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ÜCRETSİZDİR 

Kim panda 
kucaklayıcı 
olmak istemez ki?

Kemallettin Tuğcu: 
"Her defterle yeni 
bir hayat..."

Özgürlük kuşun 
kanadında

Ay'daki 
keçiyle 
tanışın



M E R H A B A ,

Nisan sayımızda iki söyleşimiz var. İlkinde çevirmen Olcay Mağden 
Ünal, İmdat! Çıkarın Beni Buradan, İmdat! Büyükanne Geri Dönüyor, 
Kardeşim Bulunmaz Hint Kumaşı ve “Süperhügo” serisinden 
tanıdığımız Alman yazar Salah Naoura’ya merak ettiklerini soruyor. 
Böylece, çocuklar için yazmaktan çevirmenlerin sorunlarına, mizahtan 
çocuk-kitap ilişkisine, pek çok konuya değindikleri güzel bir sohbeti 
okuma şansı buluyoruz.

“Sahaf Dükkânı” köşemizde ise Doğan Gündüz, yazar Nemika Tuğcu 
ile amcası Kemalettin Tuğcu üzerine söyleşiyor. Nemika Tuğcu’nun 
kaleme aldığı Sırça Kökün Masalcısı - Kemalettin Tuğcu’nun 
Yaşamöyküsü kitabından yola çıkarak gerçekleşen sohbette, Kemalettin 
Tuğcu’nun yaşamına dair pek çok dikkat çekici bilgi okurla paylaşılıyor.

Bu sayımızda ayrıca, çocuklarla uygulanabilecek üç yakınsak 
okuma etkinliğinin anlatıldığı bir yazıya da yer veriyoruz. Yazar ve 
akademisyen Nilay Yılmaz’ın kaleme aldığı yazı, yakınsak düşünme 
becerileri üzerine düşünmemizi sağlayacak.

Çocuk ve gençlik yazınının güncel örnekleri üzerine pek çok 
değerlendirme yazısı da yine sayfalarımızda sizleri bekliyor olacak.

Keyifli okumalar…

Safter Korkmaz
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“Tarlalara ve ufka 
Kuşların kanadına 
Gölge değirmenine 
Yazarım adını”1

Paula Carbelleira’nın yazdığı, Laura von Husen’in 
resimlediği Hadi Uç!, özgürlük kavramını soruş-
turan bir kitap. Kitabın başında, elinde bir anahtar 
tutan kahramanımız Kuzu’ya, annesi, kanarya 
Biblo’nun kafesini açmaması gerektiğini söylüyor. 
Annesine göre, kanarya Biblo uçmaya alışık değil 
ve dışarı çıkarsa bu yüzden ölür. Kuzu bu açıkla-
mayla yetinmiyor ve soruyor;
“O zaman neden kanatları var anne?” 
Anne bu soruyu geçiştirse de kuzu sorgulamaktan 
vazgeçmiyor. Kendisiyle baş başa kaldığında, dü-
şünceleri akmaya başlıyor ve okur da kendini, ku-
zunun gerçeğe dökmek istediği hayalinde gezinir-

ken buluyor. Bu 
gezintide, yazar 
Paula Carbal-
leira, kahrama-
nın ağzından 
minik okurlara 
anlamlı me-
sajlar taşıyor. 
Kuzu, kanar-
yası Biblo’ya 
artık sahiplik 
taslamayacak; 
çok güzel öttü-
ğünü ve diğer 
kuşların da 
sesini dinlemek 
isteyeceklerini 

söyleyecek ve en önemlisi onu özgür bırakacak... 
Çizer Laura von Husen ise sarı kanarya özgürlü-
ğüne uçtuğunda, kuzunun da sarı boyun bağından 
kurtulduğu bir sahne yaratarak, metni kendi meta-
foruyla genişletiyor.  Resimlemelerin bütününde de 
masalımsı, okuyucuyu içine alan, sıcak bir dünya 
yaratmayı başarıyor. 
Yine de okur olarak kitapta eksikliğini hissettiğim 
bir şey var. Daha doğrusu yok! Bu hikâyede kanarya 
Biblo’nun kendi sesi, sözü yok... Keşke kitapta, hem 
bir kafese hapsedilerek özgürce uçabilme imkâ-
nı elinden alınmış kanaryanın kendi hislerini ve 
taleplerini hem de kuzu ile arasındaki ilişkiyi bize 
hissettirecek dokunuşlar olsaydı; kanarya Biblo’ya 
ismi gibi bir rol biçilmeseydi. Açıkçası kitapta özgür-
lüğün ötekiyle karşılıklı bir ilişki kurmadan, birine 
verilebilecek ya da sağlanabilecek bir şey olmadığı, 
aksine özgürlüğe giden yolun çoğul seslerin kur-
duğu birliktelikten geçtiğine dair daha geniş bir 
perspektif bulmak isterdim. 
Son söz niyetine, yazarın “kanatlarımızı keşfeden 
insanlara” ithafına bir ekleme: Kanatlarımızı bir-
likte keşfetmek ve özgürlüğe birlikte havalanmak 
ümidi ile… 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Hadi Uç!
Paula Carballeira

Resimleyen: Laura von Husen
Türkçeleştiren: Demet Uyar

Elma Yayınevi, 32 sayfa
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Yazan:  
Çağla Vera Kılıçaslan

1  Özgürlük, Paul Eluard, Çeviri: Melih Cevdet Anday – Orhan Veli Kanık



Hindistan’dan çıkıveren kardeşler, hurdalık sevdalısı dedeler, muzır nineler ve şimdi de 
uçan köpekler… Salah Naoura bu kez, okumaya yeni başlayan çocuklar için yazdığı beş 
kitaplık “Süperhügo” serisiyle Türkçede. Anlattığı eğlenceli her hikâyenin ardında ağır 
meseleleri de ele almaktan geri durmayan, cesur bir yazar o. Mizahı istediği gibi eğip 
bükecek kadar da diline hâkim. Koştuğu ödüller onun nişanı ama her zaman söylediğim 
gibi, çocuklar için altın varaklı figürler değil, satır aralarındaki hayaller mühim. Ve 
Naoura da o hayallerin gerçek bir kahramanı. Kendisiyle biraz kitaplarından biraz 
çeviriden, epey de türlü türlü sorundan bahsettik. 

Söyleşi: Olcay Mağden Ünal – Salah Naoura

SÖ
YL

ES
i Sıra dışı bİr  

yazardan,  
sıra dışı  
cevaplar

Olcay Mağden Ünal: Resimli kitaplarınız ve daha 
büyük yaş çocuklara hitap eden hikâyelerinizin 
yanı sıra henüz okuma macerasına yeni atılanlar 
için yazdığınız kitaplar da mevcut. Süperhügo 
serisi de bunlardan biri. Sizce hangisi daha zor? 
Okumaya yeni başlayanlar için yazmak mı yoksa 
daha büyük yaştaki çocuklar için mi? 
Salah Naoura: Almanya’da okumaya yeni baş-
layanlar için yazılan kitaplara ne yazık ki edebi 
bir eser gibi bakılmıyor, çoğunlukla çocukların 
okumayı öğrenmeleri için hazırlanmış, pedagojik 
araçlar olarak algılanıyorlar. Oysa ben farklı dü-
şünüyorum, bence tıpkı daha büyük yaş çocuklar 
için yazılmış romanlarda olduğu gibi, bu kitaplar-
da da içeriğin ve kullanılan dilin nitelikli olması, 

kendilerinden bekleneni karşılamaları gerekiyor. 
Özellikle dilsel açıdan bakıldığında, daha küçük yaş-
taki çocukların çok daha fazla taleplerinin olduğunu 
görmek mümkün; ne de olsa dil üzerinde hummalı 
bir çalışma yürüten bizzat kendileri. Bu sebeple, tü-
retilen yeni sözcüklerden ve dilin başarılı ve yaratıcı 
bir şekilde kullanılmasından çok hoşlanıyorlar. Ben 
de bu yüzden yazdığım tüm kitaplarda aynı edebi 
nitelik beklentisine göre yazıyorum ve hiçbir metin 
türünü daha kolay ya da daha zor diye sınıflamıyo-
rum. 

O.M.Ü: Yazar kimliğinizin yanı sıra, aynı zamanda 
da bir çevirmensiniz. Kitaplarınızı yazarken aklınız 
çevirmenlere gider mi? Demek istediğim, yazmak 
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üzere olduğunuz bir kelime oyunundan, çeviri için çok 
zor olduğunu düşünüp vazgeçtiğiniz oldu mu? Sizce 
hangisi daha kolay? Yazmak mı çevirmek mi?
S.N: Hayır, itiraf etmem gerekir ki yazarken çevir-
menleri bir an için bile düşünmüyorum. Ne de olsa 
stratejik düşündüğünüz zaman, yaratıcılığınız balta-
lanır.  Her zaman, öylece aklıma geldiği gibi yazarım. 
Çevirdiğim kitaplarda, çevirisi mümkün olmayan 
göndermelerle karşılaştığımda buna en uygun 
Almanca ifadeyi düşünmek zorunda kalırım. Ki bana 
kalırsa bu, hem eğlenceli hem de çevirinin yaratıcı 
alanını besleyen bir durum.
Hangisinin daha kolay olduğuna gelince, kesinlikle 
yazmak diyebilirim, çünkü yazarken tam anlamıyla 
özgürüm; başka birine ve onun metnine karşı sorum-
luluğumu yerine getirip getirmediğimi durmadan 
kontrol etmek zorunda kalmıyorum.

O.M.Ü: Ne yazık ki çevirmenler, hak ettiklerinin kar-
şılığını ne maddi ne de manevi olarak alabiliyorlar. 
Dünyanın birçok yerinde bu maalesef böyle, ancak 
Türkiye’de işlerin daha da kötü olduğunu söyleye-
bilirim. Yayınevlerine ve çevirmenlere bu konudaki 
tavsiyeleriniz neler olabilir. Çevirmenler haklarını 
savunmak için ne yapmalılar? 
S.N: Evet, Almanya’da da edebi çevirmenlerin, 
özellikle de çocuk kitabı çevirmenlerinin aldıkları 
ücretler çok düşük. İdare edilebilir bir yaşam sürdü-
rebilmek için hiç durmadan çalışmak zorundalar. 
Sadece çeviri yaparak geçirdiğim zamanlarda on yıl 
boyunca tatil yapamamıştım.
Almanya’da VdÜ (Verband deutschsprachiger 
Übersetzer – Alman Kitap Çevirmenleri Birliği) adlı 
bir sendika federasyonu, çevirmenlerin haklarını iyi-
leştirmek için çalışıyor. Yine de çalışma koşullarında 
dikkate değer bir iyileşme sağlayabildikleri söylene-
mez. Sendikaların rolü büyük ama ben çevirmenlerin 
arasındaki ilişki ağına daha çok önem veriyorum. 
Çevirmenler kendi başlarına buyruk olmaya meyil-
liler ancak daha sık bir araya gelmeli, yayınevleriyle 
yaptıkları sözleşmeler ve aldıkları ücretleri karşılaş-
tırmalılar. Bu konuşmalar çevirmenleri, bir sonraki 
yayınevi görüşmelerinde, daha fazlasını talep etme-
leri yönünde teşvik edecektir. Çevirmenler açısından 
dikkat edilmesi gereken en mühim iki noktayı şöyle 
ele alabiliriz: (Satıştan alınacak telif yüzdesi içeren) 
daha yüksek ücretler ve çevirmenin adının (kita-

bın künyesinde, internet sitesinde ve tüm tanıtım 
materyallerinde gözükecek şekilde) görünürlüğünün 
makul ölçüde artışı. Bu da yayınevleriyle yaptıkları 
sözleşmede açık bir şekilde belirtilmeli.

O.M.Ü: Farklı yayınevlerinin yayınlarına bakıldığın-
da, çoğunlukla benzer kitaplara rastlıyoruz. Bir kitap 
ya da bir konu popülerleşmeye görsün, bütün yayı-
nevleri adeta yarışırcasına bu tip kitaplar basmaya 
başlıyorlar. Peki, yayınevleri bu tip kitapları ya da 
genele uyum sağlamak istemeyen yazarları nasıl 
bulabilir, bu bağlamda yayınevlerine ne önerirsiniz? 
S.N: Piyasanın, iyi satan bir kitabın tekrar tekrar 
üretildiği bir ana akım pazarına dönüşmesi sinir 
bozucu bir gelişme. Ama elbette bu, uzun vadeli bir 
başarı getiremez, ne de olsa zamanla okuru sıkar. 
Bu durumda ihtiyacımız olan, yazarlarının yaratıcı-
lığına güvenen ve alışılmışın dışında olanın peşine 
düşen daha cesur yayıncılardır. Ve kitapları satın 
alan yabancı yayınevleri de aynı cesarete sahip olup 
bunu talep etmeli. Kimsenin sıkıcı popüler kitapla-
ra ihtiyacı yok. Kitapların telif haklarını satın alan 
tarafların, kendilerine sunulanı eleştirel bir gözle 
incelemeleri ve satışçıyla doğrudan iletişime geçip 
elinde yeni ve sıra dışı neler olduğunu sormaları 
gerekir. 

O.M.Ü: Kitaplarınızda mizah, hayal gücü ve ciddiyet 
iç içe geçmiş durumda. Sizin gibi pek fazla örneğe 
rastlayamıyoruz. Zor konuları eğlenceli bir dille 
anlatmak zor mu? Yazmaya koyulmadan önce, henüz 
hikâyeyi şekillendirme aşamasındayken, aklınıza 
ille de bahsetmem gerek dediğiniz meseleler geliyor 
mu? Yoksa öylece yazmaya mı başlıyorsunuz? Yazım 
sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz? 
S.N: Aslında çocuk edebiyatında mizah ve ciddiyeti 
bir araya getirmek, Almanya’da da sık rastlanan bir 
durum değil ama İngiltere’de pek çok örneği mevcut. 
Ben de muhtemelen çevirmenlik de yaptığım için, 
İngiliz yazarlardan fazlasıyla etkilendim. Ama sözü-
nü ettiğimiz bu birliktelik, şahsi dünya görüşümde 
de geçerli: Benim için hayatın kendisi aynı zamanda 
hem eğlenceli hem de ağırbaşlı. Ancak birçok Alman 
okur (burada yetişkin okurdan bahsediyorum) bu 
durumu sindiremiyor. 
Kitaplarımı yazarken üzerlerinde epey bir düşünü-
rüm, yazmaya başlamadan önce karakterler, plan ve 
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konu hakkında notlar 
alırım. Kafa yorarken 

ve daha sonraki yazma 
aşamasında bunlara 

yeni konular da eklenir; 
böylesinin daha gerçekçi 

olduğunu düşünüyorum, ne de 
olsa yaşamın kendisi de tek bir 

konudan ibaret değil. En önemlisi de çe-
lişkiler. Bizi biz yapan şeydir çelişkiler. Bu yüzden 
de ana karakterlerimi her zaman çelişkilerin içine 
bırakırım, böylece tek yönlü ve durağan olmalarını 
engelleyebilirim. 

O.M.Ü: Kardeşim Bulunmaz Hint Kumaşı adlı kitabı-
nızda şöyle diyorsunuz: “İnsanın nereden geldiğinin 
ve niye burada olduğunun önemi yok. Önemli olan, 
insanın hâlinden memnun olması!” Bu, beni epey et-
kileyen bir alıntı. Son zamanlarda hâlinden memnun 
kimse yok gibi. Ne dersiniz, sorun ne sizce?
S.N: Bu, en sevdiğim kitabım; özgürlük ve hür 
iradeden bahsediyor. Dünya üzerindeki birçok 
insan umudunu kaybetmiş hâlde, durmadan birile-
rinin himayesi altında kalmak zorundalar ve kişisel 
gelişimleri savaş, yoksulluk ve hastalıklar sebebiyle 
engelleniyor. Mutluluk, temel gereksinimlere erişim 
ve bireysel özgürlüğün olmadığı bir yerde barıştan 
söz edilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü mutsuz 
insanlar,  yönetimdeki güçlü gözüken ve bu gücü el-
lerinde tutabilmek için toplumdaki çatışmaları bes-
leyen kişilere güven duyma eğilimi gösterirler. Ve bu 
da uyuşmazlığın kısır bir döngüye girmesine neden 
olur. Ne yazık ki Almanya, bu tip tehlikeli yapıların 
nereye kadar ilerleyebileceğinin en iyi örneği. 
Yapmamız gereken, çocuklarımızın eleştirel ruhları-
nı desteklemek; böylece ileride radikal ya da fanatik 
gruplarla yakın bir ilişki içine girmelerine engel 
oluruz. Bununla birlikte, bir kurum olarak kiliseyi de 
tehlikeli buluyorum, çünkü insanların gözlerini bağ-
lıyor ve de eleştirel düşünceyi engelliyor. İnsanların 

kendilerine ait inançları onlara bir destek sağlıyor 
olabilir, bu inkâr edilemez. Ancak onları boyunduruk 
altında tutan ve yönlendiren dini önderler, barış ve 
huzuru tehlikeye atıyorlar; çünkü din adamları, ken-
dilerinden farklı düşünenleri dışlayıp bu insanları 
başkalarının gözünde düşman ilan ediyorlar. Katolik 
kilisesi, gücün dünya çapında kötüye kullanımının, 
zulmün ve ikiyüzlülüğün kusursuz bir örneği. Bu 
sebeple bana göre en önemlisi, özgür bir ortam-
da ilerlemek; ancak bu şekilde mutluluk ve barışa 
kavuşabiliriz. Oysa günümüzde bunun tam tersi bir 
durum ve güç hırsı ve sosyal adaletsizlikle donanmış 
bir ilerleme söz konusu.

