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ÜCRETSİZDİR 

Heykele dönüşen 
masallar

Kim bu Hüsam 
Bulmaz?

Her işin başı 
merak

Şiddete hayır, 
öfkeye evet!



M E R H A B A ,

Eylül sayımız, İyi Kitap’ın yeni yayın döneminin ilk sayısı. Pandemi koşullarında 
tamamlanan geçtiğimiz yayın döneminin son üç sayısı, sadece dijital olarak 
yayımlanmıştı. Ne yazık ki koşullar değişmediği ve salgın tehlikesine karşı 
aldığımız önlemler devam ettiği için, bu sayımız da yine elektronik ortamda 
ulaşacak sizlere.
İnternet ve sağladığı elektronik yayıncılık araçları, bu zor koşullarda 
bile derginin okuruyla kesintisiz buluşmasına imkân veriyor. İyi Kitap’a, 
İnternet sitemiz (www.iyikitap.net) üzerinden erişebileceğiniz gibi, çeşitli 
dijital dergi platformları (www.magzter.com gibi) ve e-bültenler aracılığı ile 
gerçekleştirdiğimiz pdf dağıtımlarıyla da ulaşabilirsiniz. 
İnternet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı sadece dergiye erişim için değil, 
görüş ve önerilerinizi bize ulaştırmak için de kullanabilirsiniz. Geçtiğimiz üç 
sayılık deneyim, interaktif etkileşimin sağladığı olanaklar konusunda oldukça 
öğretici oldu bizim için. Henüz öğrenme aşamasında olduğumuz bir mecra bu, 
ama yaptığımız işe değer katarak ilerlemek adına oldukça önemli bir fırsat.
Her zaman olduğu gibi Eylül sayımızda da çocuk ve gençlik kitapları arasından 
yaptığımız güncel bir seçkiyle buluşturacağız sizleri. Keyifli okumalar!

Safter Korkmaz
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Okuduğun kitapları ve onlarla ilgili güzel ayrıntıları 
unutmamanı sağlayan Kitap Günlüğüm

yenilendi!

Her sayfası özel olarak 
resimlendirilmiş Kitap 
Günlüğüm, okunan eserlere, 
kapağından kurgusuna 
pek çok yönden eleştirel 
biçimde bakmayı teşvik 
eden, yıllar sonra yeniden 
bakıldığında, kitapların yanı 
sıra daha pek çok ayrıntının 
da hatırlanabileceği, pratik 
ve eğlenceli bir günlük.

En sevdiğiniz 
kitabın 

yazarına ne 
söylemek 
isterdiniz? 

Peki, hangi 
karakterle 
arkadaş 
olmak 

isterdiniz? 

Siz olsanız 
kitabın 

kapağını 
nasıl 

tasarlardınız?

En sevdiğiniz 
kitaplar 

listesinde 
hangi kitaplar 
yer alıyor?
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Bu kitapta Shaun Tan’ın sanatının başka bir yönüne tanık oluyoruz. Resim, 
yerini heykele ve fotoğrafa bırakıyor. Görsel anlatım yine son derece özel, 
özgün ve farklı .

“Masal” dendiğinde, şöyle yarım saniyeliğine de olsa bir duraklama yaşıyor musu-
nuz? Bir “ne düşüneceğini bilememe” hâli, arafta kalış sendelemesi? Malum, klasik 
masallar o bilindik öyküleri, metinleri ya da kıssadan hisseleri kadar -hatta belki 
bundan da çok-, onları kimlerin okuyacağı, esasen hangi kitleye yönelik oldukları ya 
da olmaları gerektiği üzerine süregiden tartışmalarla hep ön planda. Misal, bilindik 
masalların yeni ve nitelikli bir derlemesi basılsa, anlamlı bir önsöz ve özgün desen-
lerle yayına hazırlansa, ne düşünürüz? Tek bir masal yepyeni bir görsel anlatımla 
raflara çıksa, aklımıza ilk ne gelir? O masalı çocuğumuza okutmayı mı? Kendi kütüp-
hanemize katmayı mı? Okursuz bırakmayı mı?

Tıpkı masalların kendileri gibi, bu tartışmalar da söyleme bağlı 
nüanslar dışında benzer bir görüşün tekrarı niteliğinde. Klasik 
masalların aslen yetişkinlere yönelik olduğu, bir moral çerçeve-
sinde kaleme alındıkları, yazıldıkları çağın cinsiyetçi yaklaşımla-
rını olduğu gibi bugüne taşıdıkları, bu nedenle de deneyimli ve 
eleştirel bir gözle okunmaları gerektiği gibi… Hepsi de tüm-
den katıldığım bu görüşleri ortaya koyan, okurluk ve edebiyat 
üzerine elzem soruları içeren, ama illaki eksik kalan; mesela bu 
kültürel mirasın nasıl değerlendirileceğine ilişkin somut bir öne-
ri sunamayan tartışmalar bunlar. Nedeni basit: Konu sadece var 
olan metinden ibaret değil. Masal konusunda, asırlara yayılmış 
bir geleneği miras alan yayıncılık kültürünün yeni alternatifler 
üretmesine, sorular sormasına, statükosundan sıyrılmasına 
dönük bir ihtiyaç söz konusu. Çünkü klasik masallarla büyümüş 
bir nesil, artık bu masallarla ne yapacağını bilmiyor. Eğer çocuk-
lar okumayacaksa bu masalları, biz yetişkinlere bu saatten sonra 
ne sunacak ki “tekrar” okuyalım?
Bir türün okurluğunun yeniden tanımlanmasına dönük kitlesel 
bir dönüşümün sancısı baki olmakla birlikte, bu zengin tartışma-
yı başka bir platforma taşımadan önce, şunu sormakla başlayabi-
liriz kendimize: Tekrar sandığımız şey, gerçekten bir tekrar mı? 

Shaun Tan’dan bir  
Grimm Masalları sergisi

Yazan: Mehmet Erkurt
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Uyarlamalar, yeniden anlatımlar, özgün kitaplaştır-
malar, başlı başına bir yenilik değil mi? Neyse ki, bu 
ucu açık tartışmaya son derece özgün bir cevap, epey 
uzak ama bir o kadar da tanıdık bir coğrafyadan, 
Avustralya’dan geldi… Kendimizi mecburen tek ya 
da birkaç mekânla sınırladığımız şu günlerde, online 
olmayan bir serginin -kapısını değil belki ama- kapa-
ğını açmanın tam zamanı. Özellikle de söz konusu 
sanatçı, kitaplarıyla her yaştan okuru hayran bırakan 
Shaun Tan’sa. 
Şakıyan Kemiler, bir Grimm Masalları sergisi… der-
ken, altını çiziyorum, “kataloğu” değil, bizzat sergisi. 
Sadece Shaun Tan’ın eserleriyle değil, kitaplaşma-
sıyla da beni baştan çıkaran, başlı başına bir “basılı 
eser.” Daha adıyla ve kapağıyla bile “yaşsız”, hatta 
ilkgençlik ve sonrasına yönelik bir kitap olduğunu 
ortaya koyuyor. Daha başında, Neil Gaiman’ın hem 
klasik masallar hem de Shaun Tan ve sanatı üzerine, 
Jack Zipes’ın da Jacob ve Wilhelm Grimm kardeş-
lerin yaşamı, çalışmaları üzerine kaleme aldıkları 
kapsamlı önsözlerle bile, bu kitabın Grimm Masalla-
rı üzerine bir mihenk taşı niteliğinde olacağını anlı-
yorsunuz. Zira basım yılı 2015… Grimm Kardeşler’in 
bütün masalları derledikleri Kinder-und Hausmärc-
hen’ın 200. yılı.
Bu kitapta Shaun Tan’ın sanatının başka bir yönüne 
tanık oluyoruz. Resim, yerini heykele ve fotoğrafa 
bırakıyor. Görsel anlatım yine son derece özel, özgün 
ve farklı. Seçilen 75 masal, kitapta tam metin hâliyle 
yer almıyor. Her masaldan seçilen kısa birer alıntı, 
Shaun Tan’ın o masal için, esasen kâğıt hamuru 
ve kilden yaptığı heykellere eşlik ediyor. Heykeller 
hakkında bir şey söylememse, sayfa sayfa bakmanın 
zevki ve Neil Gaiman’ın önsözünde ifade ettikleri 
yanında pek olası görünmüyor. Kitaptaki her iki ön-
söz de okura bambaşka bir keyif ve derinlik katsa da 
kendimizi önce heykellerin fotoğraflarına ve alıntıla-
ra bırakıp, önsözleri, Shaun Tan’ın kaleme aldığı son 
sözden sonra okumak mümkün. 
Tan, kitabın sonunda heykelde hangi üsluba yakın 
olduğunu ve kullandığı malzemeyi şöyle anlatıyor: 
“… taş ve kil gibi dünyevi malzemelerin içine işlemiş 
ağırlıksız, büyülü fikirler. Sonuçta ortaya bir nevi 
fosilleşmiş anlatılar çıkıyor ve bu, defalarca ‘anlatıl-
maktan’ yorulmuş masalları dönüştürerek genelde 
bir portakal boyutunda, bir avucun içine kolaylıkla 
sığabilecek şekilde tasarladığım heykellerim için de 
yakalamaya çalıştığım bir duygu.”

Kitabı kapattığımda, dönüp bütün Grimm Ma-
salları’nı yeniden okumak istedim. Çocuklar için 
hazırlanan seçkilerde pek görmediğimiz, ilk defa 
karşılaştığım masalların alıntılarına işaret koydum. 
Neil Gaiman’ın dediği gibi, Shaun Tan, bende bu 
hikâyeleri “elimde tutma isteği” uyandırdı; “onları 
parmaklarımla okşamak, çatlaklarına, kıvrımlarına 
ve köşelerine dokunmak” istedim. Asılarla yayılmış 
bu anlatıların yeniden ve yeniden anlatılmasından, 
uyarlanmasından, hatta dönüştürülmesinden büyük 
zevk duyduğumu yeniden anladım. Biraz yetişkin 
gözümle, biraz da çocukluğumdan bugüne taşınmış 
heyecanlarla…

Kitap projesinin özgünlüğü
Heykellerin ifade gücü

Çevirinin akıcılığı ve açıklığı
Kapak ve grafik tasarım 
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Bir Hüsam Bulmaz kolay yetişmiyor. Yaşı on dört milyarı aşan evrende ona 
uygun bir gezegen hazırlanabilsin diye ne badirelerin atlatılması gerekmiş; nice 
düşük olasılık bir araya gelmiş...

Jan Paul Schutten tarafından yazılan kitabın adı, Yaşamın Gizemi ve Hüsam Bulmaz’ın 
Kokuşmuş Çorapları… Çizimler, Floor Rieder’e ait. Nevin Soysal’ın dilimize çevirdiği 
eserin Türkiye’deki yayıncısı Ginko Kitap… Yozgatlı Hüsam Bulmaz, çeviri uyarlaması 
sonucu, Hollandalı konumdaşını temsilen konuya dahil olmuş. Anlatımda kullanılan 
örneklerde de benzer uyarlamalar yapılmış. 
Bir Hüsam Bulmaz kolay yetişmiyor. Yaşı on dört milyarı aşan evrende ona uygun bir 
gezegen hazırlanabilsin diye ne badirelerin atlatılması gerekmiş; nice düşük olasılık 
bir araya gelmiş. Yazar, ekonomik bir anlatımla varoluşumuzun uzun hikâyesini yüz 
altmış sayfaya sığdırmış. Bütün evreni asıl hikâyenin fonu olarak kullanmış ve ondan 
zorunluluk gereği bahsetmiş. Merkezde Dünya’daki yaşam ve evrim teorisi var. 
Belki de en zoru, ilk canlı organizmanın ortaya çıkışı… Sonrası çorap söküğü gibi 
gelmese de öncesine göre çok daha hızlı ilerliyor. Schutten, okuru ilk olarak terliksi 
hayvanla tanıştırıyor. Tek hücreli de olsa bir canlının ortaya çıkmasının gerisindeki 

evrimsel mucize üzerinde duruyor. Sohbet, canlılığın öneminin vurgu-
lanmasını takiben Dünya’nın yaşı konusu üzerinden ilerliyor. Peşinden 
de gezegenimizin nasıl ortaya çıktığı ve zaman içinde nasıl dönüşerek 
yaşama uygun koşullara kavuşulduğu anlatılıyor.
Yazar, son derece esprili bir dil kullanmış ve karşısındakiyle sohbet eder-
cesine anlatmış. Bu üslup kitabın okunmasını kolaylaştırıyor. Schutten, ko-
nunun bilimselliğine yakışır biçimde, lafını hiç sakınmaksızın, söyleyece-
ğini eğip bükmeden dosdoğru biçimde dile getirmiş. İyi yapmış; pek çok 
insanın ön yargılı yaklaştığı evrim konusunda zaten yeterince tartışma ve 
kafa karışıklığı var. Üstü kapalı anlatımlarla meseleyi ayrıca polemiklere 
açık hâle getirmek gereksiz. 
Schutten, evrim teorisini destekleyen bilimsel verilerle birlikte eleştirileri 
ve onlara ilişkin yanıtları da sunmuş. Pek çok karşıt görüşü başarılı biçim-
de çürütmüş. Evrim teorisi, konusu gereği dini muhatap almak zorunda. 
Yazar, bunu da hiç çekinmeden yapmış; hatta Tanrı’nın varlığına ilişkin 
tartışmalara dahi girmiş. Çok büyük beyinlerin bir yaratıcıya inandığına, 
yine aynı ölçüde büyük başka beyinlerin ise inanmadığına dikkat çekerek, 

Yozgatlı Hüsam Bulmaz’ın 
heyecan dolu hikâyesi

Yazan: Toprak Işık
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bu gizemin zekâ ile çözülemeyeceği yönünde kendi 
kişisel görüşünü de ortaya koymuş. 
Schutten keşke evrim gerçeği ile evrim teorisi ara-
sındaki ayrıma da değinseydi. Evrimin ve onu açık-
lama iddiasında olan teorinin, aslında birebir aynı 
anlama gelmediğini vurgulasaydı. Darwin’in kura-
mını anlayan insanlar arasında bile, teori üzerindeki 
tartışmaları, evrimin varlığı konusundaki bir şüphe 
zanneden çok sayıda insan var. Teoriye karşı olanların 
ise neredeyse tamamı bu ayrımdan bihaber. Daldan 
kopan elmanın yere düşeceğini herkes biliyor; gözü-
müzün önündeki bu gerçeğin, kütle çekim teorisi ile 
ya da uzay zamandaki bükülme iddiasıyla açıklanma-
sını tartışabiliriz ama açıklamaya konu olan gerçeğin 
varlığını sorgulayamayız. Virüslerin evrimine tanık 
oluyoruz ki, her sene yeni virüs aşıları geliştiriyoruz. 
Bilimsel ya da dinsel tartışmalara konu olabilecek 
olan, evrimin kendisi değil, onun nasıl gerçekleşti-
ğine yönelik açıklamalardır. Ülke olarak konuyu beş 
yüz yıl geriden takip etme yiğitliğimizi biraz da bu 
ayrımın farkında olmayışımıza borçluyuz.
Kitapta, büyük olasılıkla dikkatli bir son okuma yapıl-
mamış olmasından kaynaklı, bazı kusurlar var:
“Başlangıçta Dünya’nın sıcaklığı öylesine kızgındı ki 
tüm kayalar akışkandı.” 
Bu cümlede, “kızgındı” yerine “yüksekti” yazılması 
daha uygun olurdu.
“Çünkü süngerlerin sadece birkaç hücresi vardır.” 
Doğrusu şu: “Çünkü süngerlerin sadece birkaç çeşit 
hücresi vardır.”
“Genlerimizin yüzde sekseni, 500 yıldır denizlerde 
hayat süren bu fuzuli yaratıklarla eşleşiyor.” Burada 
da 500 milyon yerine yanlışlıkla 500 yazılmış. 
Neyse ki anlatım bozuklukları okuma keyfini azalta-
cak ölçüde çok değil. Dalgınlık kaynaklı bilgi yanlış-
lıkları da kolayca fark edilebilecek türden.
Ginko Kitap bu eseri ülkemiz genç okurlarının beğe-
nisine sunarak çok güzel bir iş yapmış. Yetişkinlerin 
de rahatlıkla yararlanabilecekleri bir kitap… Keşke bu 
tip eserlerin sayısı daha çok olsa; keşke böylesi kitap-
lar daha çok okunsa ve okutulsa… 

Dilin akıcılığı ve açıklığı 

Konunun işlenişi 

Çizimlerin ifade gücü 

Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
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Tudem Yayınlarının “Sen de Oku” koleksiyonu 
kapsamında yayımlamaya başladığı“Sen de Oku 
Klasikler” serisi, okuma güçlüğü çeken, okumaya 
isteksiz çocuklara keyifli bir okuma deneyimi 
sunmayı hedefliyor.  Serinin ilk kitabı, Jonathan 
Swift’in ölümsüz eseri Gulliver’in Gezileri. Eseri 
yeniden anlatan usta yazar Mehmet Atilla’yla, 
kitabı ve yazın hayatı hakkında bir söyleşi yaptık.
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kurtulma arzusu”

İyi Kitap: “Sen de Oku” koleksiyonu, klasiklerden önce baş-
ladı. Hatta siz de seriye Gülmeyi Bilen Müdür Aranıyor ile 
katkıda bulundunuz. Öncelikle, “Sen de Oku” koleksiyonu ile 
ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Mehmet Atilla: Söyleyeceğim ilk şey, okumanın da bir ey-
lem olduğu. Herkesin bu eylemle tanışmasını önemsiyoruz. 
Özellikle de yazınsal değeri olan metinlerle buluşmak, okur-
ların zihnine ayrı bir yaratıcılık ekliyor. Ancak her bireyin 
kendine özgü bir gerçekliği olduğunu da kabul etmek zo-
rundayız. “Sen de Oku” koleksiyonu böyle bir gerçeklikten 
yola çıktı. Okuma güçlüğü çeken ya da okumaya karşı istek-
siz çocuklara uzatılan bir yardım eli aslında. Ben bu niyeti 
ve arkasındaki sosyal sorumluluk girişimini ilk günden beri 
değerli buldum ve bu yolculukta yer almak istedim. 

