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ÜCRETSİZDİR 

Dünya için 
öfkelen!

Hışırdayanlar 
bu tarafa!

Holmes 
yaşıyor!

Ya Darwin 
sen olsaydın?

Yaşasın 
Cumhuriyet!



M E R H A B A ,

Bu ay sayfalarımızda yer verdiğimiz kitaplardan biri, NotaBene 
Yayınlarından çıkan Dünyayı Kurtaran Öfke. Eserin arka kapak 
yazısındaki açıklama dikkate değer: “Dünyayı Kurtaran Öfke, gelecek 
kuşağa bırakacağımız dünyanın sağlığı konusunda endişelenen herkesin 
okuması gereken bir hikâye kitabı, biraz bilim kitabı, hatta eylem planı.” 
Bu satırlardan ve ilgi çekici isminden anlaşılacağı üzere kitap, küresel 
iklim değişikliği başta olmak üzere ekolojik sistemde yarattığımız 
tahribata karşı bir uyaran görevi üstleniyor. Covid-19 salgınının 
gerçek kaynağının, Dünya ekosistemine verdiğimiz zarar olduğunu 
düşündüğümüzde, bu görevin nice önemli olduğu anlaşılıyor. Öfkemizi 
ve enerjimizi, bu yaşamsal sorunun çözümü için kullanmaya başlamak 
için daha ne olmasını bekliyoruz acaba?

Kasım sayımızda  Dünyayı Kurtaran Öfke’nin yanı sıra, çocuk ve gençlik 
edebiyatının güncel örneklerinden yaptığımız bir seçkiyi dikkatinize 
sunuyoruz. Biri Sahaf Dükkânı köşemizde olmak üzere iki söyleşinin de 
yer aldığı dergimizi, ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Salgın riskinden uzak, bol kitaplı ve sağlıklı günler...

Safter Korkmaz
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Hayatı
Majandalamayan

kalmasın!

Majanda 2021
Yıldıray Karakiya, 
M. Banu Aksoy
Başvuru / 8+

Hayatı
Majandalamayan

kalmasın!
Majanda 2021’de her ay hoşgörü, saygı gibi farklı bir evrensel değer 

teması ile buluşacaksınız. Bizi biz yapan değerler eşliğinde kendinizi daha 
yakından tanıyacak; yemek ve içecek tarifleri ile herkesi şaşırtacak; gündelik 
işlerinize mola verip, keyifli öyküler okuma fırsatı bulacaksınız. Majanda 2021 
herkesi ve özellikle, “Ben ajanda kullanmam, ânın tadını çıkarırım!” diyenleri 
sıradışı bir ajanda deneyimine davet ediyor, dönüp bakıldığında 
gülümseten anılara öncülük ediyor.
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Kitabın Fransa’da yazılıp resimlendiğini düşününce sorun değil belki ama çeviri 
yoluyla yayımlandığı başka ülkelerde şöyle bir durum göze çarpabilir: Bu 
resimlerde yoksul çocuklar temsil edilmiyor. Toplumsal cinsiyet rollerinin en 
fazla mağdur ettiği çocuklar ne yazık ki alt sınıfın çocukları.

İki yüzü ayrı yönlere bakan Roma tanrısı Janus’u bilirsiniz. Yüzlerinden biri yaşlı, 
diğeri gençtir. Yaşlı yüzü geçmişe, genç yüzü geleceğe bakar. Gidenlerin ve gelen-
lerin tanrısıdır, sonların ve başlangıçların. “January”nin yani Ocak ayının adının 
da ondan geldiği söylenir ki şeyler ve zamanlar arasında bir geçit, bir köprüdür. Bir 
kapağı kızlara diğer kapağı erkeklere açılan Kızlar da Yapar! Erkekler de Yapar! , 
sadece iki yüzlü olmasıyla değil başka nitelikleriyle de Janusvari bir kitap. Geçmiş-
ten birike birike geleni de kurmak istediği geleceği de görüyor. Toplumsal cinsiyet 
rolleri arasında bir geçit ve çocuk bireylerin en erken evrede, içlerine gömdükleri 
ve zıtlaştıkları kendileriyle aralarında bir köprü olma niyetinde. Onları ortak slogan-
larda buluşturmak ve kısıtlayıcı normlardan özgürleştirmek istiyor. 

Kitabın yazarı Sophie Gourion, 
Paris’te eğitim bilimleri okumuş. 
2011’den bu yana kadın hakları 
üzerine blog yazıyor ve 2016-2017 
arasında Fransa Çocuk, Aile ve Ka-
dın Hakları Bakanlığında iletişim 
sorumlusu olarak çalışmış. Kızlar 
da Yapar! Erkekler de Yapar! , okul 
öncesi eğitimi için bir rehber niteli-
ğinde. Bir öykü anlatmıyor. Bir aile 
büyüğünün ya da bir öğretmenin 
sesini devralarak çocuklara tam 
da ihtiyaç duydukları cümleleri 
kuruyor: “Kendin olabilirsin. Mutlu 
olabilirsin”.

Bir yüzü kızlara bir yüzü erkeklere bakan 
Janusvari bir kitap: Kızlar da Yapar! 
Erkekler de Yapar! 

Yazan: Nilay Özer
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Dünyanın neredeyse tamamında insa-
nın en zor ulaşabileceği iki olma hâli. 
Engelleri biliyoruz. Toplumsal ve kül-
türel kodlar, inançlar, ideolojiler, beden 
politikaları, toplumsal cinsiyet dayatma-
ları, etiğe aykırı ahlak anlayışları ve tü-
revleri… Her şeyin sınırlarının çizildiği 
bir dünya. Dolayısıyla kız ya da erkek 
çocuk, sonrasında da cinsiyetli bireyler 
olmak, belirlenmiş kalıpların içinde 
kalmaya itaat etmekle ilgili. Neyi yapıp 
neyi yapamayacağınız, duyguları nasıl 
yaşayacağınız, hangi renk ve desende 
giysiler giyebileceğiniz, dili nasıl ger-
çekleştirdiğiniz, hangi oyunları oynayıp hangi spor-
ları yapabileceğiniz, ne tür kitapları okumaya yetkili 
hangi mesleklere uygun olduğunuz ve dahası… 
Toplumsal cinsiyet bütün bunları belirler ve ürettiği 
göstergeleri kullanarak sınırların dışına çıktığınızda 
sizi aşağılar, hatta linç eder. Top peşinde koşturan 
kızla, pembe bir pelerin takmış oğlanla dalga geçilir. 
Olabilecek en tehlikeli şeylerden biri, çocukların, 
çocukları toplumsal cinsiyet kalıplarına uymadıkları 
için yargılamaları. Öğrenilmiş hatalı bir değerler sis-
teminin kodlarıyla hareket eden çocuklardan kurulu 
bir sosyal çevrede, hareketli kızların, duygusal erkek-
lerin baskıya ve şiddete maruz kaldığı ve türlü trav-
malarla yüzleştikleri görülür. Çocuklar bunları, anne 
babalarından, televizyondan, okuldan öğrenir. Bütün 
nesne, davranış, duygu, karar ve eylem dünyasını 
kuşatan bir ikili karşıtlık olarak sunulur kadınlık ve 
erkeklik. Biz ve onlar, siyah ve beyaz, dost ve düşman 
ikili karşıtlıkları gibi, o ya da bu cinsiyetten olmak da 
silah ticareti ve savaşlarla süren, ırk ya da din çatış-
maları yaratan, toplumsal sınıflar arasındaki eşitsiz-
likten beslenen eril burjuva kültürünün devamlılığı-
nın garantisidir. Kızlar da Yapar! Erkekler de Yapar!, 
cinsiyetlere uygulanan katı kuralların geçersizliğini 
ilan eden, pedagojik değeri yüksek bir kitap.   
Ancak bu tarz kitaplardan başka hassasiyetler de 
beklememizin vakti geldi. Kitabı resimleyen Isabelle  
Maroger’ın çizgi karakteri eğlenceli ve dinamik. 
Kitabın Fransa’da yazılıp resimlendiğini düşününce 
sorun değil belki ama çeviri yoluyla yayımlandığı 
başka ülkelerde şöyle bir durum göze çarpabilir: 
Bu resimlerde yoksul çocuklar temsil edilmiyor. 
Toplumsal cinsiyet rollerinin en fazla mağdur ettiği 

Dilin akıcılığı ve açıklığı

Bilgilerin çağdaşlığı

Konunun işlenişi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

çocuklar ne yazık ki alt sınıfın çocukları. Çünkü eşit-
lik, özgürlük gibi kavramlar, insanın mutluluğuna 
yatırım yapılan gelir düzeyleri ve eğitim seviyesiyle 
yakından ilgili. Dünyadaki çocuk nüfusunun büyük 
kısmı için konu tartışmaya ve resmetmeye kapalı. Bir 
başka önemli konu resimlerdeki giysi, oyuncak kısa-
cası nesne bolluğu. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden, 
ne istiyorsak yapabileceğimizden söz ederken eko-
lojik bilinci de aşılamak gerekiyor. Kız ya da erkek 
çocuk, kızlar ve erkekler için üretilmiş geniş bir giysi 
skalasından seçim yapabiliyor. Çocuğun seçimine 
sunulmuş iki sayfa giysi görseli. Aynısı oyuncaklar 
için geçerli. Oysa tekstil, oyuncak ve her şeyi tüke-
tirken, tüketim toplumunun yarattığı bir ekolojik 
bunalımı yaşadığımızı bilmesi gerekiyor çocukların. 
Tahakküm ve hiyerarşiye karşı, şiddetsizlik yanlısı 
ekoloji hareketi aynı zamanda kadın hareketini, nük-
leer karşıtlığını, savaş karşıtlığını, azınlık hareketleri-
ni, LGBTİ hareketini kapsamına aldığından cinsiyet 
eşitliği konusuyla ekolojik bilgeliği birleştirmek son 
derece mantıklı. Kim olmak istiyorsan ol, ne yapmak 
istiyorsan yap, her şey serbest gibi sloganların kısıt-
layıcısı eskimiş cinsiyet kodları olamaz elbette ama 
gezegenin ihtiyaçları olabilir. 
Hazel Bilgen’in akıcı, yalın Türkçesiyle okuduğumuz 
kitap, özlediğimiz dünyayı kurmak için bir kılavuz. 
Çocuklara tam da duymaları gereken cümleleri fısıl-
dayan bir iç ses gibi.    
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Sema Aslan’dan göç etmek, yeni bir yurt edinmek ve yeni yerde yeniden 
yeşermek üzerine nefis bir resimli kitap…

Zorunlu göç, mültecilik kavramları üzerine yazılan kitapların sayısı gün geçtikçe 
artıyor. Bundan birkaç yıl öncesine kadar, konuyla ilgili özellikle Türkçe resimli kitap 
sayısı yok denecek kadar azdı. Ancak son dönemde sayılarında gözle görünür bir 
artış var. Bu durum yabancı dilde yazılan kitaplarda da farklı değil. Çünkü göç mese-
lesi, tüm dünyanın gözleri önünde seyreden ancak ne yazık ki pek az kişinin dikkat 
kesildiği, önemsediği bir mesele. Çocuklara bunu anlatabilmek ise apayrı bir beceri 
istiyor. Ötekileştirmeyi, ötekileştirmeden anlatabilmek mesela… Kitaplarıyla daha 
önceden tanıştığımız ve çok sevdiğimiz yazar Sema Aslan, işte bu konuya değinmiş. 
Ve bunu o kadar iyi yapmış ki, kelimeler parmaklarımızın ve dilimizin ucundan kayıp 
gidiyor.
Öykü, Kalabalık ülkesinde geçiyor. Her çeşit mavinin bir arada yaşadığı bir ülke bu. 
Çılgın camgöbeği, gök mavisi, mavimtırak mavi, elektrik mavisi… Pıtça konuşan, 
mavi saçlı Kalabalık ülkesinin insanları, pıtlamaya doyamayan hayatlarının içinde 
savrulup giderken, bir gün korkunç vınlamalar ve vızıldamalarla irkiliyorlar. Kuşların 

korkuyla kaçışıp gitmesinin ardından hepsi fark ediyor ki, onların 
da gitmesi gerek. Çünkü, savaş çıkıyor! Varıyorlar yepyeni bir 
ülkeye. Burada ise herkesin saçı turuncu. Sonbahar yapraklarını 
andıran ve hışır hışır hışırdayan bu insanlar arasına karışıyor pıtla-
yan maviler. 
PITLASAK MI HIŞIRDASAK MI?
Gittikleri yeni ülkede, Kalabalık ülkesinin insanlarının yaşadık-
larına odaklanmamızı isteyen yazar, dil sorununa dikkat çekmek 
istemiş. Pıtlamak ve hışırdamak kelimelerini o kadar iyi seçmiş 
ki, eğlenceli olduğu kadar çarpıcı ve akılda kalıcı. Dil, bir insanın 
varlığını, varoluşunu, kimliğini en iyi ve kolay şekilde ifade ede-
bileceği temel unsur olduğundan, özellikle buna değinmesi çok 
kıymetli. Göç eden ve yurtlarından ayrılmak zorunda kalanların, 
yaşamları kökten değişse de aslında en çok kendilerini ifade et-
mekte zorlandıkları muhakkak. 
Metnin akıcılığına ve diline hayran kalmamak imkânsız. Böyle 
hassas bir konuda, dramatik ögelere pek alan bırakmadan ilerle-
mek, bu çizgiyi tutturmak büyük başarı. Birkaç sayfada gözleri 

Hışırdarken pıtlayanlar!

Yazan: Gökçe Gökçeer

4 | iyikitap



nemlendirecek satırlar yer almıyor değil. Ancak 
dramatiklikten kastım bu değil zaten. Ajitasyondan 
uzak, sıcacık, umut veren, hatta eğlenceli bir öykü. 
Gerek anlatımı gerek çizimlerde kullanılan renk 
seçimleriyle yumuşacık bir tat bırakan Galiba Hışır-
dıyorum, bu temayla ilgili son dönemde okuduğum 
en güzel kitaplardan biri olarak kitaplığımdaki yerini 
aldı bile.
Karakterler içinde özellikle ninenin yaşadığı duygu 
durumları öyle etkileyici ki. Ne de olsa yurtlarında 
en uzun ve kıymetli zamanları geçirenler değil midir, 
orayı terk ettiklerinde en çok zorlananlar? Yaşlılar 
değil midir değişime en çok direnen ve bundan en 
fazla kaçınmaya çalışanlar? Sema Aslan, nine ka-
rakteriyle, bize bu hissiyatı da ustalıkla aktarmayı 
başarıyor. Kitabın sonunda, ninenin parkta gördüğü 
“kara kedinin tüyleri kadar siyah saçları olan o ka-
dın”a gelince... Bir anda hemdem oluyoruz kendisiy-
le. Hepimiz; maviler, turuncular, rengârenk biz! 
Farklı bir dilin, farklı bir kültürün yaşadığı bam-
başka bir dünyada, kendine yeni bir yer edinmeye 
çalışmak ve bunu da mecbur kalarak yapmak, ancak 
yaşayanların anlayabileceği zorlukta bir deneyim 
olabilir. Tarih boyunca yaşanan, hâlen yaşanmakta 
olan ve ne yazık ki insanlar ve savaşlar var oldukça 
da kaçınılmaz olan zorunlu göçlerin çoğu kişi tara-
fından görmezden gelinmesini bir yana koyarsak, 
bize düşen yazarak, çizerek, paylaşarak bu sorunu 
görünür kılmak ve bu acıları yaşayan insanların dün-
yasında olan biteni özellikle çocuklara anlatmaya 
çalışmaktır! Her ne kadar günümüzde bazı temaların 
kısa bir süre içinde âdeta bir “moda”ya dönüştüğünü 
görmemek mümkün değilse de bu resimli kitap, bir 
hevesin ya da modanın parçası olamayacak kadar 
başarılı. Kitaptan keyifli bir alıntı yaparak bunu 
pekiştirmek istiyorum: “Her bekleyen bayılmaz, her 
koşan da ayılmaz!” 
Son olarak; resimlemede renk kullanımını, çizimler-
den çok daha başarılı bulduğumu belirtmeden geçe-
meyeceğim. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Oscar, korktuğunda, 
heyecanlandığında ve topluluk önünde 

kendini ifade ederken yanaklarının 
kızarmasına engel olamıyordu. 
Doğduğundan beri tatlı, pembe 

yanaklara sahip olan Oscar, okula 
başladığında neler yaşayacaktı?

Çocuklara kişisel farklılıkların Çocuklara kişisel farklılıkların 
değerini ve akran zorbalığını değerini ve akran zorbalığını 
anlatan sıcacık bir hikâye…anlatan sıcacık bir hikâye…
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5+ YAŞ



Sokakta, okulda, parkta karşılaştığımız çocukların 
kaçının savaş ve göç deneyimi var? Kesin bir sayı 
vermek zor ama gözümüzü kapatsak da yüzümüzü 
diğer yana çevirsek de sayılara sığmayan koca bir 
gerçeklik var ortada.  Tülin Kozikoğlu ve Hüseyin 
Sönmezay, bizim coğrafyamızı da yakından ilgi-
lendiren bu çetrefilli meselenin üzerine gitmekle 
kalmadılar, onu ortak üretimleri Dönme Dolap adlı 
resimli kitaba sığdırmayı da başardılar. Aslında sığ-
dırmamayı başardılar, demek daha doğru. Çünkü 
konuyu budayıp birkaç mesaja hapsetmek yerine 
sayfalardan taşıp serbest tartışmalara ve sorulara 
dönüşmesine izin verdiler. 
Hüseyin Sönmezay’ın (olmasa olmazı olan) her yaş-
tan okuru, ona hangi anlam yüklüyorsa onun pe-
şinden sürükleyen havada süzülen balığı ne kadar 
alışılmadıksa, Dönme Dolap da o kadar farklı bir 
kitap. Çocuk okura alan bırakan, farklı okumalara 
olanak veren, düşündürmeye çalışırken yönü tayin 

etmeyen ve zor 
konuların öyle 
kolay yanıtla-
namayacağını 
teslim eden 
ucu açık re-
simli kitapların 
daha çok çeviri 
olarak karışımı-
za çıkmasına 
alışkınız en 
azından. 
Dönme Do-
lap’ta, aynı 

sabah yataktan kalkan iki küçük çocuktan bakıyoruz 
Dünya’ya. Farklı yerlerde uyanmış da olsalar onlara 
kol kanat germeye çalışan bir büyükleri var yanların-
da. Evden dışarı adımlarını attıkları anda  “Elimi sıkı 
tut”, “Dikkat et!”, “Acele etme,” diyor birinin annesi, 
diğerinin babası. İlk bakışta benzerlikler çok fazla. 
Ama aynı cümle kalıplarını tekrar ederek benzerlikle-
re vurgu yapan metinle birlikte, resimlerin anlattıkla-
rına kulak verildiğinde, her şeyin ta başından itibaren 
bambaşka olduğu gözlerden kaçmıyor. Henüz çocuk-
lar yataklarında mışıl mışıl uyurken bir yerde karanlık 
gökyüzünü aydınlatan havai fişekken, diğer yerde 
gökten aşağı kayan hiç de yıldıza benzemiyor. İkisi-
nin üzerinden dikkatle atlamak gerekse de ikincisinin 
açtığı çukur ile inşaat çukuru da aynı olmuyor hâliyle. 
Dönme Dolap, farklılıkları, onlara parmak basarak 
değil, aksine paralellikler kurarak hissettiriyor. Okur, 
hikâyeyi ister iki küçük çocuğun birbirlerine ne kadar 
benzediği üzerinden okusun ister savaş ve göç koşul-
larıyla kendi güvenli yaşamını karşılaştırsın, her iki 
durumda da farklı olanla göz göze geliyor.
Tülin Kozikoğlu az sözcükle çok şeyi anlatmaya kalk-
mak yerine, gerçekten de (ve tam da iyi bir resimli 
kitabın gerektirdiği gibi) azla yetinmiş. Bu sayede Hü-
seyin Sönmezay karanlık tonlardaki güçlü illüstras-
yonlarıyla hikâyeye atmosfer katma olanağı bulmakla 
kalmamış, kurgunun büyük yükünü de omuzlamış. 
Ortaya ise her yaştan okura dokunmayı başaran, hü-
zün ile umut arasında köprü kuran bir eser çıkmış. 

