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M E R H A B A ,

Ekim ayının ilk günü, üçü çocuklar ve gençler için yazılmış olmak üzere, dört 
kitabın “muzır” ilan edildiği haberiyle güne başladık. “Küçükleri Muzır Neşriyattan 
Koruma Kurulu”nun, Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler, Erkek Çocuk Hakları 
Bildirgesi, Kız Çocuk Hakları Bildirgesi ve Sünnetçi Kız isimli kitaplar için verdiği 
kararın uygulaması ise şöyle: “(Bu kitaplar)… ancak 18 yaşından büyük olanlara içi 
görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir. Bu zarf ve poşetlerin üzerinde eserin 
ismi ile ‘Küçüklere zararlıdır’ ibaresinden başka hiç bir yazı ve resim bulunamaz.” 

Adı ve uygulama biçimi ne olursa olsun, açık ki bu bir sansür kararıdır. Sanata ve 
edebiyata yönelen her türlü yasak, kim tarafından hangi gerekçeyle uygulanırsa 
uygulansın, özgür düşünce ve yaratı süreçlerine vurulan zincirlerdir. 

Çocuk ve gençlik yayıncılığı özelinde, birilerince sürekli gündeme getirilen 
“denetim”, “sansür/oto-sansür mekanizması” talebi, bu yasaklama kararı ile somut 
bir biçime bürünmüş durumdadır. Bu gerici talebin ve karşılığında uygulanan 
sansürün hedefi, yaratılmaya çalışılan algının aksine, “ahlak dışı içerik” değildir. 
Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler, Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi ve Kız 
Çocuk Hakları Bildirgesi kitapları hakkında İyi Kitap sayfalarında* da yer bulan 
değerlendirmeler bile okunduğunda, yasaklama kararının, toplumsal cinsiyet eşitliği 
temelinde yükselen talepleri hedeflediği görülecektir.

Her şey bir yana, içeriği ne olursa olsun, hiçbir edebiyat eseri sansüre uğramamalı; 
hiçbir siyasal erk, kitaplar üzerinde yasal yaptırım uygulamamalıdır. Bir kitabın 
tek seçici kurulu okurudur. Okurun aklına ve süzgecine güvenmek gerekir. Edebi 
metinlerde “iyi”ye ulaşmak, “kötü”nün etkinliğini azaltmak sadece ve sadece ilkeli 
yayıncıların ve okurun işidir. Adı ve mesleği ne olursa olsun edebiyat dışı hiçbir 
aktörün bu süreçte yeri olmamalıdır. 

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda, iyi kitaplarla buluşmak üzere...

Safter Korkmaz

*  Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi ve Kız Çocuk Hakları Bildirgesi için İyi Kitap Sayı 96, Eylül 2017 /  
Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler için İyi Kitap Sayı 93, Nisan 2017. İçeriklere www.iyikitap.net 
üzerinden ulaşılabilir.
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Herkesin Öyküsü, gördüğümüz 
insanın yaşamını imgeleyişimiz 
üzerine bir düşünme egzersizi. Hisler, 
düşünceler ve onların dışavurumları, 
diğer bir deyişle dış görünüşe 
yansıyışları üzerine kafa yoruyoruz.

Kitabı kapadığımda, heyecanım şu cümleyle çıktı yüzeye: 
“Bu kitabı bir çocukla okumalıyım!” Zira Norveçli yazar ve 
illüstratör Kristin Roskifte’nin Türkçeye çevrilmiş ilk kitabı 
Herkesin Öyküsü’nü, anlatı -dolayısıyla, edebiyat- üzerine bir 
oyun kitabı gibi okudum. Öykü ile felsefeyi, anlatı ile anlayışı 
ilişkilendirecek bir oyun bu, üstelik.
Her sayfada, gitgide artan sayıda insanın farklı mekânlar 
içinde resmedildiğini görüyoruz. Sayfalar sıfırla başlıyor 
-dünya nüfusu olan- 7,5 milyarda son bulacak şekilde devam 
ediyor. Sayfaların altında da kalabalıktaki birkaç kişi hakkında 
bilgiler yer alıyor. Bu bilgiden yola çıkarak merakın, arayışın, 
sorgulamanın eşlik ettiği bol tartışmalı bir oyun başlıyor.
0. sayfada, “Kimse yok,” yazıyor… Burası, yüzlerce olası öykü-
nün “sıfır” noktası. “İnsansızlık sıfır mıdır?” sorusu hızla kur-
calıyor aklı. Sonuçta, bir öykünün varlığı için tek insan yeterli: 
Anlatıcı. Ama bu kitap, anlatıcının, bakan gözün “gördüğü” 
insanların hayatları ve öyküleri üzerine. Çünkü “insanlara 
baktığımız noktada” hayat da öykü de aynı şeye dönüşüyor. 
Birini gördüğümüz anda, hakkında bilgimiz olsun olmasın, 
bir öykü başlıyor aklımızda yazılmaya.

Baktığımız anda  
yazılan öykülerimiz

Yazan: Mehmet Erkurt
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Herkesin Öyküsü, gördüğümüz insanın yaşamını 
imgeleyişimiz üzerine bir düşünme egzersizi. Hisler, 
düşünceler ve onların dışavurumları, diğer bir deyiş-
le dış görünüşe yansıyışları üzerine kafa yoruyoruz. 
Aradığımız kişi bazen bir suçlu, bir hayalperest, bir 
mucit; o anda planlar yapan, sevinen, korkan ya da 
kaygılanan biri… Resimde karşılaşacağımız olasılık-
ların sayısı ise algılarımızın, birikimimizin, ön yargı 
ve ezberlerimizin, insana engin ya da dar bakışımı-
zın bir sonucu olarak belirleniyor. Ya da birlikte dü-
şündüğümüz insanlara bağlı olarak… Hâliyle, burada, 
çocuk okur ile ona eşlik edecek yetişkinin işbirliği 
büyük önem kazanıyor.
“Waldo Nerede?*” kitaplarını pek çoğumuz hatırlar. 
Herkesin Öyküsü şeklen bir benzerlik hissi verse de 
epeyce farklı. Çünkü burada, çocuğa sayfada ara-
dığını bulma keyfini tattıracak şekilde eşleşen ya 
da farklı sayfalarda tekrarlayan bazı görsel unsur-
lar dışında, pek çok eşleşme olasılığı söz konusu. 
Mesela yalnız hisseden bir insanı ya da bir suçluyu, 
yüzlerine ve ifadelerine bakarak mı anlayacağız? Dış 
görünüş bu konuda kesin bilgi verir mi? Hislerimiz 
ve dışvurduklarımız arasında klişe, sabit bağlantılar 
kurulabilir mi? Yoksa hislerimize verdiğimiz geçit, 
bulunduğumuz bağlama göre değişir mi? Bir yetiş-
kinin, bu kitabı okuyacak çocuğa sunabileceği soru 
ve bakış açısı zenginliğiyle, içimizdekiler ve yansıt-
tıklarımız üzerine yanıltıcı ezberleri küçük yaştan 
kırmamız mümkün.
Sayfadan sayfaya artan insan kalabalığı içinde, sözü 
edilen insanları bulmak ya da olasılıklar üzerine tar-
tışmak elbette gitgide çetrefilleşiyor. Çünkü verilen 
bilgi “herkese ait” ya da kitabın adını aldığı şekliy-
le “herkesin öyküsü” de olabilir. Ancak bazen de 

*  ABD’de “Where is Waldo?” ismiyle basılan ve İngiltere’deki orijinal ismi 
“Where is Wally?” olan seri, ülkemizde ‘90’larda “Gezgin Veli Nerede?”, 
2000’li yıllarda ise Tudem tarafından Ali Nerede? ismi ile yayımlandı.

Anlatının özgünlüğü 
Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

karşımıza havaalanındaki kalabalıktan birinin “zorla 
götürüldüğü ve bir daha asla geri dönmeyeceği” 
gibi vurucu bir bilgi çıkıyor. Böyle bir dram, o kişiyi 
hemen bulmaya itiyor bizi -sanki onu kurtarabilecek-
mişiz gibi. Çekiştirilen biri mi olmalı bu? Kelepçeli 
mi ya da? Ağlamalı mı?.. Daha resmi görmeden, 
bir insanın zorla götürülmesi ve nedenleri üzerine 
düşünmeye başladık bile… 
Elbette, sözü edilmeyenlere de takılıyor gözümüz. 
Derken açıklamalar tekil bireylerden çıkıp, bir-
çok kişinin ortaklaştığı duygulara çevriliyor. Aynı 
kuyruklu yıldızı izleyen bin kişiyi gördüğümüzde, 
farklılıklara ara verip, kolektif duyguya odaklanıyo-
ruz. Artık farklılıklarımız ve bireysel öykülerimizle 
bir aradayız, rengârenk bir toplumuz ve kendi büyük 
resmimize bakıyoruz.
İnsanların sayılarla anıldığı sayfalar bittikten 
sonra, Roskifte’nin sayfalar üzerine önerdiği soru-
larla karşılaşıyoruz. Bunların ne kadarını sorduk, 
ne kadarı bizim için öncelikli, onu düşünüyoruz… 
Ardından, yazarın sayfa sayfa, resim resim anlattığı 
öyküyü okuyoruz. Roskifte, bizi kurgulamakta ve 
yorumlamakta özgür bıraktığı sayfaların ardından, 
incelikli desen çalışmasının arkasında yatan öyküyü, 
amaçladığı anlatı matematiğini ortaya seriyor. Tıpkı 
yorumladığımız insanın hakikatine bir nebze olsun 
dokunmak gibi.
Herkesin Öyküsü’nü çocukla birlikte okumak, çocu-
ğa, gördüğü insan üzerine zengin bir düşünme bi-
çimi geliştirmesinde yardımcı olmakla kalmayacak; 
çocuğun soruları ve önerileri ışığında, biz yetişkinle-
rin hiç umulmadık noktalarda ne kadar dar ve kalıplı 
düşünebildiğimizi de gösterecek.
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Huysuz bir canavar, beklentiler,  
hayaller ve orman...

Hoi Hoi’nin sürekli şikâyet eden, huysuz bir ca-
navar olduğunu söyleyip duruyorlar. Ormanda 
kimse onu anlamıyor. Ormanın ne harika bir yer 
olduğundan bahsedip duruyorlar. Siz ormanı bir 
de Hoi Hoi’ye sorun.
Cıvıltı, vızıltı, hışırtı… Ormanın tüm o sesleri. Neşe 
saçan renkler. Gözünün içine içine batan gün 
ışığı. Çiçeklerin baskın kokuları. Uçuşan, parılda-
yan, vızıldayan cümle börtü böcek. Ormanı sarıp 
sarmalayan tüm canlılar âlemi. IY! OFF! Hepsi baş 
ağrısı sebebi. Dayanamıyor Hoi Hoi. Tek istediği 
sakinlik. 
Hoi Hoi’nin başında deli bir orman! Ormanda bey-
nini kurcalayan, onu huzursuz eden ne çok şey var. 
Orman, onun başının belası ama bir yandan da 
evi, yuvası. “O ses bana hep diyordu ki, ne olursa 

olsun evinde-
sin Hoi Hoi.”
Gonca Mine 
Çelik’in yazıp 
resimlediği Hoi 
Hoi’de ormanı 
bir de huysuz, 
huzursuz, aksi 
bir canava-
rın ağzından 
dinliyoruz. 
Kafası karışık 
bir canavar o. 
Kulakları her 
şeyi duyuyor, 

o hassas burnunun direği kırılıyor çiçeklerin keskin 
kokusundan. Kendiyle de huyuyla da ormanla da baş 
edemiyor. Pek de sevimli olmayan bu canavar, res-
men ormandan huylanıyor. Ormandaki seslerin bir 
canavarın tüm vücudunu tir tir titrettiğine kitaplarda 
pek rastlamadınız, değil mi? Sivri dişli, koca gözlü, 
boylu poslu bir canavardan bahsediyorum üstüne 
üstlük. 
Kitabın arka kapak yazısında da yer aldığı gibi, 
“farklılıklar, alışıldık kalıplar, beklentiler, hayaller ve 
gerçekler üzerine” bir hikâye Hoi Hoi’ninki. Kimse 
ormana bayılmak zorunda değil. Bir çocuk pekâlâ or-
mandan korkabilir, börtü böcekten huylanabilir. Peki 
niye? Farklı bir canavar karakteri karşımızdaki. Cana-
var olmak hiç kolay değil, hiç… Rengârenk sayfaların 
arasında onunla birlikte huzur arayışına çıkıyoruz. 
Çünkü onun doğum günü. Çünkü aslında onun tek 
istediği, “tam da onun istediği gibi”, sakin bir doğum 
günü partisi. 
Hoi Hoi, beklentileri ve hayalleri olan bir canavar. 
Her çocuk kadar biraz canavar. Huysuz ve tatlı bir 
doğum günü çocuğu o. Belki de kitabın ilk sayfasın-
dan beri söylenip durmasının sebebi bu. Kim sev-
dikleriyle bir arada olabileceği, mumlarla bezeli ko-
caman bir pastayı üflediği, dileği ve istediği her ne 
şekildeyse, “tam da istediği gibi” sürpriz bir doğrum 
günü partisinin hayalini kurmaz ki?

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 
Kahramanın işlenişi 

Baskı kalitesi

Hoi Hoi
Gonca Mine Çelik

Meav Yayıncılık, 34 sayfa

Başında deli  
bir ormanilk
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“Tek bir korkum var ve hep aynı korku. Ölümden değil, 
kendim olmayı başaramamaktan korkuyorum.”

Üzerimize iliştirdikleri yaftalarla ve elimize tutuşturdukları görev tanımlarıyla 
hayatımıza devam ediyoruz. Hafızamız geçmişi ağır ağır süzerken, biz de her 
geçen gün, doğduğumuzdan beri kucak açmış bizi bekleyen ölüme doğru aynı 
hızla ilerliyoruz. Ama Tamaro’nun, Kaplan ve Cambaz kitabındaki karakterine 
söylettiği gibi, ölümden değil de kendi olmayı başaramamaktan korkmalı insan. 
Berbat kişisel gelişim kitaplarının ya da “sevgi içimizde” safsatasının ötesinde 
bir mesele bu. Bu dünya düzeninde bunu başarabilmenin mümkün olduğunu 
düşünmüyorum, etrafımızı saran tüm huzursuz ruhların sebebi bu. Herkes “bir 
şey” olmak istiyor, “bir şey” yapmak istiyor; ancak kimse aslında “kendi” olmak 

istemiyor ve “kendi” istediği nedir onu da bilmiyor. “Başkalarının 
yaptıklarını yinelemek... Gerçekten yaşamın anlamı bu mu?” Bu çağın 
gençleri ve orta yaşlılarının ihtiyarlık dönemlerinden pek umudum 
yok. Günün birinde kendi olmayı başaramamış olmanın azabı gözleri-
mizden çıkıp bir aynanın karşısında zihnimize yansıyacak, o günden 
sonrasını pek parlak görmüyorum. 
“İnsanoğlu olmasaydı, dünya mükemmel bir yer olurdu.” Bu cümleye 
tamamıyla katılsam da aslında benim zihnime değil, Susanna Tama-
ro’ya ait. Kaplan ve Cambaz, bizi bir taygada doğmuş dişi bir kaplanın 
yolculuğuna davet ediyor. Annesi, onu ve erkek kardeşini günün bi-
rinde kendi krallıklarını aramak için yola düşecekleri zamana kadar 
yetiştiriyor. Ancak bu dişi kaplan, diğerlerine pek benzemiyor. O keş-
fetmek istiyor, sorguluyor, merak ediyor. Oysa merak hiç de kaplanla-
ra göre bir meziyet değil. Çünkü merak, onu insana götürür ve “insan 
sadece öldürmüş olmak için öldürür.” İnsanoğlunun bir kaplanı öldür-
mesinin arkasında yatan sebepse kıskançlıktan başka bir şey değildir. 
“O, kaplanın gücünü, onun asaletini kıskanır.” 
Derken kaplan için yalnız kalma vakti gelip çatar ve o da içindeki me-
rakı dindiremeyerek yola koyulur. Yolda bir insanla karşılaşır. Ancak 
bu insan annesinin anlattığı gibi kötü niyetli birine benzemiyordur, 

Merak, yalnızlık ve  
upuzun bir yolculuk Yazan: 
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hatta tıpkı kaplanın kendisi gibidir. “İçinde tahtaku-
rusu olan insan, daima başka ve yeni bir ufuk arayı-
şındadır. Çünkü bir dünyanın ardında, hep bir başka 
dünya olduğuna inanır.” İnsan böyle derken tam da 
kaplanın ruh hâlini yansıtmıştır. Ne de olsa kaplanın 
da içinde yıllardır susmayan ve karşısına ne çıkarsa 
kemiren tahtakuruları vardır. Kaplan ve adam, adeta 
birbirlerini tamamlayan iki dost olmuş, hayatlarını 
beraber sürdürürlerken o korkunç gün gelip çatar. 
Birileri bu dostluğa şahit olmuştur ve kaplanın kür-
künün peşine düşerler. Arkadaşını onlara vermeye-
ceğini söyleyen insan, kendi türündekilerin gazabına 
uğrar ve kaplan da kendini bir sirkte bulur. Kaplan o 
lanetli günü zihninden bir türlü atamaz. Sirkte çok 
uzun zaman geçirir. Başlarda öfkelidir; ancak zaman-
la durulur, siner. Burada tanıştığı hiç kimse bir za-
manlar dostu saydığı insan gibi değildir. Ama günün 
birinde cambaz bir kız çocuğu çıkagelir. İşte bu kız, 
kaplana o eski dostu hatırlatır. 
İlk tanıştığı insandan sonra, küçük cambazın yardı-
mıyla sirki de geride bırakan Kaplan, yeniden yola 
düşer. Sirkten kaçtığında kendini hemen taygada 
bulacağını zannetmiştir, oysa birden karşısına tüm 
ürkütücülüğüyle insanların şehri dikiliverir. Burada 
da ona paçavralar içinde bir adam yardımcı olur. Bu 
adam kendini bildi bileli, içlerinde sahtekârlığa yer 
olmayan bir kaplan gibi olmayı istemiştir, oysa ken-
disinin de dediği gibi bir kaplan olacağına başarısız 
olmuştur. Çünkü o, riyakârlıktan içi çürümüş insan-
ların arasında yaşamaya çalışmıştır. “Yaltaklanmalar, 
sırıtmalar ve bunların altında nehir gibi akan zehir-
ler. Neden mi? Güç için. Bir günlük, bir aylık, bir yıllık 
güç kazanmak için. Alçaklıkla elde edilmiş bir şey ne 
kadar sürebilir ki? Daima ileri gidebilecek senden 
daha alçağı bulunur. Aptallık ettim. Kaplan olacağı-
ma başarısız oldum.”
İnsanların şehrini geride bırakan kaplanın önünde 
şimdi epey zorlu bir yol vardır, bazen ilerleyemeyece-
ğini dahi düşünür. Ancak o sırada ilk tanıştığı ve iyi 
kalpli insanın kendisine umutla ilgili söylediklerini 
hatırlar. “Umut,” demiştir adam, “dünyanın dönme-
sini, hayatın sürmesini sağlayan alçakgönüllü güç-
tür.” Kendisi de “topraklarının bilinirliğini annesine 
kavuşma umuduyla terk etmemiş midir? Yaşamının 
onurunu yeniden kazanabilmek umuduyla bırakma-
mış mıdır sirkin tekdüze rahatlığını?”
Kaplan ve Cambaz, özgürlüğün peşinde, dayatılanı 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım

Redaksiyonun titizliği

reddeden bir kaplanın masalsı öyküsü; insanın tam 
bir parazit gibi güzel olan ne varsa yıkıp yok ettiği-
nin anlatısı. Okuru bir koza gibi sarıp sarmalıyor. 
Öyle ki kitabı bitirdiğinizde belki bir kelebek kadar 
güzel olmuyorsunuz ama zihniniz berraklaşmış bir 
şekilde uyanıyorsunuz. Bu kitabın bir yaş sınırı olma-
malı, hiçbir rafta kaybolmamalı, üzerine uzun uzun 
konuşulmalı. Merak, taygadaki kaplanın yüreğine 
dolduğu gibi içimizi kaplamalı. 
Kulübedeki adam bir kez ona, “Senin susuzluğun, 
suyla dindirilen türden değil,” demişti. “Merak sende 
sorular yaratıyor ve sorular bir ırmağın coşkun su-
larına benzer. Onu asla durduramazsın, asla tek bir 
damlasını yakalayıp, ‘İşte bu gerçekten sonuncuydu,’ 
diyemezsin.”
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Sözcükleri evirip çevirmenin ne kadar eğlenceli olabileceğini gösteren öykücükler, 
okura günlük hayattaki pek çok sözcüğü, söz öbeğini ya da deyişi yeni bir gözle 
görüp yorumlama şansı sunuyor. 