İK: Okuma güçlüğü çeken veya okumayı sevmeyen çocuklar 
için klasikleri yeniden anlatma fikrinin size cazip, anlamlı ya 
da itici, tehlikeli gelen yönleri oldu mu? Kalemi elinize alma-
dan önce neler düşündünüz?
MA: Karakter olarak araştırmacı ve ön hazırlıkları önem-
seyen bir yapım var. Hele böyle özel rota çizilecek yolcu-
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luklara “kervan yolda düzülür” rahatlığıyla çıkmayı 
sevmem. Bu serüvende de benzer bir süreç yaşadım. 
Öncelikle klasik yapıtların yeniden anlatılması yön-
teminin ülkemizdeki ve dünyadaki kimi örneklerini 
inceledim. Ne yapıp ne yapmayacağım konusunda 
genel bir bilgi edindim. Yetmedi, çocuk edebiyatını 
dünya ölçeğinde değerlendirebilecek düzeyde bi-
rikimi olan Adnan Saracoğlu’na 
danıştım, görüşlerini aldım. Yayı-
nevimizdeki koordinatör arkadaş-
larla yaptığımız toplantıda konuyu 
uzun uzun tartışıp bir yol haritası 
çizmiştik zaten. O toplantıda dile 
getirilen bir yaklaşım, karar verme 
aşamasında bana büyük kolaylık 
sağladı: “Okumaya isteksiz ya da 
okuma güçlüğü çeken çocuklar, 
normal koşullarda klasik yapıtlarla 
hiçbir zaman tanışamayacaklar. O 
kitapları tam metin olarak okuma-
ları mümkün değil çünkü. Biz ala-
nın uzmanlarıyla el ele verdik ve 
bu engelin aşılmasına yardım et-
mek istiyoruz. Olabildiğince farklı 
seçenekler sunarak bu çocukların 
klasiklerin ruhu ve atmosferiyle 
buluşmalarını sağlamak istiyoruz.” 
Bu yaklaşım, benim için iştah açıcı bir eşik oldu. Bir 
anda ilk adımı attım. İçerisi hiç de fena değilmiş. 

İK: Hem kendi üslubunuzu hem de özgün metnin ne-
fesini hissettirebilecek bir “yeniden anlatı” eseri oluş-
turmak gibi zorlu bir işe girişmişken, bunu bir yandan 
da disleksik veya okuma sevgisizliğinden muzdarip 
çocuklar için yapmanın getirdiği kural ve kısıtlama-
larla hareket etme deneyimini bizlerle paylaşabilir 
misiniz? Nasıl bir süreçti?
MA: İşin bam teli burası zaten. Klasiklerin hemen 
hepsi, genel okur kitlesi gözetilerek yazılmış kitaplar. 
Bizim ise bambaşka bir hedef kitlemiz var. Biz der-
ken, benzer çalışmalar yapan yazar arkadaşlarımdan 
ve Tudem Yayın Grubu’ndan söz ediyorum. Dolayı-
sıyla, özgün metni kısaltmak ya da özetlemek gibi bir 
kolaycılığın peşinde değildik, değiliz. Olay örgüsünü 
bozmadan, karakter özelliklerini törpülemeden ve 
dönemin koşullarını göz ardı etmeden, “yeni” bir me-
tin oluşturma çabası içindeyiz. Bunun için de elbette 

yeni cümlelere ihtiyacımız var. İşte bu noktada işin 
içine kaynak metinle kuracağımız ortaklık giriyor. 
Bu ortaklığın niteliği aslında her türden uyarlamalar 
için geçerli; ama “Sen de Oku” koleksiyonunda daha 
farklı bir önem kazanıyor. Cümle uzunluğu, okuru 
metinden koparmayacak dil arayışı, kurgunun yeni-
den düzenlenmesi, toplam sözcük sayısı gibi kısıt-

lamalar, aklımızın bir köşesinde 
sürekli duruyor. Neyse ki ben bu 
tür zorlayıcı çalışmaları severim. 
Topu dar alandan çıkarıp uygun 
pasa çevirebilmenin keyfi de ayrı 
oluyor doğrusu.

İK: Klasik eserlerin çocuk ede-
biyatına uyarlanması sıkça kar-
şılaştığımız bir durum. Fakat bu 
“uyarlama, özetleme, kısaltma” ve 
benzeri çalışmalar bazen tatsız da 
olabiliyor. Sizin eserinizi, çocukları 
klasiklerle buluşturma yönündeki 
bunca çabanın içinde nerede ko-
numlandırabiliriz? 
MA: Üzülerek söylemem gerekir 
ki, incelediğim benzer çalışmala-
rın büyük çoğunluğu kes-yapıştır 

mantığıyla kotarılmıştı. Olay örgüsündeki boşluklar 
okuma zevkini yok edecek düzeydeydi. Oysaki klasik 
yapıtlar gücünü büyük ölçüde sıra dışı deneyimler-
den ve serüvenlerden beslenen yaratıcılıklarından 
alır. Sağlam dokuları sayesinde pek çok kez okunabi-
lirler, yorumlanabilirler ve uyarlanabilirler. O eserleri 
güncellikten kurtaran değerler yelpazesi o kadar 
geniş ve renklidir ki, yeniden ele alındıklarında kimi 
yerlerini öne çıkarıp kimi yerlerini gölgede bırakmak 
gerekebilir. Bu durum, Gulliver’in Gezileri için de 
fazlasıyla geçerliydi. İlk bölümde toplumlardaki iç ve 
dış kavgaların saçmalığı, ikinci bölümde servet düş-
künlüğünün yol açtığı yozlaşma, üçüncü bölümde 
yaşam deneyimlerinden habersiz toplumların içine 
düştüğü zavallılık, dördüncü bölümde ise insanlarda-
ki ilkel düşüncenin eleştirisi, çarpıcı ve alegorik bir 
dille aktarılıyordu. Yoğun olay örgüsünün içinden bu 
çekirdekleri alıp çıkarmak ve bu ayıklamayı çok dik-
katli bir şekilde yapmak gerekiyordu. Bu ayıklama 
iyi yapılmazsa Gulliver’in durduğu yer bulanık hâle 
gelebilir ve birçok ayrıntı gözden kaçabilirdi. 
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İK: Bu bağlamda, “kısaltılmış” Gulliver’in Gezileri 
de yalnız cüceler ve devler ülkesindeki maceralarıyla 
tanınır çoğunlukla. Oysa eserin devamı da ilk kısmı 
kadar, hatta belki daha önemlidir. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
MA: Üzerinde durulması gereken bir nokta da bu. 
Bilindiği gibi Gulliver’in Gezileri, dört yolculuk içe-
riyor. Uyarlayan ya da yeniden anlatmayı deneyen 
yazarların çoğu, ilk iki bölümü yansıtıp son iki yolcu-
luğu görmezden gelmiş ne yazık ki. Bu bölümlerde, 
dönemin kurumları üzerinden insan yaşamına ait de-
ğerlerin ve anlayışların sorgulanması var çünkü. Bu 
sorgulamayı belli belirsiz şekilde aktarabilmek ayrı 
bir emek gerektiriyor. Dolayısıyla genel yaklaşım, 
son iki bölüme bulaşmamak tavrına dönüşmüş du-
rumda. Ben böyle bir tutumu içime sindiremezdim. 
İnsanın bir kolunu ve bacağını yok saymak gibi bir 
şey. Hem yazara hem kitaba saygısızlık. Kitabın bü-
tünlüğünü bozmayıp dört yolculuğu da aktardığım 
için son derece huzurluyum.

İK: Eseri yeniden anlatırken hangi kaynaklardan, 
nasıl faydalandınız? 
MA: İlk iş olarak Gulliver’in Gezileri’nin özgün met-
nini bilgisayarımın masaüstüne yerleştirdim. Daha 
sonra kitap hakkında yazılmış inceleme ve değer-
lendirme yazılarını derleyip toparladım. Kuşkusuz ki 
yabancı kaynaklar bu konuda çok zengin. Özellikle 

ikisi çok işime yaradı. Kitabın ruhunu ve felsefesi-
ni yeniden solumam için gerekliydi bunlar. Ayrıca 
filmini izledim. Daha sonra, güvendiğim yayınev-
lerinin ve çevirmenlerin tam metin olarak yayımla-
dıkları beş ayrı kitaptan yararlandım. Uyarlama ve 
yeniden anlatma diyebileceğim yerli-yabancı birkaç 
kitaba da göz attığım oldu. Çevirilerdeki kimi uyum-
suzlukları ise özgün metinle kıyaslayarak çözdüm. 
Böylelikle ortaya benim Gulliver’im çıktı.

İK: Çocuk ya da yetişkin, kitaplarınızın tamamında 
bir “dert” var. Çözüme kavuşması istenen bir mesele 
ya da bazen, görülmesi arzulanan bir sorun... Yeniden 
anlattığınız bu eserde de böyle bir dert var mı sizce? 
Neden Gulliver’in Gezileri’ni seçtiniz?
MA: Sizin “dert” diye nitelediğinizi ben omurga ola-
rak yorumlamak yanlısıyım. Aslında her yapıtın ken-
dine göre bir omurgası ya da iskeleti olur. Olmazsa 
söz yığınına dönüşür çünkü. Önemli olan bu omur-
gaya esnek ve estetik bir biçim verebilmek. Bunun 
için uğraşıyorum ama yapıp yapamadığım konusunu 
okura ve uzmanlara bırakıyorum. Gulliver’in Gezile-
ri’nin özünde de böyle bir yazınsal duruş var aslında. 
Hatta onu klasik yapan da taşıdığı eleştirel tavır ve 
yergi boyutu. “Niye yazıyorsunuz?” sorusuna Necip 
Mahfuz’un verdiği yanıt aklımdan çıkmaz: “Bir ağır-
lıktan kurtulma arzusu.” Gulliver’in Gezileri’ni se-
çerken, bu arzuyu Jonathan Swift üzerinden okurla 
paylaşmak istedim. Az önce konuştuğumuz ölçüler 
ve değerler, evrensel bir geçerliliğe sahip ne de olsa. 
Hiçbir zaman modası geçmeyecek “dert”ler...

İK: Bir söyleşinizde, “çocukken okuduğum kitaplar 
arasında Tom Sawyer’ın ayrı bir yeri vardır bende,” 
demişsiniz. Bu konuda da bir çalışma görebilecek 
miyiz acaba?
MA: Mark Twain deseydim daha doğru olurdu bel-
ki. Öteki kitaplarını da ilgiyle okumuştum çünkü. 
Ama bu seri söz konusu olunca, Tom Sawyer’ı hedef 
kitlemize daha yakın buldum. Sıra dışı bir karakter, 
arkadaşları da öyle. Ben okurla karakter arasında bir 
benzemezlik, bir aralık olması gerektiğine inanırım. 
Tom Sawyer’ı da onun için severim. Onu da bu ko-
leksiyonun içine almak istedim, hemen kolları sıva-
dım ve metni yazdım. Dosya şu anda yayınevinde ve 
yayımlanma sırasının gelmesini bekliyor. 
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Zamana meydan okuyan 
eşsiz klasikler, 
‘’Sen de Oku Klasikler’’ 
koleksiyonu kapsamında, 
usta yazarların ellerinde 
yeniden hayat buluyor!

Eşsiz 
edebiyat 
klasiklerine 
‘‘Sen de Oku’’ 
dokunuşu...

www.sendeoku.org

Okuma seviyesi:  
İlgi yaşı: 6-9

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 8-12

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 9-13

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 9-13

Yılları aşıp klasikleşen, 
ancak bazen sayfa 
sayılarının fazlalığı bazen 
de dilbilgisi ve sözcük
seçimlerindeki birtakım 
zorluklar sebebiyle, 
disleksik çocukların okuma 
şansına erişemediği ve 
okuyamamaktan dolayı 
üzüntü duyduğu eserler, 
orijinal duygusundan ve 
edebi lezzetinden ödün 
vermeden duru bir dille 
yeniden anlatılıyor.
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Özgüven eksikliği sadece çocukların derdi değil. Tanımadığımız bir ortamda, 
yabancı bir ülkede, yeni bir işte ya da mahallede biz yetişkinlerin de Uli gibi 
hissettiği çok zaman var.

Başlangıçların, heyecan kadar korku taşıdığını biliriz. 
Hele de küçükken, dünya, ev ve yakın çevresi kadarken 
değişim her şeyi alt üst eder. Yeni görev yerlerine tayin 
edilen anne babalarının peşinden şehir, ev ve okul değiş-
tirenlerimiz bunu çok iyi bilir. Astrid Frank’ın Semra Pe-
lek’in çevirisiyle Kırmızı Kedi Çocuk’tan çıkan Görünmez 
Uli (Uli Unsichtbar) kitabı tam da bir taşınma sonrası her 
şeye yeniden başlamak zorunda kalan, küçük bir oğlan 
çocuğunun gözünden, değişimin bize dayattığı zorlukları 
ve bunlarla baş etme yollarını gösteriyor.
Türkçede ilk kez yine aynı yayınevinden Semra Pelek’in 
çevirisiyle çıkan, 2017 Zürih Çocuk Kitabı Ödülü sahibi 
Enno ya da Asfalttaki Karahindiba (Enno Anders Löwen-
zahn Im Asphalt)  kitabıyla okurla buluşan Frank, günlük 
hayat pratiklerinde zorlanan ancak her canlının duygu 
dünyasıyla bağ kurabilen bir çocukla tanıştırmıştı bizi. 
Regina Kehn’in, Frank’ın sade ve muzip üslubuna uygun 
yalınlık ve espriyle resimlediği Görünmez Uli’nin başkah-
ramanı Uli de yine kocaman bir iç dünyaya sahip ancak 
insanlar doğru yaklaşmadığında içindeki cevhere küsebi-
len özel bir çocuk.
HAYATIN MATEMATİĞİ
Üçüncü sınıftayken babasının daha iyi gelir elde etmesi 
üzerine taşındıkları geniş, yeni evlerini yadırgayan, baş-
layacağı okuldan ödü kopan Uli; bir yandan da eski evle-
rinde alt katta oturan anneannesi ve dedesi ile arkadaşları 
Tommy, Benni ve Rosa’yı özlüyor. Her şeyin bir anda 
değiştiği bir dünyada tek güvendiği şey, hep sabit kalan 
ve onu rahatlatan sayılar. O yüzden gittiği yerleri, inip 

Beni olduğum gibi görün

Yazan: Özlem Toprak
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çıktığı merdivenleri, gördüğü her şeyi sayıyor Uli. 
Yaz tatilinde tanıştığı alt kat komşuları ikiz kardeşler 
Petra ve Niki ile korkularından biraz olsun uzaklaş-
sa da okulun başlamasıyla birlikte kâbuslarından 
da beter bir durumla karşılaşıyor. Niki ve Petra’yı 
sınıf arkadaşları çevrelerken, tanışma faslı sırasında 
heyecanlanarak kekeliyor ve ismini söylemeye çalı-
şırken ağzından çıkan Uhu sesi Puhu kuşu lakabıyla 
damgalanmasına yol açıyor. Burası ne yazık ki sayı-
ların iflas ettiği nokta, çünkü “Üç eksi iki eşittir bir 
başına.”
PUHULUK ÇİLESİ
O andan itibaren Uli’nin günleri görünmez olmakla 
göze batmak arasında gidip geliyor. İkisi de kendi 
tercihi olmadığı için acı çekiyor ama sıkıntısını dile 
getirse bu kez de mız mız diye damgalanmaktan 
korkuyor. Beyninde bütün olasılıkları tartmaktan ve 
o eski, güvenli evini, arkadaşlarını özlemekten bir 
türlü anda kalamıyor. Üstelik kafası karıştığından 
o hiç değişmeyen ve ona huzur veren rakamlara da 
güven yok artık. 
Astrid Frank, özgüven denen o kırılgan hattı, Uli’nin 
üzerine giderek çöken ve sarı gözleriyle onu didik 
didik eden puhu kuşu metaforuyla çarpıcı bir görsel-
liğe kavuşturmuş. Giderek aynadaki yansımasında 
bile puhu kuşunu gören Uli, kendini iyice bir köşeye 
çekiyor.

