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M E R H A B A ,

2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül’de başladı. Yaklaşık 18 milyon 
öğrenci ve bir milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı. Ders başlama 
saatlerinden servis araçlarının durumuna, trafik çilesinden sağlık 
problemlerine pek çok fiziki sorun; müfredat, karma eğitim, kontenjan 
gibi daha baskın tartışmaların yanında gündemde yer buldu. 
Anlayacağınız, bu sene de önceki pek çok eğitim yılı başlangıcını 
aratmadı. Çocuk ve gençlere eşit, çağdaş, bilimsel eğitim hizmetini 
ücretsiz bir hak olarak sunamadığımız gerçeği ise değişmedi. 
Bu sorunlara rağmen çocuklar, tatil sonrası büyük bir heyecanla 
okullara döndüler. Arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle buluşmanın 
sevincini yaşadılar. Ancak yoğun müfredat ve yorucu ders saatlerinin, 
zamanla bu heyecanı körelteceğini düşünmek yanlış olmaz. Bu 
süreçte, öğretmen ve ebeveynlerin çocuk kitaplarını etkin kullanarak, 
öğrencilerin okula ilgisini canlı tutmaları ve öğrenme süreçlerine katkı 
sunmaları mümkün. Onların okuma alışkanlıklarını geliştirecek ve 
edebiyatın yaratıcı dünyasıyla buluşturacak kurgu eserlerin yanı sıra, 
çağdaş bilgiler ve bilimsel metotlarla tanışmalarını sağlayacak kurgu 
dışı eserlerin önemi yadsınamaz.
Geleceğimiz için iyi kitaplarda buluşmak üzere…
            Safter Korkmaz
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Akran zorbalığı gibi önemli bir konuyu 
sözsüz, sadece çizginin gücüyle anlatabilmek 
kolay bir iş değil. Ancak Kerascoët bu zor işin 
altından başarıyla kalkmış görünüyor. 

Sınıfın yenisi olmak çoğu zaman zordur. Yeni 
ortama, ortamın adetlerine, tanıştığınız kişilere 
alışmak biraz zaman alır. Sonra yavaş yavaş siz 
de o yeni ortamın parçası olursunuz. Yeni, yerini 
aşina olunana bırakır.  
Peki ya her şey yolunda gitmezse? Ya çok çekin-
gen biriyseniz ve onca yenilik ve değişiklikle 
uğraşmak sizin için yeterince zorken, bir de zor-
banın tekiyle uğraşmak zorunda kalırsanız? 
Vanessa sınıfın yenisi. Belli ki biraz da çekingen. 
Öğretmeninin ona gösterdiği yere geçip sessizce 
oturuyor. Teneffüsü yalnız başına geçiriyor. Okul 
dağıldığında, arkadaşlarıyla gülüşüp oynayan 
diğer çocukların aksine, Vanessa yola yalnız 

koyulur. Ona kabalık 
eden çocuğun sözlü sal-
dırısına da işte o zaman 
uğruyor.  
Neyse ki Vanessa sınıfa 
geldiği andan itibaren 
onu fark eden, daha 
da önemlisi, zorbanın 
saldırısını gören bir kız 
çocuğu var. Gün boyu 
saldırıyı düşünen kız, 
olaya seyirci kalmak 
yerine harika bir çözüm 
yolu buluyor.

Kerascoët imzası taşıyan Vanessa’nın Yanındayım - 
Bir İyiliğin Öyküsü, bir sessiz kitap. Kerascoët takma 
adıyla pek çok ortak işe imza atan Fransız illüstra-
tör ve karikatür sanatçısı Marie Pommepuy ve Sé-
bastien Cosset çifti, bu kitabı gerçek bir olaydan 
yola çıkarak yaratmışlar. Hikâyenin asıl kahramanı 
ABD’de ırkçı söylemli bir saldırıya maruz kalan 
Afrika kökenli bir üniversite öğrencisi olan Natasha 
Nkhama. Genç kadın, saldırının ardından, bir son-
raki dersine öğrenci ve üniversite çalışanlarından 
oluşan üç yüz kişilik bir grubun koruması eşliğinde 
gitmiş. Vanessa’nın Yanındayım’ın özgün adı “I 
Walk with Vanessa”, sosyal medyada o dönemde 
paylaşılan #iwalkwithnatasha hashtag’ine gönder-
me yapıyor.  
Akran zorbalığı gibi önemli bir konuyu sözsüz, 
sadece çizginin gücüyle anlatabilmek kolay bir iş 
değil. Ancak Kerascoët bu zor işin altından başarıy-
la kalkmış görünüyor. Kitabın sonunda ise çocuklar 
için “Zorbalık edilen birine nasıl yardımcı olabilir-
sin?” ve ebeveynler için “Çocuklarla bu öykü üze-
rine konuşurken kullanabileceğiniz birkaç sözcük” 
başlıklı iki kısa bölüm yer alıyor.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Vanessa’nın Yanındayım
Bir İyiliğin Öyküsü

Kerascoët
Redhouse Kidz, 32 sayfa

Ben de Vanessa’nın  
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Yazan: M. Banu Aksoy
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“…Lütfen bu kitabı, değerini bilecek birine verin. Henüz sadece 
ilk sayfalarını okuduğunuzdan, hâlen yeni gibidir; tabii eğer, 
okurken bir şeyler yiyip sayfaları lekelemediyseniz. Bunu 
yaptıysanız da hiç şaşırmam. Çocuk dediğin, küçük bir sıpacık 
gibidir. Neye önem verir ki kitaplara versin? Çocuklar, yetişkinler 
arkalarını toplasın diye yıllarca beklerler, sonra da karşılığında, 
onları küçücük odaları ve kayış gibi yemekleri olan huzurevlerine 
gönderirler. Çocuk dediğin işte böyledir. Pis sıpacıklar. Altına 
kaçıran şantajcılar.”*

*  Mekanik Prens, sayfa 31

Okuruna böyle seslenen bir yazar düşünebiliyor musunuz? Bu-
gün size ondan ve yukarıdaki paragrafın geçtiği kitaptan bahse-
deceğim. 
Yazarın adı Andreas Steinhöfel. Evet, yanılmadınız, şu bol ödüllü 
Alman. Hani, Rico ve Oskar dizisiyle son yüz yılın en unutulmaz 
iki çocuk kahramanını yaratan kişi. Büyük ihtimalle onu Tudem 
Yayınlarının Rico ve Oskar dizisinin yanı sıra Türkçeye kazan-
dırdığı diğer kitaplarından da tanıyorsunuz: Sıkı Arkadaşlar ve 
Spagetti Canavarı, Çat Kapı, Kiralık Canavar, Farklı...
Onun değerini bilenler -ki başında “pis sıpacıklar”, “altına kaçı-
ran şantajcılar” diye nitelendirdiği çocuklar geliyor- geçtiğimiz 
günlerde bu koleksiyona Mekanik Prens adlı fantastik çocuk ro-
manının eklendiğini öğrendiğinde mutlaka büyük bir meraka 
kapılacak, kitabı okumayı iple çekeceklerdir.
Öyle ya Steinhöfel okurunu sık sık şaşırtan ama hiç hayal 
kırıklığına uğratmayan bir yazar. Şaşırtıyor, çünkü her 

Üzüntünün kıyısından dünyanın 
en derin güzelliğe…

Yazan: Suzan Geridönmez
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yeni eserinde farklı anlatım yolları deniyor, belli bir 
türe bağlı kalmıyor, hatta kimi zaman aynı kitapta 
türler arasında gezinmekten geri durmuyor.
İşte, Mekanik Prens de hangi rafa koyacağınıza 
kolay kolay karar veremeyeceğiniz bir eser. Rahat-
lıkla fantastik romanların yanına dizilebileceği 
gibi, pekâlâ psikolojik romanlar arasında da yerini 
bulabilir. 
Gerçi, kitabın raflara kaldırılıp orada onuruyla 
tozlanması pek ihtimal dâhilinde görünmüyor. Hele 
de öncesinde pis bir sıpacığın yapış yapış ellerine 
düşerse, vay hâline. Artık yatağa bile alındığı için 
yastık altında sayfaları mı buruşur, yemek yerken 
de kucakta durduğu için üstüne ketçap mı dökülür, 
bilinmez.
Hatta çocuk okur sonunu getirip kapağını kapattı-
ğında, kitaptan çok yolunmuş tavuğa benzeyebilir. 
Ya da acımasız dünyanın parça pinçik ettiği, incin-
memiş yer bırakmadığı bir çocuk ruhuna.
Mekanik Prens’in 11 yaşındaki kahramanı Max da 
böyle bir ruh taşıyor. O umursanmayan, yok sa-
yılan, görmezden gelinen, farkına varılmayan, es 
geçilen, kale alınmayan bir çocuk. Üstelik onca 
tanım bile sürekli kavga eden, kendi sorun-
larından başlarını kaldırmadıkları için kol 
kanat germeleri gereken bir çocukları 
olduğunu unutan anne-babasının ona 
karşı aldırışsızlığını ifade etmekte ye-
tersiz kalıyor. Max’ın kendisine kalsa, şu 
yaşına kadar öylesine hiçe sayılmıştır ki 
annesi, o doğarken bile orada değildi.  
Hâliyle mutsuz, hâliyle özgüven-
siz, hâliyle umutsuz bir çocuk. 
Evdeki yalnızlığına, zayıf-

lığını içgüdüsel olarak sezen akranla-
rının zorbalığı ekleniyor. Max sesini 
çıkar(a)mıyor.
Onu duymamız, her şeyi bilen ama 
okurla daima sadece Max’ın bildiği 
kadarını paylaşan anlatıcı rolüyle 
yetinmeyip aktif aktörlüğe soyu-
nan yazar sayesinde oluyor. Max, 
Steinhöfel’e ya da kitaptaki adıyla 
Andreas St.’ye yaşadıklarını anla-
tıyor. Çocuklardan pek hazzetme-
yen yazar duydukları karşısında 
hemen heyecanlanıyor, iyi bir 
şey yakaladığına inandığı için 
de hikâyeyi yazmak istiyor. 
Ancak Max’ın bir koşulu 



var: “...hiç bir şeyi atlamayacaksın,(…) Ufacık bir 
kısmını bile.” 
Bunun üzerine yazarı gülme tutuyor. “Delirdin mi 
sen? Bu, bir çocuk kitabı yazarı olarak benim sonum 
olur! Eleştirmenler kitabı kafama atar.”
Mekanik Prens’i yazarın kafasına atan eleştirmen 
oldu mu bilmiyorum. Ancak Almanya’da 2003’te ilk 
yayınlandığında kitabın kategorize edilemediğini, 
yazarın romanı gerçekçi bir hikâye gibi başlatırken 
okuru bile bile şaşırttığını, Peter Pan’dan Oz Büyü-
cüsü’ne çok sayıda klasiğe selam çakarken çocuk-
ların bunu anlayamayacağını, kendisi hakkında 
bir İncil alıntısıyla konuşurken mizahın sınırlarını 
zorladığını ileri sürüp mırın kırın eden birkaç kitap 
eleştirmeni çıktı. 
Ne var ki bu eleştiriler bugün okullarda okutulan, 
tiyatroya uyarlanan, doktora tezlerine konu olan 
eserin okurla buluşmasını engelleyemedi. 2018’de 
Almanya’da hakkında gazetelerin kitap eklerinde, 
edebiyat dergilerinde hâlâ makaleler yazılıyor, üste-
lik romanın geçmişte burun kıvırılan özgünlükleri 
artık üstünlük olarak kabul görüyor.
Hoş, övülse de yerilse de Steinhöfel’in umurunda 
değil. O Mekanik Prensi, kitabın kafasına fırlatıla-
cağını göze alarak yazdı.  Romanda çocuk düşmanı 
pozlarına da yatsa, tam da bu tavrıyla küçük okurun 
mizah anlayışına da kavrayışına da güvendiğini 
hissettiriyor. 
Mizah, Steinhöfel’in okurunu yakalamak için 
(neredeyse tüm eserlerinde) attığı oltaların başında 
geliyor.  Karakterlerini kurgularken belli bir kültü-
rel prototip çizmek yerine, herkes kadar kompleks 
bireyler yaratmaya özen gösteriyor. Başkarakterleri 
tıpkı kimse tarafından umursanmayan Max gibi her 
kültürden çocuğun kendisiyle kolayca özdeşleşti-
rebileceği can alıcı özelliklere sahip.  Hangi çocuk, 
umursanmamanın ne menem bir duygu olduğunu 
bilmez ki?  
Ama Max’ın birçok çocuğa tanıdık gelen başka 
yönleri de var. Anne-babası ona bakmayı becere-
mediğinden yaşıtlarından daha ağırbaşlı ve so-
rumluluk sahibi. Kendini biraz olsun iyi hissettiren 
tek arkadaşı var o da Jan. Jan, Max’ın tam aksine 
kendine güvenli, girişken, hazır cevap bir kişiliğe 
sahip. Bu Max’a güç veriyor. En azından başta öyle 
görünüyor.

Çeviri
Karakterlerin İşlenişi
Kurgunun Özgünlüğü

Kapak Tasarımı

Ama sonra Max’ın asıl macerası başlıyor. Bir gün 
yine tek başına şehirde dolanırken bir dilenciye 
rastlıyor. Dilencinin verdiği altın bilet Max’a paralel 
dünyaların kapısını aralıyor.
Aslında kapı demek doğru değil. Çünkü birçok fan-
tastik romanın aksine paralel dünyaya geçiş kapı ya 
da geçit yerine trenle sağlanıyor. Bu Max’ın paralel 
ile reel dünya arasında gidip gelmesini ve her biri 
farklı “sığınaklar”a götüren çeşitli duraklarda inme-
sini olanaklı kılıyor.
Max’ın indiği ilk yer Varolmayan Ülke. İlk akla 
gelen James Matthew Barrie’nin Peter Pan için 
yarattığı Varolmayan Ülke’si olsa da burası hiç de 
gönül okşayıcı bir yer değil. İç karartıcı manzara-
daki gözyaşı gölü ve donmuş öfke Max’ın ruh hâli-
ne ayna tutuyor. İkinci sığınak Karanlık Orman’sa 
Max’ı sevgisiz çocukluğuyla yüzleştiriyor. Burada 
karşısına ayna gözlerden dışarı bakabilen ama 
karşısındakinin gözlerinde sadece kendi yansı-
masını gören anne-babası daha doğrusu onların 
fantastik kopyaları çıkıyor. Kavga eden çiftin 
ağzından çıkan her sözcük zehirli iğnesi olan eşek 
arılarına dönüşüyor. Mutsuzluğunun kaynağını 
gören Max, kalbini geri kazanmak için Mekanik 
Prens’in şatosuna doğru yola koyuluyor. Ne var ki 
sonunda asıl alt etmesi gerekenin Mekanik Prens 
olmadığı ortaya çıkıyor.  
Aslında yazar bunun ipucunu daha kitabın ilk 
sayfalarında veriyor. Max’ın isminin açılmış hâli 
Maximilian (Maksimilyan diye telafuz ediliyor), 
Jan’ın (Yan diye telafuz ediliyor) en başından itiba-
ren Max’ın ayrılmaz ve dost kadar da düşman bir 
parçası olduğunu açık ediyor.
Mekanik Prens, edebiyatın tadına vardırtan ben-
zetmeleri, güçlü metaforları, farklı düzlemleriyle 
öne çıkan bir kendiyle yüzleşme, kendi sınırlarını 
aşma ve kendiyle barışma hikâyesi. Yazar, derin bir 
acıyı konu etmekten kaçınmadığı bu romanıyla da 
incinmiş çocuk ruhlarını sarıp sarmalamakta, on-
lara cesaret ve ümit vermekte, hiç yoksa “sığınak” 
sunmakta ne kadar usta olduğunu kanıtlıyor.
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Sadece bakan değil gören bir gencin, resim aracılığıyla keşfettiği hikâyeler ve 
felaketlere rağmen hayata tutunma çabası hepimize ilham verecek güçte.

