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Mandalina, 
Frida'yı 
seviyor!

Şehirde, 
küçük ve 
yalnız...

Merakın 
sonu 
icat!

Bütün 
dönüşler 
yuvayadır



M E R H A B A ,

İyi Kitap, Mayıs ayında, yine sadece elektronik ortamda ulaşıyor sizlere.  
İnternet sitemizden (www.iyikitap.net), bu sayımızın yanı sıra dergimizin  
tüm sayılarına ulaşabilirsiniz. 
Evlere kapandığımız bu günlerde, çocuk ve gençlik edebiyatına dair online 
erişim sağlayabileceğiniz tek kaynak İyi Kitap değil. Kimi yayınevleri, 
kitaplarının bir kısmını, İnternet üzerinden, okurlarının ücretsiz kullanımına 
sunmuş hâlde. Bunun yanı sıra; yazar, çevirmen, çizer gibi alanda emek veren 
aktörlerin gerçekleştirdiği pek çok canlı yayın etkinliği ve kitap okuma videoları 
da erişilebilir durumda. Evde geçirdiğimiz zamanı çocuklarımızla birlikte 
değerlendirebileceğimiz önemli olanaklar bunlar.

* * *
Salgın, Nisan ayı içinde, edebiyat dünyamızın iki önemli ismini bizden aldı: 
Yazar, çevirmen Nevzat Erkmen ve Şilili yazar Luis Sepúlveda.
İyi Kitap okurları, Sepúlveda’yı, Can Çocuk Yayınlarından çıkan Martıya 
Uçmayı Öğreten Kedi ve Miks, Maks ve Meks’in Öyküsü kitaplarından 
hatırlayacaklar. Yetişkinler için de pek çok eser veren  Sepúlveda, Latin Amerika 
edebiyatının önemli temsilcilerindendi.
Nevzat Erkmen ise yazar ve çevirmen kimliğinin yanı sıra, Dünya Zekâ Oyunları 
Federasyonunun kurucu üyesi ve Türkiye temsilcisiydi. Uzun yıllar Türk Beyin 
Takımı’nın kaptanlığını yaptı. Çocuklar için de ürünler veren Nevzat Erkmen, 
“çevrilemez” denilen Ulysses’i Türkçeye kazandıran ilk çevirmenimizdi.
Sepúlveda ve Erkmen, geride bıraktıkları eserleriyle edebiyat dünyamızda 
parlamaya devam edecekler.

Safter Korkmaz
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Yazarın diğer kitapları

ÖZGÜRLÜĞÜNÜN

BİR HAYALPEREST
PEŞİNDE KOŞAN 

Dilek Yardımcı’nın kaleme aldığı 
Zıpır'ın hikâyesini okurken, 

“sizi siz yapan” şeylere tutunmanın 
önemini hatırlayacaksınız. 
Özgürlüğün sınırlarını ve 

sınırsızlığını keşfedecek, hayallerin 
gücüne şahit olacaksınız.

“Kitap okuma bağımlısı genç yazar Dilek Yardımcı, 
aynı zamanda bir öğretmen ve belli ki çocuk 
ruhundan anlayan, günümüz çocuklarını yakından 
tanıyan bir öğretmen.” 

Elif Şahin Hamidi, İyi Kitap
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Murat bir çocuk işçi, ekmeğini günde 12-13 saat sokakları 
dolaşıp çöplerden plastik toplayarak kazanıyor. Onun için 
yaşamak mücadele etmek demek, mutlu olmaksa anca hayal. 
Bu yüzden sık sık hayal kuruyor, “paraşütü açmak” diye tabir 
ediyor kurduğu düşleri. Paraşüt açıldığında Murat havada, 
çöplerden çok uzakta. 

16 yaşında Murat, yaşıtları gibi rap müzik seviyor. 
Norm Ender’in çok sıkı diss attığını düşünüyor, 
duvar yazılarının tam kendisini anlattığını söylü-
yor, en sevdiği yazı da “Hayaller Hawaii, gerçekler 
sanayi”. Buraya kadar kullandığı dille, dinlediği 
müzikle Murat’ın çevremizde gördüğümüz genç-
lerden çok da bir farkı yok. Ama biraz daha yakın-
dan bakınca ellerindeki kiri pası, üstünün başının 
döküklüğünü, yüzündeki yorgunluğu görüyoruz. 
Murat, sokak sokak dolaşıp çöplerden plastik atık 
toplayan bir çocuk işçi. Kurduğu hayaller ve gele-
ceği değiştireceğine dair inancı ise onun kurtarıcı-
sı, ayaklarını yerden kesen paraşütü...
“Çöp Plaza” serisinin ikinci kitabı Hayaller Hawaii, 
ilk kitap Çöp Plaza’nın 3 ay sonrasından başlıyor. 
İlk kitabı okumamış olanların da hemen konuyla 
bağ kurabileceği bir anlatımla yazılmış. Daha çok 
Murat’ı, yaptığı iş üzerinden hayatı nasıl algıladı-
ğını, hayallerini ve yakın çevresini takip ediyoruz. 
Murat’ın ilkokul çağındaki kardeşi Fırat da kitabın 
önemli figürlerinden. Yaşına yakışır şekilde, çocuk-
ça bir iyimserlik ve saflığa sahip olan Fırat, çocuk 
işçiliğin, yoksulluğun baskın geldiği dünyalarda 
da umuda açılan bir pencerenin daima olduğunun 

Bir paraşüt gibi açılan 
hayaller Yazan: Emel Altay
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kanıtı aslında. Büyüyünce bilim adamı olmak 
isteyen Fırat, hayalci abisinin belki de en gerçek-
çi düşü. 
YENİ YOKSULLUK, ÇOCUK İŞÇİLER, 
MÜLTECİLER....
Miyase Sertbarut, iki kitap hâlinde tasarladığı 
“Çöp Plaza” serisini yeni yoksulluk, sokak kültü-
rü, mülteciler, çocuk işçiler gibi konuların üzerine 
kurgulamış. Birbirinden keskin sınırlarla ayrılan 
iki yaşam türü Elit Plaza ve Çöp Plaza’da vücut 
bulurken bir tarafta tenis turnuvası şampiyonu 
çocukları, Netflix dizisi izleyen anneleri diğer 
tarafta da çöp toplayan abileri, bit pazarında 10-
20 lira kazanmaya çalışan babaları görüyoruz. 
Bu iki zıt dünya zaman zaman bir araya geliyor, 
biri diğerine el uzatınca aradaki yapay sınırlar 
da kalkıyor ama sınırlar gibi, bu bir araya gelişler 
de gerçek ve kalıcı değil. Günün sonunda herkes 
kendi çöplüğünde. 
Hayaller Hawaii’nin gerçekçi bir dili var, güncel 
sorunları görmekten ve göstermekten kaçın-
mıyor. Çöp toplayıcıların plastiğin kilosunu 50 
kuruşa sattıklarını, günde en az 10 saat çalışıp 
en iyi ihtimalle 75-100 lira kazanabildiklerini öğ-
renirken; sığınmacı Suriyeli, Afgan ya da Pakis-
tanlıların kilo karşılığı 25 kuruşa bile boyun eğ-
diklerini görüyoruz. Aç kalmamak ama emeğini 
de sömürtmemek için verilen mücadelenin yeni 
yoksullarla kavgaya dönüşmesinin, içine düşülen 
acı çıkmazın tanığı oluyoruz. Miyase Sertbarut, 
günümüz gerçeklerini sadece rap müzik, duvar 
yazıları gibi ayrıntılarla değil, içinde yaşadığımız 
bu en güncel sorunlarla da önümüze seriyor. 
BALİNA MURAT, NE BALİNALARI NE DE 
KENDİSİNİ KURTARABİLİR
Kitap daha çok Murat’ı ve onun düşüncelerini, 
hayallerini izleyerek ilerlerken, iki olay, hikâyeyi 
taşıyıcı görev üstleniyor. Biri, çok zengin birinin 
aradığı ve karşılığında 10 bin TL vadettiği, 
kapağında Adem ve Havva kabartması olan bir 
fotoğraf albümü. Diğeri de sinema öğrencisi 
Sezen’in çekmek istediği kısa belgesel. İki olay da 
kitap boyunca Murat’ın en az plastik atıklar kadar 
peşinden koştuğu meseleler oluyor. Bir paraşüt 

Dilin açıklığı ve akıcılığı  
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği 

gibi açtığı 
hayalleriyle 
ayağı 
yerden 
kesilen 
Murat’ın, bir 
de neredeyse 
takıntıya dönüşen 
pembe inci bulma düşü var. Yazarın 
ustaca yerleştirdiği bir diğer izlekse çevre 
sağlığıyla ilgili. Balinaların denize ulaşan atıkları 
bilmeden yemeleri, midesinden 40 kilo plastik 
çıkan ölü balinalar, duyarlı Murat’a yaptıkları işi 
sorgulattırıyor. Plastik atıklar toplayarak dünyaya 
iyilik yaptıklarına inanıyordu ama bir yandan da 
balinalar ölmeye devam ettiğine göre çabaları 
yetersizdi. Ömür boyu da çalışsa ne balinaları 
ne de kendisini kurtarabiliyordu. Yani sistem 
böyle işlediği müddetçe doğanın yok olmasına 
da çocuk işçilere de mültecilerin açlığına da yeni 
yoksulluğa da dur demek mümkün değildi. Duvar 
yazılarına inanan Murat, çekçeğinin üstüne 
kırmızı harflerle Balina Murat yazıyor, plastik 
onun da hem gıdası hem zehiri...
“MAVİ GÜL İMKÂNSIZSA ONU DA İSTERİZ”
Hayaller Hawaii, hayatın çok da görmek isteme-
diğimiz acı gerçekleri üzerine nahif bir dille ka-
leme alınmış, iyi kurgulanmış ve iyi yazılmış bir 
roman.  Ara ara karşımıza çıkan “mavi gül” moti-
fi bize çıkışsız gibi görünen hayatlar için bile bir 
umut ışığı olduğunu hatırlatıyor. Kitabın bir ye-
rinde geçen bir bilgi var; Slav mitolojisinde  mavi 
gül yetiştirenlerin dileklerinin gerçek olacağına 
inanılırmış. Roman boyunca peşinde koştuğu 
pembe inciler aslında Murat’ın hep avuçlarınday-
dı. Hayal etmeye, geleceği değiştirmeye inancı 
olduğu müddetçe Murat için çıkış yolu hep var 
olacak. Belki bir zorlukla karşılaştığımızda Balina 
Murat’ın hayalci ve asi tabiatını örnek almalı ve 
“Mavi gül imkânsızsa onu da isteriz,” demeliyiz. 



Klasik masallara biraz aşinaysanız kodlarını az 
çok bilirsiniz. Genellikle güzel, iyi kalpli bir kadın 
(Zira iyi kalplilik, güzellikle eşdeğer tutulur. Çirkin 
olanlar, kötü kalpli üvey anneler veya cadılardır.) 
ve kurtarıcısı yakışıklı bir erkek vardır. Bu iki kah-
raman muhtemelen evlenecektir. Ve muhtemel ki 
erkek, kadını ejderhadan, şatodan falan kurtara-
caktır. Kadın edilgen olandır, dilsizdir. Kaderine 
razı gelir ve kurtarılmayı bekler. Kurtarılınca da 
erkek kahraman onunla evlenir.  Daha doğrusu er-
kek, ödülü olan kadınla evlenerek onu onurlandı-

rır. Bu bağımlı 
kadın tipi, bil-
diğimiz çoğu 
masalda yücel-
tilir ve örnek 
gösterilenler 
de onlardır. 
Bağımsızlar 
tekinsiz, çir-
kin, doğaüstü 
varlıklardır.

Kese Kâğıdı 
Prensesi, kla-
sik masalların 
bu kemikleş-
miş yapısını, 
tam da on-

lardan aldıklarıyla kıran bir kurguya sahip. Hikâye 
alıştığımız biçimde başlıyor: Güzel prenses Elizabeth 
bir şatoda yaşıyor ve pahalı kıyafetler giyiyor. Ronald 
adında bir prensle evlenmek üzere. Fakat ne yazık 
ki (veya neyse ki) bir ejderha şatosunu yıkıyor, ateş-
ten nefesiyle bütün kıyafetlerini yakıyor ve prensi 
kaçırıyor! Elizabeth boynunu büküp bir kurtarıcı 
beklemiyor ama. Ejderhanın peşinden gidip Ronald’ı 
kurtarmaya karar veriyor. Ha bu arada, ejderha her 
şeyi yaktığı için bulabildiği tek şey olan bir kese 
kâğıdını geçiriveriyor üzerine. Böylece hem kıyafet-
lerin oluşturduğu toplumsal kimliği yıkıyor hem de 
güzelliğin getirdiği/getireceği iktidarı reddediyor. 
Ejderhayı şiddetle değil zekâsıyla alt ediyor, Ronald’a 
kavuşuyor ve sonuçta evlenmiyorlar! Zira Elizabeth, 
Ronald’ın beş para etmediğini anlıyor. Bunun nasıl 
olduğunu kitabı okursanız göreceksiniz. Klasik bir 
masal okuyor olsaydık, kadın “kahraman” olacaksa 
muhtemelen erkek kılığına girer, görevini tamam-
layınca da eski, bağımlı kimliğine geri dönerdi. Eli-
zabeth gibi en başından itibaren özne olma hakkına 
sahip çıkan bir karakter olmazdı. Kese Kâğıdı Pren-
sesi, ataerkiyi ve evliliği her koşulda yücelten, hatta 
çocukları gelin etmekte sakınca görmeyen toplumlar 
için değerli bir karşı masal örneği.

Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü

Baskı kalitesi

Kese Kâğıdı Prensesi
Robert Munsch

Resimleyen: Michael Martchenko
Türkçeleştiren: Ayşe Düzkan
Güldünya Yayınları, 34 sayfa

Sonuçta  
evlenmedilerilk
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Yazan: Burcu Yılmaz

Kese Kâğıdı Prensesi, ataerkiyi ve evliliği 
her koşulda yücelten, hatta çocukları gelin 
etmekte sakınca görmeyen toplumlar için 
değerli bir karşı masal örneği.
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KENDİKENDİ
ÇİZGİ ROMANINI ÇİZGİ ROMANINI 
HAZIRLAMAYA HAZIRLAMAYA 
NE DERSİN?NE DERSİN?

Gülümse, Kardeşim ve Ben, 
Hayaletler kitaplarıyla dünya 
çapında milyonlarca okura ulaşan 
Raina Telgemeier'dan yazmayı, 
resim yapmayı, hayalî hikâyeler 
ve karakterler oluşturmayı 
sevenler için renkli, eğlenceli, 
ilham verici bir kitap.

Raina Telgemeier’ın 
diğer kitapları 
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Heyecan yaratan anlarla örülmüş kitap, en temelde 
üzerinde yaşadığımız gezegende tek tür olmadığımızı, 
gezegenin sadece insana ait olmadığını, onu başka 
canlılarla paylaştığımızı hatırlatıyor. 

Ayşe Sarısayın’ın, Martılarımın Adları Tahir ile Zühre isimli ki-
tabı, ana mekânı Heybeliada’da; kedilerin, martıların, kargala-
rın, karıncaların, kirpilerin, çiçeklerin, bayramların, insanların 
arasında geçen “yaşam dostu” bir hikâye. Hikâyenin iki anlatı-
cısı var: Yazar ve Bay Cimbil. Sırayla bir yazar alıyor eline kale-
mi, bir de kedisi Bay Cimbil. Böylece okur, aynı hikâyeyi farklı 
perspektiflerden ama daha geniş bir bakış açısıyla okuma 
fırsatı buluyor. Yer yer yazarın zengin hayal gücünü dizginle-
yen Bay Cimbil sayesinde olayların aslını öğreniyor; yer yer de 
martıların dünyasına giriveren yazar sayesinde başka türlerin 
gündelik hayatlarına, alışkanlıklarına, yaşamsal ihtiyaçlarına 
dair detayları keşfedebiliyoruz. 
Martılarımın Adları Tahir ile Zühre, yazılışına tanık oldu-
ğumuz bir roman. Bay Cimbil’in ağzından, yazar olduğunu 
öğrendiğimiz Ayşe, yeni kitabı üzerinde çalışmaktadır. Cimbil 
daha önce yaşanan ve kendisinin sorumlu olduğunu sezdiği-
miz bir bilgisayar kazası nedeniyle bu sürecin bir parça dışın-
da bırakılmıştır. O nedenle zorlukla bilgisayar başına geçebil-
diği anlarda duruma “müdahale” ederek bize sesini duyurur 
başlarda. Sonra giderek romanın eş yazarı olur; hatta final, ona 
emanet edilir. Korsan giriş miydi, davet mi almıştı bilinmez, 
romanın açılışı da Bay Cimbil tarafından yapılmıştı zaten. Ki 
bu giriş sayesinde roman karakteri olan yazar Ayşe’nin, roma-

