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İyi Kitap, iki ay aradan sonra, yeni yayın yılının ilk sayısıyla karşınızda.

Astronot köpek Laika’dan Eduardo Galeano’ya, sekoya ağaçlarından plaklara 
okunan masallara; dopdolu, rengârenk bir sayı hazırladık sizlere.

Bu sayı ele aldığımız kitaplar arasında -bir grafik roman olmasının yanı sıra- 
konusuyla en dikkat çekenlerden biri Öncü Kadınlar. Karin Karakaşlı’nın yazısı 
ile sayfalarımızda yer bulan eser,  kadınların hak ve özgürlük mücadelesinin 
kilometre taşlarından birini, Süfrajet hareketini konu ediniyor.

Kız Çocuk Hakları Bildirgesi ve Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi kitapları 
hakkında bir yazı kaleme alan Suzan Geridönmez, bir başka önemli soruna, 
çocuk hakları konusuna odaklanıyor. 

Dikkat çekici kapağımızın çizeri ise Maria Brzozowska. Önümüzdeki birkaç sayı 
onun çizimleri ile karşılayacağız sizleri. Bu vesile ile son 5 kapağımızı yaratan, 
sevgili çizer Gökçe Yavaş Önal’a da katkıları için tekrar teşekkür ederiz.

Bulmaca severlere de bir sürprizimiz var. Bundan böyle her sayı ödüllü bir 
bulmacamız olacak. Beğenerek çözeceğinizi umuyoruz.

İyi kitaplarla İyi Kitap’ta buluşmak dileğiyle!

Safter Korkmaz

Dergimizin baskı hazırlıkları sürerken gülmecenin büyük ustası, çocuk ve 
gençlik yazınının önemli ismi Muzaffer İzgü'yü yitirdiğimiz haberini aldık. 

Kimbilir kaç kuşak onun yazdıklarıyla okumayı sevdi, hayal kurmayı öğrendi... 
Eserleriyle yolumuza ışık olmaya devam edecek.



Coralie Saudo, pek çok ebeveynin aşina olduğu durumları tepetaklak ederek rolleri alt 
üst etmiş. Yetişkinlerin çocuklarla empati kurmasını sağlayan kitapların aksine, Saudo 
çocuklara empati yapma fırsatı sunuyor.

Çocuklu hayat her ne kadar eğlenceli olsa da bir 
o kadar kaotiktir. Hayatının ilk yıllarındaki küçük 
insanlar kimi zaman insanı çileden çıkarabilirler. 
Yalan mı? Her tür otoriteye karşı çıkmak, istedik-
lerinin hemen o anda gerçekleşmesi için ellerin-
den geleni ardına koymamak, hele ki uyku konu-
sunda sonuna kadar savaşmak iki-üç yaşındaki 
miniklerin fabrika ayarıdır. 
Peki, yetişkinler bunun karşısında ne yapar? İdeal 
olanı sabırlı olmak, isteklere ılımlı yaklaşmak, 
uzlaşmacı olmak, biraz daha sabırlı olmak… Sizi 
bilmem ama ben bazen bu konuda başarısız oldu-
ğum hissine kapılıyorum. Minik insanların bitmek 
bilmeyen enerjisi karşısında pek çok yetişkin 

de zaman zaman 
benim gibi hisse-
diyor olsa gerek. 
Yazar Coralie Saudo 
da işte bu duruma 
mizahi bir gözle 
yaklaşmış ve ortaya 
Babam Yerinde Dur-
muyor çıkmış. 
Okurların sene 
başında Babam 
Uyumak Bilmiyor 
adlı kitapla tanış-
tığı haylaz baba 
tiplemesi, yeni 
macerasında bu kez 
hayvanat bahçesini 
birbirine katıyor. 
Anlatıcımız olan 

Yazan: M. Banu Aksoy

çocuk, her pazar olduğu gibi yine bir tantanayla uya-
nıyor. Sebep hayvanat bahçesine gitmek istediği için 
tepinip duran babası. Tutabilene aşkolsun! Adrenalin 
dozu yüksek bir yolculuktan sonra hayvanat bah-
çesine ulaşan ikili, babanın sabırsızca tepinmeleri 
ve çevredekilerin memnuniyetsiz bakışları altında 
içeri giriyorlar. Sonrası ise o bildiğimiz kaos. Baba-
nın çişi geliyor, ortalıktan kayboluyor, dondurma 
isterim diye tutturuyor, hayvanların arasına karışıyor, 
hediyelik eşya dükkânını birbirine katıyor ve… Ne 
dersiniz bu baba tüm bu temponun ardından durulur 
mu sizce? Hiç sanmam!
Coralie Saudo, pek çok ebeveynin aşina olduğu 
durumları tepetaklak ederek rolleri alt üst etmiş. 
Yetişkinlerin çocuklarla empati kurmasını sağlayan 
kitapların aksine, Saudo çocuklara empati yapma 
fırsatı sunuyor. Ne var ki ikinci kitabı ilki kadar 
güçlü bulmadım. Aynı durumun tekrarı olduğu için 
belki. Yine de illüstratör Kris Di Giacomo’nun enfes 
çizimlerinin hatırına keyifle okuduğumu söyleme-
liyim. Kitabın bana göre en dikkat çekici kısmıysa 
olaylar hayvanat bahçesinde geçmesine rağmen 
ortamın bize mümkün olduğunca az hissettirilmesi. 
Kafeslerin ya da esaretin gösterilmediği, tersine 
hayvanların adeta birer ev sahibi gibi davrandığı 
bir ortam tasviri yapılmış. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi
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Türkçelestiren: ŞSirin Etik

www.ucanbalik.com.tr

“Hayvanat 

bahçesine
gitmek
istiyorum!”

Her pazar sabahı
aynı tantana:

BABAM
YERINDE

DURMUYORBabam Yerinde Durmuyor!
Babasını sonunda uyutmayı basaran ufaklık,  
bu kez onu gezdirmek zorunda.
Babam Uyumak Bilmiyor’un sevimli baba-ogulu,  
simdi de hayvanların arasında!

Babam Yerinde Durmuyor
Coralie Saudo

Resimleyen: Kris Di Giacomo 
Türkçeleştiren: Şirin Etik

Uçanbalık Yayınları, 28 sayfa
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Haylaz baba gerİ döndü
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Bugün çoğunlukla üzerinde bile durulmayan oy verme 
hakkının, uğruna canlar verilmiş upuzun bir mücadeleye 
dayandığını hatırlamak, insanı, önünde hazır bulduğu 
ve geçmişini hiç sorgulamadığı pek çok farklı konuyu da 
araştırmaya teşvik ediyor.

Grafik romanlar, kurgu olsun gerçek olsun dramatik olayları gözde can-
landırılır hale getirdiği için özel bir okur kitlesine sahip. Günümüzde, öz-
geçmiş hikâyelerinden sevilen klasiklere pek çok konunun grafik roman 
olarak tasarlanıyor oluşu da bu taleple doğrudan ilgili. Şimdi kıymetli bir 
kitap seçeneği daha var. Mary Talbot’un yazdığı, Bryan Talbot’un resim-
lediği Bir Direniş Hikâyesi Öncü Kadınlar, Desen Yayınları etiketiyle ya-
yımlandı. 2015’te Madrid Kitapçılar Birliği tarafından “Yılın En İyi Grafik 
Romanı” seçilen Öncü Kadınlar, Türkiye’de bu konuda yayımlanmış ilk 
grafik roman olma özelliğini de taşıyor. 
Süfrajet hareketinin mücaDeleSi
Öncü Kadınlar, 20. yüzyıl başında, İngiltere’de her sınıftan kadının girişti-
ği oy kullanma hakkı mücadelesine, yaygın ismiyle Süfrajet (Suffragette) 
hareketine odaklanıyor. Bugün çoğunlukla üzerinde bile durulmayan oy 
verme hakkının, uğruna canlar verilmiş upuzun bir mücadeleye dayan-
dığını hatırlamak, insanı, önünde hazır bulduğu ve geçmişini hiç sor-
gulamadığı pek çok farklı konuyu da araştırmaya teşvik ediyor. Kitabın 
neredeyse gayri resmi verdiği bir terbiye diyebiliriz buna.
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Madrid Kitapçılar Birliği, Yılın En İyi Grafik Romanı, 2015

ÖNCÜ KADINLAR

Başrollerinde Britanyalı oy hakkı savunucusu 
kadınların yer aldığı, 20. yüzyılın başındaki en dramatik 

mücadelelerden birine odaklanan Öncü Kadınlar, 
ayrımcılığa karşı örgütlenen pek çok kadının, toplumsal 

cinsiyet normlarının ve geleneklerin değişmesi için 
verdiği savaşı gözler önüne seriyor.

2015'te Madrid Kitapçılar Birliği tarafından
Yılın En İyi Grafik Romanı seçilen Öncü Kadınlar, 

Türkiye'de bu konuda yayımlanmış ilk grafik 
romanlardan biri olma özelliğini taşıyor.

MARY & BRYAN TALBOT

Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu ÖNCÜ
KADINLAR

MARY & BRYAN TALBOT

BİR DİRENİŞ HİKÂYESİ

BİR DİRENİŞ HİKÂYESİ

desenyayinlari.com.tr   
 /DesenYayinlari.Tudem
 @desen_yayinlari

Öncü kadınlarla birlikte
direniş saf larına!

Ya
za

n:
 K

ar
in

 K
ar

ak
aş

lı

Çi
ZG

i R
OM

AN
LİBERAL HÜKÜMET KADINLARA 

OY HAKKI VERECEK Mİ?
Sör Edward şimdi sorularınızı 

yanıtlayacak, beyler.

Liberal hükümet kadınlara  
oy hakkı verecek mi?

Sessizlik! Kes sesini 
kadın!

Yuuuh!

Ha ha!

Rezalet!

ATIN ŞUNLARI DIŞARI!
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Kitap aynı zamanda feminizm tarihi açısından 
önemli bir kilometre taşı olan Süfrajet hareketinin, 
kadına oy hakkı dışında, eşit çalışma koşulları ve 
toplumsal cinsiyet normlarının, onları besleyen 
geleneklerin, muhafazakâr politikaların değişmesi 
için verdiği büyük mücadeleyi gözler önüne seriyor. 
Tarihsel olay ve gerçek karakterleri, kurgu hikâye 
ve kişiliklerle harmanlayan roman, okuru apayrı 
bir zaman ve mekâna ışınlama konusunda oldukça 
başarılı.
Sally Heathcote: Suffragette başlıklı İngilizce orijina-
linden Türkçeye kazandırılan kitapta çevirmen ola-
rak Damla Kellecioğlu’nun, editörlükte Şirin Etik’in, 
grafik uygulamada da Aynur Sarıbüyük’ün emeği 
var. Bryan Talbot’nun çizimlerini, anlatıda da önemli 
yere sahip olan Kadınların Sosyal ve Politik Birli-
ği’nin (Women’s Social and Political Union – WSPU) 
resmi renkleri olan yeşil, beyaz, mor başta olmak 
üzere farklı tonlarla renklendiren Kate Charlesworth, 
anlatının gücünü arttırırken, akışı monotonluktan 
kurtarıyor.
Zamanda ileri geri giden bir kurguya sahip olan gra-
fik roman, 1906’dan 1963’e uzanan bir zaman dilimi-
ne yoğunlaşarak okuru Britanya’nın dört bir yanında 
oy kullanma hakkını elde etmek için kampanyalar 
düzenleyen farklı sınıflardan kadınların mücade-
lesiyle tanıştırıyor. Kitabın kurgu kahramanı Sally 
Heathcote, o sırada kadın hareketinin liderlerin-
den, WSPU’nun kurucusu Emmeline Pankhurst’un 
evinde hizmetçi olarak çalışmaktadır. Kimsesiz bir 
kız olarak “çalışma evi”nde başlayan zorlu hayatına 
sonrasında terzi olarak devam eder. İşçi sınıfının 
temsilcisi bu genç kadın dönemin gerçek ve önemli 
kişilikleri Emmeline Pankhurst, Christabel Pank-
hurst, Emily Davison, Emmeline Pethick-Lawrence 
eşliğinde insan onuruna yaraşır, eşit ve adil bir hayat 
için mücadeleye girişecektir.
açlık grevleri ve zorla BeSleme
Dilekçeler ve barışçıl pankartlar yazarak başlayan 
süreç, hükümetin kadınların taleplerini ısrarla 
görmezden gelmesi üzerine toplantıların basılması, 
vitrinlerin taşlanması, kamusal binalara bombalı 
saldırılar noktasına gelir. Romanda da yer verildiği 
üzere taleplerin görünürlüğü adına 1913’te Emily Da-
vison protesto amacıyla kendini, Kral V. George’un 
atının önüne atarak hayatını kaybeder. 

Sally’nin peşi sıra bu zorlu dönemde ilerlerken ey-
lemcilerin nasıl bir polis şiddetiyle ve erkek kalaba-
lıklarının zorbalığıyla karşılaştığına tanıklık ediyo-
ruz. Tutuklanıp cezaevine giren eylemci kadınlar, 
siyasi suçluların koğuşlarında kalabilmek için açlık 
grevi yapıyor ve sistematik bir işkence halini alan, 
ülkemizde de sıklıkla tartışılan zorla besleme uygula-
masına maruz kalıyor. 
“Mahkûmların Sağlık Sorunları Nedeniyle Süreli Sa-
lıverilmesi” yasa tasarısına “Kedi-Fare Yasası” adını 
veren ve beş kez salıverilip yeniden zorla besleme-
ye tâbi tutulan Fred Pethic-Lawrence ile Sally’nin 
sonradan evlendiği ve I. Dünya Savaşı’nda kaybettiği 
yoldaşı Arthur, anlatının biri gerçek diğeri kurgusal 
“olumlu” erkekleri olarak dikkat çekiyor.  
ı. DünYa Savaşı DÖnemeci
Kitabın başlarında gerek çok fazla kadın karakterin 
ortaya çıkışı ve zamandaki sıçralamalar gerekse 
çizimlerde kızıl saçları renklendirilmiş Sally dışında 
hepsinin ilk bakışta birbirini andırması, takibi zor-
laştırıyor. Buna diyalogların yer yer kopuk ve soğuk 
tınlayışını da eklemek gerek. İlk kitabı Dotter of  Her 
Father’s Eyes ve The Red Virgin and The Vision of 
Utopia da dahil olmak üzere grafik roman türünde 
deneyimiyle dikkat çeken Mary Talbot, bu sıkıntıları 
bir nebze olsun bertaraf etmek üzere kitabın sonu-
na ayrıntılı tarihi notlar, zaman tüneli ve kaynakça 
bölümü eklemiş. 
Kitabın diğer bir etkileyici yanı da ideolojik ve 
siyasi görüş ayrılıkları sonrasında süfrajet hareketi 
içerisindeki yol ayrımını da içermesi. Emmeline 
Pankhurst ve kızı Christabel, savaş arifesinde askere 
alma ve cephane sağlama kampanyalarına yoğun-
laşıp tamamen militarist bir çizgiye kayarken diğer 
kızlar Sylvia ve Adela barış savunucusu olmuş, 
Pethick-Lawrence çifti de oy hakkının yanı sıra barış 
kampanyalarının yanında yer almıştı. 
Bir hak mücadelesini, o zamana ve mekâna yolculuk 
ederek yaşamak isteyenler için Öncü Kadınlar, eşsiz 
bir deneyim sunuyor. 

Çizimlerin ifade gücü
Dilin akıcılığı

Grafik tasarım
Konunun işlenişi

Baskı kalitesi
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“Güzel bir sabah horozun canı gezmek istedi. 
‘Bari dünyayı gezeyim’ dedi ve yola koyuldu.”