Dilin akıcılığı ve açıklığı

Kurgunun özgünlüğü

Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Dönme Dolap
Tülin Kozikoğlu

Resimleyen: Hüseyin Sönmezay
Doğan Egmont Yayınları, 36 sayfa

Her yol dönme dolaba çıkar mı?
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Yazan: Suzan Geridönmez

İlk bakışta benzerlikler çok fazla. Ama aynı cümle kalıplarını tekrar ederek 
benzerliklere vurgu yapan metinle birlikte, resimlerin anlattıklarına kulak 
verildiğinde, her şeyin ta başından itibaren bambaşka olduğu gözlerden kaçmıyor.
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Cary Fagan’dan hayal gücünün 
sınırlarını aşan kitaplar
Eserleri ondan fazla dile çevrilen ödüllü yazar Cary Fagan, kendi 
hayatından esinlenerek kaleme aldığı kitaplarıyla çocukları 
kimi zaman tropik bir tatil beldesinde, kimi zaman okyanusun 
derinliklerinde, kimi zamansa sirkten kaçıp parka sığınan bir aslanın 
peşinde maceradan maceraya sürüklüyor.

Y A Z A R I N  D İ Ğ E R  K İ T A P L A R I

Bu İşte Bir Köstebek Var 
Yazan: Cary Fagan 
Roman, 9+

Küçük Mavi Sandalye
Yazan: Cary Fagan 
Resimli Kitap, 4+
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Kraken Uyanıyor’da da Wyndham, tüyler ürperten bir “yok 
oluş” tasviri çiziyor. Bu kez insanlığın karşı karşı kaldığı bir 
istila tehlikesi söz konusu ve trajik bir ironiyle bu tehlike 
tam da insanlığın hayat kaynağı olan sulardan, okyanusun 
derinliklerinden ortaya çıkıyor.

Bazı kitapları belli bir zamanda okumanın, o kitaba 
yüklediği bambaşka bir anlam var. Yüzümüzde mas-
kelerle dolaştığımız, her akşam endişe içinde vaka ve 
ölüm sayılarını takip ettiğimiz pandemi günlerinde 
okunacak bir distopya romanı, kuşkusuz okuru çok 
daha derinden sarsacak. Hele de bu roman alanında bir 
klasikse. Bilimkurgu türünün en edebi kalemlerinden 
John Wyndham’ın kitaplarını Türkiyeli okurlarla bu-
luşturan Delidolu Yayınlarından çıkan Kraken Uyanı-
yor ( The Kraken Wakes) işte tam da böyle bir eser.

Daha önce de yazarın Krizalitler (The Crysalids), 
Triffidlerin Günü (The Day of the Triffids), Chocky ve 
Midwich’in Guguk Kuşları’nı (The Midwich Cuckoos) 
yayımlayan Delidolu; bir kez daha Niran Elçi’nin yet-
kin çevirisiyle Kraken Uyanıyor’u da Türkçede okurla 
buluşturarak, seri duygusunu perçinleyen özenli ka-
paklarıyla bir Wyndham külliyatı oluşturmuş oldu.  

Tutkunlarının yakından bildiği üzere Wyndham; 
edebiyatında insan kibrinin, uygarlık sorunlarının ve 
toplumsal aymazlığın yol açtığı felâketler üzerinde 
yoğunlaşıyor. Midwich’in Guguk Kuşları ıssız 
Midwich’in köyü sakinlerinin topluca uyandıkları 

Gaflet uykusundan 
uyandıran bir distopya

Yazan: Özlem Toprak
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derin uyku sonrası dünyaya gelen ürkütücü, 
yetenekli ve birbirinin aynısı çocukların gizemi 
eşliğinde ilerlerken, klasikleşmiş bilimkurgu 
eseri Chocky de on bir yaşındaki Matthew’nun 
zihninde duyduğu Chocky adlı sesin yarattığı 
değişimlere odaklanmıştı. Triffidlerin Günü’nde 
insan açgözlülüğüne başkaldıran doğa, dünyayı 
ele geçirirken, Krizalitler romanı ise birkaç bin 
yıl sonrasının dünyasında, nükleer bir felâket 
ardından yaşanan genetik bir mutasyon hikâyesini 
anlatıyordu. 

Kraken Uyanıyor’da da Wyndham, tüyler ürperten 
bir “yok oluş” tasviri çiziyor. Bu kez insanlığın karşı 
karşı kaldığı bir istila tehlikesi söz konusu ve tra-
jik bir ironiyle bu tehlike tam da insanlığın hayat 
kaynağı olan sulardan, okyanusun derinliklerinden 
ortaya çıkıyor. Derin denizlerin tabanına yerleşen 
kimliği belirsiz varlıklar saldırıya geçerken, insan-
lık hayatta kalma savaşıyla yüz yüze geliyor.

İNKÂR EN BÜYÜK FELÂKETTİR
Adını ünlü şair Alfred Tennyson’un bir şiirinden 
alan Kraken Uyanıyor’un anlatıcısı; eşi ve meslek-
taşı Phyllis ile birlikte tüm yaşadıklarını bir kitapta 
toplamaya karar veren Mike Watson. İlk kez 1953’te 
İngiltere’de basılan bu Kıyamet Günü atmosferli bi-
limkurgu romanı, EBC kanalı için çalışan gazeteci-
nin gözünün yanı sıra, gerçekleri herkesten önce ve 
en çıplak hâliyle ifade eden ama görmezden gelinen 
profesör Alastair Bocker’a da ağırlıkla yer veriyor.

Daha ilk baştan devreye sokulan inkâr mekanizma-
ları âdeta kaçınılmaz sonu hazırlıyor. İnkâr bize de 
tanıdık geleceği üzere önce Watson’ın saptamasıyla 
önce medyada başlıyor: “Pek çok gözlemevi, yüksek 
hızla uçan küçük kırmızı cisimler saptadıklarını 
itiraf etti şaşkınlıkla, ama yaptıkları basın açıklama-
ları son derece ihtiyatlıydı. Gazetelerin hiçbiri ateş 
toplarını yazmadı; çünkü yayın yönetmenlerinin fik-
rine göre tüm bu mesele, ‘uçan daireler’ bahsine şüp-
he uyandırıcı ölçüde benziyordu ve okurlar, çok daha 
taze sansasyonlar tercih ediyordu. Her şeye rağmen 
bilgi kırıntıları ağır ağır birikti. Fakat ciddiyetle ele 
alınıp haberleştirilmeleri ve dikkat çekmeleri için 
neredeyse iki sene geçmesi gerekti.”

Zamanla felâket, ekonomik sistemleri çöktüren 
gemi saldırıları ve deniz kıyısındaki insan topluluk-
larını toplayıp götüren “deniz tankı” harekâtlarına 
evrilirken, son aşamada düşmanın kutup buzulları-
nı eritmesiyle kıyamet tablosu tamamlanıyor. 

SİYASETİN ÇIKMAZI
Yazılıp yayımlandığı Soğuk Savaş yıllarının da iz-
lerini taşıyan romanda insanlığın bu küresel tehdit 
karşısında ortak hareket etmek yerine Doğu ve Batı 
blokları olarak sürekli birbirini suçladığı ve farklı 
siyasi görüşler nedeniyle yan yana gelemediği bir 
dünya düzeni görüyoruz. Amerikalıların saldırısı 
gibi tekil hamleler başarısızlığa uğrarken, sonunda 
Japon biliminsanları su altındaki varlıkları yok 
eden bir ultrason silahı icat ettiğinde dünya nüfusu 
çoktan beşte bir oranına düşmüş ve iklim alt üst 
olmuş durumda. Phyllis’in isyanı ise maalesef çok 
tanıdık: “Siyasi düzenin sürmesi için, ne kadar insa-
nın kaybını kabul edebiliriz? Halk, siyasi düzen için 
tehlike oluşturmaya başlamadan önce ne kadar can 
kaybına tahammül eder?..”

POPÜLER KÜLTÜRE UYARI
Tam adıyla John Wyndham Parkes Lucas Benyon 
Harris olarak 1903’te İngiltere’de doğan yazar, her 
iki dünya savaşına da tanıklık eden kuşağın bir 
üyesi. 1930-39 yılları arasında farklı isimlerle, farklı 
türlerde hikâyeler kaleme alan Wyndham, dünyanın 
sonunun gelebileceğine ilişkin hayat deneyiminden 
hareketle 1946’da ‘’mantıklı fantezi’’ adını koyduğu 
farklı bir biçimi denemeye karar verdi. Yazarın, 
Triffidlerin Günü ve Midwich’in Guguk Kuşları adlı 
kitapları sinematografik özelliklerinin de etkisiyle 
radyo oyunu, mini dizi ve sinema filmi olarak uyar-
landı. 
Gelecek zamanları kapsayan bu distopyanın isabeti 
yazarın öngörüsü kadar dünyanın gidişatı açısın-
dan da çarpıcı sonuçlar sunuyor. O sonuçlardan 
hele de bugünlerden neler çıkaracağımız ise kuşku-
suz bizim de geleceğimizi belirleyecek. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Kahramanların işlenişi

Redaksiyonun titizliği
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Doğayla tam anlamıyla iç içe yaşayan Toprak Abla’nın 
yağmura, bitkilere, hayvanlara, dünyanın farklı varoluş 
hâllerine dair anlatacak çok şeyi var.

Hepimizin, çocukluğumuzda etkilendiğimiz insanlara dair 
anılar bulunur. Bu kişi, kimi zaman aileden biri, bir öğret-
men, bir arkadaş kimi zaman da hayatın karşımıza rastgele 
çıkardığı bir insandır. Pek çok şeyi unutsak da bazı insanla-
rın izi kalır ve bazı karşılaşmalar hayatımızı belirler. Nesin 
Yayınevinden çıkan Kadriye Bakşi’nin yazdığı Toprak Abla 
romanı işte böylesi belirleyici bir buluşmanın hikâyesi.
Kadriye Bakşi’yi aynı yayınevinden basılmış, yine Nejla 
Gür’ün resimlediği Kumpanya Nula, Rüya Tamirhanesi ve 
Karpuz Mevsimi adlı kitaplarıyla tanıyoruz. Ödüllü kitabı 
Kumpanya Nula’da her biri farklı sorunlar yaşayan üç okul 
arkadaşı Eda, Ayça ve Adar’ın bu sorunları aşmaya çalışır-
ken birbirilerinin farklılıklarını sevgiyle kucaklama, dost-
luğu ve dayanışmayı keşfetme süreçlerini anlatan yazar; 
devam kitabı Rüya Tamirhanesi’nde bu üç kafadarı fan-
tastik bir serüven eşliğinde hayal kırıklıklarını onaran bir 
tamirhaneye götürerek ergenliğe geçiş sancıları, kıskançlık 
ve yanlış anlamalarla sınanan ilişkilere odaklanmıştı. Bak-
şi’nin öykülerinden oluşan Karpuz Mevsimi ise genç okur-
lara kolaylıkla özdeşlik kurabilecekleri karakterler eşliğinde 
günlük hayatın beklenmedik mucizelerini armağan etmişti. 
SIRA DIŞI BİR KADIN
Yazarın son kitabı Toprak Abla romanında öncelikle kitaba 
da adını veren özel bir kahramanla tanışıyoruz. Günlerden 
bir gün kiralık, bahçeli bir ev aradığını söyleyerek kasaba-

Doğayı sevdiren Toprak 
Abla’nın hikâyesi Yazan: Karin Karakaşlı
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ya çıkagelen Toprak Abla, alışılageldik bir yetişkin 
değil. Keçeleşmiş uzun saçları, renkli giysileri, yanın-
dan hiç ayırmadığı tahta arabasıyla daha görünüşün-
den başlayarak sıra dışı bir karakter. Üstelik bahsetti-
ği gibi kiralık bir ev tutmak yerine, çocukların oyna-
dığı parkın bitişiğindeki ormanda terk edilmiş halde 
duran karavana yerleşiyor. On yaşındaki Pınar’ın 
anlatımıyla ilerleyen romanda, Pınar’ın yakın arka-
daşları Ulaş, Gökçe, Dilek ve Dilek’in minik kardeşi 
Çağla da birlikte karavanı boyayarak maceradaki ye-
rini alıyor. Toprak Abla, çocuklara samimi bir merak 
ve eşitlik duygusuyla yaklaşan bir karakter. Pınar’ın 
anlatımıyla daha ilk andan farkını ortaya koyarken, 
küçük kalplere giden yol için de okurlara, özellikle 
de yetişkin dünyasına ipuçları veriyor: “Bizi merak 
ettiğini, tanımaktan memnun kaldığını hissediyorduk. 
Sorduğu sorular karşılaştığımız diğer yetişkinlerden 
farklıydı. Yok, efendim kaçıncı sınıfa gidiyorsun, 
notlar nasıl; yok efendim büyünce ne olacaksın falan 
filan... Hayır, onun bizi tanımak için sorduğu sorular, 
çocukların birbirini tanımak için sordukları sorular 
gibiydi. En çok hangi mevsimi, hangi ayı, hangi mey-
veyi, hangi rengi seviyoruz; en beğendiğimiz hayvan 
hangisi, kedimiz var mı,  adı ne...  Tabi bize sorduğu 
soruların benzerlerini biz de Toprak Abla’ya soruyor, 
onu tanımaya çalışıyorduk. O, renklerden turuncuyu, 
mevsimlerden ilkbaharı, meyvelerden kirazı severmiş. 
Tıpkı benim gibi.”
Yetişkinlerin pek düşkün olduğu mülkiyet kavra-
mının bu kadında bir karşılığı yok. Kısa sürede ço-
cuklar bu farklı kişilikten öğrenecekleri birçok şey 
olduğunu keşfediyor. Doğayla tam anlamıyla iç içe 
yaşayan Toprak Abla’nın yağmura, bitkilere, hayvan-
lara, dünyanın farklı varoluş hâllerine dair anlatacak 
çok şeyi var. Ancak bir süre sonra çocukların sev-
gilisi Toprak Abla’nın, varlığıyla kimilerini rahatsız 
ettiği ortaya çıkıyor. Odunların arkasından karavanı 
izleyen bu tuhaf ve tehlikeli görünümlü adamların 
neyin peşinde olduklarını bulmak ve yeni dostlarını 
korumak hayat kaynağı ormanı ve suyu savunmayı, 
dünyayı yaşanılır kılan iyiliğin gücünü çoğaltmayı 
da beraberinde getirecek. Çocuklar okuldan öğren-
medikleri kadar şeyi Toprak Abla’yla yaşarken keşfe-
decek.
ÇOCUKLARA LAYIK BİR DÜNYA
Toprak Abla, yazarından yayınevine ortak bir idea-
lin ürünü. İstanbul’da doğan, eğitimini Almanya’da 

tamamlayan ve uzun yıllar sosyal hizmetler uzmanı 
olarak çalışan Kadriye Bakşi, 2002’de TRT’nin bir 
edebiyat yarışmasından başlayarak çeşitli ödüllere 
layık görüldü. Çocukları hak ettikleri özne konumu-
na yerleştiren eserleriyle tanınan yazar; doğa sev-
gisi, dostluk, karakter gelişimi gibi önemli konuları 
heyecanlı serüvenler ve sıcacık karakterlerle örerek 
anlatıyor. 
2004 yılının Aralık ayında kurulan Nesin Yayınevi 
ise çalışmalarına öncelikle ismini taşıdığı kurucusu 
Aziz Nesin’in bütün kitaplarını ve şimdiye kadar 
basılmamış yazılarını kitaplaştırarak başladı. Aziz 
Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’na telif gelir-
lerini aktararak yazarın çocuklar için düşlediği ortak 
yaşam alanı ve farklı bir dünya mirasına sahip çık-
mayı hedefleyen yayınevi, 2009’dan bu yana çocuk 
kitapları da yayımlayarak, genç okurları için geniş 
bir ufuk yaratmayı sürdürüyor. 
Toprak Abla, doğanın arka plan dekoru olmadığı, 
insanlığı parçası kabul eden eşit, adil, özgür bir dün-
yanın hayalini paylaşıyor bizlerle. O hayali gerçek 
kılacak çocuklar ve eşlik edecek büyükler bu kitapla 
mutlaka tanışmalı.  

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
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Bir klasiği kısaltarak başka bir türe uyarlamak, dahası buna bir de çizgiler 
eklemek pek de kolay bir iş değil. Buradaki önemli nokta, özellikle de genç 
okurlar için bu yapılıyorsa, klasik eserin temel unsurlarını korumak.

