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Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

Büyük Şef Uzun
Tüy’ün ardından

Çocuk ve gençlik edebiyatına çok yönlü katkıları ve
eserleriyle hepimizin tanıdığı Bilgin Adalı, çocukların
Bilgin Dede’si, 68 yıllık yaşamına sığdırdığı onca eseri
geride bırakarak geçen ay aramızdan ayrıldı.
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Safranbolu’da doğan Bilgin Adalı’yı
şahsen ya da yapıtlarından tanıyanlar
onun da Safranbolu kadar kendine
özgü biri olduğunu bilirler. Babasının mesleği sebebiyle çocukluğunda
farklı şehirleri dolaşan Adalı’nın yapıtlarında da bu çeşitliliğe rastlanması
tesadüfî değildir. Öykü, roman, şiir,
tiyatro oyunu ve deneme türlerinin
yanı sıra çeviri yapıtları ve belgesel
programlarıyla da tanınan Adalı’nın
bu çok yönlülüğü, yaptığı mesleklere
de yansımış, onun öğretim görevlisi,
yazar, çevirmen ve editörlük yapmasına da olanak vermiştir.
Çocukların onu bir yapıtındaki
kahramanın adı olan “Bilgin Dede”
olarak çağırdıkları, hatta İstanbul’da
özel bir tiyatro grubunun oyununda
Bilgin Dede rolünde izledikleri bilinse de Bilgin Adalı, içindeki haylazlık

ruhunu hiç yitirmeden yaşayabilenlerden, çocuklardan çok çocuk olabilenlerdendir. O yüzden amca, dede,
abi olmayı değil de en çok çocuk olmayı bilenlerdendir. Hayvanlardan
doğaya, destanlardan uzaya dair paylaşacağı çok şeyi olan Adalı’nın yapıtlarındaki konu ya da karakterler kim/
ne olursa olsun, o hep öğrenmeyi, merak etmeyi, sahip olunan değerlerin
farkında olup onları korumayı, onlar
için mücadele etmeyi anlatmıştır.
HAYVANLAR BAŞROLDE
Karakterleri hayvan olan pek çok
eserinden biri olan “Meraklı Karınca”
dizisinde, merak ettiği yerlere gitmek
için yollara düşen karınca Cimcim,
Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgelerine
gider; Bursa, Kuş Cenneti, Allianoi,
Bergama, İzmir, Efes, Pamukkale,

Dalyan, Demre, Antalya gibi tarihi
ve doğal güzellikleri olan yerleri, atalarından dinlediği öykülerle büyüyen
kırlangıç Kırla’nın ve diğer seyyah
arkadaşlarının rehberliğinde gezer.
Benekli ve Papi kitapları arkadaşlık ve dostluk üzerinedir; Benekli’de
Dalmaçyalıları tanıyan çocuklar,
Papi’de papağanlarla tanışırlar. Papi,
Adalı’nın ilk okulöncesi dönem kitabı olması açısından da diğer hayvan
öykülerinden farklıdır. Hayvanların
Abc’sinde ise alfabenin her harfi için
seçilmiş hayvanlar, çocuklara şiir dizelerinden zıplar, koşar, bağırır. Havşan Öyküleri kitabında karşımıza hem
havlayıp miyavlayan, hem de insanlar
gibi konuşabilen, okuma-yazma bilen,
resim yapan ve bilgisayar kullanabilen
bir tavşan çıkar. Çeviri yapıtlarında
da Adalı’nın hayvanları tercih ettiğini
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görürüz. Jack London’ın Beyaz Diş’i
ve Kenneth Grahame’in Söğütlerdeki
Rüzgâr’ında da karakterler yine hayvanlardır. Dünya çocuk edebiyatında
önemli yerleri olan bu iki yapıt farklı
çevirmenlerce dilimize kazandırılmış
olsa bile onları Adalı’nın sözcüklerinden okumak ayrı bir zenginliktir.
TARİH BİLİNCİ
Yapıtlarında ağırlıklı olarak rastlanan bir diğer tema ise tarih bilincidir. Gılgamış, Oğuz Kağan, Dede
Korkut, Troya, İlyada, Odeysseia ve
Çanakkale Destanı ile çocuklar tarihle çocukça kucaklaşırken, Barış
Çocuk ve Atatürk’te Kurtuluş Savaşı
bir çocuğun gözünden anlatılır. Tarihi konulara olan eğilimi çeviri yapıtlarındaki tercihlerinde de karşımıza
çıkar. Bir başka deyişle, Adalı’nın

çevirdiği kitaplarda hayvanlardan
sonraki tercihi söylencelerdir. Rodoslu Apollonios’un Argo Gemicilerinin Destanı, çocukları hem
Ertuğrul Firkateyn ile hem de
bu gemiyi bulmak için yapılan
sualtı dalışlarıyla tanıştıran
bir yapıttır. Adalı’nın, Sir
Thomas Malory’nin Kral Arthur, Merlin ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri isimli yapıtını gençler için
uyarlaması da benzer şekilde onun tarihe olan eğiliminin bir başka göstergesidir. Robin Hood uyarlaması da pek
çok kaynak içinden yeni bir seçki ve
düzenlemeyle Türkçeye kazandırdığı
yapıtlar içindedir.
GEÇMİŞ VE GELECEK
Adalı’nın yapıtlarında tarih temasının sadece geçmişi değil, geleceği de
kapsadığı dikkat çeker. Zamanda yolculuk olgusuyla birleşen geçmiş ve gelecek, kimi zaman “Zaman Bisikleti”
dizisinde olduğu gibi, tarihöncesi dönemlerde, kimi zaman da uzayın derinliklerinde karşımıza çıkar. Sevdiği
insanların isimlerini kurgusal karakterlerde de yaşatmayı seven Adalı’nın,
“Zaman Bisikleti” dizisindeki yolculuklara giderken yanına kızları Yağmur ve Damla’yı aldığını, hep birlikte
100 bin yıl öncesine gittiklerini ve o
dönemde yaşayan iki kardeşin yaptığı
buluşlara şahit olduklarını görürüz. O
dönemde yaşayan insanların neler
yaptıklarına, yaşam biçimlerinin tarih içinde nasıl gelişerek ilerlediğine,

“Zaman Bisikleti” dizisinin yanı sıra
“Çatalhöyük” dizisindeki yapıtlarında
da rastlarız. Benzer şekilde Aninna’nın
Serüvenleri de bizi on bin yıl öncesine taşır. Geçmişini arayan Aninna
karakteri ile çocuklar hem göç olgusuyla hem de klan yaşamıyla tanışırlar. Buzul Çağı, Eşek Klanı ve Tuzlu
Su Klanı isimli yapıtlarında da klan
yaşamı farklı yönleriyle devam eder.
“Atlantis’in Çocukları” dizisinde ise
fantastik bir kurgu bağlamında karşımıza çıkan tarih, geçmiş ve gelecek
arasında bir köprü rolünü üstlenir. Bu
dizide, çevre sorunlarına duyarlı olan
Tekin ve arkadaşlarının Atlantis’in
bilge yöneticilerinin yardımı ile temiz
bir dünya için mücadele etmelerini
izleriz.
Adalı’nın çok önem verdiği bilim
konusu geçmişe yapılan yolculuklarda
hep ön plandadır. Çocuklarla buluştuğunda ve tanıştığında kendini onlara
“Büyük Şef Uzun Tüy” olarak tanıtması, gündelik eşyaları kullanarak onları buluş yapmaları için teşvik etmesi
vb. yaklaşımları ile yapıtlarında olduğu kadar söyleşilerinde de çocukları
bilimsel düşünmeleri ve yaratıcı olmaları için teşvik etmesi şaşırtıcı değildir.
Bilim ve teknoloji konularının
vurgulandığı yapıtlarından bir diğeri
Dünyayı Kurtaran Çocuk’ta da bilimselliğin fantastik öğelerle birlikte yer
aldığını görürüz. Dinozorlar, uzay gemileri ve masal cüceleriyle birlikte yaşanılan serüvenler, Dünya Artık Daha
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Güzel’de tekboynuzların gizemli yolculuğu, “Elif ’in
Olağanüstü Düşleri” dizisinde Elif ’in düşlerinde geçmişi, bugünü ve yarını yaşaması, Genlerin Şifresi’nde
geçmişin rüyalarla anımsanarak geleceği şekillendirmesi, Uzaylılar Geliyor’da ise benzer şekilde, geleceğin ve geçmişin kapılarından geçilmesi Adalı’nın fantastik yaklaşımındaki öğelerden bazılarıdır.
SERÜVENSİZ OLUR MU?..
Yapıtlarında “serüven” olmazsa olmazlardandır.
Kitabın konusu eğer zamanda yolculukla yapılandırılmamışsa, o zaman Adalı’nın günümüzde geçen
bir olayı mutlaka ya coğrafi bir konumla ya da kültürel bir mirasla ilişkilendirdiği görülür. Gezgin’in
kahramanı Ege, Everest’ten Amazon Ormanları’na
düşsel bir yolculuk yapar, Sümbüllü Köşk’te Akıntı
Burnu’na giden çocukların bir köşkü, Zamana Açılan Kapı’da ise Hasankeyf ’i kurtarma mücadelelerine
tanık oluruz. Kariye Hazinesi’nde Can ve arkadaşlarının, İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından
fethedildiği günlerden kalma bir hazinenin peşindeki
kaçakçı şebekesiyle, Mezar Soyguncuları’nda ise yine
aynı karakterlerin bir kazı alanındaki mezar soyguncularıyla olan serüvenleriyle yol alırız. Bu yolculuklar
her ne kadar günümüzde gerçekleşse, geçmişe yapılmamış olsalar da aslında bizi yine tarihin sayfaları
arasında dolaştırırlar. Yani Adalı’nın yapıtlarında tarihten kaçış yoktur. Ve görürüz ki zamanda yolculuk
ister geçmişe isterse geleceğe doğru olsun, aslında
hep merak etmeyi, sahip olunan değerlerin farkına
varmayı, onları sahiplenmeyi ve onlar için mücadele etmeyi anlatmanın bir aracıdır. Her kitabında, tek
gerçekliğin içinde yaşadığımız gerçeklik olmadığını,
başka bir dünyanın da mümkün olabileceğini sezdirir
bize... Belki de söylemek istediklerinin hepsi Kaledibi
Sokağı’nda gizlidir, kimbilir. Adalı’nın otobiyografik
romanı olan Kaledibi Sokağı 1950’lerde Antalya’da
büyümeye çalışan bir çocuğu anlatır. Belki de hiç
büyümeyen o çocuğun neden haylaz olduğunun da
öyküsüdür bu.
Onu şahsen tanıyanlar bilirler, bu haylaz çocuk,
ağlayıp mızmızlık yapanları ve oyunbozanları hiç
sevmezdi. Bir de bir şeyi bilmeden ve araştırmadan
konuşanları... Bu fuar, onun şakalarından, şarkılarından, sorularından, eleştirilerinden ve umutlarından
mahrum olduğumuz ilk kitap fuarı. O aramızda yok
ama oyunlar her şeye rağmen devam ediyor, yaşam
da... Okurları ve sevenleri onun sorduğu soruları yanıtsız bırakmayacağı için Büyük Şef Uzun Tüy mutlu... O, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde çıktığı zaman
yolculuğunda balonlar, çiçekler, tekboynuzlular, masal cüceleri, krallar, kraliçeler, hayvanlar, kâşifler ve
mucitler ona eşlik ettiğinde de mutluydu... Çocuklar,
siz de mutlu olun, çünkü Büyük Şef Uzun Tüy güzel
yaşadı, ardında pek çok güzellik bıraktı. O artık dünyanın bir parçası...
Nilay YILMAZ

Anne,
Neden buradayım bilmiyorum.
Gözetmen bana bir yorgan, bir
yastık ve bir de defter verdi.
Bütün düşüncelerimi buraya
yazmalıymışım.
Öyle öğütledi...
Adımı da Peter koydular.
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Abla, abi adaylarının
dikkatine!..