Gezegende  
yalnız değiliz

Yazan: Sema Aslan
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nın yazarı Ayşe Sarısayın olduğu anlaşılıyor -tıpkı 
Bay Cimbil’in, Ayşe’nin vefat eden bir önceki kedisi 
Çamur’u kıskandığının anlaşılması gibi. Okur, bir 
yandan yazılmakta olan bir romanı okuyor, diğer 
yandan bir yazarın öz yaşamından detaylarla kurdu-
ğu bir dünyaya giriyor. 
Heyecan yaratan anlarla örülmüş kitap, en temelde 
üzerinde yaşadığımız gezegende tek tür olmadığı-
mızı, gezegenin sadece insana ait olmadığını, onu 
başka canlılarla paylaştığımızı hatırlatıyor. Martıların 
macera tadındaki hikâyeleri bir yanda sürerken, beri 
yanda gezegenin baş başa kaldığı ciddi sorunlar, 
bu sorunların diğer türlere etkileri ve alınabilecek/
alınması gereken önlemler hikâyenin doğal akışı 
içinde anlatılıyor. İlk mesele, barınma ihtiyacı. Kitap, 
kendilerine, içinde çoluk çocuklarıyla, sevdikleri 
eş dostla birlikte yaşayacakları bir ev inşa etmeye 
kalkışan insanların hikâyesini anlatmaya başlarken 
daha, hemen ilk sahnede zaten o toprağın altında ve 
üstünde devam eden hayatı; yapılaşmadan etkilenen 
hayvanların tedirginliklerini de anlatarak yol alıyor. 
En temel yaşamsal ihtiyaçlardan biri olan barınma 
ihtiyacını, tüm türler için -en azından adadaki türler 
için- aynı öncelik ve önemde ele alıyor. Kış uykusun-
daki hayvanların inşaat sesinden duydukları rahat-
sızlığı ve uzun yıllardır harabe olarak duran yapıyı 
kendilerine yuva bellemiş, haftalar içinde kuluçkaya 
yatmak üzere hazırlık yapması gereken martıların te-
dirginliğini hissederek izliyoruz inşaatın ilerleyişini. 
İsimlerinin Deli ve Divane olduğunu öğrendiğimiz 
genç martı çiftin kaygıyla, kendilerine uygun bir ev 
aradıklarını görüyoruz ve tüm canlılara uyarlana-
bilecek şu iç burkan dertlenmelerini okuyoruz: “Ne 
zordu yaşanacak, çocuk yetiştirecek güvenli bir yer 
bulmak!”
Romanın kahramanları doğayı, hayvanları, börtü 
böceği, çiçeği, denizi seven, paylaşmaya ve dayanış-
maya açık, neşeli insanlar. Yaz başında tamamlanan 
üç katlı eve yerleşen üç aile, Bay Cimbil ve çatıdaki 
martı kolonisiyle yeni bir yaşam kurarken; martılar 
tetikte, bu insanlara güvensinler mi güvenmesinler 
mi, her günü tartarak, geçiriyorlar. Hep dikkatliler, 
temkinliler. Bununla birlikte plaja dönüştürülen ya 
da yapılaşmaya açılan sahiller nedeniyle yaşadıkları 
barınma sorunu kadar yakıcı başka sorunları da var. 
Denizde balık yok! Martı kolonisiyle adanın yeni sa-
kini ailelerin doğrudan doğruya ilk temasları da bu 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
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balık meselesinden doğuyor. İlk temas, paylaşmayla 
başlıyor. Birbirinin alanına saygı göstererek ve bir-
birini kollayarak yaşamaya varacak bu ilişkiden çok 
şey öğreniyoruz. 
Kitap, birbirine paralel iki hikâye ile iki aileyi, insan 
ailesini ve martı ailesini, bu ailelerin ilişkilerini an-
latırken, bir zamanlar adalarda yaşayan Rumlardan 
ve onların evlerini terk etmek zorunda bırakılmala-
rından; çevre kirliliğinden; atların yorgunluğundan; 
mimozaların talanından; Paskalya’dan, Hıdırel-
lez’den; yeni doğanlardan ve büyüyüp gidenlerden… 
yaşamın gündelik hay huyu içinde bazen yeni fark 
edilen bazen yeni öğrenilen birçok ayrıntıdan söz 
ediyor. Kitapta herkes iştahla konuşuyor, anlatıyor; 
yemekler ve evler gibi bilgiler, tecrübeler ve anılar 
da bolca paylaşılıyor. Bir noktada iki aile olabildiği 
kadar “hemhâl” oluyor; birbirlerine tutkunlukları 
nedeniyle kendi kolonileri içinde isimleri Deli ve 
Divane’ye çıkmış olan genç martı çift, Tahir ile Züh-
re adını alıyor, aşkları kendi kolonilerinin hatta kendi 
türlerinin dışına taşarak hepimize mâl oluyor!
Martılarımın Adları Tahir ile Zühre, Ayşe Sarısa-
yın’ın çocuklar için yazdığı ve hayvanları konu edin-
diği son kitap. Merak duygusunu ayakta tutarak, iç 
açan bir zarafetle yaşama sevincini çoğaltarak kale-
me alınmış kitabın okurları, sadece bir macera oku-
mayacak; elbette bir dil zenginliğine de kavuşacak.

Mayıs 2020 | 7 
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Meraklının El Kitabı, sadece atasözleri sıralamakla kalmıyor, bunun yanı sıra 
çocuklar ve yetişkinlere yönelik merak alıştırmaları da içeriyor. Bunlar sınıflarda, 
çocuklarla çalışan tüm kurumlarda, ebeveynler, yetişkinler ve öğretmenler 
tarafından uygulanabilecek alıştırmalar.

Bu topraklarda merak edenleri pek sevmezler. O nedendi, bu niyeydi diye kurca-
layanların karşısına eli sopalı, sırtı ceketli biri illaki dikilir. Biz soru işaretlerinden 
pek hazzetmeyiz, varsa yoksa üç noktayla geçiştiririz. “Yahu işte gerisini siz 
doldurun,” ile “üç vakte kadar” arasında gidip gelen noktalardır onlar. Bizde işler 
fıtrat hesabıyla yürür, hem zaten fazla merak da adamı mezara götürür. İcat çı-
karmaya da gerek yoktur, nasılsa parasını verip dışarıdan almak daha havalı. Bu, 
ta çocukluğumuzda başlar. Bombardıman misali art arda sıraladığımız nedenler 

ve niyeler çatık kaşlara çarpıp geri seker, bizi “çekemeyen” anne 
ve babalarımızın gazabına uğrar. Eh, karşılık alamayan mera-
kımız da bizi zamanla terk eder tabii. Çok azımız içindeki bu 
aşkı (evet, bana kalırsa merak, heyecanı hiç dinmeyen bir aşktır) 
kamçılayacak bir öğretmenle karşılaşır ve çok daha azımız her-
kese rağmen o tutkunun ateşini yakabilir. İşte çeşit çeşit kitapta 
sıra dışı öyküleri ve yaratıcılıklarıyla karşımıza çıkan o muhte-
şem kadınlar ve erkekler, bu küçücük gruba aittir. 
İşte bu durum, “çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde 
yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüş-
lerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kâr amacı 
gütmeyen bir girişim” olan ve “merakı arttırmak, çocuk katılımı-
nı sağlamak, ekolojik farkındalığı yükseltmek, kapsayıcı eğitim 
ortamları oluşturmak ve eğitimin pek çok problemine dokunan 
yaratıcı çözümleri sınıflarına taşıyabilmek” gibi esaslı dertleri 
olan öğretmenleri bir araya getiren Eğitim Reformu Girişimi’nin 
dikkatini çekmiş. Böylece kolları sıvayıp merakımızı kamçılayan 
atasözleri bulmaya karar vermişler ve bu minvalde de herkesi 
kendi merak atasözünü yazmaya davet etmişler.  Sonuçta da 
ortaya Gökçe Yavaş Önal’ın, konunun kendisine de yakışan mu-

Meraklısına atasözleri

Yazan: Olcay Mağden Ünal
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zip, heyecanlı, hareketli, rengârenk ve eğlenceli çi-
zimleriyle harikulade bir tablo oluşturan bir başvuru 
kitabı çıkmış: Meraklının El Kitabı. 
“Merak edenler aya, etmeyenler yaya.”
“Olmaz ise merak, zihin kalır kurak.”
“Hezarfen’i uçuran biraz merak, biraz kanat.” 
Kitapta bunlar gibi daha birçok atasözü var. Çok 
daha fazlası da Eğitim Reformu Girişimi’nin İnternet 
sayfası üzerinden indirilebilecek Merak Atasözleri 
Kitabı’nda mevcut. Bu çalışmaların mümkün oldu-
ğunca fazla insana ulaşması çok önemli, çünkü epey 
uzunca bir süredir nasıl da yaya kaldığımız apaçık 
ortada. 
Meraklının El Kitabı, sadece atasözleri sıralamakla 
kalmıyor, bunun yanı sıra çocuklar ve yetişkinlere 
yönelik merak alıştırmaları da içeriyor. Bunlar sınıf-
larda, çocuklarla çalışan tüm kurumlarda, ebeveyn-
ler, yetişkinler ve öğretmenler tarafından uygulana-
bilecek alıştırmalar. Çalışmaların kaçıncı sınıflara 
uygun olduğu, ne kadar süreceği ve içeriği detaylı 
bir şekilde anlatılmış, ayrıca öğretmenlere ya da ça-
lışmayı yönlendirecek yetişkinlere yazılan notlarla da 
desteklenmiş. Birkaç alıştırma için de kısa hikâyeler 
yazılmış ve bu öyküler uygulamaların içerisine yedi-
rilmiş. Alıştırma sayfalarının tasarımı da uygulama-
ların daha kolay anlaşılmasını sağladığı için ayrıca 
dikkat çekici. Bu çalışmalarla hedeflenen, çocukların 
yargılanmaktan korkmadan soru sormalarını, hata 
yapmaktan korkmamalarını ve merak ettiklerini 
özgürce ifade etmelerini sağlamak. Bununla birlikte 
merak etmenin ne kadar temel bir ihtiyaç olduğu da 
altı çizilmek istenen başka bir esas.
Herkesin çaresizce beklediği ve birilerinden medet 
umduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu birileri, olsa 
olsa merakının peşinden gidenlerdir. İçindeki o dur-
madan soru soran çocuğu susturmayanlardır. Keş-
fetmenin tadını alan ve bir türlü doyamayanlardır. 
Merak, uğruna kayıplar verilen bir yenilgi değil, olsa 
olsa kutlanacak bir zaferdir.

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği

Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

İstanbul’u Tanıyorum serisinden,
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Tove Jansson her iyi yazar gibi, okurların hakikate kendi 
okuma serüvenleri esnasında tesadüf edebilmeleri için, 
bütün bunları çok iyi uydurulmuş bir hikâyenin derinliklerine 
saklıyor.

Bu bahar sadece çiçeklerle değil, salgın ve so-
kağa çıkma yasaklarıyla da geldi. Doğa, kış uy-
kusundan taptaze bir silkinişle uyanırken bizler 
de evlerimizde yeniden normal hayatlarımıza 
dönmek için gün sayıyoruz. Kocabaş yoldan 
kimsenin geçmemesine, hiç kargo gelmemesine 
ve bahçe dışındaki yürüyüşlerinin sonlanma-
sına bir anlam veremiyor. Ama huzurlu bir yal-
nızlığın keyfini sürmeyi iyi biliyor. Okumak ve 
düşler kurmak için böyle bir dinginliğe aslında 
hepimizin ihtiyacı var. Ben de fırsat bu fırsat 
diyerek Tove Jansson’un Görünmez Çocuk’unu 
okumaya başlıyor ve kendimi birden bu İsveçli-
nin düşlerinde yolculuk yaparken buluyorum.
Tove Jansson çok güzel bir vadi düşlemiş: Mumi 
Vadisi. Filijonk, Hemul, Hatifnatlar, Mumrik, 
Mumiş ve bu vadinin diğer sakinleri, aslında 
yazarın Türkçede daha önce yayınlanan Mumi-
ler ve Büyük Sel Salgını, Mumi Baba’nın Anıları, 
Kuyrukluyıldız Geliyor gibi romanlarının okur-
ları için tanıdık karakterler. Bu romanları oku-
mamış olduğuma hayıflanmama rağmen, dokuz 
hikâyeden mürekkep Görünmez Çocuk da Mumi 
Vadisi’nin sakinleriyle tanışmak için gayet iyi 
bir başlangıç.

Sıra dışı bir vadinin 
sıradan sakinleri

Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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Mesela dünün ve yarının kendisine eşit uzaklıkta 
olduğu, yolculuklarında şapkasının altındaki me-
lodinin olgunlaşmasını sabırla bekleyen ve bu-
nun için de yalnız kalmayı tercih eden Mumrik’e 
hayran kalıyorum. O kadar ki Mumrik, “Birine 
fazla hayran olursan asla özgür olamazsın,” dedi-
ğinde hemen kendime çeki düzen verme ihtiyacı 
hissediyorum. 
Sonra sırf ne istediğini açıkça söyleyemediği 
için hayatı boyunca hiç istemediği bir işi yapan 
Hemul’a diğer Hemuller gülünce, ben de kendi 
hayatıma gülme ihtiyacı hissediyorum. Fakat 
Hemul, hayatı boyunca neyin özlemini çektiğini 
söylediğinde diğer Hemuller daha çok gülünce, 
Hemul gibi benim de içimde bir şey kırılıyor. 
Çünkü Jansson’un bize hatırlattığı gibi “çok gizli 
bir düşün zamansız açığa vurulması korkunç teh-
likeli”dir.
Mumi Baba bir gün hiçbir açıklama yapmadan, 
hatta nedensizce evden ayrılıp Hatifnatlar ile 
açık deniz yolculuğuna çıktığında, herkesin kendi 
hayatında kendi macerasını dilediğince yaşaya-
bilmesi için özgür bırakılmasının şart olduğunu 
kavrıyorum. Çünkü Mumi ailesi, Mumi Baba’nın 
yokluğundan endişelenmiyor: “Birbirleri için en-
dişelenmemeye karar vermişlerdi. Böylece birbir-
lerine vicdan rahatlığı ve mümkün olduğu kadar 
çok özgürlük veriyorlardı.” Birbirlerine özgürlük 
imkânı sunmayan fertlerden bir aile olmayacağı 
ne kadar açık bir hakikat oysa, değil mi! Nitekim 
ancak kendi ailesinin yanında ve verandasında 
otururken  özgür ve maceracı olabildiğini anla-
yan Mumi Baba da eve dönüyor. Zaten bütün dö-
nüşler yuvayadır.
Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere,  
Jansson kesinlikle okuruna saygı duyan bir 
yazar. Biz okurlarına sevgi ve arkadaşlık değer-
lerini, hayattaki zorluklar ve korkularla başa çık-
manın yollarını, güzel bir melodiye hayat vermek 
için insanın kendisiyle baş başa kalmasının ge-
rekliliğini, mülkiyet hırsının bizleri hayatı doya 
doya yaşamaktan alıkoyacağını, özgürlüğün kıy-
metini, aslında dilenebilecek en güzel şeyin yeni 
yollar olduğunu hiç de büyük harflerle yazılmış 
sloganlarla göze sokmadan anlatıyor. Aksine her 

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

iyi yazar gibi, okurların bu hakikate kendi okuma 
serüvenleri esnasında tesadüf edebilmeleri için, 
bütün bunları çok iyi uydurulmuş bir hikâyenin 
derinliklerine saklıyor. Böylece bizler de önce-
likle iyi yazılmış, iyi anlatılmış, iyi düşlenmiş, 
heyecanlı, merak uyandıran, cezbedici hikâyeler 
okuyabiliyoruz. Okurunun zekâsına saygı duyan 
yazarları sevdiğim için Jannson’u da bir yazar 
olarak çok seviyorum. 
İyi bir kitap okumanın keyfine denk çok az tecrü-
be var şu hayatta. Yepyeni bir diyarda, gündelik 
hayattan hiç de aşina olmadığınız karakterler ve 
hayat tarzlarıyla tanışmak insanın ufkunu açıyor. 
Meselâ Mumi Vadisi’ndeki çoğu sıradan olan 
hadise, bizim yaşama tarzımız düşünüldüğünde 
aslında oldukça sıra dışı. Yahut tam aksi de dü-
şünülebilir. Muhtemelen bizim olağan hayatları-
mızdaki sıradan diyeceğimiz çoğu şey de Mumi 
Vadisi’nin sakinleri için gayet sıra dışı olsa gerek. 
Bu nedenle altın renkli ve yeşil patili küçük bir 
ejderha bulmak veya bir arkadaşınızın bir akşam 
evinize görünmez bir çocuk getirmesi Mumi 
Vadisi’nde yaşayanları hiç şaşırtmıyor. Mumi 
Vadisi’nde hayat, sakinleri için hiç de şaşırtıcı 
olmayan bu sıra dışı hadiselerle olağan akıntısın-
da sürüp gidiyor. Allahtan Tove Jansson böyle 
bir vadi düşlemiş de biz okurlar böyle olağanüstü 
hikâyeler okuyarak kendi hayatlarımızın olağan 
akıntısına bir nebze olsun renk, heyecan ve coşku 
katabiliyoruz.
Kitabı bitiriyorum. Sonra Kocabaş’ın olağan ha-
yatındaki telaşsızlığıyla Mumi Vadisi’nde yaşa-
dığını, meselâ Mumiş’le arkadaşlık ettiğini hayal 
ediyorum. Sevgi ve güven üzerine kurulu bir dü-
zende kim bilir ne kadar özgür ve ne kadar mutlu 
oldurdu. Belki de hepimiz için en iyisi, Mumrik’in 
her zaman dilediği şeyi biraz değiştirerek ken-
dimiz için dilemek olacaktır: yeni kitaplar yahut 
yeni maceralar. 

Mayıs 2020 | 11 
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Ignazio Fulghesu’nun, şemayı, krokiyi içeren geometrik karakterdeki işlevsel 
çizerliği, kitabın çok yönlülüğünü cilalıyor.

Bir iki yıl önce yazdığım bir yazıya, “Ders kitabımız neşelidir abiler” başlığını 
yakıştırmıştım. Naftalinin bile astarını - yüzünü, zarfını - mazrufunu kurtara-
madığı ders kitaplarını, çocuklara uygun görenleri kendimce taşlamıştım. O 
günden bugüne başka neşe imkânları, çocuğa yaraşır fiyakalı matbuat hamle-
leri geldi. Muhteşem resimli, hünerli editörlü, mütevazı bilim insanı danışman-
lı kitaplar, kendilerine hayrı yok ders kitaplarından rol çalıp onları ıskartaya 
çıkardılar. 
Şimdi de çocuklar için Şerlok (Sherlock Holmes) vakti! Çizgi diziler bile polisi-
ye edebiyatın bu efsanevi çehresini, delişmen zekâsını selamlamışken; İtalyan 
üç güzel insan, melez mi melez içeriğe sahip, bin parçalı bilmece bulmaca, 
zihin çalıştırmaca, zekâ uçurmaca bir kitapla bugünün çocuklarının ele avuca 

gelmez dikkatini çekmeyi öyle bir başarıyor ki...
“Yazarı mı kahramandan, kahramanı mı yazardan...” so-
rusuyla başlıyor Carlo Carzan ve ekürisi Sonia Scalco. 
Klişevari soru bir yanıyla turnayı gözünden öpüyor. Ço-
cukluğumun ilk on yılında Şerlok’un kanlı canlı müthiş bir 
dedektif olduğunu sanırdım. Evde Agatha Christie ciltleri 
cirit atarken, Arthur Conan Doyle’dan yana yoksunluğu-
muzun da rolü vardı sevimli cehaletimde. Dedektif, ajan, 
bilim insanı olmayı düşlemekle geçen günlerde, kahrama-
na susamamak ne mümkün.
Gerçekten öte gerçek hâle gelen karakterden dolayı, gene 
yazar hanesine yazılıyor puanlar. Tıpkı Şerlok karakteriyle 
çocuk zihninin orasını burası çalıştıran ve âdeta post-mo-
dern pedagoji ile edebiyatı, görsel sanatlar ile  alternatif 
eğitimi (eğlen öğren okulu) harmanlayan İtalyan yazarla-
rın üzerlerine yağmur yerine puan yağması gibi. 
Kurmacadaki merak unsurları burada da korunuyor; yer 
yer Şerlok külliyatının önemli kitapları, öyküleri  aralara 
serpiştiriliyor. Zihin idmanları bahanesiyle okurlar, Şerlok 
evreninde derin derin nefesleniyor, dopamin depolarken 
polisiye görgüsünü geliştiriyor. Tümevarım sihirbazı de-