Küçük, sıradan hayatınız beklenmedik bir felaketle yerle bir olursa, ne 
yaparsınız? Neler yaşar, nasıl hayata tutunursunuz? Edebiyat insan haya-
tını kökünden sarsan meselelere sıklıkla eğilirken, iş çocuk edebiyatına 
geldiğinde konuyu ele alma şekli açısından büyük bir zorluk ortaya 
çıkar. Acıyı, körpe ruhları örselemeden anlatmanın yolunu bulmak 
maharet ister. İşte o ustalığı ve hassasiyeti gösteren Rindert Kromhout, 
O Ağustos Günü kitabında, bir günde hayatı alt üst olan Enrico’nun hikâ-
yesini okurun elinden umudu hiç çekip almadan anlatmayı başarıyor.
Lale Şimşek Çalışkan’ın çevirisiyle Can Çocuk’tan yayımlanan kitapta, 
küçük bir İtalyan köyünde yaşayan ve yaz tatili boyunca her sabah kö-
peği Luna’yla birlikte vadide yaşayan büyükbabası Luigi’nin ziyaretine 
giderek yaşlı adamın koyunlarını otlatan on dört yaşındaki Enrico ile 
tanışıyoruz. Enrico, küçüklüğünden beri çizer olmanın, Güzel Sanat-
lar Akademisi’ne giderek dünyayı keşfetmenin hayalini kurmaktadır. 
Elinden eskiz defterini eksik etmeyen genç, gördüğü, sevdiği her şeyi 
resmeder. Bu noktada öncelikle Annemarie van Haeringen’ın usta işi, 
sıcacık çizimlerini vurgulamak isterim, çünkü doğrudan Enrico’nun 
elinden çıkmış izlenimi uyandıran bu çizimler, anlatımın etkisini misliy-
le güçlendiriyor. 

Hayat bir anda değişirken…

Yazan: Karin Karakaşlı
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DEPREM MİLAT OLUNCA
Öte yandan köyün anlatımı o derece sıcak ve ayrın-
tılı ki Enrico ile birlikte kendinizi portakal bahçeleri-
nin arasından yürürken, kilisenin çanlarını işitirken 
hayal ediyorsunuz. Renkleri, kokuları, sesleriyle ve 
elbette turizm kaynağı Uçan Aziz’in hikâyesiyle bu 
köy alabildiğine canlanıyor gözümüzde. Yazar, dep-
rem gününün yıkıcılığını daha da belirgin biçimde 
hissettiren bir kurgu tercihiyle tarihi, bizi felaketin 
iki hafta sonrasına götürerek geriye dönük anlatım-
la deprem anını canlandırıyor. Deprem, insanların 
gerçek kişiliğini de ortaya çıkarıyor; kimisi özveriyle 
dayanışıyor kimisi çıkarının peşinde koşuyor. 
Birden pastoral dokunun yerini harabeler ve hayalet 
evler alıyor. “Enrico köyün çevresindeki dar sokak-
lardan dolanmak zorunda kalmıştı. Eve giden tek 
yol orasıydı. Evler burada karmakarışıktı, küçük bir 
çocuğun oyuncak yığınları gibi üst üste, yan yana 
sıralanmıştı. Bu yığınlar şimdi, sanki o küçük çocuk 
onlara bir tekme atmış gibi görünüyordu. Birçok evin 
duvarı artık yoktu, herkes oyuncak bebek evi gibi bu 
evlerin içini görüyordu.”
İLK AŞKIN MASUMİYETİ
O Ağustos Günü, günlük hayat rutinine büyü ka-
tan, felaketler karşısında da sarsılmaz kalan bir ilk 
aşkla da okurun kalbini fethediyor. Yazar, Enrico ile 
annesinin işlettiği lokantaya yardım eden Teresa’nın 
sevgisini üç cümlede en çarpıcı hâliyle tanımlamış: 
“Ah Teresa! Enrico’yla birbirlerini küçüklüklerinden 
beri tanırlardı. Daha ufacık çocuklarken Enrico, kız 

olduğu için onunla dalga geçerdi. 
Biraz büyüdüklerinde Teresa, 
oğlan olduğu için o yokmuş gibi 
davranmaya başladı. Birkaç 
yıl sonraysa Enrico Teresa’ya 
dünyanın en güzel kızı olduğunu 

söyledi.” 
Öte yandan Enrico’nun zihin-
sel sıkıntısından dolayı diğer 
çocukların dalga geçtiği 
Ida ile geliştirdiği sevgi ve 
güven ilişkisi de romanın 
kıymetli ayrıntılarından biri. 

Bu noktada Enrico’nun 
babasının  “Herkesle iyi 
geçinen birine kimse gü-

Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

venmez. Asla herkesle arkadaş olan biri olma, çocu-
ğum,” şeklindeki öğüdünü de kayda geçmekte fayda 
var. O Ağustos Günü, koşullardan bağımsız iradeyle 
oluşturulan bir kişilik ve duruşun altını çiziyor. 
“KÜÇÜK EŞEK”İN YAZARINDAN
Rindert Kromhout, sevilen “Küçük Eşek” serisiyle 
de Türkçede minik okurların tanıdığı bir yazar. Yine 
Annemarie van Haeringen’in resimlediği Küçük Eşek 
ve Canavar Buu!, Küçük Eşek ve Yılbaşı Kutlaması, 
Küçük Eşek ve Yakın Doğum Günü ve Bir Kocaman 
Eşek kitaplarıyla Küçük Eşek’in büyüme, dostluk-
lar kurma, paylaşmayı öğrenme süreçlerine ortak 
olmuştuk. 
1958’de Rotterdam’da doğan Kromhout, ilk kitabı Een 
Muis bij het Fornuis’i (Ocağın Yanında Bir Fare) 24 
yaşındayken yayımladı. Çocuk ve gençlik edebiyatıy-
la ilgili eleştiri ve makaleler kaleme alan Kromhout; 
Olaf de Rover (Haydut Olaf), Rare Vogels (Tuhaf 
Kuşlar), Hens Up! ve Erge Ellie en Nare Nellie (Kor-
kunç Ellie ve Çekilmez Nellie) kitaplarıyla alanının 
en prestijli ödüllerine layık görüldü ve birçok farklı 
dile çevrildi. 
Sadece bakan değil gören bir gencin, resim aracılı-
ğıyla keşfettiği hikâyeler ve felaketlere rağmen ha-
yata tutunma çabası hepimize ilham verecek güçte. 
Yaşsız ve zamansız bu kitabı birlikte okuyalım. 



Bir başınıza oturmuş, ailenin kıymetlisi olmanın 
tadını çıkarıyorken bir de bakmışsınız mini mi-
nicik bir velet gelmiş, kardeşiniz olduğunu iddia 
ediyor. Başlarda feci çirkin, aile ekonomisine 
katkısı eksi bir milyon, buyurganlığı had safha-
da... Ama n’aparsınız ki kardeşiniz!
Natali de benzer şeylerle sınanıyor. Önceleri, 
kendi çocuk dünyasına uyum sağladığı için Al-
fons’tan memnunken, onunla kuşlara isim koyup 
oyuncakları ranzadan fırlatırken, zamanla kır-
mızı çizgileri umursama yeteneğinden yoksun 
Alfons’a diş bilemeye başlıyor. Gelince hepsi üst 
üste gelir ya; Alfons’un imha yeteneğine en se-

vilmeyen yemek, 
sıkıcı mı sıkıcı 
televizyon, ayan 
beyan ortada olan 
resmini anlaya-
mayan annesi de 
eklenince Natali 
kendi dünyasına 
çekilip, çocukça 
terapi seansına 
başlıyor.
Kitap bu noktadan 
sonra çocuk bilin-
cini yansıtması 
açısından akran-
larından birkaç 

Yazan: Adnan Saracoğlu

adım öne fırlıyor, Natali’nin kocaman kâğıda 
çiziktirdiklerinde onun iç dünyasının dökümünü 
görüyorsunuz; yetişkin bireyin kaba ve yıkıcı kız-
gınlığından eser yok, kardeşini azıcık canavarca 
çizmesini saymazsak tabii. Natali bu sulardayken 
Alfons da boş durmayıp yanlışını gerçeküstü çö-
züm önerileriyle düzeltmeye çalışıyor.
Sevginin ve sevgiye dayalı endişenin, kızgınlığın 
önüne geçtiğini, Natali’nin çıkan her sesi anlama 
şeklinden ve hayal gücüne gömülü felaket tellal-
lığından kestirebiliyoruz. Canavar Alfons gitgide 
çaresiz ve zavallı Alfons olarak ablasının zihninde 
yeniden üretiliyor.
Çizer-yazar Daisy Hirst, mümkün olduğunca basit 
bir dil kullanarak çocuğun dünyasına milyon is-
tasyondan tren kaldırıyor, önemli durakların hep-
sinde duruyor, sorunlarla başa çıkmanın yolunun 
her zaman sevgiden geçtiğini hatırlatıyor, yara-
mazlık ve yıkım olarak görülen çoğu şeyin çocuk 
duyarlığıyla girişilen anlama-anlamlandırma ça-
bası olduğunu bir zahmet kabul etmemizi bekliyor. 
Dahası ve belki de en güzeli çocuklar arasında 
yaşananlara yetişkin denetimini karıştırmıyor, 
öyle ya; olağan hâli güzel güzel yaşamak varken 
olağanüstü hâle ne gerek var?

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik Tasarım
Baskı Kalitesi

Alfons, Bu Yaptığın  
Hiç Doğru Değil!

Daisy Hirst
Türkçeleştiren: Esin Pervane

Nesin Yayınevi, 40 sayfa

Alfons, bildiğin gibi yap!
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Daisy Hirst, mümkün olduğunca basit bir dil kullanarak 
çocuğun dünyasına milyon istasyondan tren kaldırıyor.
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Okuma macerasına çıkıyoruz!

www.tudem.com          tudemyayingrubu

koleksiyonunun 
özellikleri:

Sade, kolay anlaşılabilir dil

Cazip, ilgi çekici, eğlenceli öyküler

Kolay okunur, özel tasarlanmış 
disleksi dostu yazı tipi

Harfler, satırlar, paragraflar 
arası ferah boşluklar

Hafif renklendirilmiş, kalın kâ̂ğıt

Okuma seviyesi: 
İlgi yaşı: 8-12

Okuma seviyesi: 
İlgi yaşı: 8-12

*
*
*

*
*

Okumak eğlencelidir; ama kelimelerle mücadele 

edenler için okumak çok da eğlenceli değildir. 

Tudem, SEN de OKU koleksiyonunu, okuma 

güçlüğü çeken çocuklar için hazırladı.

Her ay yeni kitapların eklenmesiyle zenginleşecek olan 

SEN de OKU koleksiyonu, farklı ilgi ve okuma seviyesi 

seçenekleriyle okurlarıyla buluşacak.
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Beynin günde yetmiş bin düşünce geliştiriyor olması eminim sana da şaşırtıcı 
gelecektir. Demek ki hepimiz çok düşünceliyiz. Madem öyle, bu kadar kavga niye, 
diye sormadan edemiyor insan. 
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Beyİn bedava, 
kullanmak 
şahane!

Carlo Carzan ve Sonia Scalco’nun yazdıkları kitabın adı, Çalıştır Saksıyı. 
Keşke eseri resimleyen Ignazio Fulghesu’nun ve Türkçeleştiren Kemal 
Atakay’ın da isimleri kapakta olsaymış. Domingo Yayınevi tarafından 
ülkemiz okuruna sunulan kitap, saksının, yani beynin çalışmasını konu 
ediniyor.
İsteyen, parmağıyla kafasına sertçe birkaç kez vursun. Eli acıyacaktır. O 
tas, sağlam olmak zorunda çünkü paha biçilmez bir organımızı koruyor. 
Keşke kimsenin beyni, sorumluluklarını “eh işte” kıvamında yerine getir-
mekle kalmasa, herkesinki ışıltısıyla göz kamaştırsa. Dilemekle olmuyor, 
bunun için saksıyı çalıştırmak gerek. İşleyen demir ışıldıyor, çalıştırılan 
beyin gelişiyor.
Çalıştır Saksıyı, beynin geliştirilmesi ve etkin biçimde kullanılması 
konusunda yöntemler öneren, alıştırmalar yaptıran bir kitap. Alt başlığı 
da bunu ilan ediyor zaten: Beyni Geliştirmek İçin Oyunlar, Aktiviteler ve 
İpuçları…
Beynimiz ortalama 1400 grammış. Hayvanların çoğu bizden iri olduğu 
hâlde bizimkinden daha hafif bir beyne sahipmiş. Yunuslarınki ortalama 
1700 gramken, koskoca devenin beyni ise sadece 680 grammış.
Gramaj bilgisinden sonra beynin coğrafi haritası sunuluyor: Ön lob, yan 
lob, arka lob, şakak lobu ve beyincik… Hiçbiri lob olsun, yer dolsun diye 
bulunmuyor kafatasının içinde. Motor kas becerilerinde bir sorun varsa 
ön lobda aksaklıklar olması olasıdır. Dil öğrenemeyenlerden misin? Bun-
dan şakak lobu sorumlu. Görsel bilgileri algılayıp işlemek arka lobun yü-

Yazan: Toprak Işık
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kümlülüğü. Duyu verileri ise yan lobdan soruluyor.
Beynin sol yarım küresi mantıksal ve rasyonel 
işlevleri yerine getiriyor; sağ yarım küre sezgisel ve 
yaratıcılık gerektiren becerileri yönlendiriyor. Sözel 
hafıza da solda; buna karşın çizim, müzik, şarkı, 
sanat ve dans sağda… İki yarım kürenin birbirinden 
ayrışmış sorumlulukları saymakla bitmiyor. Okur, 
kendi beyninde hangi yarım kürenin daha gelişkin 
olduğunu keşfetsin diye minik bir test de bulunu-
yor kitapta. Yarı küreleri birbirine bağlayan korpus 
kallozum adlı kütle, solaklar ile iki elini birden 
kullanabilenlerde diğer insanlardakine göre yüzde 
on bir daha büyük. 
Hani o, kafamı gereksiz bilgilerle doldurmayayım 
kaygısı var ya… Gereksiz bilgilerden gereklilere yer 

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Konunun işlenişi 
Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

bilgiler, ancak duygu alanı ile etkileşime girdiğinde, 
uzun süreli hafızanın bir parçasına dönüşür.” Bu 
gerçek paralelinde kurgulanmış güzel alıştırmalara 
rastlayacaksın.
Kitabın dilinde çok az hata var. Yok sayacak kadar 
az… Hata deyince, kitapta hata yapmanın olum-
lu yanlarından da bahsedilmiş. “Hata yapmayı 
neredeyse kaçınılmaz kılacak kadar zor problemlerle 
başa çıkma cesaretini göstermezsek bilgi ilerlemez. 
Gerçekten de en çok şeyi, en iddialı teorilerimiz 
sayesinde (hatalı olanlar da dâhil) öğreniriz.” Karl 
Poper’in bu sözü eşliğinde hata yapmanın nasıl 
şansa dönüştüğü anlatılmış. Olmaz öyle şey, diyen, 
okuyup pek de güzel öyle olduğunu görmeli. 
İnsan bu güzel kitabı okurken, acaba üslup biraz 

kalmayacağı endişesine hiç gerek yok. Beynimizdeki 
hafıza dolmuyor; tam tersine kullandıkça gelişiyor.
Beyinde ağrı algılayıcılarının olmadığını biliyor 
muydun? Ee, o zaman ağrıları nasıl hissediyoruz? 
Kafatasının üst bölümündeki reseptörler sayesinde… 
Beynindeki enerjiyle bir ampulü yakabildiğinden de 
haberin yoktur belki. Bazı kokuların beyni rahatlat-
tığını pek çok insan biliyordur. Lavanta kokusu da 
bunlardan biri. Beynin günde yetmiş bin düşünce ge-
liştiriyor olması eminim sana da şaşırtıcı gelecektir. 
Demek ki hepimiz çok düşünceliyiz. Madem öyle, bu 
kadar kavga niye, diye sormadan edemiyor insan. 
Nörobilimciler, hafızanın yaratıcı süreçler aracılığı 
ile harekete geçtiğini keşfetmişler. Bu yüzden, bilgi 
ve kavramları ezberlemek için sağ yarım kürenin 
becerilerini geliştirmek gerekiyormuş. “Topladığın 

fazla mı didaktik diye düşünebiliyor. Onu öyle yap, 
bunu böyle yap, şeklindeki tavsiyeler oldukça çok. 
Galiba okur bu kadarına katlanabilir. Sonuçta beynin 
iyiliği için söyleniyor bunlar. 
Sadece kendi beyninle bütün dünyanın yükünü 
taşıyamazsın. Herkes saksıyı çalıştırmalı. O yüzden 
bu kitabı ne kadar çok kişi okusa o kadar iyi olur. 
Kitabın üslubu çocuklara ve gençlere yönelik; ancak 
içindeki bilgiler ile alıştırmalar büyüklere de hitap 
ediyor. Onlar da sıkılmadan okuyup yararlanabilirler.