Dünyayı Gezmek İsteyen Horoz kitabını, yazarı 
Eric Carle’ı tanıtmadan anlatmaya çalışmak pek 
mümkün değil. Kendisini küçük çocuklar için 
resimli kitaplar yazan ve tasarlayan birisi ola-
rak tanımlayan Carle, 1929 yılında New York’ta 
dünyaya geldi. Bugüne kadar yazdığı ve resimle-
diği kitaplar tüm dünyada 62 dilde yayımlandı ve 
yaklaşık 139 milyon satış yaptı. Sayılardan bahset-
mişken; en önemli kitabı Aç Tırtıl’ın da 44 milyon 
okura ulaştığını eklemek gerekiyor. 
Eric Carle’ın, diğer kitaplarında olduğu gibi, 
Dünyayı Gezmek İsteyen Horoz’da da kolaj tekni-

ğini kullandığını 
görüyoruz. Elleriyle 
boyadığı kâğıtları, 
katman katman 
kesip yapıştıra-
rak, hem boyutlu 
hem de oldukça 
neşeli görseller 
elde ediyor. Eric 
Carle, tasarladığı 
kitaplarda, çocuk-
lar için okunabilir 
bir oyuncak ve 
dokunulabilir bir 
kitap yaratmayı 
amaçladığını 

söylüyor. Bu amacın 
sonucu olarak da 
horozun rengi, 

Yazan: Hasret Özdemir Gülbay

kedilerin tonları, balıkların mavisi, kısaca tüm kitap 
bizi dokunmaya, oynamaya ve okumaya davet ediyor, 
gözlerimizi okşuyor.
Kitaplarında ev ve okul arasında bir köprü kurmayı 
hedefleyen Eric Carle, öğrenmenin hem etkileyici 
hem de eğlenceli olabileceğini anlatıyor. Sayılar, 
günler ya da meyve isimleri doğal akışın içerisinde, 
yaratıcı bir kitabın renkli atmosferinde öğretiliyor.  
Sayıları anlamakta güçlük çeken ya da sayılarla yeni 
tanışmakta olan çocuklar için yazılmış olan Dün-
yayı Gezmek İsteyen Horoz, Mavi Bulut Yayıncılık 
tarafından Türkçeye kazandırıldı. Kitap, bir horozun 
dünyayı gezmeye karar vermesiyle başlıyor. Çok 
geçmeden ona iki kedi, üç kurbağa, dört kaplumba-
ğa ve beş balık ekleniyor. Horozun dünya gezisine 
katılan diğer hayvanlarla beraber sayı, yavaş yavaş 
15’e ulaşıyor. Her şey yolunda ilerlerken, hayvanların 
nerede uyuyacakları, ne yiyecekleri, nasıl ısınacakları 
problemleri ortaya çıkıyor. Hikâyenin sonu ise hem 
ders verir hem gülümsetir hem de en azından 15’e 
kadar saymayı öğretir nitelikte.  
Unutmadan; yolunuz düşerse Eric Carle’ın Amerika 
Massachusetts’de bulunan “The Eric Carle Museum 
of Picture Book Art” müzesini ziyaret etmenizi de 
öneririm.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

Dünyayı gezmek isteyen horoz
Eric Carle

Türkçeleştiren: Fatih Erdoğan
Mavi Bulut Yayınları, 32 sayfa
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Horoz’un renkli  
dünya gezisi
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Kıpkırmızı, her detayının incelikle düşünüldüğü belli bir kapak, alışılmışın 
dışında bir tasarım ve dikkat çeken görseller. 13’üncü Warren ve Her Şeyi 
Gören Göz daha ithafı bile okumaya sıra gelmeden insanın dikkatini çekme-
yi başarıyor. Kitabın özellikle Warren diye haykıran adı ve arka kapaktaki 
gerek kullanılan farklı fontlar gerek hikâyenin başkahramanının silindir 
şapkalı, mumya benzeri biri tarafından kovalandığı görüntü, içerideki gerili-
min habercisi sanki. 
13. Warren, tıpkı babası ve babasından önceki on bir Warren gibi bütün 
hayatını 1. Warren’ın tasarlayıp 2. Warren’ın inşa ettiği Warren Oteli’nde 
geçirmiştir. O, ailesinden ona miras kalan otelin on iki yaşındaki tek komisi, 
tamircisi, böceksavarı, oda sorumlusu ve getir götür işlerine bakan görevli-
sidir. Yedi yaşındayken babasını yitirmiştir ve o sıralar koca otelin yönetimi-
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13. Warren’ın temposu giderek 
yükselen bu ilk hikâyesi, 
dilimize özenle çevrilmiş ve 
kitap genel olarak kusursuz 
hazırlanmış. Umarım serinin 
ikinci bölümü, bu kez 
yemyeşil kapağıyla çok 
geçmeden okuruyla buluşur.

Yazan: Olcay Mağden Ünal

KaranlıK labirentler, 
soluK suratlar ve 
cadılara dair
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ni tek başına üstlenemeyeceği için, bu işi tembellikte 
bir dünya markası sayılabilecek dayısı Rupert dev-
ralmıştır. İşte otelin 13. Warren’ın hafızasındaki hali 
o gün itibarıyla hızla değişmeye başlamıştır. Eskiden 
dolup taşan odalar artık örümceklerin mekânıdır. Ay-
lar öncesinden dolan rezervasyon defterinin sayfa-
larıysa Rupert’ın sevgili karısı Annaconda’ya aşkıyla 
yazıp çizdiklerine ayrılmıştır. Artık ne otelin ihtişa-
mından ne de onun ünlü labirentinin düzenli buda-
nan çalılarından eser vardır. Bu yeni haliyle daha çok 
perili köşkü andırmaktadır ve otele en yakın binanın 
kilometrelerce uzakta olması da insanın tüylerini 
diken diken etmeye yetiyordur. Zaten herhangi bir 
misafirin gelmemesi için Rupert’ın yönetiminde bir 
sene kalması da yetmiştir, artık tek bir konuğu bile 
yoktur. Ta ki bir gün, karanlıkların içinden gelen 
araba, tepeyi tırmanana dek…
Gelen, siyahlar içinde, kafası beyaz bandajlarla 
sarılmış ince, uzun biridir. Elinde sadece kırmızı bir 
çantası vardır ve sorulara konuşarak değil elindeki 
kartların üzerindeki şekillerle cevap vermektedir ki 
zaten öyle her sorulana karşılık verecek tiplerden de 
değildir. Warren derhal beş yıldır ilk kez gördüğü 
konuğa yardımcı olmaya çalışır, ancak gizemli tip 
reddeder ve odasına doğru yola koyulur. Bu ziyaret-
çinin gelişi sadece Rupert ve 13. Warren için değil 
aynı zamanda Rupert’ın karısı, Warren’ın başının 
belası Annaconda için de şaşırtıcıdır. Ancak onun 
derdi başkadır. O, bu davetsiz misafirin, otelde saklı 
olduğunu düşündüğü “Her Şeyi Gören Göz” için 
geldiğini düşünmektedir. 
Rupert dayı ve Annaconda’nın yediği yemeklerden 
yemesi yasak olan Warren’ın, Şef Bulyon tarafından 
güzelce doyurulduğu bir gün Annaconda bunu 
anlar ve çocuğu ceza olarak şimdilerde ihtişamlı 
olmaktan çok ürpertici duran labirentin tam orta-
sındaki 1. Warren anıtına gönderir. O anıtın dibin-
de bir yazıt vardır ve 13. Warren’ın görevi o yazıtı 
kopyalayıp yengesine getirmektir. İşte hem yazıtta 
yazanları okuyup hem de hemen orada bir günlük 
bulunca Warrenların son temsilcisi, Her Şeyi Gören 
Göz’ün varlığına gerçekten inanır ve peşine düşer. 
Ancak bu yolda epey bir rakibi olacaktır: Başta yen-
gesi Annaconda ki kendisinin bir cadı olduğu ayan 
beyan ortadadır ve dayısını sırf otelin bu ne oldu-

ğu bilinmeyen hazinesine kavuşmak için büyüyle 
kendisine âşık etmiştir. Ardından Annaconda’nın 
kardeşleri Isosceles ve Scalene, bu ikisinden otelde 
bir şeyler döndüğünü duyup gelen bir sürü konuk, 
yüzü sargılı tip ve arada bir belirip duran hayalet 
mi yoksa sadece soluk yüzlü mü belli olmayan 
bir kız çocuğu. Tabii bununla birlikte Warren hiç 
ummadığı arkadaşlar –buna canavarlar ve cadılar 
da dahil– edinecek birçok tuhaf tiple tanışacak, her 
yerini karış karış bildiğini sandığı otelin sürpriz-
leriyle karşılaşacak ve onun gizemini çözmek için 
önemli kararlar verecek. 
Orijinal dilinde ikinci kitabı yayımlanan ve Tania 
Del Rio’nun kaleminden yazılan 13. Warren serisi, 
esasen Will Staehle tarafından resimlenip tasar-
lanarak yaratılmış. Kitabın yaratıcısı Staehle’nin 
ödüllü bir tasarımcı olmasının yanı sıra yazarın 
karikatürist kimliğinin de etkileri görülüyor. Me-
tinle görseller ve hatta tasarım, sanki hepsi tek bir 
kişinin elinden çıkmış gibi birbirini tamamlıyor. 
Kapaktaki kırmızı-siyah ağırlıklı dizayn, kitabın 
genelinde devam ediyor ve bence bu kesinlikle 
hikâyeyi şaha kaldırıyor. Del Rio’nun çizgi romanın 
yanı sıra bir manga çizeri olması da dikkat çekici. 
Kendisi aynı zamanda anime ve mangaların Ameri-
kan yayıncısı Tokyopop’un Manga’nın Yükselen Yıl-
dızları antolojisinin 2. cildine de girmeyi başarmış. 
Daha yaptığı birçok iş var, Marvel için yazmak gibi. 
Will Staehle’ye gelince; kendisi –müthiş kariyerini 
bir kenara bırakırsak, ki söz konusu kariyer insanda 
tam bırakacakken tekrar söz etme hevesi yarata-
cak kadar iyi– muhteşem kitap kapakları yapıyor. 
Fazla söze gerek yok, ilgililerin Staehle’nin kendine 
ait olan unusualco.com sitesini ziyaret etmelerini 
tavsiye ederim. 
13. Warren’ın temposu giderek yükselen bu ilk 
hikâyesi, dilimize de özenle çevrilmiş ve kitap genel 
olarak kusursuz hazırlanmış. Umarım serinin ikinci 
bölümü, bu kez yemyeşil kapağıyla çok geçmeden 
okuruyla buluşur.

Dilin edebi niteliği
Çevirinin niteliği

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği
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Bu kitap, kedi köpeğe doyamayıp evde zürafa beslemek isteyen çocuklara yol gösterici 
olabilir. Tabii kahkahalarla gülmek isteyenlere de…

Evde hayvan beslemek hemen her çocuğun hayali. 
Ama aileler bu hayale çoğu zaman engel olabili-
yor. Çünkü bakımı zor, sorumluluk istiyor. Çünkü 
onlar oyuncak değil canlı. Haklılar ama bazen de 
işin tadını kaçırıyorlar. Kitabımızın kahramanının 
ise daha yaratıcı bir fikri var. O, evde zürafa besle-
mek istiyor. Peki ya ailesi?
Önce sirkten kurtaralım, sonra…
Bir eğlence parkında yer alan sirkten zürafa 
kurtarmak, aslında alenen onu kaçırmak harika 
bir fikir. Kitap bu aktivist girişimle başlıyor, ne 
mutlu. Hayvanların sirkte eğlenmediğini, onla-
rın oradan kurtarılmasını gerektiğini anlatmak 
istiyor bize. Ve zürafanın kurtarıldığı karede tüm 

hayvanların üzgün 
halde geride kaldı-
ğı dikkatli gözler-
den kaçmıyor. 
Zürafa kurtarıl-
dı, işlem tamam. 
Şimdi sırada ona 
mutlu bir yuva 
bulmak var. Acaba 
nerede mutlu olur 
ki bu hayvan? Evin 

içinde olabilmesi 
gerçekten müm-
kün mü? Çeşitli 
denemeler yapılıyor 

Yazan: Gökçe Gökçeer

bununla ilgili. Zürafanın eve sığması, daha doğrusu 
“uygun yerlere” saklanması için ne tür çözümler bu-
lunabileceği üzerinde duruluyor. Elbette ona uygun 
yer yok evde. Çünkü o bir ZÜRAFA! Evinde aslan, 
kaplan, tilki ve benzeri yabani hayvanları beslemeye 
çalışanlar biliyorum. Bu kitap belki “şakayla karışık” 
onlara da biraz akıl verir. 
Pearson’dan çıkan Zürafa Saklama Rehberi, daha 
önce yine aynı yayınevinin yayımladığı Mamut 
Yıkama Rehberi’nin yazarı Michelle Robinson 
imzasını taşıyor. Çizer Claire Powell ise rengârenk 
ve canlı stiliyle göz dolduruyor. Kitap, hem sınırsız 
eğlence vadediyor hem de inceden verdiği mesaj-
larla çocukların ve ailelerinin başucu kitaplarından 
biri olmaya aday. Yabani hayvanların evinin orman-
lar olduğunu, her canlıyı evimize tıkamayacağımızı, 
bizim mutluluk sandığımız şeyin aslında başkaları 
için hatta bir süre sonra bizim için bile mutluluk 
olamayabileceğini anlatıyor. Bu anlamda zürafaları 
kurtarmak, sonra gerekirse saklamak, sonra kesin-
likle özgür kılmak, belki sonra da mutluluğun ne 
olabileceğini düşünmek için herkese rehber olabi-
lecek, şahane bir resimli kitap.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

zürafa Saklama rehberi
Michelle Robinson

Resimleyen: Claire Powell
Türkçeleştiren: Melike Hendek
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Şu zürafayı sarımsaklasak da 
mı saklasak?
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Astronot köpek Laika, hayatta kalmasının imkânsız olduğu bilinerek uzaya gönderilmiş bir 
kurban. Bu kitap, onun güzel anısı için tasarlanmış, mesajda tökezlemiş ama görsellikte 
hak ettiğini fazlasıyla vermiş bir armağan.

Köpekler uçamaz ama hayal kurabilir. İnsanlarsa 
onların sessiz dünyalarındaki hayallerini görmez-
den gelir. Barınaktan alıp ev arkadaşı olduğunuz 
o küçük canın, etrafına saçtığı neşeyi görüp de 
barınakta geçirdiği zaman boyunca, onu sevecek 
bir aileyi düşlemediğini iddia edebilir misiniz?
Laika, hepimizin bildiği o astronot köpek, sokak-
larda gördüğümüz sahipsiz türdeşlerinden farklı 
değildi. Ama bir gün keşfedildi ve insanlığın 
atacağı büyük adım için öncü oldu. Kendisin-
den 4 yıl sonra uzaya gidecek ilk insandan önce, 
uzaya çıkmayı başardı. O sokak köpeği, duygu ve 
düşüncelerini göz ardı ettiğimiz o canlı, insanlık 
tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Fakat acı bir 
biçimde...
Laika Astronot Köpek, Owen Davey’nin muazzam 
görsel şöleniyle taçlanmış bir eser. Davey, Lai-

ka’nın anısı için tasar-
ladığı kitabında, onun 
trajik öyküsünü mutlu 
bir sona bağlayarak 
aktarmayı seçmiş. Lai-
ka’nın uzaya çıktıktan 
sonra ölmediğini, da-
hası barınakta ailesini 
özleyen bir köpek gibi 
yalnız kalmadığını, 
hep aradığı o güzel 
aileye kavuştuğunu 
anlatmış okura. Onun 
gerçek hayattaki kötü 
sonuna masum bir 
alternatif sunmuş. 

