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ÜCRETSİZDİR 

Riko ve Oskar 
geri döndü!

Ayılar politika 
yapmaz.

Aferin 
Necati'ye!

New York'da 
bir dağkeçisi.

Hepimiz 
canavarız!



M E R H A B A ,

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 67 bin okulda 
örgün eğitim alan -okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde- 18 
milyonun üzerinde öğrenci var. Bu eğitim kurumlarında görev yapan 
öğretmenlerimizin sayısı ise bir milyonun üzerinde. 

Görünen o ki, ülke nüfusunun dörtte birinden fazlası, 9 Eylül’den bu yana 
eğitim sistemimize emanet. Peki sistem cephesinde durum ne? Yeni teneffüs 
zili, tatil düzenlemesi gibi şekil değişimlerini bir yana bırakırsak, en dikkat 
çeken konu sanırım “zekâ taraması” açıklaması. 

Milli Eğitim Bakanlığı, iki-üç yıl içerisinde tüm öğrencileri bir “zekâ 
taraması”ndan geçireceklerini duyurdu. Çocukların yetenek ve ilgi 
alanlarının tespiti amacıyla yapılacak test uygulamasında, daha şimdiden 800 
bin öğrencinin değerlendirmeye alındığı da yapılan açıklamalar arasındaydı.

Söz konusu “zekâ taraması”nın hangi metotlarla kim tarafından yapılacağı; 
bu çabanın bilimsel ve etik zemini; elde edilen verilerin hangi amaçlarla nasıl 
işleneceği; anlık ya da dönemsel değerlendirmelerin çocuk üzerindeki uzun 
vade etkileri üzerine tartışmayı bir yana bırakalım. Sadece bu çalışmanın 
gerekçelendirilişinde ve kurgulanışında karşımıza çıkan, eğitimde fırsat 
eşitliğine zıt anlayışı kabul etmek bile mümkün değil.

Çağdaş, özgürlükçü, bilimsel ve fırsat eşitliğine dayanan bir eğitim sistemi 
özlemimizi dile getirmek, gün geçtikçe daha yakıcı bir ihtiyaç hâlini alıyor. Bu 
alandaki sıkıntılar sürdükçe, mümkün olduğunca çok çocuğu, çağdaş bilimsel 
bilgiyle buluşturma görevi de sanırım çocuk ve gençlik yayıncılarına düşüyor.

Safter Korkmaz
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Anne HemstegeOscar Brenifier

Üç büyük soru, düşüncelerle 
oynamak ve görünenin arkasına 

çocuk gözüyle bakmak için 
masaya yatırılıyor.

Düþünmek, 
çocuk

oyuncaðýdýr!
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BASKALARINA 
VURMAYA HAKKIM 
            VAR MI?

Başkalarından korkmak için bir nedenim var mı?
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BASKALARINA VURMAYA 
HAKKIM VAR MI?

Anne HemstegeOscar Brenifier

Şiddet neye yarar?

Şiddete başvurmaktan 
kaçınabilir misin?

Üç büyük soru, düşüncelerle 
oynamak ve görünenin arkasına 

çocuk gözüyle bakmak için 
masaya yatırılıyor.

Düþünmek, 
çocuk

oyuncaðýdýr!

O
scar Brenifier - Anne H

em
stege

Ş
id

d
et N

ed
ir?

 tudemyayingrubu

SIDDET NEDIR?SIDDET NEDIR?
Şiddete 

yöneldiğini 
nasıl 

anlarsın? 
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Kimsenin komşusunun ismini, görünüşünü bile bilmediği 
neokapitalist düzende, hayatların bir anda çarpıştığı ve 
dayanışmanın en doğal refleks olarak geliştiği Steinhöfel’in 
dünyası, birlikte çoğalmanın mümkün olduğunu hatırlatıyor.

Bir yazar için en büyük mutluluklardan biri, yarattığı karakterlerin okurların 
kalbinde yer edinmesi ve hayat boyu onların en yakın arkadaşı olarak kalması. 
Özellikle çocuk ve gençlik edebiyatında böylesi büyülü kahramanlar yaratabil-
mek; genç okurları edebiyatla buluşturmak ve kitap okumanın aslında dünyanın 
en keyifli yolculuğu olduğunu hissettirmek açısından çok kıymetli. Alman çocuk 
ve gençlik edebiyatının özgün ve üretken kalemlerinden Andreas Steinhöfel, 
otuzdan fazla dile çevrilen “Riko ve Oskar” serisiyle, bunu başarmış yazarlardan 

biri. Sinemaya da uyarlanan serinin merakla beklenen dördüncü 
kitabı Riko, Oskar ve Gökteki Cennet (Rico, Oskar und das Vom-
himmelhoch),  iki kafadarla hasret gidermek üzere karşımızda.
Tudem Yayınlarından, Olcay Mağden Ünal’ın çevirisiyle çıkan 
Riko, Oskar ve Gökteki Cennet bir seri kitabı olmasına karşın tek 
başına da sıkıntısız okunuyor. Ama hangi kitaptan başlarsanız 
başlayın, sonunda hepsine bir göz atmak isteyeceksiniz, o ayrı 
konu. Kısaca hatırlatmak gerekirse, ikiliyle ilk buluştuğumuz 
kitap olan Riko ve Oskar: Derin Gölgeler’de annesiyle birlikte 
yaşayan ve onun deyimiyle “derin” yetenekli ve farklı bir çocuk 
olan Riko’yla tanışmıştık. Çok heyecanlandığında ya da kızdığın-
da zihninin bir bingo silindiri gibi çalıştığını söyleyen Riko, usta 
bir hikâye anlatıcısı ve iyi bir dedektif olarak bizi büyülemişti. 
Berlin banliyölerinde, bir çocuk rehinecisinin eylemleri panik 
yaratırken Riko ile üstün yetenekli bir çocuk olan Oskar’ın yol-
ları kesişmiş ve ikili bir yandan bu gizemi çözerken birbirinin 
korku ve takıntılarına da derman olmuştu. Serinin diğer kitapları 
Riko ve Oskar: Defolu Kalpler ile Riko ve Oskar: Çalıntı Taş’da da 
iki dost, kendilerini içinde buluverdikleri maceralar eşliğinde 
yetişkin dünyasının yalanlarını ortaya çıkarırken, diğer yandan 
da büyümek denilen şu zorlu sürecin içerisinde el ele ilerliyordu. 

Yoldaşını bulmak en büyük 
hayat macerasıdır Yazan: Karin Karakaşlı
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Riko, Oskar ve Gökteki 
Cennet de benzer bir kurgu 
içerisinde Riko ile Oskar’ın 
dostluğunu, denkleme 
dahil olan yeni arkadaşlar 
Nuri, minik kardeşi Sami-
ra, Denetçi, Lawottny, Soo 
Min ve Sarah ile beklenme-
dik olaylar eşliğinde sınava 
tâbi tutuyor. Kaderine terk 
edilmiş bir avluyu oyun 
alanına çeviren çete içeri-
sinde farklı ve tuhaf olanın 
sadece kendisi olmadığını 
fark ediyor, ağabey olmaya 
hazırlanan Riko. Tamamı 
Berlin’de, Noel günü ve 
gecesinde geçen roman, 
geriye dönüşlerle yazın 
Riko’nun hayatına giren 
bu yeni arkadaşları ve ta-
tilde babasıyla Kopenhag’a 
giden Oskar’ın onlarla kar-
şılaşmalarına odaklanıyor. 
Oskar’ın kaybolan kar kü-
resi ve Noel’e denk gelen 
iki doğum, çocukların her 
birini içlerindeki güçle tanıştırıyor. 
Roman; kalın kapak, okunaklı punto, özenli basım 
özellikleriyle yine göz dolduruyor. Kitabı genç okur-
lar için cazip kılan unsurlardan biri de hiç şüphesiz 
serinin yaratıcı çizeri Peter Schössow’un kahraman-
lara hayat veren siyah-beyaz çizimleri.
Kimsenin komşusunun ismini, görünüşünü bile 
bilmediği neokapitalist düzende, hayatların bir anda 
çarpıştığı ve dayanışmanın en doğal refleks olarak 
geliştiği Steinhöfel’in dünyası, birlikte çoğalmanın 
mümkün olduğunu hatırlatıyor. Romanın yeni kah-
ramanları, hızlı kurgu içerisinde kendi arka plan 
hikâyeleri açısından biraz havada kalsa da yazarın 
dostluğun ön şartı olarak vurguladığı dürüstlük ve 
açıklık çok kıymetli bir mesaj. 

ZOR KONULARIN YAZARI
1962’de Almanya’da doğan Andreas Steinhöfel, 
Marburg Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı, Ameri-

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği 

kan Kültürü ve Edebiyatı 
ve medya üzerine eğitim 
aldı. Çocuk ve gençlik ro-
man yazarlığının yanı sıra 
çevirmenlik de yapan ve 
eserleriyle Alman Gençlik 
Edebiyatı ve Erich Kästner 
de dahil uluslararası pek 
çok ödüle layık görülen 
Steinhöfel, hâlen Almanya 
Hesse’de yaşıyor.
Andreas Steinhöfel, mizah 
duygusundan ve macera 
kurgusundan ödün verme-
den hayatın en ağır konu-
larını çocuklara anlatabil-
mesiyle tanınan bir yazar. 
Nitekim ilk kitabı Sıkı Ar-
kadaşlar ve Spagetti Cana-
varı’ndan Mekanik Prens’e,  
Kiralık Canavar’dan Gecen 
Gündüzüm Olsa’ya, Fark-
lı’dan Çat Kapı’ya diğer bü-
tün kitaplarında da hayal 
gücünün önemi, farklı ku-
şakların birbirine aktara-
cağı deneyimlerin kıymeti, 
ön yargılarla mücadele ve 

dönüşümün kaçınılmazlığı gibi önemli kişisel ve 
toplumsal meseleleri ustalıkla işledi. 
Yaş hiyerarşisine ve kalıplara gönül indirmeyen 
yazar, bu kitabında da yetişkinlerin çocuklardan öğ-
reneceği şeyleri ve Riko’nun üvey babası ile kurduğu 
güven ilişkisi aracılığıyla da babalığın kan bağından 
daha fazlasını olduğunu gösteriyor. Tam da Riko’nun 
dediği gibi: “İşte babalar tam da bunun içindir: Ço-
cuklarının tüm korkularını savuşturur, bütün bingo 
silindiri fırtınalarını dindirirler. Kafamın içindeki 
takırtı bir anda sona erdi.”
Kendini tanımak, hakikatiyle buluşmak isteyen her 
yaştan okur, bu kitabı sakın kaçırmasın.
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Küçük bir çocuğun çelişkilerle dolu görünen 
ama olağan yaşamına  
sıcacık bir bakış…

Her çocuk kendine hastır ama hepsinin ortak bir 
özelliği var: İçlerinde bir canavar yaşıyor! İşte Peti 
de onlardan biri. Peti’nin köpeğiyle arası çok iyi 
ama güvercinlerle nedense pek anlaşamıyor. Bü-
yükbabasıyla çok iyi geçiniyor ama sürekli kızla-
rın saçını çekiyor. Oyuncakları onun için çok kıy-
metli ve kesinlikle onları kırıp dökmüyor. Ama iş 
paylaşmaya gelince bu konuda pek başarılı olduğu 
söylenemez. Peki, Peti bu kadar iyi bir çocukken 
aynı anda nasıl bu kadar kötü olabiliyor? Annesi 
de Peti de bu soruyu soruyor ama ikisi de cevabı 
bilmiyor. Aslında belki de bu, sanıldığı gibi net bir 
cevabı olmayan bir soru.

Isol, çocuk-
ların çeliş-
kilerle dolu 
görünen 
yaşamından 
küçücük bir 
kesit sunuyor 
okura. Metni 
de çizimleri 
de oldukça 
muzip. Seni 
Küçük Ca-
navar, Peti 
karakteri 
üzerinden 
aslında tüm 
çocukların 

içinde bir canavar olduğunu anlatıyor. Hatta, bir ço-
cuk üzerinden tüm insanlara bir şey anlatmak istiyor: 
Hepiniz birer canavarsınız, hepimiz canavarız. Aynı 
zamanda da diyor ki, “herkes canavar olduğu kadar 
iyidir de!” Yani sadece çocukların değil, yetişkinlerin 
de yaşamı çelişkilerle dolu olabilir. Bu bizi salt cana-
var ya da salt “iyi” yapmaz.
Seni Küçük Canavar, Astrid Lindgren Anma Ödülü 
(ALMA) sahibi Arjantinli yazar ve çizer Isol’un, FOM 
Kitap tarafından Sima Özkan’ın duru çevirisiyle di-
limize armağan edilen ikinci kitabı. Müthiş bir göz-
lemle ortaya çıktığı açıklıkla fark edilen bu eğlenceli 
hikâye, kıvrak bir zekânın izlerini taşıyan basit an-
latımıyla gönlümüzde taht kurmaya aday. Türkiyeli 
okurun Kültür Alışverişi kitabıyla tanıdığı Isol’un bu 
resimli kitabı sayesinde çocuklar güzel ve üzerinde 
bol bol düşünüp konuşabilecekleri bir hikâye oku-
ma şansı bulurken, yetişkinler de biraz kendilerini 
sorgulama fırsatı yakalayabilir, iyilik ve kötülük kav-
ramlarının üzerinden bir kez daha geçebilirler… Bir 
çocuğun kendini değerli ve değersiz hissetme hâlle-
rine enfes yaklaşan bu kitap eşliğinde biraz aynaya 
bakmak, dürüstçe kendine dönmek, hataları kabulle-
nip öz eleştiri yapmak ve her hâliyle kendini sevmek, 
küçük canavarlar kadar büyüklere de iyi gelebilir.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Seni Küçük Canavar
Isol

Türkçeleştiren: Sima Özkan
FOM Yayınları, 32 sayfa

Hepimiz canavarız!
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Yazan: Gökçe Gökçeer
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Okuma seviyesi: 
İlgi yaşı: 7-10

Okuma seviyesi: 
İlgi yaşı: 8-12

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 7-10

Okuma seviyesi: 
İlgi yaşı: 7-10

Okuma seviyesi: 
İlgi yaşı: 7-10

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 9-12

Okuma seviyesi: 
İlgi yaşı: 9-12

Okuma seviyesi: 
İlgi yaşı: 8-12

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 8-12

Okuma seviyesi: 
İlgi yaşı: 8-12

KOLEKSİYONUNUN 
ÖZELLİKLERİ

  Sade ve anlaşılır dil
  Renklendirilmiş sayfalar
  Disleksi dostu yazı tipi
  Harfler, satırlar ve   

     paragraflar arası  
     bırakılan ferah boşluklar

  Cazip, ilgi çekici,
     eğlenceli öyküler

İLGİ YAŞI: 7-10

tudem.com 
      tudemyayingrubuwww.sendeoku.org

Kelimelerle mücadele eden çocuklara okuma 
sevgisi kazandıran SEN de OKU koleksiyonu  
Türk yazarların özgün eserleriyle zenginleşiyor. 
Mavisel Yener’in imzasını taşıyan Tembel Teneke 
Acaba Nerede?, eğlenceli öyküsüyle okumaya 
isteksiz ve okuma güçlüğü çeken çocukları 
edebiyatın keyifli dünyasına yaklaştırıyor.

Mavisel Yener 

için yazdı!



Tienti, yazdığı türün hakkını veren yazarlardan. Okurunu 
bahane etmiyor; hassas, zorlu insanlık durumlarına 
değinmekten çekinmiyor. Romanda göçmenliği, dışlanmışlığı, 
ön yargıları, hükümlülüğü, uyuşturucu tacirliğini, onlara 
eşlik eden toplumsal meseleleri görüyoruz.

Kemerlerinizi bağlayın, gözlerinizi açın ve -yaşanacak, tanık olu-
nacak ya da öğrenilecek her şeye rağmen- gülümsemeye hazırla-
nın! Çünkü karşımızda, hayatı, içerdiği bütün sertliklere rağmen 
gülümsetecek bir anlatıma büründüren Alman gençlik edebiya-
tının kaçırılmaz bir örneği var. Benjamin Tienti’den Salon Salam: 
Biri Daima Özeldir. 
Kulağa öyle geliyor ama hayır, bir şarküteriden söz etmiyoruz. 
Burası Salman 44 adında bir berber salonu. Ancak içeriyi görme-
ye çalışmayın boşuna, çünkü her yer -vitrin dahil- müşterilerin 
fotoğraflarıyla dolu. Haklısınız böyle düşünmekte ama yine hayır, 
burası ünlülerin geldiği bir berber salonu değil. Fotoğraflar, sizin 
benim gibi, sıradan müşterilere ait. Berberin on iki yaşındaki kızı 
Hani, her müşterinin, tıraş öncesi ve tıraş sonrası olmak üzere 
ikişer fotoğrafını çekiyor, tab ettirip bulduğu yere asıyor. Yer bula-
mazsa, eskilerden birileri duvardan iniyor, yerine yenileri geliyor. 
Berber salonu sadece onu işleten aile ve müşterileriyle değil, 
değişen fotoğraflarıyla da yaşıyor.
Hani ve ailesi Almanya’ya başka bir ülkeden göçmüş. Her göçmen 
gibi, belli bir dışlanmışlığa uğradıklarını çok geçmeden anlıyoruz. 

Bir aile, artısıyla 
eksisiyle...

