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M E R H A B A ,

Ocak ayının ortalarında, Vikipedi’ye erişim yasağının kaldırıldığı müjdesini(!?) 
aldık. Neredeyse üç yılı bulan saçma yasağın kaldırılması elbette olumlu bir 
gelişme. Öte yandan, basın yayın özgürlüğü alanında, uluslararası arenada ülkemizi 
İran’la aynı lige iten sansür ve yasaklamaların Vikipedi’yle sınırlı olmadığı da açık. 
2019’un son günlerinde, “Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu”nun, ikisi 
çocuk ve gençler için yazılmış olmak üzere üç kitabı “muzır” ilan etmiş olması 
gerçeğin pek de hoş olmayan yüzü...

Daha birkaç ay önce, yine bu sayfada, bahsi geçen kurulun başka kitaplar hakkında 
verdiği sansür kararından bahsetmiştik. Görünen o ki, kurulun benzeri kararları 
çocuk ve gençlik yayıncılığını hedef almaya devam edecek. 

Türkiye Yayıncılar Birliği, yaptığı yazılı açıklamada bu karara tepki gösterdi. 
Kurulun, temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan işlevine dikkat çekilen açıklamada, 
“Koruma Kurulu, kurula nasıl bir uzmanlıkla katkıda bulundukları belli olmayan 5 
üyesiyle kitapları ‘muzır’ ilan etmeye devam ediyor. Kitapların içeriğine, bağlamına, 
edebi önemi ve değerine bakılmaksızın, uzmanlar tarafından değerlendirilmeden, 
yetersiz ve soyut gerekçelerle ve keyfi bir biçimde alınan ‘muzır’ kararları 
yayıncılığımızı ve kültür dünyamızı tehdit ediyor.” denildi.

Kasım ayında bu köşede yazdıklarımızı tekrar ederek sonlandıralım yazıyı: “...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.”

Safter Korkmaz
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Kâşif, Amazon ormanları üzerinde yolculuk ederken düşen 
bir uçaktan kurtulan dört çocuğun evlerine dönme hikâyesi.

Bizim bahçeyi yuva bellemeden evvel sokaklarda yaşayan Kocabaş, yemek ar-
tıklarının ve gömülü kemiklerin yerini keşfetmekte ustalaşmış, kâşif bir burna 
sahip. Benim farkına bile varmadığım kokuların peşine düşerek sokak arala-
rında, çöp kutularında ve boş arazilerde hep yiyecek yeni bir şeyler bulabiliyor. 
Sadece yiyecek üzerine uzmanlaşmış olsa bile, neticede bizim koca kız da kendi 
çapında bir kâşif işte.

Kargodan çıkan Katherine Rundell’in Kâşif isimli romanı ise 
benim için yeni bir keşif değeri taşımıyor. Çünkü Rundell’ı iki 
sene önce okuduğum Feo ve Kurt ile tanımış ve sevmiştim. Bu 
yeni romanını da aynı ölçüde sevip sevmeyeceğimin merakıyla 
Kâşif’i elime alıp bir oturuşta okuyorum.
Rundell okurlarını Gökyüzü Çocukları’nda Paris’in çatılarında, 
Feo ve Kurt’ta Rusya’nın kar tutmuş beyaz steplerinde gezme-
ye çıkardıktan sonra, bu sefer de Kâşif’te Amazon’un yağmur 
ormanlarının yeşilliğinin derinliğinde keşfe gönderiyor. Kâşif, 
Amazon ormanları üzerinde yolculuk ederken düşen bir uçak-
tan kurtulan dört çocuğun evlerine dönme hikâyesi. Elbette 
önce hayatta kalmaları gerekiyor. Bu anlamda romanın nere-
deyse ilk yarısı Ballantyne’ın Mercan Adası tadında geçiyor. 
Kâşif olma arzusuyla yanıp tutuşan Fred, Brezilyalı kardeşler 
afacan Max ile ablası Lila ve dikkafalılığın kitabını yazmış Con, 
mahsur kalmalarından önceki hayatlarından getirdikleri bilgi 
ve hünerleri paylaşarak vahşi ormanın derinliklerinde bir yaşa-
ma mücadelesine girişiyorlar. Rundell, işini bilen her yazar gibi 
paylaşmaya, dayanışmaya, umudu kaybetmemeye, mücadeleye, 
pes etmemeye dair görüşlerini ve vahşi doğaya dair ilginç bil-
gileri hikâyesinin içine ustalıkla yediriyor.
Roman bence asıl temposunu ve tadını, dört minik Robinson-
cuğun bir sal yapıp Amazon nehrinin yüzlerce kollarından 

Keşfedilecek bir şeyler 
daima vardır Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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birinde arı kovanında 
buldukları haritayı takip 
ederek yolculuğa çıkma-
larıyla kazanıyor. Nitekim 
kahramanlarımız haritada 
işaretlenen gizemli şehre 
ulaşıp belki de şehirden 
daha gizemli Kâşif’le 
karşılaştıklarında, roman 
alttan alta insan-doğa 
ilişkisi üzerine derin bir 
tartışmanın ipuçlarını 
da sergilemeye başlıyor. 
“Yaşayan şeyler için en 
büyük tehdit insandır,” 
diyen Kâşif, dikkatimizi 
doğada yol açtığımız 
tahribata çekiyor. Üstelik 
bunu didaktik biçimde 
bir nutuk çekerek değil, 
Fred dâhil hepimizi ikna 
ederek yapıyor.
Her ne kadar orta karar 
bir roman olsa da Kâşif’in 
okurlarının gönlünü fethetmesinin bazı sebepleri 
var. Birincisi yarattığı merak duygusu. Her çocuk 
-kırk yedi yaşında olsa bile- gizemli bir haritadaki 
işaretlenen yerde ne olduğunu merak eder: Orada ne 
var; orayı benden başka bilen kimse var mı; oraya ilk 
gidecek kişi ben olabilir miyim? Bütün bu boşlukları 
her çocuk kendi muhayyilesinde doldurmayı sever. 
Rundell, okurları için romanını ustalıkla bu boşluk-
larla bezemiş.
İkincisi hayatta kalma mücadelesi verirken birbirini 
hiç tanımayan insanların doğayla giriştikleri müşte-
rek kavgada kendilerini ötekilerin, yeni dostlarının, 
hatta yoldaşlarının aynasında tanımaları. Rundell 
gayet bilinçli bir şekilde çocukların hayal ettikleri 
kadar cesur olabileceklerini keşfettikleri bir hikâye 
anlatmayı tercih ediyor. Fred dünyanın bilinmeyen  
gizemlerini keşfetmeye talipken, Con aslında ne ka-
dar güçlü ve sorunların üzerine gidecek kadar cesur 
olduğunu keşfediyor. Belki de asıl büyük ve kıymetli 
keşif, kendi karakterimizin derinliklerine doğru ya-
pacağımız bir yolculuğun karşımıza çıkaracaklarını 
korkmadan kabullenmektir.
Üçüncü olarak çocuk kahramanlarımız sadece ken-

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği 

dilerini, dostluğun ve da-
yanışmanın gücünü, bul-
dukları haritadaki meçhul 
şehri keşfetmekle kalmı-
yorlar. Aslında bütün hikâ-
yenin sonunda dünyanın 
hayal ettiklerinden veya 
sandıklarından çok daha 
renkli, güzel ve karmaşık 
olduğunu da keşfediyorlar. 
Zaten bütün hayatta kalma 
hikâyelerinin en can alıcı 
noktası da hayatın neden 
yaşamaya değer olduğuna 
bizi bir kez daha inandır-
mak değil midir?
Rundell’ın bir yazar olarak 
dördüncü başarısı da ha-
yatın öngörülemezliğini 
yalın bir dille anlatması. 
Korku ve eğlence, heyecan 
ve huzur, başarı ve başa-
rısızlık iç içe ve hep yan 
yana. Çocuklar karanlık ve 

bilinemez bir ormanın derinliklerinde bu duyguları 
bir arada tecrübe ediyorlar. En umutsuz oldukları 
anda umut diplerinde yeşeriyor, kendilerini en ba-
şarılı hissettikleri anda yenilgiyle tanışıyorlar yahut 
da en korktukları şeyin üzerine kendilerini birden 
cesurca yürürken buluyorlar. 
Okurun bu romandaki pek çok heyecan verici detayı 
kendisinin keşfetmesini sağlamak için bu yazının ya-
zarı olarak artık susmalıyım. Fakat yine de Fred gibi 
vahşi doğadaki kâşifleri tenzih ederek her iyi okurun 
aslında bir kâşif olduğunu da hatırlatmalıyım. Daha 
keşfedilecek o kadar çok yazar ve hikâye var ki!
Gün de kitap gibi bitiyor. Kocabaş ağzında getirdiği 
tasmasıyla gezmek istediğini bana hatırlatıyor. Koca 
kızım da bahçenin dışındaki o kocaman dünyayı 
keşfetmek istiyor. Anlıyorum ki yaşayan her canlı bir 
kâşif. Yaşamanın kendisi hiç bitmeyen bir keşif yol-
culuğundan başka ne olabilir ki zaten...
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Her kitabıyla içimizde bambaşka bir iz bırakan 
Benji Davies, tatlı kahramanı Noi’yle bizi son ki-
tabında yeniden buluşturarak ne iyi etti! Onu çok 
iyi tanıyoruz: Babası ve altı kedisiyle birlikte deniz 
kenarında yaşıyor; balinaları, kedileri ve resim 
yapmayı çok seviyor. Meraklı ve pırlanta kalpli. 
Yalnız Balina’da, aslında bulduğu minik balina 
gibi kendini yalnız hisseden Noi, babasıyla kopuk 
ilişkisini sanki biraz da o balina sayesinde toparla-
mıştı desem, abartmış olmam sanırım. 
Noi, bu kez yaz tatilini geçirmek üzere büyükan-
nesinin yanına gidiyor. Ama bu ona göre pek 
de iyi bir fikir değil. Çünkü büyükannesi yosun 
çorbası yapan, dişlerini kavanozda saklayan, uy-
kusunda bir mors gibi horlayan ve teknik olarak 
Noi’yle oyun oynama ihtimali çok düşük olan 

yaşlı bir kadın. 
Yaşlılar zaten 
çocuklara 
nasıl yetişsin 
ki… Noi, pek 
çok çocuk gibi 
böyle düşü-
nüyor olmalı. 
Fakat işler pek 
beklediği gibi 
gelişmiyor. Bir 
gün, büyükan-
nesine haber 
vermeden 
evden çıkan 
Noi’nin başına 

garip bir şey geliyor: Fırtına ona minik bir kuş geti-
riyor. Benji Davies’in fırtınayı, fırtınanın Noi’yi çok 
sevdiğini düşünmeden edemiyorum. 
Kuş pek iyi görünmediği için Noi onu kaptığı gibi 
büyükannesine götürmek üzere yola çıkıyor. Kaya-
ların üzerinden atlayıp zıplarken, fırtınayla yükselen 
dalgaların arasından görünen kahramanı, onu ve 
minik kuşu kurtarmaya geliyor. Kim bu kahraman? 
Elbette büyükannesi… Yol boyu kurtardıkları kuşları 
eve getiren büyükanne ve torunu, hepsini iyileştirip 
doğaya salıyor. Yazın kalan kısmını da birlikte geçi-
riyorlar, üstelik Noi gördüğüm kadarıyla hiç de sıkıl-
mışa benzemiyor.
Büyükannem ve Minik Kuş, aslında nefis bir üçleme-
nin son kitabı. Yalnız Balina olarak dilimize çevrilen 
The Storm Whale kitabından sonra Davies’in yazdığı 
The Storm Whale in Winter adlı kitap Türkçe olarak 
yayımlanmadı. Bu, seride bir eksiklik yaratıyor mu, 
bilmem. Ama gönül isterdi ki Noi’nin kurtarıp an-
nesinin yanına gönderdiği minik balinanın bir nevi 
gönül borcunu ödemek için geri döndüğü bu sıcacık 
hikâyeyi de Türkçe okuyabilelim. Neyse ki serinin 
son durağı olan bu kitapta, Yalnız Balina’ya gönder-
melerle dolu, nefis bir hikâye okuyoruz. Noi’den ve 
her detayında dünyalar keşfettiğimiz Davies kitapla-
rından ayrı düşmek zor. Dileriz seri yepyeni macera-
larla devam eder.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Büyükannem ve Minik Kuş
Benji Davies

Türkçeleştiren: Oğuzhan Aydın
Redhouse Kidz Yayınları, 32 sayfa

Fırtınanın  
sevdiği çocukilk
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Yazan: 
Gökçe Gökçeer

Yalnız Balina kitabından tanıdığımız tatlı Noi’nin maceraları, 
bu kez büyükannesinin yanında devam ediyor…
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Masal Dolu Anadolu, 
yurdumuzun zengin 
sözlü anlatı geleneğini 
şiir diliyle harmanlıyor; 
Kaf Dağı'nın ardındaki 
nice masal kahramanını 
gün yüzüne çıkararak 
çocuklarla tanıştırıyor.

Anadolu'nun 
belleğinden 
geleceğe miras 
masallar
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Ders kitaplarındaki okuma parçalarını duyumsatan giriş 
ve kapanış bölümü, annenin okuldaki davranışı oğluna “hiç 
yakıştıramadığını” söylemesi ve bu yakıştıramama vurgusu 
üzerinden motivasyon ve anlam kazanan metin, bizi yine çocuk 
edebiyatında bir türlü geride bırakamadığımız tartışmalara 
götürüyor.

Kısa süre önce okurla buluşan Şapka, Zülfü Livaneli’nin, yayım-
landığı kitaba da adını veren “Arafat’ta Bir Çocuk” (Doğan Kitap, 
2012) adlı hikâyesinden çocuklar için uyarlanmış bir uzun hikâye. 
“Arafat’ta Bir Çocuk”un çocuk başkarakteri Yılmaz’ın üçüncü 
ağızdan anlatılan öyküsünü, bu uyarlamada bizzat kendisinden 
dinliyoruz. Yılmaz artık büyümüş ve baba olmuş; öyküsünü kendi 
oğluna, birinci ağızdan anlatıyor. Almanya’ya göç edişlerinin ilk 
yılını, yaşadığı topluma uyum zorluğunu, bunu okulda nasıl de-
neyimlediğini ve niçin o şapkayı inatla başından çıkarmadığını.
Öykünün “uyarlanışı”, anlatıcının kaydırılmasından ve anlatımın 
birinci ağza aktarılmasından ibaret değil. Yılmaz kendi öyküsü 
anlatıyor, evet ama bunu çocuk yaştaki oğluna anlatıyor. Dolayı-
sıyla “Arafat’ta Bir Çocuk”ta verilen belli ayrıntılar, duyumsatılan 
belli duygular, dile gelen ya da düşüncede gizlenen sertlikler, 
öfkeli iç sesler bizzat Yılmaz’ın kendisi tarafından yumuşatılıyor, 
dönüştürülüyor, yalınlaştırılıyor ve hatta eksiltiliyor. Sonuçta 
baba, öyküyü kendi “çocuğuna göre” aktarıyor. Ayrıca Yılmaz 
çocukluğunu bizzat kendi anlatıyor. Hafızasının onu yanıltması, 
amacının ve motivasyonunun bu anıları dönüştürmesi de müm-
kün. “Arafat’ta Bir Çocuk”ta üçüncü göz gördüğünü naklen akta-

“Arafat’ta Bir Çocuk”tan  
arafta kalmış yayıncılığa

Yazan: Mehmet Erkurt
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rırken, Şap-
ka’da Yılmaz 
kendinden bir 
şeyi, büyük 
bir duyarlı-
lıkla ortaya 
koymaya 
çalışıyor. Geç-
mişi bugüne 
taşırken, aynı 
anda yetişkin 
kimliğiyle ve 
karakteriyle 
hem çocuk-
luğuna hem 
de çocuğuna 
bakma-
sı, elbette 
öyküdeki 
vurguları da 
değiştiriyor… Böylece esasında editoryal bir kararla 
gerçekleştirilen uyarlama ve bir öyküden diğerine 
yaşanan dönüşüm, aynı zamanda yeni öykünün kur-
gusu, nedenselliği ve dinamikleri içinde de kendine 
karşılık buluyor. 
Çocuk Yılmaz’ın dış anlatıcı tarafından tasvir edilen 
belli özellikleri elbette bu yeni öyküde karşımıza 
çıkmıyor. Yılmaz’ın, çocuğuna kendi öyküsünü 
anlatma amacı, bu tip tasvirleri gerekli kılmıyor ve 
öykünün kısalması yine makul bir nedene oturuyor. 
Buna ek olarak, çocuklara yönelik pek çok uyarlama-
da göreceğimiz bazı yaygın değişikliklere bu öyküde 
de rastlıyoruz. Mesela Yılmaz’ın onunla dalga geçen, 
onu dışlayan Alman çocuklara duyduğu öfkeyi ha-
yalinde hiddetli sahnelerle canlandırması, çocuğun 
o anki gerçekliği içinde bir karşılık bulurken, bu tip 
duygulara henüz yaş mesafesi koymamış çocuklar 
için gerçekten zorlayıcı olabilirdi. Bir diğer anlaşılır 
değişiklik, çocuğun yalnızlığıyla sona eren kaynak 
öykünün, Şapka’da göçmen bir aileyle kurulan yeni 
dostluk sayesinde umutlu bir finale kavuşması.
Bu noktaya kadar Şapka’nın hem kitlesine uygunlu-
ğu hem de bir ölçüde kaynak öyküye sadakati hedef-
lediğini söyleyebiliriz. Anlatıcıyı değiştirme, böylece 
bakış açısını kaydırma, neden-sonuç ilişkilerini bir 
doğallık içinde yeniden kurgulayarak bütün öyküyü 
baştan anlatma, özellikle Amerikan gençlik edebiya-

tında sık sık 
gördüğümüz 
bir uyar-
lama türü. 
Yaşa göre 
uyarlamanın 
benzer bir 
örneğini de 
Vahşi Şeyler 
Ülkesinde 
örneğinde 
görüyoruz. 
Maurice 
Sendak’ın 
okul öncesi 
okurlar için 
yazıp resim-
lediği Vahşi 
Şeyler Ül-
kesinde’nin 