Ekim 2018 | 11 
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Élisabeth Brami ve Estelle Billon-Spagnol, tüm dünyada, kaynağı ne olursa olsun 
dogmatik tutuculuğu hedef almışlar kitaplarında. Hedeflerine de ulaşmış olmalılar 
ki vurdukları yerden ses gelmiş! 
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Dilediğiniz kişiyi sevin!

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Anne Hakları Bildirgesi 
ve Baba Hakları Bildirgesi kitapları üzerine bir şeyler yazmaya niyet-
lendiğimde, henüz malum “gazete”(?!) söz konusu yazıyı* basmamıştı. 
Toplumsal cinsiyet eşitliğini dert edinen; çocuklara yalın bir dil ve 
eğlenceli resimlerle ulaşmaya çabalayan eserler hakkında keyifli şey-
ler yazmayı düşünürken, beni yolumdan saptıran da bu yazı oldu…
Élisabeth Brami’nin kaleme aldığı ve Estelle Billon-Spagnol’ün re-
simlediği dört kitaplık dizinin ilk iki kitabı geçtiğimiz yıl, yine Yapı 
Kredi Yayınları tarafından yayımlanmıştı. Erkek Çocuk Hakları Bildir-
gesi ve Kız Çocuk Hakları Bildirgesi isimlerini taşıyan kitaplara, İyi 
Kitap’ın 96. sayısında yer vermiştik. Nedense yayımlandıktan bir yıl 
sonra, bu iki kitabı oldukça saldırgan bir dille okurlarına hedef gös-
teren gazete(?!), Kültür Bakanlığı’nı da kitapların içeriğine “müda-
halede bulunmaya” çağırmış durumda. “Müdahale”den kasıt elbette 

toplatma, yasaklama, sansür… 
Söz konusu kâğıt tomarının, kitaplarda 
-yerleşik ayrımcı/gerici toplumsal cinsiyet 
rollerine aykırı maddelerin yanı sıra-  en çok 
takıldığı şey, kız ve erkek çocukları için ortak 
dile getirilen bir hak talebi: “İstedikleri kişiyi 
sevme hakkı vardır: Kız ya da erkek”.
“İstedikleri kişi” hem de “kız ya da erkek”; 
işte bu olacak iş değil! Bu talebi okuyan gaze-
te(?!) yazarını hafakanlar basmış olmalı. Yer-
leşik cinsiyetçi normlar içinde aynı cinsiyet-
ten “istediği kişiyi” sevme hakkı bile kabul 

*  Akit Gazetesi, 10 Eylül 2018, “Koç’un kitaplarını çocuklar-
dan uzak tutun”

Yazan: Safter Korkmaz
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edilemezken, bir de “kız 
ya da erkek” ha! Tez ki-
taplar toplatıla, sorum-
lular cezalandırıla!
Her fırsatta temcit pi-
lavı gibi ısıtılıp önü-
müze sürülen, “çocuk 
kitaplarına denetim 
ve sansür” çağrısını mı 
yoksa insanların en temel 
hakları arasında sayılması 
gereken “istediği kişiyi” -kız ya 
da erkek- sevme hakkını sapkınlık olarak niteleyen, 
ortaçağdan kalma bakışı mı konuşmalı? Açık ki ikisi 
arasında kopmaz, sıkı bir bağ var. Bağnazlık ve san-
sür hep yan yana anılmış tarih boyunca. Örneğimiz-
de de durum değişmiyor. 
İnsanı -ve elbette çocuğu- özgür irade sahibi birey 
olarak değil; birilerinin -ana, baba, koca, patron vb.- 
ya da bir şeylerin -devlet, okul, işyeri, dini kurumlar 
vb.- sultasında emir kulu kabul eden dogmatik tutu-
culuk karşımızdaki. Çocuk istismarına, kadın cina-
yetlerine, yolsuzluğa, hukuksuzluğa ve daha pek çok 
şeye ses çıkarmayan kendinden menkul ahlak(?!) 
kavrayışı olan bir garabet bu…  Élisabeth Brami ve 
Estelle Billon-Spagnol de tüm dünyada, kaynağı ne 
olursa olsun bu tutuculuğu hedef almışlar kitapla-
rında. Hedeflerine de ulaşmış olmalılar ki vurdukları 
yerden ses gelmiş! 
KİMLE İSTERLERSE ONUNLA…
Görünen o ki ses gelmeye de devam edecek. Çünkü 
bu yazının asıl konusu olması gereken, dizinin yeni 
iki kitabı da muhataplarını hop oturtup hop kaldıra-
cak cinsten!
Anne Hakları Bildirgesi ve Baba Hakları Bildirgesi 
kitapları, cinsiyet ayrımcılığına dair dogmatik fikir-
leri yıkıp geçen içeriklerini ortak bir hak tanımıyla 
sonlandırıyor: “Kimle isterlerse onunla, diledikleri 
gibi yaşama ve diledikleri zaman çocuk sahibi olma 
hakkı vardır.” Bu ifadeyi Billon-Spagnol’ün çeşitli 
aile çizimleri tamamlıyor. İki anne ya da iki baba ile 
çocuklarının resmedildiği aile tabloları bir hayli ez-
ber bozacak.
Bu kitaplar çocuklara yerleşik, ayrımcı “anne” ve 
“baba” rollerini unutmalarını söylüyor. Maço, tamir 
işlerinden anlayan, kuvvetli baba tipini unutun di-

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Bilgilerin çağdaşlığı 

Konunun işlenişi 
Çizimlerin ifade gücü

yor. Duygusal, ev işlerinde mahir, hanım hanımcık 
anne tipini unuttuğunuz gibi… Babalar da ev işi 
yapar/yapmalıdır, bebek/çocuk bakımında en az 
anne kadar sorumluluk üstlenmelidir diyor mesela. 
Annelerin ev işi yapmama hakkı vardır ya da canları 
istediğinde dışarı çıkıp eğlenmeye... Anlayacağınız 
pek çok ataerkil, basmakalıp ayrımcı düşünce teşhir 
ediliyor her iki kitapta. Üstelik açıkça yazılmasa da 
alt-metinde, aile kurmanın ve çocuk sahibi olmanın 
farklı yolları olduğu ve herkesin çocuk sahibi olma 
hakkı olduğu vurgulanıyor. İki babanın ve çocukla-
rının oluşturduğu aile çizimi tüm bunları kelimelere 
ihtiyaç duymadan aktarıyor okura.
İnce eleyip sık dokursak kitapların eksik bıraktığı 
bazı noktalardan bahsedilebilir. Konuyu ele alışları-
na ya da kullanılan dile dair bir iki şey söylenebilir. 
Ama gerek var mı; hayır! Bu kez eksiğiyle, fazlasıyla 
bu kitapları ve temsil ettiği eşitlikçi-özgürlükçü bakı-
şı sahiplenme zamanı. Alın ve çocuklarınızla birlikte 
okuyun bu kitapları. Konuşun onlarla; zihinlerinin 
karartılmasına izin vermeyin.



Minik zebra Gece için, her cumartesi ayışığı şöle-
nini izlemek bir gelenek hâlini almış adeta. Ama o 
sabah, anne kuş Tuti’nin ağlayan sesiyle uyanıyor 
Gece. Çünkü kuşun yavrusu kaybolmuş. Bir ta-
rafta kaçırmak istemediği bir görsel şölen, diğer 
tarafta dostunun kaybolan yavrusu… Vefalı ve vic-
dan sahibi minik zebra, iki durum arasında kalıyor 
kalmasına ama hızlıca düşünüp elbette dostuna 
yardım etmeyi seçiyor. 
Hikâyenin akışı boyunca, yolda birçok hayvana 
rastlıyorlar. Gece’nin, yavruyu daha kolay bulmak 
için zihninde belirlediği belli ayırt edici özellikler, 
bir süre işe yaramıyor. Ya da yaramadığını zan-
nediyoruz diyelim… Hem bir çocuğun gözünden 
temel fiziksel farklılıkları belirleme ve gözleme 
yeteneğini işaret ediyor kitap hem de yön bulma-
da nelerin yardımcı olabileceğini satır aralarında 

usul usul saf zihinlere 
sokuyor. Bu açıdan 
çok sempatik ve yol 
gösterici bulduğumu 
söylemeliyim.
Öte yandan, hem Pe-
arson’ın yayımladığı 
pek çok resimli kitap-
la karşılaştırdığımda 
hem de yazarın yine 
aynı yayınevinden 
çıkan Zürafalar Ne 
Sever: Bir Kıtırtı Şıpırtı 
- Mırıltı Hikâyesi adlı 
kitabını hatırladığım-

Yazan: Gökçe Gökçeer

da, Gece ve Ayışığı’nın biraz zayıf  
kaldığını düşündüm. Bana bunu düşündüren  
şey, hikâyenin sonunda heyecanlanmamak oldu  
belki de. Daha sürprizli daha oyuncaklı bir yol ve son 
seçebilirdi yazar. Ancak hemen eklemeliyim ki aynı 
zamanda metni de resimleyen Kristyna Litten’in, 
imzası gibi görmeye başladığımız müthiş çizimleri, 
yine son derece hareketli ve cezbedici. Çocukların 
sayfaları incelerken çok eğleneceklerinden eminim. 
Ayrıca hem konusu hem adı hem de elbette çizimleri 
itibariyle, harika bir uyku öncesi kitabı olabilir.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi
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Her cumartesi gecesi, ormanda harika bir ayışığı gösterisi olurdu. 
Minik zebra Gece, ayışığına bayılır, cumartesi günlerini iple çekerdi. 

Ama o cumartesi günü beklenmedik bir şey oldu: 

Anne kuş Tuti’nin minik yavrusu kayboldu! Gece, Tuti’ye yardım etmeliydi. 
Peki ya yavru kuşu ararken gösteriyi kaçırırsa?
Ama Tuti’yi de böyle bir başına bırakamazdı. 

Gece ve Tuti, yavru kuşu aramak için ormanda maceralarla dolu 
bir yolculuğa çıktılar. Acaba yavru kuşu bulup ayışığı gösterisine 

yetişebilecekler miydi?
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Gece ve Ayışığı
Kristyna Litten

Türkçeleştiren: Melike Hendek
Pearson Yayınları, 32 sayfa
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Gece adlı bir zebranın ve Tuti adlı bir kuşun 
peşine düşmüş ilerlerken, aslında aradığımız 
şey, kaybolan bir yavru kuş değil de başka 
bir şey sanki... Belki de adı dostluktur.
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Kalabalıktan bunalan Robin yalnız kalmak istiyor.  
Peki, yalnız kalmak isteyen sadece o mu?

Göl Kıyısında Bir Tatil, yazar Florence Ducatte-
au ve çizer Chantal Peten’in ortak çalışmasıyla 
bizlere ulaşan bir kitap. Daha kapağından anla-
şıldığı üzere, bu tatil yöresi kesinlikle bir inziva 
yeri değil. Tam tersine alabildiğine curcunalı 
bir yer. Çünkü gölün kenarı çok kalabalık. Ana 
karakter ve yanındaki sınırlı sayıda yan karak-
terlerden oluşan kitapların yanında, böylesine 
kalabalık bir eser insanın hoşuna gidiyor. Peki, 
bu kalabalık, ailesi ile bir gölün kıyısındaki yazlık 
evlerine tatile giden Robin’in de hoşuna gidiyor 
mu acaba? Aynı gölün kıyısına yaz kampı için 
gelmiş çocuklar, bir otobüs dolusu turist ve göl-
deki yuvalarında yaşayan kunduzlar… Tek başına 
kalmak isteyen Robin, gölün ortasındaki ıssız 

adaya gitmeye karar 
veriyor. Bütün bu 
kalabalığın arasında 
yalnız kalmak isteyen 
tek kişinin Robin olup 
olmadığı ise hikâye-
nin devamında saklı. 
Kitapta, insanlarla 
dolup taşan sayfalar 
kolayca zihni boğan, 
gözü yoran bir hâle 
gelebilecekken göz 
alıcı renklerin sadece 

Yazan: Çağla Vera Kılıçaslan

küçük alanlarda kullanılmış olması, kuru kalemin 
alttaki beyaz sayfayı da okutan transparan hâli 
ve çizerin sayfada büyük alanlara yayılan deniz, 
çimenlik ve havayı fon renk ile kaplamadan sadece 
çizgisel küçük dokunuşlarla çözmesi, kitabın ferah 
kalmasını sağlamış. Figürlerin çizgi tadı da sempa-
tik ve rahat. Yaşam dolu bir enerjisi var eserin. 
Kitabın sonunda ise tam iki sayfa dolusu -cevapları 
eserin çizimlerinde saklı olan- sorular ve görevler 
bulunmakta. “Pastanın üstünde kaç mum var?”, 
“Kimler birbirine âşık?”, “Sence uçak neden kalk-
mış?”, “Kızın bikinisi ne renk?” gibi sorular çocuk-
ları resimleri incelemeye, kalabalığın arasından 
belirli bir şeyi seçmeye, sayı saymaya, renkleri ayırt 
etmeye, hayal kurmaya yönlendiriyor. Bunlar kita-
bın resimlerini oyun alanına dönüştüyor. Böylelikle 
illüstrasyonlar sadece kitabın metni ile birlikte 
değerlendirilebilecek bir şey olmaktan da çıkıyor. 
Yine de kişisel fikrim, bu soru ve oyun diyaloğu-
nun, minik okuyucu ve bir başkası ile kendiliğinden 
gerçeklemesinin daha doğal ve yaratıcı olacağı 
yönünde.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Göl Kıyısında Bir Tatil
Florence Ducatteau

Resimleyen: Chantal Peten
Türkçeleştiren: Burcu Oral Kopan

Marsık Kitap, 32 sayfa
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Şey… 
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AN Ağustosböceği bu kez ne çaldı 
ne de söyledi

Yazan: Mehmet Erkurt

Üstümüzde yine bir Shaun Tan sessizliği… Her kitabı sabırsızlıkla beklenen ve bel-
lekte apayrı iz bırakan Avustralyalı sanatçının açtığı düşünce yolunda suspus olduk. 
Anlatının gücü karşısında yaşanan o duraklama hâlindeyiz...
Bu ara, ofiste bir ağustosböceği var… Gördünüz mü? Mesele o ya, hiçbirimiz görmedik.