Yazan: Hazal Çamur

Davey bize bunu şu sözlerle açıklamış, “Ben, gerçek 
bir kâşife yaraşır şekilde mutlu sonla bitirmeyi tercih 
ettiğim bu hikâyeye inanıyorum.”
Evet, Laika bu kitapta ölmüyor. Dünya onu kay-
bettiğini sanırken o uzaylı bir aileye kavuşuyor ve 
bir daha hiç yalnız kalmıyor. Ancak tam burada 
duraksıyorum. Çünkü böylece Laika’nın, bizim 
bencil amaçlarımız için nasıl heba edildiği okurdan 
saklanmış oluyor. Yazar, her ne kadar kâşif köpeğin 
anısına, hak ettiği mutlu sonu tasarlamış olsa da 
aynı kurguya bir başka açıdan baktığımızda, köpeği 
uzaya gönderen bilim insanlarının onun yalnızlı-
ğına da derman olduğu izlenimi oluşuyor. Böylece 
ders çıkarılacak, empati kurulacak durum soru 
işaretleriyle gölgeleniyor.
Owen Davey’nin Sovyetler’in bu yaptığını onayladı-
ğını düşünmesem de vermek istediği mesajı aktar-
mada tamı tamına başarılı bulamadım. O, Laika’ya 
bir mutlu son tasarlarken, farkında olmadan, bilim 
adına da olsa hayvanlara eziyetin bir suç olduğu 
gerçeğini gölgelediğini düşünüyorum.
Astronot köpek Laika, hayatta kalmasının imkânsız 
olduğu bilinerek gönderilmiş bir kurban. Bu kitapsa 
onun güzel anısı için tasarlanmış, mesajda tökezle-
miş ama görsellikte hak ettiğini fazlasıyla vermiş bir 
armağan.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

laika astronot köpek
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Patili uzay kâşifine ne oldu?
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Masal denince en önce ya 
annemizin ya da babamızın sesi 
gelir çoğumuzun aklına. Uykuya 
dalmadan önce okunan, gizem-
li dünyalara götürüp, hayaller 
kurduran büyülü metinler olarak 
hafızalarımıza kazınmıştır ma-
sallar. Andersen, Grimm Kardeş-
ler, Ezop en bilinen, en sevilen 
masal anlatıcıları olmuşlar, farklı 
coğrafyalarda yüzyıllar boyu ço-
cuklar kadar büyükler tarafından 
da ilgiyle okunmuşlardır. Masal 
türü çocuk kitaplarında da hep 
ilgi görmüştür. Belki bu nedenle 
günümüzde çağdaş edebiyat-
çılar da yeni masallar sunuyor 

çocuklara. Yeni okul 
döneminin ilk sayı-
sında elimde modern 
masallardan bir örnek 
var. Hem çocuklar hem 
yetişkinler için yazan, 
tiyatro edebiyat gibi 
sanatın farklı kolların-
da üretimde bulunan 
Ahmet Önel’in Beyba-
badan Masallar kitabı. 
Elma Yayınları etike-
tiyle Haziran 2017’de 
okurlarla buluşan 
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Masal biriktiren beybabaları bilir misiniz? Bu 
tontonlar masallarını ilk fırsatta ceplerinden 
çıkarıverirler. Anlattıklarıyla hem şaşırtır hem de 
güldürürler. İşte bizim beybabamız da böyle biri. 
Yerinde duramıyor. Masallarını fısıldamak için 
kitabın kapağını açmanızı bekliyor.

Şimdi hazırsanız beybaba yola çıktı. Mutsuz bir 
korkuluk, yağmurlar yağdıran Dursun ve gezgin 
bir mantarla size doğru yaklaşıyor. Önce şarkılar 
söyleten bir salıncağın konuğu olacaksınız. 
Sonrası beybabanın ceplerinde…

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

geri alabilirsiniz.twitter/elmayayinevicom
facebook/elma.yayinevi
instagram/elmayayinevi
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Resimleyen: Sait Munzur
Ahmet Önel

Beybabadan
Masallar

9 786059 795180

ISBN 978-605-9795-18-0

Beybabadan Masallar
Ahmet Önel

Yazarın savunduğu, aşılamaya çalıştığı değerleri takdir etmekle birlikte; günümüz 
çocuğuna bu derece parmak sallayarak, bu denli didaktik seslenmesi eleştirdiğim 
bir unsur.

Modern masalların 
anlatıcısı bİr beybaba

Beybabadan Masallar, ilk olarak Şarkıyla Sallanan 
Salıncak, Palyaço Kral, Küskün Koca Ağaç ve Be-
neksiz Mantar isimleriyle dört kitaplık seri olarak 
2008 yılında yayımlanmış. Birbirinden bağımsız altı 
masaldan oluşan kitap, daha önce dört ayrı kitap 
olarak yayımlanan masalların bir seçkisi niteliğinde. 
Bu masallarda beybabanın sesi olan yazar, seçtiği 
konular, savunduğu değerler bakımından çocuklara 
farklı düşünce kapıları aralamaya gayret etmiş. 
maSalların vurgulaDığı Değerler
Her masalda farklı değerleri anlatmayı seçmiş yazar. 
“Şarkıyla Sallanan Salıncak”ta, sevginin ve paylaşma-
nın gücüne dikkat çekerken; “Beneksiz Mantar”da 
arkadaşlık, dürüstlük ve yalanlar üzerine düşündü-
rüyor. “Şen Şakir’in Çiçekleri”nde maddiyatçılık 
kavramı üzerinden eldekinin kıymetini bilmenin 
önemine atıfta bulunuyor. “Mutsuz Korkuluk’un 
Öyküsü”nde ise doğanın dengesini, her canlının 
yaşam hakkını savunurken yaşadığımız doğayı daha 
yakından tanımamızı ve sevmemizi hedefliyor gibi.  
“Balıkçı Oğulcan ile Yunus”ta, çalışmanın önemine; 
“Uyan Dursun Yağmur Dursun”da fırsatçılık, koşul-
ları kötüye kullanma, zayıflıklardan faydalanma gibi 
insanın yozlaşan değerlerine farklı açılardan değin-
meye çalışıyor.
maSalSı havaYı Bozan unSurlar
Gel gör ki bütün masalları kitabın isminden de 
yola çıkarak beybabanın sesinden dinlemeyi/oku-
mayı hedeflerken masalların giriş ve son cümleleri 
beybaba ve okuyucu arasına yazarın sesini yani bir 
aracıyı sokuyor.  Bu tarz takdim cümleleri okuru bir 

Yazan: Özlem Toprak



anda masalın doğasından uzaklaştırıyor. Yine ma-
sallardaki kimi diyaloglar sahicilikten oldukça uzak 
tınılıyor. Son masaldaki küçük Dursun’un “Uyanma-
sına uyandım ama bana bir kap su yetiştirmezsen 
yeniden uyuyacağım babacık!” cümlesi, o yaştaki ve 
anlatılan özelliklerdeki bir çocuğun ağzından çıkmış 
bir cümle gibi durmuyor. Okurken irkiliyor insan. 
Aynı şekilde “Şarkıyla Sallanan Salıncak” masalında 
karşımıza çıkan “salıncağın salınımı” gibi bir kalıp 
da masal diline uygunsuzluğuyla metnin yaratmaya 
çalıştığı dünyaya yabancılaştırıyor insanı.
Yazarın savunduğu, aşılamaya çalıştığı değerleri tak-
dir etmekle birlikte günümüz çocuğuna bu derece 
parmak sallayarak, bu denli didaktik seslenmesi de 
eleştirdiğim bir diğer unsur. “Sevginin geçit bulup 
içeri girdiği her yerde sorunlar kolaylıkla çözülür” 
ya da “İnsan kimi zaman elindeki gerçek zenginliğin 
asla farkına varmıyor. Şimdi ilk işimiz bahçedeki çi-
çekleri sulamak olsun” gibi cümleler bu fazla vurgulu 
mesajlara birer örnek.
Dolayısıyla “bir zamanlar” diye başlayıp yüklemlerin 
sonuna miş-muş ekleyince masal kitabı olmuyor 
ne yazık ki. Masalın ana işlevlerinde hayal gücünü 
tetikleme kısmı eksik kalıyor. Buradaki eksikliğin bir 
diğer sebebi de kitabın biçimsel zayıflıkları. 
Masal kitaplarında, hele ki az sayıda masalın oldu-
ğu, az yapraklı kitaplarda metin ve görsel denge-
sinde bir yakınlık istiyor insan. Görsellerin de en az 
metin kadar etkileyici, hayal dünyasını zenginleşti-
rici olmasını bekliyor. Gırgır, Sol Haber gibi çeşitli 
dergi ve gazetelerdeki karikatürlerinden tanıdı-
ğımız Sait Munzur’un resimlediği Beybabadan 
Masallar’da siyah beyaz resimler beklenen desteği, 
hazzı vermiyor. Karakter çizimleri olay akışından 
kopuk kalıyor. 
Beybabadan Masallar sıcak karakterleri, ilginç olay 
örgüsüne karşın bahsi geçen sebeplerden ötürü 
masaldan öte öyküye yakın duran bir kitap. Yine de 
pek çok değer elimizden kayıp giderken, vurgulanan 
erdemler insana umut veriyor. 

Dilin edebi niteliği
İçerik 

Hedef kitleye uygunluk
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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“Dokuz yaşına gelene kadar insanlardan uzak yaşadım. Çünkü fazladan iki gözüm 
ve fazladan iki kulağım vardı. Tabii ben, sebebin bu olduğunu bilmiyordum. Annemle 
babam, insanların tepkilerinin beni inciteceğinden korkmuştu. Oysa ben, normal bir 
kız çocuğuyum. Yani olabildiğim kadar normal… Bebeklerimle oynamayı, bahçede 
kollarımı yanlara açıp kendi etrafımda dönmeyi, şarkı söylemeyi, puding pişirmeyi, 
annemin gardırobunu karıştırmayı seviyorum.”
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Olur mu hiç dört kulak,  
dön de bu kitaba bak!

Dilem, babasının açık unuttuğu bilgisayarda, kısa bir gezintiyle, fazladan 
gözleriyle fazladan kulaklarının “süt dişleri gibi sallanıp düşmeyeceklerinin” 
ayrımına varıverir. O ana dek tüm çocukların kendisi gibi olduğunu, tüm aile-
lerin onlar gibi yaşadığını sanıyordur oysa. “Her çocuk böyle doğar,” demiştir 
babası, “büyüdükçe bize benzeyeceksin.” Okuduğu kitaplardaki kendisine 
benzemeyen çocuk çizimlerini ise ressamların hayal gücüyle açıklamıştır. 
Sinsi bilgisayar, dokuz yıldır içinde sanal bir yaşam kurulmuş cam küreyi 
tuzla buz etmiş, anne ve babanın da ona gerçekleri anlatmaktan başka çaresi 
kalmamıştır. (Romanda bilgisayar ve internet, teknolojiyle küçük yaşlardan 
itibaren sarmaş dolaş yaşayan çocukların gerçekliğine uygun olarak işlevsel 
ve olumlu bir biçimde rol alıyor. Çocuklar, romandaki olay örgüsü içinde, kri-
tik noktalarda, romanının seyrini etkileyecek iletişimlerde bunların gücünden 
doğal ve bilinçli bir biçimde yararlanıyorlar.)
Oldukça şaşırtıcı bir fiziksel farklılığa sahip Dilem’in duyguları; Dilem’in 
değil ama anne ve babasının (özellikle annenin) bu durumla ilgili yaşadığı 
çatışmalar ve ruhsal dağılmalar; “normal” insanların “anormalliğe” verdik-
leri tepkiler romanın başında okurun bir “farklılık ve bu farklılığın getirdiği 
sorunlarla baş etme” öyküsü okuyacağı izlenimi yaratıyor. Hanzade Ser-
vi’nin seyir defterini ürkütücü, gizemli,  karanlık ve korkutucu sulara yelken 
açan bir geminin içinde tuttuğunu bilmeyenler elbette yanılıyorlar bu izle-
nimle. Üstelik yarattığı mizahla, bu gotik üslup içinde seyir defterini neşeli 
kenar süsleriyle bezeyen bir yazarla karşı karşıyayız. Hiç tekin olmayan bir 
“hoptirinam”lık bu. Roman hızla, ürpertici olayların yaşandığı, sırlarla dolu 
bir dünyanın, bu dünyanın yarattığı gerilimin içine fırlatıyor okuru. Söz 

Yazan: Cahit Ökmen



konusu “farklılık” olgusu da bu gerilimi besleyen, 
bu gerilime göre biçimlenmiş, bu gizem dünyasının 
bir figürü olarak yer alıyor romanda. 
Kızının gerçekliğini kabullenemeyen, kızına 
yönelik tepkilerle duygusal olarak baş edemeyen 
annenin bir süreliğine evi terk etmesiyle Dilem, ba-
basının eski bir arkadaşının kurduğu, “özel çocukla-
rın” gidebildiği Gülüş Gülüş Koleji’ne yatılı olarak 
veriliyor. Tam bir gizem mekânına düşüyor Dilem: 
Aniden çalan tiz zil sesiyle bir binadan diğerine 
koşturan, çocukların “labor” dediği ve konuşmala-
rının yasak olduğu beyaz gömlekli insanlar… Gece 
yarısı, kesik kesik duyulan, uluma inilti karışımı 
sesler… Derslerde yanağı keseli sincaplardan 
gezegenlikten çıkarılan Plüton’a sıçrayan şenlikli 
bir “öğretmen”… Okulun bahçesindeki, maviyle 
yeşil arası büyük kanatları olan, sedefli gibi parlak 
böcekler… Kaybolan çocuklar… 
Burası gerçek bir okul mudur, değilse nedir peki? 
Okulun gizemiyle, bu okula seçilen çocukların fan-
tastik özellikleri arasında bir bağ var mıdır? Yazar, 
romanın sonuna kadar, okurun merak duygusunu 
diri tutmayı beceriyor; ürküterek, ürperterek, zaman 
zaman neşelendirerek… Dokunaklı yaşantıları da 
ihmal etmeyerek… Özelliğini açıklayamayacağım 
Mert’in, Dilem’e bir çubukla dokunuşu örneğin…
Anlatının merkezine gizemli, tekin olmayan olay 
ve durumlarla bunların okurda yaratacağı merak ve 
ürpertinin yerleştirilmesi “farklılık olgusu”nun ele 
alınışında birtakım zorlamalar ve kurguda aksak-
lıklar yaratıyor. Çocukların önemli bir bölümünün 
sıra dışı özelliklerinin, ailelerin onları bu özel okula 
“atmalarının” bir gerekçesi olarak ne kadar ikna 
edici olduğu gözden kaçırılmalı mı? Okul sahiple-
rinin dramatik gerçeklikleri sonucu böyle bir yola 
başvurmaları ve roman boyunca bu tutumun sevim-
li gösterilmeye çalışılması sorunlu değil mi? 
Hanzade Servi’nin tekin olmayan yolculuklarının 
seyir defteri, yarattığı ürpertici dünyaların aurası, 
nedensellik zaaflarına rağmen onu çocuk edebiyatı 
içinde “farklı” ve etkileyici kılıyor.

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Her öğrencinin 
çantasına bir 
Redhouse sözlük!
İlköğretim Resimli Sözlük 
İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce

/RedhouseYayinlari/RedhouseKidz /RedhouseKidzwww.redhouse.com.tr

İlköğretim Resimli Sözlük, 
resimli içeriğiyle İngilizcede en sık 
kullanılan 5000 sözcüğü kolayca 
öğrenmenize yardımcı olacak!