Tuhaf şeyler söylediğinizde “Ne saçmalıyorsun yine?” lafıyla karşılaştınız mı 
hiç? Kaçınız laf olsun diye konuştuğunuzda, “Saçma sapan konuşma!” cevabı 
yüzünüze tokat gibi çarptı? Hiçbir neden olmaksızın saçmalamak istediğinizde 
özgürce, yargılanmadan saçmalayabilenlerimiz kaç kişi? 
Oysa saçmalamak ne güzeldir. Aklı boşaltır; zihni rahatlatır, berraklaştırır; yeni 
fikir ve düşüncelere yer açar ve belki de en güzeli, bizi eğlendirir. Saçma sapan 
konuşma özgürlüğü yaratıcılığa giden yolun en önemli basamaklarından belki 
de.  Şiirsel Taş da bu fikirden yola çıkarak çok keyifli bir kitap kaleme almış: 
Sözcü Koyunların Sözcük Oyunları. Kitap daha adıyla ve kapak tasarımıyla ya-
kalıyor okuru. Bremen Mızıkacıları gibi üst üste binmiş dört sevimli koyunun 

bize merakla “Meh meh”lediği bu kapağın gerisinde ne tür sözcük 
oyunları olduğunu merak ederek çevirdim sayfaları. 
Bir sabah çoban, oğluna “Saçma sapan konuşma,” diye bağırır ve 
çocuk buna çok içerler. Bu olaya tanık olan Sakız Kuzu, meleyerek 
annesi Güzçimeni’nin yanına koşar ve sorar: “Saçma sapan ne 
demek?” Annesi “Saçma sapan denen şeyler kuzum, insanların gö-
zünde pek kıymetsiz ve gereksizdir,” diye açıklar, “…ama bir koyun 
her zaman adabına göre saçmalamayı bilir. Saçmalık, komik ve 
eğlenceli olduğunda pek kıymetlidir.” Sakız Kuzu da saçma sapan 
melemek istediğini söyleyince annesi onun artık Sözcü Koyunlar 
ile tanışma vaktinin geldiğini söyler. Koyunla kuzusu, yaşlı çoban 
Derman Nine’nin Deva Yaylası’nda baktığı Sözcü Koyunlar’ın ya-
nına gitmek için yola koyulurlar. 
Ömürlerini sükûnet içinde otlayıp geviş getirerek geçiren bu sekiz 
yaşlı koyun, Sakız Kuzu’yu hemen bağırlarına basarlar. Her biri 
ona içinde sözcük oyunu saklı bir öykücük ya da “öykü cücüğü” 
anlatacaklarını söylerler. Bunun karşılığında Sakız Kuzu’nun da 
onlara bir sözcük oyunu yapmasını şart koşarlar.
Sekiz öykücük ve öykü cücüğü, birbirinden bağımsız farklı olayları 
anlatıyor. Öykülerin kahramanlarıysa çeşitli: Hayvanların âlemin-

Saçmalamak  
güzeldir

Yazan: M. Banu Aksoy
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den tipler de var; bir bulamaç ve bir çobanın sindi-
rim sistemi de. Öykülerin ortak özelliğiyse her birin-
de sözlerle oynanması, sözcüklerin eğilip bükülerek 
zihnimizi gıdıklaması.
Öykülerden birinin başkahramanı olan Schrödin-
ger’in kedisine pati sallayan Aklakara isimli kedi, 
etrafında dolanıp durduğu kutunun üzerinde “Kedim 
Erake Der” sözünü çözmeye çalışıyor. Bir diğerin-
deyse yüz memeli asık yüzlü inek ile güleç yüzlü 
yüzgeçli ineğin serin, derin derenin sularında karar-
sızlık üzerine konuşmalara tanık oluyoruz. Keline 
saç ektirmek isteyen bir kelaynak ile heykeltıraş 
ağaçkakanın hikâyesi, kelaynakların neslini tüketme 
noktasına getiren DDT için de yepyeni açılımlar 
getiriyor. Sonraki sözcük oyunu Hoç Çakal ile Boş 
Çakal’ın karşılaşmasını anlatan bir bilmece. 
Hayatta hiçbir amacı olmayan Bulamaç, hayattaki en 
önemli amacı çobanın sindirimini düzenlemek olan 
Lapa ve çobanın sindirim organları arasındaki diya-
log kitabın absürt öykülerinden bir diğeri. Öyküler-
den birinde “Dilini eşek arısı soksun” sözünün tam 
da gerçekleştiği anı; bir diğerindeyse yusufçuk, ha-
sancık ve süleymancık gibi hayvanların isimlerinin 
kökenini öğreniyoruz. Yaşlı koyunların anlattığı son 
öykü ise La Fontaine’in “İki İnatçı Keçi” masalına se-
lam gönderiyor. Fakat köprünün üzerinde bu kez bir 
yaban koçu ile bir yaşam koçu karşı karşıya geliyor.
Şiirsel Taş’ın Sözcü Koyunları bize sözcükleri kulla-
narak saçmalama özgürlüğümüzü hatırlatıyor. Söz-
cükleri evirip çevirmenin ne kadar eğlenceli olabile-
ceğini gösteren öykücükler, okura günlük hayattaki 
pek çok sözcüğü, söz öbeğini ya da deyişi yeni bir 
gözle görüp yorumlama bakış açısı sunuyor. 
Gökçe Akgül’ün resimlerine gelince… Akgül, Şiirsel 
Taş’ın sözcüklerle yaptığını, metnin içinden özenle 
seçtiği sahnelerle tamamlamış. Metne eşlik eden il-
lüstrasyonlar olmanın ötesine geçen resimler, kitabı 
adeta bir çizgi öyküye dönüştürmüş. Kahramanların 
kişiliklerinin tüm canlılığıyla betimlenmiş. Kitabın 
en sonunda yer alan eskizler ise yaratım sürecine 
dair güzel bir paylaşım olmuş. Kitabın tek kusuru 
grafik tasarımında cilt payının ihmal edildiği nokta-
ların olması. 

Çizimlerin ifade gücü 
Anlatımın akıcılığı ve açıklığı 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
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Bu masallar, bize Güney Amerika’nın kadim halklarının 
mitolojilerini anlatmakla kalmıyor, yaşadıkları coğrafyayı 
da tanıtıyor. Ama en önemlisi, doğaya ve dışımızdaki 
tüm canlı yaşama saygılı, onlarla bütünleşik bir yaşam 
özlemini dile getiriyor. 

Tepeli Akbabanın Kanatları Üstünde - Şili’den Masallar, muh-
teşem resimlerle bezenmiş 8 masal anlatıyor bizlere. Luigi Dal 
Cin’in derlediği masalların her birini, farklı bir çizer resimle-
miş. Leyla Tonguç Basmacı, kitabı, İtalyancadan kazandırmış 
dilimize...
Eser, Kolektif Kitap’ın yayımladığı bir dizi masal derlemesinden 
biri. Yine Luigi Dal Cin’in derlediği Tamtamların Sesi – Afri-
ka’dan On Masal, Doğu’dan Bin Bir Masal, Masallara Buyu-
run - İtalya’dan Sihirli Yiyecekler, Baba Yaga’nın Ormanında 
- Rusya’dan Masallar ve Giusi Quarenghi’nin derlediği Mukaşi 
Mukaşi - Evvel Zaman İçinde Japonya’da dizinin diğer kitapları.
Tepeli Akbabanın Kanatları Üstünde - Şili’den Masallar, Güney 
Amerika mitolojisinden beslenen bir derleme. İnkalardan Pehu-
ençelere, Tehuelçelerden Tapa Nuilere Şili’de yaşayan halkla-
rın masalları bunlar. “Güneş ve Yıldızların Yaratılışı” başlığını 
taşıyan masal, İnkaların büyük tanrısı Virakoça’yı (Viracocha) 
tanıtıyor bize. “Korkunç Çerufe” masalında ise Mapuçe halkının 
mitolojisine ait, insan yiyen bir canavarla (Cherufe) karşılaşıyo-
ruz. Benzer şekilde, “Pehuen Anne”, “Gökten Gelen Kız”, “Yaşam 
Yumurtası”, “Büyük Beyaz Lama”, “Kai Kai ile Treng Treng” ve 
“İlk Çocuk Elal” masalları da Şili’nin farklı bölgelerinde yaşayan 
halkların sözlü geleneklerinden motifler taşıyor bizlere. Kitap, 

Güney Amerika’dan  
Anadolu’ya...

Yazan: Safter Korkmaz
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Güney Amerika’nın kadim halklarının mitolojilerini 
anlatmakla kalmıyor, yaşadıkları coğrafyayı da tanı-
tıyor. Ama en önemlisi, doğaya ve dışımızdaki tüm 
canlı yaşama saygılı, onlarla bütünleşik bir yaşam 
özlemini dile getiriyor. 
BÜYÜKLERE MASALLAR...
Ceyhun Atuf Kansu, bir yazısına şöyle diyor: “Hiçbir 
masalın çocuklar için söylendiğini, yazıldığını sanmı-
yorum. Masallar olsa olsa, insanın çocukluğuyla, ço-
cukluğu için söylenmiş, yazılmış olabilir. Çocukluğun 
bilinçaltı tutanağıdır. Masal dile yansımış çocukluk-
tur. Masal içeriklerindeki çocukluk özüne ve tadına 
insan çok daha ileri yaşlarda varabilir, masallarla 
insan kendi çocukluğunun tin çözümünü yapabilir.”*

Kansu, bu sözlerini farklı bir amaçla dile getirmiş 
olsa da söylediklerinin Şili’den Masallar için  de 
geçerli bir tespit olduğunu düşünüyorum. Masalları 
okuduğumda, bunların Şilili çocuklardan çok yetiş-
kinlere bir sesleniş olduğunu görüyorum. Hatırlama 
ve unutmamaya dair bir sesleniş... “Köklerini, kim 
olduğunu, nereden geldiğini unutma,” diyor bu 
masallar, o kadim halklara. Sadece onlara mı, bizlere 
de elbette... Farklı coğrafyalarda farklı kültürlerle 
yoğrulsak da her masal aynı özlemin dile gelişi değil 
midir?
Bu masallara dair tek endişem, çocuk okurun; mito-
lojik altyapı, bize uzak ve karmaşık yerel inanışlar, 
okunuşu ve takibi zor isimlendirmeler yüzünden 
anlatıya dahil olmakta zorlanabileceği...  Bu zorluğu 
da kitabı onlarla okuyacak yetişkinlerle aşacaklarına 
inanıyorum. Dahası, kitapla tek başlarına kaldıkların-
da da her sayfada karşılaşacakları o güzelim çizimle-
rin, onları nice maceraya çıkaracağına eminim.

*  Bir Andersen Masalından Çocukluğa, Türk Dili, sayı 311,  1977 
Ağustos, sayfa 81

Çizimlerin ifade gücü 
Anlatımın akıcılığı ve açıklığı 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Ajandam 2020 Dolu Dolu Etkinlik Defteri 
ile birlikte hedeflerini ve planlarını not 

edebilir, en sık kullandığın uygulamalarının 
ve şifrelerinin kaydını tutabilir, sana özel 

hazırlanmış sayfalarda kendini keşfedebilirsin.

Ajandam 2020 Dolu Dolu Etkinlik Defteri’nin 
içinde birbirinden eğlenceli birçok oyun ve 

etkinlik seni bekliyor.

2020 yılı dolu dolu geçecek!

Ailenizle birlikte gezip dolaşmak, birlikte 
eğlenmek ve bir sürü güzel anı biriktirmek 

istiyorsanız Aile Takvimi 2020 tam size göre! 
Bu takvimin içinde ailenizle birlikte bir yıl 

boyunca yapabileceğiniz toplam 48 eğlenceli 
etkinlik yer almaktadır. 

Mevsim ne olursa olsun ailenizle birlikte 
gezip dolaşacak, birlikte eğlenecek ve birlikte 
aylık takviminizi planlayacak ve bir sürü anı 

biriktireceksiniz.

Ajandam 2020
Dolu Dolu Etkinl ik Defteri

Ai le Takvimi 2020
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Luigi Ballerini, bir an bile didaktizm tuzağına düşmeden, tatlı 
bir macera eşliğinde gençlere olduğu kadar yetişkinlere de çok 
kıymetli mesajlar veriyor.

Mutlulukla tatlılar arasında bir bağ olmalı. Güven duy-
gusuyla mutfak arasında da... Hepimiz çocukluğumuzda 
annemizin, babamızın ya da bir tanıdığımızın mutfağında 
ayak altında dolanıp, yemeklerin yapımına yardım etmeye 
çalışırken hatırlarız kendimizi. Birbiriyle ilgisiz malzeme-
lerin kimya deneyi gibi karışıp bir lezzete dönüşmesin-
deki büyü bir yana, paylaşılan ortak yaratım zamanının 
güzelliğidir hafızamıza kazınan. İtalyan çocuk ve gençlik 
edebiyatının Andersen ödüllü yazarı Luigi Ballerini’nin 
Türkçedeki ilk romanı Parlak Fikir Pastası (La Signorina 
Euforbia. Maestra Pasticciera), tam da bu hatıramıza denk 
gelen sıcacık bir kitap.
Nilüfer Uğur Dalay’ın çevirisiyle Günışığı Kitaplığı’ndan 
yayımlanan romanda öncelikle Euforbia Hanım ve onun 
sıra dışı pasta evi ile tanışıyoruz. Burasının alışıldık dük-
kânlardan farkı, sahibinin kişiliği ile doğru orantılı. Şehrin 
tenha, izbe, gri bir köşesinde zamana direnen, babasından 
miras bu dükkânda Euforbia Hanım, “kişiye özel” pastalar 
yapmaktadır. Babaannesi yolunu şaşırıp on iki yaşındaki 
Marta’yı bu sokağa soktuğunda, kız bu beklenmedik gü-
zellik karşısında şaşırır. Vitrinde hazır hiçbir pasta yoktur, 
çünkü Euforbia Hanım, müşterinin ruh hâline ve isteğine 

Sen biriciksin, pastan ve 
hayatın da öyle!

Yazan: Karin Karakaşlı
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uygun olarak eşi olmayan pastalar üretmektedir. 
Babaanne bu tuhaf kadın karşısında ne diyece-
ğini bilemeyince, Euforbia Hanım, “Aklıma-par-
lak-bir-fikir-gelebilir” pastasını önerir. 
Marta, annesi trafik kazasında öldükten sonra 
öğretmen babasıyla birlikte yaşamakta, hayatları 
babaanne ve dedenin ziyaretleriyle hareketlen-
mektedir. Yaz tatilinde ne yapacağını düşünüp 
dururken Euforbia Hanım’ın pastacılık kursu 
açtığını duyunca, aklının takılı kaldığı bu kadının 
yanına gitmeye karar verir. Babasının uğruna çok 
mücadele verdiği ama okuldan atılmasına engel 
olamadığı, sorunlu öğrencisi Matteo’yu da kursa 
katılmaya ikna edince, birbirinden ilginç isimli 
pastalar eşliğinde, neşeli ve öğretici günler başlar. 
Ancak bu rengârenk dükkân, belediyenin sokağın 
tamamı için aldığı yıkım kararıyla karşı karşıya 
kalınca Euforbia Hanım’ı ve iki kafadarı yepyeni 
bir sınav bekler. Şimdi dayanışma ve mücadele 
zamanıdır… 
BIR METAFOR OLARAK PASTA
Hızla akan hayatın içerisinde zamandan tasarruf 
adı altında başta yemek olmak üzere her şeyin 
hazır olarak alınıp bir çırpıda tüketildiği tempo 
içerisinde Parlak Fikir Pastası, rutinlerimizi sorgu-
ya açarken, yaratıcılığa, özgünlüğe ve mucizelere 
selam ediyor. Luigi Ballerini, bir an bile didaktizm 
tuzağına düşmeden, tatlı bir macera eşliğinde 
gençlere olduğu kadar yetişkinlere de çok kıymetli 
mesajlar veriyor. Bunlardan biri de soylulaştırma 
harekâtı eşliğinde şehirlerin kendine özgü mekân-
larını, karakteristik mimari yapılarını yıkıp geçen 
bir düzende, özgün olana sahip çıkma kararlılığı. 
Yazar, bu birbirinden önemli konuları, isimlerin-
den malzemelerine birbirinden değişik pasta tarif-
lerinin içine özenle yerleştirmiş. Besbelli yazarın 
anlatım özelliği olan farklı zamanlı fiil kiplerinin 
arka arkaya kullanımı bir an için okurların alışma-
sını gerektirse de bu keyifli macerayı bir çırpıda 
okumamak elde değil. 
HIYERARŞISIZ ÖĞRENME, KOŞULSUZ SAYGI
Kitabın en güzel yanlarından biri de gençlere eşit 
bireyler olarak saygıyla yaklaşılması gerektiği-
ni işaret etmesi. Euforbia Hanım, Marta’ya “siz” 

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Kahramanların işlenişi 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği 

diye hitap ettiğinde, kızın yaşadığı şaşkınlık ve 
mutluluk gençlerle kurulacak sağlam ve sahici 
bir bağa dair çok şey söylüyor. Keza yine Euforbia 
Hanım’ın pasta tarifinin sırrı olarak paylaştığı bir 
ayrıntı, aslında insan ilişkilerinin de özüdür: “Tek 
başlarına zaten yeterince lezzetli olan iki şeyin bir-
leşmesi iyidir ve bir kez birbirlerine karıştıklarında, 
yepyeni ve özgün bir şeye hayat verirler. Tam anla-
mıyla birbirini seven iki insanın kavuşması gibi.”
1963’te İtalya’nın Sarzana kentinde doğan, doktor 
ve psikanalist Luigi Ballerini, çocuk ve gençlik ki-
taplarının yanı sıra gazete ve dergilerde eğitim ve 
gençler üzerine yazılar yazıyor, çocuklara ve genç-
lere seminerler veriyor. Ballerini’nin, Zia Dorothy 
(Dorothy Teyze) isimli kitabı 2010’da White Raven 
Ödülü’nü, elimizdeki Parlak Fikir Pastası 2014’te 
9-12 yaş çocuk kitabı dalında İtalyan Andersen 
Ödülü’nü; Io sono Zero (Adım Sıfır, 2015) adlı kita-
bıysa 2016’da gençlik kitabı dalında Bancarellino 
Ödülü’nü kazandı. Yazar, eşi ve dört çocuğuyla 
birlikte Milano’da yaşıyor.
Her macera, birlikte yürünen her yol bir sınavdır 
aynı zamanda. İki insan birbirini ortak bir emek 
sürecinde gördüğünde, güçlü ve zayıf yanlarıyla 
tanıma ve birlikte evrilme imkânını bulur. Marta 
ve Matteo için geçerli olan bu durum, iki gencin 
küçücük bir pasta evinde hayatla karşılaşmalarını 
ve sevgi, güven ve emeğe dayalı çok sağlam bir 
bağ oluşturmalarını sağlar. Üstelik öğrenmenin 
yaşla ilgisi yoktur ve hayatın her türlü badire-
sinden geçmiş Euforbia Hanım da bir dükkâna 
ruhunu verenin mekânın konumu değil, içindeki 
insanların hayattaki duruşu olduğunu öğrenecek-
tir. Öğrenmenin hayat boyu süren ve yaş hiye-
rarşisi tanımayan yanı, birlikte büyümeye ya da 
çocuklaşmaya fırsat tanır.
Parlak Fikir Pastası, her satırıyla insana iyi gelen, 
okuyanı güçlendiren bir kitap. Buraya yolunu 
düşürenler hiç pişman olmayacak. 
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“Filozof Çocuk” serisinin son iki kitabı, hayatımızın odağında yer alan şiddeti çocuklarla 
anlamak ve sorgulamak için bir fırsat. Bırakın, kitaptaki soruları çocuklar yanıtlasın! 
Şiddetin sorumluları olarak öğrenmesi gereken bizleriz…

“Ama”ya şiddetle 
ihtiyaç var! Yazan: Suzan Geridönmez

Felsefi sorular hayatın temel sorularıdır. Tudem 
Yayınlarından çıkan, tanınmış Fransız filozof 
Oscar Brenifier’in yazdığı, Anne Hemstege’nin 
resimlediği “Filozof Çocuk” serisinin son iki kitabı 
ise “bizim” hayatımızın en temel ve güncel sorula-
rını formüle ediyor.  Başkalarına Vurmaya Hakkım 
Var mı? ve Şiddet Nedir? adlı kitapların odağında, 
adlarından da anlaşıldığı gibi şiddet yer alıyor. 
Peki “bizim” hayatımızın odağında ne var? Kadın 
cinayetleri, doğa katliamları, bağımsız düşünce 

Başkalarına Vurmaya Hakkım Var mı?
Şiddet Nedir?