Özgüven eksikliği elbette sadece çocukların derdi 
değil. Tanımadığımız bir ortamda, yabancı bir ül-
kede, yeni bir işte ya da mahallede biz yetişkinlerin 
de Uli gibi hissettiği çok zaman var. Her ne kadar 
savunma mekanizması geliştirsek, maskeler taksak 
da günün sonunda o dışlanmışlık hissi bizi de gelip 
bulur mutlaka. Böyle bir zamanda bize bizi hatırla-
tan, varlığımızı görünür kılan birilerine ihtiyaç du-
yarız. Uli için bu, yine Astrid Frank’ın muzip diliyle 
sınıfa yeni gelen ikinci bir Uli, hem de kız çocuk Uli. 
Ulrich’in aksine Ulrike olan Uli, herkesin gözünün 
içine bakabilen, gülünce iki gamzesi ortaya çıkan 
ama haksızlığa uğradığında da çıkıp hesabını sorabi-
len bir çocuk. Bir anlamda bizim Uli’nin alter egosu. 
Bu Uli’nin “Neden gülüyorsunuz?” sorusu ve “Beni 
olduğum gibi sevmeyen biri varsa, şansına küssün!” 
isyanı çok şeyi değiştirmeye aday. O değişim ânını 
şöyle aktarmış yazar:
“Ulrich bir an için omzuna tünemiş baykuşu unuttu 
ve yerinde doğruldu. Yeni arkadaşı kadar cesur ol-
mayı çok isterdi. Bir zamanlar o da böyle cesur muy-
du? Yoksa cesaretini anneannesiyle dedesinin arka 
bahçesinde mi düşürmüştü? Acaba annesi babasıyla 
Adler Sokağı’ndan Römer Sokağı’na taşınırken cesa-
retini paketleyip getirmeyi mi unutmuştu? Yoksa ge-
tirmişti de, hâlâ odasında duran kolilerden çıkarmayı 
mı unutmuştu?”
Akran zorbalığına dikkat çeken Astrid Frank 1966 
yılında Almanya’da doğdu. Biyografisinde “ilk pa-
rasını bir hastanenin mutfağında bulaşık yıkayarak 
kazandığını” vurgulayan yazar;  biyoloji,  Alman dili 
ve edebiyatı ile pedagoji okudu, çevirmen ve lektör 
olarak çalıştı. 1999’dan beri çocuk ve gençlik kitapla-
rı yazan ve hâlen Köln’de yaşayan Frank’ın son kitabı 
da Schöne Weihnachten! [Mutlu Noeller].
Görünmez Uli, hepimize değerimizi anımsatan ve 
ilk bakışta içe dönük ya da uyumsuz gibi görünen 
çocukların yaratıcı iç dünyalarını açığa çıkaran bir 
kitap. Bu güzelliği anımsamak kuşkusuz hepimize iyi 
gelecek.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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“On sekiz yaşından sonra çocuk edebiyatı okursanız ayıplanırsınız. 
Yayıncılık piyasası da bundan utanç duymanızı bekler, hatta ona 
göre tavır alır.”

İngiliz yazar Martin Amis, 2011 yılında verdiği bir röportaj nedeniyle, çocuk edebiya-
tıyla ilgilenenler arasında popüler olmuş bir isim. Söz konusu röportajında şöyle diyor 
Amis: “Çocuk kitabı yazmayı düşünüp düşünmediğimi soruyorlar. Ben de onlara, ‘Ağır 
bir beyin hasarı geçirmiş olsaydım, bir ihtimal çocuk kitabı yazabilirdim,’ diyorum.”
İngiltere’de olduğu gibi ülkemizde de tepki çeken, sert eleştirilere konu olan bu açık-
lamayı, Katherine Rundell’in Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız (Ne Kadar Büyük 
ve Bilge Olursak Olalım) kitabının, ilk sayfalarında bulabilirsiniz. Rundell, yetişkin 
dünyasına hâkim, çocuk edebiyatını küçümseyen -kendi ifadesiyle çocuk edebiya-

tının“uzun ve soylu geçmişini göz ardı” eden- yaklaşımı Amis’in 
sözleriyle örnekliyor. (s. 2)
Açıkçası bu konuda Amis’e haksızlık edildiğini düşünüyorum. 
Yanlış anlaşıldığını iddia ettiğim ya da onu haklı bulduğum için 
değil elbette. Romanlarda okumaya, filmlerde izlemeye alıştığımız 
kendini beğenmiş İngiliz tipi klişesini haklı çıkaran üslubu bir 
yana, konu üzerine gerçek düşüncelerini açıkça ifade eden ender 
insanlardan biri o. Herhangi bir yumuşatma, gizleme, etrafından 
dolaşma çabası göstermeden aklında ne varsa dökmüş ortaya. 
Oysa ne İngiltere’de ne de Türkiye’de böyle düşünen tek o değil. 
Daha fenası, çocuk edebiyatımızın gözlemlenebilir pratiği, sanki 
bu çarpık algının yeniden üretim alanı. Yoksa, televizyon dizile-
rinde boy gösteriyor ya da İnternette 100 bin takipçiye sahip diye, 
niye birilerine çocuk kitabı yazdırır ki yayıncılar? Kötü kağıda 
basılmış, grafiği kötü, baskısı kötü, imlası kötü, çizimleri kötü, içe-
riği kötü binlerce kitap nasıl yer bulur raflarda?  Neden anne ya 
da öğretmen olmak, çocuk kitabı yazmanın yeter koşulu sayılır? 
Neden çocuk kitaplarında aranan özellik, edebi zenginlik değilde 
popüler kültürün “çocukça” ifade biçimleridir? Neden sırf yetiş-
kinler için yazdığı kitaplar çok satıyor diye, birilerine çocuk kitabı 
yazdırma gayretine girer yayıncılar? O birileri de neden kabul 

Çocuk kitapları okuyacak 
kadar bilge miyiz? Yazan: Safter Korkmazba
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ederler bu “sipariş yazma” işini? Dahası, o birilerinin, 
neden aklına ilk gelen birbirini tekrar eden didaktik 
metinler üretmek olur? Neden çeviri işi küçümsenir? 
Neden işinin ehli çizerler ve çevirmenlerle çalışıl-
maz? Çalışılsa bile, neden çoğunlukla hakları öden-
mez? O kadar çok soru var ki sorulacak... İnanmayan, 
kitabevlerinin ya da İnternetteki kitap satış sitele-
rinin çocuk reyonlarını inceleyiversin. Çocukların 
erişimine sunulan kitap stoğumuzun durumu bile, 
yaşanan bu küçük görme durumunun özeti gibidir: 
“Çocuk kitabı mı, çocuk oyuncağı...”
SİNSİ BİR DÜZEN BOZUCU
Evet, kabul edelim, çocuk kitapları da çocuk kitapları 
yazarı olmak da hor görülen şeyler. Katherine Run-
dell, Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız’da, yetişkin-
lerdeki bu küçümseyici tavrın nedenleri üzerine kafa 
yoruyor. Belli ki yetişkinlerin, çocuk kitapları okuma-
yı bırakmış olmalarında bunun rolü büyük.
Çoğu yetişkinin, “okuma sürecinin tek yönlü işlemesi 
gerektiğini” (s.6)  düşündüğünü söyleyen Rundell, 
kendi okuma deneyimlerinin ışığında bu düşüncenin 
yanlışlığına dikkati çekiyor. Yetişkin kitapları okuma 
eşiğini geçenlerin, çocuk kitapları okumayı bir geri-
ye gidiş olarak algılamaları belli ki önemli bir sorun. 
Rundell -çok haklı olarak- yayıncılık sektörünün bu 
algıyı yaratan ve besleyen bir mekanizma olduğunu 
söylüyor bize. “On sekiz yaşından sonra çocuk edebi-
yatı okursanız ayıplanırsınız. Yayıncılık piyasası da 
bundan utanç duymanızı bekler, hatta ona göre tavır 
alır.” (s. 59)
İngilizce çocuk edebiyatının tarihsel gelişiminden 
de bahsediyor Rundell kitabında. Yetişkinlerin, 
çocuk kitaplarına uzaklığının sebeplerini, çocuk 
edebiyatına yönelen küçümseyici bakışın köklerini 
orada da takip ediyor. “İngilizce yazılmış ilk çocuk 
kitapları, görgü kurallarını anlatan el kitaplarıydı.” 
(s. 19) bilgisini, 1475’e tarihlenen The Babees’ 
Book örneğiyle ediniyoruz. Isaac Watts’tan John 
Newbery’e, pedagojik metinlerden peri masallarına 
İngilizce çocuk edebiyatının tarihinde kısa bir geziye 
çıkarıyor bizi yazar. 19 yüzyılın ortalarından bu yana, 
çocuk edebiyatındaki baş döndürücü gelişmeye 
dikkati çekerken, bu alanda oluşan zengin edebi 
birikimin varlığını da tespit ediyor.
Bu birikimin yetişkinler tarafından görmezden gelin-
mesinin anlamsızlığına işaret eden Rundell, çocuk 

Dilin akıcılığı ve açıklığı

Konunun işlenişi

Kapak tasarım ve baskı kalitesi

edebiyatının yetişkinlere katacaklarını “Hayal gücü”, 
“Umut” gibi alt başlıklarda inceliyor. Bunların en dik-
kat çekeni ise “Politika” alt başlığı sanırım. “Çocuk 
edebiyatının önemli bir bölümü şaşırtıcı derecede po-
litiktir.” (s. 40) diyen Rundell, çeşitli örneklerle tezini 
açıklıyor okuruna. “Sinsi bir düzen bozucu” diye nite-
lediği çocuk edebiyatının, “elde avuçta ne kaldığını 
hatırlamak için” dönmemiz gereken sığınaklardan 
biri olduğunu hatırlatıyor bizlere. 
İKİ ÇİFT GÖZLE GÖREBİLMEK
Kitabı okudukça görüyoruz ki yazar, “çocuk kitabı 
okuyun hayal gücünüz gelişsin” ya da “umutlarınız 
yeşersin” kısırlığında bir metin üretmemiş. Kütüp-
hane bütçelerindeki kesintilerden çocuk kitaplarına 
kolay ve ücretsiz erişimin gerekliliğine, çocuk ede-
biyatına yansıyan ayrımcı izdüşümlerden edebiyatın 
eşitlikçi bir dünya çabasına olası katkılarına dek pek 
çok konuda düşüncelerini paylaşmış okuruyla. İyi de 
yapmış! Bu düşüncelerden önemsediğim biri, yine 
Martin Amis’e yanıt olarak verilmiş. “Beni, yazabile-
ceğimden daha aşağı seviyede yazmaya mecbur bı-
rakan biri için hayatta yazmam,” diyen Amis’e “Ben 
yazarken İngilizceye gem vurmam. Bütün çocukların 
her kelimeyi bilmelerini beklediğimden değil; söz-
cüğün anlamını, öyküyü heba etmeksizin, cümlenin 
gelişinden çıkarabilecekleri ya da sözcüğe takılmaya-
cakları konusunda onlara güvendiğim için,” yanıtını 
veriyor Rundell. Çocuğa güvenmek ve dilden, edebi-
yattan ödün vermemek; sanırım tüm mesele bu...
Kitabının hemen üçüncü sayfasında, kesin bir yar-
gısını da paylaşıyor bizimle yazar: “Çocuk edebiyatı 
sadece çocuklar için değil.” Buradan hareketle, belki 
de tüm metnin ruhunu özetleyen bir çıkarımda bu-
lunuyor: “Yazarken, aslında iki kişi adına yazıyorum: 
Biri on iki yaşındaki ben, diğeriyse şimdiki ben ve 
yazdığım kitap, birbirinden farklı ama birbiriyle bağ-
lantılı olan bu iki iştahı da doyurmalı.”  Bu görüşünü 
kitabın sonunda farklı biçimde yineliyor: “Çocuk 
edebiyatına dönün ki dünyayı iki çift gözle görebilesi-
niz: hem kendi gözlerinizle hem de çocukluk halinizin 
gözleriyle.” Ben de umuyorum ki kaleme aldığı bu 
metin, pek çoklarının “dünyayı iki çift gözle” görme-
sine vesile olsun.
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Kahkaha ve gözyaşı, beden dilinin belki en kuvvetli sözcükleridir. Dile gelmez, 
kelimelere dökülmez belki, ama çatlaktan suyun sızması gibi bizden sızarlar...

Geride bıraktığımız yüz elli yılda aklın mutlaklığına, biricikliğine dayalı felsefe ve 
ideolojilerin dünyayı ve toplumları sürüklediği nokta hayli karmaşık oldu. İnsanın 
salt zihinden ve mantıklı düşüncelerden ibaret bir varlık olamayacağı gerçeğini 
kabullenmemiz için pek çok şey yaşamamız gerekti. Bu gerçeği her ne kadar geç 
keşfetmiş olsak bile, günlük yaşamlarımızı şekillendiren birden çok bileşen vardı 
ve bunların başında da bilinçdışı-benden ilişkisi gelmekteydi. 
“Çıtır Çıtır Felsefe / Hayatı Anlatan Kitaplar” dizisinin 32. kitabı Kahkaha ve Göz-
yaşları, gülme ve ağlamanın, çocukların yaşamındaki önemini tartışma iddiası 
taşıyor. Günlük yaşamda herkesin sıklıkla karşılaşacağı vakalardan örnekler suna-
rak ve bu vakaları eğlenceli bir dille çözümleyerek ilerliyor kitap. Brigitte Labbe ve 
Michel Puech’in beraber yazdığı kitabı, Jacques Azam resimliyor.
Bedenimiz insanlara, ortamlara, hatta düşüncelere bile duyarlıdır. Bazı fikirlerin 
bizim için iyi olmadığını hisseder fakat her zaman bunun nedenini ifade edecek 
kelimeleri bulamayabiliriz. Oysa beden anlar, katılır, dinler ve bizimle konuşur. 

Yöntemleri biraz tuhaftır. Bizi ürpertir, midemize kramplar sokar, başı-
mızı ağrıtır, kalbimizi sıkıştırır, karnımızı ağrıtır. Bunun gibi nice gös-
terge, aslında bedenimizin bize bir şeyler anlatma yöntemidir. Kahkaha 
ve gözyaşıysa beden dilinin belki en kuvvetli sözcükleridir. Dile gelmez, 
kelimelere dökülmez belki, ama çatlaktan suyun sızması gibi bizden 
sızarlar. Bazen bir kütüphane sessizliğini ortasından ikiye bölen koca-
man bir gülmeyle bazen de göz pınarından taşan küçük, şeffaf ve tuzlu 
bir sıvı biçiminde ortaya çıkan sözcüklerdir bunlar.
Tüm bunların yanında, kahkaha zekâ göstergesidir aynı zamanda. Gü-
len kişi, anlayandır çünkü. Birlikte gülmekse birlikte anlamak, ufak bir 
kahkaha sayesinde aynı arkadaş grubunun parçası olduğunu hisset-
mektir. Gülmek -çoğu kere- insanları birbirine bağlar, onları yakın kılar. 
“Çoğu kere” dedik, çünkü gülmenin de türleri vardır. Kahkahalarımızı 
durduramadığımızda misal, buna çılgın kahkaha denir. Akıl her şeyi 
yönetmeyi bırakır ve bu sayede delirmişiz gibi güleriz. Keyiflidir, bir 
özgürlük ânıdır, kaçıştır ve bazen de bizi kıskacı altına almış bir yasağı 
delmenin tek yoludur. Kahkaha isyan ile bilgeleşiverir. Biz düşünme-

Kahkaha ne anlatır, 
gözyaşları ne söyler?

Yazan: Deniz Poyraz
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sek bile bedenimiz pek çok şeyi bizden, aklımızdan 
iyi bilir. Güçlü, kudretli kişilere, şeflere, müdürlere 
gülmek tam da bu sebeple insana iyi gelir. Gülmek, 
herkesin birer insan olduğunu hatırlatır bize. 
Kendimize gülebilmekse korkularımıza, zaaflarımıza, 
eksiklerimize dışarıdan bakmak adına önemli me-
ziyettir. İnsan kahkaha sayesinde kendine bir adım 
geriden bakarak kimi zaman tuhaf olan karakterini 
veya abartılı davranışlarını görmeyi başarabilir. Peki 
her şeye gülünür mü? Mesela ten rengi farklı olan bi-
riyle dalga geçenlere? Kadınları sırf kadın oldukları 
için küçük düşürmeye çalışanlara ya da milyonlarca 
insanı mağdur eden ırkçı ve hoşgörüsüz düşünceler 
taşıyanlara? Bu gülüşler, ayrımcı fikrileri yayan bi-
riyle yaptığımız suç ortaklığı sayılmaz mı sizce de? 
Dedik ya başta, kahkaha beden dilinin en kuvvetli 
iki sözcüğünden biridir diye. Düşüncesizce kullandı-
ğımızda kahkahamız sıkı bir yumruk veya okkalı bir 
küfürden daha çok can yakabilir.
Gözyaşlarımızsa, biraz hüzünlü olsalar bile, aslında 
dostumuzdur. Gözyaşı iyidir. Acımızı ifade etmemize 
olanak sağlar. Ağrıya saplanıp kalmaktansa gözyaş-
larımızı kullanır ve bu sayede acıyı dışarı atabiliriz. 
Gözyaşları bizi üzecek, kalbimizi kırıp ruhumuzu 
taşlaştıracak kötücül düşüncelerden kurtulmamız 
için bir fırsattır aslında. Ağlamak, bu açıdan bakınca, 
arınmak adına en az kahkaha atmak kadar tesirli bir 
yöntemdir! Gözyaşının teselli edici tarafını es geç-
memek gerekir.
Kahkaha ve Gözyaşları, baştan sona eğlenceli bir 
dile sahip, çarçabuk okunan bir kitapçık. İçerdiği mi-
zahi unsurlar oldukça komik karikatür çizimleriyle 
destekleniyor ve bu sayede anlatılmak istenen neta-
meli meseleler de okura kolayca geçebiliyor. Yazarlar 
ele aldıkları konunun öneminin farkında olarak hem 
örnek seçiminde hem bu örnekleri ifade edişlerinde 
oldukça titiz davranmışlar. Kitabı Fransızca aslından 
Türkçeleştiren Azade Aslan’ın eşitlikçi, birleştirici 
isim seçimleri de kitaptaki dikkat çekici ve kıymetli 
ayrıntılardan biri. İyi okumalar.
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Bir tür “ötekilerin dayanıştığı”  
bu hikâyede bir, hatta birden 
fazla yüzleşme bekliyor okuru.

