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M E R H A B A ,

İlk edebiyat dergimiz, Hazine-i Evrak 1881’de başlamış yayın hayatına. Bir yıl kadar 
yayımlanabilen bu dergiyi, yüzlercesi izlemiş. Çoğunlukla amatör ruhla, yerelden 
ulusala, kent kent, kasaba kasaba yayılmış edebiyat dergiciliği. Kimi birkaç sayı 
yayımlanabilmiş kimi ekonomik-politik güçlüklere karşın on yılları devirmiş, 
kök salmış. Nice şair, yazar bu dergilerde boy göstermiş ilkin. Servet-i Fünun’dan 
Varlık’a, Hisar’dan Yeditepe’ye edebiyatımıza yön vermiş, yol açmış dergiler.

Öte yandan, iş çocuk ve gençlik edebiyatına gelince benzeri bir üretkenlikten 
söz etmek mümkün değil. Nasıl olsun; gerçek anlamda çocuk ve gençlik 
yayıncılığımız ancak birkaç on yıllık geçmişe sahipken başka türlüsü 
düşünülemez. Çocuk ve gençlik edebiyatını konu edinen süreli yayınlara duyulan 
ihtiyaç, alan yayıncılığının gelişimine paralel doğmuştur.

10. yaşını kutlayan İyi Kitap, bu ihtiyaca verilen en önemli yanıtlardan biridir. 
Tudem Yayın Grubu’nun, sosyal sorumluluk bilinciyle yayımlamaya başladığı 
dergi, çocuk ve gençleri nitelikli kitaplarla buluşturma hedefini hep ön planda 
tuttu. Tarafsız yayıncılık anlayışını, bağımsız editoryal yapısıyla güvence altına 
alan İyi Kitap, geride kalan 111 sayısında 2627 kitabı konuk etti sayfalarına. Yazar, 
çizer, çevirmen, editör, akademisyen… çocuk ve gençlik edebiyatının içinden 
gelen 200’ü aşkın kalem, okurlarıyla sayfalarımızda buluştu.

10 yılda, yaklaşık 3.500.000 dergi, yurdun dört bir yanında ücretsiz olarak okura 
ulaştı. Demek oluyor ki birkaç kuşaktan, pek çok çocuk ve genç, İyi Kitap’ın 
sayfalarında yer verdiği kitapları okuyarak büyüdü, büyüyor. Bunu bilmek, 
daha nice 10 yıllar için bize güç veriyor. Bugün özgüvenle “İyi Kitap kök salmış 
bir dergidir,” diyebiliyorsak bunu, dergiyi sahiplenen okurlarımıza ve dergiyle 
bütünleşen yazarlarımıza borçlu olduğumuzu da unutmuyoruz.

10. yaşımız kutlu olsun!

            Safter Korkmaz
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“Gerçek, kitabımdan bir sayfa kopardı ve 
eserlerimin yerine kendisi geçti.”

H.G. Wells
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I Geçmişin ve geleceğin tarihini 

yazan H. G. Wells Yazan:  Gökhan Yavuz Demir

Bilim ile edebiyatın, birbirine ters ve bambaşka istikametlere 
doğru kuvvetle akan iki ayrı akıntı olduğuna, sanırım ilk C.P. 
Snow İki Kültür’de dikkat çekmişti. Bir tür olarak bilimkurgu, 
bu iki akıntıyı kendisinde birleştirmiş gibi görünse de aslında 
bunu çok nadiren başarabilir. Bilimin ne tür işleyen bir faali-
yet olduğunu, edebiyatın asli unsuru olan hikâye anlatmayı 
da unutmadan yazabilen az sayıdaki büyük yazardan biri olan 
H.G. Wells (1866-1944), harikulade eserlere imza atarak “iki kül-
tür”ü kendi roman ve hikâyelerinde ayırt edilemeyecek kadar 
bir araya getirebilmiş büyük bir yazı ustasıdır.
Bir benzerine ancak Dickens romanlarında rastlanabilecek ha-
kiki bir yoksulluk ve sefalet içinde geçen çocukluğu ve gençli-
ği süresince Wells, sırasıyla bir kumaş tüccarının ve eczacının 
yanında çıraklık, ardından da stajyer öğretmenlik yaparken 
bir yandan da öğrenimini sürdürdü. Biraz talihinin ve büyük 
ölçüde de dehasının yardımıyla bir burs kazanarak Londra’daki 
Fen Öğretmen Okulu’na girdi. Burada meşhur T.H. Huxley’nin 
yanında biyoloji eğitimi gördü ve orada geçirdiği üç yılda oku-
lu bitiremese de daha sonra dışarıdan sınavlara girerek zooloji 
diploması aldı. Geçen bu sürede tüberküloza yakalandı ve ilk 
roman denemelerinde hüsrana uğradı. Kuzeni Isabel ile mut-
suz olmaktan ziyade renksiz bir evliliği sürdürürken öğretmen-
liğe devam etti. Bu hayli karanlık ve umutsuz günlerde ciddi 
ve kanamalı bir rahatsızlık geçirince asla yazar olamayacağı ve 
hayallerindeki aşkı yaşayacağı kadını bulamadan genç yaşta 
hayata veda edeceği kaygısına yenik düştü. Nihayet büyük 
bir meydan okumayla önce öğretmenliği bıraktı, ardından 
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da ileride evleneceği bir öğrencisiyle kaçtı. Bir evi 
zor geçindirirken, şimdi iki evi birden geçindirmek 
zorundaydı. Çok daha fazla çalışarak kısa sürede bir 
gazeteci ve hikâye yazarı olarak şöhret kazandı. Hem 
dönemi için hayal edilmesi hayli güç olan bilimsel 
gelişmeleri eserlerine konu ediyor hem de bu fantas-
tik hikâyeleri çok canlı ve mizahi bir üslupla anlatı-
yordu. Nitekim eski eşini ve öğretmenliği bıraktığı 
1895 senesinde yazdığı Zaman Makinesi muazzam 
bir başarı kazandı. Sonraki bir kaç yıl içinde birbiri-
nin peşi sıra Şahane Ziyaret (1895), Dr. Moreau’nun 
Adası (1896), Görünmez Adam (1897), Dünyaların Sa-
vaşı (1898), Aydaki İlk İnsanlar (1901) ve Tanrıların 
Tohumu (1904) gibi Wells’i Wells yapan en bilinen ve 
yazarlığının doruğuna şahitlik eden çarpıcı roman-
lar yazdı. Fakat sonra yirmi yıldan fazla, kendisine 
haklı bir ün getiren fantastik düşüncelerden kendi 
isteğiyle uzaklaştı ve insanları eğitmek amacıyla an-
siklopedik eserler kaleme aldı. Meselâ Tarihin Ana 
Hatları’nı (1920) bir yıl içinde yazdı. Ardından ona 
giriş mahiyetinde olan ama özeti de olmayan Kısa 
Dünya Tarihi’ni kaleme aldı. İnsanoğlunun Emeği, 
Refahı ve Mutluluğu (1932) gibi kitaplarında gittikçe 
derinleşen sosyal çarpıklıklara yönelik çözümler 
getirmeyi denedi. Açık İhanet’te (1928) dünyamızın 
farklı hükümetlerce yönetilen farklı ülkelere bölün-
müşlüğünün tamamen tesadüfi olduğunu, bir gün 
insanoğlunun el ele vererek bu devlet formlarından 
kurtulacaklarını ileri sürdü. Bütünüyle yapay olan 
bu ulus ve devlet formlarının devrim olmadan da 
ortadan kalkabileceğini savundu. Nihayetinde bu 
bir idrak meselesiydi.  Bu açıdan bakıldığında insan 
Anatole France’ın, Wells için “İngilizce konuşan 
dünyanın en büyük entelektüel gücü,” derken hiç de 
abartmadığını düşünebilir.
Bilimkurgu denildiğinde akla evvelâ H.G. Wells ve 
Jules Verne gelir. Hatta Oscar Wilde’a bir gün Wells 
sorulduğunda, “Jules Verne’in bilim adamı versiyo-
nu,” dediği söylenir. Oysa bu iki isim pek çok açıdan 
örtüşmezler bile. Wells sosyolog rolünü benimse-
meden önce, Swift ve Dickens gibi okurlarını baştan 
çıkaran büyük bir anlatıcı ve dil ustasıydı. Verne 
ekseriyetle gençler için yazarken, Wells her yaştan 
iyi okurlar için yazıyordu. Wells’in hikâyelerinden 
oluşan bir derlemeye yazdığı takdimde belirttiği üze-

re, ikisinin hikâyeleri arasında hiçbir edebi benzerlik 
yoktu. Verne’in kurguları gelecekte gerçekleşmesi 
muhtemel şeylere dayanıyordu, oysa Wells kurguları 
şayet imkânsız değilse bile gerçekleşme ihtimali 
hayli düşük olaylar üzerine inşa ediliyordu; yani 
Verne’in gerçekleşecek şeyleri önceden müjdeleyen 
düşlerinden farklı olarak, Wells kendisinin gerçek-
leşmeyen düşleriyle dünyayı büyülemeyi tercih 
ediyordu. Bu nedenle Borges bir yerlerde, Wells’in 
Aydaki İlk İnsanlar’ındaki aşırılıklara sinirlenen 
Verne’in hırsına yenik düşerek “Il invente!” (İcat 
ediyor!) dediğini okuduğunu söyler.
İlk kitaplarından Zaman Makinesi, Dr. Moreau’nun 
Adası ve Dünyaların Savaşı’nın üçü de bilinçli 
bir tercihle umutsuzlukla doludur. Oysa sonraki 
kitaplarından Tanrıların Tohumu, belirgin biçimde 
iyimserlikle bezenmiştir. Wells’in kendi ifadesiyle 
bu romanı, insani ilişkilerdeki ölçek değişikliğiyle 
ilgili bir fantezidir. Bugünlerde hepimiz bu ölçek 
değişikliğinin farkında olabiliriz ama muhtemelen 
1904’te bu fikir kabul görmeyecek kadar rahatsızlık 
vericiydi.
Bilimin, çoğu kez yarattığı çözümlerden fazla sorun 
çıkarabilme niteliğini taşıdığını çağdaşlarından 
çok evvel fark eden Wells, bu romanında bilimsel 
gelişmelerin, kendi başarılarıyla gözleri kamaşmış 
insanlığı nasıl yıkıma götürebileceğini anlatır. İki 
tipik bilim adamı olan Profesör Redwood ile Bay 
Bensington, hiç kimseler farkına varmadan, “tanrı-
ların tohumu” veya “devtohumu” da denen Herakle-
ophorbia adını verdikleri bir buluş gerçekleştirirler. 
Amaçları bu tohumla daha zeki ve daha güçlü 
üstün insanlar ortaya çıkarmaktır. 
Bunun için şehir dışında deney evi diye adlandır-
dıkları bir yer satın alarak, tohumu tavuklar üze-
rinde denemeye başlarlar. Bugün tavukhanelerde 
yedikleri ilaçlarla o günkü atalarından daha büyük 
olan dev tavuklara biz her ne kadar alışık olsak da 
1900’lerin başında Londra’nın kırsalındaki köylüler 
deve kuşu boyutlarındaki tavukları görünce korka-
caklardır. Deney evindeki civcivlerin bakıcısı olan 
Bay ve Bayan Skinner’ların pasaklılığı yüzünden 
tohum çok geçmeden etrafa yayılacak ve etrafta-
ki bitki örtüsüyle beraber eşek arıları, sıçanlar ve 
böcekler de devasa boyutlara ulaşacaktır. Doğaya 
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boyun eğdiren ama insanlığa boyun eğmeyen bilim 
yine kendi bildiği yoldan gitmeyi tercih edecektir. 
Redwood ile Cossar’ın kendi çocuklarını ve Bayan 
Skinner’ın torununu bu tohumla beslemesinin ne-
ticesinde sadece bitkiler ve hayvanlar değil, şimdi 
insanlar da kontrolün ve normalin ötesinde büyü-
meye başlayacaktır. 
Bu tohumla beslenen devler ile biz “küçük” insan-
lar arasında büyük bir çelişki peyda olunca, devler 
devasa boyutlarından ötürü dışlanacaktır. Çünkü 
kültürümüzün, biz “küçük” insanların boyutlarına 
göre inşa ettiği her şey, hızla büyüyen yeni dev 
kuşaklarınca tehdit edilmekte ve devlerin kültürü-
müzün tarih içinde normal kabul ettiği boyutlarına 
dayattığı bu yeni ölçek kaos yaratmaktadır.
Wells, değişen ölçeklerin bir aradalığının var ettiği 
çelişki üzerinden bilimin sadece insanları büyütme-
yeceğini, aynı zamanda insanlığın maruz kalacağı 
sorunları da büyüteceğini göstermeye çalışır. Bunu 
yaparken de her zamanki gibi hikâyesindeki tek 
bir unsuru fantastik kılar. Çünkü her şeyin ilginç 
olabileceği bir yerde hiçbir şeyin ilginç kalamaya-
cağını bilecek kadar güçlü edebi sezgilere sahiptir. 
Bu sebeple de tohumla beslenen her canlıyı bir 
deve dönüştürürken, geri kalan her şeyi, can sıkıcı 
ayrıntılara boğmaktan çekinmeyecek kadar insani 
ve gerçek tutar. İşte bu büyük edebiyattır ve Wells 
de edebiyatı bilen bir yazardan çok, Borges, Wilde, 
Kipling, Hemingway gibi bizatihi edebiyattır.
Oysa Wells kendisinin büyük bir sanatçı olduğunu 
düşünmediği için eserinin de bir gün unutulacağı-
na inanıyordu: “Her sanat eseri için görevini tamam-
ladığı ve ifade ettiği anlamdan kalan son kırıntıları 
da yitirdiği bir zaman gelecektir.” Şükür ki bize çok 
zengin bir kütüphane bıraktı. Bu sayede her kuşak 
hâlâ bu zengin kütüphaneden rastgele aldığı bir 
Wells cildiyle onun muhayyilesinin ve edebiyatın 
imkânlarını bir kez daha keşfedebilme mutluluğunu 
yeniden tecrübe edebiliyor.  

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Paris’te yaşayan tanınmış bir sanatçı, soğuk bir kış sabahında 
yürüdüğü yolda bir çöp yığınıyla karşılaşır. Küflü kitaplar, nemli 
kâğıt tomarları, kapkara kömür parçaları, eski püskü mobilyalar… 
diye ayırt etmeye çalışırken bir şey gözüne takılır. Merakla eğilir 
ve çerçöpün arasından bir kutuyu çekip çıkarır. Kutuda şarkı 
sözleri, bir savaş madalyası ve bir günlük vardır. Geçmiş yüzyılın 
izlerini taşıyan, sayfaları sararmış defter, Birinci Dünya Savaşı’nın 
ilk iki ayına tanıklık etmektedir. Kapağındaki La Frontiere* yazısı 
ve altındaki asker görseli net bir şekilde seçilebilmektedir. Günlük 
yazarının kimliğini saklayan isimse okunmayacak hâldedir.

Evet, bazen bir metnin kitaplaşma hikâyesi, ilginçlikte kitabın 
hikâyesiyle yarışır. Yukarıda aktarılan bir film karesi değil, ger-
çek. Bahsi geçen yazar ve illüstratör, birçok dile çevrilen grafik 
romanlarıyla kendinden çokça söz ettiren, grafik sanatlar ve 
mimarlık eğitimi alan Barroux’dur. Bir rastlantı sonucu bulduğu 
günlük, onun elinde, kaleme alındıktan yüz üç yıl sonra bir grafik 
romana dönüşür. Barroux, dolaysız bir savaş tanıklığını gün 
yüzüne çıkarmakla kalmaz, çizgileriyle meçhul bir askere bir yüz 
de kazandırır.
Sanatçıyı izleyenlere, diğer grafik romanlarından tanıdık gelen, 
büyük üçgen bir burunla nokta iki gözden oluşan bir yüzdür bu. 
Barroux’nun imzasını taşır adeta. Ama sayfa sayfa ilerledikçe, 
yüzü aşkın yıl önce, Birinci Dünya Savaşı sırasında cepheye gi-
den bir askerin elinden çıkma, dolaysız gözleme dayalı eskizlerle 
karşı karşıyaymışız hissine de kapılabiliriz pekâlâ. Bu atmos-
ferin oluşmasında, renkli filmin henüz kitlelere ulaşmadığı bir 
tarihsel dönemi duyumsatırcasına siyah-beyaz-sepya ile sınırlı 
tutulan renk paletinin ve arazide rastgelen bir kömür parçasıyla 

Üniformanın değil, altındaki  
çıplak insanın tanıklığı Yazan: Suzan Geridönmez
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çiziktirilmiş 
izlenimi 
veren malze-
me seçiminin 
payı büyük. 
Barroux’nun, 
bulduğu gün-
lük kayıtlarını 
kurgulaştıra-
rak, ayrıntılar-
la süsleyerek 
ya da yorum-
layarak ye-
niden yazma 
yerine orijinal 
hâliyle kullan-
ma kararında 
belirginleşen 
tavrı, illüstrasyonların ruhunu da belirlemekte ve 
Türkiye’de okurun karşısına, Ateş Hattı! Meçhul Bir 
Askerin Günlüğü ismiyle çıkan grafik romana belge-
sel niteliği kazandırmaktadır.
Fransa’da seferberlik ilan edilmesiyle, 3 Ağustos 
1914’te başlayan günlük kayıtları hem belge sayıla-
bilecek kadar gerçek hem belge olamayacak kadar 
kişiseldir. 
Askerin kim olduğu belirlenememiştir, bu da onu 
askerlerden bir asker, sınıfına sokmaktadır. Sadece 
herhangi bir asker genel asker kimliğiyle özdeş-
leştirilebilir. Özel günlüğünde, savaş koşullarında 
tuttuğu kısa ve sade notlar, yabancılara okutulmak, 
hele de ilerde kitaplaşmak üzere kaleme alınmamış-
tır. Bu öyle bir samimiyet ve sahici olma hâlidir ki 
kayıtsız kalmak, ikna olmamak mümkün değil. 
Karşılaştığımız ne savaş konulu kitaplardan alışkın 
olduğumuz, cesareti, kahramanlığı ve dehşeti 
odağa koyan aksiyon dolu sahneler ne de düşmana 
nefret ya da milli gururla dolup taşan ifadelerdir. 
Dile gelen ve Barroux’nun karanlık çizimleriyle 
gözümüzün önünde canlanan savaşın insan hâlidir. 
Nihayetinde herhangi bir asker de herhangi bir 
insan kadar insandır. Yürümekten bacakları kopa-
cakmış gibi olan bir insan. Öncelikle ne yiyeceğini, 
nerede yatacağını, nasıl ısınacağını dert edinen bir 
insan. Ailesinden haber almak için çırpınan, onlar 
için endişelenen, aklı geride bıraktıklarında kalan 
bir insan. Üstlerine havan mermisi yağarken onu 

Çizgilerin ifade gücü 
Çeviri 

Editörlük ve redaksiyon 
Baskı ve kâğıt kalitesi 

kurtarmak 
için hayatını 
tehlikeye 
atmaktan 
çekinmeyen, 
hiç tanıma-
dığı askerin 
fedakârlığını 
asla unutma-
yacak bir in-
san. Bir insan 
ki bölüğüyle 
cepheye 
doğru iler-
lerken yediği 
leziz rostodan 
bahsetmekte, 
şarap bulama-

maktan yakınmakta, ona sivil hayatı ve kadınları 
hatırlatan şarkı sözlerini not etmektedir. Günlüğün-
de çarpışma anlarında duyduğu “tarifsiz korku” da 
“iki zavallı erin öldüğü yeri” işaret eden “mütevazı 
haçlar” da yer bulmaktadır. Tıpkı yorgunluktan bit-
tiği bir akşam sığındığı ambarda samanlara uzanır-
ken çektiği “Oh!”un yer bulduğu gibi.
“Ayaklarım kan içinde. Bacaklarım yükümü taşıya-
mıyor. Artık yolda yürüyen bir adam değil, sürüsünü 
takip eden bir koyun var.”  İşte, üniformanın altın-
daki meçhul, bir o kadar da çıplak insanın savaş 
tanıklığı…
Adsız asker savaş karşıtı mı? Hayır! Buna karşın 
onu okumak, barışın neden ısrarla savunulması ge-
reken bir değer olduğunu yalın ve güçlü bir şekilde 
hissettirmektedir. Barroux’nun keşfi bir rastlantı 
ama bulduğu günlüğü okurla, gençlere hitap eden 
bir çizgi tadıyla paylaşması bir rastlantı değil. Sa-
natçı, Fransa’da okullarda ders konusu edilen barış 
yanlısı eseriyle genç kuşaklara ulaşmak istemek-
tedir. Mesajın (ülkemizde de) hedefine ulaşması ve 
kitabın özellikle okul kütüphanelerinde hak ettiği 
yeri bulması dileğimdir…
*Hudut
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Esra Okutan, kaybedip-bulma üzerine 
kurulu bu umut ve dostluk hikâyesine 
fon olarak eski İstanbul’u seçmiş.

Evvel zaman içinde, ben henüz çocukken, İstanbul 
tamamen taşa-betona bulanmamışken; mahallede-
ki çocuklar toplanır, evimizin yanında yöresinde 
boş arsalarda oyun oynardık. Henüz bilgisayarlar, 
tabletler çocukları esir almamıştı. Oyun hamu-
rundan değil, topraktan çanak çömlek ve minik 
heykelcikler yapardık. Ayağımız toprağa bastığı 
gibi, türlü çeşit böcekle de yarenlik ederdik. Azim-
le yuvalarına yiyecek taşıyan karıncaları merakla 
izler, yağmur yağdığında toprağın dört bir yanın-
dan yüzeye çıkan solucanlara basmamak için seke 
seke yürür, ağır aksak yol alan salyangozları evci-
lik oyunumuza buyur eder, rengârenk kelebeklerin 
peşine takılıp koşardık. Bu arada unutmadan şunu 
da hemen söyleyeyim; biz sokakta koşup oynarken 
anne-babamız başımızı beklemezdi. Hava karar-

maya başlayınca, 
pencereden 
“Hadi artık eve!” 
diye seslenmek-
le yetinirlerdi. 
Sokak güven-
liydi, insanlar 
güvenilirdi ve 
anne-babala-
rın içi rahattı. 
Üstelik sokakta 
hayat vardı. 
Seyyar satıcılar, 
hurdacılar, file-
leri ellerinde ma-
halle bakkalının 

yolunu tutan teyzeler sokağı şenlendirirdi. Sokağa 
çıkma iznimizin olmadığı, çok soğuk ya da çok sıcak 
günlerde, sadece pencere önünde veya balkonda 
oturup sokağı seyretmek bile yeterdi. Bu arada açık 
pencereyi fırsat bilen bir karasineği ya da kelebeği 
“evcil hayvan” ilan eder, ona bir isim koyardık. 
Esra Okutan’ın kaleme aldığı, Zeynep Özatalay’ın 
resimlediği Kelebek, beni, işte bu “evvel zaman”a 
götürdü. Okutan, kaybedip-bulma üzerine kuru-
lu bu umut ve dostluk hikâyesine fon olarak eski 
İstanbul’u seçmiş. Özatalay’ın sevimli çizgileriyle 
inşa ettiği şehrin sokakları, tıpkı yukarıda anlattı-
ğım gibi. Renk renk çiçeklerle dolu ufacık balkona 
koca bir dünya sığdıran küçük kız, buradan şenlikli 
sokağı seyreyliyor. Bir kış günü, oda havalansın 
diye açılan pencereden içeri giren kelebek, küçük 
kızın en iyi arkadaşı oluyor. Kız, ona Eric Carle’ın 
Aç Tırtıl’ını okuyor, dans etmesi için “kasetçalar”-
dan müzik dinletiyor. Ama gelin görün ki bir gün 
küçük kız okuldan eve döndüğünde kelebeğin 
gittiğini fark ediyor; arıyor ama bir türlü bulamıyor, 
çok üzülüyor. Şans bu ya hiç ummadığı bir yerde, 
ansızın karşısına çıkıyor kelebeği. Evvel zaman 
önceki İstanbul’da, içinde hayvanat bahçesi de bu-
lunan bir yerde… Neresi olduğunu söylemeyeceğim; 
cevabı kitapta.   

Dilin akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü
Redaksiyonun titizliği

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

www.sarigaga.com

(…) Bir kış sabahı hiç beklenmedik bir şey oldu.

Hava buz gibiydi. İçerisi havalansın diye pencereyi açtım.

Masama oturmuş ödevlerimi yapıyordum. 

Birden içeriye rengârenk bir kelebek girdi,

o kadar şaşırmıştım ki, kıpırdamadan onu seyrettim bir süre.

Odada bir iki tur atıp masama kondu. Onu korkutacağım, 

inciteceğim diye ödüm patladı.

Ama o sıcak bir yer bulmaktan mutlu gibiydi (…)
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Zeynep Özatalay

Esra Okutan

Kelebek
Esra Okutan

Resimleyen: Zeynep Özatalay
Sarıgaga Yayınları, 32 sayfa

Pencereden içeri süzülen arkadaş
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Hepsi birbirinden saçma, birbirinden iğrenç, 
birbirinden komik bu on farklı ibret hikâyesi, değerler 
eğitimi kavramına yeni ve eğlenceli bir anlam katıyor.

Çocuk kitaplarının illa eğitici olması gerekmediğini düşünenlerdenim. Hatta 
didaktik, yani kurguya değil mesaja önem veren kurmaca kitaplardansa görü-
nürde hiç mesaj içermeyen ama güzel yazılmış kitapları yeğlerim. Çocukluk 
dönemimdeki okuma geçmişime bakınca, artık yaşıtım olmayan diğer çocukla-
rın da farklı düşündüğünü sanmam.
Dünyanın En Berbat Çocukları, az önce bahsettiğim iki kategoriye de girmiyor, 
ya da iki kategoriyi bir araya getiriyor diyelim. Kitap, başlığının hakkını vererek 

gerçekten de çok kötü örnekler sunuyor okurlara. Ama bunu öyle 
yapıyor ki çok saçma, çok fantastik ve hatta çok iğrenç olan bu ör-
nekler deli gibi kahkaha attırmayı başarıyor; yani bende öyle oldu.
Giriş bölümünde “BU KİTABI OKUMAYIN!” uyarısıyla karşılaşa-
caksınız. Uyarıyı yapan, kitabın yazarı David Walliams’ın neredey-
se diğer bütün kitaplarında yer verdiği gazete bayisi bir karakter. 
Çocukları kuduruk bulan Raj, onlara kötü örnek olacak bu kitap 
yerine tatlı, nazik sevecen çocukları anlatan bir kitabı tercih ediyor 
ve her bölüm sonunda yorumlarını bizlerden esirgemiyor. 
Bazıları çok iğrenç, bazıları düpedüz gıcık birbirinden acayip on 
çocuğun profillerini okuyacaksınız bu kitapta: Salyasını akıta akıta 
her yerde uyuyabilen Salyalı Sam, kıskançlık ve yalan timsali pek 
gıcık Zırlak Zoey, ismini gördükçe beni kaşındıran kötü kahraman 
özentisi Bitli Billy, ismiyle müsemma Suzan Yerinde Hiç Dura-
mayan, maden çıkarmayı seven Bruno Eli Burnunda, aşırı titiz 
annesine isyan eden Pasaklı Paula, çokbilmişliğiyle herkesi sinir 
eden Hiç Yanılmayan Brian Wan, mizah bozukluğundan muzda-
rip Ciddi Jimmy ve televizyon bağımlısı Kanepe Karolin. Hepsi 

Güldürürken pırtlatan  
ibret öyküleri

Yazan: Sanem Erdem
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birbirinden saçma, birbirinden 
iğrenç, birbirinden komik 
bu on farklı ibret hikâyesi, 
değerler eğitimi kavramına 
yeni ve eğlenceli bir anlam 
katıyor. David Walliams’ın 
kitabın sonundaki mektubu 
da okurların uslu durması 
için bir nevi uyarı. Böyle 
korkunç davranan çocukları, 
Noel Baba’nın hediye yerine 
kömür parçası vermesinden daha 
fena bir şey bekliyor.
Türkiye’deki geleneksel veya başka 
bir şekilde ifade edersem yaygın kabul 
gören çocuk eğitimi anlayışına zıt bir kitap 
bu. Raj’ın dediği gibi çocuğun aklına kötü 
fikirler sokacak diye ebeveynleri endişelendi-
recektir. Böyle olur mu bilemem. Ama sanırım 
hiçbir çocuk, odasındaki çöplerin kendisini 
yutmasını istemez.  Zaten bir yandan pırtlayana 
kadar gülüp bir yandan da kötü davranışları ve bun-
ların sonucunda yaşanan felaketleri öğrenmek, olası 
hain planları daha başında bitirecektir (diye umuyo-
rum, ama kesinlikle sorumluluk almıyorum).
Kitabın yaratıcısı David Walliams, 2008’de yayımla-
nan ilk kitabıyla adım attığı çocuk kitapları dünya-
sında ilgiyle karşılanmış ve çok geçmeden İngil-
tere’de en çok okunan yazarlar arasına girmiş. Çok 
sevilen bir yazar olmasında hâlâ sürdürdüğü tiyatro 
ve televizyon kariyerinin veya ilk kitaplarının çizim-
leri için efsanevi Quentin Blake ile çalışmasının da 
epey katkısı olmuştur mutlaka. Roald Dahl’ın varisi 
olarak gösterilmesine belki Quentin Blake bağlantısı 
yol açmış olsa da David Walliams kesinlikle takip 
etmeye değer bir isim, çünkü bu adam gerçekten 
komik. Dünyanın En Berbat Çocukları dışında daha 
önce Büyükbaba’ın Müthiş Firarı yine Can Çocuk 
tarafından yayımlanmış. Walliams’ın diğer kitapları-
nı ve Dünyanın En Berbat Çocukları 2’yi de Türkçede 
okuyabiliriz umarım.
Çizimlerde ise yine bazı Roald Dahl kitaplarında kar-

Çevirinin niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

şılaştığımız ama en çok Francesca Simon’un Felaket 
Henry serisiyle tanınan Tony Ross’un imzasının 
bulunması, metnin haşarılığını görsel açıdan da 
zenginleştiriyor. 
Dünyanın En Berbat Çocukları gibi genel kalıplara 
uymayan bir çocuk kitabını Türkçeye çevirmek 
kolay olmasa gerek, ancak İpek Şoran özellikle 
karakter isimlerinde yaratıcı çözümlerle kitabın 
hakkını vermiş.
Kitabı hakkındaki bu yazıyı yazarken bile beni 
güldürmeyi (ve kaşındırmayı) başarmış pek sevgili 
David Walliams’ın, ekrandaki marifetlerine göz 
atmaya gitmeden önce kanepeden kalkıp kendimde 
bit taraması yapmam gerekiyor ne olur ne olmaz. 
Evi yeni temizlemiştim neyse ki.
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Kimi pul biriktirir kimi tablo… Kimi para biriktirir 
kimi taş… Bazıları ise kelimelere tutkun olur ve 
onları biriktirir. Tıpkı bizim gibi. Tıpkı Can gibi!