O.M.Ü: Çocuk kitapları hakkında yine biz, yetişkinler 
konuşuyoruz. Ne okuyacaklarına biz karar veriyor, 
okumak istedikleri bir kitap var mı, onu bile sormu-
yoruz. En azından Türkiye’deki durum bu. Demem o 
ki, yetişkinler çok konuşuyor ama çocuklara hiç kulak 
vermiyorlar. Sizin çocuklarla yaptığınız etkinliklerde 
bu konuyla ilgili gözünüze çarpan bir sorun var mı?
S.N: Almanya’da kitap seçimi, bir yaş meselesi ve 
ebeveynlerin kendi okuma deneyimlerine bağlı. 
Küçük çocukların ne okuyacakları önceden belirle-
nir ama ileri yaşlarda, eğer ebeveynleri de bu şekil-
de yetişmişse, kendi kitaplarını seçebilirler. Çoğu 
okuyan ebeveyn, çocuklarının ne okuyup ne okuma-
yacaklarına karışmaz. Bizdeki en büyük sorun, çoğu 
ebeveynin kendisinin okumaması ve çocuklarına da 
kitap okumamaları (çocuklara kitap okumak, eski-
den Almanya’da bir gelenekti). Bu durumun sonucu 
olarak da çocuklar daha sonra okumakta ve yazmak-
ta zorluk çekiyorlar. Aynı zamanda hayal güçleri de 
odaklanma kabiliyetleri de azalıyor. 
Kitap okunmayan evlerdeki çocuklar elbette oku-
malarına dair bir yasakla karşı karşıya kalmıyorlar, 
ancak bu yönde teşvik de edilmiyorlar, bu da onla-
rın böyle bir kültür edinme ihtimallerini baltalıyor. 
Okullarda yaptığım okumalarda ne yazık ki, Türk 
ve Arap çocukların evlerinde hikâyeler ve kitaplarla 
haşır neşir olmadıklarını gözlemliyorum. Bu iyi bir 
şey değil ve ebeveynler kitap okumanın, ileri yaştaki 
gelişim için ne kadar büyük bir rol oynadığının farkı-
na bile varmıyorlar. Bu sebeple, tüm çocukların aynı 
sosyal ilerleme şansına sahip olabilmeleri için devlet 
desteğiyle yürütülen okumayı teşvik programlarına 
daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
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Kitabın başkahramanının Sigrun olduğunu sansak da anlatının esas ağırlığını, zamanı 
aşan özelliğiyle Prenses Obsidiana’nın masalı oluşturuyor. Deliler gibi âşık olduğu 
kraliçe doğum sırasında ölünce, kızının üzerine titreyen ve Obsidiana’yı zamanın 
hoyrat elinden kurtarma saplantısına kapılan Kral Dimon, dünyayı fethetse de zaman 
karşısında çaresiz olduğunu görüyor.
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Yazan: Karin Karakaşlı

Dünyanın kendi felaketine doğru sürüklendiği, bütün canlıların hayatının tehdit 
altında olduğu distopyalar, edebiyat dünyasının cazip bir konusu olmakla birlikte her 
yazarın kolaylıkla cesaret edebildiği bir tür değil. Hele konu gençlik ve çocuk edebi-
yatı olduğunda, genç okurun elinden umudu almadan bu işin altından kalkmak çok 
zorlu bir iddia. İzlanda’nın dünya edebiyatına kazandırdığı üretken isimlerden Andri 

Snaer Magnason, bol ödüllü yapıtı Zaman Sandığı’nda bu çetin 
konuya talip olarak, peri masalıyla distopyayı baştan sona sürük-
leyici bir roman kurgusunda harmanlamayı başarıyor. 
Domingo Yayıncılık etiketi ve Cenk Pamay’ın çevirisiyle çıkan 
hacimli kitap, mitolojik ve folklorik esintiler taşıyan, Katla Ros 
Völudottir imzalı özgün kapak tasarımı ile dikkat çekiyor. Kitabın 
kalınlığı gözünüzü korkutmasın, zira yayınevi rahat okunan iri 
puntoları tercih etmiş ve hikâyenin sürükleyiciliği, heyecanlı bir 
yolculuk kıvamında. 
ÇERÇEVELER İÇİNDE BİR GÜNCEL MASAL
Zaman Sandığı’nın kurgusu son derece ilginç. Öncelikle yakın bir 
gelecek diye adlandırılabilecek, teknolojinin son derece gelişkin 
olduğu ve televizyon ekranlarında ekonomistlerin sürekli olarak 
felaket haberi verdiği bir zamanda, Sigrun ve ailesi ile tanışıyoruz. 
Aile, kötü zamanları hiç yaşamadan atlatmayı vadeden reklamla-
rın etkisiyle diğer herkes gibi ZamanKutusu denilen sihirli kara 
kutulardan satın alarak, krizi, zamanın içine nüfuz edemediği bu 
sandıkların içerisinde atlatmaya karar veriyor. Ancak Sigrun’un 
kutusu zamanından önce açılınca, küçük kız kendisini vahşi do-
ğanın şehri adeta yuttuğu, terk edilmiş şehirde kendisi gibi birkaç 
çocuk eşliğinde Grace isimli esrarengiz bir yaşlı kadının yanında 
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buluyor. Dünyanın başında, tam da bu sandıklardan 
ötürü büyük bir lanet olduğunu söyleyen Grace, 
çocuklara Pangea Kralı Dimon ve güzeller güzeli kızı 
Obsidiana’nın masalını anlatmaya başlıyor… 
ZAMANSIZ BİR MASALIN UYARISI
Kitabın başkahramanının Sigrun olduğunu sansak 
da anlatının esas ağırlığını, zamanı aşan özelliğiyle 
Prenses Obsidiana’nın masalı oluşturuyor. Deliler 
gibi âşık olduğu kraliçe doğum sırasında ölünce, 
kızının üzerine titreyen ve Obsidiana’yı zamanın 
hoyrat elinden kurtarma saplantısına kapılan Kral 
Dimon, dünyayı fethetse de zaman karşısında çare-
siz olduğunu görüyor. Ta ki cüceler, içine zamanın 
sızamadığı örümcek ipeğinden yapılma sandığı 
getirene kadar… Bu sandığın içinde zamanın dışına 
çıkarılan Obsidiana, rızası dışı atıldığı bir macerada, 
kendisine koşulsuz sevgiyle bağlı Anori eşliğinde, 
dünyayı ihtirasın ve iktidarın çılgınlığından koruma-
ya çalışıyor. Hayatı bir an önce avuçlarımızın içine 
almaya çağıran bu büyülü hikâye, aynı zamanda 
insanlara doğanın eşsiz gücünü anımsatan kuvvetli 
bir mesaja sahip. 
Distopya, Andri Snær Magnason’un sadece bu kita-
bında değil, diğer pek çok eserinde de kendisine dert 
edindiği bir konu. Final Kültür Sanat Yayınlarından 
2013’te çıkan LoveStar romanında yazar, paranın tüm 
değerlerden üstün tutulduğu, gelişiminden memnun 
olmadığınız çocuğunuzu dahi yedeğiyle değiştirebil-
diğiniz bir dünyada, hayatı tekeline almış LoveStar 
şirketler grubuna karşı aşklarıyla mücadele eden 
İndridi ve Sigridur’un hikâyesini anlatmıştı. Keza, 
2016 tarihli Pegasus Yayınlarından çıkan Mavi Geze-
genin Hikâyesi’nde de Magnason, uzayın derinlikle-
rinde, sadece çocukların yaşadığı mavi bir gezegen-
de mutlu bir hayat süren Brimir ve Hulda’nın; tuhaf 
görünümlü uzay gemisiyle ve çocukların gençlikleri 
karşılığında hayatlarını çok daha eğlenceli hale 
getireceğine söz verip onlara sunduğu fırsatlarla 
doğal düzeni alt üst eden Pekmutlu İyigünler’e karşı 
mücadelesine tanık etmişti bizi. 
1973 Reykjavik doğumlu Andri Snær Magnason 
roman, şiir, tiyatro oyunu, öykü ve deneme gibi farklı 
türlerde verdiği eserlerle tanınıyor. Eserleri otuzdan 
fazla ülkede yayınlanan, tiyatro ve filme de uyarla-
nan dört çocuk babası Magnason, 2016’da İzlanda 
devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmuştu. Yazar, 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

ülkesinin sanayi ve enerji politikalarına ve İzlan-
da’nın dağlık arazisindeki tahribata karşı verdiği 
etkin mücadele ile biliniyor. Yazarın, aynı isimli 
kitabından hareketle Þorfinnur Guðnason ile birlikte 
yönetmenliğini üstlendiği 2009 yılı yapımı “Drau-
malandið” (Düş Ülkesi) adında bir de belgesel filmi 
bulunuyor. 
Neoliberal ve neokapitalist düzenle, toplumsal 
hayatın baskıcı, riyakâr kurallarıyla derdi olan Andri 
Snær Magnason’un edebiyatında genç okurlara 
yönelmiş olmasına şaşırmamalı. Sonuçta distopya-
ları geçersiz kılabilecek olanların başında, hayatla-
rına sahip çıkmaya azimli gençler geliyor. İçindeki 
gücü ve inancı hatırlamak isteyen yetişkinler de 
Zaman Sandığı’nın kapağını mutlaka açmalı. Burası 
kâbuslarımızın içinden ve onlara inat umudumuzun 
ışıldadığı benzersiz bir dünya…
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Feridun Oral’ın hikâyeyi birebir yansıtan sıcak 
resimleri ve Hazel Bilgen’in çevirisiyle Yapı Kredi 
Yayınlarından çıkan Kardaki Fısıltı, kaybetmek 
ve kavuşmak arasındaki bağı kuvvetlendirecek, 
umutlandırmaya devam edecek.

Çocukken kaybettiğim için çok üzüldüğüm bir 
oyuncağım vardı. Nerede unuttuğumu ya da kime 
verdiğimi asla hatırlayamamıştım. Düğme göz bir 
ayıcıktı. Kurdelesini sevmezdim ama yine de onu 
gittiğim yerlere götürürdüm. Kurdeleyi atmaya 
da kıyamazdım hiç! Öylece sahiplenmiştim. Çok 
çekiştirdiğimden olsa gerek, tek düğmesi kalmıştı. 
Kocaman, mavi bir göz düğme…
Bir oyuncak senin için farklı anlamlar ifade ede-
biliyor. Onunla konuştuğun her an değerleniyor, 
zaman geçirdikçe onu daha çok sahipleniyorsun. 
Hâlâ gittiği ülkelerden, bitpazarlarından oyuncak 
toplayan bir yetişkin olarak söylüyorum bunları. 
Yıllar sonra Kate Westerlund’un Kardaki Fısıltı 
isimli kitabında karşılaştığım oyuncak ayı sayesin-
de, kendimi tekrar geçmişte, oyuncaklarımı etrafa 

dağıttığım günler-
de buldum.
Acaba kaybetti-
ğim düğme göz 
ayıcığı biri bana 
geri getirseydi, 
nasıl hissederdim? 
Karların arasından 
gelen bir fısıltının 
eşlik ettiği hikâye-
de buldum ben bu 
sorumun yanıtını. 
Kip, Tom, Agnes, 
Bella, Bob ve 
Artur’un bulutsuz, 

bavulsuz ancak umut dolu yolculuklarına eşlik ettim. 
Ormanda buldukları oyuncak ayıyı gerçek sahibi-
ne ulaştırmak için çabaladıklarını gördüm. Nasıl 
hareket edeceklerini bilemedikleri için başkasının 
kapısını çalanları ve yardım etmekten geri durmayan 
bir dostu izledim. Yıpranmış, yırtılmış hatta tek gözü 
kalmış bir oyuncak ayının bu hâle gelmesinin çok 
sevilmesinden, oradan oraya taşınmasından, sürük-
lenmesinden kaynaklı olabileceğini öğrendim. Onu 
her yere götüren, yanından ayırmayan o çocuğu, 
“kendi çocukluğumu” hatırladım. Sonra… Herkesin 
yardımıyla oyuncak ayının yırtılan yerleri dikildi, 
artık içi dökülmezdi. Hatta bir çan bile takıldı, bir 
daha kaybolmayacaktı. Şimdi sıra onu kimin kaybet-
tiğini bulmaktaydı. Nehrin karşı kıyısındaki bir evde, 
pencerenin kenarında oturmuş ağlayan küçük bir 
kız vardı. Peki bu oyuncak ona nasıl geri dönecek-
ti? Tüm kuşların yardımıyla… Ormandan kopan bir 
yılbaşı hediyesi gerçek evine, bir çocuğun kollarına 
doğru yola çıkmıştı artık. Feridun Oral’ın hikâyeyi 
birebir yansıtan bir o kadar sıcak resimleriyle hem 
de... Hazel Bilgen’in Türkçeye çevirdiği, Yapı Kredi 
Yayınlarından çıkan Kardaki Fısıltı, kaybetmek ve 
kavuşmak arasındaki bağı kuvvetlendirecek, umut-
landırmaya devam edecek. Bu güzel eserle her evin 
kütüphanesinde karşılaşmak dileğiyle…

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Kardaki Fısıltı
Kate Westerlund

Resimleyen: Feridun Oral
Türkçeleştiren: Hazel Bilgen

Yapı Kredi Yayınları, 28 sayfa

Bir çocuğun oyuncağı kaybolursa!
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Yazan: Anıl Basılı
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Her şey göründüğü gibi değildir...

Kocakarı soğukları da bittiğine 
göre bahar gelmiş demektir. 
Bundan sonra Kocabaş yeşeren 
çimlerde güneşlenerek uyuklar-
ken gelen kargocuyu artık daha 
coşkulu bir havlamayla karşıla-
yabilir. Nitekim İclal Dikici’nin 
yeni romanı En Büyük Hazinem’i, 
tomurcuklanmaya başlayan 
dallar arasından gelen kuş cıvıltı-
larını bastıran koca kızın havla-
maları eşliğinde elime alıyorum. 

Roman, 
Pan Sanat 
Kampı’nın 
o dönemki 
misafirle-
rinin, tek 
tek, köyün 
girişindeki 
küçük bak-
kalın önün-
deki şirin 
çay ocağın-
da buluşma-
sıyla başlı-
yor. Önce 
Çimen, 
onun kont-
rol saplantılı 

Köklerimiz en kıymetli 
hazinemizdir

Yazan: Gökhan Yavuz Demir

annesi ve kamp görevlisi Hüseyin ile tanışıyoruz. 
Ardından sırayla kampın diğer öğrencileri Sunaz, 
Derin, Deniz, Mavi, Atlas ve Kaya ile kamp müdiresi 
Selvi Hanım boy gösteriyorlar. İlk gece yemekteyken 
işittikleri patlama sesi ise o yaz kampının hiç de sı-
radan bir kamp olmayacağının habercisi oluyor. Yan 
masada oturan ve bu sesin dağda hazine arayan de-
fine avcılarının patlattıkları dinamitlerden geldiğini 
söyleyen çocuğun adı ise Kartal. İlk yazma dersinde, 
kendini en uzun şekilde düzgün cümlelerle tanıtan 
Yıldızay’ın da aralarına katılmasıyla romanın merke-
zi karakterlerinin hepsinin sahne aldığını düşünü-
yor ve aslında yanılıyorsunuz. Çünkü bu yaz kampı 
nasıl sıradan bir yaz kampı değilse, bu karakterlerin 
bazıları da aslında hiç göründükleri gibi değiller ve 
En Büyük Hazinem de buraya kadar vadettiklerinden 
çok daha fazlasını içinde saklayan bir roman.
Kampta macera arayan öğrenciler, köpeği Salvador 
ve kedisi Dali ile birlikte dedesiyle yaşayan Yıldı-
zay’ı, kendileri gibi yaşamayanlara çoğumuzun reva 
gördüğü zulüm gereği garipsiyorlar. Kırıntı Nine’nin 
mezarına kamptaki yemek masalarından topladığı 
ekmek kırıntılarını ufalayan ve mezarın başında otu-
rup kitap okuyan -bu kendilerine benzemeyen- kız-
dan korkuyorlar. Korkuyorlar ve sonra da korktukları 
için onunla alay ediyorlar. Bütün bunlar olurken de 
Yıldızay’ın dedesinin kaçak bir define avcısı oldu-
ğundan oldukça eminler. Başkaları hakkında çoğu 
kez önyargılarından ötürü bu kadar kesin kararlar 
veren herkes gibi, onlar da yanılıyorlar oysa.
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Asıl suçluların define arama faaliyetlerine şahitlik 
ettiğimizde, Kene ve Üstat lakaplı iki kişiden oluşan 
bu çetenin, aslında telefonla bir patrondan talimat 
alarak Profesör’ü gizli hazineyi bulmaya zorladıkları-
nı anlıyoruz. Ama her şeyin olduğu gibi net görün-
mesi için olayların biraz daha gelişmesi gerekiyor. 
Çok geçmeden define arayıcılarının patronlarının, 
vakti zamanında Profesör’ü bir komployla tarihi eser 
kaçakçısı olarak yakalatan, onun eski öğrencisi ve 
Pan Sanat Kampı’nın müdiresi Selvi Hanım olduğu 
meydana çıkıyor. 
“Leylek” lakaplı Selvi Hanım, torununu öldürmekle 
tehdit ettiği Profesör’ü, kutsal kitabın bulunduğu 
kilisenin yolunu göstermek zorunda bırakıyor. Kene, 
onun talimatıyla yolu gizleyen yeşil kayayı dinamitle 
patlatıyor. Artık yer altındaki kiliseden kutsal kitabı 
alıp, yurt dışından gelen alıcılara satmaları için hiç-
bir engel yok. Ama planlar çoğu kez hayatın gerçek-
lerince çabucak alt edilebilir.
Dinamitin patladığı anda, oraya yakın başka bir 
mağaranın içinde, isminin İbrahim olduğunu öğren-
diğimiz Yıldızay’ın dedesi de -çocukların şüphelen-
diği gibi- kazarak bir şeyler aramaktadır. Aradığı bir 
hazine değilse bile, bir hazineden çok daha kıymetli 
olan küçük bir sandık; çocukluğu, ailesi, annesinin 
kaçtıkları gece o mağaraya gömerken “bütün 
hayatımız bir küçük sandığa sığdı,” dediği 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
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Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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kökleridir. Ama patlayan dinamitin etkisiyle mağa-
ranın ağzı kapanır ve İbrahim Dede orada mahsur 
kalır. Gece olup dedesi gelmeyince şüphelenen Yıldı-
zay, kamptaki arkadaşlarını ve has dostu Salvador’u 
yanına alarak, onu aramak için dağa çıkar.  İşte o 
andan itibaren roman, bütün okurlarını şaşırtacak 
bir tempo kazanıyor. Çocukların “akbaba” diye dalga 
geçtikleri Hüseyin Abi’nin de aslında göründüğün-
den daha başka bir kimliği olduğunu tam da bütün 
gizemin çözüleceği anda öğreniyoruz. 
Yer yer çok didaktik ve mesaj kaygılı olsa da En Bü-
yük Hazinem’in temel teması, insanların ve olayların 
çoğu kez ilk bıraktıkları intibadan çok daha fazlası-
na sahip oldukları olsa gerek. Nitekim son sayfada 
Yıldızay’ın nasıl Yıldızay olduğunu öğrendiğimizde 
bunu daha iyi anlıyoruz. Hakikaten hiçbir şeyin 
göründüğü gibi olmayabileceğini, burnuyla her şeyi 
uzun uzun kokladıktan sonra neye havlayıp havlama-
yacağına karar veren bizim Kocabaş zaten biliyor.
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Hainlerin ceza olarak öldürülmesi ya da yuvasını ezen filin 
gözlerini, arkadaşlarıyla oyan tarlakuşu gibi öğeler küçük yaştaki 
okurları, hatta hassas bünyeli yetişkinleri bile rahatsız edecektir.