Çocukların “Riko ve Oskar” serisiyle yakından tanıdığı And-
reas Steinhöfel, yine bakış açısıyla yaygın inanışlarla oynadığı 
bir hikâye kaleme almış: Pırıltılı ile Kokuş. Steinhöfel, Kiralık 
Canavar’da canavarların her zaman pek de canavar olmaya-
bileceğini göstermişti. Bu defa da güzelliğin öyle kolayca, şıp 
diye yani, tanımlı bir güzellik kavramıyla örtüşmeyebileceğini 
anlatıyor; peşin kabulleri doğurgan fikirlerle sağından solun-
dan çekiştiriyor. 
Pırıltılı, pırılkediler ailesinden gelen ancak aile üyelerinin aksi-
ne türünün en belirgin özelliğini taşımayan bir kedidir. Pırılke-
diler, adları üzerlerinde, pırıldayan kedilerdir. Bu pırıltı, tüylerin 
hafif parlaklığı, ışıltılı güzelliğiyle sınırlı olmayan, bangır ban-
gır “Parlıyorum!” diyen bir pırıltıdır. Yazar, Noel ve yılbaşı kut-
lamasını birlikte düşünmeyi salık veriyor pırıltının ihtişamını 
anlamamız için. Özel, sıra dışı bir şeyden bahsediliyor. O kadar 
sıra dışı ki, sokakta bir pırılkediyle karşılaşma ihtimali hemen 
hemen yok. Zira çalınma olasılıkları çok yüksek; bir arabadan 
bile daha yüksek. 
Bizim Pırıltılı, Bay Balıkçı adında sevimsiz bir adamın sahibi 
olduğu pırılkedinin yavrularından biri olarak doğar ve aşağı 
yukarı bir disko topu kıvamında ışık saçması gereken yaşa 
gelip de solgun, mat, düz, sıradan bir kedi olduğu anlaşılınca, 
hop, kapı dışarı edilir. Macera da bu noktada başlar. Pırıltılı, 
deli gibi yağmurun yağdığı o akşam, ıslanmış ve üşümüş 
hâldeyken bir fareyle tanışır: Kokuş. Onun kaderi de Pırıltı-

Ben güzelim, 
dünya güzel

Yazan: Sema Aslan 
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lı’nınkine benzemektedir; nevi şahsına münhasır 
biri olduğu hâlde, hatta tam da kendine özgülüğü 
nedeniyle kapı dışarı edilmiştir. Ancak bir farkla: 
Kokuş’u sahibi değil, ailesi atmıştır evden. Çünkü 
Kokuş, isimlerini yalanlarcasına hiç kokmayan ve 
zaten de kokmamaları gereken kokarfaregillerin tu-
haf bir şekilde kokulu üyesi olarak doğmuştur. Yay-
dığı koku bazen evlerden uzak, rezalet ama bazen de 
mis gibi olabilen Kokuş, en az Pırıltılı kadar evsizdir 
özetle. Bu ikisi, yağmurlu bir gecede karşılaşır, Ko-
kuş’un marifetiyle boş bir ahırda, saman yığınlarının 
üstünde ısınarak yeni ve ortak bir yaşama adım atar, 
macera bile yaşarlar. Bir seferinde, Kokuş’un neza-
ketine nezaketle karşılık vermek üzere hediye arayı-
şına çıkan Pırıltılı, tam da Kokuş’a şahane bir yatak 
olabilecek eski püskü bir ayakkabı bulmuşken, kar-
şısına zorba bir köpek dikilir. Pek çokları tarafından 
kolaylıkla korkutucu olarak da nitelendirilebilecek 
olan bu köpeğe pabuç bırakır mı hiç Pırıltılı? Keli-
menin tam anlamıyla, elindeki kırmızı ayakkabıya 
göz dikmiş olan köpeğe pabucu bırakmamaktan söz 
ediyorum. Yazardan yine bir “her şey göründüğü 
gibi olmayabilir” numarası görürüz. Daha en baştan 
bir kediyle fareyi sıkı dostlar yapan Steinhöfel, bü-
tün hikâye boyunca özgün durumların altını çiziyor, 
başka ihtimallerin ardından koşuyor. Eh, buralardan 
da irili ufaklı maceralar çıkıyor. 
Yazarın, hikâyede ezber bozan bu anlardan başka, 
dikkatimizi çektiği bir diğer husus da Pırıltılı’nın “ol-
ması gerektiği gibi olmamanın” acısını çekmesidir. 
Bazı geceler ağlar, güneşli parlak havalardan kaçar 
ve kendini çirkin, neredeyse “arızalı” beller. En yakın 
arkadaşı Kokuş, her hâliyle sevilesi olduğunu söy-
leyip dursa da üzülmeye devam eder. Kokuş, biraz 
iddialı bir hediyeyle Pırıltılı’ya bir yüzleşme fırsatı 
bile sunar. Ona, parlak alüminyum kâğıda sarılı bir 
ayna parçası hediye eder. Arkadaşının kendi (özgün) 
ışığını görebilmesi için büyük ve cesur bir adım atar, 
onu korur, kollar. Bu arkadaşlık, kısa sürede gerçek 
bir yoldaşlığa dönüşür. İkisi de birbirlerinden göz-
lerini ayırmazlar. Nezle olup hastalık buhranına ka-
pılan Kokuş’a mesela, Pırıltılı, kahramanının küçük 
bir kokarfare olduğu bir masal anlatır. Masalı “Kü-
çük kokarfare, bu kadar cesur olduğun için bundan 
böyle hiçbir kokarfare nezle olmayacak. En azından, 
bir günden fazla süre,” diye bitirir; buhranın yerine 
kuvvet alır. Bir aradayken biri vanilya kokuları salar, 

diğeri mutluluktan ışıldayarak birlikte kurdukları 
dünyayı aydınlatır.
Bir tür “ötekilerin dayanıştığı” bu hikâyede bir, hatta 
birden fazla yüzleşme bekliyor okuru. Steinhöfel, Bay 
Balıkçı ile Pırıltılı’yı yüzleştiriyor. Kokuş’un da yardı-
mıyla Pırıltılı, içini rahatlatmayı, arkasına bakmadan 
ilerlemeyi başarıyor. Ancak burada beklentiyi sanki 
tam da karşılayamıyor, zorba köpeğin karşısında mi-
lim tereddüt etmeyen Pırıltılı’yı azıcık acemi/sakar 
resmediyor. Hani Kokuş olmasa, her şey eline yüzü-
ne bulaşacak gibi. Öte yandan, evdeki diğer pırılke-
diler, yani Pırıltılı’nın kardeşleri, annesi… Onlardan 
hiç ses yok. Belki de Steinhöfel tüm hesapların kapa-
tıldığı bir hikâye yerine, açık hesaplarla ve açık he-
saplara rağmen devam edebilmenin de bir seçenek 
olduğunu söylüyordur okuruna? Öyle ya, gücünü 
dosdoğru kendinden ve en yakın arkadaşından alan 
Kokuş mesela, ailesiyle ne yüzleşti ne de yüzleşmeyi 
diledi hikâye boyunca. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
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Bize benzemeyen, bizim gibi görünmeyen, bizimle aynı 
şeyleri yemeyen, bizden farklı değerlere sahip olan 
insanlardan korkmak, sadece kendi içimize kapanmamıza, 
fakirleşmemize ve hayatın bütün renklerinin tek bir renk 
pahasına soldurulmasına yol açar.

Günümüz global toplumunda, galiba şu ikisinden daha 
küresel olan başka bir şey yok: korona virüsü ve mül-
teciler. Çevre can havliyle merkeze kaçtıkça, yükselen 
milliyetçilik ve ırkçılığa rağmen, toplumlarımız aslında 
giderek melezleşiyor. Gidecek bir yeri olmadan biteviye 
yürüyen bir hayalet olan mülteci, dilini bilmediği bir 
başka toprağı yurt belleyip oranın ekmeğini yerken, 
çoğu kez oralılarca bir hortlak, bir virüs, bir potansiyel 
suçlu olarak görülüyor. Ortada hakiki bir dram varken, 
edebiyatın bunca acı ve sefalete kör kalması mümkün 
değil. Nitekim bir süredir hayalet olarak mülteci, çağdaş 
yazarların muhayyilesinde de kol geziyor.
Dış dünyanın kötülüklerinden bizim bahçemize sığınan 
Kocabaş’la sıcak ve nemli bir yaz gününde bahçede sinek 
kovalarken, kargo poşetinin içinden Qnjali Q. Raúf’un 
Arka Sıradaki Çocuk adlı “2019 Waterstones Çocuk Ki-
tabı Ödülü”nü kazanmış romanı çıkıyor. Raúf’un anlatıp 
Pippa Curnick’in resimlediği hikâye, hepimizin hikâyesi 
olduğu için ben de hemen okumaya başlıyorum.
Romanın anlatıcısı, Tenten ve köpeği Milu’ya (ki benim 
gibi seksenli yıllarda Tenten okuyanlar içi o hâlâ Fın-
dık’tır) hayran dokuz yaşındaki bir kız çocuğu. Sınıftaki 
yakın arkadaşları Josie, Tom ve Michael ile yaşadıkları 

Arka sıradan başka  
gidecek yeri olmayanlar

Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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ve yaptıkları, aslında benzeri pek çok okul romanın-
da olan bitenden farklı değil: Öğretmenler, ödevler, 
küçük insanların boylarından büyük dertleri ve 
mutlaka zorba, sevimsiz, kaba çocuklarla yaşanan 
sürtüşmeler. Fakat bu romana ve dolayısıyla bu sı-
nıfa, bu sefer öyle bir çocuk geliyor ki önce herkesin 
ilgi odağı, sonraysa şehir efsanelerinin ilham kay-
nağı oluyor. Hayal gücümüzün sadece bilmediğimiz 
ve tanımadığımız durum, olay ve kişiler karşısında 
coşması ne tuhaf, değil mi!
Gelen bir yabancı. Ahmet. Suriyeli. Bir göçmen 
değil ama bir mülteci. Evinden uzakta. Geldiği ül-
kenin dilini konuşmakta henüz acemi. Yalnız, tedir-
gin, çekingen, içine kapanık ve hüzünlü. Annesiyle 
Türkiye’de, babasıyla Fransa’da ayrı düşmüşler. Kü-
çük kız kardeşi ise Akdeniz’i –kim bilir nasıl– geçer-
ken boğularak vefat etmiş. İhtiyar dünyamız, Ah-
met’e o küçük yaşında  hiç de sevecen davranma-
mış anlaşılan. İşin kötüsü, bütün bu başına gelenler 
yetmezmiş gibi (bazı) sınıf arkadaşlarından (bazı) 
öğretmenlere ve onu hiç tanımayan başkalarına 
kadar, her yaştan ve boydan insanın Ahmet’e kötü 
davranması. Çünkü burası (her neresiyse artık) on-
ların kendi çöplüğü ve buraya ait olmayan Ahmet 
gibiler de her türlüğü kötülüğün müsebbibi. Aslında 
ne kadar bildik bir hikâye. Bilmezlikten, görmez-
likten, duymazlıktan gelmek için çabalasak bile ne 
kadar yakınımızda cereyan eden bir hikâye.
Ahmet de bir çocuk ve diğer bütün çocuklar gibi 
arkadaşları tarafından sevilmek ve onlarla oyna-
mak istiyor. Yaşadığı bütün sıkıntılara, evini ve 
ailesini özlemesine rağmen kendisine hediye edilen 
küçük bir nar veya ona tebessüm ederek kırpılan 

bir gözle mutlu oluyor. Dünya hep anlayışsız, bencil 
insanlardan ibaret değil Allahtan! Romandaki an-
latıcı küçük kız ve onun yakın dostları gibi hayatı 
bütün renkleriyle kucaklamak ve yaşamanın tadını 
çıkarmak isteyenlerimiz de var. Onların sayesinde 
Ahmet de yabancı bir dil ve kültüre adapte oluyor. 
Çünkü artık onun sıkıntılarını paylaşan, onunla 
birlikte üzülen dostları var.
Sonra bizim küçük kahramanlarımız İngiltere’nin, 
mültecilere sınırlarını kapatacağı haberini duyuyor-
lar. Ahmet’in anne ve babasının ülkeye giremeye-
cek olması, Ahmet’e söylemeseler bile onları derin 
bir üzüntüye gark ediyor. Ama kafa kafaya vererek 
bu sıkıntıyı aşacak bir plan yapıyorlar. Durumu 
gidip Kraliçeye anlatmaya ve ondan Ahmet’in an-
ne-babasını bulmasını istemeye karar veriyorlar. 
Olaylar bundan sonra çok daha heyecanlı ve eğlen-
celi bir hâl alıyor.
Romanın sonuna yazar Raúf’un koyduğu çok kıy-
metli ekler var. Meselâ bu kitabın teliflerinin bir 
kısmı, mültecilere yardım etmeye çalışan cesur in-
sanlara ayrılmış. Sonra şu anda dünya genelinde o 
veya bu sebeple ülkesini terk etmek zorunda kalmış 
altmış beş milyondan fazla mülteci bulunduğunu, 
İngiltere’nin kabul ettiği mülteci sayısının dünyada-
ki mültecilerin yalnızca % 1’i olduğunu ve gerçekte 
dünyadaki her beş mülteciden dördünü Avrupa 
dışındaki ülkelerin kabul ettiğini öğreniyoruz. Son 
olarak yazar bize üzerine düşünmemiz için yedi 
soru yöneltiyor. Keşke bu ve benzeri sorular üzerine 
hepimiz düşünsek.
Bize benzemeyen, bizim gibi görünmeyen, bizimle 
aynı şeyleri yemeyen, bizden farklı değerlere sahip 
olan insanlardan korkmak, sadece kendi içimize 
kapanmamıza, fakirleşmemize ve hayatın bütün 
renklerinin tek bir renk pahasına soldurulmasına 
yol açar. Söz konusu olan bir mülteci ise bütün in-
sanlığın kapıları dışarıya doğru değil, içeriye doğru 
açılmalıdır. En azından koca kız ve ben buna inanı-
yor ve hayatlarımızı birbirimize benzemezliğimizle 
zenginleştiriyoruz.

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü

Redaksiyonun titizliği
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Bu aralar kalbiniz nasıl? Kırılıyor, sonra tamir olu-
yor, sarıp sarmalanıyor, bazen açılıp bazen kapanı-
yor mu? Kalp olmak ya da kalp sahibi olmak biraz 
zor ama bir o kadar keyifli aslında… İnsanın ken-
dini ve yaşadıklarını olduğu gibi kabul etmesiyle 
güçleniyor kalpler. Sözlerden kırıldıkları gibi, gün 
geliyor söz sahibi oluyorlar. Gün geliyor içlerine 
dönüyor, sonra birden çiçek açıyorlar. Çünkü kalp 
olmak bunu gerektiriyor!
Duygularımızı usul usul, huzurla akan bir nehir 
gibi, şiir gibi anlatan yazar ve illüstratör Corinna 
Luyken, tüm dünyada pek çok dile çevrilen Kal-

bim adlı kitabında 
okuru yine kendi 
içine döndürüyor 
ve en umutsuz 
anlarda bile insa-
nın en büyük kur-
tarıcısının kalbi 
olduğunu işaret 
ediyor. Kalbimiz 
yani kendimiz; 
biz! Bunu “yine” 
yapıyor diyorum, 
çünkü Hatalar 
Kitabı’nda da 
yapmak istediği 
aslında buydu. 
Hata zannedilen-
lerin aslında nasıl 

büyük güzelliklere dönüşebileceğini anlatmaya ve 
okura bambaşka bir pencereden bakmayı hatırlatma-
ya soyunmuştu. Bu konuda kendisini epey başarılı 
bulduğumu söyleyebilirim.
Luyken’in sarı ve siyahın egemenliğinde kurguladığı 
müthiş çizimleri dakikalarca incelenmeye müsait. 
Metni zenginleştiren, hatta metinden ayrı ama on-
dan kesinlikle kopuk olmayan, büyülü bir dünya ya-
ratmış yazar/çizer. Tercih ettiği renklerle, melankolik 
ama umut dolu bir atmosfer yaratıyor. Sarı, bize en 
hüzünlü sayfalarda bile ışığıyla umut veriyor. Hele 
o kapalı pencerenin ardında alttan alta, ısrarla sızan 
ya da kaydırağın ucunda bizi hiç bırakıp gitmek iste-
mediğini açık seçik anlatan, sabırla bekleyen o sarı… 
Baktıkça kalbim pır pır ediyor!
Her yaş için unutulmaz bir okuma deneyimi yaşata-
cağına inandığım Kalbim, baskı kalitesiyle ne yazık 
ki biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Işıkta incelemeye 
olanak vermeyen, göz yoran ve kaliteyi düşüren par-
lak selefon kapağı, tel zımbalı görünümü, iç sayfa-
larda dağılan boyaları ve yer yer düşük çözünürlük-
leriyle dikkat çeken görselleri, keşke biraz daha iyi 
basılsaydı düşüncesini ister istemez akla getiriyor. 
Dilerim yeni baskılarıyla, yeniden ve yeniden çocuk-
lara ulaşır, okuru bol olur.

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Baskı kalitesi

Kalbim
Corinna Luyken

Türkçeleştiren: İdil Ademir
Eksik Parça Yayınları, 36 sayfa

Kalbim bir pencere
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Yazan: Gökçe Gökçeer

Ödüllü yazar ve illüstratör Corinna 
Luyken, hayatın getirdikleri ve 
kendini olduğu gibi kabul etme 
üzerine yazdığı bu şiirsel metni ve 
büyüleyen çizimleriyle her yaştan 
okuru çekim alanına alıyor. 
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yaştan 
okur

Kitapçılarda çeşit çeşit kitap kadar 
türlü türlü de okur var.

İşte kitabevi çalışanlarının 
anlatımıyla böyle günlerden biri...
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Ayşe Güren, çocukların hayal gücünü, yaratıcıl ıktaki sınırsızlığını çarpıcı 
betimlemelerle anlatırken okuru sık sık güldürüyor. Ancak bundan daha da 
önemli olanı, güldüğümüz bu şeylerle ilgili bizi düşünmeye ve sorgulamaya 
teşvik etmesi.