daha sonra Spike Jonze tarafından sinemaya 
uyarlandığında geçirdiği değişim, kitlenin yaşını 
büyütüp hikâyeyi ve unsurları kapsamlandırmaya 
yönelikti. Hatta daha sonra Dave Eggers’ın, Jonze’un 
çektiği filmden yola çıkarak senaryoyu romanlaştır-
ması, yine aynı özü, çekirdeği koruyan bir yeniden 
anlatımdı. Maurice Sendak’ın kısacık bir metinle 
yarattığı evren, Jonze’un kendi kurduğu yeni öykü 
içi bağlantılarla etlenmiş, dokulanmıştı. Sendak’ın 
kısa metninde sunduğu olasılık çeşitliliği, Jonze’un 
sunduğu yeni bir olasılıkla anlatım bulmuştu. İki 
uyarlama da kendi içinde öyküsellik kadar doğallığı 
barındırıyordu. Şapka’da ise bu elzem doğallığın ne 
yazık ki bir didaktizm duvarına çarptığını görüyoruz.
Öykünün özellikle, anlatımıyla ders kitaplarındaki 
okuma parçalarını duyumsatan giriş ve kapanış 
bölümü, annenin okuldaki davranışı oğluna “hiç 
yakıştıramadığını” söylemesi ve bu yakıştıramama 
vurgusu üzerinden motivasyon ve anlam kazanan 
metin, bizi yine çocuk edebiyatında bir türlü geride 
bırakamadığımız tartışmalara götürüyor. Zira çocuk-
la buluşacak edebiyata hemen bir “kıssadan hisse” 
yükleyen, eğitici eğilimlerimiz yine devrede. Bu, 
artık olumsuz neticelerini kabul etmemiz gereken, 
hatta görmekte geç kaldığımız bir eğilim ne yazık ki. 
Edebiyatı hayattan ve oyundan uzaklaştıran, okuma-
yı salt bir işlevselliğe hapseden, hazzı gözardı eden, 
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çocuğu aşırı pasifleştiren, açıkça “eğitmeyen öykü 
anlamsızdır” kıvamında bir kavram karmaşasını 
doğrulayan bir eğilim. “Arafat’ta Bir Çocuk”un küçük 
yaşa uyarlanmak yerine, olduğu gibi ya da daha hafif 
bir elden geçirmeyle 11 yaş ve üzerinin okuyacağı şe-
kilde yayımlanabileceği tartışmasına hiç girmeden, 
sadece şu anki hâliyle bile bu didaktizm ekinden 
kurtulabileceğine inanıyorum.
Belki de bu noktada kitaptan ayrılıp şu genel soruy-
la devam edebiliriz: Çocuğun ne isteyebileceğini 
gayet iyi hayal edebilecek konumdaki biz yetişkinleri 
sürekli bu didaktizm duvarına iten nedir? Çocuğa 
başka türlü nasıl ulaşacağımızı bilememek mi? Payı 
vardır, kuşkusuz. Didaktizmin farklı anlamlandırma 
ve yorumlamalara izin vermeyen güvenli toprakları, 
çocukların hayata dair sorularından çekinen ya da o 
soruların peşine takılmanın gerektireceği çaba için 
kendini genellikle yorgun hisseden biz yetişkinlere 
her zaman çekici gelmiştir. Oysa güvenli topraklar-
da gezinme ihtiyacımız bizi sık sık çorak topraklara 
itiyor.
Biz yetişkin yayıncılar bu bağlamda ne yapıyoruz? 
Çocukla yetişkinin ortak sorularda buluşmasını 
önleyen bu didaktik mesafeyi kapamanın yaratıcı 
yollarını mı arıyoruz, yoksa çoğunlukla tam da bu 
mesafenin açtığı alana sığabilecek darlıkta anlatım-
larla kendimizi mi kısıtlıyoruz? Burada yayıncılar 
derken telaffuz ettiğim “biz” hayati öneme sahip. 
Çünkü geldiğimiz noktada, hiçbir çocuk kitabı 
yayıncısının -geçenlerde bir yayıncılık dosyasında 
okuduğum bir yayıncı görüşünün aksine- “keşke 
herkes bizim yaptığımızı yapsa” türünden üstenci 
dileklerde bulunacak konumu kalmadı. Şahsımıza 

ve içinde bulunduğumuz yapıya sormamız gereken 
yığınla deontolojik soru içinde, çocuğun edebiyat-
tan alacağı zevke hâlâ birinci önceliği verip ver-
mediğimiz var. Hele ki denkleme “ünlü” sıfatıyla 
gördüğümüz bir yazar girdiğinde dengeler(imiz) 
hepten şaşabiliyor ve kendimizi ebeveyni, öğretme-
ni, yazarı konuşurken, çocuğu ise dışarıda bırakmış 
bulabiliyoruz.
Çocuklara kitap yazmanın ve onlar için kitaplar 
yayımlamanın farklı farklı motivasyonları var, kuş-
kusuz. Sofistike bir sosyallikle henüz örselenmemiş, 
beğenilerinde gayet berrak bir okura eseri beğendi-
rebilmek gibi zor bir işi başarmanın tatmini, yetişen 
genç bir bireyi nitelikle buluşturarak bu yetişme 
sürecine katkıda bulunmanın yetişkin ideali ve 
elbette bundan elde edilecek ekonomik gelirin elzem 
güvencesi. Hepsi önemli ve birbirinin yerine geçe-
meyecek motivasyon noktaları. Yazarın ve yayıncının 
bu noktalara düşürdüğü motivasyon oranları ise 
elbette kitaptan kitaba değişkenlik gösterecektir.
Her ticari faaliyet gibi yayıncılık da hayaller, ideal-
ler ve ekonomik zorunluluklar arasında bir arafta 
var olmaya devam ediyor, edecek de. Çocuklar için 
edebiyat kitapları yayımlayan bizlerin, yayınevi 
sahibi de olsak çalışan da, bu araftan tamamen çık-
ması olası değil. Çocuğun okurluğuna ve edebiyatın 
doğasına ne kadar yakın bir noktada durduğumuzu 
sürekli gözlemleyip, başlıca sorumluluğumuzun bu 
ikisi olduğunu hatırlamamız, söylemekten kat kat 
zor olsa da, kaçınılmaz. Çocuğa ve çocuk edebiya-
tına yönelik yetişkin kaygılarla kısıtlı ekonomik 
istikrarı gözetmek bir seçenek; edebiyatı eksiltmek 
yerine çekincelerimizi fark edip, bu çekincelerin 
üzerine açık yüreklilikle gidip, edebiyattan çocukla 
birlikte yararlanarak zenginleşmek ve tamamlan-
mak diğer bir seçenek… Böyle bir bilinç sıçraması, 
koskoca bir sosyo-psikolojik ve ekonomik sistemi 
parmağı şaklatırcasına dönüştüremez elbette. An-
cak gerek işimizde gerekse işimiz üzerine kurdu-
ğumuz cümlelerde gözle görülür farklılıklara yol 
açacağı tartışılmaz.

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Öykünün özgünlüğü 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Çizimlerin ifade gücü 
Redaksiyonun titizliği 



Çocukken yaşadığın evi, mahallenin ağaçlarını, 
geç saatlere kadar oynadığın arkadaşlarını, evinin 
önünden geçen mısırcıyı, annenin pencereden 
sana ulaşan sesini kendiliğinden sahiplenirsin. 
Her baktığında oradaymış gibi hissedersin. Elle-
rin yarı toprak içinde, kazandığın bilyeleri cebine 
telaşla doldururken arkadaşının sana bakışlarını 
fark edersin. Yine aynı hızla boşalttığın cebinden, 
onun avuçlarına bırakırsın paylaşman gerekenleri. 
Sonraki gün görüşmek üzere vedalaşırsın. Ama o 
sonralar… Ya en sevdiğin mahalleni alır götürür 
senden ya da sevdiğin bir arkadaşın arabanın ca-

mından el sallar 
sana. Yeni evler, 
yeni sokaklar; 
tanışacağın 
insanlarda eski-
yi hatırlatan bir 
yan ararken bu-
lursun kendini. 
Ortadan kaybol-
mak, kaçmak, 
sığınmak, terk 
etmek gibi ifade 
ederler bu bi-
linmezliği, oysa 
göçtür kendisi. 
Çocukluk da bir 
göçtür, yetişkin-
lerin göçü. Do-
ğan Gündüz’ün 

kaleme aldığı, Vaghar Aghaei’nin resimlediği Rengâ-
renk Bir Ses, “yolu göçe düşenlere” ithafıyla başlıyor. 
Bir sesin izinde İstanbul sokaklarında dolaşırken 
her şey tanıdık geliyor. Özlemle attığın adımlar dü-
ğümlenen bağcıklara takıla takıla yere seriyor seni. 
Vazgeçmeden yoluna devam ediyorsun, yeri göğü 
aramaktan da iyice yorularak. Martı sesi, nal sesleri, 
dondurmacı gürültüsü, cıncırıkçı sesi, sokağın hatta 
simitçinin sesi eşlik ediyor anılarla iç içe yolculu-
ğuna. Kaybetmekten korkar olduğun anılarına sıkı 
sıkı tutunabilmek için denize, gökyüzüne ve düşlere 
uzanıyorsun. Bu ses kimi zaman oyun oynamaktan 
keyif aldığın arkadaşlarını çağrıştırıyor kimi zaman-
sa sabah okula gitmeden önce hazırlanan kahvaltıyı, 
tabakların çıkardığı gürültüyü. Bulutsuz, bavulsuz 
hatta umutsuz bir yolculuğun peşinde geçmişle 
bugünü birleştiren bir sese kulak veriyorsun. Memle-
ketinin papağanı, hatırlatıyor sana, umutlanıyorsun... 
Ben, hikâyenin eteğine sıkıştırılan anıları, sokakların 
içtenliğini biraz daha görebilmek, umudun sesini 
daha güçlü duyabilmek isterdim. Eski bir dostla kar-
şılaşmanın gürültüsünü bilirim. Bazen o karşılaşma-
yı fotoğraflayamazsınız. Sözler “anın” önüne geçer. 
Rengârenk Bir Ses’te, benzer bir şekilde metin önden 
koşturuyor, çizimler soluklanmaya ihtiyaç duyuyor.

Öykünün özgünlüğü 
Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Rengârenk Bir Ses
Doğan Gündüz

Resimleyen: Vaghar Aghaei
Can Çocuk Yayınları, 36 sayfa

Yolu göçe  
düşenlereilk
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Yazan: Anıl Basılı

“İşte o anda gökyüzü, arayıp da 
bulamadığı sesle çizgi çizgi  
renklere boyandı.”
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AN Büyülü gerçekliğe saygı duruşu

Yazan: Safter Korkmaz

Hayao Miyazaki’nin muhteşem animasyon filmi “Ruhların Kaçışı”1na ne zaman denk 
gelsem çakılır kalırım ekran başına. Chihiro ve ailesinin araba seyahatlerinin, yanlış 
bir yola saptıkları andan itibaren nasıl gerçeküstü bir maceraya dönüştüğünü aynı 
heyecanla izlerim her defasında. Pek çoklarınca, Alice Harikalar Diyarında’nın öz-
gün bir yorumu olarak görülen filmin tekrar gösterimlerinden birine, tam da yazımın 
başına oturacağım akşam yakalanmam, büyülü bir tesadüf olsa gerek.
Paco Roca’nın, dilimize yeni kazandırılan grafik romanı Kumdan Sokaklar; sadece ilk 
sayfasında yer verdiği Alice Harikalar Diyarında alıntısıyla değil, kahramanının yo-

lunu kaybettiği andan itibaren içine düştüğü gerçeküstü 
olay/mekân kurgusuyla da “Ruhların Kaçışı”na göz kırpı-
yor. Söyleşilerinden birinde, bir Miyazaki sever olduğunu 
ifade eden Paco Roca’nın, kitapta atıfta bulunduğu tek 
yapıt “Ruhların Kaçışı” da değil üstelik...
ÖNCE ÖZETLER...
Kahramanımız, genç bir adam. Onunla, insan boyutların-
da bir Corto Maltese2 figürü satın aldığı kitapçıda tanışı-
yoruz. Kız arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesini3 gözle-
diğimiz giriş sahnesinde; çizgi roman meraklısı olduğu-
nu, yıl dönümleri ya da banka görüşmeleri gibi “önemli” 
olayları hatırlamakta güçlük çektiğini, randevularına çok 
sadık olamadığını, zaman kullanımı ve yön tayini konula-
rında başının sıkıntıda olduğunu öğreniyoruz. 
Kız arkadaşının çıkışmalarına bakacak olursak, yetişkin 
sorumluluklarına henüz ayak uyduramamış, “çocukça” 

1  Sen to Chihiro no Kamikakushi / Spirited Away, 2001
2  Hugo Pratt’in ünlü çizgi roman kahramanı.
3  Kız arkadaşının “Ay’da falan yaşamak istiyorsan ben yokum, anladın mı?” 
(s.4) cümlesine özellikle dikkat çekmek isterim. Çehov’un bilindik kuralı 
der ki, “piyesin başında  duvarda asılı bir silah varsa, piyesin sonunda o 
silah mutlaka patlar”. Ay’da yaşam, belki de bu grafik romanın duvardaki 
silahıdır...

K
um

da
n 

So
ka

kl
ar

Pa
co

 R
oc

a
Tü

rk
çe

le
şt

ire
n:

 P
ın

ar
 S

av
aş

D
es

en
 Y

ay
ın

la
rı

, 9
6 

sa
yf

a

Ouroboros, mitolojik bir figür. Kuyruğunu ısıran yılan ya da ejderha olarak 
resmediliyor. Yeniden doğuşu ve doğanın ebedi döngüsünü sembolize ediyor.
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biri o... O, diyorum, çünkü kitaptaki diğer karakterle-
rin aksine, kahramanımızın adını hiç öğrenemiyoruz. 
Hikâyenin akışına uygun olarak, bir “Adsız Adam”la 
karşı karşıyayız.
Bankada onu bekleyen kız arkadaşına yetişmek 
isteyen kahramanımız, şehrin eski mahallelerin-
den birindeki kestirme yola sapar. Kaçınılmaz olan 
gerçekleşir ve yolunu kaybeder. O andan itibaren 
hikâye gerçeküstü bir forma kavuşur. Yolunu bulup 
bir türlü eski mahalleden çıkamayan genç adam, bir 
de Bay Doppelgänger’in saldırısına uğrar. Bay Dop-
pelgänger onun üzerindeki her şeyi almakla kalmaz 
yüzünü, kimliğini de çalar. Kahramanımız ismini 
bile hatırlayamaz artık. Üstelik Bay Doppelgänger, 
ondan önce mahalleden çıkarsa tüm yaşamını ele 
geçirecektir. Adsız Adam’ın bu mahalleden kurtulma 
ve eski yaşamına dönme çabası; sadece mektuplarla 
iletişim kuran Blanca başta olmak üzere karşılaştığı 
pek çok ilginç karakterin rol aldığı fantastik olay 
örgüsü içinde sürpriz bir sona doğru hızla akar...
ÇİZGİLERDEN METİNLERE, METİNLERDEN 
TABLOLARA, MİMARİYE, FİLMLERE...
“Paco Roca Kumdan Sokaklar’da dolaşırken Borges, 
Kafka, Melville gibi ustalara selam verdiği metinle-
rarası, tuhaf bir yolculuğa çıkarıyor okurunu,” diyor 
kitabın arka kapağı. Ancak Kumdan Sokaklar’ı oku-
dukça görüyoruz ki selam verilen sadece Borges, 
Kafka, Melville değil. Dahası sadece metinlerarası 
bir yolculukla da sınırlı kalmıyor Paco Roca’nın kur-
gusu. Sinemadan resme, mitolojiden mimariye pek 
çok farklı disipline köprüler kuruyor çizer eserinde. 
Paco Roca, kitabın ismiyle başlıyor göndermelerine. 
Kumdan Sokaklar, Borges’in ünlü eseri Kum Kitabı’n-
dan esinlenilmiş bir isim. İki kitabın bağı bununla da 
sınırlı değil: “Bay  Doppelgänger”, Borges’in kitabın-
daki “Öteki” öyküsüne bir atıf. Borges’in bu öyküyü 
yazarken referans aldığı Dostoyevski’yi de unutma-
mak gerek tabii. Onun da “Öteki” isimli bir öyküsü 
var ve bildiniz, yine bir “Doppelgänger”4 anlatısı. 
Aynı minvalde, “Doppelgänger” üzerine kurgulan-
mış olan Julio Cortazar’ın Seksek romanını ve Edgar 
Allan Poe’nun “William Wilson” hikâyesini de bura-
da anmak gerekir. Edebiyat tarihinin bu önemli isim-
lerinin, Paco Roca’ya, Bay Doppelgänger’i yaratırken 
ilham kaynağı olduğunu söylemek yanlış olmaz.
4  Doppelgänger nedir, bunu da meraklı okur araştırmalı bence...

Kapaktan devam edelim: Çizimde görülen ve hikâ-
yenin akışı içinde fazlasıyla aşina olacağımız tabut/
cankurtaran -ve ölüme yatan Bay Soto tiplemesi-, 
kimi okura hemen Moby Dick’i hatırlatacaktır. 
Alice Harikalar Diyarında alıntısı, kitaptaki tek 
Lewis Carroll bağlantısı değil. Bire bir ölçekli hari-
talar çizen kartograf Bay Rosendo tiplemesi, yine 
Borges’in bir öyküsüyle, “Bilimin Kusursuzluğu”5 ile 
bağlantılı bir gönderme. Borges, bu kısacık öyküyü 
Lewis Carroll’ın bir romanına atfen kaleme almış. 
Çizer bir taşla birden fazla kuş vurmaya burada da 
devam ediyor...
Biraz da hikâyede önemli bir yer tutan Kule Otel’den 
bahsedelim. Otel sonsuz sayıda odası olan ve son-
suzluğa yükselen bir bina. İnsan yapımı olan ve tanrı 
katına yükselen bir başka “Kule” hemen akla geliyor 
değil mi? Bu su götürür hatırlatma, kitabın sonların-
da karşımıza çıkan, otelin yeni bir çizimiyle güçlü bir 
göndermeye dönüşüyor. Paco Roca, sel sularıyla yıkı-
ma uğrayan Kule Otel’i, Pieter Bruegel’in “The Tower 
of Babel” tablosuna benzer şekilde resmediyor. Evet, 
Otel Kule, Babil Kulesi’ne dönüşür öyküde...
Çizer, oteli Babil Kulesi gibi resmetmekle kalmıyor, 
binayı Hilbert adında bir matematikçiye tasarlattı-
rarak,  ünlü matematikçi David Hilbert’e ve onun 
“Sonsuzluk Oteli Paradoksu”na da göndermede 
bulunuyor. Resimden girip matematikten çıkmak bu 
olsa gerek!
Bir çizerin, böylesi yapıtlararası bir eserde, çizgi 
roman dünyasına duyarsız kalmasını bekleyemeyiz 
değil mi? Corto Maltese figürü başta olmak üzere, 
Tenten Tibet’te çizgi romanı ve Temel Reis posteri 
gibi detaylar sanırım bu ihtiyacı karşılar.
Kitaptaki çizimlerin ve anlatının detaylarına girdik-
çe daha pek çok şey yakalamak mümkün.  Otel yö-
neticisi Esther’in elinde gördüğümüz Benim Afrikam 
romanı ve bu romandaki bir sahneye yapılan gönder-
me; Cornelis Escher resimlerini ya da Piranesi mi-
marisini hatırlatan merdivenli, karmaşık mekân/bina 
tasarımları ve elbette Kafkaesk karakterler...
“Ouroboros”u da unutmamak gerek elbette...
KUYRUĞUNU ISIRAN EJDERHA
Ouroboros, mitolojik bir figür. Kuyruğunu ısıran 
yılan ya da ejderha olarak resmediliyor. Yeniden 