Sema ASLAN

1001 Çiçek Kitaplar’ın yayımladığı Demek Abi Oluyorsun ve Demek Abla Oluyorsun, önemli
konuları konuşurken içine düştüğümüz fazla ciddi ve sıkıcı havadan bütünüyle uzak, yaratıcı ve
eğlenceli bir tarzda, abla/abi adayını eve gelecek yeni kardeşe hazırlıyor.
1001 Çiçek Kitaplar tarafından yayımlanan, Demek Abi Oluyorsun ve
Demek Abla Oluyorsun, aslında birbirinin hemen hemen aynı iki kitap. Çok
küçük farklar var ikisi arasında. Tahmin edersiniz, birinde abi olacak bir
çocuktan, diğerinde de abla olacak bir
çocuktan söz ediliyor. Geleceğin abisi
veya ablasına ait birkaç farklı cümleden başka, hikâye bütünüyle aynı.
Sanırım bunun, kız çocuk/erkek çocuk farkını dikkate alarak kitap satın
alacak olan ebeveynler için pratik bir
yöntem olduğu düşünülmüş... Özetle,
her iki kitapta da esas mesele eve yeni
bir bebek gelecek olması. Çocuğunuz
ister erkek ister kız olsun, itiraz edebilir bu yeni bebeğe. Zaten hikâye de
bu itirazlar üzerine kurulu. Zekice
ilerleyen diyalogları var, eminim çocuğunuz da siz de eğleneceksiniz bu
diyalogları okurken.
KARDEŞİMİ BEKLİYORUM
Öykü boyunca sıkmadan, ders vermeden, büyük laflar etmeden, ailenin
yeni bireyine yavaştan yer açıldığını
görüyoruz, ama bir yandan da –ki
bence bu çok anlamlı, çok yerinde bir
vurgu olmuş– annenin geçirdiği değişimi izliyoruz. Annenin bedeninin,
alışkanlıklarının, günlük rutininin nasıl değiştiğini izlerken, her şey
öylesine doğal ve öylesine
kendi ritmi içinde
anlatılmış ki…

YERELLEŞTİRME ÇABASI
Kitaplarda yer alan ve yine dikkatle
kurgulandığı duygusu uyandıran bir
diğer detay da gelecek olan bebeğin
cinsiyeti hakkında hiçbir ipucu verilmemesi. Kimi stereotiplerle koşullanmamızın önünü kesiyor böylece yazar;
kız çocuk kız kardeş ister, erkek çocuk
erkek kardeş gibi…
Kitaplarda dikkat çeken tek olumsuzluk bence, Türkçe çeviriden öte,

uyarlama yapılmaya çalışılmış olan
bölümler. Mesela, bebeğe isim düşünülürken Rıza ya da Ayşe isimleri öneriliyor ya da komşu amcanın adı Kaya.
Hikâyenin bütününde bir uyumsuzluk
yarattığı için bence bu “Türkleştirme”
ya da diyelim “yerlileştirme” dikkat
dağıttığı gibi, hikâyedeki sahicilik duygusunu da zedeliyor. Çünkü her ne kadar genelleştiremeyecek olsak da farklı
toplumların gündelik rutinlerinde,
yaşam ritimlerinde ve davranış kodlarında belirgin farklar olduğunu biliriz.
Dolayısıyla bu kodlarla alakasız görünen bir toplumsal grupta, bize ait gibi
duran bazı detaylarla hiç bize aitmiş
gibi durmayan başka bazı detayların
varlığı uyumsuzluk hissi yaratabiliyor.
Bilmiyorum ama çocuğuna Rıza ya da
Ayşe adını vermek isteyen bir adamın
karısı gebeyken streç pantolon giymez
gibi geliyor… Türkiye tekstil piyasası
hamile kıyafetlerini daha yeni keşfetti
ve bu ülkede birçok hamile kadın hamileliği bol giysilerle atlatıyor! Ya da
çocuklarımız sabah uyandıklarında
süt ve tarçınlı kurabiye ile beslenmiyorlar…
Bu çok da gerekli olmayan uyarlama çabası dışında son derece keyifli
olan kitaplar, geleceğin abi ve ablalarını bekliyor.

Demek Abla Oluyorsun
Marianne Richmond
Çeviren: Meltem Özdemir
1001 Çiçek Kitaplar, 32 sayfa

Demek Abi oluyorsun
Marianne Richmond
Çeviren: Meltem Özdemir
1001 Çiçek Kitaplar, 32 sayfa

Bence yazarın en büyük başarısı burada saklı. Anne olanın kendini çoğu kez
sarsıcı olabilen bu yeni döneme nasıl
hazırladığı anlatılırken, doğuran diğer
tüm diğer canlılar gibi olduğunuzu
fark ediveriyorsunuz. Büyük planlardan, büyük heyecanlardan ve büyük
soru işaretlerinden uzak, sükûnet
içinde çoğalan bir aile! Eyvah, eve
bir bebek daha geliyor, türünden bir
telaş ve kaygıya yer vermeden, sessiz
sakin geçirilen bir dönemin sonunda abi ağabeyliğine, abla da ablalığına hazır hale geliyor. Birinci çocuk,
daha en başından itibaren sürece dâhil
ediliyor, sohbetlere katılıyor, doktor
kontrollerine eşlik ediyor ve ne kadar
önemli bir görevin kendisini beklediği
konusunda önceden bilgilendiriliyor.
Bunlar, kardeş beklenen aileler için işe
yarayabilecek ipuçları işte.
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• Yazar Ödülü
• Müzisyen Ödülü
• Özel Ödül
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SAHNE, KOSTÜM VE IŞIK TASARIMI: M.Nurullah Tuncer
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(0216) 556 98 00
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İki reçete; biri hastalığa,
biri bencilliğe…

Şiirsel TAŞ

Hastalıkların kapıyı çalmaya hazırlandığı şu günlerde, hastalıkla başa çıkmaya dair ilginç bir
reçete sunuyor Tombik Ayı Hastalanınca. Benim! Hayır Benim! adlı kitap ise hayatta her daim
zorlu olabilen “paylaşma” meselesine güzel bir yaklaşım getiriyor.
Envai çeşit bulaşıcı hastalık sezonunu açmış bulunuyoruz. Nezle, soğuk
algınlığı, grip... Sızım sızım sızlamaca, ağız burun akmaca, öksürmece,
hapşırmaca... Kentin leş gibi havasını
teneffüs eden, kalabalık iç mekânlarda
karbondioksit narkozuna giren, ne
idüğü belirsiz ıvır zıvırla beslenen çoluk çocuk, hepimiz, sırtımızdan vurmaya hazır bilumum mikrobun bir
numaralı hedefiyiz.
EN İYİ REÇETE
Hastalığa zemin hazırlayan bu karanlık tablonun bir ucunda da tedavi
için avuç avuç kullandığımız ilaçlar
var. İşin ilaç kısmını bir kenara bırakırsak, hani pek çoğumuzun anadan
babadan görüp de uyguladığı, birbirine tavsiye ettiği bazı reçeteler vardır
ya, işte onlardan birini hatırlatmanın
tam sırası: Tombik Ayı ile arkadaşlarının reçetesi. Çocuklar, yetişkinler,
ayılar, porsuklar, her kim olursa olsun
ateşi çıktı mı, burnu akmaya başladı
mı aynı reçeteden fayda görüyor:
1- İlgi, şefkat (gün boyu)
2- Bir tas çorba (hazır çorba değil ama)
3- Nane limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha ha ha ha ha içine
hatmi çiçeği biraz tere otu katasın
aman ha ha ha ha ha hatta biraz tarçın bir tutam zencefil aman…
4- İyi bir uyku
Karma Wilson’ın yazıp Jane
Chapman’ın resimlediği, sıcacık bir
dayanışma öyküsü anlatan Tombik Ayı
Hastalanınca adlı kitapta buldum bu
reçeteyi. Reçetenin üçüncü maddesi
tam olarak yukarıdaki gibi değilse
de oldukça benzer. (Öyküde
baykuş, çalıkuşu ve karga
ormandan toplayıp getirdikleri şifalı otlardan bir çay
yapıp Tombik Ayı’ya içiriyorlar.) Bu çay-çorba
içme işinden çocukların pek

keyif aldığı söylenemez, ama hem kitabı okuyup hem de Barış Manço klasiğini dinletirseniz durum değişebilir.
BENİM! HAYIR, BENİM!
Dayanışma hali iyi güzel de, bir
de paylaşamama gerçeği var hayatta.
Günlük yaşamda koca koca pastaları
paylaşamayan yetişkinlerin, çocuklar
oyuncaklarını paylaşsın diye gösterdiği çaba tam seyirliktir. Üstelik çelişkiler yumağı bununla da sınırlı kalmaz.
Kendi çocuğumuza “Oyuncaklarını
paylaş da hep birlikte güzel güzel oynayın işte!” benzeri iç gıcıklayıcı laflar
eder, içini çeke çeke, “Oyuncağımı aldıııı!” diye gözünden yaş, burnundan
sümük damlayarak geldiğinde, “Bırak,
azıcık da o oynasın,” sözleriyle en uzlaşmacı tavrımızı takınırız. Lakin iş bir
başka çocuğun oyuncağını paylaşmamasına geldi miydi, “Onun oyuncağı
evladım, izinsiz almak olmaz, ister verir ister vermez,” lafını etmekten çekinmeyiz. Çocuklar bu ikilemle nasıl başa
çıkar bilmiyorum ama bana en makul
görünen, sorunu kendi aralarında
çözmeleri için (mümkünse kafa göz
yarmadan) benimsenen “Ne haliniz
varsa görün,” ya da pedagojik jargonla
ifade edecek olursak “Bu sorunu kendi
Tombik Ayı Hastalanınca
Karma Wilson
Resimleyen: Jane Chapman
Çeviren: Gülbin Baltacıoğlu
Pearson Yayınları, 40 sayfa

aranızda çözebilirsiniz, size güveniyorum,” yaklaşımı olmuştur.
Benim! Hayır, Benim! adlı kitap tam
da bu soruna parmak basıyor. Nazlı
ile Aslı ikiz olmasına ikizdir ama fiziksel özellikleri dışında birbirleriyle
en ufak bir benzerlikleri dahi yoktur.
Biri pembeyi sever, diğeri maviyi; biri
prenses olmaya öykünür, diğeri bisiklete binmeye bayılır. Tek ortak tutkuları, dolayısıyla da paylaşamadıkları,
oyuncak tavşan Uzun Kulak’tır.
Derken bir gün anneannelerine giderken ikizlerin “Sen taşıyacaksın, ben
taşıyacağım,” kavgasına kurban giden
Uzun Kulak’ın bir kulağı Aslı’nın, diğer kulağı Nazlı’nın elinde kalır; dolayısıyla Uzun Kulak da ortada kulaksız
kalakalır. Anneanne bir plastik cerrah
becerisiyle kulakları yerine dikerken,
çocuklar Uzun Kulak’la kimin hangi
günler oynayacağını kendi aralarında
belirlemek için bir takvim hazırlamaya
koyulur.
Biri şifa niyetine, diğeri “Neyi paylaşamıyorsunuz çocuğum?” diye sormak yerine okuyabileceğiniz iki hoş
öykü. Alın yanınıza en sevdiği –artık
ayı mıdır, köpek midir, tavşan mıdır her neyse– oyuncağını, kanepede
mağaramsı bir ortam yaratın, örtün
“batti”yi bacaklarınızın üstüne, hafifçe
tokuşturun ıhlamur çayı fincanlarınızı
ve başlayın okumaya...
Benim! Hayır, Benim!
Rachel Bright
Çeviren: Gülbin Baltacıoğlu
Pearson Yayınları, 32 sayfa

Bu kitaplar bi acayip!

Nazan ÖZCAN

Türkçede pek bilinmese de yayımlanmış bir sürü “komik” kitabı olan Amerikalı yazar Dan
Gutman’ın kaleme aldığı “Bizim Okul Bi’Acayip” serisini kaçırmayın. “Okuldan nefret ediyorum,”
diyecek kadar açık yürekli A. J.’nin okul maceraları gerçekten komik ve yaratıcı.
Sizi bilmem ama kazık kadar kadın
ya da adam olduktan sonra bile üniversiteyi, olmadı liseyi, daha da fenası
ilkokulu, yani toplamda öğrenci olmayı özleyenleri biraz tuhaf bulurum.
Hatta biraz ürpertici! Sanki dünyanın
en güzel günlerini ve vakitlerini orada
geçirmişler gibi, bir de “Ahhh ah, keşke
okulda olsaydım şimdi!” diye ah vah ettiklerini gördükçe, içlerindeki çocuğu
öldürmeleri için yakarasım gelir. Tahmin ettiniz ama ben de itirafımı yapıp
kurtulayım: Okuldan ve derslerden nefret ediyorum!
Bir kez daha öğrenci
olmak mı, bırrr evlerden uzak!
Te kt ipl e ş t i r i l mek,
ezberlemek, iyi ve örnek
öğrenci olmak
için az mı zapturapt altına alınmaya çalıştık? Takıntılı, kendilerini en
iyi gören öğretmenler
tarafından disipline edilmek için az mı uğraşıldık!
İlgi alanımız olmayan ya da sevmediğimiz abuk subuk ne kadar ders
varsa öğretilmeye çalışılmadı mı? İşte
tam da bu yüzden okulu sevmem. Tıpkı bizim A. J. gibi... Aaa, tabii siz A.
J.’yi tanımıyorsunuz, sorun değil, şimdi tanışırsınız. A. J., Dan Gutman’ın
“Bizim Okul Bi’Acayip” kitaplarının
en baş kahramanı. Kendisi minik ama
aklı kocaman. Güzel güzel sorular soruyor. Bir de okulu sevmiyor. Kitabın
ilk cümlesinden çok net anlaşılıyor:
“Adım A. J. ve okuldan nefret ediyorum.” Ne kadar akıllı ve açık sözlü bir
çocuk değil mi? İkinci cümlesi şöyle
devam ediyor: “Bana sorarsanız, okulda çocuklara okuma ve yazma öğretmemeliler. Matematik de öğretmemeliler. Bence bisiklet üzerinde numaralar