Kelime Koleksiyoncusu kitabının kahramanı Can, 
kelimelerle tanıştıktan sonra onlara karşı koyul-
maz bir ilgi duymaya başlıyor. Birbirinden ilginç 
kelimelere rastlıyor. Onları yazıyor, notlar alıyor 
ve kitapları, defterleri karıştırmaya devam ediyor. 
Aldığı notlar o kadar fazlalaşıyor ki artık Can’ın, 
önüne geçilemeyen bir tutkuyla büyüyen ve onu 
büyüleyici yolculuklara çıkaran bir kelime koleksi-
yonu oluyor. Kulağına en güzel gelenleri ayrı ayrı 
biriktiriyor. Kısa kelimeler bir yana, uzunlar diğer 
yana… Elbette karşılaştığı her kelimenin anlamı-
nı bilmiyor. Ama araştırarak öğreniyor. Onlarla 
şiirler yazıp şarkılar söylüyor. Can, kelimelerle ya-
pılabilecek her şeyi yapıyor aslında. Çünkü onların 

gücünü kavrıyor.
Mış Gibi, Nokta, 
Benden Bir Tane 
Daha Olsa, Dün-
yanın En Küçük 
Hediyesi, Mutlu 
Hayalperest ve 
Gökyüzünün 
Rengi gibi birçok 
resimli kitabın 
yazar ve çizeri 
olarak tanıdı-
ğımız ama salt 
çizer olarak da 
çok sevdiğimiz 

Peter H. Reynolds’ın Kelime Koleksiyoncusu başlıklı 
kitabı, bir çocuğun kelimelerle kurduğu muazzam 
ilişkiyi gözler önüne seriyor. Aslında bir resimli ki-
tap ve 3-7 yaş grubuna hitap ediyor. Ancak kelime-
lerin çizdiği büyülü yola ilk adımlarını atan; okuma 
ve yazmayı öğrenen genç okur-yazarların ufkunu 
açabilecek güçte. Hatta bu grup çocukları için çok 
daha etkileyici ve unutulmaz olacağını düşündürdü 
okuduğumda. 
Biz yazarlar veya en basitinden ‘’yazanlar’’ da bir 
nevi kelime koleksiyoncusuyuz. Bugüne kadar ya-
zılan hikâyelerde kullanılmayan bir tema kaldı mı? 
Okuduklarımızda önemli olan, karşı karşıya oldu-
ğumuz metnin nasıl yazıldığı… Bizim yazdıklarımız 
için de geçerli bu. Yazılanın ve/veya okunanın kıy-
meti, kelime koleksiyonumuzun içeriğiyle, ona ne 
kadar değer verdiğimizle ve onu nasıl kullandığı-
mızla fazlasıyla ilişkili. Kelime Koleksiyoncusu’na da 
bu gözle baktığımızda, hikâyenin özgünlüğünden 
çok kurgulanış şekli ve yazarın diliyle bütünleşen, 
her zaman çok sevdiğimiz çizimlerinin gücü öne 
çıkıyor. Reynolds, küçük küçük kağıtlara yazdığı 
kelimelerini okurlarına göndererek, onları unutul-
maz bir maceraya davet ediyor. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Kelime Koleksiyoncusu
Peter H. Reynolds

Türkçeleştiren: Oya Alpar
Altın Kitaplar, 36 sayfa

Kelimelerin gücü adına…

Yazan: Gökçe Gökçeer
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  hep_kitap

  hepcocukhepkitap

   hepkitapp

hepkitap.com.tr

Zamana meydan 
okuyan o Doğu masalı 
şimdi daha da renkli, 

daha da canlı!

Onlar da 
hep çocuktular!

Faruk Duman’ın yeniden kaleme 
aldığı Beydeba’nın Kelile ve 

Dimne’si yeni baskısıyla raflarda. 
Üstelik bu kez tam da onlara göre 
capcanlı resimleri ve tasarımıyla. 
La Fontaine de dahil olmak üzere 
birçok esere ilham kaynağı olan 
masal, tanıdık dünyalara farklı 

kapılar açıyor.

Hayalet kılığına girip partideki yetişkinleri 
korkutan Edgar Allan Poe, akide şekerine 

bayılan Roald Dahl, zorbalıkla mücadele eden 
küçük J.K. Rowling ve diğerleri…

 
Yirmi akrabasıyla aynı evi paylaşan Bruce Lee, 

küçükken pek de uzun boylu olmayan sakar 
mı sakar Michael Jordan, bisikleti çalınınca 

öfkesini sporla atan Muhammed Ali…
 

Bu harika kitaplarla çocuklar hem ilham verici 
hayat hikâyeleri okuyacak hem de hayran 

oldukları o ünlü isimlerden o kadar da farklı 
olmadıklarını görecekler.

7+ 
Y A Ş I N D A K İ

O K U R L A R
İ Ç İ N

8+ 
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Kuzey Yıldızı, savaş yüzünden ülkesinden ayrılmak zorunda kalan insanlarla 
günlük hayatı kendi doğal akışında yaşama şansına sahip olanların kesişen 
yazgısını, yine çocukların gözünden aktarıyor.

Mülteci sorunu çoğunlukla siyasetin ve toplumsal hayatın bir parçası olarak ele 
alınıyor. Savaş nedeniyle yerinden yurdundan olanların, bir anda insan olarak 
görülmediklerini, zorunlu olarak geldikleri yerlerde sayısız önyargıyla kuşatıl-
dıklarını günlük hayat deneyimlerimizden biliyoruz. Hâl böyleyken, savaşı ve 
göçü çocuklara insanlık değerleri üzerinden sıcacık bir dille anlatmaya koyulan 
kitapların önemi yadsınamaz. Bu alanda bir üçlemeye imza atan Güldem Şahan, 
serinin son halkası olan Kuzey Yıldızı ile de bazen hayatın en büyük zorlukları-
na karşı verilecek yanıtın çocuk kalbinden geldiğini hatırlatıyor. 
Tudem Yayınlarından çıkan Güldem Şahan’ın “Çocuk ve Savaş” başlıklı üçleme-

si Martı ve Savaş’la başlamıştı. Yazar burada sürekli bombalanan 
bir Akdeniz şehrinde yaşananları, bir martının gözünden aktararak 
simgesel bir anlatım yaratmıştı. Kardeş gibi büyüyen Aziz, Abbas, 
Mina ve Nazdar ile patlayan petrol rafinerisinden çevreye taşan 
atıklarla âdeta bir karabatağa dönüşen “Martı Hür” kalbimize yer 
etmişti. Bir diğer simge de motoru bozulduğu için artık çalışmayan 
mavi bir Chevrolet idi. Mavi Chevrolet ve Martı Hür’ün konuş-
maları, hayat savaşla anlamsızlaşırken ısrarla başka bir ihtimalin 
umudunu aşılıyordu. 
“Savaş mağduru tüm çocuklara ve Aylan Bebeğin anısına…” ithaf 
edilen ikinci kitap Topun İki Rengi’nde ise “bir yüzü altın rengi, bir 
yüzü yoksulluk grisi bir futbol topuna benzeyen dünyada”, bir top 
eşliğinde eşitlenen ama oyun bittiğinde zenginlik ile yoksulluğun, 
farklı coğrafyaların, savaş ve huzurun ayırdığı çocuklarla tanışmıştı 
okurlar.  
BİRİNİN KABUSU, DİĞERİNİN GERÇEĞİ
Kuzey Yıldızı da aynı duyarlılıkla savaş yüzünden ülkesinden ayrıl-
mak zorunda kalan insanlarla günlük hayatı kendi doğal akışında 
yaşama şansına sahip olanların kesişen yazgısını, yine çocukların 
gözünden aktarıyor. Bu kez kahramanlarımız Can ve Faiza. Can, 

Çocuk dünyasında 
ülkelerin sınırı yoktur

Yazan: Karin Karakaşlı
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okuluna gidip gelen, ailesi ve kardeşiyle mutlu bir 
şekilde yaşayan bir çocuk. Ama bir sorunu var; savaş 
haberlerinden kabuslar görecek kadar etkileniyor. 
Can, aslında hepimizin sahip olması gereken em-
patiden muzdarip. Bir yandan onun psikiyatr Deniz 
eşliğinde iç dünyasındaki çalkantılara tanıklık 
ederken; Suriye’deki güzel hayatı bir anda savaşla 
alt üst olan iki kardeşi ve ailesiyle önce Hatay’da bir 
kampa sonra da umut yolculuğu eşliğinde İzmir’den 
Yunan Adaları’na doğru tehlikeli bir yolculuğa ko-
yulan Faiza ile tanışıyoruz.  İki ben-anlatıcı çocuğun 
kaderi, açık denizde bir gece yarısı patlayan fırtına-
da, kitaba da adını veren Can’ın ailesine ait “Kuzey 
Yıldızı” isimli yatla ölüm-kalım mücadelesine sahne 
olan Faizaların teknesinin karşılaşması ile kesişiyor. 
Yetişkinleri de dönüştürecek bu karşılaşmanın sonu 
için yazar, Faiza’nın dilinden “Hepimizin aklında 
aynı soru vardı: Kaçıp kurtulmuş sayılır mıydık, yoksa 
bir başka savaşın içine mi düşmüştük?” sorusunu 
elimize bırakırken, yanıtın biraz da bu savaş mağdu-
ru insanlara nasıl yaklaşıldığıyla bağlantılı olduğunu 
biliyor oluyoruz. 
Arkadaşım Horoz Leylek ve Diğerleri, Ekran Kaçkın-
ları, Şaka Gibi, Sokak Haberleri, Yaz Kampı, Ekran 
Kaçkınları çocuk kitaplarına da imza atan Erzurum 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği 

doğumlu Güldem Şahan, Erzurum Atatürk Üniversi-
tesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun ol-
duktan sonra Kocaeli, Yalova ve İstanbul’daki çeşitli 
kolej ve liselerde İngilizce öğretmeni olarak çalıştı. 
1999’dan bu yana Yeditepe Üniversitesi’nde hazırlık 
okulu - materyal ofis sorumlusu olarak çalışman ve 
2004 - 2012 yılları arasında katıldığı yarışmalarda 
pek çok ödüle değer görülen yazar, bu seriyle birlikte 
hepimizin bir gün mülteci olabileceğimizi hatırla-
tıyor adeta. “Bu hikâyenin sonunu zaman yazacak. 
Ülkelerinde savaşın sona ermesini ve evlerine dön-
melerini dileyelim,” derken de hayatın hakkını teslim 
ediyor. 
Kimi yerde Can ve Faiza yaşlarından daha olgun 
konuşsalar da özellikle Faiza’nın gözünden mülteci-
lerin karşılaştığı düşmanca ve ikiyüzlü tavırlar, bir 
ailenin zor koşullarda kendi içinde düştüğü çıkmaz-
lar okuru derinden etkileyecek güçte. Birbirini eş-
değer gören, karşısındakini insan onurunu gözeten 
çocukların elbette ekonomik kriz ve adli suçlar başta 
olmak üzere hayatın her sıkıntısını ülkenin “yeni 
yabancıları”nın omuzlarına yükleyerek, onlardan bir 
günah keçisi ya da pazarlık kozu yaratmaya hazır 
siyasilere ve yetişkinlere öğretebileceği çok şey var. 
Kuzey Yıldızı bu dersi almaya hazır olanlara sesle-
niyor. Barış dolu bir gelecek umudu adına sesinin 
duyulması dileğiyle…
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“Bu şehir arkandan gelecektir.
Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın,

aynı mahallede kocayacaksın;
aynı evlerde kır düşecek saçlarına.

Dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda.
Başka bir şey umma-

Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte,
öyle tükettin demektir bütün yeryüzünü de.”2
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Vahşi Şeyler’in “yaşlı kız”ı Mu-
alla, yıkık dökük gecekondular 
arasında dolaşırken K. Burkay’ın 
ya da Kavafis’in değil, Necati-
gil’in dizelerini mırıldanır.
“Artık ıssız kırları bıraktı Pan;
Şimdi birçok ülkelerin milyonluk 
kentlerinde
Asfaltlarda, betonlarda dolaşıyor

Kızgın, uzun yaz-
ların öğlen saatle-
rinde.”3

Necatigil’in şiiri-
nin adı “Panik”tir. 
Panik, Yunan 
mitolojisinin yarı 
keçi yarı insan, 
zevk düşkünü tan-
rısı Pan’dan gelir. 
Pan’ın görünüşüyle 
insanlara hissettir-
diği korku; yaşattı-
ğı paniktir. 
Necatigil, Pan’ı 
kırlardan koparıp 
şehre getirirken 

İklim değişir, Akdeniz olur…1

Yazan: Safter Korkmaz

modern zaman, modern insan eleştirisine girişir. Bir 
yanda blok apartmanlar, büyük bulvarlar, fabrika 
duvarları, “çalımlı taşıtlar”, “şahane katlar”, bankalar ve 
elbette yardakçılar… Öte yanda açlık, yoksulluk, hasta-
lık, “yorgun adamlar”, “ürkek kadınlar”… 
Burcu Aktaş, bir anlamda el almış Necatigil’den. Onun 
anlatısının kahramanı, şairin “ürkek kadınlar”ından biri, 
Mualla. Seksen beş buçuk yaşında4, günleri pencere 
kenarında geçen, yalnız bir “yaşlı kız”. O da âşık olmuş 
bir zamanlar, arkadaşlarıyla güzel zamanlar geçirmiş, 
romanlar okumuş. Oysa şimdi tam göbeğinde yaşadığı 
şehre olabildiğince yabancı, tek yaptığı dürbünle dışarı-
yı izlemek… Hikâyede Mualla’dan başka ona sürekli bir 
şeyler anlatmaya çalışan karga var, “Ufak Kız” ve yaralı 
kuş var. Şehrin orta yerinde beliriveren yaban domuz-
ları, karaca ve bozayı var; yalnızlaşmış, yaşam alanları 
elinden alınmış bir avuç “vahşi şey”. Necatigil’in Pan’ı 
gibi “Şehirliler”e panik yaşatıyor bu “vahşi şeyler”. Öte 
yandan Aktaş, okuruna gerçekte kimin vahşi olduğu 
sorusunu da sordurmayı ihmal etmiyor. Yeri yurdu 
elinden alınmış bir avuç hayvan mı yoksa Şehir/Şe-
hirliler mi? Mualla’ya söylettiği gibi: “Yeryüzünde bol 
miktarda bulunan canavar türleri arasında en yaygın 
olan insandır.”5

KİMSESİZ LEYLEKLER BAKIMEVİ
Vahşi Şeyler, çocuk ve gençlik yazınımızda benzerine 
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1  Kemal Burkay, Gülümse
2  Konstantinos Kavafis, Bir Başka Deniz Bulamazsın, Çevri: Cevat Çapan
3  Behçet Necatigil, Panik
4  Yeri gelmişken; doğum günüyse kitapta anlatılan, nasıl 85,5 olur yaş?  
    86 olmalı…
5  Yark, Bertrand Santini, Büyülü Fener Yayınları, çeviren Siren İdemen

pek rastlanmayan bir eser. Yazarın, “çocukça” bir kitap 
yazma derdi yok belli ki. Çocuk ve gencin algı gücünü 
küçümseyen, anlatımı basitleştirerek onları yakaladığı-
nı düşünenlerden değil Aktaş. İyi ki değil…
Kendine özgü katmanlı anlatım tekniğinden, kelime 
oyunlarına ve küçük buluşlara dayanan tasvir gücün-
den, en önemlisi dil duygusuna olan inancından taviz 
vermiyor. Sonuçta ortaya, çocuk ve gençler için içine 
girmesi kolay olmayan ama bir kez girdiler mi çok şey 
alacakları bir anlatı çıkıyor.
Vahşi Şeyler yüzünü doğaya dönmüş, derdini modern 
yaşam eleştirisine girişerek anlatan bir metin. Bunu 
doğaya güzellemeler yaparak ya da şehre lanetler 
yağdırarak yapmıyor. Şehrin doğaya ve insana etikle-
rini, Mualla’nın çocukluğundan yaşlılığına yaşamının 
izdüşümlerinde arıyor. Bir anlamda insanın yitirdikleri-
nin izini doğanın yıkımında arıyor. Aktaş bunu yapar-
ken müzikten, resimden, mitolojiden, edebiyattan bolca 
yardım alıyor. Van Gogh’un tablolarından Chopin’in 
bestelerine, Mustafa Erdem Özler şiirinden Selim İleri 
romanına pek çok gönderme ve alıntı boy gösteriyor 
anlatıda. En çok da kitaplar... İyi bir okur olduğunu 
anladığımız Mualla fırsatını her bulduğunda, soluğu 
kitaplığında alıyor.
Öte yandan Kafka’dan Ahmet Haşim’e, Gurabahane-i 
Laklakan’dan Sona Ermek’e bu kadar çok gönderme 
okurda takip güçlüğüne neden olur mu diye düşünme-
den edemiyorum. Örneğin Mualla’nın doğum günü, 
“Leyleklerin Gelişi”, Guraba-i Laklakan kitabı, yaralan-
mış kuş ve leylek bakımevi bağlantılarını yakalamak, 
genç okur için kolay olmasa gerek. Dahası, Mualla’nın 
düşüncelerine ve yaşadığı anlara bu kadar denk düşen 
kitapları peş peşe buluvermesi, bazen alıntıların öy-
lesine ağzından dökülüvermesi de anlatıda bir denge 
sorunu yaratır mı diye aklımı kurcalamıyor değil. Tüm 
bunları bir yana bırakırsak, kitabı okuyan gençlerin 
dağarcığına pek çok değerli eser ve sanatçı bilgisinin 
ekleneceğine seviniyorum. Umuyorum ki bu referans-
lar, onlarda araştırma ve okuma hevesi yaratacak. 

Kurgunun özgünlüğü
Kahramanların işlenişi

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi



Masalımı Gören Oldu mu?, yarısını dinleyebildiği masalın peşinden yollara düşen 
bir sansarın öyküsünü anlatırken, okuruna masal anlatmanın inceliklerini tarif 
ediyor.

İstanbul’da bir gece vakti, önünüzden koşarak 
geçen bir gölge. O da ne? Bir kedi? Bir fare? Yok-
sa bir sansar mı? Sima Özkan’ın FOM Kitap’tan 
çıkan son kitabı Masalımı Gören Oldu mu?, 
İstanbul’da sıkça görünmeye başlayan sansar 
haberiyle açılıyor. Bu haber ne zamana ait, doğru 
mu yanlış mı, bilmiyoruz. Bilmemize gerek de 
yok. Çünkü bu bir masal ve masallarda zaman ve 
mekân belirsizdir.
İstanbul’da ahşap bir evin tavan arasında dünyaya 
gözlerini açan minik bir sansarın öyküsünü anlatı-
yor Özkan. Dünyayı, annesiyle kardeşinin anlattığı 
kadar tanıyan bu minik sansar, kardeşiyle birlikte, 

tavan arasında yaşa-
dıkları evin alt katın-
dan gelen masalları 
dinleyerek geçiriyor 
günlerini. Alt katta 
her gece kızına masal 
okuyan baba bir gün 
öyle bir masal anlat-
maya başlıyor ki bizim 
sansar o masalı unu-
tamıyor. Bir de masal 
yarım kalıp bir türlü 
tamamlanamayınca 
delirecek gibi oluyor. 
Bu masalı bulmalı. 
Ama nasıl? Kendisin-
den daha çok masal 
dinlemiş olan karde-
şinden ve alt katta 

babasının anlattığı masalları iştahla dinleyen küçük 
kızdan öğrendiği iki bilgi var: Masallar kitapçılarda 
satılır ve bu kitapçıların çoğu Kadıköy’de olur. Minik 
sansar, dünyaya dair bir lokmacık bilgisine rağmen 
bu masalın peşinden bir gece kendini yollara atıyor. 
Hayatında ilk kez gördüğü nice şeyin karşısında şaş-
kın fakat cesur, vapurla Kadıköy’e geçiyor. Kedilerle 
tanışıp sahafların yolunu tutuyor ve masalını arıyor. 
Sima Özkan, tüm bu macerayı anlatırken her bir 
bölümün başında masallar hakkında bilgiler veriyor. 
Böylece bir masal anlatmanın yanı sıra, okurunu 
masalın esasları hakkında da aydınlatıyor. Mustafa 
Delioğlu da bu sayfaları çizimleri ve çeşitli ayak 
izleri ile süslüyor. 
Kitapta maalesef basit imla hataları gözden kaçmı-
yor. Bunun yanı sıra minik sansarın gözünden takip 
ettiğimiz hikâyede bazı objelerle ilk kez tanışmasına 
şahit olurken, bazı detaylı bilgilere nasıl vakıf oldu-
ğunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Bunlar, kitabın 
okunma keyfini etkileyen detaylar olduğu için dik-
katten kaçmıyor. 
Bu kusurların dışında Sima Özkan’ın masal anlatma-
nın inceliklerini, bir masal formunda tarif etme ça-
bası ve masalların her şeyi mümkün kılan dünyasını 
İstanbul, kediler, sahaflar ve vapurlar ile inşa etmesi 
Masalımı Gören Oldu mu?’yu okunası kılıyor. 

Dilin akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kurgunun özgünlüğü 
Redaksiyonun titizliği

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Masalımı Gören Oldu mu?
Sima Özkan

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
FOM Kitap,  56 sayfa

Bir masalın peşinde, masal anlatmanın 
inceliklerinde kaybolmak Yazan: E. Nida DinçtürkÇO
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“Neden bir insan, bir 
hayvandan daha önemli olsun?”

Yıl 1935. Muhteşem Wasserman Sirki, ABD’nin Buffalo kentin-
den Kanada’ya gitmek üzere içi pek çok hayvan ve sirk çalışa-
nıyla dolu treniyle yola çıkar. Trenin son iki vagonu arasındaki 
çekme kancası kırıldığı için gecikmişler, geçici bir kaynakla 
sorunu çözdükten sonra alelacele yola devam etmişlerdir. To-
ronto yakınlarında, zorlanan metal yeniden kırılır. Diğerlerinden 
koparak devrilen son vagonda bulunan; ne annesinin ne de diğer 
aslanların istediği, gösteri yapmaya bir türlü alışamayan genç 
aslan Günışığı, artık bir firaridir.    
Kentin hemen çevresindeki tren yolunda bunlar olurken Toron-
tolu, 10 yaşlarındaki Sara Menken ve babası, çilekli turtaları ye-
tiştirmek için ter dökmektedir.  Okuldan kalan tüm vaktini, evde 
turta yaparak geçimlerini sağlayan babasına imalat ve dağıtımda 
yardım ederek geçiren, kendi deyimiyle sorumluluk sahibi ve 
sürekli meşgul Sara’nın görünürdeki tek sıkıntısı, turta dağıttığı 
zengin evlerinden birindeki, pencereden sürekli onu izleyen 
oğlan çocuğudur. Ancak Sara’nın yoğun ve rutin hayatı, şehrin 
ortasındaki büyük High Park’ta kaybolan köpek, sincap, tavusku-
şu söylentileriyle kente yayılan “parktaki canavar” dedikoduları 
ve haberlere çıkan Sirk Treni kazasında kaybolan aslan arasın-
da bağlantı kurduğu an heyecanlı bir maceraya dönüşecektir.  
Devasa parkta devrilmiş bir ağaç kökünün dibindeki oyuğa 
saklanmış Günığışı’nı bulan küçük kızın artık turtalardan daha 
“büyük”  bir sorumluluğu vardır: Bu dev bebeğin diğerlerine 
istemeden de olsa zarar vermesini, onun da özellikle insanlardan 

Ya içindesindir çemberin*...

Yazan: Alev Karakartal



zarar görmesini önlemek, 
onu beslemek, korumak ve 
kollamak. Bu yeni ve zorlu 
görevi sırasında sinirleri-
ni bozan zengin çocuğu, 
Theodor Jr. ile yaptıkları 
zorunlu “suç ortaklığı” 
da sağlam bir dostluğun 
temellerinin atılmasına 
neden olacaktır.
Cary Fagan’ın kaleme al-
dığı ve Tudem Yayınların-
dan çıkan Aslan Firarda, 
alışılmışın dışında olsa 
da birbirine göz kulak 
olmanın kıymetine dair bir 
dostluk hikâyesi. Fagan, 
doğduğu sirk dünyasına 
uyumsuzluğu yetmiyor-
muş gibi, bir başına parkta 
sıkışıp kalmış yavru bir 
aslan; tıpkı aslan gibi 
annesinin terk ettiği, ar-
kadaşsız, oyun oynamaya 
bile vakti olmayan bir kız 
çocuğu; koskoca bir evde 
hizmetlilere emanet edilmiş, sevgiye aç bir oğlan; 
tek başına çocuk büyütmek zorunda kalan bir baba 
ve Menken’lerin evlerine sığınan emekli kütüpha-
neci karakterlerinin her birinin (evet aslanın bile) 
sahiciliği sayesinde, öykünün “masalsı” atmosferiyle 
muhtemel uygunsuzluğun altından sade diliyle ve 
incelikle kalkmayı başarmış. Küçük, sıcak ve naif bir 
hikâyenin, “idare eder” bir mutlu sonla bitmesi “idare 
edebilecekken” sürprizli sonuyla okurunu şaşırtması 
da hediyesi.
Türkiyeli okurlar yazarı, yine Tudem’den çıkan ve 
tüm dünyada çok satan Şapkada Eriyen Bay Karp 
ve Dünyanın En Komik Adamı kitaplarından tanıyor 
olmalı. Sadece hikâyeyi okumakla yetinmeyip yaza-
rını da merak ettilerse, onun doğduğu ve büyüdüğü 
Toronto’ya nasıl âşık olduğunu, 30’u aşkın kitabında 
dönüp dönüp vardığı, ait hissettiği yer olduğunu 
da bileceklerdir. Fagan, Aslan Firarda da salt ço-
cukluğuna değil, kentin henüz dünyaya gelmedi-
ği 1935’lerdeki hâline; atların çektiği arabalar ve 
külüstür tramvayların geçtiği sokakların,  küçük sıra 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

evlerin, sayısız fabrikanın 
oluşturduğu atmosfere 
ve çocukların daha özgür 
ve bağımsız oldukları 
günlerin anısına bir selam 
sarkıtmayı ihmal etmemiş.  
Yayınevi kitabın orijinal 
adı Hollow under the Tree 
(Ağacın altındaki oyuk) 
yerine Aslan Firarda’yı 
seçerek doğru bir tercih 
yapmış. Ancak bizzat 
yazarının dilin ritmine, 
metnin müziğine yaptığı 
vurguya rağmen, Türk-
çeleştirme konusunda 
aksayan kimi yerlerin, 
ritmi kıran, bozan anla-
tım tercihlerinin, kitabın 
hedef kitlesi olan kendi 
dilini bulma yaşlarındaki 
çocukları hayal kırıklığına 
uğratmayacağını umalım. 
Kitabın nostaljik atmos-
ferine uygun olarak son 
söz de geçmişte kalan 

ve kalması gerekenlere dair olsun. Eğer okullarda 
çocukluğumuzdaki gibi hâlâ bir kitap ya da okuma 
parçasından “dersler çıkarılıyorsa”, yazarın amacını 
biraz da aşarak şişeye mesajı koyup denize bıra-
kalım. Belki birilerine ulaşır: Sirkler, doğalarından 
koparılmış hayvanların siz eğlenesiniz diye esir 
tutulduğu, işkence gördüğü yerlerdir. Gitmeyin! 
Vahşi hayvanları evcilleştirme çabasına girmeyin, 
evcilleştirilmiş olanların sahibi olmak yerine birlik-
te yaşamı öğrenmeyi deneyin. Var olma, var kalma 
ve kendini gerçekleştirme hakkı sadece insana ait 
değildir. Bakın biri, dünyanın ötesinden sesleniyor. 
Sesine ses verin: “Neden bir insan, bir hayvandan 
daha önemli olsun?”
*Sirk, latince çember, daire anlamındaki “circus”dan gelir. 



