl 
karanlığına uygun gotik unsurlarla bezenmiş, meşum gizemlerle 
örülü, fantastik bir gerilim romanı.

Gerilim romanları, gençlik edebiyatının her zaman en çok tercih edilen türleri 
arasındadır. Hele de inandırıcı bir fantazmayla yoğrulmuş, gerçekçi karakterlerle 
donatılmış ve nedensellik ilişkileri “harita gibi” örülmüş sağlam bir kurgu dâhi-
linde kaleme alınmışlarsa, gençler arasında dalga hızıyla yayılmaları işten bile 
değildir. 
Buna karşın, kolay okunmasıyla da tercih edilen bu türün yazımının, okunduğu 
kadar kolay olmadığı üzerinde durulmaz pek. Benzer anlatım ve kurgu kalıp-
larının tekrarından ötürü seri üretim yaftası yer, edebiyat çevreleri tarafından 
sürekli görmezden gelinirler. Gerçekten de şablonların sık sık bire bir kullanıldığı 
türlerden biridir fantastik gerilim; hele de gençlik edebiyatı bağlamında. Ama biz 
okuyanlar, şablonlar dâhilinde bile özgün metinlerin yazıldığını, okuma zevkini 
körükleyecek eserlerin yayımlandığını biliriz. Hanzade Servi’nin bu yazıda söz 
edeceğimiz on üçüncü kitabı Hortlaklar Geçidi de rakamın batıl karanlığına 
uygun gotik unsurlarla bezenmiş, meşum gizemlerle örülü, fantastik bir gerilim 
romanı. 
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Ya Hortlak-
lar Geçidini 
özgürlüğüne 
kavuşturacak ya 
da sonsuza dek 
oradan çıkamay-
acaktı.

      Res imleyen :
     Maria Brzozowska

           HORTLAK-

   LAR  GEÇİDİ

 HORTLAKLAR GEÇİDİ

Hanzade

H
AN

ZADE SERVI

"Doksan dokuz kişiyiz.

 Yüz olduğumuzda, bir daha buradan 

  kurtulamayacağız.
"Doksan dokuz kişiyiz.

 Yüz olduğumuzda, bir daha buradan 

  kurtulamayacağız.

ServiYa Hortlaklar 

Geçidi'ni 

özgürlüğüne 

kavuşturacak ya 

da sonsuza dek 

oradan çıkama-

yacaktı.

Yazan: Mehmet Erkurt
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SoğUK bir SiSe dalar gibi
Kitabın sürprizlerini bozmamak için kimin kim ol-
duğuna pek değinmeyeceğimiz, örnek durumlardan 
pek söz etmeyeceğimiz bir yazı olacak bu. Ama şu-
rası kesin ki karanlık sırlarla dolu bir ailenin öyküsü, 
Hortlaklar Geçidi.
Kitap, hikâyenin daha ileri bir noktasından alınmış 
izlenimi veren bir pasajla başlıyor. Ama bu bir alıntı 
değil. Tanrısal anlatıcının hâkim olduğu romanda, 
başkahraman Andaç’ın kendi sesini duyurduğu ye-
gâne kısım. Ardından, Hanzade Servi’nin alıştığımız 
gençlik sesini duyuyoruz. Yaşıtlarına göre derinlikli, 
bu yüzden de kaçınılmaz surette sarkastik bir baş-
karakter olan Andaç’ın, sevgi ve ilgide hem cömert 
hem de samimi arkadaşı Elvan’la sohbetine tanık 
oluyoruz. Sosyal medya bağımlısı Elvan’la girizgâh 
niteliğindeki bu sohbet ve dâhil olduğu ilk bölüm-
de, nasıl bir kurguyla iç içe olacağımızı anlıyoruz. 
Kitabın kapağının ve girişteki metnin bize vaadet-
tiği gotik gizeme, ilk aşkların, arkadaşlığın, okulun, 
önyargıların, büyümenin, şarkıları ve dizileriyle 
popüler kültürün, sosyal medyaya ve iletişime dair 
toplumsal eleştirilerin eşlik edeceğini anlıyoruz.
Romana hâkim olan gizem, ilk işaretlerini Andaç 
ailesinden söz ederken veriyor. Annesinin bazı konu-
larda farklı davrandığını öğreniyoruz. Ardından, hiç 
beklenmedik bir olay yaşanıyor. Andaç, yavru bir ke-
diye araba çarptığını görüp, yavruyu alelacele en ya-
kın veterinere götürüyor. Tam umudunu kesmişken, 
yavru canlanıyor. Yaşadığı olaya istinaden “Mucize” 
adını alan kediyle birlikte Andaç’ın evine gittiğimiz-
de, annesi ve babasıyla son derece huzurlu bir ilişki 
içinde olduğunu anlıyoruz. Ama gece herkes odasına 
çekildiğinde kulak misafiri olduklarımız, yaklaşan 
karanlığı haber veriyor: Andaç’ın annesi Nihade’nin 
bir yere gitmesi gerek ve Andaç’ı oraya götürmeleri 
mümkün değil. Onu, Kanakar Köyü’ndeki amcası 
Korkut’a bırakmak zorundalar.
Ne zaman ki Kanakar Köyü’ndeki karların üstünde 
ilerleyerek Korkut’un malikâneyi andıran evine varı-
yoruz, gerilim o anda soğuk, sessiz ve kararlı bir sis 
gibi çevremizi sarmaya, biriken soruların cevaplarını 
gözlerimizin önünde yutmaya başlıyor. 
derinliK ve nedenSelliK
Andaç amcasının evine vardığında, annesi ve 
babasının garip davranışlarına kafa bile yorama-

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

dan çok önemli bir sorunla karşılaşıyor: Dışarıyla 
tüm iletişimi kesiliyor. Ne telefonlar çalışıyor ne de 
internet. Evde sohbet edecek birileri olsa yine iyi. 
Amcası Korkut ve evin kâhyası Mimoza Hanım, 
sessizlik yemini etmiş gibi, caydırıcı ölçüde asık 
suratlarıyla birkaç kelimeden fazlasını etmiyorlar. 
Böylece Andaç’ın, bulunduğu yere dair bazı bilgiler 
edinmesi, meraktan öte bir gereksinime dönüşüyor. 
Böylece Kanakar Köyü’nün adı kadar uğursuz geçmi-
şinin ailesiyle doğrudan ilişkisine ve tüm bu muğlak 
senaryo içerisinde kendisinin oynadığı role ilişkin 
sırlar, önünde uzanan macerayı yavaş yavaş örmeye 
başlıyor. Ama bu süreçte yalnız değil. Mitolojik de-
ğinmeler içeren bu serüvende ona eşlik edecek olan 
kedisi Mucize’nin, Kanakar’da tanıştığı ve okurda iz 
bırakacak özellikleriyle Zağnos adlı oğlanın, sınırın 
ötesinden ona seslenen Perviz’in ve tanışacağı kimi 
yan karakterin, kendi öyküleriyle bu süreçte önemli 
rolleri var. 
Karanlık ve aydınlık, gerilim ve huzur, tehlike ve 
güvenlik tezatlarını mekân, karakter ve diyalog üze-
rinden incelikle işleyen romandaki en önemli sorun, 
bu türün genelinde görülen temel sorunla aynı: 
Bilhassa hikâyenin sonlarına doğru hızlanan tempo, 
bu hıza bağlı olarak yer yer sökülen nedensellik ağı 
ve aurasını kaybeden gizemli karakterler. Özellikle 
de romanın başında mekâna ve karakterlere derinlik 
katan ritim, ikinci yarının ortalarında okuru özden 
koparmaya başlıyor. Roman boyunca aslını esasını 
merak ettiğimiz karakterlerle yeterli temasın kurul-
maması, olayların merkezindeki Andaç’la onların 
arasında tatmin edici bir diyaloğun akmaması, anne 
ve babanın Andaç’a ilişkin verdiği bazı kararların 
sebebine tam olarak değinmemesi ve Andaç’ın birta-
kım can alıcı noktalarda “Neden?” sorusunu sorma-
ması, öyküdeki güçlü vaatleri zayıf etkilerle sonuca 
ulaştırıyor.
Maria Brzozowska’nın yarı soyut, suskun ve tedirgin 
desenlerinin eşlik ettiği roman, ritim ve nedensellik-
te zayıflıklar barındırsa da atmosferi ve akıcılığıyla, 
yaz günlerine buz gibi karın ve “öte taraftan” esen 
rüzgârın ürpertici hissini bırakacak nitelikte.
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Mehmet Güler, Doğan Egmont 
tarafından yayımlanan kitabına 
güzel bir isim vermiş: Efsane 
Dolu Anadolu… Kitabın kapak ve 
iç resimleri Gül Oralı tarafından 
çizilmiş. 
Anadolu’nun her yanında efsa-
nelere rastlamak şaşırtıcı değil. 
Sayısız medeniyete beşiklik 
etmiş bir coğrafyada yaşıyoruz. 
Göğsümüzü gere gere atalarımız 
arasında sayabileceğimiz Sü-
merler, “tarih başlasın,” demişler 
ve yazıyı insanlığa armağan 
etmişler. 
Duygu ve düşünceler kil tablet-
lerde can bulunca sözün pabucu 

dama atılmamış. Hitit-
ler, Frigler, Lidyalılar, 
Asurlular, Urartulular… 
Yunanlılar, Romalılar… 
Hiçbiri sesini bırak-
madan terk etmemiş 
bu coğrafyayı… Orta 
Asya’dan gelen atlılar 
efsanelerini de getir-
mişler beraberlerinde. 
Ne büyük bir şans-
tır, insanın yaşadığı 
coğrafyada sayısız 
medeniyetin buluşmuş 
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Binlerce yıl öncesinden gelen efsanelerimiz, bundan sonra da var olmaya devam 
edecek. Onlara kulak verdikçe kendimizi daha iyi tanıyacak, kültürel benliğimizi 
daha fazla sahipleneceğiz. Mehmet Güler, bu yolda değerli bir adım atmış, ortaya 
çok faydalı bir eser çıkarmış.