Yazan: Mehmet Erkurt

ge
nç

lik
 K

ITA
PL

IG
I

Sa
lo

n 
Sa

la
m

: B
ir

i D
ai

m
a 

Ö
ze

ld
ir

Be
nj

am
in

 T
ie

nt
i

Tü
rk

çe
le

şt
ire

n:
 O

lc
ay

 G
er

id
ön

m
ez

G
in

ko
 Ç

oc
uk

, 1
80

 s
ay

fa

6 | iyikitap



Onları tanıyıp sevenler de çok, tanımadan sevme-
yenler de. Öyküde, işimiz daha çok tanıyıp sevenler-
le. İyisiyle kötüsüyle umursayan ve önem verenlerle. 
Zira Hani’nin böyle bir ilgiye belki de her zamandan 
daha çok ihtiyacı var. Çünkü terk edilmiş hissediyor. 
Annesi kayıplara karışmış durumda. Bir iş gezisinde 
olduğu söyleniyor, ancak söz konusu gezi uzadıkça 
uzuyor. Annenin gönderdiği mektuplar, soru işaret-
leriyle darmadağın bir çocuğun gereksinim duyduğu 
ilgiyi göstermekten, içinde açılan boşlukları doldur-
maktan ve aradığı cevapları sunmaktan çok uzak. 
Aksine, yeni sorular merakı sürekli körüklüyor.
Ama biz Hani’yle ilk kez o berber salonunda kar-
şılaşmıyoruz. Kitap, bir bankada başlıyor. Hani’nin 
soymak üzere kollarını sıvadığı bankada. Niçin mi 
böylesine delice bir işe girişiyor Hani? Ve bu ab-
sürtlüğün sonrasında onu neler mi bekliyor? Hepsi, 
geçmişten bugüne uzanan bir sebepler ve sonuçlar 
silsilesi içinde, Salon Salam: Biri Daima Özeldir’de 
anlatılıyor… Kitabı bitirdikten sonra en başa dönüp, 
Şeyh Sadi’nin Gülistan’ından, yazarın seçtiği alıntıyı 
hatırlamak, ikinci bir final gülümsemesi için birebir.
Benjamin Tienti otuz sekiz yaşında, genç bir yazar. 
Farklı öğrenci gruplarıyla, çeşitli okullarda çalışan 
bir eğitimci aynı zamanda. Bugün de Berlin’de, Tür-
kiye kökenli nüfusun yoğunlukla yaşadığı bir bölge 
olan Neukölln’de bir okulda çalışıyor. Salon Salam: 
Biri Daima Özeldir onun genç okurlar için kaleme 
aldığı ilk roman. Üstelik 2018 Alman-Fransız Gençlik 
Edebiyatı Ödülü’ne değer görülen bir ilk roman. 
Tienti, yazdığı türün hakkını veren yazarlardan. Oku-
runu bahane etmiyor; hassas, zorlu insanlık durumla-
rına değinmekten çekinmiyor. Romanda göçmenliği, 
dışlanmışlığı, ön yargıları, hükümlülüğü, uyuşturucu 
tacirliğini, onlara eşlik eden toplumsal meseleleri 
görüyoruz. Çünkü kendisiyle benzer koşullarda 
yaşayan pek çok çocuk gibi, Hani bu gerçekliğin 
içinde. Sevgiden yana son derece cömert bir insan 
olan babası, annenin yokluğunu karşılayabilecek, tek 
başına bir ebeveyn iletişimini kurabilecek yetkin-
likte değil. Babanın kardeşi ve berber salonunun 
ortağı İbo Amca ise, ilgisi, kahkahası, desteği ve 
koruyuculuğunun ardında pek çok cevapsız soruyu 
taşıyor. O çok merak ettiğimiz geçmişe dair sorular… 
Aile dediğimiz kurumun, seçtiğimiz insanlardan 
değil, kendimizi içinde bulduğumuz bir topluluktan 
oluştuğunu yeniden hatırlıyoruz.

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Ancak her olayı ve olumsuzluğu, kurtarıcı bir gülüm-
semenin eşliğinde okuyoruz. Almanya ve Avusturya 
çocuk ve gençlik edebiyatında sık sık gördüğümüz 
bir özellik bu. Birinci ağızdan anlatıcının akışa kat-
tığı tempo ve mizah da buna destek oluyor. Bu, oku-
mayı son derece zevkli ve akıcı kılan, ciddi meselele-
ri ve haşin durumları göğüslemeyi kolaylaştıran bir 
tercih. Elbette yazarın ve çevirmenin belli bir ustalık 
ortaya koyması gerekiyor. Çünkü çocuk kitaplarında 
birinci tekil şahsın tekdüzeliğe, teksesliğe düşmesi 
işten bile değil. Romanın çevirmeni Olcay Geridön-
mez, kuvvetle muhtemel Benjamin Tienti’yle birlikte, 
bu anlatımın üstesinden hakkıyla gelmiş.
Büyük ilgiyle takip ettiğim Ginko Çocuk’un her ya-
yını benim için merak konusu. Bir küçük notu arka 
kapak yazısı için bırakacağım. Çünkü arka kapakları 
okumak ayrı bir zevk. Malum, bambaşka bir düşü-
nüşün ve çabanın eseri. Ne yazacağınız, ne kısalıkta 
tutacağınız, hangi harf ve boyutlardan yararlanacağı-
nız, ne kadar alan ayıracağınız, neleri vurgulayacağı-
nız, nasıl bir hitabet seçeceğiniz; tanıtımın gücüyle 
edebi gerçeği, kitabın özeliyle yayınevinin kurumsal 
genelini o kısacık metinde nasıl dengeleyeceğiniz 
hep göz önünde bulundurulan incelikler. Tienti’nin 
kurgusu da kendine özgü bir gelişim, bir açılım 
izliyor. Olayların gelişimi ve Hani’nin yaşadıkları, 
okurun merakını aynı şekilde yönetiyor. Arka kapak 
metninin, yeni baskılarda buna biraz daha eşlik eder 
nitelikte olması, sürprizleri açık etmemesi, olayın na-
sıl sonuçlanacağını metinden önce hissettirmemesi, 
yeni okurların çok daha hoşuna gidecek, buluşmanın 
zevkini artıracaktır.

Ekim 2019 | 7 
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“Hayata ve ölüme şaşırdı. İnsan bir zamanlar nefes alıp gülerken, sonra nasıl olup da 
ölüyordu, bütün bunlar nasıl oluyordu?”

Anne Fleming’in Keçi’si, bu alıntıyla özetlenebilir 
mi? Belki hayır ama belki de evet. Hayır, çünkü el-
bette ölümden ve sonrasında olup bitenlerden bah-
seden bir kitap değil bu. Evet, çünkü bu şaşkınlık 
kadar doğal bir kitap, hakikaten daha dün nefes alıp 
gülerken bugün nasıl da öldük? Keçi, bir grup insa-
nın hayatına dair son derece olası kesitler sunsa da 
yani dolayısıyla bir hayli gerçekçi olsa da beni diğer 

birçok kitaptan daha fazla dü-
şündürdü. Kitabı kapattığımda 
uzun uzun kafa yordum; şimdi 
bu kitap iyi mi, kötü mü? Kime 
hitap ediyor? Çocuğa mı, nasıl 
yani? Ne demek istiyor? İçe-
riği o bilindik çocuk kitapları 
gibi değil. İnsanı öyle bir anda 
çarpmıyor belki ama satır ara-
larında anlatmak istediği epey 
bir derdi de var aslında. İşte 
uzun zamandır karşı karşıya 

kalmadığım türden, 
zorlayıcı bir kitap! 
Böyle durumlarda 
okuduğum metinle 
arama bir mesafe 
koyar, birkaç gün 
boyunca onu yok 
sayarım. Derken 
görüntü bir anda 
netleşmeye başlar 
ve ben nihayet kita-
bın üzerimde yarat-
tığı etkiyi çözümle-
meye koyulurum. 
Aslında yetişkin 
kitabı yazarı olan 

New York esintili tesadüfler silsilesi

Yazan: Olcay Mağden Ünal

Anne Fleming’in Keçi adlı eseri, New York’ta geçi-
yor. Küçük adındaki küçük bir kız ve ailesi, kuzenleri 
Doug’un köpeği Miyav’a bakmak için bir süreliğine 
Toronto’dan New York’a gelirler. Bu sırada Küçük’ün 
annesi Lisa’nın yazdığı ve Toronto’da büyük bir ilgi 
gören tiyatro oyunu da New York sahnelerinde gös-
terilecektir. Ancak hiçbirinin bilmediği bir şey vardır: 
Kuzen Doug’ın Central Park yakınlarındaki apart-
manında bir dağkeçisi yaşıyordur, son derece aç bir 
dağkeçisi. Aynı apartmanda gözleri görmeyen, ancak 
köpeği Michigan ile birlikte çok iyi kaykay kullanan 
yazar Joff, 11 Eylül saldırılarında annesiyle babasını 
yitirmiş, yüksekten fena hâlde korkan ve de istemeden 
kelimelerin ilk harflerinin yerini değiştirip duran Will 
ile büyükannesi Doktor Lomp ve yakınlarda geçirdiği 
beyin kanaması yüzünden konuşamayan ve hareket 
edemeyen yaşlı Bay Jonathan ve eşi Doris de yaşıyor-
dur. Tabii bir de Kenneth. 
Tam bir maceraperest olan babasının aksine Kenneth 
konforuna düşkündü, belki de bu yüzden ona, araların-
da hep büyük bir mesafe var gibi gelmişti. Sonra bir 
gün babası ölüverdi. Küllerinin oğluyla yaptıkları son 
kampın olduğu yere götürülmesini istemişti. Kenneth 
da öyle yaptı. Kendi yaşam tarzına tamamıyla aykırı 
olsa da babasının küllerini alıp onları oradaki göle 
savurmaya gitti. Bu sırada ölmüş babasıyla uzun uzun 
konuşma fırsatı da buldu. İşte orada, yıldızların altın-
da, sırtına batan taşların verdiği huzursuzluğa rağmen 
kitabın bana kalırsa en güzel paragrafının kurulma-
sına vesile oldu: “Aniden göğsünün ortasına bir acı 
saplandı ve gözyaşları yanaklarından süzüldü. Baba-
sını çok özlemişti... Dünyada kalmış son insan gibiydi 
adeta. Yıldızlara uzun uzun baktı. Çünkü dünyada bu 
güzellikleri görecek başka kimse yoktu, bir tek Kenneth 
kalmıştı, o da bakmazsa ziyan olacaklardı.” İşte tam o 
sırada aslında birçok şey oldu, başka bir yerlerde  
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Doris ile tekne gezisinde olan Jonathan beyin kana-
ması geçirdi; yavru bir dağkeçisiyle annesini kartalın 
biri kaçırdı, derken kartalın pençelerinden sıyrılan 
keçiler gökyüzünden yere düşmeye başladılar. Yavru 
keçi şanslıydı, az evvel babasının küllerini göle savur-
muş Kenneth’ın kucağına düştü, ancak anne keçi kur-
tulamadı. Kenneth kucağındaki yavru keçinin ölmüş 
babasının yerine gönderildiğini düşündü ve onu ara-
baya attığı gibi evine geri döndü. İşte Keçi’nin Central 
Park manzaralı binadaki yaşamı da böylece başladı. 
İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanan Küçük ve Will 
de apartmanda bir keçi olduğunu duymuşlardı, üstelik 
dağkeçisi görmek yedi yıl şans demekti. Bunun üzeri-
ne Keçi’yi bulmaya koyuldular.
Yurtdışında 9 yaş üstü çocuklara uygun olduğu söy-
lenen Keçi, bana kalırsa belirli bir yaş grubu ile sınır-
landırılmaması gereken türden bir kitap. Arka kapak 
metninde de dediği gibi, hayatın acı tatlı tesadüflerine 
ayna tutan bir roman. Üstelik çocuğu, yetişkin ede-
biyatına hazırlayacağını düşündüğüm bir anlatı. Ho-
şuma giden bir başka özelliği de her okurun kendini 
bir karakterin hikâyesine daha yakın hissedebileceği 
gerçeği. Aslında ana karakter Küçük ve dolayısıyla 
ana hikâye de Küçük ile Will’in başlarından geçenler 
olsa da örneğin benim ilgimi daha çok Kenneth ve 
babasının o kısacık öyküsü çekti. Kim bilir dağkeçisi-
nin hikâyesi bile biri için diğerlerinden daha etkileyici 
olabilir. Evet, bazı eksik yanları da var. Örneğin başlar-
da Küçük, bir arkadaşı ve büyükannesine kısa bir mek-
tup yazıp New York’ta gittiği müzelerden bahsediyor, 
ancak bunun devamı gelmiyor. Sanki burada yazar bir 
şey denemiş ama sonra hikâyenin koşturmasına kapıl-
mış gibi. Bunun yanı sıra, karakterlerden bazılarının 
öyküleri az da olsa havada kalıyor. Bunun da örneği, 
duyduğu bir sesin sahibine, hatta o sesle duyduğu bir 
kelimenin sahibine âşık olan Joff. Bu kısım da biraz 
daha detaylandırılabilirmiş gibi geldi bana. Bunun 
dışında Will’in anne ve babasının 11 Eylül saldırısında 
ölmüş olması, başta “Neden ille de 11 Eylül?” sorusunu 
akla getirse de sündürülmemesi ve basmakalıp her-
hangi bir detaya girilmemesi sebebiyle hikâyenin ver-
diği hazzı azaltmıyor, tıpkı az önce bahsettiğim ufak 
tefek sorunların azaltmadığı gibi. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği 

Hem eğlendirir hem öğretir,
Hem düşündürür, hem sorgulatır,

Bil bakalım bu nedir?
Belki de kitabın içindedir.

Bidigago Bir Dünya Çocuk kitabında oyunu 
öğrenecek; oyunla anlamayı ve oyunla 

görmeyi bulacaksınız. Bu kitap ile daha farklı 
düşünmeye başladığınızı göreceksiniz.

BİDİGAGO
Bir Dünya Çocuk
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Her şeyin tadına ancak görerek varabileceğine inanmamız 
çağımızın büyük yanılgılarından biri.

Bütün hayatı,  burnu ve koku alma yeteneği üzerine kurulmuş bir köpek ola-
rak Kocabaş, bizim medeniyetimizin göz ve görmek üzerine geliştiğini anla-
makta herhâlde çok zorlanır. Kocabaş için kokusu olan her şey varken veya 
var olan her şeyin bir kokusu bulunurken, biz modern insanlar görmediğine 
inanmayan, görmeden satın almayan, görür görmez âşık olan yaratıklarız. İn-
gilizcedeki hem görmek hem de anlamak anlamına gelen “see” kadar olmasa 
bile biz Türkçenin evlatları da çoğu kez  “görmüyor musun” derken “anlamı-
yor musun” demek isteriz. Modern hayatın en temel eylemi olan görmeye bu 
denli önem verdiğimizden doğuştan görmeyenler, eski deyişle âmâlar için bir 
süredir güzel dilimizde “görme engelli” diyoruz; en temel duyudan, eylemden, 
organdan mahrum olmanın yaratacağı engelleri aşılamaz gördüğümüz için 
olsa gerek. Burnuyla her sorununu gayet güzel çözebilen Kocabaş’a bakarken 

bunları düşünüyorum. O esnada kargocuyu görünce, kargomun geldi-
ğini anlıyorum. Oysa koca kız, kokusunu çoktan aldığından geleceğini 
önceden bildiği kargocu için yerinden bile kıpırdamıyor. Gözümüzle ve 
göz-merkezli yarattığımız teknolojimizle koca kızın ne kadar gerisinden 
geldiğimizi sanırım kabul etmemiz gerekiyor.
Kargodan bu meseleye tam isabet eden bir kitap çıkıyor. Polonyalı 
Tomasz Matkowski’nin yazdığı ve Joanna Rusinek’in resimlediği 
Elleriyle Gören Çocuk, doğuştan âmâ olan Kâmil’in gündelik hayatına 
dair kısa hikâyelerden oluşuyor. Aslında burada kısa bir ara verip okura 
Kâmil’in asıl adının Kamilu olduğunun bilgisini vermek şart. Çevirmen, 
editör veya yayınevinin anlam veremediğim bir kararıyla Kamilu, 
nedense Kâmil olmuş. İnsan kitaptaki diğer karakterlerden Damla, 
Hale teyze, Latif enişte, Zeyrek Bey, Bora, Çınar, Hande Hanım ve 
Bulut Bey’in gerçek isimlerinin de bunlar olamayacağını ancak tahmin 
ediyor.  Ama neden? Bu mantıkla Harry Potter’ın Hayri Pıtır veya Don 
Kişot’un Kişot Ağa mı olması gerek! Bence çevirmenler, editörler veya 
yayınevleri çocukların sadece biz yetişkinlerden daha küçük olduğunu 
ama daha az zeki olmadığını hiç akıllarından çıkarmamalılar.

Engel olma,  
başka ihsan istemem!

Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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Kâmil gündelik hayatında gayet güzel kendi başına 
yaşamayı becerebilen, mizah duygusu olan bir ço-
cuk. Annesi, babası, ablası Damla ve köpekleri Kara-
mel ile huzurlu ve mutlu bir hayat sürüyorlar. Damla 
ile olan küçük şakalaşmaları da bu güzel hayatın 
tuzu baharatı oluyor.
Aile içinde kimse Kâmil’e engelli olduğunu hissettir-
miyor. Hatta Kâmil’i sürekli cesaretlendiren babası, 
ona bisiklet sürmeyi ve kayak yapmayı bile öğretiyor. 
Kâmil’e engel çıkaranlar ise asıl engeli kendi zih-
ninde taşıyanlar oluyor. Meselâ rahatlıkla kahvaltıyı 
tek başına hazırlayan Kâmil’e kendi kendine çorba 
içemeyecekmiş gibi davranan Hale teyzenin yapıp 
ettikleri, görememekten daha büyük bir engel yara-
tıyor. Müze bekçisi, hayvanat bahçesindeki Bora ve 
restorandaki görgüsüz adam da aslında hep kendi ön 
yargılarının yarattığı engeli aşamıyorlar.
Her şeyin tadına ancak görerek varabileceğine inan-
mamız çağımızın büyük yanılgılarından biri. Bu ya-
nılgı, görmediği hâlde hayattan tat almayı bilen bir 
çocuğun eksik veya engelli olduğuna inanmamıza 
ve görmeyen bir çocuğa acımamıza yol açıyor. Göre-
mediği için bir müzedeki sanat eserlerinin derinliği-
ne nüfuz edemeyeceğinden yahut hayvanat bahçe-
sindeki hayvanları birbirinden ayırt edemeyeceğini 
sanıyoruz. Bisiklete binmesini veya kayak yapmasını 
ise hiç tahayyül dahi edemiyoruz. Oysa Kâmil’in 
hikâyesi hiç de öyle değil. Gözlerini kullanamaması 
merak duygusunu, mizah yeteneğini ve öğrenme 
arzusunu hiç azaltmıyor. Demek ki yaşamaktan keyif 
almak isteyen bir bireyi hiçbir yoksunluğu engelle-
yemiyor.
Âmâ bir çocuğun sürekli bakıma ve yardıma muhtaç 
olduğu fikri, gören gözlerine rağmen gönül gözü kör 
olan insanları sürekli Kâmil’i engellemeye ve dizgin-
lemeye yöneltiyor. Çünkü o bizim gibi değil. Oysa 
asıl yapılması gereken şey, Kâmil’e ve toplumumuz-
daki başka âmâlara bize benzememelerine rağmen 
bizimle aynı hayatı yaşayabilecekleri imkânları ya-
ratmak. Meselâ çorbalarını kendilerinin içmelerine 
müsaade etmek, gerekiyorsa müzedeki objeleri elle-
riyle tanımasına izin vermek gibi. 
Elleriyle Gören Çocuk bu anlamda mesajını ustalıkla 
çok leziz hikâyelerin içine yedirerek veriyor ve bize 
asıl engellinin kim olduğunu düşündürüyor. Kitabın 
ana fikri belki de şu tek cümleyle özetlenebilir: Engel 
olma başka ihsan istemem!