Açık fikirli olmanın kişinin en önemli gücü olduğuna inanırım. Yeni 
fikirlere açık olmanın, düşünmenin, sorgulamanın ve bunun sonu-
cunda yenilenen bilgilere uyum sağlamanın insanı güçlü kıldığını 
düşünürüm. İnsanın kendini tanıması da güçlü kılar kişiyi. Aynaya 
doğrudan bakmaya korkarız; bunun için edebiyatta, sanatta ararız 
kendimizi. Kimi zaman açık fikirlilikle buluruz gerçeği kimi zaman 
gördüğümüzü reddeder ve yanılgıya devam ederiz. Edebiyatın bin-
lerce faydasından biri budur bence, insana ayna tutmak. 
Kelile ve Dimne de bu amaçla kaleme alınmış bir hikâyeler derleme-
si. Daha doğrusu Batı edebiyatında Ezop’la yaygınlaştığı düşünülen 
fabl türünün Doğu edebiyatındaki bilinen ilk örneği. Bir Hint şai-
ri-filozofu olan Beydeba tarafından, Debşelim adındaki bir hüküm-
dara öğütlerde bulunmak için yazılmış ve yıllar içinde çeşitli dillere 
çevrilerek dünyaya yayılmış. La Fontaine fabllarında, eserin izlerini 
bulmak mümkün.
Öyküleriyle tanıdığımız Faruk Duman, Doğu edebiyatının bu kadim 
eserini yeniden yazarak kültürümüzle tekrar tanıştırıyor. Dostluk, 
güven, adalet, önyargılar, mülkiyet, saygı gibi hayata dair pek çok 
konuyu ele alan hikâyelerin çeşitli hayvanlar üzerinden anlatıldığı 
Kelile ve Dimne, insana ve topluma berrak bir ayna tutuyor. 
Masalların kahramanı olan hayvanlar, yaşadıkları veya dinledikleri 
olaylardan ders çıkarırken sanki dördüncü duvarı delip insana, oku-
ra sesleniyor. Örneğin Kelile ve Dimne adındaki iki “çakal” arasında-
ki konuşmalarda şöyle sözler geçebiliyor: “Hissettim diyelim, insan 
yakınlarının duygularını hissedebilir.” Ufak bir araştırma için başvur-

Aynalar, hayvanlar,  
masallar, çocuklar...

Yazan: Sanem Erdem
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Aynalar, hayvanlar,  
masallar, çocuklar...

duğum Ömer Rıza Doğrul, Yakup Kenan Necefzade, 
Selâhaddin Alpay çevirilerinde de aynı şekilde yer 
alan “insan” sözcüğü, hedef okurun hikâyelerde ve-
rilen dersi kaçırmaması için vurgulama niyetiyle kul-
lanılmış olabilir belki. Bunu anlamak için o dönemin 
benzer türde eserlerine bakmak gerekir.
Bir eserin ders verme amacı taşıması, o eserin çocuk-
lara yönelik yazıldığı anlamına gelmez. Geçmişten 
kalan tüm masallar yetişkinlere ders olması için 
yazılmıştır. Çocuklara uygun çağdaş masal örnek-
lerini bunun dışında tutuyorum. Ama eski masallar, 
ders vermek amacıyla yer yer şiddet içerdiği için 
çocuk okuru huzursuz edebilir. Hainlerin ceza olarak 
öldürülmesi ya da yuvasını ezen filin gözlerini, 
arkadaşlarıyla oyan tarlakuşu gibi öğeler küçük 
yaştaki okurları, hatta hassas bünyeli yetişkinleri bile 
rahatsız edecektir. Ancak Burcu Yılmaz’ın kendine 
özgü basit ama güzel üslubu, kitapta yer yer karşımı-
za çıkan şiddetten uzak bir denge yaratıyor.
Hayat da şiddetle dolu, hayatta ne varsa kitaplarda 
da olmalı, diye düşünebiliriz. Ama kitaplar, edebiyat 
bize hayatı anlatırken bazen de hayattan kaçış sağlar. 
Kötülükleri görmemek için hayal dünyamıza kaç-
mak, orada bir süre huzurla dinlenmek isteriz. Hayat 
ile ilgili güzel dersler veren masal şiddetle sonlandı-
ğı takdirde bulduğumuz o huzur zamansız bozulur; 
yersiz çalan bir saat yüzünden uykumuzdan oluruz, 
dinlenemeyiz. Her konuda olduğu gibi şiddetin de 
ele alınış şekli önemlidir tabii. Şiddet, cezalandır-
ma yöntemi gibi olumlu bir şekilde değil de zararlı 
ve olumsuz bir bakış açısıyla sergilendiği takdirde 
hayatı çocuk kitaplarına doğru olarak yansıtabilece-
ğimizi düşünüyorum.
Şiddetten kaçış yok. Şiddete uğramamak ya da 
şiddete şahit olmamak modern dünyada imkânsız. 
Her ne kadar bu sarmalın farkında olsak da zaman 
zaman içine biz yetişkinler de düşüyoruz ve his-
sizleşmeye başlıyoruz. Bize normal gelen şeylerin 
çocuklara ağır gelebileceğini düşünemiyoruz bazen. 
Kendi çocukluğumuzdan faydalanmak bize yeni 
bakış açıları kazandırabilir belki.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Hedef kitleye uygunluk

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi



Kabuk olmak da hiç kolay değil dostum.

Kendimizi sevmiyoruz. Ya da illa bir yerimizi cid-
den sevmiyoruz. Bu, tüm çağlarda böyle miydi ya 
da insanın gerçek doğasında var mı bilmiyorum. 
Ama bugün kendini bütünüyle seven ve aynadaki 
hâlinden memnun olan kaç kişi tanıdığınızı bir 
düşünün. Bunu çocuğunuza nasıl anlatıyorsunuz? 
Herkesin farklı olduğunu, farklı olmanın kötü bir 
şey olmadığını, hatta insanın kendine has özellik-
lerinin onun kişiliğini oluşturduğunu… Jory John 
ve Lane Smith bunu olabilecek en tatlı yoldan 
yapmış gibi görünüyor. 
Bir zürafanın derdi ne olabilir? Tahmin edin. Fark-
ları ayırt etmeye şartlanmış gözleriniz onu tanı-

masa bile “boynu” 
diyecektir zaten. 
Doğru tahmin! 
Onun herkesten 
uzun, saklanmasını 
imkânsız kılan, 
onlarca papyon 
taksa da gizleye-
mediği boynuyla 
başı dertte. Sanki 
herkes ona bakıyor, 
onun arkasından 
konuşuyor… Çünkü 
ona göre zaten; 
çok uzun, çok bü-
külen, çok dar, çok 
hantal, çok yüksek 
yani nasıl desem 
fazla boyun gibi 
bir boyun. Oysa 

başkaları öyle mi? Mesela zebranın ne kadar klas bir 
boynu var. Peki ya fil! Ne kadar da heybetli. Bir de 
kıvır kıvır tüyleriyle aslan var… Ah bakılırsa herkes 
zürafadan güzel. Kaplumbağa var bir de. Ne güzel 
istese hemencecik saklanabiliyor… 
Eh bir de ona sormalı! Elbette masal bu ya kaplum-
bağa da memnun değildir kendinden. Yüksek muz 
ağaçlarına uzanamadığı için muzun tadının nasıl 
olduğunu bilemez çünkü. İşte böyle başlar Züraf’la 
Kabuk’un dostluğu. İlk sohbette Züraf fark eder ki 
Kabuk olmak da hiç kolay değildir. Muzun oluşumu-
nu ancak hüzünle izleyebilir çünkü o.  
Züraf, Kabuk için uzun boynunun avantajını kullanır 
ve ona bir muz koparır. Kabuk’un ilk muzudur bu. 
Muhtemelen asla unutmayacağı bir tat! 
Hikâyenin sonunda Züraf’ın boynuna âşık olacağını 
sanıyorsanız yanıldınız. Belki de öykünün en tatlı 
noktası bu; gizli gerçekçiliği. Başta sorduğum soruya 
geri dönüyorum. Kendimizi her şeyimizle sevmek 
zorunda mıyız? Zürafa hâlâ boynuna bayılmıyor ama 
avantajlarını da görmüyor değil. Biriyle paylaştığın-
da gün batımının daha tatlı bir yer olduğunu görmüş 
olabilir mesela. Ya da kimsenin mükemmel olmadı-
ğını, herkesin kendince kusurlardan var olduğunu. 
İşte mesele bu ya, kusur gördüklerinle yine de mutlu 
yaşamak!

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Redaksiyonun titizliği
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Grafik Tasarım 

Bir Zürafanın Dertleri
Jory John

Resimleyen: Lane Smith
Türkçeleştiren: Mehmet Barış Albayrak

Çınar Yayınları, 36 sayfa

Herkes boynunu
sevmek zorunda mı?

ilk
 o

ku
ma

 K
ITA

PL
IG

I

Yazan: Burcu Arman
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“Ölüm haberim bir abartıydı.”1

Pek az kitap vardır ki ya-
ratılış macerası, anlattığı 
hikâyenin önüne geçsin. İşte 
Prens Oleomargarin’in Aşı-
rılması da o kitaplardan biri. 
Dilerseniz, kitabın sonuna 
eklenmiş editör notunda ve-
rilen bilgilerden başlayarak, 
bu ilginç maceranın peşine 
düşelim.

Olaylar 2011 
yılında, Mark 
Twain uzma-
nı Dr. John 
Bird’ün, “Mark 
Twain Belge-
leri” arşivinde, 
ünlü yazarın 
hiç yayım-
lanmamış bir 
hikâyesine 
ait el yazısı 
notlar bulma-
sıyla başlar. 
İşin ilginç 
yanı, 100 yılı 
aşkın süredir 

Bir kitabın  
hikâyesi...

Yazan: Safter Korkmaz

kimsenin farkına varmadığı notları bulan Dr. Bird’ün, 
bir yemek kitabı hazırlamak için araştırma yapıyor 
oluşudur. 
Söz konusu notlar, Twain’in küçük kızlarına anlattığı 
bir uyku öncesi hikâyesine aittir. Twain, bir dergi-
deki resimden yola çıkarak, Johnny isimli fakir bir 
çocuğun başından geçenleri hikâyeleştirir. Yazarın, 
kızlarına anlattığı onca uyku öncesi hikâyesinden, 
sadece buna dair yazılı notlar tutması da dikkat çeki-
ci başka bir ayrıntıdır.
Dr. Bird, bütünlüklü bir yapı olmaktan çok uzak du-
rumdaki bu 16 sayfayı, “Mark Twain Evi ve Müzesi” 
müdürü Dr. Cindy Lowell ile paylaşır. 2014 yılına 
gelindiğinde, Twain’e dair çalışmalar yürüten bu iki 
kurum, Doubleday Books for Young Readers’ın da 
katılımıyla notlardan yola çıkan bir kitap yayımla-
maya karar verir. Caldecott Madalyası ödüllü yazar 
Philip Stead ve çizer Erin Stead, bu noktada macera-
ya dahil olurlar. Bu bölük pörçük el yazısı notlardan 
kitap yaratma görevi onlara verilmiştir.
JOHNNY’NİN HİKÂYESİ
Kitabın konusuna gelince… Kahramanımız Johnny, 
enikonu kötü bir adam olan büyükbabası ile yaşa-
maktadır. Tek dostu ise bir tavuktur. Üstelik adı “Sal-
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gın ve Kıtlık” olan bir tavuk! Tekdüze, yalnız ve fakir 
bir yaşamı olan Johnny için macera, büyükbabasının 
ona verdiği bir görevle başlar. Sevgili dostu “Salgın 
ve Kıtlık”ı pazara götürüp satması ve yiyecek bir 
şeyler alması gerekmektedir. Kahramanımız, tavuğu 
pazarda satmaz ama sadaka isteyen yaşlı bir kadına 
verir. Kadın da büyülü güçleri ile açlığını ve içindeki 
boşluğu gidereceğini iddia ettiği bir avuç tohumu 
Johnny’ye hediye eder. Tahmin edeceğiniz gibi bü-
yükbaba bu değiş tokuşa oldukça öfkelenir, tohum-
ları yemeye kalkar ancak oracıkta ölüverir. Johnny, 
cebinde tek tohum tanesiyle yapayalnız kalmıştır. 
Büyükbabasını gömdükten sonra, kalan son tohumu 
yaşlı kadının tarif ettiği gibi toprağa diker. Sabırla 
çiçek vermesini bekler. Nihayet “altın rengi kenarları 
ve açık mavi göbeği olan, narin, pembe bir çiçek” 
açar. Açlıktan ne yapacağını bilmez hâldeki Johnny, 
büyük bir umutla çiçeği yer. Sonuç, hüsrandır; John-
ny hâlâ aç ve içindeki boşluk daha da büyüktür. Pes 
eder, yere uzanıp sonun gelişini bekler. Ta ki konuşan 
bir kokarcayla tanışana dek… Anlaşılan o ki tohumlar, 
açlığını ve içindeki boşluğu, onun hayal ettiğinden 
farklı bir yolla dolduracaktır. Kahramanımız artık tüm 
hayvanlarla konuşup anlaşabilmektedir. Kısa sürede 
tüm orman hayvanlarıyla dost olur. Onların sayesin-
de hem karnı doyar hem yalnızlıktan kurtulur. Dahası 
yine hayvanların sayesinde kralın kendini beğenmiş, 
kötücül oğlu Prens Oleomargarin’i de “kurtararak(!)” 
büyük bir ödüle hak kazanır. Ancak asıl zenginliğin 
ne olduğunu da bu maceranın sonunda kavrayacaktır.
KİTABIN YAZARI KİM?
Yukarıda kabaca özetlediğim kurgu, Philip Stead 
tarafından eğlenceli bir dille, akıcı şekilde kaleme 
alınmış. Öte yandan çizer Erin Stead’in esere katkısı 
çok büyük. Kaliteli kâğıda, kalın kapaklı ve büyük 
boy basılmış bu albenili eserin çizimleri muhteşem. 
İki anlatıcılı ve yer yer (zorunlu) kopuşlar yaşayan 
hikâyeyi, büyülü bir atmosfer içinde toparlayan ve 
okurun zihninde canlandıran bu çizimler desem, 
abartmış olmam.
Bahsettiğim kopuşların kaynağı, Philip Stead’in, not-
ları kitaba dönüştürme tercihinde yatıyor. Stead’in, 
bir takım kısa cümlelerden oluşan Twain’in notlarını, 
fantastik bir hikâyeye dönüştürürken izlediği yol, 
aslında oldukça akılcı. Twain’i mezarından kaldırıp 
yanına, kitabı yazmak için inzivaya çekildiği Kunduz 
Adası’na getiriveriyor. Böylece hikâye, iki anlatıcıya 

Çizimlerin ifade gücü 
Dilin akıcılığı ve açıklığı 

Öykünün özgünlüğü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

kavuşuyor. Notların ham hâline uygun bir anlatı-
yı Mark Twain’in ağzından okura aktaran Stead, 
notların bittiği yerde görevi devralıyor. Gerek görev 
devir tesliminde gerek Stead’le Twain’in sohbetlerin-
de, okur ister istemez ana hikâye dışı bir atmosfere 
taşınıyor. Dahası Stead, bir yandan orijinal notları 
aktarırken diğer yandan kurguda Twain’den farklı 
tercihlerde bulunma cesaretini de gösteriyor. Örne-
ğin Twain’in, notlarında öldürdüğü yaşlı kadını canlı 
bırakmak gibi… 
Twain’in notlarının, sonu olan bir hikâye kurgusuna 
sahip olmadığı gibi edebi bir metin niteliği de taşı-
madığı (orijinal el yazmalarına internet üzerinden 
ulaşılabiliyor) gerçeği bir yana, Stead’in kendine 
has tercihleri ister istemez kitabın gerçekte kime ait 
olduğu sorusunu getiriyor insanın aklına. Yayıncı-
ların hakkaniyet adına çift yazar ismi kullanmayı 
tercih etmeleri anlaşılabilir ama meraklı okur için 
üzerine kafa yorulabilecek bir konu olduğu da açık. 
Bütün bunlar bir yana yetişkinlerin de en az çocuk-
lar kadar (hatta belki daha çok) zevk alarak okuya-
caklarını düşündüğüm bir eser Prens Oleomarga-
rin’in Aşırılması. 
1  Mark Twain
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Büyüyünce ne olacağına karar 
vermek zor iştir. Yapılacak, de-
nenebilecek birbirinden ilginç 
sayısız meslek vardır. Çocuk-
lar için işin içinden çıkmak 
çok da zor değildir. Tek yap-
maları gereken hayal kurmak-
tır. Hayal kurar, oyun oynar ve 
o meslekleri “denerler”. Önce 
itfaiyeci olmaya, sonra yan-
gın helikopteri kullanmaya, 
ardından uluslararası uzay is-
tasyonunda bitki yetiştirmeye 

karar verebilirler. 
Onlar hayal ettiği 
sürece de bu arayış 
devam eder. 
Ne yazık ki işler 
gerçek hayatta 
bu kadar güzel 
ilerlemez. Şanslı 
olanlar hayalleri-
nin peşinden gidip 
sevdikleri bir, 
belki birden fazla 
mesleğe sahip 
olabilirler. Ancak 
ülke koşullarını bir 
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Dünyada kaç meslek var bilmiyorum. Hutnichenko bunlardan sadece on ikisini ele 
almış ancak bu bile çocukların bakış açılarını genişletmek için güzel bir başlangıç. 
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Deniz’in sıra dışı ailesiyle tanışın! Ailesindeki herkes 
kendisine farklı, ilginç ve bir o kadar da önemli bir 
meslek seçmiş. 