ÖNCE AYIPLANDI, SONRA YOK SAYILDI
Shaun Tan, yeni kitabı Ağustosböceği’nde (Cicada) alıştığımız La 
Fontaine masalını tersyüz ediyor. Yaz boyu şarkı söylediği, adından 
malum “cır cır” ettiği için kışa erzaksız giren; insanlar tarafından 
doğası saptırılmış bir yorumla ibretlik bir tipleme kılığına sokulup 
ayıplanan ağustosböceği, bu kitapta yerini çabasının, çalışkanlığının 
karşılığını alamayan emekçi bir ağustosböceğine bırakıyor. 
Ağustosböceği, paravanlarla bölünmüş koca bir ofisin insan olmayan 
tek çalışanı. Tek renkli bir dünyanın tektipleşmiş üyelerinden biri. Ça-
lıştığı yıllar boyunca ne işe gecikmiş ne de hastalık izni almış. Kendi 
işini bitirdiği yetmiyormuş gibi, çalışmayanlarınkini de yapmış. Çok 
sevilip çok takdir görmüş… olması gerekirdi ama hayır, aşağılan-
mak, itilip kakılmak, mobbing’e uğramaktan ötesini görmemiş. Fark 
edilmeyen, fark edildiğinde ise rahatsızlık uyandıran bir böcek gibi 
muamele görmüş hep. Emekli olacağı gün bir şeyler değişirmiş belki. 
Hani bunca yılda, bunca hizmetten sonra… Bir tebrik, bir takdir cüm-
lesi… O da olmazsa, ne yapar Ağustosböceği? Ne yapar… insan?
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Ağustosböceği, koca yapılar içinde çalışan bireylerden biri. Belki 
suskun, kabullenici, içine kapanık. Belki göçmen, diğerlerinden 
farklı ve işe daha da muhtaç… 
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İŞLEYEN DEMİR 
IŞILDAMAZ
Ağustosböceği, koca 
yapılar içinde çalışan 
bireylerden biri. Belki 
suskun, kabullenici, 
içine kapanık. Belki göç-
men, diğerlerinden farklı 
ve işe daha da muhtaç… 
Kimse demiyor ki “Ofis-
te bir böcek var!” Herkes 
kendi memurluğunda ya 
da madunluğunda kay-
bolmuş, ötekini görecek 
hâli yok. Kimse ona bina 
içi tuvalet hakkı tanın-
madığının ya da evine 
dönmeyip ofisteki duvar 
aralığında yaşadığının 
farkında değil.
Yönetim deseniz, ait 
oldukları makine aynı. 
İşleyişi değil, işlemeyişi 
görmeye programlılar. 
Çalışanların varlığının 
farkında değiller ki sunulan artı değerin farkında 
olsunlar. Herkes metalin rengini yansıtıyor ama 
işlemeyen parıl parıl parlıyor. Başta yok sayılan, artık 
hor görülüyor. Ağustosböceği bir kez bile ötmüyor. 
BİRAZ BAY K., BİRAZ BARTLEBY
Shaun Tan, yine yağlıboya desenlerine eşlik eden o 
basit, kısa cümleleriyle (ya da sessizlikleriyle) oku-
ru şaşırtmaya devam ediyor. Açılıştaki gökdelenler, 
aynı zamanda üzerinde tek bir bitkinin yetişmediği 
kayaç bir dokuyu andırıyor. Ofis bölmeleri, birinin 
diğerini görmediği, kalabalık içinde daha da yalnız 
hissettiği, Minotor’un bile unutulup gittiği labirent-
vari yapılar. Dokuların ve görsel öğelerin abartısız 
zenginliğini ve derinliğini yine minimal bir anla-
tımla birleştirip, görmediğimiz basit gerçekliği yine 
basit ve güçlü bir anlatımla ortaya koyuyor. 
Biz okurlar ise Kafka ve Melville arasında gidip 
geliyoruz. Hikâyenin sonuna dek içimiz daralıyor, bir 
aşamada nefes alamaz hâle geliyoruz. Sadece kendi 
hayatımıza değil, kendimize de kuşkuyla bakıyo-
ruz. Saplandığımız kategori ve bürokrasiler, içinde 

Anlatımın tutarlılığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Çeviri ve redaksiyonun titizliği

bulunduğumuz ya da 
ürettiğimiz yabancılaş-
ma… Derken son, hiç 
ummadığımız bir yere 
evriliyor. Yok olduğunu 
sandığımız yerde soluğu 
ve ışığı bulma ihtimali, 
yaşanan ve yaşanmış 
olan yanlışları silip dü-
zeltmese de başka türlü 
görüp düşünebileceği-
mizi hatırlatıyor.
SHAUN TAN’A 
SORDUĞUMUZDA…
Pek çok okurun ilk kez 
Kızıl Ağaç’la tanıdığı 
ve İyi Kitap’a birden 
çok konuk olan Shaun 
Tan’ın hayatına, eserle-
rine ve ödüllerine daha 
önce de değinildi. Buna, 
çocuk edebiyatı alanının 
en prestijli ödüllerinden 
Astrid Lindgren Anma 
Ödülü de dâhil.

Ve her Shaun Tan kitabında olduğu gibi, şu soruy-
la yine karşı karşıyayız: Bu kitap, bir çocuk kitabı 
olarak değerlendirilebilir mi? Sanatsal ustalığın 
ve anlatısal yetkinliğin bu denli yüksek olduğu bu 
eser, konusu, unsurları, imgeleri ve mecazlarıyla, 
çocuğun yaşam deneyimine ve hislerine ne kadar 
eşlik edebilir? 
Shaun Tan, eserlerinin tamamen çocuk kitabı 
olmadığının farkında. O bir ressam ve picture book 
sanatçısı. Bir kitleyi düşünerek üretmiyor. Eseri 
kimin alımlayacağına kafa yormadan öyküsünü 
anlatıyor ve esas sorumluluğunun bu olduğunu 
hatırlatıyor. Ürünlere kitleler atfeden ve onlarla 
buluşturan, aslen pazarın aktörleri. Belki de artık bu 
soruyu sanatçıya değil, onlara, yani bizlere sormak 
gerekiyor.
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Usul usul geliyor sarı sonbahar. Rüzgârın şarkı-
sını dinlemeye başladık bile. Sabahlar ve geceler 
serin. Gökyüzü bazen suratını asıyor ve ansızın 
iri damlalar hâlinde boşanıyor gözyaşları. Sonba-
harın kapıyı çaldığı şu günlerde, bir kerecik daha 
yalınayak yere değmek, bir kerecik daha denizin 
tuzuna bulanmak için can atıyoruz. Beri yandan 
sararmış yaprakların o büyülü hışırtısını işitmek, 
kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun dansına 
tanık olmak için sabırsızlanıyoruz. Çünkü her 
mevsim ayrı güzel. John Yeoman ve Quentin  
Blake’in ortak çalışması olan Bütün Bir Yıl  
Boyunca isimli kitap da bunu hatırlatıyor bize; 
mevsimlerin gelişine sevinmek için bir sürü 

neden var diyor. 
Mevsimler iyi 
güzel de hani şu 
mevsime göre kılık 
kıyafet kuralları 
yok mu, işte bunlar 
bazen keyif ka-
çırıyor. Örneğin 
kış mevsiminde 
lahana gibi kat kat 
giyinmek zorunda 
kalmak çok sıkıcı 
değil mi? Adeta 
kolları iki yana 

Yazan: Elif Şahin Hamidi

açılmış bir korkuluğa dönüşüyor insan; kıpırdaya-
bilene aşk olsun! Quentin Blake’in çizimleri, işte bu 
çaresizliği çok komik bir şekilde yansıtıyor. Çizim-
lerin dile getirdiği ise Yeoman’ın cümleleriyle tam 
olarak şu: “Kendinden korunaklı bir kutup ayısı gibi 
o fazladan kat kat şeyleri giymek zorunda kalmasay-
dım çok mutlu olurdum”.       
Yeoman’ın cümlelerine eşlik eden Blake’in kendine 
has çizgileri, bütün bir yılı şenliğe dönüştürüyor ve 
yüzümüze gülücükler konduruyor. Eminim Blake’in 
deli dolu, neşeli çizgilerine büyük-küçük bütün 
okurlar aşinadır. Çünkü beş yaşından beri çizim 
yapan ve ilk kez 1960 yılında John Yeoman metin-
leriyle çocuk kitabı resimlemeye koyulan Blake, 
daha sonra Roald Dahl ve Joan Aiken’in kitaplarını 
da çizgileriyle renklendirip şenlendirdi. Dolayısıyla 
Dahl hayranlarının aynı zamanda Blake hayranı 
olması da kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Bu 
arada Blake’in, Yeoman ile olan işbirliği tam 58 
yıldır devam ediyor ve ikili, bu zaman zarfı içeri-
sinde, birlikte pek çok kitaba imza attı. Mevsimlere 
neşe katan Bütün Bir Yıl Boyunca da bu muhteşem 
ikilinin güzel işlerinden biri.  

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Bütün Bir Yıl Boyunca
John Yeoman

Resimleyen: Quentin Blake
Türkçeleştiren: Behlül Dündar

Hep Kitap, 32 sayfa
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Yeoman’ın cümlelerine eşlik eden 
Blake’in kendine has çizgileri, bütün 
bir yılı şenliğe dönüştürüyor ve 
yüzümüze gülücükler konduruyor.
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“Pek çok insanın aynı şeyi yüksek sesle, 
tekrar tekrar söylemesi, o şeyin doğru 
olduğu anlamına gelmez.”
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Kargocu gittiği hâde Kocabaş, elimdeki üzerinde adım ve adresim yazılı ufak 
pakete havlamaya devam ediyor. Paketi, teyakkuza geçmiş Kocabaş’ın gözleri 
önünde açıyorum ki sakinleşebilsin. “İşte,” diyorum ona sakince, “bak, sadece 
bir kitap.” George Saunders’ın yazıp Lane Smith’in resimlediği Frip’in Aşırı 
Israrcı Pırtlakları’nı görünce Kocabaş daha da gürültüyle havlıyor. İçinden 
hiç “pırtlak” düşürmemeye özen göstererek kitabı okumaya başlıyorum. Koca 
kız ise havlayarak bütün bahçeyi boydan boya kontrol ediyor.
Yazın parkta yahut tarlada gezerken ayakkabılarınıza, çoraplarınıza, kedini-
zin veya köpeğinizin tüyleri arasına yapışan pıtrakları bilirsiniz. İşte bu pırt-
laklar da o pıtraklara benziyor; sadece biraz daha büyükler. Tenis topu kadar 
olan, parlak turuncu renkte ve bir sürü göze sahip olan bu pırtlaklar, keçilere 
çok düşkünler. O kadar ki bir keçinin üstüne çıktıklarında tiz bir sesle sürekli 
sevinç çığlıkları atarlar. Bu bitmek bilmeyen çığlıklar yüzünden de keçiler 
bir türlü uyuyamaz, zayıflar ve çok geçmeden süt vermeyi keser. Keçi sütü 
satarak geçinen köylüler için ne fena bir durum.
Frip de böyle keçi sütü satarak geçinen, üç iğreti kulübeden oluşan küçük 
bir köydü. Bu köyde yaşayan çocuklar günde sekiz defa bir ellerinde pırtlak 
fırçaları ve diğer ellerinde pırtlak çuvalları ağıla giderek keçileri tarar ve 
onları, üzerlerine yapışmış pırtlaklardan kurtarırlardı. Keçilerin üzerinden 
topladıkları pırtlakları çuvallara doldurur, ardından da köyün kıyısındaki 
uçurumdan aşağıya boşaltırlardı. 

Hayatta pırtlaklarla  
baş etmenin yolları

Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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Fakat bu pırtlak 
istilasına nihai bir 
çözüm olmadığı için 
bu tarama, toplama 
ve boşaltma işlemleri 
gün içinde sürekli 
tekrar ederdi. Çünkü 
uçurumdan aşağıya 
boşaltılan pırtlaklar 
önce denizin dibine 
batar ve dibe varır 
varmaz da yavaş ya-
vaş kıyıya sürünmeye 
başlarlardı. Üç saat 
içinde Frip’e tekrar va-
rınca üç kola ayrılarak 
üç kulübedeki keçi 
ağılına doğru yola 
koyulurlardı. Bu, bir 
tür “Sisyphos laneti” 
gibi hiç bitmeyen ve 
sürgit devam eden bir 
pırtlak istilasıydı.
Ta ki çok zeki sayıl-
mayan ama diğer 
taraftan hiç de aptal 
olmayan bir pırtlağın, bir gün Frip’teki üç kulübeden 
kırmızı olanın, yani annesini yakın zamanda kaybet-
miş Becerikli’nin evinin, denize bir sonraki evden 
beş metre daha yakın olduğunu fark etmesine değin. 
Beş metre de nedir ki deyip geçmeyin. Tenis topu 
büyüklüğündeyseniz, bacaklarınız veya tekerlekleri-
niz yoksa ve sadece hassas karnınızı kırıştırıp açarak 
ilerleyebiliyorsanız, beş metre daha az yol yapmayı 
akıl etmek ancak Arşimet’in suyun kaldırma kuvveti-
ni bulmasıyla mukayese edilebilir.
Pırtlak tarihinin bu en çığır açıcı buluşunun sonucu 
olarak o gece pırtlaklar ilk defa üç gruba ayrılmak 
yerine, sevinç naraları atarak hep birlikte Becerik-
li’nin ağılına daldılar. Yaklaşık bin beş yüz pırtlak-
tılar. Normalde Frip’te kulübe başına beş yüz, keçi 
başına da elli pırtlak düşerdi. Ama o gece bin beş 
yüz pırtlağın tümü Becerikli’nin ağılına girmişti ve 
keçi başına yüz elli pırtlak düşüyordu. Bu da bütün 
köyün pırtlaklarını tek başına Becerikli’nin toplaya-
cağı anlamına geliyordu.
Nitekim kendi keçilerinin pırtlaklardan kurtulduğu-

nu anlayan komşuları 
Bayan Bea Romo ile 
Sid ve Carol Ronsen, 
çok geçmeden kendi 
evlerini daha da uza-
ğa taşıtarak pırtlak 
sorunundan kökten 
kurtulmayı ve Bece-
rikli’yi tek başına al-
tından kalkamayacağı 
bir sorunla baş başa 
bırakmayı tercih eder-
ler. Onlara göre bu 
sorun, kendileri kadar 
çalışmadığı için ken-
dileri kadar da şanslı 
olmayan Becerikli’nin 
kendi sorunudur. 
Bunun için Becerik-
li’ye yardım etmek 
yerine sadece nasihat 
ederler: Sen de bizim 
gibi kendi hayatının 
sorumluluğunu al ve 
pırtlaklardan kurtula-

bileceğini ispat et.
Allahtan Becerikli, onları dinlemek yerine ölmüş 
annesinin bir seferinde kendisine söylediklerini ha-
tırlar: “Pek çok insanın aynı şeyi yüksek sesle, tekrar 
tekrar söylemesi, o şeyin doğru olduğu anlamına 
gelmez.” 
Becerikli, keçi olmazsa pırtlak da olmayacağını düşü-
nerek balıkçılık yapmaya karar verip, keçilerini kom-
şu köyde satınca, pırtlak meselesi tekrar komşuların 
meselesi oluverir. Bana dokunmayan yılan bin yıl 
yaşasın diyenlerin sonu zaten hep böyle olmaz mı! 
Bireysel bir kurtuluşun asla mümkün olmayacağını 
anladığı için olsa gerek, Kocabaş hepimizi pırtlaklar-
dan korumak için havlamaya devam ediyor.

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Herkes ve her şey, her yıl olduğu gibi sorularına cevap bulmak için

aynı tepenin üzerinde toplanıyor. Ama bu yıl, Fil’in zor bir sorusu var:

Birini sevmek nasıl bir şey? Fare, Pamuk Prenses, Rüzgar ve Yıldızlar… 

Herkesin bu soruya farklı bir cevabı var. 

Sevgi üzerine, sımsıcak bir kitap…

✦ ✦ ✦
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Fil’in
Sorusu

LEEN VAN DEN BERG ✦ K AATJE VERMEIRE

White Raven, 2012
Crescer, Brezilya, 2015

ISBN: 978-605-374-828-1

9 7 8 6 0 5 3 7 4 8 2 8 1

Fil’in Sorusu, çok şey söyleyen, 
zengin bir hikâye. Çizimler, en az 
hikâyenin kendisi kadar güçlü bir 
biçimde ve kendi dilinde, kendi anlatım 
imkânlarıyla aktarıyor aynı hikâyeyi. 

Farklı dilleri konuşan pek çok çocuğun okuma fırsatı bulduğu, yani pek çok dile 
çevrilmiş Fil’in Sorusu, sadece çizimleriyle bile aynı dilden konuşmamızı ya da 
zaten aynı dili konuşuyormuşuz gibi birbirimizi, hikâyeyi ve yazarın muradını 
anlamamızı sağlayabilir! Çünkü anlatılan, bir sevgi hikâyesi. Sözcüklerle de resim-
lerle de. 
Leen van Den Berg, irili ufaklı hayvanları, insanları, doğanın kendisini… yani aslın-
da bu hayatı paylaştığımız herkesi buluşturduğu bu küçücük hikâyesinde epeyce 

fazla şey söylemiş oluyor. Şöyle ki: Senede bir gün gerçekleştirilen 
önemli bir toplantının mekânı, filin başının hemen üzerindeki tepecik-
tir. Bu, basbayağı moderatörü falan olan, ciddi bir toplantıdır. Bu defa 
toplantıyı alışıldığı üzere kaplumbağa değil, karınca yönetecektir çünkü 
kaplumbağa, o sırada hasta olan eşinin yanında kalmalıdır. Toplantı 
ciddi olduğu için, görevi üstlenen karınca belli ki pozisyonuna uygun 
bir kılık kıyafet arayışına girmiş ve sonunda kendini daha ciddi göstere-
cek bir gözlükte karar kılmıştır. Aklımıza gelebilecek herkes, flamingo-
sundan şempanzesine, akrobatından sürüngenine, güneşinden çiçeğine 
böceğine herkes, filin o günkü sorusunu duymak üzere toplanmıştır. 
Karınca toplantıyı açar, file “sor sorunu” der. Fil, biraz zorlanarak, tam 
da nasıl soracağını galiba pek bilemeyerek, hatta az biraz kekeleyerek 
sorusunu sorar. Toplantı ciddi demiştik; ciddi toplantılarda gündem de 
yazılır, tutanak da tutulur. Bu görev de karıncada. Filin nihayet sormayı 
başardığı soruyu karınca, elindeki defterin “zor sorular” kısmına kayde-
der. Ve sonra söz almak isteyenlere teker teker söz verir. Herkes, soru-
yu kendince, kendi deneyiminden hareketle yanıtlar. Hiç kimse, ciddi 
toplantılarda genelde karşılaştığımız “hayır, o iş öyle değil!” itirazıyla 

Sevgini nasıl 
anlatırsın?