Çocukken en büyük özgürlüğümüz hayal kurmaktır. Ben de hâlâ küçücük bir otur-
ma odasından kanatlanıp uçtuğum yerleri, battaniye altında kurduğum çadırları, 
hayali arkadaşlarımla sohbetlerimi dün gibi hatırlarım. Derken ilkokulda dersler, 
ödevler çoğalır ve birden mantıklı ve sorumlu davranmamız beklenir. Bunun bir 
diğer anlamı da hayal kurmaktan vazgeçmektir. Neyse ki, bu hazineyi ömrü bo-
yunca koruyanlarımız olur. İşte ne pahasına olursa olsun hayallerinden ödün ver-
meyen beş arkadaşın maceralarını anlatan Miryalı Sarp Sakin’e Göre Dünya bizi o 

eski, güzel günlere ve hayatta asıl önemli şeylere doğru ışınlıyor.
Tutkunları bilir, Ayşe Gözen’in “Miryalı Sarp Sakin’e Göre Dünya” 
serisi 2016’da Gökten Yağan İkizler Aşkına ile başlamış, 2017’de Di-
nozor Kuşları ile devam etmişti. Can Çocuk Yayınları, şimdi bu iki 
macerayı, yazarın kaleme aldığı İnsan Kurtçukları başlıklı üçüncü 
ciltle birleştirerek Miryalı Sarp Sakin’e Göre Dünya başlığıyla tek 
kitapta toplamış. Sedat Girgin’in en az hikâyenin kendisi kadar yara-
tıcı, tüm sayfaya yayılan renkli, ayrıntılı çizimleriyle bezenen kitap, 
tam anlamıyla bir yolculuk vadediyor.
BAŞKA BİR HAYAT MÜMKÜN!
Hatırlanacağı üzere, Miryalılar, kendilerinin bu dünyadan değil 
Dünya ile Mars arasındaki küçük Mirya gezegeninden geldiğine 
inanan beş kafadardan Sarp, Ege, Sarkis, Suzi ve Dicle’den oluşuyor. 
Ayşe Güren her bir cildi birkaç minik öykü şeklinde kurgulayarak, 
genç okurlara heyecanla ve kolayla takip edebilecekleri bir yol ha-
ritası oluşturmuş. Hikâyenin baş kahramanı ve anlatıcısı olan Sarp 
Sakin, Miryalı olma hikâyesinin başlangıcını matematik öğretmeni 
babası Oktay’ın başından geçen sıra dışı bir olaya dayandırmış: 
“Önce gökyüzü iyice aydınlanmış, sonra da bir vınlama sesi duymuş. 
Sonra, gökyüzünden kül yağmaya başlamış... Uçak izlerine benzeyen 

Mirya ya da hayal gücünden 
vazgeçmeyenlerin dünyası

Yazan: Karin Karakaşlı
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izler varmış gökyüzünde. Babam, başına yağan külle-
rin, irice bir göktaşının külleri olduğunu hemen anla-
mış… Biz şöyle düşünüyorduk: Bu göktaşı, önce bizim 
gezegenimiz küçük Mirya’ya çarpmıştı... Güzel Mirya 
toprağı, göktaşını sarıp sarmalamış, taşın her yanın-
da tuhaf hareketlenmelere neden olmuştu…Sonra da 
Dünya’nın atmosferine büyük bir hızla girmiş, pat-
lamış, yanarak İstanbul’a küllerini savurmuştu. İşte 
babamın, başka babaların, annelerin üstüne yağan 
bu küllerdi…Bu kül yağmurunun üzerinden daha bir 
yıl geçmeden ben doğmuştum. Dahası, Miryalı Ters 
Beşler’in beşi de o yıl Dünya’ya gelmişti: Dicle, Sarkis, 
Suzi, Ege ve ben. Artık hepinizi selamlayabilirim: Ben 
Miryalı Sarp Sakin, işte Dünya’ya böyle indim!”
YAVAŞLIĞA ÖVGÜ
Miryalıların en büyük özelliği dünya aceleciliğin-
den nefret etmeleri. Çocuklar rahatça uyumak, rüya 
görmek, gökyüzüne bakmak, hayallere dalmak için 
zaman istiyor. Gel gelelim dünyada sürekli sorum-
luluklar var: ödevler, ev işleri, alışveriş… Dünya’nın 
aksine doğudan batıya dönen, Dünya’dan dört kat 
daha küçük, dört kat daha yavaş, kırk kat daha yeşil, 
sakin ve Güneş sisteminin henüz keşfedilmemiş ge-
zegenleri Mirya’yı özlüyorlar böyle zamanlarda. Her 
şeyin zamana karşı yarış ve mükemmeliyet üzerine 
kurulu olduğu okul düzeni de Ters Beşler çetesini 
sık sık anne babaları ve öğretmenleri ile çatışmalara 
sürüklüyor. 
Ayşe Güren, çocukların hayal gücünü, yaratıcılıktaki 
sınırsızlığını çarpıcı betimlemelerle anlatırken okuru 
sık sık güldürüyor. Ancak bundan daha da önemli 
olanı güldüğümüz bu şeylerle ilgili bizi düşünmeye 
ve sorgulamaya teşvik etmesi. Çünkü Sarp’ın sorusu 
orada asılı duruyor: “Tembel değil, yavaştık! Zamanı 
Dünyalılar gibi sıkıştırıp durmuyor, onunla yarışmı-
yor, onu rahat bırakıyorduk. Her şeyi, yavaş yavaş 
yapınca mutlu oluyorduk. Kırk soruluk testleri, neden 
yirmi dakikada yapmalıydık? Yüzlerce sayfayı, neden 
üç günde okumalıydık? Neden beş dakikada okula 
hazırlanmalıydık? Yapamadığımızda neden azar 
işitmeliydik? Anlamıyorduk!” 
ESAS ÖNEMLİ OLAN
Sarp’ın küçük kardeşi Nazlı ve Ege’nin kardeşi Si-
nan, büyüklerin mantık davetinden yaşları küçük 
olduğu için sıyrılabiliyor. Ama on iki yaşındaki çete 
üyeleri kendi dünya algılarını anlatabilmek için çok 

çabalamak zorunda. Bu yeni macerada da okudukları 
bilim kurgu kitabının etkisiyle insanların karşı karşı 
olduğu robotlaşma tehlikesinin izlerini hırslı okul 
müdürünün bahçeye yeni bina yapma kararında 
görüyorlar. Dahası Ege’nin babası bir iş teklifiyle 
Tekirdağ’a taşınmaktan bahsediyor. Oysa Miryalılar 
birbirinden ayrılamaz. Uzun sözün kısası, yine müca-
dele edecek çok şey var dünyada. Hele de hafta boyu 
deli gibi çalışıp Pazar günleri nasıl dinleneceğini 
bilemeyen ve Sarp’ın deyimiyle “Pazar Günü Balon-
cuğu Boyutu”nda yaşayan büyükleri ikna etmek söz 
konusu olduğunda…
Miryalı Sarp Sakin’e Göre Dünya, hayatta asıl önemli 
olan şeyleri, ömür denen verili zamanı özenle değer-
lendirmek gerektiğini anımsatan bir anlatı. Miryalı 
Ters Beşler’in hikâyesi, dünya içinde ayrı bir geze-
gende yaşıyormuş hissi veren can dostların kıymeti-
ni de fısıldıyor bize. Paylaşılan hayalden daha gerçek 
ne var ki şu hayatta?..

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü

Redaksiyonun titizliği



Dünyayı değiştirmek için aslında öyle alengirli alet edevata, süper güçlere, 
renkli telefon hatlarına ya da bol entrikaya gerek yok. Sokakta yanınızdan geçip 
giden bir kadın, birlikte pazardan meyve sebze seçtiğiniz bir adam, salıncakta 
sallanan bir çocuk da pekâlâ dünyayı değiştirebilir; değiştirmekle kalmayıp onu 
kökünden bile sarsabilir. Bu sözde sıradan figürlerin bunu başarabilmesi için 
öyle yazılı ve genelgeçer kuralları olan bir reçete yok elbette, ancak bu karak-
terlerin sahip olduğu çok mühim bir malzeme var: Merak. Aklı ve kalbi merakla 
dolu her insan; büyük ya da küçük, kadın ya da erkek, herkes dünyayı baştan 
yaratabilir. Tabii biraz da tarifinin nerede yazılı olduğunu bir türlü bulamadığı-
mız şu şansın da yardımıyla.
Merak, edilmeye başlandığı an itibarıyla zamanı bükmeye ve âdeta paralel bir 
evren oluşturmaya başlar. Artık geri dönüşü yoktur, bu işin sonunda illaki yeni 
bir şeyler keşfedilecek, var olan bir olgu bir başkasıyla yer değiştirecek ya da 

daha önce hiç düşünülmemiş, 
düşünülmeye cesaret dahi 
edilmemiş fikirler patlarca-
sına açığa çıkacaktır. Elbette 
merak tek başına yeterli bir 
unsur değil, söz konusu ki-
şilerde aynı zamanda hatırı 
sayılır bir kararlılık ve cesaret 
gözlemlenir. Ne de olsa keşfe 
duydukları açlık, onları akla 
hayale gelmeyen güçlüklerle 
karşılaştırabilir, yaşamlarını 
dahi tehlike altına atabilir. 
İşte bu aşamada devreye bir 
parça da şans girer. 
Christian Hill imzalı Keşifler 
ve Fikirler Dünyayı Değiş-
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Kâğıttan telefona, video oyunlarından 
antibiyotiğe, hayatımızın normaline 
dönüşmüş araçların kimler tarafından nasıl 
keşfedildiklerini öğrenmek ister misiniz? 

Her fikrin ardında 
bir hikâye vardır

Yazan: Olcay Mağden Ünal
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tiren İcatlar kitapları da tam olarak bu merak, ka-
rarlılık ve azmi irdeliyor. Kâğıttan telefona, video 
oyunlarından antibiyotiğe, hayatımızın normaline 
dönüşmüş araçların kimler tarafından nasıl keşfe-
dildiklerini anlatıyorlar. Bugün onsuz yaşamanın 
dahi mümkün olmadığı elektriğin Benjamin Frank-
lin’in aklında nasıl parladığından, artık tüm genetik 
kodlarımızı çözümleyebiliyorsak bunu Jim Wat-
son ve Francis Crick’in yılmaz kararlığına borçlu 
olduğumuzdan ya da kahvaltı masasında karnını 
doyurmakla meşgul Robert Overton’ın parmak izini 
kullanarak suçluların takip edilebileceğini nasıl 
akıl ettiğinden bahsediyorlar. Fikirler kitabı daha 
çok, günlük yaşantımızı kolaylaştıran, her biri farklı 
yüzyıllara ait kurşunkalem, bisiklet, otomobil, plas-
tik, telsiz gibi icatları konu edinirken Keşifler kitabı 
ise adının hakkını vererek tarihi yeniden yazdıran 
ve dünyayı değiştiren 16 keşfi sıralıyor.
Elbette keşifleri, icatları ve bunların arkasındaki 
insanları konu alan pek çok kitap mevcut. Chris-
tian Hill’in kitaplarını diğerlerinden farklı kılan, 
her birinin ardındaki hikâyeyi gerçek ve kurgulan-
mış diyaloglarla harmanlayarak vermesi. Böylece 
bir yandan farklı farklı hayat hikâyelerine tanık 
olunurken, bir yandan da olayın geçtiği dönemin 
atmosferi, karakter(ler)in yaşadığı duygu geçişleri, 
tüm o macera ve heyecan da okura ulaşıyor. Böyle-
ce keşfetme, icat etme, var olmayana erişme ve hiç 
yoktan yepyeni bir şey tasarlama olguları da yüce-
ler katından inip sıradan hayatla bütünleşebilir hâle 
geliyor. Ne de olsa Amerika’yı keşfeden de düşen 
bir elmanın sapına tutunup hayallerini Ay’a çıkaran 
da bugün ne denli muhtaç olduğumuzu daha da iyi 
anladığımız aşıyı ilk bulan da obasını Olimpos’a 
kurmuş bir Yunan tanrısının ya da İskandinav mi-
tolojisinin eriyen buzlarından var olan devlerin devi 
Ymir’in soyundan gelmiyordu. Bu kitaplardaki tüm 
kâşifler, hepimiz gibi insandı. Örneğin bugün hem 
keyif hem de ulaşım için kullandığımız bisikleti bir 
demirci ustasına borçluyuz. Ya da telefonun icadı 
için büyük fabrikalara gerek olmadığını, Antonio 
Meucci’nin bunu bodrum katındaki bir laboratuvar-
da başardığını artık biliyoruz. Bugünkü televizyo-
nun tohumlarını atacak birikime sahip olmak için 
17 yaşın gayet yeterli sayılabileceğini de.
Bu iki kitabı biraz daha ileriye taşıyan bir diğer 
özellik de çizimleri ve tasarımları. Daha önce Walt 
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Disney ve Warner Bros için de çalışmalar yapmış 
illüstratör ve karikatürist Giuseppe Ferrario’nun ka-
lemiyle hayat bulan keşifler, bir gazete haberini an-
dıran tasarımla birleşince ortaya okuma keyfini daha 
da artıran iki eser çıkmış.  
Hill’in, metin yoğunluğu da göz önünde bulundu-
rarak söylemek gerekirse, 10 yaş ve üstü çocuklara 
tarihin önemli kişiliklerinin öykülerini anlatmayı 
hedeflediği kitapları Keşifler ve Fikirler, dilimize 
Tülin Sadıkoğlu’nun çevirisiyle kazandırılmış. Keşif 
konusuna epey geniş bir çerçeveden bakan bu kitap-
lar, coğrafyadan tıbba, arkeolojiden teknolojiye pek 
çok konuyla ilgili merak edilenleri, keyifli kısa hikâ-
yeler aracılığıyla okurla buluşturup kendine güvenin 
ve vazgeçmemenin öneminin altını çiziyor. 
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Görsel diliyle yenilikçi olan kitap, ileri okumalar için mütevazı bir kaynakça 
sunarak, bilim terbiyesi almış ya da alacak çocukları olduğu gibi merak kuyusu 
kapanmamış yetişkinleri de kucaklıyor.

Yıllar yıllar önce okuduğum çocuk dergisinde çok çarpıcı bir köşe vardı: Önce ço-
cuğun sıra dışı hareketlerinin, özel yeteneğinin yer aldığı bir karede, ebeveynler bu 
hareketlere bakıyor, onların; balerin, bilim insanı, sporcu, sanatçı olacağını düşünerek 
peşinen gururlanıyorlardı. Sonraki karede ise müthiş dengesi olan kız çocuğunun ba-
lerin değil yirmi yedinci katın camlarını silen bir ev işçisi, müthiş hızlı koşan oğlanın 
seyyar satıcı, deney yaparak büyülenen oğlanın ise oto tamircisi olduğunu görüyordu-
nuz. Aynı merak duygusunun, profesyonel dedikoducuya ya da yıldızların üzerine ak-
lını sermiş pırıl pırıl bir bilim insanına dönüşebileceğini; can alıcı kavramın, destek-
leme ve fırsat sunma olduğunu bir kez daha hatırlıyor ve ne yazık ki büyük yetenekler 
mezarlığı ülkemiz namına üzülüp duruyorum. Vasat altı insanlara göre ayarlanmış 

ülkede, her deha büyük bir başbelası gibi algılanıyor. 
Primatların insan annesi Jane Goodall, yatağına solucanları getir-
diğinde aklı öpülesi annesi ona güzel bir açıklama yapıp solucanlar 
için ideal alanın toprak ve doğa olduğunu hatırlatmasa, “daha yeni 
on kilo çamaşır suyuyla yuyup yıkadığım evi rezil etmişsin” dese 
o hayalkırıklığı Goodall’a yağmur ormanlarına giden yolu gösterir 
miydi? Peki Katherine Johnson’u, sayıların ve hesapların ecesini, 
ilk bakışta bildiğimiz “çiftçi” muhterem babası destekleyip gözet-
mese ve kıymeti bilinmeyen dehasını genleriyle aktarmakla kalsa, 
ABD uzay rekabetinde Sovyetlerin kızıl roketlerinin yakıtını yut-
makla yetinmez miydi? Ada Lovelace, iflah olmaz romantik serseri 
Lord Byron’un şairaneliğiyle annesinin ciddiyetten ödün vermeyen 
matematikçiliğini  birleştirmese bilgisayarlar karşımıza yalnızca 
karmaşık rüyalarda çıkmaz mıydı? 
Uzunca bir girişten sonra, derdimize derman olmayı başarmış, fi-
yakalı, çocuklar için bilim havarisi bir kitaba uzanıyoruz. Kitap, işi 
şansa bırakmayıp otuz saniyede bilim insanları turu kıvamındaki 
fragmanter bölümle açılıyor. Kışkırtıcı olma niyetiyle şunu belir-
teyim: Beş yüz sözcüğü bulmayan bu bölüm kitaptan nefret eden 
çocuklara okunsa onlarda bile merak duygusu uyandırıp bilme 