Oscar Brenifier
Resimleyen: Anne Hemstege

Türkçeleştiren: Zeynep Büşra Bölükbaşı
Tudem Yayınları, 48 sayfa

ve eylemin zapturapt altına alınması ve şimdi yine, 
yeniden savaş tamtamları…
Bu ortamda Oscar Brenifier başta çocukları, hepimi-
zi sorgulamaya davet ediyor: Başkalarını bize itaat 
etmeye zorlamamız mı gerekir? Şiddete başvuran bir 
lider iyi bir lider midir? Bir ağacı keserek de şiddet 
uygulamış oluyor muyuz? Yasalar haksız olabilir mi? 
Hepimiz birbirimize benzemeli miyiz? Bir başkasını 
öldürdü diye birini öldürmeye hakkımız var mı? Her-
kesin seni sevmesi mümkün mü?
Buraya iki kitaptan karışık alıntıladıklarımıza benzer 
daha nice soruyu, yazar, belli (felsefenin özünü 
oluşturan) bir mantık ve sistematik içerisinde okura 
yöneltiyor. Her kitap, ana konuya dair üç temel 
soruya farklı açılardan yaklaşmak için yine sorulara 
başvuruyor. Soyutlama yeteneği henüz sınırlı çocu-
ğu kendi hayatından yakalayan Oscar Brenifier’in 
soruları sade ve somut. Ama… 
Evet, her şeyin bir “ama”sı var. Dolayısıyla yazar 
çocuğa soru yöneltmekle kalmıyor, bu soruya, çocuk 
adına, onun ağzıyla yanıt da veriyor. Örneğin, “Han-
gi durumda şiddete başvurursun?” diye doğrudan 
küçük okura sorduktan sonra tam da bir çocuktan 
beklenen karşılığı veriyor: “Annem ve babam bana 
istediğim oyuncağı almadığında.” Sonra sıra, “Evet, 
ama…” itirazına geliyor.
“Ama” felsefi sorgulamaya giden anahtar sözcükse 
onu izleyen üç nokta, özgür ve bağımsız düşünceyi 
kışkırtan semboller oluyor. Yazar üç noktanın ucuna 
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yeni sorular bağlayarak, çocuğun konuya çok yönlü 
yaklaşmasını ve felsefi bir derinliğe ulaşmasını tetik-
liyor: Anne ve babanın sana istediği her şeyi almaları 
mı gerekir? Şiddete başvurarak ya da öfkelenerek 
istediğimizi elde edebiliyor muyuz? Anne ve baban 
senin öfke gösterilerine boyun eğmek zorunda mı? 
Onların istediği bir şeyi yapmadığında anne ve baba-
nın sana karşı şiddet uygulamaya hakkı var mı?
Her soru işaretinden sonra yazarın suskunluğu geli-
yor. Ama suskunluk bir boşluğa denk gelmiyor. Ak-
sine yazar geri çekilerek alan açıyor. Artık düşünme, 
yargı oluşturma, oluşturulan yargıyı sorgulama ve 
meseleye bir de diğer taraftan bakma sırası okurda.
Tabii herkesin (ve her çocuğun) şiddete başvurma 
nedeni aynı değil. Kimileri, isteğinin karşılıksız kal-
masını, kimileri saygısızlığa karşı tepkisini, kimileri 
de yine şiddetten korunmayı yani öz savunmayı 
gerekçe gösterir. 
Bu yüzden kitaplarda kapaktan duyurulan temel 
sorulara verilen yanıtlar da tek olmakla kalmıyor. 
Bir çocuğun ilk aklına gelen ve gerçekliğine denk 
düşen çeşitli yanıtlar, yakından bakınca tıpkı biz 
yetişkinlerin yanıtlarına ve gerçekliğine benziyor. 
Öyle ya biz de şiddetle “stres boşaltıp rahatlama” 
sağlarız, biz de şiddet yoluyla başkalarının bizi 
“ezip geçmesini” engellemeye çalışırız, biz de 
liderlerin “lider olmayı” şiddetle sürdürmelerini 
benimseriz, biz de insanların “yasalara uymalarını 
sağlamak ve akıllarına eseni yapmalarını engel-
lemek” için şiddeti meşru görürüz. Tabii içimizde 
“şiddet hiçbir şeye yaramaz” diyenler de vardır. 
Evet, ama… biz de evet, ama diyebiliyor muyuz? Peki 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Çizimlerin ifade gücü
Hedef kitleye uygunluk

ya üç noktadan ilerisi? Kolay daha doğrusu kolaycı 
yanıtların ötesine geçebiliyor muyuz? 
Her yaştan okuru bu öteye davet eden “Filozof Ço-
cuk” serisi ve bugün, burada özellikle son iki kitap, 
çocuklarımızla birlikte onların geleceği için birlikte 
düşünmek için kaçırılmaması gereken bir fırsat. 
Oscar Brenifier, neden “Evet, ama…” diye sormak 
gerektiğini her bölümün sonunda, “Bu soruları 
sordum çünkü böylece…” başlığı altında açıklıyor. 
Ama bu toparlayıcı metinler de okura hazır reçeteler 
ya da didaktik sonuçlar sunmuyor. Brenifier, hazır 
yanıtların dayanıklılığını ya da esnekliğini çeşit çeşit 
“ama”larla teste tabi tutarsan “hayatında ve toplum-
da şiddetin yerini anlayabilirsin”, “dünyadan şiddeti 
silebilir miyiz ve nasıl silebiliriz? soruları üzerine 
düşünebilirsin”, “dünya tarihindeki savaşları ve 
sebeplerini sorgularsın”, “çocukları korku ve şiddetle 
mi, yoksa iyilik ve iyi niyetle mi eğitmemiz gerektiği-
ni anlayabilirsin” demekle yetiniyor. 
Eğitim, iyilik ve iyi niyetten ibaret midir, tartışılır. 
Ama felsefesiz bir eğitimin ufuksuzluğu tartışılmaz. 
Yok canım! Her şey tartışılabilir, sorgulanabilir. Üste-
lik bunu yüksek sesle, özgürce yapmayı öğrenmemiz, 
biz başaramadıysak da çocuklarımızın öğrenmesine 
engel olmamamız gerekir. Yoksa daha çok, çocuk 
kitaplarını bile poşete sokan zihniyetler tarafından 
güdülürüz! 
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Kesiklere ve kırpıntılara hak ettiği değeri ancak bir çocuk verebilir. Gölgelerden 
hayvanlar, bulutlardan gemiler, annelerden süper kahraman yaptıkları gibi kâğıda 
dokunmalarıyla evreni tasarlamaları bir olur. 

Kâğıttan ve makastan oluşan bir acun, küçük değil üstelik dev bir acun. İşin içine 
gazete, dergiler, haberler, resimler de girince değmeyin keyfimize. Çocukluk ve 
gençlik hatıralarıyla iç içe birçok şey geliyor aklıma. Burroughs’un cut-up tekni-
ği; Sevim Burak’ın sözcükleri kırpıp kırpıp perdelere iğnelemesi; dedemin evinin 
soğuk dip odasında Yankı, Nokta, Tempo dergileriyle sürdürülen bakma kesme, 
kesikleri istifleme, kırpıntıları cumurlama mesaisi... Yine dedemin bir sandık dolusu 
Akbaba dergisinin içine gömülüp on yedi yaş aklımla sevdiğim karikatürleri kesip 
gerisini enkaza çevirme densizliğim; Enis Batur’un kesiklerle ilgili nefis yazıları...
Kesiklere ve kırpıntılara da hak ettiği değeri ancak bir çocuk verebilir. Sınırları 
yetişkinler çizmeye kalkarken gece çişe kalkıp onları bulanıklaştırır çocuklar. Göl-
gelerden hayvanlar, bulutlardan gemiler, annelerden süper kahraman yaptıkları gibi 
kâğıda dokunmalarıyla evreni tasarlamaları bir olur. 
Kutlu çocukluk demlerini unutmayan Julia Friese ile Christian Duda kafa kafaya 
verip son derece özgün bir kitabı nakşetmişler. Çizicibaşı Friese ile sözcükçübaşı 
Duda’nın uyumu mükemmel. Kimi resimli kitaplarda sözcüklerin hâlsizliğine üzü-
lür kimilerinde de çizginin avare dolaşmasına canımız sıkılırdı. Burada bir sütuna 
sarılan yılanın ve sarmaşığın bambaşka büyük ve ihtişamlı gövde kurmasına benzer 
bir durum var. İki teklemeyen ve tavsamayan usta, çocuğun aklına uyuyor. Ölçülüp 

biçilmiş birkaç sözcük, bin parçalı kolajla dünyalar bozup, 
dünyalar kuruyor. 
Kocaman anne ve baba suratı yüzümüze çarpılıyor kita-
bın girişinde. Suratsızlar, ne olduysa... Sonraki sayfada, 
teve’nin himayesine girip laf olsun diye vıdı vıdı ettikleri 
anlaşılıyor. Anlamsızlıkta pek güzel anlaşıyor ikisi. Kah-
ramanımız çocuk, dizlerinin üstünde gazetelere eğilmiş; 
çocuğun halısı, eşyası, oyuncakları ve dünyası bu sevim-
siz kâğıtlar. Farklı kıyafetler nedir bilmiyor, farklı yamaları 
ise iyi biliyor. Tatili, sirkleri, hayvanat bahçelerini de iyi 
biliyor çocuk; dünyayı çok iyi tanıyor, üstelik odasından 
dışarı adımını atmadan. 

Yalnızlığını kırpıp  
dünya kuranlara...

Yazan: Adnan Saracoğlu
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Mantıksız şeyler dünyanın anayasası olmuş savaşsız 
bir gün geçmemişken, sınırlar ailelerin ortasından 
geçmiş çocuk anasının dilini beş yaşında anlamaz 
olmuşken, kahramanımız çocuk pek mantıklı bir 
dünya kuruyor aslında. Balinaların yamacına filler 
konuyor, dinozorlar zeplinlere racon kesiyor,  
Wright kardeşlerin uçan zamazingosunu maharetli 
bir balerin tutmuşken, Amerikan futbolcusu uçurtma 
niyetine çekiştiriyor, dev kamyonların tepesindeki 
sıcak hava balonu sepeti yerindeki yerliyi uçuruyor. 
Bulut şeklindeki gazete kesiğinde Usame bin 
Ladin’in ve yanlış İslam’ın esamesi okunuyor. 
Savaşın ve tüm kötü şeylerin buharlaşıp uçmasını 
diliyor insan. Görsel dil, çocuğun hızına uyum 
sağlayıp karmaşıklaşıyor; çengel bulmacalar, mikro 
kırpıntılardan balıklar, lego adamın dehlediği kanatlı 
deve, savaş artığı binalar... 
Anne el koyuyor evrene, çocuk yine yapar nasıl olsa. 
Çöp konteynırından ödünç alınan yeni evren mal-
zemeleri karşımızda. Kitabın en çok yazı barındıran 
sayfalarında peygamberdevesiyle tanışıyoruz tam 
anlamıyla. Çocuk kozmosa göz kırpıyor bu kez, hem 
de bin gözüyle binlerce kez. 
İş makinasının, kayakçının ve çocuğun buluştuğu 
müthiş biçim, çıldırmış dünyaya anlam ve güzellik 
katıyor. İnsansız hava sahasında kocaman nefesleni-
yoruz, insan kalabilmemiz sanki insanlardan kaçma-
mıza bağlı. Kitabın başındaki suratsız ana babanın 
dermanı, bu yemyeşil böcek sayfası. Gelin görün ki, 
babanın insafına kalıyor o da. Baba, ısrarla çocuk 
ve yatak görüyor. Böceğe ve çayıra gözü kesmiyor. 
Böceğin sırtını okul çantası sanıyor. Teve’nin vıdı 
vıdısını dinleyen adam, saçmadan bahsediyor. 
Peki odaya dönüp gözlerini pörtleten, çocuğun şaş-
kın bakışları karşısında dizlerini kırıp vıraklayan da 
kim? Ranza sandığımız yerde yeşeren orman da ne? 
Ruhsuz zemindeki toprak çatlakları da neyin nesi? 
Ya bu, bu bizim suratsız annenin gülümsemesi mi? 
Yetişkinlere elbette güveniyoruz, yeter ki çocuk 
aklına uysunlar; odamıza dalıp kuğursunlar, vırak-
lasınlar. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi 

/tekirkitap www.tekirkitap.com

TÜM KİTAPÇILARDA

Fransa’da çok sevilen yazar Agnès 
Mathieu-Daudé’nin yazıp Marc Boutavant’ın 
resimlediği fareciklerin çılgın maceraları şimdi 

Türkiye’den okurlarıyla buluşuyor.

Baykuş Elvis’in başı dertte:
Etrafında gürültü yapan sevimli mi sevimli 
tam on üç yavru farenin sessiz durmasını 

nasıl sağlayabilir? Elbette onları okula 
göndererek! Peki ya bir okul yoksa?
O zaman Fare Okulu açarak!.. 

Fare Okulur Reklam (Reklam).pdf   1   21.10.2019   15:23



ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I

O
ku

m
ak

 Is
ti

yo
ru

m
A

is
ha

 S
ae

ed
Tü

rk
çe

le
şt

ire
n:

 D
ile

k 
Pa

rs
ad

an
Be

ya
z 

Ba
lin

a 
Ya

yı
nl

ar
ı, 

24
8 

sa
yf

a

Aisha Saeed hikâyesini 2012’de Pakistan’ın Svat Vadisi’ndeki 
okulundan evine dönerken kısa mesafeden vurulan Malala 
Yusufzay’dan ilhamla kaleme almış. Malala’nın suçu çevresinin 
bütün itirazları ve baskılarına rağmen okumak istemesi.

Hayatın ne getireceği ve ne götüreceği hiç belli değil. 
Bunu en iyi, bir zamanlar sokakta yaşayan Kocabaş bili-
yor. İri cüssesinden dolayı hor görülen, aç kalan, itilip 
kakılan Kocabaş, şimdi bahçesinde ailesiyle yaşarken 
huzurlu. Ama herkes veya hepimiz bu kadar şanslı mı-
yız? En temel haklarından ve güvencelerinden yoksun 
yaşama mücadelesi veren canlılar, hayvan veya insan 
olmaları fark etmeksizin başka başka coğrafyalarda 
hayatın kendilerine adil davranacağı ânı bekliyorlar. İyi 
ama hayat adil davranmadığında beklemekten başka 
yapacak bir şey yok mu hakikaten!
Güz güneşinin altında uyuklayan koca kızı izlerken 
bunları düşünüyorum. Ardından da kargodan yeni 
çıkan Aisha Saeed’in romanı Okumak İstiyorum’u oku-
maya başlıyorum. Kitapta on iki yaşındaki Pakistanlı 
bir kız çocuğu olan Emel’in hikâyesi anlatılıyor. Emel, 
Pakistan’ın küçük bir köyünde yaşıyor. En büyük hayali 
okula gitmek ve eğitimini tamamladıktan sonra bir 
öğretmen olmak. Aslında ne kadar mütevazı bir istek. 
Ama kız çocuklarının, okula gitmek yerine ev işi yapıp 
çocuk bakmaya yazgılı olduğu bir toplumda ne kadar 
da cüretkâr bir hayal. 

Hayat adİl  
olmadığında Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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Aisha Saeed hikâyesini 2012’de Pakistan’ın Svat 
Vadisi’ndeki okulundan evine dönerken kısa 
mesafeden vurulan Malala Yusufzay’dan ilhamla 
kaleme almış. Malala’nın suçu çevresinin bütün 
itirazları ve baskılarına rağmen okumak istemesi. 
Şükürler olsun ki Malala hayatta kalmış ve dünya-
nın dört bir yanındaki okumak isteyen çocuklara 
rol model olmuş. Malala gerçekten cesur biri. 
Fakat çoğumuz, onun kadar şöhret sahibi olmasak 
da kendi hayat kavgamız içinde sürekli inandığı-
mız değerler ve hayaller için savaşmaya, zorlukla-
ra ve büyük tehlikelere göğüs germeye mecburuz. 
Üstelik bu hayatta kalma mücadelemizde kimi 
zaman bir başımıza kalacağımız da aşikârken. Ma-
lala’nın hikâyesi, tıpkı Emel’inki gibi mutlu sonla 
bitse bile dünya sonu mutlu bitmeyen hikâyelerle 
dolu. Çünkü hayat bazılarımıza daha adilken çoğu-
muza hiç de adil olmayabiliyor.
Emel, ilkin annesinin beşinci doğumundan ötürü 
okuldan ayrılmak zorunda kalır. Bütün evin yükü 
ve kardeşlerinin bakımı küçücük omuzlarının 
üzerine yıkılır. Ama küçük kız umutla annesinin 
iyileşeceği ve okula yeniden dönebileceği günü 
bekler. Oysa olaylar bütün o masum umutları sol-
duracak şekilde gelişir. 
Emel evin alışverişini yapmak için çarşıya gitti-
ğinde küçük bir kaza geçirir ve hiç tanımadığı 
bir adamla tartışır. Tanımadığı adam, küçük kızın 
kendisi ve kardeşleri için aldığı dükkandaki son 
kalan narı isteyince, Emel hiddetlenir ve adama 
meydan okur. İşte bu meydan okumanın netice-
sinde artık annesi iyileşse de okuluna dönemeye-
cektir. Çünkü adam, hep ismini duyduğu, yaptığı 
kötülüklerle bütün köye nam salmış, herkesin 
korktuğu toprak ağası Cevat Efendi’dir. Nitekim 
Cevat Efendi bu küçük kızın köy meydanında ken-
dine diklenmesini unutmaz ve babasının kendine 
olan borcu karşılığında, kızını evine hizmetçi ola-
rak almaya karar verir. Yapılacak hiçbir şey yoktur. 
Bütün boyunlar bükülmüş, eve hüzün çökmüştür. 
Emel bunun hiç adil olmadığını söylemek ister 
ve babası ona hemen, hayatın zaten adil olmadığı 
yanıtını verir. Okumak, öğretmen olmak hayalleri 
bir anda delik bir balon gibi söner. Emel artık bir 
tür sözleşmeli köledir.

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Her şey eskisiyle kıyas kabul etmez şekilde de-
ğişmiştir. Ama Emel’in pes etmeye niyeti yoktur. 
Korksa da kabullenemeyen, hiçbir şeyi değiştire-
meyeceğini bilse de denemekten vazgeçmeyen bir 
kişiliği vardır. Cevat Efendi’nin konağında da bu 
kişiliğiyle hem dost hem de düşman edinmekte 
hiç zorluk çekmez. Fakat Emel meydan muharabe-
sindeki bir general gibi koşullar ne kadar aleyhine 
gelişse de daima taarruza geçmeyi bilir. Kendisi 
olma arzusunun aleviyle sıcak tuttuğu, hayatını 
geri kazanma mücadelesine girişir.
Doğrusu, Aisha Saeed güzel bir direniş, varoluş 
ve adalet mücadelesi hikâyesi yazmış. Ama ken-
disi de Pakistanlı bir kadın olduğu için Mala-
la’nın şahsında bütün kız çocuklarının varoluş 
mücadelesine kaçınılmaz olarak haddinden fazla 
angaje olmuş. O kadar ki romandaki bütün karak-
terler, maniheizmin siyah ve beyaz, iyi ve kötü, 
aydınlık ve karanlık güçleri arasındaki kavganın 
tarafları olarak arzı endam eyliyorlar. Romanda-
ki karakterler ya pür iyiler yahut da pür kötüler. 
Neredeyse hiç ara durum ve renk yok. Cevat 
Efendi en az Yaşar Kemal’in İnce Memed’indeki 
Abdi Ağa gibi hiç insani bir emare gösterme-
yen, hissiz, safi kötü, karanlık bir adam. Yazar 
bizi sürekli Cevat Efendi’den kötülük beklemeye 
alıştırdığından bir süre sonra hikâyenin tadı tuzu 
iyice kaçıyor. Bir yazar, karakterlerine karşı daha 
tarafsız ve eşit mesafeli olmalı ki insani hâllerin 
gökkuşağı kadar renkli yelpazesindeki her renk 
ve ton kendiliğinden dile gelip okurun hayatında 
karşılığını bulabilsin.
Kocabaş ile ben korkarken de yapılması gerekeni 
yapmaktan vazgeçmeyen, kötülük ederken bile 
içinde insani duygular barındıran karakterlerin 
olduğu hikâyeleri çok seviyoruz. Çünkü ancak 
böyle hikâyeler bize, kendi hayatımızı cehenneme 
çeviren insanlara karşı direnme gücü verebilir. 
Dünyayı daha güzel ve adil bir yer hâline getirebil-
mek için direniş ilhamına çok ihtiyacımız var.
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Mühendislikte küçük bir hesap hatası çok büyük sorunlara neden 
olabilir. İki sayıyı yanlış çarptınız diye güzelim köprü yıkılır, rotanızı 
aya çevirmişken kendinizi Merih’te bulursunuz. Ve gerçek hayatta 
umulmadık sonuçlar genellikle komik değil trajik olur.