Sir Arthur Conan Doyle, dünyanın en meşhur dedektifi Sherlock Holmes’un yaratı-
cısı. İlk Holmes öyküsü 1887 yılında yayımlanır. Ardından meşhur Strand dergisinde 
1889’dan itibaren Holmes hikâyeleri yayımlanmaya devam eder ve hikâyeler çok 
büyük bir ilgi görür. Öyle ki Doyle, 1893’te Son Vaka’da dedektifi öldürür ama bun-
dan dolayı, sonrasında bir türlü rahat edemez. Holmes’ün geri dönmesi konusun-
daki ısrarlı okurlar, yayıncılar sonunda başarılı olurlar ve 1903’te Boş Ev hikâyesiyle 
Holmes geri döner. Ancak Doyle, bu hikâyeden önce 1901 yılında, Baskerville’lerin 
Köpeği’nin ilk bölümünü yayımlar. Doyle her ne kadar bu hikâyenin Holmes’ün ölü-

münden önce yazıldığını söylese de pek kimseleri ikna edemez ve 
bu, okurların ve yayıncıların Holmes’ün geri dönmesi konusundaki 
ısrarlarını da artırır.
20. yüzyılın hemen başında yayımlanan Baskerville’lerin Köpeği, en 
meşhur Holmes hikâyelerindendir. Taşrada gizemli ve fantastik bir 
olay örgüsü içinde gelişen hikâyede, doğa üstü ile bilimin, gözlem 
ile körükörüne inancın sorgulandığı bir atmosfer oluşturulmuştur. 
Eser, pek çok kez sinema ve televizyona da uyarlanmıştır. Burada 
bahsedeceğimiz uyarlama ise, Russell Punter ve Andrea da Rold 
tarafından yapılan çizgi roman uyarlaması. 
Russell Punter, çocuklar için klasik roman uyarlamaları yapan bir 
grafik tasarımcısı ve yazar. Andrea da Rold ise meşhur Geronimo 
Stilton’un kapaklarının çizeri. Bu ikilinin yarattığı çizgi roman Bas-
kerville’lerin Köpeği, eserin orijinalinin atmosferini yaratmakta son 
derece başarılı. Çizgi ve kelimelerle eserin orijinalinden yola çıkarak 
hazırlanan bu versiyonda, hikâyedeki temel unsurların hepsi kulla-
nılmış. Peki nedir bu temel unsurlar?
Öncelikle Baskerville’lerin Köpeği’nde taşraya gönderilen Dr. Wat-
son’un tüm gözlemlerini Holmes’e iletmesi, çizgi romanda da olay 
örgüsünü kuran temel unsur olarak kullanılmış. Çünkü bu şekilde, 

Başarılı bir çizgi roman uyarlaması: 
Baskerville’lerin Köpeği Yazan: Seval Şahin
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hem gözümüzün önünde gerçekleşen bir olay örgü-
sü hem de bu olay örgüsünü başka birine aktaran 
ve hâlihazırda Holmes’ün maceralarını da yazan bir 
yazar olarak Dr. Watson var. Bu tarz ile hikâye aslın-
da bize iki farklı boyuttan anlatılmaktadır. İlki eserin 
anlatıcısının diğeri ise eserin içindeki bir kahrama-
nın bir diğer kahramana aktarımı. Bu da hikâyeye 
iki katmanlı bir anlatım sağlamaktadır. Nitekim bu 
iki katman, tüm hikâyeye hakim olan diğer unsurları 
da beraberinde getirir. Konağında bir gece korku-
dan ölen/öldürülen Charles Baskerville’in evindeki 
resimlere daha yakından bakmak ile her gün görü-
len bir kişi arasındaki ilişki de bu iki katmanlılığı 
destekler unsurlardandır. Aynı şekilde gördüğümüz 
ve tanıdığımızı sandığımız diğerlerinin ardında çok 
daha başka, bilmediğimiz hayat hikâyelerini öğren-
memiz de bununla ilişkilidir. 
Hikâyedeki muamma unsurunu sağlayan konağın 
etrafında neler olacağına dair şüpheler, tüm kişilere 
dağılmıştır. Bu sebeple kişilerin görünen kadar gö-
rünmeyen yüzlerine dair soru işaretleri her zaman 
öne çıkar. Kişilerin bu hâli ve kurguda bu şekilde bir 
rol edinmeleri, çizgi romanda da başarılı bir şekilde 
sergilenmiş.
Baskerville ailesine musallat olduğu düşünülen bir 
uğursuz köpek şeklindeki canavarın, olağanüstü bir 
varlık mı yoksa uydurma bir efsane mi olduğu konu-
su, eser boyunca üzerinde durulan temel noktadır. 
Bu da çizgi romanın temel noktalarından biri olarak 
okura sunulmuş. 
Bir klasiği kısaltarak başka bir türe uyarlamak, da-
hası buna bir de çizgiler eklemek pek de kolay bir iş 
değil. Buradaki önemli nokta, özellikle de genç okur-
lar için bu yapılıyorsa, klasik eserin temel unsurları-
nı korumak. Bu temel unsurlar, eserin olay örgüsün-
deki önemli düğüm noktalarını gözden kaçırmamak, 
eserdeki kişilerin ayırt edici özelliklerini göstermek, 
olay örgüsünü meydana getiren olaylar silsilesinde 
devamlılık sağlayıcı bir şekilde ilerlemek, uyarlanan 
metinde baştan sona kadar aynı üslubu ve anlatımı 
sürdürerek tutarlı bir yapı inşa etmek. Bu sayede 
genç okurlar bir klasik eserin dünyasına ilk adımları-
nı atarken bu eserin orijinalini okumak için de heves 
duymak konusunda teşvik edilmiş olurlar. 
Russell Punter ve Andrea da Rold’un uyarlamasında, 
eserin sonunda Conan Doyle ve Baskerville’lerin 
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Köpeği’nin öyküsü hakkında bilgi verilmiş. Bunun 
eserin hemen bitiminde yer alması, uyarlama ile 
orijinalin hikâyesini karşılaştırma olanağı sağladığı 
gibi genç okurları eserin orijinalini okuma konusun-
da teşvik de ediyor. Ayrıca kitabın başında yer alan 
Baskerville konağı, konağın çevresi, Dartmoor ve İn-
giltere başlıklı kısımda kitaba giriş yapmak, okurun 
gözünde kuş bakışı bir mekân tasviri sağlamak için 
zekice çizilmiş bir yarı harita yarı resim var. 
Baskerville’lerin Köpeği’nin çizgi roman uyarlama-
sını Türkçeye Mercan Baş kazandırmış. Çeviri çok 
başarılı ve bu tarz uyarlamalarda gerekli olan atmos-
ferin yaratılmasında çevirmenin baştan sona atmos-
fer yaratan bir dille hikâyeyi donatması da eseri, 
kolay okunur kılıyor. 
Dünyanın en meşhur klasiklerinden birinin 
başarılı bir çizgi roman uyarlamasını okumak için 
Russell Punter ve Andrea da Rold elinden çıkan 
Baskerville’lerin Köpeği iyi bir başlangıç. 
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Her ne kadar Darwin, ağzının içine asitli bir sıvı püskürterek kaçmayı 
başaran bokböceğinden çeşitli dersler çıkarmayı başarmış olsa da bugün biz, 
bokböceklerini ağzımızda tutmak zorunda değiliz.

Charles Darwin Bir Devrim’in önsözünde,“Şöyle bir hayal etsene: Ya Charles 
Darwin sen olsaydın?” diye soruyor Guillaume Lecointre1. İlk bakışta retorik bir 
soru gibi geliyor, değil mi?
Lecointre’yi de önsözünü de unutalım bir anlığına ve düşünelim; ya gerçekten 
Darwin’in yerinde olsaydık? 1800’lerin başında doğmuş olacaktık bir kere. Ne 
bilgisayar var ne İnternet; bırakın bunları, radyonun icadına bile neredeyse 100 
sene var. Cilt cilt ansiklopedileri, cicili bicili başvuru kaynaklarını da unutun. 
Dahası, varsıl bir aileniz yoksa düzgün bir eğitim almayı düşünmeyin bile. Eği-
tim dediğimiz ise katı disipline odaklı ve dinsel dogmalarla şekillenen bir süreç... 
İşte böylesi bir ortamda meraklı bir çocuk olduğunuzu hayal edin. Ailesinin ve 
toplumun beklentilerinin aksine, enerjisini doğa gözlem ve deneylerine yönelten; 
bunların yetersiz kaldığı yerde düşünce yoluyla büyük sorulara yanıtlar arayan 
biri. Öyle ki bulduğu bokböcekleri kaçmasın diye, birini ağzının içine hapsede-
cek kadar kararlı; çeşitli bilimsel kaynaklara daha rahat erişebilmek için rahip 
okuluna gitmeyi göze alacak kadar tutkulu...
İşte o çocuk, fırsatını bulduğunda, gözlem ve çalışmalarını sürdürebilmek için 5 

yıl boyunca bir yelkenli gemiyle dünyayı dolaşacak; bugünün imkân-
larıyla en fazla 1-2 günde ulaşılabilecek yerlere, binbir zorluk içinde, 
aylarca süren yolculuklar yapacak... Sadece gözlemlemek, araştırmak, 
örnek toplamak da değil amacı; o, bilinmeyeni öngörmemizi sağla-
yan kurallardan meydana gelen bir sistem kurmak zorunda. Üstelik 
bu sistemi inşa ederken, gerekli bilimsel metodolojiyi de büyük öl-
çüde baştan var etmeli... Zorlu bir çağda, zorlu görevlerin üstesinden 
gelmeyi bilir Darwin.
Her ne kadar Darwin, ağzının içine asitli bir sıvı püskürterek kaçma-
yı başaran bokböceğinden çeşitli dersler çıkarmayı başarmış olsa da 
bugün biz, bokböceklerini ağzımızda tutmak zorunda değiliz. Pek 
çoğumuzun elinin altında bilgisayar, tablet, akıllı telefon var. İnterne-
te erişebiliyoruz. İlgilendiğimiz herhangi bir konuya dair, neredeyse 
sınırsız bilgiye, çok hızlı ve zahmetsizce ulaşabiliyoruz. Modası geç-
se de çeşit çeşit ansiklopedilere erişmek de zor değil. Kitapçı rafla-
rında pek çok popüler bilim kitabı mevcut, aynı Charles Darwin Bir 

1 Fransa Ulusal Doğa Tarihi Müzesinde profesör, öğretmen-araştırmacı, sistematik bilimci

Darwin olmak... Yazan: Safter Korkmaz
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Devrim gibi... Peki ya merak ve tutku? İşte sanırım 
orada bir sorun var!
Yanlış anlaşılmasın, hepimiz Darwin gibi teoriler ge-
liştirelim, bilimde çığır açalım da demiyorum. Ancak 
çağımızın sunduğu olanaklara rağmen, çoğumuzun 
yaşadığı, bilimsel bilgiye ve yönteme yabancılaşma 
kabul edilebilir mi? Yabancılaşma bir yana kimilerin-
de gördüğümüz, evrim gerçeğine ve bu gerçeği anla-
ma çabasındaki evrim kuramına, neredeyse düşman-
lık düzeyinde karşı olma cesareti neyle açıklanabilir? 
100 yıl öncesinin Evangelist zırvalarını Türkçeye 
çevirip, takma isimlerle yayınlayan tarikat şeyhleri-
nin peşinden koşanları; bu zırvaları okullara taşıyıp 
genç zihinleri köreltmeyi vazife bilenleri mi anlata-
lım? Yoksa, çağı yakalayamayan eğitim sisteminden, 
dinsel dogmalardan, bilimsel gelenekten uzaklıktan 
falan mı dem vuralım... Beyhude çaba! Bunlarla kay-
bedecek zamanımız kalmadı. Çocuk ve gençlerimizi, 
bilimsel bilgiyle buluşturma işi ne yazık ki büyük 
ölçüde okul dışı kaynaklara ve etkinliklere kalmış 
durumda. Onlarda merak ve tutkuyu canlandıracak, 
bilimsel bilgi ve yönteme yakınlaştıracak yolları keş-
fetme görevi, ebeveynlerin ve sayıları giderek azalan 
çağdaş eğitimcilerin omuzlarında. Tabii yalnız de-
ğiller bu çabalarında. Çocuk ve gençlik yayıncıları-
mız, giderek artan bir ilgiyle, popüler bilim kitapları 
yayımlamaya devam ediyorlar. Charles Darwin Bir 
Devrim de bu kitaplardan biri.
Charles Darwin Bir Devrim, bu büyük bilim insanı-
nın yaşam öyküsünü, önemli kronolojik duraklarıyla 
takip ederken bilimsel keşiflerini de her yaştan 
okurun anlayabileceği şekilde anlatıyor.  İlgi çekici 
örneklerle ilerleyen akıcı anlatımı, konuyla ilgili tam 
sayfa çizimler tamamlıyor. Bu çizimlerde zaman za-
man kullanılan el yazısı fontunun daha okunur olma-
sını beklediğimi de belirtmeliyim.
“Darwin’in ayak izleri: Bugünün araştırmacıları” 
başlığı altında 2013’de gerçekleştirilen bir keşif yol-
culuğundan ve Dumont d’Urville’deki Revolta misyo-
nundan da bahseden kitapta, ayrıca anlatıda geçen 
terimlerin açıklandığı mini bir sözlük de bulunuyor.

Dilin akıcılığı ve açıklığı 

Bilgilerin çağdaşlığı-bilimselliği 

Konunun işlenişi  

Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi



Bugün artık ülkemizde de çok güzel çocuk ki-
taplarını bulabilmek, farklı tarzlara erişebilmek 
mümkün. Neyse ki, altında yatan sebebin bir kıs-
mı ticari de olsa, günden güne artan bir ilgi var; 
böylece çocuklarımız hiç bilmedikleri ve erişme 
imkânı bulamadıkları coğrafyalara uzanabiliyor, 
sayfaların arasında yabancı oldukları kültürleri 
tanıma fırsatı yakalayabiliyorlar. Tüm bunlar 
elbette yerli yazarların ve yerli projelerin de geli-
şimini beraberinde getiriyor. 
Ortaya çıkan başarılı projelerden biri de Tudem 

Yayınları 
etiketli 
ve “Sen 
de Oku” 
başlıklı 
kitap ko-
leksiyonu. 
Okumaya 
isteksiz 
ve okuma 
güçlüğü 
çeken 
çocuklara 
yönelik 
hazırlanan 
bu kitap-
lar, okuma 
eylemini 
kolaylaş-
tırmak 
için özel 
olarak 
tasarlan-
mış: Harf, 

kelime, satır ve paragraf aralarında ferah boşluklar; 
sade, kolay anlaşılabilir bir dil, ilgi çekici öyküler 
ve kısa metinler. Bazen çocuklar en başından yanlış 
kitaplarla buluştuklarından okumayı bir mücadele 
alanı olarak belirleyebiliyorlar. Bazen de okuma 
güçlüğü çekebiliyorlar. İşte bu durumda kitapların 
açtıkları büyülü diyarlardan uzak kalıyor, sayfaları 
önlerine dikilen birer duvar gibi görebiliyorlar. Bu 
sebeple bu koleksiyonun yeri de misyonu da çok 
mühim. Ancak bu türden kitapların hazırlığı hiç de 
kolay değil. Kelimeleri titizlikle seçmek, kısa cümle-
lerle ilgi çekici hikâyeler oluşturmak, üstüne bir de 
tutarlı bir kurguyu takip etmek; fazlasıyla zor bir iş. 
Okuru için faydalı, yazarı için zorlu bu maceranın 
en yeni eserlerinden biri de Mustafa Kemal Yılmaz 
imzalı Pelin’in Dili Masaya Nasıl Yapıştı? Bu hikâye 
muzır bir çocuğun; Pelin’in. Afacanlığı her hâlinden 
belli Pelin, kahvaltı masasında coştukça coşuyor. 
Kahvaltısını bitirmek bir yana oturmak bilmiyor. 
Yaramazlıklarının sonunda bir kavanoz reçel masa-
ya dökülüveriyor. Pelin’i durdurabilene aşk olsun, 
bu kez de dökülen reçeli yalamaya koyuluyor. Ama 
evdeki hesap çarşıya uymuyor, Pelin’in dili masaya 
yapışıyor. Ne yapacağını düşünürken okul vakti 
gelip çatıyor. Pelin de sırtlandığı gibi koskoca ma-
sayı okulun yolunu tutuyor. Üstelik derdi okulda da 
bitmiyor, başına gelmeyen kalmıyor. Mustafa Kemal 
Yılmaz’ın eğlenceli anlatımı ve Zeynep Özatalay’ın 
keyifli çizimleri her türlü okuma güçlüğünü ortadan 
kaldırabilecek türden. 
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Redaksiyonun titizliği

Pelin’in Dili Masaya Nasıl Yapıştı?
Mustafa Kemal Yılmaz

Resimleyen: Zeynep Özatalay
Tudem Yayınları, 48 sayfa

Pelin’in zorlu günü
ilk

 o
ku

ma
 K

ITA
PL

IG
I

Yazan:  
Olcay Mağden Ünal

Afacanlığı her hâlinden belli Pelin, kahvaltı masasında coştukça coşuyor. 
Kahvaltısını bitirmek bir yana oturmak bilmiyor...
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Kızlar da Yapar! 
Erkekler de Yapar! 

İşte biri kızlara diğeri oğlanlara yönelik iki kapaklı, iki 

hikâyeden oluşan müthiş bir kitap! Kızlar da Yapar! Erkekler 
de Yapar! bütün çocukları özgürlüğe davet ediyor!

Sophie Gourion
Resimleyen: Isabelle Maroger

Çeviren: Hazel Bilgen

Kitapcan Kanat Çırpıyor
“Bir yerlerde, bir çocuk kitap okumak 

istemiyor demek ki!” Kitapcan 

kanatlarını çırpmaya hazırlanıyor.

Filiz Özdem
Resimleyen: Buket Topakoğlu

Peter Pan 
“Bütün çocuklar büyür; biri dışında.” Hayal 

gücüne, masumiyete ve büyümeye dair 

hiç eskimeyecek bir hikâye Peter Pan.

James Matthew Barrie
Çeviren: Aslı Konaç

Sanem ile Balık
Sanem hayatında ilk kez denize 

girecekti ve azıcık korkuyordu. Derken 

küçük bir balık çıkageldi ve beraber 

oynamaya başladılar.

Helga Bansch 
Çeviren: Dürrin Tunç

Hopalupa Kardeşler 
Kutup Macerası

Mirket Kardeşler Zubi ve  

Lopi Dünyada Görülmesi Gereken 
100 Yer kitabından rastgele bir 

sayfa açarak yeni maceraları için 

bir yer belirliyor.

Arif Düzgün Akbayır
Resimleyen: Betül Akzambaklar



Çocuk kitapları yazarı ve eğitmen Dr. Nilay Yılmaz, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin OKUYAY 
platformu tarafından desteklenen, “Sıradışı Meydan Okumalar” isimli projesini hayata 
geçirdi. Nilay Yılmaz ile farklı düşünme biçimlerini kucaklayan, bilişsel, duyuşsal ve 
psikomotor öğrenme alanlarını buluşturan, her yaşa ve her okura dokunan bir yanı olan, 
çocuklara ve gençlere sistemli düşünmeyi öğreten bu başına buyruk projenin detaylarını 
konuştuk. 

SÖ
YL

ES
i Nilay Yılmaz: “Sevdiğim her şeyi 

bu meydana topladım”

Elif Şahin: Türkiye Yayıncılar Birli-
ği’nin OKUYAY platformu tarafından 
desteklenen bir projeniz var: Sıradışı 
bir okuma projesi, bir meydan okuma 
projesi. Nasıl ortaya çıktı bu proje, 
hangi ihtiyaçtan doğdu, sıradışılığı 
nereden geliyor? 
Nilay Yılmaz: Proje pek alışık olma-
dığımız bir okuma biçimini yaygın-
laştırmayı amaçlıyor. Sıradışılığı biraz 
başına buyruk olmasıyla biraz okur 
odaklı yaklaşımıyla biraz da kurgu 
içinde kurgu yaratma potansiyeliyle 
ilgili diyebiliriz. Soyut düşünme bece-
rilerine, yaratıcı düşünme tekniklerine 
ve sistemli düşünmeye yaşamımızın 
her alanında ihtiyacımız var. Okuma 
becerilerinin Türkçe ve edebiyat ders-
lerinden özgürleşmesi gerektiğini gör-
mek, okumanın sadece metin okuma 
değil de renk okuma, ses okuma, hare-
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ket okuma, nesne okuma, imge okuma, niyet okuma 
ve insan okumayı da kapsayan bir “dünya okuması” 
olduğuna inanmakla başlıyor sıradışı okumalar. Bu 
düşünceden yola çıkarak yaklaşık 20 yıldır küçük 
gruplarla denediğim, yararını ve etkisini görüp he-
yecana kapıldığım yaratıcı okuma ve düşünme çalış-
malarının bir derlemesi gibi aslında bu proje. Farklı 
düşünme biçimlerini kucaklayan, bilişsel, duyuşsal 
ve psikomotor öğrenme alanlarını buluşturan, her 
yaşa ve her okura dokunan bir yeri var. Sevdiğim her 
şeyi bu meydana topladım.