yapmayı öğretmeleri gerek. Ben bunu
öğrenmek istiyorum. Ama öğretmenim
Bayan Daisy nedense okuma, yazma ve
matematiğin çok önemli olduğunu düşünüyor.” Aynı bizim öğretmenler!
EĞLENCELİ ÖĞRETMENLER Mİ?..
Ama doğruya doğru, A. J. bizden
daha şanslı bir çocuk. Öncelikle çok
komik ve eğlenceli arkadaşları var.
Gerçi çok bilmiş Andrea ve her bir
şeye ağlayan Emily onu sinir ediyor ama onlar olmasa kitabın, pardon okulun da pek
tadı olmaz doğrusu.
A. J.’nin bizden çok
ama çok şanslı olduğu bir konu
daha var: İnanmayacaksınız
ama öğretmenleri! Öğretmenler
hakkında pek iyi
şöyler söylemek
istemem ama bunlar gerçekten hoş!
Mesela bir tane kütüphaneci Bayan Roopy var. “Bizim
Okul Bi’Acayip”in ilk kitabı Dersimiz Şamata’nın da kahramanlarından.
BİNBİR SURAT BAYAN ROOPY
Bayan Roopy enteresan bir kadın.
Kütüphaneye gidince her seferinde
başka biri çıkıyor karşınıza. Mesela
Bayan Roopy’ye benzeyen bir George Washington ya da yine Bayan
Roopy’ye benzeyen bir Neil Armstrong. Bayan Roopy inkâr ediyor elbette bunların kılığına girdiğini, ama
bizim acar beşli yer mi? Fakat sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Bizim,
derslerden ve kitaplardan nefret eden
A. J., kütüphaneden bisiklet kitapları
alıyor! Bu yazar pek akıllı canım!
Sonra kitabın ikinci bölümünde
başka bir öğretmenle tanışıyoruz.
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Resim öğretmeni Bayan Hannah. Bayan Hannah, internetten satın aldığı
tencere tutacaklarından yaptığı elbiseyi giyip gezecek kadar normal, öyle
diyelim. Bütün her şeyi biriktiriyor ve
bir şeyleri çöpe atmak bir yana, çöpleri toplayıp sanat eserine dönüştürüyor. Tabii ki de A. J. ondan hiç ama
hiç hoşlanmıyor. Bir dakika, A. J.’nin
her şeyden nefret ettiğini nereden çıkardınız ki?! Bakın, ne diyor çocuk:
“Örneğin futboldan nefret etmiyorum.
Kaykaydan nefret etmiyorum. Canavar
filmlerinden nefret etmiyorum. Özellikle canavarlar arabaları filan ezdiğinde.”
Bayan Hannah nasıl bir yol buluyor
dersiniz?
Dan Gutman, küçük numaralarla
çocukların yaratıcılıklarının nasıl ortaya çıkarılabileceğini, her çocuğun
kendine özgü olduğunu ve o kendine
özgülükle çok daha yaratıcı olabileceğini son derece eğlenceli bir dille ortaya koyuyor. Tabii ki Jim Paillot’un çok
sevimli çizgileriyle birlikte. 21 tane kitabı olan “Bizim Okul Bi’Acayip” serisinin Türkiye’de şimdilik ikisi yayında.
Gerisini de hevesle bekliyoruz...
Bizim Okul Bi’Acayip - Dersimiz Şamata
Dan Gutman
Resimleyen: Jim Paillot
Çeviren: Andaç Oral
Epsilon Yayınları, 152 sayfa
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Günlük endişelere
hayat kurtaran çözümler...

Ecem Nida DİNÇTÜRK

“Küçük Endişeler Dizisi” bir çocuğun karşılaşması çok muhtemel olan sorunları ve günlük
kaygıları, gene bir çocuğun gözünden gayet sıcak ve gerçekçi tarzda anlatıyor. Ancak bu gerçekçilik
eğlenmeyi engellemiyor, ayrıca sorunlara yönelik küçük tavsiyeler hayat kurtaracak cinsten…
Kabul edelim ki çocuk olmak her
zaman göründüğü kadar kolay değildir. Ayak uydurmanız gereken birçok
durum, başa çıkmanız gereken problemler, yakanızdan bir
türlü düşmeyen “büyümek” dedikleri şu şey
ve buna karşılık oyun
oynayarak geçirmek
istediğiniz
saatler
vardır. Kahramanımız
Fred de tam olarak çocukluğun bu sancılı evresinde. Size önce Fred’i
tanıtmak isterim: Fred
Baramin sekiz yaşında ve Senu Sokak’taki apartmanda annesi Magali ile
beraber yaşıyor. Ne var ki Magali’nin
işleri oldukça yoğun ve her zaman
Fred’in yanında olamıyor. Bu yüzden
Fred yaşıtlarına göre, sorunlarıyla
daha çok kendi başına mücadele eden
bir çocuk, ama bu durum onun “çocuk
olma” hakkını asla elinden almıyor.
Bu arada söylemeyi unuttuk: Fred,
Erdem Yayınları’nın “Küçük Endişeler
Dizisi”nden çıktı geldi aramıza. Geçen
ay aynı yayınevinin “Erdemli Davranışlar Serisi”ni tanıtmıştık hatırlarsanız, iki seri de aslında aynı minvalde.
Yine bir çocuğun gelişim sürecinde
karşılaşması çok muhtemel olan sorunlar ve çözüme ulaşmak için verilen
“tavsiyeler” ile karşı karşıyayız. Tek
fark, “Küçük Endişeler Dizisi” daha
gündelik sıkıntıların peşinden gidiyor ve tavsiyeler noktasında doğrudan
okuyucusunu muhatap alarak pratik
bir üslupla akıl veriyor.
AMANDİN’İN FARKI
Fred ve annesi herkesin birbirini
tanıdığı ve birbirine yardım etmekten
keyif aldığı samimi bir apartmanda
yaşıyor. Fred’in en sevdiği komşusu ise
aynı zamanda en yakın arkadaşı olan
Mulu. Serinin kitaplarından Farklı
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Arkadaşım, Fred’in yeni ve “farklı”
arkadaşı Amandin ile tanışmasının ve
devamında “farklılıklara” dair değişen
fikrinin öyküsünü anlatıyor. Adıyla içeriğine dair
iyi bir ipucu veren
kitap, görmeye pek
alışık olmadığımız,
bu nedenle de karşılaştığımız zaman ne
yapacağımızı bilemediğimiz bir duruma değiniyor:
Down Sendromlu kişilerin varlığına.
Fred’in bu durumla tanışması, hiç
görmediği kuzeni Amandin’in davetsiz bir misafir olarak aniden hayatına girmesiyle gerçekleşiyor. Fred,
Amandin’in “farklı” biri olduğunu
sezdiği ilk andan itibaren ondan pek
hoşlanmıyor. Üstelik Amandin’in annesi bu özel durumu Fred’e açıklamak
için Down Sendorumu’nu en anlaşılır
ifadelerle anlattığında da Fred’in tutumu kırılmıyor. Ta ki o, Amandin’i
“farklı” bir arkadaş olarak kabullenene
kadar. Başlarda utandığı ve kendinden
uzak tutmak istediği Amandin’den
farklılığın keyifli bir şey olduğunu öğrenen Fred, bu farklılık halini o kadar
iyi kavrıyor ki “Artık Amandin’i tanıdım ya, bundan böyle hayatta karşıma
farklı arkadaşlar çıkarsa ben de farklı
olacağım,” diyor. Kitap, tavsiyeler noktasında Down Sendromu’ndan y o l a
çıkarak tüm engellilik hallerine atıfta bulunuyor. Esas
olarak, engelliler karşısında
neden tedirgin olduğumuzu
anlatarak aslında kendimizle yüzleşmemiz ve durumu
tanıyarak üstesinden gelebilmemiz için bir fırsat yaratıyor.
Serinin bir diğer kritik kitabı ise Eyvah Herkes

Tartışıyor. Gündelik sıkıntılar arasında oldukça insani bir reaksiyon olarak
kavgalar üzerinde duran öykü, Fred’in
Mulu ile arasında geçen tartışmanın
anlamsız bir şekilde büyüyüp tüm
apartmanı birbirine katması üzerinden yürüyor. Apartmanda keyifler
iyice kaçmaya başladığında Mulu da
Fred de yersiz inatlaşmalarından vazgeçip, “konuşarak” aralarındaki sorunu çözüyorlar. Kitap, kavganın apansız
bir patlama anı olduğunu ve bu kavgaların esasında, uzun zamandan beri
farkında olmaksızın hissedilenlerin
dışavurumu olduğunu açıklıyor.
ANLAŞAMAMA HAKKI…
Tavsiyeler kısmında ise kavga etmenin normal ve hatta bazen gerekli
bir şey olduğunu anımsattıktan sonra, sıklıkla unuttuğumuz o iki kritik
noktayı öne çıkartıyor: herkesin aynı
olması gerekmediği ve herkesin birbirini sevmek ya da birbiri ile anlaşamak
zorunda olmama özgürlüğü.
Eyvah, Arkadaşım Bilgisayar Bağımlısı ise Fred’in, sevgili arkadaşı
Mulu’yu bir bilgisayar oyununa kaptırışı ile son zamanlarda iyice yaygınlaşan bilgisayar “bağımlılığı” sorunu
ele alınıyor. Neyse ki mevzu bizim
alışık olduğumuzdan çok daha sancısız bir şekilde mutlu sona eriyor ve
Fred Mulu’yu teknolojinin pençesinden kurtarıyor. Kitabın hayati noktası

şüphesiz ki yine tavsiBu üç kitabın haricinde seri, uzun detayları atlamamanız gerektiği gibi
yeler sayfası. Öncelikle bir yaz tatilinden sonra tekrar okula birçok farklı konuda pratik bilgi içeakıllıca bir duruş sergi- dönecek olduğunuzda okul tempo- riyor. İşte tam da bu sebepten Erdem
leniyor ve okura bilgi- suna uyum sağlamak için neler yapa- Yayınları içeriklerini böyle dolu dolu
sayardan tamamen bileceğiniz, evcil hayvanınız ortadan
vazgeçmek
gibi kaybolursa yapmanız gerekenler, aile- ördüğü kitaplar ile sosyal ilişkileri
gerçekçi olmak- den birisi işsiz kalırsa bunun ne anla- sağlıklı ve özgüven sahibi bireyler yetan uzak bir tek- ma geldiği ve sizi nelerin beklediği ya tiştirmeyi kendine iş edindiğini hissetlifle gelinmiyor. da bir davet vermek isterseniz hangi tiriyor.
Pek çok koFarklı Arkadaşım
Neden Herkes Tartışıyor? Eyvah, Arkadaşım Bilgisayar Bağımlısı!
nuda olduğu
Fanny Jolly
Fanny Jolly
Fanny Jolly
gibi bilgisayar
Resimleyen: Claire Franek
Resimleyen: Claire Franek
Resimleyen: Claire Franek
kullanımı konuÇeviren: Egemen Demircioğlu Çeviren: Egemen Demircioğlu
Çeviren: Egemen Demircioğlu
sunda da çocuk
Erdem Yayınları, 48 sayfa
Erdem Yayınları, 48 sayfa
Erdem Yayınları, 48 sayfa
ebeveynleriyle işbirliği yapmaya çağrılıyor.
Yedi kitaplık bu seride içerikle çizimlerin bir araya getiriliş biçimi de
dikkat çekici. Diyalogların metinler
arasında değil de Claire Franek’in başarılı çizimlerinin içinde yer alması,
dinamik bir okuma deneyimi sağlayarak okuyucusunu ayık tutuyor. Serinin hitap ettiği yaş grubunun ciddi bir
dikkat dağınıklığı problemi olduğunu
anımsarsak da bu iyi bir haber.

Acının gölgesinde
yaşamak üzerine…

Kutlukhan KUTLU

Belçika asıllı dünyaca ünlü barış karikatüristi Michel Kichka’nın İkici Kuşak - Babama
Söylemediklerim adlı otobiyografik çizgi romanı, Nazi soykırımının gölgesinde yaşanan bir
çocukluğu, baba-oğul ilişkisi merkezinde, mizahi, dokunaklı ve yer yer eleştirel bir dille anlatıyor.
İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan büyük soykırım üzerine bugüne
kadar çok sayıda öykü yazıldı, çizildi ve filme çekildi. Muazzam sayıda
Yahudi’nin, Roman’ın, eşcinselin ve
Nazilerin kendilerinden “aşağı” gördükleri daha nice insanın ortadan
kaldırılışı, ortadan kaldırılmayanların
ise çektikleri büyük acılar ve ruhlarında açılan onarılması imkânsız yaralar
farklı farklı açılardan ele alındı. Bazen
tek tek insanlara, bazen de koca koca
topluluklara mercek tuttu bu öyküler.
Fakat Holokost’a Michel Kichka’nın
çizgi romanının yaklaştığı açıdan yaklaşan pek bir film, kitap ya da çizgi
roman gördüğümü hatırlamıyorum.
Çünkü Kichka meseleyi mizahi tonları da bulunan bir çizgi romanda ele

almakla kalmıyor; o müthiş acının
gölgesinde büyümenin zorluklarına
da odaklanıyor ve bu anlamda kitabını
babasıyla yaşadıkları konusunda “içini
döktüğü” bir itirafnameye çeviriyor.