Cin gibi çocuklara 
Şerlok mesaisi Yazan: Adnan Saracoğluba
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dektifin çalışma tarzını iyiden iyiye ezber ediyor. 
Şerlok da tüm dehalar gibi birçok ortodoksiye karşı 
yürütüyor mücadelesini: Scotland Yard’ın fiyakalı 
dedektiflerini budala bulup sık sık madara ediyor, 
dumura uğratıyor zihinlerini. Tıpkı akademiden 
firar eden büyük sanatçılar, tapınaklardan kovulan 
saf ermişler, tezleri kraldan, kardinalden, sultandan 
dönen bilginler gibi. 
Baker Caddesi 221B’ye gönderilen mektupların ti-
tizlikle cevaplanmasından tutun da adli bilimlerin 
temelinin atılmasına  kadar Şerlok’un hayırlı sürp-
rizleri yakamızı bırakmıyor. 
“Şimdi sıra sende” köşeciği kitabın alıştırma yükü-
nü sırtlıyor. Beş yaşındaki çocuğun başa çıkabile-
ceği, “iki resim” farklılıklarından  tutun da alçıyla 
ayak izi alma gibi erken dedektiflik temrinlerine, 
ALES sınavlarındaki mantık örgüsü sorularına ve 
benim gibi mimari zekâ yoksununun  tökezleyeceği 
Piet Hein'ın Soma Küpü alıştırmasına kadar geniş 
yelpazede türlü türlü sınanıyor okur. 
Ignazio Fulghesu’nun, şemayı, krokiyi içeren geo-
metrik karakterdeki işlevsel çizerliği, kitabın çok 
yönlülüğünü cilalıyor. 
Polisiye edebiyat dendiğinde ülkemizde akla ilk 
gelenlerden  Algan Sezgintüredi’nin editöryal katkı-
sı, Kemal Atakay gibi Pavese’yi, Calvino’yu, Eco’yu 
zihnimize kakmış usta dilmaçın, tavsamaya asla 
gelmeyecek metni diri ve dinamik tutuşu gün gibi 
ortada olsa da ciddi bir uyarlama mesaisine ihtiyaç 
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duyan kitabın, sembollerin muğlak kaldığı anagram 
bulmacada okurun ayaklarını tek pabuca sürükledi-
ği kısımlar yok değil. Altıgen bulmacada; hecenin 
doğru ayrılmasıyla ilerleyen bulmacadaki hatayı 
ise kime yıkacağımı bir türlü bilemedim. En küçük 
şeyin en önemli şey olduğu düsturundan vazgeç-
meyen Şerlok’un yanıbaşında olmasam görmezden 
gelirdim ama Şerlok affetse okuyan güzelim çocuk 
affetmez!
İtalyan sıcaklığıyla Britanya soğukluğunu başarıyla 
sentezleyen yazarlar, siyaset ve hukukun buluştuğu 
destansı mücadeleyi sayfalara taşımışlar. Şerlok'un 
mantık yürütme ve çıkarımlarını örnek alan Anti 
Mafya Ekibi üyeleri Falcone ve Borsellino'nun maf-
yayı çökertmesiyle coşup, suikaste uğramalarıyla 
hüzne gömülüyoruz. Galilei selamlanırken  bilimsel 
yöntemin ve optik biliminin kurucusu İbnu'l Hey-
sem'in görmezden gelinmesi ise benim açımdan 
hafif dozda kültürel bağnazlık. 
Bütünlükten uzak broşür ve dokümanlarla çocuk  
eğitilir sananların şapkadan özgünlük ve Şerlok 
çıkaran muhterem İtalyanlardan öğreneceği çok 
şey var. Ne çocuk küçümsemeye gelir, ne de çocuk 
zihni. Aman duymasın sizi Profesör Moriarty! 
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Bu resimli kitap, iyi bir fikirden, iyi kurgulanmış bir hikâyeye giden engebeli 
yolu aydınlatıl ırken; yazarın sözcükler, vurgular, ritim ve bir bütün olarak dil 
üzerine nasıl düşündüğünü de gözler önüne seriyor.

Bir yazar için iyi bir fikir, harika bir başlangıçtır. Ama bazen iyi bir fikrin devamı hiç 
de hayalinizdeki gibi gelişmeyebilir. Özellikle de araya uçan kediler, dökülen kahveler, 
kâğıt yiyen salyangozlar, zırt pırt içeri dalan çocuklar ve uzun bir yaz tatili girerse.
İşte, Gelmiş Geçmiş En Kötü Kitabım’ın anlatıcısının başına da bu geliyor. Yazarımız 
büyük bir hevesle yeni hikâyesini yazmak üzere bahçesindeki kulübeye, inzivaya çe-
kiliyor. Kafasında, düzenbaz sinsi bir timsah ve başlarına gelen felâketten habersiz iki 
çocuklu bir aile canlandı bile. İlk cümleleri kâğıda dökerken bir yandan da maceralı 
kurgunun gerilimini nasıl tırmandıracağını düşünüyor. Öyle ya o hem heyecanlı hem 
kafiyeli bir hikâye yazmak istiyor. Ama gizemli cümleler kurmak ve kafiyeli sözcükler 
bulmak, o kadar da kolay değil. Bu yüzden beğendiği ya da tersinden düzeltmek is-
tediği cümlelerle ilgili not tutmakla kalmıyor, kafiyeli sözcükler için uzun listeler de 
oluşturuyor. Gerçekten de çalışkan biri olduğu hemen anlaşılıyor. Ama en çalışkan 
yazarların bile başına aksilikler gelebiliyor. Üstelik bazen yazma sürecini aksatan ta-
lihsizlikler değil, gündelik hayatın ta kendisi oluyor. En azından bizim yazarın,  bazen 
kendine bir kahve yapması bazen kediyi beslemesi bazen de ailesiyle birlikte tatile 
gitmesi gerekiyor. Tabii hep tekrar hikâyesinin başına oturuyor ama sıvışmak için 
fırsat kollayan ilham perisi çoğunlukla alıp başını gitmiş oluyor...

Neyse ki sonunda yazar hikâyesini bitiriyor. Ama bu mutlu gelişme, 
mutlu son anlamına gelmiyor. Sonuçta bir kitabın -gelmiş geçmiş en 
kötü kitap dahi olsa- kitap hâline gelmesi için hikâyenin yazılmış olması 
yetmiyor. Zaten yazarımız da önce hikâyesini resimlendirmek için illüst-
ratör bir arkadaşıyla anlaşıp işbirliği yapıyor. Ardından onunla birlikte 
yayıncıyla görüşüyor. Tabii bu süreçte de aksilikler eksik olmuyor; buna 
bir de yaratıcı fikirlerin çatışması eklenince hikâyenin başkahramanı 
timsah birkaç kez dönüşüm geçiriyor. Ama çizerin su aygırına ve editö-
rün dinozoruna karşı mücadeleyi sonunda yine de timsah kazanıyor. En 
azından yazar, kitap matbaadan gelinceye kadar öyle sanıyor…
Kısacası, Gelmiş Geçmiş En Kötü Kitabım, yazma ve yayımlama ile il-
gili birçok meseleye değinip bir kitabın oluşum süreciyle bir yazarın 
çalışma/yazma serüvenini tek kurguda birleştiriyor. İyi bir fikirden, iyi 
kurgulanmış bir hikâyeye giden engebeli yol aydınlatılırken, bir yazarın 

Timsah olmak kolay, su aygırına 
dönüşmek asıl mesele Yazan: 
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sözcükler, vurgular, ritim ve bir bütün olarak dil üze-
rine nasıl düşündüğü de gözler önüne seriliyor. Süreç 
küçük okuru yormadan, ayrıntılara boğmadan, mizahi 
bir bakış açısı ve sade bir dille aktarılırken yazarın 
gündelik hayatından da kesitler içeriyor. Metinde 
karşımıza çıkan, çizimlerde canlanan yazar hiç de bu 
meslektekilere sıkça atfedilen gizeme sahip biri değil. 
Şaşırtıcı derecede sıradan, senin benim gibi bir insan 
olması onu gerçek ve inandırıcı kılıyor. Kedisini bes-
leyen, kahvesini yudumlayan, hamakta uyuyakalan 
bir aile babası o. Onu yazar yapan kafasının üstünde 
sürekli gezdirdiği düşünme balonundan başkası değil. 
Sonuçta bir yazarın aklı fikri hikâyesinde, kahraman-
larında olur genellikle.
Ve bu kahramanlar ete kemiğe bürünüp bir macera-
nın hakkından geldikten sonra da onları hararetle, 
kıskançlıkla savunur. Özellikle de çizerin, editörün 
ve tasarımcının fikirleri, yazarın hayalindeki kitapla 
uyuşmuyorsa…
Gelmiş Geçmiş En Kötü Kitabım, bir kitabın arkasın-
daki aktörleri görünür kılmakla kalmıyor, resimlendir-
me, düzelti, matbaa süreçlerinin inceliklerine de de-
ğiniyor. Ama nihayetinde kitabın anlatıcısı yazar. Bu 
yüzden olsa gerek çizerin, editörün ve tasarımcının 
emeklerini, yaratıcı katkıdan ziyade müdahale olarak 
görme eğiliminde. 
Konu edilen bir resimli kitabın oluşum süreci olma-
saydı buraya takılmayacak, hikâyenin samimiyeti ve 
ironisiyle uyuştuğu fikrinde ısrar edecektim. Ama 
“Neyse, söylenmeyeceğim. Sonuç olarak kitap böyle 
hazırlanır. Ekip çalışmasıyla…” satırlarına rağmen, çi-
zerin hakkının yeterince verilmediğini düşünüyorum. 
Bir resimli kitabın oluşumunda çizerle yazarın payı-
nın eşdeğer ve ikisinin de hikâyenin yaratıcı sahipleri 
olduğu daha güçlü ifade edilebilirmiş en azından…
Ama belki de yanılıyorum. Çünkü yazılan ile basılan 
hikâye arasındaki açıyı sadece aksilikler ile açıklamak 
mümkün değil. Yazar, bu yolla tüm bireysel ve o ölçü-
de de anlaşılır hayal kırıklığına rağmen, kitabı kitap 
yapan ekip arkadaşlarına selam çakıyor. Eğlenceli 
üslubu ve sevimli çizimleri ise bu ekip işinin çocuk 
okur tarafından zevkle takip edilip temel hatlarıyla 
anlaşılmasını sağlıyor.

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 
Çizimlerin ifade gücü  

Çeviri 
Baskı ve kâğıt kalitesi 

Şirin mi şirin, küçük mü küçük 

Kalamus köyü, el yazması kitapları 

ve dillere destan yazıcılarıyla ünlü. 

Birbirinden güzel hikâyeler, masallar 

bu yazıcıların ellerinde kitaplara 

dönüşüyor. Köyün kalemleri de kalem 

tamircisi Papir Usta’ya emanet. 

Kalamus halkının bu mutlu hayatı 

bir yabancının köye gelişiyle biraz 

değişecek. Bakalım Papir Usta bu 

işe ne diyecek?

Kalem Dağı, Nilay Dalyan’dan çağdaş 

bir masal, keyifl i bir hikâye.

Okuyan Fil serisi 

okumaya yeni başlayan 

çocuklara kitap ve 

okuma sevgisi 

kazandırmak için 

tasarlandı. Çocukların 

kendi okuma deneyim-

lerine başlarken 

kolaylıkla okuyabile-

cekleri seviyelere 

ayrılmış olan Okuyan 

Fil serisi, yepyeni 

dünyaları keşfe çıkan 

minik okurlara bu 

yolculukta eşlik ediyor.
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Uçan kuşla yarışan yaman tavşanlar 

ve çekirdek getiren leyleklerle tıkır 

tıkır tekerlemeler. 

Söylemesi eğlenceli, birbirinden 

neşeli tekerlemelerle hem gülecek 

hem de hayal gücünün rengârenk 

dünyasında bir yolculuğa 
çıkacaksınız.

Okuyan Fil serisi okumaya yeni başlayan 
çocuklara kitap ve okuma sevgisi kazandırmak için tasarlandı. Çocukların 

kendi okuma deneyim-
lerine başlarken kolaylıkla okuyabile-cekleri seviyelere ayrılmış olan Okuyan 
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Öldüğümüzde ne olur? Bizden bağımsız bir ruhumuz var 
mıdır? Varsa, ölünce nereye gider, ne yapar? Kaç gramdır? 
Bu dünyadan fiziksel olarak ayrıldığımızda gittiğimiz bir yer 
var mı? Yoksa sadece yok mu oluruz? Başka bir formda geri 
dönebilir miyiz? Ya bizimkine paralel başka dünyalar varsa 
ve oradaki biz hâlâ yaşıyorsa?

İnsanın kendini bildiği andan bu yana kafa yorduğu, 
tüm üstyapılarını; kültür, sanat, din, bilim ve diğer-
lerini üzerine kurduğu en temel meselelerinden biri 
olan “ölüm”, yetişkinler için bile baş edilmesi güç bir 
deneyimken çocuksanız, işler, biraz da ebeveynleri-
nizin meşrebine göre epeyce karmaşık hâle gelebilir. 
Dini bütün bir büyükbabanın torunu ve parçacık 
fiziği çalışan iki bilim insanının oğluysanız misal, 
cennetle kuantum fiziği arasında bir seçim yapma-
nız gerektiğinde hangisini seçeceğiniz, kayıp ve 
kederinizle baş etmeye çalışırken önünüzde bam-
başka yollar açabilir. Şanslıysanız, 6’ıncı sınıf öğ-
rencisi Albie’nin geldiği durağa, çok yıl ve çok yola 
ihtiyaç duymadan varmayı umabilirsiniz: 
“Papazın bana verdiği kitapta yas tutmanın beş ev-
resi olduğu yazıyordu ama bence sevdiğiniz birini 
kaybettiğinizde takip edeceğiniz bir grup adım yok. 
Elinizden tek gelen baş etmenin bir yolunu bulabilme-
yi umut etmek.”
Eski sorulara yeni cevaplar arayan küçük Albert 

İmkânsızı deneyerek 
mümküne ulaşmak

Yazan: Alev Karakartal
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Stephen’in alışılmadık hikâyesi; Albie Bright’ın 
Sayısız Dünyası, Ceren Ceylan’ın çevirisiyle Bilgi 
Yayınlarından Türkçeye kazandırıldı. Kitap, bir bi-
lim insanı olan, hayranlık duyduğu annesini hızla 
ilerleyen hastalığı sonucu kaybeden Albie’nin, onu 
yeniden görebilmek umuduyla çıktığı zamanı ve 
mekânı aşan yolculuğunu, çocuk kitaplarında sık 
görmediğimiz bilim/bilimkurgu ve fantezi dünya-
ları arasında gezinerek ve sürükleyici bir anlatımla 
hikâye ediyor. 
Annesini toprağa verip evlerine dönerken tıpkı onun 
gibi bir bilim insanı olan babasının, ölen kişinin 
nereye gittiği sorusuna kuantum fiziğinden bahsede-
rek verdiği cevap, küçük Albie’nin kafasında “muhte-
şem” bir fikir ve yeşeren bir umuda neden olur: “Bir 
düşünsene Albie. Eğer bu teori duvardaki iki delikten 
aynı anda geçen tek bir atom için geçerliyse seninle 
benim için de geçerli. Hepimiz atomlardan oluşuyo-
ruz. Annenin kanseri, vücudundaki bir tanecik bozuk 
hücreden kaynaklanıyordu ama kuantum fiziğine 
göre bunun gerçekleşmediği, annenin kanser olmadı-
ğı, bugün hâlâ hayatta ve yanımızda olduğu bir para-
lel evren var…. Düşünmesi bile güzel, değil mi?”
İronik şekilde ismini Genel Görelilik Kuramı’nın 
yaratıcısı klasik fizikçi Albert Einstein ile paralel ev-
renler fikrini sonuna dek savunan fizikçi, astronom 
Stephen Hawking’in adlarının birleştirilmesinden 
alan Albert Stephen, yaptığı araştırmada, babasının 
“onun için” yazdığı kitapta aradığını bulur, “Schrö-
dinger’in Kedisi”ni…
Kuramdaki kedi için aday da hazırdır: Komşunun 
anti sosyal davranış bozukluğu teşhisi konmuş, 
psikopat kedisi Dylan. Artık, kitaptan yola çıkarak 
oluşturduğu “Kuantum Muz Teorisi”ne uygun olarak 
annesinin kuantum bilgisayarı, radyasyonu ölçen 
geiger sayacı ve çürümeye yüz tutan bir muzdan 
oluşturduğu deney setini kendi üzerinde uygulayıp 
annesini yeniden görebileceği paralel bir evrene 
yolculuk başlayabilir. 
Albie, her biri kendi yaşadığı evrenden küçük farklı-
lıklar gösteren paralel evrenlerden birinde kötü ikizi, 
diğerinde parlak zekâlı kız çocuğu kopyasıyla anne-
sini ararken, her seferinde sürekli çalışan ve ona çok 
ihtiyacı olduğu hâlde bir türlü evde olmayan baba-
sıyla karşılaşacaktır.  Böylece “her şeyi açıklayabilen” 
ama onunla konuşmaya ayıracak zamanı olmayan 