Yazan: Sema Aslan
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araya girmez, toplantı filin başının hemen üzerinde 
uçuşmaya başlayan bir sürü söze, deneyime ve fikre 
doyarak biter. Yani, filin kafası açılır, bakışı aydınla-
nır, sorusu yanıtını bulur. Toplantının tam da onun 
başının üzerindeki tepecikte yapılıyor olması, elbette 
anlamlı ve simgesel. 
Bir diğer anlamlı ve simgesel ayrıntı da az evvel 
yukarıda sözünü ettiğim buluşmaya ilişkin. Toplantı-
ya katılan “herkes”, gerçekten de herkes. Hiçbirinin 
varlığı diğerinden üstün değil, hiçbirinin varlığı 
şaşırtıcı ya da istisnai değil. Çünkü bizim bir aradalı-
ğımız bir istisna değil, hayatın ta kendisi. 
Son olarak, yazar, filin başının üstüne yerleştirdiği 
dünyamızda/yaşamımızda çok temel bir yeri olan ve 
karışımıza “filin sorusu” olarak çıkan sevgiyi, diyelim 
ki aklımızla da nasıl kavrayabileceğimize bakıyor.  
Fakat aynı anda bunun çok akılla da ilgili bir şey ol-
mayabileceğini ima ediyor. Çünkü bütün bu hikâye-
nin aklı, aslında, başının hemen üzerinde olduğumuz 
fil değil, toplantıyı da yöneten karıncadır. Karınca 
için “sevmek” zor konulardan birine benzer. Bir 
başka sahnede, mesela ölen eşi için hâlâ şiirler yazan 
büyükanneyi şaşırarak dinler ve onun sözlerini de 
“kaybettiğimiz biri için şiirler okumak” cümleleriy-
le aynı deftere kaydeder. Ki bu, karıncaya göre çok 
saçmadır, hatta hayatında duyduğu en saçma şeydir. 
Hikâyenin resimleriyle de oldukça güçlü bir biçim-
de desteklenen hemen sonrasındaki bir sahnede de 
herkes ama herkes, yanında sevgili ya da sevgilisinin 
hatırası, sevgilisinin umudu… ile yola çıkar. Toplantı 
biter. Karınca kendini tuhaf hisseder. Oldukça tuhaf 
ve belki biraz eksik...
Fil’in Sorusu, çok şey söyleyen, zengin bir hikâye. 
Çizimler, en az hikâyenin kendisi kadar güçlü bir 
biçimde ve kendi dilinde, kendi anlatım imkânlarıyla 
aktarıyor aynı hikâyeyi. Küçük bir farkla. Resimler-
de birbirini öpen sevgilileri görüyoruz. Zürafalar, 
kutup ayıları… Birbirine uzanan eller, birbirine bakan 
yüzler. Sevgi, aşk, tozpembe hayat duygusu, bir 
iyimserlik hâli de eşlik ediyor yazarının fikirlerine, 
düşüncelerine.   

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Ya p ı la n  k ü ç ü k  bi r  iy i li k  
bi r ç o klar ı n a  i lha m  vere bi li r.

Zorb alı ğ a  sey irc i  kalm a k  yer i n e 
n a s ı l  kar ş ı  du rabilece ğ im iz ,  
bu  se s s iz  k i ta p ta  tek  bir  s özc ü k  
bile  kulla n ı lm ad a n  a n la tı lı yor. 
Ya ş a n m ı ş  bir  ola yd a n  i lh a m  ala n 
Va n e s s a’n ı n  Ya n ı n d a y ı m ,  bir 
k i ş i n i n  to plulu ğ a  n a s ı l  örn ek 
olabilece ğ i n i  g ö s ter iyor. 

Yanındayım
Vanessa’nın
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Schami, bu hikâyesinde, eve alınacak 
bir evcil hayvan üzerinden çocuğun 
aile içindeki konumunu eleştirir.

Suriye’den esen, Almanya’dan gürleyen bir masalcı: Rafik Schami. Nerede bir 
kitabını görsem, alır okumaya dalarım. Kimin evinde bulsam, orayı yuva saya-
rım. Kelimeleri insanı uçan bir halıya oturtur, alıp bulutlara çıkarır, orada Ay da 
olur insan yıldız da; Arap dünyasına da girer Avrupa’ya da. Asıl adı Suheil Fa-
dél olan yazarın takma adının “Şamlı bir dost” anlamına gelmesine şaşmamak 
gerek. O masallarını, kitaplarını, sözlerini dinleyen herkese, anlattıklarıyla dost 
olur. Masalları Binbir Gece Masalları’nı andırır kitaplarında toplumsal konu-
ları da ele alır. Özellikle Bir Avuç Yıldız adlı otobiyografik romanında Şam’da 
geçen gençlik yıllarını, çevresinde yaşananları anlatır. Ancak her ne anlatırsa 
anlatsın dilindeki o büyülü ritmi yansıtmaktan geri durmaz. İyi ki de durmaz.

Bu Papağan Değil ki! Schami’nin yine o benzersiz üslubuyla kaleme 
aldığı bir çocuk kitabı. Günün birinde bir adamla karısı evlerinde bir 
şeylerin eksik olduğundan bahsederler, çünkü bir evcil hayvanları yok-
tur. Aslında kızları Lina’nın da bu konuda söyleyecekleri vardır ama 
o sadece bir çocuktur ve evde söz hakkı yoktur. Adam eve kedi alın-
masına, karısı da köpek alınmasına karşı çıkınca soluğu evcil hayvan 
satan dükkânda alan anneyle baba, bir papağan almaya karar verirler. 
Satıcının dediğine göre papağanlar eve göz kulak olup, hırsızları bile 
kaçırırlar, üstelik cümleleri de hatasız tekrar edebilirler. Ancak hiçbir 
şey adamla karısının beklediği gibi gitmez, papağan ısrarla söylenenleri 
tekrar etmez. Önce kadın onu çalıştırır, sonra da eve bir papağan al-
dıklarını vakit kaybetmeden arkadaşlarına yetiştiren adam. Ama nafile. 
Sonuç hep aynıdır: öylece uykuya dalan bir papağan ve sinirden küplere 
binmiş bir yetişkin. Bu sırada Lina’ysa evdeki kuşun papağan olmadı-
ğını söyler ama kimse onu dinlemez. Annesiyle babası papağanı derhal 
aldıkları dükkâna geri götürmeye karar verirler. Lina, ısrarla bunun bir 
papağan olmadığını tekrarlarken üzgün gözlerle kuşun kafesine bakar. 

Sessiz sedasız 
bir papağan

Yazan: Olcay Mağden Ünal
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Neyse ki satıcı, adamla karısını ikna eder. Eve dön-
düklerindeyse Lina bunun bir papağan değil, şaka-
ğan olduğunu söyler. Bunun üzerine kuş konuşmaya 
başlar, ancak o, söylenenleri tekrar eden bir papağan 
değildir, zaten papağan da olmadığı için kendi iste-
diği gibi konuşur durur. Böylece papağan sandıkları 
bu şakağanın epey konuşkan ve de serüven dolu 
hikâyeler anlatan bir kuş olduğu ortaya çıkar. 
Schami, bu hikâyesinde, eve alınacak bir evcil hay-
van üzerinden çocuğun aile içindeki konumunu 
eleştirir. Lina, karar sürecinin hiçbir aşamasında 
konuya dâhil edilmemiştir, üstelik bu, doğrudan 
hane içindeki herkesi etkileyecek bir meseledir. 
Çocuğun sesi yetişkinler için bir vızıltıdan öteye 
geçemezken sorunu çözen de bizzat o vızıltının 
sahibidir. Nedense çocuklarımız sadece onları bir 
fotoğraf karesine sıkıştırıp, kendi kişisel tatminimi-
zi sağlamak amacıyla sanal evrenin karanlık doğa-
sına saldığımızda söz sahibi olabiliyorlar. Ki bunu 
mümkün kılan da genelde bizim onlara iki tırnak 
işareti arasına sıkıştırarak yaptığımız dublaj oluyor. 
Bunun dışında nasıl oyun oynamaları, oynarken 
hangi sözcükleri kullanmalarına bile biz yetişkinler 
karar vermek istiyoruz. Söz hakkı tanımadığımız 
varlıkların birey olmalarını bekliyoruz. Verilen 
kararlara dâhil etmeden gün geldiğinde kendi ka-
rarlarını almalarını umuyoruz. Sonra da yanlarında, 
bizi hiç dinlemeyenler tarafından yönetildiğimizi, 
her gün yeni bir kararın içimizden tek bir kişiye bile 
sorulmadan tepemize indirildiğini tekrarlayıp duru-
yoruz. Üstelik bizim elimizde seçme hakkı varken, 
söylediklerine kulak asmadığımız çocuğumuzun 
böyle bir hakkı olmadığını göz ardı ettiğimizi bile 
fark etmiyoruz. İnsan hayret ediyor, ne tuhaf bir 
döngü! 
Bol ödüllü yazara bu kitabında bol ödüllü çizer ve ya-
zar Wolf Erlbruch eşlik ediyor. Kendisi aynı zamanda 
kitaplığımın en değerlilerinden Ördek, Ölüm ve Lale 
kitabının da yazarı ve de çizeri. Sıra dışı çizgileriyle 
kendini belli eden sanatçı bu kitaba da farklı tarzını 
yansıtmayı başarmış. Böylece ortaya göze de gönle 
de hitap eden bir eser çıkmış. 

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 



Çocukluk, bir bahçe. Oynadığımız oyunlar, elleri-
mizle var ettiğimiz ya da kırdığımız ama paylaşa-
madığımız oyuncaklar, koşturduğumuz sokaklar 
ve okuduğumuz kitaplar ise o bahçeye ekilen türlü 
türlü tohumlar. Büyüyüp ayrılıyoruz o bahçeden 
ama aslında ömür boyunca o bahçenin toprağına 
basıyoruz attığımız her adımda. 
Böyle düşünüyorum, çünkü çocukken okuyup 
yere göğe koyamadığım kitaplar, bana şimdi kim 
olduğumu anlatıyor. Bir sorun siz de kendini-
ze. İşte bu yüzden kitapları okuyup sevmekten 
çok daha fazlasını yapabilsek keşke. Okumayı 
seçtiğimiz, tercih ettiğimiz, okumamız gereken 
tüm kitaplar bizi biz yapan yapıtaşlarımızdan. 
Kitaplarımızın her şeye dönüşebilen, birlikte ge-

çirdiğimiz her sayfayla 
huyumuzu suyumuzu 
aldığımız, en iyi dostu-
muz olduğunu unutma-
sak keşke. Kitaplar için 
ne yapsak az! En çok 
da çocuklukta okuduk-
larımız için.
Jeanne Willis’in yaz-
dığı, Tony Ross’un 
resimlediği, sekseninci 
doğum gününü bu 
yaz kutlayan Sadece 
Bir Kitap mı?, adı gibi, 
bir kitaptan çok daha 
fazlası.

Yazan: Sima Özkan

Kitabın her sayfası, bir cümleden çok daha faz-
lasını anlatan, benzersiz Ross çizimleriyle akar. 
Şapkamızdır kitap, her biriyle başka bir ben olu-
ruz, başka bir hayatın kahramana dönüşürüz. 
Çadırımızdır kitap, içine girdiğimizde sığınağı-
mız, evimiz olur. Destektir kitap. Güvendir kitap. 
Öğretmenimizdir kitap, okullarcasına öğretmen 
hem de canımız hangisini dinlemek isterse. Kuytu-
muzdur kitap, yalnızlığımızdır. Ninnimizdir kitap, 
bizi uykuya götürür, rüyalarımızı donatır. Anıları-
mızı saklar kitap; içinde çiçekleri kurutur, zamanı 
durdururuz. Süper kahramanımızdır kitap, dertle-
rimizi, sıkıntılarımızı kovalar. Bizi içine öyle çeker 
ki... Güldürür kitap, ağlatır da. Dürüsttür çünkü. 
Üzerinde yazanlar, bir daha silinmez. Kitaptır işte. 
Bizi bir tek o terk etmez. Bizdedir çünkü. Bizledir. 
Büyüsek de elimizde bitmesini hiç istemediğimiz 
bir kitapla, istediğimiz âna geri dönebiliriz. En 
güvenli zaman makinesidir kitap, bizi çocukluğu-
muzun bahçesine götüren.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Sadece Bir Kitap mı?
Jeanne Willis

Resimleyen: Tony Ross
Türkçeleştiren: Fatih Erdoğan
Mavibulut Yayıncılık, 32 Sayfa

Kitaplar  
için ne  
yapsak az!
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Usta edebiyatçı 
Cevat Çapan 
çocuklar için 

yazdı!

Ünlü çizer Semih Poroy’un resimlediği 
kitapta Hapış ile Kapış eğlenceli 
bir maceraya çıkıyor. Havana’yı 
çok merak eden iki dost, Kâni 

Amca’larının tavsiyesini dinlemeye 
karar verir. Önce hep birlikte 

yaşadıkları coğrafyanın hazinelerini 
keşfederler. Bir sürü şaşırtıcı bilgiden 

sonra artık herkes yeni diyarlar 
görmeye hazırdır.  

Edebiyata sağladığı katkılardan dolayı İngiliz 
Şövalyelik Nişanı verilen Alexander McCall 

Smith’ten yepyeni bir hikâye! Yaz tatillerinde 
ailesine destek olan Fredi Mole’u herkes pek 
seviyor. Bir gün arkadaşlarıyla sirke gidince 

sevimli Fredi, yepyeni bir tutkusunu keşfediyor.  

Luise’e herkes biraz daha yüksek sesle 
konuşması gerektiğini söylüyor. Fakat o, dikkatle 

dinlediği tüm seslerle hayatın üstesinden 
gelmeyi öğrenmiş bile! Sessiz Luise pek sesi 

çıkmayan çocuklar için harika bir hikâye.

Çocuk kitaplarımız Instagram’da 

bağımsızlığını ilan etti. 

hep çocuk hep kitap diyenleri 

bekleriz.
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sevimli Fredi, yepyeni bir tutkusunu keşfediyor.  

Luise’e herkes biraz daha yüksek sesle 
konuşması gerektiğini söylüyor. Fakat o, dikkatle 

dinlediği tüm seslerle hayatın üstesinden 
gelmeyi öğrenmiş bile! Sessiz Luise pek sesi 

çıkmayan çocuklar için harika bir hikâye.

Çocuk kitaplarımız Instagram’da 

bağımsızlığını ilan etti. 

hep çocuk hep kitap diyenleri 

bekleriz.

        hepcocukhepkitap
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Başkaları babaları hakkında bir şeyler konuştukça Likya, 
kendisine hayali bir baba yaratıp onunla ilgili hikâyeler 
uyduruyor. Hayatta olmayan bir babayı düşünmektense, 
onu bir şarkı olarak hayal etmek daha kolay belki…

Her sabah müzikle uyanıyor Likya. Bunda şaşılacak bir şey yok, 
çünkü evlerinde daima müzik çalıyor… Sadece çello çalmakla 
kalmayıp adeta müzikle nefes alan bir anneniz varsa güne böyle 
başlama ihtimaliniz oldukça yüksek… Diğer anneler pasta yaparken 
sizinki beste yapıyorsa, dünyanızın biraz daha renkli ve belki biraz 
da tuhaf olması olası…  
Seran Demiral’ın Tudem Yayınlarından çıkan Likya’nın Şarkısı adlı 
romanı, altı bölümlük nahif bir hikâyeyle selamlıyor okuru. Arka-
daşları Likya’nın annesinin müzisyen olmasına imrenirken, Likya 
bu müzik işinden de beste işinden de usanmış vaziyette. İçindeki 
bitmeyen şarkının susmasından başka isteği yok. Ancak, annesinin 
hastalığıyla müzik biraz değişmeye başlıyor. Fonda Wagner yerine 
Brahms çalıyor… 
Sınıfta birdenbire ortaya çıkan bir doğum günü hediyesi… Ve olan 
oluyor! Şimdiye kadar kendisine sadece günaydın diyen çocuk, 
doğum gününü kutluyor ve Likya’ya bir paket uzatıyor. Likya’nın 
heyecandan eli ayağına dolaşıyor. Pakete uzanıp alamıyor bile, elle-
rinin titremesinin fark edilmesinden korkuyor. Kalpten kalbe giden 
bağ, hediye paketi formuna bürünüyor. Sert kapaklı bir kitap mı bu? 
Küçük parçalardan oluşan bir puzzle galiba! Hatta daha ziyade, bir 
çeşit zekâ oyunu. Yalım, kendi tasarladığı oyunu marangoz atölye-
sinde Likya için üretmiş. Demek Likya’nın hoşlandığı çocuk sadece 

Annem müzisyen,  
babam da müzik!