Büyüyünce “normal yetişkin” 
olmayanlara... Yazan: Adnan Saracoğlu
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tomurcukları patlatabilir. David Stabler’ın yazıp Ano-
osha Syed’in çizdiği Çocuk Bilim İnsanları kitabı kur-
gu dışının çocuk zihnine nasıl takılacağını bir güzel 
örneklendiriyor. Bilim insanlarının ve diğer tüm deha-
ların; haylazlık, yaramazlık, çılgınlık, manyaklık gibi 
görünen bir dizi anormal çocuksu eylemin üzerinde 
yetiştiğini, öngörülemeyen çocuksu kozanın “ama ve 
fakat”a alerjik bünyesinin, sevgi ve saygıyla destek-
lenmesi sonucu akıllı, duyarlı yetişkinlerin artacağı 
ve içlerinden önemli bir kısmının da sanatla, bilimle 
dünyamızı güzelleştireceği  muştulanıyor âdeta. 
Âdettendir; kitapta kimler var kimler yok sıpınişi be-
lirtmek gerekir: Neil Degrasse Tyson, Albert Einstein, 
Sally Ride, Marie Curie (yıllarca “Madam” Küriğ diye 
bizi uyutmuşlar meğer Polonyalı olmasıyla gururla-
nan, kimlik vurgusu güçlü biriymiş “Zamężna” Manya 
SkłodowSka) Benjamin Franklin, Nikola Tesla, Step-
hen Hawking, Isaac Newton, Rosalind Franklin, Vera 
Rubin, Temple Grandin, George Washington Carver, 
Rachel Carson ve yukarıda yazıdan rol çalanlar. 
Eşlikçi görsel dilin çok çok ötesine geçip metinle sık 
sık paslaşıyor çizimler. Genelde durağan görseller, 
metinde aktarılan durumun bir kez daha üzerinden 
geçercesine konumlanır. Buradaysa bazen anlatılanı 
detaylandıran bir espri, bazen de metnin görsel dil-
deki devamı olan bir kare çizimle akış hiç kesilmiyor, 
bozulmuyor. Resimli kitaplarda iki ayrı gövde olmaya 
devam eden metin ve resmin yakın zamanda daha 
çok içiçe geçeceğini daha karmaşık ve zengin bir 
bütünlüğe kavuşacağını umuyorum. 
Dört bölümde yıldızlara, bitki ve hayvanlara, evrenin 
görünmez dinamiklerine ve eşyanın içindeki dönüş-
türme potansiyeline postu seren çocuk bilimcilere ya-
renlik ediyoruz. Einstein’ın uzun yıllar konuşmayışına 
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ve sıkça beliren öfke patlamalarına; şiirden mahrum 
bırakılan ve ceza olarak dolabın içine kapatılan minik 
Ada’ya; Amerikan iç savaşında kaçırılan ve birilerinin 
kölesi olma alışkanlığından uzun süre kurtulamayan 
Carver’a; Hırvatistan’ın küçücük bir köyünde okumaz 
yazmaz ama dört dil bilir anneden ve incili ezbere 
bilen ortodoks rahibi bir babadan doğan Tesla’ya, 
cinsiyetçi dünyanın içinde aklıyla var olan otoritesa-
var Rosalind Franklin’e bakınca  bilimin bugünlere 
gelmesinde ne denli insani kırılganlığın ve insani 
mucizenin birlikte rol oynadığını görüp hayretler edi-
yoruz.  
Çocukluk dönemini asıl kabul edip uzunca anlatan, 
buna karşılık  yetişkinlikteki başarılarını kısaca ak-
tarıp yaşam öyküsünü tamamlayan kitabın sonunda 
yer darlığından ötürü pabucu galeride sergilenmeyen 
bilim insanları hızlıca geçip gidiyorlar. 
Görsel diliyle yenilikçi olan kitap, ileri okumalar için 
mütevazı bir kaynakça sunarak, bilim terbiyesi almış 
ya da alacak çocukları olduğu gibi merak kuyusu 
kapanmamış yetişkinleri de kucaklıyor. Otuz küsur 
kitabın içinde, okumaya can attığım, Rachel Ignotof-
sky’nin Women in Scince kitabı ve Jane Goodall’ın 
Reason for Hope kitapları da var. 
Bunca güzelliğin içinde  yazım hataları (“was” fiili  
Türkçe sözcük arkadaşlarının arasında saklanıyor) 
ve bilgi yanlışları (Newton 1462’de doğmaya 
karar veriyor)  bulunmasaydı keşke. İhmal bilime 
yakışmıyor!  
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Ayna, sanatçı Suzy Lee’nin “Sınır Üçlemesi’nin 
(The Border Trilogy)” ilk kitabı. Üçlemeyi oluş-
turan diğer iki kitap daha önce Türkçeleştirilmiş 
olan Gölge ve Dalga. Peki, sınır ne? Sınır, resimli 
kitaplarda karşılıklı gelen sayfaların orta kısımla-
rının mümkün olduğunca kullanılmamasına yöne-
lik süregiden sessiz bir anlaşma. Sınır, kitaplarda 
boş bırakılmış ya da feda edilebilecek(!) resimsel 
elemanların yerleştiği yer. 
Bir kız çocuğunun aynada kendi yansımasıyla 
karşılaşmasını hikâye eden Ayna’da, kitabın 

sol tarafındaki 
sayfalara “ger-
çeklik”, sağ ta-
rafındakilere ise 
“yansıma” yerleş-
miş. Küçük kız 
aynadaki görün-
tüsüne ilk önce 
ihtiyatlı, sonra 
coşkulu bir şe-
kilde yaklaşıyor, 
derken gerçeklik 
ve yansıma ara-
sında bir dans 
başlayıveriyor. 
Sayfaların orta-
sında, iki dünya-
yı ayıran sınırda 
iç içe geçip bir-
leşiyorlar. Suzy 

Lee, kitaba dair maddi bir sınırı ayırıcı değil birleş-
tirici bir alan olarak yeniden tanımlanıyor. Kitabın 
devamında ise okuyucu bekleyen iki boş sayfa. 
Hayır, matbaada bir hata yok. Sadece küçük kız ve 
yansıması bir anlığına gözden kayboldular. Tekrar 
belirdiklerinde ise bir şeyler değişmiş, aynadaki 
yansıma küçük kızdan başka bir ritim tutturmuş 
gidiyor. Belki bir gün siz de aynanın önünde dans 
ederken yansımanızın dansınızı takip etmediğini 
görürsünüz, kim bilir...
Suzy Lee, ifade gücünü sadeliğinden alan bir sanat-
çı. Büyük, beyaz sayfalarda, eteklerine serpiştiril-
miş turuncu rengi hariç kömürle resmedilmiş bir 
kız çocuğu ve onun aynadaki görüntüsü dışında 
hiçbir şey yok. Sanatçı, malzeme seçimini kömür-
den yana kullanmasını şöyle açıklıyor: “Aynı anda 
iki etkiyi elde edebiliyorum. Net, güçlü çizgiler ve 
parmakla yayarak elde edilen dinamik hacim duy-
gusu.” Bir kaç çizgiyle ete kemiğe bürünmüş küçük 
kızın hareketleri ve ifadeleriyse çok güçlü. Ancak 
sanatçının yalınlığına sadece resimsel bir üslup ola-
rak yaklaşmak eksik kalır. Sadelik ve onun bereketi, 
Suzy Lee’nin okuyucusuna sunduğu bir bakış açısı. 
Evet, hikâye bir çocuk ve aynadan ibaret. Ancak bir 
çocuk ve bir ayna yan yana geldiğinde okuyucuya 
devinen, büyüyüp genişleyen koca bir alemin kapı-
larını açıyor. 
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Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

Suzy Lee, ifade gücünü sadeliğinden 
alan bir sanatçı.
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Keiji Nakazawa’nın “Yalınayak Gen” serisi, 
yedinci kitap Kemikler Toza Dönüşürken ile 
devam ediyor. Hiroşima’da atom bombası 
patladığında altı yaşında olan çizer, 
bombanın sebep olduğu yıkımı, savaşın 
masum insanlara yaşattığı trajediyi küçük 
bir çocuğun gözünden anlatıyor.

YENİ

KEIJI NAKAZAWA

3

3. KİTAP: BOMBADAN SONRA

desenyayinlari.com.tr   
  DesenYayinlari.Tudem
  desenyayinlari
  desenyayinlari

25 dile çevrilen Yalınayak Gen, İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Hiroşima’da yaşananları küçük bir çocuğun gözünden 
ele alıyor. Otobiyografik özellikler taşıyan Yalınayak Gen, 
savaşın masum insanlara yaşattığı acıların bir hatırlatıcısı 
ve atom bombasının da bir belgesi niteliğindedir. 
Bombadan Sonra, serinin üçüncü kitabıdır.

“Yalınayak Gen’i bir solukta okuyup bitirdim. Hem keyiflendim,  
hem dehşet duyguları yaşadım. Merakla devamını bekliyorum.”
      Bilgin Adalı

“Gen, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birine etkili bir biçimde 
tanıklık eder. Kendinizi bu olağanüstü kitaba bırakın.” 

      Art Spiegelman
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Mutlu bir yaşam sürmek sanıyorum tarihin her 
çağında insanlığın peşine düştüğü bir amaç 
olmuş. Şairler, felsefeciler; dini ve ruhani öğreti-
lerde mutluluğa ve daha iyi bir hayata dair öğüt-
lerde bulunmuş. Mutlu yaşamın sırrı günümüzde 
kişisel gelişim kitaplarında, yaşam koçlarının 
sözlerinde, yüzlerce yıllık zen felsefesinin şimdi-
nin modasıyla “mindfulness” adı altında pazar-
landığı kurslarda aranıyor. İç huzuru için, öfke 
kontrolü için, başkalarıyla uyum içinde yaşamak 
için, yalınlaşmak için vb. kişisel olarak gelişme-
ye çalışıyoruz. Cesur Ol Kendin Ol da bu kişisel 
gelişim furyasının çocuk ayağında yer alan bir 
resimli kitap. Amacı çocukları pek çok eylem için 
cesaretlendirmek.  

Ne var ki ben 
kitabı evirip 
çevirip işin 
içinden çıkama-
dım. Toplamda 
çocuklara arka 
arkaya öğütlerin 
sıralandığı, bir 
öykü akışının ol-
madığı, her res-
min birbirinden 
bağımsız ele 
alındığı, bütün-
lük duygusu za-
yıf  bir kitap söz 
konusu. Buna ek 

olarak ne illüstrasyonları ne de grafik tasarımı göz 
dolduruyor. Metnin zayıflığı ise okurken beni en çok 
rahatsız eden kısım oldu. Bu rahatsızlık o kadar kıv-
randırdı ki beni, biraz araştırıp kitabın özgün metni-
ne ulaştım. İşte o zaman işler değişti. Kitap, aslında 
yazarı Lorna Gutierez’in yazdığı “Dare to” adlı şiirin 
her dizesinin birer resim olarak çizilmesiyle oluş-
muş. Özgün eserde metnin belli bir ritmi, okunurken 
kulağa hoş gelen bir tınısı var. Oysa kitabın dilimize 
çevrilmiş hâlinde bu ritim kaybolup gitmiş. Yetmez-
miş gibi özgün metinden bağımsız yorumlar -mesela 
aralara sürekli giren “korkma” ifadesi- eklenmiş.  
Özgün metinde her dizede tekrarlanan ve dilimize 
en basit hâliyle “Cesaret etmek, cüret etmek” ola-
rak çevrilebilecek “Dare to…” kalıbı çeviride sık sık 
bu  “korkma”lara dönüşmüş. Böylece yazarın okuru 
yeni eylemlere teşvik edip cesaretlendirdiği kısımlar 
çeviride aslında korkulabilecek durumlara dönüşüp 
anlam kaybına uğramış. Gutierez’in“Dare to sing…” 
derken çocuklara özgürce, içlerinden geldiği gibi 
şarkı söyleyebilmelerini öğütlediğini düşünüyorum. 
Oysa çeviride bu “Şarkı söylemekten utanma” şek-
lini aldığında bu eylemde alttan altta utanılacak bir 
yan olduğu anlamı da çıkıyor.  
Özetle, orijinal hâlinde de çok güçlü bir kitap olma-
yan Cesur Ol Kendin Ol çevirinin ve yetersiz editor-
yal çalışmanın kurbanı olmuş. 
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Yazan: M. Banu Aksoy

Çocuklara arka arkaya öğütlerin 
sıralandığı, bir öykü akışının 
olmadığı, her resmin birbirinden 
bağımsız ele alındığı, bütünlük 
duygusu zayıf bir kitap söz konusu...
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Doğan Kardeş Kitaplığı büyüyor,  
çocuklar ve gençlerin kitaplığı zenginleşiyor
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Zıvanadan çıkmış çocuk ile sinir küpüne dönüşmüş yetişkin 
her an infilak edebilen çok tehlikeli bir birleşimdir. Kriz 
henüz evinizde değilse bile kapıda olduğu kesin.

Bazen bir kitap tam doğru zamanda karşınıza çıkar. Okuduğunuz metin o anki 
ruh hâlinizle, kişisel ihtiyaçlarınızla, modunuzla örtüşür. Domingo Yayınların-
dan çıkmış Öfke İle Başa Çıkma Yolları böyle bir kitap. Hatta fazlası. Çünkü 
bireyselin ötesinde, içinde bulunduğumuz döneme, toplumsal gerçeğimize, 

bugünlerde yaşadığımız absürt ya da yeni “normal”e cuk 
oturuyor. En azından çocuklu evlerde önemli bir ihtiyaca 
karşılık geliyor.
Sonuçta aylardan bu yana çocuklar evlere sıkışmış; ya-
şıtlarından ve dışarıdaki hayattan büyük ölçüde yalıtıl-
mış durumda. Nedeni, yani pandemi, dört duvar arasın-
da enerjisini boşaltamayan çocuklarda endişe ve korku-
ya, her şeyin üstüne tuz biber eken ek strese yol açıyor. 
Duygu ve düşüncelerini sözcüklere dökmekte zorlanan, 
hatta bazen anlamlandırmaktan da henüz uzak olan kü-
çüklerin, büyüklerin deyimiyle “zıvanadan çıkmasına” 
şaşmamalı. Tıpkı, bin bir belirsizlik içinde 24 saat çocuk 
bakıcılığı yaparken bir yandan da hayatını idame ettir-
meye çalışan yetişkinlerin sinir küpüne dönmesine şaş-
mamak gerektiği gibi. Zıvanadan çıkmış çocuk ile sinir 
küpüne dönüşmüş yetişkinse her an infilak edebilen çok 
tehlikeli bir birleşimdir. Kriz henüz evinizde değilse bile 
kapıda olduğu kesin.
Peki, kendimizi böylesine güvensiz ve yalnız (bırakılmış) 
hissettiğimiz pandemi döneminde sakin kalmanın, bizde 
ve çocuklarımızda öfke hatta hiddet doğuran duyguları-
mızı yatıştırmanın bir yolu var mı?

Şİddete elveda, 
öfkeye merhaba

Yazan: Suzan Geridönmez
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Belki de işe kendi duygularımızı bastırmamakla, 
çocuklarımızın ise duygularını açığa çıkarmalarına 
yardımcı olmakla başlamak gerekiyor. Benim, Öfke 
İle Başa Çıkma Yolları kitabından çıkardığım ilk 
ders bu. Söz konusu küçükler için bir başvuru kita-
bı. Ama yetişkinler için rehber niteliği de taşıyor. 
Sonda yer alan “Ebeveyn Kitapçığı” bu amaca yöne-
lik, kitabın bütünü ise yetişkin eşliğinde okunmak 
üzere hazırlanmış. 
“Şiddete hayır, öfkeye evet.” Daha 9. sayfada, kıpkır-
mızı zemin üzerinde kocaman puntolarla karşımıza 

çıkan bu slogan, kitabın ruhunu özetliyor: Öfkeyle 
başa çıkmak için önce bu duyguyu tanımak, kabul 
etmek ve tanımlamak gerekiyor. Hedef yaş grubuna 
uygun olarak sözlü açıklamalar sınırlı tutulurken, 
oyun, alıştırma, boyama gibi bir dizi interaktif 
etkinlikle öfke konusunda farkındalık yaratılmak 
isteniyor. 
İlk adım öfkeyi tanımak. Çünkü öfke sandığımız bir-
çok duygu ya da ifade, aslında öfke değil. Arkasında 
hayal kırıklığı, güvensizlik, ilgi ihtiyacı ve küçük 
ya da büyük çoğu insanın “kendine yediremediği” 