Yazan: Toprak Işık

Taşı sıksan efsane çıkar  
bizim buralardan!

olması. Kültür insanları için ise paha biçilmez bir 
zenginliktir bu. Mehmet Güler, kalemini Anadolu 
toprağına batırmış; yedi bölgemizden birçok farklı 
efsane sunmuş okura. Bizim olanı bize, güzel bir dille 
anlatmış. Üzerinde yaşadığımız hazineyi hatırlatmış, 
sorumlu bir kültür insanının duyarlılığı ile. Efsanele-
rin seçildiği bölgeler hakkında, okurların kültürlen-
melerine katkı sağlayacak bilgiler de vermiş. 
Marmara’da, Zeus ile himayesindeki tanrıların ma-
ceraları var. Boğaziçi’nin adının nereden geldiğini 
öğrenmek hoşunuza gidecektir mutlaka. Truva Efsa-
nesini okurken kendi öz yurdunu savunma refleksi 
ile Çanakkalelilerin tarafını tutacaksınız.
Dağların denize dik uzandığı, deniz etkisinin içeri-
lere kadar taşınabildiği bölgemizin efsanelerinde 
de yine Yunan uygarlığının izleri hissediliyor. Egeli 
Örümcek Kız Arakhne’nin başına gelenler ibretlik. 
Kral Midas’ın eşek kulaklarından haberiniz varsa da 
onu bir de Güler’in kaleminden okuyun. 
Akdeniz Bölgesi’nde ejderhalar bekliyor genç okur-
ları. Bu uçan canavarlar fantastik edebiyata girme-
den önce bizim efsanelerimizde kanat çırpıyorlarmış. 
Meğer olimpiyat ateşi de ilk defa bizim buralarda 
tutuşmuş.
Bozlaklarıyla meşhur İç Anadolu’nun kültürü, tarih 
öncesinden uzatıyor elini bugünümüze. Tüm Sibelle-
rin adaşı Tanrı Kibele ile yakışıklı Attis’in aşkından 
haberiniz var mı? Okuyun ve bir tanrıçanın gönlüne 
düşmek insanın başına ne işler açabiliyormuş, öğre-
nin. Erciyes Dağı’nın doruklarındaki beyazlıklar, kar 



değil, talihsiz bir gelinin telli duvağıymış aslında.
Sümela Manastırı’nı ziyaret etmişsinizdir belki de. 
O şaheserin duvarlarını süsleyen insan resimleri-
nin gözlerinin oyulduğunu da görmüşsünüzdür. 
Bunu yapan eşeklerin kulaklarını çınlatırken belki 
de manastırın efsanesini bilmiyordunuz. Karadeniz 
efsanelerini okuduğunuzda, yeşillikler arasındaki bu 
mücevheri biraz daha seveceksiniz. Ona biraz daha 
sahip çıkacak ve onun güzelliğine zarar veren mede-
niyet düşmanlarını daha bir içten anacaksınız(!). 
Doğu Anadolu… Dünyanın en ünlü efsanesinin beşi-
ği… Ağrı ona doruğunu sunmasaydı, belki de Nuh’un 
Gemisi ve içindekiler denizin dibini boylamışlardı. 
Bizim dağımız sayesinde kurtuldular ve bugüne 
kadar soylarını devam ettirebildiler. Acaba Malatya 
kayısısı da Tufan’dan sonra mı toprağa düştü? Bu 
lezzetli meyvenin efsanesini anlatmış Mehmet Güler. 
Ve Güneydoğu Anadolu… Nemrut’un yaşadığı, Tan-
rı’ya kafa tuttuğu, bedelini de çok fena ödediği yer. 
“Vur ha vur!”un hikâyesi var orada. Bir de mutlu bi-
ten Karakoyun Efsanesi... Cennete aktığına inanılan 
Fırat’ın sesinde gizli, trajik öyküyü de unutmamalı. 
Her efsanenin sonuna “Bilginiz Olsun” adlı minik 
bölümler de koymuş Mehmet Güler. Kemençenin 
sözcük anlamından, metan gazının kimyasal formü-
lüne kadar çok çeşitli bilgiler içeren bu bölümler, ge-
nel kültüre katkı sağlaması açısından anlamlı olmuş.
Bu güzel kitabın editörlüğü azıcık eksik kalmış. Oku-
yanlar, Boğaziçi Efsanesinin ikinci cümlesinin bu 
saptamayı destekleyen bir örnek olduğunu görecek-
lerdir. Yirmi sekizinci sayfanın altıncı, otuz dördüncü 
sayfanın beşinci satırlarındaki kusurlar ve diğerleri… 
Neyse ki bu hatalar gözün kolayca yakalayıp düzelte-
bileceği türden.
Binlerce yıl öncesinden gelen efsanelerimiz, bundan 
sonra da var olmaya devam edecek. Onlara kulak 
verdikçe kendimizi daha iyi tanıyacak, kültürel benli-
ğimizi daha fazla sahipleneceğiz. Mehmet Güler, bu 
yolda değerli bir adım atmış, ortaya çok faydalı bir 
eser çıkarmış.

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Konunun işlenişi 
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 
/RedhouseYayinlari   /RedhouseKidz

/RedhouseKidz

www.redhouse.com.tr

10 yaş 
ve üzeri

Hayat dertleriyle sevinçleriyle 
akıp giderken Arman ansızın 
kendini bir hırsızlık olayının 

içinde bulur. Bir karar vermesi 
gerekecektir: Sessiz mi kalmalı, 

yoksa gördüklerini polise mi 
anlatmalı?.. 

Yeşil Çekirgeler Zamanı, heyecanlar, 
gerilimler, duygular, arkadaşlıklarla 

örülü bir ilkgençlik romanı. Usta yazar 
Mustafa Hakkı Kurt, değişimlere 

ayak uydurmaya çalışan bir gencin 
hayatından maceralı bir kesiti, yaşamın 
gerçeklerine dokunarak, aydınlık, akıcı 

bir dille anlatıyor.
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Violeta Parra, sekiz yaşındayken tek başına gitar çalmayı öğrenen, on iki yaşına 
geldiğinde ise gitarıyla ailesinin geçimine katkı sağlayan bir kız çocuğu olarak çıkıyor 
kitapta karşımıza.

Beyaz atlı prensler tarafından kurtarılmayı bekle-
yen prenses masallarına alternatif; toplumsal ve 
bireysel mücadeleleriyle tanınan gerçek kadınla-
rın öykülerini anlatan “Anti-Prenses Serisi”,  
NoteBene’nin en iyi işlerinden. Serinin ilk anti- 
prensesi, çocukluğundan itibaren cinsiyetçilikle 
mücadele etmiş ünlü Meksikalı ressam Frida Kah-
lo’ydu. Serinin ikinci kitabında peşinden gideceği-
miz anti-prenses ise Şilili müzisyen Violeta Parra! 
Violeta Parra, sekiz yaşındayken tek başına gitar 
çalmayı öğrenen, on iki yaşına geldiğinde ise gi-
tarıyla ailesinin geçimine katkı sağlayan bir kız 
çocuğu olarak çıkıyor, kitapta karşımıza. Sayfaları 
çevirmeye devam ettiğimizde, daha iyi bir iş bul-
mak umuduyla şehre gitmek için hazırlanan bir 
Violeta görüyoruz. Violeta’ya şık elbiseler verecek 
bir peri yok ama evdeki perdeleri kesip şık bir 

etek dikecek annesi 
ve kız kardeşi var. 
Anti-Prenses Seri-
si’nin sanırım en 
beğendiğim yanı da 
bu. Vermek istediği 
mesajı kolay lokma 
görmüyor, karakter-
lerin hikâyesini hep 
bu mesajları içeren 
detaylarla anlatıyor. 
Kitapta, çocuklu-
ğumuzdan bu yana 
masallarda aşina 
olduğumuz “beyaz 

Yazan: Hazal Baydur

atlı prens”, “sonsuza dek mutlu yaşam” ve “gökten 
düşen üç elma” klişelerine yer yok. Aksine, sanatı 
için evlendiği adamı terk eden Violeta’nın gerçekli-
ğine tanık oluyoruz. Bu, çocuk kitaplarında pek rast-
lamadığımız bir durum.
Evliliğini noktaladıktan sonra, halk türkülerini der-
lemek için Şili’nin kırsal bölgelerinde bir yolculuğa 
çıkan Violeta’nın, içindeki doymak bilmeyen keşfet-
me arzusuyla şehre, 3 binin üzerinde halk türküsüyle 
döndüğü söyleniyor. 
Gelelim kitabın bana göre, en iyi ve en kötü yanla-
rına! Elbette önce iyi olan: Her sayfada bilge bir kuş 
konuyor omzumuza. Bilge kuş konu bağlamında 
kullanılan bir kelimeyi ya da kavramı açıklamakla 
görevli. Mesela daha önce duymadığım bir kelime 
öğrendim bu kitaptan: Otodidakt; kimsenin yardımı 
olmadan kendi kendine öğrenen kişi demekmiş. Keş-
ke tüm kitaplarda böyle bilge kuşlar olsa! Kötü yanı 
ise kitapta akmayan ve havada kalan bir anlatımın 
olması. Her şeye rağmen, çocukları böyle bir sanat-
çıyla tanıştırdığı için NotaBene Yayınları büyük bir 
övgüyü hak ediyor. 
Daha özenli bir baskı ve çevirilerle diğer anti-pren-
seslerin hikâyelerini –ve bana öğreteceği yeni keli-
meleri– heyecanla bekliyorum!