E.Ş.: Projeye çocukların yanı sıra aileler, öğretmen-
ler de katılabiliyor. Tam olarak nasıl işliyor süreç, 
nasıl bir meydan okuma bu, anlatır mısınız?
N.Y.: Sıradışı okuma meydanına çıkmak isteyen 
bir okur öncelikle kendine bir kitap seçiyor. Sonra 
okuduğu öyküdeki bir düşünceyi ve bu düşüncenin 
yarattığı duyguları doğrudan ya da dolaylı yollardan 
anlatan nesneleri, renkleri ve hareketleri belirliyor. 
Bunlarla görsel bir kompozisyon oluşturuyor. Yap-
tığı tasarımın içinde kendisine de bir rol vererek bu 
anlatısını fotoğraflıyor. Öykünün kurgusundan yeni 
bir kurgu yaratarak oluşturduğu bu görsel hikâyesi-
ni Instagram’da paylaşıp birine meydan okuyor. Bu 
hem bireysel hem de grupça yapılabilecek bir okuma 
çalışması. Aile ve eğitimci/kütüphaneci kategorileri 
ailece ya da sınıfça bir kitap üzerinde düşünmeye ve 
birlikte tasarım yapmaya olanak veriyor. 

E.Ş.: Sıradışı Meydan Okumalar, çocukların anla-
ma-anlatma, ifade etme, düşünceler arasında bağ-
lantılar kurma becerisinin ve hatta akademik ba-
şarısının gelişimine büyük bir katkı sağlayacaktır 
diye düşünüyorum. Çünkü ezbere ve test çözmeye 
dayalı eğitim sistemi, çocukların bu becerilerinin 
gelişmesine fırsat vermiyor. Bu gibi projeler eği-
tim sistemindeki bu açığı kapatmada etkili olabilir 
mi?    
N.Y.:Bu okuma yöntemi çocuklara ve gençlere sis-
temli düşünmeyi öğretiyor. Her şeyin aslında her 
şeyle ilgili olabileceği düşüncesi zihnimizi sonsuz 
ihtimallerle buluşturuyor. Öğrenmeyi sınırlı seçe-
neklere sıkıştırmaktan kurtarıyor. Nörologlar bir 
sinir hücresinin 10 bin sinir hücresiyle bağlantı 
kurabilme potansiyeli olduğunu söylüyor. Yani 

birbiriyle ilgisi olmadığını düşündüğümüz şeyler 
arasındaki görünmez ilişkileri keşfedebileceğimiz 
bir okuma yolculuğu bu. Önceden tanımlanmış tüm 
sebeplere ve sonuçlara meydan okuyan bir okuma 
yöntemi. Bu okuma biçimi sadece edebiyatın değil 
tüm disiplinlerin düşünme dilini yapılandırıyor. 
Bir başka deyişle bir öyküyü sıradışı bağlantılar 
kurarak yeniden anlatabilen bir zihin aslında tüm 
derslerin kodunu çözmüş oluyor. Stres ve baskı al-
tında hissetmeden özgürce düşünebilmek, doğru 
cevabı seçme kaygısı olmadan akıl yürüterek kendi 
seçeneklerini oluşturabilmek, düşüncesini gerekçe-
lendirerek ifade edebilmek ve tüm bunların o kadar 
zor işler olmadığını görmek, “ben de yapabiliyorum, 
başardım, okumak eğlenceliymiş” diyebilmek her 
yaş için çok kıymetli ve ufuk açıcı keşifler. Yeni 
anlatılar meydana getirmeyi, bunları bir meydana 
taşıyıp tartışmayı, düşüncesini meydana getiren ge-
rekçelerle başka bir anlatıya meydan okumayı kim 
istemez! Üstelik bunu yaparken Türkçe ve edebiyat 
dersleri dışındaki altı dersin 141 hedef kazanımını 
da farkında bile olmadan gerçekleştirmiş olmak 
çok önemli. Becerilerin sadece okula yönelik değil, 
yaşama da dönük olduğunu düşünürsek bu okuma 
çalışmalarıyla dünyayı okuma pratiği yaptığımızı 
da söyleyebiliriz. İşin içinde 21. yüzyıl öğrenme 
çerçevesinde anlatılan “Öğrenme ve Yenilik (4C)” 
becerileri var. 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde sözü 
edilen tasarım beceri atölyelerine ve “beceri temelli 
etkinlikler” aracılığıyla ölçme değerlendirme yap-
maya da bir araç sunuyor. Yöntem bu özellikleriyle 
projenin gönüllü ekibinde yer alan 60 öğretmenin 
gönlünü çoktan kazandı. Ayrıca proje kapsamında 
bugüne kadar 1.050 öğretmenle görsel okuma tek-
niklerinin uygulanması ve ölçme değerlendirmesi 
üzerine çalıştık. Bu kısa sürede bile yarattığı etki 
ayaklarımızı yerden kesmeye yetti.

E.Ş.:“Okumak”, sadece bir metni okumak değil, in-
sanı-insan ruhunu okumak, farklı yaşantı ve eylem 
olanaklarını okumak, dünyayı okumak-anlamlan-
dırmak aslında. Okumanın bu geniş anlamının sır-
rına vakıf olmak da iyi bir okur olmaktan, yaratıcı 
okumadan, görsel okumadan, sanatın diğer dalla-
rıyla da bağ kurmaktan geçiyor. Proje kapsamında 
yaratıcı okuma, görsel okuma, fotoğraf, drama, 
yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve tasarım 
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odaklı düşünme gibi alanlarda sıradışı atölyeler 
de düzenleniyor. Bu atölyelerden ve disiplinlera-
rasılığın okuma kültürüne ve sevgisine etkisinden 
bahseder misiniz? 
N.Y.: Sıradışı okurlar, görsel tasarımlarını sosyal 
medyada paylaşıyor, tasarımlarıyla haftanın En’ler 
Buluşması’na katılıyor ve haftanın kitap oyunlarıyla 
en az bir kişiye meydan okuyorlar. Buna ek olarak 
okuma atölyelerini farklı bir disiplinle beslediğimiz 
sıradışı atölyeler yapıyoruz. Dört ayda 35 atölye ger-
çekleştirdik. 2.060 okur (çocuk, yetişkin, aile ve eği-
timci) okuma sürecini farklı bir disiplinle besleyen 
okuma çalışmasına katıldı. Bu atölyelerde okuma 
süreci bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme 
araçlarıyla buluşuyor. Örneğin edebiyat ve müziğin 
birleşmesini düşünelim. Müzik öykünün ritmiyle, 
sözcüklerin tonuyla, karaktere özgü hareketlerin ve 
duyguların dansıyla, öykü mekânlarının yankısıyla 
farklı anlamlara ve hikâyelere doğru genişliyor. Ben-
zer şekilde edebiyatın yogayla, fotoğrafla, resimle ya 
da gündelik nesnelerin simgesel anlamlarıyla yeni-
den kurgulandığını düşünün. Her biri beyinde farklı 
merkezleri eş zamanlı uyarıyor. Öğrenme sürecini 
iyi yapılandırarak her çocuğu bulunduğu noktadan 
daha yetenekli ve daha yaratıcı bir noktaya taşıya-
bileceğimizi artık biliyoruz. Bu okuma ve düşünme 
biçimiyle okuma isteksizi olanlara okumayı sevdire-
bileceğimizi düşünüyorum. 

E.Ş.: Ekim sonunda sona eren projenin geldiği 
noktayı ve geribildirimleri değerlendirir misiniz? 
Ayrıca bundan sonrası için okuma kültürünü geliş-
tirmeyi hedefleyen yeni projeler var mı?  
N.Y.: Çocuklar bir cevap anahtarına sıkışmadan dü-
şünce üretme ve öyküyü yorumlama özgürlüğüne 
bayıldılar. Süreci doğru yapılandırdığınızda soyut 
düşünme becerilerinin okul öncesi dönemde bile 
aktif olarak kullanılabileceğini bir kez daha gördük. 
Çocukların ve gençlerin PISA v.b. sınavlarda akıl 
yürütme gerektiren açık uçlu soruları yanıtlayama-
dıklarını biliyoruz. Yıllardır altı basamaklı taksono-
minin ikinci basamağından öteye geçemediğimizi 
de. Atölyelerimize katılan ebeveyn ve eğitimcilerin 
rehberliğinde okuma yapan çocukların bu basamak-
ların sonuna kadar çıkabilmesinin imkânsız ya da 
zor olmadığını, birkaç haftalık çalışmayla bile yara-
tıcı düşünme becerilerini harekete geçirebilecekle-

rini fark eden yetişkinlerin sayısı arttı. Bugünlerde 
Sıradışı Meydan Okumalar’a gönderilen görsel tasa-
rımları ve kitaplarla ilgili oyunlara katılan okurların 
görsellerini bir araya getirdiğimiz bir kitap albümü 
hazırlıyoruz. Elektronik ortamda paylaşacağımız 
bu kitapla ebeveynlere ve eğitimcilere bu okuma 
yöntemini görsel örneklerle anlatacağız. Sonrasında 
ise Öğretmen Ağı, Öğretmen Akademisi Vakfı ve 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile görsel 
kompozisyonları farklı amaçlar için kullanılabilecek 
okuma malzemelerine dönüştüreceğiz. Farklı içerik-
lerle devam edecek çalışmalarımıza katılmak ister-
seniz Instagram’dan ya da İnternet sayfamızdan bize 
ulaşabilirsiniz: @siradisi.meydan.okumalar

E.Ş.: Bir söyleşinizde “Bana ‘kitap okumalısın’ di-
yen herkese küskündüm,” diyorsunuz. Yine aynı 
söyleşide şunu da söylüyorsunuz: “Edebiyat 
sihirli bir toz gibidir. Varlığını gözünüzle gö-
remeseniz bile etrafınızdadır, içinize derinden 
işler; bağışıklık sisteminizi güçlendirip sizi ha-
yata hazırlar. Bence bu toz, ‘her eve lazım’ toz-
lardan.” Çocuğun bu sihirli toza bulanmasına 
engel olmamak için yetişkinlere, öğretmenlere 
düşen nedir sizce? 
N.Y.: Bir şey sihirli değil diye içinde sihir yok diye-
meyiz. Aslında sihir her yerde, herkeste. Bir şeye bu 
düşünceyle ve aşkla sarılan, yerlerde yuvarlanan ya 
da uçan birinin üstünü başını temizlemesek yeter 
bence. 

20 | iyikitap



 

  hep_kitap

  hepcocukhepkitap

   hepkitapp

hepkitap.com.tr

 

 

Dünyanın önemli ırmaklarında bir gezintiye çıkıyoruz. 
Zaman Tüneli kitabının yazarı Peter Goes yine 

etkileyici çizimler eşliğinde doğa, kültür ve tarih 
konularında ilginç bilgiler sunuyor.  
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çevrendeki kişileri, kendi duygularını ve kaderini 
daha derinlemesine anlamanı sağlamaktır.”

Klasik masal kahramanlarına yeniden yaşanırlık 
kazandıran bir metinlerarasılık… “Don Kişot’un 
kocaman hayallerini taşımaktan yorgun düşmüş” 
Rozinante’nin bile umut dolu kişnemeleri yükseliyor 
sözcüklerin arasından. Masal kahramanlarının ve 
“hayal gücü yöneticileri”nin bir bölümü doğrudan 
kitabın çatışmasının, kurgusunun içinde (Pinokyo, 
Carlo Collodi, Ezop, Jules Verne, Alice, Woggle-Bug, 
Kanatlı Maymun, Kaptan Ahab, Pippi Uzunçorap, 
Kanatlı Maymun gibi), kimilerinin de zamanın için-
de erimeyen izleri bir vesileyle anımsanıveriyor. 
(Deli Dumrul, Kelile ve Dimne gibi.) Metinlerarasılık 
elbette çeşitli alıntıları, göndermeleri de içeriyor.
Tüm zamanların bir arada yaşandığı fantastik bir 
dünya kurgusu… Bu kurgu, romanın başında ve so-
nunda ikinci bir kurmacanın içinde bilim kurguyla 
tokalaşır, “yapay zekâ”nın metalik sesiyle, yazar (Son-
suzluk Kütüphanesi kitabının “hayal gücü yönetici-
si”) yüzyıllar sonra bir bellek-varlık olarak diriliverir.
Sürprizlerle dolu, eğlenceli, sorunsalı (problemati-
ği) her daim güncel, klasik masal kahramanlarına 
yeniden verilen ruhun tazelik ve enerji taşıdığı bir 
metin… Kaykayla şehrin meydanında geçip işe giden 
bir Ezop, Ortaçağ’da yazılmış ilk yemek kitabından 
aldığı tarifle hardal topları yapan bir Alice, daha ne-
ler neler…

“Karşılaştığın her şey  
sonsuzluğa açılan  
bİr penceredİr” Yazan: Cahit Ökmen
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Gerçek bir çocuk olmak hayaliyle yanıp tutuşan 
Pinokyo’nun yolu, akıl almaz zorluklarla dolu mace-
ralardan sonra Maskanunka adasına düşer. (Pinok-
yo’nun “hayal gücü yöneticisi” Collodi’ye yazdığı 
mektup ve onunla romanın sonuna doğru karşılaş-
maları, hem kurmaca kahramanın işlevi hem de 
yazar-kahraman hesaplaşması açısından ilginçlik-
ler taşıyor. Pinokyo o zorlu maceralarda “perişan” 
olmuştur ve kızgındır Collodi’ye.) Pinokyo, Sonsuz-
luk Kütüphanesi’nin yer aldığı adada, kütüphanenin 
kurucusu Prof. Woggle-Bug’un torunu, kütüphaneye 
bekçilik eden Profesör Şapka’yla tanışır. Adanın yö-
neticisi Başkan Derdiçok, yirmi yıl önce, hayvanların 
konuşabildiğini söyleyip onlarla ilgili hikâyeler an-
latan oğlu Ezop’un bu durumundan kaygılanır, onun 
“hayal gücü sendromu”na yakalandığını düşünür. 
Başka çocuklar da bu “sendrom”a yakalanmışlardır. 
Başkan Derdiçok’un “hayal gücü”yle derdi vardır, 
hayal kurmayı ülkenin geleceği için tehlikeli görür 
ve bu yüzden kitap okumayı yasaklar. Bu yasak kara-
rının üstünden yirmi yıl geçmiştir ve ödenen bedel 
büyüktür: Maskanunka’da yaşayanların yüzde dok-
san beşinin beyin hücreleri yıkıma uğmamış ve ap-
tallaşmışlardır. (Burada, sevgili Ursula K. Le Guin’i 
anımsamadan olur mu, onun şu sözlerini: “Hayal 
gücünün bastırılabileceğinden emin değilim. Eğer 
çocuktaki hayal gücünün kökünü gerçekten kazı-
yabilirseniz, o çocuk büyüyünce bir patates olur. 
Bütün kötü eğilimlerimiz gibi hayal gücüne de kapı 
gösteriliyor. Ama hayal gücü reddedilirse, hor gö-
rülürse sonuçta vahşi ve yabani şekillere bürünür; 
şekilsizleşir.”) Eh, adada yaşayanların başına gelen 
de budur: Öğrenememe, sorunlara çözüm bulama-
ma, akıl yürütememe, birbirini anlayamama, şiddete 
başvurma… Kitabın “hayal gücü yöneticisi” adada-
kilerin alıklıklarını, hem meclisteki bölümde hem 
de Kanatlı Maymun’dan kurtulma çarelerinin sergi-
lendiği satırlarda çok şenlikli ve eğlenceli anlatmış. 
Bu büyük sorunun ana çatışmanın çözümlenmesi 
yine klasik masal kahramanlarına düşecektir. Hayal 
gücü ve hayvanlarla konuşma yetisini hiçbir zaman 
kaybetmemiş olan Ezop ve Profesör Şapka’nın kur-
duğu şahane planla ve Jules Verne, Alice, Kanatlı 
Maymun, Pippi Uzunçorap ve Pinokyo’nun yaratıcı 
çabalarıyla.
Sonsuzluk Kütüphanesi, hayal gücünün ve yaratıcı-
lığın yazılı belleğidir, yeryüzünün kadim bilgisini, 

insanın sonsuz çeşitlilikteki hâllerini içinde yaşatır. 
Dudak uçuklatan teknolojik gelişimlerin kullanım 
sorunlarına yönelik alınabilecek güvenilir toplumsal 
ve siyasal önlemleri önemseyen bir çağda, bu geli-
şimi insanlığın yararına yönlendirecek olgunluktaki 
bir kültürel iklimde yaşamıyoruz. (Bu iklimde, karar 
merciinde bulunan ve bulunmayan, Maskanunka 
adasının meclis üyelerinin birörnekliğini, bakış 
açılarını ve çıkarcılığın çağrıştıran ne kadar çok 
insan var.) Söz konusu belleğin korunması ve gele-
ceği de tüm bu “gelişmişlik” sorunlarının ve insan-
lığın yıkımı kaygısının bir parçası. Yazarın kitaptaki 
temel sorunsalını da bu gerçeklik oluşturuyor. Bu 
teknolojik akışta, sanal evrende bir ölümsüzlük ge-
çerli mi acaba ve hangi koşullarda?
“İnsanlığın kara kutusu” Altın Kitap’ın ve “bilgelik 
anıtı” efsanelerin gizemi, gerçek ve düşü göreceleşti-
rip sınırlarını belirsizleştiriyor: “Sınırsız düş gücünü, 
sınırlı akılla anlamaya çalışma Pinokyo!” Çünkü kar-
şılaştığın her şey sonsuzluğa açılan bir penceredir. 
Söz konusu görecelik, kitabın “hayal gücü yönetici-
si”nin, kitap karakterleri konusundaki yaklaşımın-
da da karşımıza çıkıyor. Kitabın ana karakterinin 
Pinokyo mu, Ezop mu, Profesör Şapka mı olduğuna 
yönelik soruyu şöyle yanıtlıyor hologramın sesi: 
“Eski moda sorulardan vazgeç. Çok boyutlu gerçeklik-
ten bak. Neden tek ‘ana karakter’ olması gerekiyor? 
Her okuyuşunda ana karakter senin bulunduğun yere 
göre değişecek. Çünkü bakışın değişecek.”  
Bunca şenlikli masal kahramanının içinde gezindiği 
bir kitabın kapağı için daha farklı bir resim tercih 
edilebilirdi ama Merve Atılgan’ın resimlerinin ki-
tabın kıpır kıpır ruhuyla uyum içinde olduğunu, 
anlatının canlılığına ve renkliliğine değerli bir katkı 
sunduğunu belirtmeliyim.
Ursula K. Le Guin’in, kitabı ve yazının başlığını da 
kucaklayan bir cümlesiyle sonlandıralım: “Hayal gü-
cüyle yaratılmış ürünlerin yararı, dünyayı, çevrendeki 
kişileri, kendi duygularını ve kaderini daha derinle-
mesine anlamanı sağlamaktır.”