5  Alçaklığın Evrensel Tarihi, Jorge Luis Borges
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doğuşu, “doğanın ebedi döngüsünü” sembolize edi-
yor. Paco Roca, bu sembolü kitabın hem kapağında 
hem de ilk sayfasında kullanıyor. Ouroboros’un, aynı 
zamanda Borges’in bir kitabında6 yer aldığını belirt-
mem, okuru şaşırtmaz herhâlde.
Ouroboros, Kumdan Sokaklar’ın mesajının da sem-
bolü aslında. Kahramanımızın, baskıcı kız arkadaşı 
tiplemesiyle resmedilen boğucu yaşamından kaçışı 
ve yeni bir yaşama yelken açması; kısır döngünün 
kırılıp kaderin değiştirilebileceği fikri, grafik roma-
nın ana mesajı. Üstelik sadece kahramanımızın de-
ğil, onun varlığıyla tetiklenen olaylar zinciri sonrası 
kitaptaki tüm karakterlerin geçirdiği dönüşüm, bir 
bakıma her birinin yeniden doğuşu. Kule Otel’e ya 
da onun çevresindeki binalara sıkışıp kalmış bu ab-
sürd karakterler, maceranın sonunda metamorfoz-
larını tamamlarlar. Tabutunda ölümü bekleyen Bay 
Soto’nun dönüşümünü de tetikleyen, kuşun yediği 
kelebek kozası, bu metamorfoza ikili bir gönderme 
olarak okunabilir. Dönüşmek için irade göstermek 
ve hareket geçmek gerektiği, aksi takdirde birileri-
ne yem olunacağı daha açık nasıl anlatılabilir ki? 
Kahramanımızın kitap boyunca sırtında taşıdığı 
çizgili kazağın, hikâyenin sonlarında yok olup yerini 
beyaz gömleğe bırakması da yaşadığı dönüşümüne 
denk düşen bir tercih olmuş. Mahalleden kurtulma-
nın yolunu bulmuşken, bundan vazgeçip “Ay”a git-
meyi seçmesi gibi...
BÜYÜLÜ GERÇEKLİK
Paco Roca, Kumdan Sokaklar ile bir türe, büyülü 
gerçekliğe saygı duruşunda bulunuyor. Borges başta 
gelmek üzere, -farklı disiplinlerden- ustaların eser-
lerine yaptığı atıflar büyülü gerçeklik paydasında 
buluşuyor.
Gerçekle fantastik unsurları, gerçeğin sınırlarında 
buluşturan Paco Roca, hikâyesinde bu sınırı geçtiği 
her an, okurunu fantastik olana duyarsızlaştırmayı 
başarıyor. Okur, büyülü olanı gerçekliğin bir uzan-
tısıymış gibi kabullenerek izliyor akan sahneleri; 
olağan dışılığı görmüyor/görmek istemiyor. Bu, 
romandaki karakterlerin kurgulanışıyla sağlanıyor 
bir bakıma. İlk bakışta sıradan insanlardan oluşan 
karakterlerden hemen her birinin, yaşadığımız ger-
çekliğe aykırı çeşitli özellikleri, aynı sıradanlıkla 
yaşamlarına adapte etmiş olmaları dikkat çekici. 

6 Düşsel Varlıklar Kitabı (The Book of Imaginary Beings)

Dahası, hiçbiri karşısındakinin gerçeküstü durum-
larına şaşırmıyor, aldırmıyor. Adsız Adam başta 
olmak üzere, hiçbiri, fantastik öğelere fantastikmiş 
gibi yaklaşmıyor. Onların bu duyarsızlığı, okura da 
bulaşıyor. 
Paco Roca’nın yarattığı tiplemelerdeki ironi, tanım-
lamaya çalıştığım okuma deneyimini güçlendiren 
bir unsur. Örneğin, odasından çıkmaya korkan, ago-
rafobik bir harita çizerin hikâyeye katkısı sizi rahat-
sız etmiyor. Ya da yüzyıllardır orada, topladığı anı 
nesneleriyle yaşayan bir vampirin kendi portrelerine 
olan düşkünlüğü ve kadınların ona yönelen ilgisi... 
Ya da insanlara kendi yazdığı mektupları dağıtan, 
sadece yazdığı mektuplarla iletişim kuran Blanca’nın 
kalabalıklar içindeki yalnızlığı... Ya da ölen karısına 
duyduğu aşkı tekrar yakalamak için insan klonlama-
nın sırlarını üç ayda çözen Albay ve onun ürettiği 
onlarca klonun varlığı...
SONUÇ NİYETİNE
Paco Roca’nın muhteşem çizimleri, grafik romanın 
en büyük artısı. Çizerin, karakterlerin ruh durumu-
na ve olaylara göre renklendirdiği detaylı çizimler, 
kaliteli kağıt ve baskıyla buluşunca görsel bir şölene 
dönüşmüş.
Roca’nın anlattığı hikâye ve alt metinde verdiği 
mesaj da ilgi çekici. Öte yandan, hikâyenin resme 
dönüştüğü aşamada, yer yer daha detaylı çizimler 
aradığımı itiraf etmeliyim. Özellikle Adsız Adam’ın 
mahalleden çıkmak için çabaladığı, sokakları ar-
şınladığı ilk günleri daha detaylı çizimlerle izlemek 
isterdim. 
Roca’nın başkaca eserlere yaptığı atıfların, hikâyeyi 
zenginleştirmenin yanı sıra, yer yer okurun dikkatini 
eserden uzaklaştırma riskini de beraberinde getir-
diğini düşünüyorum. Girişte Vittoro Giardino’dan 
yapılan alıntı ve arka kapak yazısı, okuru bir bakıma 
metinlerarası bir ava kışkırtıyor. Gerçi kendi adıma, 
bu avdan büyük bir zevk aldığımı söylemeliyim...
Bunlar bir yana, sonuç olarak Kumdan Sokaklar çok 
iyi bir grafik roman; okuyun, okutun.

Çizimlerin ifade gücü 
Anlatımın açıklığı ve akıcılığı 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği 
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Mitolojinin, evrenin yaradılışını araştıran ve 
anlamlandıran temeli, sanatın doğuşunu etkile-
yip onu zenginleştirmiştir. Hesiodos’un, İşler ve 
Günler eserinden bu yana mitolojik konular pek 
çok kitaba ilham kaynağı olmuştur. Kelime Ya-
yınlarının yayın programına dâhil ettiği Bitmeyen 
Mitoloji - Baklanbaus Anlatıyor kitabında Hafize 
Çınar Güner de mitolojinin zengin dağarcığından, 
Pandora’nın Kutusu ve Demeter ile kızı Kore’nin 
hikâyelerini anlatmayı seçmiş.
Mitolojik anlatıların dünyası, alışkın olduğumuz 
dünyadan oldukça farklı olduğundan, zaman 
zaman anlatılan hikâyeleri takip etmek zorlaşır. 

Tanrıların ve 
diğer mitolojik 
kahramanların 
kim olduklarını, 
soyağaçlarını ya 
da yaşadıkları 
olayların krono-
lojisini çözmek 
kolay değildir. 
Okurun konuyla 
ilgili ön bilgisi 
yoksa, bu zorluğu 
aza indirgemek 
yazarın görevidir. 
Karakterleri ve 
olay örgüsünü 
kurgularken, 
bilgiyi alt metine 
yerleştirebilme-
lidir. Örneğin 
anlatıda karak-
terlerin sadece 
isimleriyle değil, 

başlıca özellikleriyle tanıtılması, okur için sağlam 
ilerleyebileceği bir zemin olabilir. Hafize Çınar Gü-
ner de kitabında bu çabayı göstermiş. Ancak yeter-
liliği konusunda endişelerim var. Örneğin Centaur-
lardan bahsederken görünüşlerini de tasvir ederken, 
Titan ve Satryler için fazla betimlemeler yapmamış. 
Okur için kimi karakterler hayal edilebilirken kimisi 
daha karanlıkta kalmış.
Kitaptaki ikinci hikâyede, Zeus’un verdiği parti 
sayesinde, Olympos’un tanrıları kimdir, özellikleri 
nelerdir, nasıl bir atmosferde yaşarlar öğrenebiliyo-
ruz. Bu sahnenin başarılı kurgusu, bilginin okura 
doğal akışını sağlıyor. Oysa ilk hikâye, biraz ondan 
biraz bundan alıntılarla kurgulanmış gibi. Bana göre 
kurgu ve akıştaki bu fark, ikinci hikâyeyi anlatım 
gücü açısından öne çıkarıyor. O yüzdendir ki, kitabı 
okumaya ikinci hikâye “Senin Adın Pandora” ile 
başlamak isterdim. İlk hikâyede sözü edilen haberci 
tanrı Hermes’in, ikinci hikâyenin başında haberci 
tanrı oluşu ise öykülerin sıralanışının değişmesi 
gerektiği düşüncemi destekliyor.
Giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin önceden belirli 
olduğu kurgular daha kolay görünse de yazar için 
bazı riskler taşır. Yazar bu kitapta riski, hikâyeyi sta-
tik kurgudan çıkararak, mesela sahneyi Demeter’in 
kaçırılmasından başlatarak en aza indirebilirdi diye 
düşünüyorum. Daha dikkat çekici ve etkili bir giriş 
bu şekilde yakalanabilirdi belki. Oysa Güner, kendini 
aktarıcı anlatıcı olarak konumlandırıp, hikâyeleri sta-
tik bir anlatım şekliyle bize aktarmayı seçerek kitabı 
arafta bırakmış sanki...

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği 

Bitmeyen Mitoloji
Baklanbaus Anlatıyor

Hafize Çınar Güner
Resimleyen: Zeynep Dağgüden

Kelime Yayınları, 72 sayfa

Uzaktan gelen fısıltı Yazan: Ceylin Aksel

Kitaptaki ikinci hikâyede, Zeus’un verdiği parti sayesinde, Olympos’un tanrıları 
kimdir, özellikleri nelerdir, nasıl bir atmosferde yaşarlar öğrenebiliyoruz.
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Oliver Scherz, ön yargı kalıpları yıkıldığında, emek ve karşılıklı 
güvenle oluşabilecek dostluğun resmini çizmiş.

Çocukluğumuzun ilk kurallarından biri yabancılarla konuşmamaktır. Aileler, koru-
macı bir iç güdüyle iyiyi ve kötüyü öğretmeye, çocuğu tehlikeler karşısında uyar-
maya çalışır. Bu, dost ve düşman ikilemi hayat boyu sürer. Ama ya düşman diye 
kodlanan, en yakınımız olma gücüne sahipse… Oliver Scherz’in Bambaşka Bir Dost 
kitabı işte tam da bu beklenmedik, eşine az rastlanır ihtimali anlatıyor. 
Kuraldışı Yayınları etiketiyle büyük boy, kuşe kâğıda özenli bir baskıyla çıkan kitap, 
minik okurları, öncelikle ödüllü illüstratör Barbara Scholz’un sıcacık çizimleriyle 
büyüleyecek. Sayfalara boydan boya yayılan çizimler, kitabı eline alanı ormanın 
derinliklerine götürüyor. Burada doğaları gereği birbirine düşman olarak yetişen iki 
hayvanla, baş kahramanlarımız sincap Habbi ve kurt Yaruk’la tanışıyoruz. Afacan ve 
keşfetmeye meraklı Habbi’nin bildik sincap beslenme yollarının dışına çıkmasıyla 
yolları kesişen iki hayvan, Habbi’nin, bacağı taşlara sıkışmış kurdu bir başına bırak-

mayıp kurtarmasıyla sıra dışı bir dostluğun temelini atıyor. Habbi, 
korkusunu yenerek Yaruk’a yardım ederken, Yaruk da bir hamlede 
yiyebileceği bir sincapta sevgi ve güveni keşfediyor.
FARKLIYI FARKIYLA SEVMEK
Selen Akhuy’un çevirisiyle yayınlanan kitap, sürükleyici kurgusu, 
yalın dili ve sıcacık, yer yer mizah dolu diyaloglarıyla dikkat çeki-
yor. Sincap Habbi, kilerden çaldığı ve yanak ceplerine doluşturdu-
ğu mantar, böğürtlen ve cevizlerle kurdu beslemeye kalktığında 
gülümsemeden edemiyoruz. Yaralı olduğu için kendini çaresiz 
hisseden ve ailesinin yanına dönemeyen Yaruk’u eğlendirmek 
isteyen Habbi’nin göz kapaklarını kısıp kesici dişlerini göstererek 
“Kaçmazsan yerim seni,” deyişi üzerine Yaruk’un gülmekten yuvar-
lanmaya başlaması da içimizi ısıtıyor. 
Oliver Scherz, ön yargı kalıpları yıkıldığında, emek ve karşılıklı gü-
venle oluşabilecek dostluğun resmini çizmiş. Buradaki asıl mucize 
ise Habbi ve Yaruk’un yetişme tarzlarından var oluşlarına bütün 
farklarını görüp bu farklarla birbirlerini sevmeleri. Sahici bir dost-
luğun yargılamadan anlayış geliştirmek ve koşulsuz güvenmek 
anlamına geldiğini vurgulayan Scherz, bu önemli mesajları asla 

Düşmanın içinde  
saklı olan dost

Yazan: Özlem Toprak
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didaktik bir dile kaymadan veriyor.  Habbi, Yaruk’un 
cesaretini kanıtlamak için babası tarafından uçurum-
dan atlamaya zorlandığı hikâyeden çok etkilenerek 
“Senin işin iş! Baban uçurumdan atlayabileceğine 
inanıyor! Benim ormana gitme iznim bile yok!” diyor. 
Yaruk ise bu sevimli varlığın sevgisinden etkilenerek 
içindeki yumuşak yanı keşfediyor. Sonunda Habbi 
biraz Yaruk, Yaruk da biraz Habbi oluyor. Sağlam 
dostluklarda da hep olduğu gibi… 
ÇOCUK BAKIŞ AÇISIYLA YAZMAK
Oliver Scherz’in, yine Barbara Scholz işbirliğiyle 
çıkmış ve Türkçede Kuraldışı Yayınları tarafından 
kazandırılmış Bu Fil Afrika’ya Gitmek İstiyor başlıklı 
bir kitabı daha bulunuyor. Hayvanat bahçesinden 
kaçan ve nerede olduğunu bile bilmediği Afrika’da 
ailesini ziyaret etmek isteyen bir filin macerasını 
anlatan yazar, pencerelerini tıklatan fil eşliğinde yola 
koyulan Joscha ve Marie eşliğinde yine yoldaşlığın 
kıymetini anımsatıyor.  
1974’te Essen’de doğan ve hâlen ailesiyle birlikte 
Berlin’de yaşayan Oliver Scherz, çocuk kitabı yazarı 
kimliği dışında tiyatro oyuncusu olarak da tanınıyor. 
Çocuklar için yazmaya kızının doğumuyla birlikte 
başlayan yazar, çocukların hayal gücü, samimiyeti ve 
yaşama coşkusunu yansıtmaya özen gösteriyor. Bu 
bakış açısı da birbirinden özgün konuların ve unu-
tulmaz kahramanların ortaya çıkmasında kuşkusuz 
büyük bir role sahip.
Yaruk ve Habbi’nin bu beklenmedik ve inanması 
güç dostluğu, sadece kendilerini değil başta aileleri 
olmak üzere bütün orman ahalisini derinden etki-
liyor. Yazar, bu şekilde yine altını kalın çizgilerle 
çizmeden insan iradesinin toplumu nasıl dönüştüre-
bileceğini de gösteriyor okura. Doğal hayata, sincap 
ve kurt başta olmak üzere vahşi doğanın canlılarına 
dair edindiğimiz bilgiler de cabası.
Ormanın kalbine ve birbirini sevmeyi keşfedenle-
rin kalbine yapılan bu yolculuk kolay kolay akıldan 
çıkmayacak. Haydi hep beraber Habbi ve Yaruk’un 
peşine takılalım!

Çizimlerin ifade gücü 
Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Öykünün özgünlüğü  
Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Benim adım Mimi.
Ben çok küçüğüm, miniciğim.

Uzamak ve dünyayı büyükler gibi
görmek için sabırsızlanıyorum.

Aslında biraz düşününce,
belki küçük olmanın da bazı

avantajları vardır...

Çok küÇüğüm

Mimi çok küçük. 
O kadar küçük ki herkes ondan uzun, 

köpeği bile! Serviste ayakları yere değmiyor, 
sınıfta sadece tahtanın altına yazı yazabiliyor 

ya da pastanede tezgâhta duran tatlıları 
göremiyor. Arkadaşları ona küçük olmanın 

birçok avantajı olduğunu söylese de 
Mimi küçük olmaktan son derece mutsuz 

ta ki küçük olmakla ilgili küçük bir şey 
keşfedene kadar…
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Kitap okumak insanı özgürleştirir, büyümek de 
biraz yalnız olmak demektir. Peki, ya henüz 
özgürleşmek ve büyümek istemiyorsak? 

8 yaşındaki bir çocuk için özgürleşmek yalnız kalmak anlamına 
gelebiliyor. Tek Başıma Okumaktan Korkuyorum, bizlere artık 
annesiyle bağını gevşetip yalnız kalabilmeyi öğrenen bir çocu-
ğun hikâyesini anlatıyor. Yazar Olivier de Solminihac, hikâyesini 
aktarmak için kitap okumanın büyülü evrenini seçmiş. Okumayı 
yeni sökmüş bir çocuğun gözünden kitapların dünyasına girmeyi, 
orada önce bir eşlikçiyle (anne), sonra yalnız başına vakit geçir-
meyi ve nihayetinde kendine ait bir dünya yaratabilmeyi izliyoruz. 
Kahramanımız Stefan henüz 2. sınıfa başlamış bir çocuk. Annesi-
ne göre artık büyüme vakti. Çünkü, öğretmeni Bayan Valmor’un 
da dediği gibi “8-9 yaşında artık ciddi olunurmuş.” Annenin bakışı 
biraz katı görünebilir ama Stefan’ın satır aralarında anlattıkların-
dan babasını birkaç yıl önce kaybettiğini, annesinin hem çalışıp 
hem de kendisine baktığını öğreniyoruz. Zaman zaman yorgun 
olsa da çocuğuyla ilgili bir anne profili var karşımızda. Dersleriy-
le, özellikle de okuma becerisiyle yakından ilgileniyor. Stefan da 
zor çocuklardan değil, dersleri normal, davranışları uyumlu... 
ANNE-ÇOCUK OKUMA KULÜBÜ
Okulun ilk günüyle açılan kitap, okulda fazla oyalanmadan ev 
içine, Stefan’la annesinin ilişkilerine odaklanıyor. Stefan’ın okuma 

Kitap okumak  
yalnızlaştırır mı? Yazan: Emel Altay
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konusunda pek parlak olmamasının annenin dikka-
tini çekmesi üzerine aralarında bir anlaşma yapıyor-
lar. Her gün birlikte bir şeyler okudukları bu rutin 
zamanlar Stefan için vazgeçilmez hâline geliyor. İlk 
başta birer paragraf ya da birkaç sayfa okurken bir 
gün geliyor ve tüm kitabı bir oturuşta bitirdiklerini 
görüyorlar. Tabii bu okuma ritüelleri Stefan’ın keli-
me hazinesini de arkadaşlarının dikkatini çekecek 
kadar geliştiriyor. Ancak annenin verdiği bir karar, 
Stefan’ın mutluluğuna gölge düşürüyor.
8 yaşındaki bir çocuğu korkutan o karara geçmeden, 
Stefan’ın annesinin okuma üzerine söylediği sözlere 
değinmek isterim. Kitap, aslında baştan başa bir 
okumaya övgü. Annesine göre kitap okumak bir “da-
yanıklılık meselesi”. “Yüzme, bisiklet veya resim gibi,” 
diyor anne, “Yaptıkça, yapması kolaylaşıyor.”
“ARTIK YALNIZ OKUYACAK KADAR 
BÜYÜKSÜN”
Birlikte artık bir kitabı bitirdikleri zaman, annesi 
Stefan’a artık kendi başına okuyabileceğini söylüyor. 
Bu, Stefan’ın beklediği bir şey değil. Hiç hoşuna da 
gitmiyor. Hatta “Böyle bir cezayı hak edecek ne yap-
tım?” diye sitem bile ediyor. Ama annesi kararlı, “Bi-
siklete binmeyi öğrendiğin zamanı hatırlıyor musun? 
Sonunda bir gün, destek tekerlerini söküp depoya 
kaldırmıştık, çünkü artık onlara ihtiyacın kalmamıştı. 
Beni de destek tekerleri gibi düşün,” diyerek oğlunu 
yalnız okumaya alıştırmaya çalışıyor. Annesini bir-
likte okumaya devam etmeye ikna çalışmaları sonuç-
suz kalınca, isteksizce odasına geçiyor Stefan. Artık 
kitapların dünyasından vazgeçmesi mümkün değil 
ama büyümeye başladığı için de üzgün. 
“Büyümek, yalnız kalmayı öğrenmek demektir.” Ste-
fan annesinin bu sözünü duyunca keşke okumayı bu 
kadar sevmeseydim diye geçirmiş olabilir içinden. 
İçinden geçirdiği diğer şeyi yazar bize aktarıyor: 
“Peter Pan da okuma yazma biliyor muydu acaba?”
Odasına girip yatağına uzandığında bir an yalnız 
başına okuyamayacakmış gibi korkuyla bakıyor 
kitaplarına. İşte o noktada çok hoş bir şey oluyor. 
Kitaplardan biri Stefan’la konuşuyor! Kitap, Stefan’a 
korkmamasını, zaten annesinin de bir süre sonra 
yanına geleceğini söylüyor. Stefan’ın yanıtı üstüne 
çok düşünmek gerek: “Yine de okumayı bilmekten 
korkuyorum. Çünkü ya senin yüzünden yapayalnız 
kalırsam?”