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

adamın çaresizliğine, acısını unutmak için sarıldık-
larına, becerdikleri ve beceremediklerine, bazen de 
bir ammonit fosili ve uçurtma çıtasıyla yarattığı mu-
cizeye tanık olurken bir yandan da tüm seçenekler 
arasında kendine ve kendi yolunu bulmaya bir adım 
daha yaklaşır. 
Kitapları yirmiden fazla dile çevrilmiş, ödüllü bir 
çocuk kitapları yazarı olan Christophen Edge’in, Al-
bie Bright’ın Sayısız Dünyası’nda zor bir işin altından 
başarıyla kalktığını söylemek gerek. Kitap, çocuklara 
anlatması ve kavraması güç olabilecek astronomi, 
fizik, matematik ve özellikle de kuantum fiziğine ait 
bilimsel bilgi ve kavramları felsefe, bilimkurgu hatta 
biraz da fanteziyle harmanlamak gibi güç bir işi; 
temiz bir dil, sadeleştirilmiş anlatım, doğrudan oku-
ra hitabet sayesinde sağlanan samimiyet ve yakınlık 
duygusunu eşliğinde, komik ve hüzünlü bir hikâye 
içinde maharetle başarmış. Kimi kavramları “su-
landırılmasına”, bilimsel bazı hatalar ve abartılara, 
paralel evrenler arasında kurulan iletişim gibi “feci 
şekilde yanlış kullanımlara” karşı sanatsal özgürlük 
kartını öne sürerken mazeretini cebinde, tanığını da 
yanında getirmiş: “Eğer kuantum fiziğini anladığını-
zı düşünüyorsanız, kuantum fiziğini anlamamışsınız 
demektir” (Richard Feynman)
İçinden kozmik ışınlar, karanlık madde, CERN, 
Büyük Patlama, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, para-
lel evrenler, kuantum fiziği, kara delikler, atomlar, 
parçacıklar, süpernova patlaması, Schrödinger’in 
Kedisi, galaksiler, bulutsular,  çoklu evren teorisi, 
Isaac Newton, Üç Hareket Yasası,  klonlama, soğuk 
füzyon, Higgs bozonu, kromozomlar, dolanıklık 
teorisi ve başka bir sürü mucizevi, olağanüstü şey 
geçen; Birleşik Krallık’ın önemli ödüllerinden Car-
negie Madalyası adayı  roman, sadece çocuklara 
değil, ebeveynlerine de sesleniyor. Bu sayede, yakın 
gelecekte daha çok konuşulacağı kesin olan kuan-
tum fiziğini “biraz daha anlıyormuş gibi yapabile-
cekleri” gibi, kocaman uzayın bir köşesinde dönüp 
duran minicik bir gezegendeki sınırlı ömrü “neye 
tükettikleri”ne dair bir sorgulamaya girme ihtimali 
de oluşursa, ne ala…
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Can bir sabah uyandığında kendini devcileyin 
bir böceğe dönüşmüş olarak bulur... Yok, bu 
başka bir kitaptı. Bahsedeceğim kitabın ana ka-
rakteri Can bir sabah, pek de şaşılmayacak bir 
biçimde, ansızın bir heykele dönüşüverir. Şa-
şılmayacak bir durum, çünkü ailesi onun “uslu 
çocuk” fikrinin mükemmel bir örneği olması 
için ne gerekirse yapmış.
Bahsettiğim kitabın adı Uslu Çocuk, hikâyesi 
de şöyle: Ünlü ve çok başarılı bir doktor olan 
Bayan Uysal ile muhteşem ve çok başarılı Bay 
Uysal çifti, oğulları Can Uysal’ın kendilerine 
benzemeyeceğinden endişelidir. Uysal çifti, ço-

cuklarının da 
kendileri gibi 
çok başarılı 
ve uysal ol-
ması için elle-
rinden geleni 
yaparlar. Koş-
mak korkunç 
bir şeydir 
mesela, Can, 
koşmasın 
isterler. Gürül-
tüye katlana-
mazlar, Can, 
bağırmasın 
isterler. “Şunu 
yapma Can, 
bunu yapma 
Can, Can’lık 
yapma Can” 

uyarılarını dinleye dinleye çocuk sonunda hiçbir 
şey yapamayacak, tek adım bile atamayacak hâle 
gelir ve işte bir sabah ailesi onu heykele dönüş-
müş olarak buluverir. 
Çocukları korkutmak için yaramazlık yaparsan 
taş olursun denir ya bu kitapta kaderin (ya da 
edebiyatın) bir cilvesiyle yaramazlık yapmamak 
için taş olan bir çocuk var. Gerçek bir çocuk ol-
mayı ancak söz dinleyip uslu davrandığı zaman 
hak edecek Pinokyo’ya ve aynı mesaj kaygısıyla 
yazılmış benzer ibret öykülerine, “ne dilediğinize 
dikkat edin” dercesine karşı bir yorum getiriyor. 
Zira bugün kendini taştan bir heykel gibi hisse-
den bir çocuk yarın bir kendini bir böcek gibi de 
görebilir.
Pedagoji eğitimi almış Katalan bir yazar olan 
Fran Pintadera, ebeveyn-çocuk ilişkilerinin ve 
yaşanan sorunların evrensel olduğunu kanıtla-
yan, minik ve trajikomik bir eser ortaya çıkarmış. 
Anna Gomez’in çizimleri şeker gibi renkleriyle 
çocuksu bir havaya sahip olsa da kitap her yaştan 
okura, hatta daha ziyade yetişkinlere hitap ediyor. 
Özgürce koşup oynamak isterken kendini uysal 
bir yetişkine dönüşmüş bulan, hareket alanı ve 
ifade olanağı kısıtlı bireyler de bu kitaptan pay 
çıkaracaktır. Çocuklardan ve çocukluğumuzdan 
öğreneceğimiz çok şey var.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Uslu Çocuk
Fran Pintadera

Resimleyen: Anna Gomez
Türkçeleştiren: Ayşegül Utku Günaydın

Uçanbalık Yayınları, 40 sayfa

Bir uslu çocuk
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Yazan: Sanem Erdem

Katalan yazar Fran Pintadera, ebeveyn-çocuk ilişkilerinin ve yaşanan sorunların 
evrensel olduğunu kanıtlayan, minik ve trajikomik bir eser ortaya çıkarmış.
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Wohlleben, doğayı anlatan her kitabın verdiği ortak hissi yaşatıyor okuruna. 
Biz insanlar bu şahane gezegende, züccaciye mağazasına dalmış fil gibiyiz.

Peter Wohlleben’ın kitabı uzun bir ada sahip: Ağaçların Nasıl Konuştuğunu Du-
yuyor musun? Ormanda Küçük Bir Keşif Gezisi… Kitap Kurdu Yayınlarından çıkan 
eseri, Almanca aslından Ümit Soylu çevirmiş. Çok nadir rastlanan birkaç sözcük 
tekrarı dışında, kitabın Türkçesi neredeyse kusursuz. Okur, gezinin küçük diye ni-
telenmesine aldanmamalı, şahane görseller eşliğinde ormanı dip köşe dolaşmaya 
hazır olmalı. 
Wohlleben, ormancılık okumuş ve ömrünün yirmi üç yılını orman idaresinde çalı-
şarak geçirmiş. Emekli olduktan sonra da bir orman akademisi kurmuş. Bildiklerini 
ve orman sevgisini başkalarına, özellikle de çocuklara aktarma gayreti takdire şa-
yan. Wohlleben, kitabının hemen ilk paragrafında ormanın heyecan verici olduğunu 
belirtiyor ve bir ağaç yığınından çok daha fazlası olduğunu söylüyor.

Kitapta doğayı iyi tanıdığını düşünenlerin bile öğrenip şaşıracağı 
bilgiler var. İşte bunlardan biri: Bazı yangınlar, bazı ormanlara 
zarar vermez, tam tersine yarar sağlar; Kuzey Amerika’da bulu-
nan kimi iğne yapraklı ağaçlar, kabukları çok kalın olduğundan 
yangınlarda yanmazlarmış. Bulundukları ormanlarda sık sık çı-
kan örtü yangınlarında alevler sadece otları ve çalıları yakarmış. 
Bu sayede zeminde, çam tohumlarının filizlenebilecekleri yer 
açılırmış. İçinde tohum taşıyan kozalakların açılabilmesi için bu 
yangınlar gerekliymiş. 
Ormandaki ağaçlar pek çok hayvanın yuva ihtiyacını karşılıyor. 
Tabii bazıları, hayallerinin evine kavuşmak için epeyce çaba har-
camak zorunda kalıyor. Gözüne kestirdiği ağacın gövdesine önce 
küçük bir delik açan sonra da birkaç ay bekleyen ağaçkakan 
gibi… Açılan delik sayesinde ağacın gövdesine yerleşen mantar-
lar deliğin etrafındaki odunu çürütecekler. Bundan sonra ağaçka-
kan inşaat faaliyetine daha rahat biçimde devam edebilecek. 
Ağaçkakanın bu yaptığı, belki ağaçların hoşuna gitmiyordur ama 
canlarından bezmedikleri de kesin. Yoksa tepkisiz kalmazlardı. 
Çünkü düşmanlarına karşı elleri kolları bağlı değil; kendilerini 
savunmak için yapabildikleri çok şey var. Örneğin kabuklarına 

Harikalar yığını Yazan: Toprak Işık
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dadanan böcekleri 
salgıladıkları reçine 
ile etkisiz hâle getire-
biliyorlar. Ya onlara 
musallat olan minicik 
bir böcek değil de ko-
caman bir zürafa ise… 
Onu da mı reçine ile 
tutsak alacaklar? O 
zaman da zehir salgılı-
yorlar. Zehir yapraklara 
ulaşınca, zürafa karnını 
tam doyuramadan 
sofrayı terk etmek zo-
runda kalıyor. Peki öğü-
nünü tamamlamak için 
komşu ağaca mı geçi-
yor? Hayır, metrelerce 
uzaktakilerden birini 
ziyaret ediyor. Çünkü 
ilk ağaç, nasıl beceri-
yorsa yakındakilere de 
haber uçuruyor. Onlar 
da zürafa kendilerine 
gelmeden yapraklarına zehir salgılamış oluyorlar. 
Acaba ağaçlar bu haberleşmeyi, toprağın altında, 
mantarların yardımı ile kurdukları İnternet benzeri 
ağ üzerinden mi gerçekleştiriyorlar? Yoksa o ağın 
tek işlevi, yeterince fotosentez yapamayan akrabala-
rına glikoz ulaştırmak mı? 
İnternet ağı, toprak altından besin yardımı ve daha 
burada sıra gelmeyen nicesi… Kısacık bir yazıyla 
tümünü açıklamak olanaksız. Merakını doyurmak is-
teyen kitabı okumak zorunda. Hem böylece tanıdığı 
hayvanların dedikodularından da haberdar olabilir. 
Zarafet şampiyonu geyiklerin tuvaletlerini oldukları 
yere yaptıklarını ve kirlettikleri otları tiksinmeden 
yediklerini öğrenmek okura biraz hayal kırıklığı ya-
şatabilir. Oysa bir yaban domuzu asla tuvaletini ya-
şadığı yere yapmıyor. Hatta yatağına gitmeden önce 
üzerindeki çamurları da özenle temizliyor. Peki ya 
evcil domuzlar? Onlar neden o kadar pis görünüyor-
lar? Çünkü insanlar onlara tuvaletleri ile yataklarını 
ayırabilecek kadar yer vermiyor. 
İnsanın kitaptaki bilgilerin peşinden ormana gi-
desi geliyor. Bunu yapan, kurtlardan önce kenelere 
karşı önlem almalı. İlki büyük olasılıkla ormanda 

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği

Konunun işlenişi 
Görsel kullanımı 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

rastladığı insanla 
hiç uğraşmayacaktır. 
İkincisi ise patikaların 
kıyısındaki ağaç ya da 
çalıların dallarında, 
geçenin üzerine at-
lamaya hazır pusuya 
yatmış olacaktır.
Bayağı alakarga kışın 
yiyeceği kozalakları, 
yazın toprağa gömer. 
Zamanı geldiğinde 
üzerleri karla kaplıy-
ken bile onları bir ke-
rede bulur. Yiyeceğin-
den kat kat fazlasını 
toprağa gömmüştür. 
Bu sayede her sene 
ormanda yeni filizler 
yetişir. Kim bilir belki 
bu karga biz insanlar 
gibi değildir. Onu 
besleyen doğaya karşı 
kendini sorumlu his-

settiği için, aldığından fazlasını geri veriyordur. 
Dolu dolu bir kitap bu. Yazar, eserinin son parag-
rafını bile bilgi vermek için kullanmış; Almanya’da 
şehirlerdeki evlerin çatılarında kovan sayılarının 
neden arttığını açıklamış. Okuduğumuz her kitap 
bizim için bir dostla buluşmak gibidir. Ayrılırken 
üç beş veda cümlesi bekleriz. Yazar, eserine zengin 
kalkışı yaptırmış. Son söz niyetine de bir şeyler söy-
leseydi iyi olurdu. 
Wohlleben, doğayı anlatan her kitabın verdiği or-
tak hissi yaşatıyor okuruna. Biz insanlar bu şahane 
gezegende, züccaciye mağazasına dalmış fil gibiyiz. 
Dünya’nın durumu çok ümitsiz. O kadar çaresiz ki 
kurtulabilmek için onu bu hâle getiren biz insanla-
rın yardımına ihtiyacı var. Böyle kitapların gençlere 
ulaşması, şanssız gezegenimizin zayıf kurtuluş haya-
lini az da olsa gerçeğe yaklaştırabilir. 
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a Gökçe Yavaş Önal’ ın yalın ama bir o kadar da küçük ayrıntılara 
önem veren çizimleri, doğrudan konuşma diliyle kaydedilmiş 
inandırıcı diyaloglarla güçleniyor.

Mizah, en büyük gücümüzdür. Çocukken 
kendimizle dalga geçmek, doğal yaratıcılığımızı 
sahiplenmek daha kolay gelir. Filtresiz, maskesiz 
konuşur ve davranırız. Zamanla “büyükler” 
kurallarını öğretir ve neyin, ne zaman, nasıl 
söylenmesi gerektiğini önemsemeye başlarız. 
Bazılarımız ise buna direnir ve hepimize mizahın 
önemini anımsatır. Elimizde, tam da bunu yapan 
bir çizerin kitabı var bu kez. Gökçe Yavaş Önal, 
İçimdeki Buhranlar’la zor anları incelikle karşımıza 
getiriyor.
Desen Yayınlarından çıkan İçimdeki Buhranlar, 
illüstrasyon çalışmalarından tanıdığımız Gökçe 
Yavaş Önal’ın ilk karikatür kitabı. Önal’ın gündelik 
hayatından belli anlara odaklanan kitap çizgilerle 
kurulu bir öykü kurgusuna sahip.  Genç bir kadın 
ve anne olarak koşturmalı modern zamanlarda 
hissettiği çelişkileri, keskin gözlemlerini resmeden 
Önal; korku, endişe, hayal kırıklığı, öfke gibi zorlu 
duyguları dahi gülümseten bir çerçeveyle sunuyor.
Gökçe Yavaş Önal’ın yalın ama bir o kadar da  
küçük ayrıntılara önem veren çizimleri, doğrudan 

Modern zamanlara 
mizahlı bakış

Yazan: Özlem Toprak
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konuşma diliyle kaydedilmiş inandırıcı diyalog-
larla güçleniyor. Çizerin en büyük meselelerinden 
biri sahici iletişim. Ön yargılar, dedikodu, boş 
konuşmalar karikatürler içerisinde ağırlıklı yerini 
hemen belli ediyor. Toplumsal cinsiyet kimliğini 
de ustaca işleyen Önal, toplumun kadına yüklediği 
rolleri, mükemmellik beklentisini, hayatın koştur-
ması içerisinde güme giden incelikleri tek tek kay-
dediyor. Genç bir kadın ve anne olarak boğulduğu 
zamanları, yetişememe kaygısını, sevdiklerine dair 
endişe, korku, takıntı ve fobilerini büyük bir cesa-
ret ve dürüstlükle aktaran Önal, sunduğu sahne-
lerin karşılığını kitabı eline alanlardan da dolaylı 
olarak talep ediyor. Çünkü bu çizimlere baktıkça 
kendi zorlandığımız, utandığımız zamanları hatır-
lamamak mümkün değil. Tatilde dinlenemeyenler, 
rutin içerisinde boğulanlar, takıntılarıyla dünyası 
kararanlar, evden çalışırken iradesiyle sınananlar, 
kısacası hepimiz için bu çizimlerin söyleyeceği bir 
şeyler var. Çizerin ailecek Paris’e taşınmayı hayal 
ederken neye niyet neye kısmet hesabı kendilerini 
Ağrı’da bulma hâlleri ise kitabın gülümsetirken 
düşündüren en tatlı bölümlerinden biri.
Büyük şehir hayatının kaosu, trafik ve çoklu 
sorumluluk keşmekeşi, otomatikleşen hayat, 
inceliğe duyulan özlem öne çıkan temalardan 
bazıları. Çocuklu hayatın zor ve komik yanlarını 
da açıklıkla resmeden Önal, bu vesileyle minik bir 
kızın şahane portresini de hediye ediyor okura. 
Mükemmel annelik klişelerini ters yüz eden 
çizer, onun yerine aslında hepimizin yaşadığı 
hakiki anları gösterirken, kendimizi boş yere 
hırpalamamız gerektiğini de kulağımıza fısıldıyor 
âdeta. 
ZOR ZAMANLAR NE ÖĞRETİR?
Kitabın sonlarına doğru, hâlen günlük hayatımızı 
esir alan pandeminin izlerini görmek mümkün. 
Covid-19 virüsünün yaydığı korku ve çaresizliği, 
zorunlu karantina ile başa çıkma mekanizmaları-
nı incelikle işleyen Önal, sosyal mesafelenmenin 
karşısına gerçek iletişimin sarsılmaz gücünü yer-
leştiriyor. Bu iletişim ise karşımızdakinden önce 
kendimizi tanımayı, benliğimize gücümüz kadar 
zayıflıklarımızla sahip çıkmayı dayatıyor. Bir yan-
dan da bu olağanüstü dönemin hissettirdiği yal-
nızlaşmayı, aidiyet eksikliğini, durmak bilmeyen 

Çizimlerin ifade gücü 
İçerik 

Grafik tasarım 

kaygıyı paylaşılır ve anlaşılır kılıyor. “bir tek ben 
tuhaf değilmişim,” hissiyle doluyoruz. 
1984’te İstanbul’da doğan Gökçe Yavaş Önal, 
üniversitede resim eğitimi aldı. Uzun süre tuval 
ve yağlı boyayla uğraşan Önal, zamanla kendini 
illüstrasyonla daha iyi ifade edebildiğini fark 
ederek bu alana yöneldi. Çizer, hâlen çocuk 
kitapları resimliyor ve çeşitli dergiler için çizimler 
yapıyor. 
Çalışmalarına hayatından küçük sahneler içeren 
karikatür kitapları ve çizgi romanlarla devam 
etmek isteyen Gökçe Yavaş Önal, İçimdeki 
Buhranlar’la tiryakilerini yaratacak bir ilke imza 
atmış. Küçük büyük herkesin gülümseyerek 
okuyacağı kitap, pek çok gerekli konuşmayı, 
yapıcı tartışmayı da başlatabilecek içeriğe sahip. 
Yeter ki biz de dürüst olmaya ve kendimizle dalga 
geçebilmeye hazır olalım. Bir de şefkat ve özeni 
unutmayalım. Belki hiçbir şey değişmeyecek 
ama biz bütün zorluklara rağmen hayatın hakkını 
verdiğimizi hissedeceğiz…
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Salgın gündeme geldiğinde, başlangıçta en çok 
yaşlılar konuşulmuştu. Sanki her şey onlar suçuy-
muş, hastalık onlar yüzünden yayılıyormuş gibi 
davranmaya başlamıştı insanlar. Tavırlarının ne 
kadar onur kırıcı olduğunu ve bir gün kendilerinin 
de yaşlanacaklarını düşünmüyorlardı. Gerçi, sal-
gın öncesinde de yaşlılık kavramı, hep bir sorun 
gibi anılırdı toplumumuzda zaten. Ailenin temel 
dayanağının saygı ve sevgi olduğu sıkça söylenir 
ama bu, bana hep yalan gibi gelir.  
Benzetmem yanlış anlaşılmaz umarım, Frida ile 
Mandalina yaşlılık meselesini tekrar düşünmeme 
neden oldu. Will Gmehling’in yazdığı, Anna Hög-
lund’un resimlediği ve Çağla Vera Kılıçarslan’ın 
Türkçeleştirdiği kitap, Ginko Çocuk tarafından 
Ocak ayında yayınlandı. Frida bir hayvan barı-

nağında yaşayan, 
tahminen 12 yaşla-
rında, tüyleri dökük, 
yorgun bir köpek. 
Hayattaki en büyük 
arzusu dağ, bayır, 
yeşillik bir yerde 
kalan hayatını devam 
ettirmek. Biraz sevil-
mek, ilgi görmek ve 
insanlarla arkadaşlık 
edebilmek istiyor. 
Frida’nın bu hayalini 
gerçekleştirmek için, 
arkadaşları daha 
bakımlı görünmesi 
gerektiği konusunda 

hemfikirler. Üstelik Frida’yı biraz makyajla gençleş-
tirebileceklerine inanıyorlar. Hayvan barınağının 
yetkilisi Bay Mascarpone de onlarla aynı fikirde ve el 
birliğiyle “güzelleştiriyorlar” Frida’yı...
Ertesi gün hayvan barınağına, küçük kızları Manda-
lina ile Faigenbaum ailesi geliyor. Yaşadıkları ıssız 
yerde onları hem korusun hem ahbaplık etsin diye bir 
köpek aradıklarını söylüyorlar. Bay Mascarpone’ye 
göre Frida bu iş için biçilmiş kaftan. Zaten Frida ve 
Mandalina da ilk görüşte âşık oluyorlar birbirlerine. 
Hikâyenin hızla mutlu sona doğru gittiğini düşünü-
yorsunuz ama maalesef öyle olmuyor. Tüyleri daha 
parlak görünsün diye boyanan Frida’nın, ilk yağmur-
da bütün boyası akıyor, yaşlılığı ortaya çıkıyor. Bay 
ve bayan Faigenbaum, öfkeyle barınağa tekrar gidi-
yor ve Frida’yı bırakmak istiyorlar. Fakat sonunda, 
kızlarının Frida’ya olan sevgisini fark edip bu istekle-
rinden vazgeçiyorlar. 
İnsanlar, çoğu zaman büyümelerine şahitlik etmek, 
kimi zaman da beraber büyümek için yavru hayvan-
ları sahiplenmeyi tercih ederler. Evet, yavru kedinin 
şımarıklığı, tatlılığı sizi cezbeder. Hatta sosyal med-
yada bol bol “like” almanızı da sağlar belki. Ama 
bir can yoldaşı olmak için bunlar yeterli mi? Frida 
ile Mandalina, bir hayvanı sevmek, onunla yoldaş 
olmak için yaş ya da fiziksel durumun önemsiz ol-
duğunu, sadece koşulsuz sevginin yeterli olduğunu 
hatırlatıyor bize.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Frida ile Mandalina
Will Gmehling