Bilmeyen varsa da eninde sonunda öğrenir…

Bu kitabı (ya da yazımı) okurken kakanız gele-
bilir. Baştan söyleyeyim, uyarmadı demeyin… 
Konu kaka yapmak, kakayı bırakmak. Koca dünya 
yapıyor bu kaçınılmaz işi. Evrensel ve pek ciddi 
bir mesele. Ama bazı çocuklar için, tüm doğallı-
ğına inat, her gün yaşanan korkutucu bir eyleme 
dönüşebiliyor. Kakayla olan ilişkimiz çocuklukta 
sıkıntılı başlayabiliyor. Neden sevmeyiz ki kaka-
mızı? 
Başka canlıların kakası iyidir, gübredir, besindir 
toprağa. Çocuklara kompostu tanıtırken tüm 
hikâyenin aslında solucanın kakası etrafında şekil-
lendiğini anlatmak en eğlendiğimiz andır mesela. 
Dahası kaka bize çok şey söyler. Ne sıklıkla yap-

tığımız, rengi 
gibi şeyler hep 
sağlığımızla 
ilgilidir. Bazen 
canımız yanabi-
lir, bazen klozet-
ten, lazımlıktan 
ürkebiliriz. 
Kendi evimizin 
dışında, sadece 
bize ait o şeyi 
bırakmak bile 
istemeyebiliriz.
Yazı kariyerine 
İspanyol Susam 
Sokağı’nın 

metin yazarlığıyla başlayıp pek çok oyun, müzikal 
kaleme alan, bir dönem öğretmenlik de yapmış olan 
Jaume Copons’un yazdığı Kaka Hakkında Bildiğim 
Her Şey, ismi biraz pis dursa da özellikle tuvalet 
alışkanlığı edinme dönemlerindeki çocukları kahka-
halara boğacak bir kitap. Son derece basit bir dille, 
bizi o rahatlama anına adım adım götürüyor. Kuşlar, 
kediler, balinalar, filler, büyükanneler, büyükbabalar 
herkes yapıyor kaka. Kocaman kakalar, zeytin gibi 
kakalar, sıçrayan kakalar ve isabetli kakalar. Tüm 
hayvanlar ve tüm insanlar yapıyor. İyi ki de yapıyor! 
Kitap, kaka yapmadan ve kaka yaptıktan sonra tuva-
let kâğıdı kullanmak, sifonu çekmek, el yıkamak gibi 
ritüelleri de bir bir sıralıyor. Çizimlerde yüz ifadele-
rindeki gerçekçilik, kaka yapmaya dair ruh hâllerini 
çok iyi yansıtıyor. En son sayfada yer alan kapakçıklı 
bölümde de bir sürpriz saklı.
Kaka meselesi hakkında okuduğumuz kitap sayısı-
nın artması ümit verici. Yeri gelmişken, konunun 
meraklıları için Kaka & İsmi Lazım Değil’in Doğal 
Tarihi ile tabii ki Kafasına Edeni Bulmaya Çalışan 
Küçük Köstebeğin Hikâyesi’nden de bahsetmemek 
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“Çocuk ve gençlik edebiyatı”, edebi-
yatımızın özel bir alanını tanımla-
mak için yaygın kullanılan bir ifade. 
İnsan yaşamının farklı iki evresine 
atfedilen tek bir “edebiyat”tan söz 
edilebilir mi? Gerek kavram gerek 
kapsam bakımından konuyu nasıl 
ele alabiliriz?

Ayfer Gürdal Ünal: Çocuk ve genç-
lik edebiyatı tanımına bir bizden, 

bir yurt dışından örnekle bakalım 
önce. Prof. Sedat Sever, Çocuk ve 
Edebiyat isimli eserinde “Erken 
çocukluk döneminden başlayıp 
ergenlik dönemini de kapsayan bir 
yaşam evresinde, çocukların dil, ge-
lişim ve anlama düzeylerine uygun 
olarak duygu ve düşünce dünyalarını 
sanatsal niteliği olan dilsel ve görsel 
iletilerle zenginleştiren, beğeni dü-
zeylerini yükselten ürünlerin genel 
adıdır,” tanımını yapar.

Charles Temple, Miriam Martinez, 
Junko Yokota, ve Alice Naylor 
Children’s Books in Children’s Hands 
isimli eserlerinde “Çocuk edebiyatı, 
çocuklar tarafından veya çocuklara 
okunan tüm eserlere verilen genel 
isimdir,” tanımını yaparlar ve bu 
tanıma alfabe kitapları, masal ve 
tekerlemeler, şiir, öykü ve romanlar 
ile bilgi veren kitapların dahil oldu-
ğunu, 0-15 yaş aralığını kapsadığını 
vurgularlar. 

İyi Kitap, elinizdeki sayı ile 10 yılı geride bırakırken çocuk ve gençlik edebiyatımızın hâl-i pür melaline 
bakmak, bu amaçla bir soruşturma dosyası hazırlamak istedik. Belirlediğimiz 4 ana başlık kapsamında 
hazırladığımız soruları, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında emek veren değerli isimlere yönelttik. 
Sonuçta ortaya, ilgiyle okuyacağınızı umduğumuz bu çalışma çıktı. 

Soruşturmamız çocuk ve gençlik edebiyatımız hakkında kapsamlı bir inceleme sunma iddiasında değildir. 
Çalışmayı incelediğinizde, ele almaya çalıştığımız konular hakkında yargılar üretmeye çalışmaktan çok, 
yeni sorulara kapı aralamak, farklı düşüncelere kürsü olmak amacı taşıdığımızı göreceksiniz.

Vakit ayırıp sorularımıza yanıt veren değerli katılımcılarımıza bir kez daha buradan teşekkür etmek isteriz.

Kavram ve  
kapsam 
üzerine

Ayfer Gürdal Ünal
Yazar, akademisyen

Canan Topaloğlu
Yayın Koordinatörü 

(Tudem Yayın Grubu)
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Şair, yazar, gazeteci
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Akademisyen
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İster çocuk ister yetişkin edebiyatı 
olsun ortak nokta, dil aracılığı ile 
gerçekleşen eserlerdir. Dilin anlam, 
yan anlam, çağrışım, oyunsu özel-
likleri kullanılarak üretilen eserler 
ister istemez çocuk ve yetişkin için 
farklı olmak durumundadır. Çünkü 
çocuklar, 11 yaşına kadar Piaget’nin 
somut işlem evresi şeklinde tanım-
ladığı evrede olup, örneğin soyut 
benzetmelerin hazzına varamazlar. 
Başka türlü tekrar ifade edeyim, 
edebiyat sanatı dille yapılır ancak 
dilin özellikleri, hedef alınan yaş 
grubunun gelişim özelliklerine uy-
gun biçimde sanat yaratımına taşı-
nır. Benzer biçimde tema seçiminde 
de yaş grubu özelliklerini dikkate 
almak gerekir. Yetişkin edebiyatı 
umutsuz bitebilir, bu yazarın yaratı-
cı özgürlüğüdür ancak çocuklar için 
tasarlanan eserlerin olmazsa olmazı 
umut aşılamalarıdır. Çocuklar için 
üretenler bu hususa dikkat ederler. 
Sonra yetişkinler için üretilmiş bir 
eserde cinsiyet eşitliği sağlanmış 
mı, şiddet olumsuzlanmış mı diye 
bir eleştiri yapılmaz. Hâlbuki ço-
cuklar için üretilen eserlerde bu 
konulara dikkat edilir. Çünkü çocu-
ğun düşün, duygu dünyası, kişiliği, 
sosyal gelişimi kuşkusuz okuduğu 
edebi eserlerden de etkilenir. Dola-
yısıyla okunan eserlerin evrensel 
değerlere dayanması önemlidir.

Canan Topaloğlu: “Çocuk ve genç-
lik edebiyatı” ifadesi, yetişkin olarak 
sınıflandırılan nüfusun dışında 
kalan tüm bireyleri kapsama ihtiya-
cından doğan yapay bir ifade. Hem 
çocuk edebiyatı hem gençlik edebi-
yatı oldukça taze ve yeni kavramlar. 
Ticari çocuk kitaplarının üretimin-
de birkaç yüzyıllık bir geçmiş var; 
gençlik edebiyatı ise ondan da taze. 
Zaten bu edebiyatın öznesi ve tü-
keticisi olan “ergen” ve “genç” kav-
ramlarının kendileri henüz çok yeni. 
Böyle bir geçiş süreci yakın tarihe 

kadar yoktu. Modern çağda uzayan 
ergenlik ve kutsanan çocukluk, bu 
kitlelere üretim yapmanın ticari po-
tansiyelinin de etkisiyle kendi ede-
biyatlarını yarattı. Bu iki edebiyatı, 
günümüz penceresinden bakarsak, 
aynı sepete koyamayız elbette. Ço-
cuk edebiyatı, çocukların okumayı 
öğrenmekten, öğrenmek için oku-
maya geçiş sürecinde onlara eşlik 
etmek, kontrol altına alamadıkları 
ilkel duygularını, dürtülerini an-
lamlandırmalarına yardımcı olmak, 
yaşama dair ilk yargılarını sorgula-
maya teşvik etmek ve benzeri saha-
lara yönelirken; gençlik edebiyatı, 
duygusal ve düşünsel olgunluğun 
kapısına yürüyen bu kitlenin kimlik 
arayışlarında, görüş-tavır-duruş 
belirleme çabalarında, ruhsal ve 
bedensel değişimlerin yarattığı 
sarsıntılarla baş etme süreçlerinde 
yanlarında olmayı hedefliyor. Dola-
yısıyla, içerik ve biçim bağlamında 
çok büyük farklılıklar barındırıyor-
lar. Edebiyatı ve kitapları neresin-
den tutacağınıza bağlı olarak ikisini 
birlikte anmak, ayrıştırmak yahut 
ikisini tek büyük edebiyat sepetinin 
içine koymak da olası.

Karin Karakaşlı: Ben çocuk ve 
gençlik edebiyatını tamamen apayrı 
bir alan olarak değil, edebiyat yol-
culuğunun ilk ve en önemli durağı 
olarak görmeyi tercih ediyorum. 
Hem yazar hem okur olarak çocuk 
ve gençlik edebiyatının kendi iç bi-
rikiminden çok yararlandım. Elbette 
dilin sadeliğinden kurgunun akıcı-
lığına, diyalogların sahiciliğinden 
ağır konuları anlatırken gösterilme-
si gereken özene değin göz önünde 
bulundurulması gereken pek çok 
unsur var. Bunların hepsi yazarı 
besleyen, güçlendiren ayrıntılar. 
Keza okur olarak da bu edebiyatın 
anlatmayı göze aldığı konuların çar-
pıcılığından ve özgün kurgulardan 
çok etkileniyorum. 

Prof. Dr. Sedat Sever: Bebeklikten 
(6 aylık evreden) başlayıp gençlik 
dönemini de kapsayan bir yaşam 
evresinde, çocuk ve gençlerin ilgi ve 
gereksinmelerine, dil ve anlam ev-
renlerine uygun olarak onların duy-
gu ve düşünce dünyalarını sanatsal 
nitelikli görsel ve dilsel kurgularla 
zenginleştirme eyleminin adıdır, 
çocuk ve gençlik edebiyatı. Temel 
amacı da çizginin, rengin ve sözcük-
lerin anlatım olanaklarıyla çocuklara, 
gençlere yaşam ve insan gerçekliği-
ni duyumsatmaktır.
Çocukluğun ilk ay ve yıllarında 
dilsel, bilişsel ve duyuşsal gelişim-
de hızlı değişimlere tanıklık edilir. 
Çocukların bebeklikten başlayıp 
gençlik dönemine uzanan bir yaşam 
evresinde, hızlı bir gelişim ve deği-
şim gösteren ilgi ve gereksinmeleri-
nin renk, çizgi ve sözcüklerin duygu 
ve düşünceyi etkileyen kurgularıyla 
yanıtlanması da farklı anlam evrenle-
rinin yaratılmasını gerektirir.
Çocuk ve gençlik edebiyatı, gelişim 
özellikleri bağlamında birbirinden 
farklılıklar gösteren iki yaşam ev-
resinin edebiyatını adlandıran bir 
kavramdır. 
Çocuklar da gençler ve yetişkinler 
gibi izlediği, dinlediği bir masaldan, 
anlatıdan; okuduğu bir şiirden, öykü-
den, romandan, zevk almak; okuma 
sürecinde heyecan duymak, duygu 
ve düşünce üreterek anlamın oluş-
masına ortaklık etmek ister. Okurları, 
dille kurgulanmış anlamın öznesi 
kılmak, düş ve düşünce gücünü 
devindirerek onlara yaşam ve insan 
gerçekliğine yönelik sezinletici dö-
nütler sunmak edebiyatın evrensel 
amacıdır. Çocuk, genç ve yetişkin 
okurların edebiyattan beklentilerin-
de, bir aynılık ve benzerlik vardır: 
Duymak, duyumsamak, düşünmek, 
düş kurmak, eğlenmek tüm okurların 
ortak istekleridir. Bu ortaklığın ya-
rattığı aynılık; çocuk, genç ve yetiş-
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kinlerin edebiyattan beklentilerinin 
yanıtlanmasında ayrılık gösterir. Bu 
ayrılığı yaratan temel gerçeklik ise 
çocuk, genç ve yetişkinlerin farklı 
olan dilsel, bilişsel, duyuşsal yeterlik-
leri ile ilgi ve gereksinmeleridir.
Çocukların ve gençlerin ilgi, gerek-
sinim ve deneyimleri yetişkinlerden 
farklıdır. Yaşamı ve insan gerçek-
liğini anlama ve anlamlandırma 
becerileri de hem bilinçlenme hem 
de gelişim süreci içindedir. Bu bağ-
lamda, çocuk ve gençleri edebiyatın 
kurmaca gerçekliğiyle buluşturmak, 
onları edebiyat metinlerinin etkin 
birer alımlayıcısı kılmak, çocuk ve 
gençlik edebiyatı sanatçılarının ön-
celikli sorumluluğudur. 
Çocuk gerçekliğine seslenen edebi-
yat ile gençlerin anlam evrenini ku-
şatan edebiyat hem kapsam hem de 
kavram olarak farklıdır. Biri “çocuk 
edebiyatı”, diğeri “gençlik edebiyatı” 
ya da “çocuk ve gençlik edebiyatı” 
olarak adlandırılır. Bilinmelidir ki ço-
cuk ve gençlik edebiyatı yapıtlarının 
da edebiyatın evrensel ve genelgeçer 
ilkelerine yaslanması, bir metni ya-
zınsal kılan tüm özellikleri taşıması, 
öte yandan çocukların da gençlerin 
de dil ve anlam evrenine uygun ol-
ması gerekir. Bunun için çocuklar, 
gençler adına yazma uğraşı içine 
girmek, büyük bir birikimi gerektirir. 
Yıllarca çocuklara başarılı öğretmen-
lik yapmak ya da yetişkin edebiya-
tında nitelikli yapıtlar vermek, çocuk 
edebiyatı alanındaki başarının temel 
bir nedeni olamaz. 
1-2 yaşındaki çocukların Fazıl Hüsnü 
Dağlarca’nın, çocuk edebiyatımızın 
bir klasiği olan Yaramaz Sözcükler; 
3-4 yaşındaki çocukların, Antoine de 
Saint Exupery’nin Küçük Prens; 5-6 
yaştakilerin Halid Ziya Uşaklıgil’in 
Aşk-ı Memnu, Atila İlhan’ın Ayrılık 
Sevdaya Dahil; 7-8’dekilerin, John 
Steinbeck’in Fareler ve İnsanlar, 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur, 

Bertrand Russell’in Sorgulayan 
Denemeler, Cesare Pavese’in Ay ve 
Şenlik Ateşleri, Dostoyevski’nin Suç 
ve Ceza, Yaşar Kemal’in İnce Memed, 
Victor Hugo’nun Notre-Dame’ın 
Kamburu adlı yapıtlarını anlaması, 
anlamlandırması mümkün müdür? 
Daha nice örnekler sıralanabilir. 
Anılan yapıtların, Türk ve dünya 
edebiyatının seçkin ürünleri olması; 
onların çocuklar tarafından istekle 
okunmaları ve anlamlandırılmaları 
için yeterli bir neden olabilir mi? 
Andığımız, anmadığımız nice yapıt-
ların okunup anlamlandırılabilmesi; 
okurun, düş ve düşünce devinim-
leriyle anlamı yapılandırabilmesi, 
kültürel birikimin bir sonucudur. Bu 
birikim, bebeklik dönemiyle başla-
yıp çocukluk ve gençlik döneminde 
yapılanan okuma kültürünün edi-
nilmesiyle olanaklıdır. İşte çocuk ve 
gençlik edebiyatı, okur yetiştirme; 
düşünen, duyarlı birey yetiştirme 
sürecinin temellerini atan; bunu da 
başlangıçta renk ve çizginin, gittikçe 
sözcüklerin anlam oluşturma gü-
cüyle gerçekleştiren bir edebiyattır. 
Yaratıcısı, çizer-yazar (sanatçı); alım-
layıcısı çocuk ve gençtir. Bilinmelidir 
ki düşünen duyarlı bireyler, çağdaş, 
demokratik bir toplumun temel öz-
neleridir.

“Edebiyattan ayrı bir çocuk ede-
biyatı yoktur,” tezi zaman zaman 
karşımıza çıkan bir iddia. Geçmişte 
Cemal Süreya, Tomris Uyar gibi 
önemli kalemlerin, pek yabana atıl-
mayacak argümanlarla savunduk-
ları bu tezin izinden çocuk edebi-
yatına bakmanızı istesek? İşlevi ve 
önemi nedir çocuk edebiyatının?

Karin Karakaşlı: Adı üzerinde, çocu-
ğun edebiyatla ilk tanıştığı eşik bura-
sı. Dolayısıyla ilk izlenimlerimizin ve 
anılarımızın oluştuğu bir alan olarak 

son derece belirleyici ve kalıcı bir 
etki gücüne sahip. Okuma zevkinin 
ileri yaşlarda edinilmesi, okur-ya-
zarlığın türlü sebeplerle yetişkinken 
edinildiği örnekler hariç, pek de rast-
lanılan bir durum değil. Kitabın bü-
yüsüne çocukken kapılırız ve ondan 
sonra da başucumuzda ya da yatağın 
içinde bir kitap olmaksızın uykuya 
dalmaz oluruz. Özellikle internet, 
sanal mecralar ve sosyal medyanın 
bu kadar baskın olduğu günümüzde 
çocuğun kitapla buluşması, onunla 
ömürlük bağ kurması çok daha zor 
ve zahmetli bir süreç. Bunu başara-
bilecek olan kitaplar, edebiyatın hak-
kını teslim etmekten çekinmeyen, 
kurguda, dilde ve anlatımda yenilikçi 
ve yaratıcı olmayı gözeten dolayısıy-
la edebiyatı bir bütün olarak ele alan 
bir bakışın ürünü olsa gerek.

Sedat Sever: Edebiyat bir söz yığış-
ması değildir, olamaz da. Edebiyat, 
yetişkinlerin kendi düşünce ve 
inançlarını çocuklara aşılamak için 
kullandıkları bir araç da olamaz. 
Bunlar yapılmak istenirse, ortaya 
çıkan metni ya da metinleri, çocuk 
edebiyatı olarak adlandırmak ola-
naksızdır. Aslında, edebiyatımızın 
önemli kalemlerinin karşı çıkışı, ço-
cukça oluşturulmuş yığma metinlere 
yöneliktir. 
Sanatçılar, çocuk edebiyatı metinle-
rinin yaratım sürecinin temel özne-
leridir. Çocukların duyu algılarını 
ve düşüncelerini uyarmak, onlara 
insan ve toplum gerçekliğini çizgi-
nin ve dilin olanaklarıyla duyumsat-
mak, çocukları anlamın oluşmasına 
ortak etmek, sanatçılara özgü ey-
lemlerdir. Metnin, oluşum sürecinde 
sanatçı yoksa ortada çocuk için 
hazırlanmış bir kitap olabilir mi? 
O sanatçısız bir kitaptır. Sanatçısız 
kitap, çocuk için hazırlansa bile 
çocuğa göre değildir, çocuksudur. 
Çocuk gerçekliğine duyarlı olmayan 
kitaplarla; edebiyatsız, sanatçısız 
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kitaplarla, çocuklara okuma kültürü 
edindirilmesi mümkün değildir. 
Bugün, ülkemizde, çocuk edebiyatı 
kültürünün yeterince yapılandırı-
lamamış olmasından dolayı, sanat-
çısız, sözde edebiyat kitapları cirit 
atmaktadır. 
Çocuk ve gençlerin duygu ve düşün-
ce bilinçlenmesinde, güzel sanatların 
bir alanı olarak edebiyatın etkili bir 
işlevi olduğuna inanan herkesin 
temel bir sorumluluğudur, sanatçı-
sız kitaplara, yığma metinlere karşı 
çıkmak. “Edebiyattan ayrı bir çocuk 
edebiyatı yoktur,” tezinin ise gerçek-
likle ilişkisi yoktur. Çocuğa yukarı-
dan bakan, eskimiş yetişkin bakış 
açısının, “çocuk edebiyatı” kavramı-
na sıkıştırılmış geleneksel yargıları-
dır bunlar. Çocuk gerçekliğini yad-
sıyan, önemsemeyen bir düşüncedir 
bu. Bu yargıların bilinçli üretildiğine 
de inanmıyorum. Bağlamından ko-
parılarak farklı anlamlara evrildiğini; 
(varsa) bu anlayışın, çocukları nesne 
olarak gören, didaktizmi yeğleyerek 
onları korkutan bir yaklaşımın gü-
nümüzde de sürüp gitmesine katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. Burada, 
Muzaffer İzgü’nün bir belirlemesini 
de anımsatmak istiyorum: “Çocuk 
okuru olamayan bir toplumun yetiş-
kin okuru da olmaz.”

Çocuk edebiyatında içerik (konu, 
mesaj verme kaygısı, eğitim güdüsü 
vb); dil ve üslubu oluşturan anlatım 
biçiminden daha mı ön planda? 
Başka bir ifadeyle “işlev” ve eğitim 
amacı, estetik ve edebiyat arayışını 
geri plana itiyor mu? Burada bir 
kısırlaşmadan söz edebilir miyiz?

Ayfer Gürdal Ünal: Kanımca kısır-
laşmadan söz etmek mümkün değil. 
Mesaj verme kaygısı güden kitaplar 
Yok mu? Varlar. Dini telkin en sık 
görülen mesaj. Çocuğun zekâsını 

küçümseyenler hemen peşinden ge-
liyor. Yazar, değerler eğitimi ile ilgili 
dizi hazırlamış. Kurgudan ne sonuç 
çıkarılması gerektiği kutu içinde 
belirtilmiş. Örnek: Dürüst olan her 
zaman kazanır. Kendi kurgusuna mı 
yoksa çocuğun aklına mı güvenmi-
yor ki böyle kutu içinde ileti pekiştir-
mesi yapıyor?
Ama iyi örnekler yok mu? Varlar. 
Hem telif hem çeviri çok değerli 
eserler yayınlanıyor. Ben, zaman 
içinde didaktik olanların eleneceği-
ni düşünüyorum. Çocuk edebiyatı 
gelişmiş ülkelere bakın hiç var mı 
öyle didaktik üsluplu kitap? Daha 
editörlük aşamasında yok oluyor. 
Hiç yayın yüzü görmüyor. İster is-
temez bizde de öyle olacak. Bilinç 
geliştikçe kaliteli ürüne olan ilgi de 
gelişecek. Çocuk edebiyatı eserlerini 
özenle sunacak editörler yetişecek ve 
yetişiyorlar ve 20 yıl sonrası için bu 
soru, soru olmaktan çıkacak.

Karin Karakaşlı: Eğer denklem 
gerçekten de dediğiniz bakış açı-
sıyla kurulursa, kuşkusuz karşımıza 
çıkacak şeyin adı da kısırlaşma olur. 
Kendi çocukluğumuzdan hatırlaya-
lım; hangimiz bize yapılması gerekli 
ya da yararlı denilen şeylerden zevk 
aldık? Dolayısıyla tamamen didaktik 
bir üsluba sahip, mesajları gözümüze 
sokan, ana fikirlerin altını kalın hat-
larla çizen kitapların zevk vermesi 
mümkün değil. Zevk dediğimiz şey 
ise kitapla çocuğun bağı açısından 
çok belirleyici. Yazarken, çocuğun 
ihtiyaçlarını hassasiyetle gözetip 
kendime mesele ettiğim şeyi en 
samimi ve yalın hâliyle anlatmaya 
gayret ederken edebiyatı edebiyat 
kılan özelliklerden taviz vermemeye 
dikkat ediyorum. Zira çocuk edebi-
yatında “işlev” bir şeyler öğretmek 
değil, genç okurları hayatın başka 
ihtimalleri, hayatın bitimsiz imkânla-
rı ve bambaşka hikâyeleriyle buluş-
turmak olmalı. 

Prof. Dr. Sedat Sever: Yaşamın 
ilk yıllarında bebeklere, çocuklara 
seslenen öğretici ya da kurgusal 
kitaplarda renk ve çizginin anlam 
oluşturma işlevlerinden yararlanılır. 
Bu dönemdeki çocuklar için, renk ve 
çizgi, anlamı oluşturmada başat bir 
sorumluluk üstlenir. Çocuğun ki-
tapla iletişimini başlatan sanatçılar, 
çocuk gerçekliğini kavramış usta 
çizerlerdir. 
Bir yaşam durumunun; çocuk ger-
çekliğini kuşatan, renk ve çizginin 
duygu ve düşünceyi etkileyen anla-
tımıyla kurgulanması; bu kurguya 
sözcüklerin de anlam oluşturma 
gücünün katılması, kitabı “çocuğa 
göre” kılar. İşte, kitabın görsel ve 
dilsel kurgusu, seslendiği yaş gru-
bunun anlam evrenine uygunsa, 
kitabın edebiyat değerinden söz edi-
lebilir. Çocuk edebiyatında, yetişkin 
edebiyatından farklı olarak özellikle 
okulöncesi dönemde görsel dilin de 
anlatım gücüne gereksinim duyulur. 
Görsel okuma dönemindeki çocuklar, 
resimlerin kılavuzluğunda metnin 
kurgusunu belleklerinde yapılandı-
rırlar. Resim, bu dönemde çocukların 
duyu algılarını devindiren, kavram 
tasarımı sürecini işleten en önemli 
uyarandır. Bunun için, yazarla bir-
likte, çocuk gerçekliğini kavramış, 
usta çizerlerin de yaratım sürecinde 
sorumluluk üstlenmesi gerekir. Bu 
sorumluluk, erken dönemden başla-
yarak çocukların sanatçı duyarlığıyla 
buluşmasına kılavuzluk eder. 
Söylenenlerden de anlaşılacağı 
üzere, genç ve yetişkinlere seslenen 
edebiyattan farklı olarak çocuk ede-
biyatında anlamı oluşturan başat 
öğe görsel dildir. Okulöncesinin son 
yıllarından başlayarak ilköğretimin 
ilk yıllarına doğru, görsel dilin anlam 
oluşturmada işlevi, yerini gittikçe 
sözcüklere bırakılır.
Çocuk edebiyatı yapıtları, tasarım 
ve içerik özelliklerinin birbirini 
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estetik olarak tamamlamasıyla ni-
telik kazanır. Genel olarak, görsel 
algı eğitiminde kitapların tasarım 
özelliklerinin; yaşama ve insana 
yönelik duyarlık edindirmede de 
içerik özelliklerinin önemli işlevleri 
olduğu söylenebilir. Kitabın eğitsel 
işlevi, tasarım ve içerikteki estetik 
etkinin önüne geçiyor ya da bu et-
kiyi gölgeliyorsa, o metin edebiyat 
metni sayılamaz. Az önce de dile 
getirdiğim gibi yığma bir metindir o. 
Edebiyat metninin temel amacı öğ-
retmek değildir. Parmak sallayarak, 
bir gerçeği belletmek hiç değildir. 
Nedir amacı? Kestirmeden söyle-
yelim. Sezinletmektir. Çocuklara, 
duyma, düşünme sorumluluğu ver-
mektir. Yaşama yönelik örtük iletiler 
sunmaktır. Sanatçılarının söyledikle-
rinden yola çıkarak kendi yaşantıla-
rının, birikimlerinin kılavuzluğunda 
yeni anlamlar oluşturmak edebiyat 
okurunun işidir. Özlü bir belirle-
meyle yüreğe, belleğe sorumluluk 
verme işidir, edebiyat metinleriyle 
kurulan iletişim. Bunu ne kadar er-
ken başlatırsak, çocukların belleğini 
de yüreğini de o kadar erken, insana 
ve yaşama çevirmiş oluruz. 5 yaşına 
gelinceye değin, beyin gelişiminin 
büyük ölçüde yapılandığı, bilişsel 
gelişimin; sorma, bilme isteğinin 
doruğa ulaştığı bir yaşam evresin-
de, çocukları edebiyatsız bırakmak, 
onların duyu algılarını körleştirmek, 
kavramsal gelişimlerini yoksullaştır-
mak demektir. Çocukluk yıllarındaki 
yaşantıların sonraki dönemlerde de 
kalıcı olduğu bilinmektedir. Demok-
ratik toplumların, aklının kılavuzlu-
ğunda yaşamını yönetme becerisi 
edinmiş duyarlı bireylere gereksi-
nim duyduğu açıktır. Adnan Binya-
zar’ın bir yargısıyla sorunun yanıtını 
da biçimlendirelim: “Edebiyat öğret-
mez; ancak edebiyatın öğrettiğini de 
hiçbir şey öğretemez.”
Evet, edebiyatın bir şey öğretmesini 
beklemek, edebiyatın, sanatın işle-

vini ötelemek demektir. Edebiyatın 
öncelikli amacı öğretmek değil, 
duyumsatmak; bilgilendirmek değil, 
sezinletmektir. Edebiyat, sanatçının 
dünyasında oluşturduğu öznel ger-
çekliğin, dilin yaratıcı anlam olanak-
larıyla okura aktarılması eylemidir. 
Dil, içeriği yapılandıran, olay örgü-
sünü aktaran araçtır. Dilin yaratıcı 
anlatım olanaklarıyla çocuğun dil ve 
anlam evreni kuşatılmamışsa; ortada 
çocuğa uygun bir içerikten söz edi-
lebilir mi? Bir kez daha söyleyelim: 
Edebiyatın doğrudan öğretme amacı 
yoktur. Okur, sanatçının duyum-
sattıklarını kendi yaşantılarının da 
kılavuzluğunda yeniden yaratır. Özlü 
bir belirlemeyle edebiyat metinleriyle 
kurulan etkileşim, okur açısında bir 
yaratım sürecidir; belleği ve yüreği 
besler. Okur, yaşama, insana yönelik 
olarak hiçbir ders kitabında bulup 
ezberleyemeyeceği (!) nice yaşantıları 
“ezberlemeden” edinir. Çünkü insanı 
insan kılan iki temel değişkene; yani, 
yüreğine ve belleğine sorumluluk ve-
rir. Onları devindirerek, kullanarak et-
kileşim sürecinde özneleşir. Sürecin 
nesnesi olmaktan çıkıp etkin öznesi 
konumuna gelmek, öğrenmenin de 
en önemli engelini aşmak demektir. 
Edebiyat kültürünün oluşmasında, 
çocuk edebiyatı “temel atan” bir iş-
lev üstlenir. Erken dönemden başla-
yarak edebiyatın duygu ve düşünce 
evrenini varsıllaştıran kurgularıyla 
buluşmayan/buluşturulmayan 
çocukların, gençlik ve yetişkinlik 
döneminde Türk ve dünya klasikle-
riyle, usta sanatçıların yapıtlarıyla 
etkili bir iletişime girme olasılıkları 
zayıftır. Akşit Göktürk’ün belir-
lemesiyle o toplumda, “okumasız 
okuryazarlar”ın sayısal artışı da 
önlenemez.