Baştan belliydi 
böyle olacağı

Yazan: Toprak Işık

On binlerce insan, yeni inşa edilmiş tribünlerde yerlerini almışlardı. 
O gün, ölüm gösterilerinin en unutulmazı yaşandı. Stadyum ucuz ol-
sun diye ağaçtan imal edilmişti; içindeki insanların ağırlığına daya-
namayıp çöktü ve başkalarının ölümünü izlemeye gelenlere mezar 
olarak, acı bir ironi ile tarihe geçti. Belki gladyatörlerden bir ya da 
birkaçının Azrail ile randevusu da bu facia sayesinde ertelenmişti.
Bir stadyumun izleyicilerin ağırlığına dayanamadığı için çökmesi, 
üzerinde düşünmeye değer bir faciadır. Dünyanın yedi harikasından 
biri olan Rodos Heykeli’nin, hiç de harika olmayan birçok yapının 
aksine, depremlere dayanamayıp yerle bir olması da öyle… Sean 
Connolly, geçmişten bugüne, hatalı projeler yüzünden yaşanan 
faciaları derleyerek ilgi çekici bir koleksiyon oluşturmuş. Destansı 
Mühendislik Faciaları adlı kitabı Pat Lewis resimlemiş, İpek Güneş 
Çıgay Türkçeleştirmiş ve Tudem Yayınları yayımlamış. Çizimler 
hem çok esprili hem de son derece açıklayıcı. Ressamın ve çevirme-
nin adları da kapakta yer alsaymış daha iyi olurmuş.
Mühendislikte küçük bir hesap hatası çok büyük sorunlara neden 
olabilir. İki sayıyı yanlış çarptınız diye güzelim köprü yıkılır, rota-
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nızı aya çevirmişken kendinizi Merih’te bulursunuz. 
Ve gerçek hayatta umulmadık sonuçlar genellikle 
komik değil trajik olur. Sean Connolly’nin koleksi-
yonunda can yakmayan hatalı projeler de var: Pisa 
Kulesi… Turistlerin önünde matrak fotoğraflar çek-
tirmeye bayıldıkları o eğik tarihi yapı, dimdik duran 
benzerlerinden çok daha ünlü olmasını, doğumunda-
ki mühendislik kusurlarına borçlu. 
Rüzgârda gereğinden fazla sallanıp yıkılan bir köprü, 
çöken maden ocakları, tuz buz olan stadyum kub-
beleri, durduk yere yıkılan havaalanı terminalleri… 
Bunlar ne ki, bir anda ortadan kaybolan bir göl bile 
var. Dev Titanik’in bir buz dağıyla çarpışıp okya-
nusun sularında kaybolması ise kitaptaki en ünlü 
hikâye olsa gerek. 
Yazar, tümü için ayrıntılı olay yeri incelemeleri 
gerçekleştirmiş. Delilleri toplamış, bilimi ve tekno-
lojiyi yardıma çağırıp oraya nasıl gelindiğini açıkla-
mış. Benzerleri yeniden yaşanmasın diye bilinmesi 
gerekenleri okurun kafasında sağlam temellere 
oturtacak, basit olduğu kadar da öğretici deneylere 
yer vermiş.
Sirakuza kuşatmasında Arşimet’in bilimi maharet-
le kullanıp saldırganlara kök söktürdüğüne dair 
tevatürlerden birinde bahsi geçer: Güneş ışınları dev 
mercekler ya da çukur aynalarla toplanıp gemiler 
yakılır. Arşimet bunu yapabilmiş midir tartışılır ama 
Londra’da her yanı camla kaplı şık bir gökdelenin, 
çukur yüzeyinden yansıttığı güneş ışınları ile kom-
şularının başına dert olduğunu biliyoruz.
Metallerin ısındığında genleştiğinden habersiz or-
taokul öğrencisinin fen bilimleri dersiyle başı derde 
girebilir. Muhakkak ki bildiği bu gerçeği yeterince 
dikkate almayan mühendisin hayata geçirdiği proje 
ise insanların ölümüne neden olabilir. 

Dilin akıcılığı ve açıklığı  
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği  

Konunun işlenişi 
Çizimlerin İfade Gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Zamanı geri çevirmek mümkün olsa, faciaların 
önlenmesi çok kolay. Bu kolaylık başka bir zorluğu 
çıkarıyor ortaya. Sonu başından belliyse, pek çoğu-
nun altında mühendislerin, mimarların imzaları bu-
lunan bu projeler nasıl hayata geçirildi? Bazen basit 
olanın dikkatten kaçması felakete giden yolu açmış, 
bazen görüntünün cazibesi bilimselliğin önüne 
geçmiş ama çoğu zaman asıl sebebin dizginsiz kâr 
hırsı olduğunu da belirtmiş yazar. Felaketler yaşan-
dıktan sonra bile masraftan kaçmak için ısrarla inkâr 
yolunu seçen şirketleri teşhir etmiş. Hatalı ürettiği 
lastikler yüzünden birçok ölümlü kazaya neden olan 
Firestone’un sabıkası muhakkak ki okurun zihninde 
kalıcı bir yer edinecektir.
Kitapta özellikle dile ilişkin bazı kusurlar da var:
“En çılgını şey ise katedralin 300 yıl boyunca sallanıp 
düşen parçalarıyla meşhur olmasıydı.” 
Bu  ve benzeri dil yanlışlarına okuma keyfini önemli 
ölçüde azaltacak kadar sık rastlanmadığını da belirt-
mek gerek.
“Eğer bir şeyin kütle merkezi, o nesnenin tabanında 
(yani yere değen kısmında) bulunuyorsa, nesne dik 
şekilde durabilir. Bulunmuyorsa, nesne eğilecektir.” 
Üç boyutlu bir cismin kütle merkezi tabanında ola-
maz. Kütle merkezi yerine, “kütle merkezini yere dik 
birleştiren doğru” yazılmalıydı. 
Destansı Mühendislik Faciaları, seçilen olayların 
ilginçliği nedeniyle çok kolay okunan bir kitap. 
Kazalara ilişkin basit analizler ve deneyler, genç zi-
hinlerde bilim ile mühendislik arasındaki köprünün 
erkenden kurulmasını sağlayacak nitelikte. Her yaşta 
insan kitabı sıkılmadan ve öğrenerek okuyacaktır.



Sanatçı, çizimlerinde füzen, kuru kalem ve sulu boya gibi çeşitli resim tekniklerini 
bir arada kullanarak, onlardan ortak ve yeni bir dil yaratmış.

Bir Aslan İstiyorum!’un kahramanı, bir gün uyanıp 
ev hayvanı istediğine karar veren Robin. Duvar-
ları hayvan çizimleri ile dolu odasında, yatağının 
ucunda oturmuş  gülümseyen Robin, bunun hangi 
hayvan olacağını da çok iyi biliyor. “Bir aslan 
istiyorum!” diye gürlüyor; onunla oynayabilir ve 
komşuları korkutabilir. Fakat hemen Robin’in 
annesinin sesi duyuluyor, “Asla!”. Çünkü çok 
tehlikeli. Annesi, Robin’e yalnızca yaprak yiyen bir 
dal böceği öneriyor. Robin, bir dal böceği istemi-

yor. “O zaman bir 
hipototam istiyo-
rum,” diyor çocuk; 
çamurda yuvar-
lanıp, havuza 
atlayabileceği bir 
arkadaş. Robin’in 
annesinden bir 
“Asla!” daha geli-
yor. Böylece kitap 
boyunca sürecek 
bir söz düellosu 
başlamış oluyor.
Okur, anne 
figürünü hiç 
görmüyor, sadece 
sesini duyuyor. 
Robin’in doyasıya 
oynayabileceği 
tüm dost istekleri, 

her defasında evin tertemiz ve düzenli odalarında 
yankılanan bir “Asla!”ya çarpıyor. Anne, her defasın-
da evi pisletmeyecek, fazla hareket etmeyecek, ses 
çıkarmayacak bir hayvan öneriyor. Kitabın sonun-
da anlıyoruz ki Robin, sadece ne istediğini değil, 
istediğini nasıl elde edebileceğini de çok ama çok iyi 
bilen bir çocuk!
Mark Janssen’in metni destekleyen çizimleri, Ro-
bin’in duygularını güçlü bir şekilde aktarmış. Anne-
si, Robin’e ne zaman bir hayvan önerse, çocukla 
o hayvan arasında bir etkileşim kurulamayacağı, 
sadece sıkıcı bir mekân paylaşımının mümkün 
olabileceği çizimlerle etkili bir şekilde betimlenmiş. 
Çizerin illüstrasyonlarında geleneksel metotlara 
dijital uygulamalar eşlik etmiş. Sanatçı çizimlerin-
de füzen, kuru kalem ve sulu boya gibi çeşitli resim 
tekniklerini de bir arada kullanarak, onlardan ortak 
ve yeni bir dil yaratmış. Janssen, sadece çizim mal-
zemelerini değil çizim stilini de çeşitlendirmiş ama 
buna rağmen bütünlüklü  ve doğal resimler yapma-
yı başarmış. Ortaya çıkan resimler, sayfadan dışarı 
çıkıp okuyucuyu içeri davet edecek kadar canlı 
olmuş. Birbirini izleyen çift sayfalarda, önce sıkıcı 
gerçek ve ardından macera dolu fantezi çizimleri 
eseri dinamik kılmış. 

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Bir Aslan Istiyorum!
Annemarie van der Eem

Resimleyen: Mark Janssen
Türkçeleştiren: Sinan Çakmak
Can Çocuk Yayınları, 36 sayfa

Aslında ne istiyorum?
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Yazan: Çağla Vera Kılıçaslan
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www.facebook.com/cinaryayinevi

twitter.com/cinaryayinevi instagram.com/cinaryayinlari

www.cinaryayinlari.com

“ Bir umut, cesaret ve kararlılık 
hikâyesi okumaya hazır olun. 

Bu Greta Thunberg’in gerçek öyküsü 
ama aynı zamanda daha iyi bir 

gelecek için yetişkinlerin ilgisizliğine 
karşı mücadele eden pek çok 

çocuğun hikâyesi.”

Bay Putu Pumbaran i le Bayan 
Putri Pumbaran, yağmur 

ormanındaki ağaçları kesip
kâğıt fabri kasına satıyor, esir 
aldıkları Sumatra fi l i Ki ki’yi de 

köle g ibi çal ıştırıyorlardı.
Orman sakinleri, arkadaşlarını 
kurtarmak için harekete geçti. 

Bol karabiberl i bu özgürlük
planında kimler yoktu ki! Tepel i 
devekuşu, yeşi l sırtl ı incir kuşu, 

güneş ayısı ve daha nicesi...

Neşesi içinde saklı 

bir dayanışma ve 

özgürlük öyküsü!

krmzkedikitap

kirmizikedicocukkirmizikedicocuk

kirmizikedi.com
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Çocukken Binbir Gece Masalları ’nı dinleyip büyülenen Andersen, 
Uçan Sandık masalını 1839’da yayımlıyor. Yani “masallar şehri” 
dediği İstanbul’a yapacağı seyahatten tam bir yıl önce.

Genç Hans Christian Andersen, günün birinde tıpkı başka bir 
büyük yazar, William Shakespeare gibi tiyatro oyuncusu olma 
hayaliyle büyük kente gelir. Ama yazarlığı, oyunculuğunun 
önüne geçer. Sadece içinden çıktığı coğrafyanın değil, dünya 
kültüründe kolektif benliğin parçası hâline gelmiş; filmlere, 
balelere, tiyatro oyunlarına, müzikallere ve başka edebi eser-
lere esin kaynağı olmuş, “Kibritçi Kız”, “Kralın Yeni Giysisi”, 
“Çirkin Ördek Yavrusu” gibi masalları bize kazandıran bir 
yazar olur. İskandinav dünyasında şiirleri, romanları ve seya-
hatnâmeleri ile de başat bir yeri olan Hans Christian Andersen, 
kadim bir hikâye anlatıcısıdır. Çocukken dinlediği hikâyeleri 
yeniden yazarak çocuk edebiyatı ve dünya masalları külliyatı-
na eşsiz bir miras bırakmıştır. Masalları çoğunlukla sözlü ede-
biyat geleneğinin yazıyla yeniden üretilmesine dayalıdır. 
Andersen 19. yüzyılın başlarında ilk masallarını yayımlarken, 
İskandinavya’nın hemen güneyinde iki kardeş, Grimm Kardeş-
ler de Almanya ve Avrupa’nın büyük bir bölümünde yıllarca 
topladıkları halk hikâyelerini derleyerek bir masallar toplaması 
olarak -zaman içinde çocuklara yönelik bir yapıya büründürül-
mek üzere- yayımladılar. Andersen’in ve Grimm Kardeşler’in 
aynı dönemlerde masal türünü yazılı kültüre aktarması bir 
tesadüf değildi. Zira 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başında, 
büyük imparatorlukların çözüldüğü bir Avrupa’da ulus-devlet-

Yandı bitti kül oldu,  
küllerden hikâyeler doğdu

Yazan: Nilay Kaya
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ler kuruluyor, buna paralel olarak ulusal kimlikler 
inşa ediliyordu. Bu inşa sürecinin kültürel alandaki 
en önemli ayağından biri de halkın sözlü edebiyatı-
nı, yerel kültürü, dilleri ve kullanım biçimlerini der-
li toplu bir biçimde ortaya koyarak yeni bir dolaşı-
ma sokmaktı. Tam da bu yüzden Grimm Kardeşler 
aynı zamanda birer dilbilimci sayılırken, Andersen 
de gündelik dilin 
deyimlerini ve 
kalıplarını bu 
yeni anlayışla 
edebiyatına katı-
yordu. 
Yapı Kredi Yayın-
ları Doğan Kar-
deş Kitaplığı tara-
fından bağımsız 
bir masal kitabı 
olarak yayımla-
nan Uçan Sandık, 
Andersen’in ma-
salları içinde ayrı 
bir yerde duruyor. 
Çocukken Binbir 
Gece Masalları’nı 
dinleyip büyü-
lenen Andersen, 
Uçan Sandık 
masalını 1839’da 
yayımlıyor. Yani 
“masallar şehri” 
dediği İstanbul’a 
yapacağı seyahat-
ten tam bir yıl önce. Bu vesileyle, onun İstanbul se-
yahatnâmesini merak edenlere Yapı Kredi Yayınla-
rından çıkan İstanbulda İki İskandinav Seyyah adlı 
kitabı da önerelim. Yaklaşık yirmi yıl sonra büyük 
bir Kuzey Afrika ve Asya seyahatine de çıkan An-
dersen’in Doğu kültürüne ve özellikle masallarına 
olan tutkusunun izlerini Uçan Sandık’ta ziyadesiyle 
görmek mümkün. 
Zengin bir tüccar olan babasının ölümünden sonra 
elindeki tüm zenginliği har vurup harman savuran 
masalın kahramanına, isimsiz bir dostundan, kalan 
iki üç eşyasını koyması öğüdüyle uçan bir san-
dık gelir ve kahraman bu sandığa binip bir Doğu 
ülkesine gider. Böylece doğrudan bir Binbir Gece 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
İçerik 

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Masalları göndermesiyle başlayan masal, Sinbad ve 
Uçan Halı hikâyesini Batılı bir erkek kahraman ve 
uçan bir sandıkla, tersinden işler. Bu arada, masalın 
Danca orijinalinde “tyrkernes land” olarak geçen 
Türk diyarının, Tahsin Yücel’in Türkçe çevirisinde 
“Arap ülkesi” olarak yer bulmasının, üzerinde ay-
rıca duyulması gereken bir çeviri tercihi meselesi 

olduğunu belirtelim. 
Sultanın kızına aşık 
olan genç, kendini 
peri padişahının oğlu 
olarak tanıtır ve ma-
sallar anlatarak onun 
gönlünü kazanmaya 
çalışır. Bu da yetmez, 
sultanın ve sultanın 
eşinin onayını alma-
sının yolu da masal 
anlatmaktan geç-
mektedir, başka bir 
deyişle bu masalda 
kızın değil, oğlanın 
çeyizi vardır ve o 
çeyiz sandığı hikâye 
doludur. Şehrazat, bir 
nevi İskandinav oğ-
lanına dönüşmüştür; 
zira kahraman, Do-
ğulu prensese Deniz 
Kızı, Karlar Kraliçesi 
gibi kendi dünyasının 
masallarını anlatır. 
Andersen, doğrudan 

kendi masallarını anarak, bugün edebiyatta üstkur-
maca dediğimiz tekniği uygulamıştır. Doğu masal-
larının bütün arketiplerini kullanan Andersen’in 
masalının sonunda maddi olan her şey yanıp kül 
olur ama kahramanın elinde bir tek masallar kalır. 
Dünyayı dolaşarak masallarını anlatan kahraman, 
Andersen’in yazar seyyah yönünü yansıtır ve ne-
ticede hikâyelerin ulusların ötesine geçen gücüne 
işaret eder.  
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AN Una’nın Haykırdığı:  

“Değişmeyi İstemek Zorundasın!”

Yazan: Nilay Özer

Grafik kitapların, hakikate varma, metnin ve resmin montajı aracı-
lığıyla olguların farklı boyutlarının ilişkilendirilmesi çabasında ne 
denli çarpıcı açılımlar sunduğunun bir kanıtı Aramızda. Akademis-
yen, çizgi roman sanatçısı Una’nın başardığı şey “cinsellik”, “cinsiyet 
eşitliği”, “rıza”, “taciz”, “tecavüz” gibi kavramlar hakkında her yaştan 
insanı eğitmek ve cinsel saldırı suçları karşısında toplumun konum-
lanışının yanı sıra; ceza adaletini sağlamayan yargı sistemiyle de mü-
cadele etmek için arayıp bulamadığımız kılavuzluğu sunmasıdır. Ki-
tap, Myriad Editions tarafından 2015 yılında, Becoming Unbecoming 
adıyla yayımlanmış. Türkçeye basitçe “Uygunsuzlaşma” şeklinde 
çevirebileceğimiz bu isim, Una’nın siyasi, aktivist ve sanatsal güdü-
lenmesini çok iyi yansıtır. Cinsel istismarla toplum nezdinde “uy-
gunsuz” konuma düşürülen çocuk, “uygunsuz” sıfatlarla etiketlenir 
ve hem istismarın yarattığı psikoloji hem de etiketlerin pekiştirdiği 
dışlanmışlık nedeniyle tekrar tekrar istismara açık hâle gelir. Una, ki-
şiye kendisini tecavüzün hem sebebi hem sonucu gibi hissettiren bu 
travmatik döngünün toplumsal ve kültürel kodlara bağlı olarak nasıl 
üretildiğiyle birlikte, nasıl aşılacağını da ortaya koyar. Aramızda, ka-
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Aramızda, kadına yönelik cinsel saldırı ve cinayetin 
sanıldığından çok daha yaygın olduğunu, istismara uğramış 
çocuk ya da kadınların ne büyük bir kahramanlık örneği 
sergileyerek hayatta kaldıklarını vurgulayan, kusursuz bir 
bilinçlenme çağrısıdır.
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dına yönelik cinsel saldırı ve cinayetin sanıldığından 
çok daha yaygın olduğunu, istismara uğramış çocuk 
ya da kadınların ne büyük bir kahramanlık örneği 
sergileyerek hayatta kaldıklarını vurgulayan, kusur-
suz bir bilinçlenme çağrısıdır.
Una, yani “bir”, milyarlarca hayattan bir tanesi... 
Hatırlayabildiği kadar erken yaşlarına dönerek 
hikâyesini kurar. İngiltere-Yorkshire ve çevresin-
de olup bitenleri anlatır. Her şeyi tarihselleştirir. 
Büyüme döneminin popüler müziklerinden televiz-
yon şovlarına, insan ilişkilerine, cinsiyet rollerini 
belirleyen kodlara kadar her şey analizine dahildir. 
Çocukluğunun ve ilk gençliğinin merkezinde bizzat 
deneyimlediği iki tecavüz vakası ve çekiçle, bıçakla 
kadınlara saldıran, kısa bir zamanda en az on üç 
kadını öldürüp, dokuz kadını yaralayan Yorkshire 
Kasabı’nın yarattığı dehşet vardır. Bireysel hikâye-
sine paralel İngiltere’deki erkek şiddetini, dünyada-
ki erkekliği, Doğu Kongo’dan Hindistan’a tecavüz 
mağduru kadınlara maddi-manevi destek veren 
kadın örgütlerini, popüler kültür endüstrisinde 
erkek şiddetine duyulan hayranlığın nasıl bir hızla 
yapıtlara dönüştüğünü anlatır. Una, iç içe geçen 
bütün bu katmanları verebilmek için klasik çizgi 
romanlardan alışkın olduğumuz çizgi panellerini 
değil de daha serbest bir tarzı seçer. Farklı zaman 
ve mekânlarda olmuş olayları aynı sayfada mon-
tajlayarak okurun zihnini benzerliklere odaklar. 
Resimler; kimi sayfalarda, belgelere, kaynaklara, 
gerçek olaylara dayanarak oluşturulan metnin haki-
kate sadakatini temsil edecek biçimde harita, kroki, 
kronoloji, istatistiksel veri, gazete haberi görselleş-
tirmesi, kimi sayfalarda ise Una’nın psikolojisini 
yansıtmak üzere simgesel, metaforik, travmatik ve 
sanatsaldır. Bu çizimlere derin bir duygusallıkla 
birlikte ironi de eşlik eder. İstismar edilmiş kadın 
bedeni ve hasta hisseden kadın ruhu resimlerde 
toprağa, suya, ağaçlara, göle, sazlıklara bitişir. 
Böylece kadın ve doğa üzerindeki eril tahakküm 
eko-feminist bir duyarlılığı da yansıtır.
1970’lerin siyasi ve toplumsal olaylarıyla, Yorkshi-
re’daki cinayetlerde öldürülen kadınların hikâyeleri-
nin, kutsal kitaplardan Barok dönem resmine adalet 
arayan kadınların tarihe kazınmış isimlerinin özel bir 
teknikle montajlanması erkek şiddetinin uzun tari-
hine eleştirel bir vurgudur. Grevler, elektrik kesinti-
leri, ırk ayaklanmaları, uçak kaçırma olayları, futbol 