Annesi bir çiçekçi, babası bir fosil bilimci, 
kız kardeşi bir panda kucaklayıcı, büyük-
babası ise bir çay tadımcı.

Üstelik diğer akrabalarının meslekleri daha 
da ilginç: Bir köpek bilimci, bir sıcak hava 
balonu pilotu, bir işaret dili çevirmeni ve 
daha da merak uyandırıcı pek çok meslek…

Deniz büyüyünce ne olacağına 
henüz karar vermemiş. Onunla 
birlikte size yeni dünyaların ka-
pılarını açacak bu mesleklerle 
tanışmaya ne dersiniz?

ISBN: 978-605-374-908-0

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

Hangisi sıra dışı? Panda kucaklayıcısı 
olmak mı, çay tadımcılığı yapmak mı?

Yazan: M. Banu Aksoy

yana bırakın, daha o aşamaya gelemeden bir ebe-
veyn engeline çarpan da az değildir. Haydi diyelim 
ki sizi sonuna kadar destekleyen ebeveynleriniz 
oldu; bu kez her köşeden karşınıza hayal budayıcı ye-
tişkinler çıkar. “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuyla 
başlayan yetişkinler, aldıkları yanıtları çoğu zaman 
köreltmeyi başarırlar. Onlar öğretmenlik, doktorluk, 
mühendislik gibi “garanti” mesleklerin savunucusu-
dur ve onlara göre elbette her çocuk “düzgün bir iş 
güç sahibi olmak için” çalışmalıdır. 
Neyse ki çocukların ufkunu açacak kitaplar da var 
şu hayatta. Sıra Dışı Meslekler de bunlardan biri. 
Kitabın anlatıcısı Deniz, büyüyünce ne yapacağına 
henüz karar vermemiş bir çocuk. “Henüz karar ver-
medim ama en sıra dışı mesleklerden birini yapaca-
ğım kesin,” diyor Deniz. Çünkü Deniz’in ailesindeki 
herkes birbirinden ilginç bir mesleğe sahip. Babası 
bir paleontolog, yani fosil bilimci. Annesi ise çiçekçi. 
“Çiçekçilik ilk bakışta çok sıradan bir meslek gibi gö-
rünebilir,” diyor Deniz. Ama her çiçeğin “karakterini” 
bilmek gerektiğini söyleyerek önümüzde farklı bir 
kapı açıyor. Büyükbabalarından biri arıcılık, diğeri 
ise çay tadımcılığı yapıyor. Ablası bir veteriner ve 
“panda kucaklayıcı” olarak çalışıyor. Bu, dünyanın en 
harika mesleği olarak kabul ediliyormuş. Ne yalan 
söyleyeyim, ben de bir pandayı kucaklamayı çok 
isterdim. Diğer ablası ise bir oyuncak fabrikasında 
cam üfleme sanatçısı olarak çalışıyor. Kuzenlerinden 
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biri kinolog yani köpek bilimci, diğeri ise sıcak hava 
balonu pilotluğu yapıyor. Deniz’in pizzacı bir amcası, 
mimar bir teyzesi ve gökbilimci bir dayısı ve işaret 
dili çevirmenliği yapan bir büyükannesi var.  
Alla Hutnichenko’nun yazdığı, Yuliia Kolomoiets’in 
resimlediği kitabın güzel yanı meslek tanıtımla-
rının her yönüyle yapılıyor olması. Her meslek üç 
bölümde ele alınmış. Önce meslek sahibini çalıştığı 
ortamda gösteren ve mesleğin anlatıldığı bölüm yer 
alıyor. Bunu o meslekle ilgili gerekli araç gereçlerin 
tanıtıldığı kısım izliyor. Temel araçlar, ilave araçlar, 
varsa özel giysiler, hatta o meslek için gereken dav-
ranış biçimleri ve karakter özellikleri… Son bölüm 
ise etkinlik sayfaları olarak tanımlanabilecek kısım. 
Burada ya bir oyun ya bir türler kataloğu ya da tarif 
yer alıyor.  
Dünyada kaç meslek var bilmiyorum. Hutnichenko 
bunlardan sadece on ikisini ele almış ancak bu bile 
çocukların bakış açılarını genişletmek için güzel 
bir başlangıç. Bir mesleğin sadece para kazanılacak 
bir iş değil de ekipmanları, davranış biçimleri ve 
yaklaşımlarıyla bir bütün olarak görülmesi gerektiği 
fikrini çocuklara sunuyor. Üstelik görsel tasarımı ve 
sunduğu etkinliklerle hem okul öncesi hem de  
ilkokul çağındaki çocuklarının ilgisini çekiyor.  

Çizimlerin ifade gücü
Konunun işlenişi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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anlatıyor Steinhöfel. Bir torunun  
büyükbabasına duyduğu bağlılığa,  

çocukluğun kalıcılığa tutunma  
çabasındaki içtenlik eşlik ediyor.

Unutuşlara direnen sevgi
Yazan: Mehmet Erkurt

Kimi yazar, gözleminin odağına yerleştirdiği bireyin insani ve 
naif gerçekliğini doğallıkla görüverir. Görmekle kalmaz, yazıya 
da öyle bir döker ki süssüz, duru anlatımıyla size sadece o insa-
nın hakikatini değil, insanlığın berrak özünü gösteriverir. Hatta 
kimisi vardır, yalnızca bunu başarmakla kalmaz, kurgusu ve 
anlatımıyla en dürüst okura, çocuğa ve ilkgence ulaşır. Andreas 
Steinhöfel, her yaşı her yaşa anlatabilen bu yetkin yazarlardan 
biri olarak sadece ülkesi Almanya’da değil, çevrildiği her dilin 
okurunda unutulmaz izler bırakmıştır.
Bazıları Steinhöfel’le büyür, bazıları da benim gibi çocukluğunun 
ve gençliğinin naif olduğu kadar köklü algısına döner. Oradan 
“yetişkin şimdi”ye dönmekse en güzelidir. Kitabı kapatırken, ya-
şımız kaç olursa olsun, yetişkinliğe bir adım daha atmışızdır. Çat 
Kapı, Farklı, Kiralık Canavar, hepsi de insanlığın aydınlık, karan-
lık ya da karanlıkta bırakılmış yanlarına, öykünün otantikliğinden 
ve kurgunun mantığından ödün vermeden ışık tutar. Gecen Gün-
düzüm Olsa, Steinhöfel’in çocuklar için yazdığı uzun öykülerden 
biri. Sevginin ve sevecenliğin durağında inmek için, Max’la yeni 
bir sabaha uyanalım.
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ÖZLEMEK VE HATIRLAMAK
Max’ın büyükbabası bir süredir huzurevinde. Kötü 
bir yerde değil belki ama ailesinin yanında da değil. 
Max onu çok özlüyor. Bu ayrılığa da bir anlam vere-
miyor. Büyükbabasının hafızası günden güne zayıf-
lasa da onun uzağında olmak Max’ın içinde doldu-
rulamaz bir boşluğa yol açıyor. Onu yiyip bitiren bir 
eksiklik hissine… Kuşkusuz, “hasret, içinde her yeri 
sarmıştı.” Zira “hiçbir kalpte bunca hasrete yetecek 
kadar yer olamazdı.” Max bir karar veriyor: Büyükba-
basını kaçıracak ve yeniden birlikte olacaklar!
Max sabah erkenden, küçük şehrin diğer ucundaki 
huzurevine doğru yola çıkıyor. Neyse ki onu orada 
gayet iyi tanıyorlar. Max büyükbabasının odasına 
vardığında, onunla geçirdiği bütün o güzel anları 
tek tek hatırlıyor. Ama bunları düşünüp duygulan-
manın sırası değil, uyulacak bir plan var! Bu Maxça 
plan sayesinde, gerçekten de huzurevinden kimse 
fark etmeden çıkıveriyorlar… Oranın sakinlerinden 
Matmazel Meyer’le birlikte! 
İstikamet kırlar şimdi. Hafızası günden güne zayıfla-
yan büyükbaba için unutulmaz bir yerdeler. Konuşa-
cak şeyleri var. Muhteşem ikili, Matmazel Meyer’in 
hayat ve anılarla dolu dansı eşliğinde, yitip gidiyor 
sanılan şeyin ne olduğunu ve aslında neyin daim 
kalacağını anlayacaklar. Üstelik Güneş’in ve Ay’ın 
yardımıyla…
GÖREMESEN DE ORADA, BİLDİĞİN YERDE…
Sadeliğiyle güçlü bir sevgi hikâyesi anlatıyor 
Steinhöfel. Bir torunun büyükbabasına duyduğu 
bağlılığa, çocukluğun kalıcılığa tutunma çabasın-
daki içtenlik eşlik ediyor. Max da mutlu, güzel ve 
alışılmış olanın korunmasını, hiç yok olmamasını 
istiyor her çocuk gibi. Hatta her yetişkinin içindeki 
çocuk parça gibi… 
Aynı zamanda unutuşu, anımsamayışı tanımla-
maya, anlamaya çalışıyor Max. Unutulmak, yok 
olmak mıdır birinin gözünde? Hatırlanmayan 
bir varlık, devam eder mi var olmaya? Hafızanın 
bittiği yerde, veda kaçınılmaz mıdır? Belki böyle 
biçimlendirmiyor sorularını Max ama kaygısı o 
kadar somut ve berrak ki: Hafızası giderek za-
yıflayan büyükbabası, gün gelir de onu ne kadar 
sevdiğini bile unutabilir mi?
Hayatın gerçeklerine aykırı düşmeden, mutluluğun 
nerede daim kılınabileceğini hatırlatıyor Steinhöfel. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Konunun işlenişi

Çizimlerin ifade gücü
Hedef kitleye uygunluk 

Bir çocuğun gözünden ve dinlediklerinden yola çı-
karak yaşlılığı yazıya dökerken, yetişkin bilgeliğin 
rahatlatıcı sesini okurdan esirgemiyor. Huzurevleri 
ve değişen aile yapısında birbirinden uzaklaşan 
aile bireyleri üzerine düşünürken, kimseyi yer-
miyor, suçlamıyor. En çok da özlem duygusunun 
burukluğunu göz ardı etmeden, gerçek sevginin, 
görmek ve hatırlamaktan çok daha güçlü olduğunu 
hatırlatıyor.
Olcay Mağden Ünal’ın, öyküdeki ruhu ve duygusal 
derinliği taşıyan çevirisine, genç illüstratör Nele  
Palmtag’ın özgün, pastel, çocuksu desenleri eşlik edi-
yor. Max ise artık sevginin gücünden hiç olmadığı 
kadar emin, uyuyakalıyor ve “gülerek koşuşturduğu 
bir rüya” görüyor. Çünkü artık hissediyor: Sevgi ora-
da, tam da bildiği yerde.
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Ay’da tek keçi var. Haliyle canının her istediğini yapabiliyor.  
Ağzını tıka basa roka dolduran da ay tozuna resim çizen de daima tam  

ruh haline uygun tişörtler giyen de o. Her şeyden önce anın tadını çıkarıyor.   
Ay’a sürekli bir dolu şey düştüğünden sıkılmaya fırsat kalmıyor.  

Keçi içlerinden güzel ve yararlı olanlardan kendine bir hayat kurarken, 
onu huzursuz edenleri doğruca ayın en derin kraterine atıyor.  

Ta ki onu korkularıyla yüzleşmek zorunda bırakan şu kocaman  
gizemli nesneyle karşılaşıncaya dek…

Hayatın derin anlamlarına dair bilgeliklerle dolu bu kitap,  
hâlâ şaşırmayı bilen, küçük büyük herkesi felsefi bir maceraya çıkarıyor.

“Bir başucu kitabı –rafa kaldırılamayacak kadar değerli!”  Tagesspiegel

“Bu kitap öylesine muhteşem ki! İnsan bulunduğu yer ve noktada nasıl 
mutlu olabilir, korkuyu nasıl aşabilir gibi sorulara dair bilgeliklerle dolu… 

İllüstrasyonları da neredeyse büyülü.” Magazin Kinder

“Metin ve illüstrasyonlar okuru, yaşamımızı ve eylemimizi yansıtan ve bizi keçiyle 
birlikte felsefe yapmaya iten şiirsel bir yolculuğa çıkarıyor.”  

Almanya Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Akademisi

“Küçük Prens’e yürekten bağlı tüm okurlar için.” Die Zeit online
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Ne kadar uğraşırsan uğraş, asla 
bitmeyecek bir yapbozu kim yapmak 
ister ki? Yapıyoruz oysa. Belki bu konuda 
Keçi’nin bize öğreteceği bir şeyler vardır…

Bir modern çağ mecburiyeti olarak tabağımıza konuluverdi “an’ı 
yaşamak” kavramı. Mecburmuşuz gibi yemeye çalıştık biz de bu 
pek doyurucu olmayan, tatsız tuzsuz yavan yemeği. Gerektiğinde 
bütün sorumluluklarımızı, toplumsal ve bireysel mecburiyetleri-
mizi askıya alıp içinde bulunduğumuz zamanın tadını çıkarma-
mız beklendi bizden. Geçmişi geçmişte bırak, geleceği dert etme; 
şimdiki vaktin tadını çıkarmaya bak! Ne dünün sancısı ne yarının 
tasası… Bir garip kişisel gelişim tekerlemesi. Öte yandan, kapi-
talist tüketim alışkanlıklarıyla da koşut giden bir yapısı olduğu 
aşikâr bu düşüncenin: “İçinden geldiği gibi yaşa” düsturu ilk ba-
kışta ne kadar zararsız ve iyi niyetli gözükse de bu felsefede “için-
den geldiği gibi harca”ya çıkıyor bütün sokaklar. Örtülü biçimde 
“tüket!” diyor sistem; ilişkileri, sevgiyi, parayı pulu. Yarın yerine 
koyacak bir şey elbet bulunur. Sonsuz ihtimaller çağındayız, değil 
mi? Fakat tükenen tek şey, tüketicinin kendisi oluyor nihayetinde.
Stefan Beuse’nin yazdığı ve Sophie Greve’nin resimlediği Ay’daki 
Keçi ya da Anı Yaşamak, tüketim kültürünün öne sürdüğü cılız 
bir carpe diem anlayışından ziyade, “an”ı yaşamanın ve şimdinin 
içinde olmanın, kendimizle ilişkimizi daha güzel ve etkili biçim-
de kurmamızla alakalı olduğunu söylüyor bize. Aynı zamanda 

“Sanki tek bir anda  
gün, saat, mevsim”1

Yazan: Deniz Poyraz

22 | iyikitap



hakikatli, felsefi ve bir o kadar da hüzünlü, lirik bir 
hikâye. Küçük şeylerin güzel tadını hatırlatıyor Keçi. 
Dikkatimizi şimdiki zamana çekmekten de ziyade, 
sahip olduklarımızla yaratacağımız kalıcı güzellikle-
re meyleden fikirleri var. Yaşamın ne kadar zengin, 
çılgın ve şairane olduğunun altını çizen bir metin 
Ay’daki Keçi. 
Keçi, Ay’da yaşayan tek canlı. Kitabın arka kapak 
yazısında da belirtildiği gibi, canının her istediğini 
yapabiliyor. Ağzını tıka basa roka dolduran da ay 
tozuna resim çizen de daima ruh hâline göre tişört-
ler giyen de o. An’ın tadını çıkarttığı aşikâr. Üstelik 
bir başına kocaman bir göktaşında yaşıyor olmak 
mutsuzluğa sebep değil; Ay’a sürekli bir dolu eşya 
düştüğünden, Keçi’nin sıkılmaya fırsatı olmuyor. 
İçlerinden güzel ve yararlı olanlarla kendine bir 
hayat kurarken, onu huzursuz edenleri doğruca en 
derin kratere fırlatıyor. Fakat günün birinde, onu en 
büyük korkusuyla yüzleşmeye iten gizem dolu bir 
nesne çıkıyor karşısına. Hayatın derin anlamlarına 
dair sorgulamalar da tam bu noktada başlıyor: “İn-
san, bulunduğu olumsuz koşullar altında dahi mutlu 
olmanın bir yolunu bulabilir mi?” ya da “en büyük 
korkuların üstüne nasıl gitmeli?” gibi soruların ceva-
bı aranıyor kitapta. Hatta cevaplardan çok sorular ön 
plana çıkıyor… İyi bir eserin marifeti okuru pasif bir 
izleyici olmaktan çıkarıp birtakım meseleler üzerine 
düşündürmekse şayet, Ay’daki Keçi bunu bir güzel, 
hem hiç göze sokmadan yapıyor.
Keçi, rüyalarında Ay’da rastlayamayacağı şeyler de 
görüyor: Dereler ve akarsular, buzdağlarıyla dolu 
denizler ve karlar. Oysa Ay’da sadece kraterler ve 
toz var. Bir de her gün gökten düşüp duran tüm o 
şeyler. Güzel şeyler, hüzünlü şeyler, gerçek şeyler ve 
“ancak keçi onlara isim verdiği sürece şeye dönüşen” 
şeyler… Bu şeylerden kendine bir yuva yapabildi-
ğin takdirde Ay’da hayat güzel: Bir yatak, bir masa, 
bir sandalye. Sevdiğin bütün o küçük ve mütevazi 
şeylerin yakınında, yamacında olması ve bunlardan 
kendine bir yaşam kurabilmiş olmak…
Olduğun yerden başka bir yerde olmayı ve yaptığın 
şeyden başka bir şey yapmayı istemek, dosdoğ-
ru mutsuzluğa giden yolda olduğunun ilk işareti. 
Keçi’nin tehlikeli gördüğü her şeyi kratere atması 
bundan. Eğer Ay’da yalnız bir keçiyseniz, elinizde-
kiyle mutlu olmayı bilmeniz gerekiyor. Aksi hâl-
de, boyundan büyük oluyor hayal kırıklıkları. Öte 

Öykünün Özgünlüğü 
Dilin Açıklığı ve Akıcılığı

Çizimlerin İfade Gücü
Baskı Kalitesi

yandan, telaşlı olmak da hiç yaraşmıyor Ay hayatına. 
Telaş şimdiye kadar kimsenin işini kolaylaştırmamış 
ki zaten. Hem burada saat devamlı dokuzu çeyrek 
geçiyor, böylece Keçi hiçbir yere ve hiçbir şeye geç 
kalmıyor. 
Yaşamlarımız da ruhlarımız da aslında ihtiyacımız 
olmayan bir duygu ve eşya kütlesinin istilası altında. 
Birbiriyle uyumsuz onca şeyi bir araya getirmeye, 
ortaya anlamlı bir manzara çıkarmaya uğraşıyoruz 
söke dike. Hâlbuki ne kadar uğraşırsan uğraş, asla 
bitmeyecek bir yapbozu kim yapmak ister ki? Yapı-
yoruz oysa. Belki bu konuda Keçi’nin bize öğretece-
ği bir şeyler vardır. Tek cümlelik bir özetle: Tekrar 
tekrar okunacak bir metin ve muhteşem çizgiler. İyi 
okumalar…

1   Bursa’da Zaman / Ahmet Hamdi Tanpınar
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İlk andan itibaren birbirine düşman kesilen Eylül ve Ziba’nın peşi sıra ilk gençlik 
maceralarının içinde süzülürken, aslında bu iki genç kızın bütün farklılıklarına 
rağmen özünde birbirine nasıl da benzediğini keşfediyoruz. 