Birçok maddebaşı 
sözcüğü örneklendiren 

renkli resimler

 İngilizcede en 
sık kullanılan 
5000 sözcük

İngilizce 
maddebaşı 
sözcüklerin 
hecelenişi
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Mutlu diyebileceğim bir çocukluk geçirdiğim için belki de sürekli geriye 
dönüp o günlerimi ararım. İşim gereği çocuk kitapları üzerinde çalışırken, 
yetişkin olurum elbette; ama önceliğim söz konusu kitaplar hakkında ço-
cukken ne hissedeceğimi bulmaktır. Bazı kitaplarda bunun için uğraşmak-
sızın kendimi hop diye geçmişte bulurum, çocuk kitaplarında en sevdiğim 
şey budur. Edebiyat yaşamında 30. yılını kutlayan Sevim Ak’ın yeni kitabını 
okurken adeta bir zaman yolculuğu yaşadım, zira Melo bendim! 
Peki, kimdir Melo? Kendisine sorsanız hayli yeteneksiz, maymun iştahlı 
bir kız çocuğudur. Elini attığı her işten hemen bıkar, başarısızlık korkusu 
yüzünden hiçbir şey yapamaz. Özgüveni, medeni cesareti hiç yoktur. Oysa 
yapmak istediği öyle çok şey vardır ki... Çeşitli icatlar, ilginç projeler yap-
tığını hayal eder ama bunlar sadece hayal olarak kalır. Çünkü mahalledeki 
çocukların en beceriksizi ilan etmiştir kendini. Annesine göre bunun sebebi 
kendine güvenmemesidir, ona göre Melo, “Elimi hangi işe atsam başarırım,” 
sözünü içinden kırk kere söylese ortada sorun kalmayacaktır. Anne haksız 
değil ama özgüven öyle kolay geliştirilmiyor.

16 | iyikitap

Sevim Ak’ın duru dili ve kitabın 
başkarakteri Melo kadar naif anlatımı 
bu kurmaca dünyaya çok yakışıyor. 
Gözde Bitir Tufan’ın kitaba eşlik eden 
çizimleri, özellikle renkleriyle kitabın 
düşsel havasıyla uyum içinde…

Yazan: Sanem Erdem

Kendinden korkan  
bir kız çocuğu
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Arkadaşlık kurmada da başarılı olduğu 
söylenemez, ancak ona yaklaşan olur-

sa belki... Ama diğer çocukların 
yanında Melo kendini “sıcak yaz 

gecelerinde kola, bacağa ıs-
rarla yapışan ve kovalanan 
sırnaşık bir sivrisineğe” 
benzetir bazen, onları 
rahatsız ettiğini düşünür. 

Hiçbir çocuk kendini bu 
kadar değersiz hissetmemeli.  

Bu kadar özgüvensiz olması-
nın nedeni diğerlerinden daha 
farklı olması, onlardan daha 

yavaş olduğunu düşünmesi-
dir belki de. Çocukluk dö-
neminin en önemli kaygı 
nedenlerinden olan okul 

performansı mükemmel 
olmadığı için kendini ba-

şarısız ve beceriksiz 
bulmaktadır. Oysa 

ailesi Melo’nun 
üzerine fazla gitmiyor, 

onu sürekli eleştirip zor-
lamıyorlar anladığım kada-

rıyla. Demek ki mükemmeliyet-
çilik çekingenlikle birleşince hayat, 

hele çocuklar için, çekilmez oluyor.
Ama insanlar değişir. Zamanla bazı 

durumlarda korkuların üzerine titreyen bacaklarla 
da olsa gidilerek engeller aşılır. Kişi bazen yalnızdır 
bazen de bakış açısını değiştirecek insanlarla tanışır, 
tıpkı Melo’da da olduğu gibi.
Bir zamanlar balık kaynayan denize inen Balık 
Tarlası Sokağı’nda yaşar Melo. Yalnız başına vakit 
geçirmeyi, denizde tek tük olsa da görülen balıkla-
rın yolunu gözlemeyi sever. Bir sabah bir sarman 
kedinin peşine takılıp girdiği bahçede tekerlekli bir 
ev görür. Evin sahibi Tisu adında yaşlı bir kadındır. 
Rengârenk objelerle ve kuklalarla dolu karavanıyla, 
şefkatli tavırlarıyla Melo’nun kalbini anında kazanır. 
On parmağında on marifet olan biridir Tisu, bizim 
Melo’nun aksine. Ona kuklası için kostüm dikmesin-
de yardımcı olmayı önerir, böylece güzel bir dostlu-
ğun tohumları atılır.
Başka başka insanlarla da tanışır Melo. Tisu’nun 

arkadaşları, mülteci olduklarını anladığımız Aki ve 
annesi. Kabuğu kırılmaya başladıkça, “Gıcık Üçlü” 
adını verdiği mahalle arkadaşlarının arkası kesilme-
yen projelerine gönülsüzce de olsa dâhil olur; müzik 
yarışmaları, doğaçlama müzik çalışmaları, oradan da 
atık malzemelerden müzik aletleri yapmak derken 
artık çerçöp içinde kalmış denizi temizlemeye kadar 
giderler. Gök mavisi değil, zehir yeşilidir deniz. Bü-
yük küçük demeden herkes bunun nedenini aramak 
ve bu sorunu çözüp balıkları geri getirmek için birlik 
olacak ve mahalle renklere bürünecektir.
Kitap bu noktadan sonra adeta bir rüyaya dönüşüyor. 
Hayatın bana kazandırdığı karamsarlıkla, mahallede-
ki dayanışma ruhu Melo’nun düşlerinden mi ibaret 
yoksa, diye düşünüyorum okurken ve burada yetiş-
kinlerin dünyasına döndüğümü fark ediyorum. Her-
hangi bir konuda azıcık sesini çıkaranın sorunlardan 
sorun beğendiği bir ortamda, komşuların birbirlerini 
ispiyonlamak yerine el ele vermesi gerçekçi gelmiyor. 
Sonra yine çocukluğuma dönüyorum ve okumuş 
olduğum kitapları, izlemiş olduğum filmleri hatırlıyo-
rum. Sevgi üzerine, dostluk üzerine, dayanışma üze-
rine yazılan hikâyelerle beslenen yaşıtlarımı aklıma 
getiriyorum. Hayat, bu tür kitaplarda okuduğumuz 
gibi olmadı hiçbir zaman. Ama bu kitaplar bize umut 
aşıladı. Umut olmadan yaşanır mı?*
Kendi çocukluğumla yaptığım kısa bir fikir alışveri-
şinden sonra çocuk kitaplarının illa gerçekçi olmak 
gibi bir görevi olduğunu düşünmüyorum. Gerçekçi 
kitaplar da olmalı elbette, küçük okurların hayatı 
anlamalarını sağlayan. Ama kendi adıma konuşur-
sam, bana okuma sevgisi aşılayanlar beni mutlu dün-
yalara götüren, yetişkin gözüyle tekrar baktığımda 
neredeyse ütopik diyebileceğim kitaplardı. 
Sevim Ak’ın duru dili ve kitabın başkarakteri Melo 
kadar naif anlatımı da bu kurmaca dünyaya çok yakı-
şıyor. Gözde Bitir Tufan’ın kitaba eşlik eden çizimle-
ri, özellikle renkleriyle kitabın düşsel havasıyla uyum 
içinde. Yazarı önceden tanıyanlar için güzel bir hedi-
ye, yazarla yeni tanışacaklar içinse iyi bir başlangıç.
*Umutsuz yaşanmaz.

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Bu satırlardan bir aşk  
ortaya çıkarsa ne âlâ…

Dünya, kahramanlık öyküleri üzerine kuruluy-
muş gibi bir düzende ilerliyor. Tüm yetişkinler 
bir şekilde kahraman olma peşinde. Şirketler, 
çalışanlarının bir kısmını günün “kahraman”ı, 
haftanın “kahraman”ı diye göklere çıkartıyor. O 
tabloda yer almak ister misin? O zaman çok çalış 
kahraman ol! 
Yalnızca kahraman olmak için çalışanlar bir yana 
gönüllerin asıl kahramanı, yalnız sevdiği işi, sevdi-
ği şekilde yapanlar olmuyor mu? Eduardo Gale-
ano gibi... NotaBene Yayınları, “Anti Kahraman 

Serisi”nin ikinci 
kitabında Galea-
no’yu anlatıyor. 
Kitabın yapmaya 
çalıştığı, Galea-
no’dan bize kalan 
kitap ve yazıları, 
röportajlar; kısacası 
her şeyi araştırmak 
ve çocuklara onu 
eğlenceli/akılda 
kalıcı şekilde an-
latmaya çalışmak.  
Galeano kitapları-
nın isimleri, üzerin-

Yazan: Burcu Arman

de durmaktan hoşlandığı tutkuları, fikirleri hemen 
hepsi bir araya getirilmiş. Yalnızca bu değil elbette, 
gençliğinde yaşadığı özgür hayata dair anıları, 
fazlalık dediği kelimeleri hayatından çıkartmasının 
nedenleri de buna dahil. 
Çizimlerle birleşen fotoğraflar, anlattığı öyküler-
den parçalar... Hepsi onun hayatına dair keyifli bir 
yolculuk. Hele ki sevenleri için! Ama öldükten sonra 
yapıldığı söylenen araştırma bilgisine rağmen, 
içerde verilen röportaj kurgusu biraz kafa karıştırıcı. 
Hoş, çocukların buna aldıracağını sanmıyorum ama 
yine de “hani ölmüştü?” sorusunun cevabını hazırda 
tutmak da gerek. 
Edindiği bilgilerden arkadaşlıklarına, var olduğu sa-
tırlardan özel hayatının anlamlarına kadar Galeano 
içine düştüğümüz kitaptan bir nebze aşk bulaşırsa 
bize, ne mutlu. Galeano sever yetişkinler, çocukların-
dan önce kendileri epey vakit geçirmek isteyebilir 
bu kitapla. Her şeye rağmen “Anti Kahraman Serisi” 
başlı başına güzel bir dünya yaratıyor. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Çeviri

Bir dünya  
Galeano!
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eduardo galeano
Nadia Fink

Resimleyen: Pitu Saá
Türkçeleştiren: Nergis Turan
NotaBene Yayınları, 28 sayfa



Sevgi, dostluk, cesaret, umut ve 
dayanışmanın gücünü anlatan 
ölümsüz yazar Samed Behrengi 

her yaştan günümüz çocuklarıyla 
buluşuyor. 

Edebiyatın usta 
kalemlerinden 

Zülfü Livaneli’nin 
değerli önsözüyle

Çocuk edebiyatının 
bol ödüllü yazarı 

Mavisel Yener’den ilk 
kez manzum halinde 

Türkçede!
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Muzipliğiyle küçük okurları cezbedecek zıpır çizimlerin eşlik ettiği 
iki ince kitap çocuklarla toplumsal cinsiyet ve cinsiyetçi önyargılar 
üzerinde tartışmak için çok yönlü fırsatlar sunuyor.
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Çocuk Hakları
İnsan Haklarıdır!

Önce elime Yapı Kredi Yayınlarından Haziran 
2017’de çıkan Kız Çocuk Hakları Bildirgesi ile 
Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi geçti. Ardından 
internette, Çocuk Haklarının Desteklenmesine 
ve Korunmasına İlişkin AB Kılavuz İlkeleri, 
2017 broşürüne rastladım.  
“Çocuk hakları insan haklarıdır. Birbirlerinden 
ayrı düşünülemezler, evrenseldirler ve devredi-
lemezler.” diyordu broşürün ilk cümlesi.
Peki, erkek çocuk ve kız çocuk hakları diye 
bölünebilirler mi? Kitapların amacının kız ve 
erkek çocuklar için farklı haklar tanımlamak 
olmadığını baştan belirteyim. Aksine, bize 
dayatılan cinsiyetçi klişeleri hedef tahtasına 
oturtan, çocuklarımıza “kendin ol” cesareti 
aşılamaya çalışan bir yaklaşım söz konusu.
Çocuk haklarını madde madde ele alan iki 

Yazan: Suzan Geridönmez
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Çocuk Hakları
İnsan Haklarıdır!

bildirgenin konuları büyük ölçüde örtüşüyor. Farklı-
lık maddelerin açılımında billurlaşıyor. Örneğin iki 
bildirgede Madde 14 saç modeliyle ilgili. Kızların, 
“saçını kısacık kestirme”, erkeklerin “saçını uzat-
ma, atkuyruğu yapma, örme” hakkı vardır deniliyor.  
Madde 7 meslek seçme özgürlüğünün altını çiziyor. 
Erkeklerin bebek bakıcısı, ilkokul öğretmeni, dansçı, 
ebe, ev erkeği olma hakkı vurgulanırken, kızlar için 
hak olarak anılan meslekler kamyon şoförü, astronot, 
polis, hâkim, fabrika müdürü, cumhurbaşkanı, heykel-
tıraş ve cerrah oluyor.
Çağdaş bir anlayışla yetiştirilen çocukların bile çevre, 
televizyon, internet vb. tarafından pompalanan cinsi-
yetçi önyargıları kolayca benimseyebildiği; “bebeğini 
pışpışlayan cici kız”, “arabalarını yarıştıran aslan 
erkek” rollerini oynamaya hevesli olabildiği düşünü-
lürse, kitapların mesajı daha rahat anlaşılıyor: İnsanın 
duygularına, düşüncelerine, hayata dair tercihlerine 
yön veren kendisidir, cinsel kimliğe dair klişeler değil. 
Bu klişelere uymamak haktır, kimse bu yüzden “ezik” 
ya da “erkek Fatma” türü yaftalara maruz bırakılamaz.
Bu mesajlar kuşkusuz çok değerli. Muzipliğiyle 
küçük okurları cezbedecek zıpır çizimlerin eşlik 
ettiği “bildirgeler” hem ailede hem okulda, çocuklarla 
toplumsal cinsiyet ve cinsiyetçi önyargılar üzerinde 
tartışmak için çok yönlü fırsatlar sunuyor.
Ancak gerek eserler için seçilen biçim (iki ayrı bildir-
ge), gerek “Kız çocukların da erkek çocuklar gibi: …. 
hakkı vardır.”, “Erkek çocukların da kız çocuklar gibi 
… hakkı vardır.” giriş cümlesindeki “da” sözcüğü bu 
içeriğe gölge düşürüyor.  “Kız olsun, erkek olsun tüm 
çocukların … hakkı vardır” ifadesi bana daha eşitlik-
çi geliyor. Tıpkı kızlara sadece Kız Çocuk Hakları 
Bildirgesi’nin alınması ya da erkeklerin erkek çocuk 
haklarını okumakla yetinmesi ihtimalinin önüne 
geçen, erkek ve kız kavramlarının ötesindeki cinsel 
kimlikleri de kucaklayan tek kitap biçiminin bana 
daha doğru geldiği gibi.
Üstelik gözüme fazla görünen sadece çifte bildirge ve 
“da” bağlacı değil.
“Her gün dünyada, çoğu önlenebilir veya tedavi edile-
bilir sebeplerden olmak üzere 16.000 çocuk ölmektedir. 
5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı yetersiz 
beslenmeyle ilişkilidir. Dünya genelinde 5 yaşın altın-
daki yaklaşık 230 milyon çocuğun (5 yaş altı yaklaşık 
her üç çocuktan biri) doğumu hiçbir zaman resmi 
kayıtlara geçmemiştir. Her beş dakikada bir çocuk ev, 