Çizimlerin ifade gücü 
Anlatımın akıcılığı ve açıklığı 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

holiganları, IRA derken 1980’lerde çok popüler bir 
grup olan Madness’ın “Embarrassment” adlı şarkısı 
Una’nın başına dert olur. Karnında melez bir bebek 
taşıyan beyaz bir kızın yarattığı utancı anlatmaktadır 
şarkı. Okuldaki akran güruhu Una’yı aşağılamak için 
bu şarkıyı söyler. “Kaşar”, “sürtük” gibi lakaplarla 
sindirilen Una, dildeki bu tür sözcüklerin dayandığı 
ikiyüzlü toplumsal pratikleri sorgular. Fahişeliğin so-
runsallaştırılması, erkek iktidarın ve yasaların kadın 
düşmanı karar ve eylemleri, kadına tecavüzün ya da 
kadının öldürülmesinin makul bulunduğu durumla-
rın çökertilmesi, tecavüz ve cinayet suçlusu erkekler 
hakkında yaygın yanlış kanaatler... Una, tecavüz 
travmasını, başına gelenleri anlatabildiği ve femi-
nist harekete dahil olup adalet arayışına girdiğinde 
aşmaya başlar. Böylece kitabın kapağında da görülen 
boş konuşma balonu, içi doldurulmuş sayısız konuş-
ma balonuna dönüşür. Tecavüz mağduru kadınlar da 
toplum da değişmeyi istemek zorundadır. 
Aramızda, “cinsiyet eşitliği”, “cinsellik”, “rıza”, 
“tecavüz” gibi konularda kendilerini ve çocuklarını 
eğitmek isteyen ebeveynler için olduğu kadar femi-
nizm ve eleştirel erkeklik okumaları yapan herkes 
ve elbette ortaokul, lise ve üniversite öğrencileriyle 
hocaları için temel bir kaynak.
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Marc-Uwe Kling, interneti bütün yarar ve zararları eşliğinde dengeli bir şekilde 
anlatmayı başarırken, bu büyük bilgi kaynağını yerinde kullanmayı, iletişimin 
elektronik aletlerden çok daha fazlası olduğunu anımsatıyor hepimize.

İnternet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, iletişime dair tartışmalar 
hız kazandı. Bilgiye erişimin ve kendini ifade etmenin önemi bir yanda, cep tele-
fonu ve oyun bağımlılığı diğer yanda… Kuşkusuz bu güncel konu çocuk edebiyatı 
içerisinde de sıklıkla gündeme geliyor. En yeni örneklerden biri de Alman edebiya-
tının genç yazarlarından Marc-Uwe Kling’in Büyükannenin İnterneti Bozduğu Gün! 
(Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputtgemacht hat) başlıklı kitabı. Burcu 
Aksu Güney’in çevirisiyle Uyurgezer Kitap tarafından basılan  Büyükannenin İnter-
neti Bozduğu Gün!, adından da anlaşılacağı üzere mizah dolu, sıcacık bir metin.
Sade ve gerçekçi diyalogları ve birbirinden renkli karakterleriyle dikkat çeken ki-
tabın, minik okurları cezbedecek bir diğer özelliği de ayrıntılarına kadar özen gös-

terilmiş Astrid Henn imzalı renkli çizimleri. Kling ve Henn, yazarın Der 
Ostermann (Paskalya Baba) ve Prinzessin Popelkopf (Prenses Sümükka-
fa) başlıklı çocuk kitaplarında da birlikte uyum içinde çalışmışlardı. 
Büyükannenin İnterneti Bozduğu Gün!, okulları tatil olduğu için evde 
büyükanne ve dedeleriyle kalan evin en küçüğü Tiffany, on yaşındaki 
Max ve on dört yaşındaki Luisa’nın sıradan günlerinin, internetin çalış-
maması üzerine büründüğü hâli anlatıyor. Tiffany dışında kimse inan-
masa da büyükanne bir şekilde interneti bozmayı başarmış. Kısa sürede 
bu arızanın dünya genelinde olduğu anlaşılıyor. Marc-Uwe Kling, farklı 
yaşta kardeşler, anne-baba ve büyüakanne-büyükbaba aracılığıyla deği-
şik kuşakların internetle ve birbiriyle ilişkisi ve kuşaklar arası iletişim 
konularını didaktik bir tona düşmeden, eğlenceli bir dille aktarmış. Tif-
fany henüz internetle tanışmamışken, Max arkadaşıyla mesajlaşamadığı 
ve oyun oynayamadığı, erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra saçlarını 
yeşile boyayan evin asi genç kızı Luisa da sevdiği şarkıları dinleyemedi-
ği, büyükbaba ise televizyonda görüntü donduğu için öfkeli. Hasarın bü-
yüklüğü, navigasyon uygulaması olmadan dağıtım yapamayan pizzacı 
oğlanın, internetsiz çalışamayan annenin ve yine navigasyon olmadan 

Bazen internet kesilir,  
hayat başlar

Yazan: Özlem Toprak
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evinin yolunu dahi bulamayan babanın gelmesiyle 
iyice ortaya çıkıyor. 

PEKI ŞIMDI NE OLACAK?
İnternetin yokluğu evde bir an için elektrik kesintisi 
gibi yaşanıyor. Kimse, elektronik aletler üzerinden 
devam ettirdiği alışkanlıkları beklenmedik bir olayla 
bölününce, kendisiyle ve çevresindekilerle ne yapa-
cağını bilemiyor. Ancak yazar, bu noktada çocukların 
yaratıcılığına vurgu yaparak Tiffany’yi baş role çıka-
rıyor. Kısa sürede aile üyeleri ve Luisa ile yakınlaşan 
pizzacı oğlan, radyo müzikleriyle dans edilebilece-
ğini, birbirine hikâyeler anlatarak ve hayali oyunlar 
oynayarak eğlenilebileceğini keşfediyor. O kadar ki 
internet teknisyeni arızayı giderdiğinde ve ertesi gün 
hayat yeniden “normale” döndüğünde çok sıkılan Tif-
fany o müthiş soruyu soruyor: “Büyükanne, interneti 
bir kere daha bozamaz mısın?”
Marc-Uwe Kling, interneti bütün yarar ve zararları 
eşliğinde dengeli bir şekilde anlatmayı başarırken, bu 
büyük bilgi kaynağını yerinde kullanmayı, iletişimin 
elektronik aletlerden çok daha fazlası olduğunu anım-
satıyor hepimize. 
1982 doğumlu yazar, Freie Universität Berlin’de felsefe 
ve drama okudu. Söz yazarı olan ve siyasi stand-up 
gösterileriyle de  tanınan Kling, çok satanlar arasına 
giren “Die Känguru-Chroniken” (Kanguru Tarihçesi) 
başlıklı üçlemesinde, kendisini kitap kahramanı hâ-
line getirdi ve Almanya’ya göçmen işçi olarak gelen 
antikapitalist ve Nazi düşmanı bir kanguru eşliğinde 
komik olduğu kadar düşündürücü maceralar anlattı. 
Kling, bu eseriyle Alman Radyo Ödülü, Kabare Ödülü 
ve Sesli Kitap Ödülü’nü aldı. Yazar, 2018’de okuru iş 
hayatı, boş vakit, ilişkiler dahil her şeyin algoritma-
larla belirlendiği ve baş kahraman Peter tarafından 
insan iradesini dışlayan yönüyle sorgulandığı Quality 
Land başlıklı bir distopyaya götürdü. 
Büyükannenin İnterneti Bozduğu Gün! de yazarın ha-
yatın mekanikleşmesinden duyduğu endişeyi çocuk-
lara keyifli bir üslupla sorgulatıyor. Olayların akışı biz 
yetişkinlere tahmin edilebilir gelse de bu sade hikâye 
hepimize bir kez daha hayal gücü ve bağların önemini 
hatırlatması açısından çok değerli. 

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 
Çizimlerin ifade gücü 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği 

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

Dünyanın yedi farklı yerinden  
yedi çocuğun bir günü!

Her çocuğun bir günü, yediği 
yemeklerden oynadığı oyunlara 

kadar birbirinden çok farklı olabilir. 
Bu kitapta Japonya, İran, Hindistan, 

Peru, İtalya, Uganda ve Rusya’dan yedi 
gerçek çocuğun bir günü anlatılıyor. 
Yazarın derlediği bilgilerden oluşan 
bu kitap, çocuklara farklı kültürleri 

tanıtıyor ve dünyanın kocaman bir yer 
olduğunu hatırlatıyor.

İŞTE BENİM
BİR GÜNÜM

ve6

48 sayfa
Yazan ve Resimleyen: Matt Lamothe



“Bugün kaç yaşındasın?*” Çok sevdiğim bir felsefecinin sorusudur bu...

Gün içinde, hayatın kepçesine çay kaşıklarımız-
la kafa tutarken aynı kalmayız. Sabah 9 yaşında 
hissederken, trafikte kalışınla bitkinleşip kendini 
40 yaşında bulabilirsin. Peki ya çocuklar, onlar 
gün içinde şekilden şekle girerken kaç yaşında 
oluyorlar? Ve biz onların olmak istedikleri anlık 
değişimlerine ne kadar izin veriyoruz?
Eva Manzano’nun yazıp Monica Gutierrez tarafın-
dan resimlenen, Şekerli Yağmurlu Tarifler kitabı 
Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı. 29 
başlık ile duyguları temel alan ve bunları adlandı-
ran kitap, her duygu için birkaç maddelik tarifler 
ekleyerek, bize önerilerde bulunmuş. Bu önerilerin 
bazıları iş görebilecekken, bazılarının fantastik 
oluşu sizi şaşırtabilir. Zaten bu, yer yer sizi şaşırta-
cak tuhaf, gülünç, fantastik kurgulanış, duyguları 
gerçeğe yaklaştırma iddiasında değil.  

Duygularla başa 
çıkmak, onları 
tekrarlamak 
ve deneyimle-
mek için kısa 
aşamalı tarifle-
rin birleştiricisi 
olarak hayal 
gücü verilmiş. 
Duygularımızın 
meyanesi olarak 
kitabın olmazsa 
olmazı, hayal 

gücü, karikatürize edilmiş çizimlerde de kendisini 
göstermekte.
Bazı duygu başlıklarının bir kişisel gelişim kitabı 
diliyle verilmesi, -yayınevi tarafından kitabın öneril-
diği alt sınır- 7 yaş için ne kadar anlaşılabilir soru-
suna yöneltti beni? Duygularımız çoğu kez soyut 
dünyamızın adlandırmalarıdır, onları gözle göreme-
yebiliriz. Çocuklar 9 yaşından itibaren soyut dünyayı 
anlamaya algısal olarak hazırlıklı olur. O nedenle ilk 
okuma kitabı olarak bu verilen reçetelere altyapısal 
olarak hazır olmayabilirler.
Peki tüm bu davranışsal güzergahta, duygularımıza 
neden tarifler isteyelim? Yaşadığımız hız çağında en 
azından duygularımız reçetelerden, adımlardan, for-
müllerden uzak dursa. Kitabı bir yaşam veya duygu 
koleksiyonu olarak ele almak, onun yazılış kurgu-
sundan uzaklaştırır bizi. Çünkü aslında yazar metni 
yapısal olarak tariflere indirgemekle fantastik tarafı 
köpürtüp bu durumla dalga da geçiyor. 
“Hiçbir şey hissetmediğimizi zannetsek de vardır 
içimizde kıpırdayan bir şeyler. Öfke, neşe, üzüntü, kor-
ku, kıskançlık, güven...” Tarifsiz duygularınızın şeker 
hamuru gibi yağmurda erimemesi dileğiyle…

* Brigitte Labbe

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Şekerli Yağmurlu Tarifler
Eva Manzano

Resimleyen: Monica Gutierrez
Türkçeleştiren: Saliha Nilüfer
Yapı Kredi Yayınları, 64 sayfa

İçİmİzde 
kıpırdayan 

o şey Yazan:  
Ceylin Aksel
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Gerçek 
dostluk 
engel 
tanı-
maz!

Gerçek 
dostluk 
engel 
tanı-
maz!

Alman çocuk ve gençlik 
edebiyatının yıldız 
kalemlerinden Andreas 
Steinhöfel’in otuzdan 
fazla dile çevrilen “Riko 
ve Oskar” serisinin 
son halkasında derin 
yetenekli kahramanımız 
Riko ile can dostu 
Oskar’ın sınır tanımaz 
arkadaşlıkları, gökleri 
bile aşarak bambaşka 
bir boyuta taşınıyor.

Birinci 
kitap

Üçüncü kitap

Dördüncü kitap

İkinci kitap
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Sosyal medyada durmadan türeyen ve kendini anne kimliğiyle 
tanımlayan kullanıcıların bir temsilinin merkeze alındığı İmdat! 
Bizimkiler Blogger Oldu, durumun saçmalığını, zaman zaman, 
neredeyse karnavalesk diyebileceğimiz bir tonla ortaya koyuyor.

Dört öyküden oluşan ve almamız gereken dersleri açıkça söyleyen 
İmdat! Bizimkiler Blogger Oldu’da günümüz alışkanlıklarının eleş-
tirisini okuyoruz. İlk öykü “Ailem Bir Tuhaf”ta ailelerindeki değişi-
min nedenini bir türlü anlayamayan çocuklar -anne babaları kitap 
okumaya, erkenden yatmaya, sağlıklı yiyecekler tüketmeye, sanatla 
ilgilenmeye başlamıştır- bir araya gelip neler döndüğünü anlamaya 
çalışır. Bu öyküde ideal bir tablo görüyoruz zira bütün çocukların 
anne babaları, öğrencilerden gizli gerçekleştirilen veli toplantısında 
konuşan uzmanın önerilerini dinleyip hayatlarında olumlu değişik-
likler yapmış ve çocuklarına örnek olmaya çabalamıştır. “Ailem Bir 
Tuhaf” da kitaptaki öteki öyküler gibi, ana fikrin yanı sıra alt mesaj-
lar barındırıyor ve yazar bunu öyle satır aralarına gizleyerek yapmı-
yor. Mesela  “aynen” sözcüğünün iletişimi nasıl da kısırlaştırdığına 
ilişkin göndermeye katılmamak elde değil.  Ebeveynler değişirse 
çocukların da değişebileceğini anlatan öykünün sonu, öteki üç 
öyküyle karşılaştırınca kısmen açık sayılabilir -ki bunun iyi bir şey 
olduğu kanaatindeyim. Dönüş yolunda düşünen çocukların hepsi 
almaları gereken dersi almamış ve anne babaları gibi kitap okuma-
ya, erkenden yatmaya, sağlıklı yiyecekler tüketmeye başlamamış 
olabilir zira. Biz okurlara da -neyse ki- biraz iş düşüyor burada.
“Kime Benzedim Ben”, kişinin kendi gibi olmasının önemine odak-
lanıyor. Sınıftaki bütün kızlar ünlü şarkıcı Melixez gibi kestiriyor 
mesela saçını, oğlanlarsa futbolcu San Piastio’nunki gibi. Öykünün 
kahramanı, sınıfındaki öteki kızlar gibi Melixez hayranıdır ve ona 
daha çok benzemek için kendine kâkül kesmeye çalışır. Beceremez 
ve Melixez’e benzeyemez. Neyse ki sınıf fotoğrafı çekilir de kısacık 
kâkülüyle “herkesten farklı, sadece kendine benzeyen” olduğunu 

#nofilter Yazan: Burcu Yılmaz
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fark eder. Yazarın kahramanına, ünlülere benzeme 
takıntımızı vurgulatmak istercesine “ünlü şarkıcı”, 
“ünlü golcü” dedirtmesi ise metnin inanırlığını biraz 
zedeliyor. Öte yandan “ağlama dozumun birkaç tık 
artmasına neden oldu” cümlesindeki “tık” size de 
benim gibi “aynen”i düşündürebilir belki.  Belki de 
günümüzün kahramanının kullanması gereken bir 
sözcüktür bu. 
Kitaba adını veren öykü “İmdat! Bizimkiler Blogger 
Oldu”, hayatımızın her ânını samimiyetsizlikle ifşa 
etmemizin sert denebilecek bir eleştirisi. Kimimiz 
için dünyadaki varlığını meşrulaştırabilmenin 
yegâne yolu olduğunu düşündüğüm bu ifşanın nasıl 
da sinir bozucu boyutlara varabildiğini okumak 
tüylerimi diken diken etti. Sosyal medyada durma-
dan türeyen ve kendini anne kimliğiyle öne çıkaran 
kullanıcıların bir temsilinin merkeze alındığı öykü, 
durumun saçmalığını, zaman zaman, neredeyse 
karnavalesk diyebileceğimiz bir tonla ortaya koyu-
yor. Hastalığın ve hatta ölümün bile sosyal medyada 
malzeme olarak kullanılabildiğini anlatan öyküde, 
büyükannenin hastane ziyaretini daha fazla takipçi 
kazanabilmek adına gösteriye çeviren anne babanın 
karşısında, “Bulut Ninesi” için sahiden endişelenen 
bir çocuk, Caner var. Caner bir yandan anne babası-
nın bloglarında kullanacakları fotoğrafları çekiyor, 
bir yandan bu durumu eleştiriyor.  Hastane ziyareti 
sırasında yaptığı yanlış bir paylaşım sonucunda ders 
alan anne, “yaşadıklarıma takipçilerin gözüyle değil, 
kendi gözlerimle bakacağım artık” diyor ve yaşadığı 
her ânı ifşa etme takıntısından kurtuluveriyor birden. 
Tıpkı bir önceki öyküde kahramanımızın başına 
geldiği gibi.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Son öykü “Elime Sağlık”, toplumsal cinsiyet rolleri 
bağlamında sorgulanmaya açık. Küçükken çoğu-
muzun anne babası büyüdüğümüzde ne olacağımı-
za bizim yerimize karar vermiştir sanırım. “Elime 
Sağlık”taki iki kardeşten biri olan Gamze doktor, 
ağabeyi ise mühendis olacaktır. Oysa Gamze şef aşçı 
olmak istiyordur. Annesi ise aşçılığı meslek olarak 
görmez. Bunun üzerine kardeşler bir plan yapar ve 
Gamze aşçı olmaya ne denli uygun olduğunu aile-
sine kanıtlar. Bütün mesajların, satır aralarındakiler 
dahil, açıkça verildiği bir kitapta bu öyküdeki anne 
figürünün tam da bir anneden beklenen biçimde 
çizilmesi beni biraz rahatsız etti. Anne de baba gibi 
çok çalışıyor olmasına karşın yemekleri, hatta servisi 
yapıyor. Bir önceki gece işten yorgun argın gelme-
sine karşın ertesi günün yemeklerini yapmak için 
mutfakta saatler harcıyor. Baba karnı doyurulması 
gereken, oğluna ileride ne olacağını söyleyen pasif 
bir figür olarak kalmış sadece. 
Neredeyse bütün öykülerde aynı ses tonunu ba-
rındıran kitabı didaktik bulduğumu söylemeliyim. 
Doğru olanı gösterme kaygısının zaman zaman 
kurgunun önüne geçtiğini ve kahramanların ina-
nırlığını biraz zedelediğini düşünüyorum. Kitabın, 
metinle tutarlı ve bütün sahnelerde aynı renk paleti-
nin kullanıldığı başarılı illüstrasyonları ise Mavisu 
Demirağ’a ait. 
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İnsan evladının en kırılgan, çocuksu yanıdır ya hayal kurmak, bir de her şeye 
rağmen yarına olan umudun görünmeyen ama en saf hâli...