Çocuk ve kitap ilişkisi, belki de 
çocuk edebiyatının en temel tar-
tışma konularından biri. Çocuğun 

kitapla ne zaman ve nasıl tanışması 
gerektiğinden tutun, yetişkinlerin 
sorumluluklarına dek uzanan geniş 
bir yelpaze bu. Siz nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Çocuk nasıl iyi bir 
“okur” olur?

Ayfer Gürdal Ünal: Çocuk ancak 
ebeveynin okuduğu bir evde iyi bir 
okur olur.
Çocuklar için örnek görmek, 100 
nasihatten evladır. “Al eline bir kitap 
oku,” üslubu eğer anne baba TV’ye 
bakıyorsa sonuçsuz kalacak, tepeden 
bir üsluptur.
Bu şartın sağlandığını varsayalım, 
sonra yaşına uygun kitaplarla tanış-
ması, kendi başına okumayı öğrene-
ne kadar her gün düzenli bir okuma 
keyfi zamanı olması ve kendisine 
kitap okunması elzemdir. Dergiye 
abone yapmak, kütüphaneye üye 
yapmak, düzenli kitapçı ziyaretle-
ri de pekiştirici faaliyetlerdendir. 
Kendisine okunan kitabın canlan-
dırmasını beraber yapmak da kitaba 
bağlanmayı arttırır. Kitap okuduktan 
sonra kitabın konusuna uygun bir 
faaliyet yapmak da hep okunanla iliş-
kiyi canlı tutar. Daha büyük yaşlarda 
ise çocuğun seçtiği kitabı okuyup 
ortak sohbet alanı oluşturmak için 
gayret göstermek önemlidir. Bir de 
çocuğun fıtratına saygı çok önemli. 
Kimi çocuk dedektif kitabı okumak-
tan hoşlanıyor. Ona biyografi oku 
diye baskı yapmak, illa şiir de oku-
malısın diye ısrar etmek doğru değil. 
Çocuk istediği zaman farklı bir tür 
de okuyacaktır. Sabırlı olmak, çocuğa 
güvenmek iyidir.

Canan Topaloğlu: Evet, bu oldukça 
derin bir konu ve disiplinler arası 
bir yaklaşım gerektirir. Bu soruştur-
manın sınırlarına sığamayız ama 
ana başlıklardan bahsedebiliriz. İyi 
bir okur olabilmek için etrafınızda 
okuma kültürünün birtakım işaretle-
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ri olmalı: evde kitap, okuyan çevre, 
okulda kütüphane, mahalle/semt 
kütüphanesi.  Okuma öğretiminin 
bilimsel yöntemlerle yapılması ve 
çocukların okuma eylemini “mide 
bulandırıcı bir eziyet” olarak dene-
yimlememesi ön koşullardan biridir. 
Okumanın ödüllendirici yönlerini 
-okumak zevk verir; kitap kapakları 
insana, evrene dair gizemlere açılan 
kapılardır- çocuklara vurgulamak 
gerekir. Daha onlarca şey sıralayabi-
liriz ama en önemlilerinden birine 
daha değinip bitirelim: Çocuklar 
ancak iyi kitap okurlarsa iyi okur 
olabilirler. Hiçbir derdi, fikri olma-
yan söz yığınları; gerçek ve derin 
duygulardan korkan, “yüzeysel duy-
gu ifadeleriyle” soslanmış metinler; 
alışveriş listesinden hâllice yazılmış, 
tatsız tuzsuz ifade öbekleri okumak 
çocukları iyi okur yapmaz. O yüzden 
öncelikle iyi kitabın peşinde olmak 
gerek. Söz konusu okuma kurmaca 
ise güçlü öykülere,  kıvrak ve zengin 
bir dile, etli kemikli karakterlere, 
kokusunu alabileceğimiz bir atmos-
fere vb ihtiyacımız var. Söz konusu 
okuma kurmaca dışı ise sağlam ve 
güvenilir bilimsel verilere, anlaşılır 
ve merak uyandıran dil kullanımına 
vb ihtiyacımız var. Tabii arzular ve 
istekler sınırsız, kaynaklar kıt…

Karin Karakaşlı: “Kitap okumak 
yararlıdır,” argümanının kendisi 
dahi, çocuğu kitaptan soğutmak 
için yeterli.
Asıl önemli olan, çocuğu kendi ilgi 
alanlarına göre doğru kitaplara yön-
lendirmek, ona ilham ve mutluluk 
verecek yeni bir dünya sunmak. Bu 
noktada evde ya da okulda çocukla 
buluşan yetişkinlerin de hayatında 
kitap okuyor olmaları dünyanın en 
sıkı gözlemcileri olan çocuk-
lar açısından çok kıymetli 
bir teşvik. 
Okuyarak yolculuklara çı-
kabilmenin zevkini bir kez tadan, 

hayal gücüyle zaman ve mekândan 
bağımsız dilediği her an özgürce 
uçabileceğini kavrayan bir çocuğu 
artık hiç kimse kitap okumaktan 
alıkoyamaz. Böyle bir çocuktan 
daha iyi başka bir okur da düşü-
nemiyorum; çünkü çocuk, tıpkı 
oyunda olduğu gibi paralel dünya 
yaratan bütün kurguları çok ciddiye 
alır ve yaratıcılığın hakkını teslim 
eder. Kalbine dokunan hikâyeleri 
sahiplenerek, en dürüst sorularıyla 
yazarın ancak hayali olan samimi 
buluşmayı sağlar. Böyle bir temasın 
mutluluğuna da doyum olmaz. 

Prof. Dr. Sedat Sever: “Okuma kül-
türü edinmiş birey” yetiştirmek, eği-
tim sistemimizin ulaşması gereken 
en temel amacı olmalıdır. Düşünen, 
duyarlı okur yetiştirebilmek, ardı-
şık ve bilinçli çabalarla ulaşılacak 
bir amaçtır. Bunun için görsel ve 
dilsel birer uyaran olarak bebeklik 
döneminden başlayarak çocukların 
“nitelikli öğretici ve yazınsal kitap-
larla” buluşturulması, ailelerin temel 
sorumluluğu olmalıdır. 
Okulöncesi dönemde, etkileşime 
girdikleri nitelikli resimli kitapların, 
çocukların okula başladıktan sonraki 
başarılarında büyük fark yarattığı, 

bu çocukların daha iyi okur olmaya 
yatkın oldukları araştırmacılar tara-
fından yinelenmektedir.
 Okulöncesi, çocuklar için görsel 
okuma dönemidir. Bu dönemde 
sanatçılar tarafından yapılandırılan 
renk, çizgi ve sözcüklerin oluştur-
duğu metinlerle etkili iletişim kuran 
çocuklar, anlama ve anlatma beceri-
leri için kültürel bir birikim oluştu-
rur. Kavramsal gelişimlerine koşut 
olarak edindikleri duygu ve düşünce 
boyutlu yaşantıların; çocukların, hem 
ilerideki okul başarılarına olumlu 
katkılar sağlayacağı hem de yetişkin-
lik dönemindeki dilsel becerilerinin 
niteliğini etkileyeceği söylenebilir.
Dil ve anlam evrenlerine uygun 
nitelikli kitaplar, çocukların duygu 
ve düşünce eğitimlerini yaparak 
yaşayarak gerçekleştirecekleri doğal 
öğrenme ortamları hazırlar. Çocuğun 
çevresindeki yetişkinler, her gün 
düzenli olarak 20-30 dakika çocuk-
larla birlikte, kitapların tanıklığında 
yaratıcı serüvenlere çıkmalı; çocuk-
ların, okulöncesi dönemden başla-
yarak sağlıklı bir duygu ve düşünce 
eğitiminden geçirilmesi; Türkçenin 
ve görsel dilin (resmin) anlatım ola-
naklarıyla buluşturulması anne, baba 
ve tüm eğitimcilerin öncelikli sorum-
luluğu olmalıdır. 
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“Çocuğa görelik” son yıllarda sıklık-
la karşımıza çıkan bir tanımlama. 
Hatta çoğunlukla “ilkesel” gerek-
lilik düzleminde ele alınıyor. Nedir 
çocuğa görelik? Değişmez bir biçem 
denetiminden mi söz ediyoruz?

Ayşegül Utku Günaydın: “Çocuğa 
görelik” kavramını tartışmadan evvel 
edebiyatın tanımındaki muğlaklığa 
ve edebiyat söz konusu olduğunda 
ölçüt sorununun aynı şekilde de-
ğişken olduğuna dikkat çekmekte 
fayda var. Terry Eagleton, Edebiyat 
Kuramı adlı kitabında, “Belli ortak 
bünyevi özellikleri paylaşan, kesin ve 
değişmez değerlere sahip bir eserler 
kümesi anlamında edebiyat diye bir 
şey yoktur,” (27) diyerek edebiyatın 
daha tanımındaki muğlaklıktan söz 
eder ve çalışmasında neyin edebiyat 
sayılıp sayılmayacağı konusunda 
değer yargılarının çok etkili olduğu-
nu, bunun da zamana göre tamamen 
değişebileceğini belirtir.
Edebiyatı bir bütün olarak gören yak-
laşımın bir sonucu olarak kategori-
leştirme meselesi sürekli bir tartışma 
konusu olsa da uzun yıllar “çocuk 
edebiyatı yoktur, aslolan edebiyattır 
ve edebiyatın kendisi vardır” görüşü 
hâkim olmuştur. Bugün ise çocuk 

edebiyatının yayıncılık alanında da 
bir sektör olarak ülkemizde büyüdü-
ğünü görüyoruz. Çeşitli dergilerde 
en önemli 100 çocuk kitabı adıyla 
soruşturmalar yapılıyor. Bu seçimi 
yapanlar elbette yazar, eleştirmen 
ve yayıncı gibi kimselerden yani 
yetişkinlerden oluşan bir ekip. Lis-
telere ise genel olarak baktığımızda 
çocuklar için yazılmış en önemli 100 
çocuk kitabını değil, aslında seçimi 
yapan kişilerin çocukken okuyup 
en etkilendikleri, kendilerinde iz bı-
rakan kitaplar olduğunu görüyoruz. 
Dolayısıyla bu kitapların hepsinin 
çocuk kitabı olduğunu söylemek de 
mümkün değil. Ne Don Quijote ne 
de Binbir Gece Masalları çocuklar 
için yazılmıştır. Çocuk edebiyatı 
kavramını kullandığımızda öncelikle 
edebiyattan söz ettiğimizi unutma-
mamız gerekiyor. Edebiyat ve sanat, 
yaşama dair her konuyu belirli bir 
estetik kaygıyı gözeterek ele alabilir. 
“Çocuğa görelik” dediğimizde elbette 
kategorileştirmeden kaynaklı bir sı-
nırlamadan söz ediyoruz ama bunun, 
edebiyat ve sanatın doğasına aykırı 
bir sınırlandırmaya yol açmaması 
gerekiyor. Çünkü “çocuğa görelik” 
kavramı aynı zamanda farklı otorite-
lerin kendi bakış açılarını dayatma-
sına müsaade eden bir alan. Temel 
olarak çocuğa göreliğin hem içerikle 

ilgili hem de teknik bir konu oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Fakat belli bir 
dönemde koyduğunuz ölçütler başka 
bir dönemde tamamen değişebilir. 
Değer yargıları da değişkendir. Ede-
biyat kapsamına sokulmayan türlerin 
zaman içinde değişen algıyla edebi-
yatın içine girdiğini görüyoruz. Eag-
leton’ın da belirttiği gibi, “İnsanlar 
bir esere bir yüzyılda felsefe, sonraki 
yüzyılda ise edebiyat (ya da tersi) 
muamelesi yapabildikleri gibi, hangi 
yazıyı değerli buldukları konusunda 
fikir değiştirebilirler” (28). Dolayısıyla 
bugün sınırlandırdığınız, ölçütlerini 
belirlediğini sandığınız “çocuğa 
görelik” kavramının bir zaman son-
ra değişebileceği göz ardı edilme-
melidir. “Çocuğa görelik” deyince 
kavrama içkin bir durumdan yani bir 
sınırdan söz ediyoruz. Bu hem içerik 
hem teknik açıdan kuşatıcı bir sınır. 
Dolayısıyla çocuklar için yazarken 
elbette hiçbir sınır yoktur diyemeyiz. 
Ama belli konuları, bu edebiyatın dı-
şında tutmak asıl kısıtlayıcı yaklaşım 
olacaktır. Aynı zamanda sansürün 
sanatın içine sızarak doğallaşması-
na neden olma gibi bir tehlikeyi de 
içinde barındırmaktadır. Her konu, 
hitap edilecek kitlenin düşünsel ve 
duygusal yönden algısına ve gereksi-
nimlerine uygun biçimde anlatılabi-
lir. Bu noktada da dil, üslup ve anlam 
katmanları devreye girecektir. 

Çocuğa 
görelik, 
denetim, 
sansür… Ayşegül Utku Günaydın
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Filiz Özdem: “Çocuğa görelik” diye 
nitelediğiniz, bence sadece yazılan 
metnin hangi yaş grubuna yönelik 
olduğuyla ilgili. Üç yaşında bir ço-
cuk için yazılan ile on yaşında bir 
çocuk için yazılan metin arasında 
cümle uzunluğu, soyut kavram kulla-
nımı, betimlemeler, metin uzunluğu, 
konunun ele alınış biçimi açısından 
bazı farklılıklar olmasıdır. Ama “ço-
cuğa görelik” hiçbir zaman “çocuk 
bunu anlamaz, basit olsun, anlaşılır 
olsun, aman ürkütmesin, sakın kor-
kutmasın” düzeyinde bir indirgeme-
cilik de değildir.

Mehmet Erkurt: Aslında öyle değil. 
Olmamalı da. Özellikle “değişmez-
lik” açısından. Çünkü çocuğa bakı-
şımız, ona yaklaşımımız, dolayısıyla 
onu anlayışımız zaman içinde deği-
şiyor, evriliyor. Elbette bu evrimin 
niteliksel bir geriye gidişe karşılık 
gelmesi de mümkün. Hatta zamansal 
artsüremi hiç hesaba katmadan bile, 
eşsüremli olarak kültürlere baktı-
ğımızda, “çocuğa görelik”in, belli 
asgari müştereklere bağlı kalarak 
değişkenlik gösterdiğini görüyoruz. 
Alman ya da İskandinav edebiya-
tındaki çocuğa görelik ile bizim 
anladığımız çocuğa görelik arasında 
ciddi farklar var. En temel farklardan 
biri, bizim bu yaklaşımı pek çok ko-
nunun, durumun, unsur ve insanın 
tümden çocuk edebiyatının dışarıda 
tutulması olarak anlamamız. Avrupa 
çocuk edebiyatında ise çok daha zen-
gin bir konu, bağlam ve insan çeşitli-
liği görüyoruz; orada çocuğa görelik, 
bu konuların nasıl anlatılacağı nok-
tasında devreye giriyor… Edebiyatın 
doğal zenginliğini çocuğun okuma 
deneyimine dahil edecek “görelik”, 
kuşkusuz, bu sonuncusu.

Miyase Sertbarut: Yazdığınız metin 
çocuk için de anlaşılır bir dildeyse, 
çocuğun ilgisini çekip onu heyecan-
landırıyorsa ona göredir. Çocuğa 

göreliğin bir standardı yok, her çocu-
ğun kimyası farklı. Metnin varoluşu 
okurla tamamlanır, her okurda farklı 
bir nitelik kazanması da bundandır. 
“Göre”yi ancak okurun kendisi dile 
getirebilir. Çocuk, “Bu kitap tam 
bana göre!” demişse bize, “Hayır, o 
değil, şu sana göre,” diyemeyiz. So-
nuçta bir terzi gibi çocuğun beden 
ölçüsünü alıp potluk vermeyen bir 
palto dikmeye çalışmıyorsun. Çocuk 
yalnızca bedensel değil zihinsel ola-
rak da sürekli hareket hâlinde; zaten 
ölçü almak, ölçü belirlemek edebiya-
tın özgürlük vaat eden misyonuna da 
aykırı. Ayrıca edebiyatın kıymetlisi 
ölçü bozandır. Bu tabir hem yetişkin 
hem çocuk edebiyatı için geçerlidir. 

Çocuk için yazarken özel bir dil ve 
üslup oluşturmak gerekir mi? Ço-
cuğa ulaşmak bir “seslenebilme” 
sorunu olarak ele alınabilir mi? 
Yoksa klişe bir ifadeyle, aslolan iyi 
edebiyat mıdır? 

Ayşegül Utku Günaydın: Elbette 
çocuk edebiyatı kavramını kullan-
dığımızda da aslen edebiyattan söz 
ediyoruz, dolayısıyla belirli bir kitleyi 
hedef alan bu edebiyatın da estetik 
kaygıları vardır. Her konu çocuğa an-
latılabilir dedikten sonra aslında ne-
yin nasıl anlatılacağı sorunu devreye 
giriyor. Çocuk edebiyatı üreticileri ise 
yetişkinlerden oluşmaktadır. Yetişkin 
bir yazarın çocuk gözüyle görmesi 
mümkün olmasa da onun bakış açısı-
nı yakalaması mümkündür. Anlattığı-
nız konu bir kenara, nasıl anlattığınız 
önemli ise doğal olarak özel bir dil 
ve üslup oluşturma gerekliğinden 
söz edebiliriz. Ama bu, “çocuksuluk” 
anlamına gelmez. Aslolan her zaman 
edebiyat olsa da hitap edilen yaş 
grubunun dil ve anlam evrenine uy-
gun bir metin oluşturmak önemlidir. 
Savaş veyahut taciz gibi bir konu da 
çocuk edebiyatının konusu olabilir. 

Burada dil, üslup, kurgu, düşünsel 
yön, haz yönü gibi zaten edebiyat de-
diğimizde kendiliğinden söz konusu 
olacak pek çok ölçüt devreye girecek-
tir. Yaş grubuna göre metnin hacmi, 
cümlelerin yapısı, uzunluğu gibi tek-
nik konular da önemli ölçütler olarak 
karşımıza çıkar. 

Filiz Özdem: “Aslolan iyi edebi-
yattır”a klişe demek biraz haksızlık 
bence. Çünkü bu genel geçer ve tar-
tışmasız bir durumu bildirir. Ayrıca 
“konu” da günah keçisi olamaz; çün-
kü mesele ne anlatıldığı değil, nasıl 
anlatıldığıdır.

Mehmet Erkurt: İyi edebiyatı temel 
alıp, bir “seslenme” endişesini de 
beraberinde taşırsak, yani edebiyata 
sadık kalıp, türe adını veren kitlenin 
de bilincinde olursak, gerçekten 
çocuklar için anlamlı, okunmaya 
değer ve okunması zevkli eserler 
kaleme alabiliriz. O zaman öyküsü 
ilginç, anlatımı merak uyandıran; 
çocuğun kendiliğinden zengin 
hayal gücüne eşlik edebilecek, ona 
sorular sorduracak; onda olumlu, 
anlamlı ve kalıcı bir tat bırakacak 
eserlere ihtiyaç duyduğumuzu, türü 
“özel” kılanın da bu olduğunu hep 
hatırlarız. Oysa biz yetişkinler, daha 
“seslenebilme” aşamasında sorun 
yaşıyoruz. Öncelikle çocuğa seslen-
diğimizi, okurumuzun o olduğunu 
büyük ölçüde unuttuk. Ebeveynin, 
öğretmenin, hatta içimizdeki eğitici 
yetişkinin onayını önemsediğimiz, 
diğer bir deyişle denetim eşiğini 
geçmeyi ciddiye aldığımız kadar 
çocuğun kitaptan alacağı zevki 
umursadığımızı gönül rahatlığıyla 
söyleyebilir miyiz? Eğitsel kaygı-
larla edebiyattan soyutlanmış bu 
onayın somut varlığı hem seslenilen 
kişinin kim olduğu, hem üretilmesi 
gerekenin “edebi metin” olduğu 
konusunda kafalarımızı ne yazık ki 
epey karıştırmış durumda.
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Miyase Sertbarut: “Aslolan iyi ede-
biyattır” ifadesini “klişe” diyerek yo-
lun kenarına çekmiş olsanız da biz 
onu yine yola dahil edelim. Çocuğa 
ulaşmanın yolu ise onun şapkasını 
takmaktan geçer. Bu empati şapka-
sıdır, hatta empatiyi de aşıp bizzat 
o olmaktır. Samimi olmazsan kafan 
o şapkaya sığmayacak kadar irileş-
miş, bıngıldakların çoktan kapan-
mış demektir. Açalım biraz. Çocuk 
edebiyatı eserlerinde doğal olarak 
karakterler genellikle çocuktur. Bu 
karakterler konuşurlar; duyguları, 
düşünceleri, korkuları, hayalleri, 
hayaletleri vardır. Sen yazar olarak 
kendini gerçekten o çocuğun yerine 
koymazsan okur senin rol kestiğini 
anlar. Bağırarak konuşsan bile seni 
duymayabilir, hatta bu kez kendisi 
sağır rolü oynayabilir. Ama ger-
çekten samimiysen fısıldaman bile 
yeter. 

Çocuk ve gençlik kitaplarında her 
dönem “tabu” sayılan konular oldu. 
Cinsellik, taciz, ölüm, engellilik, 
alternatif inançlar ya da inançsız-
lık vb. gibi... Geldiğimiz aşamada 
durum nedir? Yazar ve yayıncıların 
bu konuları işlemek konusundaki 
isteksizliğini nasıl yorumlarsınız? 
Bu zorlanmanın bir kaynağı olarak, 
çocuğun sezgi ve algılarına gü-
vensizlikten söz edebilir miyiz? Bir 
diğer açıdan yazarın konuyu işleyiş 
mahareti de önemli bir belirleyen 
değil midir? 

Ayşegül Utku Günaydın: Çocuğa 
görelik kavramı tam da bu sözü edi-
len “netameli” konularda karşımıza 
çıkıyor. Kitap seçicileri ve üreticileri 
yani çocuklara kitabı sunan kişiler 
olarak zaman zaman onları “koru-
mak” amacıyla yaşamdan soyutlayan 
bir yaklaşım benimseyebiliyoruz. 
Bu da aslında okur olarak çocukla-
ra güvenmemek anlamına geliyor. 

Korumak adı altında zaman zaman 
denetim yüceltilip çocuğun zekâsı 
küçümseniyor. Çocuk, gerçek yaşam-
dan soyutlanıyor. Bunun bir de sa-
natsal ve estetik boyutu var elbette. 
Çocuk edebiyatında işlevselliğin ön 
planda olması da sorunlu bir yakla-
şım. Elbette eğitici bir tarafı olabilir 
ama çocuk edebiyatı söz konusu 
olduğunda zaman zaman haz ilkesi-
nin göz ardı edildiğini söyleyebiliriz. 
Cinsellik, taciz, ölüm gibi konuların 
anlatımında ise yazarın mahareti ön 
plana çıkar. Usta bir yazar cinsiyet 
ayrımcılığı, farklılıklar gibi konuları, 
eserinin ana teması olmasa bile satır 
arasında, arka planda bir zenginlik 
olarak sunabilir. 

Filiz Özdem: Demin belirttiğim 
gibi… Mesele ne anlatıldığı değil, na-
sıl anlatıldığıdır. Çocuk kitaplarında 
taciz gibi cinsel içerikli bir mesele el-
bette söz konusu edilebilir. Bir çocu-
ğa ölüm, şiddet vb. konuları anlatmak 
bir “tabu” değil benim gözümde. 
Çocuğun sezgi, algı ve hayalleri 
yetişkinlerin dünyasından çok farklı 
çalışır. Yaptığı sanata “ham sanat” 
(art brut) diyen, çocuklardan ve 
delilerden esinlenen Dubuffet’yi 
hatırlayınız. 
Yetişkin dünyanın, çocukların oku-
ma serüveninde kapıldığı korku ve 
endişeler çoğu zaman gereksizdir. 
Ancak çocuklar birer yetişkin olma-
dığına, yeterince bilgi ve deneyime 
sahip olmadığına, bütün kararlarını 
kendileri alabilecek yaşta olmadı-
ğına, ruhsal gelişimlerinin sağlıklı 
ilerlemesini gözetmek yetişkinlere 
düştüğüne göre de korumacı ve sınır 
koyucu bir tavır da olmalıdır hâliyle. 
Tabudan ziyade, ilke olarak belle-
diğimiz bazı meselelerimiz vardır: 
Cinsiyetçilik, ırkçılık, çeşitli ayrım-
cılıklar, engellilik durumlarına karşı 
hassasiyetsizlik vb. konulara hayır 
demek gibi… 

Aslolan bence her zaman yazarın 
maharetidir.

Mehmet Erkurt: Güvensizliğimiz 
çocuğa mı, yoksa kendimize mi? 
Bize zor görünen konulardan kaçışa 
neden olarak çocuğu göstermemiz, 
en iyi ihtimalle bir kavram karma-
şası. Kaçan bizleriz aslında. Kendi 
yetiştirilişimizde “tabu” olmuş mese-
lelerle yüzleşmemiz gerekebileceği 
ihtimali yüreğimizi ağzımıza getiri-
yor. Biz bunlar üzerine kendi aramız-
da, hatta kendimizle bile doğru düz-
gün konuşmamışken, çocukla nasıl 
konuşabileceğimizi hayal dahi ede-
miyoruz. Çocuğun “kafası karışacak” 
diye kaygılanıp duruyoruz. Özellikle 
de bu kaygıyı, kitapları çocuğa ulaş-
tıracak olan yetişkinlerin, ebeveyn 
ve öğretmenlerin taşıyacağını ön-
görerek davranıyoruz. Belki de şunu 
sormalıyız kendimize: Korktuğumuz 
şey çocuğun kafasının karışması mı, 
yoksa her kafası karışan çocuğun 
bu karışıklığı gidermek için doğru-
dan başvuracağı o sıradan eylemin 
kendisi, yani sorular soracak olması 
mı? Bunu açıklığa kavuşturmadan, 
ne yazar olarak mahir kalabiliriz ne 
de edebiyatla çocuk arasında o hayal 
ettiğimiz köprü olma görevini göre-
biliriz.