Ergenlik denilen canavarla hangimiz boğuşmadık ki? Dış görünüşümüzden yaşa-
dığımız eve, arkadaşlarımızdan ders ve sınavlara her şeyin üstümüze üstümüze 
geldiği, sanki kimsenin bizi anlamadığı bu zamanlarda bir kitabın dostluğuna 
sığınmak çok değerli ama bir o kadar da zor bir iştir. Asuman Portakal’ın Sista 
Patina Labirenti romanı, 11-14 yaşın ruhsal çalkantılarına seslenerek, işte bu zah-

metli göreve soyunuyor.
Tudem Yayınlarından çıkan roman, on dört yaşındaki Eylül’ün 
birinci tekil anlatımı üzerine kurulmuş. Yaklaşan seçme sınav-
larının stresini, hemşire annesi ve vardiya amiri olarak çalışan 
babasının yokluğunu hisseden Eylül, üst katlarında oturan 
ve kendisi gibi tek çocuk olan Can’la avunuyor. Abla-kardeş 
gibi büyüyen çocuklar, sıcacık ilişkileriyle ilk andan okuru ele 
geçiriyor. Özellikle ileri zekâlı olan ama dikkat sorunu yaşa-
yan Can’ın sakarlıklarına taban taban zıt, birbirinden yaratıcı 
soruları hepimizi gülümsetmeye aday: “Bir uçurtma rüyasında 
ne görür? Bulutlar birbiriyle kavga ettiği için mi şimşek çakar?. 
Uzay istasyonundaki astronotlar güneşin doğuşunu bir günde 
kaç kez görürler…”
Roman ilerledikçe Eylül’ün yakın arkadaşları voleybolcu Giz-
mo (Gizem) ve resimle edebiyata meraklı Müge ile tanışıyoruz. 
Ama kitabın Eylül’ün yanı sıra asıl ikinci baş kahramanı, can 
düşmanı Ziba, nam-ı diğer Sista Patina. Çalışkan, hırslı ama 
saldırgan bir kız olan Ziba, birkaç kavga sonrası Eylül’e “kafayı 
takınca” ve onu instagram, e-mail gibi mecralardan rahatsız 
etmeye başlayınca, matematik yıldızı Eylül de onun şifrelerini 
kırarak intikama soyunuyor. Elbette Ziba da boş durmuyor ve 
macera başlıyor…

Birbirini tanımak emek ve 
cesaret ister Yazan: Özlem Toprak
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ÖNYARGI KALIN DUVARLI BİR ZİNDANDIR
Asuman Portakal romanını, Panait Istrati’den yaptığı 
bir alıntıyla açmış. “Ben yalnız bir şey, bir tek kardeş-
lik tanırım; iyilik ve kötülükte aynı duygulara boyun 
eğen insanların kardeşliği.” Kitabın en önemli mesajı 
önyargıların yanıltıcılığı üzerine. İlk andan itibaren 
birbirine düşman kesilen Eylül ve Ziba’nın peşi sıra 
ilk gençlik maceralarının içinde süzülürken, aslında 
bu iki genç kızın bütün farklılıklarına rağmen özün-
de birbirine nasıl da benzediğini keşfediyoruz. Geri-
si, onların bu keşfe katılmasını beklemekten ve seçili 
kardeşliğin kan bağından bile daha güçlü olduğunu 
anlamaktan ibaret. Çünkü Ziba’nın o agresif görünü-
münün ardında, ailesinden uzakta olmaktan kaynak-
lı çok derin bir yalnızlık saklı ve birinin şifrelerini 
kırdığınızda aslında onun sırlarına ortak olursunuz… 
Resim ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla tanı-
nan Asuman Portakal’ın kaleme aldığı Sista Patina 
Labirenti, yazarın kendi ilgi alanlarından ayrıntılarla 
harmanlanmış. 1978’de İstanbul Devlet Güzel Sanat-
lar Akademisi’ni (MSÜ) bitiren Asuman Portakal, 
çocukları yıllarca resim sanatıyla buluşturdu. Çeşitli 
karma sergilere katıldı, iki kişisel sergi açtı. Yapıtları 
Türkiye’den başka, İrlanda, İsveç, Japonya, İs-
viçre, Yunanistan’da özel koleksiyonlarda yer 
aldı. Üretken yazarın çocuklar için yazdığı 
pek çok kitap arasında Entrika Mühendisi 
Kanavoz, Denize Yağan Yıldızlar, Zeplin 
Teyze’nin Yıldızları, Seni Kediyorum, 
Günleri Gıdıkla Şapşu, Dolambaç Ağa-
cı da Neymiş, Geveze Çizgiler, Azıcık 
Gülümse, Çok Komiksin Margarita, 
Domates Diktatörü sayılabilir. 
Yazar, emo maceralarından, sosyal 
medya kullanımına, şifre kırı-
cılığından kaçış evi oyunlarına 
gençlerin teknolojiyle buluştuğu 
alanları bu maceraya ortak etmiş. 
Dolayısıyla genç okurlar, akıcılık 
ve sürükleyicilik açısından hiç 
zorlanmadan kitabı okuyacaklar. 
Beni rahatsız eden tek konu, yaza-
rın gençlerin günlük jargonlarını 
kullanmasına karşın pek çok yerde 
mesaj kaygısıyla didaktik bir tona 
kayması ve Eylül başta olmak üzere 
bütün genç kızlara yaşlarından büyük 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

ve altı fazlasıyla kalın çizilmiş öğretici cümleler 
kurdurması oldu. 
Yetişkinlerin kimi yerde çocuklarının dilini ve dün-
yasını anlamakta yetersiz kalışına ve büyümek de-
nen hikâyenin pek çok sınavdan geçmek anlamına 
geldiğine dikkat çeken Sista Patina Labirenti, insan 
ruhunun karmaşık yapısı içerisinde dostluğun; tek-
nolojinin en gelişkin zamanlarında bile değerinden 
bir şey kaybetmediğini gösteriyor. Tıpkı edebiyat, 
resim, müzik gibi sanatların da olduğu gibi. Sonuçta 
insanlık macerasında değişmeyen evrensel ihtiyaçlar 
var. Sevgi ve anlayış ise bunların en başta geleni. 
Yediden yetmişe hepimiz için…
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Tavşanı Eric ile sakin bir hayat süren Kocaayak 
Larf, insanlardan uzakta olma konforunu, başka 
bir kocaayakla tanışma ihtimalinin heyecanıyla 
bozmaya karar verir. 

Kocaayaklara inanıyorum. İnsana inancımı ise 
güç bela koruyabiliyorum. Ne diye inanmaya-
cakmışım kocaayaklara, varlığı bilimsel olarak 
ispatlanmadı diye mi? İnsanoğlunun en büyük 
icadı masallara ve hikâyelere kocaayaklarıyla 
izler bırakması yetmez mi?
Kocaayakların gerçek olduğunu anlayacak bil-
gelikteki insanların yurdu Kuzey Batı Pasifik’te 
yaşayan Ashley Spires, kadim hikâyelere resimli 
modern bir halka ekleyerek inancımızı pekiştiriyor.
Tavşanı Eric ile sakin bir hayat süren Kocaayak 
Larf, insanlardan uzakta olma konforunu, başka 
bir kocaayakla tanışma ihtimalinin heyecanıyla 

bozmaya karar 
verir. Çamaşır 
yıkamayı sonra-
ya bırakıp şehre 
iner. Değiştirdiği 
kılığına rağmen 
gözler üzerindedir. 
Hayal kırıklığı 
pusuda bekler. 
Kötü kostümlü, 
küçük ayaklı tuhaf 
kişiye yaklaşıp 
onun, -beklediği-
nin aksine- koca-
ayak olmadığını 
söyler. Tabii ki 
değilmiş, çünkü 
kocaayak diye bir 

şey yokmuş! Haydi Larf kandırıyor bizi diyelim, onu 
takip edercesine otobüsün basamaklarında, hatıra 
oyuncak büfesinde, boşalan salonun kapı arkasında 
görünen nedir o zaman? Havari Spires, gülümseten 
ipuçlarını sayfa köşelerinde istifliyor ve kurguya, 
doğacak dostluğa, yeni bir milada hazırlıyor bizi.
Kaliteli yalnızlığı önemseyen yazar-çizer, bunu boz-
mayacak dostluğu çağın devası olarak önerir. Fark-
lılıkları korkularına, dışlamalarına, yaftalamalarına 
bazen de saygısızca ve sınır bilmezce meraklarına 
bahane eden, “medeni” vandalların rahatlarını kaçı-
rır. “Sevmeyelim ve tüketelim” yok öyle yağma!
Larf umudunu kesmiş ve otobüs durağında yalnız-
lığına dönmek üzere beklerken duyar Shurl’ün hoş 
sesini, görür muhteşem ayaklarını. Tanışma faslı 
başlar. İnsanın insana yapmadığını yapar ve ortak 
noktalarda kolayca buluşurlar. Korkular buhar olur 
göğe yükselir. Tavşan Eric ve kuş Patricia da tanı-
şır. Kocaayak ve otobur olmaktan gayrı neyimiz var 
bakalım hele diye randevulaşırlar.
Çizgi roman diline aşina olduğunu “Binky” dizi-
siyle ispatlayan Spires, sayfayı yer yer bölüp, hem 
tempoyu artırıyor hem de metni zenginleştiriyor. 
Kırsalın sakinliğini, şehrin telaşını, üzerimizde 
gezinen gözleri çizgisiyle hatırlatıyor.

Çizimlerin İfade Gücü
Baskı Kalitesi

Grafik Tasarım
Öykünün Özgünlüğü

Kocaayak Larf
Ashley Spires

Türkçeleştiren: Erinç Karakan
Meav Yayıncılık, 32 sayfa
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Yazan: Adnan Saracoğlu
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Çocuklar için yazılmış, yararlılığı kuşku götürmez bir eser bu; ancak 
yetişkinler de okuyabilirler. Kitabın dili de gayet güzel. Akıcılığı 
sağlamak ve okura nefes aldırmak için dozunda espriler yapılmış. 
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Bilimselini bilmek

Yazan: Toprak Işık

Diane Swanson’un yazdığı, Francis Blake’in resimlediği kitabın üst 
başlığı Einstein’ın Beynini Yemek… Alt başlık ise İyi, Kötü ve Sözde 
Bilim… Çınar Yayınlarının Türkiyeli okurla buluşturduğu kitabı 
Şiirsel Taş çevirmiş.
Swanson, neyin bilim olduğunu ve bilime nasıl yaklaşılması gerek-
tiğini anlatıyor. Bilim olmadığı hâlde bilim zannedilenleri teşhir 
etmekle kalmıyor; balık tutmayı da öğretiyor. Sözde bilim ile gerçek 
bilimin nasıl ayırt edileceğini gösteriyor; okura, bilimsel yaklaşım 
becerisi kazanma yolunda rehberlik ediyor.
Bilimin ne olduğunu anlatırken paylaşılmış dikkat çekici bir tanım 
var: “Günlük hayatı kolaylaştıran ya da daha ilgi çekici hâle getiren 
birçok bilimsel ilerlemeye karşılık, bilim bir buluşlar ya da gerçekler 
yığını değildir. Olan biteni anlama ve bilgiyi değerlendirme yoludur.”
Şu beş bölüm var kitapta: “Kötü Bilime Dikkat”, “Bilim Gözetimi”, 
“Medya Gözetimi”, “Akıl Gözetimi”, “Kazanma Stratejileri”… İlk 
bölümde daha çok bilimsel sahtekârlıklar örnekleniyor. Öyle ya bili-
min uğraşanı evliyaya çevirmek gibi bir iddiası yok. Bilim insanları-
nın arasından kötü niyetliler de çıkabiliyor.
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İkinci bölümde, tartışma, çözümleme ve sorgulama 
üzerinde duruluyor. Swanson, okuru, bilim insanla-
rınca tasarlanıp yürütülen araştırmaların doğruluğu-
nu sorgulamaya davet ediyor. Araştırma sonuçlarına 
dair analizleri çözümleyin, yapılan yorumları muhak-
kak sorgulayın, diyor. Aksi hâlde, yanlış yöntemlerle 
varılan hatalı sonuçlara inanırsınız. 
Bilim insanları nasıl araştırma yapılacağını, sonuç-
lara nasıl varılacağını bilmiyorlar mı? Biliyorlardır 
ama bilmiyor gibi yapabilirler. Bunun birçok nedeni 
olabilir. Swanson içlerinden biri üzerinde özellikle 
duruyor: Paranın gücü… Zengin insanlar, kurumlar 
ve kuruluşlar bilim insanlarını kendi çıkarları için 
yanlış yola saptırabilirler. 
Üçüncü bölümde, medyadaki bilim konulu haberle-
re nasıl yaklaşılması gerektiği anlatılmış. Kafaların 
kasıtlı karıştırıldığı durumlar örnekleri ile birlikte 
sergilenmiş. Her bölümde olduğu gibi bu bölümde 
de kulaklara küpe olacak güzel bir söz var: “Medya, 
kötü bilginin gönüllü kurbanıdır ve giderek onun 
üreticisi hâline gelir.” Sözün sahibi bir muhabir ve 
editör: Cynthia Crossen… 
Akıl Gözetimi adlı dördüncü bölümün amacı okura 
akıl tuzaklarından kurtulmanın yollarını göstermek. 
Bunun için mantık süzgecinden nasıl yararlanılacağı 
üzerinde durulmuş. Ve elbette ki şüphe başköşeye 
oturtulmuş. 
Son bölümde ise okura, kitap boyunca anlatılanlar 
ışığında, yaşam boyu sürecek bir derinlikli bilim 
okuryazarlığının anahtarı sunuluyor. Gerçek bilim 
ile sahtesini ayırmak için nasıl bir yaklaşım sergilen-
mesi gerektiği anlatılıyor. Bu yaklaşımın çift taraflılı-
ğı vurgulanıyor: Temkinlilik öğütlenirken, bunu yeni 
fikirlere sırtını dönmeden yapmak gerektiği belir-
tiliyor. Okura şöyle de bir tavsiyede bulunuluyor: 

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Konunun işlenişi 
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

“Araştırmaları daha iyi anlayabilmek için kendiniz 
ve başkaları adına ne gerekiyorsa talep edin.”
Kitabın içinde bölümlere serpiştirilmiş “sıra sizde” 
adlı minik alıştırmalar da var. Bunlar aracılığı ile 
okurun öğrendiklerini uygulaması sağlanıyor. Bu 
bölüm, kitapta verilen bilgileri sindirmek açısından 
çok değerli. 
Çocuklar için yazılmış, yararlılığı kuşku götürmez 
bir eser bu; ancak yetişkinler de okuyabilirler. Kita-
bın dili de gayet güzel. Akıcılığı sağlamak ve okura 
nefes aldırmak için dozunda espriler yapılmış. Şiirsel 
Taş’ın iyi iş çıkarmış olduğunu, dilde çeviriden 
kaynaklı hiçbir pürüze rastlanmadığını da belirtmeli. 
Öte yandan kitapta verilen bilgi miktarı oldukça 
fazla. Özellikle genç okurların baştan sona eğlenerek 
okuyacakları iddia edilemez. Baştan sona bilgilene-
rek ve öğrenerek okuyacaklarına ise kuşku yok. 
Çocuklar için yazılmış kitaplarda keyif unsuru ne 
kadar ön planda olmalı? Öğrenmek için bazen zor-
lanmalarının gerektiğini de onlara anlatmalı mıyız? 
Evet, bunu yapmaya ihtiyacımız var. Swanson’un üs-
lubu kesinlikle çok hoş ama o okuyanı eğlendirmek 
hatırına ele aldığı konuyu hafifletme yoluna gitme-
miş. Yetişkin bir okur bile kitabın bazı bölümlerinde 
zorlanabilir. Bu nedenle, ağır ağır, sindire sindire 
okunabilir. Konular üzerinde tartışılmasında ve veri-
len örneklerin benzerlerinin aranmasında fayda var. 
Okullarda, öğretmenlerin rehberliğinde okunması 
özellikle iyi olur.
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Münir Özkul-Adile Naşit filmlerinden fırlamış bir mahalleye misafir 
olalım mı? Birbirini seven ve önemseyen komşular, torunlarının 
üzerine titreyen bir anneanne ve dede, mahalledeki her insanın 
hikâyesine gözlerini dört açıp kulak kabartan meraklı bir çocuk. 
Kamyon Kafe, geçmiş günlerin acı-tatlı anılarına çocuk gözlerle 
bakan nostaljik bir yolculuk.