Dilin açıklığı ve akıcılığı  
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı  

Çizimlerin ifade gücü   
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi  

Redaksiyonun titizliği 

Kitapların dünyasında yaşamak büyülüdür ama bü-
yülü olduğu için tehlikelidir de. Stefan çok küçük 
yaşta bunu fark edecek kadar açık zihinli bir çocuk. 
Kitabın sonundan anladığımıza göre, kitapların dün-
yasıyla kendi dünyasını birleştirip oradan daha zen-
gin bir dünya yaratmayı bilecek kadar da akıllı. 
KİTAP OKUMAK, YALNIZ OLMAK MI 
DEMEKTİR? 
Tek Başıma Okumaktan Korkuyorum, basit bir anla-
tıyla sürerken aralara yerleştirdiği sorularla önemli 
bir çocuk kitabı. Okumaya çocukların gözünden ba-
kabildiği gibi büyüklere de yanıtlanması zor sorular 
soruyor. Tek başına kitap okuyacak kadar büyümek 
biraz da yalnızlık mı demektir? Stefan’ın bu soruya 
çok güzel bir yanıtı var, o da kitabı henüz okumayan-
lar için saklı kalsın. 
Yetişkinler için de kitapları bulunan Olivier de Sol-
minihac, çocuk ve kitap ilişkisine özgün bir yerden 
yaklaşmış. Kitap okumanın yalnızlaştıran yönünü 
büyümekle ilişkilendirirken, bu yalnızlığın ancak 
fiziksel ve geçici olabileceğini, kitapların ve büyü-
menin insana kazandırdığı başka dünyalar olduğunu 
yalın bir dille anlatıyor. Juliette Baily’nin çizimleri 
ise bir o kadar özgün ve şirin. 



Kiralık daire aramak çok zor bir iş. Hele tasarıma 
azıcık bile ilgisi olan kişi için Frankenstein’ın ca-
navarı gibi her odası ayrı hava çalan, bilinçsiz mü-
dahalelerle özgünlüğünü kaybetmiş evler görmek 
yorucu olabiliyor. Aradığım evin “akarı kokarı”nın 
olmaması, mevcut koşullarda estetik kaygılardan 
önce gelse bile, ölüm döşeğinde duvar kağıdından 
şikâyet eden Oscar Wilde’ı anlayabiliyorum an-
lamasına da mimari ve tasarıma dair pek bilgim 
olmadığı için “anlıyorum ama konuşamıyorum” 
düzeyinde kalıyorum. 
İllüstratör ve grafik tasarımcı Eduard Altarriba 

ile mimar ve 
akademisyen 
Berta Bardí I 
Milà işbirliğiyle 
hazırlanan ve 
ülkemizde Rem-
zi Kitabevi ta-
rafından yayım-
lanan Mimariyi 
Keşfedelim, bu 
süreçte okuyup 
incelemekten 
hoşlandığım bir 
başvuru kayna-
ğı oldu benim 
için. Gerek için-
de yaşadığımız 

evler olsun gerekse dışarıda gördüğümüz, çeşitli 
amaçlarla farklı zamanlarda yapılmış binalar, tarihi 
eser niteliğindeki yapılardaki ortak dille ilgili kısacık 
da olsa fikir edinmek için birebir. Piramitlerden baş-
layıp günümüzün, hatta geleceğin yapılarına kadar 
giden bir çizgide ilerleyen kitapta, mimarlık tarihine 
ismini yazdırmış mimarlar ve eserleri, mimariyle 
birleşen ünlü tasarımlar ile modern mimaride kul-
lanılan temel ögeler ve terimlere dair bilgilere yer 
veriliyor. 48 sayfalık bir kitap olduğu için burada 
belli başlı isimler, akımlar ve yapılar ağırlıkta; ancak 
çeşitlilik adına farklı kültür ve coğrafyalara, kadın 
mimarlara da kısaca değinilmiş. Mimarların nasıl 
çalıştığını anlatan kısım, özellikle bu mesleğe ilgi 
duyan küçük okurlara fikir verecektir. 
Sade ancak açıklayıcı detaylar barındıran çizimleri 
ve mimariye dair temel bilgileri anlaşılır bir dille 
aktarışıyla daha genç okurlara yönelik bir kitap bu. 
Fakat bu alana ilgi duyup bilgi edinmek isteyen 
yetişkin okurlar da başlangıç için bu kitaptan fay-
dalanacaktır. Bu tür başvuru kitaplarında en önemli 
unsur çeviridir, bu bakımdan kitabın, amaca ve hedef 
okura uygun olarak başarıyla Türkçeleştirildiğini 
söyleyebilirim.

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Konunun işlenişi 

Çizimlerin ifade gücü 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Mimariyi Keşfedelim
Berta Bardí I Milà

Resimleyen: Eduard Altarriba
Türkçeleştiren: Fatma Öcal Al

Remzi Kitabevi, 48 sayfa

Mimariye giriş...
Yazan: Sanem Erdem

Kitapta mimarlık tarihine ismini yazdırmış mimarlar ve eserleri, mimariyle birleşen 
ünlü tasarımlar ile modern mimaride kullanılan temel ögeler ve terimlere dair 
bilgilere yer veriliyor.
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RAFLARDA!

Bir kitap yazmaya karar verdiğinizde
 kalem defter önünüzdeyse ve ne 

yazacağınızı biliyorsanız ne 
yanlış gidebilir ki?

VAHŞİ ROBOT’UN 
MACERASI DEVAM EDİYOR!

Yaşamının ilk yılını bir adada vahşi 
hayvanlarla geçiren Roz’un yeni 

macerasını merak edenlere bir müjde! 
Peter Brown’un yazıp resimlediği çok 

sevilen“Vahşi Robot”un devamı 
“Vahşi Robot Kaçıyor” 
7 Şubat’ta raflarda!
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Tim denizi çok seviyor, ama denizin üzerinde değil, kıyısında olmak istiyor. 
Gerçekten de bazı aşkların en güzeli uzaktan sevmekten geçmez mi?

Denizler ne hikâyelere gebe... Denize açılan gemicileri, seyyahları, korsanları, deniz 
canlılarını, gerçeküstü deniz ırklarını ve tonlarca serüvenlerini düşünün. Ama bir 
de bu mevzunun deniz kıyısında kalanlar kısmı var. O kıyılarda gemilerin ardından 
mendil sallayanlar mı ararsınız, umutla bir geminin görünmesini bekleyenler mi; 
kıyıya vurmuş, içinde mektup olan bir cam şişe bulanlar mı yoksa hayatı boyunca 
uzak denizlere açılmanın hayalini kuranlar mı? İnsana, kıyıda kalanların hayatları, 
Kaptan Sinbad’ınkiler kadar tatlı tuzlu olamazmış gibi gelir hep. Hâlbuki herkes 
macera aramak istemeyebilir. Ya da paha biçilmez maceralar, insanı kıyıda da pekâla 
yakalayabilir. Hollandalı meşhur çocuk edebiyatı yazarı Paul Biegel’in Küçük Kaptan 
adlı romanı denizdekilerin maceralarını konu edinirken, Türkçeye ilk kez çevrilen 
Lodosçu Tim kıyıdakilerin hikâyesine odaklanıyor. 

Tim’in bir sürü abla ve ağabeyden oluşan kocaman ailesinde herkes 
denizci. Kimi kaptan kimi tayfa kimi aşçı kimi ise dümenci... Tim 
ise çalışma zamanı gelip çattığında denize çıkmayı reddediyor. 
Bütün ailesini şaşırtan Tim’in denize açılmaya neden bu kadar 
karşı çıktığı pek anlaşılmıyor. Ona bunun nedenini sorduklarında 
Tim’in verdiği tek cevap, “Çok dalgalı,” oluyor. Aslında bu durum 
onu üzüyor çünkü Tim denizi çok seviyor ama denizin üzerinde 
değil, kıyısında olmak istiyor. Gerçekten de bazı aşkların en güzeli 
uzaktan sevmekten geçmez mi? Güzel olan şu ki, ilk başta denizden 
ve dalgalardan korkmaması için telkinlerde bulunsalar da aile üye-
leri Tim’in denize çıkması konusunda ısrarcı olmuyor, yani kararına 
saygı duyuyorlar. Ne de olsa birisinin de kalıp eve göz kulak olması 
gerekiyor. Ve on iki yaşından itibaren Tim’in yeni sorumluluğu 
denizi seyredip rüzgâr durumunu haber vermek ve evi derli toplu 
tutmak oluyor. Ama başından, belki de türlü gemilerde binbir de-
nizlere açılan aile fertlerinin yaşadıklarından daha tuhaf olaylar 
geçiyor.
Aziz Patrick heykelinin Vikingler tarafından çalınan tacından Pata-
gonyaca bir define haritasına; başa türlü bela açmaya müsait nesne-
ler, sessiz sakin lodos nöbeti tutan Tim’in kıyısına vuruyorlar. Aile-
sinin yokluğunu fırsat bilerek çıkıp gelen korsan amcası Taddeus’la 
uğraştığı yetmiyormuş gibi, çalınan tacı katedraldeki sahibine 
teslim etmek, kötü korsanların defineyi bulmasını önlemek, kor-
sanlar aracılığıyla hizmetçi olarak alıp satılan Bretonyalı kadınları 

Dürbünü tersine çevirince

Yazan: Nilay Kaya
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kurtarmak gibi kahramanlıklar yapmak zorunda kalı-
yor. Gemicilere musallat olan muzır arkadaşlarından 
çok farklı olan bir denizkızını bir müddet evinde bir 
leğende misafir ediyor; birlikte muzır deniz ırkını yola 
getiriyorlar. Kendi başının çaresine gayet iyi bakabildi-
ği ve her macerasının sonunda ev bir şekilde derli toplu 
kalabildiği hâlde annesiyle babası bir gidişlerinde, hem 
ona bakması hem de ders vermesi için yanına Priscil-
la öğretmeni bırakıyorlar. Her fırsatta Tim’den puan 
kıran, çatlak görünümlü Priscilla zaman içinde Tim’in 
hiç de aklına gelmeyeceği kadar eğleneceği ve büyük 
bir macerayı birlikte göğüsleyeceği bir kişi olup çıkıyor, 
üstelik sonunda Priscilla öğretmeninden aldığı notlar 
da yükselmeye başlıyor.  
Göründüğü gibi çıkmayan sadece Priscilla değil, ro-
mandaki çoğu karakter aslında bu özelliğe sahip.  
Geertruida Wendelina Anneveronika Van Wiel tot  
Spaak adlı, Vatikan’daki Papa’dan ödünç aldığını söyle-
diği kargasıyla birlikte takılan kıza ne demeli? Çocuk-
lara kötü davranılan bir yetimhaneden kaçan bu kız, 
romandaki belki en karmaşık karakterlerden biri, zira 
Tim’in de bizim de onunla ilgili izlenimlerimiz an be an 
değişiyor. Bu da yazarın can alıcı karakter ve dramatik 
gerilim oluşturmadaki başarısını gözler önüne seriyor. 
Aile, okul, kilise, yetimhane gibi modern toplumun 
temel kurumlarının, meslek seçme gibi elzem bir me-
seledeki “normallik” kriterlerinin bu kadar etkili bir 
şekilde sorgulandığı, ancak bu “sorgulamanın”, hikâye-
nin temposu ve albenisi sayesinde en ufak bir şekilde 
hissettirilmediği bir romanla karşı karşıyayız. Romanın 
büyülü nesnesi olan geçmişi gösteren dürbün, bu hikâ-
yede Tim’in maceralarına yepyeni boyutlar katıp hikâ-
yeyi genişlettiği gibi, okura kaleydoskop dürbününe 
bakıyormuş hissi ve keyfi veriyor. Kaptan babası açık 
denizlerde ne idüğü belirsiz bir yerlerde olan ve kendi 
başına bir evde yaşayan Pippi Uzunçoraplı’nın mace-
raları akla geliyor. Pippi, günün birinde denizlere açılı-
yordu. Biegel ise kitabın sonunda Tim’in bir gün denize 
açılıp açılmadığını bize özellikle bilmediğini söylüyor. 
Ama zaten kitabın sonuna gelindiğinde pek çok soru-
nun önemi kalmıyor: Gitmek mi, kalmak mı? Normal 
mi, değil mi? İyi mi, kötü mü? Önemli olan dürbünü 
tersinden çevirip hayata bakmak...

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği 
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www.cinaryayinlari.com

twitter.com/cinaryayinevi

instagram.com/cinaryayinlari

www.facebook.com/cinaryayinevi

Mina üç hafta önce küçücüktü. Birinin üç 
haftada bu kadar büyümesi biraz tuhaftı. 
Olacak şey değildi. Ama yaşadıkları kimin 

başına gelse böyle olurdu herhalde.
 

Üç hafta önce ne mi olmuştu? 
Mina, dedesi ve kuzenleriyle Üç Mağara 

Dağı’nın tepesindeki sırrı keşfetmek için zor 
bir yolculuğa çıkmıştı ama zirveye birkaç 
metre kala beklenmedik olaylar olmuştu. 
Bir dakika bir dakika kitabın en heyecanlı 

yerini anlatacak değiliz. İşte size bir ipucu:

Üç Mağara Dağı’na çıkanlar bir daha asla 
hiçbir şeyden korkmazlar. 

ÜÇ M
AĞARA DAĞI

Per OLov EnQuist

¨ 18
KDV muafiyeti uygulanmıştır.

Per OLov EnQuist

ÜÇ MAĞARA 
DAĞI

ÇEVİREN: ALİ ARDA

173_uc_magara_dagi_kapak.indd   1 16.10.2019   11:19

Sürükleyici temposuyla bir solukta okunan kitabın en kıymetli özelliklerinden biri 
de mizah dolu dili. Per Olov Enquist, içindeki çocuğa hep sahip çıkmış delişmen 
dede ve Mina arasındaki sıcacık ilişkiyi, esprili bir dille anlatmış.

Çocukluğun en önemli özelliklerinden biri hayal ile gerçeğin arasındaki çiz-
ginin bulanıklığıdır. Bir çocuk için gördüğü rüya ile günlük hayat deneyimi 
arasında fark yoktur. Gel gelelim, bunu yetişkinlere anlatmak zor bir iştir. Per 
Olov Enquist’in Üç Mağara Dağı, tam da bu noktadan hareketle kendi rüyası-
nı, dedesinin hayaliyle birleştiren küçük Mina eşliğinde okuru heyecan dolu 
bir maceraya davet ediyor.
İsveç’in en önemli çağdaş yazarlarından Per Olov Enquist’in, bu kez çocuklar 
için kaleme aldığı Üç Mağara Dağı (De Tre Grottornas Berg), Türkçede ilk 
baskısını 2004’te Yerdeniz Yayınlarından yapmıştı. Ali Arda’nın İsveççeden 
çevirdiği kitap, bu kez Çınar Yayınları etiketiyle minik okurlarla buluşuyor. 