Resimleyen: Anna Höglund
Türkçeleştiren: Çağla Vera Kılıçarslan

Ginko Çocuk Yayınları, 32 sayfa
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Yazan: Adalet Çavdar

Mandalina gibi barınaklarda arayın can yoldaşlarınızı, petshoplarda değil!
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Teddy, özel bir köpek. İnsanların konuşmalarını 
anlayabiliyor. Shakespeare, James Joyce, Yeats, 
Wordsworth, Babbitt, Billy Collins dinleyerek 
büyümüş bir köpek sözcükleri anlamasın da kim 
anlasın... Teddy’nin tek yeteneği bu da değil. O, 
konuşabiliyor! Sylvan’ın açıkladığı gibi, onu sade-
ce şairler ve çocuklar anlayabiliyor ama...
“Sadece şairler ve çocuklar anlayabilir. Aslında 
aynıyız. O yüzden bir şair bulamazsan, bir çocuk 
bul. Unutma.” (s. 11)
Sylvan, onu bir barınakta bulup evine götüren 

bir şair; en ya-
kın dostu, can 
yoldaşı. Onun 
yokluğunda, 
tavsiyesini 
dinliyor Teddy 
ve bir çocuk 
buluyor. Aslın-
da bir değil, iki 
çocuk: Nickel 
ve Flora, iki 
kardeş. Teddy, 
onları bir kar 
fırtınasından 
kurtarıp, bir 
zamanlar Syl-
van’la paylaş-
tığı kulübeye 
getiriyor. İki 
çocuk ve bir 

köpeğin, fırtına dinene kadar, kulübede geçirdiği 
şiir tadında birkaç günün hikâyesini okuyoruz akıp 
giden sayfalarda. Bir yandan da Teddy’nin anıların-
da, Sylvan’ı tanıyor ve ikilinin yürek ısıtan dostlu-
ğunu kıskanarak izliyoruz; ta ki şairin hastalığını 
ve ölümünü öğrenene dek...
Şairin Köpeği, yaşam ve ölüm üzerine dokunaklı bir 
hikâye. Newbery Ödüllü yazar Patricia MacLachlan 
ölüm gibi can yakıcı bir konuyu incelikle işlemiş. 
Sadece ölümü değil, sevdiklerinden uzak kalma ve 
geride bırakılma gibi travmatik deneyimleri de an-
latısına ustalıkla yediriyor yazar. Asla ağır, ağdalı 
bir hikâye değil bu. Aksine yerinde mizahi doku-
nuşlarla akıp giden, şiirsel bir metin. Üstelik mesajı 
da oldukça olumlu: Hayat bir döngü ve sonsuz olası-
lıklarla bize sunduğu yeni fırsatlarla devam ediyor. 
Bu döngü içinde yitirdiklerimizi hatırlamak elbette 
önemli ama yeni deneyimlere ve sevgilere de açık 
olmak gerek...
Mutlu sonla biten bu sıra dışı hikâye öylesine sa-
rıyor ki okuyanı, kurguda bizi rahatsız edebilecek 
bazı durumlar (örneğin çocukların kar fırtınasında 
yalnız bırakılmaları, anne ve babanın fazlasıyla 
rahat tutumları gibi) bile okuma keyfini bozmuyor.
Şirin Etik’in, akıcı ve anlaşılır çevirisi de küçük 
okur için önemli bir avantaj. Keyifli okumalar!
*  (s. 19)

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Şairin Köpeği
Patricia MacLachlan

Türkçeleştiren: Şirin Etik
Altın Kitaplar, 72 sayfa

Şairler ve çocuklar... Yazan: Safter Korkmaz

“Sylvan bana bir seferinde, ‘Çocuklar ufak tefek hakikatleri dile getirir.’ demişti. 
‘Şairlerse onları anlamaya çalışır.’”*
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Drew Daywalt’ın hikâyesinin ilk katmanı fantezi 
dünyasında ilerleyen basit ve eğlenceli bir oyun. 
Kim ne hayal ederse, kutunun içinde işte o olur. 
Pasta, tercihini dinozordan yana kullanıyor, May-
mun’sa kediden.
Ancak bu kedi alelade bir kedi değil; o Schrödin-
ger’in kedisi. Hikâyenin diğer katmanı fizikçi 

Erwin Schrö-
dinger’in bir dü-
şünce deneyini 
esas alıyor. Bu 
deneyde sağlıklı 
bir kedi, çok az 
miktarda radyo-
aktif madde, bir 
Geiger sayacı ve 
bir kutu zehir ile 
birlikte 1 saat-
liğine kilitli bir 
kutunun içerisi-
ne koyulur. Eğer 
sayaç radyoaktif 
maddenin azaldı-
ğını ölçerse, şişe 
kırılır, zehir de 
kediyi öldürür. 
Schrödinger’e 
göre kutu açılana 

kadar, kedi, hem canlı hem de ölü durumun bir karı-
şımı olacaktır. Kedinin canlı ve ölü hâli üst üste bin-
miştir. Daywalt, kuantum tarihinin bu meşhur dene-
yini, çocukların somut ve soyut kavramlar üzerine 
düşünebilmeleri, yaşamdaki potansiyel olasılıkları 
sorgulayabilmeleri için bir fırsata dönüştürmüş. 
Kim bilir belki hem Maymun hem de Pasta haklıdır; 
kutunun içinde bir yarı dinozor yarı kedi gizlidir!
Çizer Olivier Tallec, eserde tercih ettiği beyaz arka 
plan üzerine yalın çizgilerle okurun odağını sadece 
iki ana karakter ve metne yoğunlaştırmış. Mekân 
duygusunu biçimlendiren sınırlı sayıdaki diğer 
ögeler çizgisel hatlarla, Pasta ve Maymun ise daha 
kütlesel ve renkli betimlenmiş. Kitaptaki konuşma 
baloncuklarının, resimsel elemanlarda kullanılan 
renkleri tamamlayan zıt renklerle renklendirilmiş 
olması metin ve çizimler arasında bir köprü kur-
muş. Cümlelerin içinde büyük ve kalın harflerle 
yazılmış kimi kelimeler minik okuyucuya bizim 
üzerimize biraz daha düşün diyor. Ancak Tallec’in 
en büyük başarısı, gözlem yeteneğini karakterlere 
incelikle aktarabilmek. Maymun ve pasta afacan 
ifadeleriyle bizi oyunlarına davet ediyor.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı Kalitesi

Bir Maymun ve Pasta Macerası
Bu Kutunun İçinde Ne Var?

Drew Daywalt
Resimleyen: Olivier Tallec

Türkçeleştiren: Büşra Tarçalır Erol
Domingo Yayınları, 56 sayfa

İki arkadaş, bir düşünce deneyi
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Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

İki meraklı arkadaş, Maymun ve Pasta’nın önlerinde kapalı bir kutu, kafalarındaysa 
uçuşan bir sürü soru. Sahi kim merak etmez ki gizemli bir kutunun içinde ne 
olduğunu!
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Daha önce birçok çocuk kitabına, çizimleriyle 
hayat veren Qin Leng, kaleme aldığı ilk kitabı Çok 
Küçüğüm’de hem evin hem de okulun en küçü-
ğü olduğu için sitem eden Mimi’nin hikâyesini 
anlatıyor.
Tüm sosyal çevrelerinin en küçüğü, en kısası, en 
zayıfı olmak çocuklar için gerçekten çok zor bir 
durum. Kitapta hikâyeyi Mimi’nin ağzından duy-
mak, küçük olmayı onun örnekleriyle dinlemek 
Mimi’yle bir duygudaşlık kurmamıza sağlıyor. 
Mimi’nin kitap boyu süren serzenişlerine, arkadaş-
larından ve kardeşlerinden aslında destekleyici 
yanıtlar gelse de Mimi için bunların bir önemi yok 
çünkü deneyimler ona ait. Kitabın sonunda ise ba-

basının Mimi’ye 
sürprizi var, bir 
bebek. Mimi’nin 
kardeşi doğmuş 
ve artık en küçük 
kendisi değil! 
Mimi’nin kar-
deşi bir bakıma 
Mimi’nin bakış 
açısının değiş-
mesini sağlıyor.  
O, artık hem 
fiziksel olarak 
birinden büyük 
hem de daha 
olgun biri.
Kitap, sonu 

itibariyle sadece küçük olmaktan şikâyetçi çocuklara 
hitap etmekle kalmıyor aynı zamanda kardeş bek-
leyen çocuklara da sesleniyor. Mimi ve kardeşinin 
karşılaştığı kalp eriten sahnede, Mimi’nin kardeşini 
nasıl koruyup kollayacağını öngörebiliyoruz.
Qin Leng’in çizim tarzı bana Fransız çizer Sempé’yi 
hatırlattı. Çizimler o kadar detaylı ve eğlenceli ki 
metni okumadan da hikâyeyi takip edebiliyoruz. 
Burada enteresan bir nokta da var. Mimi karakteri, 
çizimi itibariyle kitabın başından beri pantolonlu 
ve kısa saçlı. Şövalyecilik ve saklambaç oynamayı, 
küvette yüzme yarışı yapmayı seviyor. Tıpkı diğer 
çocuklar gibi. Bu hâliyle Mimi’ye cinsiyet ataması 
yapamayız elbette, herhangi bir çocuk o. Ancak kita-
bın orijinalinde annesi bebeği gösterirken Mimi’ye 
artık kocaman bir abla olduğunu söylüyor. Mimi 
şövalyecilik oynamayı seven, saçlarını kısa kestiren, 
spor giyimli bir kız çocuğu. Ancak kitabın Türkçe 
çevirisinde abla ifadesi atlanmış ve yalnızca “koca-
man oldun” ifadesine yer verilmiş. Bunu fark edince 
gerçekten üzüldüm. Oysa yazarın burada altını çiz-
diği şey oldukça önemliydi. Umarım kitap yeni baskı 
yapar ve yeni baskısında bu hata düzeltilir. 
Çok Küçüğüm eğlenceli ve yaratıcı bir hikâye. Bakış 
açımızın hayal kırıklığına nasıl çare olabileceğini 
özgün bir yoldan ele almasıyla akıllarda kalacak.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Çok Küçüğüm
Qin Leng

Türkçeleştiren: Göyçen Gülce Karagöz
abm Yayınları, 44 sayfa

Mimi, küçücük ya da kocaman
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Yazan: Hazal Baydur

Tüm sosyal çevrelerinin en küçüğü, en kısası, en zayıfı 
olmak çocuklar için gerçekten çok zor bir durum.
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Merakla yaratıcılık birleştiğinde, bunlara sabır ve 
kararlılıkla çalışma isteği eklendiğinde insanlığa 
bırakılan şahane izleri, geleceğin filizleri çocuklara 
göstermek, anlatmak öylesine önem taşıyor ki…

Leonardo Da Vinci ve Marie Curie... Biri, belki de ilk olarak ahşap kal-
kana çizdiği ürpertici resimlerle sanatın insanları etkileme gücünü fark 
eden ve sonrasında çağının çok ötesinde fikirleriyle kağıtları, tuvalleri, 
kilise duvarlarını, madenleri eşsiz bir yaratıcılıkla tutuşturan bir deha. 
Diğeri, maddenin gizemlerini “peri masalındaymışçasına mutlu bir ço-

cuk” duygusuyla anlamaya ve 
çözmeye çalışan, bilime ada-
dığı hayatını dünyayı değişti-
ren buluşlarla taçlandıran bir 
bilim insanı.
Merakla yaratıcılık birleş-
tiğinde, bunlara sabır ve 
kararlılıkla çalışma isteği 
eklendiğinde insanlığa bıra-
kılan şahane izleri, geleceğin 
filizleri çocuklara göstermek, 
anlatmak öylesine önem taşı-
yor ki… O izler, genç kuşakları 
“anlamlı hayatlara heves-
lendirmenin”, onlara sahici 
ilgilerinin nelere yönelik 
olabileceğini keşfettirmenin 
en somut ve heyecan verici 
olanaklarını sunuyor.

Dünyayı  
değiştiren  
merak

Yazan: C
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Kırmızı Kedi Çocuk Yayınlarının “Dünyayı Değişti-
renler” dizisinden çıkan Leonardo Da Vinci ve Marie 
Curie kitapları da bu amaca yönelik olarak tasarlan-
mış; bilimi ve sanatı harmanlayarak yaratıcı atölye 
çalışmaları düzenleyen, STEM temsilcisi ve çocuk 
bilim dergisi yazarı Isabel Thomas tarafından yazıl-
mış.  Leonardo da Vinci’yi Katja Spitzer, Marie Cu-
rie’yi Anke Weckmann resimlemiş; metnin anlamını 
genişleten, canlı renklerin kullanıldığı, yalın, esprili 
çizimler bunlar.
Her iki kitapta da sanatçı-bilim insanı öznelere yöne-
lik kronolojik bir sıra izlenmiş; “dünyayı değiştiren” 
iki insan da çocukluklarından yaşamlarının bitimine 
dek; yaşamlarının ve uğraşlarının yönünü belirleyen 
ayrıntılarla, kişisel yaşantıları ve bilim-sanat alan-
larındaki belirleyici özellikleriyle ele alınmış. Isabel 
Thomas, gerçek kişilerinin, kişisel yaşamlarındaki 
zorluklarını, çatışmalarını, duygusal ve düşünsel 
evrimlerini metnine başarıyla yedirmiş, dünyaya 
böylesine güçlü iz bırakma serüveninin gerisindeki 
“insan yanları” es geçmemiş.   Merak duygusu, araş-
tırmacı kişilik, yaratıcılık, gözlem gücü… Da Vinci ve 
Curie’nin temel ortak bileşenleri.
“Sanatçı, mühendis, mimar, bilim insanı, heykel-
tıraş, kaşif…” Leonardo Da Vinci, doğayı anlamak 
için sanattan yararlanıyor. Çizmek, düşünmenin, 
doğayı ve canlı cansız varlıkları kavramanın en bü-
yük olanağı onun için. Resim sanatındaki dehasıyla 
yarattığı “İsa’nın Son Akşam Yemeği”, “Mona Lisa” 
gibi başyapıtların yanı sıra, yaşadığı çağın “fikir ve 
içgörü“ olarak yüzlerce yıl ilerisinde olan Da Vin-
ci’nin “bilimsel alandaki destansı arayışıyla” yaptığı 
çizimlerden bazıları da Katja Spitzer’in yorumuyla 
kitapta yer alıyor. Da Vinci’yle Marie Curie’nin ortak 
yanlarından biri de çalışmaları sırasında tuttukları 
defterler. “Leonardo’nun içi karalamalar, çizimler, 
deneyler, buluşlar hatıralar ve alışveriş listeleriyle 
dolu not defterleri vardı.” Curie de karmaşık bilimsel 
denklemlerin hemen yanına küçük kızıyla ilgili not-
lar aldığı defterler tutuyor. Bu defterler bize gündelik 
yaşamla, bilim ve sanatın iç içeliğini gösterdiği gibi 
bilim ve sanat disiplinlerinde yazarak ve çizerek not-
lar alma alışkanlığının önemini de sergiliyor. Günü-
müzde, okullarda, farklı disiplinleri kapsayan proje 
tabanlı çalışmalarda, “proje günlükleri” tutmanın 
rolünü öğrencilere göstermek için dört dörtlük bir 
fırsat. “(Leonardo’nun) 7 bin sayfadan oluşan notları-

Çizimlerin ifade gücü 
Dilin akıcılığı ve açıklığı 

Konunun işlenişi 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği

nı okumak bir dâhinin zekâsını keşfetmek gibiydi.” 
Marie Curie, kitapta yer alan cümleyle söylersek, 
“Harika bir bilim insanı olmak için tüm özelliklere 
sahipti.” Nedir bunlar? Soru sormaktan asla vazgeç-
meyen bir merak duygusu,  araştırmaları sürecinde 
özgün bağlantılar kuran yaratıcı bir zekâ ve zorluklar 
karşısında devam etme becerisi, dayanıklılık. Kitapta 
yeşil ve pembe renklerin çok yakıştığı resimler eşli-
ğinde, Marie Curie’nin engellerin üstesinden büyük 
bir özveriyle ve bilime adanmış yoğun bir emekle 
nasıl geldiğinin soluk kesen serüvenine tanıklık 
ediyoruz. Birbirini izleyen başarılar ve insanlığa 
katkı da bu emek oranında görkemli oluyor: Avru-
pa’da doktor unvanını alan ilk kadın ve Sorbenne 
Üniversitsi’nin ilk kadın profesörü. 1903 yılında fizik, 
1911 yılında da kimya alanında alınan Nobel Ödülü. 
Dünya tarihinde hiç kimse bu ödülü iki kez almamış. 
Marie Curie’nin eşiyle birlikte radyoaktif kimyasal 
bir element olan uranyum üzerinde yaptıkları müthiş 
keşiflerin etkileri, yalın bir anlatım ve bu anlatımı 
destekleyen çizimlerle kitapta yer alıyor. Isabel 
Thomas’ın kitabında “bilim etiği”ne yönelik özenle 
vurguladığı bir ayrıntı da şu: Curieler, çalışmaları 
sonucunda, zengin olma yolunu değil de bilgileri-
ni parasız paylaşmayı seçiyor, bu sayede doktorlar 
radyumu gecikmeden kullanabiliyor. Marie Curie, 1. 
Dünya Savaşı’nda, yaralanmaların röntgen çekimiyle 
erken teşhisi için büyük bir toplumsal çabayla mobil 
X-ray filosu kuruyor ve böylece daha çok yaralının 
kurtarılabilmesi sağlanıyor. Curieler, böylece, bilimin 
hangi amaçlar doğrultusunda kullanılması gerektiği-
ne yönelik bir insanlık dersi de vermiş oluyorlar.
Da Vinci kitabında, Leonardo’nun doğumu (s. 6) ve 
“İsa’nın Son Akşam Yemeği” tablosunun çizimiyle 
ilgili (s. 40) iki tarih hatası yer alıyor. İzleyen basım-
da düzeltilir elbette. 
Yazımızı, Marie Curie’den bir alıntıyla sonlandıralım: 
“Hayat hiç birimiz için kolay değil. Ama ne olabilir 
ki? Azim sahibi olmalı ve hepsinden önemlisi kendi-
mize güvenmeliyiz. Bir şeye yeteneğimiz olduğuna ve 
buna ulaşmamız gerektiğine inanmalıyız.”
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Sihir Yeniden, ebeveynleri tarafından hor görülen iki 
ergenin, tüm dünyaya meydan okudukları bir dayanışmanın 
öyküsü olarak okunabilir.