Apartmanların henüz ayrıkotu gibi her boşluğu doldur-
madığı zamanlardan kalma bir hikâyeyle karşı karşıyayız. 
Kamyon Kafe, bahçesinde zambaklar açan müstakil evlerde 
yaşayan eski zaman insanlarını, soba üstlerinde pişirilen 
Türk kahvelerini, sokaklarda oynayan çocukları, Tanrı 
misafirlerini, kısacası şimdi ancak eski Türk filmlerinde 
görebileceğimiz sahneleri bölüm bölüm, sekans sekans bize 
sunan bir geçmişe yolculuk hikâyesi. Annesi vefat eden, 
babası da bize söylenmeyen bir sebeple ailesini terk etmiş 
olan kahramanımız, çocukluğunu dedesi ve anneannesiyle 
birlikte sevgi dolu bir evde geçiriyor. Kitabın sonlarına doğ-
ru adının Arif olduğunu öğreneceğiniz kahramanın çocuk-
luk anıları, “Türk filmi” benzetmesini yüzde yüz karşılıyor; 
dedesi Münir Özkul, anneannesi ise Adile Naşit. Zaten 
kitabın bir yerinde bu benzerlik vurgulanıyor. 
Arif’e göre anneannesi için tüm dünya “doyurulması gere-
ken açlar toplamı”. Öyle ki şehrin dışında kalan mahallerine 
bir şekilde yolu düşen Japon turist kafilesinden evin mutfak 

Eski Türk filmleri tadında 
bir büyüme öyküsü

Yazan: Emel Altay
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tüpünü değiştiren tüpçüye, eve yakın bir otelde 
kalırken yolunu şaşırıp kaybolan Ukraynalı bir 
genç kızdan tüm mahalleliye kadar evlerinde ye-
mek yemeyen pek kalmamış. Eski zaman adetleri, 
komşuluk ilişkileri, artık orta yaşı geçmiş insan-
ların gençlik günlerine dair anıları, acıları, göz-
leri önünde değişen dünyaya bakışları arasında 
usul usul büyüyen bir çocuk… Eve gelen komşula-
rın anneannesiyle muhabbetlerini bir masal gibi 
dinliyor, dedesiyle yaptıkları esnaf ziyaretlerini, 
attıkları mahalle turlarını büyürken dahi düşle-
rinde saklıyor ve usul usul olmak istediği kişiye 
dönüşüyor. Mühendislik diplomasını bir kenara 
koyup dedesinden hatıra kalan kamyonu kafe-
ye çeviriyor büyüdüğünde. Kitaba ismini veren 
“Kamyon Kafe”, kitabın sonlarında bir kez çıksa 
da karşımıza, içine tüm hikâyeyi sığdırıyor. 

AZINLIKLARIN HİKÂYELERİ DE MAHALLE-
NİN TARİHİNE DAHİL
Şimdi mahalle denilince ortak bir resme ulaş-
mak pek mümkün değil belki ama eski zaman-
larda her mahallenin kendine has bir ruhu vardı. 
Birbirine tabaklar dolusu kekler, börekler taşı-
yan komşular, Türk kahveleri eşliğinde edilen 
sohbetler, derdi olanın derdine koşmanın görev 
sayıldığı günler… Kitapta bunlardan bolca var. 
Ve yine mahalle kültürü gibi kaybettiğimiz, eski 
zamanlarda kalan başka şeyler de var. Bunların 
başında azınlıklar geliyor. Ermeni komşumuz 
Maryam ya da Laz Nana… İki hikâye de azınlık 
olmanın zorlukları, kimliğini saklamak, evinden 
sürülmek, adını dahi değiştirmek üzerine. “Eski 
günler ne güzeldi” nostaljisi yapan sayfalar 
arasında bu gerçekçilik daha da etkili bir şekilde 
çapıyor insana. Bazı insanlar için belki de o eski 
güzel günler hiç var olmadı. Ama en azından 
kitaptaki karakterler iyi kalplilikleri ve haktanır-
lıklarıyla, tarih boyunca acılar yaşamış halkların 
mensuplarına haklarını teslim ediyorlar. Sevdi-
ğini, ayrılmak zorunda kaldığı memleketinde bı-
rakan Nana için falında güzel hikâyeler uyduran 
Falcı Nimet gibi… Dertli komşusunun diline ait 

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Kahramanların işlenişi 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği

kelimeleri de öğrenmeye gayret ediyor Nimet. 
Böylelikle biz de “elaşina”nın Lazca’da hatıra 
demek olduğunu öğreniyoruz en azından. 

“O ANCAK HİKÂYE UYDURUR!”
Arif yaşıtları gibi sokakta koşturmak ya da top 
oynamaktansa evde kalıp kitap okumak, hepsin-
den çok da anneannesi, dedesi ve onların misa-
firlerinin sohbetlerini dinlemekten keyif alıyor. 
İnsan hikâyelerine oldukça meraklı olan bu 
duyarlı çocuk, zaman zaman arkadaşlarının alay 
konusu olsa da -“hanım evladı”, “o ancak hikâye 
uydurur!”- anlıyoruz ki onun çok büyük bir hayali 
var. Kendi ağzından aktarırsak; “ben bulduğum 
bütün kâğıtlara yazmak, kütüphanelerdeki bütün 
kitapları okumak istiyorum” diyor. Biz Arif’i mü-
hendislik yapmaktan vazgeçip dedesinin kamyo-
nunu kafeye çevirdiği yerde bırakıyoruz ama kim 
bilir, belki akşamları herkes gidip de Kamyon 
Kafe’nin kepengini indirdiğinde, içeride yazmaya 
ve okumaya devam ediyordur. 

NESİLLER ARASI İLİŞKİYE NOSTALJİK VE 
ŞAİRANE BAKIŞ
Kitabın yazarı Çiğdem Sezer aynı zamanda şair; 
kitaptaki anlatıcı da çocukluğundan beri yazar 
olma hayalleri kuran biri olunca üslup da doğal 
olarak şairane olmuş. Anlatıcının dili başlarda 
yer yer fazla şairane kaçsa da ilerledikçe hikâ-
yelere, hayal kurmaya çok düşkün bir çocukluk 
geçirmiş birinin anılarını dinlediğimizi anlıyor 
ve bu seçimi doğal buluyoruz. Arka kapakta da 
değinildiği gibi temelde nesiller arası bir ilişki 
anlatılıyor. Anlatıcımız torun olsa da dede-anne-
anne bakışıyla çevrelenmiş, onların değerlerini 
kanıksamış biri. Dolayısıyla ortaya eski günlere 
ama sadece anlatıcının çocukluğuna değil, dede 
ve anneannenin gençlik zamanlarına da özlem 
duyan nostaljik bir büyüme hikâyesi çıkmış. 
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Hayallerin Ötesinde, sürükleyici bir roman. Ortaokul çağlarında olan her çocuk 
okurun keyifle, gülerek ve merakla okuyacağı bu romanın en başarılı yanı, çok 
canlı bir anlatıma sahip olması ve merakı sonuna kadar diri tutması.

Dilek Yardımcı’nın yine Tudem Yayınlarından çıkmış olan Hayal 
Sözleşmesi’nin devamı niteliğindeki ikinci romanı Hayallerin 
Ötesinde, ilk romanda ilan edilen sözleşmenin uygulamaya dö-
külüşünü; bu sırada karşılaşılan sürprizleri ve yaşanan zorlukları 
anlatıyor. İki ayrı grubun hikâyesini paralel olarak işleyen roman-
da, Kars’ın bir ilçesinde Türkçe öğretmenliği yapan ve romanın 
başkişisi olan Bengisu Yılmaz; grupları, dönemleri, hikâyeleri 
buluşturan kişi konumunda. 7. sınıfı okuyan Karslı öğrenciler, 
Bengisu öğretmenlerinin ekseninde ve etkisinde yaratıcı bir 
eğitim dönemini adımlarken, kendini ifade etmenin sınırlarını 
zorluyor; kendilerine ve birbirlerine ilişkin yeni şeyler keşfediyor-
lar. Kendisi de Türkçe öğretmeni olan yazar, bu sahneleri okuruna 
son derece canlı ve gerçekçi aktarmayı başarmış. Sahiden de 
böyle bir sınıfın olduğuna, çocukların birbirlerine tam da böyle 
takıldıklarına, o sulu şakaları yaptıklarına kolayca inanabilir her 
okur. Çünkü “sınıf dinamiği”, herhâlde böyle olur.
Bir de Bengisu ve bir zamanların ortaokul sınıfının arkadaşlığı 
var ki orası da epey hareketli. Artık her biri yetişkin bireyler olan 
eski dostların geçmişten bugüne taşıdıkları iyi kötü anılar, yarım 
kalmış hesaplar beri yanda akıyor; iki hikâye aynı anda ilerliyor. 
Bu grup, bir öncekinin hayallerini gerçekleştirmeye karar verince, 
ikisinin kesiştiği anlar oluyor. Hayal Sözleşmesi Derneği, ülkenin 

neresinde yaşarsa yaşasın, çocukların 
hayallerini gerçekleştirmeye kendini 
adadığında, ilk adımı Bengisu öğ-

Kavramlardan fazlası:  
Çocukluk ve aşk Yazan: Sema Aslan 

32 | iyikitap



retmenin öğrencileriyle atıyor. Gerçekleştirilmesi 
hedeflenen iki hayal var. Biri çocukları birkaç gün-
lüğüne İstanbul’a götürmek, diğeri de öğrencilerden 
biri olan Güneş’in annesini bulmak. İlki, bütçesi ve 
organizasyon boyutuyla oyalayan bir hedef ancak 
ikincisi basbayağı dedektiflik gerektiriyor. Yetişkin-
ler, bu, kimi oyalayan kimi gizemli işlerle ilgilenirken 
diğer yandan da aşk hayatlarıyla uğraşıyorlar. Orası 
da gizemli ve gergin. 
Hayallerin Ötesinde, sürükleyici bir roman. Ortaokul 
çağlarında olan her çocuk okurun keyifle, gülerek ve 
merakla okuyacağı bu romanın en başarılı yanı, çok 
canlı bir anlatıma sahip olması ve merakı sonuna 
kadar diri tutması. İstanbul gezisinin anlatıldığı sah-
neler ayrıca başarılı çünkü roman kahramanlarının 
yaptığı İstanbul turuna okur da katılabiliyor; gezilen 
yerlerin tarihi, bugün için ne ifade ettiği referans 
noktalarıyla, edebiyattan alıntılarla birlikte hem çok 
detaylı hem de didaktik bir dile düşmeden veriliyor. 
Öğrenci-öğretmen ilişkisi de aynı canlı anlatım ve 
ruhtan nasipleniyor; bir öğretmenin nasıl büyük bir 
fark yaratabileceği açıkça görülebiliyor. 
Ancak, romanın “aşk”ı anlattığı bölümler, tartışmaya 
açık. İki yetişkin kadının anlatımıyla devam eden 
“aşk anlatısı” ve bir de çocuklardan birinin diğerine 
duyduğu “tutkulu” aşk hikâyesi üzerine biraz dü-
şünmek gerekiyor. Yetişkin aşklarından biri, bir tür 
“platonik” aşk olarak yansıyor romana. Sınırların 
oldukça belirsiz olduğu bu aşk, kadın cinayetlerinin 
çetelesini tutmakta bile zorlandığımız bugünün şart-
larında dikkate değer bir incelemeyi hak ediyor. Aşk 
ile taciz arasındaki sınır, aslında gayet açık. Fakat aşk 
hakkında “bildiklerimiz”, aşkın sinemada, şarkılarda, 
kitaplarda ve yaygın medyada bugüne dek işleniş 
şekli bu sınırı bulanıklaştırıyor. Gizli hayranından 
aylar boyu güller ve mektuplar alan Özlem de bir ara 
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bu belirsizlikten şüpheleniyorsa da konunun üzerin-
de kısacık durup, geçiyor. Kim olduğunu bilmediği 
bir adam, Özlem’in hangi gün hangi saat nerede ol-
duğunu biliyor; içindeki eski aşk acısından haberdar, 
en sevdiği müzik grubunu tanıyor. Ona “beni arama 
boşuna, bulamazsın,” diye biten mektuplar gönderi-
yor. Kişisel bir yorumla, bu takip neredeyse polisiye 
bir hâl almışken, Özlem’in de zamanında bir adama 
tam da böyle davrandığını öğreniyoruz. Yetmiyor, 
meçhul hayranın maddi yardım teklifi, Hayal Sözleş-
mesi Derneği üyelerinin oy birliğiyle kabul ediliyor. 
Bengisu öğretmenin aşk hayatı da dramatik dozuyla 
dikkat çekiyor; orada da sorulacak epey soru var. 
Ama çocuklardan Serhat’ın Güneş’e duyduğu “tut-
ku”, “karşılıksız aşk” hikâyesinin bir minyatürü ve 
yine kişisel bir okumayla, tehlikeli bir gidişe gebe. 
Sınırların net bir biçimde çizilmesinin çok önemli 
olduğu bir dönemde, çocukların aşk hakkında nasıl 
bir fikre kapılacağı, herhâlde son derece önemli ve 
öncelikli. 
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Mira, küçük bir kasabada ailesiyle birlikte yaşayan 12 yaşında bir kız çocuğu. 
“Mesleklerini” sır tutucu, manzara anlatıcı ve mutluluk gösterici olarak tanımlıyor; 
oyun bulucu, masal anlatıcı ve hayal kurucu olarak da hiç fena değil.

İyi Kitap’ın iyi ve dikkat-
li okurları için Hanzade 
Servi adı tanıdık olmalı. 
Bir kısmınız genç yaşına 
rağmen çok verimli, epey 
ödüllü, çalışkan ve yetenekli 
bir yazar olduğunu biliyor 
olabilir. Hemen çıkarama-
yanlarsa kahramanlarının, 
çevresindekilere taktığı 
yaratıcı lakaplar yoluyla 
attığı imzayı gördüklerinde 
hatırlayacaktır. Şimdi elimiz-

de yazarın son 
hikâyesi, Mira 
var. Doğan 
Egmont’tan 
yayımlanmış.   
Hikâyeye adı-
nı veren Mira, 
yazarın pek 
çok kitabında 
mekân olarak 
seçtiği küçük 
bir kasabada, 
ailesiyle bir-
likte yaşayan 
12 yaşında bir 
kız çocuğu. 
“Mesleklerini” 
sır tutucu, 

Mutlu olunacak. Ol! Yazan: Alev Karakartal

manzara anlatıcı ve mutluluk gösterici olarak tanım-
lıyor; oyun bulucu, masal anlatıcı ve hayal kurucu 
olarak da hiç fena değil. Hikâyenin bir yerinde, in-
sanlara yardım etmeyi çok sevdiğini anlatıyor Mira: 
“Körebe’nin, bulutların neye benzediğini öğrenmek 
için, Cadımelek’in çiçeklerinin solmaması, kedisinin 
aç kalmaması için, Makasçı’nın sadece birileriyle 
konuşmak, Gizemli Yorumcu’nun öğüt almak, Görün-
mez’in çamurda zıplamanın harika bir şey olduğunu 
görmek, Komikadım’ın hayallerini paylaşmak için 
bana ihtiyacı vardı. Annemle babamı saymıyorum 
bile. Onların her şeyi bendim. Bulut’u tek gören ben 
olduğuma göre, hayalse var olmak, gerçekse sevilmek 
için, o da bana ihtiyaç duyuyordu.”  Küçük kızın 
abarttığını, kendine gereğinden fazla önem vehmet-
tiğini düşünebilirsiniz ama değil. Yaşadığı Gölgelik 
kasabasında, çevresindeki herkese ve herşeye vakfe-
deceği dikkat ve zamanı, vereceği bir ders, saçacağı 
bir ışık, söyleyeceği bir sözü var. Çoğu kez, hatta 
neredeyse her zaman kendini unutarak üstelik, baş-
kalarının mutluluğundan mutluluk çıkararak. Bir tür 
Küçük Prens’le Polyanna karışımı diyebilirdik, ancak 
onu da kitabın kahramanları söylüyor zaten: “Polyan-
na’ya benziyorsun ama Eleanor H.Porter’in Polyan-
na’sına değil. O hep daha kötüsünü düşünüp mutlu 
olmaya çalışıyor. Polyanna senin gibi olmalıydı.” Ya 
da “O benim Küçük Prens’im. Öğütleri, masalları ve 
acılar karşısındaki gücü, bana ilham veriyor. Eee, 
Küçük Prens ne demiş? ‘Büyüklere her şeyi açıklamak 
gerekir zaten’.”
Exupery’nin Küçük Prens’i bir çocuk kitabı olarak 
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değil, kendi hayatındaki izleklerin peşine düşerek 
yetişkinler için yazdığını Servi biliyor olmalı. Kitabın 
temel motifinin “büyümek” olduğunu, insanların yaş 
aldıkça en temel değerlerinden nasıl uzaklaştıklarını 
hatta yozlaştıklarını anlatırken, bir yandan da bir ço-
cuk saflığıyla “kendinize bunun yapmayın” dediğini 
de. Yine de kitabın “gizli kahramanı” Küçük Prens’i 
bir masal atmosferinin içine yerleştirmeyi uygun 
gördüğü anlaşılıyor. 
12 yaşına rağmen “ne büyük ne de küçük olan”,  hat-
ta arkadaşının, filmlerdeki bilmiş bilmiş konuşan 
çocuklara benzediklerini, hemen normale dönmele-
ri gerektiği uyarısına bakılırsa, elinde “mutluluk so-
pası” çevresindeki herkesi hizaya getiren Mira’nın, 
bir türlü çocuk olamama hâli yazarın da kafasını 
meşgul etmiş olmalı. Böylesi ender anlarda, diyelim 
çamurda nedensizce zıpladığında bile, gelecek için 
“anı biriktirmeyi” düşünmesi; zorunluluklardan 
dolayı uzakta olan annesinin, bir kaza yüzünden 
tedavi gören ve belki bir daha mesleğini yapama-
yacak olan babasının ya da yakınlarda kaybettiği 
dedesinin verdiği “acı”yla başa çıkmak için mi aca-
ba diye düşünüyorsunuz bazen. Yok değil; çabucak 
anlıyorsunuz. Ezcümle, bir hikâyenin, okurun yaşı 
kaç olursa olsun, algı dünyasında da olsa bir “karşı-
lığa” denk gelmesi; didaktik cümleler yerine, bir dış 
(ya da iç) gözün olanı biteni hikâye etmesi gibi bir 
beklentiniz varsa, işiniz biraz zor olabilir, uyarmadı 
demeyin.    
Yine de hak yememek adına, Servi’nin özellikle 
Körebe, serebrial palsi hastası Komikadam, Şemsiye 
Tamircisi ve yanında olmayan eşinin hırkasıyla özle-
mini gideren Yarımelma karakterlerini zaman zaman 
içe dokunan, renkli ve başarılı bir şekilde resmetti-
ğini kayda geçirmek gerek. Su gibi akan dilini de... 
Mira’nın kaç yaş grubuna hitap ettiği belirtilmemiş. 
O yüzden, eğer şeker pembesi renginde, belki biraz 
fazla ‘şerbetli’ bir masala ya da yüreklendirici cümle-
lere ihtiyaç duyan, küçük (Mira’dan daha küçük) bir 
çocuğunuz varsa, iyi bir seçim olabilir. 
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Eğitim sistemimizin bilim-
selliği nicedir sorgulanır 
oldu.  Özellikle son yıllardaki 
gelişmeler, başta da evrimin 
müfredattan tamamen çıkarıl-
ması, bilimsel düşünceden ne 
ölçüde ve ne hızla uzaklaştığı-
mızı gözler önüne serdi. 
Hâl buyken, bilimsel merakı 
kışkırtıp besleyen kurgu dışı 
çocuk kitapları ülkemiz için 
ayrı bir önem kazandı.  Kuş-
kusuz bilimsel çocuk kitapları 
ders kitaplarına tek başına 
alternatif olamaz, ticari bir 
faaliyet olan çocuk yayıncılığı 
eğitim alanındaki boşluğu ve 
çarpıklığı tamamıyla gidere-