Miyase Sertbarut: Bu tabu konular 
dünyanın en gelişmiş ülkesinden 
en az gelişmiş olanına kadar az ya 
da çok benzer tepkilerle karşılanır. 
Bireyler kültürüne, eğitimine, ka-
sabasına göre bir bakış açısı edinir 
ve kitaplara da o pencereden bakar. 
Sanırım tabu sayılan konuların kitap-
lara girmesinden rahatsızlık duyul-
ması, tarihsel süreçte kitaba yükle-
nen kutsallıktan kaynaklanmaktadır. 
Kutsal kitapların yüklendiği misyon 
insanlara “doğru yolu göstermek” 
olduğundan, DNA’mıza işlemiş olan 
bu bakış, bugünün kitaplarında da 
benzer misyonlar arar ve belli ahlaki 
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çerçevelerin dışına taşılmasından 
rahatsızlık duyar. Aynı muhafazakâr-
lık sinema, televizyon ve internet 
karşısında böylesine kuvvetli değil-
dir. Çünkü gelişmiş bir teknolojiye 
dayalı bu sistemler kutsal kitaplar-
dan yüzlerce yıl sonra icat edildi-
ğinden yakasını bu bakış açısından 
kurtarabilmiştir. Bel altı espriler bile 
içeren animasyonlarda “geri zekâlı” 
ifadesine çocuğuyla birlikte kahkaha 
atan bir ebeveyn, aynı sözü kitapta 
gördüğünde aşırı tepki gösterir, ne-
deni işte genlerinde kitabın “kutsal” 
olarak kodlanmış olmasındandır. 
Yayınevleri eninde sonunda ticari 
kurumlardır; kitabı okula, ebeveyne 
beğendirmek ister, pazarlama alanı 
sınırlıdır. Bu yüzden kimsenin ba-
şını ağrıtmayacak ve satılması zor 
olmayacak kitaplara ağırlık veriyor 
olabilirler. Kitaptan daha özgür olan, 
teknoloji barındıran ve özgür plat-
formlar kullanabilen diğer kurgusal 
sanatlardaki tür ve konu çeşitliliği 
zaman içerisinde çocuk edebiyatına 
da özgürlük kazandıracaktır.

Son dönemde çocuk kitaplarında 
denetim ve sansür sıkça gündeme 
gelen konulardan biri. Konuyu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Yazar, çe-
virmen, çizer, yayıncı gibi işi kitap 
üretmek olan aktörlerin dışında 
herhangi bir denetim gerekli mi? 

Ayşegül Utku Günaydın: Çocuk 
kitaplarının ana üreticisi yayınevleri-
dir. Yayınevi aslında bir prodüksiyon 
şirketi gibi çalışır. Bu sürece çeviri 
kitaplar açısından bakarsak yayın-
cının en baştaki asıl işinin, seçmek 
gibi görünse de elemek olduğunu 
belirtmek gerekir. Yayıncı okuduğu 
iki yüz kitaptan ancak birini yayım-
lar. Dolayısıyla seçim aynı zamanda 
bir eleme işidir. Türkçeye kazandı-
rılması ve çocuklarla buluşması ge-
rektiğini düşündüğü -elbette başka 

parametreler de var- kitapların hakla-
rını alır. Bu noktada ticari kaygılar ve 
sektörün durumu vs. gibi unsurları 
ayrı bir yere koyarsak çeşitliliğe yer 
vermesi, yayıncının önemli ilkelerin 
biri olmalıdır.
Türkçe edebiyat eserlerinde de farklı 
bir durum olduğunu söyleyemeyiz. 
Kuruma gelen dosyalar içinde yayın-
cının asıl işi elemektir. Bu da genel-
likle bir kurulun kararı sonucu olur. 
Yani zaten uzman olan birden fazla 
kişi, metnin yayımlanmasına karar 
vermiştir. Yayımlamaya karar verdiği 
dosya artık alanının uzmanı olan 
bir editörün elinde hazırlanmalıdır. 
Bu noktada editör dil, üslup, çocuğa 
görelik gibi tüm konularda yazarı, 
illüstratörü ve tasarımcıyı yönlendi-
recek kişidir. 

Filiz Özdem: Bu kesinlikle yayınev-
lerinin meselesidir. Bunun dışında 
bir denetim ve sansür hiçbir şekilde 
kabul edilemez.

Mehmet Erkurt: Bu konu gündem-
den hiç düşmüyor aslında. İlk soru-
nuzu, “çocuğa görelik” kavramını 
hatırlatmak istiyorum. Biz “çocuğa 
görelik”i zaten sansürle tanımlıyoruz. 
Çocuk için ölçüsüzce azalan, eksilen, 
daralan bir edebiyat arayışındayız 
sürekli. Nasıl anlatmıştan çok neyi 
anlatmış noktasındayız. Kendimize 
güvenmediğimiz noktada, edebiyat 
alanının dışında kalan uzmanlıkları 
devreye sokmayı hayal ediyoruz. 
Hâlbuki yayınevi ve editörler bunun 
için var. Yayımladığı kitaptan ve 
okurundan sorumlu bir yayınevi ve 
editör, zaten yayına hazırlık sürecin-
de metni, konuyu, işlenişini pek çok 
açıdan ele alır. Gerektiğinde o metni 
ya da içindeki belli bir bölümü farklı 
uzmanlara danışabilir. Bunu hem 
kurgunun sağlamlığı hem metnin 
niteliği hem de okurun iyiliği için 
yapar. Aldığı bilgi ve önerileri, yazar-
la birlikte, edebi ifade ve kurgu sınır-

ları içinde metne işler, dönüştürür… 
Ardından okurlar, diğer bir deyişle 
eleştiri kurumu devreye girer. Eleş-
tiriler ve beğeniler ışığında metin 
yaşar ya da yok olur. Onun yaşayışı 
ya da yok oluşu, yeni doğacak metin-
ler için yol göstericidir… Çocuklarla 
okudukları metinler üzerine konuşa-
cak, “okur” yetişkinler olduğu sürece, 
bu eleştiriler duyulur ve yapıcı hâle 
gelir. Bu doğal akışın dışında kalan 
her türlü denetim, kültürel özellikler 
ya da kısıtlı ölçütler ışığında sansüre, 
tektipleştirmeye, ahlakçılığa zemin 
sağlayacaktır.

Miyase Sertbarut: Saydığınız bu 
dört aktör yeterince emek harcıyorsa 
başka hiçbir şeye gerek yok. Peda-
gog, hukukçu, diyetisyen işin içine 
girerse bu sıkışmışlıkla yazarın üre-
teceği artık edebiyat değil, ders kita-
bı niteliğinde başka bir şeydir. Çocuk 
kitabı şüpheli bir paket değildir, po-
lis çağırmak yerine açıp okumalı ve 
gerekiyorsa usulünce eleştirilmelidir. 
Sakıncalı görülen kitap bile çocuk-
larla tartışılmalı, bakalım bizim eleş-
tirdiğiniz noktaya o nasıl bakıyor? 
Böylece olumsuzluklar içeren bir 
kitabın nasıl ele alınması gerektiğini 
ona da göstermiş oluruz. “Hayır, onu 
okuma, ben senin için daha doğru-
sunu seçtim,”  diyemezsiniz; çünkü o 
çocukla kitapçıya ömür boyu birlikte 
gidemezsiniz. Seçmeyi ve eleştirme-
yi kitap üzerinde birlikte yorum ya-
parak çocuğa kazandırabilirsiniz. 
Pedagoglar eğitici kitaplara dahil 
olabilirler, bunda bir sorun yok. 
Ama çocuk edebiyatının misyonu 
eğitimin bir parçası olmak değildir. 
Edebiyat sınırları aşmaya meyillidir. 
Sözcükleri, duyguları, düşünceleri 
sansür ve denetimle kısıtlarsan iş-
levini yerine getiremez. Yazarın ve 
okurun oyun alanı, dışarıdan birinin 
işaret ettiği dar bir bahçe değildir. 
Yazan ve okuyan insan (Elbette ço-
cuklar da insandır!) o bahçede fazla 
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oyalanmaz, duvara çıkmak, öteye 
bakmak, çoğu zaman da duvarın 
üstünden atlayıp diğer tarafta dolaş-
mak ister. Tüm sanatlar bir şey inşa 
ederken bazı şeyleri de yıkmak zo-
runda, bunun önüne geçilemez.

Çocuk edebiyatında pedagojik 
bakış temel bir kriter olarak görüle-
bilir mi? Daha da ileri götürürsek, 
edebi metinler pedagojik bir otori-
teye tabi olmalı mıdır? Sağlıklı işle-
yen bir süreçte, pedagoji gibi farklı 
disiplinlerin çocuk kitaplarına ne 
tür katkılarından söz edebiliriz ve 
işin mutfağında bu katkı nasıl kur-
gulanmalı?

Ayşegül Utku Günaydın: “Sorun 
odaklı edebiyat”tan ya da örneğin 
disleksik çocuklara kitap üretimi 
gibi özel bir konudan söz ediyorsak 
editör, elbette ihtiyaç varsa farklı uz-
manlık alanı olan kişilerden destek 
alabilir. Ama bir edebiyat metnini 
zorunlu olarak pedagojik bir otori-
teye tabi tutmanın başka bir deyişle 
edebiyatı denetleyici bir otoritenin 
altına bağlamanın çok çeşitli sakın-
calara yol açabilecek bir tutum ol-
duğunu belirtmek gerekiyor. Elbette 
farklı alanlardaki uzmanlar, yayınevi 
talep ettiği takdirde belli noktalarda 
katkı sunabilirler ama bunu tümden 
bir onay mekanizmasına bağlamak 
sağlıklı değildir çünkü pedagogun 
uzmanlık alanı pedagojidir, edebiyat 
değildir. Burada sağlıklı bir işbirli-
ğinden söz edebiliriz ancak.

Filiz Özdem: İşin mutfağında peda-
gojik otoritenin bir katkısı olamaz, 
olmamalıdır da… Her yayınevinin 
bir yayın kurulu vardır herhâlde. 
Bu, yayın kurulunun ve editörlerin 
işidir. Sonuçta bir ders kitabı değil, 
bir edebiyat ürünü söz konusu edi-
len. Çocuk kitaplarının temel derdi 
illa eğitici, öğretici olması değildir. 

Kitapların temel değeri, sadece 
çocuklar için değil, yetişkinler için 
de özgürleştirici, yeni pencereler ve 
dünyalar açıcı olmasıdır. Hayal dün-
yamızı zenginleştirmesidir. Düşün-
mediğimiz, bakmadığımız alanlara 
eğilmemizi sağlamasıdır. Kendimizi 
ve dünyayı tanımamız, anlamlandır-
mamız için yoldaşlık etmesidir.

Mehmet Erkurt: Tekil bir otoriteye 
tabi olmaktan söz ettiğimizde, aslın-
da liyakati konuşmuş oluyoruz. Bir 
metnin edebi niteliğini, öyküleme 
yetkinliğini, anlatım gücünü, estetik 
hissini, kurgusal mantığını, dilsel 
zenginliğini, kendini okutma bece-
risini ve “çocuğa görelik”ini tek bir 
disiplinin kriterlerine bağlamak ve 
bu disiplini pedagoji olarak sapta-
mak mümkün mü? Çünkü çocuk 
edebiyatı, bunların hepsini, hatta 
daha fazlasını içeriyor. Tek bir kriteri, 
tek bir disiplini temel alabilir miyiz? 
Önce o disiplindeki ölçütlerin neyi 
temel aldığını, ne kadar kapsayıcı 
olduklarını ve dünyadaki kültürel 
zenginliği, farklılığı kavrayabilecek 
bir evrenselliği içerip içermediğini 
sorgulamamız gerekmez mi? O ne-
denle bir önceki soruya dönüyor ve 
bir soru da ben ekliyorum: Edebiyata 
ve okuruna karşı sorumlu yayınev-
leri; yayımladıkları metinler üzerine 
gerektiğinde elbette pedagogları da 
kapsayacak şekilde farklı disiplin ve 
mesleklerde uzmanlaşmış kişilerle 
konuşacak editörler; nitelikli okurlar 
ve yapıcı eleştirmenler var olduğu 
sürece, gerçekten verimli ve anlamlı 
bir işbirliğinden söz etmiş olmaz 
mıyız?

Miyase Sertbarut: Bir kitabın ön 
kontrolü yazar ve editörle sağlanır, 
sonrası okurlara bırakılmalıdır. 
Ciddi bir yayınevi iyi editörlerle 
iyi yazarlarla çalışır. Bir hikâye 
anlatıyorsan bu hayata dairdir ve 
hikâyeler sonsuz derecede çeşitlidir. 

Vahşet sergilemiyorsan, cümlelerin 
kötünün tarafında yer almadığını 
duyumsatıyorsa çocuğun ruhuna 
zarar vermezsin. Kitabın künyesine, 
kapağına “Şu pedagogdan onaylıdır,” 
ibaresi yalnızca ebeveyni tavlamak 
için yazılabilir, ama bunun perde 
arkası çok farklı da olabilir. Bir örnek 
vereyim. Yıllar önce tv için çocuk-
lara yönelik bir dizi film senaryosu 
yazmamı istemişlerdi. Ajans sahibi 
gururla “Profesör A. Y. de senaryoyu 
onaylaya cak,” demişti. Şaşırmış “Ger-
çekten bunca sayfayı okuyacak mı?” 
diye sormuştum. Çünkü A. Y. çocuk 
psikiyatrisi alanında ünlü biriydi, 
yoğun çalışıyordu, zaman bulamaz 
diye düşünmüştüm. Aldığım cevap 
şuydu “Hayır, yalnızca onaylayacak.” 
İşin ne hâle dönüşebileceği sanırım 
anlaşılıyordur.

Toplumsal cinsiyet,  her türlü 
ayrımcılık ve farklılıklar konusunda 
çocuk ve gençlik edebiyatında ne 
durumdayız?

Ayşegül Utku Günaydın: Üretimin 
tam ortasında yer alan ana mekaniz-
ma olduğu için burada yine ilk başta 
en büyük sorumluluğun yayıncıya 
düştüğünü söyleyebiliriz. Yayıncı 
kendisine iletilen dosyaların herhan-
gi türden bir ayrımcılığa işaret et-
mediğinden emin olmalıdır. Türkçe 
bir eserden söz ediyorsak yazarı yön-
lendirecek kişi de odur. Toplumsal 
cinsiyetin çocuk edebiyatındaki yeri 
konusunda durumumuzu dünya ile 
karşılaştıracak olursak geride oldu-
ğumuzu ama son yıllarda bu soruna 
olan duyarlığın arttığını belirtmek 
gerekiyor. Farklılıkların zenginliği 
teması altında artık çok daha fazla 
kitap üretiliyor. Yayıncılar da yazar-
lar da bu meseleler üzerine çok daha 
fazla kafa yoruyorlar. Yine de hâlâ 
farklılıkları anlatan kitaplardan çok 
hoşlanılmadığını görüyoruz. Örne-
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ğin farklı beslenme biçimlerinden 
tutun farklı cinsel yönelimleri anla-
tan kitaplar artık yurt dışında çokça 
üretiliyor. Bu konular, bu yüzyılın 
gereği olarak pek çok kitabın içine 
yerleşmiş durumda. Ama Türkiye’de 
“çocuğa görelik” ilkesi, örf ve âdetle-
re uygunluk gibi kriterler adı altında 
bu kitapların yayımlanmasını hoş 
karşılamayan bir okur kitlesi olduğu-
nu görüyoruz. Ebeveyn, kütüphaneci, 
öğretmen gibi seçiciler; kendisi, 
çocuğu ya da öğrencisi için bu kitabı 
önermeyebilir elbette ama toplatıl-
masını, yok edilmesini, bu tür kitap-
lar basılmamasını talep etmek doğru 
değil. Çocuk edebiyatı alanında 
eleştiri geleneğimiz henüz çok ge-
ride ama gelişeceğinin emarelerini 
de görmekteyiz. Eleştirdikçe üretim 
anlamında da daha iyi bir konuma 
geleceğiz.

Filiz Özdem: Sürekli bilgisayar ba-
şında çalışan biri olarak ne yazık ki 
bütün yayınevlerinden çıkan kitapla-
rı takip etmem mümkün olmadığın-
dan bu konuda bir cevap veremem. 
Ama Yapı Kredi Yayınları olarak 
kendi yayımladığımız kitaplarda bu 
konulara karşı hassas yaklaşmaya 
çalışıyoruz.

Mehmet Erkurt: Cinsellikten çekin-
diğimiz kadar cinsiyetçilikten uzak 
dursak, çocuk ve edebiyatla birlikte 
hepimiz hak ettiğimiz ferahlığa 
kavuşacağız… Çocuk kitaplarındaki 
olası ayrımcı ifadeler konusunda on 
yıl öncesine göre daha uyanık ve 
duyarlı olduğumuz bir gerçek. Hiç-
bir insan grubuna yönelik doğrudan 
olumsuzlayıcı ifadeleri bilinçli ya 
da bilinçsiz kullanmak eskisi kadar 
kolay değil.  Hem o kadar kolay 
gözden kaçmıyor hem de boş verilip 
geçilmiyor. Artık bir yazarın ya da 
yayınevinin uyarılması, eleştirilmesi, 
afişe edilmesi çok daha kolay. Ama 
cinsiyet rolleri, cinsel yönelim fark-

lılıkları gibi “kutsallaştırılmış” aile 
şablonunun dışına çıkan konularda 
kalıplarımız ne yazık ki hâlâ çok 
sağlam.

Miyase Sertbarut: Daha iyi olaca-
ğımız yönünde umutluyum. Çeviri 
kitaplar bize bu alanda da yol göste-
riyor diyebilirim.

Çocuğa kitap seçen yetişkinlerin 
-ebeveyn, öğretmen, kütüphaneci 
vb.- rolü ve sorumlulukları genelde 
üzerinde pek durulmayan bir 
konu. Bu süreç sağlıklı yürüyor mu 
sizce? Yetişkinlerin okur kimlikleri 
tartışmalıyken, seçici rolleri nasıl 
değerlendirilmeli?

Ayşegül Utku Günaydın: Çocuk 
edebiyatı alanında Türkiye’de öğ-
retmenler ve ebeveynler epey söz 
hâkimi. Zaman zaman korumacı yak-
laşımın bir sonucu olarak, çocuklara 
tacizi, savaşı, ölümü, aşkı, cinsiyet 
ayrımcılığını, engelliliği anlatan 
kitapların “çocuğa görelik” ya da örf 
âdetlere uygun değil gerekçesiyle 
“sakıncalı” bulunabildiğini görüyo-
ruz. Hatta bazen kitap hiç okunma-
dan, sosyal medya üzerinden paylaşı-
lan görsel ve yorumlarla bağlamına 
bakılmadan kitabın toplatılmasına 
ilişkin kampanyalar yapılabiliyor. 
Zaten ana akıma hitap edecek eser-
lerden farklı olarak sınırlı bir kitleye 
ulaşacak bu tür kitaplara, yazarlar 
da yayıncılar da bir miktar daha me-
safeli. Kitap seçimi çok önemli bir 
konu. Bu noktada her çocuk ayrı ayrı 
değerlendirilmelidir. Her çocuk ede-
biyatı yapıtının tüm çocuklara hitap 
etmesi mümkün değildir. Çocukları 
birey olarak görüp, beğenilerini 
hafife almamak, okur olarak onlara 
güvenmek gerekiyor.

Filiz Özdem: Önemli bir konuyu 
vurgulamışsınız. Genelleştiren, top-

tancı bir bakış açısıyla bir yorumda 
bulunmak doğru olmaz. Bu konuda 
çok duyarlı ebeveynler, çok iyi öğ-
retmenler, şahane kütüphaneciler 
olduğu gibi –örneklerini gördüğüm 
için söylüyorum– hiçbir şekilde etki-
si, bilgisi, merakı ve sorumluluk duy-
gusu olmayanlar da var. Ayrıca pek 
güzel söylediğiniz gibi “okur kimliği 
tartışmalı” durumlar da ezici bir ço-
ğunluğu oluşturuyor. İyi eğitimli (iyi 
eğitimli olmak her zaman nitelikli 
okur kimliğini yaratmayabiliyor) 
ama tartışmalı kişilikler, aşırı koru-
macılar da var, onları da unutmaya-
lım. Doğrudan değiştiremeyeceğimiz 
meseleler için kendimizi paralamak 
enerjimizi boşa harcamak olur, bu-
nun için hepimizin iyi bildiği işe 
var gücüyle asılıp üretmeye devam 
etmekten başka yapacağı yok bence. 
İyi örnekleri üretmeye devam edece-
ğiz, inatla, ısrarla…
Bir de yetişkinlere, takip ettikleri, 
yayınlarına güvendikleri yayınevi 
kitapçılarına çocuklarını götürüp 
onları kitaplarla baş başa bırakarak 
kendi özgür iradeleriyle seçim yap-
tırmalarını da öneririm.

Mehmet Erkurt: Çocuğun özellikle 
belli bir yaşa kadar kitaba erişimi 
ancak belirttiğiniz yetişkinlerin 
aracılığıyla mümkün. Dolayısıyla 
bu yetişkinlerin çocuk edebiyatına 
nasıl yaklaştıklarının, yani okur 
kimlikleriyle var olma biçimlerinin 
önemi tartışılmaz. Burada hem 
edebiyatı hem de okuru zora sokan 
önemli etmenlerden biri, çocuk 
edebiyatına “edebiyat” olarak ba-
kamamaktan ileri geliyor. Çocuk 
edebiyatını hâlâ eğitsel değerlere 
ve bir şeyler öğretmeye öncelik ver-
mesi beklenen, çocuklara birörnek 
“doğru” hayatlar sunması istenen 
steril metinler olarak tanımlamış 
edebiyat okurları sayıca hiç de az 
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değil. Dolayısıyla, okur kimliğinden 
hiç şüphe duymayacağımız yetiş-
kinlerin bile edebiyatla kurduğu 
ilişkinin niteliği, çocuk edebiyatı 
söz konusu oldu mu, bir kavram 
karmaşası içinde düşüşe geçebili-
yor. Bizler çocuk edebiyatını eğitici 
yetişkin gözlüğüyle okuduğumuz, 
çocuğu da bir eğitim nesnesinden 
öte görmediğimiz, edebiyatın kap-
sayabileceği konuların ve çocukta 
uyandıracağı soruların zenginli-
ğinden ürktüğümüz sürece, evet, 
belirttiğiniz aktörler çocuğu kitap-
larla buluşturmaya yine devam ede-
cekler, ama şu soru hep muhatapsız 
kalacak: Bu anlık buluşmaların 

ardından edebiyat nereye gidecek, 
okurluk nereye?

Miyase Sertbarut: Çocuklarla bir 
araya geldiğim pek çok okulda öğ-
retmenler genelde “Çocuklar okudu, 
çok beğendi,” derler. Ben de hep şu 
cümleyi duymayı hayal ederim: “Ben 
de okudum.” Bazen duyuyor, çok 
seviniyorum. Tamamen karamsar 
değilim, öyle ebeveynler gördüm ki 
söyleşi günü işi gücü bırakıp okula 
geliyor. Çünkü evde kendisi de oku-
duğu için yüz yüze teşekkür etmek 
istiyor. “Okumayı sevmeyen oğlum, 
kitabınızla sevmeye başladı,”  diyen-
ler oluyor. Kitap seçimine gelince 

günümüzde çocuklar, ebeveyni karşı 
çıksa da istediği kitabı “olay çıkar-
tarak” aldırabiliyor. Tabii daha çok 
9 yaş ve üstü okur bunlar. Okuma 
alışkanlığı kazandırmaya çalışan 
öğretmenlerin sayısı az değil, hatta 
bu öğretmenler işin içine veliyi de 
dahil ediyor. Örneğin bazı okullarda 
yapılan ve yaygınlaşmasını hayal 
ettiğim şöyle bir etkinlik var. Velinin 
çocuğuyla birlikte aynı kitabı okuma-
sını sağlayıp ardından sembolik bir 
sınavla yarışma biçimine dönüştür-
mek. Her ne kadar sınav, işi sevimsiz-
leştirse de şimdilik toplumumuzda 
değerlendirme yöntemi olarak başka 
bir yol da yok gibi görünüyor.

Çocuk ve gençlik 
edebiyatında eleştiri

Doğan Gündüz
Yazar

Gökhan Yavuz Demir
 Çevirmen, yazar

Prof. Dr.  
Selahattin Dilidüzgün

Akademisyen

YANITLAYANLAR

Genel olarak değerlendirirseniz, 
çocuk ve gençlik edebiyatımızda 
eleştirinin yeri nedir? Çocuk 
edebiyatının içinden, çocuk 
edebiyatına emek verenlerden ya 
da akademiden, alana yönelen 
sağlıklı bir eleştiri geleneğinden 
bahsedebilir miyiz?

Doğan Gündüz: Geçmişten bugüne 
çocuk kitaplarının niceliksel olarak 
katlanarak arttığını görüyoruz. Bu 
alanda kalem oynatanların sayısın-
daki artış da paralel gidiyor. Bugün 
çocuk kitabı basmayan, basmayı 
düşünmeyen yayınevi yok gibi. 

Ne yazık ki çocuk edebiyatı alanın-
daki sektörel büyümeye rağmen 
bu alanda yazan eleştirmenlerin ya 
da eleştiri yazılarının artışından 
söz etmek kolay değil. Oysa eleştiri 
sadece edebiyat alanında değil, sa-
natın ve günlük yaşamın her alanın-
da daha iyisini üretebilmek, daha 
iyisini yapabilmek için son derece 
önemli bir mekanizma.
Çocuk kitabı alanındaki eleştiri 
yazılarına baktığımızda bu yazıla-
rın çoğunlukla uzun tanıtım, hatta 
övgü yazılarından ileriye gitmedi-
ğini görüyoruz. Bir de biçim sorunu 
var. Öyle ki bu yazıların yazarları 
farklı da olsa çoğu, yazarken birinci 

tekil şahıs kullanarak, kişisel be-
ğenileri ve kitabı okurken aklına 
gelen duygu ve düşünceler üzerin-
den kitabı anlattığı için metinler 
sanki tek bir yazarın kaleminden 
çıkmış gibi bir benzerlik ve yavan-
lık içeriyor. Akademik yazılarda 
ise akademisyen her ne kadar bi-
rinci tekil anlatısını kullanmasa da 
çoğunlukla sonuç farklı olmuyor. 
Metin çözümlemeleri genelde teorik 
çerçevede, teknik bir bakış açısıyla 
yapıldığından okuyucunun kendini 
metne verebilmesi zorlaşıyor. Ama 
bu sadece çocuk edebiyatına özgü 
bir durum değil, sonuçta “akademik 
dil” diye bir biçim oluşmuş ve çocuk 
edebiyatı da bundan payını alıyor.
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Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün: 
Hemen kısaca yanıtlayayım; HA-
YIR. Farklı ülkelerde olduğu gibi 
çocuk ve gençlik edebiyatımız çer-
çevesinde bir eleştiri kültürünün 
olduğunu zannetmiyorum. Eleştiri, 
daha doğrusu edebiyat yahut çocuk 
ve gençlik edebiyatı eleştirisi özel 
bir birikim ve bilimsel anlamda 
bakış açıları gerektiren özel bir 
alan. Ülkemizde konunun paydaşı 
olanların bu konuda çok da olumlu 
adımlar attığını söyleyemeyeceğim. 
Eleştiri alanını hâlâ basit tanıtım, 
övme ya da yerme zannedenler dü-
şünülürse bu yargımda hiç de hak-
sız sayılmam.

Süreli edebiyat yayınları -dergiler, 
gazete kitap ekleri vb.-, edebiyat 
eleştirisinin ilerlediği ana yollar-
dır. Geçmişten bugüne, çocuk ve 
gençlik edebiyatı özelinde süreli 
yayınların durumunu ve eleştiri 
kültürüne katkılarını değerlendir-
menizi istesek?

Doğan Gündüz: Çocuk edebiyatı 
alanında yazan eleştirmenlerin ve 
nitelikli eleştiri yazılarının az olma-
sı alanın en önemli eksikliklerinden 
biri.
Yeni bir kitap çıkıyor, gazetelerde, 
dergilerde (matbu veya internet) 
çıkan yazılara, söyleşilere, değerlen-
dirmelere bakıyorsunuz sanki hep 
birlikte yeni bir çocuk klasiğinin 
doğuşuna tanıklık ediyoruz. Ama 
gerçek farklı, külliyatın üzerine sıra-
dan bir kitap daha ekleniyor sadece.   
Eleştiri yazısını kimin yazdığı, biri-
kimi, edebiyata, hayata bakışı, dili, 
eleştirmenin size nasıl bir pencere 
açabileceğinin de habercisi. Bir 
eleştiri yazısı okuduğumda o yazı-
nın dilini, eleştirmenin alt metinleri 
nasıl okuduğunu, kitapta bir okuyu-
cu olarak fark edemeyeceğim neleri 

görünür kıldığını, söz edilen çeviri 
bir kitapsa çevirmenin Türkçeleştir-
medeki başarısı, kitabın benzerleri 
içinde nereye denk düştüğü, yazarın 
bu kitapla kendi yazma sürecinde 
dönüşümünün nasıl olduğu gibi 
birçok şeyi merak ediyorum. Sayısı 
az da olsa bu şekilde yazan eleştir-
menlere rastlıyorum, asıl meslekleri 
eleştirmenlik olmasa da çocuk ede-
biyatına hak ettiği değeri veren bu 
tür eleştiri yazarlarının yazılarını 
merakla okuyorum. 
İyi bir eleştiri yazısı sadece kita-
bın yazarına değil aynı zamanda 
diğer yazarlara da yön gösteriyor, 
editörün, çevirmenin, yayınevinin 
de pusulası olabiliyor. Bu anlamda 
olumlu ya da olumsuz tüm sağlam 
eleştiriler çocuk edebiyatının ka-
zanç hanesine yazılıyor.