okul ve toplumdaki şiddetin sonucu ölmektedir. Dünya 
genelinde geçtiğimiz yıl 2-17 yaşları arasında bir mil-
yar oğlan ve kız çocuğu fiziksel, cinsel veya psikolojik 
şiddete maruz kaldı. Çocuklar, çeşitli ve özellikle en 
kötü türlerde çocuk işçiliğin kurbanlarıdır. Çocuklar 
cinsel sömürü ve istismar kurbanlarıdır. Kız ve erkek 
çocukları, çocuk yaşta zorla evlilik kurbanları olabil-
mekte ve kız çocukları, kadın sünneti gibi zararlı uygu-
lamalara maruz bırakılabilmektedir. Çok fazla sayıda 
çocuk kaliteli eğitimden ve düzgün sağlık bakımı ve 
sosyal hizmetlerden mahrum bırakılmıştır; örneğin, şu 
anda 124 milyon çocuk okula gitmemektedir. Yoksulluk 
içinde, çatışmalar altında ve hassas koşullar altında 
yaşayan çocuklar, engelli çocuklar, özgürlüğünden 
mahrum bırakılmış veya kanunla ihtilafa düşmüş ço-
cuklar, göçmen ve mülteci çocuklar (dünya genelinde 
yaklaşık 50 milyon çocuk başka bir ülkeye göç etmiş 
veya zorla yerinden edilmiştir ve çocuklar şu anda 
tüm mültecilerin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır), 
refakatsiz çocuklar ve ailesi olmayan çocuklar gibi ko-
runmasız durumlardaki çocuklar kırılgan durumlarına 
özgü risklerle karşılaşmakta, ayrımcılığa, ötekileştir-
meye ve dışlanmaya maruz kalmakta ve …” 
Kız Çocuk Hakları Bildirgesi ve Erkek Çocuk Hakları 
Bildirgesi’nde yer alan hangi maddeler Çocuk Hak-
larının Desteklenmesine ve Korunmasına İlişkin AB 
Kılavuz İlkeleri, 2017’de ele alınan sorunlara karşılık 
geliyor? Hiçbiri. Kız çocukların her gün prenses, er-
kek çocukların her gün süper kahraman olmama hak-
kı vardır, kuşkusuz. Bir kitaptan her şeyi kapsamasını 
beklemek de anlamsız. Ama bu, önüne ister kız ister 
erkek kavramını koyun, çocuk hakları bildirgesi ismi-
nin, arka kapakta “mizahi liste” diye anılan maddelere 
fazla büyük geldiği gerçeğini değiştirmiyor. Şöyle de 
ifade edebilirim: Türkçe yayımcısı eserlerin orijinal 
ismine sadık kalacağına, Almanca yayımcının tercih 
ettiği “Tipik erkek?!”, “Tipik kız?!” benzeri başlıklar 
seçmiş olsaydı, eleştirilerimin çoğu boşa düşecekti. 
Bana da cinsiyetçi klişelere uymama hakkını çocuklar 
için çok yönlü ele alan, başarılı kitaplar demek için 
daha fazla yer kalacaktı.  

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği

Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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“Bakıyorum da, bu pek hoşuna gitti!” diye seslendi yerde uzanan adama.

“Hem de nasıl…” diye fısıldadı Belediye Başkanı.

“Ormanda böyle hiç durmadan uçmak istiyorsun, değil mi?”

“Hem de nasıl…” diye fısıldadı Belediye Başkanı.
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“Ah ki ah! Bizim çocukluğumuz-
da neredeydi bu kitaplar?”
Ne çok duyarız bu cümleyi, ço-
cuklarının kitaplarına iç geçiren 
ailelerden… Çocukluğunu, dahası 
başka türlü bir çocukluğu özle-
yenlerden… Geçmişi için olasılık 
hesapları üretirken içi ezilenler-
den… Ve o muhteşem yeni nesil 
kitaplara bir yetişkin olarak, 
akılla bakıp coşkuya kapılan ama 
bazen de çocuk olup buruklaşan 

yazarlardan, çizerler-
den…
Peki, biz Cin Ali’yley-
ken dünyada neler 
varmış acaba? 
1970’de Viyana Çocuk 
ve Gençlik Kitapları, 
1971’de Avusturya 
Çocuk ve Gençlik 
Kitapları İllüstrasyon 
Ödülü alan ve 1971’de 
Avusturya Devlet 
Ödülü Onur Listesi’ne 
giren bir Orman Kalpli 
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Küçük şehir, ormanın hemen kenarındaydı. 

Evlerin bittiği yerde ağaçlar başlıyordu. 

Ya da ağaçların bittiği yerde evler 

başlıyordu da diyebiliriz.

Artık hangisini tercih ederseniz…

Bu durumdan herkes memnundu.

Daha doğrusu, ormanı yıkıp şehri

büyütme niyetindeki Belediye Başkanı 

dışında herkes!

Şimdi bu durumu çözebilecek bir tek kişi 

var: orman cini Küçük Topak Hanım.

Avusturya
Çocuk ve Gençlik 

Kitapları İllüstrasyon 
Ödülü - 1971

Viyana Çocuk ve Gençlik 
Kitapları Ödülü - 1970

Avusturya Devlet Ödülü 
Onur Listesi - 1971

Mira Lobe, ne yazık ki hiç eskimeyen, 
işlenmesine duyulan ihtiyaç biteceği 
yerde aksine durmadan artan bir 
soruna değiniyor: Doğaya ihanetimiz.

Yazan: Melek Özlem Sezer

Orman Kalpli Şehir

Şehir varmış mesela. Resimler ve grafik tasarım 
muhteşem, insan bakmaya doyamıyor. Hatta dudağı-
nı ısırıyor.
Dudağımı ısırdığım sırada, aslında kendimi çocuk 
olarak hissettiğimi fark ettim. Ama o eski çocuk… 
Eciş bücüş okul kitaplarından sonra, gözleri anca Ay-
şegül’lerle hazza kavuşan… Orada çizilen muhteşem 
dünyanın, bildiği hayata ne kadar yabancı olduğunu 
düşünen ve Ayşegül’ün aslında Fransız olduğunu 
bilmeyen… Bu kitapların mükemmel bir hayat tahay-
yül ettirip, alt metninde ayrıcalıklı kesimin cinsiyetçi 
yetişkin yaşamını empoze ettiğini fark edemeyen o 
çocuk… Ve Orman Kalpli Şehir kitabındaki gibi ço-
cuksu hayal gücünün yaratıcı düşünceyle birleştiği, 
özgün ruhlu bu resimlerle tanışmamış olan, şanssız…
Ben doğmadan önce basılmış bir kitaba anca şimdi 
ulaşabilmek, içimi burkuyor. Neyse ki Final Yayınları 
bu 47 yıllık gecikmeye; özenli, birinci sınıf bir baskı 
kalitesiyle karşılık vermiş. Çocuk kitaplarındaki 
gelişimi incelemek, bugün ve gelecek için benzer ka-
yıpları yaşamama motivasyonu kazanmak açısından 
değerli bir kitap. Resimler ve grafik tasarım, bugün 
için de fikir açıcı bir kişilik, ruh ve zekâ barındırıyor. 
Metinse bazen şunu söyletiyor: “O zamanın koşulla-
rıyla bakmak gerek.”
Mira Lobe, ne yazık ki dünyayı tüketmekten vaz-



“Bakıyorum da, bu pek hoşuna gitti!” diye seslendi yerde uzanan adama.

“Hem de nasıl…” diye fısıldadı Belediye Başkanı.

“Ormanda böyle hiç durmadan uçmak istiyorsun, değil mi?”

“Hem de nasıl…” diye fısıldadı Belediye Başkanı.

geçmediğimiz, hiç eskimeyen, işlenmesine duyulan 
ihtiyaç biteceği yerde aksine durmadan artan bir 
soruna değiniyor: Doğaya ihanetimiz. 
Anlatı şöyle başlıyor: “Küçük şehir, ormanın hemen 
kenarındaydı. Evlerin bittiği yerde ağaçlar başlıyor-
du. Ya da ağaçların bittiği yerde evler başlıyordu da 
diyebiliriz. Artık hangisini tercih ederseniz…”
Sonrasında yaptığı planlardan gözü dönmüş Beledi-
ye Başkanı ve iki sevimli çocuğuyla tanışıyoruz ve 
hikâyeyi az çok tahmin ediyoruz. Belediye Başkanı 
şehri büyütme derdinde, koca koca binalar dikecek 
ve o koca şehir için belediye binası yetmeyeceğin-
den kendine de bir saray yaptıracak. Eh, haliyle bu 
sarayın rüyası için göze almayacağı kâbus, katleder-
ken durup düşüneceği ağaçlar ya da umursadığı baş-
kaca hayatlar yok. Ormana duyulan tutku ve orma-
nın kendi yaşam hakkı ne kadar anlatılırsa anlatılsın 
kulağına, bunu alacak vicdanı ya da aklı da yok.
Bu duruma karşı iki yerden direniş geliyor. Ken-
di çocukları, yıkılacağı gün ormanı pankartlarla 
dolduruyor, bir nevi ormanın dili olmaya çalışıyor. 
Ama böyle bir diktatör ruha, aklın ya da vicdanın 
uyarısıyla karşı koymak mümkün mü? Buna anca 
sihir gücü yeter. O nedenle çocuklardan önce, bir 
orman cini olan Küçük Topak Hanım işe koyuluyor. 
Gece Başkanın göğsüne kaya ağırlığıyla çöküp ona 
kâbuslar gördürüyor. Ona empati kurmasını ve ya-
pacağı işin sonuçlarını öğreten kabuslar. Sonrasın-
da da ona ormanın güzelliğini hissettiren bir rüya 
gördürüyor. Yetinmeyip masadaki planları değiş-
tiriyor. Ormanı yok etmek yerine kurmak istediği 
şehri, ormanın etrafına bir halka gibi oturtmasını 
öneriyor. 
Ne ki metin bunları anlatıncaya kadar fena halde 
sağa sola savruluyor, gereksiz yere uzatıyor. Sark-
malar bazen insanı hikâyeden koparıyor. Uygulanan 
kimi kolaycı formüller ise yapıştırma gibi duruyor, 
yapaylaştırıyor. Metne dair kusurlarına rağmen, 
sevimli ve edinilmeye değer bir kitap… Umarım, Suzi 
Weigel’in resimlediği başka kitaplarla da tanışma 
şansımız olur.    

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
Dilin edebi niteliği

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çok uzak diyarlarda, 
ordusuyla her yeri iŞgal 
eden bir General varmIş.
Günün birinde sIra 
küçücük bir ülkeye 
gelmiş ama...

İngiliz yazar ve çizer
David McKee’den savaş 
ve barışı incelikle anlatan 
resimli bir kitap.

ZAFER KİMİN?
Yazan ve Resimleyen: 
David McKee

ZAFER KIMIN?
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu
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Çok uzak diyarlarda, ordusuyla her yeri işgal eden bir General varmış.
Günün birinde sıra küçücük bir ülkeye gelmiş ama…

Dünyaca ünlü İngiliz yazar ve çizer  
David McKee’nin yalın hikâyesi Zafer Kimin?, 

savaş ve barışı incelikli bir yoldan anlatmayı başarıyor.

www.ucanbalik.com.tr
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Sarah Weeks, sadece dokunaklı bir anne-kız hikâyesi 
yazmanın ötesine taşımış Annemin Kelimeleri ’ni. Kimlik, 
aidiyet, aile, hakikat, arayışlar ve kelimeler üzerine, edebi tat 
veren, yüksek ritmli bir anlatı elimizdeki…

“İnsanı en iyi yolda tanırsın,” derdi babaannem. İlk duyduğumda küçüktüm, 
sonraki bir kaçında da. Ne soyutlamayla ne de derin anlamlarla yolum kesiş-
mişti henüz. Yol deyince aklıma hep –içinden deniz geçen bir şehrin çocuğu 
olmamdan mütevellit– uzayıp giden ve ille de ucu denize değen sokaklar 
gelirdi. Yol arkadaşlarıysa, incecik misinalarla birbirine teğellenmiş, zaman-
sız ve mekânsız çocukluk ülkesinin başıbozuk düş gezginleri. Zaman geçti, 
yolların sadece dışarıya öteye doğru değil, içe içeriye doğru da açıldığını 
öğrendim. Hatta esaslı bir “yol”un her ikisine de çıkması gerektiğini, bir kez 
yola çıktıysan, asla aynı kişi olarak dönmeyeceğini…  
Annemin Kelimeleri’nin Heidi’sinin yazık ki benimki gibi bir babaannesi 
yok. Anneannesi, dedesi, babası, halası, kuzeni de. Bir tek annesi… Kimselere 
benzemeyeni…  
“Annemin beyninde bir sorun olduğunu yüzüne bakıp da anlayamazdınız, 
ama ağzını açtığı anda işin rengi değişirdi. Sesi küçük kızlarınki gibi çok 
tizdi ve sadece yirmi üç kelime biliyordu. Sayıdan eminim, çünkü annemin 
söylediği şeylerin listesini yapıp mutfak dolabımızın içine raptiyeliyorduk. 
Bunların çoğu iyi, daha ya da sıcak gibi sık kullanılan kelimelerdi, ama içle-
rinden bir tanesi vardı ki, onu sadece annem söylerdi: soof.”   
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Bir de küçücük dünyalarına mucize katan; yağmurlu 
bir kış günü, “beyni bozuk” annesinin kollarında 
battaniyeye sarınmış bir haftalık bebekle kapısına 
dayandıkları agorofobik Bernadette. İkisini de saran 
sarmalayan, anneye bir bebek gibi bakıp kızını büyü-
ten; birine ana rahmi kadar güvenli bir sığınak sağ-
larken, diğerini güçlendirip dünyaya salan kadın.  
Orijinal adıyla So B. It,  Can Yayınlarının isabetli 
bir kararla Annemin Kelimeleri diye uyarladığı çok 
katmanlı öykü, doğum kaydı bile olmayan Heidi’nin 
tahminen 12’nci yaşını sürerken, bir gün bir çekme-
cenin dibinde eski birkaç fotoğraf ve üzerinde ren 
geyiği desenleri bulunan kırmızı bir kazak bulmasıy-
la bambaşka bir çehre kazanır. Kahramanımız Reno 
Nevada’dan New York’un küçük bir kasabasındaki 
bir hastaneye uzanan yolda kendini, geçmişini ve 
annesinin “soof”unda cisimlenen sorularının yanıt-
larını ararken, cevabı zor sorular, kaçınılamayan yüz-
leşmelerle ağırlaşmış, rengi sürekli değişen, fırtınaya 
gebe bir bulut kümesi de bazen bir lanet bazen vaat 
gibi, hem onun hem de okurun başının hemen üze-
rinden ayrılmayacaktır: Bütün gerçekler bilinebilir 
mi? Gerçeği aramak her zaman kıymetli, zahmete 
değer bir arayış mıdır? Ya da yalanın konforu varken,  
“gerçek” dediğimiz şeyin gücünü seçmek, ödenen 
bedele değer mi? 
Yazar Sarah Weeks, sadece dokunaklı bir anne-kız 
hikâyesi yazmanın ötesine taşımış Annemin Kelime-
leri’ni. Kimlik, aidiyet, aile, hakikat, arayışlar ve ke-
limeler üzerine, edebi tat veren, yüksek ritmli hikâ-
ye, Amerikan edebiyat çevrelerince de beğenilmiş 
ve kitap sadece listelerde ilk sıralara tırmanmakla 
kalmamış, 2007 yılında Rebecca Caudill Young 
Reader’s Book ve William Allen White Children’s 
Book ödüllerini kazanmış. Bir röportajında, kendini 
hâlâ ortaokulda okuyan küçük bir çocuk gibi his-
settiğini söylüyor Weeks.  20 yıllık kariyeri boyunca 
her yaştan çocuk için yazdığı 30’un üzerinde kitabı,  
şarkıları ve ziyaret ettiği okullarda çocuklarla kur-
duğu iletişim sayesinde belki, ya da hâlâ 10’lu yaşla-
rında bir çocuk gibi hissettiği için yapabildiklerine 
şükran duyarak…
İçe oturan ama bir o kadar da yüreklendirici hikâ-
ye, dikkatli gözlerden kaçmayacak kimi trüklerle 
ince ince işlenmiş. Her bir bölümün başlığının, ona 