mez. Ama bu 
alanda yakıcı 
bir ihtiyaç oldu-
ğu da yadsına-
maz.
Çocuklar için 
kurgu dışı 
eserler eskiden 
ilgi alanımın 
odağında yer 
almazken, artık 
benim için 
başlı başına 
heyecan kayna-
ğı olmaları bu 
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Merak ve bilimsel düşünce, işte ön ve arka kapağı arasında doğal yaşama dair birbiriyle 
bağlantılı sayısız bilgi saklayan kitap sırtını buraya yaslıyor.
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Gerçek kurgudan 
daha tuhaftır* Yazan: Suzan Geridönmez

yüzden. Elime aldığım her kitap beklentimi karşıla-
mazken, bugün size ön sevincimi haklı çıkaran Resim-
li Doğa Harikaları, Doğal Yaşam’dan bahsedeceğim.
Büyük boy, baştan sona resimli kitap, hayvanlar, bitki-
ler ve başka yaşam biçimleriyle ilgili genel tanımlarla 
başlıyor: Hepsi çok farklı olsa da birçok özellikleri 
ortak. Dünyanın tüm canlıları akrabalık derecelerine 
göre sınıflandırılır. Tüm canlılar, girift bir ilişkiler 
yumağına benzeyen dünyanın ekolojik sisteminden 
etkilenir ve onu etkiler. Hayvanlar görünüşleri, dav-
ranışları ve alışkanlıklarıyla yaşam alanlarına uyum 
gösterir, çünkü doğada adaptasyon varlık koşuludur. 
Aynı şey bitkiler için de geçerlidir... 
Okur adım adım gezegenimizdeki hayvan ve bitkiler 
dünyasını keşfederken, sayfaları çevirdikçe çeşitli 
hayvan türlerini cins, aile, takım, sınıf ve şubeleriy-
le tanıyor,  özellikleri hakkında birçok ilginç bilgi 
ediniyor ve yaşam alanlarını farklı açılardan inceleme 
şansı buluyor. Mevsimlerin yaşam üzerindeki etkisine 
de değinen kitap, son olarak homo sapiensin ortaya 
çıkışının gezegenimizdeki doğal yaşamı nasıl (sık sık 
da olumsuz yönde) değiştirdiğine eğiliyor.
Kitabı değerli kılan, doğaya dair birçok önemli bilgiyi 
derli toplu hâlde vermekle kalmaması.  Herhangi bir 
konu katı sınırlar içerisinde işlenmiyor, bunun yerine 
tüm yaşam biçimleri bir arada, karşılıklı ilişkileri, bağ-
lamları ve etkileşimleriyle birlikte ele alınıyor. Büyük 
boy resimli tablolarla yapılandırılmış eserde konular, 
benzer kitaplardan bildiğimiz kriterlere göre sıralan-
mıyor. Konu sistematiği numaralandırılmış tabloların 
rengi üzerine kurulu. Yaşam ortamları sarı, hayvan ve 
bitki türleri turuncu, hayatta kalma mücadelelerinde 
canlılara yardımcı olan uyum mekanizmaları mavi 
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ile belirtilmiş. Her sayfanın kenarındaysa,  okunan 
sayfadaki temayla bağlantılı başka ilginç bilgileri 
keşfetmeyi teşvik eden yönlendirici bir kutucuk 
bulunuyor. Okur bu kutucuklar sayede kitabı istediği 
yerden okumaya başlamakla kalmıyor, tablodan tablo-
ya sıçrayarak ilerlerken doğal yaşamın işleyişiyle ilgili 
sistematik bir fikir de ediniyor. Örneğin “İskeletler 
ve Kafatasları” sayfasındaki kutucuk üzerinden besin 
zincirleri ve ağları tablosuna ulaştığında, modern me-
melilerin çene kemiklerinin evrimleşme sonucu bazı 
özellikler kazandığı bilgisini daha geniş bir bağlamda 
kavrama olanağını yakalıyor. Ama besin zincirleri gibi 
temel bir konudan hayvanlar dünyasının en sıra dışı 
avcılarına varmak da mümkün. 
Çocukların keşfetme heyecanı hesaba katılarak zekice 
kurgulanmış eser, doğal yaşamla ilgili zengin içeri-
ğinin yanı sıra resimleriyle de göz dolduruyor. Biraz 
retro tarzını hatırlatan gerçekçi ve ayrıntılı illüst-
rasyonlar ödüllü çizer Owen Davey’e ait. Kitabın iki 
yazarından biri olan Mike Jolley’in çocuk kitapları ala-
nında sanat yönetmeni olarak çalışmasının da büyük 
ihtimalle Resimli Doğa Harikaları, Doğal Yaşam’ın 
çarpıcı tasarımında payı var. Aynı şekilde diğer yazar 
Amanda Wood’un iş hayatına Doğa Tarihi Müzesi’nde 
çizer olarak başlaması dikkat çekici. 
Editör Jenny Broom, eserin başındaki notunda iki 
önemli insanı alıntılıyor. Einstein’ın sözüyle merakın 
bilimsel gelişmedeki temel rolüne vurgu yaparken, 
Mark Twain’in “Gerçek kurgudan daha tuhaftır,” sö-
züyle de doğal yaşamın bir kurgu tarafından belirlen-
mediğinin, evrimsel gelişimini kendi tuhaf ama bir o 
kadar da heyecan verici yasalarına göre sürdürdüğü-
nün altını çiziyor. 
Merak ve bilimsel düşünce, işte ön ve arka kapağı 
arasında doğal yaşama dair birbiriyle bağlantılı sayısız 
bilgi saklayan kitap sırtını buraya yaslıyor. Son olarak 
çevirmen Dr. Filiz Demirayak’ı anmadan olmaz. Çün-
kü onun özenli çevirisi, akıcı ve duru dili sayesinde 
eser gerçekten de zevkle okunuyor. İnsanın okurken 
takıldığı tek yer (baskı ve kâğıt kalitesi ışığında bir 
mantığa otursa da) fiyat etiketi oluyor.

*Mark Twain
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Yakınsak düşünme olmadan ıraksak ve yaratıcı düşünemeyiz.

Yakınsak düşünme becerileri, yaratıcı düşünebilme-
miz için gerekli olan bilgiyi yani temeli sağladığı 
için önemlidir. Bu becerilerimizin sağlam olması 
yaratıcı düşünme sürecindeki adımlarımızı güçlendi-
rir; bu süreçte zihnimiz açık uçlu sorular için ısınma 
turu yapmış olur. Yakınsak bakış, farklı parçaları bir-
leştirmeye ve bu parçalar arasındaki ortak noktaları 
bulmaya yönelik düşünceyle temellenir. Ulaşılacak 
bir hedef, beklenen bir yanıt, çözülecek bir problem 
vardır. Sonuca doğrusal ve mantıksal yollarla ulaşılır. 
Yakınsak düşünme sürecinde yoruma ve belirsizliğe 
yer yoktur. Hıza, akıcılığa, mantığa, tanıdık olana, 
yeniden uygulamaya ve bilgiyi depolamaya odakla-
nır. Aradığımız yanıt zihnimizdedir ve karar verme 
anında yanıtı depodan çağırırız. Açık uçlu, yoruma 
dayalı düşünme biçimleriyle elde ettiğimiz verileri 
yakınsak düşünmeyle gruplar, daraltır ve amacımıza 
göre yapılandırırız. 
Okul hayatının ilk yıllarında klasik ödev formatların-
da bize yardımcı olan düşünme biçimidir. İsimlen-
dirme, tanımlama, belirleme vb. becerilerle yanıtlara 
ulaştığımız çoktan seçmeli standart testler, 5N1K 
soruları, doğru-yanlış seçimleri yakınsak düşün-
meyle ilgilidir. Kafiyeye uyan bir sözcük bulmaya 
çalıştığımızda yakınsak düşünürüz. Kafiyeli sözcük-
lere bakıp bu sözcükler arasındaki kuralı/örüntüyü 
bulmaya çalışmak da yakınsak becerileri harekete 
geçirir. Benzer şekilde, “neden” ve “nasıl” sorularının 
ardındaki bilgiyi ararken, bunlar arasındaki ilişkileri 

Kitaba yakınlaşma uygulamaları

belirlerken ya da karşılaştırma yaparken de yakınsak 
düşünme becerilerinden yararlanırız. 
Aşağıda önerilen çalışmalar hem kurgusal hem de 
bilgilendirici metinler için uygulanabilecek yakınsak 
okuma etkinlikleridir ve yukarıda sözü edilen yakın-
sak düşünme kazanımlarının pek çoğunu içerir. Bu 
çalışmalar özet yapılmasını klasik formatta istemez, 
5N1K sorularını alışık biçimde sormaz ama aynı 
yanıtların kullanılmasından hareket ederek bilginin 
başka bir bağlamda yeniden yapılandırılmasını sağ-
lar. Her yaş grubu için uygundur.
Uzakları Yakınlaştır: Rastgele iki sözcük verin ya da 
kendi sözcüklerini seçmelerini isteyin.  Bu sözcük-
leri metnin kurgusunu veya sonunu değiştirmeden 
özgün akışına eklemeleri, karakterle ya da öyküdeki 
bir durumla bağlantısını kurmaları, bu etkileşimi ger-
çekçi bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yapılandırmaları 
gerektiğini unutmayın. Bu bağlantı iki sözcüğün 
ilişkilendirilen kişi ya da durumla ortak rengi, şekli, 
işlevi vb. doğrudan bir bağlantı yani bilinen özellik-
lerin eşleştirilmesi olabileceği gibi, kurgulayacakları 
dolaylı bir bağlantı da olabilir. Örneğin, “elma” söz-
cüğü seçilmişse, elmayı karakterin öyküde sinirlenip 
kızardığı bir durumla eşleştirebilirler. Bu durumda 
kırmızı bir elma ve sinirlenme arasında kurulan bağ 
“renk” üzerinden olur. Yeşil ekşi bir elma için farklı 
bağ bulunabilir. “Şekil” üzerinden bir ilişkilendirme 
yapmak isterlerse, karakterin sinirlendiğinde ne diye-
ceğini bilemediğini, sözcüklerin boğazında düğüm-

Yazan: Nilay Yılmaz
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lendiğini, bunun da elma yerken elmanın boğazımıza 
oturmasına benzediğini söyleyebilirler. Ya da karak-
ter öykünün bir yerinde aniden sinirlendiyse, gerek-
siz ve beklenmedik bir tepki verdiyse, bu anı henüz 
olgunlaşmadan dalından düşüveren bir elmaya 
benzetebilirler. Burada önemli olan, kurdukları bağ-
lantıyı öyküde de gerçekçi sebep-sonuç ilişkileriyle 
eşleştirebilmeleridir. O yüzden bağlantı gerekçesi 
açıklanabilen her yanıt kabul edilmelidir. Bu çalışma 
“aynı” sözcüğün “farklı” karakterlerle ve durumlarla 
kaç değişik bağlantısı olabileceğini düşünecekleri 
bir formatta da çeşitlendirilebilir. Aynı sözcüğün 
okunan her bölümle yeni bağlantılarını kurmaya 
çalışmak da farklı bir kazanım sağlayacaktır.
Geri Vites: Bir olayı tersinden anlatmak zihinde 
farklı örüntüler geliştirir. Burada amaç, adımları 
önceden planlayıp sonra bunları geriye çevirip anlat-
mak değildir. Başa dönük bir doğrusallık oluşturarak 
akışı “doğaçlama” olarak tersinden düşünüp ifade 
etme becerisi farklı bir düşünme biçimi gerektirir. 
Çocukların okudukları bir öyküyü veya bilgilendirici 
bir metni tersinden anlatmalarını ya da metinden 
belirli bir olay/an seçerek, o anı sondan başa ayrın-
tılandırmalarını isteyin. Bunu öyküden bir karakter 
seçip onun yaptığı bir işi anlatmak olarak da yapı-
landırabilirsiniz. Grup çalışması olarak yaparsanız, 
bir grubun “Ondan önce şu olmuştu” vb. diyerek her 
defasında sadece bir adım öncesini söylemelerini 
isteyebilir, böylece tüm grupların eklenen her ayrın-
tının öncesine  ekleme yapabilecekleri etkileşimli 
örüntü ağı gerektiren bir çalışma yapabilirsiniz.
Küçül de Gel: Bir küçülme ölçeği (100 kat, 1000 kat, 
yarı yarıya vb.) belirleyin. Öyküden bir karakter se-
çin ve onun belirlediğiniz orana göre küçüldüğünü 
söyleyin. Onu bu hâldeyken öyküdeki bir anın içine 
yerleştirip o anı yeni farkındalıklarıyla yeniden anlat-
malarını isteyin. Burada amaç bir olayı artık fiziken 
daha küçülmüş bir karakterin gözünden bakarak 
anlamaya çalışmaktır. Öykünün özgün akışında ka-
rakterin fark etmediği ama artık daha küçük olduğu 
için (örneğin artık kapı altından ya da bir delikten 
geçebilecek, birinin çantasına girebilecek kadar kü-
çükse) öyküde daha önce görmediği, fark etmediği 
kimlerle ve nelerle karşılaşabileceğini düşünmeleri-
ni isteyin. Alice ve Gulliver karakterlerini örnek vere-
bilir, fiziken daha büyük ve küçük olmalarının onları 
farklı bakışlara nasıl taşıdığını tartışabilirsiniz. 

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

Kayıp 
MasalIN 
ŞİFRESİ

Beş çocuk bir teknedeki sandıkta 
yüzyıllar önce yazılmış gizemli bir defter 
bulurlar; sayfalarında bir oyun gizlidir. 
Defteri yazan yaşlı tüccar, ninesinden 

dinlediği ve çok sevdiği bir masalı dörde 
bölüp dört ayrı şehre bırakmıştır. 

Bir balıkçı ve denizkızını anlatan bu eski 
masalın rotası okurları nefes kesici  

bir yolculuğa çıkaracak!

Kaybolmuş bir masalın izinde
şifreli bilmeceler ve heyecanla örülü 

bir deniz macerası...
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yazma biliyor. Kitabınızdan Kemalettin’in kısa süre 
okula gidip ayrıldığını öğreniyoruz. Okumayı öğren-
me sürecinde yakınlarından destek görmüş mü? 
NT: Babası, büyük oğlu Nurettin’e gazeteden okuma 
öğretirken, küçük oğlu Kemalettin de kulak vere-
rek öğrenmiş. Ağabeyinin onu kitaplarla, dergiler-
le desteklediğini, dayısının yardımıyla Fransızca 
öğrendiğini kendisi anlatmıştı. Akrabalarından bir 
hanım yazılarını okur, sorular sorar, ilgilenirmiş. Çok 
yetenekliydi amcam. Köşkün damını aktarır, eski-
yen tahtalarını değiştirir, radyo, saat tamir ederdi. 
Kitabımda da söz ettiğim gibi tespihçilik, marangoz-
luk, gramofon tamirciliği gibi işler de yapmış. Son 
yıllarında bilgisayar kullanmayı da düşündü. Sağlığı 
elverseydi onu da yapardı. 

DG: Birçok dergide şiir, hikâye, tefrikaları çıkan, 
yüzlerce çocuk romanı yazmış Kemalettin Tuğcu’dan 
söz edildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri sakatlığı 
nedeniyle inzivaya çekilmiş, yalnız bir insan olma-
sı. Oysa sizin biyografi çalışmanızı okuduğumda 
Tuğcu’nun hem çocukluğunda hem de gençliğinde eş, 
dost akraba, kiracı, komşu, mahalle oldukça kala-
balık bir topluluğun içinde yaşadığını görüyoruz. 
Özellikle yazları bütün aile, neredeyse tüm akrabalar 
Tuğcu’nun Çengelköy’deki köşkünde toplanıyor-
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i Sırça Köşkün Masalcısı  
Kemalettin Tuğcu Söyleşi:  

Doğan Gündüz – Nemika Tuğcu

Kitaplarında her şeye rağmen dürüstlükten ödün vermemeyi, merhametli, vicdanlı 
olmayı vurgulayan, iyilerin mutlaka kazandığı bir dünya kuran Kemalettin Tuğcu’yu 
yakından tanımak için Nemika Tuğcu’nun Sırça Köşkün Masalcısı Kemalettin 
Tuğcu’nun Yaşamöyküsü adlı kitabı güzel bir kaynak. 