ACIYA KARŞI MİZAH
Michel Kichka’nın babası, gençken
Holokost’ta bütün ailesini kaybetmiş ve kendisi Nazi kamplarından kıl
payı sağ çıkmış olan Henri Kichka.
Belçika’da Holokost tanığı Yahudilerin
önemli sözcülerinden biri. Adı “Kampların Karanlığında Yitip Giden Bir
Gençlik” olarak tercüme edilebilecek
bir otobiyografik kitabı da bulunuyor.
Henri Kichka, kamplardan canlı
çıkmış çıkmasına ama Holokost’un
ruhunda derin yaralar açtığı kesin:
Geçmişindeki o feci olayların anısı
yakasını bir an bile bırakmıyor; çorba
içmekten tutun da çocuğunun okuldaki başarısına tanık olmaya kadar her
şey ona bir şekilde Nazilerin elinde
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çektiği acıları hatırlatıyor. Bu durumla
başa çıkmak için farklı yollar bulmuş.
En başta da işi sık sık mizah konusu
yapmak geliyor: Hem yaşadıklarını
hem de onların suçlularını gülünçleştirerek, sürekli karanlık anıların bombardımanı altındaki zihninin dizginlerini biraz olsun kendi eline geçiriyor.
SOYKIRIMA DAİR…
Elbette çetin olduğu kadar, etraftan soyutlanması da neredeyse
imkânsız bir mücadele bu. Nitekim
Henri Kichka’nın çocukları, babalarının geçmişinin ezici ağırlığını ister
istemez her an kendi üstlerinde de
hissediyorlar. Bir noktada Michel ile
ablası Hannah sohbet ederlerken, küçükken babalarına daha fazla acı çektirmemek için kendi isyanlarını hep
bastırdıklarını, babalarının kamplarda
çalınan ergenliğiyle birlikte kendilerinin de ergenliklerini yaşama haklarının ellerinden alındığını söylüyorlar.
Evet, bir yandan bir gücenikliğin
ifadesi bu: Michel Kichka, babasının
acısının kendi hayatlarındaki birçok
şeyi ezip geçişine isyan ediyor; yatılı
okula gönderilmiş olmaya, ailedeki
bir ölüm için bir araya geldiklerinde
bile ölen kişi için çekilen acı yerine
babasının geçmişindeki acıların konuşulmasına... Ayrıca Kichka babasının
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tüm hayatını bu acı üzerine kurmasının, özellikle emekliliğinde toplama
kamplarına tanıklık gezileri düzenlemesiyle birlikte, giderek hayatında
başka bir şeye yer bırakmamasının,
hatta kendi kuşağından diğer insanların acılarını küçümsemeye başlamasının da altını kalın kalın çiziyor.
Öte yandan, elbette Holokost’un
açtığı yaraların genelde düşündüğümüzden de derine indiğini gösteren
bir gerçek hikâye bu aynı zamanda.
Nitekim kitabın bir yerinde “ikinci kuşak”tan birinin intiharı üzerine
yazarın bir arkadaşı, “Bir Holokost
kurbanı daha!” diyor. “Öylesine şok
altındaydım ki arkadaşımın bu sözlerine önce önemsemedim,” diye yazıyor
Kichka, “İkinci Kuşak sendromundan
söz edildiğini evvelce duymuştum.
Kendim güvende miydim acaba?”

da zor bir iş. Fakat Kichka’nın kitabında mizah, yazarın kendisinden de
öte, karakterlerin kullandığı, onların
sırtını yasladığı bir araç, dolayısıyla insanın içine işleyen bir tarafı var.
Tüm bu özellikleriyle İkinci Kuşak,
dokunaklı bir kişisel öykü üzerinden
Holokost’a yeni bir pencere açmasıyla Art Spiegelman’ın başyapıtı Maus’u
biraz hatırlatan, ama nihayetinde çok
farklı çizgide, ustalıklı bir çizgi roman.
İkinci Kuşak - Babama Söylemediklerim
Michel Kichka
Çeviren: İzel Rozental
Gözlem Basın Yayın, 112 sayfa

SAMİMİ BİR İTİRAFNAME
Michel Kichka’nın, sadeliği ve yumuşaklığıyla dikkati çeken, doğduğu
ülke olan Belçika’nın “temiz çizgi”
geleneğine yakın duran kareleri, bu
iç burkan itirafnamenin samimiyetini
ve hüznünü çok iyi yansıtıyor. Mizahını da. Holokost gibi muazzam bir
acıyı öykülemek bile kendi başına hassas bir işken, bu acıya bir de mizahın
penceresinden bakmak şüphesiz daha
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Maceradan maceraya
koşan ödüllü romanlar

Şadiye NARİN

Tudem Edebiyat Ödülleri’nin 2011 yılındaki teması romandı. “Roman Yazın” başlığı altında yapılan
yarışma sonucu ödül alan kitaplar raflardaki yerini aldı. Koray Avcı Çakman, Zehra Tapunç ve
Dursun Ege Göçmen’i tekrar tebrik ediyor, çocukların bu kitapları severek okumasını diliyoruz.
Tudem Yayınları 2002’de kültür yayıncılığına başladığından bu yana pek
çok nitelikli çocuk ve gençlik kitabı yayımlayarak eğitim yayıncılığının yanı
sıra bu alanda da rüştünü ispatlamış ve
Türkiye’de bu alanda ilk beşe girmeyi
başarmış yayınevlerinden biri.
Türkiye’de okul öncesi de dâhil olmak üzere çocuk ve gençlik edebiyatına 500’den fazla kitapla büyük bir
katkı sağlamış olan yayınevinin kurulduğundan bu yana her sene farklı bir
tema ile düzenlediği bir de ödüllü yarışması var: Tudem Edebiyat Ödülleri.
Yayınladıkları kitaplarla Türkiye’de çocuk ve gençlik edebiyatında bir fark ve
farkındalık yaratmayı amaçlayan yayınevinin edebiyat ödülü için de aynı
amacın gözetildiği söylenebilir.
Nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı
eserlerinin çoğalıp yaygınlaşmasını ve
bu alanda emek veren yazar, çizerlerin
desteklenmesini amaçlayan Tudem
Edebiyat Ödülleri, ilk verildiği yıldan
bu yana, yani on yıldır, her sene başka bir başlık altında düzenleniyor. Her
sene farklı bir tema seçilerek dağıtılan
bu ödüllerin seçici kurul üyelerinin
hepsi kendi alanlarında uzman insanlardan oluşuyor. Bunun en güzel örneklerinden biri, 2005 yılında “Perde
Kapanmasın” başlığı altında yapılan ve
teması çocuk tiyatrosu oyunları olan
yarışmanın seçici kurulundaki Yıldız
Kenter, Rutkay Aziz, Can Gürzap vb.
isimler olsa gerek. Bu isimlerin yanı
sıra her yıl farklı bir başlıkla açılan
yarışmanın seçici kurulunda edebiyat
dünyasından, özellikle çocuk ve gençlik edebiyatı dünyasından tanıdığımız
Yalvaç Ural, Behiç Ak, Görkem Yeltan
gibi isimler de yer alıyor.
Tudem Edebiyat Ödülleri’nin 2011
yılındaki teması romandı. Bu yazıda,
“Roman Yazın” başlığı altında yapılan
yarışma sonucu ilk üçe giren kitaplardan bahsetmek istiyorum.
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KÜTÜPHANEDEKİ SIR
Bu kitaplardan ilki, Dursun Ege
Göçmen’in Bilmecenin İzinde Maceranın Peşinde adlı romanı. Dursun
Ege Göçmen, 2011 Tudem Edebiyat
Ödülleri’nde bu kitapla üçüncülük
ödülü almış.

Ozan’ın ve dört arkadaşının yapmaları gereken bir ödevin peşinde yaşadıkları macerayı anlatıyor Bilmecenin
İzinde Maceranın Peşinde. Türkçe dersinde öğretmenleri Ozanların sınıfından bir kitap okuyup özetlemelerini
istiyor, ne var ki bütün sınıfın ödevi
internetten indirdiğini anlayınca, hepsinden şehir kütüphanesine üye olmalarını ve oradan alacakları bir kitabı
okuyup ödevlerini yeniden yapmalarını istiyor. Macera işte böylece başlamış oluyor. Çocuklar, kütüphanedeki

kitapların içinde kendilerine yazılmış,
bir bulmacayı çözmeye çağıran notların peşinde yaşadıkları maceradan
hayata dair pek çok şey öğreniyorlar.
Hepsi aynı sınıfta olmasına karşın birbirlerini pek de sevmeyen bu beş arkadaş, yaşadıkları maceranın sonunda
hem birbirlerini hem de kendilerini
daha iyi tanıyorlar.
Dursun Ege Göçmen’in Bilmecenin
İzinde Maceranın Peşinde isimli romanı günümüzde artık modası geçmiş bir
alışkanlık olan kütüphaneye gitmeyi
tekrardan hatırlatıyor ve hatta belki de
öğretiyor şimdiki çocuklara.
Bulmacanın sonunda kendilerine
vaat edilen dünyanın en büyük sırrı ise
belki de hepimizin bildiği ama zaman
zaman unuttuğu bir şey; “İnsan oğlu
çeşit çeşit, beş parmağın beşi bir mi?”
EFES’TE İKİ GENÇ
“Roman Yazın” temalı yarışmada
ikincilik kazanan roman ise Zehra
Tapunç’un Tapınağın Sırrı. Ailesinin
bütün fertlerini kaybettikten sonra,
yaşadıkları Naxos adasından göçerek Efes’e gelen iki gencin, Kares ile
Melissa’nın başlarından geçenler anlatılıyor romanda. Naxos’tan ayrılırken
Efes’e gitmeye karar vermelerinde iki
olay etkili oluyor. Birincisi, evlerinde
konuşulan dilin adadakilerin dilinden ayrı olması ve ailelerinin Naxos’a
başka bir yerden gelmiş olduğunu

düşünmeleri. Öbür nedense Kares’in
dört yaşındayken gördüğünü hatırladığı, dedesine ait çizimlerin Efes’e ait
olduğunu düşünmesi. Melissa’nın isteksizliğine karşın bu yolculuğa karar
veriyor ve Efes’e geliyorlar. Yeni bir
hayat kurmak kadar, ailelerinin geçmişini öğrenme arzusu da onları bu
maceraya atılmaya yönlendiriyor.
Efes’teki ilk günlerinde, bir Mısır
gemisinden inen kendi yaşlarında bir
kızla, Anabis’le tanışırlar. Tapınağa
gidip bundan sonraki hayatını orada
geçirmek istediğini söyleyen Anabis’in
bir şeyleri sakladığı açıktır, ama özellikle Kares’in ona yardım etmek istemesi üzerine birlikte hareket ederler.
Kısa bir zaman sonra tapınağa gelenlere rehberlik yapan Rufus isimli bir
Efesli gençle de kaynaşırlar. Ne var ki
Kares ve Melissa’nın çözmeleri gereken
tek sır Anabis’in sırrı değildir. Efes’te
yaşayanların büyük bölümünün kendilerine karşı tuhaf bir tavrı vardır.
Düşmanca, lanetlenmiş birilerini görmüş gibi davranmaktadırlar onlara.
İç içe geçmiş sırların yarattığı merak duygusuyla bir çırpıda okunan
Tapınağın Sırrı, aynı zamanda, farklı
olmak konusunu da romanın derinlerinde işliyor. O yaşlarına kadar tanıyıp
bildiklerinden çok farklı ve çeşitli insanlarla tanışmanın heyecan ve korkusunu aynı anda duyuyor romanın
kahramanları.
DEĞİŞEN HAYATLAR
2011’de yapılan yarışmanın dereceye giren son kitabı ise Koray Avcı
Çakman’ın Almarpa’nın Gizemi adlı
romanı. Çakman, Almarpa’nın Gizemi
ile birincilik ödülünü kazanmış. Bu romanda, şehirde yaşayan bir çocuk olan
Kaan’ın babasının işten kovulmasıyla

değişen hayatı anlatılıyor.
Hayatı birdenbire değişen Kaan’ın yeni hayatına
doğru yol aldığı trende
başlıyor hikâye. Tren yolculuklarını çok sevmesine
rağmen, babasının yeni
işinden dolayı şehirden
küçük bir kasabaya taşınan
Kaan, arkadaşlarından ve
okulundan ayrılmak zorunda kaldığı için mutsuz. Yeni başlayacağı hayat, yeni bir okul, bu yeni
okuldaki çocuklar, hepsi
onu korkutuyor. Ya onu sevmezlerse, ya hiç arkadaş edinemezse
diye düşünüyor, trenin camından dışarıyı izlerken.
Ama hiçbir şey düşündüğü gibi
olmuyor; kasabayı, yeni evlerini, yeni
okulunu seviyor, yeni arkadaşlar ediniyor ve onlarla birlikte hayatının en
büyük macerasını yaşıyor.
Yeni arkadaşlarının, deniz kenarında tek başına yaşayan, çocuklara sürekli hikâyeler anlatan ve kuşları çok
seven Kuşçu ile Kaan’ı tanıştırmalarının ardından macera başlıyor. Kuşçu
bir gün çocukları teknesiyle Dalyan’a
karetta karetta’ları görmeye götürüyor. Orada çektikleri fotoğraflarda
sürekli gördükleri iki adamdan şüphelenen çocuklar, hem çok özel bir ağaç
olan ve parfüm yapımında da kullanılan sığla ağaçlarını, hem de karetta karetta’ları kurtaracakları bir maceranın
içinde buluyorlar kendilerini. Kasabaya gelirken Kaan’ı korkutan değişim,
bir maceraya dönüşüyor.
Koray Avcı Çakman, Almarpa’nın
Gizemi’nde anlattığı pek çok konuyla çocuklara dünyaya başka bir gözle
bakmanın önemini gösteriyor. Kentte

yaşayan ve zamanının çoğunu ya internet başında ya da bilgisayar oyunları oynayarak geçiren roman kahramanının ağzından dışarıdaki hayatın
içinde olmanın önemi şöyle anlatılıyor: “Kaan bu satırları okurken, bilgisayar oyunlarının haftalardır aklına
hemen hemen hiç gelmediğini hatırladı. Hatta dışarıda keşfedilecek onca şey
dururken bilgisayarın başına oturup
saatlerce oyun oynamanın zaman kaybı olacağını bile düşünüyordu.”
Tudem Edebiyat Ödülleri’nin
2012’deki teması öyküydü. “Öykü Yaşamdır” başlığı altında öykü türünün
güzel ve nitelikli örneklerinin çocuklara ulaşmasını sağlayacağını düşündüğümüz ödülle ilgili tören her sene
olduğu gibi Tüyap İstanbul Kitap Fuarının ilk cumartesi günü yapılacak.
Bu senenin kazananlarını ve kitaplarını öğrenmek için sabırsızlıkla bu
günü bekliyor olacağız biz edebiyat ve
öykü severler. Bu seneki ödül töreninde yepyeni yazarlar ve onların kitaplarıyla tanışacağımız gün görüşmek
dileğiyle...