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Pek çok türdeşinin körler için rehber köpeklik yap-
masına rağmen bizim Kocabaş’ın böyle bir eğitimi 
olmadığı için bundan haberi yok. Hâlbuki rehber 
eğitimi alan köpekler görme engelli bireyler için bü-
tün engelleri ortadan kaldıran müthiş performanslar 
sergileyebiliyor. Gözleri yerine elleriyle gören çoğu 
insan bu sayede köpeklerinin burnuyla da görebili-
yorlar.
Bahçede oturup bunları düşünürken gözlerimi ka-
patıyorum. Gözlerim kapalıyken Kocabaş’ın nerede 
olduğunu bilemiyorum. Oysa o uyurken bile benim 
nerede olduğumu biliyor. Bilgelik belki de göremez-
ken bile görmeyi bilmektir, kim bilir..?
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Yazar, ormanda yaşayan “vahşi” hayvanlarla insanları karşı karşıya 
getirerek, kimin hangi yeteneklere, hangi güçlere, hangi zaaflara 
sahip olduğunu soruyor, “vahşi” sıfatını tartışmaya açıyor...

Ayşe Güren’in, isimleri Oki, Miko ve Riko olan üç genç ayının 
etrafında ördüğü doğa ve hayvan dostu hikâyesi Uykusuz Ayılar 
Kahvesi, uyumamakta direnen çocuklar için özellikle eğlenceli 
bir kitap. Başka bir deyişle, çocuğu uyumaya direnen ebeveyn-
ler için tanıdık, bildik ayrıntılarla dolu bir kitap. Bu ayılar, vakti 
geldiğinde uyumayı reddediyor ve uykunun yaşanacak onca 
şeyi kaçırmak anlamına geldiğini düşünüyor. Bir adım sonrası, 
uykunun “zaman kaybı” olduğunu söylemekse Oki, Miko ve 
Riko bunu söylemeye sahiden çok yakınlar. 
Uykusuz Ayılar Kahvesi, canlı bir “sesleniş” sahnesiyle açılıyor. 
Kolayca oyunlaştırılabilecek kadar canlı bir anlatımla resmedi-
len bu sahnede genç Riko, Bozyalılara sesleniyor. Onları sonba-
harın son günlerinde uyanık kalmaya, kış uykusuna yatmamaya 
çağırıyor. Yüksek bir kayanın üstünde, dinleyicisi birkaç boza-
yıya var gücüyle seslenirken, kış uykusuna yatmayacak olanları 
bekleyen sürprizlerden, güzelliklerden söz etmeyi asla ihmal 
etmiyor; kıvamını bulmuş deneyimli bir politikacı ağzıyla “Bize 
pamuk gibi karlar, bize macera dolu yollaarrr!” derken iyice 
coşuyor, coşturuyor. Ancak her çocuğunki gibi Riko’nun da bu 
coşkun an’ı anne müdahalesine çarpıyor. “Riko! Kes şu söylevi! 
Ayılar politika yapmazlar! İn oradan!” Üstelik bol ünlemli bir 
müdahaleyle… Meğer Riko, arkadaşları Oki ve Miko ile bir ön-
ceki kışı uyanık geçirmiş ve ormanın kış hâlini keşfe çıkmış; 
bunu öğrenen anneler de bu kış tedbirleri artırmış, çocuklarının 
taşkın bir arzuya kapılmalarının önüne geçebilmek için onların 

Dİkkat,
İnsan çıkabİlİr!

Yazan: Sema Aslan
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her sözlerini her davranışlarını takibe almışlar. Yan-
larında anneleri, Bozyalı doktora muayene olan Oki, 
Miko ve Riko, gözlerindeki kızarıklıktan anlaşıldığı 
üzere kışı uyumadan geçirmiş. (Doktor, “ama belki 
biraz da uyumuş olabilirler,” diyor bu muayene sı-
rasında. Doktorun yaşadığı kararsızlığın nedeni bir 
zaman sonra ortaya çıkıyor. Meğer çocuklar, tıpkı 
insanlar gibi birkaç saatlik uykuyla idare etmeyi 
öğrenmiş, kışı böyle böyle uyuyup uyanarak, uyanıp 
tekrar uyuyarak geçirmişler.) Yapılması gereken, 
eczacıdan alınacak uyku otunu koklamalarını sağla-
makmış. 
Hikâyenin ilk bölümü –hemen hemen ilk yarısı, üç 
genç ayının uykudan kaçma mücadelesini anlatı-
yor. Ne yapıp edip uyumamayı başarmak isteyen 
genç ayılar, çok yaşlı doktor ve çok yaşlı eczacının 
dalgınlığı, yorgunluğu, dikkatsizliği sayesinde bu 
amaçlarına ulaşır. Hikâyenin ikinci bölümü, kış 
uykusuna yatmayan ayıların başına gelen türlü 
olayları anlatıyor. Bu bölümde ilgi çeken, insanlar-
dan çok daha iri, çok daha güçlü, çok daha tekinsiz 
olduğunu düşündüğümüz ayıların da insanlardan 
korktuğunu, insanları tekinsiz bulduklarını öğren-
memizdir. Yazar, ormanda yaşayan “vahşi” hay-
vanlarla insanları karşı karşıya getirerek, (onların 
ağzından) kimin hangi yeteneklere, hangi güçlere, 
hangi zaaflara sahip olduğunu soruyor, “vahşi” 
sıfatını tartışmaya açıyor. İnsanlar ayıların yırtıcı 
olduğunu düşünüyor ve ayılar insanların zayıf, 
beceriksiz, güçsüz olduklarını biliyor fakat önemli 
bir şey var, yine bildikleri: İnsanlar silah kullanı-
yor. Ayılardan daha hızlı, ayılardan daha güçlüler, 
omuzlarında silahları varken. Ayılar insanlardan, 
insanlar ayılardan korkuyor. Yine de birbirlerinin 
yollarına çıkmaya devam ediyorlar. Bazen bilerek, 
bazen bilmeyerek. Bu hikâyede, ayılar uyumaları 
gerektiği zaman uyumadıkları; insanlar doğanın 
içlerine yakın yerlerde gezdikleri için bir araya ge-
liyor ve mecburen aynı mekânı paylaşıyorlar. Uzun 
bir istişareden sonra tabii. Çünkü birbirlerinden 
korkanlar, birbirlerine güvenmezler. Kollarının 
altında, daha önce insanlara tutsak düşmüş, tutsak-
lıkları süresince insan davranış ve alışkanlıklarını 
gözlemleyip not almış; insan dilini öğrenmiş ve 
Bozya’daki tüm ayılara da öğrenmeyi şart koşmuş 
iki ayının yazdığı “Ayılar İçin Çok Gerekli Bilgiler” 
kitabı, insan dilini konuşan Oki, Miko ve Riko, in-

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

sanlara güvenip güvenmemeyi etraflıca düşünür, 
tartışır. Yazarın, tüm bu tartışma sırasında tavrını 
ayılardan yana koyduğunu söylemek, yanlış olmaz 
sanırım. En sonunda tüm işaretler “kötü”nün insan-
dan kaynaklandığını göstermiyor mu? Oki, Miko ve 
Riko da bu işaretleri –ellerindeki kitabın da yardı-
mıyla– okuyabiliyor pekâlâ.   
Oki, Miko ve Riko, başka yerlerde yaşayan ayılar, 
adına “yetkili” denen insanlar, doğa talanı, kimi iyi 
insanlar, duygular ve ilişkiler hakkında birçok şey 
öğrenerek ama en önemlisi, kış uykusunun önemini 
kavrayarak Bozya’ya dönerler. Üç genç ayının öğren-
diği her şeyi, kuşkusuz, okur da öğrenir. 
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Çocuklar büyürken hayal kurma güçlerini neden kaybederler? Büyümek, 
yetişkin olmak ille gerçekçi, mantıklı cümleler mi kurmak demektir?  
Yani havuçlar yerde yetişiyor diye havuç ağacı çizemez miyiz?

10 yaşındaki Mina kendi uydurduğu “Minik Minik Pembe 
Tilki” şarkısını avaz avaz söylerken yetişkinlere dünyanın 
renklerine, doğanın mucizelerine ve gülmenin güzelliğine 
inanmaktan vazgeçmemelerini söylüyor.

Çocukken anne babamızın kurduğu evrende, bize sundukları hayata 
göre yaşarız ve bildiğimiz tek dünya da budur. Bir gün, bu dünyanın 
başına bir şey gelmesi, hayatımızın olağan seyrinden çıkması en 
büyük korkumuzdur. İşte Havuç Ağacı’ndaki Yıldıztepe ailesinin 
başına gelen de bu; alıştıkları düzenin bozulması, İstanbul’dan ayrı-
lıp köye yerleşmek zorunda kalmaları... Anne ve baba bu değişikliği, 
mecburiyetlere katlanmaya alışkın yetişkin davranışlarıyla karşı-
lamaya çalışırken evin üç çocuğu; 15 yaşındaki Toygar, 12 yaşın-
daki Efza ve 10 yaşındaki Mina’nın duyguları ve tepkileri farklılık 
gösteriyor. Tahmin edileceği gibi şehirden köye taşınmanın büyük 
bir mutluluk yarattığı tek isim, henüz çocukluğunu koruyan Mina. 
Yaşıtlarına kıyasla dahi olağan dışı bir hayal gücüne sahip Mina 
için köy hayatı elbette bir cennet. Sabah güneşin doğuşunu dans 
ederek karşılamayı seven Mina’nın kurbağalara dans etmeyi öğ-
retmek, kuşlarla konuşmak, ağaçkakan taklidi yapmak gibi birçok 
kişiye acayip gelecek uğraşları da var. Bu nedenle doğayla bu kadar 
iç içe yaşamak, uyanır uyanmaz ayağının toprağa basması onu çok 
mutlu ediyor. Üstelik yalnız da değil, aynı çiftliği paylaştıkları Duru 

Hayal kurmaktan vazgeçmezseniz  
Havuç Ağacı’nı görebilirsiniz

Yazan: Emel Altay



ve Durul ikiz kardeşler de tıpkı Mina gibi hayallerine 
sınır çizmeyen renkli karakterler. 
Hikâye ilerledikçe her bir karakterin iç dünyalarına 
da girme şansı buluyoruz. Efza’nın ünlü bir oyuncu 
olmak istediğini, Toygar’ın İstanbul’da bıraktığı en 
yakın dostu Dolunay’ı çok özlediğini, annelerinin ne-
den öfkeli olduğunu, işsiz kalan babalarının üzüntü-
sünü ve Duru & Durul kardeşlerin sakladığı acı sırrı...

RENGÂRENK VE ÖZENLE KURGULANMIŞ  
BIR HIKÂYE 
Havuç Ağacı, oldukça özenli kurgulanmış bir yapıyla 
ilerliyor. Okur kitlesinin beklentilerini unutmadan, 
sevecekleri, özdeşlik kuracakları -özellikle Mina 
karakteriyle- bir hikâye anlatırken, onları yetişkin 
edebiyatına doğru da ustaca hazırlıyor. Bir mektupla 
açılan hikâye sonra Mina’nın günlüğüne dönerken, 
mektubun alıcısının Mina’nın ablası Efra, yazanın da 
Efra’nın en yakın arkadaşı Kuzey Kayra olduğunu, 
ilk sayfalarda mektup aracılığıyla okuduklarımızın 
doğru bilgiler olmadığını ve bunun sebeplerini öğre-
niyoruz. Çocuk okurlar için biraz grift kalabilecek bu 
kurguyu Mina karakterinin renkliliğiyle eğlenceli bir 
yapıya sokmayı başaran Hanzade Servi’nin özenli ve 
özgün dil kullanımını da ayrıca vurgulamak gerek. 
Mina’nın söylediği “sıkıcı yetişkin mantığı” denilen 
şey, yazara da uğramamış olmalı ki kitap boyunca 
mavi tavşanlar, minik pembe tilkiler, pembe sütlü 
hipopotamlar havada uçuşuyor. Mina ve Duru’nun 
yaptığı benzetmeler de aynı şekilde çok renkli ve 
özgün. “Çamurlu gergedanları diş fırçasıyla temiz-
lemesi gereken bir işte çalışıyormuş gibi asık suratlı” 
örneğini vermek yeterli olur herhâlde. 
Hikâyenin içine çeşitli düğümler ve merak unsurları 
da serpiştirilmiş. Babayla kardeşinin çocuklukların-
dan biri küs ve ayrı olmaları bunlardan biri ve bu 
düğüm, beklenmedik şekilde, başka bir çok karak-
teri de bir araya getirerek çözülüyor. Kitap boyunca 
süren sırsa hafif ürpertici, alışıldık bir korku öğesi 
aslında. Sıkı sıkı kilitlenmiş bir odadan gece yarısı 
gelen garip tıkırtılar... Bunun arkasındaki gerçek 
oldukça üzüntü verici olsa da yazar, çocukların hayal 
gücüyle uydurdukları birçok hikâyeyi art arda sırala-
yarak üzücü gerçeğin etkisini azaltmayı başarmış. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı  
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı  

Kahramanların işlenişi  
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 
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MANTIKLI OLMAK IÇIN “YETIŞKIN” OLMAYA 
GEREK YOK
Mina, rüyasında mavi tavşanın bir türlü çilek reçeli 
pişiremediğini gören garip bir çocuk olsa da kimi 
zaman öyle mantıklı konuşuyor ki geçim sıkıntısı 
ve işsizlikle boğuşan babasını da hayallerinin yı-
kıldığını görerek ümitsizliğe kapılan ablası Efza’yı 
da düştükleri karanlıklardan kurtarıyor.  Bu zaman-
larda Mina’yı mantıklı konuşturan şeyin yetişkin 
gibi düşünmesi değil, hiç kaybetmediği iyimserliği 
ve hayatın güzelliklerini görmeye alışmış gözleri 
olması ise Havuç Ağacı’nın genel mesajına oldukça 
uyuyor.  

GERÇEĞI BILSE DE “HAVUÇ AĞACI” RESMI 
YAPMAYA DEVAM EDENLERE...
Kar altında mutlulukla dolaşan Mina’yı, pembe 
tilkiyi ve havuç ağacını gördüğümüz kapak resmi, 
Hanzade Servi’nin özenli ve renkli diline eşlik ediyor.
Havuç Ağacı, aslında sadece kitabın adı değil. 
Paylaştığı diğer şeyi keşfetmeyi kitabı okuyanlara 
bırakalım ama resim yapmaya da meraklı olan 
Mina’nın söylediği “Havuçlar yerde yetişiyor ama 
ben havuç ağacı resmi yapmayı seviyorum,” sözünü 
kulağımıza küpe edelim. Bu güzel mesaj, kitabın 
bambaşka bir yerinde tekrar karşımıza çıkıyor; 
bilgiyle duygunun birleştirilmesi gerektiğini, 
ancak o zaman hayallerine ulaşmış ve mutlu bir 
insan olunabileceği tekrarlanıyor. Sevimli Mina 
havuçların ağaçta yetişmediğini, kurbağaların dans 
edemeyeceğini, mektup yazılan kutup aylarının 
cevap yazamayacağını biliyor ya da öğrenecek ama 
o şimdiden mutlu olmak için gereken en değerli 
bilgiye sahip, sevdiği şeyleri yaptığı sürece mutlu 
olabileceğini şimdiden biliyor. 



Necati’nin bir soyadı da var tabii: Tosuner. 
Kendisi, öyle böyle değil, Türkiye’nin en 
önemli öykücülerinden. Bazen, hatta son yıl-
larda, göreceli sık aralıklarla çocuk kitabı da 
yazıyor. Yaz Sevenler Kış Sevenler genç okur-
lar için kaleme aldığı en yeni eser.

Toplam 9 kısa öyküden oluşan 
kitap iki mevsime ayrılmış. Yaz 
mevsiminin anlatıcısı Murat. 
Öyle ya Murat, dedesinin de-
yimiyle ballandıra ballandıra 
anlatmaya bayılıyor. En çok da 
Ceren’den bahsediyor. Nasıl 
pazara gittiklerinden. Nelerle 
karşılaştıklarından. İkizlere tak-
ke satan densiz pazarcıdan. As-
lında hiçbir şey almayacakken, 
yani sırf Ceren’e yakın olmak 

için pazara gel-
mişken işin içine 
maydanozun nasıl 
karıştığından… 
Biraz ironiktir 
Murat’ın anlattık-
ları. Sadedir. Bazen 
de “kimseye bir 
kötülük getirme-
mesine” rağmen, 
kendi yok ama adı 
“hiç değilse iyi bir 
şey dilemek için” 
parklara verilen 
barıştan söz etti-
ğindeki gibi çok 
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Böyle bitiyor kitaptaki son öykü. Çünkü birbirini hiç tanımayan iki öykü kahramanı, 
aradaki Marmara Denizi’ne rağmen, Necati’nin maharetiyle birbirine bağlanmış oluyor.