Dilin edebi niteliği
Çeviri

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

hiç gönderme yapmadan annenin kelimelerinden 
biri oluşu misal ya da Heidi’nin listelerinin yeni 
durumlara göre değişip dönüşmesi gibi. Ve elbette 
Heidi’nin aracılığıyla Weeks’in döne dolaşa vardığı 
“Gerçekler ve Yalanlar” ile “Neyi Bilip Bilemeyeceği-
miz” limanları… 
“Dinozorların rengini aslında kimse bilemez, çünkü 
bu kemiklere bakılarak anlaşılamaz.” Ama “Gerçek 
şu ki, bir şeyi bilip bilmememeniz o şeyi değiştir-
mez.”
Can Yayınları da sade, meramını anlatan güzel bir 
kapak, iyi baskı ve özenli bir editörlük çalışmasıyla 
sunmuş kitabı. Ama asıl alkış, çevirmen Elif Ersav-
cı’ya. Orijinal ve çevrilen dilin olanaklarını iyi kulla-
nan, yazarın dilini zedelemeyen, ritmini bozmayan 
metnin, kitabın hedef kitlesi olan ergen okurun 
diline de keyfine de katkı sunacağı muhakkak.      
Annemin Kelimeleri’nin Heidi’sinin yoluna rehber 
olan bir babaannesi olsaydı bu kadar zorlanması 
gerekmezdi belki; bilirdi ne tür olursa olsun, bir 
yere varsın ya da varmasın, yol değiştirir. Heybe-
nizde olağandışı bir şans ve derin bir içgörü olsa 
bile, denk geldiğiniz hayatları bir kıskanıp bir ha-
yıflanırken, bazen içten içe sevinip kimi zaman da 
hikâyeler yüzünüze tokat gibi inerken, o anlarda 
yani, anlamazsınız ama artık aynı kişi değilsinizdir. 
Bazen üzerinde yılbaşını anımsatan renk ve desen-
ler bulunan, güvelerin yediği, eskimiş bir kırmızı 
kazak sığınağın olur. Neyse kendin, o’dur, ait oldu-
ğun yerdir, gözleri sana benzeyen bir kadının sol-
gun gülümsemesidir. Kimi zaman kocaman kalbini 
eline alır bir ergen irisi, ondan ve başkalarından 
hiç beklemediğin bir şey yapar. Dünya daha iyi bir 
yer olur.  
Velhasıl kelam, tıpkı kahramanımızın dediği gibi, 
“varlığını hatırlamadığınız bir şeyin yokluğunu bile-
mezsiniz” belki, ama  “Kişi, anımsadığıdır… Kişi, ken-
dini bir türlü bulamayıp, boyuna dünyayı ve nesneleri 
kurcalayandır.” (O.Aruoba/Yürüme) 
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“Yakın ve uzak gelecekle ilgili  
hayallerinizi anlatan birer mektup yazın” 
projesi, hayalleri gerçekleştirmek  
amacına dönüşüyor.
Ve bir avuç çocuğun, hayallerinin 
peşinden oradan oraya sürüklenişini bazen 
kahkahalarla, bazen hüzünle izliyorsunuz.

Ne kadar yaşadığın değil,  
hayata ne sığdırdığın önemli.   
Durma, koş hayallerinin peşinden! 
Hayaller değil midir bizi var eden?

www.tudem.com

H
ayal S

özleşm
esi

Dilek Yardımcı

D
ilek Yard

ım
cı

Hayal kurabilme yetisi insana sunulmuş eşsiz bir armağandır desem, abart-
mış olur muyum? Biliyorum, herkesin diline doladığı bir klişe gibi geliyor 
kulağa ama şu bir gerçek; hayal ekmekle başlıyor her şey. Öte yandan hayal-
leri gerçekleştirmek, kendini gerçekleştirmek demek. Bir hayalin ardından 
bıkmadan usanmadan koşan, o hayali gerçekleştirmek için emek harcayan, 
türlü engellere ve zorluklara rağmen hayalini gerçekleştirmeyi başaran nice 
insanın hikâyesi apaçık gösteriyor bize bunu. Başlangıçta yapılması gere-
ken tek şey, bir hayal kurmak ve onu gerçek kılmak üzere yola koyulmak. Bu 
yol boyunca ihtiyaç duyacağınız en önemli şey ise sadece “cesaret”. Tıpkı 
Walt Disney’in dediği gibi “Onların peşinden gidecek cesaret varsa, tüm 
düşler gerçek olabilir”. Büyük küçük herkesin tanıdığı Disney’in yaşamı da 
ettiği bu lafın kanıtı zaten. Çünkü Mickey Fare’nin yaratıcısı bu yetenekli 
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Başlangıçta yapılması gereken tek şey, bir hayal kurmak ve onu gerçek 
kılmak üzere yola koyulmak. Bu yol boyunca ihtiyaç duyacağınız en 
önemli şey ise sadece “cesaret”.

Yazan: Elif Şahin Hamidi

“Hayal Sözleşmesi”ni 
imzalamaya var mısın?
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insan, pek çok kez çizimleri beğenilmeyerek geri 
çevrilmiş olsa da cesaretini hiç kaybetmeden yola 
devam etmiş ve sonunda düşlerine kavuşmuştur.  
İşte Dilek Yardımcı da Hayal Sözleşmesi kitabında, 
çocukları hayal etmeye ve asla yılmadan, kurduk-
ları hayalin peşinden koşmaya davet ediyor. Kitap 
okuma bağımlısı genç yazar Dilek Yardımcı, aynı 
zamanda bir öğretmen ve belli ki çocuk ruhundan 
anlayan, günümüz çocuklarını yakından tanıyan bir 
öğretmen. Yardımcı, Hayal Sözleşmesi’nde başrolü, 
8 A sınıfının öğretmenine ve öğrencilerine veriyor. 
Kimileyin yüzümüze gülücükler konduran kimile-
yin gözpınarlarımıza yaşlar yürüten bu hikâyeyle 
arkadaşlığın, dayanışmanın, mücadelenin, cesaretin, 
sevginin ve düşlerin sonsuz gücünü küçümsememek 
gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. 
el ele, omuz omuza vermek
Peki, hayal kurmak tek kişilik bir eylem midir? Ya 
da hayallerini gerçekleştirme yolunda insan yalnız 
mıdır hep? Bu yolda da dayanışmak, bir başkası-
nın hayalinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak 
mümkün müdür? Hayal Sözleşmesi, bunun pek tabii 
mümkün olduğunu kanıtlıyor. El ele, omuz omuza 
vermenin, çorbada benim de tuzum olsun demenin 
tarifsiz mutluluğunu ve doyumunu gözler önüne se-
riyor. Hele ki LGS gibi türlü sınavlara hazırlanmakla 
yükümlü olan, aileleri tarafından “ders çalış” baskısı 
altında bunalan günümüz çocuklarının, değil bir 
başkasının hayaline destek olmak, kendisi için bir 
hayal kurması bile neredeyse imkânsızlaştırılırken, 
bu kitap yüreklere biraz su serpiyor desek yeridir. 
Çünkü öğrencileriyle bir hayalin peşine takılan Eda 
öğretmenin “Hayal et, gerçekleştir!” isimli projesi 
sayesinde, 8 A sınıfı hem derslerine çalışıp LGS’ye 
hazırlanırken hem de dayanışmanın gücüyle bir-
birlerinin hayallerini gerçeğe dönüştürüyorlar. Eda 
öğretmenin başlattığı bu macera bencillikten, birey-
sellikten sıyrılmanın, birbirine sıkıca kenetlenmenin, 
çocukların okul başarısına da hayallerinin gerçek-
leşmesine de katkı sağladığını çok net bir şekilde 
gösteriyor.      
“heDefler, haYallerle olur”
Peki, nedir bu “Hayal Sözleşmesi” ve neyi amaç-
lıyor? Öğrencilerinin yaşam kaygısı duymasını, 
sıradan olmaktan kaçınmasını, yaşadıkları her anı 

anlamlı hale getirebilmesini arzu eden Eda öğret-
men, 8 A sınıfını bir sözleşme imzalamaya davet 
ediyor. Çocuklardan, yakında zamanda ve gelecekte 
gerçekleşmesini istedikleri hayallerini bir kâğıda 
yazmalarını istiyor. Ve bu hayaller öyle imkânsız, 
uçuk kaçık, saçma ve de onur kırıcı olmadığı sürece 
mutlaka gerçekleştirilecek! Dahası gerçekleşmesi 
için bütün sınıf elinden geleni yapacak. Elbette 
herkesin dileğini gerçekleştirmek imkânsız. O 
nedenle kura çekiliyor; kâğıtlardan Özlem, Feyyaz, 
Mehmetcan, İlker ve Ezgi’nin ismi çıkıyor. Bu şanslı 
beş kişinin hayalini gerçekleştirmek üzere kolları 
sıvıyor herkes.  Böylece 8 A’da kimileyin güldürüp 
eğlendiren, kimileyin hüzünlendirip düşündüren, 
kimileyinse yorgun düşürüp isyan ettiren, her 
anını dolu dolu yaşadıkları bir serüven başlıyor. 
Eda öğretmen şöyle diyor çocuklara: “Birazdan 
yazacağınız her şeyi kendiniz gerçekleştireceksiniz. 
Alın terinizle, emek harcayarak, kafa patlatarak… 8. 
sınıfa geldiniz, birçoğunuzun doğru dürüst hedefi 
yok. Hedefler, hayallerle olur. Bizden önceki insanlar 
bugünkü uygar topluma erişmenin temellerini ha-
yallerle attılar; önce hayal kurdular, sonra bunları 
gerçeğe dönüştürdüler. Şimdi sıra sizde.” 
8 A sınıfı, beri yandan da hayatın acı gerçekleriyle 
yüzleşmemizi sağlıyor. Çünkü yaşam denen serüven, 
inişli çıkışlı bir yol. Ama mühim olan, hayatın önü-
müze çıkardığı kocaman engellere ve büyük büyük 
sıkıntılara rağmen yılmadan hayallerimizin peşinden 
gidebilmek, kendimizi gerçekleştirebilmek. Hayal 
Sözleşmesi’nin anlatıcı sesi Ege de önüne çıkan koca 
engele meydan okuyor, cesaretini hiç yitirmeden, 
asla pes etmeden hayallerinin ardından gitme-
ye devam ediyor. Ege’nin ağzından, 8 A sınıfının 
gerçekleştirdiği imkânsız hayallere, dostluğun ve da-
yanışmanın gücüne tanık oluyoruz. Şaşırtan, hüzün-
lendiren ve düşündüren bir finalle biten bu hikâye, 
tüm çocukları hayal etmeye ve gerçekleştirmeye 
çağırıyor. Siz de bir hayal sözleşmesi imzalamaya ne 
dersiniz? Evet, şimdi sıra sizde!  

Dilin edebi niteliği 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Koreli yazar ve çizer Somin Ahn’ın, abm Yayınevinden çıkan kitabı Bir Dakika, bu zaman 
zerreciğinin kıymeti ve bazen neden hemencecik geçerken bazen neden saatte takılıp 
kaldığı üzerine kafa yoruyor.

Hayatımızı sonsuz boncuklu bir tespih gibi uç uca 
ekleyen dakikalar... Bazen geçmek bilmeyen bazen 
saniyelerle yarışan... Koreli yazar ve çizer Somin 
Ahn’ın Türkçede ilk kez yayımlanan kitabı Bir 
Dakika, bu zaman dilimine, çocuklar nezdinde bir 
yaklaşım sergiliyor. 
Ahn, küçük bir kız çocuğu karakteri yaratarak, 
onu anlatısına rehber ediyor. Ama bu “zamansal” 
hikâyeyi kişiselleştirmeden aktarıyor. İlk önce 
dakikanın hayatımızdaki en gerçekçi halini an-
lamamız için, sayısal verilerden bahsediyor. Son-
rasında ise bir dakikanın hayatımızda nasıl bir 
yer doldurduğunu, bir dakikada neler yapabile-
ceğimizi, hatta hayatımız boyunca izi kalabilecek 
ilişkileri yürütebilmenin bile nasıl bir dakikacığa 

bağlı olduğunu 
tarif ediyor. Söz 
konusu zaman 
olunca, tabii izafi-
yet başköşede. Ahn, 
bir dakikanın hep 
60 saniye olması-
na rağmen neden 
bazen daha uzun 
bazen daha kısa 
hissedildiğine de 
değiniyor. Dakika-
lara rağmen hayatı 
durduğumuz anları 
da es geçmeyen 
Ahn, bir dakikalara 
sığdırılan vedaları, 

Yazan: E. Nida Dinçtürk

bir dakikanın ne kadar hayati bir an olabileceğini 
ve bazen bir dakikada hayatın değişebileceğini gös-
teriyor.
Ahn, bir cümleden fazla bir şey söylemiyor. Aslında 
onun hikâyesini kelimelerinden daha çok çizim-
leri anlatıyor. Somin Ahn’ın çizimleri, resme yeni 
başlamış küçük bir çocuğun elinden çıkmış gibi. 
Bu naiflikteki çizgiler, hitap ettiği yaş aralığındaki 
okuruyla arasındaki mesafeleri kaldırıyor. Çizim-
lerinde yöneldiği basit ifadeler, silgi izi belirgin 
kalmış hatalar ve tercih edilmiş boyutsuzluk Ahn’ın 
karakteristiği. 
İnsan, zamanın içine doğuyor, zamanla büyüyor ve 
ölüyor. Hayatımız zamanın içinde akıp giderken ve 
biz çoğu kez onunla yarış halindeyken, üzerimizden 
akıp geçen anın ne kadar farkındayız? Somin Ahn, 
okuruna daha yolun en başında bu soruları emanet 
ediyor. Akıp geçen zamanın farkında olmayı, belki 
de zamanın harcanacak ya da kaybedilecek bir şey 
olmadığını anlatmaya çalışıyor. Ahn, çok basit gibi 
görünen bu anlatısında esasen çok derin ve felsefi 
bir yolu arşınlamaya başlıyor. Kitaplar her ne kadar 
bir dakikaya 60 saniye biçse de insanlar için bu 
zamanı, yaşanan anların belirlediğini anlatıyor. Za-
man buna göre ya çok hızlı ya da çok yavaş geçiyor. 
Sahi, bir dakika kaç saniye ediyor?

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

abmyayinevi.com.tr

/abmyayinevi

Bir Dakika
Somin Ahn

Türkçeleştiren: Alp Gökalp 
abm Yayınları, 32 sayfa
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Sekoyana’nın Kapıları, “Bir Orman Öyküsü” alt başlığıyla ormanda geçen 
bir masal anlatıyor bizlere.  Aslında bir büyüme, kendinin ve dünyanın 
farkına varma öyküsü bu. Küçük kahramanımızın anne babası tarafından, 
ormanın ortasındaki bir kulübede tek başına yaşayan yaşlı bir kadına, belir-
siz bir süre için emanet edilmesiyle başlıyor her şey. Süre belirsiz olmasa da 
önemi yok. Çünkü bu kulübede zamanı hatırlatıcı hiçbir eşya yok. Başlarda 
endişeli olan çocuk, odaya ve Sekoyana’nın garipliklerine alıştıkça rahatlı-
yor. Gariplikler neler mi? Küçük bir odadan oluşan kulübenin her duvarında 
birer tane olacak şekilde tam dört kapıya sahip olmasından mı bahsedelim 
yoksa Sekoyana’nın ağaç yapraklarını andıran yemyeşil saçlarından mı? 
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Sekoya ağacını bilirsiniz; dünyanın en uzun ağacı. Boyu 
100 metreyi aşan sekoya ağaçları vardır. Bir de bu ağaçlar, 
yeryüzünün en uzun yaşayan canlılarıdır. Yeşil saçlı orman 
bilgemiz, adını bu ağaçtan almış. Küçük kahramanımızın adını 
kazanması içinse önünde dört kapı var. Her birinden geçip 
ormanı okumayı öğrenince ağaçlar ona adını fısıldayacak.