Almarpa’nın Gizemi
Koray Avcı Çakman
Tudem Yayınları, 168 sayfa

Tapınağın Sırrı
Zehra Tapunç
Tudem Yayınları, 160 sayfa

Bilmecenin İzinde Maceranın Peşinde
Dursun Ege Göçmen
Tudem Yayınları, 120 sayfa

Tehlikeli yerlere gizlenmiş beş bulmaca…
Çözülmesi gereken beş şifre…
Ve birbirinden hiç
hoşlanmayan, huyu suyu
farklı beş çocuk.
Bulmacaların yeri keşfedilip
şifreleri çözüldüğünde belki de
dünyanın en büyük sırrı açığa çıkmış olacak.
Gerilimli ve bir o kadar da eğlenceli bir macera!..
Peki ya sen?
Hayatının macerasını yaşamaya hazır mısın?
Evet diyorsan, kitabı hemen
okumaya başlayabilirsin!..

BİLMECENİN İZİNDE
MACERANIN PEŞİNDE
Dursun Ege Göçmen

Dursun Ege Göçmen

www.tudem.com

Zehra Tapunç
Zehra Tapunç

Melissa ve Kares babaannelerini kaybedince kimsesiz kalırlar. Bir
süre sonra, ailelerinin köklerini araştırmak üzere kılık değiştirerek
Efes kentine gelirler. Ancak gemiden iner inmez tuhaf olaylar
birbirini izlemeye başlar. Efes halkı her nedense iki kardeşten de
nefret etmektedir. Bu arada başı dertte olan yalnızca onlar değildir. Bir
Mısır gemisinden atlayıp kıyıya çıkan Anabis de Mısırlı ajanların kol
gezdiği şehir halkından kimliğini gizlemekte ve Artemis Tapınağı’na
sığınmak istemektedir.
Çocuklar bir turist rehberi olan Rufus’un yardımlarıyla kendilerine
kalacak bir yer bulurlar. Ancak fazla seçenekleri yoktur.
Ya Efeslilerin isteğine boyun eğerek kenti terk edeceklerdir ya da...

MACERANIN PEŞİNDE

Bilmecenin İzinde Maceranın Peşinde

Tapınağın Sırrı

Koray Avcı Çakman
Koray Avcı Çakman

dem.com

Almarpa’nın Gizemi

klı gölü, sığla ağaçları...
e ve kuşlar... İlginç ve
izem ve macera…

BİLMECENİN İZİNDE

www.tudem.com
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Mustafa Ruhi Şirin:
“Ben hep çocuklara oy verdim.”

Şeref BİLSEL

Başta şiir olmak üzere masal, hikâye, deneme türlerinde toplam 14 çocuk kitabına ve çocuklara
dair birçok derleme, yıllık ve antolojiye imza atmış olan Mustafa Ruhi Şirin’den tam 3 şiir kitabı…
Çocuklar sözlerin büyüsüyle tanışsın diye…
Kendilerini bir yola, bir davaya adamış insanlar vardır. Orada bir karınca
gibi sessiz ve yoğun çalışırlar. Bir de
coğrafyayla, milletle, dille sınırları çizilmemiş bir alana, uçsuz bucaksız çocukluğa kendilerini adayanlar vardır.
Bunların serüveni bambaşkadır; yanınıza çocukluğunuzla birlikte yetişkinliğinizi almadan anlayamazsınız nasıl
bir çabanın içinde olduklarını. Mustafa Ruhi Şirin de bu kişilerden biri. Çocuk Vakfı’nın (1990) kurucusu; başta
şiir olmak üzere masal, hikâye, deneme türlerinde toplam 14 çocuk kitabına ve çocuklara dair birçok derleme,
yıllık ve antolojiye imza atmış bir şair/
yazar. Ben onu yetişkinler için kaleme
aldığı Rüya Saati (1997) adlı şiir kitabıyla tanıdım. İnsanın içine işleyen,
sentetik duyarlılıktan uzak, rüyalar,
masallar, iyilikler arasında salınıp duran mısralar üzerinden söz alan bir kitaptı Rüya Saati. Çocuklar için yazdığı
bazı şiirlerde de “rüya” karşımıza çıkar. Sudaki rüya, rüya ve eldiven, rüyada horon oynamak… ve birçok yerde
“saat” de eşlik etmektedir bize. Şimdi
elimde 2012 tarihli, çocuklar için yazılmış üç şiir kitabı var: Okula Giden
Kedi (53 şiir), Dünyanın En Güzel Yeri
(53 şiir), Harflerin Kardeşliği (45 şiir).
151 şiir, az şey mi?
HARFLERİN KARDEŞLİĞİ
Şairin doğduğu (Trabzon,
1955) coğrafyada demlenmiş bir mâniyi hatırlatarak sözlerimizi sürdürmeye çalışalım: “Dereler akar gider / Taşları
yıkar gider / Bu dünya
bir pencere / Her gelen bakar gider”. Bu
mânide pencereden
dışarıya (dünyaya)
bakanları çocuk olarak düşünürüm; fakat yaş kemale erince, dünyadan toplanıp
gelenler, son demlerinde dışarıdan
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evin içine −bir vakitler çocuk gözleriyle dışarıya baktıkları yere− bakarlar
en sonunda. Bu iki (çocuk-yaşlı) bakış
arasındaki mesafeyi şairler harflerle
doldurmaya yeltenir sanki. Mustafa
Ruhi Şirin de bunu yapıyor. Harflerin Kardeşliği’ne güveniyor. Azınlık ve
ayrımcılık sözcüklerini sözlüklerden
silmek için çocuklara çağrıda
bulunuyor. Ana dil hakkını
kutsal sayıyor. Güzel günler
görme özleminden yoksun bırakmıyor yazdıklarını, kardeşlik
duygusunun sağlamlığıyla bütün sorunların aşılabileceği
umudunu dağıtıyor şiirlerine. İyi niyetli, güzel bakışlı
bir şiir koyuyor önümüze.
Ve sorarken, çocukların yerine de
sorguluyor.
HAYAT BİLGİSİNDEN PEKİYİ
Okuma yazması olmayıp sandık
başına koşan yetişkinlerin karşısına,
okuma yazma bilip oy veremeyen
çocukları çıkarıyor! Hayatın hemen
her alanına temas eden sorulu şiirler:
“Soru sormak / Hayat bilgisi dersinden
/ Pekiyiyle geçmektir,” çünkü.
Harflerden hareketle birçok şiir kaleme almış Şirin. Bir kitabına da ad
olmuş: Harflerin Kardeşliği. Harfli,
hurufatlı şiirleri bir arada okuyanlar buradan
şöyle bir yere varabilir:
özellikle teşhis (kişileştirme) sanatıyla harfler
insan yerine taşınmış, insanlar nasıl bir araya gelip
aileleri, toplumları meydana getiriyorsa, harfler
de önce hecelere, sonra
kelimelere ve cümlemize
yürüyor. Ayrı ayrı şekillere sahip harfler
bir araya gelince
bir anlama bürünüyor, hep birlikte ses verebiliyor.

Tıpkı insanlar gibi. Bu kitapta Yahya
Kemal’e, Dağlarca’ya, Nâzım Hikmet’e,
Cahit Zarifoğlu’na –onların dizelerine–
selam vermekte. Şair pek çok nesnenin
arkasına geçip oradan insanlığımıza
bakıyor, kaybettiklerimize, unuttuklarımıza... Şiirlerin bir kısmında öğreticilik vasfı öne çıkıyor, verilmek istenen bilgiyi tamamlamak peşinde yer
yer didaktiklik ağır basıyor. “Deniz ve
Çocuk” adlı şiir üç bölümden oluşmuş,
bu şiirin her bölümünün sonunda “-su
muyum?” ile biten bir nakarat yer alıyor. Şiirin ilk iki bölümü çok güzel
akıyor, hiçbir engele takılmadan. Okuyalım hep birlikte: “Değince elim denize / İçim mavileşiyor/ Anne ben şimdi
su muyum? / Kayıktan denize bakınca
/ Uyurgezer gibi / Balıklar / Dolaşıyor
çevremde / Anne ben / Balıkların uykusu muyum?” Şimdi de son bölümü okuyalım: “Denizden / Dağlara bakınca /
Bir noktayım sanki / Anne ben / Dünyanın / Yeni uydusu muyum?” Ses devam
ediyor, ama şiir başka bir alana giriyor.
Yetişkinlerin de zevkle okuyabileceği
güzel bir şiir kafiye uğruna “uydu”ya
takılmış oldu! Zararı yok.

Her üç kitabı da Ferit Avcı resimlemiş. Resimler şiirlerin önüne geçmiyor, şiirlerin bir kesitini okurların
dikkatine kabartıyor. Mustafa Ruhi
Şirin’in bitki, çocuk, hayvan yörüngesinde oluşturduğu bu üç kitap, çocuk
gerçekliğini, çocuğun dilsel anlamda
duyuş gücünü göz ardı etmeden, çocukların dünyasını seslendiren sözcük
kadrosundan sapmadan oluşturulmuş. Hemen her şiir doğruluk, eşitlik,
sevgi, güzellik gibi güçlü bir kavramın
Harflerin Kardeşliği
Mustafa Ruhi Şirin
Resimleyen: Ferit Avcı
Kök Yayınları, 72 sayfa

nezaretinde sonlanıyor. Adalet ve eşitlik için “Adalet” adlı şiiri (Harflerin
Kardeşliği, s. 49); iyilik için “Sönmeyen Fener”i (Dünyanın En Güzel Yeri,
s. 56) okumak gerekir.
Şair, Okula Giden Kedi kitabını torunu Ahmet Kerem’e ithaf etmiş. Söz
konusu ettiğimiz bu üç kitap ilk torunun yaydığı neşe ve bereketten sökün
etmiş anlaşılan. Şair, “Çocuk kalesini
şiirle daha kolay koruyacağımı düşünürüm,” demektedir. Ve Necatigil’e

Dünyanın En güzel Yeri
Mustafa Ruhi Şirin
Resimleyen: Ferit Avcı
Kök Yayınları, 80 sayfa

göndermede bulunarak eklemektedir:
“Şairlerin / Bilmesi gerekir: / Şiirlerin de / Büyüme yaşı vardır.”

Okula Giden Kedi
Mustafa Ruhi Şirin
Resimleyen: Ferit Avcı
Kök Yayınları, 68 sayfa

ÇGYD ödülleri sahiplerini buldu!
Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu (IBBY)’nun üyesi olan Çocuk ve
Gençlik Yayınları Derneği (ÇGYD), 2011 yılı için seçtiği “En İyi Çocuk
Kitapları”nı açıkladı.
Derneğin, çocuk ve ilkgençlik kitapları yayımlayan yüze yakın yayınevine yaptığı çağrı sonucunda, 14 yayınevi, 82 kitapla seçime katıldı. Seçici
kurullarını akademisyen, yazar, illüstratör, grafiker ve editörlerin oluşturduğu seçime yayınevleri, ilk baskısını
2011 yılında yaptıkları kitaplarla katıldı. Öykü, resimli öykü, kitap tasarımı,
tiyatro oyunu olmak üzere dört ayrı
dalda ödül alan kitaplar şöyle:
“Yılın En İyi Çocuk Öyküleri Kitabı” dalında Kemal Özer’in Can Çocuk
Yayınları’ndan çıkan Çocukluk Anayurdum; “Yılın En İyi Resimli Öykü
Kitabı” dalında Feridun Oral’ın yazıp
resimlediği, Yapı Kredi Yayınları’ndan

çıkan Pirinç Lapası ve Küçük Ejderha; “Yılın En İyi Çocuk Kitabı Tasarımı” dalında Özgür Alican’ın grafik tasarımını yaptığı ve Yapı Kredi
Yayınları’nın yayımladığı Beyoğlu Macerası - Bilgi Avcıları Gizli Görevde (yazan: Sara Şahinkanat, resimleyen: Ayşe
İnan Alican); “10 Yılın En İyi Çocuk
Tiyatro Oyunu” (2002-2011) dalında
Feyza Hepçilingirler’in Mitos Boyut
Yayınları’ndan çıkan Yanlışlıklar - Ne
Dediniz, Anlamadım. İrem Uşar’ın
Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan Kuuzu
ve Lunapark Ailesi adlı kitabı ise “Yılın
En İyi Çocuk Öyküleri Kitabı” dalında
Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.

Çocuk (da) yazar

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Eyvah, ben tek çocuğum!
Can Çocuk Yayınları’nın gayet faydalı “Nasıl Baş Etsem?” serisine bir kitap daha eklendi: Tek Çocuk
Olmakla Nasıl Baş Etsem. Tek çocuk olmaktan ister memnun olun ister olmayın, bu kitap kafanızı
meşgul eden pek çok meseleye empati ve eğlenceyle yaklaşıyor.
- Merhaba tatlım, adın ne senin?
- ……..
- Kardeşin var mı?
- Yok.
- Aaaaaaa, yazık! Olsun, annenlere
söyle, senin de olur.
Harbiden mi? Çok teşekkürler.
Sanki ben bir kardeş istiyordum da.
Ya da yaramı deştiğin için sana çok
teşekkür ederim, sevgili büyük. Anlayabileceğiniz gibi, bu ayki kitabımız
tek çocuklara geliyor. Ben de tek çocuk
olduğum için kitabı iyi değerlendirebileceğimi umuyorum. Gerçi ben tek
çocuk olmaktan çok mutluyum ama
olsun. Kitabımızın adı Tek Çocuk Olmakla Nasıl Baş Etsem. Hatırlarsanız,
aynı seriden, daha önce Okulla Nasıl
Baş Etsem diye bir kitabı yazmıştım
(çocuk yazar olarak bütün bu kitaplar
benden sorulur).
Önce bir kaç soruyla başlayalım.
Tek çocuk olmaktan rahatsız mısın?
Kardeşi olan insanlar evde daha çok
eğleniyor mu sanıyorsun? Ya da anne
babanla tek başına baş edemiyor musun? Belki de hepsi birden. Tamam,
sakin ol şampiyon. Çünkü sana çok
güzel bir tavsiyem var (reklam metni
gibi oldu). Aslında, kitabımızın bir
sürü tavsiyesi var. Hani ebeveynler
“Çocukların Sorunları?” ya da “Çocuğumla Nasıl Baş Etsem?” türünden
kitaplar okur ya; bu kitap da öyle bir
başvuru kitabı. Ama çok daha eğlenceli ve anlaması da kolay.