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü

Çizimlerin ifade gücü 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği 
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Rakip
Iain Reid
Türkçeleştiren: Begüm Kovulmaz
Hep Kitap, 224 sayfa

Özenle ve ince işçilikle inşa edilmiş bu 
romanda daha ilk bölümden itibaren 
şüphe uyandıran ifadeler, okurları bir 
solukta çarpıcı ve en amiyane deyişle 
ters köşe yapan sürpriz bir sona doğru 
götürüyor.

Kendi kendinin  
rakibi olmak Yazan: 

Gökhan Yavuz Demir
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Allah gecinden versin ama bu sene bizim Koca-
baş iyice ihtiyarlık alâmetleri göstermeye başladı. 
Bazen bahçede melek gibi telaşsız uyuklarken 
onu izliyor ve kendi yavrusu bile olsa başka hiç-
bir köpeğin onun yerini tutamayacağını düşü-
nüyorum. İnsan bireyler gibi köpek bireyler de 
aslında biricikler. Her köpek onun gibi iri, iştahlı, 
sadık, uysal, sevimli ve gerekirse tehditkâr olabi-
lir ama yine de hiçbir köpek bir Kocabaş olamaz. 
Her bir bireyin, yeri doldurulamaz kendine has 
bir değeri var. 
Bunları düşündükten sonra kararmaya ve homur-
danmaya başlayan gökyüzünün sağanak bir yağ-
murun habercisi olduğunu düşünüp içeriye geçi-
yor ve Iain Reid’in yeni romanı Rakip’i okumaya 
başlıyorum. Yılın her mevsiminde, günün her saa-
tinde kitap okumayı seviyorum ama sağanak güz 
yağmurunun serinliğinde bir battaniyenin altına 
kıvrılarak okumayı kesinlikle tek geçerim. Rakip 
ise bu keyfime keyif katıyor.
Junior ve Henrietta’nın şehir hayatının kalabalı-
ğından uzakta sakin ve sessiz bir hayat sürdükle-
ri çiftlik evlerinin kapısı bir akşam tanımadıkları 
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bir yabancı tarafından çalınır. Gelen bu davetsiz 
misafir, OuterMore isimli bir şirketin elemanı 
olan Terrance’dır. İşin tuhafı Terrance, hem Juni-
or’a hem de Henrietta’ya sanki onları eskiden beri 
çok iyi tanıyan yakın bir dostları gibi davranmak-
tadır. Dahası sanki Henrietta da bu ziyaretten 
sonra Junior’a mesafeli davranmaya başlayıp gi-
derek içine kapanmıştır. 
Bu tuhaf ama aynı zamanda tanıdık da olan 
yabancının ziyaretiyle hayatları tepetaklak ol-
muştur. Çünkü Terrance onlara müjdeli bir haber 
getirmiştir. Bu habere göre Junior bir başvurusu 
olmadığı hâlde uzaklara, hem de çok çok uzaklara 
seyahat etmek üzere seçilmiştir. Junior, uzayda 
kurulacak bir üs için seçilen talihlilerden birisi-
dir. Ama işin en garip kısmı daha yeni başlıyor-
dur. Şirket onlardan habersiz, onlar adına pek 
çok düzenleme yapmıştır. Junior ve Henrietta 
bunları, bir süre sonra kendileriyle birlikte yaşa-
maya başlayacak olan Terrance’dan yavaş yavaş 
öğreneceklerdir. Terrance, sadece gündelik rutin-
lerini değil hatıralarını da öğrenmek için sürekli 
onlarla yaşamaya başlamıştır. Şirketin amacı, 
Henrietta’nın, uzaydaki üsde kalacağı süre için-
de Junior’ın yokluğunu hissetmemesini, yalnız 
kalmamasını, hatta onu özleme fırsatı bile bul-
mamasını sağlamaktır. Bunun için Henrietta’nın 
yanında kalacak tanıdığı, aşina olduğu birine 
ihtiyaçları vardır. Bu kişi, Junior’ın birebir kopya-
sı olacaktır. 
Terrance, Junior’ın bu kopyasının kusursuz olma-
sı için gece gündüz onlarla aynı evde yaşamakta, 
onlara özel hayatlarına dair pek çok soru sormak-
ta ve testler uygulamaktadır. Junior, Terrance ile 
konuştukça uzaya gitmek istemediğinin ve karı-
sını ne kadar çok sevdiğinin ayırdına varmakta, 
fakat o esnada Henrietta’nın da giderek kendisin-
den uzaklaştığını hissetmektedir. Olaylar giderek 
kontrolden çıkarken, Junior kendisinin Henriet-
ta’ya hissediklerini hissedebilecek kusursuz bir 
kopyasının yapılabileceğine çok ihtimal vermez. 
O aslında ne uzaya gitmek ne de sabahtan akşa-
ma Terrance’ın testlerine maruz kalmak istemek-
tedir. Bu nedenle sık sık Terrance’dan önceki, bu 
saçmalıkların hiç yaşanmadığı zamanlardaki 

Henrietta’yla baş başa yaşadıkları o mutlu günle-
ri hatırlamaya çalışır. Ancak sona vardığımızda 
ortadan kalkacak olan gerilim de bu noktada had 
safhaya ulaşır.
Iain Reid’in ilk romanı Her Şeyi Bitirmeyi Düşü-
nüyorum’un filme uyarlandığı düşünüldüğünde, 
Rakip’in de yakın zamanda bir filminin çekilebi-
leceğini tahmin edebiliriz. Sinemanın edebiyat 
üzerinde artan etkisi aşikâr. Sanırım artık çoğu 
yazar, hikâyesini anlatırken sadece kelimelerin 
kâğıt üzerinde nasıl durduğunu değil, bunun 
beyaz perdede nasıl bir görsellik kazanacağı-
nı da düşünüp hesaplıyor. Bu anlamda romana 
sinematografik unsurlar, yazarı tarafından o 
kadar ustalıkla yerleştiriliyor ki biz okurlar filmi 
gözünü kırpmadan izleyen sinema seyircisi gibi 
kitabı bitirmeden elimizden bırakamıyoruz. Iain 
Reid gibi yazarlar, okurlarının aynı zamanda iyi 
bir sinema izleyicisi olduğunu da hiç akılların-
dan çıkarmadıkları için, gerilimi yükseltme ve 
düşürmeme konusunda büyük bir maharet ser-
giliyorlar. Rakip, gerilimin ustalıkla ve dozunda 
kullanıldığı bir roman. Aslında çok özenle ve ince 
işçilikle inşa edilmiş bu romanda daha ilk bölüm-
den itibaren şüphe uyandıran ifadeler, okurları bir 
solukta çarpıcı ve en amiyane deyişle ters köşe 
yapan sürpriz bir sona doğru götürüyor.
Rakip evlilik, mahremiyet, bireyin biricikliği, ha-
tıraların öznelliği ve gelişen teknolojinin bütün 
bu insanî kavramları nereye kadar dönüştürebile-
ceği gibi temaları hayli tedirgin edici bir hikâye-
nin içine yedirerek ele alıyor.
Eşim benim bir kopyamla veya ben eşimin bir 
kopyasıyla yaşayabilir miydik yahut bütün hisle-
rime, hatıralarıma, kaygılarıma, komplekslerime 
ve hatta beni ben yapan bütün bireysel farklılık-
larıma birebir sahip, kusursuz bir kopyam yapıla-
bilir mi? Bilmiyorum. Ama çarpıcı sonunu okudu-
ğumda Rakip’i sevdiğimi, hatta filmi çekilirse de 
izleyeceğimi biliyorum.

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Toprak Işık ile Koray Avcı Çakman, Türkiye’nin 
yönetim biçimi olmaktan ziyade bir kavram olarak 
oldukça büyük bir anlam taşıyan cumhuriyetin ayak 
izlerini bu kitapta takip ediyorlar. 

Okul sıralarında tarih derslerini sever miydiniz? Hatırı sayılır bir “hayır” 
korosunu işitir gibiyim. Bunun suçlusunun kim olduğunu tespit etmek zor. 
Üstelik bizim işimiz de değil. Ancak bu gerçeğin, akademik olarak bu alana 

eğilenler haricinde çoğumuzu, hayatımızın geri kalanında ta-
rihten sınıfta bıraktığını söyleyebiliriz. Çoğunu okulda ezber-
lediğimiz temel bilgilerin dışında, hele ki kendimizinkinden 
başka ülkelerin tarihlerine dair pek bilgi sahibi olmadan haya-
tımıza devam ediyoruz. Çünkü tarihi, bir “ders” olarak algılıyor 
ve okulla bağımız kesildikten sonra da ona sırtımızı dönüyo-
ruz. Oysa ki tarih; toplumu, devlet yapısını, yurttaş olmayı, hat-
ta neden oy kullanma hakkımız olduğunu anlayabilmemiz için 
mühim bir detay. Zira tarih, sadece savaşların ve antlaşmaların 
hangi yıllarda yapıldığını anlatmıyor; sosyoloji, felsefe gibi pek 
çok bilimsel ekolün desteğiyle bugünümüze ve geleceğimize 
ışık tutuyor. Birçok olguyu bütünsel biçimde kavrayabilmemi-
ze, gerektiği şekilde sorgulayabilmemize yardımcı oluyor. 
Tarih üzerine bu kadar kafa patlatmamın nedeni, Toprak Işık 
ile Koray Avcı Çakman’ın Tudem Yayınlarından çıkan yeni ki-
tabı: Cumhuriyetin İzinde. İki yazar, Türkiye’nin yönetim biçimi 
olmaktan ziyade, bir kavram olarak oldukça büyük bir anlam 
taşıyan cumhuriyetin ayak izlerini bu kitapta takip ediyorlar. 
Işık ve Çakman’ın anlatısına, Doğan Gençsoy’un çizimleri eş-
lik ediyor. 
Cumhuriyetin İzinde, cumhuriyeti sadece Türkiye’deki tarihiy-
le değil insanlık sahnesine çıkışından itibaren ele alıyor. Bir 

Cumhuriyetin ayak sesleri

Yazan: E. Nida Dinçtürk
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bakıma, yazarlarımızın 
kullandığı bir zaman 
makinesi sayesinde 
kendimizi önce bir 
mitolojik hikâyenin 
içinde, sonra Roma 
Cumhuriyeti’nde bulu-
yoruz. Derken Magna 
Carta ve Fransız Devri-
mi gibi kritik duraklara 
uğrayarak, cumhuriye-
tin bir yönetim biçimi 
olarak doğuşuna ve 
Türkiye’nin de bir cum-
huriyete dönüşmesine 
tanıklık ediyoruz. Cum-
huriyetin Türkiye’ye 
gelişi de elbette ona 
gerekli zemini hazırla-
yan gelişmelerin hakkı 
teslim edilerek anlatılıyor. 
MASALLARLA İŞLER KOLAYLAŞIYOR
Yazarlar, anlatıda bu kadar büyük bir yolculuğa çı-
karken sadece tarihsel bir düzlemden bakmıyorlar. 
Cumhuriyetin, cumhuriyet oluşuna katkısı bulunan 
mitolojik, felsefi ve bilimsel olgulara da değiniyorlar. 
Okurun kafasında tüm bu şemanın sağlıklı bir bi-
çimde canlanabilmesi için, yeri geldikçe paralel bir 
hayvanlar evrenini hikâyeleştirilerek anlatıyı somut-
laştırıyorlar
Cumhuriyetin İzinde’nin taşıdığı misyonun, hitap 
ettiği yaş kitlesi gereği çok elzem olduğu hepimizin 
malumu. Ancak kitabın aynı zamanda cesaretli bir 
iş yaptığını da kabul etmek gerek. Zira aslında çoğu 
yetişkinin kafasında oturmamış ve belki de hiç sor-
gulanmamış olgularla, bağlantılarla dolu bu yapıyı, 
ilkokul düzeyindeki çocuklara anlatabilmek hiç de 
kolay değil. Tam da bu noktada yazarlar, Güngören 
Nine karakterini yanlarına alıyor. Kitapta ara ara 
beliren bu karakter, çocuklara az önce bahsettiğim 
hayvanlar evrenine ait masalları aktarıyor. Güngören 
Nine karakterinin anlatıya destek olduğunu görebil-
mekle beraber, bağlam içinde zaman zaman kopuk 
kaldığını da not etmek gerek. Fakat karşımızda aslen 
kurgusal olmayan bir anlatı olduğu için, bu kopuk-
luk hikâyede büyük bir boşluk yaratmıyor. Günün 
sonunda kitap, zorlu misyonunu tamamlayarak hitap 

Dilin akıcılığı ve açıklığı

Bilgilerin çağdaşlığı

Konunun işlenişi

Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

ettiği yaş aralığı için oldukça anlaşılır ve ufuk açıcı 
bir yönetim biçimi kavramı oturtuyor. Yazarların bu 
çalışma için kronolojik akışı sadeleştirdiklerini, cum-
huriyeti dünya ölçeğinde 17 kritik tarih üzerinden 
tarif ettiklerini de belirtelim. Bu tarihleri de kitabın 
sonundaki “Ne, Ne Zaman Oldu?” rehberinde bir 
arada görebilmek mümkün. 
Cumhuriyetin İzinde, insan topluluklarının neden bir 
yönetime ihtiyaç duyduğuna, bu yönetimlerin neden 
kontrol altında tutulması gerektiğine ve toplumun 
tarih boyunca ne tür aşamalardan geçip bu günlere 
ulaştığına dair, düşünme ve kavrayış fırsatı sunuyor. 
Bu fırsat beraberinde sorgulama ve çıkarımda bu-
lunma yeteneğine de kapı aralıyor. Özetle, aslında 
hepimizin sahip olması gereken temel yurttaşlık 
bilincini, tüm bileşenleriyle beraber, bir tarih dersine 
dönüştürmeden aktarıyor. Bu da yeni nesiller için 
tarihin ve siyaset biliminin akademik bir ilgi alanı 
olmaktan ziyade, yurttaşlık haklarının temelini oluş-
turduğunu bilerek yola devam edebilmeleri için bir 
ışık yakıyor. 
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Wohlleben okurunu, evimizdeki çarşaflardan ormanın en kuytu köşelerine 
kadar, nerede bir canlı varsa oraya götürüyor. Bir avuç orman toprağındaki 
zengin yaşamın gizemlerini paylaşıyor bizlerle.

Peter Wohlleben, aldığı eğitime uygun olarak yirmi üç yıl Almanya ormanlarında 
görev yapmış. Emekliliğinin ardından birikimini kurduğu orman okulu, verdiği semi-
nerler ve yazdığı kitaplar aracılığı ile yeni kuşaklara aktarma yolunu seçmiş. Çocuklu-
ğundan beri doğaya ve hayvanlara tutkuyla bağlı olduğunu yazdıklarından anlıyoruz. 
Daha önce ülkemiz okuru, onu Ağaçların Nasıl Konuştuğunu Duyuyor musun? adlı 
kitabıyla tanımıştı. Bu defa da Hayvanlar Nerede Yaşar Biliyor musun? isimli eseriyle 
okurunu renkli bir keşif gezisine çıkarıyor. Bu etkinliğin ülkemizdeki ev sahibi Eksik 
Parça Çocuk Yayınları… Eseri dilimize Elif Tahmiscioğlu çevirmiş. 
Wohlleben okurunu, evimizdeki çarşaflardan ormanın en kuytu köşelerine kadar, ne-
rede bir canlı varsa oraya götürüyor. Bir avuç orman toprağındaki zengin yaşamın gi-
zemlerini paylaşıyor bizlerle. Hayvanların hiç bilmediğimiz hâllerini anlatıyor. Mesle-
ki birikimini cömertçe sunarken, okuru nelerin şaşırtacağını iyi biliyor: Uçamıyormuş 
gibi yaparak arkadaşlarını eğlendiren bir papağan ya da bağlı bir köpeği, kuyruğunu 
çekerek kızdıran karga… Yavrularını korumak için sakat taklidi yaparak kendini kolay 
av gibi gösteren anne kuş… Üç yüz kilometre uzağa arabayla götürüldükten sonra eski 
evini bulan bir köpek… Bunlar gibi daha pek çok bilgi, şaşırmayı seven okuru kitabın 

sayfaları arasında bekliyor.
Wohlleben, her fırsatta genç okurlarını, insanlar yüzünden başı derde 
giren vahşi yaşama karşı duyarlı olmaya çağırıyor. Kitabın içine 
bolca serpiştirilmiş “Birlikte yapalım” adlı metin kutularında yararlı 
öneriler var. Yaşam yüklü bir avuç topraktan oluşan el yapımı tohum 
bombasının patlaması sayesinde ortaya çıkacak kır çiçekleri ile şehir-
deki böceklere yiyecek yardımı yapmak gibi…
Yazar, herhâlde kendi ömrünü masa başından çok eylem içinde 
geçirdiği için, okurundan da aynısını bekliyor. Sayfalar arasına bolca 
saçılmış “Dene Bakalım!” kutularında bu doğrultuda pek çok örnek 
var. İçlerinden birinde, bir kavanoz yardımıyla, deredeki yaşantıyı çok 
daha net biçimde görebilmenin reçetesi sunulmuş. Bir başkasında ise 
Wohlleben, vücut dilini kullanarak hayvanlarla nasıl iletişim kurula-
cağını anlatmış. Ormanlarla sınırlı kalmamış; şehir yaşantısında da 
hayvanların ne kadar yakınımızda olduğuna dikkat çekmiş. Evlerdeki 
akarlara kadar binbir çeşit hayvanı dikkatimize sunmuş ve coğrafya-

Evimizden ormanın kuytu köşelerine

Yazan: Toprak Işık
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mızdaki yaşamı bir bütün olarak görmemizi sağlamış. 
Kitabın dilinde çok önemli kusurlar var:
“Ağaçlar suyu yavaşlatır ve hayvanlar tutarak kuru bir 
yere çıkabilme şansları olur.”
“Larvalar kendilerini düşmanlardan korumak için bu 
tüpü taşları, bitki parçalarını ya suda bulunan diğer 
malzemeleri birbirine yapıştırarak yaparlar.”
Ne yazık ki böylesi cümleler kitaptan alınacak tadı ve 
faydayı azaltacak kadar fazla.
“Yarasaların çığlıkları çok yüksek bir seste olduğu için 
bizim kulağımız bu sesleri duyamaz.” 
Cümledeki anlatım bozukluğu bir yana, verilen bilgi 
de yanlış. Yarasaları duymuyor olmamız, ses şiddetle-
rinin değil, frekanslarının yüksek olmasındandır. Fre-
kans ile ses şiddetinin karıştırılma hatası birden fazla 
kez yapılmış. Yazarın metinlerde yakaladığı yüksek 
bilimsel seviye, bu hatanın çeviriden kaynaklanmış 
olabileceğini düşündürüyor.
Noktalamalar konusunda da çok cimri davranılmış. 
Tek bir virgül içermeyen bir sürü uzun cümle var. Üs-
telik bunlardan bazıları virgülsüz anlatımın ne kadar 
zor olduğunu ve yanlış anlamaların önünü açtığını 
örnekleyecek nitelikte.
Yetişkinler gibi gençlerin de az okuduğu bir ülke-
yiz; hem bilimle hem de doğayla aramız kötü. Bu 
sorunların çözümüne katkı sağlamak için harcanan 
emeğe saygımız sonsuz. Ancak özensiz çalışmalar, 
barındırdığı iyi niyete rağmen tam tersi sonuçlar 
doğurabiliyor. Wohlleben’in bu eseri ülkemiz okuruna 
yeterli özen ile ulaştırılmamış. Dikkatli bir editörlük 
çalışmasının ardından yeniden basılmayı kesinlikle 
hak ediyor. 
Dilimize konuk ettiğimiz eserleri iyi ağırlayamıyor ol-
mamızın, geniş bir yelpazede farklı nedenleri olabilir. 
Büyük yayınevleri tarafından basılmış, kendi anadi-
limizdeki eserler dahi, sadece basit bir son okuma 
onlardan esirgendiği için sayısız hata ile hayatlarını 
sürdürmek zorunda kalıyorlar. Sorunların nedenlerini 
ve çözümlerini belirlemeye yönelik geniş katılımlı bir 
tartışmaya ihtiyacımız var. 