“Aferin Necati’ye!” Yazan: Suzan Geridönmez

katmanlıdır. Çünkü ölüp gitmiş olan Barış da vardır. 
Murat’tan birkaç yaş büyüktür. Annesine yardım 
ederken 7. kattan aşağı düşen B. bloktaki komşu 
çocuğudur. “Bir umut işte, hemen sedyeye aktarılmış 
Barış. Kadın doktorun, gözlerinin yaşardığı görülmüş. 
‘Ah çocuk!’ demiş sonra. ‘Kırılmadık tek kemik kalma-
mış ki…’ Sonra da gitmiş Barış.”
Tek gereksiz sözcük yok. Necati Tosuner’in öyküle-
rinin lezizliği, kendi deyimiyle sadece kalemle değil 
aynı zamanda makasla da yazdığından gelir. 2016’da 
Ümran Avcı’yla yaptığı bir röportajda şöyle der: “Dil-
den yararlanan bir yazar olmak istedim. Dili doğru 
kullanmaktan söz etmiyorum; o, zaten her yazarın 
görevi. Dili iyi kullanmak övgü gibi söyleniyor, oysa 
olağan bir şey. Dilin anlatım için verdiği olanaklar-
dan yararlanmak istedim.”
Çocuk için de kalem oynatan, yaşını başını almış, 
rüştünü ispatlamış, tanınmış tek yazar Necati Tosu-
ner değil. Ama 1971 TRT Öykü Başarı Ödülü’nü, 1997 
Haldun Taner Öykü Ödülü’nü, 1999 Sait Faik Hikâye 
Armağanı’nı,  2006 Ömer Asım Aksoy Deneme Ödü-
lü’nü, 2008 Attilâ İlhan Ödülü’nü ve 2014 Ebubekir 
Hazım Tepeyran Roman Ödülü’nü kazanan Necati 
Tosuner’i farklı kılan iki önemli özelliği var.
Birincisi,  Tosuner kendi çocukluk anılarını ya da 
kendisinin çocuk olduğu zamanlara ait kurguları 
yazmıyor. Yaz mevsiminin anlatıcısı Murat da kış 
mevsiminin kâküllü kızı İpek de günümüze ait ço-
cuklar, gençler. Yazar, onları konuştururken genç bir 
dil kullanıyor. Günümüz gençlik jargonunu taklit 
etmeyen ama gençliğin ruhunu ve hızını yakalayan 
bir dil: 
“Dümdüz giden bir yol… Sanki olimpiyatlardasın. 
Sanki üç adım atlıyorsun. Sanki şöyle şöyle şöyle üç 
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adım sıçrayacaksın ve… İşte, rekor tam orada seni 
bekliyor-ken, içindeki el frenini çekiyorsun. Hızını kes-
meye çalışırken sen, ayağının kabının burnu takılıyor 
bir yere ve sen yüzüstü kapaklanmayayım aman der-
ken, tam da işte düşmekten son anda kurtulmuş-ken, 
elinden uçuyor dondurma.”
İkincisi, Necati Tosuner, yukardaki alıntının da 
çarpıcı bir şekilde yansıttığı gibi “dilin anlatım için 
verdiği olanaklardan yararlanma” ilkesinden çocuk-
lar için yazarken de taviz vermiyor. Küçük okurun 
zekâsına güvenmekle ve onun da “edebiyata” hakkı 
olduğunu düşünmekle kalmıyor, öyle de eyliyor. 
Yeni denemelerde bulunuyor, düşünceyle koşut gi-
den ritmi yakalamak için kelimeleri tire ile bölüyor 
ayakkabıyı ayağa ve kaba ayırıyor ve bunun gibi 
zekâ pırıltılarıyla dolu daha pek çok dil oyununa 
başvuruyor. Ölüme yaklaşan da giriyor öykülerine 
aşık olan da. Biliyor ki benzer bir cesaret gösteren 
genç bir yazarın üstüne takım hâlinde yürüyecek 
olan tutucu Türkçe öğretmenleri, işgüzar editörler 
ve okusun-da-akıllansıncı veliler onun karşısında 
saygıyla önünü ilikleyecek. Anladıklarından değil 
ne yazık ki… 
Sanırım, Necati Tosuner bunun da farkında. Bu yüz-
den sadece dilin değil, rüştünü ispatlamış olmanın 
olanaklarından da yararlanıyor. Ama bunu (yine 
başkalarından farklı olarak) çocuk ve edebiyat için 
yapıyor. Böylece genç okurlar da gurmelik öyküle-
rin tadına varabiliyor. Bu tadı yadırgayan mutlaka 
çıkacaktır. Sonuçta edebiyatta da enfesi algılayan 
duyu organlarımız önce enfes deneyimi içeren bir 
eğitimden geçmesi gerekir. Necati Tosuner’in genç 
kuşaklara ısrarla okutulması gereken bir yazar olma-
sı biraz da bu yüzdendir.
Hiç mi eksiği yok derseniz, var. Murat’ın ağzına “en-
tari” sözcüğü bence oturmamış. Pembe motosikletin 
bir erkek tarafından sürülmesinin espri konusu ol-
ması da “siyasal doğruculuk” cephesinden değerlen-
dirildiğinde cinsiyetçi bir vurgu olmuş.  
Ama yavan bir kitapta karşılaşsam es geçemeye-
ceğim pürüzler, güçlü edebiyatın beni alıp götüren 
akışını bozamıyor…

Dil açıklığı ve akıcılığı
Redaksiyon

Kapak tasarımı
Kağıt ve baskı kalitesi
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Deniz ve arkadaşları felsefe kulübünde 
bazı konuları tartışır: Eleştiri, kavga, öfke 

ve kaygı. Siz de onlarla birlikte düşünerek, 
sıkça kullandığımız kavramları daha iyi 

anlama ve yaşamda karşılaştığımız zorluklar 
üzerine akıl yürütme fırsatı bulacaksınız.

Çocuklarla yürüttüğü felsefe çalışmalarıyla 
tanınan felsefeci eğitmen Özge Özdemir’in 
kaleme aldığı “Çocuklar için Felsefe” serisi, 

çocuklara ilgiyle okuyacakları bir metin 
sunarak felsefeyi ve eleştirel düşünmeyi 

hayata katıyor. 
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“Gerçek, çok büyük ve önemli bir yer. Her şey orada olup biter.”

Çocuklar bazen sonuçlarını hiç hesaba katmadan 
kolayca yalan söyleyebilir. Hatta söylenen yalan, 
istemeden de olsa çocuğun, bir başka çocuğa hak-
sızlık etmesine neden olabilir. Hâl böyle olunca da 
amansız bir suçluluk duygusu gelir oturur çocu-
ğun yüreğine. Yalanın sonucu olarak ortaya çıkan 
bu suçluluk duygusu, devasa bir kaya gibi ezer 
çocuğu: ne gülüp oynamasına ne de huzurlu bir 
uyku uyumasına müsaade eder. Peki, insanın uy-
kularına mal olan bu soyut kavram üzerine, çocuk-
larla nasıl konuşabiliriz? Elbette yine kitaplardan 
medet umabiliriz. Örneğin Thierry Robberecht’in 
Koca Bir Yalan’ı, yalan ve suçluluk duygusunu 
somutlaştırıp göze görünür kılan bir kitap. Ebe-
veynler ve çocuklar için sevimli bir rehber niteliği 
taşıyan bu kitapta “yalan”, illüstratör Estelle Me-

ens’in çizgile-
riyle resmen 
cisimleşerek 
tombul ve mavi 
bir file dönü-
şüyor. Bahçede 
top oynarken 
kazayla mutfak 
penceresinin 
camını kıran 
Mert, bu tom-
bul fili sürekli 
sırtında taşı-
mak zorunda. 
Çünkü babası-
nın kızgınlığı 
karşısında camı 

kıranın kendisi değil, kız kardeşi olduğunu söylüyor. 
Koca bir yalan söyleyen ve Zeynep’i haksız yere suç-
layan Mert’e artık rahat yok tabii. Öyle ya yatakta, 
sınıfta, yemekhanede, top oynarken koca bir fil taşı-
mak hiç kolay değil. Öylesine ağır işte, bir yalanın 
yükünü taşımak. 
Peki, hayatımızı kâbusa çeviren bu fili sırtımızdan 
atmanın, ondan kurtulmanın bir yolu var mıdır? 
Elbette bir yolu var, “gerçeği” söylemek! Tıpkı Mert 
gibi gerçeği söyleyerek fili sırtımızdan atabilir ve 
çabucak hafifleyebiliriz. Çünkü Åsa Lind’in Kum-
kurdu kitabındaki Zackarina’nın dediği gibi “Nasıl 
olduysa öyle söylemeli. Doğrusu neyse onu, gerçeği”. 
Asla uydurmamalı. Çünkü bilge Kumkurdu’na kulak 
verecek olursak “Gerçek, çok büyük ve önemli bir yer. 
Her şey orada olup biter.”  
Ebeveynlerin tutumlarının, çocukları yalana ittiğini 
ya da buna mecbur ettiğini de unutmamalı. Kitapta-
ki babanın öfkesine yakından baktığımızda, Mert’in 
neden “doğrusu neyse onu” söyleyemediğini daha 
iyi anlayabiliyoruz. Çocuklar kimi zaman tökezledi-
ğinde, hatalar yaptığında, yetişkinlerin onlara nasıl 
davrandığı, nasıl bir tavır takındığı çok önemli. Koca 
Bir Yalan biz yetişkinlere de bunu hatırlatıyor.   
Bu arada kitabı Türkçeye kazandıran, Ömer Erduran. 
Ama nedense kitabın künyesinde ya da kapağında 
çevirmenin ismine rastlayamıyoruz. Bunun nedenini 
merak ettiğimi de belirteyim. 

Çizimlerin ifade gücü
Dilin akıcılığı

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi

Koca Bir Yalan
Thierry Robberecht

Resimleyen: Estelle Meens
Türkçeleştiren: Ömer Erduran

Remzi Kitabevi, 32 sayfa

Koca bir yalan söylemek ya da  
sırtında koca bir fil taşımakilk
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Yazan: 
Elif Şahin Hamidi
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 Işıl Şahin ve İnci Özdemir’den 
unutmak, hatırlamak ve 

aile olmak üzerine
 kahkahalı bir roman.
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YAŞAMAK İÇİN OKUYUN

Kaplumbağa Kasabası, 
hayatta yalnız olmadığını ve 

hayallerin gücünü gösteriyor, 
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Özlem Dilber, bu kitabıyla hem çocuklara hem 
yetişkinlere ölümle ilgili pozitif bir kapı aralıyor. 
Çocuklara bu meselenin onları ürkütmeden nasıl 
anlatılabileceğine dair bazı şifreler veriyor.

Özlem Dilber’in yazdığı, Gökçe Yavaş Önal’ın resimlediği Mucizevi Oscar, Haziran 
ayında Çınar Yayınları tarafından yayımlandı. Kitap “İsmim Oscar ve ben mucizevi-
yim. Yani bence bir mucizeye layık görüldüm,” diye başlıyor. Oscar, yaşlı bir sarman 
kedi. Sahip olduğu bir yeteneği var, kimine göre ürkütücü bir yetenek. O, büyülü bir 
saat gibi, karşısındaki insanın ne zaman öleceğini, gününe dakikasına kadar biliyor. 
Oscar, bu yeteneğini bir macera olarak tanımlıyor. Meraklıların yaşadığı bir 
dünyada, pek çok kez yanlış anlaşılan, yorgun biri Oscar. Herkes ona durmadan, 

istedikleri şeylere ne zaman sahip olacaklarını sorup duruyor; oysa 
onun tek bilebildiği, insanların ne zaman o sonsuz yolculuğa çıka-
cakları. 
Oscar doğduğunda annesinin memelerindeki süte, kediotu karıştı-
ğına inanıyor. Yoksa pamuk şekere benzeyen bu hayatın ne zaman 
sonlanacağını bilmesinin nasıl bir açıklaması olabilir ki? Cennete 
değil, bulutlara inanıyor Oscar. İnsanların o uzun yolculuğunun 
bulutlara olduğunu düşünüyor. Çünkü o bir kedi; çimenlere, farele-
re ve süte inanıyor. 
O, kahraman bir kedi. Çünkü insanların bütün kabalıklarına rağ-
men, bir şekilde yanlarına girmeyi ve son yolculuklarına çıkarlar-
ken onları biraz olsun rahatlatmayı başarıyor. Biliyorsunuz kediler 
sadece üç rengi görebilirler ama Oscar, kedilerin göremedikleri 
renkleri titreşimlerden hissedebildiklerini anlatıyor. Pişmanlığın ve 
mutluluğun renklerinin olduğunu söylüyor Oscar. 
Özlem Dilber, bu kitabıyla hem çocuklara hem yetişkinlere ölümle 
ilgili pozitif bir kapı aralıyor. Çocuklara bu meselenin onları ür-
kütmeden nasıl anlatılabileceğine dair bazı şifreler veriyor. Aynı 

Aşkı meşke kavuşturmak...

Yazan: Adalet Çavdar
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zamanda doğada var olan diğer canlıların hayat-
larından bilgiler veriyor. Bu hayatta insanların ne 
kadar şanslı olduğunu, yeryüzündeki diğer canlılar-
dan neden ve nasıl farklı olduğumuzu hatırlatıyor. 
Pişmanlıktan bahsediyor, yalnızlıktan bahsediyor; 
son nefesimizi verirken pişman mı yoksa huzurlu 
mu olacağımıza aslında yaşarken karar verdiğimizi 
söylüyor. Ölüm hiçbir şeyin sonu değil, diyor Oscar; 
hafızamız ve hatıralarımız yolcu ettiğimiz insanları 
yaşatır. Unutmadıkça kimse ölmüş sayılmaz. 
Oscar, son nefesini vermek üzere olan insanların 
hoşlarına gidecek şeyler yapmanın da peşinde. Bir 
hastane odasında bulduğu ve Hindistan adını ver-
diği, hasta ve çok az zamanı kalan bir erkek için bir 
Hindistan çayı bulmaya çalışıyor ve bulup getiriyor 
da... Evet, o yaşlı kahraman bir kedi. Kimi insanlar 
kedilere iyilikle yaklaşırken kimi insanlar ondan 
korkuyorlar ya da hoşlanmıyorlar. Oscar’ın başına 
da çeşitli kazalar, insanlar yüzünden geliyor elbet. 
Örneğin girdiği hastanenin sahibi Burj, ondan pek 
hoşlanmıyor. 
Çok yakın bir arkadaşı var Oscar’ın: Vızıltılı Koli. 
Hem kuş hem arı; geri geri uçabiliyor. Oscar ve Vı-
zıltılı Koli sürekli beraberler. Bu ikilinin insanlar hak-
kında yaptıkları çıkarımlar ise bir hayli ilginç. Yakın 
arkadaş seçimi, aşk, beraberlik, iyilik ve kötülük gibi 
kavramları anlaşılabilir biçimde felsefi olarak tanım-
lıyor. Kimi zaman kafa karıştırsa bile çocuklar için 
akıllarında oluşacak soru işaretleriyle zaman içeri-
sinde öğrenecekleri deneyimler de sunuyor. 
Oscar ve arkadaşı Vızıltılı Koli için hayat 
sandığımızdan çok daha zor. Kaçmak, kovalamak, 
saklanmak, kutulara konulmak başlarına gelen 
sadece ufak şeyler. Onlar insanların inatları ve 
kötülükleriyle uğraşmak zorunda kalıyorlar ve  
bu bildiğiniz gibi hiç kolay değil. 
Mucizevi Oscar’da, Gökçe Yavaş Önal’ın resimleri 
sayfaların daha çok köşelerinde ya da yarım sayfa 
olarak, öykünün karakterlerini canlandırıyor. Re-
simlerde sarı-siyah renkler kullanılmış. 
Dilinin akıcılığı ile hikâye kendisini okutmaya 
devam ediyor. Oscar’ın kendisi, hayat ve canlılar 
üzerine verdiği bilgiler ve felsefi çıkarımları ise 
soru sormayı ve cevap aramayı sağlıyor. Yazının 
başında da dediğim gibi bu kitap hem çocuklar hem 
de yetişkinler için kayıpla başa çıkmanın yolunu ve 
çocuklara ölümü anlatmanın şifrelerini sunuyor.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği 

“Ben Oscar. Kişilerin ne zaman öleceğini bilirim. 
395 yaşında, işe yaramayı seven, kitap okuyabilen, 
Eros ruhlu, sarman ve kahraman bir kediyim. 
Ve bazen eğer şansım yaver giderse aşkı meşke 
kavuştururum.”
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“Dinle… Bir hikâye anlatacağım sana.”

Metinlerin iç içe geçtiği, yazarların çoğaldığı, hatta seslerinin karıştığı kitap-
lara bayılırım. Önümde bir sürü lego varmış gibidir ve ben bu legolarla kitap-
lığın en üst rafına bir merdiven de kurabilirim, kim bilir nerede unuttuğum bir 
kitaba yol da inşa edebilirim… Yuan Huan’ın Kulübesi de elime lego tutuşturan 
kitaplardan oldu. Zira bu kitapta metin içi ve metinler arası göndermeler bolca 
var. İki anlatıcı olması da cabası. Zaten kitapta sık verilen mesajlardan biri de 
hikâyelerle her yere gidilebileceği. Başkahraman İlhami “Hikâyeler arasında bir 
bağlantı mı vardı?”(s.45) diye sorarken kendi kendine, ben pis pis sırıtıyorum. 
Okumaya erinen çocuklara ve yetişkinlere, harflerin kudretini anlatıyor Yuan 

Huan’ın Kulübesi. Bunu tam da modern dünyaya uygun bir yön-
temle, yapay zekâyı işin içine katarak yapıyor. Yapay zekâ benim 
tüylerimi biraz diken diken etse de “makinalaşmaya” çoğu yetiş-
kinden daha yakın duran çocukların (en azından büyük kısmının) 
bu durumu pek tuhaf karşılamayacağını sanıyorum. 
Kitaptaki kimi göndermelerin tek ya da birkaç cümleyle geçilme-
si ise hem metnin tabanını kuvvetlendiriyor hem de onu didaktik 
olmaktan neredeyse kurtarıyor. 