Bir belgeselde görüp hayran kaldığım kambur balina uzmanı, daha iyisi kambur 
balinanın kendisi; ardından yine belgesel marifetiyle “uzaycı” olma hayalleri 
kurduğum çok küçük yaşlardan birazcık yıl ve yol aldığımda uzun yol şöförlüğü 
fantazyasına nasıl, ne ara geldim, hâlâ muamma. Yahya Kemal Beyatlı’dan da 
“İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar,” cümlesinden de bihaber olduğum 
zamanlardı. Ben büyüdükçe hayallerim mi küçülmüştü, hayatın arafında bir 
mekan kurmayı düşlemek daha mı cesurcaydı, hiç bilemedim. Kız çocuklarının 
uzun yol şoförü olmayacağını/olamayacağını da bilmiyordum o zamanlar. Kim-
se bana olamayacağımı söylememişti zira. İnsan evladının en kırılgan, çocuksu 

yanıdır ya hayal kurmak, bir de her şeye rağmen yarına olan 
umudun görünmeyen ama en saf hâli; ona yaslanıp gece vakti, 
ıssız ve ışıksız yollarda, ağır direksiyonu salladığımı düşünmek 
şimdi bile iyi geliyor ama...
Manisa’nın bereketli ovalarında kurulu Salihli kasabasında, an-
cak okuma yazma öğrenecek kadar okula gitme olanağı bulabi-
len çocuk bir çırağın hayalleri arasında, işçi yazıldığı “acı vatan” 
ve sonrasında geride bıraktığı ülkesinin bilinen yazarlarından 
biri olmak var mıydı acaba? Sonradan edindiği dille, kendine 
sıfırdan, yepyeni bir lisan kurmayı, bir iç ülke yaratmayı düşle-
miş miydi? Biraz öyle olmalı, yoksa bir insan kitaplarına Ham-
riyanım, Gölge Kokusu, Düşdağlar, Yokyüzler, Ay Terazin Olsun, 
Yorgun Ölü gibi isimleri nasıl koyabilir ki? 
Uzak zamanların çocuk çırağı, şimdinin tanınmış yazarı Habib 
Bektaş, henüz 21 yaşındayken işçi olarak gittiği Almanya’da 
uzun yıllar çeşitli işlerde çalışırken hayallerden hayat çıkarma-
ya hangi anda, ne saikle karar vermiş, bilmiyoruz. Ama o anın 
ardından başladığı yolculukta şiir, öykü, roman, tiyatro ve radyo 
oyunları, araştırma dallarında verdiği 40’ün üzerinde eser, Al-
manya ve Türkiye’de aralarında Milliyet ve İnkılap roman ödül-
leri, Erlangen Kültür Ödülü ve Ömer Asım Aksoy Ödülü’nün de 

Bir hayalden  
bir hayat çıkarmak

Yazan: Alev Karakartal
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bulunduğu pek çok ödül 
kazandığında, doğru karar 
veren insanların arkasına 
yaslanıp göğe bakarak 
şükrettiği o mucizevi anı 
yaşamış olmalı. Hele de 
12 Eylül mezalimini konu 
alan Gölge Kokusu roma-
nı, Türk sinemasının ikon 
yönetmenlerinden Atıf 
Yılmaz tarafından “Eylül 
Fırtınası” adıyla filme 
çekildiğinde... 
İki dilli, iki ülkeli, çok ve-
rimli ve çok ödüllü yazar 
Bektaş’ın son çocuk kitabı 
Dünya Hayal Kurma 
Günü, pek çok eserinin 
yayımlandığı Tudem Ya-
yınlarından, İstanbul’daki 
TÜYAP Kitap Fuarı’nın 
hemen öncesinde rafla-
ra çıktı. Mert Tugen’in 
resimlediği öykü kitabı, 
altı çocuğun takvimlerde 
olmayan, kendi belirle-
dikleri altı özel günde, 
hayalleriyle biçtikleri dün-
yadan diktikleri gerçeği hikâye ediyor. Hayallerin 
takas edildiği Hayal Dükkanı’nı kuran Zeynep’in “Ta 
Hi, Ya Ti, Mu Yau, Hau Çan gerçek insanlar mıydı? 
Bunu ben bilemem. Uçak bileti gerçek bir uçak bileti 
miydi? Bunu da bilemem. Sadece şunu söyleyebilirim: 
Hayallerim gerçekti.” cümleleri, her bir çocuk için 
kurulanın kurulmuşa, kendini doğrulayan kehanet’e 
dönüşmesine adım adım yaklaştıkça,  öyküler de 
birbirine karışıyor, çember kapanıyor. 
Aslında tuhaf şekilde, adından ve konusundan 
beklenmedik ölçüde didaktik bir öykü kitabı Dünya 
Hayal Kurma Günü. Öykülerdeki ebeveynlerine ders 
veren çocuklar, o dersi hemencecik alıp pamuk şe-
kere dönen öfkeli ve uzak babalar, “bilinçli” feminist 
küçük kızlar, konuşarak bir çırpıda çözülen sorunlar; 
kitabın hakikaten de hayallerde kalmaya mahkum 
bir dünyayı resmettiği hissiyatını epey de doğrudan 
okura geçirirken, “kendini som hayalden yaratmış” 
bir yazarı okuduğunuza inanmak güç geliyor. Güzel 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Kahramanların işlenişi

Özgün içerik
Çizimlerin ifade gücü 
Redaksiyonun titizliği

bir fikrin olanaklarının 
böyle heba oluşuna, ha-
yalin de hayatın da hayal 
kırıklığına dönüşmesine 
yazıklanıyorsunuz biraz. 
Her bir öykünün sonunda-
ki “Tartışma soruları ve sı-
nıf etkinlikleri” bölümü de 
öykülerin “ders programı” 
mantığı içinde işlendiği 
izlenimi pekiştiriyor. 
Ama işte bazen, her za-
man değil ama kesinlikle 
bazen, bir kitabı, sadece 
bir cümle ya da tek bir 
duygu, her hatırlayışınız-
da içinizle baş başa kaldı-
ğınız bir tek bir tasavvur 
için okursunuz. O zaman 
bunu bilemezsiniz belki 
ama aradan yıllar geçip 
kitaptaki her şeyi; kusurla-
rını, dilini, hatta konusunu 
bile unuttuğunuzda, sayfa-
ları dolduran kelimelerin 
arasında parıldayan ve 
zihninize nakşolan bir 
an, bir çocuğun “Annem 

babamı arıyordu. Ben doğum günümü arıyordum,” 
veya “Hayallerim olsun istiyordum,” cümlesi misal, 
yolunuza eşlik eder; sizi yine yazara, Dünya Hayal 
Kurma Günü’nün naif ama “her şeye rağmen...” dün-
yasına çıkarıverir. 
John Berger, “Hayallerimiz olmasa acı çekmezdik” 
demiş bir yerlerde. Hayallerini çekip aldıktan sonra 
geriye insan kalır mı bilinmez ama kitabın kahra-
manlarından birininin dediği gibi “Hayaller gerçek-
tir.” O an, orada, siz hayallerinize, hayalleriniz de size 
dönüştüğünde ille de gerçekleşmesi gerekmez belki. 
O hayali kurarken olduğunuz kişidir bir ihtimal ulaş-
mak istediğiniz yolun sonu. Kimbilir? 
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Bu kitabı okuyup seyrettiğinde, bir tilkinin kuyruğunun, 
güneş gibi, tatlı tatlı yüzünü okşadığını hissediyor insan. 
Öyle huzurlu, öyle rahat bir akışı var ki…

Bugün mutluluk, yemediğin bir çöreğin kreması-
nın ağzına akması gibi… Bir resme bakıp, hayatın-
da sarının eksikliğini telaşlı bir neşeyle fark etmen 
ve turuncuyu iliklerine kadar hissetmen gibi... Bir 
kitabı eline almak değil, o kitabın seni elinden 
tutup içine çekmesi gibi... O kitabın yaratılması ve 
sana ulaşmasını sağlayan herkese delice sarılmak 
istemen gibi... Bugün mutluluk, bir tilki! 
Bu kitabı okuyup seyrettiğinde, bir tilkinin kuy-
ruğunun, güneş gibi, tatlı tatlı yüzünü okşadığını 
hissediyor insan. Öyle huzurlu, öyle rahat bir 
akışı var ki… Üstelik bunu yaparken çok zor olan 

şeyleri, ustaca, 
göze sokmadan 
birleştiriyor: 
Farklı bir este-
tiği, yormadan 
verdiği, her ay-
rıntıya yayılmış 
ince esprileri, 
düş gücüyle 
gerçekçiliğin 
enfes bileşi-
mini, şiiri ve 
bilgeliği. 
Her milimet-
resi özenle 
hazırlanmış bir 
kitap armağan 

etmiş bize Hippo. Ve bu kitabın ruhuna çok yakışan 
bir yayıncılık anlayışıyla künyeyi arkaya koymuş. İyi 
ki de öyle yapmış, çünkü bu kitap bir ırmak ve onun-
la akarken iki duyguyu aynı anda yaşıyor insan: Hiç 
durmadan akmak ve olabildiğince durmak. Çünkü 
ayrıntılardaki esprileri keşfetmek, bütünlük duygu-
sunu hiç zedelemeyen çok parçalı resimlerde uzun 
uzadıya vakit geçirmek; bu sırada grafik tasarımdaki 
zekâ ataklarına hayranlıkla bakarken derin bir nefes 
almak, bazen öyküde oyalanmak bazen de sözcükleri 
resim gibi algılayıp o sayfada kendine bambaşka 
hayatlar kurmak arzusu öyle güzel ki!
Keşke hep birlikte bakabilsek bu enfes ve aynı za-
manda çocuk yayıncılığı açısından alabildiğine bere-
ketli düşünme zemini oluşturan kitaba. İşte o zaman 
saatlerce sohbet eder ve kendi alanımızda yapacak-
larımız için enerjimizi yükseltmiş olarak koşmaya 
başlardık. Eminim ki bu engin kitap herkese ayrıca 
kişisel bir serüven yaşatacaktır. Kitap bir çocuğun 
bir tilkiyle arkadaşlığını anlatıyor, diyebilirim ama o 
aynı zamanda o kadar çok, o kadar hayata dair şeyler 
söylüyor ki... Ve “Mutluluk bir tilki!” demek için 
çağırıyor gözlerine güneş tozları serpilsin isteyen 
herkesi.

Öykünün özgünlüğü 
İletilerin derinliği 

Çizimlerin ifade gücü 
Baskı kalitesi 

Mutluluk Bir Tilkidir
Evelina Daciūtė

Resimleyen: Ausra Kiudulaite
Türkçeleştiren: Lora Sarı

Hippo Kitap, 48 sayfa
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Yazan: Melek Özlem Sezer
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Tembel Teneke Acaba Nerede?
Mavisel Yener
Resimleyen: Gül Sarı
Tudem Yayınları, 72 sayfa

Sanal Zombi Anneannem
Güzin Öztürk
Resimleyen: Cemre Arslan
Tudem Yayınları, 56 sayfa

Hacmen kalın, göz yorucu, uzun paragraflı ve küçük 
puntolu kitapların, okumaya yeni başlayan çocuklar için 
caydırıcı olabildiğini söylemek yanlış olmaz...

Çoğu ebeveyn, çocuklarının bir türlü kitap okuma alışkanlığı edinmediğinden 
şikayetçi. Bu konuda genellikle teknoloji suçlansa da belki de asıl mesele, her 
okur için olduğu kadar çocuklar için de doğru kitapla buluşabilmek... Çocuk-
lar için bir kitabı “doğru” kılabilecek etkenlerin başında da kitabın fiziksel 
özellikleri geliyor. Hacmen kalın, göz yorucu, uzun paragraflı ve küçük pun-
tolu kitapların, özellikle okuma alışkanlığının yeni edinildiği yaş grubundaki 
çocuklar için caydırıcı olabildiğini söylemek yanlış olmaz. Bir de çok üstünde 
durulmayan olasılıklar var ki, bu da çocuğun herhangi bir şekilde okuma zor-
luğu çektiğinin keşfedilmesine dayanıyor. En basitinden disleksik bir çocuk 
için, basit bir kitap okuma deneyimi akıl almaz bir bulmacaya dönüşebiliyor! 
Tüm bu özelliklerle beraber, kitapların içerik bakımından da çocuklar için 
cezbedici olması elbette önemli bir detay.
Tudem’in yeni kitaplarla giderek zenginleştirdiği “SEN de OKU” koleksiyonu 
tam da bu kritik noktaları keşfetmiş bir seri. “Kolay okunur kitaplar” sloga-
nıyla yola çıkan koleksiyon, kitapları nitelik bakımından basitleştirmeyen bir 
kolaylıktan söz ediyor ve tam da yukarıda sözünü ettiğimiz fiziksel koşulları 
iyileştiriyor. Seri, farklı yazarların kitaplarından oluşsa da hepsi akıcı ve sade-
ce bir dil kullanma noktasına buluşuyor. Özel olarak tasarlanmış yazı tipi ve 
okumayı kolaylaştırmak üzere harfler, satılar ve paragraflar arası geniş boşluk 
kullanımıyla koleksiyon; okumaya isteksiz ve okuma güçlüğü çeken çocuklar 
için kitapları cazip kılmayı hedefliyor. Tüm bunları yaparken güncel konulara 
ve temalara değinerek kitapları içerik bakımından da çekici hâle getiriyor. Çe-
şitli yaş gruplarına hitap eden kitaplar, zorluk derecelerine göre sıralanıyor. Bu 
“ölçü”, kitapların üzerinde yıldızlarla ve hitap ettiği yaş aralığı ile belirtiliyor. 
SERININ GÜNCEL IKI ÖRNEĞI
Serinin en güncel iki örneğini ise Mavisel Yener imzalı Tembel Teneke Acaba 
Nerede? ve Güzin Öztürk imzalı Sanal Zombi Anneannem oluşturuyor. Tembel 
Teneke Acaba Nerede?’nin çizimleri Gül Sarı’ya, Sanal Zombi Anneannem’in 
çizimleri ise Cemre Arslan’a ait. 

Tüm çocuklar kitapları 
sevsinler diye!

Yazan: E. Nida Dinçtürk
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Serideki kitapların çocukların ilgisini çekecek güncel 
konulara temas ettiğini söylemiştik. Sanal Zombi 
Anneannem de küçük büyük herkesin hayatında artık 
önemli bir yer kaplayan ve herkes için bir öz disiplin 
sınavına dönüşen cep telefonu kullanımı konusuna 
değiniyor. Annesinin tüm rica ve uyarılarına rağmen 
tüm gün kafasını telefonundan kaldırmadan oyun 
oynayan kahramanımız, ancak çok sevdiği anneanne-
si Lülü’nün gelişiyle telefonu elinden bırakıyor. Fakat 
bu kez bir tuhaflık var: Lülü’nün de bir cep telefonu 
var ve o da kafasını hiç kaldırmadan oyun oynuyor! 
Biraz sonra anne ve babasının evden çıkmasıyla 
Lülü’yle baş başa kalan kahramanımız, anneannesinin 
sorulara bile yanıt veremeyecek kadar oyuna odaklan-
dığını fark ediyor. Durumu önce garipsese de sonra 
ortak bir zevki paylaşmanın heyecanıyla o da yanına 
oturup telefonuna gömülüyor. Telefonun başında dış 
dünyayla bağlarını koparmış birer “zombi”ye dönüşen 
bu ikiliyle Güzin Öztürk, ibretlik bir öykü anlatırken, 
duruma dışarıdan bakarak vahametini kavrayabilmek 
için de iyi bir fırsat yaratıyor.
Tembel Teneke Acaba Nerede? ise hem sokak hay-
vanlarının ihtiyacı olan bakım ve ilgiye hem de ön 
yargılara dair farkındalık uyandıran bir kitap. Bir çöp 
kutusunun içinde minicik bir kedi bulan Ata, onu sa-
hiplenme ümidiyle eve getiriyor fakat evde zaten bir 
kedisi var: Sos. Annesi, Sos’un kıskanacağı düşünce-
siyle minik kedinin eve girmesinin pek de iyi bir fikir 
olmadığını söyleyince, Ata’ya minik kediciğe yeni 
bir ev bulma işi düşüyor. Kediciği sahiplendirmek 
için hazırladığı duyuruları dikkat çekici hâle getirene 
kadar akla karayı seçen Ata, sonunda bir sürü sahip 
adayı toplamayı başarıyor ama bu kez de kedicik 
ortadan kayboluyor. Peki kedicik nerede? Yoksa yeni 
bir eve ihtiyacı yok mu? Yoksa Sos sanıldığı kadar kıs-
kanç bir kedi değil mi? Yoksa Ata’nın annesi birazcık 
haksız mı? Tüm bu sorular, geniş boşluklu satırların 
arasında yanıtlanıyor!

Çizimlerin ifade gücü
Anlatımın akıcılığı ve açıklığı

Grafik tasarım

Çizimlerin ifade gücü
Anlatımın akıcılığı ve açıklığı

Grafik tasarım

Tembel Teneke Acaba Nerede?

Sanal Zombi Anneannem



Kim bilir biz yetişkinler de çocukların gözünde onları anlamayan, onların ruhuna 
hitap edemeyen uzaylılarız kimi zaman...

Çocuklar ayrımcılık nedir bilmezler aslında. Usul 
yavaş büyürken, büyüklerin dünyasına dahil olur-
ken öğrenirler bunu ve akranlarına karşı bazen 
çok acımasız olabilirler. Bu acımasızlıkları da çoğu 
zaman adeta bir “uzaylı” olarak gördükleri “farklı” 
olana yöneliktir. Farklı olanı, farklılığı kabul et-
mekte zorlanabilirler kimi zaman. Kimi zamansa 
farklı olanın safında yer almak, “kendisi gibi” ol-
maktansa “onun gibi” olmak isterler. Arkadaşları 
öyle yaptığı için, öyle olmasını istedikleri için öyle 
yaparlar, öyle olsun isterler. Bu uğurda, bir yandan 
dahil olduğu arkadaş grubuna benzemeye çabalar-
ken bir yandan da diğer arkadaşlarını dışlayabilir, 
onlara karşı zorbalık yapabilirler. 
Çocuklar için yazan-resimleyen ve aynı zamanda 
bir pedagog olan Rocio Bonilla, Uzaylı Arkadaşım 
isimli kitapta, farklılıklara saygı üzerine düşün-

meye, yapıp 
etmelerinin/
eylemlerinin 
sorumluluğunu 
üstelenmeye  
ve “neden?” 
diye sormaya 
davet ediyor 
minikleri. 
Sayfalarında 
yalnızca birer 
cümle ya da 
birer sözcük 
bulunan kitap-

ta, Bonilla illüstrasyonlarının gücüyle resmediyor 
hikâyeyi. Hemen ilk sayfada küçük çocuğun gö-
zünden “farklı” olanla tanışıyoruz: küçük çocuğun 
evinde konuk olacak olan, uzaylı görünümünde bir 
değişim öğrencisi. Küçük çocuk bir tuhaf olacağını 
düşünse de gayet dost canlısı çıkıyor bu sevimli 
konuk. Ama tabii orada kuralların nasıl yürüdüğünü 
pek anlamıyor. Sürekli “neden?” diye sorup duruyor. 
Peki küçük çocuk neler mi yapıyor? Arkadaşları ya-
palım dedi diye arı kovanına taş atıyor, kimse yardım 
etmediği için kurabiyesi elinden alınan çocuğa o da 
yardım etmiyor, herkes oradan gidiyor diye hayvan-
lara ait olan ve insanların girmesinin yasak olduğu 
yola gidiyor o da. “Neden?” diye sormuyor hiç, bazen 
ne söylediğini kulağı hiç duymuyor, bazense ne yap-
tığını gözü hiç görmüyor. Ama o uzaylı görünümlü, 
farklı ve bilge dost, küçük çocuğun “kendi aklını 
kullanma cesareti” kazanmasına ve kendi kararlarını 
kendisinin verebilmesine önayak oluyor. Kim bilir 
biz yetişkinler de çocukların gözünde onları anla-
mayan, onların ruhuna hitap edemeyen uzaylılarız 
kimi zaman. Ama “dost” olduğumuzu göstermemiz 
ve onları “neden?” diye sormaya cesaretlendirme-
miz, kendi akıllarının ışığında yol almalarına teşvik 
etmemiz gerekiyor ki bir şeyler değişsin. Bonilla’nın 
Uzaylı Arkadaşım kitabı da büyük küçük hepimize 
bu yolda rehberlik edebilir. 

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Uzaylı Arkadaşım
Rocio Bonilla

Türkçeleştiren: Sima Özkan
abm Yayınları, 44 sayfa

“Uzaylı Arkadaşım”  
her şeyin nedenini soruyorilk
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Yazan: Elif Şahin Hamidi
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a Tüy sihirli olsa da gücü onu kullanan kişinin becerisine bağlı. 