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
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Koşun koşun komşular, Dan Brown çocuk kitabı 
yazmış. Öyle yazmış böyle yazmış. Müziğinden bir 
tutam, senfonisinden iki tutam koymuş. Bilgilen-
dirmiş çocukları, senfonide yer alan temel çalgı 
aletlerini tanımalarını sağlamış. Önce hayvanları 
karakteristik yönleriyle şarkı içre yansıtmış. Sonra 
hayat dersi spotunu sayfa altına iliştirmiş. Bilgi, 
eğlence, müzik, kültür, etik, aile, çocuk kol kola gir-
miş ve çok sesli şarkılarını hep birlikte söylemiş.
Buraya kadar her şey yolunda gibi. Peki kültür 
endüstrisinin kitap şubesinde, istediği hemen her 
imkâna sahip birisi oyuna girdiğinde denge bo-
zulmuyor mu? İyimser de kötümser de bakabilir, 
cevaplarını iki ayrı başlıkta toplayabiliriz.
Her ne kadar güçlü bir karakter olsa ve büyük 

imkânlara eri-
şimiyle oyuna 
katılsa da; re-
simden metne, 
zenginleştiril-
miş müzikli 
kitap formatın-
dan işe yarar 
spot cümlelere 
kadar ulaştığı 
estetik bü-
tünlük takdiri 
hak ediyor. 
Zaten bünye-
sinde eşitlik 
barındırmayan 

endüstri, bu yönüyle iyi bir ürünle okura borcunun 
bir kısmını ödüyor. Gelgelelim, eşitliği sağlayacak, 
dünyaya, çocukların dünyasına çok daha fazla katkı 
sağlayacak yazarların, çizerlerin, yayınların biraz 
daha kuytuda kalmasına sebep olacak. Tanıtım, rek-
lam, sosyal medya taarruzuyla, çok iyi nice resimli 
kitabın, masalın on yılda yakaladığı yaygınlığı birkaç 
ayda yakalayacak. Yani ne yaparsak yapalım bir şey-
ler yörüngesinden çıkmış olacak. 
Eleştirel keskinliğimizi saklı tutmak kaydıyla pa-
rantezi kapatıp, iki kapak arasına yeniden dönelim. 
Diyelim ki elektrik kesildi, İnternet yok ve biz üryan 
bir kitap okuyacağız. Önce şef farenin tatlı suratıyla 
karşılaşıyor, giriş güftesini seslendiriyoruz. Oyunbaz-
lığa zimmetlenmiş öğreticilik, bize eşlik edecek, şıp 
diye anlıyoruz. Orman kuşlarından kanguruya, kedi-
lerden vatoza, su aygırından kurbağalara, balina ce-
naplarından file, fareye, kuğuya hayvanlar aleminin 
başat aktörleriyle tanışırken onların şarkılarını ses-
lendiriyoruz. Peki kitabın gizli kozu derseniz; kısacık 
ömründe yüzlerce kitapla haşır neşir olan oğlumun 
gözleri ve ellerini takip ettiğimde, her sayfada arıyı 
arayıp bulduğunu ve önceki sayfadan transfer olan 
hayvanın salınmasına fazla ilgi gösterdiğini söyle-
meliyim. Susan Batori resimlemesiyle kitaba neşe 
ve eser miktar mizah saçıyor, şarkılı türkülü şenliğe 
renkler ekip okur mutluluğu biçiyor. 
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Hayvanlar Senfonisi
Dan Brown

Resimleyen: Susan Batori
Türkçeleştiren: İpek Demir Gedik

Altın Kitaplar, 44 sayfa

Senfoniye sözüm yok, endüstrinin 
kulağını çekip gideceğim!ilk
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Yazan: Adnan Saracoğlu

Önce şef farenin tatlı suratıyla karşılaşıyor, giriş güftesini seslendiriyoruz. 
Oyunbazlığa zimmetlenmiş öğreticilik, bize eşlik edecek, şıp diye anlıyoruz...
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Büyümek     
  dedikleri 
bu ol(ma)sa   

gerek!

Wendy Mass 
Türkçeleştiren: Emili İlemre 
Roman, 11+

Wendy Mass 
Türkçeleştiren: Zeynep Alpaslan 
Roman, 10+

Çoksatan 11 Yaş Günü kitabıyla 
tanıdığımız Wendy Mass, 
Sonunda 12 Yaş'ta, 12. yaş 
günüyle birlikte, deli dolu bir 
kendini tanıma serüvenine atılan 
Rory'nin ''yeni yetmeliklerini'' 
hem komik hem de düşündürücü 
olaylar eşliğinde anlatıyor.
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D ünyay  Kurtaran

ÖFKE

Megan Herbert & 
Michael E. Mann

Öfke krizleri kötüdür. Peki ya onları iyi kullanırsak…

Bu fevkalade resimli kitap, öfkesini dönüştürdüğü güçle 
dünyayı kurtaran küçük bir kız hakkında.

DÜNYAYI KURTARAN ÖFKE, gelecek kuşağa 
bırakacağımız dünyanın sağlığı konusunda endişelenen 
herkesin okuması gereken bir hikâye kitabı, biraz bilim 

kitabı, hatta eylem planı.
Her yaştan çocuklar (ve yetişkinler) için eğlendiren, 

güçlendiren, hayat dolu bir hikâye.
Dünyayı kurtaracak kahramanlar yetiştirmek için ilham 

verdiği kesin.

9 786052 602348

NotaBene    Çocuk/Edebiyat
I SBN :  9 78 - 6 0 5 - 2 6 0 - 2 3 4 - 8

İnsan hayatında sürekli ayıplanan ve bastırılması istenen duyguların başında 
öfke gelir. Daha çocukluğumuzda yasaklanmıştır öfke; korkutur.

Öfkenin arkasındaki gerçeklerden, konuşulması gerekenlerden, altında yatan hüs-
ranın nedenlerinden, doldurulması talep edilen boşluğun mahiyetinden ve hatta 
otoriteye getireceği depremden korkar yetişkin ve çocuğun taşımakta doğallıkla 
zorlandığı öfkesini, kendisininkiyle bastırır. Kurallarla, vicdani stratejilerle, suç-
lamayla, kendinden ileri gelen yansıtmalarla, kurban-zalim skalasında sıralanan 
rollerle… Dile gelmeyen ya da dile gelmesi teşvik edilmeyen öfke, yerini zamanla 
hiddete, şiddete, küskünlüğe, içe kapanıklığa ve -ele alınmazsa belki bir ömür- sinir 
sistemine bindirilecek türlü baskıya bırakır. Toplumsal eğitimin en ciddi zaafların-
dan biri, öfkeyi karşılayamamaktır.  
Yayınlarını özellikle takip ettiğim NotaBene’nin Dünyayı Kurtaran Öfke adlı kita-
bını elime aldığımda, “Tamam,” dedim, “daha çocuklukta baskılanan öfkenin öne-
mi üzerine nihayet yazıldı!” Kapaktaki kızın takındığı o muzafferane Pocahontas 
gülümsemesine, kutupayısının üstünde Bitmeyecek Öykü’deki can dostum Bastian 
gibi oturuşu da eklenince, beklentim körüklenmişti elbette… Sayfaları açtığımda 
ise yanıldığımı bir anlık hayal kırıklığı ama çokça da sevinçle fark ettim: Evet, bu 
kitapta öfkenin dönüşümünden söz ediliyordu ama konu bireysel öfke ve bunun bi-
reyin oluşumunda yaratacağı duygusal stres değildi. Bu öfkeyi ortak yarara çevire-
bileceğimiz konu başlıklarının en elzemlerinden, hayatımızı bugün en çok ilgilen-
diren meselelerden biriydi kitapta ele alınan: Küresel iklim değişikliği. Bu konunun 

bizde uyandırdığı, maskelemediğimiz ölçüde duyumsadığı-
mız “öfke”ydi, o dünyayı kurtaracak öfke. Elbette bu kurtuluş, 
bu öfkeyi neye, nasıl dönüştüreceğimizle doğrudan ilgiliydi…
Kitapta en çok etkilendiğim unsurlardan biri, öfkeye konu 
olacak meselelerin kapımızı çalmasıydı. Üstelik o sırada evin-
de imgesel anlamda yalnız olan bir çocuğun kapısını çalması. 
Beslenecek av bulamayan hayvanlar, biyosferi değiştiği için 
barınamayan canlılar, yaşam alanlarını yitiren insanlar… hepsi 
de sırayla küçük bir çocuğun kapısını çalıyorlar. Çünkü çocuk 
olan bitenin farkında. Duyuyor, dinliyor, anlamaya çalışıyor. 
Keşif yaşında, ona önemli gelen bütün bilgileri biriktiriyor 
içinde. Dünya ısınıyor, buzullar eriyor, yaşam bozuluyor, rüz-
gârlar ve mevsimler bile değişiyor… Bütün bunlar, sonu hiç de 
iyiye işaret edilmeyen onlarca gidişatın kehaneti gibi musal-

Öfkeyi “yaşam için” 
dönüştürmek Yazan: Mehmet Erkurtba

sv
ur

u 
KiT

AP
LIG

I
32 | iyikitap



lat oluyor zihne. Kayıptan, yaşayamamaktan, telafisiz-
likten söz ediyor. Kravatlı, döpiyesli bir grup birbirine 
benzeyenin şaşaalı cümlelerindeki yalanlar, çelişkiler 
ve hizmet ettikleri adaletsizlik nefes aldırmıyor. 
Çocuk duymak istemiyor. Kapısı çalmasın, hiçbir 
mağdur artık evine, konforlu alanına bu konuları taşı-
masın, onu üzmesin, öfkelendirmesin istiyor. Çünkü 
bu öfkeyle ne yapacağını bilmiyor… Çocukken bu ve 
benzeri pek çok öfkeyle ne yapacağımızı bilemeyiz. 
Çocuğun durumu, bir gün gazete okumayı bırakan 
yetişkinden farklıdır. Bir gün yıkıma ve adaletsizliğe 
gözünü kapamak isteyen yetişkinden de farklıdır… 
Yetişkin de öfkelidir, kuşkusuz. Ama yetişkin, öfke-
yi olumlu eyleme dönüştüremediğini hissettiği bir 
aşamaya gelmiş olabilir. Yorgundur, bezmiştir belki; 
caymıştır hatta, korkmuş ya da korkutulmuştur, kay-
bedebileceklerinin farkındadır ve daha fazla yapama-
yacağını hissetmiştir. Devam edemeyeceğini… Çocuk 
ise elbette bu bezginliğin uzağındadır. O, daha yapı-
lacak bir şey olduğunu fark etmeye, önünde uzanan 
olasılıkların konuşulmasına ihtiyaç duyar. Dünyayı 
Kurtaran Öfke, çocukla “yapılabilecekleri” konuşacak, 
diğer bir deyişle, onunla birlikte umudu taşıyacak 
yetişkin bir ses gibi okunabilir… Çocukla birlikte 
okunduğunda, yetişkini ataletten uyandırabilir. Zira 
bir konuya dair gerçekleri bütün sofistike yapısıyla 
yetişkin başına okumak ne kadar caydırıcı olabilirse, 
bir konunun özünü çocuğun kavrayışı ve bakışı eşli-
ğinde yakalamak da o kadar uyandırıcıdır.
Sanatının odağına özellikle çevre ve toplumsal adalet 
konularını oturtan illüstratör, yazar Megan Herbert’ın, 
iklimbilimci Michael E. Mann’ın bilimsel danışman-
lığında kaleme aldığı Dünyayı Kurtaran Öfke, dünya 
için, yaşam için uygulanabilecek pek çok eylem pla-
nından birini sunuyor çocuklara. Bireye küçük yaşta 
genel bir toplumsal eylemlilik şeması çizen, kurmaca 
dışı diyeceğimiz, buna karşın meselesini aktarma ve 
gerekli bilgileri sağlama anlamında kurgusu sağlam 
bir kitap. Kapağına taşıdığı “öfke”yle yapacağımız çok 
şey olduğunu da hatırlatıyor bize… Yaşamı güvenle 
sürdürmek, her daim üretebilmek ve bu uğurda ey-
leme geçebilmek için onu her yaşta dönüştürmemiz 
gerektiğini de. 

Dilin akıcılığı ve açıklığı

Bilgilerin çağdaşlığı

Konunun işlenişi

Çizimlerin ifade gücü

Hedef kitleye uygunluk

Bu yaz tatilinde babamla fırına 

gidecek, ekmek yapmayı 

öğreneceğim. Sabah erkenden 

uyanacak, babamla birlikte ekmek 

fırınına gideceğim. Benim babam bir 

ekmek ustası. Sabah daha kuşlar bile 

uyanmadan hamurları mayalayacak, 

ekmekleri babamla birlikte 

pişireceğiz. Hem ekmek yapmayı 

öğrenecek hem de babama yardım 

edeceğim.

Okuyan Fil serisi 

okumaya yeni başlayan 

çocuklara kitap ve 

okuma sevgisi 
kazandırmak için 

tasarlandı. Çocukların 

kendi okuma deneyim-

lerine başlarken 

kolaylıkla okuyabile-

cekleri seviyelere 

ayrılmış olan Okuyan 

Fil serisi, yepyeni 

dünyaları keşfe çıkan 

minik okurlara bu 

yolculukta eşlik ediyor.
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ve çekirdek getiren leyleklerle tıkır 

tıkır tekerlemeler. 

Söylemesi eğlenceli, birbirinden 
neşeli tekerlemelerle hem gülecek 

hem de hayal gücünün rengârenk 
dünyasında bir yolculuğa 

çıkacaksınız.

Okuyan Fil serisi okumaya yeni başlayan 
çocuklara kitap ve okuma sevgisi kazandırmak için tasarlandı. Çocukların kendi okuma deneyim-lerine başlarken kolaylıkla okuyabile-cekleri seviyelere ayrılmış olan Okuyan Fil serisi, yepyeni dünyaları keşfe çıkan minik okurlara bu yolculukta eşlik ediyor.
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Söylemesi eğlenceli, birbirinden 

neşeli tekerlemelerle hem gülecek 

hem de hayal gücünün rengârenk 

dünyasında bir yolculuğa 

çıkacaksınız.

Okuyan Fil serisi 

okumaya yeni başlayan 

çocuklara kitap ve 

okuma sevgisi 

kazandırmak için 

tasarlandı. Çocukların 

kendi okuma deneyim-
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Gene Luen Yang’ın Azizler’inde, sömürgecilik hezeyanlarıyla yanıp kül edilen 
Çin’in uzak bir köşesinde, kendi hayal dünyasının içinde yaşayan ve eski 
uygarlıkla, yeni dünya arasında sıkışan Kız-Dört’ün dünyasına dalıyoruz…

Toplumların tarihi, savaşlar, doğal afetler, kitlesel ayaklanmalar ve ekonomik altüst 
oluşlarla meydana geliyor. Kültürün ve dolayısıyla insanın geleceği de bu gelişme-
lerin neticesinde şekilleniyor. Milyarlarca yazılı, görsel ve işitsel ürün dünyanın 
gelişimini kayıt altına almak için ilk çağlardan bu yana derlenip toparlanıyor. Ye-
gâne amaç geride bıraktığımız çağların yaşayışlarını, duygularını, düşüncelerini ve 
eylemlerini kayıt altına almak. 
Bu doğrultuda grafik romancılığın özellikle tarihsel kesitleri ele alırken sunduğu 

zengin görsellik ve yalın anlatım dili, toplumların tarihini anla-
mada kuşakları aynı düzlemde yan yana getirebiliyor. Gene Luen 
Yang tarafından kaleme alınan, Nazlıcan Saltan tarafından çeviri-
len ve Alfa Yayınlarından çıkan Azizler, Çin uygarlığının bir döne-
mine odaklanırken bizlere tartışma zemini hazırlıyor. 
 ESKİ KÜLTÜR, YENİ DÜNYA
Asya kökenli Amerikalı Yang’ın Azizler’i, sömürgecilik hezeyanla-
rıyla yanıp kül olan dünyanın bir ucunda, patriarkal ilişkilerin uç-
laştığı Çin’de doğan Kız-Dört’ün hayatını konu alıyor. İlk sayfalar-
da, renkli bir hayal dünyası olan “şeytanı ve saf kötülüğü” arayan 
(kültürel olarak olumsuz bir karşılığı yok) bu küçük kızın hayatına 
odaklandığımızda bir toplumun değerleriyle karşı karşıya geliyo-
ruz. Sadece bu da değil, üretim ilişkilerinden, aile hayatına, toprak 
mülkiyetinden, ulus kavramına varan bir yelpaze çıkıyor karşımı-
za. Ve elbette bu tarım toplumunun, 19. yüzyıla girilirken afyon ve 
dinle uyutularak paylaşılma çabası…
Her şeyden habersiz yaşlı bir porsukla dertleşen Kız-Dört’ün ismi 
ilk başta size garip gelebilir. Garip olduğu sayfalar arasında da 
vurgulanıyor zaten. Fakat ismin hikâyesini anladığınızda, bunun 
kültürel bir yorum olduğunun da ayırdına varıyorsunuz. Bize garip 

İmge ormanlarında dolanan  
eski uygarlığın çocuk ‘Azizler’i

Yazan: Gürer Mut
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gelecek bir diğer gerçeküstü imge ise yaşlı porsuk. 
Yaşlı porsuk neyin nesi peki? İşte o bir coğrafyanın 
zenginliği. Doğanın ve canlının insan tarafından yok 
edilmediği, büyük saygıyla dinlendiği, etken bir kül-
türel form o… 
Öyle bir nokta beliriyor ki karşımıza, Hıristiyanlı-
ğın Kız-Dört’ün hayatındaki yerine paralel olarak 
yaşlı porsuğun önemini gittikçe yitirdiğine tanıklık 
ediyoruz. Kadim kültürün yerini, yeni düzen alıyor. 
Doğanın yerini ise tüketici insan… Peki neden? Hikâ-
yecinin anlatısında size doğru gelmeyen bir şeyler 
belirmeye başlıyor. Mesela, Batı uygarlığına olan 
gönül yakınlığı veya misyoner faaliyetlerin ve dinin 
kurtarıcı misyonunun bir tür “güzelleme demeti” ile 
sunulması… Peki eski uygarlığın başına ne geliyor? 
Yaşlı porsuk, bir şövalye tarafından avlanıyor, bir 
parçası da afiyetle yesin diye Kız-Dört’ün ağzına 
konuyor. Bir anlamıyla imge ormanının içinde do-
laşıyoruz. Eski kültürün, yeni dünyanın değerleriyle 
yok edildiğine tanık oluyoruz. 
ÇOCUK DÜNYASINDA ŞEKİLLENEN İMGELER
Eleştirel bir okur gözüyle kitabı okuduğunuzda, bir 
çocuğun dünyasında şekillenen imgelerin dinle nasıl 
allak bullak olduğunu da görüyorsunuz. Kız-Dört 
kendisini misyoner rahiplerin şefkatli kollarına bı-
raktığında; kendi kültüründen, benliğinden vazgeçip 
bir isim listesinden kendisine isim ararken hüzün-
leniyorsunuz. O ise artık “makul ve terbiye edilmiş” 
kişiliği ile Vibiana ismini almaya hak kazanıyor. 
Peki, küçük bir kız bile olsa bireyin kendi kimliğine 
yabancılaşması bu kadar sığ bir dille mi anlatılmalı? 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Çizimlerin ifade gücü