Gökhan Yavuz Demir: Türkiye’de 
çocuk edebiyatına ve eleştirisine 
dair süreli yayınlarda olan bitenler 
hakkında çok fikrim yok. Sadece 
kendi çocukluğumda severek oku-
duğum Doğan Kardeş ve Milliyet 
Çocuk gibi süreli yayınları hatır-
lıyorum. Bu dergilerde eleştiriye 
yönelik bir şey yoktu yahut vardıysa 
da ben hatırlamıyorum. Ama Red 
Kit, Şimşek Santrafor Kai, Cimcime 
gibi popüler çizgi romanlar ve Yaşar 
Kemal, Halikarnas Balıkçısı gibi 
yazarlarımızın illüstrasyonlarla 
süslenmiş hikâyelerini keyifle oku-
duğumu hatırlıyorum. Hatta Hali-
karnas Balıkçısı’nın “Gündüzünü 
Kaybeden Kuş”unu ve iki gözü de 
kan içinde çığlık atan yavrularını 
arayan martıyı hiç unutamadım. Bil-
hassa Milliyet Çocuk sayesinde Türk 
ve Dünya edebiyatının klasikleriy-
le çok erken yaşta tanıştım. Hele 
derginin ortasında verilen klasik 
romanların çizgi roman uyarlama-
larını heyecanla okurdum. Benim 
gibi çocukluğu seksenli yıllarda 

geçmiş iyi okurlarda edebiyata ilgi-
yi yaratan ve çocuk muhayyilemizi 
zenginleştiren başlıca kaynaklardan 
biriydi Milliyet Çocuk. Ama sanı-
rım sonra aynı kalite ve derinlikte 
dergiler bu çizgiyi devam ettireme-
diler. Şükür ki şimdi bu tarz süreli 
yayınların sayısı artıyor. Artmak da 
zorunda; çünkü çocuk edebiyatı bir 
sektör olarak, sektörün dergicilik 
gibi en önemli ayağı olmadan varlı-
ğını sürdüremez.

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün: 
Süreli yayınlarda edebiyat, sinema 
ve tiyatro gibi sanat dallarının eleş-
tirisi yapılmaktadır. Bunlarda yayın 
organlarında edebiyat ve sanat 
eleştirisinin temel anlayışına koşut 
eleştiriler yer alıyor, ancak çocuk ve 
gençlik edebiyatı alanındaki yazılar 
çoğunlukla basit tanıtım ve çözüm-
leme anlayışının ötesine gideme-
mektedir.  

Akademinin çocuk ve gençlik kitap-
larına dönük eleştirel yaklaşımın-
da bir geri duruştan bahsedebilir 
miyiz? Sebepleri nelerdir?

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün: 
Bence akademi eleştirinin bilimsel 
temellerini ele alma konusunda gö-
revini yapıyor. En azından çocuk ve 
gençlik edebiyatını temel bir uğraş 
alanı olarak gören akademik çev-
reler “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Eleştirisi” gibi derslerde konuyu 
irdelemekteler. Özellikle lisansüstü 
eğitim aşamasında eleştirinin te-
melleri incelenmekteve öğrencilerin 
bu konuda duyarlı kılınması öngö-
rülmektedir. Ancak eleştiri gibi du-
yarlı bir alanda haklı olarak zaman 
zaman geri duruşların da olabildi-
ğini görebiliriz. Eleştiri kültürünün 
oluşamadığı bir alanda bu durumu 
bence haklı görmek gerekir.  
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Çocuk edebiyatı alanındaki akade-
mik eğitimin, gerek içerik üretimine 
gerek eleştiri kültürünün gelişimi-
ne katkılarından söz etmek müm-
kün mü? Bu alanda bir boşluktan 
söz edilebilir mi?

Gökhan Yavuz Demir: Bence aka-
demik çalışmaların, sadece çocuk 
edebiyatında değil pek çok alanda 
Türkiye’de eleştiri kültürünün gelişi-
mine katkı sağladığından söz etmek 
mümkün değil. Akademi, içindeki 
entelektüel tutkusunu her şeye rağ-
men kaybetmeyen az sayıdaki Don 
Kişot’una rağmen, Türkiye’de hep 
geriden gelir. Bunun Türkiye’de üni-
versitenin kuruluş misyonuyla ilişkili 
pek çok sebebi var. Benim iki sene-
dir edindiğim tecrübelerden anladı-
ğım kadarıyla, Türkiye’de çocuk ede-
biyatına gönül vermiş, alanın editör, 
yazar, çevirmen, çizer gibi emekçileri 
yollarını el yordamıyla bulmaya çalı-
şıyorlar. Sevindirici olansa kat ettik-
leri mesafenin hayli ciddi bir mesafe 
olması. Eğer iş onlara değil de akade-
miye kalsaydı Ömer Seyfettin hikâ-
yelerinden öteye çok da gidemeyebi-
lirdik. Bu bir birikim meselesi. Tıpkı 
bir bayrak yarışı gibi birikimlerimiz 
elden ele ve kuşaktan kuşağa geçi-
yor. Sanırım gelecek yirmi senede 
çok ciddi bir çocuk edebiyatı litera-
türü birikimimiz olacak. İşte o zaman 
eleştiri kültürünün zenginleşmesi 
ve zenginleşen eleştiri kültürüyle de 
dünya edebiyatına eklemlenmemiz 
ve ona “ölümsüz eserler” katmamız 
da mümkün olacaktır. 

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün: 
Bizlerin yaptığı eğitim, içerik 
oluşturmayı öngörmemeli. Yoksa 
sanatçıyı sansürleme gibi tuhaf du-
rum ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu 
soruya daha farklı bir yanıt vermek 
istemiyorum. 

Eleştiriye tahammülümüz var mı 
çocuk ve gençlik yayıncılığında? 
Yoksa kültür olarak kişiselleştir-
meye çok mu yatkınız?

Gökhan Yavuz Demir: Bakın bizim 
eleştiri dediğimiz kavramın İngiliz-
cesi “krtik”tir. Ve kritik kelimesi ile 
kriter kelimesi Yunanca aynı kökten 
gelir. Yani kritiğin, eleştirinin ol-
ması için kriterlerin olması şarttır. 
Kriterler yoksa neyin kritiğini ya-
pacaksınız ki! Kriterlerin olmadığı 
yerde bolca övgü ve sövgü vardır; 
ama bunlar eleştiri değildir. “Ben 
sevmedim,” veya “çok sevdim,” 
demekten öteye gitmez yazılan me-
tinlere dair söyleyecekleriniz. Oysa 
mesele sevip sevmemeniz değil, 
neye göre eserin beğeni sınavından 
geçtiğini veya kaldığını gerekçe-
lendirebilmektir. Bu tarz bir kritik, 
Türkiye’de akademinin de edebi-
yatın da hiçbir sahasında hiçbir 
zaman varolmadı ki çocuk edebi-
yatında eleştiriye tahammül olsun. 
Kriterlerin olmadığı yerde ilişkiler 
vardır. Tanıdığınız bir yazarın kita-
bını tezahüratlarla översiniz yahut 
da haz etmediğiniz bir yazarın yeni 
kitabına yuhalayarak söversiniz. O 
nedenle kriterlerin olmadığı yerde 
mesele daima kişiselleşir. Dürüst 
olmak gerekirse kültür olarak pek 
çok sebepten zaten buna yatkınız. 
Oysa ihtiyacımız olan, hassasiyet-
lerimiz üzerinden alınganlıklar 
ve kırılganlıklar göstermek değil. 
Aksine bir an evvel kriterlere ve 
kritiğe ihtiyacımız var. Başka türlü 
evrensel standartta bir eser ortaya 
koyamayız. Eleştiri olmadan ne 
kendimizi ne de şikâyet ettiğimiz 
yapı ve ilişkileri dönüştürebiliriz. 
Bu da kesinlikle bir birikim mesele-
si. Şu an için kriterlerimiz yok. Ama 
az evvel de söylediğim gibi ben bu 

birikimin yakın bir gelecekte so-
nuçlarını vereceğinden umutluyum.  

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün: 
Eleştiri, tanıtım, yorumlama, çö-
zümleme ve değerlendirme yazısı 
gibi birbirine yakın ama işlevleri 
farklı türleri birbirinden ayırt etmek 
gerekiyor öncelikle. Edebiyat eleş-
tirisi kültürünün temeli, olumlu ya 
da olumsuz bir yargı üretmekten 
çok yapılmak istenen şeyin amaca 
ne kadar ulaşıp ulaşamadığını hem 
bilimsel ölçütler ışığında nesnel 
olarak ortaya koymakla ilgili hem 
de eleştirmenin bu bilimsel bilgiler 
ışığında ürünü kişisel bakış açısıyla 
öznel olarak yargılamasıyla ilgili bir 
alan. Bunun için eleştiri iki tarafı 
keskin bir bıçak olarak betimlenir 
çoğunlukla. Eleştiride amaç, bir 
kitabı övmek ya da yermek değil 
kuşkusuz. Amaç, bir edebiyatbi-
limci duyarlığıyla metni oluşturan 
tüm ögeleri betimlemek ve bu be-
timlemeler ışığında amaca ne kadar 
ulaşılabildiğini yargılamaktır. Nes-
nellikten kaynaklanan bu türden 
öznel yargılar aslında yazara, okura, 
yayıncıya ve ilgili tüm paydaşlara 
önemli fikirler verecektir. Oysa 
ülkemizde bir kitap hakkında övgü 
dolu yargılar ürettiğinizde herkes 
eleştirmeni(!) alkışlıyor ancak başta 
yazar ve yayıncılar olmak üzere 
olumsuz eleştiri kişisel bir saldırı 
olarak algılanıyor. Bu nedenle ülke-
mizde çocuk edebiyatı alanında bir 
eleştiri kültürünün varlığından söz 
etmek olanaklı değil. Daha çok tanı-
tım ve çözümleme düzeyinde sapta-
maların yapıldığını düşünüyorum. 
Oysa sağlıklı işleyen bir eleştiri 
mekanizması yazar ve yayıncı için 
bir ayna görevi görecek, eksikleriyle 
kişileri yüzleştirecektir. Kanımca 
olumsuz eleştiriye tahammül ede-
bilme kültürü henüz ülkemizde 
oluşamadı. 
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Çocuk ve gençlik edebiyatımızın, 
dünyadaki yerini değerlendirebilir 
misiniz? Türkçe çocuk ve gençlik 
kitapları yurt dışında ilgi görüyor 
mu? Geçmişten bugüne, nasıl bir 
gelişimden bahsedebiliriz?

Aslı Shaeferdiek: Çocuk ve gençlik 
edebiyatımızın henüz gerçek anlam-
da tanınır ve bilinir hâle geldiğini 
söylemek güç. Tüm dünyada çocuk 
ve gençlik edebiyatı genelde içe dö-
nük ve yerel. Örneğin İngiltere’de, 
çeviri eserlerin yayınlanan tüm 
eserlere oranı sadece %3. Çocuk ve 
gençlik edebiyatı söz konusu oldu-
ğunda, bu oran daha da düşüyor. 
Bunun dışında çeviri edebiyatta da 
Anglo-Sakson ülkelerin hegemon-
yasnı görüyoruz. Başka kültürlerden 
de son derece iyi edebiyat ürünleri 
çıksa da özellikle dil sorunu ne-
deniyle bunların sesini yeterince 
duyamıyoruz. Öte yandan, çocuk ve 
gençlik edebiyatımız çok yakın geç-
mişte dünya ile etkileşime geçmeye 
başladı. Bu alandaki eser üretimi 
de ancak son yıllarda artış gösterdi. 
Türkçe çocuk ve gençlik edebiya-

tına yurtdışında ilgi yavaş yavaş 
artıyor. Bu ilginin özellikle komşu 
ülkelerden geldiğini belirtmeliyim. 
Gemişten günümüze çok büyük bir 
atılım yapıldığı kesin. Bir dalganın 
yükselişine şahit oluyoruz. Çocuk 
ve gençlik yayıncıları son yıllarda 
gerek yayın çeşitliliği gerekse ya-
yın kalitesi açısından büyük atılım 
yaptı. Okurların artan beğenisi ve 
talebi, yayınevleri arasında daha 
kaliteli iş çıkarmak uğruna rekabet 
oluşması da çocuk ve gençlik edebi-
yatının gelişimi için uygun bir iklim 
sunuyor. Birçok yayınevi, yurtdışın-
daki fuarlara katılarak yayınlarını 
dünyaya tanıtmak için uğraşıyor. Bu 
çalışmalar gitgide yoğunluk kaza-
nacaktır. 

Suzan Geridönmez: Dünyayı neresi 
olarak algılıyoruz? İlk akla gelen 
Avrupa ve Amerika’ysa, burada 
Türkçe çocuk ve gençlik kitapları-
nın sahici bir ilgi gördüğü kanısın-
da değilim. Nerelere telif satışları 
gerçekleştiriliyor diye baktığımız-
da, başta Almanya olmak üzere çok 
az Batı ülkesi dikkat çekiyor. Üstelik 
buralara “ihraç” ettiğimiz çocuk 
kitapları genellikle Batılı okurla 

buluşmuyor. Türkiyeli göçmen nü-
fusunun gelişkin olduğu ülkelerde, 
eserlerimiz çoğunlukla çift ya da 
çok dilli basılıp köken ve kültür 
itibarıyla Türkiye’yle bağı olan genç 
kuşaklar için, göçmen geçmişi olan 
kuşakların kültürleriyle bağlarını 
canlı tutma arayışına yanıt vermek 
için yayımlanıyor. Yani çocuk ve 
gençlik edebiyatımızın Amerika ya 
da Avrupa toplumlarına kültürel bir 
etkide bulunduğundan bahsedile-
mez. 
Ne var ki geçmişle karşılaştırıldı-
ğında, Türkçe yetişkin edebiyatının 
sesini daha çok duyurmasının, 
nitelikli, çağdaş eserlerin güçlü bir 
çeviriyle yabancı ülkelerde okurla 
buluşmasının da etkisiyle, çocuk ve 
gençlik edebiyatımıza da daha alıcı 
gözle bakılmaya başlandığı söylene-
bilir. Bunda genç kuşak illüstratörle-
rimizin çağdaş ve evrensel bir çizgi 
yakalamalarının ve Türkçeden ya-
bancı dillere edebi çeviri yapan kişi-
lerin hem nicelik hem nitelik olarak 
gelişmelerinin de payı yadsınamaz. 
Büyüyen ilgi ve merakın somut bir 
sonuca (telif satışına) dönüşme ora-
nı henüz çok düşük. Nedeni Türkçe 
çocuk ve gençlik kitaplarının metin-

Türkiye çocuk ve  
gençlik edebiyatının  

dünyada yeri Aslı Shaeferdiek
Edebiyat ajanı, çevirmen 

(Silva Ajans)

Tülin Kozikoğlu
Yazar

Suzan Geridönmez
Yazar, çevirmen
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sel özelliklerinde, edebi ve estetik 
niteliklerinde, çağdaşlık, özgünlük 
ve evrensellik bağlamındaki zayıf-
lıklarında aranmalı.
Bunun dışında coğrafi ve kültürel 
yakınlığımızın olduğu Balkan ve 
Arap ülkelerinde ayrıca İran’da, tüm 
eksikliklerine rağmen Teda prog-
ramının olumlu katkısıyla Türkçe 
çocuk ve gençlik edebiyatı eskisine 
göre çok daha fazla çevrilme olana-
ğı buluyor. 

Tülin Kozikoğlu: Bu konuda somut 
veriyi yayıncılar verebilir sanırım.  
Onlar büyük resme hâkimler çünkü.  
Fakat son yıllarda yurt dışı satışla-
rın arttığını duyuyoruz.  Eskiden 
çevrilmiyor muydu kitaplar farklı 
dillere? Elbette çevriliyordu ama 
anladığım kadarıyla sadece birkaç 
yazarın kitapları çevriliyordu. Şim-
di sayı arttı sanırım.  Bir de İtalya, 
İspanya gibi nispeten daha zor be-
ğenen ülkelere de satılır oldu kitap-
larımız.  Ama dediğim gibi, bunlar 
hep kulaktan dolma bilgiler.  Ya da 
sadece kendi kitaplarıma daynarak 
verebildiğim bilgiler.  Bu konuda 
esas araştırılması gereken mesele 
şu bence: Eğer gerçekten bir artış 
varsa, bu artışın sebebi ne?  Ülke-
mizden daha çok “iyi kitap” çıkması 
mı, yoksa yayıncıların “iyi kitap”ları 
daha “iyi şekilde” yurt dışına tanıt-
maları mı?  Sanırım eskiden etkili 
bir tanıtım yapılmıyordu. “Nasılsa 
beğenmezler bizim kitapları,” gibi 
bir önyargı vardı sanki hem yayın-
cılarda hem de ajanslarda.  Bu sabit 
fikir değişti gibi geliyor bana.  

Konu seçimi, dil ve üslup gibi 
yazınsal meselelerde çeviri eser-
lerin, Türkçe edebiyata etkisinden 
bahsedebilir miyiz? Yazar ve çizer-
lerimiz, dünya edebiyatından ne 
düzeyde etkileniyor?

Aslı Shaeferdiek: Ben şahsen yazar 
ve çizerlerimizin, dünya çocuk ve 
gençlik edebiyatındaki gelişmeleri 
daha yakından gözlemlemelerini 
isterdim. Değişik seslere, değişik 
bakış açılarına açık olmak, insanın 
kendi içindeki yaratıcı gücü de ha-
rekete geçirir. Fakat bunların yanı 
sıra, sadece bize ait olanı da ortaya 
çıkarabilmemiz gerekiyor. Birçok 
ülkenin özgün,  tipik bir yazın ve 
çizim üslubu var ve bu da onların 
bunca güzel eser arasında seçilme-
lerini sağlıyor. Özellikle kitap resim-
lemede ülkemize özgün bir üslup 
geliştirdiğimiz henüz söylenemez. 

Suzan Geridönmez: Kültürel he-
gemonya sanatın tüm alanlarında 
olduğu gibi edebiyatta da yansıma-
sını buluyor. Çocuk ve gençlik ede-
biyatı elbette bundan muaf değil. 
Hegemonya çok olumsuz tınılayan 
bir sözcük. Buna karşın, dünya ede-
biyatının Türkiye çocuk ve gençlik 
edebiyatına olan büyük etkisini son 
derece değerli buluyorum. Çeviri 
eserlerin ülkemizde çağdaş çocuk 
edebiyatının doğuşunda olduğu gibi 
gelişmesinde de vazgeçilmez bir 
rolü var. Benim gözlemlerime göre 
yansımasını en çok konu seçiminde 
görüyoruz. Çeviri eserler olmasaydı 
ölüm, boşanma, aşk gibi toplumsal 
ya da insan hakları, çevrecilik, barış 
savunusu, hayvan hakları gibi siya-
sal konular Türkçe çocuk ve gençlik 
edebiyatında böylesine yaygın bir 
şekilde yer bulabilir miydi? Elbette 
okuduğumuz ve etkilendiğimiz çe-
viri eserler dil ve üslubumuzda da 
iz bırakıyor. İlham verici ve zihin 
açıcı olabiliyor. Ancak bir konuyu 
“devralmak” nispeten kolaysa, onu 
kendi hikâyemiz yapabilmek, onu 
kendi üslubumuzca anlatabilmek 
hazmetmeyi ve hazım sonrası şekil 
bulan belli bir özgünlüğü gerektiri-
yor. İşte, burada hegemonya tekrar 
devreye giriyor...

Öte yandan Türkiye’de çağdaş 
çocuk edebiyatını belirleyen bir 
hegemonyadan bahsedilecekse adı 
ilk anılması gereken çeviri edebiyat 
değil, milli eğitim sistemimizdir. 
Okul kapısından girebilecek eserler 
yazma ve yayımlama kaygısı, çeviri 
edebiyatı çok iyi izleyen, yüzü ve 
bilinci dünyaya dönük ama ayakla-
rıyla kendi toprağına basan, pekâlâ 
evrensel nitelik ve değerde eserler 
üretebilecek yazarlarımıza ket vu-
ruyor. Bazen (ya da çoğunlukla?) 
yazarlar bu dar elbiseyi giymeyi 
kendi tercih ediyor. Çizerlerimiz, 
alanlarının onlara tanıdığı avantaj-
lardan da yararlanarak daha özgür 
davranıyor. Bu yüzden onlar, henüz 
dünyadan etkilendikleri kadar olma-
sa da dünyayı etkileyebiliyor.

Tülin Kozikoğlu: Elbette çok etkile-
niyorlar, etkileniyoruz.  Bunu olum-
lu yönde söylüyorum.  İyi olandan 
tabii ki etkilenmeliyiz.  İyi kitap, 
iyi kitap okuyarak yazılır.  Ben yazı 
yazmayı ikinci bir dilde konuşmaya 
benzetiyorum. Örneğin İngilizce-
yi  iyi konuşmayı öğrenmek için o 
dile hâkim birilerinin konuşmala-
rını bolca dinlemelisiniz.  Onların 
ağzından dili duymalısınız.  İyi 
yazı yazabilmek için de o dile, yani 
yazıya hâkim birilerinin kalemin-
den çıkan cümleleri okumalısınız.  
Kopya çekmekten bahsetmiyorum.  
Esinlenmekten de bahsetmiyorum.  
Çok başka bir şey bahsettiğim.  Ne 
kadar kaliteli uyaran girerse, o ka-
dar kaliteli ürün çıkar.  Çizerler için 
de bire bir aynı mesele geçerli.  

Son yıllarda ciddi bir mesafe kay-
dedilse de yayımlanan çocuk ve 
gençlik kitaplarında sayısal ağırlık 
hâlâ çeviri eserlerde. Burada bir 
sağlıksızlıktan bahsedebilir miyiz? 
Yerelden, bizim yaşayışımızdan 
beslenen bir çocuk edebiyatı ihti-
yacından bahsetmek mümkün mü?
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Aslı Shaeferdiek: Yerli eserlerin 
yanında çeviri eserler de kesinlikle 
yayınlanmalı. Bu, çok seslilik, çok 
renkliliktir; çocuklarımızın ve genç-
lerimizin önünde yeni ufuklar açar, 
onlara yeni dünyalar tanıtır. Bunun-
la birlikte dünyada, yayınlanan ço-
cuk ve gençlik eserlerinin bu denli 
büyük bir oranı çeviri eser olan 
bir başka ülke bilmiyorum. Çeviri 
eserler genelde ilk yayınlandıkları 
ülkede beğeni kazanmış ve yayın 
hakları başka ülkelere de yayılmış,  
yani rüştünü ispatlamış eserler. Bu-
nun yanı sıra hazır bir işi, Türkçe-
leştirip yayınlamak yayıncılar için 
daha kolay. Buna karşılık, “yerli” bir 
eser yayınlamak son derece zahmet-
li. Onca dosya arasından ışık saçanı 
seçmek, hazırlamak, tanınması için 
ayrıca çaba harcamak gerekiyor. 
Ama bu, kesinlikle yapılmalı. Yoksa 
bir süre sonra kendi sesimizi işite-
mez oluruz. 

Tülin Kozikoğlu:  Bu sorunuzu bir 
önceki soruyla bağlantılı olarak 
cevaplamak istiyorum.  Sanırım 
yabancı dillerden çevrilen eserlerin 
etkisi “dil ve üslup” açısından olum-
lu yönde olurken, “konu seçimi” 
söz konusu olunca olumsuz yönde 
sonuçlara da sebep oluyor diye dü-
şünen bir kesim var.  Evet, seçilen 
konular da “Batı”lı olursa,  “yerel”-
den beselenen bir edebiyat oluşa-
mıyor belki.  Fakat “konu” başka bir 
kitaptan beslenerek seçilir mi, emin 
değilim?  Yani hangi yazar “Şu ya-
zar, şu konuda bir şey yazmış.  Ben 
de yazayım” diye konu seçer ki?  Bir 
kitap yazarken seçtiğiniz konu illa 
ki sizin bir “mesele”niz olan konu-
dur.  Yani sizi dürten konuları se-
çersiniz ve kitap yaparsınız.  “Yerel” 
konular yazarlarımızı dürtmüyorsa, 
“yerel” konular yazarlarımızın me-
selesi olamıyorsa, bunun sebeple-
rini başka yerde araştırmak lazım 

bence.  Yazarlarımız çeviri kitapları 
çok okuduğu için “yerel” meselelere 
değinmiyor demek bana mantıklı 
gelmiyor.  Bunun altında çok daha 
derin bir şeyler var.  Mesela hâlâ ço-
cuk kitabı yazarlarının çoğunlukla 
büyük şehirlerden çıkıyor olması da 
bir sebep olabilir mi?  Benim İstan-
bul’dan, örneğin Artvin’in “yerel” 
olanını yazmam, Batı’nın yerel ola-
nını yazmam kadar eğreti durmaz 
mı?  Ama Artvin’deki “yerel” bir 
mesele benim de meselem olduysa, 
o başka.  Ve bir de “bizim yaşayışı-
mız” diye tanımladığınızın ötesinde 
“yerel” olan meselelerimiz var ki 
onlara değinilmiyorsa altında çok 
değil, çok çok daha derin bir şeyler 
yatıyor.  Hepimizin bildiği gibi, hem 
psikolojik hem de politik sebepleri 
var bunun.

Aslında bu soru yazar değil, yayın-
cılara sorulmalı sanki.  Niye bu ka-
dar çok çeviri eser var?  Yayıncılar 
belli ki yerli eserler arasından yeteri 
kadar “iyi kitap” çıkaramıyorlar ki 
rotayı çeviri eserlere çeviriyorlar.  
Ve bir de okura sorulmalı.  Okur 
çeviri eseri satın almayı tercih edi-
yor ki, yayıncı daha çok çeviri eser 
yayımlıyor.  Bu sorunuza biz yazar-
ların fikri değil, istatistikler cevap 
olmalı.

Dünyadaki örnekleriyle kıyaslan-
dığında, Türkçe çocuk ve gençlik 
kitaplarında bir estetik özgünlük 
ve edebi nitelik sorunundan bah-
sedilebilir mi? Samimiyet, sahihlik 
ve estetik konusunda çocuk ve 
gençlik edebiyatında ne durumda-
yız? Estetik ve edebi nitelik bağla-
mında bir kanonlaşma sürecinden 
söz edilebilir mi?

Aslı Shaeferdiek: Dünyadaki ör-
nekleriyle kıyasladığımızda, Türkçe 

çocuk ve gençlik kitaplarında henüz 
kat etmemiz gereken bir yol var. Son 
yıllarda bu alanda çok kitap üretil-
di, fakat niteliğin niceliği gerçek 
anlamda izlediğini söylemek zor. 
Artık dünyanın her yerinde, gerek 
görsel gerekse yazınsal estetik açı-
sından çok yüksek seviyede eserler 
veriliyor ve tüm bu güzel kitaplar 
okyanusu içinde ancak samimiyetle, 
edebiyat ve sanat üretmek amaçlı 
yapılmış, okurunun iç dünyasını, 
beğenisini ciddiye alan, kendine 
özgü ve aynı zamanda da yenilikçi 
eserlerle bir yer bulabiliriz. 

Suzan Geridönmez: Tek tek eserler-
den hareket edildiğinde estetik öz-
günlük ve edebi nitelik sorunundan 
daima bahsedilebilir. Samimiyeti ve 
sahihliği tartışmak ise ancak istis-
nalar üzerinden mümkün ve bence 
bu soruşturmada yeri yok. Türkiye 
çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatı-
na genel olarak yaklaştığımızdaysa 
yeni yolların az denendiğini, aykırı 
(ve o ölçüde de ilginç, ferah) sesle-
rin az duyulduğunu görüyoruz. İyi 
de neden? Bunun yanıtının çocuk 
edebiyatı alanı içerisinden verilebi-
leceğini düşünmüyorum. Özgünlük, 
sanat ve edebiyatta daima bir özgür-
lük sorunudur da. Diğer yandan en 
özgün sanat eserlerinin en büyük 
baskı ortamlarında üretildiği de 
doğrudur. Eh, bu da (tüm toplumsal 
dinamiklerden soyutlandığında) bir 
cesaret sorunudur…

Özel Dosya | Mart 2019 | 19 
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Belçikalı yazar ve çizer Claude K. Dubois’nın yirmiyi aşkın dile çevrilen kitabı Akim 
Koşuyor, patlayan savaş nedeniyle köyünden kaçmak zorunda kalan, bu sırada 
ailesinden ayrı düşen bir çocuğun hikâyesini anlatıyor. 