Çizimlerin ifade gücü
Anlatımın akıcılığı ve açıklığı

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

violeta parra
Nadia Fink

Resimleyen: Pitu Saá
Türkçeleştiren: Nergis Turan
NotaBene Yayınları, 24 sayfa

Halk müziğinin peşinde göçebe 
bir prenses: Violeta ParraÇO
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Hikâyeleri oldukça yalın ama tekniği öyle özgündür ki Lionni’nin, bunu ben de yazabilirdim 
diyebilirsiniz ama bu kitabı bende tasarlayabilirdim demeniz oldukça güçtür…

Accademia di Belle Arti di Bologna’da illüstrasyon 
okuduğum yıl, ilk ders haftasında tanıştım Leo 
Lionni ile. Proje dersinde farklı çocuk kitapları 
okunuyor, resimlerine bakılıp, haklarında konu-
şuluyor, hikâye tartışılıyordu. Lionni’nin sanatçı 
ruhlu bir fareyi anlattığı kitabı Frederick de der-
simizin konuklarından birisiydi. O günden bu 
güne fikrim şudur ki; tasarımdan, illüstrasyondan, 
çocuk kitabından ya da sanattan ister anlayın ister 
anlamayın, bir Lionni kitabı gördükten sonra artık 
nerede hangi kitabını görürseniz görün, bu bir iç 
sayfa dahi olsa, onu tanırsınız. 
Hikâyeleri oldukça yalın ama tekniği öyle öz-
gündür ki Lionni’nin, bunu ben de yazabilirdim 
diyebilirsiniz ama bu kitabı bende tasarlayabi-
lirdim demeniz oldukça güçtür. Bu fikirleri nasıl 
buluyorsun, kitapların nasıl bu hâle geliyor soru-
larını da belki hiç romantik olmayacak ama çok 
çalışıyorum diye yanıtlar. Bana kalırsa ilk çocuk 

kitabını 49 yaşında yaz-
mış olmasının verdiği 
bir bilgelik de vardır 
cevaplarında ve kitap-
larında. 
Alexander ve Oyun-
cak Fare’de karşımıza 
çıkan fare Alexander, 
biçimsel olarak Lion-
ni’nin diğer kitabı Fre-
derick’teki fareler ile 
neredeyse aynı. Kolaj 
tekniğiyle yapılmış, 
kenarları tırtıklı, gri ve 
mükemmel olmayan 

Yazan: Hasret Özdemir Gülbay

bir tarla faresi. Tek isteği yalnızca birkaç kırıntı 
olan fare Alexander’ı kim görse çığlığı basıyor. 
Zavallıcık kimseler yokken evde gezindiği bir gün, 
kendisine benzeyen ama kenarı köşesi pek düzgün, 
sırtında bir çevirme anahtarı, altında iki tekerleği 
olan başka bir fare ile karşılaşıyor. Evin küçük kızı 
Annie’nin oyuncak faresi olan Willy, her ne kadar 
kurulmadan hareket edemese de içinde bulunduğu 
durumdan ve herkesin onu sevmesinden duyduğu 
mutluluğu ballandıra ballandıra anlatıyor Alexan-
der’a. Küçük faremiz arkadaş bulduğuna bir yandan 
memnun oluyor olmasına ama kendi yuvasında 
yalnız kaldığında, neden beni böyle sevmiyorlar 
diye üzülmeden de edemiyor. 
Bir gün Willy, Alexander’a, sihirle bir hayvanı başka 
bir hayvana dönüştürebilen büyülü bir kertenkele-
den söz ediyor. Bunu duyan Alexander, Willy gibi 
oyuncak bir fare olabilme ve başkaları tarafından se-
vilebilme hayaliyle kertenkeleyi buluyor. Kertenkele 
mor bir çakıl taşı karşılığında Alexander’ın isteğini 
gerçekleştirebileceğini söylüyor. Günlerce bahçede 
mor bir çakıl taşı arayan Alexander, eve döndüğünde 
Willy’i artık istenmeyen oyuncaklar arasında buluyor 
ve hikâye buradan sonra çok tatlı bir dostluk öyküsü-
ne dönüşüyor.
Kollarınızı açın; sevmek, sevilmek ve hatta birazcık 
da kıskanmak üzerine yazılmış bu güzel hikâye hepi-
nizi sımsıkı kucaklayacak.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

alexander ve oyuncak Fare
Leo Lionni

Türkçeleştiren: Kemal Atakay
Elma Çocuk, 36 sayfa

İmdat! İmdat! Fare var!
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Hep Kitap, Kitapsever Bay Tilki ve Bay Tilki ve Kırmızı İp gibi güzel kitapların ardından yine 
Franziska Biermann’ın yazıp resimlediği, yine Süheyla Kaya’nın Türkçeye kazandırdığı ve 
tabii ki yine severek okuyacağımız yepyeni bir macerayla karşımızda.

Tembel Kedi Josef, dışarıdan bakıldığında çok 
planlı ve düzenli bir kedi. Her gününü “sindirim 
için şekerleme”, “beyin gevşetme ve meditasyon”, 
“vücut bakımı”, “eğitim programı” (bildiğiniz TV 
izleme) gibi etkinliklerle dakika dakika planlanmış 
durumda. Tüm bu faaliyetleri kanepesinde ger-
çekleştiriyor. Günde bir kez ihtiyaç gidermek için 
dışarı çıkıp mecburen bahçenin arka tarafına git-
mek zorunda. Evden çıktığı bu nadir anlardan bi-
rinde komşusu futbolcu köpek Rudi’yle yanlışlıkla 
çarpışıyorlar ve ondan kendisine bir pire bulaşı-

yor. 23 saniyede bir 
“hart!” diye ısıran bu 
pireden kurtulmak 
için tembel kahra-
manımızın harekete 
geçmesi, evinden 
dışarı çıkıp bu pireyi 
başkasına bulaştır-
ması şart. Bizim Jo-
sef macerası boyun-
ca bir hintdomuzu, 
bir inek, bir köpek, 
bir kız çocuğu ve 
genç bir dişi ke-
diyle ahbap oluyor. 
Hepsine dostane 
bir tutum takınarak 
yaklaşıyor, iyilikler 
yapıyor, yardımcı 

Yazan: Nuray Gönülşen

oluyor. Bu yardımları sırasında da hepsine şöyle bir 
sürtünüyor ki pire kendisinden o kişiye geçsin. 
Sonunda pire başkasına geçiyor mu merak edip mu-
hakkak öğrenmek isteyenleri kitabı okumaya davet 
ediyoruz. Ama şu kesin ki bu yolculuk, bu süreç bi-
zim tembel kedimizi iflah olmaz şekilde değiştiriyor. 
Tembel Kedi Josef, güzel çizilmiş, güzel yazılmış bir 
kitap. Kedilerin o hınzır tembelliği çok güzel res-
medilmiş, kedileri sevenlerin bu kitabı sevmemesi 
imkânsız.  Bir de su bulunduğu kabın şeklini alır ya 
hani; bütün gün kanepede oturursan Josef tipi biri 
olursun, bütün gün dışarıda dolaşırsan da başka türde 
biri olursun. Hafta sonları çoğumuz evde oturuyoruz, 
kendimizle beraber çocukları da eve hapsediyoruz. 
Bütün gün/gece TV karşısında veya telefon elinde bir 
“Tembel Kedi Josef” hayatı yaşamayan yok. Hareket 
etmeyi pek sevmeyen çocuklara ve büyüklere bu 
kitabın bir mesajı var: Alın kitabınızı, çocuğunuzu, 
kendinizi, hep beraber bir deniz kıyısına, bir çimenlik 
alana gidin. Yaz geldi! Tadını çıkarın! İnsanlarla tanı-
şın! Yaşayın! Kanepenizden kalkmazsanız, acımasız 
bir pirenin sizi de kanepeye yasladığınız kaidenizden 
“hart” diye ısırdığını duyacaksınız. 23 saniyede bir...

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

tembel Kedi Josef
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Türkçeleştiren: Süheyla Kaya
Hep Kitap, 64 sayfa
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Alın kitabınızı çıkın 
dışarıya, yaz geldi!



36 | iyikitap

Salamlı, peynirli, kurutulmuş domatesli, küçük karidesli ve olmazsa 
olmaz anne yapımı mayonezle hazırlanmış birbirinden enfes 
sandviçler… Ağzınız sulandı değil mi? Peki, bağımlısı olacağınız bu 
sandviçlerin siz daha bir ısırık alamadan çalınacağını söylersem?
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Yazan: Emel Altay

Sandvİçlerİm  
Olmadan Asla!

İlköğretim yıllarının insan hayatının en çılgın maceralarına sahne olduğu-
nu, büyüdükçe bu çılgınlığın yerini, adına normal dediğimiz bir sıkıcılığa 
bıraktığını söylesem, bana katılır mısınız? Çocuklar, mavi gezegenimize 
henüz düşmüş başka bir galaksinin canlıları gibidir. Hayatı algılamalarında-
ki kendine özgülükleri, henüz dünyanın rahle-i tedrisinden geçmemiş –iyi 
ki- hayal güçleri ile ne zaman ne yapacakları, hangi türlü maceralara bo-
doslama girecekleri bilinmez. Karşımızdaki tahminen 10 yaşını geçmemiş 
sevimli bir çocuk: Marin. Ve Marin’in çok büyük bir sıkıntısı var. Kitabın 
adı üzerinde, küçük kahramanımızın başı lezzetli mi lezzetli sandviçlerine 
musallat olan hırsızla dertte. Sandviç Hırsızı, çok renkli çizimleri ve az ama 
öz metniyle sizi bir meraka ortak ediyor: Nasıl biri küçük bir çocuğun bes-
lenme çantasından sandviç çalacak kadar acımasız olabilir? Ama Marin, her 
güne özel hazırlanmış enfes sandviçlerini anlattıkça az da olsa hırsıza hak 
veriyoruz. Hey, burada anne yapımı mayonezlerle harmanlanmış ton balığı 
ve kurutulmuş domateslerden bahsediyoruz! 
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beSlenme ÇantaSındaKi boŞlUK
Marin’in anne ve babası tam bir gurme. Dünyanın 
her yerinden alınmış yemek kitapları, kendilerine 
has tarifler, ev yapımı özel tatlar, özenle hazırlanan 
sofralar, beslenme çantaları… Marin, çok şanslı bir 
çocuk. Her öğlen beslenme çantasında onu, annesi-
nin hazırladığı harikulade bir sandviçin ve babasının 
sevgi dolu notunun beklediğini biliyor. Ama o da ne? 
Bugün günlerden pazartesi, yani en sevdiği sandviç 
günü; salamlı, peynirli ve marullu… Hem de kung-fu 
hocalarının işlettiği gizli bir fırında pişirilen özel bir 
buğday ekmeğinde! Söylemiştik, Marin çok şanslı 
bir çocuk…tu. Beslenme çantasını açıp da ağzını 
şapırdatarak yemeği beklediği sandviçinin yerinde 
kocaman bir boşluk görene dek… O boşluk tüm gün 
Marin’in midesinde var olmaya devam ediyor. Derste 
bir yandan öğretmenin anlattıklarına konsantre ol-
maya çalışan ufaklık, bir yandan da sandviçini çal-
mış olabilecek olağan şüphelilerin listesini yapıyor. 
Ama işi zor, çünkü onun gözünde neredeyse herke-
sin sandviçini çalması için bir sebebi olabilir; çünkü 
annesi dünyanın en lezzetli sandviçlerini yapıyor. 
Günler böyle geçerken Marin kendini kâh açlıktan 
ve sinirden gözü dönmüş hâlde öğretmenler oda-
sında buluyor kâh yemekhanede üst sınıflardan bir 
çocuğun ağzının içindeki sandviç kırıntılarını ince-
lerken… Beslenme çantasına misinaya bağlı zil tak-
maktan, çantasını sınıfın en fakiri Talihsiz Marie’nin 
kimsenin bakmayacağı paltosunun altına saklamaya 
dek her yola başvuruyor. Ama yüz metre öteden gör-
se tanıyacağı sandviçlerine bir türlü kavuşamıyor. 