Yazan: Emel Altay

Ormanın  
kitabını  
okumaya  
hazır mısınız?
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Dışarıdan duyulan Pa-po-vii seslenişini ya da görüp 
görebileceğiniz en irikıyım kedinin gizemlerini çöz-
meyi size bırakıyoruz. 
her kapı Bir maceraYa açılıYor
Dört kapının sebebini merak eden çocuğa Sekoya-
na’nın cevabı, bu orman ziyaretinin kendini bulmak 
için bir iç yolculuk olduğunu kanıtlar nitelikte: “Ka-
pını çalacak konuğun nereden geleceği belli olmaz. 
Hangi yönden gelirse gelsin açacak kapım var ona.” 
Sadece bu cümle değil, kulübenin tasviri de tüketim 
çılgınlığına kapılanlar için çeşitli dersler taşıyor. 
Kulübede mobilya namına neredeyse hiçbir şey yok. 
Yere serilen ve sabah toplanan iki şilte, uyku tulumu, 
küçük bir masa, giysiler içinde büyükçe bir sandık…  
Aşağı yukarı bu kadar Sekoyana’nın mal varlığı. 
Etrafta hiç kitap olmamasını küçük kahramanımız 
kadar bizler de yadırgıyoruz ama sabırlı okuyucu 
bunun da cevabını alacak. Sabah güneşle birlikte 
uyanıp odayı saran garip ama hoş kokulu bitki 
çayıyla edilen kahvaltıdan sonra ilk kapıdan çıkarak 
ormanı okumaya başlıyoruz. İlk gün çocuk için biraz 
yorucu geçse de kulaklarını ve kalbini ormanın 
seslerine açmaya başlıyor. Sekoyana, her sabah 
hangi kapıdan çıkmak istediğini çocuğa soruyor 
ancak bir şartı var. İlk çıkılan kapıyı değiştirmek için 
kapının üzerine o ana dek yaşadıklarından ilhamla 
bir resim çizmesi gerekiyor. Böyle böyle, kahrama-
nımız öğrendiklerini ya da kafasında soru işareti 
yaratan olayları sembolleştirerek kapılara çiziyor 
ve dört kapıdan da dışarı çıktığı, bir diğer deyişle 
“içeri” girdiği büyülü günlerin sonunda dünyaya 
ve tüm canlılara karşı farkındalığı artmış bir bireye 
dönüşüyor. 
kaYBolan Bir DilDen Öğüt: ahimSa… 
Sekoyana’nın hikâyenin başından beri mırıldandığı 
bir şarkı var. Çocuğun da dikkatini çeken, arada 
sadece bir kelimesini, Ahimsa’yı ayırt edebildiği 
bu şarkının hangi dilde olduğunu ve neden bah-
settiğini anlamıyor. Bizim gibi… Sekoyana sadece 
ormana değil, kaybolan dillere de tutkuyla bağlı. 
Ahimsa’nın anlamını buraya yazmayacağız, hikâye 
içinde açıklanıyor, hem de güzel bir sürprizi var bu 
kelimenin. Kitaptan yararlı bilgiler de ediniyoruz. 
Sekoyana “Dünya dillerinin yüzde altmışını, dünya 
nüfusunun sadece yüzde dördü konuşuyor” diye 
yazıyor örneğin günlüğüne. Günlük sayfalarından 
ormanda yaşamaya başlamasında kendisine ilham 

olan, Walden Gölü’nün yazarı Thoreau’yu da anıyor. 
Yeri gelmişken kitabın yazarı Şiirsel Taş’a, kitabın 
sonundaki seslenişi için teşekkür etmeliyiz. İlham 
kaynakları olan kitapları yazarak okuyucusuna başka 
güzel ormanların kapılarını açmış. 
“gÖrmek iSteYene zihninDekileri gÖSter”
Çocuğun, ormanda geçirdikleri vakti kayıt al-
tına alma hevesiyle,  keşke bu anın fotoğrafını 
çekebilseydim yakınmasına “Çektin zaten, zihninde 
kayıtlı” diye cevap veren Sekoyana, bir direnişle daha 
karşılaşıyor: “Ama kafamın içindekileri kimseye gös-
teremem ki.” Orman bilgesinin burada verdiği cevap 
çok aydınlatıcı. “Gösterirsin” diyor Sekoyana sakin 
sakin. “Buraya geldiğinden beri ben sana hiç fotoğraf 
göstermedim, değil mi? Gösterdiklerimin hepsi yıllar-
dır zihnimde biriktirdiğim kayıtlar. Görmek isteyene, 
zihnindekileri de gösterebilirsin.”
çekül Bilgi ağacı’na Bir DeStek De  
SizDen olSun
“ÇEKÜL Bilgi Ağacı Kitaplığı” etiketine sahip 
Sekoyana’nın Kapıları’nı satın aldığınızda sadece 
kendinize ve çocuklara iyilik yapmış olmuyorsu-
nuz, ÇEKÜL Bilgi Ağacı’nın doğal ve kültürel miras 
eğitimlerine destek de vermiş oluyorsunuz. Şiirsel 
Taş’ın Doğan Egmont’tan çıkan kitabını Oğuz 
Demir resimlemiş. Demir’in özellikle bazı sayfaları 
bir ağaç gibi saran minimal resimleme tekniğini 
bu yeşil kitabı daha da yeşillendirmiş.  Baştan sona 
keyifle okunan bu güzel orman hikâyesini önce 
kendiniz okuyun, sonra çevrenizdeki çocuklara ve 
yetişkinlere okutun. Son olarak, Şiirsel Taş’ın bize bu 
kitapla birlikte hediye ettiği güzel oyunu oynayalım. 
Unutmayın, sorular ve cevapların bir sonu yok. Tıpkı 
ormanlar gibi! 
Ağacın çocukluğu?
-Ağaçcık
Ağacın halkaları?
-Zaman
Ağacın mutluluğu?
-Yağmur

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği 
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Ben Bir Küçük Sanatçıyım 
Gel Beraber Resim Yapalım, 
illüstratör ve yazar Marion 
Deuchars’ın Türkçeye çevril-
miş ilk eseri. Marion Deuchars, 
Penguin Books’tan çıkan Ge-
orge Orwell’ın Burmese Days 
(Burma Günleri) kitabı için 
tasarlamış olduğu kitap kapağı 
ile layık görüldüğü “V&A 2010 
Kitap Kapağı İllüstrasyonu” 
ödülü dahil çok ödüllü bir çizer. 
Ancak bence onu eşsiz kılan 

çocuklar için hazırla-
mış olduğu elimizdeki 
bu eser. Sanat alanına 
yeni giren bir yetişkin 
için E. H. Gombrich’in 
Sanatın Öyküsü kitabı 
nasıl bir yer tutuyorsa 
Ben Bir Küçük Sanat-
çıyım Gel Beraber 
Resim Yapalım kitabı 
da çocuklar için aynı 
yeri tutabilir. Üstelik 
bu kitabın sayfaları 
okuyucunun sadece 
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Bu kitabın sayfaları okuyucunun sadece 
bakması ve okuması için değil, bir o kadar 
da sanat üretimine dahil olabilmesi için 
tasarlanmış.

Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

bakması ve okuması için değil, bir o kadar da sanat 
üretimine dahil olabilmesi için tasarlanmış.
Marion Deuchars’ın bu kitabı ile minik okuyucu; Leo-
nardo Da Vinci’den Pablo Picasso’ya yaklaşık her ye-
tişkinin bildiği ya da ismen aşina olduğu sanatçılarla 
buluşuyor. Bunun yanı sıra da Louise Bourgeois,  
Jackson Pollock, Alexander Calder gibi, daha çok sa-
nat dünyasının içinde olanların tanıdığı ancak sanat 
tarihinde önemli bir yer tutan sanatçılarla da tanışı-
yor. Yazar, kitabında yer alan sanatçılarla bu sanatçı-
ların işleri hakkında bilgi verirken minik okuyucuya 
ağır gelecek bir üsluptan kaçınıyor. Ancak yolundan 
şaşabilecek bir basitleştirmeye giderek onu hafife de 
almıyor. Kullandığı dille hem sanatı hem de küçük 
sanatçı okurları gözetiyor.
Eser; sanat tarihindeki kimi büyük sanatçıları, bu sa-
natçıların işlerini tanıtmakla ve onların sanat stilleri-
ne benzerlik gösterecek çizimlere teşvikle de sınırlı 
kalmıyor. Tangramdan temel malzeme bilgisine, 
ardışık görüntüden çizgi romana, tişört tasarımından 
resme, heykelden grafik tasarıma, galeri mekânından 
mutfak çekmecemize kadar uzanan bir yolculuğa 
çıkarıyor okurunu. 
Ben Bir Küçük Sanatçıyım Gel Beraber Resim Yapa-
lım’ın içinde çocuğun eline kalemini, boyasını alıp 
yaratıcılığını katarak dahil olabileceği, sayısı yüzü 
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aşan olasılık var. Küçük sanatçı kendi çizgi roma-
nını oluşturabilir, kübist tarzda bir portre yapabilir, 
evini tasarlayabilir ya da parmak izlerini hayvanlara 
dönüştürebilir. Göz kırpan ve davet eden bu kadar 
çok sayıdaki imkân sayesinde, her bir minik okuyu-
cunun, kitapta kendi arzusuna denk düşen bir şey 
bulması işten bile değil.  
Bütün bunların yanı sıra Marion Deuchars eserinin 
kimi sayfalarında da çocukların iç dünyalarına ayna 
tutabilecek cümleler kuruyor, sorular yöneltiyor:
Adamın bakmaya korktuğu şey ne?
Bu insanların kurdukları hayalleri çiz.
Bu adamın rüyasında gördüklerini çiz. 
Anahtar deliğinden gördüklerini çiz. 
Kadını mutlu eden şeyi çiz.
Yetişkinler tarafından çocuklara pek de yöneltilme-
yen sorular bunlar. Ama bir o kadar da önemliler. 
Çünkü küçük sanatçının çizim yoluyla vereceği 
yanıtlar, bir taraftan ebeveynler için çocuklarının iç 
dünyalarının derinlerinde yatan şeylerin ayırdına 
varabilmesini sağlarken diğer taraftan da çocukların 
kendi  korkularını, hayallerini, mutluluklarını sanat 
yoluyla dile getirebilmelerinin yolunu açıyor. 
Marion Deuchars, birbirleriyle iç içe ve ayrılmaz 
şekilde bağlı olmalarına rağmen, çok farklı çizimler 
gerektiren bu kitabı tasarlarken uyumlu bir birlik 
sağlamayı başarmış. Işık ve gölge ya da gördüğü-
nü kâğıda yansıtabilme gibi öğretici temel sanat 
bilgilerini gösteren illüstrasyonlar ile Paul Klee’nin 
çizgisini yürüyüşe çıkardığı illüstrasyonlar arasında 
harmonik bir tasarımsal bütünlük sağlayabilmek hiç 
de kolay bir iş değil.
Bu kitabı okuyan her çocuk farkına bile varmadan 
birçok yetişkinden daha fazla sanat bilgisine ve 
üretim tecrübesine sahip olacaktır. Çocuk ve sanat 
arasında bu kitapla erken yaşlarda kurulan bir ilişki; 
çocuğun henüz sanatın ne ve nasıl olması gerekti-
ğine dair kendi iç görüsü dışında bir bilgisi bulun-
madığından, yaratıcılığına ve hayal gücüne henüz el 
değmemiş olduğundan daha samimi olacaktır.

Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Konunun işlenişi

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Evini Arayan Ardıç Tohumu, minik bir 
ardıç tohumunun  İstanbul’u gezme, onun 

ağaçlarıyla tanışma ve kendine en uygun evi 
bulmaya çalıştığı macerayı anlatıyor.  

 
Sekoyana’nın Kapıları’nda annesi ve babası 

tarafından Sekoyana’ya emanet edilen bir 
çocuğun; ormanı doğru okumayı, onun 

kurallarına saygı duymayı ve insanın doğadaki 
yerini öğrenmesi işleniyor. 

Çocuklara ağaçları ve ormanı 
tanıtırken doğa bilincini ve çevre 
sevgisini aşılayan, doğaya zarar 
vermeden eklemlenmeyi öğreten, 

iki harika öykü.

Doğan Egmont ve 
ÇEKÜL Vakfı 
işbirliğiyle; 
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Anlatılan, köpeğine duyduğu özlem sayesinde yaşama sımsıkı 
tutunan bir kız çocuğunun hikâyesidir özetle. İnsana ait temel 
değerleri ne koşulda olursa olsun kaybetmeyenlerin bir de...

Tarihin kırılma anlarındandır: 1941 yılında Japonya, bir baskın ile Ameri-
ka’nın Pearl Harbor limanını bombalar. Birleşik Devletler’i savaşın içine 
çeken bu saldırının sonuçlarından biri de Amerikalı Japonların bir ge-
cede değişen kaderleridir... 19.yy’ın sonlarından itibaren yeni bir yaşam 
kurma umuduyla Amerika’ya göç eden Japonlar, bundan böyle, dönemin 
Amerikan hükümeti için korku ve şüphe kaynağı olurlar. Onlar artık 
“içerdeki düşmanlar”dır. Sonuçsa acı ama tanıdıktır: Tehcir!
Rüzgâra Bırakılan Dilekler (Orj: Paper Wishes, Çev: Ezel Dağlar Ergü-
den), kurtarılmış bir çiftlik dolusu hayvanla beraber yaşayan yazar Lois 
Sephaban’ın ilk verimi. Beyaz Balina Yayınları etiketiyle bu yıl Türkçeye 
çevrilen romanda, II. Dünya Savaşı’nın pek bilinmeyen hikâyesinden, 
bir dönemin utanç sembolü olan Japon esir kamplarından söz ediliyor. 
Fondaysa -doğal olarak- dikenli teller, nöbetçi kuleleri, katrana boyalı 
birörnek konutlar ve tüfek omuzda devriye gezen Amerikan askerleri 
göze çarpıyor.
Her yaştan okura seslenen romanın başkişisi ve anlatıcısı on yaşında bir 
kız çocuğu, Manami. Bir adada ailesiyle birlikte sıradan ama mutlu bir ha-
yat süren Manami, bir gün dedesi ve çok sevdiği köpeği Yujiin ile sahilde 
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dolaşırken, adaya bir savaş gemisinin demirlediğini 
fark eder. Bu, Manami’nin daha önce hiç görmedi-
ği türden bir gemidir. Gemi, aynı zamanda hiçbir 
şeyin eskisi gibi olmayacağına dair ilk alamettir de. 
O gün, Manami’nin dağarcığına bir kelime kazınır: 
Tahliye! Küçük kız, ağabeyinin sözlüğünden keli-
menin anlamına bakar hemen. Sözlükte “İnsanları 
bir yerden başka bir yere götürmek,” yazmaktadır. 
“Ama neden?” diye sorar Manami kendi kendine; bu 
karmaşa onun naif dünyasında bir türlü anlam bu-
lamaz çünkü. Ertesi gün öğretmenin sınıfta yaptığı 
konuşma Manami’yi daha da ürpertir: “Çocuklar,” 
der Bayan Brown, “Bugün okuldaki son gününüz. 
Aileleriniz nedenini anlatacaktır.” Ardından ekler: 
“Bu sizin suçunuz değil, bunu unutmayın!” Çekik 
gözlü, Japon isimli insanlar kamyonlara bindirilip 
kamplara götürülürler. Roman da bir bakıma bun-
dan sonra başlar.  
Manami, götürüldükleri yer her nereyse çok sevdiği 
köpeği Yujiin’i de yanına almak ister. Köpeği gizlice 
paltosunun içine saklar. Fakat görevli asker durumu 
fark eder. Ardından Yujiin’i bir kafese koyarlar... 
Ayrılık mecburiyet olup çıkar; çaresizlik hissi Ma-
nami’nin yüreğine gelip kurulur.
Toplama kampı adeta bir çölü andırmaktadır. Kup-
kuru toprağın üstüne kurulu, yan yana istiflenmiş 
barakalarla dolu kampta bir tek ağaç bile yoktur. 
Esirler, önceden belirlenmiş aile numaralarına 
göre barakalara yerleştirilir. Bundan sonraki süreç, 
ışığın bile camından zar zor girdiği barakaları bir 
yaşam alanı haline getirmeye çalışmakla geçer.
Manami, zamanla, çölün ortasındaki bu hapis-köy-
de kafasındaki sorulara cevap bulmaya başlar. 
Hem ailesini hem de Amerikalı komşularını 
ilgilendiren bir savaşın varlığı, kamptaki baraka 
sayısının günbegün artmasıyla ve Japon yüzlü 
insanların bu barakaları doldurmasıyla daha da be-
lirginleşir. Manami, babasının baraka inşaatlarında 
çalışmasına, annesinin sert ve kuru toprağı yeşil 
bir bahçe haline getirebilmek için sarf ettiği olağa-
nüstü çabaya, ağabeyinin hapis-köyün çocuklarına 
öğretmenlik etmesine, dedesinin üzüntüden bir 
türlü yemek yememesine alışmış olsa da asla alışa-
madığı bir şey vardır: Köpeği Yujiin’in yokluğu...