DreamWorks stüdyoları tarafından beyazperdeye de uyarlanan ve hem gişe-
de hem kitap satış rakamlarında büyük bir hasılat yakalayan Ejderhanı Nasıl 
Eğitirsin serisinin yazarı Cressida Cowell, zengin düş dünyasını genç okura 

açmaya devam ediyor. Edebiyat evrenine armağan ettiği 
birbirinden tuhaf varlıkların maceralarına yenilerini ekli-
yor. “Büyücüler Zamanı” serisinin ikinci kitabı Sihir Yeni-
den perilerin, devlerin, savaşçıların, cadıların ve daha pek 
çok fantastik yaratığın yer aldığı vahşi ama bir o kadar da 
sevimli bir hikâye sunuyor.
Kitap bizi çok, çok uzun zaman önceye; Britanya Adaları, 
Britanya Adaları olduğundan habersizken, ülke vahşi or-
manlardan ibaretken yaşamış iki insan türünün devrine 
götürüyor. Bu iki türden ilki “Büyücüler”. Bu kavim tıpkı 
ormanların kendisi kadar eski ve sihirli. “Savaşçılar” toplu-
mu ise bu sihri parlak kılıçlarıyla avlayıp tehlikeden yine 
parlak kılıçları sayesinde korunuyorlar ki kendi modern 
dünyalarını inşa edebilsinler…
Hikâyemiz, bu toplumlara mensup bir Büyücü oğlan ile bir 
Savaşçı kızın etrafında şekillenmekte. İkisi de neşeli, umut-
lu ve zihinleri iyi fikirlerle dolu. Fakat içlerine doğdukları 
kavimler, onlar doğmadan çok evvel birbiriyle savaşmaya 
başlamışlar. Ancak, iki düşman uygarlığı da tehdit eden 
daha büyük bir problem var ortada: Kralcadı. Yüzyıllardan 
beri güvenli bir şekilde mahkûm olduğu bir taştan, yan-
lışlıkla salıverilip özgürleşen bu tehlike, iki halk için de 
büyük bir sorun. 
Başta sözünü ettiğimiz oğlan, Xar. Büyücüler kralının oğlu 
Xar, her ne kadar iyi kalpli ve yetenekli bir çocuk olsa da 

Dostluk, en güçlü sihir!

Yazan: Deniz Poyraz

ge
nç

lik
 K

ITA
PL

IG
I

30 | iyikitap



başına iş veya işler açmakta üstüne yoktur. Yani 
pek kurallara uyan bir oğlan değildir. Tam da bu 
sebeple, işlediği bir kabahat yüzünden Gormincrag 
Kara Büyü ve Habis Büyücülerin Islah Amaçlı Tutu-
kevi’nde hapisti. Bu kabahat de öyle yenilir yutulur 
cinsten değildi hani; eline kasıtlı olarak Cadıkanı 
bulaştırmıştı ki buradaki amacı, kanın kendi kanıyla 
karışması ve Cadı Sihrini kullanabilmekti... 
Aslında, Büyücüler ülkesindeki her büyücü on iki 
yaşına geldiğinde, genetik olarak edindikleri büyü 
yetenekleri aktif hâle geçerdi. Oysa Xar neredeyse 
on üç yaşındaydı ve hâlâ büyü yapamıyordu. Bu 
Cadıkanı işlerine bu yüzden bulaştırmıştı elini(!). 
Cadılekesi’nin yeşilliği Xar’ın elinin sınırlarını 
aşmış, bileğinden yukarı taşmıştı ve görünüşe ba-
kılırsa giderek yükselen bir morluk ya da hassas, 
genç bir ağacın çevresinde ağır ağır büyüyerek onu 
boğan bir sarmaşık gibi daha da yayılacaktı. Yani, 
ele avuca sığmaz bu çocuğu böyle bir yere hapset-
mek elbette pek akıl kârı sayılmazdı. Neticede Xar, 
bir yolunu bulup tutukevinden firar edecektir. Oysa 
Gormincrag Kara Büyü ve Habis Büyücülerin Islah 
Amaçlı Tutukevi, bütün sihirli dünyanın en dehşet 
verici canavarlarından bazılarını hapsetmek üzere 
tasarlanmıştı. Daha önce hiçbir Umacı, Zalim Cada-
loz ve herhangi bir vahşet seviyesinden hiçbir kötü-
cül varlık bu cezaevinden kaçmayı başaramamıştı. 
Periden periye aktarılan cesurca kaçma hikâyeleri, 
sonunda hep büyük bir hüsranla bitiyordu. Xar, bir 
ilkti…
Bu muhteşem firar hikâyesi bir koldan akarken, öte 
yanda, Savaşçı İmparatorluğu’nun prensesi Dilek, 
önemli bir keşif yapmaktadır. Fakat annesi Kraliçe 
Sychorax tarafından, Demir Savaşçı Kalesi’nin eği-
tim kulesinde, bir dolaba kilitlenmiş vaziyettedir. 
Annesi ne zaman ziyaretçi kabul etse, Dilek dolaba 
kilitleniyordu. Çünkü bu kız, tam olarak bir Savaşçı 
prensesten beklenen özelliklere sahip değildi. Altı 
üvey ablası gibi uzun boylu, güçlü kuvvetli ve iyi 
bir nişancı değildi. Orantısız görünümünün altında 
iyi huylu ve azimli bir kız çocuğu vardı sadece. Üs-
telik, bağımsız bir rüzgâr tarafından savruluyormuş 
gibi gözüken zapt edilmez ölçüde karmakarışık 
saçları vardı. Daima biraz beceriksiz, dağınık ve 
unutkandı. Oysa şimdi, Cadıların Kökünü Kuruta-
cak Büyü’yü keşfetmişti ve bunu eski dostu Xar’la 
paylaşmalıydı. Bu sayede Büyücüler ve Savaşçılar, 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
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Cadılara karşı savaşabilir ve onları alt etmeyi ba-
şarabilirlerdi. Tıpkı Xar gibi Dilek de hapsedildiği 
kaleden kurtulmak zorundaydı…
Kitabın ilk aşamasında bu bilgileri elimize tutuştu-
ran yazar, bundan sonraki bölümlerde, iki çocuğun 
güçlerini birleştirerek atıldıkları büyük bir macera-
nın kapısını aralıyor. Kitabın başında bize verilen bir 
yeryüzü haritası, kahramanlarımız maceradan mace-
raya koştukça, dönüp dönüp baktığımız bir rehber 
oluyor. Ayrıca, bir çocuk kitabı için belki biraz yük-
sek bulunabilecek sayfa sayısına aldanmamak gerek. 
Çünkü en az hikâye kadar keyifli çizimler, bize tüm 
kitap boyunca eşlik ediyor. 
Sihir Yeniden, ebeveynleri tarafından hor görülen iki 
ergenin, tüm dünyaya meydan okudukları bir daya-
nışmanın öyküsü olarak okunabilir. Ayrıca, dostluk 
da bir sihir sayılır ve bu sihri gerçekleştirmeniz için 
büyücü olmanız gerekmez! İyi okumalar…
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Zor Balık, ismini hak edecek ne varsa yapan bir 
zorba. Güç gösterisi yapmada, kalp kırmada, alay 
etmede ondan iyisi yok. Başkalarının üzüntüsün-
den ve çaresizliğinden beslenmekten âdeta keyif 
alıyor. Güçlü olmak onun için önemli. Çünkü 
böylece hak ettiği saygıyı göreceğini düşünüyor. 
Onun zorbalığına maruz kalan diğer balıklar 
ise her yolu deniyorlar. Uyarmak, kızmak, neden 
böyle davrandığını sorup onu anlamaya çalışmak 
ve sonunda onu yalnız bırakmak… Ancak yalnız 
bırakılmak ve dışlanmak Zor Balık’ın daha da öf-
kelenmesine neden oluyor. Ta ki günün birinde bir 
balıkçının kovasına hapsolana kadar. Kendini bir 
teknede, dev gibi bir kedinin burnunun dibinde 

bulan Zor Balık 
“İşte gerçek 
güç diye ben 
buna derim,” 
diyor ve tir tir 
titriyor. Zorba-
lığı ondan iyi 
kim bilecek? 
Başına gelecek-
lere hazırlanı-
yor ama o da 
ne? Kedinin bu 
küçük balığa 
zorbalık etmek 
gibi bir niyeti 
yok ki!  

Güçlü olan zayıf olanı ezmeli mi? Birinin kendini di-
ğerlerine kabul ettirmesinin yolu, güç gösterisi ve zor-
balık mı olmalı? Kişiyi zorbalık etmeye iten nedenler 
nedir? Bu soru listesi uzayıp gider. Zor Balık, zorbalık 
üzerine konuşulabilecek pek çok kapı açıyor bize.
Kitabın yazarı Uzman Klinik Psikolog Büşra Tarçalır 
Erol, uzmanlığını “okullarda zorbalık” konulu tezi ile 
almış. Yazar, kitabın sonunda “Zorbalık ne demek-
tir?” başlıklı bir yazı da kaleme almış. Zorbalığın 
tanımıyla başlayan yazıda çocukları “zorba” ve “mağ-
dur” olarak tanımlamak yerine “zorbaca davranan” 
ve “zorbalığa maruz kalan” ifadelerini kullanmanın 
daha doğru olacağı belirtilmiş. Zorbalıkla karşıla-
şıldığında atılacak adımları ve ne tür davranışlarını 
benimsemek gerektiğini de belirten Tarçalır Erol’ın 
yazısı, ebeveynler ve öğretmenler için hayli yol 
gösterici…
Zor Balık’ın resimleri ise grafik tasarımcı ve illüstra-
tör Uğur Altun’a ait. Altun, çalışmalarıyla yurt içinde 
ve uluslararası platformlarda başarı elde etmiş ödül-
lü bir sanatçı. Bu kitapta da özgün üslubuyla kendini 
belli ediyor. Yumuşak bir renk paleti tercih eden 
Altun, çizginin ve farklı dokuların bir araya geldiği, 
onlarca balığın gezindiği capcanlı ve alışılmadık bir 
su altı dünyası yaratmış.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Zor Balık
Büşra Tarçalır Erol

Resimleyen: Uğur Altun
Redhouse Kidz Yayınları, 32 sayfa

Zorbalık peşinde zor bir balık

Yazan: M. Banu Aksoy

Güçlü olan zayıf olanı ezmeli mi? Birinin kendini diğerlerine kabul ettirmesinin 
yolu, güç gösterisi ve zorbalık mı olmalı? Kişiyi zorbalık etmeye iten nedenler 
nedir?
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Tembellik 
sportmenliğe 
yakışmaz Tini!

Ayla Çınaroğlu ile Mustafa Delioğlu'nun 

hayat verdiği "Tembel Fare Tini", sekizinci 

serüveni Futbolcu'da bu kez topu 

ağlardan kurtarmaya çalışıyor!



Farklı olanın tuhaf, uzak durulması gereken, ge-
reksiz, bizim dışımızda, nasıl söyleyeyim “bir deği-
şik” olarak algılandığı günlerden; “farklı olan iyi-
dir, içinden geleni yap, çünkü hayat böyle, çünkü 
asla herkes aynı olmak zorunda değil,” dediğimiz 
zamanlara geldik. Her şeyi olduğu gibi bunu da 
biraz abartıyormuşuz gibi hissediyorum zaman za-
man. Özellikle sosyal medya çağında olduğumuz 
düşünüldüğünde, insanların farklı şeyler yapmak 
için birbirleriyle yarışmasına varacak kadar konu-
nun özünden uzaklaşmış olabilir miyiz? Ve tüm 
bunları yaparken, aslında diğerlerine her geçen 
gün daha fazla benzedikleri gerçeğinden? Çünkü 
bana sorarsanız işin aslı, “özünü” özümsemekte. 
Farklıysan farklısındır, değilsen değilsindir! Bu 
kadar net olmayabilir elbette hayat… Ama asıl olan 

özden gelen farklı-
lıkları olduğu gibi 
kabullenebilmekte 
değil mi? Renkler, 
cinsiyetler, ırklar, 
dinler ve tüm bun-
ların üzerine elbet-
te karakterler…
Cornelius gibi… O 
doğduğu andan 
itibaren iki ayağı 
üzerinde yürüyen 
bir timsah. Şimdi 
böyle bir giriş yap-
tıktan sonra timsah 
dostlarının onu bu 

özelliği yüzünden dışladığını düşüneceksiniz ama 
hayır. Sadece umursamamayı ya da en azından öyle 
görünmeyi seçiyorlar. İki ayağın üzerinde yürüyor-
sun, “ne olmuş öyleyse?”. Oysa Cornelius, çalıların 
ötesini ya da suda yüzen balıkları üstten görebildiği-
ni ve bunun muhteşem bir şey olduğunu anlatmaya 
çalışır. Farklı olduğunu bilen ve bunun keyfini süren 
bir timsah Cornelius. Onun derdi dışlanmak değil, 
farklılığının görülmesini bunun keyfini arkadaşla-
rıyla birlikte çıkarabilmeyi istiyor sadece. Bunu ba-
şaramayınca sinirlenerek uzaklaşır ve bir maymunla 
tanışır. Kuyruğundan dallara asılıp ters durabilen bir 
maymunla. Bu özelliğinden çok etkilenir ve ondan 
bunu öğretmesini ister. İkisi beraber çalışırlar ve 
Cornelius başarısından çok emin bir şekilde evine 
geri döner. Artık herkesin şaşıracağından emindir. 
Fakat şaşırmazlar… En azından öyle görünürler. Oysa 
Cornelius arkasını döndüğünde, herkes onun gibi 
durmaya çalışıyordur… 
Farklı olan her zaman eğlenceli midir? Herkesin 
farklı olduğumuzu kabul etmesi gerekli midir? Bil-
miyorum, eğer kıssadan hisse çıkartmak gerekseydi, 
sanırım alışkanlıklarımızın dışına çıktığımızda eğ-
lenebiliriz, diyebilirdim. Ama bunu yapmak için de 
epey zorladığımı itiraf etmeliyim. Belki bulunduğu-
muz koşullardan ötürü böyle hissediyorum ama Leo 
Lionni’nin çizimleriyle yarattığı dünyalara bayılsam 
da bu hikâye beni derinden etkilemedi diyebilirim.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Cornelius Masalı
Leo Lionni

Türkçeleştiren: Kemal Atalay
Elma Yayınları, 32 sayfa

Farklıysan farklısındır,  
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Yazan: Burcu Arman

Farklı olduğunu bilen ve bunun keyfini süren bir timsah Cornelius. Onun derdi 
dışlanmak değil, farklılığının görülmesini istiyor sadece...
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Kimi eser üzerine yazarken, duyumsadığınız ba-
şarıyı aktarmakta zorlanırsınız. Bazen yazı için 
ayrılan alanın haklı kısıtlılığı zorlar sizi bazen 
hoşnutluğunuzu bir bilgi altyapısına oturtmak 
gerektiğini hissedersiniz ama birikim ve refe-
ranslarınız o an için yetersiz kalmıştır. Bazen de 
eserin içindeki dâhiyane parçacığı, okumayla ya-
şanacak sürprizin ve keşfin lezzetini bozmama-
nız gerektiği için yazıya dökemezsiniz. Şehirdeki 
Küçük, tam da son örnek durum nedeniyle deha-
sını yansıtmakta zorlanacağım bir kitap oldu.
Ne mutlu ki okuru o kapanış anında şaşkın ve 

hayran bıra-
kan son -ki 
aynı zamanda 
kurgunun 
başarısını 
yansıtıyor-, 
kitabın okur-
da bıraktığı 
yegâne tatmin 
değil. Sayfalar 
harikulade bir 
sona hizmet 
etmekle kal-
mıyor, okuma 
sürecini de 
benzersiz kılı-
yor. Kanadalı 
illüstratör Syd-
ney Smith’in 
“sessiz” de-
necek azlıkta 
metinle kale-
me ve resme 

döktüğü bu öykü, barındırdığı anlam derinliği ve 
çeşitliliğiyle okurda hem anlatım hem de kurgu 
üzerine konuşulacak tatlar bırakıyor. 
Şehirdeki çocuğun sıradan görünen cümleleri, sade-
ce bir çocuğun değil, kimi zaman biz yetişkinlerin 
de o kaos içinde kendimizi ne kadar küçük, göz ardı 
edilebilir, fark edilmez hissettiğimizi hatırlatıyor. 
Başkahramanın çocuk oluşu, biz yetişkin okurlara 
elbette öyküde varoluşsal bir iç döküşten öte, somut 
bir meseleyle karşı karşıya olmamız gerektiğini dü-
şündürüyor. Resimlerdeki yetkinlik, şehrin sesini ve 
keşmekeşini taşırken duyulara, hemen başlıyoruz 
çocuğun yaşamı üzerine varsayımlarda bulunmaya. 
Barınma, güvenlik, bakım, sosyal yaşam gibi konu-
lar dâhilinde tahminler yürütüyoruz ve o kadarıyla 
bile okumanın bize kattığı deneyimin yoğunluğunu 
hissediyoruz. Derken… Öykünün bundan çok daha 
fazlasını içerdiğini ve farklı bir yere evrildiğini 
görüyoruz. Hakikat ne olursa olsun, varsayımları-
mızda “yanılmış” hissetmiyoruz kendimizi. Çocuğa, 
bireye, şehre dair ne düşünmüşsek, onlar da zihni-
mizde sakin bir yere oturuyor. 
2019’da Kanada ve ABD’de pek çok ödüle değer 
görülen, şair Gonca Özmen’in Türkçeye çevirdiği 
Şehirdeki Küçük, her yaştaki bireyin sadece severek 
okuyacağı değil, karakterin deneyimini içtenlikle 
duyumsayacağı bir öykü. Çok az sözcükle, görsel 
anlatımın engin gücüyle müthiş bir kısa film izle-
menin doyumunu yaşarken, aynı anda o çocuk da 
olabiliyoruz, onu anlayan yetişkin de…

Çizimlerin ifade gücü
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Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Şehirdeki Küçük
Sydney Smith

Türkçeleştiren: Gonca Özmen
Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları, 40 sayfa
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Yazan: Mehmet Erkurt

Resimlerdeki yetkinlik, şehrin sesini ve keşmekeşini taşırken duyulara, hemen 
başlıyoruz çocuğun yaşamı üzerine varsayımlarda bulunmaya.
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Bilge, dedesinden yadigâr kalan zaman makinesini kötü 
notlarını düzeltmek, bir yaramazlığını tersine çevirmek, 
kısacası bencilce bir arzusunu yerine getirmek için 
kullanmıyor.