Kitabın sistemini anlatayım biraz.
Kitap, onlarca küçük bölümden oluşuyor. Her bölümün başlığı bir sorunu
ele alıyor. Mesela, “Kendimi başkalarından farklı hissediyorum”, “Keşke
tatilde gençlik kampına gidebilsem” ve
“Annemle babam tek çocukları olduğumu söylemeye utanıyorlar galiba”.
Sonra bu sorunun kısa bir tanımı yapılıyor. “Kendimi başkalarından farklı
hissediyorum” başlığının açıklamasının bir kısmı şöyle: “Neler oluyor sana?
Ne zamandır var bu rahatsızlık? Çoğu
zaman insan başkasının bakışları yüzünden farklı hisseder kendini.” Evet,
sorun açıklığa kavuştu. Yani artık hepimiz, “Kendimi kötü ve mutsuz hissediyorum, ama nedeninden tam emin
değilim. Bunu insanlara nasıl anlatacağımı ise hiç bilmiyorum,” duygusundan
kurtulduk diye umuyorum.
YALNIZ DEĞİLSİN!
Sonra, kitabın asıl (hepimizin heyecanla beklediği) kısmı geliyor. Bu bölümün adı “Oyun Sırası Sende”. Tahmin ettiğiniz gibi bu kısım biz çocuklara özel. Önümüzdeki sorunu çözmek
için neler yapabiliriz, sorusuna cevap
veriyor. Önceki örneğimize bir göz
atalım neler diyor kitap: “Sınıfta sor
bakalım, arkadaşlarının arasında senin durumunda olan bir kaç kişi vardır
büyük olasılıkla.” Ama merak etmeyin,
ilk kutucuktaki çözüm size uymazsa
alternatifler de var.
Kitap, hep sıradan çekirdek aile sorunlarına çözüm getirmiyor, tek ebeveynli ya da üvey kardeşlerle yaşayan
çocuklar için de pek çok şey var. Örneğin, tek ebeveyninle yapışık ikiz haline
gelmemek için ne yapmalısın? Başka
insanlarla −üvey kardeşlerle− aynı
evde yaşamak zorundasın, onlarla iyi
anlaşmak için ne yapmak gerekir? Peki
ya tek ebeveyninden kötü muamele

görüyorsan ve bunu söyleyecek kimsen yoksa? Merak etmeyin, hiç bir zaman yanlız değilsiniz.
ANNE BABALARA DA FAYDALI
Aslında, şimdi aklıma geldi. Bu
kitap sadece çocuklar için değil. Eğer
siz, saygıdeğer okur, tek çocuk ebeveyniyseniz ve çocuğunuz bir nedenden
dolayı tuhaf davranıyorsa, bu onun
“Annemler çocukları aslında sevmiyorlar, bu yüzden sadece bir tane çocukları var,” düşüncesinden kaynaklanıyor
olabilir. Ya da sadece kendinizi kontrol
edip bir ebeveyn olarak yanlışlarınızı
görmek istiyorsanız bu kitabı alıp okuyabilirsiniz. Hem böylece biz çocukların aklından geçenleri yargılamadan
anlamaya bir adım daha yaklaşmış
olursunuz.
Kısacası, Tek Çocuk Olmakla Nasıl
Baş Etsem tek çocukların kafalarındaki soru işaretlerine veya sorunlarına
anında çözümler getirebilecek, yeri
geldiğinde, “Keşke bir evcil hayvanım
olsa ama annemler istemiyor,” kadar
basit soruları cevaplarken, gerektiğinde taciz gibi çok daha önemli sorunlardan dem vurabilecek bir kitap.
Tek Çocuk Olmakla Nasıl Baş Etsem?
Emmanuelle Rigon
Marie Auffret-Pericone
Resimleyen: Jajques Azam
Çeviren: Saadet Özen
Can Çocuk Yayınları, 152 sayfa

10. yılını geride bırakan bir yarışma:

Tudem Edebiyat Ödülleri

İlk kez 2003 yılında verilmeye başlanan Tudem Edebiyat Ödülleri 10. yılını
geride bıraktı. “Çocuk edebiyatına yeni, çağdaş ve özgün yapıtlar
kazandırmak” amacıyla yola çıkan yarışma farklı dallarda
edebiyatımıza pek çok eser kazandırdı.
Tudem Yayınları’nın on yıldır, ciddiyetinden ve niteliğinden ödün vermeden, edebiyatımıza yeni sesler ve yeni eserler kazandırma amacıyla verdiği Edebiyat Ödülleri, bugüne
dek yazınımıza roman, öykü, masal, tiyatro oyunu, şiir, resimli kitap, mizah alanlarında
pek çok eser kazandırdı. Bir yarışmanın süreğenliğinin, kurumsallaşmasının ve yaptığı
işe verdiği ciddiyetin kanıtı ortaya çıkardığı ürünün kendisidir tabii ki. Nitekim “Çocuklara Yazın” başlığını taşıyan ve 3 farklı dalda gerçekleştirilen ilk yarışmada ödül
alan eserler on yıldır farklı kuşakları büyütmeye devam ediyor, çocukların elinden
eksilmiyor: Roman dalında Mavisel Yener’in Mavi Zamanlar, öykü dalında Miyase
Sertbarut’un Tuna’nın Büyülü Gemisi ve masal dalında Aydın Balcı’nın Gülperi adlı
kitapları, genç okurların ilgisiyle ilk yarışmanın kıvancını bugüne taşımayı başarıyor.
Ödül alan isim ve eserleri burada tek tek saymak mümkün değilse de Mucize
Özünal’ın Kara Cümle, Ferda İzbudak Akıncı’nın Kuş Kulesi, Çiğdem Gündeş’in
Yağmur Saçlı Kız, Mustafa Asoğlu’nun Bulut Ana Yağmur Kız ve Hoşça Kal Akdeniz,
Miyase Sertbarut’un Sisin Sakladıkları ve Kapiland’ın Kobayları, Güldem Şahan’ın
Arkadaşım Horoz, Leylek ve Diğerleri, Seza K. Aksoy ile Saadet Ceylan’ın Noktacık,
Z. Suna Dölek ile Sedat Girgin’in Karıncanın Kardeşi, Mehmet Atilla’nın Kafesteki
Çikolata, Pelin Güneş’in Hayal Kurma Dersleri adlı kitapları ilk etapta akla gelenler.
Geçen yıl “Roman Yazın” başlığı altında düzenlenen yarışmada ödül alan; Koray
Avcı Çakman’ın Almarpa’nın Gizemi, Zehra Tapunç’un Tapınağın Sırrı ve Dursun
Ege Göçmen’in Bilmecenin İzinde Maceranın Peşinde adlı eserleri kitaplaşarak Ekim ayı içinde
okurların beğenisine sunuldu. Bu yıl “Öykü Yaşamdır” adı altında düzenlenen yarışmanın ödülleri
ise Tüyap Kitap Fuarı’nda, 17 Kasım’da yapılacak törenle sahiplerine ulaşacak.
Her yıl farklı dallarda düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri yarışması, yazmaya gönül verecek
yeni yazarlara kapı açmaya, yazınımıza yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Seçici kurulların
her zaman alana hâkim isimlerden seçilmesinin yanı sıra, ödül alan isimlerin sonraki yıllar içinde
jüri üyesi olarak karşımıza çıkması, yarışmanın veriminin kalıcı olduğunu gösteriyor. Açtığı kulvarda ödün vermeden devam eden uzun soluklu bu yarışmanın
YAZ, ÇiZ, BOYA
10. yılı vesilesiyle, seçici kurulunda yer almış, eseriyle ödüller almış isimlere TuKiTABA MERH
dem Edebiyat Ödülleri’nin onlar için taşıdığı anlamı
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Mavisel Yener
Edebiyatçıların güvendiği,
kurumsallaşan bir yarışma…
Tudem Edebiyat Ödülleri’nin on
yıllık geçmişinde gerek yarışmacı, gerek seçici kurul üyesi ve koordinatör
olarak yer almış olmak bana erinç
veriyor. Tudem Edebiyat Ödülleri’nin
ilkinde birincilik ödülü alan Mavi
Zamanlar adlı yapıtım on yaşında.
Çocuk edebiyatının farklı dallarında
ürün veren edebiyatçıların güvendiği,
kurumsallaşan bu yarışmanın nice yıllar boyunca çocuk edebiyatı sofrasına
katkı vereceğine inanıyorum.

Kazanan yapıtların okurlarla buluşturulmasının ardından, bu yarışmanın
“duruşu” daha da önem kazanmıştır.
Ödül alan kitaplar, çocukların da çok
sevdiği, baskı sayıları sürekli artan yapıtlar olmuştur. Bu yarışma, ilk dosyasıyla ödül aldıktan sonra başka kitapları da basılan genç yazarların okurla
buluşturulması açısından da önemli
bir görev üstlenmiştir. Bir yarışmayı
başlatmak zor değildir, şartnameyi hazırlayıp seçici kurulu oluşturuverirsiniz.
Edebiyat tarihine baktığımızda bunun
onlarca örneğini görebiliriz. Önemli
olan, güvenilirliğini asla zedelemeden
onu devam ettirebilmektir. Açıkçası,
güvenilirlikten, nesnel bakıştan yana en
ufak bir sorun görmüş olsaydım Mavisel Yener adını ne koordinatörlükte ne
de seçici kurulda görebilirdiniz. Tudem
Edebiyat Ödülleri’nin zaman içinde
oluşan bütüncül yararlarından biri de
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çağdaş çocuk yazınına önemli katkılarda bulunması, onu örnek alan yeni yarışmaların oluşumuna ışık tutmasıdır.
Tudem Yayınları’nı bugüne taşıyan herkese yürek dolusu teşekkürümü iletiyorum. Nice on yıllara… Nice yapıtlara…

Miyase Sertbarut
Çocuk ve gençlik edebiyatında çıtayı yükseltme çabası…
Tudem’den ilk ödülümü 2003 yılında
almıştım. Daha önceden aldığım başka
ödüller olsa da kendimi yazar gibi duyumsamaya başlamam Tudem’le oldu.
Bunu bana onlar hissettirdiler. Stantdaki satış elemanından yayınevi sahibine
kadar hepsi ilgi ve sevgilerini her fırsatta gösterdiler.
İnanılmaz güzel anlar yaşar insan
ödül aldığı haberi verildiğinde. İşte
2003 yılında Tuna’nın Büyülü Gemisi ve
Kırmızı Kartal bu yarışmayla kitaplaştı,
beni Tudem’le bu iki kitap tanıştırdı.
O yıllarda, oluşturduğum bir dosyanın kitaplaşması için en uygun yolun
bu olduğunu düşünürdüm. Sonuçta yayınevine doğrudan yolladığımda çoğu
zaman tek kişi okuyacak ve olur ya da
olmaz diyecekti. Oysa yarışmalarda
seçici kurul, en az beş kişi demekti. Ve
elbette hepsi olmasa da bir ikisi iyi bir
dosyayı fark edecekti.