marın’ın anneSi leZZet toplarını 
HaZırlıyor
Marin’in gözünde şüpheli sayısı artarken, okul mü-
düründen de beklediği yardımı göremeyince sorunu-
nu anne babasına açmaya karar veriyor. Annesi bu 
haberi duyunca dondurulmuş gıdaya bakar gibi bir 
öfke beliriyor gözlerinde. Bin bir özenle hazırladığı 
sandviçlerini oğlunun yiyemediğini bilmek içini 
intikam duygusuyla dolduruyor. Kimyager edasıyla 
hazırladığı ve lezzet topları adını verdiği birbirinden 
garip içerikli lezzet toplarını Marin’in yarınki sand-
viçinin içine enjekte ediyor. Artık sandviç hırsızının 
başı fena hâlde dertte. Ee, oğlunun beslenmesini bu 
kadar önemseyen bir anneyi karşısına almamalıydı. 

ipUÇları baŞarıyla SerpiŞtirilmiŞ
Kitap, daha çok çizimlerle ilerlese de az ama öz 
anlatımıyla sürükleyici bir hikâye çıkmış ortaya. 
Çizimlerin özgünlüğü ve sevimliliğiyle ilk sayfadan 
itibaren Marin’e ve sandviçlerine sempati beslemeye 
başlıyorsunuz. Dikkati çeken bir ayrıntı ise olayların 
büyük kısmının geçtiği okulun 
döküntülüğü üzerine yapı-
lan vurgular… Su dam-
latan, sıvaları dökü-
len tavanlar, kırık 
askılıklar, okurun 
dikkatini bir yere 
çekme konusun-
da başarılıyla 
verilmiş ipuçları. 
Hikâyenin çö-
züm bölümüyle 
birlikte yazar 
Andre Marois’in 
bu ayrıntılarla neyi 
amaçladığını sanırım 
daha iyi anlıyoruz.  

ÖZgün ÇiZgiler ve renKler
Çizer Patrick Doyon, çizimleri ve renk seçimlerin-
deki kendine has ayrıntılarla, ilk kitabında bana 
kalırsa harika bir iş çıkarmış. Bu anlamda Doyon’un 
küçük okuyucularının parlak zekâlarına layık olma-
ya çalıştığını ve onların renkli hayal dünyalarına 
yakışacak zenginlikte sayfalar hazırladığını söyle-
meliyiz. Başkarakter Marin’in etrafını çevreleyen 
diğer tüm karakterlerin, özellikle hoş ayrıntılarla 
bezenmiş müdür karakteri, aynı özen ve zevkle 
hazırlandığı da belli oluyor. Doyon’un Andre Ma-
rois’le uyumunun da Marin’in sandviçleri gibi lez-
zetli olduğunu ve bu işbirliğinin devam etmesini 
istediğimizi not düşelim. Bu noktada, yayınevinin, 
işin hakkını teslim eden baskısını da es geçmemek 
lazım. Redhouse Kidz, yetişkinlere özel janjanlı 
grafik romanlardan eksiği olmayan, çok şık bir işe 
imza atmış.

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Ülkemiz ve dünya tarihinde çok özel 
yere sahip olan Efes’teki bu macera, 
genç okurları bir yandan eğlendirirken 
diğer yandan da antik kentin zengin 
tarihi birikimiyle tanıştıracak…
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Herkesin tarih kitaplarında okuduğu, gezip-görmek için geldiği, tarihsel 
önemi olan yerlerde doğup büyümüş olmak başka bir duygudur. Doğduğu-
nuz yerin özel olduğunu hissetmezsiniz. Öneminin farkına bile çok sonra-
dan varırsınız zaten, büyürken değil. İşte konusu Efes antik kentinde geçen 
Fare Sarayı kitabını ilk elime aldığımda,  MÖ 6. yüzyıla dayanan tarihiyle 
şimdilerde turistik olarak hayli ilgi gören Assos bölgesinde büyüyen bir ço-
cuk olarak, karakterleri kendime özellikle yakın buldum. Bu geçmiş, olayları 
sanki ben yaşıyormuşum gibi hissetmeme ve macerayı daha bir heyecan 
duyarak, karakterlerle benzer duyguları paylaşarak okumama neden oldu. 
Mavisel Yener ve Aytül Akal’ın ortak çalışması olan ve seriyle aynı ismi ta-
şıyan ilk kitap Kayıp Kitaplıktaki İskelet, 2011 yılında Tudem Yayınlarından 
çıkmıştı. Heyecanlı macera, 2014’te ikinci kitap Yaşayan Ölüler’le devam 
ederken bu yıl da üçüncü kitap Fare Sarayı Mayıs ayında okurlarla buluştu. 
Şimdilik üç kitaptan oluşan seri, Türk çocuk ve gençlik edebiyatının iki 
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“Akıl”, “Kader”, “İlim” ve “Erdem”i simgeleyen heykeller…
Akılları karıştıran papirüs… Dehlizdeki tuhaflıklar…

Elinizden bırakamayacağınız bir roman...

Çocuk yazınının değerli kalemleri Mavisel Yener ve Aytül 
Akal, yıllar önce “Mavi Ay” ile başlattıkları şiirli oyunlarını, bu 
kez heyecanlı bir romanla sürdürüyorlar. Usta yazarlar, köşe 
kapmaca oynar gibi kimi kez bölüm bölüm, kimi kez paragraf 
paragraf birbirinin cümlelerinin ardında koştururken, Efes’in 

harabelerinde yaşanan nefes kesici bir romana tanıklık ediyorlar. 
Kayıp Kitaplıktaki İskelet dünya çocuk edebiyatından en başarılı 

kitapların yer aldığı Found in Translation antolojisine seçildi.

ISBN: 978-9944-69-524-4

9 789944 695244

KAYIP KİTAPLIKTAKİ İSKELET-1

2.
 k

ita
p

KAYIP
KİTAPLIKTAKİ

İSKELET-1
Mavisel Yener Aytül Akal

1.
 k

it
ap

www.tudem.com

Kayıp Kitaplıktaki İskelet’te Efes harabelerinde nefes 
kesici bir macera yaşayan Ceylan ve dostları, bu 

defa Antik Kent’te yeni keşifler yapıyor. Ünlü Selsus 
Kütüphanesi’nden Antik Tiyatro’ya uzanan gizemli 

geçitte bulunanlar tarihin gizlerine büyüteç tutuyor. 
Heykellere saklanan sırlar neler? Efes’teki “yaşayan 

ölüler” kimler? Binlerce yıl önce ölmüş olsalar da, 
öyküleriyle Efes’te sonsuza dek yaşayacaklar mı? 

Çocuk yazınının değerli kalemleri Mavisel Yener ile 
Aytül Akal’ın ortak kaleme aldıkları Yaşayan Ölüler 
okurlarını tarih, gizem, merak ve heyecan dolu bir 
serüvene davet ederken kültür bilincini ve insani 

değerleri sorgulamaya yöneltiyor.
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FARE SARAYI
KAYIP KİTAPLIKTAKİ İSKELET-3

Çocuk edebiyatı eserleriyle dünyanın dört bir yanında ödüllere 
değer görülen ve kitapları onlarca dile çevrilen Mavisel Yener ile 
Aytül Akal, ortak kaleme aldıkları “Kayıp Kitaplıktaki İskelet”in 
üçüncü halkasında okurlarıyla buluşuyor.

İlk iki kitabıyla 100 bine yakın okurun hayatında yer edinen ve 
dünya antolojilerine giren maceraların üçüncüsü, heyecan dolu, 
gizemli kurgusuyla okura kültürel miras bilinci, araştırma-sorgulama 
arzusu, tarih sevgisi kazandırıyor.