Savaşın gelişini gözünüzde 
canlandırdınız mı hiç? Hep 
konuşulan, anlatılan ya da göste-
rilen şeyin o meşum başlangıç 
noktasını? Canavarın, “İşte 
geldi,” dediğiniz ânını? Savaşın 
“patladığını” size kesinkes bildi-
ren olayı, geçişi, hissi?.. 
Bazen kâbuslarımızı besleyen 
imgeleri, gündüz uyanıklığında, 
kendimize işkence edercesine 
tekrar tekrar tahayyül ederiz. 
Bir binanın arkasında yükselen 
kesif bir duman, gökyüzünü 
lekeleyen ürkütücü uçaklar, yan 
sokağa düşüp zemini delicesi-
ne sarsan bir bomba, her gün 
gördüğümüz yerlerin harabeye 
dönüşmüş hâlleri gürültü, kaos 

“Savaş uzak gibiydi…” Yazan: Mehmet Erkurt

HE
R 

YA
S

ve çığlıklar gündüz düşlerimize saplanıp kalabilir. 
Yalnızca belgesellerde ve filmlerde gördüğü atom bom-
basının patlayışına rüyasında tüm canlılığıyla tanık 
olanlar, kaç kişiyizdir acaba? O ölümcül ışık kaçımızın 
yüzüne vurmuştur?..
Savaş, sıcağı sıcağına yaşamış olsak da olmasak da 
içimizdeki ortak travma. Varlığı, bir gün bizi de vura-
bileceği korkusunu sürekli besler. Çocuklar da bunun 
farkında. Dinliyor, gözlemliyor, biz yetişkinlerin önceki 
nesillerden devraldığımız korkuları emiyorlar. Savaşı 
onlarla bir aşamada konuşmamız, yarattığımız canava-
rın hep birlikte farkında olmamız kaçınılmaz. 
AKİM KOŞUYOR ŞİMDİ… O KOŞARKEN, BİZ ONU 
VE YAŞADIKLARINI KONUŞACAĞIZ.
Belçikalı yazar ve çizer Claude K. Dubois’nın yirmiyi 
aşkın dile çevrilen kitabı Akim Koşuyor, patlayan savaş 
nedeniyle köyünden kaçmak zorunda kalan, bu sırada 
ailesinden ayrı düşen bir çocuğun hikâyesini anlatıyor. 
Akim, uçaklardan atılan bombalar nedeniyle viraneye 
dönmüş köyünde, ailesini bulamıyor. Günlerce, bir 
harabede, köyün insanlarıyla birlikte kalıyor. Ta ki as-
kerlere esir düşene kadar… İkinci bir kaçışın ardından, 
savaş mağduru kafileyle birlikte yollara düşüyor ve bu 
zorlu yolculuk, mülteci kampında sona eriyor. Kitabı, 
okuru gülümsetecek, umutlu bir son “koşu”yla kapatsak 
da savaş orada. Ve orası, buradan hiç de uzak değil.
Yaşanan acıların ülkesizliği de kitapta son derece ber-
rak verilmiş. Başlangıçta adı geçen Kuma Nehri, akla 
önce Rusya’yı ve Hazar denizini, bir ihtimal de Japon-
ya’yı getiriyor. Buna başkahramanın İbranice kökenli 
ismi Akim eklenince, bildiğimiz sınırlar yok oluyor. 
Çünkü coğrafyanın hiçbir önemi yok. Arka kapakta da 
ifade edildiği üzere, “Dünyada milyonlarca insan savaş-
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tan, açlıktan, baskı ve şiddetten kurtulmak için kaçıyor. 
İçlerinde çocuklar da var. Tıpkı köyde, nehir kıyısında 
oynarken birden savaşın ortasında kalıp koşmaya baş-
layan Akim gibi.”
Yüzü aşkın kitap yazmış ve resimlemiş, aynı zamanda 
bir heykeltıraş olan Dubois, bu öyküyü savaş kurbanı 
çocuklar kadar annesine de ithaf etmiş. Çünkü annesi 
de daha beş yaşındayken, savaş nedeniyle ailesinden 
kopmak zorunda kalmış ve yaşadığı bu “kırılmayı” 
hayatı boyunca taşımış. Dolayısıyla, Dubois’nın bir ödül 
konuşmasında da ifade ettiği üzere, bireysel, ailevi, 
yakın bir öyküyle başlamış Akim’in koşusu. Dubois, bu 
öyküyü evrenselliğe taşımak istemiş. Resimleri ön plan-
da, metinleri ise epey geride tutmasının nedeni bu. 
Akim Koşuyor, neredeyse sessiz bir kitap. Az miktardaki 
metin, bir yazarın kaleminden çıkmış gibi değil; daha 
çok anonim bir sesin, bilmediğimiz bir tanığın durum 
tasviri niteliğinde. Sözcükler ve cümleler, özellikle 
resimlerin gücü ve şiirselliği yanında, basit oldukları 
kadar sahipsizler de. Bu, duygulanımı karakalem resim-
lere, soluk monokrom tonlara, bedenlerin duruşuna, 
yüzlerdeki ifadelere bırakmak isteyen Dubois’nın bi-
linçli tercihi. Amacı, bütün halklarda ve çağlarda ortak 
olanı yakalamak. İnsanı kendi hakikati ve kırılganlığı 
içinde verirken, mutsuzluğun içine sevgiyi, vahşetin 
içine merhameti, karanlığın içine umudu katmak... 
İlk olarak 2012’de basılan Akim Koşuyor, Uluslararası Af 
Örgütü tarafından da desteklenmiş bir kitap. Okurda 
iz bırakacak her nitelikli çocuk kitabını olduğu gibi, 
bu kitabı da önce biz yetişkinler okuyalım. Hepimize 
zor gelen bir konu üzerine çocuklarla nasıl konuşaca-
ğımızın ipuçlarını bize sağlayacak en iyi kaynaklardan 
biri, kuşkusuz nitelikli çocuk kitapları. Bir şeyi basite 
indirgemeden basitleştirmenin, sofistike olmayacağım 
derken hakikati de elden kaçırmamanın inceliklerini 
çocuk edebiyatının yetkin örneklerinde bulabiliriz. 
Alman Gençlik Edebiyat Ödülü jürisinin kitap için 
yaptığı gerekçeli açıklama, bu anlamda dikkate değer: 
“Kitap, şok etkisi yaratmaktansa, küçük okuyucuya, sar-
sıcı içeriğe yavaş yavaş yaklaşma olanağı tanıyor.” Sa-
vaş bir kurgunun, öykünün unsuru olarak da gelse, şok 
elbette kaçınılmaz. Ama yetişkinin okuma sürecinde 
çocuğa eşlik etmesi, yaşanabilecek şoku konuşabilmek 
ve onu sorularla açmak, yaşanan duyguyu bir kavrayış-
la temellendirmek için atılacak sağlıklı bir adım.

Çizimlerin ifade gücü
Dilin Akıcılığı ve Açıklığı

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
/tekirkitap www.tekirkitap.com

Korku çok korkunç bir duygu,
fakat bu kitap hiç de korkunç bir
kitap değil, tam tersine, korkunun

üstesinden gelmemize yardımcı
olan bir kitap.
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“Yaşamda olup bitenler üzerine düşünmek, iyi bildiğimizi düşündüğümüz kavramları 
aslında o kadar iyi bilmediğimizi görmek, böylece de sürekli merak içinde, ilgiyle ve 
heyecanla yolculuk etmek.”

Çocuklar İçin Felsefe
En İyisini Yapmak Mümkün mü?
Çocuklar İçin Felsefe
Kavga Çare Olur mu?
Özge Özdemir
Resimleyen: Ezgi Platin
Redhouse Kidz Yayınları, 40 sayfa

Merak uyandıran sorularla 
düşünmek… Yazan: Cahit Ökmen

“Çıtır Çıtır Felsefe” kitaplarının yazarı Brigitte 
Labbe, bir söyleşisinde şöyle diyordu: “İnsanın 
özünde olan şey, iyi ve doğru üzerine düşünebil-
mektir. Eğer çocukları iyi ve kötü kavramlarının 
dışarıdan dikte edilmesine alıştırırsak, onları 
oldukça tehlikeli bir duruma sürükleriz. Öncelikle, 
düşünmelerini engelleriz. Küçük yaştan itibaren 
sorgulama başlamazsa, onunla birlikte düşünceye 
eşlik etmezsek, iyilikle kötülükte olduğu gibi, tama-
men dışarıdan manipülasyona açık bireyleri kendi 
ellerimizle yaratırız. Bu bir siyasi lider, bir patron 
ya da dini lider olabilir. ‘Sen ne düşünüyorsun, 
neden böyle düşünüyorsun?’ demeden, ‘Bu iyi, bu 

kötü,’  diye dikte ettiğimizde, onları yavaş yavaş insan 
olmaktan çıkarıp nesneleştiririz.”
Küçük yaştan itibaren sorgulamanın başlaması 
amacına yönelik olarak, çeşitli yayınevleri çocuklarla 
felsefeyi buluşturan dizi kitaplar yayımlıyorlar nice-
dir. İlk aklıma gelenler Günışığı Kitaplığı’nın “Çıtır 
Çıtır Felsefe”, Tudem Yayınlarının “Filozof Çocuk”, 
ODTÜ Yayınlarının “Pikola ile Felsefe Öğreniyo-
rum”, Metis Yayınlarının “Küçük Filozoflar” dizileri. 
Her bir dizi farklı yaklaşım ve yöntemlerle, farklı 
kurgu ve tasarımlarla çocuklara eleştirel düşünme 
pratiği kazandırma ve geliştirme yönünde fırsatlar 
sunuyor. Söz konusu kitapların okul ve ev ortam-

larında öğretmen ve ebeveyn katılımlarıyla 
birlikte okunarak konuşulup tartışılması çok 
daha işlevsel sonuçlar doğuracaktır kuşkusuz. 
Bu yönde, farkındalığı gelişmiş öğretmen ve 
ebeveyn sayısının giderek çoğalması sevinç 
ve umut veriyor.
Söz ettiğim dizilere yakın zamanda bir yenisi 
daha eklendi: Redhouse Kidz Yayınlarından 
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Özge Özdemir imzasıyla yayımlanan “Çocuklar İçin 
Felsefe” dizisinin iki kitabı, Kavga Çare Olur mu? ve 
En İyisini Yapmak Mümkün mü? adlarını taşıyor. Ki-
tapların sonundaki yazar tanıtım bölümünde, Özge 
Özdemir’in “Pek çok ülkede ilerlemeci öğretim yön-
temleri arasında ilk sıralarda yer alan Çocuklar ve 
Topluluklar İçin Felsefe (P4C) yöntemini Türkiye’de 
bilinir kılma, araştırma ve uygulama çalışmalarıyla 
yaygınlaştırma amacıyla Little Thinkers Society’yi 
kurduğunu” öğreniyoruz. Eleştirel ve yaratıcı dü-
şünme becerilerinin küçük yaşta kazanılabileceği 
inancıyla, çocuklara felsefe yapmanın “araçlarının” 
kazandırılmasını amaçlayan P4C yöntemi; tartışma 
kültürünün gelişmesinin, felsefi sorgulama pratiği-
nin kazandırılmasına dayalı olduğu görüşünden ha-
reket ediyor. Özge Özdemir de kitabında bu yöntemi 
uyguluyor.
Yazarın kitabın başındaki notundan, kitapların 
9-12 yaş arası çocuklarla yürütülen “Çocuklar İçin 
Felsefe” atölyelerindeki tartışmalardan yola çıkıla-
rak yazıldığı bilgisini ediniyoruz. Bir okula misafir 
öğretmen olarak gelen İpek Hanım’ın, okulun kulüp 
odasında altı çocukla bir araya gelerek mitolojik bir 
hikâye anlatmaya başlaması ve bu hikâyeye dayalı 
merak uyandıran sorularla “sakin yavaş ama coş-
kulu bir yolculuğa” çıkılması şeklinde kurgulanıyor 
kitaplar. Kavga Çare Olur mu? da Truva Savaşı’nın 
başlamasına neden olan hikâyeden, En İyisini 
Yapmak Mümkün mü? kitabında da “kusur bulan ve 
olumsuz eleştiri yapan” Yunan tanrısı Momus’un 
hikâyesinden yola çıkılıyor. Mitolojik hikâyelerde 
beliren kavramlar üstüne düşünme, akıl yürütme, bu 
kavramları daha iyi anlamaya çalışma amaçlanıyor.  
Kitapta, eleştirel düşünme becerisindeki adımların 
açığa çıkarılması önemseniyor; yani, grupta tartışma 
başladığında neden öyle düşünüldüğünün gerekçe-
lendirilmesi, başka bakış açılarının devreye girme-
siyle de bu gerekçelendirmelerin derinleştirilmesi 
sağlanıyor.
Hakem-jüri-arabulucu, tarafsızlık-pasiflik, kıskan-
mak-haset etmek, vb. kavramların birbirinden ayırt 
edilmesine, aralarındaki farkların düşünülmesine 
yönelik pratik, kitapların en dikkat çekici, başarılı 
yönlerinden biri.
Gruptaki çocukların tartışma sırasında, zaman 
zaman “akıl çeldiriciler olsa bile, onlara rağmen 
hakkaniyetli değerlendirme yapmak gerekir demek 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Konunun işlenişi

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

istiyorum” gibi ifadeleri, söz konusu kitaplar yazınsal 
bir kurguyu amaçlamasa da özellikle anlatıcı Deniz 
üzerinden duygu, izlenim ve yaşantıların da devreye 
sokulduğu bir kurgu anlayışı adına doğallık sıkıntı-
ları yaratıyor. İçine Özge Özdemir’in kaçtığı 9-12 yaş 
arası çocuklarla karşılaşıyoruz o zaman; oysa aynı 
çocuklar, Yunan tanrı ve tanrıça adlarının gündelik 
yaşama sızmış örneklerini heyecanla keşfedip anla-
tırken ne kadar hoş ve anlamlı bir “çocuğa görelik” 
yaklaşımı sergiliyorlar. Deniz, akıl yürütmesinde, 
“70’lerin en iyi müzik grubu Queen’dir” yargısıyla 
düşüncesini örnekliyor;  bu cümleyi anne babasının 
üzerinden kursa ya da kendi ilgilerinin deneyim ve 
yaşantı alanından söz alsa çocuk dünyası doğallığı 
daha öne çıkmış olmayacak mı?
Kitapta, Ezgi Platin’in “harf çizim” çalışmaları ve 
sade desenleri, çocuklar düşünürken aynı zamanda 
da sözcük ve resimler çizmişler duygusu uyandırıyor. 
Kavramların harf çizimleriyle vurgulanması işlevsel. 
Yazımızı, “Felsefeyi hiç bilmeyen birine nasıl anla-
tırsınız?” sorusuna Deniz’in bulduğu harika yanıtla 
sonlandıralım: “Yaşamda olup bitenler üzerine 
düşünmek, iyi bildiğimizi düşündüğümüz kavramları 
aslında o kadar iyi bilmediğimizi görmek, böylece 
de sürekli merak içinde, ilgiyle ve heyecanla yolculuk 
etmek.”
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Hala, akşamları sadece çorba pişiriyor ve pişirdiği çorbalara, o 
gün yaşananlara uygun çeşniler seçip, katıyor. Gürültülü patırtılı, 
kavgalı bir günse, terbiyeli bir çorba hazırlıyor söz gelimi. Ya da 
içleri daralmışsa umut çorbası yapıyor.

Sokrates’in “Merak bilgeliğin başlangıcıdır” epigrafiyle başlayan hikâye, annesiyle ba-
basının tartışmalarından ve yatılı yaz okulu olasılığından huzursuz olan, korkan küçük 
kızın, atı Rüzgâr’ın sırtına atlayıp halasının evine gidişiyle başlıyor. Küçük kız, okuru, 
halasıyla ilgili gerçeklere daha en baştan hazırlıyor; diyor ki, “Herkes ona ‘tuhaf kadın’ 
derdi, ama olsun, o benim halamdı.” Hala da sağ olsun, tuhaflığını daha ilk sayfalarda 
gösteriyor. Evinden kaçarcasına çıkıp kendine gelen yeğenine “Burası Yolgeçen Hanı 
mı?” diye soruyor. Neyse ki evinin Yolgeçen Hanı olmasa da kapısındaki kızın yeğeni 

olduğunu saniyeler içinde kabul ediyor ve “Kirpicik” diye sevdiği yeğe-
nini içeri alıyor. 
Elmakurdu Rüyaları, çok katlı bir apartman dairesinde, çok çalışan 
bir anne babayla yaşayan ve sadece yaz dönemini değil kış dönemini 
de yatılı okuması olası, hayal gücü gelişkin bir çocuğu tam da kendi 
gibi; yalnız yaşayan, hayaller kuran ve kurduğu hayallere inanan bir 
yetişkinle bir araya getiriyor. Birbirlerine çok benzeyen ve bir anlamda 
kader ortaklığı yapan bu iki kız çocuğu, birlikte, her günü başka bir 
macerayla dolu iki ay geçiriyorlar. Elbette yetişkin bir kadın olan hala, 
hikâyenin bir noktasında kendisinin de hâlâ çocuk olduğunu söylediği 
için gönül rahatlığıyla “iki kız çocuğu” vurgusunu yapabildim; çocukla 
çocuk olabilmek mi deriz, büyüse de çocuksu merakı ve bakış açısını 
koruyabilmek mi deriz… orası kişinin kendine kalmış. Ama hala, evdeki 
küçük çocuğu eylemek için ya da arada bir günlerine renk katsın diye 
değil, tam da inanarak masalsı bir dünyanın içinde yaşıyor, küçük kızı 
da peşinden sürüklüyor. Mesela akşamları sadece çorba pişiriyor ve 
pişirdiği çorbalara, o gün yaşananlara uygun çeşniler seçip, katıyor. 
Gürültülü patırtılı, kavgalı bir günse, terbiyeli bir çorba hazırlıyor söz 
gelimi. Ya da içleri daralmışsa umut çorbası yapıyor. Biraz cadı gibi, 

Bilge değil, dürüst  
Uydurukçu değil, hayalperest

Yazan: Sema Aslan 
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büyücü gibi birbirinden tuhaf tariflerle birbirinden 
tuhaf malzemeleri harmanlıyor. Küçük kız çorbaların 
gücüne kesinlikle inanıyor ki terbiyeli çorbadan iki 
kâse içiyor!  
Hala yeğen, doğanın içinde, çiçek böcek ve kedi kö-
pekle günleri devirirken yıldızların altında, denizin 
kıyısında vakit geçiyor; birbirlerinin hayallerinin 
ve hayal kırıklıklarının içine giriyor, dünyayı zaten 
o “gerçeklikle”, o bakış açısıyla kavrayarak yaşıyor. 
Zaman zaman şiirsel ve naif diyaloglarla sürüp gi-
den bu hikâyede görüyoruz ki şehrin karmaşasından 
uzak, küçük bir yerleşim yerinde yaşayan halasının 
yanında kalan çocuk, tıpkı diğer çocuklar gibi sokak-
ta oynuyor, yeni arkadaşlar ediniyor. Bazen sıkılıp 
bazen eğleniyor; yüzüyor, bisiklete biniyor, yaz günü 
hastalanıyor, dondurma yiyor, kedi köpekle oynuyor 
vs... Özetle, pek çok çocuğun yaşadığına benzer bir 
yaz yaşıyor. Ama buradaki fark, Kirpicik’in dünyayı 
pek çok çocuğun gördüğünden farklı görmesi; hala-
nın da bu görüşü kavraması ve ona katılması ya da 
zaten tam da öyle bir görüşe sahip olması. Sonuç, bu 
ikisinin dışarıdakine hiç benzemeyen bambaşka bir 
dünya yaratması. 
Solmaz Kâmuran, bu benzersiz dünyayı, abartısız 
ama çok güçlü bir dille aktarmış. Yetişkinlere ait 
sorular ve sorunların da sızdığı hikâyede pek çok 
kavram sorunsallaştırılmış, üzerinde düşünmeden 
geçip gidilenler tek tek ele alınmış ve “tuhaf hala” 
karakteri ile bilge değil, dürüst ve açık bir yetişkin 
kimliği yaratılmış. Tuhaf haladan bir münzevi ya 
da bilge yaratmak da mümkün olabilirdi; hikâyenin 
koşulları epey uygun. Benzer biçimde Kirpicik’in 
de hayal gücü öyle gelişkin ki diğer çocukların bile 
havsalasını aşıyor; çoğu, onun uydurukçu olduğunu 
düşünüyor. Fakat yazar “bakış açısının” altını çizerek 
uydurmacılıkla hayalperestlik arasındaki farkı açıkça 
göstermiş. Kirpicik, bir gün suya atılan taşın kendi-
sine gösterdiklerini anlatır; suyun dibindeki deniz-
kızlarının korktuğunu görmüştür, suyun üstündeki 
karabatak da aşağıda olup bitenleri anlatmak için 
havalanmıştır… Deyin ki uydurukçuluk.  

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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a Malina, biz insanların yaşadığı dünyanın kilometrelerce altında, 
karanlıkta yaşayanların şehri. Siyahın içindeki renkleri ve 
güzellikleri görebilen insanların…

Korkusuz Meles oyuncu, senarist ve yazar Görkem Yeltan imzalı 
bir fantastik roman. Hep Kitap etiketiyle yayımlanan esere, Emre 
Karacan’ın resimleri eşlik ediyor. 
Roman kahramanımız Korkusuz Meles’in, iş yaşamındaki partne-
ri Edik. Birlikte çalışan bu iki arkadaş, bir yeraltı şehrinde yaşıyor 
ve kendilerine “olay çözücü” diyor. “Olay çözücülük” ilk bakışta 
kulağa zor ve netameli bir meslek gibi gelse de işleri pek yoğun 
sayılmaz aslında. Yaşadıkları ütopik yeraltı şehrinde, bizim dün-
yamıza benzer olaylar sık sık görülmüyor. Bir iş gelmesini bek-
leyerek geçirdikleri sayısız günün ardından tam da istedikleri 
gibi bir “olay” gerçekleşiyor, nihayet. Güzeller güzeli bir kadın 
kapılarını çalıyor bu ikilinin, onlardan yardım istiyor. İki arkadaş, 
bundan sonra, yaşadıkları yeraltı şehrinin köklerinin atılış süre-
cine kadar uzanan bir sırrın peşine düşüyorlar. Çalınan beş altın 
yılan yumurtası onları beklemedikleri başka başka maceralara 
sürüklüyor. İyisi mi biz kurguya dair daha fazla ayrıntı vermeye-
lim, okur bu keyifli maceranın tadını dilediğince çıkarsın… 
Hikâye, Malina adlı fantastik bir şehirde geçiyor.  Malina, biz 
insanların yaşadığı dünyanın kilometrelerce altında, karanlıkta 
yaşayanların şehri. Siyahın içindeki renkleri ve güzellikleri göre-
bilen insanların… “Yeraltı şehirlerinin en güzeli” olarak tanımla-

Altın yılan 
yumurtasının 
izinde

Yazan: Deniz Poyraz
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nan Malina, ideal bir yerel yönetim örneği olarak res-
mediliyor romanda. Yeryüzündeki insanların ibretle 
izleyeceği bir şehircilik anlayışına sahip olan Malina, 
üzerine masallar yazılan, şarkılar bestelenen bir 
kent. Tiyatroları, konser salonları, opera binalarının 
stilleri ve repertuvarların muhteşemliği Malina’yı 
bir sanat şehrine dönüştürmüş zaman içinde. Toplu 
taşımanın yaygın olarak kullanıldığı şehirde, kentin 
bir ucundan diğer ucuna ulaşmanız yalnızca birkaç 
saniyenizi almakta. Bu son cümle belki Malinalılar 
için haber değeri taşımayan basit bir olay; fakat biz 
İstanbullular için altı çizilesi bir detay! 
Yönetilmeme, sınırsızlık gibi maddeleri olan bir ki-
tap da anayasa kabul edilmiş Malina’da. Yönetilmek 
değil, hizmet isteyen bir halk yaşıyor yeraltında. 
Halk tüketmek yerine çoğaltmayı, harcamak yerine 
geliştirmeyi tercih ediyor; zenginlik, bilgili olmak 
gibi insan dünyasının zavallı karşılaştırma biçimleri, 
Malina halkı için geçer akçe değil. 
Gelelim romanın olumsuz yanlarına… Şurası çok 
açık ki metnin kurgusu, başta vaat ettiği heyecanın, 
maceranın, aksiyonun gerisinde kalıyor. Okur, ütopik 
bir fantazya şehrinde mekandan mekana koşacağını, 
sayfaları soluk soluğa çevireceğini sanırken metnin 
bütün bir gövdesinin birkaç kuru odaya hapsedilmiş 
hâlde kalması hayal kırıklığı yaratıyor. Bu kısıtlı ha-
reket imkânları içerisinde karakterler de derinleşe-
miyor; yazar sık sık araya girip karakterlerin duygu 
ve düşüncelerini, nasıl bir insan olduklarını ne his-
settiklerini aktarmak durumunda kalıyor. 
İlk sayfalarda tanımı yapılan ütopik, yer yer anarşist, 
radikal biçimde demokratik toplum düzeninin etkisi 
de takip eden bölümlere yansımadan, değini olarak 
kalıyor. Sözü edilen yaşayış biçiminin üstünden 
asırlar geçmiş olmasına rağmen, etkisini ne sosyal 
yaşamda ne de o düzene doğan karakterlerin hâl, 
hareket ve söylemlerinde görebiliyoruz. Karakterler, 
çağdaş dünyamızda herhangi bir yerde karşımıza 
çıkabilecek nitelikte yansıtılmış bireyler. Bu yüzden 
yazarın başta çizdiği ütopik manzaranın çizgileri 
silinmeye başlıyor ilerleyen sayfalarda. Bunun se-
bebi de yeraltı şehirleri kurulurken, kralların kral-
lıklarından kendiliğinden vazgeçmiş olmaları olsa 
gerek! Toplumsal bir mücadele verilmeyince, eşitlik 
ve özgürlük için bedel ödenmeyince, krallar tacını 
kendiliğinden çıkarınca demek ki böyle oluyormuş, 
diye düşünmekten alamıyoruz kendimizi. Şaka bir 

Dilin edebi niteliği
Kahramanların işlenişi

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği

yana, Malina, iyi niyetli bir yaklaşımla ele alınmaya 
ve kurgulanmaya çalışılmış; fakat altı tam manasıyla 
doldurulamamış, eksik kalmış bir hayal kenti olarak 
kalıyor aklımızda. 
Neticede, Korkusuz Meles’i hem fantastik hem poli-
siye/macera romanı kabilinden okumak mümkün. 
İşaret ettiğimiz bazı olumsuzluklara rağmen birçok 
yönden okuru cezbediyor. Akıcı ve güzel bir Türkçe 
ile kaleme alınmış metinde zengin bir sözcük kulla-
nımı da mevcut. Roman bu anlamda, Yeltan’ın edebi 
gücüne ve bu alandaki birikimine de işaret ediyor. 
Keyifli okumalar…
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Newton ve Gökbilimciler Cemi-
yeti’ni, Marion Kadi ile Abram 
Kaplan yazmışlar. Konusu 
gökbilim olan kitabı Tatiana 
Boyko resimlemiş. Türkçe-
leştiren Siren İdemen. Kitap, 
Metis Yayınlarının “Küçük 
Filozoflar” serisinden çıkmış. 
Profesör Newton, güzel bir 
Temmuz sabahı Cambrid-
ge sokaklarında dolaşırken, 
karşısına, her şeyleri birbi-
rinin aynı, renkleri ise farklı 

yedi kedi çıkıyor. 
Gözlemcinin 
gözlükleri nasıl 
yontulmuş ise ışığı 
mükemmel bir 
prizma becerisiyle 
kırıyor. Gökkuşağı 
renklerinde kedile-
rin görünmesi bu 
yüzden.
Newton elinde te-
leskobuyla kırlara 
açılıyor. Hemşehri-
lerini izlemek için 
kullanıyor uzak-
ları yakın eden 
aleti. Kimi çay 
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Newton ve Gökbilimciler Cemiyeti’nde bilimsel bilgiler fantastik bir maceranın içine 
yedirilmiş. Hoş bir üslubu var kitabın. Maceranın fantastik olması kitaba bir büyü katmış. 
Ayrıntılar üzerine dikkatle düşünerek okunması çok faydalı bir kitap çıkmış ortaya. 
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Gökbilimci gökbilimciyi  
gökte bulur Yazan: Toprak Işık

içiyor kimi ise muhallebi yiyor. Hatta biri de elinde 
dürbünle ona bakıyor. Newton, izlerken izlendiğini 
görmenin şaşkınlığı ile gözlem aletini yerdeki bir ya-
rığın içine düşürüyor. O da aletin peşinden gidince 
hızlı bir düşüş başlıyor. Dünya’nın merkezine doğru 
bir yolculuk bu. Kütle çekim ve hareket yasaları ne 
diyorsa o olacak: 
Newton merkeze kadar hızlanır, merkezden sonra 
yavaşlamaya başlar. Dünya’yı bir uçtan ötekine  
katedip penguenler diyarına varır ama dışarı 
çıkamaz. Çünkü yörenin yerlisi bir penguen elini 
uzatıp ona yardım etmez. Üstelik o penguenin elinde  
Newton’un teleskobu vardır. 
Newton, gerisin geri düşer. Korkulan olmaz; fizik 
için basit ama yapan için çileli harmonik hareket ile 
Dünya’nın bir ucundan diğerine sonsuza kadar gidip 
gelmez. Bir ağaç köküne tutunması sayesinde yol-
culuğunu başladığı yerde bitirmeyi başararak dışarı 
çıkar. Yalnız dürbününü, o penguene bırakmaya hiç 
niyeti yoktur. Dostu gökbilimci Halley’den yardım 
alır ve o deliğe mancınıkla fırlattırır kendisini ki yine 
yetersiz ilk hızdan kaynaklı bir sıkıntı olmasın.
Newton Dünya’nın öteki ucundan çıkarken pengu-
enin elinden dürbününü de kapar ama duramaz; 
yolculuğuna gökyüzüne doğru devam eder. Başarılı 
uydu fırlatmalarına yüzlerce yıl varken Dünya’nın 
yörüngesine oturan ilk Newton olur. Daha bir turu 
bile tamamlamamışken, Descartes ile Leibniz ziyaret 
ederler onu. Üçlünün söyleşmesinden, aydınlatıcı bir 
bilim ve felsefe sohbeti çıkar ortaya. Konuşma sürp-
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riz biçimde sonlanır; Leibniz ile Descartes, isteyip 
istemediğini sormadan, Newton’u Ay’a fırlatırlar. 
Ay’da genç bir kadın karşılar onu ve Gökbilimciler 
Cemiyeti’ne götürür. Kepler, Kopernik, Galileo… 
Kendisi Newton’un konukluğu sırasında görünmese 
de Nasırüddin Tûsi de üyeler arasındadır. 
Gökbilimciler, göklerden konuşurlar. Dünya yerine 
Güneş’i merkez alınca gezegen hareketlerinin nasıl 
da sadeleştiğinden ve kolay anlaşılır olduğundan 
bahsederler. Ay’daki sohbeti, Newton’un vefalı 
arkadaşı Halley’in gelişi bitirir. Kendi adını taşıyan 
kuyruklu yıldızın kuyruğundadır Halley. Newton’la 
birlikte öteki gökbilimciler de yıldızın kuyruğuna 
atlayıp sohbetlerine yolda devam ederler.
Newton’u Ay’a ayak bastığında karşılayan genç 
kadının adı Ptolemaios’tur. Tanıdığımız gökbilimci 
bir Ptolemaios var. Biz onu daha çok Batlamyus 
olarak biliyoruz. Gökbilimcilerin sohbetleri sırasında 
kitabın Ptolemaios’u, dünya merkezli evren modeli 
kaotik olarak nitelenince, “Benim evren modelim 
kaotik değil, karmaşık,” der. Tarihten tanıdığımız Bat-
lamyus da Dünya merkezli bir evren modeli geliştir-
mişti. Buradan, kitabın kadın Ptolemaios’unun bizim 
erkek Batlamyus’umuzla aynı kişi olduğunu anlıyo-
ruz. Yazarların bu cinsiyet değişikliğini ne maksatla 
yaptıklarını ise anlayamıyoruz. 
Elli beşinci sayfada Newton, “(…) cisimlerin düşme 
hızı kütlelerine değil, ağırlıklarına bağlı,” diyor. 
Bunu söyleyen Newton olamaz; çünkü ifade yanlış. 
Cisimlerin yere düşme hızı, yerçekimi ivmesine, yer 
çekimi ivmesi de yerin kütlesine bağlıdır. Cisimlerin 
Ay’a düşme hızlarını Ay’ın kütlesi, Güneş’e düşme 
hızlarını Güneş’in kütlesi belirler. O hız, cisimlerin 
kütlelerinden ve Ay’daki, Dünya’daki ya da Güneş’te-
ki ağırlıklarından bağımsızdır.
Newton ve Gökbilimciler Cemiyeti’nde bilimsel bilgi-
ler fantastik bir maceranın içine yedirilmiş. Hoş bir 
üslubu var kitabın. Maceranın fantastik olması kitaba 
bir büyü katmış. Ayrıntılar üzerine dikkatle düşüne-
rek okunması çok faydalı bir kitap çıkmış ortaya. 