Eylül 2020 | 33 



Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği

Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

birçok başka hisler saklanabiliyor.  İşte tehlike de 
burada başlıyor. Kendimize yediremediğimiz için 
yutuyor, bastırıyor ama hazmedemiyoruz. Sonunda 
da infilak ediyoruz. Bu kendini kaybetme hâline de 
öfkenin dışa vurumu gözüyle bakıyoruz. Oysa, Öfke 
İle Başa Çıkma Yolları’nın psikoterapist ve çocuk 
terapisti yazarları Virginie Limousin ile Isabelle 
Filliozat’a bakılırsa, öfke bu hiddetli hatta şiddetli 
patlamalardan çok farklı, hatta basbayağı yararlı bir 
duygu:
“Öfke bedenimizin derinlerinden, içimizden gelen 
bir enerjidir. Kendimizi tanımlamamızı, sınırlarımızı 
ifade etmemizi, neyi sevip neyi sevmediğimizi, neyin 
bizi yaraladığını, bunun yerine neyi tercih ettiğimizi 
anlamamızı sağlar.”
Tabii öfkenin bize gerçekten yarar sağlaması, çevre-
mize de zarar getirmemesi için güvenli bir ortamda, 
şiddetten uzak bir şekilde ifade edilebilmesi gerekir. 
Kitapta yer alan oyun, alıştırma ve egzersizler ço-
cuğa ve ona eşlik eden ebeveyne bu konuda destek 
çıkarken, birlikte eğlenceli zaman geçirmek (ve bu 
esnada belki de aralarındaki güveni güçlendirmek) 
için de fırsat sunuyor. 
İster başvuru ister kurgu olsun, çocuk kitaplarında 
öfkenin olumlandığına pek alışkın değiliz. Genel ola-
rak da öfkeli çocuk görmek istemiyoruz. Bugünlerde 
evimizdeki “öfkeli çocuklar”ın bizi korkuttuğu bile 
pekâlâ söylenebilir. Ülkede, yanımızda berimizde 
ama en çok tepemizde yeterince öfke var. Bakın ki-
tap buna nasıl yanıt veriyor: “Hâlbuki öfke sadece en 
güçlülere tanınan bir hak ise o artık bir duygu olmak-
tan çıkmış, şiddetin tanımına dönüşmüştür!”
Böylelikle de bize sorumluluğumuzu hatırlatmış olu-
yor. Öfkeye ve öfkeli çocuklara değil, bizi, çocukları-
mızı gerçek bir şiddet ortamında büyütmeye zorla-
yan “güçlülere” hayır demek gerekiyor. Bu kuşkusuz, 
çocuklarımızla karikatür tadında şahane çizimlerle 
bezeli, iyi bir başvuru eseri nitelemesini kesinlikle 
hak eden bir kitap okuyup öfkeyle başa çıkma yol-
larını deneyimlemekten daha zor. Ama en az çocuk-
larımızı bu hayata ve hayata ait her türlü duyguya 
hazırlamak kadar önemli.
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Küçük, sevimli tatil kasabalarına gittiğinizde 
tüm hediyelik magnetler, minik havlular ve asla 
kullanmayacağınız bardak altlıklarının yanın-
da mini boy bir şişe görürsünüz. Şişenin ağzı, 
kendi kadar minik mantar kapağıyla içindekini 
tüm gücüyle saklamak için sıkıca kapatılmıştır. 
Anahtarlık olarak kullanabilir ya da öylesine 
saklayabilirsiniz. İçinde ne mi var? Hava! Falan-
ca yerin havası. Artık her neredeyseniz işte tam 
oranın havası; özenle sizin için şişelenmiş. Yıllar 
önce bir arkadaşım böyle bir hediye getirdiğinde 
ne yalan söyleyeyim mutlu olmuştum. Tuhaf ama 
o minik mantar tıpasını hiç açmadığım şişenin, 

o yerin havasını 
taşıdığı fikri beni 
mutlu etmeye yet-
mişti. Evet haklı 
olarak şimdi kapi-
talizmden bahse-
decek, satıcıların 
en biricik gözdele-
rinden olduğumu 
söyleyeceksiniz. 
Haklı olabilirsi-
niz. Ama bu yine 
de benim nohut 
kadar bir şişeyle 
mutlu olmadığım 
anlamına gelmez. 
Bu yüzdendir ki 
Bir Kavanoz Mut-
luluk kitabında, 

mutluluk satıcısı Bay Güvercin’in ne yaptığını anla-
yabiliyorum. 
O, kavanozlarda mutluluk satıyor. Gerçekten! Herkes 
gücünün yettiğince alıyor, kimisi minik bir kavanoz 
kimisi çok çok… Mutlu olmak isteyemeyen almıyor. 
Bay Sığırcık gibi, zira o bir sanatçı “acı çekmeden 
sanatçı olunmayacağına” inananından hem de… 
Bay Güvercin sırayla herkesin evini geziyor; Bayan 
Bıldırcın, Bayan Çalıkuşu, Bayan Baştankara, Bayan 
İbibik, Bay Çıvgın, Bay Sülün, Bayan Kızılgerdan… 
Sonunda turunu tamamlayan Bay Güvercin, kamyo-
netine binip yola çıkmışken, kavanozlardan birini 
düşürüyor. Şans eseri bulan Bay Fare bir bakıyor ki 
kavanoz boş! Herkes gibi o da bunu zaten biliyordu. 
Üstelik bunun için mutlu çünkü boş bir kavanozla 
kim mutlu olmaz ki? 
Bu hikâye bana bir muz ya da ataş hediye edilen 
çocukların kusursuz mutluluk anlarını anımsattı. 
Aslına bakarsanız mutluluğun bu kadar basit oldu-
ğu mesajını verirken canımı sıkan tek şey başta bir 
“alışveriş” olması. Belki de benim işgüzârlığım ama 
bu tarz kitaplarda en vurucu şeyin sona saklanması 
şeklindeki kurgular bir miktar soru işareti bırakıyor. 
Sonra ilk başladığım düşünceme geri dönüyorum, 
dünya böyle, kabul etmek lazım. Boş bir kavanoz alıp 
mutlu olabiliyor insan. Peki illa almak mı gerek?

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Baskı kalitesi

Bir Kavanoz Mutluluk
Davide Cali

Resimleyen: Marco Soma
Türkçeleştiren: Hilal Aydın

Uçanbalık Yayınları, 40 sayfa

Boş bir kavanozdu 
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Yazan: Burcu Arman 

Dünya böyle, kabul etmek lazım. Boş bir kavanoz alıp 
mutlu olabiliyor insan. Peki illa almak mı gerek?
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Rüyalarımın Koyunu, değişen hayatı ile başa çıkmaya çalışan, bunun için de 
hayal gücünden faydalanan küçük bir kızı anlatıyor. Kitabın kahramanı, anne 
babası okyanusta kaybolunca, çocuk yurdunda yaşamak zorunda kalan sekiz 
yaşında bir çocuk.

Zor günlerden geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullar yüzünden plan yapmak şöyle 
dursun, hayal bile kurmak anlamsız geliyor. Hayatın belirsizliği ve değişkenliği bizi 
endişeye sürüklüyor. Oysa hayat böyle bir şey zaten; bazen onu kontrol edebildiğimiz 
yanılgısına düşsek de o bildiği gibi akıp gidiyor. Bu gerçeği kabullenmeye, değişen dü-
zenlerimize uyum sağlamaya çalışırken doğal olarak korkuya kapılıyoruz kimi zaman. 
Rüyalarımın Koyunu da değişen hayatı ile başa çıkmaya çalışan, bunun için de hayal 
gücünden faydalanan küçük bir kızı anlatıyor. Kitabın kahramanı, anne babası okyanus-
ta kaybolunca, çocuk yurdunda yaşamak zorunda kalan sekiz yaşında bir çocuk. Anne 
babası her aklına geldiğinde kalbinin üzerine minik, şişman bir filin oturduğunu hisse-
den Gamze, yine böyle hissettiği bir gece garip bir rüya görür. Annesinin terlik sesini 
duyduğunu sanıp peşinden giderek bir kuleye ulaşır ama orada karşısına çıka çıka altın 
postlu bir koyun çıkıyor. Yüreğine yine ağırlık çöktüğü için uykuya dalmakta zorlanan 

Gamze, çareyi koyun saymakta arar. Ancak hayalinde canlandırdığı ilk ko-
yunu çitten atlatırken birden karşısında, yurdun yatakhanesinde buluverir.
Koyun Fe ve Gamze, olan biteni anlamaya çalışırken arkadaş olurlar. Gam-
ze’nin gördüğü rüyayı dinleyen Fe, onun gördüğü koyunun “Altın Postlu 
Koyun” olduğunu söyler. Altın Postlu Koyun, sürü psikolojisine uymayıp bir 
deniz fenerinde uyuyan, rüya kurabilen ve insanların rüyalarına giren efsa-
nevi bir varlıktır. Eğer onu bulurlarsa Gamze’nin anne babasının rüyalarına 
girip onlara ulaşabilecekler, Fe de geldiği Uçsuz Bucaksız Orman’a dönebi-
lecektir; ya da en iyi ihtimalle Altın Postlu Koyun’un yardımcısı olacaktır. 
Yurdun kütüphanesinde nasıl bir yol izleyeceklerine dair daha fazla bilgi 
aradıkları sırada, Gamze’nin ilk kez gördüğü, A.P.K. isimli bir yazar tarafın-
dan yazılan Dilek Feneri adlı bir kitap çıkar karşılarına. Bu kitaptaki dilek 
feneri, Gamze’nin rüyasında gördüğü deniz fenerine doğru yol almaktadır. 
Bunun üzerine iki arkadaş bu kitabı rehber edinip bir umut yolculuğuna 
çıkarlar. Dünya koyunlarıyla trene binip dağları teleferikle aşarken, karların 
içine yuvarlanıp karanlık bir madenden geçerken Gamze de yüreğine otu-
ran filleri geride bırakır.

Rüyaların koyunu,  
sonra çıkar oyunu

Yazan: Sanem Erdem
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Fe’nin geldiği yer olan Uçsuz Bucaksız Orman, insan-
ların kaybettiği olumlu duyguların biçim değiştirerek 
var olduğu bir dünyadır. Kaçan uykular orada kar olur; 
yitirilen umutlar gül, yaşam sevinci kelebek biçiminde 
ortaya çıkar orada. Gamze yolda karşılaştığı tehlikeler 
karşısında korkuya kapıldığı zaman, Fe ona cesaret 
vermek için memleketinden getirdiği denizkoyunları-
nı kullanır. Duyguların böyle açık benzetmelerle tarif 
edilmesi, küçük okurlara kendi hislerini tanıyıp bunları 
yaratıcı şekillerde ifade etmeleri için ilham verecektir. 
Kurgusuyla ve özellikle sürprizli finaliyle Oz Büyücü-
sü’nü akla getiren roman, çocuk edebiyatının en sevi-
len eserlerine de sık sık atıfta bulunuyor. Bu özelliğiyle 
çocukların yeni kitaplar keşfetmesine faydası olabilir. 
Ancak bunun yer yer akışı yorduğu hissine kapıldım. 
Örneğin Gamze’nin gördüğü manzarayı tasvir ederken 
babasına ait bir John Fante kitabının kapağına benzet-
mesi çocuk okur için anlam ifade etmeyebilir.
Ufak bir eleştirim de kullanılan dil üzerine. Karakterler 
kendilerine uymayan cümleler kuruyor yer yer: “Çabu-
cak bir plan yapmalı ve yola çıkmalıyız” cümlesi örne-
ğin. Ya da “Fe cebinden sandviçleri ve suyu çıkarıp bana 
zorla yedirip içirdi.”  Burada yemek istemediği için 
annesi tarafından zorla beslenen bir çocuk akla geliyor. 
Masal içinde bir masal diyebileceğimiz “Dilek Feneri” 
bölümünde ise sade ve basit diliyle çok güzel bir hikâye 
yer alıyor. Kitabın geri kalanında da böyle bir dil yakla-
şımı tercih edilebilirdi diye düşünüyorum. 
İllüstrasyonlar, hikâye-çizer uyumu açısından çok isa-
betli bir eşleşmeyle Zeynep Özatalay’ın elinden çıkmış. 
Kendine has tarzı ile yorumladığı sahneler, kitabın 
iyimser ve neşeli havasını yansıtmakla kalmayıp daha 
da pekiştiriyor. Karakterlerin tiplemeleri ve özellikle de 
kapakta kullanılan resim, içeride bizi nasıl bir hikâye-
nin beklediğini açıkça gösteriyor.
Rüyalarımın Koyunu, Gamze Sürcan’ın ikinci çocuk 
romanı. Edebiyathaber İnternet sitesindeki söyleşisinde 
çocukluğunu unutmamak, sıkıntılı zamanlarda içindeki 
çocuğu ortaya çıkarmak için, insanlar mutlu olsun diye 
çocuk kitapları yazdığını ifade eden yazar, amacını bu 
kitaba tamamen yansıtmakta başarılı olmuş. İyimser ve 
naif bir şeyler okumak isteyenler için uygun bir kitap.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği



Bizler, pandemi nedeniyle evlerimizde daha çok 
zaman geçirirken, belli ki şehrin sokaklarını, cur-
cunasını özleyenler boş durmamışlar. Boş durmak 
ne kelime, takılmışlar rüzgârın peşine, özledikleri 
cümbüşe dair öykü bile yazmışlar. Damla Pektaş’ın 
kaleme aldığı, Selin Saygılı’nın resimlediği Şapka 
kitabından söz ediyorum. Alakarga Yayınlarının 
ilk çocuk kitabı Şapka, Mayıs ayında yayımladı.
Yazar Damla Pektaş çocuk gelişimi üzerine 
çalışıyor ve çocuk edebiyatıyla ilgileniyor. Şap-
ka yazarın ilk kitabı. Şehirde yağmur bulutlarını 
görür görmez ıslanmadan gideceği yere varmaya 

çalışan insanla-
rın telaşını, kuş-
ların böceklerin 
koşuşturmasını 
anlatıyor. Öykü-
nün tamamına 
yayılan bu telaş, 
aksiliklere neden 
olsa da kitabın 
kahramanlarını, 
kendilerinden 
başkasını düşün-
meyen, öfkeli 
ve kaba hâllere 
sürüklemiyor. 
Tersine, curcu-
naya rağmen 
birbirlerini 
görebilenler, ken-
dilerini sıcak bir 

dayanışma öyküsünde buluyorlar. Yaşlı bir adamın 
rüzgâra kapılan yamalı şapkasının peşine bir sürü 
insan düşüyor. Şapkanın kimin olduğunun pek 
önemi yok. Durum ortada: Bir şapka uçuyor, yağmur 
yağdı yağacak… Şapkanın sahibi, her kimse, yağmura 
şapkasız yakalanacak.
Telaşlı zamanları mizahla karşılayan ve güven, 
dayanışma gibi hisleri hatırlatan Şapka gibi öyküleri 
seviyorum. Kitap telaşlı bir kovalamacayı anlatırken 
doğal dayanışma hâllerimizi hatırlatıyor. Birbirini 
sağanak yağıştan korumaya çalışan kahramanlar, 
herkese umut oluyor. 
Konu, yazarın dili ve çizimler oldukça iyi. Sadece 
kitabın bütününe bakınca zaman zaman hedeflenen 
yaş gurubu konusunda belirsizlik olduğu hissine ka-
pılıyorum. Bunun ilk nedeni, sanırım, küçük yaş gru-
bunun katılımını cesaretlendirecek kolaylaştırıcılar 
olmaması. Taklit edebileceği yansıma sesleri, okuma 
sırasında küçük okuru destekleyebilir. Üstelik rüzgâr 
ve şehir sesleri de buna uygun ögeler. İkinci olarak, 
kapak tercihi ve kullanılan kâğıt konusunda daha 
uygun seçimler yapılabilirdi diye düşünüyorum. 
Kapağın yanı sıra iç sayfalarda kullanılan renkler (ve 
boyama tekniği) hedeflenen yaş grubu konusunda 
pek yönlendirici olamıyor. Dayanıklı, yırtılmadan 
kırışmadan okunabilecek bir kâğıt türü seçmekse 
kitabı küçük yaş grubu okur için daha kullanışlı ve 
cazip hâle getirebilir.

Dilin açıklığı ve akıcılığı  

Öykünün özgünlüğü  

Çizimlerin ifade gücü 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi  

Şapka
Damla Pektaş

Resimleyen: Selin Saygılı
Alakarga Yayınları, 32 sayfa

Kırk yamalı şapkanın 
kırk kahramanıilk
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Yazan: Cansu Kılınçarslan“Bir şapkanın düşündürdükleri...”
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Konusu itibariyle ilgi çekici, çizimleri bakımından 
sevimli, kurgu yönündense kafa karıştırıcı bir 
kitap Ayyy Örümcek!.  Örümcek korkusunun üste-
sinden gelebilmenin yolları üzerinde duran metin, 
sayfalar ilerledikçe kurgunun dağıldığı hissini 
yaratıyor. Örümceklerin her yerde olabileceğini 
söyleyen kitap; onlara ilişkin bilgilerle işe başlayıp 
onlarla nasıl baş edeceğimize dair önerilerle de-
vam ediyor. Kurgunun dağıldığı, ikna ediciliğinin 
sorgulandığı nokta da burada başlıyor.
Sekiz bacaklı bir ev arkadaşı hoşumuza gitmezse 
ondan nasıl kurtulabileceğimize ilişkin önerileri 

(plastik sineklik, 
gazete, elektrik 
süpürgesi vb.) sı-
ralayan kitap, bu 
aletlerin hepsini 
bir araya getirerek 
yapabileceğimiz 
bir makineden ve 
bu makineyi yap-
manın olanaksızlı-
ğından söz ediyor 
önce. Söz konusu 
aletlerin her biri-
nin tek tek de işe 
yarayabileceğine 
ilişkin fikri zaten 
vermiş oluyor 
oysa. Ardından 

başka bir çözüm olarak örümceğe isim vermeyi öne-
riyor. Bunun örümcekleri kaçıracak özel bir taktik 
olduğunu söylemesine karşın, bir sonraki sayfada 
onları nasıl dışarı atabileceğimize ilişkin bir yöntem 
sunarak biraz daha kafa karıştırıyor. 
Genel itibariyle kurguya ilişkin problem şu; pek çok 
fikri aynı anda fakat ikna edici olamadan, bunlar 
arasında sağlam bağlar kuramadan kullanıyor. İsim 
vermenin iktidar sağlama gücünü bir yana bırakıp 
bağ kurma yönünü ele almamızı istediğini sandığım 
kitap, bunu da tam anlamıyla gerçekleştiremiyor 
(ki bundan örümcekleri kaçıracak özel bir taktik 
olarak söz etmesi daha en baştan bağ kurma ihtima-
lini gözden çıkarıyor). Daha çok örümceklere karşı 
fiziksel üstünlüğümüzü vurguluyor. Kitabın son 
sayfasındaki şu cümle, metnin odaklanmaya çalış-
tığı fakat başarıp başaramadığı tartışmaya açık ana 
fikrini özetliyor: “Ve eğer sen onu tanırsan endişen 
hemen hafifleyecektir.” Dayanıklı temeller üzerine 
oturtulamadıklarını hissettiren ve her biri tek başına 
tartışmaya açılabilecek fikirler, metnin bizi örümcek-
lere yakınlaştırabilme gücünün önünü kesmiş. Tüm 
bunlara karşın karakterlerin sevimli ifadeleri ve eğ-
lenceli çizimler kitaba neşe katıyor.

Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım

Konunun işlenişi

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Düzeltinin titizliği

Ayyy Örümcek!
Nina Dulleck

Çeviren: Necdet Neydim
Gergedan Yayınları, 32 sayfa

Örümcekler de bizi görüyor

Yazan: Burcu Yılmaz

İsim vermenin iktidar sağlama gücünü bir yana bırakıp bağ 
kurma yönünü ele almamızı istediğini sandığım kitap, bunu da 
tam anlamıyla gerçekleştiremiyor; daha çok örümceklere karşı 
fiziksel üstünlüğümüzü vurguluyor.
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Tarihte gerçekten var olmuş önemli şahsiyetleri roman karakteri 
yapmak, cesur bir seçimdir. Piri Reis ve Göbeklitepe’deki Sır, bu 
zor işe girişiyor. Üstelik bunu Piri Reis’ in mucizevi başarılarla 
dolu yaşamını çocukluğundan ölümüne dek ele alarak ve finali 
bir başka mucize Göbeklitepe’ye bağlayarak yapıyor. 

Ahmet Muhittin Piri’nin daha doğduğu anda kaderi çiziliyor. 
Babası, denizci olan kardeşine dönüp, “Oğlumu denizci olarak 
yetiştirmeni istiyorum,” diyor. Piri’nin de gönlüne denizci olma 
ateşi de doğar doğmaz düşmüş olmalı. Çünkü Piri, attığı her 
adımla hayatında çok önemli rol oynayacak amcasının “Yeğe-
nim timsah gibi, su içinde büyüyecek,” benzetmesini gerçeğe 
dönüştürüyor.
Ahmet Muhittin Piri, büyüyüp de Piri Reis olana dek aslında 
normal bir çocukluk dönemi geçiriyor. Çalışkan, terbiyeli, iyi 
kalpli ve denize tutkun bir çocuk. Ara sıra amcası Kemal Re-
is’in önayak olmasıyla yolu tersanelere, gemilere düşse de 11 
yaşına dek herkesin yaptığı gibi medrese eğitimine devam edi-
yor. 11 yaşında amcası gelip de artık okulunun tersaneler olaca-
ğını söylediğinde, etkileri günümüzde dahi devam eden deniz 
macerası başlamış oluyor. 
PİRİ REİS’İN HAYATININ KİLİDİ KİLİTBAHİR’DE AÇILIYOR
Piri Reis, ne istediğini neredeyse doğduğu andan beri bilen, 
hiçbir kuvvetin onu olacağı kişiden farklı bir kalıba sokamaya-
cağı, kahraman yaratılışlı karakterlerden biri. Gerçek yaşamı 
da roman karakterlerinden farksız olduğu için kitabın yazarı 
Mavisel Yener’in ilham zorluğu yaşamadığını düşünebiliriz. 
Daha 10 yaşındayken, sonrasında yuvası ve atölyesi olacak 
Kilitbahir Kalesi’ni ziyaret eden Piri Reis, orada tanıştığı Hüs-

Piri Reis’in haritasında görülen 
Göbeklitepe düşü Yazan: Emel Altay
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rev Dede’nin nasihatini hiç aklından çıkarmıyor: 
“Unutmayın! Başardığımız her şeyin kökleri hayal 
gücümüzdedir.” Bu nasihat, en kuytu köşesine, kayıp 
adalarına, varlığı bilinmeyen şehirlerine dek dün-
yanın her parçasına hâkim olmasına ve alışılmadık 
başarıda bir dünya haritası çizmesine giden yolu 
aydınlatıyor. Bir anlamda Piri Reis’in hayatının kili-
diyle denizin kilidi (Kilitbahir) harita üzerinde aynı 
noktada işaretleniyor. 
EN YAKIN ARKADAŞI MATRAKÇI NASUH
Piri Reis’in hayatında onu denizci yapan amcasının 
yanı sıra önemli biri daha var; çocukluk arkadaşı Na-
suh. Piri, arkadaşına “çopur Nasuh” dese de biz onun 
ünlü tezhip sanatçısı Matrakçı Nasuh olduğunu an-
lıyoruz. Bu iki büyük sanatçının dostluğu çok büyük 
ve saf. Nasuh oğullarına Piri Reis’in ismini verirken, 
Piri Reis de gözü gibi baktığı dünya haritasının ke-
nar süslemelerini dostuna emanet ediyor. 
“HARİTAYA BAKMAK HAYAL KURMAK 
ANLAMINA DA GELİYOR”
Piri Reis, tersanede aldığı eğitimle birlikte yavaş 
yavaş seferlere de katılmaya başlıyor. Önce seyirde 
yaşanan olayları, seyir rotasını, gittikleri yerlerde 
gördüklerini yazma işini üstlenerek Seyir Katibi 
oluyor. Görevi gerektirmese de her seferden oldukça 
detaylı defterler ve çizimlerle dönen Piri Reis, böy-
lece gelecekte yapacağı harita çizimi ve denizcilik 
kılavuzu çalışmalarına da başlıyor. Haritalara bakma-

nın hayal kurmak da demek olduğunu söylese bile 
sadece hayal kurmakla yetinmeyen gerçek bir dü-
şünce ve eylem insanı o. Çok araştırıyor, çok çalışı-
yor, okuyor, çiziyor ve mümkün olduğunca çok sefer-
lere çıkıp gözlem yapıyor. Tabii dünya haritasını bu 
denli kusursuz çizebilmesinde tüm bunların yanında 
dostu Nasuh’un katkısı büyük. Nasuh, Rodrigo de 
Triana adındaki bir denizciyi Piri Reis’le tanıştırıyor. 
Bu kişi değeri ölçülemeyecek hediyelerle Piri Reis’in 
çalışmasına muazzam katkılar sunuyor. Bu hediyeler, 
yakılmış İskenderiye Kütüphanesi’nden bir şekilde 
kurtulan üç kitap ve bir harita ile bir gemiden ele 
geçirilen Kristoph Kolomb’tan kalma bir harita. Piri 
Reis, bu çok değerli hazinesi ve kendi çalışmalarıyla 
o güne dek eşi görülmemiş detaylarla, dipnotlarla ve 
çizimlerle bezeli dünya haritasını tamamlıyor.
“DÜNYA NE KADAR KÜÇÜKMÜŞ”
Kitapta Piri Reis’in olağanüstü yeteneği, zekâsı ve 
azmiyle başarı merdivenlerini tırmanırken dönemin 
padişahları ve sadrazamlarıyla olan ilişkilerine de yer 
verilmiş. Özellikle Pargalı İbrahim Paşa ile dostane 
süren ilişkisi ve Yavuz Sultan Selim’e dünya harita-
sını sunması, kariyerinin sarayca da takdir gördüğü 
günleri. Yavuz Sultan Selim’in, Piri Reis’in haritasına 
bakarak “dünya ne kadar da küçükmüş” demesi kay-
da değer. Ancak saray entrikaları sonucu Pargalı’nın 
infaz edilmesiyle başlayan kötü gidiş, Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde iyice trajikleşiyor. Piri Reis, 
80’ine varmışken mecbur tutularak çıktığı seferde 
önce diğer denizcilerin iftirasına uğruyor, sonra da 
padişahın ilgisizliği ve değerbilmezliği yüzünden 
hiç hak etmediği hâlde idam ediliyor. 
Kitapta Piri Reis’in hayatı, trajik sonuna dek detay-
larıyla okura sunulmuş. Sonlara yaklaşmışken kurgu 
bir anda günümüze sıçrıyor ve bir profesör asistanıy-
la birlikte biz okurları Göbeklitepe’nin sırrına davet 
ediyor. Mavisel Yener, tüm bunları yazarken ne kadar 
tarihi gerçeklere sadık kalmış, ne kadar hayal gücü-
nün çekiciliğine kapılmış, bunu gerçek tarih merak-
lılarına bırakıyorum. Elimizde ise bilgilendirici ve 
keyifle okunan bir tarihi roman var. Albenili kapağı 
ve iç sayfalardaki çizimler de cabası. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı   

Kahramanların işlenişi   

Redaksiyonun titizliği  
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Osmanlıcılıktan çok Türk milliyetciliğine 
vurgu yapan, Yusuf Akçura’nın yönetimindeki 
Türk Yurdu çevresi tarafından, Tevfik Nured-
din’in idaresinde yayınlanan Çocuk Dünyası, 
1913-1914 yılları arasında 79 sayı, 1918-1919 yıl-
ları arasında ise 14 sayı yayımlanmıştır1.
Dergi 1913 yılında, on beş sayfalık Sihirli Halı 
kitabını abonelerine hediye olarak gönderir. 
Bunu da kitabın üzerine özellikle not düşer. 5. 
kitabın kapağında ise bu kitabın mecmuanın 
haftalık ilavesi olduğu ve yirmi para olduğu 
bilgisi vardır. 6. kitabın arkasındaki ilanda 
“Türk yavrularına milliyetlerini tanıtır” cümlesi 

1 Yılmaz Eray, Osmanlıcılıktan Türk Milliyetçiliğine Bir Çocuk 
Dergisi: Çocuk Dünyası (1913-1914), Tarih İncelemeleri Dergisi 
XXXII / 1, 2017, 209-232 
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i Çocuk Dünyası’nın  
Küçük Kitapları

Yazan: Doğan Gündüz

“Çocuk Dünyası  
Küçük çocukların fikirlerinin açılmasına yardım eden bu mecmua 
memleketimizde şimdiye kadar misli görülmemiş bir ucuzluktur.  

20 büyük sahifesi olmakla beraber her nüshasında birçok nefis şiirler, 
hikâyeler, masallar, fenni sahifelerden başka 8-10 resim mevcuttur.  
Tanesi 10 paradır, haftada bir çıkar. İstanbul’da, idarehanesi yalnız  

“Türk Yurdu” kütüphanesinde abone kayıt edilir.”

İkinci baskısı 1914 yılında yapılan Tilki Kar-
deşin Muhakemesi kitabının en arkasında bu 
ilan yer alır. Peşinden de “Çocuk Dünyası’nın 
Küçük Kitapları” başlığı altında on kitaplık 
bir liste sunulur: 1- Sihirli Halı 2- Tilki Karde-
şin Muhakemesi 3- Güliverin Seyahatnamesi 
4- Bir Afacanın Hikâyesi 5- Tilki Kardeşin Ba-
şına Gelenler 6- Giyom Tel 7- Tavşan Kardeşin 
Kurnazlıkları 8- Billur Tepe 9- Güliverin Seya-
hatnamesi (Devler Memleketinde) 10- Urgancı 
Hasan
İleriki yıllarda bu listeye sekiz kitap daha 
eklenir: 11- Bir Papağanın Hikâyesi 12- Beşirin 
Dünyası 13- Ala Geyik 14- Leylek Padişah 15- 
Deli Terzi 16- Su Bebekleri 17- Gazanfer Şehza-
denin Hikâyesi 18- Benli Bahrinin Hikâyesi
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de eklenir. Başlangıçta abonelere hediye olarak 
verilen kitapların zamanla satılmaya başlanma-
sı ve ikinci baskılarının yapılması o dönemde 
çocuk kitaplarına olan ilginin bir göstergesidir.
Derginin yayımladığı ikinci kitabın, Tilki Kar-
deşin Muhakemesi’nin üzerinde kimin tarafın-
dan yazıldığı ve başka bir dilden çeviri olup 
olmadığı konusunda ne yazık ki herhangi bir 
bilgi yer almamaktadır. Hikâyesi özetle şöyle-
dir:
Yerde ve gökteki bütün hayvanlar Arslan 
Padişah’ın başkanlığı altındaki bir mecliste 
toplanır. Toplantıya bir tek Tilki gelmez. Pa-
dişah nedenini sorduğunda, “kabahatlerinin 
çok olduğu” yanıtını alır. Kara Kurt’un yavru-
larının gözünü kör etmek, zevcesine fenalıklar 
yapmak, dindar biri gibi gözüküp elinde kitap, 
“gel beraber dua edelim” diyerek bir tavşanı 
kandırıp öldürmek kabahatlerinden bazıları-
dır. Arslan Padişah tabi ki buna öfkelenir ve 
Tilki’yi getirmesi için önce Ayı’yı, başarısız 
olunca da Tekir Kedi’yi görevlendirir. Ayı bal 
yemek, Tekir ise fare yakalamak için Tilki’nin 
hilesine kanar. Sonunda hilelere kanmayan 
Porsuk, Tilki’yi meclise getirir. Suçlar sırala-
nır ve Tilki idama mahkûm edilir. İdam günü 
geldiğinde Tilki son sözünü söylemek ister ve 
Padişah’a “Yolşaşırtan” vilayetinin “Aldatan” 
köyünde içinde binlerce parça karaca, öküz, 
koyun ve kuzu pastırmalarının olduğu bir 
hazineden söz eder. Bu hazineyi elde etmek 
isteyen Padişah Tilki’yi serbest bırakır. Dok-
tor Maymun “çok korkmak ve çok sevinmek 
neticesinde kalp hastalığına ve sinir illetine 
tutulan” Tilki’nin hazineyi bulmak için seya-
hate çıkmasını uygun görmez. Padişah Arslan 
ve tebaası az gider uz giderler ama hazineyi 
bulamazlar. Tam ümitlerinin tükendiği anda 
bir eve rastlarlar. Kapısında “Arslan Padişah’ın 
Hazinesi Buradadır” yazmaktadır. İçeri girip 
köşedeki sandığı açarlar. Sandıktan yeni kesil-
miş bir tavşan başı ve bir kâğıt çıkar. Üzerinde 

“Tilkinin Fendi, Bütün Hayvanları Yendi!” 
yazmaktadır.  
Bu kitabın hikâyesini, Padişah’ın 
etrafındakilerin beceriksizliği, herkesin çok 
istediği bir şeyi elde etmek için kolaylıkla 
aldanabileceği, dinin insanları aldatmak 
için kullanıldığı, her ne kadar Padişah’ın 
yerin göğün bütün hayvanlarına hükmettiği 
varsayılsa da bunu tam beceremediği 
şeklinde, yayınlandığı dönemin örtük bir 
eleştirisi olarak da okumak mümkündür.
Tilki Kardeşin Muhakemesi, padişahlığın kaldı-
rılmasından yedi, Arap harflerinin kaldırılma-
sından ise bir yıl sonra, 1929 yılında Muallim 
Ahmet Halit Kitaphanesi tarafından “Yeni 
Çocuk Kitapları” dizisi içinde yeniden yayım-
lanır. İlginç olan Padişah sözcüğünün kitabın 
Latin harfli baskısında tamamen kaldırılmış 
olmasıdır. Bu baskıda padişah ve onu çağrış-
tıran sözcükler Cumhuriyet ideolojisine uyan 
sözcüklerle değiştirilmiştir. Padişah yerine reis, 
murahhas yerine vekil, zât-ı şâhâne yerine efen-
di, ferman yerine emir, tebaa yerine arkadaş 
kullanılmıştır. Belli ki yayınevi benimsediği 
Cumhuriyet görüşleri doğrultusunda saltanatın 
kanunen kaldırılmasıyla yetinmemiş onların 
yeni neslin zihninde yer etmemesi için bunları 
kitaptan da çıkarma yoluna gitmiştir. 
1929 baskısı kitapta dikkat çeken bir diğer konu 
da dizgi hatalarının fazlalığıdır. Ancak bu ha-
talar daha çok Arap harflerinden Latin harflere 
geçişten kaynaklanan okuma yazma hataları 
gibi görünmektedir. “ğibi-gibi, ğelmenizi-gel-
menizi, keçmiş-geçmiş, ğözlerini-gözlerini, 
çokura-çukura, çikarak-çıkarak” bunlara örnek 
olarak verilebilir.
Çocuk Dünyası Dergisi’nin çocuk kitapları, 
seçiminden içeriğine, hangi orijinal metinden 
alınıp nasıl çevrildiğine veya nakledildiğine, 
hangi okuyucu kitlesine ulaştığına bakılarak 
da ayrıca yorumlanabilir.  Son iki kitabı, Ga-
zanfer Şehzade’nin Hikâyesi ile Benli Bahri’nin 
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Hikâyesi’ni nakleden Hadiye’dir. Hadiye, çocuk 
kitapları nakleden ilk kadınlardan biridir ve 
hakkında daha ayrıntılı bir araştırma yapılma-
sını fazlasıyla hakketmektedir.
Çocuk Dünyası kitaplarının ne yazık ki altı ta-
nesinin kaydına herhangi bir kütüphanede veya 
arşivde rastlayamıyoruz. Büyük bir olasılıkla bu 
kitaplar çeşitli nedenlerle (savaş, yangın, ihmal-
karlık vb.) tamamen kaybolmuş olabilir. 
Daha fazla kayıp yaşamadan en kısa sürede bir 
Çocuk Edebiyatı Araştırmaları Kütüphanesi 
açılması kültür tarihimiz ve çocuk edebiya-
tımız için vazgeçilmez bir sorumluluk olarak 
önümüzde duruyor.

Tilki Kardeşin Muhakemesi
Çocuk Dünyası Mecmuası Neşriyatından
Adet:2, İkinci Basılış, Kadir Matbaası  
Dersaadet, 1914

Tilki Kardeşin Muhakemesi
Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi
Çocuk Kitapları Sayı:3 
İstanbul, 1929
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Okuduğun kitapları ve onlarla ilgili güzel ayrıntıları 
unutmamanı sağlayan Kitap Günlüğüm

yenilendi!

Her sayfası özel olarak 
resimlendirilmiş Kitap 
Günlüğüm, okunan eserlere, 
kapağından kurgusuna 
pek çok yönden eleştirel 
biçimde bakmayı teşvik 
eden, yıllar sonra yeniden 
bakıldığında, kitapların yanı 
sıra daha pek çok ayrıntının 
da hatırlanabileceği, pratik 
ve eğlenceli bir günlük.

En sevdiğiniz 
kitabın 

yazarına ne 
söylemek 
isterdiniz? 

Peki, hangi 
karakterle 
arkadaş 
olmak 

isterdiniz? 

Siz olsanız 
kitabın 

kapağını 
nasıl 

tasarlardınız?

En sevdiğiniz 
kitaplar 

listesinde 
hangi kitaplar 
yer alıyor?