Pencere çizip çikolata bulan, çikolata isteyip sümüklüböcek 
yaratan Jack’in bu maceralarda tek yoldaşı meraklı ve biraz 
çatlak komşu kızı Coco.

Çocuklar ne sever? Ne isterler? Sanırım bu soru bana onları, 
aslında tüm insanları, bir kategori altında genelleştirmenin 
ne kadar saçma olduğunu hatırlatıyor. Hangi kitapların fay-
dalı, hangi kitapların zararlı olduğuna hiç düşünmeden karar 
verenler kendi çocukluklarına dönüp bir baksalar keşke. O 
günlerde ne yapmaktan mutlu olurlardı? Ne gibi istekleri 
vardı? Neler okumaktan hoşlanırlardı? Okuma imkânları var 
mıydı? Okuma sevgisi, içinde yetişilen koşulların etkilediği 
bir durumdur genellikle ama hayal gücü her türlü yaşam 
koşulundan bağımsız bir güçtür, insanlığın ilerlemesinin ana 
nedenlerinden biridir. Yasaklamakla, denetlemekle, sansürle-
mekle kaybolmaz. 
İthaf sayfasındaki “Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir,” 
sözünden anlaşılacağı üzere hayal gücü, Jack Dash ve Sihirli 
Tüy’ün de ana fikri. Kitaba ismini veren kahramanımız Jack, 
taşınıp en iyi arkadaşından uzak kalmasından son derece ra-
hatsızken, yeni evlerinde üzerinde kendi ismi yazan bir kitap 
buluyor; daha doğrusu kitap ışıklar saçarak Jack’i kendine 
çağırıyor. Kitabın içinden, “Hayallerini gerçekleştireceğim. 
Tabii sen çizgiyi nereye çekeceğini bilirsen,” yazan bir not, bir 
de daha önce gördüklerine hiç benzemeyen bir tüy çıkıyor. 
Bu tüyün sihirli olduğu ve onunla çizilen her resmin gerçek-
leştiğini ardı kesilmeyen aksilikler, sorunlar, minik facialarla 

Zİncİrleme  
felaketler  
komedİsİ

Yazan: Sanem Erdem
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görüyoruz; eve çeşit çeşit böcek ve hayvanların dol-
ması, babanın iğrenç patronunun başlarına bela ol-
ması, komşu kızın ısrarcılığı ve işgüzarlığıyla Jack’in 
daha da zor ama komik durumlara düşmesi gibi.
Tüy sihirli olsa da gücü onu kullanan kişinin beceri-
sine bağlı. Pencere çizip çikolata bulan, çikolata is-
teyip sümüklüböcek yaratan Jack’in bu maceralarda 
tek yoldaşı meraklı ve biraz çatlak komşu kızı Coco. 
Çatlak demişken; kitapta aklı başında görünen kimse 
yok sanki; hatta ebeveynlere, tabii ki ebeveyn olduk-
ları için, imtiyaz geçilmiş olması dışında neredeyse 
tüm yetişkinler tımarhaneden kaçmış gibi adeta, 
Mesela kitabın kötü karakteri ve aynı zamanda ba-
banın patronu olan belediye başkanı, kötü ve tiksinç 
bir tipleme. Evi böcekler ve deniz hayvanları istila 
ettiğinde gelen ilaçlamacılar da fazlasıyla eksantrik 
ama iyi niyetli tipler.
Tüm bu tiplemeler ve maceraların sonucunda zin-
cirleme facialar komedisi diye tanımlayabileceğim 
komik bir kitap çıkıyor. Amaç da bu zaten: Yeni ev 
için birbirinden komik kapı zillerinin denenmesin-
den tutun,  hikâyeyi daha da hareketlendirmek için 
büyük ve koyu yazı tipleriyle vurgulanan  “bam, “ 
“güm,” “çat”, gibi efektlerden faydalanılmasına; adre-
sin “Quarantina (Karantina) Sokağı”, böcek ilaçlama-
cıların  kaşıntı anlamına gelen  “Itch ve Scratchett” 
(Simpsonlar’da çocukların bayılarak izlediği “Itchy 
ve Scratchy” çizgi filmini akla getiriyor)  isimlere 
sahip olması gibi mizah unsurları kitabın en belirgin 
yönleri. Ancak bu isimler Türkçeleştirilmediği için 
okurlar espriyi anlamayabilir. Çeviriden bahsetmiş-
ken, ara sıra, özellikle deyimlerde çevirinin zayıf kal-
dığını belirtmek isterim. Örneğin yukarıda alıntıladı-
ğım cümlede “çizgiyi çekmek” olarak çevrilen deyim 
sınır koymak anlamını da taşıyor ve konu resim 
çizmekle alakalı olsa da bu kelime oyunu ve bazen 
“oh hayır” diyen karakterler metinde yabancılık hissi 
veriyor.  Bunlar dışında metnin kitabın içeriğine 
ve konusuna uygun bir şekilde Türkçeleştirildiği 
söylenebilir.  
Yukarıda kısaca değinmeye çalıştığım özelliklerin-
den dolayı Jack Dash ve Sihirli Tüy’ün pek özgün bir 
kitap olduğunu söyleyemesem de özellikle okumayı 
sevmeyen, okumayı sevebileceği kitaplarla henüz 
karşılaşmamış çocuklar için eğlenceli ve kolay bir 
deneyim olabileceğini düşünüyorum. Peş peşe gelen 
aksiliklerle “Acaba şimdi ne yapacaklar?” sorusuyla 

Dilin edebi niteliği 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği 

kendini kaptıran bir çocuk, kitapların o kadar da 
sıkıcı olmadığını, ister kaçmak isterse kafa dağıt-
mak için harika araçlar olduğunu görür ve böylece 
hayal gücünü beslemek için ana kaynaklardan birini 
bulmuş olur belki de.  Kitabın büyük puntoları 
çocuğun kitabı kendi başına okumasına yardım etse 
de kitabı anne veya babanın okuyup ses efektlerini 
canlandırması çok eğlenceli olacaktır. Kitap, yazar ve 
çizerin memleketi İngiltere’de de okurlardan, daha 
doğrusu ebeveynlerinden olumlu yorumlar almış ve 
çocukların gülmekten yerlere yattığı, hikâyeyi pür 
dikkat dinledikleri belirtilmiş.  Jack Dash ve Sihirli 
Tüy, ülkemizde de çocukların ilgisini ve beğenisini 
hemen kazanacaktır 
Şimdilik üç kitaptan oluşan bir serinin ilk kitabı 
olan Jack Dash ve Sihirli Tüy, aynı zamanda resim 
öğretmeni olan Sophie Plowden’ın ilk kitabı. 
Çizimler çocuk kitapları yazarı da olan Judy 
Brown’ın imzasını taşıyor ve kitabı, metnin ruhuna 
uygun çizimleriyle süslüyor, bunu sırf kapakta bile 
görmek mümkün.  Kitapta imzası bulunan iki kişinin 
de hem yazar hem çizer olması, çocuk kitapları için 
metin ve çizimim birlik ve bütünlüğünü vurgulayan 
güzel bir tesadüf olmuş.
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Karakuş, doksan sekiz atasözü derleyip 
bu atasözlerine öyküler kurgulamış.

Feyza Hepçilingirler’in benimsediğim tanımıyla, atasözleri, “Bir dene-
yimi, birikimi aktarırken değer yargısı oluşturan ve değer yargılarını 
yaşatan, akılda kalıcı, özlü sözlerdir.” 
Hidayet Karakuş’un kitabında da yer verdiği, “Ağaç dalıyla gürler” ata-
sözüne göndermeyle söylersem, yerinde ve bağlamına uygun kullanıl-
dığında dilin gürlediği yerlerden biri de atasözleri ve deyimlerdir. İlk-
baharda yer altı sularının bin bir yerden fışkırıp doğayı şenlendirmesi 
gibi, var olduğu coğrafyanın toplumsal ve kültürel kodlarına dayalı 
yaşantı deneyimleriyle biçimlenmiş bu sözler de mecazlardan örülmüş 
giysisiyle dili şenlendirir, anlatıma tadına doyulmaz bir canlılık katar. 
Meramın damıtıldığı, dilin özsuyunun çağıldadığı, “dil sevdasının” 
özüne varıldığı, söz varlığı mirasıdır. Bu söz varlıklarını, doğal bir se-
yir içinde diline yakıştırmasını bilenleri, “süper, aynen, atıyorum, şok 
oldum, hayret bişey…” ifadelerinin uçuştuğu bir dil yoksulluğunda hay-
ranlıkla dinlemek, okumak dilin şahdamarına dokunmakla eşdeğerdir.
Bu söz varlığı içinde, cinsiyetçi, kadının geleneksel konumuna ilişkin, 
etnik kökenlere ilişkin,  karşılaştığımızda tüylerimizi diken diken eden 
yüzlerce atasözü, deyim vardır. Ama bu başka bir tartışma konusu el-

Atasözlerine öyküler 
yazmak...

Yazan: Cahit Ökmen
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bette. İyi Kitap’ın Eylül 2019 sayısında Feryal Saygı-
lıgil’in, Bir Kemik’ten Bin Söze (Dünya Atasözlerinde 
Kadın) adlı kitabı ele alan nitelikli yazısı tam da bu 
duruma parmak basıyor.
Gelelim, Hidayet Karakuş’un Atasözlerine Öyküler 
adlı kitabına. Karakuş, doksan sekiz atasözü derleyip 
bu atasözlerine öyküler kurgulamış. Önsözde belirt-
tiğine göre, bu çalışmasında temel kaynağı, büyük 
dil emekçisi Ömer Asım Aksoy’un Atasözleri Sözlü-
ğü ve yine onun denetiminde Türk Dil Kurumunca 
yayımlanan Bölge Ağızlarına Göre Atasözleri ve De-
yimler kitabı olmuş. Atasözlerine öyküler kurgular-
ken mitolojiden, Türk halk hikâyelerinden ve kitabın 
sonundaki “Yararlanılan Kaynaklar” bölümünde be-
lirttiği üzere Reşat Nuri Güntekin’den Aziz Nesin’e, 
Oğuz Tansel’den Ömer Seyfettin’e klasik-çağdaş 
yazarların anlatılarından da yararlanmış. Tüm bu bil-
giler, kitabın yoğun bir emek ürünü olduğunu ortaya 
koyuyor elbette. Yine önsözde belirttiği gibi, 101 Ata-
sözü 101 Öykü kitabının yazarı Süleyman Bulut’un 
yönteminden yararlanmış; yani, seçtiği atasözlerini 
abece sırasına koyup onları öyküleştirmiş.
Yazarın kendisinin de vurguladığı gibi, kitaba bili-
nen atasözlerinin yanı sıra çok bilinmeyen, ilginç 
atasözlerini alması (“Aba Vakti Aba, Yaba Vakti 
Yaba”, “Ahmak Gelin, Yengeyi Halayığı Sanır”, “Dağ 
Kuşu Dağda, Bağ Kuşu Bağda”, “Densizin Devesi 
Çansız Öter” vb.), öyküleştirmelerde farklı atasözle-
rini de anlatının kurgusuna yedirmesi (dolayısıyla 
98 atasözünden çok daha fazlası var kitapta), zaman 
zaman yerel bir dille de zenginleştirdiği özellikle 
kırsal kesime ait ayrıntı ve betimlemelerdeki anlatım 
ustalığı… bu çalışmanın özgün yanları olarak sırala-
nabilir.
Kitabın adında da Hidayet Karakuş’un “Bunları 
yazarken okuyanların öykü tadı almalarını da amaç-
ladım.” cümlesinde de “öykü, öyküleme” vurgusu 
belirgin. Fakat, eleştirel bir okuma süzgecinden 
geçirdiğimizde bu öykülerin bir bölümündeki alt 
metin içeriğinde, iletilerinde işin renginin değiştiği-
ni söylemeliyim. “Açma sırrını dostuna, o da söyler 
dostuna” atasözünün öyküsünde bir gün zengin ola-
cağı hayaliyle define peşinde koşan Mümin, çevre-
sindekilerin başının derde gireceği uyarılarına  kulak 
tıkar, devletin görevlilerinin de işin içinde olduğunu, 
onlarla dostluk kurduğunu, kendisine bir şey olma-
yacağını söyler. Bir gün, bulduğu bir heykeli, turist 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
İçerik

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

gibi dolaşıp “gizli işler” yapan bir Amerikalı’ya satar, 
müzeye götürse “çerez parası vereceklerdir”. Fakat 
bu “sırrını” bir dostuna söylemekten alıkoyamaz ken-
dini. Kısacık bir sürede, sır, sır olmaktan çıkar, öykü 
kişisi demir parmaklıkları boylar ve öykü Mümin’in 
şöyle hayıflanmasıyla sonlanır: “Boşuna dememişler, 
açma sırrını dostuna o da söyler dostuna diye. Ah 
kafasız Mümin ah! Bunu bile bile kendi ağzınla kendi-
ni ele verdin.” Şimdi bu öyküde nasıl bir değer/anlam 
alanıyla karşı karşıyadır çocuk ya da genç okur? Böy-
le bir öykü kurgusunda mesele “dosta sırrını söyle-
mek” bağlamıyla sınırlı kalabilir mi? Öykü kişisinin 
kendini sorgulamak konusundaki çarpıklığı, atasözü 
gereği, çenesini tutamamasındaki zafiyete bağlandı-
ğında okura nasıl bir mesaj verilmiş olur?
“Ağaç dalıyla gürler” atasözünü, salt çocuksuz olma-
nın yalnızlığını ve garipliğini ön plana çıkaran bir 
öyküyle ele almak, insanın yaşamla kurduğu bin bir 
anlam ve varlık alanını daraltan, indirgeyici bir bakış 
açısını düşündürmez mi?  Öykü kişisinin, “Kime 
gülüp, kimin için neşeleneceğim ki…” sözüyle sonla-
nıyor öykü… 
Aylaklığını, köyden kaçıp kaçıp gitmelerini, “Ben 
de kendime engel olamıyorum. İçimden bir ses itiyor 
beni. Uzaklar çekiyor,” biçiminde ifade eden öykü ki-
şisini -ki öykünün derinlik yaratan en insanî cümlesi 
bu- aylaklığından vaz geçirme yolunu onun köyde 
bir iş tutması ve evlenmesi olarak gören köylünün 
bakış açısıyla işlemek, “iş ve evlilik” çözümü işleme-
yince de durumu “cılk yumurtadan cücük (civciv) 
çıkmaz” atasözüne bağlamak geleneksel dayatma-
ların sığlığını üretmek anlamına gelmez mi? “Adam 
olma”nın yolunun kırsal yaşam gerçekliği içinde 
karşılığının bu olması, bu gerçekliğin sorgulanması-
na ve dönüştürücü yaratıcı kurmacalar üretilmesine 
engel midir? 
Dilin gürlediğini belirttiğim söz varlıklarımızı ele 
alırken de eleştirel bir bakış açısıyla işlenmiş, büyük 
bir hızla değişime uğrayan dünyanın ve insanın di-
namiklerini dilin sınırsız olanaklarıyla sorgulatıcı, 
dönüştürücü metinlere ihtiyacımız var.
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Ayvalık İlçe Halk Kütüphanesi, 17-19 Ekim tarihleri arasında Feyza Hepçilingirler Günleri düzenledi. Ayvalıklı Yazarlar 
Dermesi Oluşturma Programı kapsamında üç gün süren etkinliklerde, Ayvalıklı bir yazar olarak Feyza Hepçilingirler 
edebiyatı odağa alındı. Çeşitli başlıklar altında panel, söyleşi ve atölyelerin düzenlendiği Feyza Hepçilingirler Günleri’ne 
bir sergi de eşlik etti.
Feyza Hepçilingirler Günleri vesilesiyle, çocuk okurlarla yazarları bir araya getiren böylesi etkinliklerin sayısının artma-
sını dileriz. (Ayrıca Feyza Hepçilingirler’in, yakın bir zaman önce İthaki Çocuk tarafından Bay Baykuş ile Bilge Kuş isimli 
yeni bir kitabının yayımlandığını da hatırlatalım.)

Feyza Hepçilingirler Günleri

“Yeni” Açlık  
Oyunları kitabı
Suzanne Collins’in Açlık Oyunları (2008), Ateşi Yakalamak 
(2009) ve Alaycı Kuş (2010) kitaplarından oluşan “Açlık 
Oyunları” serisi, beyazperdeye de uyarlanmasının etkisiyle 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geniş bir hayran 
kitlesi edinmişti. Genç yetişkin edebiyatında özellikle 
distopya türünün ilk akla gelen serilerinden biri hâline 
gelmişti. Dolayısıyla Collins’ten yeni bir kitap beklentisinde 
olan okurların sayısı hiç de az değildi! Yaklaşık 10 yıllık 

suskunluğun ardından,  
sevindirici haber, 2019’un  
yaz aylarında gelmişti. 
Suzanne Collins’ten yeni bir “Açlık 
Oyunları” kitabının geleceğini 
biliyorduk. Serinin “yeni” 
kitabında, hikâyenin 64 yıl öncesini 
anlatacağı da açıklanmıştı. İşte, 
geçtiğimiz günlerde de 19 Mayıs 
2020’de yayımlanması planlanan 
bu yeni romanın ismi ve kapak 
görseli paylaşıldı: The Ballad of 
Songbirds and Snakes. 
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anayasal bir hak olan açıklama ve yayımlama özgürlüğünün 
ihlal edilmesine yol açmaktadır. Bu şekilde içinde pedagog ve 
cinsel sağlık uzmanı dahi olmayan kişilerden oluşan kurul 
tarafından, eserler hakkında oldukça özensiz bir biçimde, 
genel ve soyut ifadelerle hazırlanmış kararlarla muzır 
neşriyat kararı verilmesi, ifade ve basın özgürlükleri açısından 
tehlike oluşturmakta ve demokratik toplum ilkesini tehdit 
etmektedir.” 
Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği Yönetim Kurulu 
da sosyal medya aracılığıyla, kararı bir “sansür kararı” 
olarak nitelendirdiklerini açıkladı: “Kitapların, edebiyatın 
ve genel olarak sanatın insan hayatındaki yeri ve rolü tüm 
öteki alanların dışında, bağımsız ve kendine özgüdür. Ölçüye, 
tartıya, kurala, yasaya, hele hele yasaklara sığmayan, 
muğlak, belirsiz, standart değerlendirmelerin dışında kendini 
kendi içinde kendi kuralsızlığıyla var eden ve kitlesel olmayan 
ve zamandışı bir yapıdır. Bu haliyle eğitim, toplumsal 
normlar ve etik değerler, kurallar, yasalar, vb gibi kurumsal 
ve kitlesel yapıların dışında ve bağımsız bir alanda yer alır, 
almalıdır. (...) Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi, Kız Çocuk 
Hakları Bildirgesi, Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler ve 
Sünnetçi Kız kitaplarına gelen sınırlama kararı tereddütsüz 
bir sansür kararıdır. Bu tür yasaklamaların ister devletçe 
uygulamaya sokulsun isterse sosyal medya üzerinden 
derinliksiz, birçok örnekte yanlış ve yanıltıcı bilgilerle 
köpürtülen kampanyalarla yürürlüğe sokulsun hiçbirinin 
doğru olmadığını düşünüyoruz.” 