Doğan Gündüz: Nemika Hanım siz edebiyatla 
hep iç içesiniz. Kitaplarınız, çeşitli dergilerde ya-
yımlanmış öyküleriniz, yazılarınız, röportajlarınız 
var. Çocuk edebiyatı alanında da yazıyorsunuz. 
Kemalettin Tuğcu aynı zamanda sizin amcanız. Bu 
biyografiyi yazmaya nasıl karar verdiniz? Tuğ-
cu’nun yakın bir akrabası olarak yazdıklarınızda 
biyografiye ekleyip eklememekte kararsız kaldığı-
nız, kendinizle hesaplaştığınız bölümler oldu mu? 
Nemika Tuğcu: Kemalettin Tuğcu biyografisini, 
Can Yayınlarının sahibi, 2006 yılında kaybettiği-
miz Erdal Öz istedi. Israrla istedi; “Bu ödev senin, 
sen yapmalısın,” dedi. 
Bu görevin çok kolay olmayacağını biliyordum. 
Ne kadar objektif bakmaya çabalasam da tarafsız 
olabilir miyim, diye düşündüm. Öyle oldu. Biyog-
rafiye eklemekten kaçındığım hiçbir şey yoktu. 
Kendimle hesaplaşma değil, doğru yorumluyor 
muyum kaygısı vardı. 

DG: Kemalettin Tuğcu’nun kendi kendine okumayı 
öğrendiği sıklıkla dile getiriliyor. Kitabınızdan öğ-
rendiğim kadarıyla annesi keman çalmayı biliyor, 
babası asker, kardeşi Kuleli Askeri lisesini bitirmiş, 
dedesi Osmanlı sarayında kilerci başı, dayısı zabit, 
yani aslında çevresindeki hemen herkes okuma 
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muşsunuz. Ayrıca Tuğcu, on üç 
yaşında yazdığı Fazilet Tacı 
romanını Akşam Gazetesi’ne 
basılması için götürecek ve yazı 
işleriyle görüşecek kadar da 
özgüven sahibi. Yayın sektörün-
de işe girdikten sonra da hayatın 
içinde aktif olarak yer alıyor. 
Dolayısıyla şöyle bir soru geliyor 
aklıma; acaba Tuğcu’nun sakat-
lığının, inzivaya çekilmesinin bu 
kadar öne çıkması romanların-
daki karakterlerle okuyucuların 
özdeşlik kurabilmesi için onunla 
röportaj yapanların öne çıkardı-
ğı bir konu mu?
NT: Kemalettin Tuğcu 1902 
doğumlu. 2. Meşrutiyet ilan edil-
diğinde 6 yaşındadır. O sabah 
top sesleriyle uyanır ev halkı. Dedesi padişaha karşı 
olduğu gerekçesiyle sorgulanır, o gece eve gelmez. 
Amcam, dedesini çok severmiş, çok üzülmüş eve 
gelmeyişine. Dedenin hastalığı, ölümü bir çocuk 
için -o yılları düşünürsek- korkudur, güvensizliktir. 
Doğduğu köşk Sultan Vahdettin’in sarayına çok 
yakın; saraydan gelen hanımların telaşı, “Rumeli’de 
paşaları öldürüyorlar, Hareket Ordusu İstanbul’a 
geliyormuş,” söylentileri büyükler kadar çocukları 
da etkilemez mi? Çocukluğuna dair ilk anımsadıkları 
onda korku yaratmış. Balkan Savaşı’nı kaybettiğimiz-
de, İstanbul’a kaçan sefalet içindeki sığınmacıları 
görmüş.  Bunlar bir çocuğun dünyasında travmalar 
yaratır. 12 yaşındayken gece yarısı annesi ve iki 
kardeşiyle Çanakkale’den kaçarken deniz savaşına 
tanık olmuş. Kardeşlerine, kuzenlerine benzemeyen 
bacakları üzmüş onu. Hele genç olduğunda! 
Münzevi bir hayat yaşadığını, insanlardan kaçtığı-
nı kendisi söylemiştir. Şiirlerinde ve romanlarında 
söz etmiştir.  Romanlarından birinin adı da Sakat 
Çocuk…  Röportajlarında da söz etmiştir.
Yazıya tutunmuş bir genç olarak ilk roman dene-
mesini bir gazeteye götürmeye cesaret ediyor ama 
pişman oluyor. Ergen kararsızlığı, utancı diyorum. 
Gerçekten kendine güvenseydi, gazeteye telefon 
edip “Lütfen çöp kutusuna atınız,“ demezdi. 
Sonradan Türkiye Yayınevi adını alacak olan Mektep 
Neşriyat Yurdu’ndan Doğan Kardeş’e, Hayat Mecmu-

ası’na kadar bütün iş yerlerinde 
mücadele etmiş. Sakatlığı ruhun-
da derin bir yara açmış evet, bu 
bazı romanlarına da yansımıştır. 
Ama mücadeleyi bırakmamış. Yıl-
lar insanı olgunlaştırır. Okuyarak, 
çalışarak başarılı olmuş. 
Benim çocukluk yıllarımda am-
cam, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi 
olmuş, işi gücü olan bir amcaydı. 
Savaş bitmiş, Cumhuriyet ilan 
edilmiş, yaralar sarılmış, yeni bir 
düzen kurulmuştu. Evet, köşke 
akrabalarımız gelirlerdi, birlikte 
yenilir, içilir, mehtap seyredilir, 
fasıl geceleri yapılırdı. Amcam da 
katılırdı.  
Yazmanın onu sağlıklı kıldığına 

inanıyorum. Özellikle çocukluğunda, gençliğin-
de, “Benim kadar ağlayan genç yoktur,” demiştir. 
Ağladığında annesi hemen bir defter aldırırmış. O 
da yaşayamadığı hayatları yazmış. Sonra da bahçede 
boş bir havuzun içinde yakmış. Bunu yorumlaya-
mam ben. Ama o şöyle demiş: Onların işi bitti. Her 
defterle yeni bir hayat…

DG: Tuğcu, anılarında babasının büyük bir kütüpha-
nesinin olduğunu, içinde tarih kitapları, salnameler, 
Jule Verne’nin tercüme edilmiş eserleri olduğundan 
söz ediyor. Yine Beşiktaş Rüştiye’sine giden ağabe-
yinin gönderdiği Çocuk Dünyası, Çocuk Bahçesi, 
Talebe Defteri gibi çocuk mecmualarını okuyor. İlk 
okuduğu roman Güliver’in Gezileri. Sonra da Don 
Kişot’u okumuş. İki Sene Mektep Tatili, kendisini çok 
etkileyen Çocuk Kalbi, bir de Küçük Lord romanları 
var.  Dönemi itibarıyla çocukluğunda iyi kitaplar 
okuyarak sağlam bir temel oluşturmuş kendine. 
Ancak kitabınızdan Tuğcu’nun yazmaya başladıktan 
sonra “tesir altında kalmamak için” başka romanları 
okumayı bıraktığını öğreniyoruz. Bununla birlikte 
iyi bir kütüphanesi olduğunu, sizin de çocukken bu 
kütüphaneden bazı kitapları alıp okuduğunuzu 
biliyoruz. Nelerdi onlar hatırlıyor musunuz? Kütüp-
hanesinde ne tür kitaplar, dergiler vardı? Merakını 
hangi konular çekerdi? Bir de Tuğcu’nun kütüphanesi 
bugün nerede?
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NT: Sanırım yazdıkları önce tefrika olarak yayınla-
nıp, sonra da kitap olarak okurla buluştuğunda yani 
ilgi görmeye başladığında roman okumayı bırak-
mıştır. Tarih kitapları okurdu, kütüphanesinde tarih 
kitapları vardı. Osmanlıca kitapları da vardı. Kitapla-
rı Çocuk Vakfı’na bağışlandı.
Çocukluğumuzda, çalıştığı Türkiye Yayınevinin 
romanları; örneğin Bozkurtların Ölümü, Bozkurtların 
Dirilişi, Fevzi Çakmak’ın anıları gibi, artık hepsini 
anımsayamadığım kitapları ve Yavrutürk, Doğan 
Kardeş ciltlerini alır okurduk. 

DG: Yazı işleri ve teknik sekreterliğini Kemalettin 
Tuğcu’nun yaptığı Ev-İş dergisinin 1943 yılında çıkan 
78. Sayısı var elimde. Sizin kitabınızdan, bu dergide-
ki “Okurlar Postası” bölümünde okuyucuya verilen 
yanıtları da Kemalettin Bey’in yazdığını öğreniyoruz. 
Bu yazıların (kadın) okuyucuya nasihat veren hatta 
azarlayan, muhafazakâr bir erkek tarafından yazıldı-
ğı çok aşikâr. Ev-İş kadın dergisini yöneten Kemalet-
tin Bey’in kadın erkek ilişkilerine bakışı nasıldı? 
NT: Evlilik dışı ilişkileri onaylamazdı. Muhafazakâr 
bir insandı. Evet, yanıtlarıyla okuru azarlar, ahlak 
dersleri verirdi. Yüksek duvarları olan mesafeli bir 
insandı. Ahlak, dürüstlük gibi konularda kesin kural-
ları vardı. 

DG: Selim İleri, “Yeteneğim olsaydı, Kemalettin 
Tuğcu gibi yazmak isterdim (s.205)” diyor, Orhan 
Pamuk “Melodramatik duyarlığında, hayat kavgası 
veren çocuklara gösterdiği dikkatlerde Dickens’tan 
bir şeyler vardır. Bugün onu, bana daha ilginç kılan 
yanı ise şehir hayatına, İstanbul hayatına gösterdiği 
sevgidir. (s.204-205)” şeklinde önemli bir tespitte bu-
lunuyor. Siz de “O zamanlarda bir editörlük kurumu 
olsaydı, Tuğcu’nun eserleri de denetimden geçecek, 
basılmadan eleştirilecek ve belki de gerekli yerleri 
düzelecek, bu şekilde yazınsal açıdan daha güçlü 
eserler ortaya çıkabilecekti (s.214)” diyorsunuz. Diğer 
yandan Tuğcu kendisini “Ben edebiyatçı değilim, 
romancı değilim. Ben yazı yazma hastasıyım (s.153)” 
şeklinde tanımlıyor. 
Tuğcu’nun eserlerinin edebi yanıyla ilgili eklemek 
istediğiniz bir şey var mı?
NT: Kitabımda yazdıklarıma bugün de katılıyorum. 

O yıllarda birilerinin dikkatini çekmemiş Kemalettin 
Tuğcu’nun kitapları. Yayınevleri de editör, düzeltmen 
kullanmadıkları için olsa gerek, gelişigüzel basılmış 
romanları. Kötü çizimlerle, resimlerle hem de. Bu 
ilgisizlik, özensizlik onu çok üzdü. Yazdıklarının 
edebiyat olmadığını kendisi de söylemiştir. İçten içe 
bir küskünlük yaşamış olabilir. 

DG: Sizin aktarmak istediğiniz başka bir konu  
var mı? 
NT: Kemalettin Tuğcu yazarak hayata tutunmuş biri. 
Bence, onun en büyük başarısı birkaç kuşağa okuma 
yazmayı söktürmüş olması, kitap okuma alışkanlığı-
nı kazandırmış olması. 
Yazdıklarıyla duygu sömürüsü yaptığı çok söylendi.  
Ezilen, horlanan, tecavüze uğrayan, evinden atılan, 
bebekken sokağa bırakılan, aile içi şiddet görmüş, 
sömürülmüş çocuklar var. Sayıları katlanarak artıyor. 
Gözyaşları birkaç kuşağın vicdanına seslenmiş 
olmalı. 
Kemalettin Tuğcu, merhamet duygusunu, dayanış-
mayı, yardımlaşmayı, çalışmayı, başarmayı, sabret-
meyi öğütlemiştir romanlarında. O dönem televiz-
yonlar insanları esir etmemişti. Kitap okunuyordu. 
Bugün başka bir dünyada yaşıyoruz. 

Sırça Köşkün 
Masalcısı 
Kemalettin  
Tuğcu’nun 
Yaşamöyküsü
Nemika Tuğcu
Can Yayınları,  
Biyografi Dizisi:3, 
İstanbul, 2004,  
240 sayfa
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Yetişkinler de bir zamanlar çocuktu…

Yetişkin kitapları arasında kaybolduğum bir gün, 
gözlerimin içini parlatan bir kitapla karşılaştım: 
Kurgusuyla bana keyifli bir okuma deneyimi 
yaşatan, Burcu Bahar’ın dokuzuncu çocuk kitabı 
Anneannem Bebek Oldu! 
Kitabı, çizimleriyle renklendiren isim ise Oğuz 
Demir. 
Hikâyenin başkarakterlerinden Damla, anneanne-
siyle oldukça iyi anlaşan bir çocuk. Bu söylediğim, 
aralarındaki bağı anlatmak için yetersiz kalabilir. 
Onların ilişkisini, sıradan bir anneanne-torun iliş-
kisi sanmayın. Bu anneanne ve torun, birbirlerinin 
en yakın arkadaşı. Bir anları bile ayrı geçmeyen 
ikili, yan yanalarken her konuyu konuşabiliyor-
lar ve kahkahaları bir an olsun eksik olmuyor. 
Tabii bu güzel bağın kaynağında, kitabın diğer 
başkarakteri olan anneanne var. Damla’nın, kızıl 

saçlarına imrenerek 
baktığı, genç ruhlu 
ve geçmişteki 
öğrencilerinin bile 
hiç unutamayaca-
ğı kadar kendini 
eğitime, öğretmeye 
adamış bir eğitimci 
olan anneanne…
Bir gün okul 
çıkışında, annean-
nesinin kendisini 
beklemediğini 
fark eder Damla. 
Bunun şaşırtıcı 
olayların başlangıcı 
olacağını henüz 
bilmiyordur. Anne-
annesi bir bebeğe 
dönüşmüştür! Nasıl 

olduğu hikâyede saklı ama 
anneannesi konuşmayı, ye-
mek yemeyi, yürümeyi yani 
neredeyse her şeyi tamamen 
unutmuştur. Tabii ki onu eski 
hâline döndürecek olan da 
Damla’dır. Yetişkinlerin de 
bir zamanlar çocuk olduğunu 
bilen ve bunu biraz da komik 
bulan Damla’nın, annean-
nesini eski hâline getirmek 
için yaptıklarını okurken, 
bir yetişkin olarak zihnimde 
şu sorunun belirdiğini itiraf 
etmeliyim: “Yetişkin olmak, 
zamanla yaşananlara alışmak 
mı yoksa yaşananları anlama-
ya başlamak mıdır?”
Anneannem Bebek Oldu!’yu 
okurken, her düştüğümde 
sevdiklerimin elimi tutmasını 
beklediğim çocukluk günleri-
me geri döndüm. Bana unuttu-
ğum bu iç ısıtan hissi yaşattığı 
için, herhangi bir çocuk kitabı 
olmaktan öteye geçtiğini 
söyleyebilirim. Bu birleştirici 
hissi hiç kaybetmemek için 
şüphesiz, bazen biz yetişkinle-
rin de küçüklere ve hep küçük 
kalacak karakterlere ihtiyacı 
olduğunu hatırlamalıyız.

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Burcu Bahar

ANNEANNEM 
BEBEK 
OLDU!

Resimleyen: Oguz Demir

¨ 9

Damla’yı her zaman olduğu gibi okula anneannesi 
bıraktı. Sakin ve sıradan bir gündü, ta ki dördüncü 
derste okul müdürü sınıflarına gelene kadar! Ahmet 
Bey’den öğrendiği şeyle sadece günü değil, Damla’nın 
bütün hayatı değişecekti. Anneannesi bebek 
olmuştu! Nasıl mı? Bu, sizin için olduğu kadar Damla 
için de bir sürpriz!

Anneannem Bebek Oldu, bir anda insanların hiç 
beklenmedik şeyler yaşayabileceğini, büyüklerin 
de kimi zaman küçüklerin yardımına ihtiyaç 
duyabileceğini ve her güçlüğün birlikte aşılabileceğini 
anlatan, sıcacık bir hikâye...

kirmizikedi.com

krmzkedikitap
kirmizikedicocuk

Kırmızı Kedi - ÇOCUK 
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Anneannem Bebek Oldu!
Burcu Bahar

Resimleyen: Oğuz Demir
Kırmızı Kedi Yayınları, 72 sayfa

Alışmak mı, anlamak mı?
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ÖDÜLLÜ BULMACA!
Bu sayıda, sizlere çocuklar için yazılmış şiir kitaplarını konu edinen bir bulmaca hazırladık. 
Soruları yanıtlayıp alttaki harf dizisini doldurduğunuzda, aradığımız anahtar kelimelere 
ulaşacaksınız. Çözümü bulan ve iyikitap@tudem.com adresine 24 Nisan 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 Bir şeyin adını anmadan, belirgin niteliklerini üstü  
 kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bilmeyi  
 dinleyene ya da okuyana bırakan oyun.
2 Sennur Sezer’in ÇGYD tarafından 15 yılın  
 en iyi şiir kitabı seçilen eseri.
3 Aytül Akal ve Mavisel Yener’in adı bile  
 tatlı şiir kitabı.
4 Tevfik Fikret’in çocuklar için hazırladığı  
 şiir kitabı.
5 Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz,  
 çocuklar için de bolca şiir kitabı olan  
 edebiyatçımız.
6 Bir edebi türden eserlerin türlü yöntemlere  
 göre seçilip düzenlenmesiyle oluşan yapıt.
7 Günümüzde yoğun şekilde kullanılan bir şiir türü.
8 Cahit Ökmen’den bir şiir kitabı.
9 Melek Özlem Sezer’in yazıp  
 Mustafa Delioğlu’nun resimlediği şiir kitabı.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
10 Süreyya Berfe’nin şiir ve düzyazıyı  
 harmanlayarak oluşturduğu kitabı.
11 Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı, adını bir  
 hayvandan alan şiir kitabı.
12 Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın adında bi  
 hayvan ve bir meyvenin olduğu şiir kitabı.
13 Mısra sonlarındaki yazılışları ve  
 okunuşları aynı, anlamları farklı kelime  
 ya da eklerin benzerliği.
14 Mısra sonlarındaki yazılışları ve  
 okunuşları aynı, anlamları farklı kelime  
 ya da eklerin benzerliği.
15 Şiir yazan kişi.
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, “ON YILDA BİNLERCE KİTAP” 
çözümüne ulaştılar. Doğru yanıtı bulan okuyucularımız 
arasında yaptığımız çekilişte ise İzmir’den Sayın  
Eda Reisoğlu, Tudem Kitabevlerinde kullanmak üzere  
100 TL değerinde hediye çeki kazandı.
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Hazırlayan:  
Fuat Altay
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Okuma seviyesi: 
İlgi yaşı: 9-12