Yazan: Deniz Poyraz
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yakışıklı değil, aynı zamanda zeki ve yetenekli… 
İnsan mutluluktan ölür mü peki? Likya’nın kalbi 
küt küt atıyor. Heyecandan kalp krizi geçirece-
ğini zannediyor. Peki, bu gibi şeyler için biraz 
küçük değil mi Likya? Büyük benzerlikler za-
manla keşfediliyor, farklılıkların zenginliğineyse 
öyle kolay varılamıyor. Uyanıkken görülen mutlu 
rüyalar, kalbi güneş olup ısıtıyor.
Babasız büyümenin etkisi çocuk ruhunda alelaca-
yip karşılıklar buluyor. Başkaları babaları hakkın-
da bir şeyler konuştukça Likya, kendisine hayali 
bir baba yaratıp onunla ilgili hikâyeler 
uyduruyor. Hayatta olmayan bir 
babayı düşünmektense, onu bir 
şarkı olarak hayal etmek daha 
kolay belki. İnsanlar ikide bir bu 
konuyu açmasa olmayacak sanki. 
Büyükler düşüncesizlik edip 
çocuklaştıklarında, onları idare 
etmesi gereken bir çocuk olarak 
büyük gibi davranmak da 
Likya’ya düşüyor… 
Hepinizin başına gel-
miştir okul sırala-
rında… Bir yakın 
akrabanız veya 
tanıdığınız 
ders esnasında 
sınıfın kapısını 
aralar. Sizi işa-
ret edip: “Acaba 
öğrencimi dersten 
alabilir miyim?” diye 
sorar sınıf öğretmenine. Tüm sı-
nıfı kısa bir sessizlik sarar. Ardından herkes sıra 
arkadaşının kulağına fısır fısır bir şeyler söyleme-
ye başlar. Yarattığınız bu birkaç dakikalık gün-
demle utanıp sıkıldığınız yetmezmiş gibi gelen 
her türlü haberi de soğukkanlılıkla karşılamak 
zorundasınızdır. Likya’nın annesinin vücudun-
da kötü huylu, yaramaz bir parça çıkıyor, haber 
bir kapı aralığından sınıfa böyle giriyor. Bazen 
sıkıntı içimizde sinsice filizleniyor, biz farkına 
bile varamadan dünyamızı ele geçiriyor. Böyle 
durumlarda insan en çok sevdiklerine ihtiyaç 

Dilin Akıcılığı
Kurgunun Özgünlüğü ve Tutarlılığı

Kapak Tasarımı ve Baskı Kalitesi
Redaksiyonun Titizliği

duyuyor. Bir anneyse hele, ilk önce kızına… 
Bu nahif romanın dili de hikâyesi gibi akıcı, 
usul usul okutuyor kendini. Fakat olumsuz yanı: 
hafif bir mekaniklik hissediliyor alttan alta. Tüm 
karakterler aynı sesle konuşuyorlar sanki; böy-
le şarkılı, ezgili, müzikli bir kitaba daha çok ses 
yakışırdı diye düşünüyor okur, sayfaları çevirirken. 
Romanın bir olumsuz yanı da karakterlerin olaylar 
karşısındaki düşüncelerini, ruh hâllerindeki deği-
şimleri yazarın aktarımıyla, yazarın sesiyle izliyor 
oluşumuz. Bu, bir kurgu metinde pek de olumlu ol-

mayan bir özellik olsa gerek. Özlemler, 
sevinçler, hüzünler mevzubahis olun-
ca, bunları açıkça ifade etmek yerine 
belki de düşsel bir panorama çizile-
bilirdi. Okur böylece birtakım şey-
leri kendisi bulacak, metnin içinde 
yazarının bile fark etmediği imkân-
ların kapısını aralayacaktı. Demiral, 

çocuk ruhuna dair birçok ince 
noktayı zarafetle işaretlerken, 

öte yandan, her yönüyle 
kendisinin belirlediği 

kurguyu da okur 
için pasif bir hâle 
getiriyor. Okurun 
düşüncesi, yaza-
rın aklındaki şey 

ne ise birebir ona 
teyelleniyor. Parag-

rafın başında söz etti-
ğimiz mekanikliği belki 

de bu durum açıklıyor.
Neticede hissedilen bütün duygu-

ların; hüznün, mutluluğun, sevginin ve hayattaki 
her aşamanın; sonun, başlangıcın, vedaların ayrı 
ayrı şarkılara dönüştüğünü öğreniyoruz Likya’yla 
beraber. Müzikle harmanlanan yaşamında, Lik-
ya’nın hayatına ve kendisini keşfetme hikâyesine 
tanık oluyoruz… İyi okumalar.
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Çetin Ceviz’deki toplumsal katman gerçeklikleri, çokça öyküde karşılıklı 
konuşmalara yaslanan dil, çocuk tiplemeleri yazarın Yaşar Kemal, 
özellikle Orhan Kemal öykülerinden güçlü bir el aldığına işaret ediyor.

Meriç Renkver, dünyanın giderek soldurulan “anlam dolu ve dokunaklı” çiçekle-
rinden bal toplayan çetin ceviz arılarla buluşturuyor bizi: İç yıkayan güneşli bir 
hüznü duyumsatan fedakârlıklarıyla, yaşadıkları hesapsız arkadaşlıkların şiiriyle, 
çetin ceviz hayatların güçlüklerinden incelikler damıtan çocuklar bunlar…
Yaşamını kıt kanaat sürdüren kesimlerden geliyorlar; kiminin babası ilçede sey-
yar satıcılık yapıyor, kimininki park ve bahçelere çiçek dikiyor, kızının deyimiyle 
“çiçek işçisi”; kamyonla eşya, sebze-meyve taşıyor, gece çöplerden kâğıt topluyor 
kimileri… Çocuklar da su satıyor, yazları kırtasiye dükkânında çalışıyor, kamyon 
kasasında elma sandıklarının arasında taşımacılık işi öğreniyor, oto tamirhanesin-
de lastik değiştiriyorlar… 

Zaman zaman genel gözlemlere yenik düşüp anlatım gücünü ve 
özgünlüğünü zedelese de (elbette çocuk edebiyatında da şeytan 
ayrıntıda gizlidir) Meriç Renkver’in kitabına, çocuk dünyasının, özel-
likle dostluk ve fedakârlığa yönelik içli aydınlığı damgasını vuruyor. 
Yaşam koşullarının sınırlılığı karartmıyor bu çocukları; seviyorlar, 
keşfediyorlar, deneyimliyorlar, hayaller kuruyorlar, arkadaşları için 
(insan ya da hayvan) onları mutlu etmeye ilişkin bir şeyler yapıyor-
lar. Bu da okura o kadar iyi geliyor ki! 
“Beyaz Karga” öyküsünde, “yoğun kar yağışına, insanın yüzünü çizen 
soğuğa rağmen” arkadaşının unuttuğu şapkasını ona götürmek için 
yola çıkan, yolda karşılaştığı donmak üzere olan bir eşeğin kulakları-
nı, yüzünü, sırtını ovalayarak onu yaşama döndüren Veysel… Veysel 
arkadaşının evine vardığında öyle bir durumla karşılaşır ki kitap 
okuru, nefis insanlık kumaşından yapılmış bir şapkanın şefkatle 
başına yayıldığını hisseder. 
“Elmayla doyulmaz ki…” “Doyulur, her şeyle doyulur.” “Buruk Elma” 
öyküsünde Ömer, babasının kamyonuna gizlice binen Hamza’yla 
kamyon kasasındaki elma sandıklarının arasında karşılaşır. Bu ta-

Çetin ceviz hayatlar…  
Çetin ceviz çocuklar… Yazan: Cahit Ökmen
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nışma ona bazı sözcüklerin anlamını öğreten, 
derinleştiren bir hayat deneyimi yaşatacaktır. 

“Ateş de Susar” öyküsü, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 
Su Yıkamak kitabına göndermelerle, su satan bir ço-
cukla müşterisi arasındaki konuşmalara dayanıyor: 
“Sevdim bu kitabı… Su var, sokak var… Benim gibi-
dir…” “Bak bunu yazan şair var ya, senin gibi çocuklar 
için çok şiir yazdı.” “Öyle mi? Okulda demediler hiç…” 
Çocuğun, öykünün bitiminde, çöp kutusunun içinde 
izmaritle tutuşmuş yaprakları birkaç damla suyla 
söndürürken dilinden dökülenler, şiir söz konusu 
olduğunda sonsuzca titizlenen Dağlarca’nın yüzünde 
ilgi dolu geniş bir gülümseme yaratmaz mıydı?

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

“Hayal Etme Oyunu”, “Üç-
gen Öykü” adlı öyküler daha 

ayrıksı kurgularıyla, nesnelere, 
durum ve yaşantılara farklı bir gözle 

bakmanın mizahi bir tatla da taçlan-
mış örnekleri olarak kitaba renk katıyor. 

“Kırmızı Tükenmez” öyküsündeki Abbas’ın, 
sınıf arkadaşı Ayşe’nin kendisine özel bir 
ilgisi olup olmadığını anlama ve kanıtla-
ma çabası… Sınıftaki askıya astığı kırmızı 
düğmeli siyah montunun yalnızlığı insanın 
içine işliyor. “Orman Kanunu”ndaki dedeye 
anlattırılan “devrimci masal” da anlamlı 
bir düşünme ve sorgulama pratiğini sergi-
lerken, değişimin cesaretini, bu cesaretin 
doğurduğu iletişimin gücünü gösteriyor. 
“Zengin Kafiye” ve “Mutlu Bir Cumartesi” 
öykülerinde, yazar doğrudan bunu amaçla-
masa da eğitim uygulamalarına yönelik bir 
eleştirinin varlığı seziliyor.
Meriç Renkver’in kitabın sonundaki küçük 
özyaşam öyküsünden Orhan Kemal Öykü 
Yarışması’nda ikincilik ödülü kazandığını 
öğreniyoruz. Bu ilginç bir ayrıntı, çünkü 
Çetin Ceviz’deki toplumsal katman gerçek-
likleri, öyküde karşılıklı konuşmalara çokça  
yaslanan dil, çocuk tiplemeleri yazarın 
Yaşar Kemal, özellikle Orhan Kemal öyküle-
rinden güçlü bir el aldığına işaret ediyor. 
Çetin Ceviz’deki öykülerin işlenişinde, 
zaman zaman beliren handikap, çocuk 
dünyasına ve diline özgü çarpıcı, dokunak-
lı ayrıntılarla, yaratıcı fikirlerle, yetişkin 
duyarlığının sindiği bir bakış açısının iç içe 
girmiş olması. Sanırım yazarın, çocuklar 
için de yazmayı sürdürürse en özen göster-
mesi, en dikkatli olması gereken yer burası 
olmalı.
Oğuz Demir’in sarı ve siyah rengi buluş-
turduğu resimleri gerek kapakta gerekse iç 
sayfalarda, öykülerin gerçekçi dokusuyla 
örtüşen bir etki yaratıyor. 

Ekim 2018 | 33 



ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I

To
m

ri
s 

Ta
nt

an
a 

ve
 C

ur
cu

na
cı

 C
ad

ı
Jo

an
ne

 O
w

en
Re

si
m

le
ye

n:
 T

on
y 

Ro
ss

Tü
rk

çe
le

şt
ire

n:
 O

lc
ay

 M
ağ

de
n 

Ü
na

l
Ç

ın
ar

 Y
ay

ın
la

rı
, 1

68
 s

ay
fa

Kiraz Tepedibi tam da Cadılar Bayramı öncesi çok acayip 
günler yaşıyor. Tüm macera Tomris Tantana’nın bilmeden 
bir hortlağı azat etmesi ve garip biçimde Curcunacı Cadı ile 
yollarının kesişmesiyle başladı. Biraz karışık mı?  
Daha hiçbir şey duymadınız. Fazlaca tantanalı ve  
bolca curcunalı hikâyeye buyurun o hâlde.

Tomris Tan’a, Kiraz Tepedibi köyünün sakinleri Tomris Tantana adını 
takmakta çok haklı sebeplere sahip. Bir kere ilkokul çağındaki bu zıpır 
kız ortalığı birbirine katmada bir uzman. En basit olay bile onun dâhil 
olmasıyla tam bir curcunaya dönüşüyor. Curcuna demişken karakter-
lerimiz arasında bir de curcuna çıkarmayı seven, huysuz, çığırtkan 
bir cadımız var ama ona sonra geleceğiz. Tomris Tantana, sürüngen 
profesörü olan anne ve babası görev amacıyla uzaklarda olduğu için 
büyükbabasıyla birlikte yaşıyor. Tabii artık tahmin edebileceğiniz üzere 
büyükbaba da normal değil; her şeyi bilen (Tomris ona “her şey pro-
fesörü” diyor), uykusunda görkemli gerçekleri sayıklayan (“Dominik 
Cumhuriyeti’nin ulusal kuşu Sisserou Papağanı’dır” gibi…) ve torununa 
çok yaratıcı takma isimler takan (Fıkır Fıkır Fokurtu, Arsız Ananas, 
Gargara Gaga, Mutlu Marslı) acayip biri. Zaten öykümüzde her şey, 
herkes ve her yer bir acayip! Örneğin yer isimleri. Kiraz Tepedibi, Ya-
banmersini Yolu, Pütürlü Patika, Tavşankulağı Tarlası, Gününügünet 
Göleti… Ya insan isimleri? Tomris’in korkulu rüyası öğretmeni Bayan 
Gazçukuru, komşuları Taktakıştır Teldantel, Tomris’in can dostu Keh 
Keh Cenk, sınıfın kendini prenses sanan gıcık kızı Betül Bezelyeçiçeği, 
Bayan Elibol, Bay Boruses… Dille oynanarak, fonetik yapıdan ve kulağa 
komik gelecek uydurmalardan yararlanarak oluşturulmuş isimlerin 

Fazlaca tantana, bolca curcuna

Yazan: Emel Altay
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orijinallerine ne kadar sadık 
kalınarak dilimize çevrildiği-
ni bilemesek de çevirmenin 
bu konuda en az yazar kadar 
eğlenceli bir iş çıkardığını 
söylemeliyiz. 
TANTANA CURCUNA’YLA 
TANIŞINCA…
Tomris tam bir Cadılar Bay-
ramı düşkünü. Öyle ki yak-
laşan Cadılar Bayramı için 
duyduğu heyecandan gözü-
nü bile kırpmıyor. Uykusuz 
geçen gecenin ardından 
okula giderken, belki de uyu-
mak yerine kostümünü de-
neyerek vakit geçirip üşüttü-
ğünden, şiddetli bir hapşırı-
ğa engel olamıyor ve olanlar 
oluyor. Hapşırıkla oluşan esinti hemen önündeki 
geçidin üstünü açıyor ve oraya hapsedilmiş bir 
hortlağın kaçmasına sebep oluyor. Aynı anda orada 
bulunan ve bu vahim olaya tanık olan Curcunacı 
Cadı’nın ise derdi bambaşka; bir an evvel sevgili 
Helga-Holga’sına kavuşmak… Cadının Helga-Holga 
dediği aslında Tomris’in çok sevdiği domuzcuğu El-
vis’ten başkası değil. Çok mu karışık oldu? Yazının 
girişinde sizi tantana ve curcunaya buyur ederken 
fazla abartmadığımızı anlamışsınızdır. 
HINZIR HORTLAĞIN PEŞİNDE PERPERİŞAN 
OLAN KİRAZ TEPEDİBİ 
Yazar bolca uydurduğu komik ve kafiyeli isimleri 
nedense hortlaktan sakınmış. Oysa o da fena hâlde 
hınzır, tembel ve unutkan bir hortlak. Hınzır hort-
lak, yıllar sonra gelen özgürlüğün keyfiyle Kiraz Te-
pedibi kasabasını birbirine katıyor. Tuna Turşu’nun 
Güzellik Salonu’nda aynaya saç losyonuyla “Tuna 
Turşu’nun Rezillik Salonu” yazıyor, dükkândaki tüm 
siyah tel tokaları zavallı Turşu’nun yüzüne yapıştı-
rıyor ve daha neler neler. Güçlü bir rüzgâr kılığında 
dolaşan Hınzır Hortlak soluğu Selam Sarman’ın 
Çiçekçisi’nde alıyor sonra ve oradan da istikamet 
Deniz Dadı’nın Dantel Dükkânı…  Güzellik salonun-
da sergilediği rezillikleri buralarda da sergiliyor ve 
yazık ki hortlak diye bir şeye inanmayan yetişkinler 
tüm bu karmaşanın hep Tomris’in başının altından 
çıktığına inanıyorlar. Zavallı Tantana... 

Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği 

HORTLAKLAR HAKKINDA HİÇ DUYMADIĞINIZ 
BAZI BİLGİLER
Hortlakların pembe rengine bayıldığını biliyor 
muydunuz? Hortlaklar insanlarla dalga geçmeyi de 
severlermiş. Boşuna bizim hortlağa hınzır ismini 
vermedik. Son olarak hortlakların balık hafızalı ol-
duklarını da not düşelim. “Her şey profesörü” büyük-
babanın zengin kütüphanesi sağ olsun,  “Hortlaklar: 
Acayip Ayrıntılı Giriş” kitabında merak ettiğiniz her 
bilgi var! 
Joanne Owen, karakterleri gibi eğlenceli ve hınzır 
bir yazar olmalı. Özellikle uydurduğu isimler ol-
dukça eğlenceli.  Resimleyen Tony Ross da özgün 
ve minimal çizgilerle kendine has bir dil yaratmış 
ki bu da kitabın yazım diliyle uyumlu. Çeviride 
birkaç küçük eleştirilecek cümle göze çarpsa da 
muhtemelen orijinalinde dilin sınırları fazlaca 
zorlanmış olmalı. Uydurma kelimeleri içindeki 
mizahı bozmadan başka bir dile aktarmak zor bir 
iş, çevirmen Olcay Mağden Ünal’ın işin hakkını 
verdiğini söyleyelim.
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Hikâyelerin de iyi anlamda palavralar olduğu fikrinden hareketle, 
insanı kendi kaderine sahip çıkıp dönüştürmeye davet eden bu 
sıcacık kitap, sevmenin ne anlama geldiği üzerine düşündürüyor.

Sevdiklerimizi ayrılıkla ya da ölümle kaybetmek hiç kuşkusuz bu 
hayatın en zorlu sınavı. Hele de çocukların dünyası açısından etkileri 
çok daha büyük, çünkü çocuk hep var olacağını sandığı birinin ya 
da bir şeyin neden birden yok olduğunu anlamlandıramaz. Yaşadığı 
şeyin ağırlığına uygun sözcük de bulamaz ve bocalar. Sevgili Kedimin 
Beş Canı, işte bu zorlu sınavı yetişkinlere taş çıkartacak olgunlukla 
veren iki çocuğun hikâyesi.
Joanne Rocklin’in, The Five Lives of Our Cat Zook başlıklı İngilizce 
aslından Merve Yıldırım’ın çevirdiği, Altın Kitaplar’dan çıkan roman, 
184 sayfalık boyutuyla çocuk kitapları açısından hayli hacimli görünse 
de sürükleyici kurgusuyla bir çırpıda okunuyor. Bu akıcılıkta elbette 
en büyük pay, ilk andan itibaren okurda sarılıp bağra basma hissi ya-
ratan on yaşındaki Oona ve beş yaşındaki erkek kardeşi Fred.
Abla-kardeşin bağı, romanın içinde ilerlerken anladığımız üzere iki yıl 
önce, otuz bir yaşındayken kanserden ölen babalarının kaybıyla per-
çinlenmiş. Oona, o dönem üzüntüden çok kilo kaybeden Fred’in yeni 
bir kayıpla sarsılmasını önlemek ve bu arada besbelli kendisi de güç 
bulmak için tıpkı babasının da ona bir zamanlar yaptığı üzere, karde-
şine hikâyeler anlatmaya başlıyor. Bu seferki mesele, hastalandığı için 
veteriner kliniğine yatırılan biricik kedileri Çarli.  Çocukların renkli 
karton kostümlerle reklamını yapıp karınlarını doyurdukları O’Leary’s 

Kaybın şİfası bazen

hİkâyelerdİr

Yazan: Özlem Toprak
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Pizzacı’sının arkasında uzanan geçitte buldukları ve 
Fred’in bu lokantada en sevdiği şey olan çarliston 
biber kızarmasından ilhamla Çarliston, kısaca Çarli 
diyerek sahiplendikleri kedi, mütevazı koşullarda 
sürdürülen hayatın en güzel ayrıntılarından biri. 
Yine Çarli’nin arka avlularına girmesi üzerine tanı-
dıkları Hintli büyükanne ve torunu Riya da zamanla 
Oona ve onun büyükannesi Dee’nin yakın arkadaşı 
olmuş. Oona, sürekli babasının Oakland Raiders bas-
kılı siyah eşofman üstüyle dolaşırken bütün olum-
suzluklara rağmen hikâyelere ve anılara yaslanarak 
umudunu koruyor. 
HİKÂYE İÇİNDE HİKÂYE
Oona, bu sıkıntılı süreçte Fred’e kedilerin dokuz canı 
olduğunu, Çarli’nin de şu an beşinci hayatını yaşadı-
ğını söyleyerek onun farklı isimlerle sürdüğü önceki 
yaşamlarını anlatmaya koyuluyor. Bir yandan da 
hikâyelerin arasına serpiştirdiği resimli bulmacalar 
aracılığıyla Fred’e okumayı öğretiyor. 
Bin Bir Gece Masalları’nı anımsatan bu kurgu, kitaba 
çok katmanlı bir zenginlik kazandırmış. Oona’nın 
Çarli’nin önceki hayatlarını anlattığı hikâyeleri kafa-
sını ya da kalbini meşgul eden ayrıntılarla dolu. Bir 
de sırrı var küçük kızın; çok kötü bir hâlde bulduğu 
ve tüfek saçmasıyla yaralandığını fark ettiği Çar-
li’nin tasmasındaki künyeyi yırtıp atmış. Gel gelelim, 
tam da o adreste oturan Dylan adındaki hemşire ve 
gitarist genç adam, Oona’ın annesi Terry ile arkadaş 
olup hayatlarına karışıyor. Bakalım Oona’yı bu tuhaf 
girdaptan hangi hikâye kurtarabilecek?
Montreal, Kanada doğumlu Joanne Rocklin çocuk-
luğunda uzun kış aylarını okuyup yazarak geçirmiş. 
Ardından Los Angeles’a yerleşerek burada iki oğ-
lunu yetiştiren ve ilk kitaplarını yayınlayan yazar, 
hâlen Sevgili Kedimin Beş Canı’nın da geçtiği Oak-
land’da eşi, Golden Retriever köpeği Zoe, kedileri 
Mitzie ile Mimi ile yaşıyor. Pek çok önemli ödüle 
layık görülen yazarın diğer romanları arasında One 
Day and One Amazing Morning on Orange Street, 
Strudel Stories, For YOUR Eyes Only!, Love Penelope, 
Fleabean Loves Franny ve The Best Hannukkah Gift 
sayılabilir. 
PALAVRALARIN RENGİ
Joanne Rocklin, aklı ve kalbiyle okuru ilk andan 
itibaren büyüleyen Oona aracılığıyla insan iliş-
kilerinin özüne dair çarpıcı yaklaşımlar sunmuş. 

Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Oona’nın işlevi ve etkisine göre renklerle sınıflan-
dırdığı palavralar buna çok iyi bir örnek. “Mavi pa-
lavralar; kendi paçanızı veya bir başkasının paçasını 
kurtarıp işleri bir süreliğine yoluna koymanızı sağlar. 
Kırmızı palavralar; başkalarının sizi olduğunuzdan 
daha önemli görmesini sağlayan palavralardır. 
Siyah palavraların tek bir amacı vardır: Birini ger-
çekten incitmek. Hayatım boyunca böyle bir palavra 
attığımı sanmıyorum. Beyaz olanlar ise tam tersidir, 
birine kendini daha iyi hissettirir. Bir de hiç söyleme-
diğiniz palavralar vardır. Bir şeyi hiç işe karıştırma-
dığınız ve tamamen sır olarak sakladığınız zaman-
lar. Bunlar da sarı palavralardır.”
Hikâyelerin de iyi anlamda palavralar olduğu fik-
rinden hareketle, insanı kendi kaderine sahip çıkıp 
dönüştürmeye davet eden bu sıcacık kitap, sevme-
nin ne anlama geldiği üzerine düşündürüyor. Doğ-
rusu, bu konuda hayallerle bezeli kocaman ruhun-
dan ve sorumluluk duygusundan öğreneceğimiz 
çok şey var. 
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Kitabın tarihi hakkında yetişkinler için yazılmış çok sayıda eser arasında Kitap, 
çocukların seveceği bir dille yazılmış güzel bir başlangıç öyküsü.
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Nefesten mürekkebe  
uzanan bİr yolculuk

Kitabınızı nasıl alırsınız? Sayfaları koklaya koklaya çevirerek mi oku-
mayı tercih edersiniz yoksa elektronik kitapların kolay okunabilirliğini 
mi seversiniz? “İlle de kitap olsun, ister çamurdan olsun,” diyenlerden 
misiniz? Zarfa değil mazrufa mı bakarsınız? 
Yukarıda sıraladığım soruları bir kenara bırakalım şimdilik, kurgu tadı 
veren ama kurgu dışı bir kitaptan bahsetmek istiyorum sizlere. Daha 
doğrusu bu bir anı kitabı; o anlatıyor, ben de sadece onun anlattıklarını 
size aktarmaya çalışacağım. Anlatıcı, hepimizin tanıdığı biri; yüzyıllar-
dır başkalarının hikâyelerini anlattıktan sonra kendi hikâyesini anlat-
mak isteyen bir büyüğümüz, arkadaşımız, yoldaşımız. Onun adı Kitap 
ve bu kez söz onda.
Her şey önce nefesle başlıyor: “Kitaptan önce var olan nefesti.” Nefes 
söz oluyor, sözler ise hikâye. Hikâyeler ise zihinlere kazınıyor, zira Sibir-
yalı bir bilgenin dediği gibi: “Ağaçları bilmezsen ormanda kaybolabilir-
sin, ama hikâyeleri bilmezsen hayatta kaybolabilirsin.”
Sözlü anlatı yazının bulunmasıyla kalıcılık kazanıyor, artık sadece zi-
hinlere değil kil tabletlere kazınıyor hikâyeler. Önce semboller, resim-
lerden faydalanılıyor; bunlar önceleri nesneleri temsil ederken zaman 
içinde fikirleri temsil etmek için kullanılıyorlar. Ancak resimler zaman 
zaman yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor. Derken Fenikeliler alfabeyi 
buluyor ve alfabeyi eline geçiren kendine uyarlıyor, mesela sesli harf 
bulunmayan Fenike alfabesini Yunanlar sesli harf ekleyerek kullanı-
yorlar. Ve öyle bir keşiftir ki bu, her halk alfabeyi Tanrıların armağanı 
olarak kendi mitolojilerine dâhil ediyor.

Yazan: Sanem Erdem
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Yazının yazıldığı ortam da sürekli değişiyor. Tablet-
lerden papirüse, oradan koyun postlarından yapılan 
parşömene yaza yaza Orta Çağ’a varıyor insanlar; 
o dönemlerde Kitap çok değerli tabii. Kilit altında 
tutuluyor, hatta masalara zincirleniyor. Okumak sa-
dece ruhban sınıfının ve zenginlerin sahip olduğu 
bir ayrıcalık. 
Çinlilerin liflerden ve paçavralardan kâğıt üretme-
siyle hayvan dostu ve ulaşılabilir kitapların dönemi 
başlıyor ve matbaanın 
bulunmasıyla artık 
isteyen herkes okuya-
biliyor. Kitabı şeytan 
işi olarak görenler 
eksik olmuyor tabii. 
Her dönemde, her 
coğrafyada kitapları 
yakan insanlar çıksa 
da fikirleri, hikâyeleri 
asla yok edemiyorlar 
ve ister basılı ister 
dijital olsun bunlar 
paylaşılmaya devam 
ediyor.
Gerçi anlatıcımız Ki-
tap, dijitale pek sıcak 
bakmıyor. Elektronik 
kitaplardan üçüncü şa-
hıs olarak bahsetme-
sinden bile anlaşılır 
bir durum bu. Ancak 
evrimin her alanda 
yaşandığını görüp 
5000 yılı aşkın ömrü 
boyunca geçirdiği değişimlere uyum sağladığını da 
kabul ediyor. 
Bakalım önümüzdeki yıllar bize ne gösterecek? 
Benim dileğim Türkiye özelinde basılı kitaplardan 
daha az vergi alınması ve böylece kitapların ucuzla-
ması, elektronik kitapların ise yaygınlaşması. Yeni 
neslin (elektronik) tabletlerle büyüdüğü bu günler-
de teknolojiyi kendi lehimize kullanmak önemli.
İlk paragrafta sorduğum sorular, çeşitli mecralarda 
okuduğum tartışmalardan kaynaklı aslında. Nesne 
olarak kitabın yüceltilmesi de sırf içeriğe indir-
genmesi de bana göre aşırıya kaçmak gibi geliyor. 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği

Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Her iki formattan da en iyi şekilde faydalanmak en 
güzeli.
Kitap’ı dile getiren John Agard, Guyana asıllı Bri-
tanyalı bir yazar ve şair. İş Bankası Kültür Yayınları 
aracılığı ile Türkçede ilk kez bu kitabı yayımlansa 
da çok sayıda çocuk kitabına imza atmış. Kurgu 
dışı bir kitabı çocuklara zevkle okutacak üslubu, 
Bülent Doğan’ın başarılı çevirisiyle Türkçede de 
korunmuş. Sayfaların arasında sadece Neil Pac-

ker’ın siyah beyaz 
çizimleri değil, Gu-
tenberg’ten İbrahim 
Mütefferika’ya, Ray 
Bradbury’den Bertolt 
Brecht’e, kitapların 
var olmasında emeği 
geçen çok sayıda 
kişiye ait sözler, afo-
rizmalar, alıntılar da 
çıkıyor karşımıza. 
Kitabın tarihi hak-
kında yetişkinler için 
yazılmış çok sayıda 
eser arasında Kitap, 
çocukların seveceği 
bir dille yazılmış 
güzel bir başlan-
gıç öyküsü. Kendi 
hikâyesini anlatırken 
arka planda değişen 
dünyaya dair tasvirler 
de okurların merakını 
uyandıracak, onları 
daha fazlasını araştır-

maya itecektir belki. Okurların, kitapların yakılma-
dığı, sansürlenmediği, yazarların hapse atılmadığı, 
öldürülmediği bir gelecekte payları olur umarım.
Yaratılışında emeği geçen ve onu önemseyen her-
kese teşekkür ederek anlatısını sona erdiren Kitap’a 
asıl bizler teşekkür ederiz.
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Beton apartmanlarda yaşamak zorunda kalıp da 
rengârenk çiçekli bir bahçede keyif çatmayı hayal 
eden çocukların hoşlanacağı bir masal elimizdeki: 
Theodora (kısaca Theo) adındaki küçük kızımız, 
büyükbabası Poppa’yla eski evinin bahçesinde 
oturup çiçekler hakkında konuşmayı çok sever-
miş. Büyükbabası balkonu çiçek yetiştirmeye 
uygun olmayan, rüzgârlı bir apartman dairesine 
taşınınca, Theo hayali bir bahçe kurma fikrini or-
taya atmış. Beraberce planlamalara başlayan ikili, 
bahar gelince balkona yerleştirdikleri tuvalin üze-
rine kendi hayali bahçelerini çizmeye başlamışlar. 
Büyükbaba ile torunun her bir araya gelişinde 

biraz daha büyüyen, 
çiçeklenen, çoğalan, 
renklenen bahçe, bu-
lunduğu balkonu da 
bambaşka bir yere dö-
nüştürmeye başlamış. 
Büyükbabası tatile 
çıktığında bahçeyi 
geliştirme sorumlulu-
ğu Theo’nun üzerine 
kalmış. Theo’nun, 
büyükbabasıyla anıla-
rını ve hayal gücünü 
renklere yaratıcılıkla 
katmasıyla hayali 

Yazan: Nuray Gönülşen

bahçe, kendi yapısını kendi kazanan canlı bir yaşam 
formuna dönüşmüş. Resmi bitiren Theo, tuvale her 
ikisinin imzalarını attıktan sonra, çizdiği boş sandal-
yelere dedesiyle beraber -aynı eski evlerindeki bah-
çede olduğu gibi- oturacakları anı gurur, mutluluk ve 
sabırsızlıkla beklemeye başlamış. 
Hayali Bahçem, doğa sevgisiyle sanat sevgisini 
birlikte aşılayan bir eser. Koşullar uygun olmasa da 
olumlu düşünce ve biraz çabanın yaratacağı mucize-
ye işaret ederken büyükbabalarla torunlar arasındaki 
ilişkiye hak ettiği değeri de teslim eden kitap; doğa, 
çizim ve renklerle ilgili çeşitli bilgileri okura belli 
etmeden aktarmayı başarıyor. Kanadalı yazar And-
rew Larsen’in gerçek yaşam deneyimine dayalı bu 
samimi kurgu, Irene Luxbacher’in sıcacık çizimleriy-
le aktarılan büyülü gerçekçi bir anlatı. Sevgi, hayal 
gücü ve yaratıcılıkla boy atan bir hayali bahçe kadar 
verimli olmasa da rüzgâr ne kadar güçlü olursa olsun 
balkonun güneş gören, görece korunaklı bir kısmın-
da yetiştirilecek birkaç gerçek çiçek de olabilirdi 
tabii. Bu beton dünyada biz büyükler saksıda çiçek-
lerle idare etmeye çalışırken, en azından masalları-
mız çocukların hayal gücüne sınır koymuyor.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Hedef kitleye uygunluk
Grafik tasarım

Hayali Bahçem
Andrew Larsen

Resimleyen: Irene Luxbacher
Türkçeleştiren: Şirin Soysal

MEAV Yayıncılık, 36 sayfa

O hayali bahçede  
bir sandalyeilk
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Bu beton dünyada biz büyükler saksıda 
çiçeklerle idare etmeye çalışırken, en 
azından masallarımız çocukların hayal 
gücüne sınır koymuyor.