Kayıp bir arkeolog ve ardında bıraktığı madalyon…

Efes antik kentinde gezinen esrarengiz ziyaretçiler…

Efes’e sahip çıkan iki arkadaşa gelen tehdit iletileri…

Güneşle yıkanan antik taşların gölgelerine saklanan kötülüklere,
çocuklar ve bilge hayvanlar karşı koyacak… Okurlar, yüzyılları 
aşıp günümüze erişen Efes harabelerinin eşsiz atmosferinde tarihi 
soluyarak, nefes nefese bir maceranın parçası olacak…

Yazan: Özlem Toprak

Efes’teki 
sır perdesi 
aralanıyor!
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önemli kaleminin, eşine çok da sık rastlanmayan, 
etkileyici bir edebiyat buluşması örneği. Şiir kitapla-
rı ile başlayan işbirliği, “Kayıp Kitaplıktaki İskelet” 
serisiyle farklı bir yere evrilmiş. Kapakta iki ayrı ismi 
görmeseniz, iki yazarın ortak kaleminden çıkan bir 
çalışma olduğunu asla tahmin edemeyeceğiniz bir 
metin. Sade, akıcı anlatımı, merak uyandıran öğe-
lerle bezenmiş kurgusu ve aralara yedirilmiş birçok 
bilgiyle harmanlanışı yazarların ustalık dönemi veri-
mi olduğunu düşündürüyor. 

merKeZ üS eFeS
“Kayıp Kitaplıktaki İskelet” serisinin üç kitabı da 
Efes antik kentinde geçiyor. İzmir’in Selçuk ilçesin-
de bulunan Efes Antik Kenti; Roma, Yunan başta 
olmak üzere farklı medeniyetlerin esintisini içerir. 
Oldukça büyük olan bu kentte, kütüphane, tapınak-
lar, uzun yollar, gizli geçitler ve konaklamayı sağla-
yan yapılar bulunuyor. Kuruluşu MÖ. 6000 yıllarına 
dayanan, tüm tarihi eserleriyle anıtsal kent olarak 
kabul edilen Efes harabelerinin en görkemli yapıla-
rından biri olan Celsus Kütüphanesi ise serinin ana 
mekânı olarak seçilmiş. 
Yazarlar, antik kentte adeta bir geziye çıkarıyor ço-
cukları. İyi bir rehberlik hizmeti de sunuluyor denile-
bilir. Arkeolojik gizemlerle örülü kurgu, çok tanıdık 
mekânlarda gezinen karakterleri de sahici insanlar 
gibi duyumsatıyor okura. Özellikle kitabın sonun-
daki fotoğraflar, metindeki her bir kahramanı ete 
kemiğe büründürüyor. Efes’e gitseniz hepsini orada 
görecekmişsiniz gibi hissediyorsunuz.
Tarihin ışığında, antik kentin sokaklarında geçen 
gizem ve arkadaşlık dolu sürükleyici serinin son ki-
tabı Fare Sarayı’nda heyecan doruk noktasına ulaşı-
yor. Ören yeri bekçisi olan babasının suçsuzluğunun 
kanıtlanmasının ardından zor günleri geride bırakan 
Ceylan ve arkadaşı Ali, bir nebze rahat günlerin baş-
lamasıyla bir blog yazmaya karar veriyorlar. Bu blog-
ta Efes’in güzelliklerini, tarihini, yaşadıkları olayları 
paylaşmak istiyorlar. 
Maceranın odak noktasını oluşturan iskeletin gizemi 
hâlâ çözülememişken, bölgedeki kazı çalışmasına 
katılan bir arkeoloğun kaybolması ve harabeler ara-
sında tuhaf davranışlar sergileyen iki yaşlı kadının 
varlığı macerayı bambaşka bir yere taşıyor. Ceylan ve 
Ali’nin blogtaki yazılarına, sosyal medya üzerinden 
gelen tehdit mesajlarıysa heyecanı giderek artırıyor. 

Ve elbette kitaba fabl tadı veren en önemli unsur 
olan Hayvanlar Dedektiflik Bürosu üyeleri; düğüm-
lerin çözülmesinde önemli role sahip Çelimsiz, Cey-
lan’ın çok sevgili kedisi Efes, ekibe sonradan katılan 
sevimli kedi Miro, sık sık bilgeliğine başvurulan 
Baykuş Serapis, iyiliği ve yavaşlığıyla ekibin vazge-
çilmez üyesi kaplumbağa Kapkap ile sonradan ara-
larına katılan Ponpol ve yavrularını da anmak gerek. 
İçgüdüleri ve zekâlarıyla hareket eden bu sevimli 
hayvanlar, romanın kurgusu içerisinde insanlarla eş-
değer öneme sahip. Efes’in antik taşlarının arasında 
meydana gelen ve ucu gizemli Fare Sarayı’na daya-
nan esrarengiz olaylar zincirinin çözümünde hayvan 
kahramanlarımızın rolü büyük. 
Kitabın bu sürükleyici akışı ve hızlı ritminin Saadet 
Ceylan’ın çizimleriyle güçlenmesini beklerdim. Bu 
noktada romanın sonundaki görsel katkıları bir yana 
bırakacak olursak, çizimlerin ağırlıklı olarak karakter 
odaklı kaldığını ve olay anlarına odaklanmadığını 
söylemek mümkün. 
Bu serinin bir özelliği de bağımsız kurgusundan ötü-
rü istediğiniz kitaptan okumaya başlayabiliyor olma-
nız. Kitapların her biri birbirini takip eden nitelikte 
ama kendi içinde de bütünlük arz ediyor.  
Yazarların 2011’de yayımladıkları serinin ilk kita-
bı, dünya çocuk ve gençlik edebiyatı için kazanç 
olacağı düşünülen kitapları İngilizceye çevirerek 
tanıtmak amacıyla Found In Translation kuruluşu 
tarafından düzenlenen yarışmaya girmeye hak ka-
zandı. Bu yarışmada ilk altı kitap arasına seçilerek, 
Found In Translation’ın sayfasında paylaşılan anto-
lojide yayınlanan Kayıp Kitaplıktaki İskelet -1’in bu 
başarısı ve maceranın kendi ritmi diğer kitapların 
yazımı için yazarlarına, besbelli farklı bir motivas-
yon sağlamış.
Ülkemiz ve dünya tarihinde çok özel yere sahip olan 
Efes’teki bu yeni macera da genç okurları bir yandan 
eğlendirirken diğer yandan da antik kentin zengin 
tarihi birikimiyle tanıştıracak. Sırlarla dolu bu yolcu-
luk keyifli bir okuma vaadediyor. 

Dilin edebi niteliği 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Yetenek(siz), sıradan bir ortaokul öğrencisinin yolunun, sıra dışı öğrenci-
lerle çakışmasından doğan bir hikâye. Derslerinde genel olarak vasat, kimi 
zaman da ortalamanın altında bir performans gösteren Donovan Curtis’i 
arkadaşlarından farklı kılan belki de en önemli özelliği, dürtülerine karşı 
koyamayan, uslanmaz bir muzip olması. Okulda ne vakit tuhaf bir olay 
yaşansa altından Donovan çıkıyor. Ve bu olaylar, kısa zamanda anlıyoruz 
ki öyle ufak tefek, göz yumulacak şeyler de değil. Çoğu zaman büyük ses 
getiren, maddi hasarla birlikte gelen, ortalığı kasıp kavuran, okulun olağan 
gündemini toza dumana bulayan olaylar. Absürd hikâyelerde hep olduğu 
üzere, Donovan’ın da iki yakın arkadaşı vardır. Çocuklar “üç kafadar” ni-
telemesiyle manşetlere çıkabilecekken ihale hep Donovan’ın üstüne kalır 
çünkü sahiden de tüm denemeleri yapan, meraklara kapılan, dürtülerinin 
peşinden giden -aslında bir anlamda doğasına teslim olan çocuk, Dono-
van’dır. Diğer ikisi kışkırtmak ve geride durup olacakları izlemekle yetinen 
sönük, hatta bela yaratacak tiplerdir. 
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Hangimiz 
normal? 
Normal  
olan ne? Yazan: Sema Aslan 

Gordon Korman, tamamen tesadüfi 
nedenlerle üstün zekâlı çocukların 
devam ettiği bir “akademi”ye yolu 
düşen, vasat öğrenci Donovan Curtis’in 
etrafında gerçekleşen bir dizi heyecanlı 
olayı aktarırken, eğitim anlayışımız ve/
veya kategorik düşünme heveslerimiz 
üzerine önemli sorular soruyor.
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Daha en başından itibaren şüpheleniyoruz ki Dono-
van, ne beceriksiz ne aptal ne de kötücül bir çocuk. 
Belki tamamen başka nitelikleri var; belki bünyesine 
ilk anda göremediğimiz, fark edemediğimiz, ortaya 
çıkarılmayı bekleyen gizli bir yetenek nakşedilmiş. 
Bilmiyoruz… Fakat öğrenmek için bir fırsat geçiyor 
elimize. Donovan Curtis, tamamen saçma bir hata 
sonucu, üstün yetenekli, süper zeki çocukların oku-
duğu bir okula transfer oluyor. Çok aşamalı ve zor-
layıcı bir dizi sınavla öğrenci kabul eden bu okulda 
çoğu birbirinden farklı yeteneklerle donanmış; bir 
kısmı da bu dünyaya baştan ayağa yetenek ve zekâ 
olarak gelmiş bir grup çocukla aynı okulda okumaya 
başlıyor. Donovan’ın ailesi, tam da az evvel olasılık 
olarak ortaya koyduğumuz şeyi düşünüyor bu nok-
tada: Bu çocukta özel bir şey olduğu belliydi, sadece 
keşfedilmesi gerekiyordu. 
Yetenek(siz), çok hızlı akan, okuru peşinden sürük-
leyen bir kitap gibi başlamıyor. İlk satırlarda, canı 
sıkılan bir ergenin oyalanmalarıyla oyalanıyor gibi-
yiz(dir). Ne zaman sistemler, yaklaşımlar, beklentiler 
ve insanlar karşı karşıya geliyor, hikâye de o zaman 
ilginçleşiyor. En temelde günümüz eğitim sistemi 
içinde ebeveynlerin, eğitimcilerin, uzmanların sor-
guladığı (ya da sorguladığını umduğumuz) temel bir 
soruyu gündemine almış yazar: Normal nedir? Eği-
timden beklediğimiz tam olarak nedir? Çocukların 
hangi yolu izlemesi onların sağlıklı bireyler olması 
için daha anlamlıdır? Önceliklerimiz neler olmalıdır? 
Ya da daha düz ve kısa bir soruyla şöyle de diyebi-
liriz: Dünyayı kurtarmak çocuklara mı vazife oldu? 
Dertlere deva, hastalıklara ilaç, küresel ısınmaya çare 
hep bu yeni / yetişmekte olan süper jenerasyondan 
gelecek! Sosyal adaletsizlikleri, savaşları, doğa kat-
liamlarını ve hatta sevgisizliği yarının yetişkinleri 
çözecek. Ama bu arada “bugünün çocuklarına” ne 
olacak?
Tüm bu temel soruları, yetişkinlere hikâyesi aracılı-
ğıyla ayna tutarak soran yazar, bir diğer taraftan da 
çocuklar arası adaletsizliklerden, duygudaşlıktan, 
dayanışmadan, heveslerden ve tabii maceralardan 
beslenen yan hikâyeler kurarak, neyin fazla ve neyin 
eksik olduğunu araştırıyor. Daha kitabın adından 
başlayarak hep bir eksiklik vurgusu var. Bölüm baş-
lıklarında yer alan yetenek(siz), başarı(sız), hoşnut(-
suz), kontrol(süz) gibi… Bu vurgular bazen doğrudan 
anlatılmak isteneni karşılasa da kimi durumlarda 