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Redaksiyonun titizliği

Ama aklına gelen bir fikir Manami’yi harekete geçi-
recektir! Manami, bundan sonraki her gün kâğıtlara 
Yujiin’in resimlerini yapmaya başlar. Resimlerden 
arta kalan boşluklara köpeğine verdiği sözleri yazar. 
Yujiin’in gelmesi için dilek diler ve kâğıtları dikenli 
tellerin ötesine, esir kampının dışına savurur. Rüz-
gârın ve biraz da şansın, kâğıtları Yujiin’e ulaştırma-
sını diler. 
Esaret altındaki insanların, ait oldukları kültürü 
canlı tutmak için yaptıkları faaliyetleri de es geç-
mez yazar Sepahban. Atalarının ruhlarına saygı ni-
teliği taşıyan dilek balonlarının yakıldığı, rengârenk 
kimonoların giyilip Japon kültürüne has törenlerin 
yapıldığı günlerde tutsaklığın yükü biraz olsun 
hafifler. Dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma dür-
tüsü her daim ön planda tutulur. En zor koşullarda 
bile birbirine sevgiyle sarılan aile bireyleri, başla-
rına gelen felakete umutla ve sükûnetle direnirler. 
Anlatılan, köpeğine duyduğu özlem sayesinde yaşa-
ma sımsıkı tutunan bir kız çocuğunun hikâyesidir 
özetle. İnsana ait temel değerleri ne koşulda olursa 
olsun kaybetmeyenlerin bir de...
Tam manasıyla “savaş karşıtı” olarak nitelendirile-
bilecek romanın finali ise oldukça çarpıcıdır. Yalın 
bir dille beraber canlı betimlemeler de finale kadar 
refakat eder okura... Bu noktada çevirinin yetkinliği-
ni de atlamamak gerek! 
Manami’nin dileği kabul olur mu bilinmez ama 
sayfalar ilerledikçe okur, kendini bu kız çocuğunun 
düş dünyasında kaybolurken bulur, Manami’nin 
melankoliyle umudu bir potada eriten cümlelerini 
okurken, yüreğinin atışlarını da duyar adeta.
Rüzgâra Bırakılan Dilekler, makro düzeydeki 
sosyoekonomik gelişmelerin, toplumsal olayların, 
devletlerarası krizlerin çocukların dünyasına nasıl 
sirayet ettiğini izlemek açısından da oldukça iyi ve 
etkileyici bir roman. Yakın dönemde ülkemizdeki 
mülteci kamplarına sığınan binlerce çocuğun var-
lığına şahitlik etmiş Türkiyeli okur içinse ayrıca 
değerli...
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SolDan Sağa

2. Björgvinsdöttir’in savaş bitiren kahramanı.
6. “Melo”nun yazarı.
8. Eric .......  -  “Aç Tırtıl”ın yaratıcısı.
11. “Zirvenin Dibindeki Çocuk”un yazarı.
15. Eduardo .......  -  Latin Amerikalı yazar.
18. Ferenc .......  -  “Pal Sokağı Çocukları” kitabının 

Macar yazarı.
19. Koyun ....... / Kurbağapoposu Çayırı sakini.
20. “Uzak” kitabının Avusturalyalı yaratıcısı.

 

YukarıDan aşağı

1. ....... Balık / Habib Bektaş’ın roman kahramanı.
2. Dünyanın en uzun ağacı.
3. Gülsevin ....... -” Umut Sokağı Çocukları»nın 

yazarı.
4. ....... Kalpli Şehir  -  Mira Lobe kitabı.
5. Pinokyo’nun babası.
7. Quentin ....... -  Ünlü İngiliz çizer.
9. Guy de .......  - “Horla ve Karanlık Öyküler”in 

yazarı.
10. Harry .......  -  Alnındaki yara izi ile meşhur genç 

büyücü.
12. Gulnar .......  -  Haziran 2017 sayımızda söyleşi 

yaptığımız Suriyeli çocuk kitapları yazarı.
13. ....... Büyücüsü  -  L. Frank Baum’un ünlü eseri.
14. ....... Prathchett  -  “Disk Dünya” ondan sorulur.
16. ....... Dayıoğlu  -  “Fadiş”in yazarı.
17. Jack  ....... - “Ademden Önce” kitabının yazarı.

açıklama: Bulmaca tamamlandığında, lila renk 
zemin içinde kalan harfleri, alfabetik sıraya göre 
dizdiğinizde aradığımız yanıta ulaşacaksınız.
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"Altın Prenses, babası ve üvey annesiyle büyük bir sarayda yaşardı.  
Onu kraliçeden başka sevmeyen yoktu. Altın Prenses’ten kurtulmak için fırsat  

gözler, çareler arardı…."

Neredeyse yirmi beş yıldır tanışıyoruz. Geçtiğimiz 
yıl bir bayram ziyareti için evlerine uğradığımda 
laf lafı açtı, konu çocuk kitaplarına geldi. Aycar 
Abla1 heyecanla “Yıllar önce biz de çocuklar için 
masal plakları yapmıştık. Taluy2 daha çocuktu, 
o da vardı seslendirenler arasında,” dedi. Şaşırıp 
kaldım, daha önce üzerine hiç konuşmadığımız bir 
konuydu bu. Ender Abi3 “Hatta bu plakları yıllar 
sonra kasetlere de aktardılar,” diye ekledi. Tam elli 
yıl önce ailecek doldurdukları masal plaklarıydı 
söz ettikleri. Merakla “Elinizde bu plaklardan var 
mı?” diye sordum. Yazlıklarında bir tane varmış. 
Unutmadılar. Sonbaharda o plağı getirdiler: Ala-
eddin’in Lambası. Aras Plakçılıktan çıkmış, “33 
Devirli Çocuk Masal Plakları Serisi”nin dokuz nu-
maralı plağı. 
Serinin diğer plaklarını toplar toplamaz bu plaklar 
üzerine sohbet edelim istiyordum ama fırsat ya-
ratamadık. Bir gün uygun olup olmadıklarını öğ-
renmek için aradığımda Ender Abinin hastaneye 
kaldırıldığını öğrendim. Hemen ziyaretine gittim. 
Geçirdiği ameliyatın ardından Ender Abi yarı 
uyur yarı uyanık yatağında yatıyordu, Aycar Abla 
bir koltuğa çökmüştü, kızları Taluy ise diğerine. 

1 Aycar Gürol, Merkez Bankasında memure olarak çalıştı. Evlen-
ince çalışma hayatını bıraktı. Bir ara “Türkiye Tarihi Evleri Koruma 
Derneği Genel Sekreteri” olarak görev yaptı. 

2 Taluy Gürol (Özdeş) Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi 
Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı.

3 Ender Gürol çevirmen, araştırmacı, yazar. İngilizce, Fransızca, 
Türkçe dilleri arasında çevirdiği sayısız kitap ve metin var.
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Herkes yorgundu. Odaya hastabakıcılar, hemşireler, 
doktorlar girip çıkıyordu. Neyse ki Ender Abinin 
değerleri normale dönmüştü. Sevindik. Sevindikçe 
farkında olmadan bizim sohbetimiz “Çocuk Masal 
Plakları” üzerine kaydı. Bir türlü buluşup da yapa-
madığımız sohbeti 23 Mayıs 2017 tarihinde, hastane 
odasında yapıverdik.  
Doğan gündüz: İlk plak Oduncunun Çocukları, Kurt 
ile Keçi. Plağın üzerinde Aras firmasının logosu var. 
Masalları anlatan Ender Gürol, hazırlayanlar ise 
Ender Gürol, Aycar Gürol, Baha Boduroğlu. Kimden 
çıktı bu masal plakları fikri?
aycar gürol: Aras Plak Evi diye bir plakçı vardı. 
Sahibi, adını yanlış hatırlamıyorsam Onnik Aras’tı. 
O, Ender’e “Çocuk plakları yapmak istiyorum,” dedi. 
ender gürol: Ben ona daha önce “İngilizce Öğrene-
lim” ya da “Kolay İngilizce” gibi hem kitap hem plak-
lar hazırlamıştım. Önceden ahbaplığımız vardı.
Dg: Sizin ilk plağınızdan sonra yapılanlarla birlikte 
toplam 18 plaklık bir seri oluşmuş. Ne yazık ki hiçbi-
rinin üzerinde yapım tarihi yok. İlk plağı ne zaman 
yapmıştınız? 
taluy gürol: Ben o zamanlar küçücük çocuktum. 
1967-68 yılı olabilir.
Dg: Peki o yıllarda buna benzer çocuk masal plakları 
var mıydı?
ag: Yoktu. Ama bizden sonra devam etti. 
Dg: La Fontaine’den Masallar adlı plakta, çevirenin 
Sabahattin Eyüpoğlu olduğu yazıyor. Ancak diğer 
plaklarda masalların hangi kaynaktan alındığına, 
kimin uyarladığına dair bir bilgi yok. Bu masalları 

33 devirli masal plakları

Yazan: Doğan Gündüz
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hangi kitaplardan 
seçtiniz? Seçtiğiniz 
masalları plak çalma 
süresine sığdırabil-
mek için nasıl bir 
çalışma yaptınız?
ag: Onları ben 
uyarladım. Taluy’un 
çocuk kitapları 
vardı evde. Onları 
alıp radyofonik hale 
soktum. Metinleri yazdım. Hatta 
okumaya nereden gireceğiz filan 
hepsini yazdım. Kim gelecek 
karşısına ismini belirttim.  Tabii 
hepsini elle yazıyorum. O zaman 
makine filan yok. El yazması kopyaları gelenlere da-
ğıttım.
Dg: Plakları hazırlayanlar arasında bir de Baha Bo-
duroğlu var.
ag: (Ezgisini mırıldanarak) Gençlik başımda duman, 
ilk aşkım ilk heyecan, Kovaladıkça kaçan, ateş böce-
ğim misin? Baha, bu meşhur şarkının hem bestecisi 
hem söyleyeni. Bir de kardeşi Emin Boduroğlu vardı. 
Bazı plaklarda da Gülgün (Gülen) katıldı. Hay Allah, 
ne günler geldi aklıma… 
Dg: Ses alma, montaj ve efektleri Hayrettin Çalkılıç 
yapmış. Bu kaydı stüdyoda mı yaptınız? Kayıt süreci 
nasıldı? Tüm metin efektler eşliğinde bir seferde mi 
okundu? 
ag: Aras Plağın stüdyosuna girdik. Ama bir seferde 
yapamadık. Güldük müldük yapamadık. Bir daha 
girdik.  
 Dg: Kayıt stüdyosundasınız, Aycar Abla sen burada-
sın, Ender Abi orada, Taluy diğer tarafta...
ag: Hepimizin elinde kâğıtlar var, sırası gelen oku-
yor…
Dg: Efektçi Hayrettin Dalkılıç da stüdyoda…
tg: Efektçi arkadaydı. Adam çok güzel köpek sesi 
çıkarıyordu. Çocuk halimle onu çok iyi hatırlıyorum. 
Çünkü çok şaşırmıştım. Suratı da şöyle uzun bir 
adamdı, bakın onu bile hatırlıyorum. 
ag: “Ne biçim bir köpek olsun?” dedi. İnce köpek 
sesi çıkardı. Konuşurken bazen kimimiz gülüveriyor-
du. Haydi, o vakit başa alıyorduk. 

Dg: Sadece 16. ve 
18. plakların ka-
pak resimlerinin 
üzerinde Mıs-
tık’ın (Mustafa 
Emektar) imzası 
var. Diğerlerinde 
ise kimler tara-
fından çizildiği 
hiç belirtilme-
miş.  Bu konuda 
bilginiz var mı?

ag: Plaklarla ilgili diğer işleri 
hep plak evi yaptı. Biz oyunu 
oynadık, ona teslim ettik. Geri-
si onların çalışması.   

Dg: Bu çalışmaları yapmak sonuçta ciddi bir birikim 
ve emek gerektiren bir iş. Yaptığınız bu işin karşılı-
ğında herhangi bir telif aldınız mı?
ag: Verdiler tabii, 7 lira mı 75 lira mı bir şey aldık. 
Bir ara radyoda da yayınlandı bu plaklar, TRT’de, 
“Çocuk Masalları” diye. 
Dg: Altın Prenses, plağında seslendirenlerde üçünüz 
de varsınız.  Plaklarınızın bir kısmı künyesi veril-
meden “70li yılların masal plakları” adıyla internete 
yüklenmiş. İzninizle açıyorum, birlikte dinleyelim.
plaktaki eg: Altın Prenses babası ve üvey annesiyle 
büyük bir sarayda yaşardı. Onu kraliçeden başka sev-
meyen yoktu. Altın Prenses’ten kurtulmak için fırsat 
gözler, çareler arardı….
eg: Aa, ses pek değişmiyor galiba. 
Dg: Haklısın Ender Abi, sesin hiç değişmemiş.
plaktaki tg: Güzel kız, minik kız niçin ağlıyorsun?
tg: Bu da benim (gülümsüyor). 
plaktaki ag: Aaa, bir kurbağa. Sen de nereden çık-
tın?
plaktaki tg: Hiiç, buradaydım. Üzülme sen. Yakında 
babana kavuşacaksın. Sen beni izle.
….

Biz masalı dinlerken Ender Abinin ertesi gün tabur-
cu olabileceği haberi geliyor. Hastane macerasının 
masal plaklarındaki masallar gibi mutlu sonla bite-
cek olması hepimizi ferahlatıyor. 
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