O zamanlar ne yaptıklarının çok
da farkında değildim. Çevremdeki
insanlara Tudem’den ödül aldığımı
söylediğimde, onların bu yayınevini
benden iyi bildiklerine şahit oldum.
Çocuklar, o çocukların ana babaları ve
öğretmenler biliyordu Tudem’i. Sonra
öğrendim ki Tudem yaygın biçimde
eğitim yayıncılığı yapıyor. Çocuk ve
gençlik edebiyatına ise 2002 yılında

dosya
adım atmış ve bir yıl sonra da ben
yarışmalarına katılmışım. İyi ki de
katılmışım, çünkü bu yaygın ağ ve dağıtımla Adıyaman’dan Aydın’a pek çok
okurum oldu. Yalnızca AVM kitapçılarındaki raflarda pineklemedim. Beni
yaygın bir okur kitlesiyle buluşturan
Tudem’dir. Sezar’ın hakkı Sezar’a verilmelidir.
Edebiyat ödüllerinin gerekli olup
olmadığı ezeli bir tartışma konusu.
Ben gerekli olduğuna inananlardanım.
Evet, edebiyat yarıştırılmaz, zaten yarışan da edebiyat değil, bir şey üretmiş
olan insandır. Bu rekabet, esnaf rekabetine benzemez, çünkü hayal gücünün kâr beklentisi olmaz. Bu güç, kötü
kıskançlığı değil, tatlı bir hırsı barındırır içinde.
Her yazar ya da yazar adayı kendini sınamalı. Bu alandaki bir yarışmaya
dosya göndermek heyecanlı bir bekleyişe iter insanı. Ödüllerin önemli bir
etkisi de insanı, “Ben kendim için yazıyorum,” mavalından kurtarmasıdır.
Her insan onaylanmak ister, belki de
en çok yazarlar ister bunu. Ödül bir
onaylamadır. Bu yalnızca size hitaben
bir “onaylandınız” anlamı içermez,
“Cümle âlem de bilsin ki şu yazar iyi
yazıyor, işte biz de ona ödül verdik, haberiniz olsun,” demektir.
Öteden beri ülkemizde doğru düzgün kitap eleştirisi yapılmadığından,
namuslu yarışmaların bir dereceye
kadar eleştirinin de yerini aldığını düşünmüşümdür. Tudem Edebiyat Ödülleri namusludur; verenin de alanın da
alnı ak, elleri paktır. Bunu söylemeye
neden gerek duydum? Daha önce de
değindiğim gibi, ülkemizde pek çok
ödül şaibeyle karşılanır, tanıdıklarına, sevdiklerine, ahbaplarına verildiği, kayırma olduğu düşünülür ve
dedikodusu yapılır. Benim Tudem’le
dostluğum ancak farklı yıllarda türlü
ödüller aldıktan sonra oluştu. Ve onlar artık bana, “Lütfen yarışmamıza
katılmayın, yanlış anlayanlar var,” dediler; elbette şaka bu, dosya göndermeyeyim diye seçici kurul üyesi bile
yaptılar. Eh artık, bu dostluktan sonra
ben de Tudem’in yarışmalarına dosya
göndermemeye başladım. Sonuçta yaş
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kemale ermişti ve gençlerin yolunda
durmanın âlemi yoktu.
Tudem zor zamanlarında bile edebiyat ödülleri vermekten vazgeçmedi.
Bu bir çabaydı, çocuk ve gençlik edebiyatında çıtayı yükseltme çabası. Nitelikli edebiyat, nitelikli okur oluşturur.
Tudem gelenekselleştirdiği edebiyat
ödülleri ile bu alana can suyu verdi
ve artık dalına salıncak kurulabilecek
sağlamlıkta bir kitap ağacının gölgesindeyiz.

Ayla Çınaroğlu
Aydınlık bir kapı…
Ne yazık ki okullarımızda, öğretim
sürecinde özel yeteneklerin saptanabildiğini, bu yeteneklerin desteklenip
yüreklendirildiğini söyleyemiyoruz.
Edebiyatsever, çok okuyan, yüreğinde yazma tutkusu taşıyan kimi
gençlerimizi düşünüyorum. Ürkek,
“Yazar olabilir miyim?” diye kendi
kendine soran, kendince bir şeyler yazan ama hüzün ve karamsarlık içinde
ne yapacağını, nereye başvuracağını
bilemeyen yetenekli gençler...

İşte edebiyat ödülleri, yazın alanında bu çok önemli yetenek keşfetme
görevini üstleniyor. Kocaman bir kapı
açıyor yeteneklere ve “Buyrun,” diyor.
Tudem Edebiyat Ödülleri, on yıldır
bu görevi başarıyla sürdürüyor. Yazın
alanımıza değerli yeni yazarlar, yeni
yapıtlar kazandırıyor. Bu nedenle Tudem Edebiyat Ödülleri’ni düzenleyen
Tudem Yayınlarını kutluyor, gelecek
yıllarda da nice yeni sanatçıya umut
getiren aydınlık bir kapı olarak varlığını sürdürmesini diliyorum.

Aytül Akal
Yarışmalarla değişen dünyalar…
Tudem Edebiyat Ödülleri 10 yaşına girmiş. İnanamıyorum. 10 yıl oldu
mu? Daha dün gibi… Haber, bomba gibi düşmüştü piyasaya. Herkes
birbirine, “Duydunuz mu, bol ödüllü
bir yarışma varmış,” diyordu. Verdiği
ödüllerin miktarı dudak uçuklatırken,
aynı anda üç farklı kategoride yarışma açılmış olması, bütün yazarları da
kucaklayıcı bir davetti. Şanslıydım,
2004’de seçici kurul üyesi olarak masal dosyaları düşmüştü benim payıma.
Zaten masalları hep sevdim, yaşı büyüse de hâlâ masal okuyan küçük bir
çocuktum ben.

İki yıl sonra tekrar seçici kurul üyesi seçildim. Bu kez roman okudum
bütün yaz. Birbirinden güzel öyle çok
dosya vardı ki içlerinden seçmek çok
zor olmuştu.
Son olarak, 2012’de Tudem Edebiyat Ödülleri’nin 10. yılında öykü kuruluna girdim. Bu yarışmanın seçici
kurulunda yer almak her zaman gurur
verdi bana. Dereceye giren dosyaların
kimlere ait olduğunu bilmeden okuyup puanlamamız ve seçim yapılıp imzalar atıldıktan sonra kim olduklarını
öğrenmemiz de bir polisiye romanın
sonuna ulaşmışçasına eğlendirdi beni
her seferinde.
Aslında, seçici kurullarda yer alıp
dosyalar dolusu öykü, şiir, roman vb.
okumak epey zaman alan bir iş, ayrıca
insana sorumluluk da yüklüyor. Ancak Tudem bu görevi bizim için her
seferinde özendirici ve heyecan verici
bir hale getirmeyi iyi biliyor. Puanlama formlarının sıkıcılığı, önümüze
gelen dosyaların heyecanına karışıyor,
günler geçiyor ve farkına bile varmadan
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kendimizi neşeli bir seçici kurul toplantısında buluveriyoruz. Yasemin şehri
İzmir’imi koklamak da bu yarışmalara
ayrı bir güzellik katıyor benim için.
10 yılların çoğalması ve Tudem
Edebiyat Ödülleri’nin daha nice yazarı
edebiyat dünyasına kazandırarak, nice
hayatları değiştirebilmesi dileğiyle…

Güldem Şahan
Saygın, güvenilir ve ciddi bir
ödül…
Tudem Edebiyat Ödülleri’nin bugün Türkiye’de verilen ödüller arasında çok saygın, güvenilir ve ciddi bir
yeri olduğunu, çocuk edebiyatına büyük katkı sağladığını düşünüyorum.
Şartnamesinden, jürisine, ödül töreni
ve ödül dağıtımına kadar büyük bir
özen ve ciddiyetle çalışıldığına yıllardır şahit oluyoruz.
2004 yılında öykü dalında birincilik
aldım. Arkadaşım Horoz, Leylek ve Diğerleri benim ilk dosyamdı. İlk katıldığım yarışmaydı ve heyecanla sonucu
bekliyordum. İlk dosya, ilk yarışma...
Sanırım beni en iyi anlayacak olanlar
yazar arkadaşlarımdır.

Daha sonra yetişkin edebiyatında
da ödüller aldım. Hepsi bana yeniden
ve yeniden yazma cesaretini, daha iyi
yazma sorumluluğunu verdi. Ama Tudem Edebiyat Ödülleri öykü birinciliği
ile Arkadaşım Horoz, Leylek ve Diğerleri ilk olma ayrıcalığını hiç yitirmedi.
O günden sonra çocuk edebiyatı kapsamındaki tüm çalışmalarımı
Tudem’le paylaştım. Bundan da hep
mutluluk duydum. Yazarının arkasında duran, bir aile sıcaklığı içinde
çalışma ortamı sağlayan bir kurumla
çalışıyor olmak, hele de günümüz koşullarında gerçekten şanstır.
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Mehmet Atilla
Çocuk edebiyatına yeni,
çağdaş ve özgün yapıtlar
kazandırmak…

Yarışmalara ya da ödüllere iki açıdan yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum; birincisi, yeni yazarları yüreklendirmesi ve özgüven aşılaması, ikincisi
de kendini kanıtlamış yazarlara taptaze onur belgeleri eklemesi. Her ne
kadar kimileri ödüllere tümüyle karşı
olduklarını öne sürseler de, ben bu tür
etkinliklere keskin bir “yarışma” katılığıyla bakmadığım için serin bir yerde
duruyorum. Kaldı ki deneyimlerim de
var; birçok dosyamı ödüller aracılığıyla yayımlattım. Böyle olması gereklilik
midir? Elbette değildir ama çıkış yolu
bulmanın etkili yöntemlerinden biridir de aynı zamanda.
Tudem Edebiyat Ödülleri ile ikili
bir bağım oluştu. Önce 2009 yılındaki yarışmaya çocuk şiirleri dalında
katıldım. İkinciliğe değer görüldüm.
Ödül alan öteki dosyalar da başarılı
çalışmalardı. Üstelik dosyalarımız kısa
sürede ve çok da nitelikli biçimde kitaba dönüştü. İlk andaki ödülün başka
bir ödüle evrilmesi demekti bu benim
için. Sevindim.
Bu mutluluğu henüz sindirmişken
Tudem’den gelen yeni öneri, 2011 yılının roman dalındaki değerlendirmelerinde seçici kurul üyesi olmam
yönündeydi. Sevinerek kabul ettim.
Şimdiye değin birçok okul ya da kurumun seçici kurul üyeliklerinde bulunmuştum ama bu kez kendi çalıştığım yayınevi böyle bir sorumluluğu
benimle paylaşmak istiyordu. Bu da
işin onur verici yanıydı. Ardından
öykü ödülünün seçici kurul üyeliği
geldi. İkisinde de elimden gelenin
iyisini yapmaya çalıştım. Sonuçları
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belirlerken “Hiçbir noktada haksızlığa
yol açmadık,” gibisinden bir açıklamayı bile küçülme sayarım. Şartnamenin
ilk cümlesi de belli zaten: “Çocuk edebiyatına yeni, çağdaş ve özgün yapıtlar
kazandırmak”. Böyle bir sürece ortak
olmak, gerçekten heyecan verici. Asıl
belirleyici olan ise zaman. En güçlü
seçici kurul o çünkü; aylar, mevsimler,
yıllar...
Bir ödülü değerli kılan etkenlerden birisi de kurumlaşma ve süreklilik olduğuna göre, Tudem Edebiyat
Ödülleri’nin edinilen 10 yıllık birikimle, çocuk edebiyatına yeni pencereler açmasını ve uzun yıllar boyunca
saygınlığını sürdürmesini diliyorum.

Mucize Özünal
Bir ödülü kurmak kolay ama
kurumsallaştırmak zor…

dosya
yazmaya özendirmiş olmasıdır. “Dil
düşüncenin evi “ ve “Dil ve düşünce
bir kâğıdın iki yüzü gibi” ise yazmak
da gerçeğin üzerindeki örtüyü kaldırmak olmalıdır. Yazınsal yapıtta niteliği
belirleyen şey kuşkusuz yazınsal söylemdir. Ama çocuk ve gençlik edebiyatında buna eğitimbilim, ruhbilim
öğelerinin de katılması gerekmektedir.
Yani gençlik ve çocuk edebiyatı, bir
kaç uzmanlık alanındaki bilgisel birikimin yazınla buluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.
Tudem Edebiyat Ödülleri gitgide
artan bir başarıyla bunu sağlamaya
hizmet ediyor. Piyasa için değil, insan ve toplum için edebiyat yolunda
önemli bir işlevi yerine getirmeye
çabalıyor. “Yıldızlar Karması” kitaplarımdan ilkiyle benim de aralarında bulunduğum bütün katılımcıları
onuncu yılında kutluyor, Tudem ödüllerinin daha nitelikli, daha çok katılımlı, başarı dolu nice yıllara ulaşmasını diliyorum.

Nilay Yılmaz
Keşke jüride çocuklar ve
gençler de olsa…

Yazınsal alanda kirlenmelerin yaşandığı dönemde, Özdemir Asaf ’ın
dizeleriyle söylersek, “Her şey hızla
kirleniyordu / birinciliği beyaza [ödüllere] verdiler.” Ödüllerin kurulum
ilkelerine uygun, nesnel değerlendirmelerle belirlenmesi gerekiyor. Bu
bağlamda seçicilerin seçimlerinin aslında katılımcılardan önce kendilerini
belirlediği kanaatindeyim. Bir ödülü
kurmak kolay ama kurumsallaştırmak
zordur. Kurumsallaşan ödüller, kurulum ilkelerine bağlı kalanlar olmuştur.
Bu anlamda Tudem Edebiyat Ödülleri on yıldır bunu gerçekleştiren sayılı
ödüller arasında yer almayı başarmıştır.
Bu ödüllerin bir diğer önemli yanı
da yazılı kültürden hızla görsel kültüre kaymakta olan genç kuşakları

Tudem Edebiyat Ödülleri’ne 10 yıldır emek veren herkesin eline, aklına
sağlık. İlk başta, yarışmanın sürekliliği
için; daha sonra, alan yazınına bugüne
değin farklı türlerde kazandırdığı yapıtlar için Tudem Yayınları’na teşekkür edilmeli. Tudem Edebiyat Ödülleri
değerlendirme sürecine bugüne kadar,
farklı alanlarda uzman olan akademisyenler ve alana emek veren sanatçılar
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jüri üyesi olarak katkıda bulundular.
Bu tür yarışmalarda jüri üyelerinin
sürekli değişmesini, alana yönelik çalışmaları olan belirli isimler ve onların
ekolleriyle sınırlı kalmamasını çok anlamlı buluyorum. Tudem’e bunun için
de ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Ne
var ki bu teşekkürlerime eşlik eden bir
de mahzunluğum var. Çocukların ve
gençlerin de görüşlerini belirttikleri
bir edebiyat jürisine henüz rastlamasam da ben umut etmeye ve her fırsatta bunu belirtmeye devam ediyorum.
Keşke çocuklar için emek verilen bir
sürece onlar da aktif olarak dâhil edilebilse, yapıtlar farklı bakışların yanı
sıra farklı yaşların renklerinden de
yola çıkılarak değerlendirilebilse...