içlerine şüphe bulaşmış yarı soru ya da saptama söz-
cükleri olarak kalıyor. 
Üstün zekâlı çocuklar, çoğunlukla hâllerinden 
memnun değil; en büyük sorunları “normal” olama-
mak, yoğun bir baskı altında ezilmek. Öte yandan,  
“ortalama” zekâ ve yetenekteki çocuklar da memnu-
niyetsiz. Onların da dertleri; imkânların kısıtlılığı, 
kendilerini destekleyecek yetişkin tavrının eksik-
liği ve bireyselliklerine, kendiliklerine, “öyle” oluş-
larına saygı gösterilmemesi. Süper zeki mi yoksa 
bir baş belası mı olduğu hikâye boyunca konunun 
taraflarınca defalarca kez sorgulanan Donovan 
Curtis, bu yol ayrımında, yani hikâyenin kilidinde 
anahtar kişi olarak çıkıyor karşımıza. O, her iki 
dünyayı da görmüş, yaşamış bir çocuk artık. Hem 
fikirleri hem de duyguları daha kapsayıcı –bunu 
kendinden kendi de ummadığı hâlde!
Son olarak:
Herkesin kafası karışık olduğu için, kitaptaki eğitim-
cilerin de kafası karışık. Yazar, bu noktada başarılı 
bir yansıtma yapıyor; yetişkinlerin iç sorgulamaları-
na, onların sesinden yer veriyor. Ayrıca, çocukların 
–gerek yetenekli, gerek yeteneksiz olanların aidiyet 
konusuna dair sorularına da doğal bir akışla yer açı-
yor. Kim, hangi okula, ne tür bir sosyal topluluğa ait, 
nasıl bilebiliriz? Ait olduğumuzu düşündüğümüz yer 
ve “diğer taraf” hakkında ne kadar şey biliyoruz?  
Kitabın bir diğer başarısı da yazarın kullandığı alt 
malzeme. Okur, sahiden de üstün nitelikli çocukların 
aşağı yukarı nelerle meşgul olduğu, ne tür bir ru-
tinden boğulmadan çıkabildiği konusunda iyi kötü 
“korkutucu” bir fikre kapılıyor. Sahneler gerçekçi; 
sistem, sistem gibi dimdik karşımızda. Bu atmosferin 
Donovan üzerinde de etkili olduğunu görüyoruz. Fa-
kat burada kast edilen etki, bütünüyle olumsuz değil; 
Donovan, daha anlayışlı, eşitlikçi, özsaygı ve yaratıcı-
lığa açık eğitim modelinin olumlu etkilerine de “ma-
ruz” kalarak, eski okuluna dönmesi gerektiğinde her 
şeyi, tüm dersleri birden bire “anlayıverdiğini” fark 
ediyor mesela. Diyebiliriz ki Yetenek(siz) bu anlam-
da, hem eğlenceli hem de deneysel bir hikâye. 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Leo, önünde metrelerce uzanan iş listesine inat, ayaklarını uzatmış, kendiyle baş başa. Ya 
siz? Bir durup nefeslenin. Emin olun yavaşlamak hem size hem de çevrenize iyi gelecek.

Her ailenin hayalinde ideal bir çocuk vardır. Plan-
lı, programlı ve titizdir, o çocuk. Okuldan gelir 
ödevlerini yapar. Yatağını toplar, yemek seçmez, 

büyüklerini sık sık 
arar, ev işlerine yardım 
eder... Ama idealin 
gerçeğe dönüştüğü 
yerde ona artık “ideal” 
denebilir mi? Ütopya 
“olmayan yer” ise o şey 
“olduğunda” ütopya 
sürer mi? İşte tam bu 
noktada kahramanımız 

Leo imdadımıza yetişiyor ve bize 
bir ideal çocuk olarak mükem-
melliğin ve planlı programlı 
olmanın aslında ne kadar da 
insan doğasına aykırı olduğunu 
anlatıyor.
Benden Bir Tane Daha Olsa, 
çağımız insanının dileklerine 
tercüman bir şaheser. Ona şahe-
ser demekte beis görmüyorum, 

Yazan: Hazal Çamur

çünkü Peter H. Reynolds’ın daha önce Nokta ve Mış 
Gibi ile kanıtladığı zekâsı burada da devrede.  
Bir çocuk kitabı görünümünde, modern zamanlar 
eleştirisinden bahsediyorum; hepimizin yarasına 
parmak basan, ama cevabı da küçücük cildinde giz-
leyen özel bir eserden. Hedefi on ikiden vuran ve lafı 
hiç mi hiç dolandırmayan güçlü bir kitaptan. 
Sorumluluklar ve yapılacaklarla dolup taşan gün-
delik yaşamımızda, “ah, benden bir tane daha olsa,” 
diye düşündüğümüz o kaos anlarında, dileklerimizin 
kabulünün aslında nasıl da sorunu öteye taşıyan bir 
şey olabileceğini anlatıyor bu eser.
Leo, günlük iş planları boyunu çoktan aşmış, buna 
rağmen listesini tamamlamak için her gün koştu-
ran, hiçbir maddesini atlamayan ve plana sıkı sıkıya 
sadık kalan bir çocuk. Ama artık işler baş edilmez 
aşamaya geldiğinde kendisinden bir tane daha dile-
yecek kadar da bizden biri. İşte bu anda onun dileği 
kabul oluyor ve kapıdan bir başka Leo giriyor. Fakat 
işler yine yetişmiyor. Böylece dilek tekrarlanıyor. 
Bir Leo daha geliyor. Leo’lar arttıkça artıyor. Ellerin 
parmaklarını geçiyor sayıları; fakat gelin görün ki 

“Bir elin nesi var” sorusuna 
beklenen cevap geldi!ilk
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Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

yapılacaklar listesinde hiçbir azalma yok. Çünkü 
Leo’ların sayısı arttıkça yapılacak işlerin sayısı da 
doğru orantılı olarak artıyor. Bu artış sonucu omuz-
lar daha çok çöküyor. Kahramanımız, dilekler ve 
Leo’larla dolu bir kısır döngüyle boğuşurken, bu kı-
sacık eser de mesajını güçlü biçimde veriyor: Çözüm 
bizden başkasında değil! İşler sürekli çoğalırken, Leo 
döngünün bir adım ötesine adım attığı anda, diğer 
Leo’lara ihtiyacı kalmıyor. Sırt üstü yatıp da listede 
hiç olmayan bir şeyi yapmayı seçtiğinde yani hayal 
kurmayı tercih ettiğinde, ortada ne sorumluluk ne de 
plan program kalıyor.
Leo’nun her şeye getirdiği bu basit çözüm pek ço-
ğumuzda, “Ama benim yapacak çok işim var! Başka 
şeye vaktim yok!” haykırışlarıyla karşılık bulacaktır 
muhakkak. Fakat sorun da bu ya zaten. Eserin usta 
yazarı ve çizeri Peter H. Reynolds, bu küçücük ki-
tapta bize, kendi tecrübesinden yola çıkarak vurucu 
bir cevap veriyor. Katıldığı bir zaman yönetimi se-
minerinin, onu oldukça planlı ama aynı zamanda 
fazlasıyla dolu bir iş programına soktuğu fark etmesi 
bu kitabın ilham kaynağı oluyor. Anlayacağınız Rey-
nolds, hem iş yoğunluğuna dair itirazlarımızı hem de 
Leo ile paylaştığımız dileği, en az bizim kadar tecrü-
be etmiş bir isim.
Sanki klasik “İki elin sesi var. Bir elin nesi var?” soru-
sunun yanıtı Benden Bir Tane Daha Olsa’da saklı. Ki-
tap, hafta sonları kurslarla, derslerle ve aktivitelerle 
hınca hınç doldurulmuş çocuklar kadar sevdiklerine 
bile vakit ayıramayacak denli başı kalabalık yetiş-
kinlere de hitap ediyor. Çoğu kez çözümün, problem 
kadar karmaşık olmadığını gösteriyor bize. Ama 
bizler modern hayatın çarkları arasında turlamaya 
öyle kaptırmışız ki kendimizi, bu koşuşturmacanın 
dışında bir yaşamı düşleyemiyoruz. Dahası, size bir 
şey söyleyeyim mi? Bizi bu kısırdöngüye mahkûm 
eden de hayal kurmayı bırakmış olmamız!
Leo şimdi önünde metrelerce uzanan iş listesine 
inat, ayaklarını uzatmış, kendiyle baş başa. Ya siz? 
Bir durup nefeslenin. Emin olun yavaşlamak hem 
size hem de çevrenize iyi gelecek.
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Hayal et ve 
gerçekleştir, 
çünkü zaman 
çok kısa...
Bir avuç çocuğun hayallerini 
gerçekleştirmek üzere çıktıkları 
yolculuğun hem kahkahalar attıran 
hem hüzünlendiren hikâyesi...
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Büyüklerin, çocuklara sıradanı olağanüstü göstermek için yapmayacağı şey yok. Oysa 
çocuk kendi dünyasında ejderhalarla, dinozorlarla heyecan duyarak ama varlıklarını son 
derece olağan bularak konuşuyor.