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Bu kırılma anından sonra, Yang bizleri Batılı güçler-
le, Çing Hanedanı’nın mücadelesine davet ediyor. 
Saldırgan ve milliyetçi yerli halk ile masum misyo-
nerlerin kiliselerine çekilerek halkı korudukları sah-
neler peşi sıra geliyor. Tanrının buyruklarını yerine 
getiren misyoner rahiplerin koruyucu ve kurtarıcısı 
ise Batı uygarlığının oluşturduğu koalisyon askerle-
ri. Evet artık kendimizi 1800’lerin sonunda yaşanan 
Boxer Ayaklanması’nın içinde buluyoruz. 
İŞGALE KARŞI BAŞLAYAN AYAKLANMA
Çin uygarlığının belki de en buhranlı dönemlerine 
gidiyoruz. Bir tarım imparatorluğunun çöküşüne… 
Dilin, kimliğin, kültürün kısaca hayatın değiştiği bir 
döneme… 1899 yılında başlayan ayaklanma, Batı’nın 
Çin üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisine karşı 
bir milliyetçi kalkışmaydı. Boxer’ların hedefinde ise 
yabancı temsilcilikler, misyonerler ve yabancı devlet-
lerce yapılmakta olan demiryolları vardı.
Böylesi bir tarihsel kesitin içinden sıyrılıp gelen 
Azizler dönemin ruhunu yansıtmayan, şehitlik ve 
inanç eksenine hapsolmuş bir çalışma. Peki yansıt-
malı mı? Şayet böylesi kritik bir başlıkta bir ürün 
ortaya çıkıyorsa, dönemsel arka planın daha ustaca 
hazırlanmasını beklerdim. Elbette Gene Luen Yang 
bu çalışmayı iki cilt olarak planlamış. Serinin ikinci 
kitabı Boksörler. İlk kitapta eksik kalan noktaların 
ikinci kitapta telafi edilmiş olmasını umut ediyorum. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Çin


“Çocuk gözünden bakmak” tabirini kullanırken 
esas aldığımız unsurlar neler? Hayalgücü mü; 
çocukların şaşırma, merak etme, oyun kurma be-
cerilerini yansıtabilme yeteneği mi; hayatın erken 
dönemine dair korku, öfke, yalnızlık, sevme-se-
vilme ihtiyacının dile getiriliş şekli mi? Kırılan 
Saatin Hiç de Hüzünlü Olmayan Hikâyesi ya da 
Uzayda Nasıl Çay İçilir? kitabının başkarakteri, 
hiç kuşkusuz çevrenizdeki çocuklardan biri. Siz 
çocuklara yönelik bir hikâyeden beklentilerinizi 
tartadurun, o pat diye başlıyor anlatmaya. Yetişkin 
gözlüğünüzü ister takın ister çıkarın, bu isimsiz ve 
geveze anlatıcı, sizi akranı belliyor ve kâh bir oda-
dan diğerine sürükleyip kâh abisini çekiştirerek 

sizi oracıkta 
mevzuya dâ-
hil ediyor.
Olcay Mağ-
den Ünal’ın 
yazdığı ve 
Merve Doğ-
ruer’in resim-
lediği hikâye, 
biri henüz 
okumayı sök-
memiş, öteki 
ergenliğe 
adım atmış 
iki kardeşin 
olağan büyü-
me hâllerin-
den bir kesit. 

Büyük kardeşin artık kulağından eksik etmediği 
bir kulaklığı ve değişen ilgi alanları var. Dilinden 
düşürmediği bir çift kahverengi göz ve mahremiyet 
isteği. Tabii, biz küçük kardeşin yalancısıyız: Israrlı 
ve cazip oyun davetleri, yüzüne kapılar kapatılarak 
reddediliyor. Muhteşem sanatı, en yeni şarkıları, le-
golarla yarattığı uzay üssü bile fayda etmiyor. Ama 
o da ne? Bir gol kralının yalnızlık çektiği, canının 
sıkıldığı nerede görülmüş! Ancak bazı oyunların bir 
bedeli var. İşte burada olayların başına dönüyoruz. 
Kardeş çekişmesinden kardeş kollamasına uzanan 
hikâyeyi, yazar birinci tekil anlatımla kaleme almış. 
Tüm olan biten, abisini “1 su bardağı çokbilmiş, 2 
tatlı kaşığı ukala ve de oda sıcaklığında 1 geveze,” 
diye tarif eden, bir başka çokbilmiş ve gevezenin 
yani küçük kardeşin yer yer kafiyeli, komik üslu-
buyla dile getiriliyor. Bu üslup, çizimlerle de destek-
leniyor. Hatta bazı yerlerde çizimlerin, anlatımdaki 
eğlenceli tavrı direkt üstlendiği söylenebilir. Ço-
cukların abartarak anlatmaya meyilli yanına hitap 
eden, onların zihninden fırlamış izlenimi veren sah-
nelerle, tüm kitapta yalnızca bir iki yerde karşınıza 
çıkan yetişkinlere özgü ifadeler böylece daha az 
görünür kılınmış oluyor. Çınar Yayınları tarafından 
basılan, editörlüğünü Burcu Arman’ın üstlendiği bu 
muzır ve sevgi dolu kitabın geliriyse Koruncuk Vak-
fı’na bağışlanıyor.

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Baskı kalitesi

Kırılan Saatin Hiç de Hüzünlü  
Olmayan Hikâyesi ya da  
Uzayda Nasıl Çay İçilir?

Olcay Mağden Ünal
Resimleyen: Merve Doğruer

Çınar Yayınları, 40 sayfa

Bazı oyunların hem bedeli 
hem de sürprizi var!ilk
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Yazan: Itır Yıldız

Biri henüz okumayı sökmemiş, öteki ergenliğe adım atmış iki kardeşin, olağan 
büyüme hâllerinden çekişmeli, muzır ve sevgi dolu bir kesit.
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Dinozor Çocuk’tan çıkan Resimde Ne Var?, çocuk-
ları sanat eserleriyle tanıştırmaya hedefleyen bir 
kitap. Okuruna sanat tarihinden örnekler sunan 
bu tarz kitaplarda, genellikle yalnızca batı sanatı 
baz alınmakta ve eserlerin seçkisi de böyle şekil-
lenmekte. Oysa Susie Brooks, eserinde okuyucuya 
daha geniş bir yelpaze sunmuş. Rene Margritte’le 
Mir Sayyid Ali’yi, Tom Wesselmann’la Mir Nym 
Bunduk’u, Canaletto’yla Utagawa Hiroshige’yi 
buluşturmuş.

Resimde Ne 
Var? çocuk-
ların kültür, 
coğrafya, 
zaman gibi 
değişkenlerin 
sanat üzerin-
deki etkilerini 
yakalayabilme-
leri için iyi bir 
fırsat. Resim-
lerin yalnızca 
bir imaj olarak 
kullanılmama-
sı, altlarında 
künye verilme-
si de önemli 
bir detay. Üs-
telik kitabın 
arkasındaki 

“Sanat Galerisi” kısmında, sanatçıların nereli oldu-
ğunu, eserlerinin şuan hangi müzede ya da alanda 
bulunduğunu da öğrenmek mümkün. 
Resimlerin yanında yer alan, sanat eserlerine dair 
kısa bilgilendirici metinler ise daha fazlasını öğren-
mek, keşfetmek için merak uyandırıyor. Sayfalarda 
resimlere dair kimi sorular da mevcut. Bu soruların 
bazıları, resimleri birer oyuna dönüştürüyor ve gözle-
rimizden dikkat talep ediyor. Ancak soruların büyük 
çoğunluğunun resimde görünür olana yönelik olma-
sı bir handikap da yaratıyor. Daha yoruma ve hayal 
gücüne dayalı sorular tercih edilseymiş, çocuklarda 
sanat eserlerine aşinalık sağlamaya çalışan kitapta 
daha bütünlüklü bir anlayış yakalanabilirmiş. Sanat 
eserlerinin kopyalarının yer aldığı kitaplarda kullanı-
lan kâğıt cinsi de eserleri algılamamızda önemli bir 
rol oynuyor. Kitapta, başka bir kâğıt seçimiyle resim-
lerdeki renkler, detayları daha net algılanabilirmiş. 
Sayfaların arka planında kullanılan renkler ise  kimi 
resimleri ortaya çıkarırken ne yazık ki kimilerini de 
silikleştirmiş. 
Ancak her koşulda bu tarz kitapların yaygınlaşması 
insanı mutlu ediyor. Umarım yakında küçük okurla-
ra, Türkiyeli sanatçıları ve eserlerini anlatan kitapla-
rın sayfalarını karıştırma olanağı da yaratılır. 

Dilin akıcılığı ve açıklığı 

Konunun işlenişi 

Görsel Kullanımı 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Resimde Ne Var?
Susie Brooks

Türkçeleştiren: Gökçe Alper
Dinozor Çocuk Yayınları, 48 sayfa

Kitapta resim var...

Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

Rene Margritte’le Mir Sayyid Ali’yi, Tom 
Wesselmann’la Mir Nym Bunduk’u, Canaletto’yla 
Utagawa Hiroshige’yi buluşturan bir kitap...
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Kaçış Planı
Aslı Perker
Resimleyen Ezgi Keleş
Taze Kitap, 176 sayfa

Çocuklar anne baba disiplininden kurtulup sınırsızca şımarabildikleri, sonsuz 
sevgi gördükleri ve oyuncaklara, çikolatalara boğuldukları anneanne evinde 
olmayı severler. Burçin içinse bu durum epey farklı .  Onun bir an evvel uykucu 
ve ilgisiz anneannesinden kurtulup annesinin yanına kaçması gerekiyor. 
Neyse ki şahane bir kaçış planı var.

Çocukluğun en geçmek bilmez zamanları okulun tatile gir-
diği, arkadaşların yazlıklara dağıldığı, sıcak mı sıcak ve uzun 
mu uzun yaz aylarıdır herhâlde. İnsan bu ayları da kendi başı-
na eğlenerek geçirmenin yollarını bulabiliyorsa işler değişir 
tabii. Hem de sadece çocukluk zamanlarında değil, bir ömür 
canı hiç sıkılmaz.
Okumayı yeni sökmüş küçük kahramanımız Burçin’in canı 
aşırı sıkılıyor. Anneannesinin evinde sonu belirsiz bir misafir-
likte. Evde hiç oyuncak yok, defalarca okuyup hayaller kura-
cağı kitaplar yok, oynayacak arkadaş yok. Elde sadece ketum 
mu ketum, ilgisiz ve uykucu, çocuklarla ilgilenmekten zerre 
anlamayan bir anneanne var. Üstelik Burçin, anne babasıyla 
birlikte Kars’ta yaşıyorken anneannesinin evi İzmir’de. Yani 
küçük kızın aslında içinde olmak istediği ev, ülkenin taa öbür 
ucunda. Neyse ki Burçin’in sağlam bir kaçış planı var. 
TERMOSİFON VE HEYKELCİKTEN OLUŞAN BEYİN 
TAKIMI
Burçin’in annesi büyük bir kaza geçirip uzun süre hastanede 
kalmak zorunda kalınca, babası hem hastanede refakatçi olup 
hem de kızına bakamayacağını düşündüğü için Burçin’i anne-
annesine bırakmaya karar veriyor. Kaçış Planı, bu kararın bi-
raz sonrasında, bir çocuğun ilgisini çekecek tek bir şeyin dahi 
bulunmadığı evden kaçma planları yapmasıyla başlıyor. Ara 
ara Burçin’in ağzından annesinin başına gelen kazayı, İzmir’e 

Anneanne evinden kaçışa 
hazır mıyız? Yazan: Emel Altay
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onu dayısının getirdiğini ve evdeki yeni yaşamı hak-
kında bilgiler ediniyoruz. Burçin’in geçici yuvasında 
en çok şaşırdığı şey; anneannesinin uykuya olan 
aşırı düşkünlüğü. Öğlen 1’den önce kalkmayan anne-
anne, Burçin’i mecburen becerikli bir küçük kıza çe-
viriyor. Sabah en geç 8’den uyanan Burçin, kahvaltıyı 
kendi başına hâlletmesi gerekince, kakaolu süt ve 
kurabiye yapmayı öğreniyor. Mutfakta özgürce hare-
ket etmeyi ve evde kendi başına takılmayı sevse de 
oyuncaksız ve arkadaşsız günler, geçmek bilmiyor. 
Anneannesinin “kaynar sıcaklarda dışarı çıkılmaz” 
ikazları yüzünden arkadaş da edinemeyen Burçin, 
zamanla hayal gücünün yardımıyla da olsa kendisine 
bir arkadaş grubu kuruyor. Ancak bu arkadaşlar bi-
raz değişik. Venüs, salonun vitrininde duran küçük 
bir heykelcik, Bora ise banyodaki termosifondan baş-
ka bir şey değil aslında ama hayal gücü sınırsız Bur-
çin için onlar, kaçış planının en büyük destekçileri. 
HANSEL VE GRETEL GİBİ, AİLESİNE GİDEN 
YOLU İŞARETLİYOR
Burçin, bir yandan Kars’a ailesinin yanına kaçma 
planını adım adım işlerken diğer yandan da annean-
nesinin garip tavırlarına, onu bir sepet gibi misafir-
liklere götürmesine, kısaca sürdürdüğü hayatın ken-
di ailesinden çok farklı işleyen temposuna alışmaya 
başlıyor. Yine de anneannesinin onun isteklerini 
hiçe sayan tavırlarına katlanmak güç. Bu nedenle 
devreye balkondan balkona iletişim kurduğu karşı 
komşunun çocuklarını da katarak kaçış planını iyice 
şekillendiriyor. İzmir’den Kars’a gitmesi için gere-
ken otobüs bileti parasını da büyüklerin öğrenince 
çok kızacağı, haylaz bir yolla çözen Burçin, otogara 
gitmek için evi terk etse de sonuç hiç de umduğu 
gibi olmuyor. Oysa günlerce yolunu nasıl kaybetme-
yeceğini planlamış, haritalar çizmiş, hatta Hansel ile 
Gratel gibi geçtiği yollara ekmek kırıntıları niyetine 
düğmeler bırakmıştı. Sonunda, üstelik bu kez mutlu-
lukla anneannesine dönen Burçin’i tatlı bir sürprizin 
beklediğini de söyleyelim.
YAZAR, İLHAMI KENDİ ÇOCUKLUĞUNDAN 
ALMIŞ
Aslı Perker, kitabı kendi hayat hikâyesinden yola 
çıkarak kaleme almış. Onun anneannesi de tıpkı 
Burçin’inki gibi uykucu, aksi, bir çocukla vakit ge-
çirme konusunda ne bir bilgisi ne de hevesi olan, 
tuhaf ama kendine özgü sevgisiyle de bağ kurabilen 

biriymiş. Aslı Perker’in yine başkarakteri Burçin gibi 
bir zorunluluk sebebiyle anneannesinde kaldığı dö-
nemin, başlarda çok sıkıcı ama sonra hayal gücünü 
sonsuz zenginleştiren, büyüdüğünde yazar olmasını 
sağlayan en önemli zamanlar olduğu bilgisine yer 
veriliyor kitabın sonunda. 
Kaçış Planı, altı romandan sonra Aslı Perker’in 
yazdığı ilk çocuk kitabı. Yazar, bir çocuğun zihnine 
girmeyi ustaca başarıyor. Günlük rutinlerin, aileden 
uzak kalmanın, yetişkinlerin dünyasında çocuk ol-
manın ayrıntılarına başarıyla giren kitap, sayfa tasa-
rımı ve resimleriyle de çok albenili. Resimleyen Ezgi 
Keleş’in, Burçin’in dünyasına rahatça girdiğini ve 
bizleri de o dünyaya davet etmeyi ustaca başardığını 
söylemek mümkün. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı  

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı  

Kahramanların işlenişi  

Çizimlerin ifade gücü  

Redaksiyonun titizliği 



Yeşil Şahmeran Masalı’nın seslendiği çocuklar, bu 
sözleri ne kadar anlar bilmiyorum ama Marx’tan 
bir alıntıyla başlamak Nesin Yayınlarına yakışır bir 
güzellik olmuş. Kitabın arkasında ise “Üretim sı-
nırlı, insan ihtiyaçları ise sınırsızdır,” diyen, genel 
ekonomi tanımına karşı çıkan bir başka iktisatçıya 
John K. Galbraith’e selam gönderilmiş ve Ekonomi 
Kimden Yana? kitabındaki soru, çocuklara uygun 
şekilde formüle edilmiş:
“İhtiyaçlarımızın sınırsız olduğunu kim fısıldar 

bize? Hiç gerek 
duymadığımız 
şeyleri kim ar-
zulatır? Daha 
çoğuna sahip 
olmak için dur-
madan çalışır, 
oyunu ve eğlen-
ceyi bir kenara 
bırakırız. Bu 
gerçekten ge-
rekli mi diye 
sormadan…”
Derken bir 
Yeşil Şahme-
ran bulunmuş, 

Handan Belivermiş yazmış, Mustafa Delioğlu re-
simlemiş ve empoze edilip yönlendirilmiş itkilerle 
iktisat kurmanın masalı çocuklara gayet güzel anla-
tılmış.
Yeşil Şahmeran tam ayıkladığı Hindistan cevizini 
keyifle ağzına atacakken, Boncuklu Kertenkele çı-
kar karşısına. Ardından “Karga ile Tilki” hikâyesini 
anımsatan bir ego okşamasıyla aptallaştırma çabası 
başlar. Boncuklu Kertenkele, onun güzelliğini över 
ha över ve bu güzelliği taçlandırmak gerektiğine 
inandırır. Narsist duygular yüklenen Şahmeran, 
Boncuklu Kertenkele’den bir taç almak için hindis-
tan cevizini, yani karnını doyurmasını sağlayacak 
asıl ihtiyacını feda eder. Sömürü ağına bir kez yaka-
lanınca da ardı ardına saçma bir ihtiyaç daha icat 
edilecek, Şahmeran’ın boğazından eksilen Kerten-
kele’nin göbeğinde birikecektir. Ki bir tek gırtlağın 
hakkını almak elbet ona yetmeyecektir. Peki ya 
oyunun farkına varan orman halkı ne yapacak, ço-
cukları bu soruyla tanıştırmak için Yeşil Şahmeran 
Masalı iyi bir kitap.