SENI ARIYORLAR
Zümrüt, Caner ve İlhami, kitabın “bu dünyadaki” üç kahramanı. 
Türkçe öğretmenleri altıncı sınıftaki öğrencilerinden her hafta 
bir kitap okumalarını ve ardından onu sınıfta anlatmalarını 
isteyince çocuklar dehşete kapılır. Pazarlıklar sonunda haftada 
bir öyküye dek düşer bahisler. Kahramanlarımız okumayı pek 
sevmez. Bu durumu tartışarak eve dönerlerken bir süredir parkta 
kurulu bulunan sirkin, belediyenin kapatma kararıyla (çünkü 
sirkte hayvanlar çalıştırılıyordur ve hayvanların gösteriye 
çıkarılması yasaktır [yaşasın ilk güzel mesaj!]) apar topar 
ayrıldığını öğrenirler. Sirkten kalan eşya arasında bir telefon 
kulübesi de vardır. İlhami ahizeyi kulağına dayar ve hikâye 

Hikâye içinde hikâye 
içinde hikâye Yazan: Burcu Yılmaz
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“Dinle… Bir hikâye anlatacağım sana.”

başlar: “Dinle… 
Bir hikâyem var 
sana.”(s.19)
İlhami her gün gizli 
gizli dinlediği bu hikâ-
yeleri Türkçe dersle-
rinde, sanki onları bir 
kitaptan okuyormuş 
gibi anlatmaya başlar 
ve Türkçeden ilk defa 
100 alır. Bu arada, yap-
tığı numara anlaşılma-
sın diye bir de yazar 
adı uydurur -ki bu adı 
telefon kulübesinin bir 
yerlerinde okumuştur: 
Yuan Huan. İlhami za-
manla kulübedeki sesi 
sorgulamaya başlar; 
karşısındaki bir bant 
kaydı değil de kanlı 
canlı bir insan mıdır 
yoksa?
Kitabın illüstrasyon-
ları Zülal Öztürk’e ait. 
Genel olarak çizimle-
rin havasından hoşlan-
sam da metin-resim tutarlılığını sarsan bazı şeyler 
var. Altıncı sınıfa giden kahramanlarımız önlük 
giymese, “Üstü Çizilen Çocuklar”daki sakallı, yaşlıca 
yazarın en azından sakalı olsa, Çinli yazar Çinliye 
benzese daha iyi olabilirdi belki. Yuan Huan’ın hikâ-
yelerindeki illüstrasyonlarla kitaptaki öteki illüstras-
yonlar arasında üslup farkı olmasını ise sevdim. “Ge-
ceciler”de bu fark birazcık silikleşse de siyah beyaz 
çizimlerin, karakalemin metnin ruhuna uyduğunu 
düşünüyorum. Öte yandan yayınevi, çizerin adına 
ön kapakta ve üçüncü sayfada da yer verseydi, hatta 
çizerin özgeçmişi de kitapta yer alsaydı daha hakka-
niyetli olurdu.

YUAN HUAN’A GELIRSEK
Yuan Huan bize, birbirine eklemlenen ve edebiyatın 
gücüne övgü olarak okuyabileceğimiz beş hikâye an-
latıyor. “Tünel Kazan Çocuklar” ve “Ara Kat”ı ayrıca 
sevdim. İlk hikâyede, “ağır suçları” olan çocukların 
kaldığı, güvenlik önlemleri had safhada bir hapisha-

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

neye söyleşiye giden 
yazar, çocukların tünel 
kazmasına yardımcı 
oluyor! Kaçtıkları yer-
den dönüp de sayfa-
ların içinden çıkması 
beklenen, “harflere 
tutunan” çocukların, 
kaldıkları koğuşa gö-
türülüp yataklarının 
üzerine bırakılmasını 
çok incelikli buldu-
ğumu söylemeliyim. 
Sertbarut, az konuşup 
pek çok şey anlatıyor 
ve okura “oh be!” de-
dirtiyor. Kurgunun 
kurgusu ihtimalini söz 
konusu eden “Ara Kat” 
ise yazarın “ol”durma, 
okurun boşlukları 
doldurma kudretini 
gösteriyor. Ve kurgu-
daki her kahramanın 
sadece bir tip değil, 
karakter olması gerek-
tiğini de…  
Günümüz çocukları-

nın metinle biraz daha yakından bağ kurabilmeleri 
için kitapta yer aldığını sandığım Aleyna Tilki 
ayrıntısından ise pek hoşlandığımı söyleyemeyece-
ğim. Her yerde karşımıza çıkan veya maruz kaldığı-
mız kişi ya da şeylerle edebi metinlerde karşılaşma-
mayı tercih ederim. Okumayı sevmeyen çocukların 
yer aldığı bir kitapta böyle bir örneği belki bilinçli 
olarak tercih etti yazar… Belki de onların dünyasına 
âşina olduğunu göstermek için. Yoksa “yazıp sus-
tuğum sendin” nedeniyle mi? Cevabını çok merak 
ettiğim bir soru bu. 
Son sözüm okumak için vakit bulamayanlara gelsin: 
Zaman sahiden genişliyor!

Ekim 2019 | 23 
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Sıcacık Bir Yuva, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde, katledilmeleri 
kararlaştırılan hayvanlarını kurtarmak için bir araya gelen çocukların hikâyesini 
anlatıyor. 

Kötülüğün tanımını değiştiren Hitler ve İkinci Dünya Savaşı, dünyanın geride bı-
raktığı en büyük travmalardan biri. Savaş 65 milyon insanın canına mâl olurken, 
hayatta kalanların hafızalarına ise derin acılarla kazındı. Savaşın bir de pek üzerinde 
durulmayan bir trajedisi daha vardı: Savaşın başlamasından hemen önce İngiltere’de 
yayınlanan bir broşür ile bir hafta içinde 750 bin evcil hayvan öldürüldü. Savaşla 
beraber yaşanacağı düşünülen kıtlık ve karartmaları atlatamayacakları endişesiyle 
insanlar, küçük dostlarını elleriyle ölüme teslim ettiler. Yazar Miriam Halahmy’nin 
Türkçede Can Çocuk Yayınları tarafından Sıcacık Bir Yuva ismiyle yayınlanan son 
kitabı, bu trajediye dair dokunaklı bir hikâye. Kitabın çevirmeni, Rasim Emirosma-
noğlu.
İkinci Dünya Savaşı’nın hemen arifesinde Londra’da çok yakın iki kız arkadaş: Tilly 
ve Rosy. Hayatta birbirleri dışında çok sevdikleri birer canlı daha var: Tilly’nin köpe-
ği Bonny ve Rosy’nin kedisi Tinkerbell. Savaşın ayak seslerinin artık çok yakından 

duyulduğu günlerde aileleri Tilly ve Rosy’e, kısa süre içinde Bonny ve 
Tinkerbell’in Londra’daki tüm evcil hayvanlar gibi uyutulması gerektiği-
ni söylüyorlar. En yakın dostlarını savaşın olasılıklarına dahi kurban ver-
meyi kabul etmeyen iki arkadaş, yaşadıkları mahallenin biraz dışındaki 
ormanlık arazide, “gizli yerleri” olarak seçip sıkça vakit geçirdikleri terk 
edilmiş kulübenin Bonny ve Tinkerbell için çok iyi bir sığınak olabile-
ceğini düşünüyorlar. Hayvanlarını ailelerinden kaçırma fikrinin, onların 
ölümüne göz yummaktan daha risksiz olduğuna karar veren ikili, hemen 
ertesi gün bu kulübeyi bir sığınağa dönüştürüyorlar. 

ACIL DURUM HAYVANAT BAHÇESI
Gel gelelim, evcil hayvanların uyutulması gerektiği söylentisi yayıldıkça, 
kulübenin ziyaretçileri de artıyor ve bu “gizli yer” çok kısa süre içinde, 
kendi evcil hayvanlarını da kurtarmak isteyen mahallenin diğer çocukları 
tarafından keşfediliyor. Rosy ve Tilly, hiçbir çocuğu ve hayvanını geri 
çevirmiyor, çünkü sadece Bonny ve Tinkerbell’in değil, tüm canlıların 
yaşamaya hakkı var! Böylece, bu köhne kulübe, çok geçmeden birçok 
türden evcil hayvanın hayatını kurtaran bir yuvaya, bir başka deyişle bir 
acil durum hayvanat bahçesine dönüşüyor. 

“Keşke yetişkinler aptal savaşlarını 
buradan çok uzaklarda yapsa” Yazan: 

E. Nida Dinçtürk

24 | iyikitap



Fakat koşullar oldukça zor. Artık bu gizli ve küçük 
hayvanat bahçesinin bakımı da yetişkinler tara-
fından keşfedilmemesi de kısa sürede kurulan bu 
küçük ekibin en büyük sorumluluğu. Bu zorlu görev 
sırasında verilen kayıplar ve alınması gereken önem-
li kararlar var. İşte savaş, çocukların küçük dünyasın-
da kendini hissettirmeye böylece başlıyor. Fakat bu 
kulübe ve koşulların zorluğu, tüm çocukları ortak bir 
sırda ve görevde buluşturarak aralarındaki duvarları 
da hızla yıkıyor. Bu ana kadar, birbirlerine besledik-
leri ön yargılar nedeniyle hiç yakınlık kurmamış ço-
cukların, bu dayanışmayla yan yana gelebilmeleri ve 
arkadaş olabilmelerinin anlamı büyük. Zira hayvan-
larını bekleyen feci sonun yanı sıra onlar da hayatta 
kalabilmek için ailelerinin yanından ayrılarak kırsal 
bölgelere gönderilecekler. Savaş, şehrin üstüne ya-
ğacak bombalardan fazlasını getirmek üzere: Herkes 
için trajedi.
Miriam Halahmy, Sıcacık Bir Yuva ile hayvanların 
yaşam haklarının kutsallığı kadar, İkinci Dünya 
Savaşı’nın zihinlerin gerisinde kalmış acılarını da 
anımsatıyor. Çocukların, yaşam hakkı paydasına bir-
leşerek cesaretlendikleri ve güçlendikleri bu anlatı, 
savaşa çocuklar gözünden bakarak onların küçük 
dünyalarındaki yankılarına kulak veriyor: “Keşke 
yetişkinler aptal savaşlarını buradan çok uzaklarda 
yapsa, biz de ömrümüzün sonuna kadar burada yaşa-
yabilsek.”(s.116.)
Kitabın tek eksik yanı, karşımıza Almanya’daki Nazi 
teröründen korunmaları için Londra’ya gönderilmiş 
Alman kardeşler olarak çıkan Lotte ve Rudi karak-
terlerinin zayıflığı. Savaştan doğrudan etkilenen ve 
savaşın trajedisini çoktan yaşamaya başlamış bu iki 
karakter, savaşı konu edinen bir kitapta gerektiği 
zenginlikte incelenmemiş gibi görünüyor. Yazar 
da benzer kaygıyı duymuş olmalı ki küçük köpeği 
Hanno’yu kurtarabilmek için bu öyküye dahil olan 
Rudi’nin hikâyesini Sıcacık Bir Yuva’dan üç yıl son-
ra kaleme aldığı, Saving Hanno ismiyle yayınlanan 
kitabında bütünüyle ele alıyor. Bize de en kısa za-
manda Rudi ve Hanno’nun öyküsünü de Türkçede 
okuyabilmeyi dilemek düşüyor.

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
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/tekirkitap www.tekirkitap.com

TÜM KİTAPÇILARDA

BORA̒NIN MASALSI
YOLCULUKLARI

SICACIK BİR SEVGİ HİKAYESİ

DÜNYA̒NIN EN EĞLENCELİ OTELİ

4 kitap Reklam (Reklam).pdf   1   27.09.2019   03:02



Bir eşeğin kazara çifte attığı Cikicik, bir bacağını 
kaybedince Andrea üzüntüden mahvolur...

Bitmek bilmeyen, çok sıcak bir yaz mevsimini 
evde geçirdikten sonra, küçük çocuğun İtalya’da 
bir bağ evinde geçirdiği tatile özenmemek biraz 
zor. Köy hayatına dair bilgileri daha çok “Arkada-
şım Eşek” şarkısıyla edinmiş benim gibi çocuklar 
için, yeşil alana zor rastladığımız şehirlerde geçen 
yetişkinliğimizden bizi biraz olsun uzaklaştıran 
her şey nostalji hislerini kabartıyor.
Tüm dünyada ve ülkemizde polisiye romanları ile 
bilinen Andrea Camilleri’nin çocuklar için yazdığı 
çok az sayıda kitaptan biri olan Tıktıkcik, aslında 

yazarın çocuklu-
ğundan bir anı. 
Kendisiyle yapılan 
bir röportaja göre, 
Afrika’da AIDS 
hastası çocuklarla 
çalışan bir dokto-
run, oyuncakları 
olmayan çocuklar 
için bir öykü yaz-
masını istemesi 
üzerine bu anısını 
kaleme alıyor ve 
kitap sonra Swahili 
diline çevriliyor. 
Türkiye’de Filiz 
Özdem çevirisiyle 
Yapı Kredi Yayın-
ları tarafından ya-
yımlanan Tıktıkcik, 
telaffuzu biraz zor 

gelse de hikâye gelişince anlaşılacak nedenlerden 
ötürü iyi uyarlanmış bir isim. Hikâyenin asıl kah-
ramanı, Cikicik isimli bir civciv. Yazarı temsil eden 
oğlan çocuğu, yaz tatillerinde gittiği dedesinin bağ 
evinde çeşit çeşit çiftlik hayvanlarıyla vakit geçirir-
ken günün birinde yumurtadan yeni çıkmış civciv-
lere denk gelir. Bu civcivlerden bir tanesi dışadönük 
bir yapıya sahip olacak ki oğlana hemen ısınır, hatta 
onun peşinden gelir. Büyükannesine danıştıktan ve 
civcive çok dikkatli davranması öğüdünü aldıktan 
sonra civciv için odasında bir yuva hazırlar. Zaman 
geçtikçe birbirlerinden hiç ayrılmayan bu ikilinin 
keyfi, kaderin bir sillesiyle kaçar. Bir eşeğin kazara 
çifte attığı Cikicik, bir bacağını kaybedince Andrea 
üzüntüden mahvolur ama becerikli amcası imdada 
yetişince kahramanlarımız huzur dolu hayatlarına 
devam ederler.
Giulia Orecchia’nın resimleriyle görsel açıdan da 
etkileyici bir hikâye olan Tıktıkcik, oyuncağı ya da 
oyun arkadaşı olmayan bir çocuğun kendi eğlence-
sini yaratması, başka bir canlıyla dostluk kurması 
ve kötü bir olay yaşadığı için üzülse de çözüm bu-
lunarak her şeyin tekrar yoluna girmesiyle; kitabın 
kaynağıyla da uyumlu olarak sanki bir dedenin hatı-
raları üzerinden hayata rehberlik ediyor. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Tıktıkcik
Andrea Camilleri

Resimleyen: Giulia Orecchia
Türkçeleştiren: Filiz Özdem

Yapı Kredi Yayınları, 98 sayfa

Arkadaşım civciv Yazan: Sanem Erdem
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Hiçbir Yer Dükkânı’na muhakkak uğrayın. Kendinizi sihrin 
sonsuz imkânına bırakın; bir hayal seçin ve arkanıza yaslanıp 
o hayalin nasıl gerçeğe dönüştüğünü seyredin!

Mavi gezegenimizle beraber tüm evren sıra dışı şeylerle 
doludur. Buna rağmen insanlar nedense sadece görmek 
istediklerini görürler. Bilimsel formüllerle açıklanamayan, 
sıkıcı ders kitaplarında yazmayan her şeyden korkma eğili-
mindedirler. Bilinmeyeni yok saymak, kolay gelir çoğu za-
man. Fakat “gözlerini açabilenler” ve merak etmeye cesaret 
edenler için kâinat aslında kocaman bir define haritasıdır…
Domingo Yayıncılık tarafından dilimize kazandırılan ve 
geçtiğimiz aylarda okuruyla buluşan Sihirci Çırağı adlı 
eser, sıra dışı bir hikâyeye davet ediyor bizi. Yazar Ross 
Mackenzie, İskoç Çocuk Kitabı Ödülü’nü kazanmış bu 
romanında, kimsesiz bir çocuğun düşün evreninden ha-
reketle, onun büyülü yolculuğuna eşlik etmeye çağırıyor 
okurunu.
Kitabın başkişisi, Daniel Holmes adında bir çocuk. Babası 
balıkçıymış bir vakit, açık denizlerde kaybolmuş. Annesiyse 
bu acı üzerine ancak iki sene dayanabilmiş. Eğer kimsesiz 
bir çocuksanız -size arka çıkan öğretmenleriniz filan da 
yoksa- okul yolları dikenli ve sarptır. Sistematik olarak ma-
ruz kaldığınız akran zorbalığı, küçümser bakışlar ve aşağı-
layıcı tavırlar sizden başka kimsenin umurunda olmaz. Bir 
mucizenin gelip sizi bu karanlıktan çıkarmasını, yaşamınızı 
değiştirmesini bekler durursunuz. Söz konusu kaygıların 
günlük rutinin bir parçası hâline geldiği böyle bir zamanda, 

Bu dükkânı öğren,
Daniel!