Stina Wirsén’in yalın siyah çizimleriyle bezeli romanda, altı yaşında-
ki Mina, küçük kardeşi Moa, kuzenleri Marcus ve İa ile tanışıyoruz. 
Her şey Mina’nın bir gece rüyasında, babasının kazağından kaçan 
bir timsah tarafından poposundan ısırılmasıyla başlar. Yorgun ba-
bası tarafından “Lütfen anlamaya çalış, bugün Pazar. Uyuyup din-
lenmem gerek,” diye geçiştirilen Mina, çareyi ailenin sıra dışı üyesi 
dedesine gitmekte bulur. Mina’ya bir koruyucu gerektiğini düşünen 
dede, torununu bir yavru köpek almaya ve dahası Üç Mağara Da-
ğı’na çıkmaya ikna eder. “Bu işi başaranlar bir daha asla korkmaz-
lar. Hiçbir şeyden,” der dede. İşin aslı, dedenin kurt köpeği Mişa, o 
dağın tepesinde bir şeyler olduğu sezmiş ve bu sırrı merak eden, 
zorlu yola da tek başına çıkmaya cesaret edemeyen dede, Mina’nın 
rüyasını kendi hayaline bahane kılmıştır. Ekip, dedenin ikinci eşi 
Gunilla ile sınıra yakın Varmland’daki eve doğru yola çıkınca, mace-
ra da başlamış olur…
MİZAH DOLU BİR DİL
Sürükleyici temposuyla bir solukta okunan kitabın en kıymetli 
özelliklerinden biri de mizah dolu dili. Per Olov Enquist, içindeki 
çocuğa hep sahip çıkmış delişmen dede ve Mina arasındaki sıca-

Çocukluk, başlı başına  
bir maceradır Yazan: Karin Karakaşlı
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cık ilişkiyi, esprili bir dille anlatmış. Feminist olan 
Gunilla’dan hareketle, örneğin şöyle bir tarif çıkıyor 
karşımıza: “Dedesi Mina’ya, feminizmin ne olduğunu 
açıklamıştı. Feminizm: Dedenin kendi temizliğini 
kendisinin yapması, ev işleri yapılırken, apaçık bir 
şey olduğundan ‘yardım edebilir miyim?’ diye sorma-
masıydı.” 
Enquist, türler arası eşitliğe dayalı bir anlatı örmüş. 
Kedi Pamuk, kurt köpeği Mişa, yavru köpek Elsa 
çocukların Mişa’nın yardımıyla bulup sahip çıktığı 
ve Maja-Rubert  adını vererek bakımını üstlendiği 
kurt yavrusu, o yavruyu arayan anne kurt dâhil doğa-
daki her canlı konuşuyor ve birbiriyle sevgi ve emek 
üzerine kurulu bir ilişki kuruyor. İnsana, doğanın 
ayrılmaz bir parçası olduğunu anımsatan bu yönüyle 
roman, iklim krizinin son derece ciddi bir mesele 
olduğu günümüzde pek çok yararlı ve bilgilendirici 
tartışmaya ilham verecek nitelikte. Yazarın bir diğer 
yetisi de bunları didaktizme hiç yenik düşmeden 
yapması. Hayatın doğal akışı içerisinde farklı bir 
maceraya atılan çocuklar üç hafta içerisinde büyür-
ken, dede de alışılageldik yaşlı portrelerinden 
bağımsız, deneyimleriyle kıymetli bir insan 
olarak öne çıkıyor. 
Per Olov Enquist, 1934’te İsveç’in Vasterbot-
ten şehrinde doğdu. Gazetecilik, roman ve 
oyun yazarlığının yanı sıra politik eylemleriy-
le de tanındı. İlk romanı Kristallögat 1961’de 
yayımlandı. Asıl ününe üçüncü romanı Mag-
netisörens femte vinter (1963) ile ulaştı. Legi-
onarerna (1968), Sekondan (1971), Berattelser 
fran de installada upprorens tid (1974), Musi-
kanternas uttağ (1978), Doktor Mabuses nya 
testamente (Anders Enhmark’la birlikte, 1982), 
Kaptan Nemos Bibliotek (1991) başta Almanca 
olmak üzere birçok dile çevrilen roman ve 
hikâye kitaplarından birkaçı. İsveç ve Dani-
marka’da yaşayan yazar, oyunlarının çoğunda 
tanınmış İskandinav yazar ve aydınların, po-
litik kişilerin özel hayatlarını ya da ilişkilerini 
işledi, tartışmalara yol açtı. Strindberg - Ett liv 
(Strindberg - Bir Hayat, 1984) adlı bir tv-roma-
nı da bulunan Enquist, Jan Troell’in 1995’te yaptığı 
Hamsun filminin senaryosunu da kaleme aldı. 
Türkçede Everest Yayınlarından çıkan Ölümün Mavi 
Işığı’nda ünlü nörolog Charcot’nun hastası, “histerik-
ler kraliçesi” lakaplı Blanche Wittmann ve iki Nobel 
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Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
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ödülü sahibi bilim kadını Marie Curie arasındaki 
dostluğu, aşk uğruna göze alınanları ve bilim dünya-
sındaki ataerkil ahlâkı sorgulamıştı. Kanat Kitap’tan 
çıkan Kraliyet Doktorunun Ziyareti’nde VII. Christi-
an’a Kraliyet Doktoru olarak seçilen Struensee’nin 
ziyaretinin Danimarka Krallığı’nda yol açtığı deği-
şiklikleri ele almıştı.  İletişim Yayınlarından çıkan 
Düşmüş Melek’te ise roman, şiiri ve oratoryoyu har-
manlayarak türler arası bir kurgu yaratmış, sıra dışı 
aşklara, utanç ve özgürlüğün sınırlarına bakmıştı. 
Yetişkin edebiyatındaki hayal gücü-gerçek sınırının 
bulanıklığını çocuklar için ürettiği kitaba da taşıyan 
yazar, Üç Mağara Dağı’nda kötülere karşı verilen 
mücadele eşliğinde içlerindeki gücü keşfeden ço-
cuklar aracılığıyla hepimize cesaretin korkusuz 
olmak değil, korkuna rağmen harekete geçmekten 
kendini alıkoyamamak olduğunu anımsatıyor. Ço-
cukluğu hak ettiği yere taşıyan ve özgün hayal gücü-
ne selam çakan bu yazardan çocuk edebiyatı sınırları 
içerisinde de öğrenilecek çok şey var. 
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Kitapta, ilgi çekici bilgi ve konular özenle seçilmiş. Meşhur çift yarık deneyi 
ve Schrödinger’in, ölüp ölmediği yıllardır merak konusu olan kedisi bunlardan 
sadece ikisi.

Yirminci yüzyılda, atomun yapısının ve ışığın davranışlarındaki gizemin çözülmesi, 
zihinsel dünyamızda çekirdek parçalanmasına benzer bir etki yarattı. Gerçekleşen 
zincirleme reaksiyonların en önemli çıktılarından biri görelilik teoremiyse diğeri 
kuantum fiziğiydi. Bugün kuantum neredeyse tılsımlı bir sözcük; olmadık yerlerde 
akla ziyan zorlamalarla ona rastlamak mümkün. “Gerçek din bu değil,” isyanının bir 
benzeri artık kuantum için de geçerli. Peki gerçek kuantum ne?
Sheddad Kaid, Salah Ferrón ve Eduard Altarriba bu soruyu çocukların anlayabileceği 
basitlikte yanıtlamak üzere bir kitap hazırlamışlar. Adı, İlk Kuantum Fiziği Kitabım… 
Şiirsel Taş’ın kadı kızıyla yarışabilir bir Türkçeye kavuşturduğu eseri, ülkemiz okuru-
nun beğenisine Domingo Yayınları sunmuş.
Newton, yüzyılların birikimini derleyip toparlayarak hareket yasalarının keşfini son-
landırırken klasik fiziğin de neredeyse sınırlarını belirlemişti. Bu büyük deha, modern 
fiziğin ilgileneceği alanlara da mekanik yasalarını uygulamayı denedi; ışığın zerrecik 
dediği parçacıklardan oluştuğuna inanıyordu; yayılım sırasında bu zerrecikler düz bir 
yolda ilerliyordu. Buna karşın, pek çok biliminsanı ışığın dalgalardan oluştuğu kanı-
sındaydı. James Cleck Maxwell, tartışmaya matematiğin gücünü kullanarak katılınca 

sorun neredeyse çözülmüş gibi oldu. Işık dalgalardan oluşmu-
yorduysa, keşfettiği o sarsılmaz denklemler neydi?
Modern fiziğin temellerinde ışık ve enerji büyük öneme sahip. 
Max Planck ısınan metalin yaydığı ışığı incelerken enerjinin 
sürekli olmadığını, “kuanta”lardan oluştuğunu keşfeder. Öyley-
se enerji miktarı, ancak basamaklar hâlinde değişebilmektedir. 
Basamakların minimum yüksekliğini veren Planck sabiti adlı 
sayının, kendisi çok küçük ama özellikle atomdan bahsettiğimiz-
de anlamı çok büyüktür.
Maxwell denklemlerinden sonra ışığın parçacıklardan oluştu-
ğunu gösteren fotoelektrik olayın keşfi,  ibreyi yeniden dalga 
savının tersi yöne çevirir ve uzlaşmaya yönelik çözüm bulmak 
şart olur: Işık fotonlardan oluşmaktadır. Foton ise ışık kuanta-
sıdır. Kitapta, Einstein’ın “enerji kuantası” demeyi tercih ettiği 
fotonlar şöyle tanımlanmış: “Kütlesi olmayan, bölünemez, çok 

İşte bu 
gerçek kuantum! Yazan: Toprak Işıkba
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özel parçacıklardır ve ışık hızıyla hareket ederler.” Bu, 
ışığın parçacıklı yapıda olduğunu göstermez; çünkü 
fotonların, tıpkı dalgalar gibi frekansları vardır. 
Aslında ışığın yapısındansa davranışından bahseder-
sek kesin bir yargıya varabiliriz: Işık belli durumlarda 
parçacık, belli durumlarda ise dalgaymış gibi davran-
maktadır. 
Kitapta, ilgi çekici bilgi ve konular özenle seçilmiş. 
Meşhur çift yarık deneyi ve Schrödinger’in, ölüp 
ölmediği yıllardır merak konusu olan kedisi bunlardan 
sadece ikisi… Bir parçacağın konumunu kesin biçimde 
saptarsanız hızını ölçemezsiniz. Hızı mükemmel bi-
çimde ölçmek isteyen, arzusunun bedelini konumdaki 
belirsizlikle öder. 
Ve Einstein’ın bile bir türlü kabul edemediği kuantum 
dolanıklığı: Birbirlerine bağlı üretilen iki parçacıktan 
birinin bir özelliği evrenin bir köşesinde ölçülsün; evre-
nin bambaşka bir köşesindeki diğerinin aynı özelliğini 
artık merak etmeye gerek yoktur. Normalde iki farklı 
değer alma olasılığı bulunan özellik, bağlı parçacıktaki 
ölçümden sonra bir anda kesinlik kazanmıştır.
Kuantum mekaniğini anladığını düşünen, kuantum 
mekaniğini anlamamıştır. Nobel ödüllü fizikçi  
Feynman’ın böyle bir ironi yapmasının üzerinden 
yıllar geçti. Bugün kuantum fiziğini reddetmek 
olanaksız. Doğruluğunu gösteren deneyler bir yana 
teknolojide de ondan yararlanıyoruz. Artık kuantum 
bilgisayarı bile var.
Dünyanın yuvarlaklığını ya da yerinde sabit kalmayıp 
uzayda dolaştığını kavramakta da çok zorlanmıştık. Ku-
antum fiziğinin anlaşılmazlığında, insanların algıların-
dan ve ezberlerinden kaynaklı ön yargılarının da payı 
var. Doğru bilgiyle erken tanışan kuşakların ön yargı-
larını aşmaları ve algılarıyla çelişen bilimsel gerçekleri 
özümseyebilmeleri kuşkusuz daha kolay olacaktır. 
İlk Kuantum Fiziği Kitabım, bir yetişkini de tatmin 
edecek derinliğe sahip. Bilimi seven her yaştan insan 
büyük fayda sağlayarak okuyabilir. Bitirdiğinde kuan-
tum fiziğini baştan sona anlamış olmayacaktır; ancak 
böylesine büyük ve derin bir alanı kavrama hedefine 
bir adım daha yaklaşmış olacağı muhakkaktır.

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Konunun işlenişi 
Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 



Tembelhayvan olmak hayli zor olmalı. Dile kolay, 
dünyanın en yavaş yaratığı… Bir işi yapmaya karar 
verip harekete geçene kadar olabilecek olayları bir 
düşünsenize. Tabii harekete geçebilmesi için önce 
uykudan uyanması lazım. Zira günde on sekiz sa-
ati bulabilen bir uykudan uyanıp da aklını toparla-
yabilmek de bir iş. Harekete geçmek demişken, bir 
dakikada hepi topu yarım metrecik ilerleyebilen 
biri için işler pek de kolay değil. 
Gelelim Lento’ya. Lento da bir tembel hayvan ve 
varlığının tüm gereklerini yerine getiriyor. Len-
to’nun bize anlatmaya hayli hevesli olduğu bir 

kitap, kitabınsa 
inanılmaz bir 
hikâyesi var. Ama 
önce biraz uyu-
ması lazım!  
Lento tam biraz-
cık kestirecekken 
Tilki çıkageli-
yor. Bir tilkiden 
beklenecek tüm 
kıvraklıkla, tüm 
kurnazlıkla, tüm 
coşkuyla Len-
to’nun kitabının 
orta yerine dalıve-
riyor. Tabiri caizse 
Tilki, Lento’dan 
rol çalıyor. Len-
to’da uyku muyku 

kalmıyor elbette. Tilki’nin tüm numaralarının karşı-
sında dimdik (evet, bir tembel hayvan için epey zorlu 
bir süreç) ayakta duruyor ve kitabını sonuna kadar 
savunuyor. Lento’nun kitabını Tilki’ye kaptırmaya 
hiç niyeti yok. 
Ben Sanders’ın yazıp resimlediği ve Hippo Kitap 
etiketiyle yayımlanan Benim Kitabım (Senin Değil), 
“Lento & Tilki” serisinin dilimize çevrilmiş ilk kitabı. 
Kitabın kahramanları yeşil tembel hayvan ve kırmızı 
tilkinin sayfalar boyunca süren amansız mücadelesi, 
okuru/izleyiciyi güldürmeyi amaçlayan bir kısa film 
gibi. Sanki bir film setinde kamera arkasında duru-
yor ve oyuncuların performansını izliyoruz. Hem 
yönetmen koltuğunu hem başrolü kendine ayırmış 
olan Lento’nun karşısında dişli bir rakip var. 
Sonsuz fonda, figürlerin öne çıktığı sahnelerde kul-
lanılan temiz çizgiler, kısıtlı sayıda tutulan kontrast 
renk seçimleriyle resimler küçük yaştaki okurların 
kolaylıkla benimseyeceği türden. Espriler yer yer 
klişeleşse de kurgulanan sahnelerle çocukların eğle-
nerek okuyacakları, okutacakları ve bakacakları bir 
kitap ortaya çıkmış. Ne var ki ben kendi adıma, okur 
okumaz aklıma gelen iki çiftin, Lane Smith’in Bu Bir 
Kitap’taki maymun ile eşeğinin ve Mo Willems’in 
“Piggie & Elephant” ikilisinin sıcaklığını ve doğallı-
ğını Lento ve Tilki’de yakalayamadım. 

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Benim Kitabım (Senin Değil)
Ben Sanders

Türkçeleştiren: Lora Sarı
Hippo Kitap, 32 sayfa

Kitabına sahip çık!
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Kitabın kahramanları yeşil tembel hayvan 
ve kırmızı tilkinin sayfalar boyunca süren 
amansız mücadelesi, okuru / izleyiciyi 
güldürmeyi amaçlayan bir kısa film gibi.

Yazan: M. Banu Aksoy
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DENIZLER ALTINDAFERSAH FERSAH
DOSTLUK

Yalnız Kurt ile Vızvız’ın hayal 
gücüyle yüklü süp-per maceraları 
denizin altında başlıyor.  

İki küçük çocuk, 
kartondan bir denizaltı 
ve heyecan dolu bir 
serüven!

.



GR
AF

IK
 R

OM
AN Beklediğim tam da sendin…

Yazan: Gürer Mut

Doğum ânına tanıklık etmek mucizevi olsa gerek… Yeni bir 
yaşamın getireceklerine duyulan heyecanla mı, yoksa hayat 
döngüsünün devamı olarak mı resmetmek gerekiyor bu ânı? 
Bir anne ve baba için hayatlarının hiçbir döneminde unutama-
yacakları muazzam bir an olduğu açık… 
Modern tıbbın tüm göstergelerine, kesinliğine rağmen insan 
bedeninin yapısında kestirilemeyen bir yan var. Fabien Toul-
mé, Beklediğim Sen Değildin’de açıkça bu bilinmezin sonuçla-
rıyla karşı karşıya geliyor. Çağın endişe duyulan bir sorununa, 
down sendromuna yoğunlaşırken, down sendromlu olarak 
doğan kızı karşısında yaşadığı ilk paniği, korkuyu, bilinmez-
liği ve endişeyi okuruna yansıtıyor. Dahası, down sendromlu 
bireylere duyduğumuz ön yargılarımızla, kalıplaşmış fikirlerle-
rimizle hesaplaşma yolcululuğuna çıkarıyor bizleri. 
Çağın, “sorunsuz-katışıksız” ideallerinin (!) arasına sıkıştığı-
mızda, gen haritasında milyonda bir yaşanacak sapma sonu-
cunda down sendromlu olarak doğan çocuğunuzla karşılaştı-
ğınız o ilk anda siz ne yapardınız?
Fabien Toulmé, duygusal bir tepki ve ön yargılarıyla karşılıyor 
durumu. Bu derece yoğun hislerle karşı karşıya kaldığımızda 
ise hikâyenin aslında sanatçının öz yaşamından bir parça 
taşıdığını anlamaya başlıyoruz. Tam bu anda, durumu kabul-
lenemeyen bir babanın gözlerinden, yeni doğmuş masum bir 
bebeğe bakıyor ve düşünmeye başıyoruz.
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Fransız sanatçı Fabien Toulmé, Beklediğim Sen Değildin’de yeni doğan down 
sendromlu kızı karşısında yaşadığı ilk paniği, korkuyu, bilinmezliği ve endişeyi 
okuruna yansıtıyor. İtiraf edemediğimiz, kalıplaşmış fikirlerimizle baş başa 
bırakıyor bizleri… 
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Sanatçı istemediği, hayatını ideallerini yok ede-
cek bir çocukla karşı karşıya olduğunu kendisine 
defalarca tekrarlıyor; endişeleniyor ve korkuyor… 
Okur olarak kendimize dahi itiraf edemediği-
miz, belki de bir olumsuzlamanın “insanlığımıza 
sığmayacağını” düşündüğümüz o anda, down 
sendromlu bir bebeği, doğanın mucizesi mi, 
yoksa hayatımızı yok edecek bir “sorun” olarak 
mı görürdük? 
Hikâye, endişeyi, şüpheyi ve sonrasında başlayan 
muazzam sevgiyi güçlü bir şekilde anlatması 
nedeniyle oldukça değerli. Toulmé, kişisel hayat 
hikâyesini resmederken, bir dönem kendisini 
derinden etkileyen gelgitleri büyük bir içtenlikle 
ve güçlü bir şekilde aktarıyor bizlere… 
SEVGİ KARŞISINDA YOK OLAN  
TOPLUMSAL KALIPLAR
Fabien’in gözünden eşi Patricia’yı, küçük kızları 
Louise’i ve ailenin yeni ferdi Julia’yı gördüğümüz 
bu kitap, gerçek, samimi ve insana özgü güçlü 
duyguları içinde barındıran bir çalışma.
Bölümler arasında dolaştığınızda gözünüze 
çarpan en çarpıcı an, Patricia’nın hamilelik 
sırasında, Julia’nın down sendromlu olduğunu 
öğrendiği ilk anda sakinliğini koruması ve hatta 
saf mutluluğu… Fabien, eşinin soğukkanlılığını 
resmederken, bir anne bundan daha doğal şekil-
de tasvir edilemezdi. Bir annenin toplumun ön 
yargılarını yok eden, kalıplarını ve endişelerini 
düşünmeden küçük kızını kucağına aldığında 
duyduğu mutluluk… Fabien ise kendi endişelerine 
boğulmuş, anlayamadığı bu yoğunlaşmayı bir 
köşeden izliyor.
Küçük kızları Louise de küçük kardeşi Julia’nın 
durumuna bakmadan ön yargısız bir mutlulukla 
karşılıyor durumu. Okur, Fabien’in düz, duygusuz 
bir karakter olduğunu düşünmesin. Dediğimiz 
gibi çağın idealize ettiği tabloyu ve değer yargı-
larını tartışmaya açsın. Fabien’in içine düştüğü 
ikilem üzerine düşünürken önce, Ortadoğulu bir 
annenin down sendromlu oğlu için “Allahın bir 
lütfu” dediği kültürel yaklaşımla, Fabien etno-kül-
türel farklılığını karşı karşıya getirsin.
Kalıplaşmış fikirlerin ötesinde gerçeklik algımızı, 

Çizimlerin ifade gücü 
Anlatımın açıklığı ve akıcılığı 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği 

hayat kaygılarımızı biçimleyen sosyal medyanın, 
down sendromlulara yönelik çıkan ön yargıların, 
mitlerin ve kalıpların sevgi karşısında teker teker 
çökmeye, çürümeye başladığını göreceksiniz. 
Tam o anda, “Beklediğim tam da sendin” sözcü-
ğünü de…
“SİZLER YAYSINIZ, ÇOCUKLARINIZ SİZDEN 
İLERİLERE ATILMIŞ OKLAR”
Fabien Toulmé, kültürel ve toplumsal eylemleri 
göz önünde bulunduran bir sanatçı. Hayatın ger-
çekleri, aile kavramı, macera, eğlence tutkusu ve 
sevginin değişik yansımalarının yanı sıra mülte-
cilik gibi toplumsal olguları da onun çalışmala-
rında görmeniz mümkün.
Beklediğim Sen Değildin’den önce yayımladığı 
Deux vies de Baudouin’de güçlü aile bağları ve 
kişisel başarı teması üzerinden dramatik bir 
hikâyeyi okuruna sunmuştu. Son olarak sanatçı, 
Suriye’den Türkiye’ye, Türkiye’den Yunanistan’a 
ailesini geride bırakarak göç eden Hakim’in ger-
çek hikâyesini konu alan, L’Odyssée d’Hakim ile 
acılar karşısında umarsızca yaşayan dünyaya, in-
san olmanın ne olduğuna dair güçlü ve dokunaklı 
anlatıyla seslendi. Görüldüğü gibi Toulmé için 
anahtar kavram aile… Beklediğim Sen Değildin’in 
ilk sayfasında, her çocuğun mucizevi olduğunu 
hatırlatmak için Halil Cibran’ın şu dizelerine yer 
veriyor:
“Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil, / Onlar 
kendi yolunu izleyen Hayat’ın oğulları ve kızları. 
/ Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelme-
diler / Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. 
/ Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi 
değil… / Zira kendi düşünceleri var onların. / (…) 
Sizler yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere 
atılmış oklar. / Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi 
görür / ve okları tez gitsin, ırak gitsin diye gerer 
sizi var gücüyle. / Okçunun elinde gerilmek mut-
luluk versin size; / çünkü o sağlam yayı da sever 
uçan oku sevdiği kadar.” 
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Alper Akal’ın kaleme aldığı, “Spor Gezginleri” serisinin ikinci kitabı 
Kayıp Zar’da zamanlar ve mekânlar arası macera devam ediyor. 