Bir zaman makineniz olsaydı, onu ne için kullanırdınız? Önce kendiniz için mi? 
Geçmişinize gidip hatalarınızı düzeltmek, artık hayatta olmayan sevdiğiniz birini 
görmek ya da gerçekleşmemiş bir hayali gerçeğe dönüştürmek için mi? Yoksa tarih-
te dönüm noktası olan bir zamana ışınlanıp döneme tanıklık etmek ya da irili ufaklı 
rötuşlarda bulunmak mı isterdiniz? Zamanda yolculuk fikri modası asla geçmeyen 
bir fantezi, zamanda yolculukla ilgili bu soruya verilecek cevap ise bu minvalde bir 
hikâyenin sizi nereye götüreceğine dair sonsuz bir imkân alanı. Tuba Şamlı Atil-
la’nın zaman yolculuğu temalı “Bilge ve Zaman Makinesi” (Birinci Kitap: Yadigâr, 
İkinci Kitap: Yâren) serisi, bu konuda yaptığı tercihle ve uzun zamandır ilk kez 

kadim bir hikâyeleme üslubunu 
tercih etmesiyle edebi lezzet veri-
yor. Bu serinin zamanda yolculu-
ğu, bizi 19. yüzyılda H. G. Wells’in 
Zaman Makinesi’ni okumaktan 
alınan bir keyfe götürüyor, üste-
lik başlığına ve kahramanına da 
sirayet eden bir “bilgelikle”. Keza 
“zamanda yolculuk etseydin nere-
ye gider ne yapardın?” sorusunu 
ele alışında “ben”i baz almayan, 
bilgelik dolu bir yaklaşım ve be-
raberinde sımsıcak bir hikâye var. 
Bu serinin kahramanı olan sekiz 
yaşındaki Bilge, dedesinden yadi-
gâr kalan zaman makinesini kötü 
notlarını düzeltmek, bir yaramaz-

Zaman makinesi ne 
zaman ganimet olur?

Yazan: Nilay Kaya
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lığını tersine çevirmek, kısacası bencilce bir arzu-
sunu yerine getirmek için kullanmıyor. Koskoca bir 
tarihin akışını değiştirerek tanrı rolü oynamaya da 
soyunmuyor. Kendi ailesinin dışında bir insanın ha-
yatına dokunarak, hiçbir çıkar gözetmeksizin, onun 
gerçekleştiremediği bir hayali gerçek kılıyor. Seksen 
yaşındaki dededen sekiz yaşındaki oğlan çocuğuna 
sunulan bu imkân, Bilge’nin seçimlerine bakıldığın-
da bizi hayal kurmak ve hayalleri gerçekleştirmek 
konusunda nasıl bir tutum alınabileceğine dair son 
derece yerinde sorulara götürüyor. Hayat her zaman 
planladığımız gibi gitmeyebilir ama bu her şeyi ka-
bullenip hayalleri toptan tedavülden kaldırmak anla-
mına mı gelmeli? Çocukluğumuzdan bu yana hayal 
ettiğimizde bizi gülümseten şeylere en iyi ihtimalle 
emeklilik günlerimizde ya da dünyanın hazırlıksız 
yakalandığı salgın zamanlarında evlere kapandığı-
mız bugünküne benzer zamanlarda mı kavuşacağız 
ancak? Kaldı ki içinde yaşadığımız düzen, gereklilik-
lerini öyle dört başı mamur bir şekilde dayatıyor ki 
hayal kurmanın, bir meslek edinip evlenmek, çocuk 
yapmak, ev, araba ve yazlık almaktan ibaret olduğu 
yanılsamasıyla ömrümüzü eskitiyor, kolektif bir gü-
düyle gerçekten hayal kurmanın ne olduğunu unu-
tup gidiyoruz; çoğumuz... 
İşte Bilge, çoğumuzdan farklı. O, yaz yağmuru 
yüzünden denize girememekten, kumların ıslaklı-
ğından şikâyet etmiyor; aksine yağmurun ardından 
kumsalda kalan deniz kabuklarını, deniz yıldızlarını, 
yosunları, boş şişeleri ganimet olarak görüyor. Yaşıt-
ları dışındaki insanların hayatları da ilgisini çekiyor 
ve denizi, kumsalı dinlemeyi bildiği gibi insanları 
dinlemeyi de biliyor. Dedesinin dediği gibi, “detaycı 
ve gözlemci bir çocuk”; o yüzden de boşuna bir za-
man gezgini olmuyor. Elindeki bu ganimeti şimdilik 
bir kişinin hayatını olumlu yönde dönüştürmeye 
odaklanıyor. “Şimdilik” diyoruz, zira bu seri devam 
edeceği izlenimi uyandırıyor ve etmesini diliyoruz.
Devam etmesini diliyoruz çünkü Tuba Şamlı Atilla, 
hikâye anlatımının kolaylıkla göz ardı edilen en 
temel noktalarını ihmal etmeden sakinlikle, saf ve 
keyif veren bir hikâye anlatıyor: Ahlâki ya da güncel 
dersler vermiyor, kahramanını o yaştaki bir çocuk 
nasıl konuşursa öyle konuşturuyor, hiç de egzantrik 
karakterlere ihtiyaç duymadan kanlı canlı insanlar 
yaratıyor, hiç anlatılmamış özgün bir hikâye anlatma 
derdiyle boğuşmuyor, olay örgüsünün ritmini denge-

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
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de tutuyor ve neticede bizi dünyasına çekiyor. Bunda 
yine kendi elinden çıkan, hikâyesine eşlik eden su-
luboya çizimlerinin de büyük katkısının olduğunu 
söylemek gerekiyor. Bu çizimler ilk bakışta hikâyele-
me yöntemine de benzer bir şekilde kadim, sade ve 
realist bir tutum sergiliyor gibi görünürlerken, he-
men hemen her resimde küçük bir steampunk1 sürp-
rizle karşılaşıyoruz. O yüzden de yazının başında 
belirtilen H. G. Wellsvari bir zaman yolculuğu temalı 
hikâye keyfini yaşatıyor. Adına yakışan bir bilge-
likle zaman makinesini kullanan Bilge’nin yepyeni 
karakterlerle, (örneğin Bilge’nin küçük kardeşi bu 
yeni karakterlerden biri olabilir) tarihin farklı zaman 
dilimlerinde yaşayabileceği başka maceraları düşlü-
yoruz. Bu seri şimdiden, unuttuğumuz hayal kurma 
becerisine şifalı bir el uzatmış gibi gözüküyor. 
1  Steampunk: Buharlı makinelerin yaygın olarak kullanıldığı 19. 
yüzyılda, özellikle Viktorya Dönemi İngilteresi’nde, H.G. Wells ve 
Jules Verne gibi pek çok yazarın yapıtlarında gözlemlenen buhar 
odaklı fütürist teknolojilerin hâkim olduğu bilimkurgu alt türü. 



Evlere hapsolduğumuz şu günler, bazı sözcükle-
ri kullanmamıza da fırsat vermiyor sanki. Örne-
ğin, “hoş geldin”. Evlerimize gelen olmadığı gibi 
gidecek yerimiz de yok çünkü. Belki bazılarımız 
yalnız yaşıyor ve sabah uyandığında “günaydın” 
diyecek kimsesi yok. Ama uzaktan uzağa, tele-
fonlar ve ekranlar aracılığıyla da olsa hepimizin 
merhaba, günaydın, aferin, seni seviyorum, 
özür dilerim gibi sihirli sözcüklere ihtiyacı var. 
Gerçekten iyileştirici gücü olan sihirli sözcükler 
bunlar. Üstelik hiçbir bedeli olmayan, büyük 
küçük herkesin sıklıkla kullanabileceği, etki 
gücü büyük sözcükler. Ama kimileri, sözgelimi 
“özür dilerim” ya da “seni seviyorum” gibi sihirli 

sözcükleri ağzın-
dan çıkarmakta 
bazen zorlanıyor 
nedense. Aslında 
bu sözcüklerle ilk 
kez çocukluk dö-
neminde tanışıyo-
ruz. Bu sözcükleri 
kullanan ebeveyn-
lere sahipsek tabii. 
Çünkü rol mode-
limiz onlar. Onlar 
ne ise, nasıl bir in-
sansa çocuklar da 
ufak tefek farklarla 
ebeveynlerinin 
muadili oluyorlar 
âdeta. Demem o ki 

kalpleri yumuşatan sihirli sözcükleri, asıl büyükle-
rin öğrenmesi lazım. 
Giuditta Campello’nun Birlikte Keyifli Vakit 
Geçirmek İçin Sihirli Sözler kitabı, bu açıdan hem 
büyüklere hem küçüklere yol gösterebilir. Ebe-
veynlerin, evdeki diyaloglara “günaydın, lütfen, 
teşekkür ederim, aferin, hoş geldin, özür dilerim, 
seni seviyorum ve sana yardım edeyim”i dâhil 
ederek, çocuklara örnek olmaları önemli. Cam-
pello’nun kitabı, ebeveynlerin bu sekiz sihirli 
sözcüğü, eğlenceli bir şekilde gündelik hayattaki 
diyaloglara dâhil etmesine yardımcı olabilir. İvon 
Cerrahoğlu’nun Türkçeleştirdiği, Laura Addari’nin 
yalın çizgileriyle hareket kattığı kitap, Tino ve 
annesinin günaydınıyla başlıyor. Tino yalnız bir 
çocuk, çünkü yaşadığı apartmanda ondan başka 
çocuk yok. Ama balkona çıkıp parlak gökyüzüne 
doğru “günaydın” diye seslenen Tino, bir arkadaş 
sahibi oluyor. Küçük Milo, ablası An’la fırına ek-
mek almaya gittiğinde “lütfen” demeyi unutmuyor. 
Bu sihirli sözler üzerine Milo, fırıncının kocaman 
gülümsemesini kazanıyor. İşte bu sihirli sözler 
böyle güzel kazanımlara kapı aralıyor, mutlulukları 
çoğaltıyor. Diğer sihirli sözleri de kitaptaki minik-
lerden, kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ayrıca kitabın 
sonunda, bu sihirli sözlerin birkaçının, dört farklı 
dildeki karşılığını da bulacaksınız.

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Konunun işlenişi

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Birlikte Keyifli Vakit Geçirmek  
İçin Sihirli Sözler
Giuditta Campello

Resimleyen: Laura Addari
Türkçeleştiren: İvon Cerrahoğlu

Arden Yayınları, 88 sayfa

Kalpleri yumuşatan  
sihirli sözler

Yazan: Elif Şahin Hamidi

Ebeveynlerin, evdeki diyaloglara “günaydın, lütfen, teşekkür ederim, aferin, 
hoş geldin, özür dilerim, seni seviyorum ve sana yardım edeyim”i dâhil ederek, 
çocuklara örnek olmaları önemli.
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Guridi, çeşitli yayınevlerince Türkçeleştirilen, 
sevdiğimiz nice resimli hikâye kitabının çizeridir. 
Kuşa Dönüştüğüm Gün, Bir Damla Deniz, Ben Bir 
Kitapsavarım ilk aklınıza gelenler olabilir. İspan-
ya’nın en sevilen illüstratörlerinden olan Raul Gu-
ridi’nin hem yazıp hem resimlediği Dos Caminos 
(İki Yol) kitabı ise kalbimi fethetmiş ve bundan iki 
yıl önce Bolonya Çocuk Kitapları Fuarı’nda Mansi-
yon Ödülü’nü almıştı. 
Margarita del Mazo’nun yazdığı ve Selen Ak-
huy’un çevirdiği Sürü, ilk bakışta uyku saatini 
müjdeleyen kitaplardan(!) gibi görünüyor olabilir. 
Uyumadan önce saydığımız şu koyun sürüleri, 

daha ilk sayfalarda 
bizi karşılar; bir 
de gözüne uyku 
girmeyen bir 
çocuk söz konusu. 
Ancak sayfalar sizi 
kandırmasın. Bu 
kitap, çok yükseğe 
sıçramamızı sağ-
layanlara ve hayır 
deme cesareti 
gösterenlere ithaf 
edilmiş bir kere. 
Laf sürüden açıl-
mışken, sürüden 
ayrılan koyun ola-
bilmenin ne harika 
bir şey olduğunu 
okumaya ve güzel 
atasözümüzü tari-

hin sözlü, tozlu, uslu çocuklarla dolu, kurtlu raflarına 
göndermeye var mısınız? Korkmayın, bu hikâyede 
kurt bile yok. Sürü hâlinde yaşamak kolaydır. Baş-
kaları ne yaparsa, aynısını yaparsın. Gelgelelim, 
hikâyemizdeki asi koyun 4 Numara, Miguel’in uyu-
masına yardım etmek için çitin üzerinden atlamak 
yerine, başka bir yol denemek istiyor. Düşünüyor ve 
atlamamaya karar veriyor. Hep aynı şeyi yapmaktan 
sıkılıyor. Atla atla, nereye kadar… Koyun davranışları 
el kitabını reddediyor bizim 4 Numara. “Çıkıntı-
lık etme!” diyor koyunlardan biri. Miguel bir türlü 
uykuya dalamıyor ama sayfalar boyunca “Hayır!”lar 
havada uçuşuyor. Bu kargaşaya noktayı, 4 Numara’ya 
gelen bir mektup koyuyor. O an mektup kimden 
bilmiyoruz ama bizim çıkıntı koyuna bir atlama 
coşkusu geliyor ki sormayın. Müthiş bir sıçrayış-
la, çitin üstünden değil, gökyüzüne doğru fırlıyor. 
Derken gözden kayboluyor. Sonraki sayfada bir de 
ne görsek! 4 Numara, kendini Miguel’in yanı başında 
bulmuş. Meğer mektup Miguel’denmiş. “Lütfen atla, 
sensiz uyuyamıyorum,” çağırısı, sürünün aykırısı 
koyunun çok düşünen kıvırcık kafasında böyle bir 
yankı bulmuş demek ki…
Bu hikâyeyi beş, on beş ve yirmi beş yaşındaki Sima 
dinleyebilmiş olsaydı, kendini anlatının merkezine 
bir güzel yerleştirir; çok yükseğe sıçramasını ge-
rektiren hayaller kurduğunda başına gelebilecekler 
konusunda daha az kaygılanırdı sanırım.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Baskı kalitesi

Sürü
Margarita del Mazo
Resimleyen: Guridi

Türkçeleştiren: Selen Akhuy
Kuraldışı Yayınları, 40 Sayfa
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Yazan: Sima Özkan

Sürüden ayrılan koyunu, kurt kapar mı, kapmaz mı? 
Başına buyruk davrananın başına kötü şeyler gelir 
mi, gelmez mi? Korkmayın bu hikâyede kurt bile yok.



“Herkesin bir amacı var hayatta!” 
Bu cümleyle başlıyor Düş Gezgini... Ve çocuk 
soruyor babasına: “Peki, benimki ne?” Belirsiz, 
uçsuz bucaksız, ne getireceği kesinlikle öngörü-
lemeyen kocaman ve bulanık bir gelecek fikrinin, 
bir çocuğun zihninde nasıl kaygılar yaratabile-
ceğini hayal etmeye çalışıyorum. Kaygıya eşlik 
eden o müthiş merak duygusunu da atlamamak 
gerek elbette. Kim bilir neler hissediyor minicik 
yürekler… Kim bilir ben neler hissettim ve şüp-
hesiz hepimiz benzer hisler yaşadık küçükken. 

Tam da “Hah, en 
iyisi şu olsun!” 
dedikten birkaç 
saniye sonra gö-
nüller başka bir 
mesleğe başka 
bir hayale kayar; 
bizden önce ve 
şimdi böyle olan, 
bundan sonra da 
böyle olacaktır. 
Çünkü çocukluk 
biraz da kayıtsız 
kalamadığın 
hayaller arasında 
pinpon topu ol-
maktır…

Kahramanın bir adı yok. Çünkü tüm çocukları temsil 
ediyor aslında. Hayalleri de çocukların hayallerini… 
Okçu olmak istiyor önce, sonra astronot, derken gez-
gin olmakta karar kılıyor. Ama dünya haritasını bile 
okuyamazken bu nasıl mümkün olabilir ki? Yazar 
olmak en güzeli bence. Ah ama önce bir yazmayı 
öğrenseydi! Hayallerin ucu bucağı kesilmeyecek gibi 
görünürken ve hepsini aynı anda olmanın mümkünü 
var mı diye düşünmeye başlamışken kahramanımız, 
babası devreye giriyor ve “Elbette, var çaresi,” diyor. 
En güzeli, hayalleri de yanına alıp ayın peşine takı-
lan bir düş gezgini olmak. O yıldızdan bu yıldıza… O 
hayalden diğerine…
Çocukların sonsuz hayal gücünü, bilinmez gelecek-
leriyle ilgili yaptıkları gizli veya açık ama pek nahif 
planları, bilinmezi kırma çabalarını, meraklarını, ka-
rarsızlıklarını anlatan Düş Gezgini, sürprizsiz ancak 
umut veren bir öykü. Gökyüzünü Seven Çocuk kita-
bından aşina olduğumuz yazar Gamze Özdemir’e, 
Gözde Eyce çizimleriyle eşlik ediyor. 
“Şimdi”nin engeline takılmadan hayalleriyle yarınla-
ra ilerleme cesareti gösterebilen tüm çocuklar için…

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Düş Gezgini
Gamze Özdemir

Resimleyen: Gözde Eyce
Nito Kitap, 30 sayfa

Sonrası bilinmez,  
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Yazan: Gökçe Gökçeer

Bir çocuğun büyüyünce ne olacağını hayal etmesinin sonu yok. Sorulan soruların 
ve içinden çıkılmaz heveslerin de… En iyisi, tüm kaygıları usulca bırakıp sadece 
hayallerin peşine takılmak gibi görünüyor.
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“Jumanji”, çocukken izlediğim ve etkisini uzun 
süre hissettiğim filmlerden biriydi. Dönem ger-
çekliğini yıkan kurgusuyla ve kullanılan efektlerle 
sınırları zorlayan bir yapıma sahipti. Film, 1981 
yılında yayınlanan yine aynı isimli kitabın temel-
lerine dayansa da gerilim odağı onu asıl hikâye-
den uzaklaştırmış.
Uçan Fil’in yayımladığı, Amerikalı yazar ve il-
lüstratör Chris Van Allsburg imzalı Jumanji’yi Si-
nem Uğurlar çevirisiyle okuma fırsatı buluyoruz. 
Regine Madalyası’na sahip olan Van Allsburg, 
Jumanji kitabı ile Amerikan Ulusal Kitap Ödülü 
Finalisti, New York Times Yılın En İyi Resimli 
Kitabı, Boston Globe-Horn Book Onur Ödülü, 

School Library 
Journal Yılın 
En İyi Kitapla-
rı Ödülü gibi 
başarılar elde 
etmiş. Kitabı 
açtığınızda 
dikkatinizi ilk 
çeken şey re-
simler oluyor. 
Çizimlerin yer 
aldığı her bir 
sayfa, hikâ-
yenin özgün-
lüğünü daha 

güçlü kılan bir detaya sahip. Baktıkça sizi içine 
çeken ve metnin peşine düşerken kafanızda canla-
nan imgeler oldukça gerçekçi görünüyor. Peter ve 
Judy adında iki kardeşin sıkıldıkları bir anda, yeni 
bir oyun arayışına girmeleriyle başlıyor hikâye. 
Evlerinin hemen ilerisinde tesadüfen keşfettikleri 
bir oyunla, yaşadıkları bir anda değişiyor. İlk başta 
sıradan gelen bir oyun bu. Diğerlerinden çok da 
farklı değilmiş gibi görünüyor. Fakat sonrasında 
kutunun içinden fırlayan aslan, maymun, gergedan, 
yılan gibi hayvanlarla karşılaştıklarında neler ol-
duğunu anlayamıyorlar. Evin içine yağmur yağıyor, 
şömineden akan erimiş lavlar etrafı sarıyor. Attık-
ları her bir zarla değişen hayatları için devam etme 
cesaretini göstermeleri gerekiyor. Üstelik çok fazla 
zamanları da yok, ebeveynleri eve dönmek üzereler. 
Chris Van Allsburg bir röportajında Jumanji kita-
bıyla ilgili şunu söylüyor: “Bu hikâyenin temelleri 
Monopoly oyununa uzanıyor.” Henüz küçük bir 
çocukken oynadığı bu oyunda uğradığı hüsran 
onu daha gerçekçi bir oyun arayışına itmiş. Hayal 
gücünü zorlayan ama bir o kadar gerçekçi bir oyun: 
Jumanji!