Yazan: Deniz Poyraz
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bir mucize gerçekleşir Daniel’ın hayatında. Te-
sadüfi bir biçimde karşısında beliren bir dükkân, 
tüm yaşamını değiştirmek üzeredir artık.
Bu dükkânı ağaç gibi bir canlıya benzetebilirsi-
niz. Dükkânın uzun basamaklardan oluşan holü, 
ağacın gövdesidir. Bu holden dört bir yana uza-
nan karmaşık geçitlerse ağacın dallarını teşkil 
eder. Bunlardan yüzlercesi vardır ve harikalar, bu 
koridorların ucunda yatmaktadır. Dükkânın sahi-
bi Bay Silver nereyi ziyaret etse, müşteriler oraya 
çekilir. Küçük bir bedel karşılığında perdenin 
arkasına geçmelerine, uçsuz bucaksız yıldızların 
arasında uçmanın, gün batımının rengini tatma-
nın ve hayal gücünün gerçek sınırlarını keşfet-
menin nasıl bir şey olduğunu deneyimlemelerine 
izin verilir burada. Tabii müşterilerin dükkânda 
gördüklerini hatırlamalarına asla izin verilmez; 
yoksa tüm sihir kaybolur! Müşteriler kafaların-
daki neşe parıltısıyla ve belki de hayatlarının 
sonsuza kadar değiştiği duygusuyla buradan 
ayrılırlarken ne dükkânı ne de burada gördükleri, 
şahit oldukları ve deneyimledikleri harikaları 
hatırlayamazlar. İnsanlardan alınan bir parça ha-
yal gücü de dükkânın yeni harikalar yaratmasını 
ve Bay Silver’ın bir sonraki seyahat noktasına 
ulaşmasını sağlar. Venedik, Glasgow, New York… 
Bazen on sekizinci yüzyıldayızdır bazen de günü-
müzde sürer hikâye. Tabii tüm bu gizlilik süreci 
yeni seyahat noktasında en başından başlar.
Daniel ile Bay Silver’ı birbirine çeken ortak bir 
yan vardır: Bir kabadayının ve onun zorbalıkla-
rının gölgesinde bir hayat sürmenin ne demek 
olduğu çok iyi bilmektedir ikisi de. Ayrıca Bay 
Silver göründüğünden de yaşlıdır ve dükkânın 
yükünün omuzlarına çöktüğünü hissetmeye 
başlamıştır. İşte bu yüzden bir yardımcı almaya 
karar verir. Bu yardımcı da Daniel’dan başkası 
değildir elbette. Bay Silver, Daniel’a belki de 
hayatının fırsatını sunmaktadır. Hatta yüzlerce, 
binlerce hayat yaşasa bile belki de karşısına çık-
mayacak bir fırsat: “Dükkânı öğren!” der Bay Sil-
ver, Daniel’a, “…karşılığında, burayı hak etmek için 
çalışacaksın. Sunulan şey bir tatil değil. Uzun so-
luklu bir seyahat değil. Bir fırsat. Belki de bir sınav! 
Burayı hak edecek özel bir çocuk olduğunu ispat 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

edebilirsen, burası 
senin evin olacak.” 
“Dükkânı öğrenmek” 
nedir peki? Bay Silver huşu 
ve hayret ile uğraşmaktadır. 
İnsanlara kaçış sunar, hayal satar. 
Müşterilerine bu dünyada mümkün 
olan her şeye dair büyüleyici anlar göster-
mektedir. Çıktıklarında dükkânı hatırlayama-
salar da yüreklerinin hafiflediğini fark ederler ve 
dünya onlara daha canlı, yeni ve parlak görünür. 
Onlara hayret satmaktadır Bay Silver, harikalar 
taciridir bir nevi. Onun müşterileri, dükkânında 
yaşadıkları deneyim için kâğıt veya madeni pa-
rayla ödeme yapmazlar. Bu dükkânın bedeli, bir 
parça hayal gücüdür. Dükkân, müşterilerin dolup 
taşan hayretlerinden, hayal güçlerinden bir parça 
alır ama asla eksikliğini hissedecekleri kadarını 
değil. Dükkândaki her şeye hayat veren de işte bu 
hayret ve hayal gücüdür. Hayal gücü, tüm sihrin 
kaynağıdır.
Bunca hayalli, hülyalı, sihirli ve görsel yanı yük-
sek sahneyi kelimelerle ifade etmek yoğun bir 
çaba gerektiriyor olsa gerek. Yazar Mackenzie, bu 
anlamda zoru denemiş diyebiliriz. Yüzü geçmişe 
dönük çok katmanlı kurgusunda okura da alanlar 
açarken, herhangi bir soru işaretine yer bırakma-
mak adına çaba sarf etmiş. Fakat yan karakterlerin 
yeterince derinleşemediğini, hikâyenin akışı içeri-
sinde gölgede kaldıklarını belirtmek gerekiyor.
Neticede her an her yerde karşınıza çıkabilecek 
bir dükkân: Hiçbir Yer Dükkânı. Kimsenin hiçbir 
şey satın almadığı, hiçbir şeyin satılık olmadığı 
bir dükkân. Bu dükkâna muhakkak uğrayın. Ken-
dinizi sihrin sonsuz imkânına bırakın; bir hayal 
seçin ve arkanıza yaslanıp o hayalin nasıl gerçeğe 
dönüştüğünü seyredin! Sihirci Çırağı, akıcı anlatı-
mı ve etkileyici finaliyle son yıllarda dilimize çev-
rilen iyi eserlerden biri. İyi okumalar…
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Dünya, milyarlarca bedenle doluysa da hiçbirini alıp 
Murphy’nin yöntemleriyle incelemek olanaklı değil. 
Madem öyle, neden biz kendimiz bir tane inşa etmiyoruz, 
diyen yazar ve okuru hemen kolları sıvıyorlar.

İçerisi bir alem  
doğrusu

Yazan:  
Toprak Işık

Glenn Murphy’yi ülkemiz okuru daha önce Sümük Neden Yeşildir? 
adlı kitabıyla tanımıştı. Bu defaki, İnsan Vücudu - İçeride Neler 
Oluyor?… Kitabın metninden daha az şakacı olmayan çizimler Mike 
Phillips’e ait. Çeviren Emre Yavuz, yayınlayan ise Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları… Kapakta keşke çizerin ve çevirmenin de isimleri 
olsaydı.
“Bedeni İnşa Etmek”, “Kan, Nefes ve Vücudumuzdaki Diğer Pom-
palar”, “Yemek Boruları ve Çıkış Kanalları”, “Deriler ve Kemikler, 
Beynin Merkezi”, “Cevaplar”… Bu altı bölümden oluşan kitap, yazar-
la hayali okurun tatlı atışmalarının ve karşılıklı sorularının  açtığı 
yolda ilerliyor. 
Dünya, milyarlarca bedenle doluysa da hiçbirini alıp Murphy’nin 
yöntemleriyle incelemek olanaklı değil. Madem öyle, neden biz ken-
dimiz bir tane inşa etmiyoruz, diyen yazar ve okuru hemen kolları 
sıvıyorlar. Oluşturdukları iskeletin üzerine kasları bağlıyorlar. Enerji 
yoksa sağlam kemikler, güçlü kaslar hiçbir işe yaramaz. İçeriye 
mide ve bağırsak yerleştirmek iyi fikir ama yetmez. Eksiksiz bir 
sindirim sistemi gerekli. Bu da kasları tek başına hareketlendirme-
yecek. Yakıtı enerjiye dönüştürmek için oksijen şart. O zaman bir de 
solunum sistemine yer açmalı.  
“Peki ama tepeden tırnağa tüm vücudunu saran bu kaslara enerjiyi 
nasıl aktaracaksın?”
Elbette ki dolaşım sistemiyle… Sistemleri üçleyince görev tamam-
landı mı? Yağ, un ve şeker buluştu diye helva kendiliğinden kavrul-
muyor. Bu bedeni kontrol edecek akla, yani beyne ve sinir sistemine 
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ihtiyaç var. İnşa işlemi bununla da bitmeyecek. 
Ortada sadece akıllı bir beden değil, aynı zamanda 
mikroplar, parazitler ve bakteriler için çok lezzetli 
bir yemek duruyor. Onu sarıp sarmalayarak koruma 
görevini de derimiz yerine getiriyor. 
Bu öğretici çabanın sonunda nihayet incelemeye ha-
zır bir insan bedeni var elimizde. İkinci bölüm nefes-
siz başlıyor. Sohbetin konusu anne karnındaki bebek. 
Sahi, o bebek nefes almadan nasıl hayatta kalıyor? 
Açıklama plasenta ile ilgili… Murphy plasentanın 
bu konudaki kritik işlevini anlatmakla kalmıyor, bazı 
ebeveynlerin onu hatıra olarak saklarken, bazılarının 
da pişirip yediği bilgisini veriyor.
Rota kusmaya dönmüşken, Murphy midemizin, 
neden ve nasıl boşaldığını da en ince ayrıntısına 
kadar açıklıyor. Kusmuğun renginin ne kadar hayati 
mesajlar içerdiğini öğrenen biri kesinlikle böylesine 
iştah kesici konulara girdiği için Murphy’yi suçlama-
yacaktır.
Anlaşıldığı üzere, rahatsız edici bilgileri okurla 
paylaşmaktan çekinmeyen bir yazar Glenn Murphy. 
Kanlı sahnelere de bol bol yer vermiş. Kırılan ke-
mikler, yırtılan deriler, vücuttan ayrılan uzuvlar… O 
kadar kanı sebepsiz yere dökmüyor; amacı hep aynı: 
Okuru bilgilendirmek… Kesilen bir kol dikilebilirken, 
kesilen bir kafa için neden aynısı yapılamaz? Kırılan 
bir kemik nasıl kendini onarır? Yanıtlar kitapta…
Beyin ile kalp arasında bir yarışma… Acaba hangisi 
daha çok çalışıyor ve dolayısıyla daha çok enerji har-
cıyor? Biri göğüs kafesinde hiç durmadan pompacı-
lık yapıyor; diğeri ise kafatasının içinde kıpırdama-
dan duruyor. Kimin aklına, yarışı beynin kazanacağı 
gelir ki? Ama öyle… Vücudumuzun en fazla enerji 
harcayan organı oymuş. 
Beyin dediğimiz değerli sinir yumağının içinde 
olup bitenlerin büyük kısmı sırrını koruyor. Yine de 
gizemi çözülenler yeterince şaşırtıcı ve ilgi çekici. 
Amigdala ve hipokampus gibi şöhretten uzak birim-
ler hakkında da önemli bilgiler var kitapta. 
Karate ustalarının beton blokları elleriye nasıl kırdık-
larını öğrenmek isteyen de okuyabilir bu kitabı. İşin 
sırrı pek güzel biçimde açıklanmış. Yine de okura, 
öğrendiklerini denemesi hiç tavsiye edilmemiş. 
Onun yerine, kendininkilere hiç zarar vermeden, 
başka kemiklerle yapabileceği bir deney önerilmiş. 
Okuyan, sirke dolu bir kavanozun içinde bir hafta 

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Konunun işlenişi  
Çizimlerin İfade Gücü 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

bekletilen tavuk kemiklerinin başına ne geldiğini 
mutlaka merak edecektir. Bunu yeterince ilginç bul-
mayacaklar için kitapta başka deneyler de yer alıyor. 
Geçmişteki atalarımızın ayaklarıyla ağaç dallarına 
tutunduklarına bazıları inanmayacaktır. Bugün 
o ayak parmaklarının, dik durmamıza yardımcı 
olduğunu ise kimse inkar edemeyecektir. Çünkü 
Murphy bunu deneysel olarak kanıtlamanın yolunu 
göstermiş. 
Kitaplarının satış rakamları, Glenn Murphy’nin sevi-
len bir çocuk yazarı olduğunu gösteriyor. Eserlerinin 
öğreticilik bakımından verimliliğini sorgulamak da 
olanaksız. Bilgi veren kitapların çocuklar tarafından 
sıkıcı bulunması engelini aşmış bir yazar söz konu-
su. Hayali okuruyla kurduğu diyalogda “Ohaa!” diye 
bir tepkiye yer verebiliyor. Burundan çıkan sıvıyı, 
vücudu sesli biçimde terk eden gazları, sansürsüz 
adlarıyla anıyor. Kuşkusuz Murphy’nin çok sayıda 
genç okurla buluşmasını, rahat anlatımı da kolaylaş-
tırıyordur.
İnsan Vücudu İçeride Neler Oluyor? Gençleri bi-
limsel bilgiyle eğlendirerek buluşturan kitaplardan 
biri. Okuyanlar, bedenlerini daha iyi tanıyıp içeride 
olup bitenleri daha iyi anlayacaklar. Böyle kitapların 
tümü için geçerli olan bir kez daha tekrarlanabilir: 
Asıl hedef kitlenin gençler olmasına rağmen, bi-
limsel merakını canlı tutmuş yetişkinler de keyifle 
okuyabilirler.
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Peki ama kim dinliyor?

En son ne zaman birinin anlattıklarını, lafını 
kesmeden dinlediniz? Onun sorunlarını, aklından 
geçenleri bilmeden, bilmek istemeden… Ya da 
kendi anlatacağınızı aklınızda evirip çevirmeden, 
ötekilerin ihtiyaçlarını ön planda tuttunuz? Biz 
yetişkinler nedendir bilinmez her geçen gün ya-
şadığımız hayatın, sorunların ve soruların diğer-
lerininkinden daha özel, daha önemli ve öncelikli 
olduğunu düşünüyoruz. 
Philip C. ve Erin E. Stead’in imzalarını taşıyan 
Ayı’nın Anlatacak Bir Hikâyesi Var’da, adı üzerin-
de: Ayı’nın anlatmak istediği bir hikâyesi var. Ama 
dinleyecek birilerini bulacak mı? Peki ya diğer-
lerinin önceliklerine saygı gösterip, ilkin onların 
ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayacak mı? Siz, hiç 
içinizi yiyip bitiren bir anlatma isteğiyle savaştınız 

mı? Hem de 
kıştan bahara 
uzun bir uyku 
süresince 
anlatamayaca-
ğınızı bilerek. 
Sonuçta kış 
yaklaşıyor…
Aslında hikâ-
yenin iki tarafı 
var. İkincisiyse 
“hayır” demeyi 
bilenlerin 
açısı. Her şeyi 
kendi öncelik-
lerimize göre 

yaşadığımız dünyada aynı zamanda hayır demeyi 
bilmeyen bireyler olarak da savaş veriyoruz. Kim bi-
lir belki ikisi birbirinden çok da ayrı değildir. Denge 
öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken şeyler konusun-
da akla ilk gelen olmasa da… 
Ayı hikâyesini anlatmak için kime gitse, ona yardım 
ederken bulur kendini. Mesela minik Fare’ye tohum 
toplaması için; Ördek’in doğru yöne uçmasına yar-
dımcı olmak için; Kurbağa’ya uyuması için sıcak bir 
yer bulma konusunda… Ama o tüm bunları yapar-
ken kış geliverir ve artık uyumaktan başka yapacak 
bir şey yoktur. Neyse ki yine bahar gelecek, dostlar 
birbirine kavuşacak. Yapılacak işlerden önce, Ayı’nın 
hikâyesini nihayet dinleyebilecekler. 
Hikâyenin sürprizini bozmak pahasına insanın yüzü-
ne kocaman gülümseme yerleştiren sonunu anlat-
madan bitiremeyeceğim.  Herkes bir heves Ayı’nın o 
çok önemli hikâyesini dinlemek için yerine yer-
leştikten sonra kimsenin beklemediği bir şey olur; 
Ayı hikâyesini unutur! Çünkü hiç kuşkusuz “kış bir 
Ayı’nın hatırlayabileceğinden çok daha uzun sürer.” 
Sonra ne mi oluyor? Tüm kış hevesle bekleyen sonra 
hikâyesini unutan Ayı için arkadaşları bir araya gelip 
hatırlatmaya çalışıyorlar. Ama aslında Ayı’nın dinle-
mek isteyenler için hâlâ bir hikâyesi var: Hikâyesini 
arkadaşlarına anlatmak için heveslenirken tüm kış 
uyuyup hikâyesini unutan bir ayı üzerine… 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Ayı’nın Anlatacak Bir Hikâyesi Var
Philip C. Stead

Resimleyen: Erin E. Stead
Türkçeleştiren: Esin Uslu

Yapı Kredi Yayınları, 32 sayfa

Herkesİn anlatacak  
bİr hİkâyesİ var
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Burcu Arman
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Yazan: 
Burcu Arman

“Karanlık hiç de korkulacak bir şey değil. Hatta karanlığa ihtiyacımız var. Çünkü 
karanlık olmasa ışığı göremezdik. Ve bütün o güzel gölgeleri de…”

Nehir, Ayıcık Kozmos’u bu sözleriyle karanlığın 
güzel yanlarını fark etmeye ikna edebilecek mi?
Pearson Yayınları tarafından basılan son kitabı 
Karanlıkta Küçük Bir Işık ile Marie Voigt, ilk kez 
Türkçede! Resimli kitaplarıyla pek çok dile çevri-
len Voigt, aynı zamanda bir illüstratör.
Voigt’un ilk kitabı, henüz Türkçeye çevrilmemiş, 
Red and the City geleneksel bir masalın orijinal 
kurguyla yeniden ele alınışını başarıyla gerçek-
leştirmişti. Bildiğimiz o klasik “Kırmızı Başlıklı 
Kız” masalı, mekân olarak şehre taşınmış ve “şehir 
kurtları” arasında yeni bir ironi yaratılmıştı.

Klasik ve tekrarlanabilir olana yeni alt temalar ek-
leyerek, onlara yeni formlar kazandırmayı kendine 
“dil” edinen yazar bu kez, ilk bakışta karanlık korku-
sunu ve arkadaşlık iletişimini ele aldığını düşündü-
ğümüz kitabında, bize farklı alt temalar kurgulatıyor. 
Çizim gücüyle mekân hareketliliği sağlayan Voigt, 
bu güç kurguyu başarıyla tamamlamış.
Resimli kitaplarda, karanlık korkusu oldukça yaygın 
görülen bir tema. Voigt ise kurgusal metayı, korku-
nun gölgesinde bırakmamış. Onu almış, çocukluktan 
yetişkinliğe uzanan birey olma yolculuğu içindeki 
“yeni dünya” algısına emanet etmiş. Bunu yaparken, 
kitapta “İsimsiz Mağara” olarak adlandırılan mekân-
la da kendi içimizde geçmemiz gereken o yerin 
gerekliliğinin altını çizmiş. Artık “birey” dediğimiz, 
çocukluktan programlanan bir düzenek. Voigt tabii 
ki bunu savunmak yerine şu sözü sıkıştırıyor satır 
aralarına: Yeni düzen dünyasında artık kişi olabilmek 
için daha çok şey denemek gerekli.  Bu gereklilikte 
korkularımız, uykuya dalmadan önce başucumuza 
emanet edebileceğimiz gömlekler değil.
Korkularımızı hikâyeleştirip kendimize tekrarlamak-
tan öte, içimizdeki ışığı hikâyeleştirip, onu beslemeli 
ve korktuklarımızın üstüne salmalıyız. Üstelik kor-
kuların yaşı ya da belirgin nedenleri olmasına gerek 
yok! Yaşadığımız dünya, bize zaten büyük birer 
korku çemberi hediye etmekte. Bu yüzden Voigt’un 
çemberi aydınlatmak için gerekli gördüğü içimizde-
ki ışık, sandığımızdan da ulaşılabilir ve elzem.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Karanlıkta Küçük Bir Işık
Marie Voigt

Türkçeleştiren : Melike Hendek
Pearson Yayınları,  32 sayfa

Biraz aydınlık...
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“Çünkü iyi anlatılmış bir hikâye her zaman hedefine ulaşır ve iyileştirici bir gücü vardır.”

Çocuk filmle buluşunca Yazan:  
Özlem Toprak

Çocukken yaptığımız her şeyin ilk olmaktan kaynaklanan özel bir büyüsü vardır. 
Bu anlamda ilk izlenilen filmlerin anısı, tadı da bir ömür bizimle kalır. Film eleştir-
meni, gazeteci, yazar ve senarist Burak Göral da belli ki bu gerçekten yola çıkarak 
Çocukla Sinema - Çocuklarınız için Film Seçme Rehberi başlıklı çok özel bir başvu-
ru kitabı yazmış. Doğan Kitap etiketiyle yayımlanan 338 sayfalık kapsamlı kitap, 
3-12 yaş arasındaki çocukların duygusal gelişimine uygun olan filmleri tavsiye 
eden bir rehber niteliğinde.
İki-üç yıllık bir emeğin ürünü olan Çocukla Sinema’da, Göral’ın seçtiği ve yaş 
gruplarına göre özenle sınıflandırılmış 52 film ayrıntılarıyla tanıtılırken, çizgi dizi, 
roman ve oyun uyarlamaları, fantastik maceralar ve animasyonlar için de özel bö-
lümler ayrılmış. Her film teması ve hikâyesiyle anlatılırken, benzer konulu diğer 
filmlerin önerildiği bölümlerle zenginleştiğinden, liste kendi içinde üçe katlanıyor. 