Bir çocuk kitabındaki en kritik eşiklerden biri sanırım, anlattığı macera ne kadar 
uçarı olursa olsun okurunu öykünün içine çekebilmesi, onu anlattığı öykünün ka-
rakterlerinden birine dönüştürebilmesi. Hatta durumu öykülerle ve romanlarla da 
sınırlamamak gerekir. Oyun kitapları için de aynı durum geçerli. Galiba yetişkinle-
rin bile hâlâ çocuk kitapları okumaktan büyük zevk almalarının sırrı da bu detayda 
saklı. 
Alper Akal’ın fantastik serisi “Spor Gezginleri”, zamanda ve mekânda yolculuk 
fikri üzerine kurulu, karakterleri kadar okurunu da yolculuğun bir parçasına dö-
nüştürmeyi başaran kitaplardan! Serinin ilk kitabı Kaçış Oyunu’nda eski bir kutu 
oyunu olan Olimpium ile kahramanlarımız Selin, Melis, Tolga ve Ali eski medeni-

yetlere yolculuk ediyor, türlü bilmece ve yarışma ile sınanıyorlar-
dı. Anlatıda, sorulan sorular sayesinde okurun da bilgi dağarcığı 
genişliyor, oynanan oyunlar ile adrenalini yükseliyordu. 
Akal’ın fantastik ögelerin yanı sıra sıcak arkadaşlık ilişkilerine 
dayandırdığı “Spor Gezginleri”nde macera, ikinci kitap Kayıp 
Zar ile devam ediyor. Her şeyin başlangıcı olan Olimpium’un 
zarı, sosyal bilgiler öğretmeni Murat Hoca tarafından ele geçiri-
liyor ve “yok ediliyor”. Zarın Murat Hoca’nın eline nasıl geçtiğini 
anlayamayan Spor Gezginleri, zarı bulamayınca Olimpium’u 
başka bir zarla oynamayı deniyorlar. Spor Gezginleri’ne göre işe 
yaramayan bu girişim aslında zamanda bir sapma yaratarak, 
onlara üç yıl öncesinden, Fildişi Sahilleri’nden bir arkadaş getiri-
yor: Obaye! Fildişi Sahili Ümit Milli Takımı oyuncusu olan Oba-
ye, Senegal’le oynadıkları maçın devre arasında kendini bir anda 
İstanbul’da Spor Gezginleri’nin karşısında buluveriyor. İki taraf 
için de oldukça anlaşılmaz ve karışık olan bu durumu çözmek, 
ancak kahramanlarımızın doğru zarı bulabilmeleri ile mümkün 
olacağa benziyor. 
Spor Gezginleri, Olimpium zarının peşinde hummalı bir araştır-
maya dalmışken Olimpium oyununun üreticisi Plato Games’in 

Obaye eve dönmek istiyor!

Yazan: E. Nida Dinçtürk
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A.B.D.’deki merkezinde ve Olimpium’u Tolga’nın 
abisine satan Anita’nın memleketi Atina’da kafa ka-
rıştırıcı gelişmeler yaşanıyor. Plato Games’in mer-
kezinde şirketi ele geçirmek için entrikalı planlar 
yapılırken, Anita ile annesi beklemedikleri biçimde 
şirkette hisse sahibi olduklarının haberini alıyorlar. 
Gel gelelim, Olimpium oyununun ve zarının gücü-
nün farkında olan diğer hissedarlar çoktan harekete 
geçmiş, şirkette üstünlük elde etmek için gerekli 
hamleleri yapmış durumdalar. Viyana’da konserva-
tuara girmeye hak kazanan Anita ise bu karmaşa 
içinde başarısının heyecanını yaşayıp tadını çıkar-
tamıyor. 
Bunlar olup biterken, Spor Gezginleri ise Olimpium 
zarını bulabilmek için ekibi genişletmek zorunda 
kalıyor ve aslında pek de iyi geçinemedikleri sınıf 
arkadaşları Emir’in yardım teklifini ister istemez 
kabul ediyorlar. Bu sayede, aslında Emir’e karşı 
hislerinin ön yargılarından beslendiği gerçeği ile 
de yüzleşiyorlar. Emir bir dedektif titizliği ile zarın 
izini sürer ve Murat Hoca’nın gizli bağlantılarını 
keşfetmeye çalışırken, Olimpium zarı kendiliğinden 
Tolga’yı tekrar buluyor! Spor Gezginleri, oyunu 
tekrar oynayabileceklerinden çok, Obaye’yi çok 
özlediği ülkesine geri gönderebilecekleri için 
seviniyorlar. Ama şimdi akıllarda tek bir soru var: 
Murat Hoca’nın kayıp zar ile bağlantısı ne? Bu da 
bir sonraki kitabın konusu!
Kendisi de çocukluğundan beri bir spor tutkunu 
olan Alper Akal, “Spor Gezginleri” serisinde didak-
tik hatalara düşmeden sporun hayatımızda neden 
var olması gerektiğini fısıldıyor. Satır aralarına da 
genel kültüre dair, dünyanın tamamını kucaklayan, 
çok kıymetli bilgiler serpiştiriyor. Özellikle Kayıp 
Zar’da teknolojinin doğru kullanımına ilişkin değerli 
uyarıları da dikkat çekiyor. Tüm bu evreni fantastik 
bir zemine taşıyıp sıcak arkadaşlık ilişkilerine sırtını 
dayadığında ortaya, okurlarını parmak sallamadan 
güzel bilgiler aktaran, heyecanını paylaşan bir anlatı 
ortaya çıkıyor. Macera, Gökçe Yavaş Önal’ın çizimle-
ri ile renkleniyor.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
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Uzman klinik psikolog ve çocuk 
kitapları yazarı Büşra Tarçalır 

Erol’dan, yenilenen içeriğiyle, zorbalık 
üzerine düşündüren bir öykü 

Etrafındakilere zorbaca davranan balığın 
öyküsüyle zorbalık ve güçlü olma isteği 

arasındaki ilişki irdelenirken, Uğur Altun’un 
ödüllü çizimleri hikâyeye zenginlik katıyor.

Kitabın sonunda yer alan ve zorbalığı 
tanımlayarak bu tür davranışlar karşısında 
nasıl davranmamız gerektiğine dair öneriler 

sunan metin ise ebeveynlere ve tüm 
yetişkinlere bir kılavuz niteliğinde.
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İthaki Çocuk’un yeni serisi “Sıra Dışı İnsanlarla Kurmaca Maceralar”ın ilk kitabı 
Komşum Bay Tesla, endüstri mühendisi Nur Muslu Tiftikci’nin ilk kitabı. 2017’den 
bu yana çocuk kitapları resimleyen Linda Nihan Lafcı da eseri çizimleriyle 
renklendiren isim.

Büyüdüğünüz evden ya da şehirden ilk kez ayrılmak zorunda kaldığınız zamanı 
hatırlar mısınız? Hani size hiç sorulmamıştır; aile büyükleri çoktan karar vermiş, 
evi bile bulmuşlardır… Siz arkadaşlarınızı, okulunuzu geride bırakmak zorunda 
kalırsınız. “Çocuktur, alışır,” derler. Bir yanıyla doğrudur, alışılır ama nasıl? 
İşte Komşum Bay Tesla da böyle bir taşınma hikâyesi ile başlıyor ve insana ister 
istemez, ayrılmak zorunda kaldığı, o ilk evi hatırlatıyor.
TESLA’NIN KÜÇÜK ASİSTANI
Anne ve babasının iş değişikliği nedeniyle taşınmaya karar vermeleri ve bunu 
ona hiç danışmamaları Andy’i elbette üzüyor. O, arkadaşlarından ayrılmak is-
temiyor. Taşınacakları yeni evin daha büyük olması ya da kendine ait bir odaya 

sahip olma fikri bile ona çekici gelmiyor. Son dakikaya kadar 
arkadaşlarıyla oyun oynamaya devam ediyor. Yeni evlerine taşın-
dıklarındaysa bir süre evden dışarı çıkmak şöyle dursun, odasını 
bile yerleştirmeyi canı istemiyor; ta ki annesinin sabrının sınırla-
rını zorladığını fark edene kadar... 
Kitabın adından da anlaşılacağı üzere, yeni evlerinde Andylerin 
komşusu ünlü biliminsanı Nikola Tesla. Andy’nin penceresinden 
gözetlemeye başladığı Bay Tesla ile keşfettiği yeni dünya, onun 
bir hayli ilgisini çekiyor. 
Bir gün yanlışlıkla, Bay Tesla’nın laboratuvar camını aşağıya 
indirmesiyle macera da başlıyor. Andy’i yakalayan Tesla, borcu-
nu ödeyebilmesi için ondan asistanı olmasını istiyor. Bu teklifi 
kabul eden Andy’nin ilk görevi ise saatlerce bir ahizenin başında 
durup, gelecek sinyalleri beklemek oluyor. Önce sıkılıyor, hayal 
kırıklığına uğruyor ama sonrasında bunu neden yaptığını ve 
yaptığı şeyin önemini anlıyor. Her gün Tesla’nın yanında evrenle 
ve bilimle ilgili pek çok şey öğrenirken; sabretmenin, elinden 
geldiğince çalışmanın ve birisine yardımcı olmanın insana ka-
zandırdıklarını da keşfediyor. 
GERÇEK YAŞAMDAN KURGUYA
Tesla ve Thomas Edison arasında, uzun yıllar süren bir tartışma 

Macera ve bilim bir arada komşuda

Yazan: Adalet Çavdar
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olduğunu siz biliyor muydunuz bilmem ama ben bu 
kitap sayesinde öğrendim. Hikâyenin gerçek yaşam-
dan ilham alan kısmı ise burada başlıyor. Edison’un 
adamları, Tesla’nın laboratuvarına giriyor ve onun 
icatlarından birini çalıyor. Andy ve yeni arkadaşları, 
elbette icadın peşine düşüyorlar. Nihayetinde ken-
dilerini, Edison’un şirketinin içerisinde, heyecanı 
yüksek bir kaçma-kovalamacanın içinde buluyorlar. 
Karşılaştıkları çeşitli belalara karşı Tesla, Andy ve 
mahallenin diğer çocukları, hem icadı hem de bir-
birlerini kurtarmak için var güçleriyle mücadele 
ediyorlar. Ve elbette hikâye mutlu sonla bitiyor. İcadı 
da kurtaran kahramanlarımız, sağ salim evlerine 
dönüyorlar.
Nur Muslu Tiftikci, Komşum Bay Tesla ile gençlere 
birden fazla mesaj veriyor. İlki, hayatın aniden karşı-
mıza çıkardığı yeniliklere açık olmak gerektiği. Mu-
cit kime denir, icat nedir, biliminsanı olmanın gerek-
leri nelerdir, keşfetmenin tadı nasıldır, bilgi insanı 
nasıl heyecanlandırır, inandığın şeyler için mücadele 
etmek ne demektir gibi soruların yanıtları da kitabın 
diğer mesajlarından bazıları. Bütün bunları macera 
dolu bir hikâye ile harmanlayan yazar, gençlerin 
ilgiyle okuyacakları bir eser ortaya koymuş. Bir ço-
cuğun korunaklı aile ortamının yanı sıra, her zaman 
arkasını kollayacak arkadaşlara ve dünyayı değiştire-
cek kimi fikirlerin imkânsız olmadığına inanmasını 
sağlayacak, hayal gücünü ve merak etme dürtüsünü 
canlı tutacak bir motivasyona ihtiyacı olduğunu ha-
tırlatan bir eser...
Bu arada benim gibi bilmeyenler için not: Nikola 
Tesla ve Thomas Edison, vakti zamanında elektriğin 
iletiminde, doğru akım ve alternatif akım üzerine 
farklı fikirleri -ve de iş modelleri- nedeniyle birbir-
lerine düşman olmuşlar. Edison, sahip olduğu para 
ve politik ilişkiler sayesinde Tesla’nın çalışmalarını 
engellemeyi başarmış. Bunun sonucunda, Tesla’nın 
hayatı büyük bir yoksulluğa sürüklenmiş. Rivayetlere 
inanırsanız, Tesla’nın fikirleri hayata geçirilebilsey-
miş, belki de bugün elektriği ücretsiz kullanıyor ola-
bilirmişiz, kim bilir?

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
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ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I

Be
ni

m
 A

dı
m

 M
ül

te
ci

 D
eğ

il
K

at
e 

M
iln

er
Tü

rk
çe

le
şt

ire
n:

 A
re

n 
Tu

rh
an

A
rd

en
 Y

ay
ın

la
rı

, 3
2 

sa
yf

a

Ana akım medyadan kulağımıza çalınan ölçüde mülteci 
kelimesinin çağrışımları genelde yoksulluk, çaresizlik, evsizlik 
üzerinedir. Milner’in çabası ise kelimeyi çok kültürlülük, 
farklılık ve yeni bir oyun arkadaşlığı üzerinden tanımlamak.

Türkiye’de an itibariyle bilinen 5 milyon mülteci ve göçmen var. Bunların %47’si 
18 yaşının altında. Yani iki milyonun üzerinde çocuk mülteci barınıyor ülkemizde. 
Buna rağmen mültecilik üzerine yayımlanmış kitapların sayısı yetersiz, özellikle 

çocuk kitaplarının. Bunda, travmatik konuların çocuk kitap-
larında işlenişinin zor olmasının ve mültecilerin çoğunlukla 
yok sayılmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden 
kurulalı henüz bir sene olmuş bir yayınevinin ilk kitapların-
dan birinin Benim Adım Mülteci Değil olması çok değerli. 
Hem özenli çevirisinden dolayı Aren Turhan’ı hem de Arden 
Yayınlarını tebrik ederim. 
Benim Adım Mülteci Değil, mültecilik deneyiminin taşınma 
evresini konu alıyor. Evinin artık güvenli olmadığını ve gü-
venli bir yer bulmak için taşınması gerektiğini öğrenen bir 
çocuk, annesiyle beraber yola düşüyor. Günlerce yürüyor, sa-
atlerce bekliyor, hiçbir şey anlamadığı dillerde sesler duyu-
yor, geçtiği yerlerde köpekler bile yabancı bir dilde havlıyor 
ama yine de devam ediyor ta ki güvenli bir yer bulup tekrar 
evinde hissedene kadar. 

Yürüyerek ne kadar uzağa 
gidebilirsin?

Yazan: Hazal Baydur
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Bugün zorunlu göç ve mültecilik üzerine üretilen 
diyaloglara baktığımızda dışlayıcı ve saldırgan bir 
tutum sergileyen kitlenin karşısında konumlanan 
kişilerin oldukça ajite bir dil kullandığını görüyoruz. 
Oysa bu, içinde yalnızca acımayı barındıran, ne dö-
nüştürmeye ne iyileştirmeye niyeti olan bir dil. Kate 
Milner ise kitapta tüm olan biteni sade bir dille, du-
rumu ajite etmeden, büyük bir soğukkanlılıkla anlatı-
yor. Bu sayede genç okurlara kitaptaki karakterle bir 
duygudaşlık kurma alanı yaratıyor. 
Ana akım medyadan kulağımıza çalınan ölçüde 
mülteci kelimesinin çağrışımları genelde yoksulluk, 
çaresizlik, evsizlik üzerinedir. Ancak Milner’in çabası 
kelimeyi çok kültürlülük, farklılık ve yeni bir oyun 
arkadaşlığı üzerinden tanımlamak. Bunu yaparken 
etkileşimli bir yol seçiyor ve okura olası bir mülte-
cilik deneyimi üzerinden sorular soruyor, “Yanına 
kendi çantanı alabilirsin ama unutma yalnızca taşı-
yabileceğin kadarını doldurmalısın. Sen olsan neler 
alırdın yanına?” ya da “Ne gibi şeyler sana kendi 
evini hatırlatır?” gibi. Bu zorlayıcı soruların tek bir 
amacı var, hayal gücünü empati ile birleştirmek. 
Başka kitaplarda da rastladığımız bu yöntem, mülte-
cilik gibi travmatik bir konuyla alakalı olunca insanı 
konfor alanından vuruyor. Bu yönüyle kitabı oldukça 
cesur buldum. 