Gözler kocaman açılmış (biraz zorlanmış mı ne?); 
sesine, “şimdi bir kuyruklu yıldız balkona çarpıp 
geçmiş” gibi hayret ve “yıldız tozları balkonda kal-
mış” gibi coşku vermiş (bu adam sanki tiyatrocu); 
eller kollar heyecanla sallanıyor, bir şey gösteriyor 
(uff, acaba bu çok müthiş sürpriz de ne?). Bir ba-
lon! Bir şapka! Bir çikolata! 
İşte böylece yetişkin, çocuğu can damarından yaka-
lıyor ve ona çok ama çok olağanüstü bir duyguya 
kapılmasını öneriyor. “Aa, bak çilek! Hiç böyle kır-
mızısını görmemiştim. Acaba büyülü olabilir mi?”
Çocuk bu kadar abartacak ne var anlamıyor, biraz 
suratı asılıyor, kandırıldım mı diyor, ama bunca 
gösteriye neden olan şey gerçekse kaçırmak da 

istemiyor.
Büyüklerin ço-
cuklarda mucize 
duygusu yaratmak, 
sıradanı olağanüs-
tü göstermek için 
yapmayacağı şey 
yok. Oysa çocuk 
kendi dünyasında 
ejderhalarla, dino-
zorlarla heyecan 
duyarak ama var-
lıklarını son derece 
olağan bularak 
konuşuyor. Bazen 
de Ayı Adında Bir 
Köpek’le.

Yazan: Melek Özlem Sezer

Lucy’nin macerası; kendine seveceği, her gün yü-
rüyüşe çıkarıp ilgileneceği bir köpek aramasıyla 
başlıyor. Karşılaştığı kurbağa; pis kokan, havlayan, 
üstelik pireli bir köpek yerine kendisini evcil hayva-
nı yapmasını teklif ediyor. Tek şartı, her gün banyo 
yapmak. Ama Lucy’nin evinde küvet değil de yal-
nızca duş var. O nedenle arayışına devam ediyor ve 
köpeğe çok benzeyen tilki ya da kurtla karşılaşıyor. 
O da Lucy’yle yaşamayı cazip bulsa da kapalı yer-
lerde yaşamaya alışık olmadığı için haftanın sadece 
üç gününü birlikte geçirmeyi öneriyor. Oysa Lucy, 
onunla sürekli yaşayacak bir köpek arıyor. Derken 
gizli gizli onu takip eden ayı, bavuluyla karşısına 
çıkıyor ve kaybolmuş bir köpek olduğunu iddia edi-
yor. Ayı adında bir köpek ve Lucy’nin dostluğu böyle 
başlıyor. Ne ki evde bir ayıyla yaşamak pek de kolay 
olmuyor. Acaba şimdi ne yapmalı deyip, birazcık 
kırgınlığın ardından mutlu sona ulaşılıyor. 
Ayı Adında Bir Köpek, iddiasız bir edebi anlatımla 
sunulan, kitabın dünyasına, yalnızca o an ihtiyaç 
duyulan öğeler alınan sevimli bir öykü. En sevimli 
olansa kitabın arka kapağına alınan çocuk görüşleri: 
• En çok uykuyla ilgili bölümü sevdim. / (Emily 5 y.)
• Köpek İstiyorum. / (Muhammed 4 y.)
• Ayı istiyorum! / (Oliver 6 y.)

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Dilin edebi niteliği
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

ayı adında bir Köpek
Diane ve Christyan Fox
Türkçeleştiren: Nil Gün

Kuraldışı Yayıncılık, 32 sayfa
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Ayı adında bİr köpek  
İster mİsİnİz?



Hayatınıza birini arkadaş olarak almak için nasıl 
kriterleriniz var? Belki de bu konu üzerine hiç dü-
şünmemiş bile olabilirsiniz. Kimine göre arkadaş 
dediğin eğlendiğin kişidir, kimi içinse dertleri 
paylaşmak daha önemlidir. Biz farkında olmadan 
yıllar içinde arkadaşlığa dair fikirlerimiz oluşur, 
olgunlaşır. Özellikle çocuk yaşlarda; sırlarımızı 
paylaştığımız ve birlikte iyi vakit geçirdiğimiz in-
sanlar bizim arkadaşımız olur. Hatta bir süre sonra 
bir adım öteye gidip arkadaşlık ve dostluk kav-
ramlarını keskin çizgilerle ayırmaya bile başlarız. 

“Çok arkadaşım 
var ama dostum 
birkaç tane,” gibi 
cümleler, mutlaka 
birçoğumuz için 
geçerlidir.
Ödüllü yazar Susie 
Morgenstern’in 
yazdığı ve Clau-
de K. Dubois’in 
resimlediği Arka-
daşım Olmak İster 
misin? isimli kitap, 
ailesiyle taşınmak 
zorunda kalan 
Hedwige’in yeni 
arkadaşlar edinme 
çabalarını anla-
tıyor. Bu çabalar 
esnasındaki kri-
terler ise arkadaş 

kavramının hayatımızdaki yerini bir kez daha düşün-
memizi sağlıyor.
Paris gibi hareketli bir şehirden ve çok sevdiği arka-
daşlarından ayrılmak zorunda kalan Hedwige, yeni 
taşındıkları yerde çok sıkılır. Zira şehre göre sakin 
ve doğayla iç içe olan bu yeni yerde, okula gittiği ilk 
gün kimse onunla ilgilenmez ve bu uzun süre böyle 
devam eder. Hedwige, yeni hayatına uyum sağlamak 
için kendini motive etmeyi de ihmal etmez ama 
çoğu zaman başarısız olur.
Kendine arkadaş bulmak için anket soruları hazır-
lar ve bu sorulara istediği gibi cevap veren kişileri 
arkadaş olarak hayatına almaya karar verir. Fakat ne 
şanssızlıktır ki kimse istediği gibi cevap vermez. Ya 
kavgacı ya dedikoduyu sevmediği için birçok sınıf 
arkadaşını elemek zorunda kalır. Fakat bir gün hiç 
beklemediği bir şey olur ve hayatın seyri tamamen 
değişir, güzelleşir.
Kitap, çocuklar için çok güzel bir konuyu ele alsa 
da bazı eksiklikleri nedeniyle yeniden gözden geçi-
rilmeyi hak ediyor. Özellikle kitabın başında yazar 
ve çevirmenin özgeçmişlerindeki Türkçe hataları, 
kitabın akışına gölge düşürüyor. Üstelik son oku-
masının da yapıldığını görünce insan üzülüyor. 
Çevirisindeki ufak düzeltmelerle de daha iyi bir 
okuma zevki sunabilir.

Dilin edebi niteliği 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği

arkadaşım olmak ister misin?
Susie Morgenstern

Resimleyen: Claude K. Dubois
Türkçeleştiren: Zehra Canfesci

FOM Kitap, 64 sayfa
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I Arkadaşlar olmasa 
ne yaparız?
Arkadaşlar hayatı güzelleştiriyor, neşelendiriyor, anlamlı kılıyor. İyi ki arkadaşlar var!

Yazan: Nihan Bora
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Robinson’un düşünce dünyasında çoğunlukla sömürgeci, güçlü, erkek,  
beyaz adamın sesi yankılanır.

“Evropa’da cümle ehl-i ulemâdan pesend (Avru-
pa’da bütün bilginlerin beğendiği) ahâlinin (hal-
kın) her sınıfının okumasına karar verilmesi ile her 
birinin lisânlarına defâatiyle terceme olunmuştur 
(dillerine birçok kez çevrilmiştir), … bu defa ale’s-se-
vi istimâl ettiğimiz (aynen kullandığımız) Türkî 
lisanına dahî tercemesi lâzım gelmiştir.”1 
Antalyalı Çelebi Dimitrakis, Türkçeye çevirdiği 
Robinson Krusos kitabının girişinde yukarıdaki 
açıklamayı yapar. Anadolu’da yerleşik Karaman-
lıların okuması için 1853 yılında basılan bu kitap 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkçeye çevrildiği bi-
linen ilk romandır ve Karamanlıcadır. Yani Türkçe 
olarak Yunan harfleriyle basılmıştır. Okuyucuları 
Türkçeden başka dil bilmeyen, yazı harfleri olarak 
da Yunan harflerini kullanan Karamanlılardır.
Daniel Defoe’nun 1719 yılında “Yorklu Gemici 
Robinson Crusoe’nun Kendisi Tarafından Yazılan 
Yaşamı ve Garip Şaşırtıcı Serüvenleri” adıyla ya-
yımladığı Robinson Crusoe, kısa sürede hemen her 
yaştan ve hemen her ulustan birçok okuyucunun 
merakla okuduğu, anlattığı, dinlediği bir hikâye 
haline gelir. 
Genç Robinson’un bir mesleği yoktur. Denizlerde 
dolaşmak özlemiyle yanıp tutuşan Robinson’a 
babası bir gün “Böyle bir şeyin ya hiç bir çıkar yolu 
olmayan umutsuz kimselere ya da herkesçe tutulan 
yol dışında bir takım işlere girişerek yükselmek, 
zengin olmak, ün kazanmak için yabancı ülkeler-
de serüven arayan… kimselere yaraşabileceğini… 

1  Bülent Erkol, 133 Yıl Önce Yayımlanan Yunan Harfleri İle 
Türkçe (Karamanlıca) Bir “Robinson Crusoe” Çevirisi, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları 
Merkezi, 21 (1986), s.135-158
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kendisinin bu ikisinin ortasında, herkesin imrendiği 
bir durumu olduğunu” anlatır. Deniz sevdasından 
vazgeçmesinin kendisi için daha iyi olacağını uygun 
bir dille söyler.
Robinson, gençliğinin toyluğuyla babasının sözüne, 
öğütlerine kulak asmaz. Tercihini risk almaktan, 
girişimci olmaktan yana kullanır. Ailesini ardında 
bırakıp denizlere açılır. Ancak ilk bindiği gemi henüz 
İngiliz sularındayken batar. Geminin kaptanına göre 
bu felaket bir daha denize çıkmaması için Tanrı’nın 
Robinson’a bir uyarısıdır ama Robinson kaptanın 
söylediklerini de önemsemez. Riskli olduğu kadar 
yeni fırsatlara, maceralara olanak tanıyan denizle 
bağını kesip orta sınıf yaşamına dönmek istemez. 
Brezilya’ya gider. Orada kaldığı dört yıl zarfında şe-
ker kamışı yetiştirir ve hatırı sayılır bir çiftliğin sahibi 
olur. Yine de kazandıklarıyla yetinmez. Hayatın, kendi 
“doğal akışının gerektirdiğinden daha kısa süre içinde 
yükselmek gibi alçakgönüllülükten uzak” çağrısına 
uyar. Diğer çiftlik sahiplerinin sunduğu, çiftliklerinde 
çalıştırılmak üzere Gine’den gizlice zenci getirmesi 
teklifini kabul eder. İşte kısa sürede zenginleşmek 
arzusuyla çıktığı bu deniz yolculuğunda gemisi batar 
ve ıssız bir adaya düşer. Toplam yirmi sekiz yıl dokuz 
ay on dokuz gün bu adada kalır. Bu sürenin yirmi beş 
yılını tek başına, yapayalnız geçirir. 
Adadaki ilk gününden itibaren Robinson, hayatta 
kalabilmek için doğayla kıyasıya bir mücadeleye 
girişir. Aklını ve deneyimlerini kullanarak deneye 
yanıla çiftçilik, hayvancılık, marangozluk, fırıncılık, 
çömlekçilik mesleklerini öğrenir. Daha önce adada 
olmayan “uygarlığı” tek başına kurar. Mücadelesi 
sadece doğayla sınırlı değildir, kendiyle de ahlak ve 
din konusunda hesaplaşır. 