40 | iyikitap



Şu hayatta her şeyin bir genellemeden yola 
çıkarak, seçimmiş gibi sunulması zorlayıcı bir 
yaşam şekli. Kahveyi sütlü içenler sade içenlere, 
yaz mevsimi sevenler kış mevsimi sevenlere, kedi 
sevenler köpek sevenlere karşıymış gibi. Ya birini 
ya diğerini seçmek zorundaymışsın gibi… Linda 
Joy Singleton’ı Kedi Daha İyidir diye bir kitap yaz-
ma fikrini verenlerden biri de bu düşüncedir belki. 
Zira kedisi olan “kedici”, köpeği olan “köpekçidir” 
sıklıkla. Peki, öyle midir? Kedi sahipleri onların 
uysal, genelde fazla bakım istemeyen hâllerini 
mi sever?  Köpek sahipleriyse sözlerini dinleyen, 
kendini sevdiren köpek hâllerini? İkisiyle de aynı 
evde yaşayanlar? İşte o müthiş dengenin kuruldu-
ğu yerler, o evlerdir sevgili okurlar. Singleton buna 
atıfta bulunan bir öykü yazmış aslında. Başroldeki 

kedi, onunla aynı anda 
köpek evlat edinen 
sahibine bunu neden 
yapmaması gerektiğini 
anlatıyor. Neden kedile-
rin daha fazla sevilmesi 
gerektiğini... Kendi 
kendini eğlendiren, 
köpekler gibi bir şeyler 
atıp tutmaya ihtiyaç 
duymayan bir hayvandır 
o sonuçta. Onlar gibi 
havlamaz, hırlamaz. 
mırıl mırıl müzik gibi 
sesler çıkarır. O yüzden 
“kedi köpekten daha 
iyidir,” der sürekli kedi. 
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Ve sonunda aslında ikisinin bir arada olmasının da 
huzur veriyor olabileceği mesajı verilir. 
Singleton, kedi üzerinden ötekileştirmeye, kendini 
diğerlerinden üstün görmeye dair mesajlar veriyor. 
Tabii bunu çocukların en iyi anlayabileceği kıskanç-
lık hissini temel alarak yapıyor. Aslında mevzuyu 
olumsuzlayarak sonunda asıl çıkarıma varılma 
tekniği, sevilen ve etkili bir anlatım yöntemidir. Ama 
burada, çıkarımın nasıl ya da hangi anda verildiği, 
dolayısıyla okuru tam olarak istenen mesajı anlama-
sının önemi malum. Kedi Daha İyidir de bu geçiş ol-
dukça zayıf. Kedi bir an yalnızlık duygusuyla aslında 
köpeğin de iyi olabileceği kararını veriverir. 
Hitap ettiği yaş grubu düşünülürse çocuğun tüm 
eğlencesiyle yalnızca kedinin köpekten iyi olabilece-
ği gibi bir kanıya varması pek de zor değil… Her iki 
hayvan cinsini sevenler için eğlenceli ama örneğin 
köpek fobisi ya da köpekle ilişkileri çok da iyi olma-
yan çocuklar için tek yönlü bir bakış açısı olabilece-
ği kanaatindeyim. Tüm bunları görmezden gelirsek 
muhtemelen onları güldürecek hayli komik anları 
barındıran neşeli bir kitap.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi

Kedi Daha İyidir
Linda Joy Singleton

Resimleyen: Jorge Martin
Türkçeleştiren: Özge Güneş Koçkaya

Mikado Yayınları, 24 sayfa
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Kedici misiniz? Köpekçi mi?
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i Fakir Baykurt’un yardımcı 
okuma kitapları

Yazan: Doğan Gündüz

Fakir Baykurt’un “Küçük Köprü” hikâyesinin 
sonu böyle biter. Hikâyede köylerinin önünden 
geçen dere üzerindeki köprüyü onarmayı ihmal 
eden köylüler vardır. Muhtar ne kadar “sağlam 
bir köprü yapalım” diye uyarsa da köylüler çeşitli 
bahanelerle muhtarı umursamazlar. Sonuçta olan 
olur; koyunlarını otlatmaktan dönen küçük çoban 
Cemil, üzerinden koyunlarıyla geçerken köprü 
çökünce sele kapılarak boğulur. Sabahleyin iki 
jandarma gelir, sonra da savcıyla doktor. Ölüm ra-
poru tutulur. Savcı ve doktor muhtara sağlam bir 
köprünün yaptırılması için gecikmeden hüküme-
te dilekçeyle başvurmasını söyler. Kaymakamın 
ilgilenmesiyle devlet çivi, çimento, kereste ile 
tekniker desteği verir. Demir, taş ve kumu bir de 
iş gücünü köylüler üstlenir. Hep birlikte yıkılma-
yacak sağlam bir köprü yaparlar. 
Baykurt, 1961 yılında çıkan İmece Dergisi’nin ilk 
sayısında yayımlanan “Toplumsal Dalgacılık” 

“…Kadın erkek, bütün köylüler köy içinde idi. Kaymakam onlara döndü.  
Şu sözleri söyledi:

-İşte, dedi, köprü bitti. Bitti ama bir can gitti, birçok mal gitti, köprü işi ondan 
sonra bitti… Her işi zamanında yapalım. Daha bu köye çok şey lazım. Bahçe 

lazım. Yol lazım… Hep birlikte çalıştık mı, bu köy güzel bir köy olur. Öteki köyler 
bu köyden örnek alır. Böylece Türkiye güzel bir memleket olur…”

yazısında Spor Toto meraklılarını ve devleti eleş-
tirir.  “…En az Çaldıran Savaşı’ndan beri şeyhliğin 
ağalığın pençesinde inleyen milyonlarımız; evsiz, 
yolsuz, susuz, topraksız; meyvesiz, sebzesiz; elektrik-
siz köylerimiz, onlarca bir yara, dert değildir.”* Onlar 
için dert değildir ama halkın bilinçlenmesi, köylerin 
kalkınması, Türkiye’nin gelişmesi Baykurt’un en 
büyük derdidir. 
M.E.B. Yayım Müdürlüğü Basılı Eğitim Malzemeleri 
Hazırlama Merkezi** tarafından yayımlanan Yar-
dımcı Okuma Kitapları serisinin temel amacı halkı 
eğitmek, okuma yazma bilmeyen askerlere okuma 
yazma öğretmektir. Çocuk kitapları formatında kırk 
kitaptan oluşan bu serinin içinde aynı zamanda 
ilköğretim müfettişi olan Baykurt’un, Küçük Köprü 
kitabının yanı sıra üç kitabı daha vardır. 

* Baykurt Fakir, Yanar Bir Işık TÖZ-İmece-abece yazıları,  
Eğit-Der Yayınları-6, Ankara, Nisan 2000, s. 129
** Gündüz Doğan, “Bir Çocuk Kitapları Semineri”, İyikitap Çocuk ve 
Gençlik Kitapları Dergisi, Sayı 106, Eylül 2018, s.42-43
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Küçük Köprü
Fakir Baykurt • Resimler: Ziya Ünal • 21 Sayfa 
Sınır Kavgası
Fakir Baykurt • Resimler: Adnan Turani • 21 Sayfa
MEB Yayım Müdürlüğü, BEMHM, Ankara, 1964 

Yetim Ali
Fakir Baykurt • Resimler: Adnan Turani • 21 Sayfa 
Deli Dana
Fakir Baykurt, Turhan Oğuzkan •  Resimler: Ziya Ünal • 13 Sayfa
MEB Yayım Müdürlüğü, BEMHM, Ankara, 1964 

Baykurt’un köy ve köylülerin sorunlarını işlediği bu 
kitaplarda sorunu doğru kavrayan, çözüm üreten, 
alttan alta veya doğrudan akıl veren, yol gösteren 
bir erkek kahraman vardır. Küçük Köprü’de bu kay-
makam iken Sınır Kavgası’nda ilkokul öğretmeni 
olur: Tarlaları komşu Mehmet Ali ile Mustafa ara-
sında sınırın bozulması nedeniyle husumet çıkar. 
İki komşu da kendisinin haklı olduğunu iddia eder. 
Bunu içine sindiremeyen Mehmet Ali ertesi sabah 
çözüm bulması için muhtara gider ama muhtar şeh-
re inmiştir.  Muhtarı bulamayınca kendi çözümünü 
uygulamak için evden tüfeğini alır ve Mustafa’yı 
vurmaya gider. Bunu gören karısı Emine, köyün 
öğretmenine koşar. Öğretmen iki hasmı yatıştırır. 
Ertesi gün köyün muhtarını ve yaşlılarını bilirkişi 
olarak yanına alır, tarla sınırının eski hâline getiril-
mesini ve küslüğün bitmesini sağlar. 
Yetim Ali kitabında ise babası hastalanıp ölünce 
annesiyle çaresiz kalan küçük Ali’nin, babasının 
yaptığı işleri sahiplenip tek tek üstesinden gelmesi 
anlatılır. Ali çocuk yaşta olmasına rağmen çok ça-
lışkan ve beceriklidir; harmanı kaldırır, yıkılan bah-
çe duvarını örer, odun keser, tarlada çalışır, kasaba 
pazarına gider, ürünleri satıp evin ihtiyaçlarını alır. 
Üç beş yıl geçip de Ali büyüyünce köy muhtarı ve 
ihtiyar heyeti toplanıp “Artık zamanı geldi,” diyerek 

Ali’yi evlendirmeye karar verirler. Çalışkanlığı ile 
övülen Yetim Ali, Muhtar Amca’nın kol kanat ger-
mesi ve köylülerin desteğiyle “büyüklerinin seçtiği 
kızla” evlenir. 
Dördüncü kitap Deli Dana, Fakir Baykurt ile Turhan 
Oğuzkan tarafından birlikte kaleme alınmıştır: 
Her çocuğun bir hayvanı, eşeği, kuzusu olan köyde 
Zeki’nin hiç hayvanı yoktur. İnekleri bir buzağı 
doğurunca babası “Al, bunu da sen büyüt,” diyerek 
Zeki’ye verir. Zeki’nin beslediği buzağı büyür, dana 
olur. Ama öyle deli bir şeydir ki ırmağa, tarlaya, 
çayırlara, dağlara koşup durduğundan adını Deli 
Dana koyarlar. Bir akşam Zeki’nin çok sevdiği 
danası sürü döndüğü hâlde eve gelmez. Babası, 
Zeki ve çoban dönüp her yeri ararlar ama bulamaz-
lar. Babasının “Boş şeyler bunlar, boş” demesine 
rağmen annesinin gece danayı kurtlar yemesin 
diye Döne kadına bağlattırdığı “kurt ağzı” da işe 
yaramaz. Kurtlar Deli Dana’yı parçalar. Babası 
annesine “Döne kadın kurt ağzı bağladı da ne oldu? 
Boş şeyler bunlar,” der. Deli Dana’nın her şeyi bilen, 
akıl veren kahramanı ise babadır. 
Usta bir yazar olmasına rağmen halkı bilinçlendir-
mek kaygısıyla yazılan bu kitaplarda Baykurt’un 
sesi ne yazık ki daha çok “İlköğretim Müfettişi” 
olarak duyulmaktadır. 
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ÖDÜLLÜ BULMACA!
Bulmacamızı tamamlayıp alttaki harf dizisini doldurduğunuzda, aradığımız anahtar kelimelere 
ulaşacaksınız. Çözümü bulan ve iyikitap@tudem.com adresine 25 Ekim 2018 tarihine kadar 
gönderenler arasında yapacağımız çekiliş sonucuna göre, kazanan bir okurumuza Tudem 
Kitabevlerinde istediği şekilde kullanabileceği 100 TL. değerinde hediye çeki armağan edeceğiz. 

İyi eğlenceler!

SOLDAN SAĞA
1 Leyla Ruhan Okyay’ın ödüllü, ilk gençlik  
 kitabı.
2 Eylül ayında, Tüyap Kitap Fuarı’nın  
 olduğu şehrimiz.
3 …… Sokağı Çocukları
4 Süleyman Bulut’un çocuklar için 3 kitap  
 olarak hazırlayıp bu ay yetişkinler için  
 genişletilmiş baskısını yaptığı serinin adı:  
 Büyük …..
5 Mişmiş neredeymiş?

YUKARIDAN AŞAĞI
6 John Yeoman’ın kitaplarını  
 güzelleştiren sanatçı.
7 Dergimizin birkaç ay boyunca  
 kapaklarını resimleyecek sanatçımız.
8 Jean Valjean’ın baş karakteri olduğu  
 unutulmaz klasik.
9 Büyük maceraları olan küçük farenin adı.
10 Lili’nin adasındaki peri: “….. Perisi”
11 Renkli kitapların baskısı için  
 matbaada kullanılan isimlendirme.
12 İçinde bulunduğumuz ayın son  
 günü Dünya’da ne günü olarak biliniyor?

Açıklama: Bulmaca tamamlandığında, 
turuncu renk zemin içinde kalan harfleri, 
alfabetik sıraya göre dizdiğinizde aradığımız 
yanıta ulaşacaksınız.

Geçtiğimiz haftanın çözümü ve kazananı:
İyi Kitap’ın geçen sayısında yayımladığımız bulmacayı 
tamamlayan okurlarımız, “HERKESE BAŞARILAR” 
çözümüne ulaştılar. Doğru yanıtı bulan okuyucularımız 
arasında yaptığımız çekilişte ise Ankara’dan Sayın  
Ümit Bozkuş, Tudem Kitabevlerinde kullanmak üzere  
100 TL. değerinde hediye çeki kazandı.

A Ç F H IB D GC E İĞ
ÇÖZÜM

Hazırlayan: Fuat Altay
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Çiçeği burnunda okurların en sevdiği kitaplar!

YENİ

YENİ

Dünyanın tüm renkleri bir arada!
Akkuzu Karakuzu dizisi farklılıklara saygı, dostluk, yardımlaşma, geri dönüşüm temalarını
yeni okumaya başlayanlar için yalın ve eğlenceli öykülerde bir araya getirmeyi başarıyor.  

Onun adı Bobbo, Çok sevdiğimiz bir ayıcık!
Çağdaş İtalyan çocuk ve gençlik edebiyatının önemli temsilcilerinden yazar Roberto Piumini’nin

kaleminden Ayıcık Bobbo dizisi duygular, kişisel gelişim, doğa ve evren temaları üzerine
okumayı yeni öğrenen çocuklar için Türkiye'de okurla buluşmaya devam ediyor!

cancocuk.com     cancocuk@cancocuk.com      facebook.com/cancocukcom      twitter.com/Can_Cocuk      instagram.com/cancocuk