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Konunun işlenişi 

Çizimlerin ifade gücü 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

ÇİZGİLERİN ANLATTIKLARI
Kate Milner, metninde hayal kırıklığı 
ve umutsuzluğa yer vermiyor, hatta 
sonu itibariyle mutlu bir kitap bu. 
Açlık, susuzluk, yorgunluk veya be-
lirsizlik yok. Bunun yanı sıra kitabın 
çizimlerini detaylı incelediğimizde 
aslında tüm bunların çizgilerin 
ardına saklandığını görebiliyoruz. 
Çizgiler çoğunlukla siyah, ancak 

çocuk bir şeye dokunmak ya 
da yanında durmak isterse 
çizgilerin renklendiğini gö-
rüyoruz. Hâliyle kitap her ne 
kadar çocuk bakış açısından 
anlatılsa da aslında olup 
biten tüm çıplaklığıyla çi-
zimlerden okunuyor. Kam-
yonların arasında yürüyen, 
tren istasyonunun içinde 
topluca uyuyan, tel örgüle-

rin önünde sıra olmuş insanlar, bembeyaz ürkütücü 
boş bürokratik kapılar, tuhaf yemekler ve belgeleri 
kontrol eden birtakım adamlar. Çizimlerin ve metnin 
dışında kalan alan ise tanımsız çünkü bu herhangi 
bir zamanda herhangi birinin başına gelmiş zorunlu 
bir göç hikâyesi. 
ZOR İSİMLİ ÇOCUKLAR
Benim Adım Mülteci Değil ismi, bana Serhat Gü-
ney’in Türkiye’den Almanya’ya göçen işçilerin “ka-
yıp kuşak” olarak da etiketlenen çocuklarını anlattığı 
Zor İsimli Çocuklar kitabını hatırlattı. Göçmenlik 
üzerine yazılmış birbirinden farklı bu iki kitabın 
isimlerinin benzerliği tesadüfi değil. Göçmen bir 
çocuk için ait olmak ve bir kimlik inşa etmek olduk-
ça zor. Bir de kendini tanımlamaya başladığı yerden 
yani isminden ötürü toplumun bir kısmı tarafından 
ötekileştirilmek bu çocuklar için çok yıkıcı olabili-
yor. Milner, konuya insanın biricikliği özelinde yak-
laşıyor ve amacını kitabın ismine taşıdığı bu öğüt ile 
vurguluyor, “Sana Mülteci diyecekler ama unutma 
senin adın Mülteci değil.”

Şubat 2020 | 35 
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Dünya Dünya İçinde, resimlemeleriyle birlikte okuru gerçekten 
de rüya âleminde bir gezintiye çıkarıyor. Tıpkı bir rüyadan 
diğerine atlar gibi oradan oraya salınıveriyorsunuz.

Fantastik kurguya olan düşkünlüğümle spor müsabakalarına karşı hayranlığımı 
birbirine benzetiyorum. Çünkü son derece alakasızmış gibi duran bu iki alan, 
aslında insan sınırlarını olabildiğince zorlamalarıyla benzeşiyor ve bu sebeple de 
beni büyülüyor. Nasıl ki bir Formula 1 yarışı, bir boks müsabakası ya da bir fut-
bol maçı insan bedeninin ve bir yandan da zihninin her bir hücresini çalışmaya 

mecbur kılıyorsa, fantastik kurgu da hem yazarının hem de 
okurunun aklını kurcaladıkça kurcalıyor. Hiç var olmayanı 
hayal edebilmek, insana ulvi bir güç bahşediyor. Bu sebeple 
benim gözümde de bambaşka bir mertebeye çıkıveriyor. 
Elbette çıkılan bu seviye, sınırları zorlamakla birlikte algıları 
da epey bir açtığından, okuru adeta bir dedektif kılığına 
sokuyor. Bu da yazarın tehlikeli sularda dolanmasına sebep 
oluyor. Okur, bir avcı gibi karşısındaki kurgunun gediklerini 
aramaya başlıyor, bu sebeple yaratılan fantastik dünyanın 
mutlaka kusursuz olması gerekiyor. Nasıl ki çocuk kitabı yaz-
mak için sadece ebeveyn, eğitimci, atölyeci, pedagog olmak 
ya da çağımızın hastalığı uzmanlığa yakalanmak yetmiyor, 
aynı zamanda okumak, her türden çocuk kitabını okumak, 
araştırmak ve okumak ama mutlaka okumak gerekiyor; fan-
tastik bir dünyanın kapılarına uzanmadan önce de bu alanda 
yazılmış o müthiş eserlerin derin derin içe çekilmesi mec-
buriyeti doğuyor, üstelik sadece Türkçe okumalar ne yazık ki 
yeterli olmuyor. 
Filiz Özdem’in kaleme aldığı, Buket Topakoğlu’nun 
karakalem çizimleriyle resimlediği, arka kapaktaki yaş 
cetvelinden 10-14 yaş çocuklara hitap ettiğini anladığımız 
Dünya Dünya İçinde, Ayşe ve arkadaşı Hakan’ın farklı farklı 
dünyalara yaptıkları yolculuğu anlatan fantastik bir hikâye. 

Hayaller ile rüyaları 
karıştıran tarif Yazan: Olcay Mağden Ünal
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Aslında Ayşe kuzinenin yanında uyuyakalana 
kadar ortada gerçek dışı hiçbir şey yoktu, ancak 
ıhlamur kokulu rüyalara dalan bu kız çocuğu, 
bir anda karşısında anneannesinden kalma bir 
tarif buldu. Yemek tarifine pek de benzemeyen bu 
karışım iki arkadaşı, daha önce hiç görmedikleri, 
hayallerle rüyaların birbirine karıştığı maceralara 
çıkaracaktı. Buldukları tarifle gittikleri ilk yerde 
karşılarına çıkan, hayvanların dilinden konuşabilen 
bir cüce cin onların bir nevi kılavuzu olacaktı. 
Önce yerin yedi kat altına indiler, burada onlara bir 
sürü hayvan katıldı. Bir dağ ile güzeller güzeli bir 
kuşun aşkını dinlediler, devlerin diyarına girdiler, 
üstlerine keçi sütleri döküp kendilerini korudular. 
Görünmez duvarlarla kaplı bir koridordan geçip 
uzaylıların gözlerinin içine hapsoldular. Boşlukları 
alt edip zamanla yarışmaları gerekti. Bir dünyadan 
diğerine geçerken hayal gücünün sınırlarını 
zorladılar ve epey bir şaşırdılar. 
Dünya Dünya İçinde, resimlemeleriyle birlikte okuru 
gerçekten de rüya âleminde bir gezintiye çıkarıyor. 
Tıpkı bir rüyadan diğerine atlar gibi oradan oraya 
salınıveriyorsunuz. Bu dünyaların içinde karşınıza 
birçok fantastik unsur, yaratık ve de olay çıkıveri-
yor. Ancak başta da sözünü ettiğim gibi, fantastik 
dünyalar soruları da beraberinde getirir. Okur 
durmaksızın neden sorusunu sorar, içinde üst üste 
biriken bu soru dağını yazarın seçtiği kelimelerin 
rehberliğinde yatıştırmaya çalışır. Bana kalırsa, 
bu kitabın okurun zihninde oluşuveren nedenlere 
ve niçinlere çare olabilmesi için biraz daha uzun 
olmasında fayda vardı. Çünkü örneğin ben şu soru-
ların yanıtlarını aradım, ancak bulamadım. Ayşe’nin 
rüya âlemine ilk giriş yaptığı yerde bulduğu tarif: 7 
portakal çiçeği, 9 zeytin çekirdeği vs. Bu sayıların 
bir anlamı olmalı. Tarif uygulandıktan sonraysa bir 
not beliriyor ve sonunda da şöyle yazıyor: “Gidenler 
balıkların ağzında getirilip buraya bırakılacak.” Ayşe 
rüyadan uyandığında böyle bir şey olmuyormuş 
gibi geldi bana. Bununla birlikte Ayşe ile Hakan’ın 
değişimi de biraz daha detaylı anlatılmalıydı sanki. 
Ayşe yolculuğun başında neden dilsiz oldu, görün-
mezlik bitkisiyle dilsizliğinden kurtuluşu arasındaki 
bağlantı nedir, çok anlaşılır değil. Yerin yedi kat 
altında hayvanların da kendilerine katılmasıyla 28 
kişi oluyorlar ve bu yüzden 28 Şubat’a kadar orada 
kalmaları gerekiyor. Neden 28 saat/ay/yıl değil de 28 
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Şubat? Uzaylıların gözlerindeki boşluktayken akıl-
larına gelen ve içinde “demir” sözcüğü geçen laflar, 
demir kelimesinden yaptıkları çıkarım ve Ayşe’nin 
aklına gelen filmler, filmlerden yürüttüğü akıl... Bun-
ların hepsinin bir yere bağlanması gerekirdi, böyle 
biraz havada kalmışlar gibi. Bir de Hakan da biraz 
başıboş duruyor, onun karakterine bir parça daha 
görev verilebilirdi. 
Yine de Türk yazarların kaleminden çıkan fantastik 
kitaplar mühim elbette, çünkü böylece sayfaların 
arasında bize ait dokunuşlara da rastlayabiliyoruz, 
bu da yaratılan atmosferi samimileştiriyor. Tıpkı 
Ayşe’nin kendi, gerçek dünyasında olduğu gibi. Yok-
sa çıktığımız o eşsiz mertebede nasıl rastlardık bizim 
Nazım’ımıza, Nazım Hikmet’e?
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“Her tarafın gri renkte olduğu bambaşka bir dünyaya gelmiştik. 
Gözlerimize inanamıyorduk. Yaprakları bakımsız ağaçlar uzaktan 
dev korkuluklara benziyordu.”

Teması “Gezegeni paylaşmak” olarak belirlenmiş. Kavramlar 
ve anahtar sözcüklerse, çevre-doğa, mücadele, keşif, iletişim, 
dostluk, kuşak çatışması, liderlik, duygular, hayal gücü, göz-
lem… Aynı zamanda bir öğretmen olan, çocuk kitapları yazarı 
Filiz Çavuş’un son kitabı Bonbon Ekspresi, böyle anlatılıyor 
tanıtım metinlerinde.
Üç arkadaş, birinin ninesi, onun çocukluk arkadaşı ve Bonbon 
Çetesi, Aceleci Rüzgâr Fıçıtık ile Bulutumsu’dan oluşan kahra-
manların çıktığı heyecanlı maceranın sözü edilen kavram ve 
temalarla bağını kurmak da kitabın hedef kitlesi olan, dokuz ila 
11 yaş grubundaki çocuklara kalıyor. 
Pek konuşmayan, tek başına büyüttüğü ve üzerine titrediği 
torununun hata yapmasını istemediği için onu kısıtlayıp duran 
Suspus Nine’siyle birlikte yaşayan Meraklı, arkadaşları Şişkolik 
ve Uykusever’le -evet, hikâyede yazarın diğer kitaplarında oldu-
ğu gibi kahramanların adları, karakterlerinin birer yansıması- 
kendi hâllerinde yaşayıp giderken, mahalledeki boş eve taşınan 
yeni komşularıyla birlikte her şey “büyülü” bir hâle bürünür. 
Ortalıkta mavi duman yayan, kulaklarına sürekli zaaflarına ye-
nilmenin kötü bir şey olmadığını fısıldayan ve zıp zıp zıplayan 
minik toplar da görülmeye başlamıştır.
Üç arkadaş kısa zamanda üzerinde önlüğü, etrafı deney şişe-

Mavi bonbon,  
gri dünya,  
yeşil çocuklar... 

Yazan: Alev Karakartal
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leriyle dolu yaşlı bir adam olan komşularının, evin 
içinde inşa ettiği tren vagonuyla, odadaki antika bir 
dolabın içine yolculuk yaptığını keşfeder. Macera-
perest Dede adındaki bu tuhaf komşunun Suspus 
Nine’nin çocukluk arkadaşı bir biliminsanı olduğu-
nu, yaptığı eksantrik deneylerin istenmeyen sonuç-
ları yüzünden, mahalleden ayrılmak zorunda kaldı-
ğını öğrendiklerindeyse, yeni bir maceranın kapısı 
çoktan aralanmıştır:  
“Günlerini evinde deneyler yaparak geçiren bir bilim 
insanı olan Maceraperest Dede’nin aklına bir gün 
kendine küçük arkadaşlar üretmek için, bir karışım 
yapmak gelir. Biri deney yaparken gerekli malzeme-
leri ona uzatacak, diğeri deney sonraki dağınıklığını 
toplayacaktır. Ama işler düşündüğü gibi gitmez. Bir 
gece deneyi tamamladıktan sonra çok sevdiği bon-
bon şekerlerden düşürür tüpün içine. … Sabah deney 
tüpünün kapağını açtığında bir sürü minik top, yoğun 
mavi dumarlarıyla birlikte tüpten fırlar ve evdeki 
antika dolabın içine girer. Orada yeni bir dünya 
kurup kendilerine Bonbon Çetesi adı verirler. Macera-
perest Dede’ye de arkadaş değil, düşman olmuşlardır 
sanki…”
Sonunda Bonbon Çetesi’nin şerrinden bıkan Suspus 
Nine, bir zamanlar sık sık arkadaşıyla birlikte vagon 
yolculuğuna çıktığı dolabın kapağını mühürler ve 
arkadaşını da mahalleden gönderir. Ve fakat çete 
artık dolaba sığmayıp dışarı çıkmaya ve insanları za-
yıflıklarından yararlanarak kandırmaya başlamıştır, 
zira bunu yaptıkça şişmanlayıp büyümekte, yapama-
dıklarında da küçülüp yok olmaktadırlar. 
Grubun ve dolapta yaşayan birkaç arkadaşlarının, 
bonbonları dolaptaki dev tüplere kapatmaları ve yok 
olana kadar da bir daha çıkmamalarını sağlamaları 
gerekecektir.  
Bir macera hikâyesi Bonbon Ekspresi. Tıpkı Çavuş’un 
diğer kitapları Ayda Bir Gece ve Masallarımı Geri 
Alabilir miyim? de olduğu gibi, alışılmadık görevler 
üstlenen kahramanların fantastik bir ortamda -bu 
kitap özelinde distopik bir manzara eşliğinde- atıl-
dıkları serüvenlere dair bir öykü: 
“Her tarafın gri renkte olduğu bambaşka bir dünyaya 
gelmiştik. Gözlerimize inanamıyorduk. Yaprakları 
bakımsız ağaçlar uzaktan dev korkuluklara benziyor-
du. Daha önce sesini hiç duymadığım kuşlar, zayıf 
ağaçların üstüne tünemiş, üzgün üzgün ötüyorlardı. 

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği 

Toprak yer yer çatlamış, yol boyunca genişleyip dara-
lan oyuklar oluşturmuştu. Güneş etrafı aydınlatmak-
ta isteksizdi sanki.”
Kitabı elime aldığım tarihlerde, Madrid’de Birleşmiş 
Milletler İklim Zirvesi (COP25) yapılıyordu. Ağırlığı-
nı çocuklar ve gençlerin oluşturduğu iklim aktivist-
leri, sokakları doldurup iklim krizine karşı hükümet-
leri acil önlemler almaya davet eder ve iklim adaleti 
talep ederken, salonlarda konuşan devlet temsilcile-
rinin, bir yandan çocukları “pışpışlayıp” bir yandan 
da kulislerde “nasıl olur da krize karşı üzerimize 
düşen yükümlülük ve sorumluluklardan sıyrılırız” 
konulu pazarlıklarını yürüttüklerine tanıklık ettik 
hep birlikte. Zengin ülkelerin, yoksulların görece az 
karbon emisyonlarını (kağıt üzerinde) satın alarak 
krizden ellerini yıkayarak çıkmaya çalıştığını kalbi-
miz sıkışarak izledik. Büyük sel ve fırtınalar bir yan-
da, kuraklık, susuzluk ve aşırı sıcaklıklar diğer yanda 
dünyanın çivisinin gözlerimizin önünde çıktığı 
kısacık bir zaman diliminde hem de… Mavi dumanlar 
çıkararak nehirleri ve gölleri kirleten, doğaya ve her 
türden canlı yaşamına zarar veren Bonbon Çetesi 
gibi sorumsuz ve hırstan gözleri kararmış; başkaları-
nın zayıflıklarını kullanırken kendi zaaflarına yenik 
düşmüş ülke liderlerinin yok etmeye kararlı görün-
dükleri dünyalarını korumaya kararlı çocukların 
mücadelesinin “ev”imizin geleceğini belirleyeceğine 
kani olduk ama. Narin gezegenimizin başka bir şansı 
da yok zira.  
Yazar Çavuş’un çevre duyarlılığına sahip biri olduğu 
belli. Bir öğretmen olarak, gezegenimizin bundan 
sonraki 30 ila 50 yılını dramatik ölçüde değiştirecek 
iklim krizine ilişkin gencecik dimağlara ekebileceği 
(organik/atalık) tohumların, tüm canlı varlığının 
kaderini etkileyebilecek, doğaya dost kuşaklardan 
oluşan dev bir ormana dönüşme ihtimali ise heyecan 
verici. Belki bir sonraki kitabında, yine çok sevdiği 
anlaşılan “macera” janrında olsa bile, 9-11 yaş aralı-
ğına biraz “çocuksu” gelecek masal formatı dışında, 
gelecekleri için savaşan gencecik neslin ilham verici 
mücadelelerini hikâye etmeyi dener. 
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DG: Derginin 13. sayısında yine sizin çizdiğiniz 
“Yoyo 1 Yaşında” kutlamasını gösteren, içinde okurun 
bulması beklenen absürtlüklerin olduğu hoş bir resim 
var. Bu resimde de yirmiye yakın çalışan görünüyor. 
Dergiyi çıkaran kadro o kadar geniş miydi?
NB: Birinci yaş günü kutlaması sayfasında görülen 
ekipte dergiyle ile ilgilenen bazı isimler vardı ancak 
tümüyle Yoyo ekibi değildi onlar. Çekirdek ekip, ben, 
Yankı Yazgan ve Mehmet İlkorur’dan oluşuyordu. 
Resimdeki diğer kişiler ise Nur İçözü, Hikmet Al-
tınkaynak, redaktörümüz Süleyman Gül gibi çocuk 
dergileri bölümünden arkadaşlardı. 

DG: Dergi kapaklarında yer alan resimlerin çocukla-
rın dergiyi alma konusunda karar vermesini kolaylaş-
tıran bir özelliği var. Satış kaygısıyla çoğunlukla oğ-
lan çocuklar veya onların ilgi alanları kapaklarda yer 
alırken Yoyo’da bir kız çocuğu, Zeynep, öne çıkıyor. 
Üstelik fiziksel gücüyle değil zekâsıyla, dikkatliliğiyle, 
problem çözme yeteneğiyle. Dedektif Zeynep karakte-
rini kim buldu? Yayın kurulundan Zeynep’e kapakta 
yer verilmesine itiraz edenler oldu mu?
NB: Dedektif Zeynep fikrini Mehmet İlkorur bul-
du. Bence de çok iyi bir fikirdi. Ayrıca Yoyo erkek 

sa
ha

f 
dü

kk
ân

i Yoyo ve Dedektif Zeynep...