BAŞROL GENÇ SINEMASEVERLERIN!
Çocukla Sinema, filmin sadece izlenen değil, üzerine konuşuldukça 
büyüsü devam eden bir deneyim olduğu fikriyle hazırlanmış. Bu an-
lamda çocukların izlediği filmlerle ilgili düşüncelerini, filmdeki hangi 
karakteri neden sevdiklerini, filme kaç yıldız verdiklerini ve filmden 
ne öğrendiklerini yazmaları için tasarlanmış özel etkinlik sayfaları da 
yaratıcılığı teşvik ediyor. 
Burak Göral, bir yandan profesyonel olarak senaryo danışmanlığı ya-
parken senaryo yazımı ve film analizi dersleri de veriyor. 2015’ten beri 
festivallerde ebeveynlere çocuk ve sinema ilişkisi üzerine eğitimler 
veren, çocuklarla film izleme etkinlikleri yapan yazarın; Dostlarım Al 
Pacino ve Sadri Alışık (2002), Hollywood (2003), Neden Bazı Filmler 
Daha İyi? (2008) adlı kitapları ve çekilmiş üç sinema filmi senaryosu 
bulunuyor.
Alana bu denli hâkim olan yazar, oğlu Emre’ye ithaf ettiği bu kitabın 
çıkış noktasını kişisel deneyimine dayandırarak şöyle paylaşmış: “Aki-
ra Kurosawa’nın Yedi Samuray filmini oğlumla izlediğimizde o daha 8 
yaşındaydı. Elbette iki bölüme ayırarak izlemiştik. Malum çok uzun bir 
film ve güçlü evrensel mesajına rağmen bize çok uzak bir kültür ve za-

Ç
oc

uk
la

 S
in

em
a

Ç
oc

uk
la

rı
nı

z 
iç

in
 F

ilm
 S

eç
m

e 
Re

hb
er

i
Bu

ra
k 

G
ör

al
D

oğ
an

 K
ita

p,
 3

38
 s

ay
fa

34 | iyikitap



mana ait. Yine de sinema tarihinin bu en önemli film-
lerinden birini daha o yaşta hiç sıkılmadan izlemişti 
oğlum... Çünkü iyi anlatılmış bir hikâye her zaman 
hedefine ulaşır ve iyileştirici bir gücü vardır.”
Kılavuz kitap; “Yumurcak”, “Oz Büyücüsü”, “Neşeli 
Günler”, “Yağmur Altında” gibi klasiklerden “E.T”, 
“Yıldız Savaşları”, “Kutsal Hazine Avcıları” gibi türü-
nün unutulmazları arasına giren filmlere ve oradan 
da “Mucize”, “Orman Çocuğu”, “Hugo” gibi çağdaş, 
özgün yapımlara kadar çok farklı bir yelpaze içeriyor. 
Göral’ın zamana direnen klasiklere yer vermesi, film-
lerin de tıpkı aile yâdigarları gibi kuşaktan kuşağa 
aktarılır olduğunun kanıtı. Bu hâliyle aslında minik 
arkadaşınızla konuşurken, kendi çocukluğunuzu da 
bugüne çağırmış olacaksınız. Zaten yazarın vurgusu 
filmin sadece sanatsal değeriyle sınırlı kalmayacak 
kadar derin bir derde işaret ediyor: “İyi ve doğru 
filmlerle büyüyen çocukların daha vicdanlı, daha 
duygusal, daha kişilikli, daha anlayışlı, daha çevreci 
ve daha zeki olacağını düşünmek mümkün. Giderek 
vahşileşen bu dünyada böyle büyüyen çocuklara her 
zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olacak, orası 
kesin!”
DIJITAL ÇAĞDA SANATLA BULUŞMANIN 
IPUÇLARI
Sözcü gazetesinden Sercan Meriç’le yaptığı söyleşi-
de Göral, kitabın hazırlık sürecini şöyle paylaşmış: 
“Bu listede çocukların filmleri neden izlemeleri gerek-
tiğini, kaç yaşında izlerlerse daha faydalı olabilece-

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Konunun işlenişi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

ğini, o filmlerin aslında tematik olarak ne anlattığını 
ve çocukların hayatı daha iyi anlayabilmeleri için bu 
filmleri nasıl kullanabileceğimizi anlattım. İki türlü 
çalışma yaptım. Dijital çağ ve çocuk ilişkisi üzerine 
çok araştırma yaptım. Çocukların videolarla kur-
dukları iletişim üzerine de öyle… Filmlerin ülkelerde 
aldığı yaş sınıflandırmaların hepsine baktım, kriter-
leri ortaya döktüm. Biraz da Türk toplumunun nelere 
daha çok önem verdiğine baktım. Toplumumuzdan 
giderek görmekte zorlandığımız şeyler de var; neza-
ket, hoşgörü, merhamet gibi… Bu gibi temaların hangi 
filmlerde daha çok işlendiğini sıraladım. Sadece bir 
film eleştirmeni olarak değil, bir ebeveyn hassasiye-
tiyle bu kitabı kaleme aldım.”
Dijital çağın çocuklarını ticari amaçlı çarpıcı vide-
olardan, kaba, cinsiyetçi ve küfür dolu yerli komedi 
yapımlarından konulu filmlere, oradan kitaplara doğ-
ru çekmek zorlu bir uğraş. Doğru zamanda çocukla 
buluşan doğru film bu açıdan mucizevi bir güce 
sahip. 
Çocukla Sinema kitabını bir başlangıç olarak kabul 
ederseniz, bir süre sonra kendi sevdiğiniz ve paylaş-
mak istediğiniz film listelerini de çıkarır hâle gele-
ceksiniz. Anıları ve umudu beslemenin bundan daha 
keyifli bir yolu olmasa gerek… 



Hikâyelerle bütünleşen çizimlere bakarken, başka hikâyeler kurmak da mümkün. 
Çocuk okur için bu resimlerle yeni maceralara atılmak çok kolay. Çünkü tüm 
çocuklar Tireks kadar güçlü, Diplo ve Anki gibi kahramandır.

Pierre Gemme’in yazdığı, Jess Pauwels’in resimle-
diği “Dinozor Okulu” dizisi, ilk okuma çağındaki 
çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefle-
yen bir çalışma. Çocukların okul hayatında karşıla-
şabilecekleri sorunları, bir grup sevimli dinozorun 
maceralarıyla dile getiren dizi kitaplarının isimle-
riyse şöyle: Stega’nın Doğum Günü, Kahraman Dip-
lo, Anki Sudan Korkuyor ve Trise Kimi Seviyor?
Kitaplarda dinozor Anki’nin sudan korkması, ar-
kadaşlarının Diplo’nun boyuyla dalga geçmesi, 
Para’nın en yakın arkadaşını kıskanması ve doğum 

günü çocu-
ğu Stega’nın 
en mutlu 
gününde 
yaşadıkları, 
rengârenk 
çizimlerle 
anlatılıyor. 
Ve elbette, 
her öyküde, 
Dinozor 
Okulu’nun 
öğretmeni 
Bayan Pte-
rodaktil de 
yer buluyor 
kendine. 
Ancak 
dizinin, öz-
günlük ve 
yaratıcılık 
açısından 

sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum. Dinozorlar dün-
yasının renkli ve sevimli kahramanlarının, çocuklar 
tarafından çok sevileceğine şüphem yok. Dizinin, bu 
avantajı, daha özgün kurgular ve farklı dinozor karak-
terlerle zenginleştirmiş olmasını dilerdim.
Öte yandan, Dinozor Okulu’nda yaşanılan sorunlar 
karşısında, Bayan Pterodaktil ile çizilen eğitimci tip-
lemesi de beni biraz rahatsız etti. Öğretmenin, sorun-
lara yaklaşımı çözücü ve yönlendirici olmaktan uzak 
gibi. Daha çok otorite kurma ve ceza hatırlatmalarıyla 
ilerliyor diyalogları. Örneğin, Kahraman Diplo öykü-
sünde geçen iki diyaloğa bakalım: “‘Bu kadar yeter!’di-
ye bağırdı Bayan Pterodaktil. ‘Böyle devam ederseniz 
yıl sonu yanardağ yürüyüşünü iptal edeceğim!’”
“Hemen aşağıya in! Yoksa ben gelip indiririm ve ceza-
landırılırsın.”
Bir başka örnek Anki Sudan Korkuyor kitabından 
gelsin. Emniyet sarmaşığına bağlanmak istemeyen 
öğrencisi ile ilgili çözümü şöyle Bayan Pterodaktil’in: 
“Öğretmenin onu zorla oturması gerekti.”
Bir eğitimci olarak, bu karakterin bahsettiğim sorun-
larla tanımlanmış olması üzerine uzun uzun konuş-
mak istesem de Jess Pauwels’in resimlerinin güzelliği 
beni durduruyor. Hikâyelerle bütünleşen bu çizimlere 
bakarken, başka hikâyeler kurmak da mümkün. Çocuk 
okur için bu resimlerle yeni maceralara atılmak çok 
kolay. Çünkü tüm çocuklar Tireks kadar güçlü, Diplo 
ve Anki gibi kahramandır.

Dilin akıcılığı 
Öykülerin özgünlüğü 

Kahramanların işlenişi 
Çizimlerin ifade gücü

Dinozor Okulu 
Kahraman Diplo, Anki Sudan Korkuyor, 

Trise Kimi Seviyor, Stega’nın Doğum Günü
Pierre Gemme • Resimleyen:  Jess Pauwels

Türkçeleştiren: Esra Okutan
Hep Kitap, 32 sayfa

Dinozorsever çocuklar buraya...
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Fatma Taştan
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Rayka Kumru’dan
çocukları olduğu kadar yetişkinleri de 
aydınlatacak bir kitap: Hoş Geldim

 

Çocukların sıkça sorduğu sorular listelense en üst sırada dünyaya nasıl geldikleri
 sorusu yer alır. Bu soruya nasıl cevap verecekleri ise yetişkinler için bir muamma.

Onur Sipahi’nin resimlediği Hoş Geldim nasıl doğduğunu sorgulayan çocukların merakını 
giderdiği gibi bu soruya nasıl yanıt vereceğini bilemeyen yetişkinlere de rehberlik ediyor.    

  Ekim’de

 raflarda!



Türkiye’den ve Dünya’dan Haberler
Neler oluyor neler!

Hazırlayan: Ceyhan Usanmaz

Kobe Bryant’tan  
peş peşe kitaplar
NBA’in Los Angeles Lakers takımında oynadığı yirmi senede, 
beş şampiyonluk yaşayarak efsane hâline gelen Amerikalı 
basketbolcu Kobe Bryant, 2016 yılında emekliye ayrılmıştı. 
Böylesi başarılı bir kariyerin ardından emeklilik günlerinde 
ne yapacağı her daim merak uyandıran ünlü basketbolcu, 
edebiyat dünyasına sağlam bir adım atmış gibi görünüyor! 
Bu yılın Mart ayında The Wizenard Series: Training Camp isimli, 
merkezinde basketbolcu beş gencin hikâyesinin yer aldığı bir 
kitapla karşımıza çıkmıştı Kobe Bryant. Geçtiğimiz ay içinde 
de yepyeni bir kitap daha yayımladı. Legacy and the Queen 
isimli yeni kitapta bu sefer, fantastik bir tenis turnuvası söz 
konusu. 
Görünen o ki, insanın içindeki güce, takım ruhuna, 
potansiyele, başarma azmine vurgu yapan hikâyeleri tercih 
ediyor hep Kobe Bryant. Önümüzdeki Kasım ayı ortasında 
yayımlanması planlanan yeni kitabı Epoca: The Tree of Ecrof ’ta 
da benzer bir tema işleyecekmiş. Bu arada Kobe Bryant, her 
üç kitabın da tematik yapısını belirleyen isim; hikâyeleri ise 
ödüllü yazarlar (Wesley King, Annie Matthew, Ivy Claire) 
kaleme almış.

İthaki Çocuk’un  
ilk kitapları
Uzun zamandır özellikle bilimkurgu, korku, fantastik edebi-
yat odaklı yayın anlayışıyla Türkçede bu alandaki önemli bir 
boşluğu dolduran İthaki Yayınları, Eylül ayıyla birlikte yeni bir 
“marka” oluşturduğunu açıkladı: İthaki Çocuk. 

Aslında geçtiğimiz yıllar 
içerisinde birçok çocuk 
kitabı yayımlamıştı İthaki, 
ama anlaşılan, İthaki Çocuk 
adı altında daha planlı ve 
çok daha geniş kapsamlı 
bir yayın programı bekliyor 
bizleri. İthaki Çocuk’un ilk 
kitapları, raflardaki yerini 
aldı bile: Roshani Choks-
hi’den Aru Shah ve Zamanın 
Sonu, Pınar Göçer’den 
Kapadokya Perileri, Nehir 
Yarar’dan Esrarengiz Saat ve 
Samed Behrengi’den Küçük 
Kara Balık.
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A’dan Z’ye Metallica... 
Heavy metal müzikten söz ediyorsak, Metallica grubunu da 
oraya bir şekilde dahil etmemiz gerekiyor, olmazsa olmaz! 
Son zamanlarda ismini eskisi kadar sık duymuyorduk maale-
sef ama şimdi Metallica’yı tanımak ve tanıtmak için, yakın bir 
zaman içinde elimize harika bir kitap geçecek gibi görünüyor. 

Metallica’nın Howie Abrams ile birlikte kaleme aldığı The ABCs 
of Metallica isimli çocuk kitabının, 26 Kasım itibariyle satışa çıka-
cağı açıklandı. Adından da az çok anlaşılabileceği gibi kitapta, 
A’dan Z’ye maddeler hâlinde grubun tarihi anlatılıyor. Michael 
“Kaves” McLeer’in illüstrasyonlarının eşliğinde, grubun ilk to-
humlarının atıldığı garaj günlerinden dünya çapında milyonlar 
satan albümlerine dek... Alfabetik bir tarihçe.

Heavy metal’cilerin, 
rock gruplarının 
toplumsal meselelere 
olan hassasiyeti bilinir. 
Kimi zaman şarkı söz-
leriyle dikkat çekerler 
sorunlara, kimi zaman 
da verdikleri yardım 
konserleriyle çözüme 
ilişkin somut adımlar 
atarlar. The ABCs of 
Metallica kitabı da bu 

geleneği devam ettiriyor. Kitaptan elde edilecek gelirin önemli 
bir kısmının, açlıkla mücadele eden All Within My Hands vakfı-
na bağışlanacağı açıklandı çünkü. 

(Ayrıntılı bilgi için: metallica.com)

2011’den beri geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye’nin dört 
bir yanından 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Zeynep Cemali 
Öykü Yarışması’nın 2019 sonuçları açıklandı. 
Bu yıl “yalan” temalı öykülerin kabul edildiği yarışmada 3 genç 
öykücünün eseri ödüle değer gördü: Mersin’den “Çok ‘Çok...’” öy-
küsüyle Ayşe Ezgi Döm (8. sınıf), Ankara’dan “Ortalık Karıştı” öy-
küsüyle Batu Özdemir (7. sınıf) ve İstanbul’dan “Amca” öyküsüyle 
Elif Osmanağaoğlu (7. sınıf).
Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2020 yılı temasının da şimdi-
den belli olduğunu hatırlatalım. “Özgürlük” temalı öykülerin ka-
bul edileceği 2020 yılı yarışmasına son katılım tarihi ise 20 Mayıs.
(Ayrıntılı bilgi için: gunisigikitapligi.com)

Zeynep Cemali Öykü Yarışması 2019 kazananları belli oldu!

Hippo Kitap’tan 
merhaba!

Çocuk edebiyatına yepyeni bir yayınevi katıldı. Aras Yayın-
cılık tarafından geliştirilen bir yayıncılık girişimi olan Hippo 
Kitap’ın ilk kitapları yayımlandı bile. Yayın anlayışlarını şöyle 
özetlemişler: “Çocuk edebiyatına bakış açımız, çocuğa bakış 
açımızla iç içe. Çocukların geleceğin teminatı olduğu klişesini bir 
kenara bırakıp çocukların şimdi, tam da çocuk olarak var oluşlarını 
önemsiyoruz. Bu nedenle çocuklara üstten bakmayan, onlara bir 
şeyler öğretme çabası içine girmeyen, didaktik olmayan, edebi değeri 
yüksek, alt metinleri zengin kitapları çocuklarla buluşturmak üzere 
yola çıktık. Toplumsal meselelere değinen, gözümüzün önündeki 
çocuk işçiliği, yoksulluk, göçmenlik, ailesi tarafından bakılamayan 
çocuklar, varoluşsal soruların cevaplarını arayan meraklı çocuklar 
gibi konuların işlendiği, aynı zamanda dostluk ve sevginin yol göste-
riciliğinde, okula başlama, büyüme sancıları gibi kaygılara değinen 
kitaplar önceliğimiz. Bunun yanı sıra farklı bakış açıları sunan, 
duyguların çeşitliliğini hatırlatan, çocukları oyuna davet eden, 
eğlenceden taviz vermeyen, resimleriyle sanatın kapılarını açan 3-8 
ve 8-12 yaş arası çocuklar için özenle hazırlanmış kitaplarıyla Hippo 
Kitap karşınızda!”

(Ayrıntılı bilgi için: hippokitap.com)
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D.G: Kirpi Masalı sizin ilk çocuk kitabınız. 1974’te 
Redhouse Yayınevi tarafından basılıyor ve “Türki-
ye’deki resimli çocuk kitaplarının ilklerinden, öncü-
lerinden” yorumu ile tanıtılıyor. Öyküsüyle, yenile-
diğiniz resimleriyle bugüne ulaşmış, hâlen basımı 
yapılan özel kitaplardan biri Kirpi Masalı.
Kirpi Masalı’nı hangi tür resimli çocuk kitapları 
kategorisinde değerlendirebiliriz? Yayınlandığı dö-
nemde bu kategorideki resimli çocuk kitaplarının 
durumu nasıldı? 
C.G: “Resim Kitap”; resimli kitap veya resimlenmiş 
kitaptan apayrı. Sayfalarında metin (varsa) resimlere 
eşlik ediyor. Ülkemizde Desen Yayınlarının kitapları 
gibi. Kirpi Masalı’nı yayımlayan Redhouse Yayınevi 
de zaten Amerikan kurumu idi. 
Resimli dergiler veya resimlerin eşlik ettiği Ayşegül 
gibi kitaplar ve eğitime yardımcı olan “Cin Ali” dizisi 
vardı o günlerde. Belki de ekonomik nedenlerle 
yayınevleri resimli baskılardan uzak duruyordu.