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Konunun işlenişi 
Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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Farklı alanlardan, değişik 
zamanlardan tanınmış ve başarılı 
olmuş şampiyonlar ve dâhiler. Her 

biri kendi alanında ilk oldu, çığır açtı. 
Peki çocuklukları nasıldı? Hayalleri 

nelerdi? Büyüdüklerinde  
neler oldu? 
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TARIHTE IZ BIRAKMIŞ 
SPORCU VE DÂHILERIN 

YAŞAMÖYKÜLERI 
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Ejderhanın teselli için bir şarkı, biraz oyun ya da yiyecek 
taleplerini hep öfkeyle reddeden kız bir gece kararını 
değiştirir. Bacadan çatıya çıkar, ejderhaya şarkı söyler…

Sıkıntılarımız sabrımızı tükettiğinde ve sabır haznemizi genişletmek de içimizden 
gelmediğinde, başlarız bir suçlu aramaya. Öyle güneş gibi, rüzgar gibi değil de 
oklarımıza hedef olabilecek bir bedeni, haykırabileceğimiz kulakları ve af dileye-
cek bir ağzı olan, somut bir suçlu. Andersen kışın zulmünü üstlenecek bir “Karlar 
Kraliçesi” yaratmıştı. Kutup ayılarının bir Andersen’i olsaydı, muhtemelen onlar 
da zalim bir “Güneş Tanrısı” yaratacaktı. Troon Harrison ve Andrea Offerman ise 
“Buz Ejderhaları” yaratmış. Onların kitabında, küçük bir kızın yaşadığı vadide Buz 
Ejderhaları kanatlarını açıyor ve beyazın atmosferinde karanlık bir hikâye yazıyor.

Buz ejderhaları çığlıklarla kuzey rüzgarlarının gerisine çekilirken ilkba-
harın geleceğini düşünen kız sevinir. Ama sabah evi karlar altındadır. 
Ormana yiyecek aramaya giden baba ise eli boş ve hasta döner. Anne 
kıza şöyle der: “Yarın ormana yiyecek aramaya sen gideceksin. Karde-
şin daha çok küçük, benim de bebeğe bakmam lazım.” Koskoca babanın 
başaramadığı, kızın üzerine yıkılmıştır. Ki o da eli boş dönecek ve 
çatıda, fırtınada arkadaşlarını kaybetmiş, yaralı bir ejderha görecektir. 
Böylece kızın ejderhayı sürekli terslediği, ejderhanın ise ezik duruşuyla 
yalvar yakar yardım istediği ilişkileri başlar. Çok geçmeden yakacağı 
gibi yiyeceği de tükenen ailenin açlığı şiddetlenir. Ejderhanın teselli 
için bir şarkı, biraz oyun ya da yiyecek taleplerini hep öfkeyle reddeden 
kız bir gece kararını değiştirir. Bacadan çatıya çıkar, ejderhaya şarkı 
söyler. Yarısını ejderhaya verdiği reçelli ekmek dilimini uçurtmaya bağ-
layıp göğe salar ve böylece başka bir ejderhayı kendine çeker. Onun 
yardımıyla bizim ejderha iyileşirken, kız da sonunda lütfettiği iyilikle 
kalbindeki buzları eritir. Artık ilkbahar gelecektir. 
Hikâyenin atmosferine uyumlu olsa da soğuk diliyle pek haz almadı-
ğım metin, özellikle şu soruyla beni ikircikte bıraktı: Masal gerçeği 

Buz Ejderhası

Yazan:  
Melek Özlem Sezer 



olarak, Buz Ejderhaları var mı ve kışın fazla uzun 
sürmesi onların suçu mu, yoksa Buz Ejderhaları 
yalnızca kızın zihninde mi?
Eğer mantık ve tutarlılıktan muaf tutulamayacak 
olan bir masal gerçeğiyse, ormandan dönen babanın 
çatıdaki ejderhayı görmemesi mümkün mü? Peki 
ya, ailenin çatıda devasa bir ejderhanın ağırlığını 
ya da onun ağlamalarını fark etmemesi? Ejderhalar 
vadide sürekli uçuyorsa bir çatının üzerindeki koca 
ejderhayı nasıl görmediler, onun çığlıklarını nasıl 
işitmediler? Yarım dilim ekmek, koca bir ejderhadan 
daha mı görünür? 
Yok eğer Buz Ejderhaları kızın zihnindeyse yine 
sorular uyandırıyor: Her ne kadar kızın tavrını değiş-
tirmesinin bir çözüm yaratması hoş olsa da bir doğa 
olayı iyi bir zemin mi? Tıpkı bebekken çarptığımız 
masaları döven annelerimiz gibi bir doğa olayına 
katlanamayışı hayali bir suçlu yaratarak dindirmek 
doğru bir duygu öğrenimi verir mi?
Resimlerde de tutarsızlık sorunu var. Anne kızı 
ormana gönderirken, kardeşinin daha çok 
küçük olduğunu söylemişti. Ama ailenin 
şömine başında olduğu resimde ortanca 
kardeş, kızdan büyük görünüyor. Sonra-
ki resimlerde küçülüyor. Annenin be-
beği ona da emanet edebilecekken 

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Dilin açıklığı ve akıcılığı
İçerik

küçük kızı o korkunç kışta ormana göndermesi, bu 
resimdeki hâliyle ortanca kardeşi de neden yanına 
katmadığını sorduruyor bana. Annenin tavrı sorgu-
lanmalı mı?
Kitap bende pek çok kararsızlık noktası yaratırken 
imdada Brigitte Labbe yetişiyor. Notos’un Şu-
bat-Mart 2019 sayısında Mehmet Erkurt’a verdiği 
nefis röportajda bizde kaygı yaratan kitaplar için 
basit bir cevabı olduğunu söylüyor Labbe: “Biz 
yetişkinler, ancak çocuğu böyle bir durumda o kitapla 
yapayalnız, bizzat ‘şoke edici’ bulduğumuz şeyle bir 
başına bırakırsak o korktuğumuz, son derece olumsuz 
etkiye yol açarız. Ama bunun yerine çocuğa okuma 
serüveninde eşlik eder, kitabı onunla birlikte okur,(…) 
gerçekten çocuğun okuduğu şey karşısında dengesi-
nin bozulup bozulmadığına emin olursak kitap bir 
aracıya dönüşür…”
Bana öyle geliyor ki bu kitapta Labbe’yle okunacak 
çok şey var… 
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Tek bir kitap bile çocuğun okuma hevesini kırabilir. 
Düzgün akmayan iki cümle, art arda sıralanan birkaç hata, 
okuma isteğini başlamadan bitirebilir. Çocuk kitabı basan 
yayınevlerimiz acaba ne zaman janjanlı paketlerde çikolata 
üretmediklerinin farkına varacaklar, merak ediyorum.

Babasıyla birlikte, tarihi eser hırsızlığı yapan on üç yaşında-
ki Scarlet McCall’ın akıl almaz hikâyesine dair neler dü-
şündüğümü anlatmayı ben de çok isterdim elbette. Kitabın 
macera beklentisini ne kadar karşıladığından söz etmek ya 
da bir seriye ait başlangıç kitabı olarak ne kadar başarılı ol-
duğundan bahsetmek de isterdim. Evet, ben de doğrudan bu 
konulara girmek isterdim. Ancak, kitabı anlayamadım! Anla-
yamadığım için de iyi mi kötü mü, tam olarak bilemiyorum. 
Tek yapabileceğim, sağı solu yoklayarak almaya çalıştığım 
yolda neler hissettiğimden bahsetmek. Neden mi? Yazarın 
kurgusu çok mu karmaşıktı? Ya da belki de üslubu, tarzı, 
seçtiği kelimeler işi epey zorlaştırmıştır, olabilir mi? Hayır! 
Kitabı anlayamadım, çünkü çevirisi çok kötüydü. Kitabı an-
layamadım, çünkü sanki çevirmenin elinden çıkıp doğrudan 
matbaaya gönderilmişti. Kitabı anlayamadım, çünkü içinde 
bir sürü hata vardı. Yayına hazırlanırken bu kadar hoyrat 
davranılan bir kitap görmemiştim uzun zamandır; acıdım. 
Derdimi daha iyi anlatabilmek için kitaptan, herhangi bir ek-

Çİkolata
tadında
kİtaplar

Yazan: Olcay Mağden Ünal
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leme çıkarma yapmadan alıntılar yapmaya karar 
verdim. Keşke sadece burada alıntıladığım kadar 
olsalardı, ama emin olun birazdan okuyacakları-
nız buzdağının sadece görünen kısmı:
Sayfa 18: “Düşündüğümüz yerde olmadığı söyle-
yemez misin?” Sayfanın devamında: “Bağırsakla-
rım büzüldü.” Kitap, ilk cümledekine benzer imla 
hatalarıyla kaynıyor. İş Bankası Kültür Yayınla-
rının bu soruna acilen bir çözüm bulması gere-
kiyor, çünkü birkaç sayfalık resimli kitaplarında 
bile bu tip hatalara rastlamak mümkün. Diğer 
cümleye gelince: Daha iyi çevrilemez miydi? 
Devam edelim: 
Sayfa 25: “Tekdüze bir şekilde gülümsedim, izle-
nim bırakmak istemiyordum.” Tekdüze nasıl gü-
lümseniyor merak ediyorum. Virgülden sonrası 
çok fazla çeviri kokuyor.
Sayfa 30: “Bir evi ilk kez tek başına soymak 
korkunç olabilir, ama iyi yapacağını biliyorum.” 
Başından sonuna hata içindeki bu cümledeki so-
runun giderilmesi için Necmiye Alpay’ın Türkçe 
Sorunları Kılavuzu’nda yer alan “İngilizcenin Tu-
zaklarına Karşı” bölümünün okunmasını tavsiye 
ediyorum. Kılavuzdan alıntı: “Türkçede ‘yapmak’ 
fiilinin, İngilizcedekinin tersine ‘denden (yerini 
tutma)’ işlevi olmadığından...”
Sayfa 43: “Lastikler yolda acı ses çıkarttı.” Yorum-
suz…
Sayfa 47: “... ama bir çeşit özür gibi onu etkilemek 
istiyordum.” Daha önce kimseyi bir çeşit özür gibi 
etkilemediğim için bu cümleyi anlayamadım, 
sorun bende sanırım. 
Sayfa 49: “‘...O bana vurdu!’ feryat etti Matt.’ ‘Sen 
yapmalıydın ilk!’” Yukarıda verdiğim örneklere 
benzer bir sorun daha.
Biraz ilerleyelim:
Sayfa 75: “Durağıma ulaşamıyorum, dışarıda 
etrafta gezinen bu kadınlarla mümkün değildi.” 
Zamanlar birbirine geçmiş, dışarılar etraflar kol 
kola. 
Sayfa 119: “Ayağımı gaz pedalından çekip araba-
yı yavaş şeride geri aldım.” Yavaş şerit, hmm…
Sayfa 199: “Artı üstüne üstlük bazı...” Artı?

Sayfa 222: “Belki de onun motivasyonları saf de-
ğildi.” Saf motivasyonlarla ne denmeye çalıştığını 
çıkaramadım. 
Tek bir kitap bile çocuğun okuma hevesini kırabi-
lir. Düzgün akmayan iki cümle, art arda sıralanan 
birkaç hata, okuma isteğini başlamadan bitirebi-
lir. Çocuk kitabı basan yayınevlerimiz acaba ne 
zaman janjanlı paketlerde çikolata üretmedikleri-
nin farkına varacaklar, merak ediyorum. Kaldı ki 
kimse bozuk çikolata almaz değil mi? Kitapların 
yenmediğini düşünenlerdenseniz, bu işi yapmayı 
bırakın. 
Tüm bunları bir yana bırakırsak, Aztek Bilezi-
ği, anlayabildiğim kadarıyla, vasat bir macera 
kitabı. Ana karakter Scarlet’ın babası, tarihi eser 
hırsızlığı yapmaktadır; ancak o, bu eserleri onla-
rı çalanlardan alıp asıl sahiplerine geri vermek-
tedir. Aynı zamanda ortağı da olan eşi öldükten 
sonra, kızı Scarlet’a işi öğretmeye başlamıştır. 
Bir gece bir Aztek maskesi ve bileziği çalarlar, 
ancak Scarlet bileziği bileğine geçirir ve bilezik 
derisinin içine hücum edip ortadan kaybolur. 
Böylece Scarlet yırtıcı hayvanlara ama özellikle 
de jaguara dönüşebilmeye başlar. Bu da macera 
ve heyecan dolu olması beklentisiyle yazılmış 
bir hikâyenin fitilini ateşler. Babası, ortadan kay-
bolduğu için bileziği müşterisine ulaştıramaz, 
ancak görünen o ki müşterisi de asıl hak sahi-
bi değildir, adamı kandırmıştır. Baba McCall, 
hikâyenin kötü karakterleri tarafından kaçırılır, 
Scarlet da yeni komşusu Ethan’ın yardımıyla 
babasının peşinden gider. Kurgusunda güçsüz 
yanları, hatta bana kalırsa bazı hataları olan bu 
kitabı yine de -öyle tahmin ediyorum ki- hız-
lı okunabildiği ve de merak uyandırdığı için, 
özellikle kitap okumakla arası çok iyi olmayan 
çocuklara tavsiye edebilirdim tabii ama işte 
olmayınca olmuyor. 

Çevirinin akıcılığı ve açıklığı
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Kitabın güzel anlatısı, harika çizimlerle desteklenmiş. Hele ki son sayfadaki çizim 
yaşamın doğayla, hayvanlarla bir bütün olduğunu özetler nitelikte.

Kaç zamandır kapımıza gelen bir kedi vardı. 
Bu tatlı misafir soğuk kış gecelerinde sokakta 
kalmasın diye, kapının önüne bir battaniye serip 
mamasını, suyunu verdik. Ancak evin küçük 
bireyi (yaş 1,5) için, bu yeterli değildi. Ben, aman 
ev kirlenir mi mikrop bulaşır mı diye endişele-
nirken, o tüm şefkati ve iyi yürekliliğiyle kediyi 
eve almakta, sevgisini paylaşmakta ısrarcıydı. 
Ben, yeterince iyi olduğumu düşünürken, empati 
becerisi henüz gelişmemiş bir çocuğun göster-
diği bu sevgi, merhamet ve farkındalık bir ders 
niteliğindeydi. Kitabımızın kahramanı Cebe de 
sadece çocuklara değil, yetişkinlere de böylesi bir 
ders veriyor.
Babası Bator’la avlanmaya çıkan Cebe, babasının 
değerlerini hep bir adım öteye taşıyor; yardıma 
muhtaç geyiği avlamayıp yola devam etme kararı 
alan babasını durduruyor ve geyiği saplandığı 

bataklıktan 
kurtarıyorlar. 
Yorulup bir ağa-
cın altında din-
lenirken, Cebe 
bir dalın altına 
sıkışmış karın-
cayı da kurtarı-
yor. Tekrar yola 
koyuluyorlar ve 
nehrin kıyısın-
da çırpınan bir 
mersin balığı-
nın imdadına 
yetişiyorlar bu 
kez. Aileleri-

ne kış boyu yetecek kadar büyük olsa da balığın 
içine düştüğü zor durumdan faydalanmanın onlara 
yakışmayacağını düşünüp yola devam ediyorlar. 
Sonunda kendilerini hiç bilmedikleri bir köyde 
buluyorlar. Burada pek hoş karşılanmayan baba ile 
oğul, esir alınıyorlar. Bir halk masalı klasiği olarak, 
köyün şefi Cebe’ye üç görev veriyor ve ancak bun-
ları yerine getirmesi şartıyla onları özgür bırakaca-
ğını belirtiyor. Bilin bakalım Cebe bu zorlu mu zorlu 
üç görevi nasıl yerine getiriyor? Tabii ki daha önce 
kurtardığı geyik, karınca ve balığın yardımıyla. 
Evlerine geri döndüklerindeyse Bator, oğluyla ne 
kadar gurur duyduğunu şu sözlerle belirtiyor: “Cebe 
kalbinin sesini dinledi. Onun iyi kalbi zor durumdaki 
hayvanlara yardım etmemizi söyledi.” 
Mavi Kelebek Yayınlarından çıkan Babasını Kurta-
ran Çocuk‘u, Robert Giraud bir Sibirya halk masa-
lından uyarlamış, Gwen Keraval resimlemiş. Kitabın 
güzel anlatısı, harika çizimlerle desteklenmiş. Hele 
ki son sayfadaki çizim yaşamın doğayla, hayvanlarla 
bir bütün olduğunu özetler nitelikte.
Ülkenin her yerinden insana/hayvana yönelen 
şiddet haberleri gelirken, bu masalla insanın içinde 
yeniden iyiliğe, yardımlaşmaya, dayanışmaya, sevgi-
ye, şefkate, empatiye dair bir umut yeşeriyor. Çocuk-
lardan ve masallardan öğreneceğimiz ne kadar çok 
şey olduğunu bir kez daha görüyoruz. Umarım bizler 
de hep kalbimizin sesini dinleyebiliriz ve iyiliğin 
bulaşıcı gücü hepimizi sarar!
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Babasını Kurtaran Çocuk
Robert Giraud

Resimleyen: Gwen Keraval
Türkçeleştiren: Güçlü Özkök

Mavi Kelebek Yayınları, 28 sayfa
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lar olarak. Onlarla ilgili çocuk kitaplarını bir arada 
görünce heyecanlanıyor Melek. “Ooo! Bu kitaplar 
benim annem, anneannem yaşında,” diyor içlerine 
bakarken. Pamuk Prenses hariç hiçbirini daha önce 
okumamış: 
Cüce Memiş, herkes alay edecek diye babasının eve 
kapatıp kimseye göstermeden büyüttüğü Memiş’in 
masalı. Babası ölünce alacaklılar kimsesiz Memiş’i 
evinden kovar. Memiş yollara düşer. Vardığı bir 
şehirde yaşlı bir kadının kedi ve köpeklerine bakar. 
Oradan aldığı sihirli çarık ve bastonla uzak bir ülke-
nin padişahının özel postası olur. Bastonla bahçede 
gömülü hazineyi bulur. Başından birçok macera ge-
çer. Hikâyenin sonunda zengin olarak yine ayrıldığı 
evine döner. Orada, eskiden olduğu gibi tek başına 
yaşamaya devam eder.
Cücelerin Dansı’nda Himalayalardaki bir köşkte 
yaşayan bir kadın, öz kızını kayırırken üvey kızına 
sürekli kötü davranır. Onu bir gece vakti şehre git-
meye zorlayarak unuttuğu kitabını getirmesini ister. 
Karanlık ormandan geçerken karşılaştığı cüceler 
kızı danslarına davet ederler. İyi niyetli kız bu daveti 
kabul eder. Birlikte dans eder, eğlenirler. Cüceler 
de bu iyi kızı ödüllendirir; konuştukça kulağından 
inciler dökülmesini, tuttuğunun altın olmasını sağ-
larlar. Bunu kıskanan üvey anne ödüllendirilmesi 
için ertesi gece öz kızını da cücelerin ormanına gön-
derir. Ama cücelerin dans davetini reddeden, onlara 
hakaret eden kaba kız cezalandırılır. Tuttuğu taş 
olur, konuştukça kulağından akrepler çıkar. Masalın 
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i Sıradan bir melek
Yazan: Doğan Gündüz

“Melek, masalların çoğunda cücelerin horlanmasına şaşırmıyor. ‘Gerçek hayatta 
çok mu faklı sanki?’ diye sormadan da edemiyor.”

Kendine büyük gelen bir dünyada yaşıyor Melek: 
Çıkması neredeyse imkânsız otobüs basamakları, ba-
şının üzerinde kalan kapı kolları, zorla uzanarak açıp 
kapatabildiği elektrik düğmeleri, üzerine tırmanarak 
oturduğu sandalyeler, yemeğini afiyetle yiyemediği 
yüksek masalar, ayağına uymayan ayakkabılar, sırtı-
na oturmayan elbiseler ve daha nice onu yok sayan 
ayrıntı var etrafında. Günün her anı engelli bir koşu-
da yarışmak gibi geliyor Melek’e.
Yürürken karşılaştığı çocukların dönüp dönüp bak-
masını, yetişkinlerin gözlerini kaçırmalarını, hemen 
her yerde sanki küçük bir çocukmuş gibi kendisine 
“sen” diye hitap edilmesini artık çok önemsemiyor. 
Çocukluğunda da durum pek farklı değilmiş. Otur-
makta zorlandığı sıralar, sadece alt bölümüne yaza-
bildiği yazı tahtası, arkadaşlarının onu oyunlarına 
almaması ve inciten şakaları içinde silinmesi zor 
kırgınlıklar bırakmış. 
Okumayı söktüğünden beri Pamuk Prenses ve Yedi 
Cüceler masalını biliyor. Ama ne zaman bu masalı 
duysa kendini, üvey annesinin kötülüklerine maruz 
kalan Pamuk Prenses’e değil ormanının derinlikle-
rine, toplumun uzağına çekilmiş madencilere daha 
yakın hissediyor. Gündüz vakti kimseye görünme-
den, karanlık madenin dehlizlerinde çalışan küçük 
insanlara. 
Başka masallarda da rastlamış cücelere; komik, garip 
giyinen, sihir yapan ya da sihirle dönüşen, herkesin 
güldüğü, kralları eğlendiren soytarılar, tuhaf insan-
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sonunda güzeller güzeli üvey kız oranın en zengin 
racasının oğluyla evlenirken üvey anne ve çirkin kızı 
ormanda kaybolur.
Pembe Şatonun Cücesi’nde iplikçi bir kadın, erkek 
torunu Topuz ve kız torunu Tomurcuk ile birlikte 
yaşar. Ördüğü iplikleri pazara götürüp satarak geçi-
nirler. Kadın, iyice yaşlandığında torunlarına pazarın 
yolunu öğretir. İplik satışını artık onlar yapacaktır. 
Çocuklar bir gün pazara giderlerken Tomurcuk 
yorulur ve “Pazara giden kestirme bir yol yok mu?” 
diye abisine sorar. Bu sırada ortaya çıkan bir cüce, 
çocukların kendisine gülmelerine kızsa da kestirme 
yolu gösterir. Cüce aslında komşu ülkenin kralının 
oğludur ve bir cadının büyüsüyle aksi bir cüceye dö-
nüşmüştür. Kendisiyle alay edilmesini unutamayan 
cüce, akşam pazardan dönerken geride kalan Tomur-
cuk’u kaçırıp pembe şatosuna hapseder. Aylar sonra 
bir şekilde şatonun yolunu bulup içeri giren Topuz, 
cücenin sakalını kılıçla kesince büyü bozulur. Cüce o 
anda prense dönüşür. Tomurcuk ve prens evlenirler.

Of Cücesi’nde annesine ekmek götürmek isteyen bir 
çocuğun hikâyesi anlatılır. Fırıncıya gider, fırıncının 
unu yoktur. Değirmene gider değirmencinin buğ-
dayı yoktur. Çiftçiye gider tarlasında başak yoktur. 
Çocuk kendisini çaresiz hisseder ve “Off!” çeker. İşte 
o anda Of Cücesi ortaya çıkar ve çocuğa yardımcı 
olur. Hikâyenin sonunda çocuk ekmek pişirmek için 
gereken ne varsa hepsini tek tek bir araya getirir. 
Fırıncı da ekmeği pişirir. Çocuk ekmeği alıp annesi-
ne götürür.
Yedi Cüce Ev Arıyor, geceleri kimisi ağaç kovuğunda 
kimisi kayaların arasında yatan yedi cücenin ev ara-
yıp bulmasını, bu eve yerleşmesini anlatan resimler-
le metnin uyuşmadığı kuru bir hikâyedir.  
Melek, masalların çoğunda cücelerin horlanmasına 
şaşırmıyor. “Gerçek hayatta çok mu faklı sanki?” diye 
sormadan da edemiyor. Çok bir şey değil istediği 
aslında. Kendisine masaldan çıkmış bir karakter gibi 
değil sıradan biri gibi davranılmasını bekliyor. Sade-
ce sıradan biri olmak istiyor.
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ÖDÜLLÜ BULMACA!
Dergimizin 10. yaşını kutladığımız bu sayıda, sizlere klasik çocuk kitapları temalı bir bulmaca 
hazırladık. Geçmişin çocukları, bugünün yetişkinleri okurlarımızın zorlanmadan çözeceklerini 
umuyoruz. Bulmacamızı tamamlayıp alttaki harf dizisini doldurduğunuzda, aradığımız anahtar 
kelimelere ulaşacaksınız. Çözümü bulan ve iyikitap@tudem.com adresine 24 Mart 2019 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 İtalyan çocuk edebiyatından bir klasik.
2 Jean De La ……
3 İran’ın unutulmaz çocuk kitapları yazarı.
4 Klasikleşen resimli kitaplardan Aç Tırtıl’ın yazarı.
5 İyi Kitap kaç yaşında?
6 Masallarına adını veren Danimarkalı yazar.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
7 Milattan önce bu topraklarda  
 yaşadığı öngörülen fabl yazarı.
8 Orijinalinde Martine olarak bilinen  
 ana karakterin dilimizdeki adı.
9 Çocuk edebiyatının ülkemizde en çok  
 okunan Fransız yazarı.
10 19. Yüzyıldan bu yana pek çok çocuğa  
 ulaşan, güzel saçlı kız.
11 Muzaffer İzgü’nün klasikleşmiş bir  
 serisinin baş kahramanı.
12 Klasik kitapların çevirisinde orijinal  
 metne bağlı kalmak ……. bir tutumdur.
13 Fıkraları anlat anlat bitmeyen,  
 Konya Akşehirli felsefi kişi.
14 Denizler Altında 20 Bin Fersah’taki  
 denizaltının adı
15 Vasconcelos’un unutulmaz  
 üçlemesinden bir kitap: …….
16 Tüyap Fuarı bu ay nerede?

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

Geçtiğimiz sayının çözümü ve kazananı:
İyi Kitap’ın geçen sayısında yayımladığımız bulmacayı 
tamamlayan okurlarımız, “İYİ KİTAP İYİ EDEBİYAT” 
çözümüne ulaştılar. Doğru yanıtı bulan okuyucularımız 
arasında yaptığımız çekilişte ise İzmir’den Sayın  
Laila Görgün, Tudem Kitabevlerinde kullanmak üzere  
100 TL değerinde hediye çeki kazandı.

A Ç F H IB D GC E İ J K L M N O Ö PĞ
ÇÖZÜM

Hazırlayan:  
Fuat Altay
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Okuma seviyesi: 
İlgi yaşı: 10-12