Söyleşi: Doğan Gündüz – Nural Birden 

Nural Birden, 1979 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu bitirir bitirmez 
Milliyet Çocuk’ta çalışmaya başlıyor. Yıllar içinde, birçok dergide çizer ve editör 
olarak çalışıyor. Çok sayıda dergide kapak ve iç resimlemeler yapıyor. Bunların 
bir tanesi de 1996 yılında yayımlanmaya başlayan, “5-10 Yaş Çocuklarına Özel 
Yoyo Aylık Bulmaca Çözmece Dergisi”. 

Doğan Gündüz: Derginin ilk sayılarındaki künye-
lerde adınız “illüstratör” olarak yer alırken, galiba 
8. sayıdan itibaren, bu sayıya ulaşamadığım için 
emin değilim, yazı işleri müdürü olarak geçiyor. Siz 
derginin nelerini yapıyordunuz?
Nural Birden: Dergiyi başından itibaren ben yazıp 
çizdim, ancak nedense ilk sayılarda ismim sade-
ce illüstratör olarak geçti. Daha sonra bu durum 
biraz ağrıma gitmeye başladı, çünkü dergiyi 
baştan sona; tüm tasarımları, illüstrasyonları ve 
tüm metinleri ile ben hazırlarken künyede sadece 
illüstratör olarak geçiyor olmam haksızlıktı. So-
nunda Muhittin Bey’e bu konudaki rahatsızlığımı 
söyledim, o da bana hak verdi ve biraz geç de olsa 
artık künyede ismim “yazı işleri müdürü” olarak 
geçmeye başladı.  

DG: Derginin tüm illüstrasyonlarını çizdiğinizi 
söylediniz ama resimlerin üzerinde herhangi bir 
ressam adı göremiyoruz. Niye bir kenarına imzanı-
zı koymadınız?
NB: Her nedense imza koymak aklıma bile gel-
medi. Bir de künyede illüstratör olarak ismim yer 
alıyordu zaten.

Doğan Gündüz’ün, Yoyo Dergisi üzerine Nural Birden ile yaptığı söyleşiye geçen sayıda 
kaldığımız yerden devam ediyoruz.
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kediydi bana göre, bir 
kız dedektif dengeyi 
de sağlayacaktı. Ayrıca 
polisiye okumayı çok 
severim, bu yüzden 
Dedektif Zeynep 
karakterini büyük bir 
zevkle yarattım. Ona 
göre bir bulmaca say-
fası da tasarladım. Bu-
rada dedektifimiz 5-6 
maddelik ipuçlarından 
yola çıkarak resimde 
sorulan kişiyi bulmaya 
çalışıyor, bu konuda 
okurlardan yardım 
istiyordu. Zeynep 
karakteri çok sevilmiş-
ti, bu yüzden birkaç 
sayı sonra Dedektif Zeynep için iki sayfalık bir çizgi 
roman da yapmaya başladım. Bu sayfada Dedek-
tif Zeynep, Yoyo ile birlikte gizemli bir maceraya 
karışıyor, zekâsı ve dikkatliliğiyle suçluyu buluyor. 
Tabii Yoyo da parlak fikirleriyle ona yardım ediyor. 
Kapakta Dedektif Zeynep’e yer verilmesine kadro-
dan hiç kimse itiraz etmedi, tam tersine herkesin çok 
hoşuna gitmişti. Bu arada dergide en sevdiğim ve 
eğlenerek yaptığım sayfanın “Üç Arkadaş” olduğunu 
da söylemeden geçemeyeceğim.  
    
DG: Her sayıda yeni bir bulmaca çözmece hazırla-
mak, çizgi diziler için hikâyeler yazmak oldukça zor 
görünüyor. Dergide yer alan çalışmalarda herhangi 
bir yabancı dergi veya kitaptan uyarlama var mıydı 
yoksa hepsi tek tek sizler tarafından mı oluşturuldu?
NB: Yoyo’nun hazırlık aşamasında Muhittin Bey, 
bana bu tarz bazı yabancı çocuk dergisi örnekleri 
vermişti. Tabii ki bulmaca çeşitleri ve kalıpları olarak 
oralardan yola çıktım ancak hiçbir zaman uyarlama 
yapmadım. Sadece bulmaca kalıplarını örnek alıp 
baştan sona kendi tiplerimden ve kompozisyonla-
rımdan oluşan, özgün bulmacalar yarattım. Bu iş ger-
çekten de çok zordu, çünkü her sayfada birbirinden 
farklı bulmacalar yaratmak, çizgi roman senaryola-
rını yazıp çizmek, derginin sayfa düzeni aşamasında 
grafiker arkadaşlarla birlikte çalışmak inanılmaz bir 
tempoyu gerektiriyordu. Hatta zaman yetmiyordu 

diyebilirim ama bu 
işi öyle büyük bir 
zevkle yapıyordum ki, 
baskıya günler kala 
geceleri 2-3’e kadar 
kalıp dergiyi bitir-
meye çalıştığım çok 
olurdu. 

DG: Danışma kuru-
lunda Mehmet İlkorur 
ile birlikte Yankı 
Yazgan da yer alıyor. 
Danışma kurulu sizin 
hazırladığınız bul-
maca çözmece veya 
resimlere nasıl bir 
katkı sunuyordu?

NB: Çocuk psikiyatrisi alanında haklı bir üne ve 
popülerliğe sahip olan Yankı Yazgan’ın danışma 
kurulunda yer alması bizim için çok değerliydi. İlk 
sayı için hazırladığım maket bitince Mehmet İlko-
rur ile birlikte Yankı Yazgan’la buluştuk ve maketi 
ona sunduk. Yankı Yazgan çok beğendi, bu dergide 
olmaktan sevinç duyacağını söyledi ve her sayfayı 
tek tek inceleyerek bulmacaları çocukların zihinsel 
gelişimi açısından değerlendirdi, böylece dergiye 
pedagojik bir bakış açısı kazandırdı. Ayrıca pro-
je gereği, her sayı için çocukların ebeveynlerine 
yönelik bir mektup yazacak ve sohbet niteliğindeki 
bu mektuplarda, o sayıdaki bulmacaların çocukların 
zihinsel gelişimlerine nasıl katkılarda bulunacağı-
nı anlatacaktı. Bu mektuplar kapalı bir zarf içinde 
derginin poşetine konuyor ve zarfın üzerinde sadece 
büyüklerin okuması gerektiğine dair bir uyarı yer 
alıyordu. Bence Yoyo dergisini diğerlerinden farklı 
kılan ve onu ebeveynler tarafından aranan bir dergi 
konumuna getiren en önemli etkenlerden biri de bu 
mektuplardı. Derginin her sayısı için ayda bir kez 
Yankı Yazgan ile bir araya gelerek o sayı üzerinde 
çalışıyor ve bir dahaki sayı için onun önerdiği bazı 
bulmaca çeşitleri de saptıyorduk. Bunlar özellikle 
çocukların görsel hafızasını geliştirmeyi, karşılaştır-
ma yapmayı ve “kim kimin nesi olur” gibi akrabalık 
ilişkilerini öğretmeyi amaçlayan özgün bulmaca 
çeşitleriydi.   
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DG: Derginin adı aynı olsa da sizden sonraki dö-
nemde çıkan Yoyo dergileri ilk çıkanlara göre ol-
dukça zayıf. Okurun yakınlık kurduğu, aşina olduğu 
Dedektif Zeynep, Üç Arkadaş hatta dergiye adını 
veren Yoyo bile son sayılarda yok. Dergi iki bağımsız 
dönemden oluşuyor gibi. Künye-
lerden okuduğum kadarıyla Yoyo, 
AD Yayıncılıktan Doğan Egmont 
Yayıncılığa geçtiğinde dergiyi 
çıkaran tüm kadro ayrılıyor/tas-
fiye ediliyor, yerine bambaşka bir 
kadro geliyor. Derginin satılması-
nın ve kadronun tamamen değiş-
mesinin nedeni neydi? Siz kaçıncı 
sayıya kadar çalıştınız? 
NB: Bizim AD Yayıncılık olarak 
yaptığımız Yoyo dergisi toplam 
17 sayı çıktı. Satışları da gayet iyi 
gidiyordu. Dergi daha sonra hiç 
bilmediğim bir nedenle Doğan 
Egmont Yayıncılığa devredildi. 
Bu kadar başarılı bir dergiyi ne-
den bizden aldılar, hâlâ anlamış 
değilim. Bu duruma çok üzül-
müştüm, şaşkındım ve tepkiliydim. Sanki çocuğum 
elimden alınmış gibiydi. O zaman bana da Yoyo ile 
birlikte Doğan Egmont’a geçmem konusunda teklif 
geldi ama kabul etmedim. Dediğim gibi çok tepki-
liydim ama aynı zamanda çok sevdiğim iş arkadaşla-
rımdan ayrılmayı da istememiştim. 

DG: Bugün de çocuklara yönelik çıkan birçok dergi 
var. Ne yazık ki çoğunda çocuğun bir müşteri olarak 
değerlendirdiğini, derginin içeriğiyle tercih edilme-
sinden çok dergi poşetine albenili hediyeler koyula-
rak çocuğun (t)avlanmaya çalışıldığını görüyoruz. 
Seksenli, doksanlı yıllarda çocuk dergilerinin çocuğa 
yaklaşımı nasıldı?
NB: Gerçekten de o dönem dergilerinde çocukları 
müşteri olarak gören değil, onları toplumun önemli 
birer bireyi olarak kabul eden bir anlayış vardı. Bizler 
ve bizden önceki, bizi yetiştiren yazarlar ve çizerler, 
büyük bir içtenlikle, kendi birikimlerini, dünyayı 
algılama biçimlerini, edebiyatı, şiiri, bilim dünyasını 
ve evrensel değerleri çocuklara aktarmak için yazıp 
çiziyorlardı. Milliyet Çocuk her hafta “resimli klasik-
ler” eki veriliyordu. Define Adası, Küçük Kadınlar, 

Robinson Crusoe, Alice Harikalar Ülkesinde, Don 
Kişot  gibi dünya klasiklerinden seçilmiş ve mükem-
mel çizimlerden oluşan bu çizgi romanlar sayesinde, 
belki de çocuklar edebiyat dünyasına ilk adımlarını 
atıyorlardı. Bilim dünyası çok önemliydi, çekici 

resimlerle süslenmiş “keşifler ve 
icatlar” gibi konular çocukların 
en gözde sayfaları arasındaydı. 
Benim çalışmaya başladığım 
ilk yıllarda Milliyet Çocuk’ta 
İsmail Gülgeç’in yazıp çizdi-
ği İnce Memed çizgi romanı 
yayımlanıyordu. Muhteşem bir 
şeydi.  Mesela, Müjdat Gezen’in 
yazdığı, sohbet ve anılardan olu-
şan çok güzel bir sayfası vardı. 
İki bin yılından itibaren Doğan 
Egmont’a geçen ve benim de 
editörlüğünü yaptığım Milliyet 
Kardeş dergisinde sanat sayfa-
ları yapıyordum; Van Gogh, Leo-
nardo da Vinci, Rafaello, Picasso 
gibi ünlü ressamların ve röne-
sans, empresyonizm, ekspres-

yonizm gibi sanat akımlarını anlattığım bu sayfalara 
çocuklar şaşırtıcı biçimde büyük bir ilgi gösterdiler. 
Bütün bunlar çocukları, çocuk yerine koyan ve onları 
şirinliklerle tavlamaya çalışan sahte bir anlayıştan 
çok uzaktı. Tam tersine onları normal birer birey 
olarak kabul eden, ciddiye alan yaklaşımlardı.  

DG: Şimdi neler yapıyorsunuz?
NB: Yıllar içinde yayımcılık dünyasından ayrılıp, 
resim yapmak için kendi dünyama çekildiğim dö-
nemler oldu ama çocuk dergilerinden, kitaplardan, 
yazıp çizmekten hiç vazgeçmedim. Çizer olarak baş-
ladığım meslek hayatım, yıllar içinde çizer-yazarlığa 
dönüştü, artık kendi yazıp çizdiğim çocuk kitaplarım 
var ve bundan böyle de bu yolda devam edeceğim.

DG: Bu söyleşiye zaman ayırdığınız için çok teşekkür 
ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir konu var mı?
NB: Ben çok teşekkür ederim. Yoyo dergisinin 
yayımcılık hayatımda çok önemli bir yeri vardır, 
bu söyleşide bu konuyu seçtiğiniz için çok mutlu 
oldum. 
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Yeğenlerim bana geldikleri zaman okumaları için 
hazırladığım bir mini kitaplık var. Her yaşların-
da okuyabilecekleri -bence- leziz kitaplarla dolu. 
Annelerinin onlara sürekli kitap aldığını, çoğunu 
büyük zevkle okuduklarını ve sakladıklarını bili-
yorum. Çocukların ailelerini takip ettiği ve taklit 
yöntemiyle onların hobilerine ilgi duydukları bir 
gerçek. Peki, ya tüm ailenin kitap okuması ve hat-
ta kitaplar içinde yaşıyor olması çocuğu ters etki-
lerse. Evet evet, bu düşünce insanı üzüp sinirlerini 
bozabilir ama işte Ingrid Chabbert bu minval üze-
rine yazmış -ki bence çocuklara değil yetişkinlere 
yazmış- Ben Bir Kitapsavarım’ı. Hikâyede Albert, 
gerçek bir kitapkurdu ailenin içinde büyüyor 
olsa da kendini bir “kitapsavar” olarak tanımlıyor. 

Durmadan kitap 
okuyan anne-
sinden, ayda 
23 kitap bitiren 
babasından, ye-
mekte bile kitap-
lardan bahseden 
ablasından şika-
yetçi. Oyunların 
ve televizyonun 
daha ilgi çekici 
olduğu gerçe-
ğiyle kendini 
savunuyor Al-
bert. Ta ki ona 
verilen kitapları 
sakladığı köşede 
bir tavşan bulana 
kadar. Tavşan 
onun okumadığı 

kitapları iştahla okuyunca, Albert’ın dikkatini çeki-
yor; hatta sinirlerini bozuyor. Tavşanın okurken eğ-
lenmesi, keyif alması daha önce hiç ilgi duymadığı 
kitaplara karşı dayanılmaz bir merak duymasına ne-
den oluyor. Sonunda bir gece dayanamayıp okuduğu 
bir kitaptan, inanılmaz etkileniyor kahramanımız. 
Okurken kendini bir maceranın ortasında bulmaktan 
keyif aldığını fark ettiği anda, o da kitapsavardan 
kitapsevere dönüşüyor. 
Guridi’nin inanılmaz keyifli çizimleriyle birlikte hem 
düşündüren hem gülümseten bir hikâye bu. Neden 
daha çok yetişkinlerin okuması gerektiğine dair dü-
şünceme gelince… Chabbert’in keyif verici anlatımı 
ve dozunda mizahı tartışılmaz. Ama söz konusu bir 
mesaj vermek olduğunda -ve mesajın özü hikâyenin 
sonlarına saklanınca-, ne kadar vurucu olduğuna 
bağlı olmakla birlikte, çokça parlatılması gerektiğine 
inananlardanım. Sayfalarca, kitap okumak istemeyen 
bir çocuğun kendince haklı sebeplerine kulak ver-
mişken, bir tavşana olan merakı sayesinde okumanın 
güzel olduğu gerçeğini keşfetmesi, çocuk okurun 
kolay bağ kuracağı bir süreç değil gibi geliyor bana. 
Bu, eğlenceli bir macera evet, ama bu maceranın 
bin bir türlü hâli belki biraz daha öne çıkarılabilirdi. 
Kitapsavarlıktan kitapseverliğe geçiş süreci daha 
ayrıntılı işlenebilirdi. Onun dışında, evet kitabı bü-
yükler okumalı, çünkü çocuklarıyla hangi noktalarda 
empati yapmaları gerektiğini hatırlatacak, başarılı 
bir kitap bu. Çizimleriyse her bir sayfayı ayrı ayrı çer-
çeveleyip duvara asma isteği yaratacak türden.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Ben Bir Kitapsavarım
Ingrid Chabbert

Resimleyen: Guridi
Türkçeleştiren: Aslı Candaş

Uçanbalık Yayınları, 44 sayfa

Kitapsavardan  
kitapsever olur mu?ilk
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Yazan: Burcu Arman

Mesajı doğru yerlere koyarsak neden olmasın?



ÖDÜLLÜ BULMACA!
Bulmacamızı tamamlayıp alttaki harf dizisini doldurduğunuzda, aradığımız anahtar kelimelere 
ulaşacaksınız. Çözümü bulan ve iyikitap@tudem.com adresine 22 Şubat 2020 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 Hiç Hata Yapmayan Kız kitabıyla ile tanıdığımız 
 illüstratör.
2 Öpücük Ne Renktir? kitabıyla tanıdığımız  
 İspanyol sanatçı.
3 Türkiye’de yayınlanan tek kitabı,  
 Ay’ı Kim Çaldı ile büyük ses getiren yazar-çizer.
4 Eskiden bir Tostoroman vardı hani…  
 Kim resimlemişti hatırlıyor musunuz?
5 Hugo ve Alma ödülleri sahibi, ülkemizde  
 sessiz kitapların öncülerinden olan Uzak’la  
 çok fazla okura ulaşan Avustralya’lı sanatçı.
6 Ödüllü Alman yazar Heinrich Böll’ün  
 çocuklar için yazdığı kitabı resimleyen sanatçı.
7 Alma Ödüllü Arjantinli yazar; renkleriyle ilk  
 Kültür Alışverişi kitabı aracılığıyla tanıştık.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
8 Mercan’ın saçlarına o güzel mercan rengini  
 veren uzak doğulu sanatçı.
9 Kate Greenaway ödüllü, İngiltere’nin  
 en sevilen yazar ve çizerlerinden biri.
10 Aaron Blabey’in hayal ettiği bencil ve  
 pisboğaz bir pug.
11 Sarı civcivimiz Küçük Vak Vak’ı bizimle  
 tanıştıran çizer.

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, “BELKİ DE EJDER” çözümüne 
ulaştılar. Doğru yanıtı bize ulaştıranlar arasında yaptığımız 
çekilişte ise Sayın Nazlı Büşra Çalıcı, Tudem Kitabevlerinde 
kullanmak üzere 100 TL değerinde hediye çeki kazandı.
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Latife Tekin 
ilk kez çocuklar için yazdı!

Dil ustası Latife Tekin çocuklar için yazdığı ilk romanında, 
okurları çevre ve dostluk üzerine, destanlarla dolu yarı 

fantastik bir yolculuğa çıkarıyor.

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

Altınçayır Vadisi’nin menekşe boyalı evinde annesi, 

babası, büyükannesi ve kedisiyle yaşayan Asinaz, 

can dostu Semagül’ün özlemiyle doludur. Babasının 

yıllar önce kaza geçirmesine neden olan altın madeni 

yeniden açılmış, pek çok aile vadiden taşınmak

zorunda kalmıştır. Vadinin çocuk grupları Hayalciler, zorunda kalmıştır. Vadinin çocuk grupları Hayalciler, 

Bilimciler, Kuşçular ve Altıncılar oyunlarını sürdürür, 

yetişkinler maden konusunda ne yapacaklarını 

düşünürken, Asinaz’ın aklı Semagül’de ve günden 

güne suskunlaşan annesindedir. Aradığı cevapların 

onu zamanda bir yolculuğa çıkaracağından ise

henüz habersizdir…