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı Kalitesi
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Türkçeleştiren: Sinem Uğurlar
Uçan Fil Yayınları, 32 sayfa

Tuhaf bir oyun: Jumanji
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Yazan: Anıl Basılı

Uyarı: Kuralları dikkatli okuyun. Oyunculardan biri, Altın şehre ulaşana kadar 
Jumanji oyunu bitmez. Eğer bir kere bu oyuna dâhil olduysanız, geri dönüşünüz 
yoktur.
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yapmak, örgütlenmek de gerekir. Onları da yapar. Fa-
tih’in artık çok güçlü bir dostu vardır. 
İşin şakası bir yana çocuk edebiyatıyla tanışman, bu 
alanda çalışmaya karar vermen nasıl oldu?
Fatih Erdoğan: İçine kapanık, utangaç, sessiz bir ço-
cukluk... Özellikle ilk yıllara eşlik eden yoksunluklar, 
babamın yoktan var etme çabalarıyla zaman içinde 
genişleyen imkânlar vb... 60’lı yıllar. Daha televizyon 
vb. yok. Kitaplar var. İyigün Yayınlarının başı çektiği 
“çocuk klasikleri,” özellikle Jules Verne’ler... Dış dün-
yaya ne kadar kapalı tutmaya çalıştıysam kendimi, 
kitapların içindeki dünyaya da o kadar çok açtım. 
Belki çevremdeki çocuklardan biraz daha yoğun. 
Bu alanda çalışmaya başlamış olmamın alt yapısını 
galiba bu oluşturdu. Ama böyle bir alanın bir meslek 
olarak düşünülmesi o yıllarda pek mümkün değildi. 
“Büyüyünce ne olacaksın?” sorusuna verilen bey-
lik yanıtlar, öğretmen, doktor, mühendis, malum... 
Babam doktor, annem öğretmen dedi ama dönem 
makine mühendisliğinin gözde olduğu dönemdi ve 
Jules Verne bana “bir şeyler icat/keşfetme”nin zevki-
ni sezdirmişti. Mühendisliği buna yakın buluyordum 
o zaman. O nedenle makine mühendisliği okudum, 
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i Çocuklar için edebiyat dergisi: 
Kırmızıfare

Söyleşi: Doğan Gündüz - Fatih Erdoğan

Fatih Erdoğan, tam kırk yıldır çocuk edebiyatı alanında yazıyor, çiziyor, üretiyor. 
Çocuk dergiciliği alanında özel bir yeri olan, 1990-2007 yılları arasında toplam 
107 sayı yayımlanan Kırmızıfare Dergisi, Fatih Erdoğan’ın çocuk edebiyatına en 
güzel armağanlarından biri. Doğan Gündüz, Fatih Erdoğan ile Kırmızıfare üzerine 
söyleşti.

Doğan Gündüz: Sevgili Fatih, senin de çok iyi 
bildiğin bir hikâye var; “Pan kırları çok severdi: gü-
neşli günlerde hep kırlarda gezerdi. Güzel bir gün 
yine kırlarda dolaşırken bir de ne görsün? Otların 
üzerinde bir çiçek, ama yerinden sökülmüş; kuru-
mak, solmak üzere bir çiçek…” diye başlayan. Sonra 
Pan hasta çiçeği eline alır, ona nasıl yardım edebi-
leceğini düşünür. Çevresindeki canlılara, çiçeklere 
bakarak ne yapacağını bulur. Pan, kazdığı bir çu-
kura çiçeğin köklerini gömer, sonra sular. Ama bu 
yetmez tabii, çiçeği iyice güçlenene kadar her gün 
su verir. Çiçek iyileşir ve Pan’ın güçlü bir dostu olur. 
Bir de benim bildiğim bir hikâye var: “Fatih, sanatı 
ve edebiyatı çok severdi. Üniversitede mühendislik 
okurken sanat etkinliklerini keyifle izler, bu alanda 
bir şeyler yapmak isterdi,” diye başlayan. Sonra Fa-
tih, bundan tam kırk yıl önce bir gün elinde makine 
mühendisliği diploması, yolda giderken “çocuk 
edebiyatıyla” karşılaşır. Önce ona nasıl davrana-
cağını bilemez.  Sonra diplomasını bir kenara bıra-
kır, Pan ve Çiçeği adlı bir çocuk kitabı yazıp resim-
ler. Ama bu yetmez tabii, başka kitaplar yazmak, 
yayınevi açmak, dergi çıkarmak, araştırma, çeviri 

İki bölüm hâlinde yayımlayacağımız söyleşinin devamı gelecek sayıda…
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hem de iyi bir üniversite-
de okuyup mezun oldum. 
Ancak şöyle bir şey oldu; 
iyi bir üniversite, dersler 
haricindeki etkinlikleriyle, 
iyi ve ilgili hocalarıyla 
başka bir şey daha sağ-
lıyor: kendini tanımanı... 
Tiyatro, sinema, edebiyat, 
mağaracılık vb kulüpleri, 
evet sosyalleştirdiği kadar 
insanın kendi ilgilerini, 
yeteneklerini, kapasitesini 
ve sınırlarını keşfetmesini 
de sağlıyor. Bende de öyle 
oldu; her ne yapacaksam 
yazmakla çizmekle ve 
kitaplarla ilgili bir şeyler 
olması gerektiğini fark 
ettim. Bir iki yere (Sanat 
Emeği Yayınları, vb.) çeviri işleriyle alana biraz yak-
laştıktan sonra yolum, Redhouse Yayınevine düştü. 
Yıl 1979-80… O zamanki yöneticisi William Edmonds 
ile tanıştım. Alanla ilgili hiçbir şey bilmememe rağ-
men beni işe aldı ve çıraklıktan başlayarak ve adım 
adım öğrenerek orada on bir yıl çalıştım. İşte Kırmı-
zıfare Dergisi fikri de bu sürecin son yılında gelişti.

DG: Aradan on yıl geçiyor ve farenin biri çıkıp dol-
makalemden bir bayrak direğine “Yaşasın Edebiyat” 
bayrağını göndere çekiyor. Bu bildiğimiz farelerden 
değil, kırmızı, mutlu bir fare, daha doğrusu dergi 
Kırmızıfare’si. İlk merhaba yazısında da “Geciktiği-
miz için özür dileriz. Ülkemizde yıllardır çocuklara 
yönelik bir edebiyat dergisi yoktu ve biz ancak şimdi 
bir tanecik çıkarabildik…” diyor. Belli ki “çocuklar için 
edebiyat dergisi” olmamasının mahcubiyetini derin-
den hisseden ve bu eksikliği bir nebze olsun gidermek 
isteyenlerin çıkardığı bir dergi Kırmızıfare. İlk dört 
sayıyı çıkaran ekipte sen varsın, Feridun Oral var, 
bir de Aslı Özer. Böyle bir dergiyi çıkarma fikri nasıl 
oluştu? 
FE: Feridun daha çok çizim ve grafik işlerini, Aslı 
da yazı işlerini yürütüyordu. (Sadık Oğuz diye bir 
arkadaşımız da baskı işlerinin takibini yapıyordu. 
Sonradan aramıza katılan Neslihan Hun ise abonelik 
işlemlerini yürüttü.) ABD’de 1973’ten beri yayımla-

nan Cricket Dergisi’ne 
özenerek, niye bizde de 
böyle bir dergi olmasın 
diyerek ortaya çıkan bir 
heves projesiydi. Hiç-
birimiz profesyonel sa-
yılmazdık. Hiçbirimizin 
böyle bir deneyimi de 
yoktu. Biraz da bu neden-
le, mesela o dönem çıkan 
ve bilinen dergilerin 
(Milliyet Kardeş, Milliyet 
Çocuk, Bando, vb.) hiçbi-
rine benzemeyi, özellikle 
onların ticari pazarlama, 
reklam, promosyon vb. 
yöntemlerini (bunun 
zorunlu olduğunu henüz 
öğrenmemiştik) isteme-
dik ve zaten istesek de 

bunu becerebilecek bilgiye sahip değildik. Reklam 
olmayacak, olursa da çocuk kitabı reklamı olacak, 
dedik. Bir iki yayınevi böylece reklam verdi. Hatta 
gazete dergi dağıtım bayilerini bile hedeflemedik. 
Sadece abonelikle gidecektik. İlk sayıyı (Mart 1990) 
çıkarıp ücretsiz olarak ulaşabildiğimiz herkese gön-
derdik. Bir anda çok ilgi topladı. Telefon edenler, 
mektup yazanlar... 

DG: Çocuklara edebiyatı sevdirmeyi kendine amaç 
edinen Kırmızıfare, daha çok hangi yaş grubuna ses-
leniyordu? 
FE: 7-10 yaş dedik ama içinde yer alan metinlerin, 
istikrarlı olarak aynı yaş grubunu hedeflemeyi başar-
dığını söyleyemem.

DG: İlk sayılarda dergilerin içinde, dergiden ayrı, 
farklı renklerde “Yetişkinlere” başlıklı tek yapraklık 
bir yazı yer alıyor. Örneğin dördüncü sayıda senin 
bilgisayar ve kitabı karşılaştırdığın “İlle de Kitap” 
yazın, altıncı sayıda Mustafa Eremektar’ın (Mıstık) 
“Çocuk Kitabı Çizerliği” yazısı, yedinci sayıda İlhan 
Gülger’in “Türkiye’de çocuk edebiyatı ve dergilerin 
okur kitleleri açısından sorunları” yazısı bu yaprak-
lardaki yazılara örnek verilebilir. Dergi çocuklara 
edebiyatı sevdirirken diğer yandan yetişkinlere de 
seslenme gereği duymuş. Bu ihtiyaç nereden doğdu?
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FE: Bugünden bakınca bunu anlamlandırmak zor 
gelebilir. Bugün yetişkinlerimizde iyi kötü bir “ço-
cuk edebiyatı bilinci” oluştu. O zaman her şey çok 
farklıydı. Yetişkinler çocukların kitaplarıyla çok da 
ilgilenmiyorlardı. Evet, alıyorlardı ve ellerine tutuş-
turuyorlardı. İçinde ne var, ne yok, çok önemsenmi-
yordu. “Aman okusun da ne okursa okusun” düzeyi 
ortalama kabul gören bir yaklaşım düzeyiydi. İşte 
yetişkinlerin kitaplara ilişkin bir bilincinin oluşması 
gerektiği düşüncesiyle bunu bilinçli olarak yapmak 
istedik, çok sürdüremesek de...

DG: Dördüncü sayıda, birinci yılın değerlendirmesi 
var. Daha önce hiç yayımlanmamış 26 öykü ve şiirin 
Kırmızıfare’nin sayfalarında yer aldığı belirtiliyor. Ki 
bu öykü ve şiirlerin bazılarının daha sonra yazar ve 
şairleri tarafından kitaplarına alındığını biliyoruz. 
Bunun haricinde bazı yabancı çocuk edebiyatı yazar-
larının kimi öykülerinin Türkçeye çevrilip ilk kez Kır-
mızıfare’de yer aldığını görüyorum. Kırmızıfare çocuk 
edebiyatı alanında iyi örneklere yer vererek bir nevi 
kılavuz gemisi gibi ilerliyor. Editöryal olarak dergide 
yazılacak yazıları nasıl seçiyordunuz? Yazarlara özel 
yazı siparişi verdiğiniz oluyor muydu?
FE: Kırmızıfare’nin uzun bir aradan sonra, editörlü-
ğünü Keriman Güldiken’in yaptığı ikinci döneminde, 
konulu metinler arayışına girdik. Mesela bir sayıyı 
“kış” temasına ayırdık ve derginin içindeki her şeyi 
kışla ilgili oldu. Yazarları arayıp bu konuya ilişkin 
öykülerini istedik. Ama daha önceki sayılarda böyle 
bir lüksümüz yoktu, ki bu bile iki dönem arasında 
çocuk edebiyatının geldiği yer bakımından ipuçları 
veriyor. Biraz açayım: 1990-2000 döneminde temel 
sorun gerçekten iyi öyküler bulmaktı. Çok öykü yol-
lanıyordu ama çocukların asla ilgisini çekmeyecek 
sıkıcılıkta metinlerdi. Çeviriler burada yardımımıza 
koşuyordu. Cricket Dergisi’nin yöneticilerinden Ma-
rianne Carus ile bir yurtdışı fuarında tanışıp “sizden 
ilhamla biz de Kırmızıfare’yi çıkarıyoruz,” dediğimde 
Cricket’teki bazı öyküleri çevirebileceğimizi daha 
ben sormadan önermişti. Çok az sayıda olsa da bu 
çeviriler çocuklardan çok, çocuklara yazan yazar-
larımıza iyi örnekler olarak katkı sağlamıştır diye 
umuyorum. Ve evet, birçok yazar için sevdikleri bir 
dergiye öykü yetiştirme çabası aynı zamanda onları 
üretmeye ve güzel eserler vermeye de zorlamış oldu.
Devamı gelecek sayıda...

Pan ve Çiçeği (Televizyon Oyunu), Fatih Erdoğan, 
Redhouse Yayınevi, İstanbul, 1980
Kırmızıfare Çocuklar İçin Edebiyat Dergisi, 
Redhouse Yayınevi Sayı 1, Kış 1990
Kırmızıfare dijital arşivi: https://www.mavibulut.com.tr/
kirmizifare-sID84.html

KIRMIZIFARE İÇİN NELER SÖYLEDİLER? 

Ayla Çınaroğlu (Yazar)
Kırmızıfare Çocuk Dergisi’ni, yazın yaşamımın 
ilk coşkulu ama ürkek yıllarında, bana ve tüm 
çocuk yazını gönüllülerine uzatılmış tutunacak 
sağlam bir dal olarak algıladığımı anımsıyorum.  
İçsel olarak, sanal bir biçimde de olsa sahiplen-
miştim dergiyi; sahiplenmiştik. Keşke öylece de 
sürebilseydi. Çünkü biz şanslıydık. 
Günümüzde bu eksikliği sanırım ancak biz, o 
dönemi yaşamış olanlar hissedebiliyoruz. Bu 
değerli çabası için sevgili Fatih Erdoğan’a yıllar 
öncesinden teşekkür borçluyuz.

Süleyman Bulut (Yazar)
Öteden beri, edebiyatın nabzının dergilerde at-
tığı bilinir, söylenir. Bu çocuk edebiyatı için de 
böyledir. Sorunuz üzerine, Kırmızıfare’nin ciltle-
rini şöyle bir karıştırdığımda, yazarları, çizerleri, 
kapak ve sayfa tasarımları, başlık ve punto kulla-
nımlarıyla o nabzın atmaya devam ettiğini gör-
düm. Kendini “Çocuklar için edebiyat dergisi” 
olarak tanımlayan Kırmızıfare, bu tanımlamanın 
hakkını veren bir dergiydi.
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Yazarın diğer kitapları

ÖZGÜRLÜĞÜNÜN

BİR HAYALPEREST
PEŞİNDE KOŞAN 

Dilek Yardımcı’nın kaleme aldığı 
Zıpır'ın hikâyesini okurken, 

“sizi siz yapan” şeylere tutunmanın 
önemini hatırlayacaksınız. 
Özgürlüğün sınırlarını ve 

sınırsızlığını keşfedecek, hayallerin 
gücüne şahit olacaksınız.

“Kitap okuma bağımlısı genç yazar Dilek Yardımcı, 
aynı zamanda bir öğretmen ve belli ki çocuk 
ruhundan anlayan, günümüz çocuklarını yakından 
tanıyan bir öğretmen.” 

Elif Şahin Hamidi, İyi Kitap



Tozar çirkin mi çirkin bir köpektir, Sezer ise

karnı hep aç, kurnaz bir kedi. Birlikte, Tozar’ın 

amcasından miras kalan Kör fez Pansiyonu’nu  

işletirler. Kör fez Pansiyonu, denizin açıklarında   

korkunç ve gizemli şeyler olduğu haberiyle çalkalanır.   

Pansiyonun yeni konuklarından Bayan Sırküpü    

karamsar ve gergindikaramsar ve gergindir, dünyanın sonunun yaklaştığına     

inanmaktadır. Bu arada ormandaki hayvanların denizde      

ışık saçan, devasa bir göz gördükleri söylentisi       

kulaktan kulağa yayılır. Kör fez Pansiyonu sakinlerini,       

hiç ummadıkları kadar tehlikeli ve sürprizlerle        

dolu bir macera beklemektedir.        

Uçarı macera dizisi “Sezer ve Tozar”
tüm kitaplarıyla şimdi Türkçede!
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