D.G: Kazandığınız bir bursla 1979 Dünya Çocuk  
Yılı’nda “Uluslararası Çocuk Yılı Yayınlar Sempozyu-
mu”na katılmışsınız. O yıllarda Türkiye’deki çocuk 
kitapları ile sempozyuma katılan ülkelerdeki çocuk 
kitaplarını kıyasladığınızda neler dikkatinizi çekmişti?

sa
ha

f 
dü

kk
ân

i Hayal desenlerden  
çocuk kİtaplarına

Söyleşi:

Doğan Gündüz- Can Göknil

Can Göknil hayata sanatın penceresinden bakan çok yönlü bir sanatçı.  
Resim, gravür baskı, heykel, çocuklar için resim kitaplar, öyküler ürün verdiği 

alanların bir kısmı. Dokunduğu, düşündüğü, hayal ettiği her şeyi sanatıyla 
yoğuran Can Göknil ile ürettiği çocuk kitapları üzerine Doğan Gündüz söyleşti.

Doğan Gündüz: Öncelikle bu yoğun günleri-
nizde söyleşi talebimi kabul ettiğiniz için çok 
teşekkür ederim. 1970 yılında New York’ta Dell 
Publishing’te çalışıyorsunuz. Bir gün kitapçıları 
gezerken Leo Lionni’nin Frederick adlı kitabını 
görüyorsunuz. Ardından resimli çocuk kitapları 
dünyasının ışığı sizi de sarıyor. Resimli çocuk ki-
taplarına yönelmeniz, bu alanda çalışmaya karar 
vermeniz nasıl oldu?
Can Göknil: New York Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi’nden resim dalında yüksek lisansımı 
tamamlamış olmama rağmen, New York’da genç 
ressam olarak para kazanmam imkânsızdı. Elim 
kalem tuttuğu için grafik eğitimi alarak, grafikerli-
ğe yönelmiştim. (Bilgisayar grafiğinin keşfedilme-
diği yıllardı.)  Derken Fare Frederick çıktı karşıma. 
Leo Leonni’nin ve benzer sanatçıların kitaplarını 
tanıdıkça ben de sanatımı çocuklara yönlendire-
bileceğimi çok net gördüm. Fare Frederick sanatı 
yüceltiyor, çocuklara yaşamda sanatın, ekmek ve 
su kadar gerekli olduğunu söylüyordu. Çocuksu 
ruhum ve naif çizgilerimle, sanat eğitimim ve 
mizah yönümle, epeyce de araştırma yaparak tab-
lolarımın yanı sıra çocuklara da resim yapmaya 
başladım. Bir yetişkin olarak çocuk kitaplarımla 
eğitime katkı sağlamak da hoşuma gidiyor.
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C.G: A.B.D., Japonya, İspanya, Hollanda, Almanya 
(Batı) ve Kuzey ülkeleri dışında çocuk kitabı ko-
nusunda geri kalmışlık hemen göze çarpıyordu. 
Ülkemiz de öyle. (Fransa’nın o tarihteki durumunu 
bilmiyorum.)

DG: Meral Alpay, 20 Ocak 1988 tarihli Cumhuriyet 
gazetesindeki yazısında Frankfurt Gallus Kütüpha-
nesi’nde resimli kitaplarınızın orijinallerinden oluş-
turulan sergi için “resimle edebiyat yapılabildiğini, 
çağdaş Türk çocuk edebiyatının bu alanda evrensel 
olanı yakaladığını kanıtladığını1” belirtiyor. Ne dersi-
niz resimle edebiyat yapılabilir mi?
C.G: Resim iletişim biçimidir. Resimle anlatım yani 
görsellik, estetik sınırlarında kaldığı sürede sanattır, 
edebiyat sözcüklerin birleşimindeki estetik duy-
gudur. Prof. Dr. Meral Alpay’ın söylediği sözlerin o 
tarih için geçerli olmadığını düşünüyorum. Çocuk 
edebiyatında görselliği desteklemek için yazmış ola-
bilir. O, çocuk edebiyatının gelişmesi için çok çalıştı.

D.G: Türkçede özel tasarlanıp resimlenmiş pek fazla 
alfabe kitabı yok. Bilmeceler ile ABC kitabınız, içer-
diği her harf için bir resim ve bilmeceyle çocukların 

1  Can Göknil Yaşamı ve Sanatı, Erten Oğuz, Bozlu Sanat Yayınları, 
İstanbul,2018, s.209

harflerle tanışmasını sağlayan özel bir kitap. Bu alfa-
be kitabını hazırlama fikri nereden çıktı?
C.G: Öz kültürümüzün ürünlerini, halk dilini, sözlü 
geleneklerimizi önemsiyor, çocuklarımıza tanıtmak 
ve benimsetmek istiyorum. Bizim ürünlerimizin di-
ğer ülkelerinkinden farkı öz kültürümüzdür.

D.G: Herhangi bir Can Göknil resmine baktığımızda 
tarzınızdan resmin size ait olduğunu kolaylıkla anla-
yabiliyoruz. Bir kitap için yapılan resim her ne kadar 
metnin anlamını okuyucu açısından zenginleştirse 
de aynı resmi, metinden bağımsız ele aldığımızda 
çoğu kez resim daha da özgürleşmekte, zenginleş-
mekte. Hiç kitaplarınızdaki metinlerin, resimlerinizi 
sınırladığını düşündüğünüz oluyor mu?  
C.G: Baş cümleniz çok önemli, gerçek sanatçı kendi-
sine ait ifade tarzını oluşturmuş kişidir ve bu olgun-
luğa ulaşmak yıllar alabilir. Yazan, resmeden aynı 
kişi ise uyumsuz bir durum varsa, söz konusu kitapta 
metni veya resmi değiştirmek mümkün.

D.G: Genelde 3-6 yaş aralığına yönelik kitaplar hazır-
lıyorsunuz. Bunun özel bir nedeni var mı? 
C.G: İlk yıllarda üretimimi 3-6 yaş yani resim sanatı-
nın öne çıktığı kitaplara yönlendirdim. Bizim ülkede 
hâlâ 3-6 yaş pazarı zor. Yayınevleri okullara yönelik 
çalışıyor. Ben de 6-8 ve 8-11 yaşları için üretimime 
devam etmekteyim.

D.G: Bir kitabın hikâyesi zihninizde ilk önce resim-
lerle mi yoksa kelimelerle mi canlanıyor? Bu hikâ-
yenizi kâğıda dökmek istediğinizde resimlerle mi 
yoksa yazı ile mi başlarsınız?
C.G: Her zaman görsel düşünürüm. Bir kitap tasarı-
mını zihnimde yakalarsam hayal desenler görürüm. 
Sonra kurgumu defalarca yazarak arındırırım. Sonra 
çizer, sayfaları ayırırım. Renklendirme en son. Siyah 
beyaz olarak nefis kitaplar da var.

D.G: 1989 yılında, New York’ta Birleşmiş Milletler 
merkezinde, resimli kitapların çocukların hayatlarını 
nasıl olumlu etkileyeceği üzerine bir konuşma yap-
mışsınız. Yıllar sonra aynı konuya yeniden değinmek 
isterim. Sizce resimli kitaplar çocukların hayatını 
nasıl etkiliyor?
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C.G: Çocuklarımızın yaşamlarına estetik değerleri, 
duyguları katmak, öz kültürümüzü ve farklı kültür-
leri tanıtmak dünyalarını zenginleştirir ve toplumlar 
arası anlayışa katkı sağlar diye düşünüyorum. 

D.G: Kitabını hem resimleyip hem yazan ender res-
sam-yazarlardan birisiniz. Nazım Hikmet’in Sevdalı 
Bulut kitabı hariç, başka hiçbir yazarın çocuk kita-
bını resimlemediniz. Bunun özel bir nedeni var mı? 
Sevdalı Bulut’u resimlemeye karar vermenizi kolay-
laştıran neydi?
C.G: Yapı Kredi Yayınlarından teklif gelince Nazım 
Hikmet’i resimlemek beni gururlandırdı. Masal da 
öyle güzel ki... 

D.G: Resim sanatınızla resimli çocuk kitaplarınız 
arasında nasıl bir bağ var?
C.G: En zor soru bu!
Birbirinden bağımsız kalmalı bu iki dal. Ruhumda 
var olan çocuksu duyguyla şekilleniyor kitaplar 
ancak tablolar yoruma daha açık bence. İzleyicinin 
veya okurun algı yeteneği yani yaşı, yaşam deneyimi 
beni yönlendiriyor. Bazı günler kendimi çocuklara 
yakın hissediyorum veya tersi. Nasıl hissedersem, o 
çerçevede çalışıyorum. İkisini paralel götüremiyo-
rum açıkcası.

D.G: Çiçekleri Kopartmak Yasaktır, kitabınızda 
(1977) önce resimlerle öykü anlatılıyor, kitabın en 
arkasında da her sayfadaki resmin ne anlattığı ya-
zılı olarak veriliyor. Bir anlamda okuyucudan önce 
resimler üzerinden kendi öyküsünü kurması iste-
niyor ardından da yazarın öyküsü sunuluyor. Son 
kitabınız Kimi Uçar Kimi Kaçar, yazıdan arınmış, 
tamamen sessiz bir resimli kitap. Kitaplarınızda 
zaten sınırlı sayıda kullandığınız sözcükler son kita-
bınızda tamamen ortadan kalkıyor. Kimi Uçar Kimi 
Kaçar bundan sonra sizden daha çok sessiz kitaplar 
geleceğinin habercisi gibi. Yanılıyor muyum?
C.G: Bilemem sonrasını, hep içimden geldiği gibi 
çalışma lüksüne sahip olduğum için mutluyum. 
Gravür baskı, akrilik tablo, heykel, sanat objesi ola-
rak kitap tasarımı, yetişkinlere öykü kitapları (Deniz 
Kokusu-2012; Göz ve Söz-2016; Can’lı Yolculuk-2019), 

sanat notları (Gölgem Renkli mi? -2007) gibi farklı 
işlerim var.

D.G: İlk kitabınız Kirpi Masalı’ndan bu yana kırk-
beş yıl geçmiş. Uzun yıllar bu alanda emek vermiş, 
çalışmaları yakından takip etmiş biri olarak bugün 
Türkiye’deki resimli çocuk kitaplarının, özellikle de 
çocuk kitabı resimlerinin geldiği aşamayı nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? 
C.G: Artık uluslararası yarışma, bienal ve sergilerde 
ses getiren kitaplarımız yayımlanır oldu, sanırım 
ülkemizde yeni bir pazar keşfedildi. Sanat eğitimi 
kurumlarında grafik sanatlar ve tasarım çalışmaları 
önem kazandı. Gerçi başarının sırrı özgünlük oldu-
ğuna göre biraz daha çaba gerekiyor. Henüz çok öz-
gün olamadık, 3-5 kişi dışında.

D.G: Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
C.G: Günümüzde yaşamda, görsel sanatlarda, ede-
biyatın ve sanatın tüm türlerinde estetik bilinçli 
olarak dışlanmakta. Hayat kirlendi ve bu kir sanata 
da bulaştı doğal olarak. Sanat taze bir nefes neden 
olmasın?

Kirpi Masalı
Can Göknil, Redhouse Yayınevi, İstanbul, 1974, 24 sayfa  

Çiçek Kopartmak Yasaktır
Can Göknil, Redhouse Yayınevi, İstanbul, 1977, 16 sayfa  

Bilmeceler ile abc
Can Göknil, Redhouse Yayınevi, İstanbul, 1990, 60 sayfa  
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Kitabın en etkileyici tarafı, yazarın çocuklara harfleri tanıtma formülünün 
uyarlanmaya çok müsait olması.

Nesin Yayınevinden çıkan Armut’un A’sı Züra-
fa’nın Z’si, deneyimli karikatürist Birol Bayram’ın 
ilk çocuk kitabı. Hikâye, kitapçıları çok seven ve 
çok istemesine rağmen okumayı bir türlü sökeme-
yen bir çocuğun, kendi kendine söylediği bir cüm-
lede aynı harfin ne kadar çok tekrarlandığını fark 
etmesiyle şekilleniyor. 
Minik okurun dikkatini alfabeye çeken kitapta, 
her harf için bir hikâyecik var. Birol Bayram’ın 
özgün çizimlerinin renklendirdiği bu hikâyecikler 
kimi zaman esprili kimi zaman çılgın kimi zaman 
dingin... Ama hepsinin ortak bir özelliği var: Bu 
hikâyecikleri oluşturan sözcüklerin çoğu, o parça-
da öğretilmek istenilen harf ile başlıyor.

Aynı harfle 
başlayan keli-
meler ve uyum-
lu ses dizilim-
leri, hikâyelere 
bir tekerleme 
havası katmış. 
Örneğin bu 
hikâyeciklerde, 
“Astronot Ayı 
ağzına armut-
ları ağır ağır 
atar”ken “Banu 
bisikletine 
balonlar bağ-

lamış” ya da “Denizkızı dolanıp duruyor”ken “Umut 
uzanmış uyuyor.”
Kitabın en etkileyici tarafı ise yazarın çocuklara harf-
leri tanıtma formülünün uyarlanmaya çok müsait 
olması. Armut’un A’sı Zürafa’nın Z’si, çocukların oku-
duktan sonra harflerle bambaşka sözcükler türeterek, 
okuma sürecini bir oyun olarak devam ettirebilecek-
leri türden bir eser. 
Kitabın grafik düzenlemesi ve illüstrasyonları ol-
dukça başarılı. Çizimlerin canlılığı ve detaylardaki 
derinlik, okuyucuyu kitabın içine çekmeyi başarıyor. 
Kitabın grafik kurgusu ise sadece estetik bir sunum 
sağlamıyor, eserin içeriğini de pekiştiriyor. 
Kitaptaki her bir parçada, o hikâyede işlenilen harfle 
başlayan kelimelerde bold font kullanılmış. Bold 
fontun yarattığı görsel etki, çocukların harfleri öğret-
meye sürecine katkı sağlıyor. Kitabın yaşsız illüstras-
yonlarının büyük çoğunluğu ise sayfanın marjından 
daha küçük, blok renk bir çerçeve içine yerleştiril-
miş. Metinler ise sayfaların arka fon rengine uygun 
olarak renklenmiş. Böylece de her bir sayfa kendine 
ve tanıtılan harfe ait ayrı bir dünya oluşturmuş. 
Armut’un A’sı Zürafa’nın Z’si minik okurun severek 
katılacağı bir oyun tadında...

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Armut’un A’sı Zürafa’nın Z’si
Birol Bayram

Nesin Yayınevi, 44 sayfa

“Her harf bir hikâyecik”
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Yazan: 
Çağla Vera Kılıçaslan
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ÖDÜLLÜ BULMACA!
Bulmacamızı tamamlayıp alttaki harf dizisini doldurduğunuzda, aradığımız anahtar kelimelere 
ulaşacaksınız. Çözümü bulan ve iyikitap@tudem.com adresine 23 Ekim 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 Geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz değerli  
 çevirmenimiz.
2 Salon Salam’ın küçük fotoğrafçısı.
3 Ayıcık Kozmos’un korktuğu şey?
4 Çocukla Sinema-Çocuklarınız İçin  
 Film Seçme Rehberi’nin yazarı.
5 Tevfik ....... / Abartma Tozu’nun titiz müfettişi.
6 Can Göknil’in ilk çocuk kitabı.
7 Geride bıraktığımız mevsim.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
8 Havuç Ağacı’nın ünlü yönetmeni:  
 ...... Kayıkçı
9 Gökçe Yavaş Önal’ın, İyi Kitap’ta  
 yayımlanan köşesinin adı.
10 Mutluluk Bir ...... / Evelina Dacinte kitabı.
11 Astrid Lindgren Anma Ödülü sahibi,  
 Arjantinli çizer ve yazar.
12 Kral ....... / Gariplikler Adası’nın kralı.
13 Sıcacık Bir Yuva’da, Tilly’nin köpeği.
14 Yaşamı anlamlandıran solucan.
15 Pencereden Bakan Çocuk’un şairi.

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, “OKULA MERHABA” çözümüne 
ulaştılar. Doğru yanıtı bize ulaştıranlar arasında yaptığımız 
çekilişte ise Ankara’dan Sayın Erkan Özdemir,  
Tudem Kitabevlerinde kullanmak üzere 100 TL  
değerinde hediye çeki kazandı.
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Hazırlayan:  
Fuat Altay
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Anne HemstegeOscar Brenifier

Üç büyük soru, düşüncelerle 
oynamak ve görünenin arkasına 

çocuk gözüyle bakmak için 
masaya yatırılıyor.

Düþünmek, 
çocuk

oyuncaðýdýr!

O
scar Brenifier - Anne H

em
stege
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BASKALARINA 
VURMAYA HAKKIM 
            VAR MI?

Başkalarından korkmak için bir nedenim var mı?

Baş
kala

rına
 

vur
may

a h
akk

ım 

var 
mı?

Hangi 
durumd

a 

şiddete
 

başvur
ursun?

 

BASKALARINA VURMAYA 
HAKKIM VAR MI?

Anne HemstegeOscar Brenifier

Şiddet neye yarar?

Şiddete başvurmaktan 
kaçınabilir misin?

Üç büyük soru, düşüncelerle 
oynamak ve görünenin arkasına 

çocuk gözüyle bakmak için 
masaya yatırılıyor.

Düþünmek, 
çocuk

oyuncaðýdýr!

O
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em
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Ş
id

d
et N

ed
ir?

 tudemyayingrubu

SIDDET NEDIR?SIDDET NEDIR?
Şiddete 

yöneldiğini 
nasıl 

anlarsın? 



Kimdi kıyının ‘gerçek’ sahipleri?
Kahramanlarımız B, Z ve G mi? Yoksa onlar
kıyıda oyun kurmadan önce burada yaşayanlar mı?
Peki, bir yerin ‘sahibi’ olunabilir miydi?
Üç çocuğun, bir kıyıyı kendilerine yer edinmesiyle
başlayan hikâyeleri, bir gün, ’yeni gelenlerle’
yeniden şekilleniyoyeniden şekilleniyor. Bu yaz, genç kahramanlarımızı
hayata ve birlikte yaşamaya dair bambaşka sorular
ve eğlenceli keşifler bekliyor.

cancocuk.com    

cancocuk@cancocuk.com     

facebook.com/cancocukcom      

twitter.com/Can_Cocuk     

instagram.com/cancocuk