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Baskı kalitesi

Yeşil Şahmeran Masalı
Handan Belivermiş

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Nesin Yayınevi, 48 sayfa

Yeşil Şahmeran’ın neye ihtiyacı var?

ilk
 o

ku
ma

 K
ITA

PL
IG

I

Yazan: Melek Özlem Sezer

“Ne kadar az yer içer, kitap okursan, tiyatroya, dansa ne kadar az gidersen, ne 
kadar az düşünür, sever, şarkı söyler, resim yaparsan o kadar fazla biriktirirsin; 
güvelerin ve tozun yok edeceği hazinen o kadar büyür. Kendin ne kadar azalırsan, 
varlığın o kadar büyür…”
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Masalların büyükanneler ve büyükbabalarla ay-
rılmaz bir ilişkisi olmalı. Küçükken ninesinden ya 
da dedesinden masal dinleyen çocukların sayısı 
hiç de az değildir. Masallar, torunlarla büyükler 
arasındaki bağı güçlendiren, asla unutulmayan 
ve anılarımızda pırıltılı izler bırakan sihirli birer 
yapıştırıcı gibidir. Geride kalan bir diğer şey ise 
mutluluk duygusudur. Rüyalar ise bambaşka bir 
konudur. Ama bazı rüyaların bir kısmından gayet 
güzel birer masal çıkabilir, öyle değil mi?
Filiz Özdem’in yazdığı, Fethi Yılmaz’ın resimlediği 
Mutluluk Hediyesi isimli kitap da işte tam olarak 

bu anlatıyor. 
İşin içinde bir 
büyükanne, 
bir torun, bir 
rüya-masal ve 
kaçınılmaz 
olarak mutlu-
luk var. 
Süslü Beri 
rüyaları öyle 
sever ki her 
sabah toru-
nuna sorar: 
“Eee Güğüm 
Hanım, ne 
gördün baka-
lım düşte dü-
nekte?” Oysa 
bazı sabahlar 

rüyalarımızı hatırlamayız. Öykümüzün kahramanın 
gönlü de konuyu bu şekilde kapatmaya elvermez. 
Böylece bir rüya uyduruverir ve başlar anlatmaya. 
Her masalda (ve elbette rüyada) olduğu gibi bura-
da da her şey mümkün. Uçan gemiler, suyun altına 
hapsolan kuşlarla gökte süzülen balıklar, sihirli altın 
meyveler, gözyaşları, kraliçeler, şövalyeler… Elbette 
yine her masalda olduğu gibi açgözlü bir kötü karak-
ter ile onun peşine düşen bir kahraman… Tüm masal-
lar gibi Mutluluk Hediyesi’nin de mutlu sonla bittiği 
söylemek gerek. 
Her zaman anneanneler, dedeler masal anlatacak 
değil ya, bu kez anlatıcımız bir torun. Her çocuk gibi 
onun da sonsuz hayal gücü, anlatacak sınırsız masalı 
var. Konu masallar ve rüyalar olunca kitabın gör-
selleriyle ilgili daha fazla beklentiye girdiğimi itiraf 
etmeliyim. Anneannenin salonunun üç sahnede de 
aynı açıyla kullanılması yerine, masala dair gönder-
melere daha fazla yer verilseydi, kitabın resimlerini 
“okuyan” küçükler için daha doyurucu olurdu. Ayna-
lı labirentte figürün hep aynı tarafının görünmesi ise 
masal kitabında bile olsa kafa karıştırıcı oluyor.
Öte yandan kitabın rüya gören ya da rüya hayal eden 
küçük okurlar için kendi masallarını uydurmaları 
konusunda ilham verici olacağını umabiliriz.

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Baskı kalitesi 

Mutluluk Hediyesi
Filiz Özdem

Resimleyen: Fethi Yılmaz
Yapı Kredi Yayınları, 32 sayfa

Rüyadan masala...
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Yazan: M. Banu Aksoy

Her zaman anneanneler, dedeler masal 
anlatacak değil ya, bu kez anlatıcımız bir 
torun. Her çocuk gibi onun da sonsuz hayal 
gücü, anlatacak sınırsız masalı var.
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şan çocukların hayatında merak ve şaşırma duygusu 
önemli bir yer kaplar. 
Sanırım biz büyüklerin de en büyük kayıplarından 
biri, merak ve hayret duygusunu yitirip her şeyi 
sıradanlaştırmamız. Oysa çocuklar uçan böceğe 
bakar şaşırır, yıldızları görür hayran olur, bir hayvanı 
görür hayret eder. Öğrendikleri her yeni şey, onların 
zihninde bir alanı aydınlatır ve dünyaya gelişlerinin 
anlamını tamamlar. Bu nedenle bilgi sayfaları ve on-
ların çocukların diliyle sunulması, dergimizde önem-
li sütunlardan birini oluşturmuştu.

DG: 41. sayıda “Ebe Sobe’de neler var?” (s.25) soru-
suna verilen bir yanıt var: Sevgi var, Oyun var, Bilgi 
var, Edebiyat Var… Okurlarının diliyle konuşan, on-
ların düşüncelerine yer veren bir dergicilik anlayışı 
var. “Çocuklar adına” değil; “çocuklar için ve ço-
cuklarla birlikte” konuşmayı amaçlayan bir yayın 
anlayışı var… Ülkemiz çocuk edebiyatıyla ilgilenen 
isimlerin yazıları, değerli ressamların resimleri 
var. Çocuk yayıncılığı birikimlerinin buluştuğu bir 
üretim alanı var… Güzelliğin, estetik duyarlılığın, 
sevginin, bilginin ve neşenim paylaşıldığı bir yol 
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i Sobelediklerini gülümseten  
bir dergi: Ebe Sobe

Söyleşi: Doğan Gündüz – Nihat Vuran

Ebe Sobe aylık çocuk dergisi, Türkiye’nin en büyük oyun halkasını kurmak için 
yola çıkmış nitelikli çocuk dergiciliğinde özel yeri olan bir dergi. Kasım 2001 ile 
Temmuz 2009 arasında toplam 72 sayı yayımlanmış.  Derginin Genel Yayın Yönet-
meni Nihat Vuran ile Doğan Gündüz Ebe Sobe üzerine söyleşti.

Doğan Gündüz: Ebe Sobe’de bilginin özel bir yeri 
var. Ferit Avcı’nın hazırladığı “İlginç Hayvan-
lar” köşesi hem özgün resimleri hem de seçilen 
hayvanların ilginçliğiyle oldukça davetkâr. Ha-
nife Azaklı imzalı “Büyüteç” bölümü ise konu 
başlıkları ve içeriğiyle okuyucunun merakını 
gıdıklıyor: “Hayal Dünyasına Açılan Sihirli Kapı: 
Oyuncak”, “Bakmak ve Görmek İçin Gözler”, 
“Kitabın Serüveni”, “Gemiler Nasıl Yüzer”, “Rüz-
gârı kucaklayan geniş kanatlar, Yel Değirmenle-
ri“ gibi. Çiğdem Gök’ün “Akıl Defteri” de günlük 
hayattan tadımlık bilgiler veren köşelerden bir 
diğeri. 
Ebe Sobe dergisinde “bilgi” keyifle öğrenilecek 
bir şekilde sunuluyor. Konuların seçimi kadar 
bu konuların nasıl aktarılacağına da özel bir 
dikkat gösterilmiş. Konunun seçimi ve sunumu 
çocukların öğrenimini için niye bu kadar 
önemli?
Niğhat Vuran: Bahsettiğiniz bu bilgi içerikli bö-
lümler, çocuklardaki merak ve keşif güdüsü için 
hazırlanmış bölümlerdir. Dünyadaki birçok şeyle 
ilk kez karşılaşan ve onu anlayıp öğrenmeye çalı-

Bu söyleşinin ilk bölümü önceki sayımızda yayımlanmıştır.
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arkadaşlığı var… Daha güzele 
ulaşmak için her zaman deği-
şimin, gelişimin ve yeniliğin 
arandığı bir çocuk merakı 
var… Paylaşılan bütün güzel-
likler ve bitmeyen bir oyun 
neşesi var bu dergide…
Bu yanıt aynı zamanda bir 
temenniyi, en iyisini yapmaya 
yönelik bir özlemi de barındı-
rıyor içinde. Bugünden geriye 
baktığınızda Ebe Sobe için ne 
düşünüyorsunuz? Keşke şunu 
da yapabilseydik ya da farklı 
bir şekilde yapsaydık diye içi-
nizde kalan bir şey oldu mu? 
NV: Ebe Sobe’ye katkı veren tüm yazar-çizerlerden 
her yaştan çocuk okurumuza kadar dokunabildi-
ğimiz herkesle samimi ve sevgi dolu bir oyun ar-
kadaşlığı hissi yaşadığımıza inanıyorum. Arkasında 
herhangi bir sermaye veya medya gücü olmayan 
bağımsız bir çocuk dergisi olarak, elbette ekonomik 
yönden imkânlarımız biraz kısıtlıydı. Sanırım en 
büyük imkânımız, her ulaştığımız insanla bölüp 
paylaştığımız samimiyetti. Ve bu soyut güç, başına 
“keşke” ekleyerek kuracağımız birçok dilekten daha 
değerliydi bizim için…
Doğrusu “keşke” lafını pek sevmem ve hayatın ger-
çekliğinde anlamlı bulmam. Fakat sihirli değnek 
niteliğinde bir “keşke” hakkımız olacaksa, Ebe 
Sobe’nin daha uzun yıllar ve çok daha fazla insana 
aynı samimi heyecanla ulaşmasını sağlayabilecek 
ekonomik imkânlarımız olabilseydi denilebilir. Bu 
dergilerin binlerce, on binlerce, yüz binlerce çocuğa 
ulaşıp onların her birinin kişisel gökyüzünde bir 
yıldız ışıldatması, bu ülkenin geleceğine daha güzel 
umutlar katabilir.

DG: 2007 yılının yaz ayında ayrıca “bir çocuk ya-
yınları ve okuma kültürü dergisi” olan Okyanus’u 
çıkarmışsınız. İçinde röportajlar, kitap tanıtımları, 
dünyadan çocuk kitapları, kitaplardan tadımlık 
bölümler ve eğlenceli okuma önerilerinin yer aldığı 
bu derginin o dönemde bir benzeri yok. “Kitapların 
renkli dünyasına çağıran” Okyanus’u çıkarmaya 
nasıl karar verdiniz? Kaç sayı yayımlandı? Niye de-

vam edemedi?
NV: Sonbaharda 2001’de Ebe 
Sobe ile başlayan çocuk ya-
yıncılığı serüvenimiz, 2004 
yılı sonrasında kitap yayıncı-
lığında Saklambaç Yayınları 
ve bazı kurumlar için hazırla-
dığımız çocuk yayın projele-
riyle adım adım büyüdü. 2007 
başlarında bu alanda gördü-
ğümüz ihtiyaçtan hareketle 
önce Ebe Sobe dergisinin ya-
nında çocuk yayınlarına özel 
bir “kitap eki” verme fikri 
doğdu. Sonra bütün çocuk 
yayınlarını buluşturacak ve 

çocukla ilgili tüm yetişkinlere kılavuzluk edecek ayrı 
bir derginin güzel olacağını düşünmeye başladık. Bu 
fikri paylaştığımız herkesin heyecanını ve destekle-
rini gördük. Böylece üç aylık periyotla yayınlanacak 
şekilde “Türkiye’nin ilk çocuk yayınları ve okuma 
kültürü dergisi” Okyanus, 2007 yazında aramıza 
katıldı.
Okullara, kütüphanelere ve anne babalara ulaş-
maya çalışan, bir satış kaygısı gütmeyen, çocuk 
yayıncılığındaki değerli yayınevlerimizin reklam 
destekleri sayesinde hızla yol alan bir dergi oldu 
Okyanus… Kış 2009’a kadar toplam 6 sayı yayımlan-
dı. 2001 krizi sonrasında Ebe Sobe doğmuştu ama 
2008’deki küresel ekonomik kriz, ne yazık ki yolu-
muzu kesti. Reklam gelirine dayalı ve satış amacı 
gütmeyen bir dergi olarak, kriz sonrasında yayınev-
lerinin daralan imkânları nedeniyle biz de yayına 
devam edemedik. Ardından 2009 yılında ben başka 
bir sektörde çalışmaya başlayınca bu işlere ara ver-
miş olduk.
Çalışmalarımıza değerli katkılar veren çok sevdiğim 
bir yazar-çizer dostum, birkaç ay önce Okyanus’un 
eski sayılarından biriyle karşılaşmış. Arayıp bana, 
“Bundan on iki yıl önce, bundan on iki yıl sonra-
sının yayınlarını çıkarmışız. İlk kez görmüş kadar 
heyecan verici” demişti. Zaman zaman karşılaştığı-
mız buna benzer güzel hatırlamalar, gerçekten hem o 
zamanlar hem de gelecek için mutluluk verici. 

DG: Haklısınız. Bunları duymak ne güzel. Yeniden 

Kasım 2020 | 43 



Ebe Sobe dergisine dönecek olursak, edebiyattan 
sanata, oyundan eğlenceye oldukça zengin bir içe-
riğe sahip Ebe Sobe toplam kaç sayı yayımlandı? 
Son sayısı ne zaman çıktı? 
NV: 2001’deki ilk sayısıyla doğan Ebe Sobe ile az 
gittik uz gittik, dere tepe düz gittik, 72 sayı ve 8 güz 
gittik. Bir de baktık ki bir çocuk kalbi kadar yol git-
mişiz. Arada yorulduğumuz zamanlar da oldu ama 
dünyanın en büyük coğrafyası çocuk kalbidir diye 
inandığımız için ebeleyip sobelemeye devam ettik. 
Gözümüz hep gökyüzünde olduğu için ya güneş ay-
dınlattı yolumuzu ya aydede ya yıldızlar...
Matematikte küçük bir sayı olsa da dergi “sayısı” ola-
rak –hele ki Türkiye’de bağımsız yayıncılık ve çocuk 
edebiyatını merkeze alan bir dergiyle– 72’nin içinde 
ne kadar çok şeyler yaşandığını oyun halkasına katı-
lanlar bilir. 

DG: İlk çocuk dergisi Mümeyyiz 1869’da yayımlan-
mış. Bundan sonra çıkan sayısız çocuk dergisi var. 
Kimisi yıllarca ayakta kalabilmiş kimisi birkaç sayı 
ancak çıkabilmiş. Yine de tüm bu dergiler çocuk 
dergiciliğinin önemli halkalarından biri olmuş. Ebe 
Sobe de öyle. Derginin çıkarılmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz. Söyleşimizi bitirmeden 
önce sizin eklemek istediğiniz bir konu var mı?
NV: Aradan yıllar geçtiği hâlde böyle güzel hatırlan-
mak ve Mümeyyiz ile başlayan çocuk dergiciliğinin 
bir halkası olarak bile anılmak, Ebe Sobe’ye emek ve-
ren herkes için büyük bir mutluluktur. Hem bu nazik 
iltifatınız ve güzel sorularınız için hem de yıllar önce 
doğuşuna tanıklık ettiğim İyi Kitap’ta bizi misafir 
etmenizden dolayı çok teşekkür ederim öncelikle…
Bu söyleşi vesilesiyle bir temennimi paylaşmak 
isterim. 2009’dan beri farklı bir sektörde çalıştığım 
için çocuk yayıncılığına biraz uzak kalsam da bunu 
bir ayrılık değil ara verme olarak gördüm yıllardır. 
“Teneffüs” molası biraz uzun sürmüş olsa da çocuk 
yayıncılığına yakın zamanda tekrar dönüş yapıp, 
dersimize ve sobelemeye devam etmek istiyorum 
nasipse. Buna dair bazı plan ve projelerimiz var. Adı 
veya biçimi değişse bile Ebe Sobe’de başlattığımız o 
duygularla kendi çocuklarım ve bu ülkenin çocukları 
için çocuk yayıncılığı alanında yine yeniden bir şey-
ler üretebiliriz umarım.
DG: Ne güzel olur, sabırsızlıkla bekliyoruz.  
Çok teşekkürler.

Okyanus Dergisi 
Saklambaç Basın Yayım, İstanbul, Sayı 1, Yaz 2007

Ebe Sobe Süreli Çocuk dergisi, Mihrimah Yayınları 
İstanbul, Yıl:8, Sayı:71, İlkbahar 2009

Okyanus dergisinde çıkan Fazıl Hüsnü  
Dağlarca söyleşisinden alıntılar: 

• Bütün yazılarımda, konuşmalarımda sürüp 
giden insan yakınlığı, insan çocukluğu hiç 
uzaklaşmaz benden… Gece ile gündüz gibi bir-
birimizin içinde yaşarız. Daha derinlemesine 
söylemek istersem, çok yazmam bundandır.
• Eskiden yazılı bir kâğıdı yerde görünce, kal-
dırıp yükseğe koyardık. Çocuk şiirlerimi kaldı-
rır yüksek bir yere koyarım.
• Çocuğun yetişme çağında okudukları, kirpik-
leri gibidir; gözlerinde kalır. Benzer olaylarda 
anımsar onları.
• Şairler ile çocuklar, iki kaçaktır. Anneleri 
babaları, öğretmenleri görmeden bütün ola-
nakları kullanırlar, buluşurlar. Kendi iç dünya-
larında öteki çocukları da kucaklamış olurlar.
• Her çocuk yepyeni bir imgelemdir. Bir ders-
likte altmış çocuk varsa, ‘kalem’ sözcüğü hep-
sinde başka başka bir imgelem duyurur.
• İnsan kumbara kutusu gibidir. Anlatılanlar 
içerde kalır, bizimdir.
• Sanıyorum ben içime başka bir eğitim yap-
tım. Sözcükleri öğrenmekle kalmadım, sözcük-
lerimizin hepsini içime ektim, birer fidan gibi 
ektim. Onlar çok uzun bir alanı, “ömrü” orman 
ettiler.
(“Çocukluğumla, gece ile gündüz gibi birbirimizin içinde yaşarız”, 
Söyleşi Burhan Eren, 
Okyanus Dergisi, Saklambaç Basın Yayım, İstanbul, Sayı 1,  
Yaz 2007, s.10-15)
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Hayatı
Majandalamayan

kalmasın!

Majanda 2021
Yıldıray Karakiya, 
M. Banu Aksoy
Başvuru / 8+

Hayatı
Majandalamayan

kalmasın!
Majanda 2021’de her ay hoşgörü, saygı gibi farklı bir evrensel değer 

teması ile buluşacaksınız. Bizi biz yapan değerler eşliğinde kendinizi daha 
yakından tanıyacak; yemek ve içecek tarifleri ile herkesi şaşırtacak; gündelik 
işlerinize mola verip, keyifli öyküler okuma fırsatı bulacaksınız. Majanda 2021 
herkesi ve özellikle, “Ben ajanda kullanmam, ânın tadını çıkarırım!” diyenleri 
sıradışı bir ajanda deneyimine davet ediyor, dönüp bakıldığında 
gülümseten anılara öncülük ediyor.