Elisabeth Brami’nin Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi ve Kız 
Çocuk Hakları Bildirgesi (Yapı Kredi Yayınları), Francesca 
Cavallo ile Elena Favilli’nin Asi Kızlara Uykudan Önce 
Hikâyeler (Hep Kitap), Sünnetçi Kız (Cinius Yayınları)... 
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bu dört 
kitap hakkında, “18 yaşından küçüklerin maneviyatı 
üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna” 
karar verdi. Kitaplar hakkındaki karar, 27 Eylül’de 
Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte tartışmaları 
da beraberinde getirdi. Türkiye Yayıncılar Birliği, 
yaptığı yazılı açıklamayla, kararın “yeterli gerekçe 
gösterilmeden” verilmiş olmasına tepkili. Türkiye 
Yayıncılar Birliği’nin konuyla ilgili basın açıklamasında 
şu cümleler dikkat çekiyor: “Eserlerin serbestçe 
açıklanması ve yayımlanması özgürlüğü, anayasamızca 
korunan bir haktır. Bu hak, demokratik bir toplum için 
büyük önem taşır. Bu önemden dolayı idari ve yargı 
birimleri, açıklama ve yayımlama özgürlüklerine gereksiz 
müdahalelerde bulunmama yükümlülüğü altındadır. 
Koruma Kurulu vermiş olduğu muzır neşriyat kararlarıyla, 
açıklama ve yayımlama özgürlüğüne müdahele etmektedir. 
Eserlerin değerlendirmesinin, türüne göre değişen uzmanlar 
tarafından yapılan ön incelemeden geçmeksizin, Çalışma 
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın atadığı beş birim 
amirinden oluşan kurulca yapılması; düşünsel, toplumsal 
ya da sanat eseri olarak değerlendirilmesi gereken eserlerin, 
bu nitelikleri haiz olmadığı yönünde raporlar verilmesine, 

Dört çocuk kitabı 
“muzır” ilan edildi

Öğretmenler ve kütüphaneciler için  
yeni bir hizmet

Günışığı Kitaplığı, özellikle öğretmenlere ve kütüphanecilere yönelik yeni bir veritabanı oluşturduğunu açıkladı. “Yaratıcı Okuma 
Uygulamaları”nın yer aldığı bu veritabanıyla amaçlanan, Günışığı Kitaplığı’nın çocuk ve gençlik edebiyatına bugüne dek kazan-
dırdığı kitaplığı, eğitim öğretime daha etkin ve nitelikli yollarla katmak. Öğrencilerin düşünsel ve duygusal gelişimlerine katkı 
sağlayabilecek birçok yaratıcı çalışmayı bir araya getiren, yaratıcı etkinlikler için pratik ipuçlarının yer aldığı veritabanıyla ilgili 
ayrıntılı bilgi almak için, gunisigiyou.com’u ziyaret edebilirsiniz.
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Nihal Koçak: 1949 yılında, Kırklareli’nin Babaeski 
ilçesinde doğmuş, daha sonra evlilik, annelik gö-
revleriyle Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bulunmuş, 
mesleği okul öncesi öğretmenliği olan bir hanım... 
Çocuklarını büyütürken eşiyle birlikte, onlara kitap 
sevgisini aşılamak için her vesileyle -özellikle de 
özel günlerinde- kitap almayı düşünen biri... Şu anda, 
beş yıldır, emekliyim.

D.G: 1971 tarihinde oğlunuza hediye ettiğiniz Tom 
Sawyer’in Maceraları kitabının üzerine “Annesinin 
tontoşuna ilk kitap armağanı. Bu küçük kitaplar sana 
okumayı sevdirsin” yazmışsınız. Bu kitap bir doğum 
günü hediyesi miydi? 
N.K: Hayır, değildi. Biz özel günlerde, doğum günü 
başta, yeni yıl da olabilir, hediye olarak hep kitap alır-
dık.  Çocuklarımıza maddi değil, manevi değeri olan, 
gelişimine katkısı olacak şeyler üzerinde durduk 
hep. Mesela sınıfta Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nı 
kutlarken, çocuklara, konuşma becerisi kazansın, dili 
gelişsin diye serbest öykü anlatımları yaptırırdım. 
Kim daha düzgün anlatıyorsa, istekli ve daha iyiyse 
ona kitap armağan ederdim. Kitapları sevsinler diye. 

D.G: Okumayı sevmesinin ona ne kazandıracağını 
düşünüyordunuz?
N.K: Ben genç evlendim, yirmi yaşındaydım oğlum 
doğduğunda. Öğretmenlerimiz bizim çocukluğu-
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i “Bu küçük kitaplar  
sana okumayı sevdirsin”

Söyleşi:  
Doğan Gündüz – Nihal Koçak

Kuşaktan kuşağa, okur gözüyle...

11 Ocak 2016 tarihinde “Barış İçin Akademisyen-
ler”, Doğu ve Güneydoğu’daki çatışmalı ortamda 
yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek 
için “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bir bildi-
ri yayımladı. Hemen ardından bu bildiriyi imza-
layanlar hakkında ayrı ayrı soruşturmalar açıldı. 
Yaklaşık üç buçuk yıl geçtikten sonra Anayasa 
Mahkemesi bildirinin ifade özgürlüğü kapsamına 
girdiğine hükmetti. Bu süre zarfında sayısız akade-
misyen Çağlayan Adliyesinin önünde, mahkeme 
salonlarında, koridorlarında defalarca bir araya 
geldi. Bu buluşmalarda insana, hayata, ülkeye, 
dünyaya ait ne varsa, her şey konuşuldu. 
Hakan Koçak da bildiriyi imzalamasının ardından 
üniversiteden uzaklaştırılan, yargılanan barış aka-
demisyenlerinden biri. Onunla bir adliye koridoru 
sohbetimizde söz dönüp dolaşıp çocuk kitapları-
na geldi. Çocukken okuduğu kitapları annesinin 
hâlâ sakladığını söylediğinde hem şaşırdım hem 
sevindim. Bir okurun gözünden geçmiş yıllardaki 
çocuk kitaplarının durumuna bakmak için söyleşi 
yapma teklifimi annesi Nihal Koçak nezaketle 
kabul etti. 

Doğan Gündüz: Nihal Hanım, çocuklarınızın 
çocukluk kitaplarını, 1970’li yıllardan bugüne, 
neredeyse elli yıldır özenle koruyor, saklıyorsunuz. 
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
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muzda da bizi kitap-
lara yönlendiriyordu. 
Kitapların önemli 
olduğunu, kitapların 
en iyi arkadaş oldu-
ğunu öğrenmiştik. 
Benim çocukluğum 
Edirne’de geçti. Hatta 
Selimiye Cami’nin 
çok güzel bir çocuk 
kütüphanesi vardı. 
Kütüphane ortamını 
orada tanımış olduk. 
Üye değildim ama sık 
sık giderdik. Oyun-
dan canımız sıkılınca 
kütüphaneye gitmeyi 
düşünürdük arkadaş-
larımızla. Çok sessiz, 
çok güzel çocuk kitaplarının olduğu bir yerdi. 
Çok da ilginç gelirdi cami külliyesinin içinde bir 
kütüphane olması, bir ciddiyet vardı. Oradan da 
çok yararlandık. Kitap sevgisi böylece oluşmuş 
oldu. Çocuğumuz olduğunda aynı duygularla onun 
da kitapları sevmesini arzu ettik. Yine kitap en iyi 
dosttur anlayışı üzerinden. Kitap okuyan insanın 
bilgi dağarcığı gelişir, toplum içinde konuşmak 
için birikimi olur, konu bulabilir, dilini güzel kul-
lanma şansı olur, hayal gücü gelişir. Bence bu çok 
önemli, çoğu kişinin hayal gücü yok.

D.G: Eğitim durumunuz nedir? 
N.K: Ben altmışlı yılların sonlarına doğru Niğde’nin 
Bor ilçesinde, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi 
Eğitimi bölümünü bitirdim. Abim orada öğretmendi. 
Liseyi bitirdikten sonra, 67 yılında, genç yaşta evlilik 
yaptım. Daha sonra Hakan oldu. Evliliğimin içinde, 
Ankara’da da Eğitim Fakültesi’nde ön lisans yaptım. 

D.G: 65-67 yıllarına denk geliyor sanırım lise yıl-
larınız. O zamanlar okuduğunuz Çocuk Gelişimi 
bölümünde çocuk kitaplarıyla ilgili ders alıyor 
muydunuz?
N.K: Tabii ki. Hatta şöyle, öğretmenimiz dersimizle 
ilgili bize ödev olarak herkes bir öykü yazacak ve 
onu resimleyecek demişti.

D.G: “Çocuk kitabı 
hazırlayın,” dedi yani 
öğretmeniniz…
N.K: Evet, benimki 
hâlâ duruyor. Sulubo-
ya ile resimlemiştim. 
Bir balık ailesinin 
öyküsünü yazmıştım, 
kısa, bol resimli. Za-
ten çocuk kitaplarının 
özelliği ve de isteni-
leni resim ağırlıklı, 
güzel, sade, basit 
anlatımlı, az yazılı 
kitaplar olması. Ödev 
olarak böyle bir kitap 
hazırladım.  

D.G: Ankara’da Eğitim Fakültesi’ni bitirdiniz. Sonra 
çalışmaya başladınız. Nerelerde çalıştınız? 
N.K: Eşimin görevi nedeniyle -ziraat mühendi-
siydi o- daha önce Eskişehir, Isparta, Karaman’da 
yaşadık. 1984 yılında, Adana’da bulunduğumuz 
yıllarda ana sınıfı öğretmeni olarak resmen göreve 
başladım. Sonra İstanbul’a, Beşiktaş Büyük Esma 
Sultan Okulu’na tayinim çıktı. Eskiden ilköğretimdi 
bu okul, şimdi ortaokul oldu. Orada da on dört yıl 
çalışıp emekli oldum. Mesleki olarak otuz yıl kadar 
çalıştım. Bu süre içinde yaptığım işi çok severek, 
önemseyerek, çalışmalarımı yenileyerek yaptığıma 
inanıyorum.

D.G: 1970’li yıllar çocuk kitaplarına büyük şehirlerde 
bile ulaşmanın zor olduğu yıllar. Siz Anadolu’nun 
birçok şehrinde bulunmuşsunuz. Çocuk kitaplarını 
nereden alıyordunuz? 
N.K: Doğru ama bizim için kitapları bulmak zor 
olmadı. Kırtasiyelerden, kitapçılardan alıyorduk. 

D.G: Alacağınız kitabı nasıl seçiyordunuz?
N.K: O zaman gazetelerde yazarlar, kitaplar hakkın-
da çıkan bilgileri okuyorduk. Örneğin şimdi hemen 
aklıma geliverenler -diğerlerine haksızlık olmasın 
ama- Gülten Dayıoğlu’nun bir öyküsü, kendi kültürü-
müzle ilgili öyküler, Nasreddin Hoca Fıkraları, Dede 
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Korkut Masalları gibi... Ya da yabancı yazarların 
-Jule Verne gibi- klasikleşmiş kitaplarını biliyor-
duk ve özellikle tercih ediyorduk. Bu tür kitapları 
kitapçılardan bulabiliyorduk. Kemalettin Tuğcu’nun 
neredeyse bütün serisi vardı, oğlum çok severdi. O 
yıllarda Kemalettin Tuğcu, edebiyatçılar arasında 
uygun görülmüyordu. Onunkiler öykü olarak kabul 
edilmiyordu, kaderciliği verecek diye. Ben öyle dü-
şünmüyorum. Ben de ilkokul dönemlerimde Teksas, 
Tommiks; Kinowa çizgi romanlarını çok okurdum. 
Bu kitaplar insana okuma zevkini veriyor diye, ben 
bir sakınca görmedim. Zaten geçen yıllar içinde o 
imaj da değişti. 
Zamanla, çocuklar büyüdükçe, onlar da kitapçı vitri-
nin önünden geçerken kendilerine bir şeyler bulma-
ya, seçmeye başladı.  

D.G: Aldığınız kitapları hemen çocuğunuza veriyor 
muydunuz? Yoksa önce ben bir okuyayım, acaba 
içinde sakıncalı bir şey var mı diye siz de okuyor 
muydunuz? 
N.K: Onu da yaptım ama mesela hediye verdiğimi 
önceden okuyayım dediğim olmadı. Çünkü onu he-
diye veriyorsun, çocuk ilk kendi açıyor, okuyor. Ama 
ben de okuyordum, hep okudum, hepsini okumu-
şumdur.

D.G: Evinize çocuk dergisi girer miydi? 
N.K: Günlük gazete zaten giriyordu. Babamızın 
aldığı dergiler vardı. Biz kendimize de kitaplar 
alıyorduk. Hep roman değil, mesela düşünce üzerine 
de kitaplar alıyorduk. Diyelim ki Aziz Nesin, Çetin 
Altan, Mahmut Makal, Oktay Akbal… O yıllarda 
Öğretmen Dünyası vardı Eğitim-Sen’in çıkarttığı. 
Oğlum ilkokula başlama döneminde kendi parasıyla 
Milliyet Çocuk, Tercüman Çocuk dergilerini alırdı. 
Benim abim de öğretmendi. Ben çocukken, memle-
kete tatile geldiğinde bize hikâye kitapları getirirdi. 
Onun aldığı Alis Harikalar Diyarında hâlâ kitaplı-
ğımda durur.

D.G: Çocuklarınıza kitap okur muydunuz?
N.K: Evet, 2-3 yaşlarındayken Ayşegül serileri çık-
mıştı. Babası ya da ben, çocuğa ya masal anlatacağız, 
yani sözlü anlatım ya da o kitapları okuyacağız. Biz-
den sonra oğlum hemen yatar, kitabı eline alır sanki 

okur gibi tekrarlardı. Bugün torunum da aynı şekilde 
okuyor. Hatta bir gün baktım tıpkı babası gibi yatağa 
uzanmış, aynı sayfayı açmış aynı şekilde okuyor 
ezberden. Satır bile aynı.  

D.G: Yıllar sonra oğlunuzun okuduğu kitapları şimdi 
torununuzun elinde görmek nasıl bir duygu?
N.K: Çok güzel bir duygu. Tabii benim birazcık da 
bu kitapları muhafaza etmemin sebebi bu. Çocukla-
rım ileride kendilerine bir hayat kuracaklar, ileride 
de torunum olur, bu kitapları da babalarından ço-
cuklarına “bunlar babanın kitapları” diyerek emanet 
etmek düşüncesiyle sakladım. Bunun için de büyük 
bir zevkle korudum. 

D.G: Kolay değil, bin bir emek, özen ve sakınımla 
büyüttüğünüz oğlunuz, eğitimini tamamlıyor hatta 
eğitimi kendine meslek edinip üniversitede hoca 
oluyor. Sonra bir gün oğlunuz aydın olmanın so-
rumluluğuyla “Barış Bildirisi”ni imzaladığı, muhalif 
olduğu için birçok arkadaşıyla birlikte üniversiteden 
uzaklaştırılıyor. Ardından hem sizin hem de oğlunuz 
ve ailesi için zor bir dönem başlıyor tıpkı diğer barış 
akademisyenlerinin yaşadıkları gibi. Bu zor günlerde 
aklınızdan hiç “oğluma bu kadar çok kitap almasay-
dım, başına bu işler gelmezdi” diye bir düşüncenin 
geçtiği, kendinizi suçladığınız anlar oldu mu?
N.K: Yok, hayır, hayır! Keşke ülkemizde her çocuk 
okusa. Bir de bilgi dağarcığı genişlemiş, ne yaptığını 
bilen insan önemli, sadece diploma, diplomalı olmak 
değil. Örneğin tıp fakültesini bitirmiş, hakikaten iyi 
bir doktor olsun, insanlara zararı olmasın. Öğretmen-
se eğer öğretmenliği sadece bilgi vermenin ötesinde 
bir şey olmalı, kişiliğiyle, bilgisiyle, tavrıyla, insanlı-
ğıyla idol olmalı az çok. 
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Koşulsuz şartsız sevmenin ne demek olduğunun 
herkes tarafından anlaşıldığı bir geleceğe...

Yetişkinler, çocukların ilerideki kişilikleri üzeri-
ne etkilerini fark etmeye başladıklarından ya da 
belki de kendi yetiştirilme şekillerinin, şu anki 
kişiliklerine nasıl dokunduğunu anladıkların-
dan beri bir şeyler değişmeye başladı. Örneğin, 
artık aile toplaşmalarında “Anneni mi daha çok 
seviyorsun, babanı mı?” gibi hem çocuğu hem 
de aileyi zor durumda bırakacak münasebetsiz 
sorular, en azından şu anki nesil için söz konusu 
bile değil. Hayata karşılaştırmalı edebiyat gibi 
baktığımız sürece birilerinin kendini diğerle-
rinden üstün görmesi işten bile değil. Tamam 
çocuklara artık ebeveyninden hangisini daha 
fazla sevdiğini sormuyoruz. Peki bu yeterli mi? 

Yani kendilerini 
kimseyle karşı-
laştırmamaları 
için? Birinin 
rengi yüzünden, 
diğerinin cinsi-
yeti yüzünden 
yani “farklılık-
ları”ndan ötürü, 
diğerlerinin 
ondan üstün ol-
duğunu düşün-
düğü bir dün-
yada yaşarken 
mi? Ben umutlu 

olmak istiyorum. En azından, En Çok Hangimizi 
Seviyorsun? gibi kitapların yazıldığı bir dünyada 
yaşıyoruz artık. 
Sam McBratney ve Anita Jeram, üç ayı yavrusunun 
ebeveyni üzerinden bize nerede yanlış yaptığımızı 
hatırlatıyor. Elbette tüm çocukları eşit sever anne 
baba. Peki ya çocuklar? Onlar da böyle mi düşü-
nür? İki erkeğin arasındaki kız, farklı olduğu için 
az sevildiğinden endişe edebilir; en küçük sadece 
en küçük olduğu için veya kürkünün rengi diğerle-
rinden değişik olduğu için… Bir aile içinde bile her 
birey kendine has özellikler taşırken, her birinin 
farklılıklarıyla “en çok” sevilen olabileceği fikrini 
çocuklara aşılamak harika bir şey! 
Onlar dünyanın en muhteşem yavruları ve neden 
sevildiklerini anlamaya çalışıyorlar. Neden sevil-
medikleri konusunda endişelerini ortaya çıkartır-
ken, her ebeveynin yapması gerekeni yapan anne 
ve babaları sayesinde gerçekten sevginin ne oldu-
ğunu anlıyorlar. Koşulsuz, şartsız, renksiz, yaşsız, 
karşılıksız… Dünyada en ama en çok ihtiyaç duydu-
ğumuz şey de bu değil mi? Bunu hissetmek, buna 
inanmak ve herkesin bunu yapabildiği bir gelecekte 
yaşamak… Belki de bu kitaplar sayesinde!

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

En Çok Hangimizi Seviyorsun?
Sam McBratney

Resimleyen: Anita Jeram
Türkçeleştiren: Olcay Mağden Ünal

Uçanbalık Yayınları, 32 sayfa

Renklerine rağmen sevebilir misin?
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Yazan: Burcu Arman
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ÖDÜLLÜ BULMACA!
Bulmacamızı tamamlayıp alttaki harf dizisini doldurduğunuzda, aradığımız anahtar kelimelere 
ulaşacaksınız. Çözümü bulan ve iyikitap@tudem.com adresine 24 Kasım 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 Issız kış günlerinde, adadaki evlere sığınan kedilerin 
hikâyesi; bir Behiç Ak kitabı.
2 Kaç kedi, kaç dilek? Bir Sara Şahinkanat kitabı.
3 Bir kedi hangi kuşa uçmayı öğretebilir?
4 Bir ev kedisi olan Kiki, nerede uyuyakalınca  
 kendini Paris’te buluyordu?
5 Mutsuz kedi olur mu? Tülin Kozikoğlu’nun  
 kaleminden bir kitap kahramanı.
6 Değirmenci babasından Tom’a kalan…
7 Bazı kediler edebiyat dostudur,  
 gezer durur… Bir Zeynep Cemali kitabı.
8 Dr. Seuss’tan bir dünya klasiği.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
9 Kedi Sevenler Buraya Toplansın ‘ın  
 şairi, Mavisel ......
10 Kedi ayağı.
11 Sevim Ak’ın babasına ithaf ettiği,  
 ilkokula giden bir kız çocuğunun  
 günlüğünden oluşan romanı
12 Kedilerle köpekler geçinemez ama  
 bazı kediler onların yerine geçmek ister.  
 Öznur Karaeloğlu’nun kaleminden…

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, “YAŞASIN CUMHURİYET” 
çözümüne ulaştılar. Doğru yanıtı bize ulaştıranlar arasında 

yaptığımız çekilişte ise Malatya’dan Sayın Cihanser Yıldız,  
Tudem Kitabevlerinde kullanmak üzere 100 TL  
değerinde hediye çeki kazandı.
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Hazırlayan:  
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EN ÇOK OKUNAN TUDEM  KİTAPL ARI BU ÖZEL 
KOLEKSİYONDA BİR ARADA

John Boyne’un yüz binlerce okura ulaşan 
Yanlışlıkla Dünyanın Öbür Ucuna Uçan Çocuk 
romanı, yepyeni kapak ve sayfa tasarımı, özel 
cildi ve gözden geçirilmiş metniyle Tudem 
Modern Klasikler koleksiyonu içinde yeniden 
okurlarla buluşuyor.

TUDEM MODERN 
KLASİKLER koleksiyonu 
genişliyor!



Trende kimse onun sesini duymak istemiyordu. Şu yerel gazete satan kızın ünlediği sorular
hiç bitmez miydi? Oysa yolcular onun ne adını biliyorlardı, ne de hikâyesini. Ne belediyenin
çocuk koruma evinde kaldığını, ne de bunca yüksek sesli sorunun arasında, asıl hangisinin

cevabını aradığını: Annesine ve babasına ne olmuştu? Bir gün geri dönecekler miydi?..
Hayat onu yüzüstü bırakmamış, der tlerin yanında iyi insanlarla da buluşturmuştu.
Peki ya bundan sonra? Derken, bir gün gazetede o haberi gördü. Cevap, arkasında

bambaşka bir hikâyeyle gelmişti. Bir çocukluğun hayallerle karışık anıları,bambaşka bir hikâyeyle gelmişti. Bir çocukluğun hayallerle karışık anıları,
bir sirkin “tıngır mıngır” yankılarıyla birlikte...

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