Robinson Crusoe Hikâyesi

Yazan: Doğan Gündüz
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Robinson, tüm iç sorgulamalarına rağmen davranış 
ve değerlendirmelerinde ait olduğu kültürün, sınıfın 
faydacı ve üstenci bakışından farklı bir yaklaşım ser-
gileyemez. Adasına gelen savaşçı yerlilerin elinden 
kurtardığı yerli delikanlıyı “Vahşi” olarak niteler. 
Yirmi beş yıllık yalnızlığına, bir insan sesi duyabil-
mek için papağanına bile konuşmayı öğretmesine 
rağmen bu yeni gelen misafiri eşiti olarak görmez. 
Adını sorma zahmetine dahi girmeden geldiği gü-
nün anısına ona Cuma (Friday) adını verir. Ve sonra 
da kendisine “Efendi” demesini öğretir. Cuma’yı 
“uygarlaştırmak”, Tanrı düşüncesini ona benimse-
tebilmek için bir misyoner gibi durmadan çabalar. 
Buna karşın ne onun dilini ne düşüncelerini ne de 
inancını öğrenmek için en ufak bir zahmet içine 
girmez. Hatta bunları merak bile etmez. Gözlemleri 
onun için yeterlidir. Çünkü o “Efendi”dir.
Robinson’un adasına bakışı da bir sömürge kra-
lınınkinden farklı değildir. Adadan kurtuluşunun 
yaklaştığı günlerde insan yiyen yerlilerin elinden 
kurtardığı Cuma’nın babası ve bir İspanyol ile 
birlikte adada dört kişi olurlar. Robinson bu geliş-
meyi gururla anlatır; “Artık adamın nüfusu artmıştı. 
Uyruklarım yönünden kendimi zengin duyuyordum. 
Ara sıra bir kral olduğumu düşünmek en hoşuma 
giden şeylerden biriydi. Bütün bunlar kendi öz ma-
lımdı, bu topraklar üzerinde tartışılmaz bir yönetim 
hakkım vardı.”
Robinson’un düşünce dünyasında çoğunlukla 
sömürgeci, güçlü, erkek, beyaz adamın sesi yankı-
lanır. Bu dünyada yerlilerin nasıl yaşadıkları, dilleri, 
gelenekleri ve beyazların gelişiyle yaşamlarındaki 

robinson Krusos Hikâyesi, Mütercim: Çelebi Dimitrakis, İoannis Lazaridis Tabhânesi, Konstantiniyye, 1853, 184 sayfa 
robenson Krüzoe, Nakleden: Kemalettin Şükrü, Kanaat Kütüphanesi, 1930, 80 sayfa

robinson crusoe, Daniel Defoe, Çeviren: Akşit Göktürk, Kök Yayınlar, İstanbul, 1968, 1. Cilt, 383 Sayfa, 
Kök Yayınlar, İstanbul, 1969, 2. Cilt, 366 Sayfa

değişiklikler, Robinson ve diğer beyazlar hakkındaki 
düşünceleri yok denecek kadar azdır. 
Daniel Defoe, Robinson’u yazarken, çalıştığı geminin 
kaptanıyla geçinemediği için 1704 yılında ıssız bir 
adaya bırakılan ve burada tek başına beş yıl geçiren 
gemici Alexander Selkirk’in gerçek hikâyesinden 
esinlenmiştir. Defoe eserinde okuyucularına sıra-
dan bir insan bile azimle çalışır, sabırlı olur ve eğer 
Tanrı düşüncesinden bir an olsun uzaklaşmaz ise 
her zaman iyiliklerin onu bulacağını, bu çabalarının 
karşılığını mutlaka alacağını vurgular. 
Robinson’un ikinci olarak Türkçe basılması Arap 
harfleriyle 1864 yılında, Ahmet Lütfü’nün çevirisiyle 
olur. Sonrasında farklı çevirmenler ve yayınevleri 
tarafından yayımlanan birçok Robinson Crusoe ki-
tabı olmuştur. 1930 yılında Latin Harfleriyle basılan, 
Kemalettin Şükrü tarafından nakledilen, neredeyse 
bir özet kitabı kadar kısacık Robenson Krüzoe da 
bunlardan biridir. Kitabın İngilizceden eksiksiz Türk-
çe çevirisi orijinal kitabın ilk çıkışından tam iki yüz 
elli yıl sonra Akşit Göktürk tarafından yapılır. Robin-
son Crusoe, Karamanlıca baskısından bugüne Türkçe 
çeviri literatüründeki önemli yerini hep korumuştur. 
1924 yılındaki Lozan Anlaşması çerçevesinde Türkçe 
konuşan, yazan gayrimüslim Karamanlıların Ana-
dolu’dan göçüyle birlikte Karamanlıca metinlerin 
yazımı hızla azalmış ve kısa bir süre sonra da sona 
ermiştir. İlk Türkçe roman çevirisini yapmış, müba-
dele sırasında yaklaşık bir milyonluk nüfusa sahip 
bir toplumun yazısını kaybetmesi, bir kaç kuşaklık 
zaman diliminde neredeyse dilini de unutmak üzere 
olması hazindir.
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Pembe Canavar, farklı olanları kutuplarda 
kutuplaşmaya değil, ekvator gibi yaşanası 
bir iklimde kucaklaşmaya çağıran bir kitap.

Bir çocuk kitabının ortaya çıkışı, bir grup insanın 
“birlikte güle oynaya” ortaya koyduğu emekse bu 
kitap gökten düşmüş olamaz, değil mi? Pembe 
Canavar, İspanyol illüstratör Olga de Dios’un ken-
dine has çocuksu bir üslup ve coşkuyla, hem yazıp 
hem resimlediği beş çocuk kitabından ilki. Ya kita-
bın bize ulaşmasını sağlayan diğerleri?
Birileri birlikte gülüp oynamış tabii ki! Çünkü ca-
navarın ortaya çıktığı diyarlardan çok uzakta, ki-
tap önce bir çevirmenin ellerine ulaşmış, sonra da 
birileri onu yayına hazırlamış olmalı. Peki, onlar 
kim? Kitabın künyesinde hiçbirine rastlamayınca 
şaşırdım ve kitabın içindeki kalabalığın, onu var 
eden kalabalıkla bir bağı olmalı diye düşündüm 
ben de. Bir kitap, her biri hikâyeye ve pek tabii 
hayata başka yerinden bakan, birbirinden farklı 
oldukları noktada birleşen, bir grup insanın buluş-
tukları karşı kıyı değildir de nedir ki?

“Yazar”, kitabı-
mıza adını da 
veren Pembe 
Canavar olsun. 
Acaba yazar da 
hikâyedeki gibi, 
doğmadan önce 
herkesten farklı 
mıydı? O pem-
beydi de herkes 
beyaz mıydı? O 
beyaz “herkes”, 
“okur”lardı belki 
de. Renklerini, 
okuduklarında 

Yazan: Sima Özkan

buluyorlardı, okuduklarından alıyorlardı. En çok ne 
okurlarsa, zamanla o renge dönüşüyorlardı. Okuduk-
ça büyüyorlardı. Oysa her şey bembeyaz da olabi-
lirdi. Hiç okuru olmayabilir, okurun olmadığı yerde 
yazar da olmayabilirdi. Neyse ki yaşadıkları yerde, 
renkleri getiren Pembe Canavar’ın ta kendisiydi. 
Saklambaç oynadıklarında o hep yakalanırdı, evine 
sığamaz, tırmandığı her ağaçtan düşerdi. Yalnızca 
rüyalarında uzak yerleri keşfedebilirken, bir gün ce-
saretini topladı, kâğıttan bir gemiyle denizleri geçti 
ve karşı kıyaya vardı.
O karşı kıyı, bu yeni yer, çok farklı kimselerin bir 
arada yaşadığı mutlu bir diyardı. Sarı Civciv şarkı 
söyleyebiliyordu, belki o bir “çizer”di. Üç Gözlü 
Kurbağa oradaydı. Üç gözlüydü ya da belki üç dil 
biliyordu. O bir “çevirmen”di. Mavi Canavar çıka-
geldi sonra. O da “editör”dü belki. Pembe Canavar’a 
sımsıkı sarılıyordu. Top Canavarı, sanki “grafiker”di. 
Sayfalar durmaksızın akıyordu. Farklılıkların bir 
arada, gökkuşağı gibi rengârenk olduğu bu diyarda 
herkesin yeri ayrıydı. Kendi olabilmek için, Pembe 
Canavar’ın başkalarına ihtiyacı vardı. Peki, ama bu 
kitabın künyesinde neden sadece Pembe Canavar’ın 
adı yazıyordu. 
Yazarın Türkçeye, yine Mikado Çocuk tarafından ka-
zandırılan bir de Sarı Civciv isimli kitabı var. Acaba 
o da yumurtadan mı çıktı? 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

pembe canavar
Olga De Dios
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