Aydın Balcı
Yarışmalar itici güç oluyor…

Tudem Edebiyat Ödülleri’ne iki yıl
yarışmacı olarak katıldım ve üç ödül
aldım. Benim için gurur verici bir olay
bu. Kimi yazarlar yarışmaları, ödüllerin veriliş biçimini eleştirir. Onlar
“edebiyat dünyası”nın daha içinde bulundukları için haklıdırlar belki. Ama
ben yarışmaları, özellikle Tudem’in
ödüllerini pek çok açıdan yararlı buluyorum. Biliyorsunuz, yazmak kadar
yayımlatmak da zor. Yazmayı düşünen
için yayımlatamayacağını bilmek koca
bir engel. Ayrıca, insanın bir alanda
yeteneğinin bulunup bulunmadığını
sınamak için kimi zaman bir itici güç
gerekiyor. Yarışmalar itici güç oluyor.
Zaten yazıyorsanız, yarışma söz konusu olunca daha bir özenli olmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Sonunda

ortaya gerçekten güzel eserler çıkabiliyor. Yazdıklarınızın okuyucuya ulaştığını görmek, gelecek için umutlarınızı
çoğaltıyor; yenilerini yazmak için sizi
yüreklendiriyor. Tudem ise pek ödül
verilmeyen bir alanda, çocuk edebiyatı
alanında düzenliyor yarışmalarını. Yararı çoğaltıyor... Bunlar az şey mi?

Pelin Güneş
Geldiğimiz yer aydınlık…
2003 yılı, sanırım Ocak ya da Şubat
ayıydı. Ankara’nın en sevdiğim yerlerinden Sakarya Meydanı’nda çiçekçileri, kitapçıları dolaşıyordum. Vitrinlerden birinde “Çocuklara Yazın’’ başlıklı
bir ilan gözüme ilişti. Nasıl yani, diye
yanına yaklaştığımda, bir yarışma duyurusu olduğunu gördüm. Doğrusu o
güne dek yazıp çizdiklerimi bir yerlere
göndermeye ya üşenmiş ya da fırsat
bulamamıştım. İlanın önünde uzun
süre oyalandım, notlar aldım. Sonra
eve gelip internet adresinden baktım
ve kimselere söylemeden yarışma için
hazırlanmaya başladım.

Ben o gün Sakarya’da farkında olmadan hayatımı değiştirecek bir karar
vermiştim aslında. Şimdi geriye dönüp bakınca bunu daha iyi anlıyorum.
Aradan yaklaşık 10 yıl geçti, o yarışma diğerlerini izledi, dereceler aldım,
okul davetlerine, söyleşilere katıldım,
kitaplarım basıldı. Hayatta ilk kez kendimden hoşnut, yaptıklarımdan tatmin oldum. En önemlisi, kendimi buldum, yolumu çizdim, keyifle, severek,
gülerek yazdım, resimledim, gözlemledim, kurguladım. “Çocuk gözü” ne
demek, “Mutlu çocuk var mı”, “Çocuk
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olamamış çocuk, büyüyememiş ergen
nasıl olur,” bunları gördüm. İki değil
on iki gözüm oldu, yüreğim mitoz bölünme geçirdi, büyüdü.
İşte bu yüzden Tudem’in bende ve
tahmin ediyorum ki pek çok arkadaşımda bıraktığı iz unutulmaz. Kapıyı
açtı, içinden geçtik ve geldiğimiz yer
aydınlık.
Nice nice yaşlara, sağlıkla, dostlukla, umutla kavuş Tudem.

Çiğdem Gündeş
Yıldızlardan gelen masallar…
Kızlarıma anlattığım masallardı onlar. Geceleri uyumadan önce yıldızlara
bakar, bir masal seçerdik. 2003 yılında,
Tudem’in “Çocuklara Yazın” başlığıyla
düzenlediği yarışmanın “Masal” dalına gönderdiğim dosya ile ikincilik
ödülü alınca, o masalların gerçekten
yıldızlardan geldiğine inandım. Önceleri tutkum olan “yazmak”, 2003 Kasım’ından sonra yaşam biçimim oldu.
Zaman zaman sekteye uğrasa da sözcüklerle oynamaktan, yıldızlara bakıp
masal aramaktan hiç vazgeçmedim.
Tudem Edebiyat Ödülleri gerek yazınımıza kazandırdığı yeni yapıtlar ve
yeni yazarlar, gerekse eski, yeni tüm
yazın tutkunlarına verdiği “yaratma
heyecanı” açısından çok önemli. Seçici kurulundan ödül törenine dek her
adımın, her anın büyük bir titizlikle
hazırlandığı, nesnelliğinden asla kuşku duyulmayan ve yazın dünyamızda
yadsınamaz bir yeri olduğuna inandığım bu yarışmanın parçası olmaktan
her zaman sevinç, Tudem Ailesi’ne
katılmış olmaktan kıvanç duydum.
Tudem Edebiyat Ödülleri’ne nice on
yıllar diliyorum.
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Seza Kutlar Aksoy
Yazının çeşitli alanlarındaki
süreklilik…
İlk güzel kitabımla çok küçükken
tanıştım ve hâlâ anımsarım. Seçilmiş,
nitelikli kitaplar okurun sanatla erken tanışmasını sağlar ve etkisi yaşam
boyu sürer. Okur hep iyiyi, daha iyiyi
ister. Bunu deneyimimle biliyorum.

Bu yüzden, 2007 yılı Tudem Edebiyat Ödülleri yarışmasında Noktacık’la
birincilik ödülü aldığımızda, kitabın
edebi yönünün vurgulanması beni çok
mutlu etmişti.
Hem yarışmasında ödül alan bir yazar, hem de seçici kurul üyesi olmam
nedeniyle iki farklı yönden bakarak
Tudem Edebiyat Ödülleri’nin çocuk
yazınına çok şey kazandırdığını söylemek isterim. Kapalı yöntemle yapılması, jürinin titiz kitap seçimi ve yazının çeşitli alanlarındaki sürekliliği,
yarışmalara olan güvenimi pekiştirdi.
Yarışma sonrası baskıların ve tüm
kitaplarının özenle basılması, Avrupa
ve dünya çocuk yazınıyla yarışır nitelikte olması kuşkusuz Tudem’e özel bir
yer sağlıyor. Tudem’in çocuk yazınına
bu çok güzel ve değerli katkısının nice
yıllar sürmesini dilerim.

Ferda İzbudak Akıncı
Tudem Edebiyat Ödülleri
benim için ölçü oldu…
Çocuklar için yazmaya başladığımı
fark ettiğimde, yetişkinlere yönelik yayımlanmış üç öykü kitabım vardı: Düş
Sarnıcı, Gizli Resimler, Kayıp Yıldızlar.
2002 yılı sonbaharında bir davet aldım.
Konak Belediyesi, Alsancak Kültür
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Merkezi’nde bir kokteyl vardı. İzmirli yayınevi Tudem, kültür yayımcılığı
alanındaki ilk kitaplarının yayımlanışını kutluyordu. Yazarlarıyla birlikte.
Çok sıcak bir buluşmaydı. Güzel bir
topluluktu. Hamdullah Köseoğlu ve
Ekrem Güneş’le o gün tanıştım.

İzleyen günlerde, çocuklar için
olduğunu düşündüğüm iki dosyayı,
Işıklı Ayakkabılar ile Sokak Kuşu’nu
Tudem’e verdim. Yayımlandılar. Ancak ben bu yeni yolda yürüyüp yürümeme konusunda hâlâ biraz kararsızdım. Tudem Edebiyat Ödülleri’nin
ilki gündeme geldiğinde, kuşkularımı
bu yarışmayla gidermeye karar verdim. Bazı öyküleri hazır olan dosyayı,
Kuş Kulesi’ni tamamlayıp yarışmaya
gönderdim. Pek çok dosya arasından
öne çıkabilirse çocuklar için yazmaya
devam edecektim. Üstelik bir de söz
vermiştim kendime. Başka hiçbir dosyamla çocuklar için açılacak bir yarışmaya katılmayacaktım. Tudem Edebiyat Ödülleri benim için ölçü olacaktı.
Yarışmaya yüzlerce dosya katılmıştı.
Kuş Kulesi, öykü dalında ikincilik aldı.
Basıldığı 2003 yılından bu yana, öykü
okunmuyor denen ülkemizde dokuz
baskı yaptı. Kısaca çocuklar tarafından çok sevildi.
O yıl roman, masal dallarında da
verilen ödüller, sonraları tek dalda
sürdü. Teneke Kaplı İvan’ın birinci
seçildiği yıl seçici kuruldaydım. Bir
tiyatro kumpanyasının düşlerle dolu
serüvenini anlatan o güzel romanı ilk
okuyanlardan ve ödüllendirenlerden
biri olduğum için mutlu oldum. Tudem, ödüllerini çeşitlendirerek vermeyi sürdürdü. Tiyatro, şiir... En iyileri belirleyip yayımladı. Bu çok güzel
bir olay. Ödüller vermek, iyi kitaplar
yayımlamak, yazarlarıyla o ilk tanışmadaki sıcaklığı ve yakınlığı sürdürebilmek, Tudem’i bugünkü yerine getiren önemli adımlardır bence.

dosya
Bugün çocuk kitaplarımın sayısı,
yetişkinler için yazdıklarımı geçti. Tudem Edebiyat Ödülleri, edebiyat yolculuğumda böylesine belirleyici oldu.
Karşı karşıya geldiğimizde, çocukların
kitaplarımı ellerinde sevgiyle tutarak
yüzüme bakmaları içimi sevinçle dolduruyor. İşte o zaman... ya çocuklar
için yazmasaydım, o yarışmaya katılmayıp vazgeçseydim, diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Teşekkürler
Tudem...

Koray Avcı Çakman
Alanlarında yetkin jüri üyeleri...
Tudem’in açtığı yarışmalarla çocuk ve gençlik yayınlarının edebiyat
dünyasında hak ettiği yeri almasına
önemli katkılarda bulunduğunu düşünüyorum.
Alanlarında yetkin jüri üyeleri yarışmaya gelen dosyaları incelerken, eserin
özgün olmasına, konunun çocuğun anlayacağı bir dille işlenmesine ve çocukların hayal dünyasına hitap etmesine
dikkat ettikleri kadar, edebi metin değeri taşımasına da önem veriyorlar şüphesiz. Bunun sonucunda da yeni eserler
ve yazarlarla çocuk edebiyatı daha bir
nitelik kazanıyor, zenginleşiyor.
Bu ödüllerin gelenekselleşmesi ve
yarışmaların her yıl farklı bir alanda
yapılıyor olması da farklı alanlarda
yazan, yazmak isteyen yazarlara fırsat
tanıyor.
Bu yıl onuncusu düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri’ne katkı veren herkesi kutlar, alanımızda böylesi
önemli bir görev üstlendikleri için teşekkürlerimi sunarım.
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Selahattin Dilidüzgün
On yıllık serüven, yüz yıllık
birikim…

Yarışmalar,
adı
üzerinde,
öncelikle
bir yarışma. Ancak
bundan da önemlisi
yarışmalar belli yazarların ve yapıtların öne
çıkmasının birer aracı.
Bu nedenle olmalı ki
nice yarışmalar bugün
ünlü sayılabilen kişi
ve yapıtları bizlere kazandırmıştır.
Çocuk kitaplarının,
yarının okur bireylerini yetiştirme gibi bir
sorumluluğu olduğunu biliyoruz. Çünkü edebiyat,
dili oya işlercesine işleyerek birbiriyle ilintili düşünceleri bütüncül bir anlayışla kurgular, adeta birbiriyle
uyumlu bir resim çizer sözcüklerle. Okur da bu kurgu içinde hem eğlenir hem yaşamın farklı kesitlerine, başkalarının bakış açısından tanık olur, hem de
eleştirel okuma bağlamında düşüncesi en üst düzeyde
uyarılır. Böylesi bir bakış açısı yazarlara gerçekten de
büyük bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü nitelikli bir
edebiyat yapıtı, özellikle de çocuk edebiyatı yapıtı ortaya koymak oldukça güç bir iş. İşin güçlüğü dili ve
kurguyu ustaca oluşturmaktan geçiyor kuşkusuz. Bu
işin biçimsel yanı. Biçimin yanında bir de öz var ki bu
da olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir özellik. Başka
deyişle, her başarılı yapıt iyi bir edebiyatın yanı sıra
sanatçıda sağlam bir bakış açısı ve zengin kişilik donanımları gerektiriyor.
İşte edebiyat yarışmalarına düşen görev, böylesi niteliklere sahip yapıtları ortaya çıkartmaktır. Bu sanıldığı kadar kolay bir iş değildir aslında. Seçici kurullar
yaptıkları seçimde yazarları tanımadan seçim yapıyor
çoğunlukla. Kurul üyeleri okuduklarından, edebiyat
boyutunu olduğu kadar, satır aralarında yazarların
özelliklerini de okumakla yükümlüler çünkü.
Tudem Yayınları, on yıldır sürdüğü Tudem Edebiyat Ödülleri ile edebiyatımıza nice seçkin yapıtı
kazandırırken, çocuk edebiyatını da zenginleştirdi.
Bu düşüncelerle Tudem’i böylesi güç bir alanda attığı başarılı adımlardan dolayı kutluyor, bundan sonra
da nice başarılı çalışmalara imza atacağı düşüncesiyle
Tudem’e ve Tudem Edebiyat Ödülleri’ne katkı veren
herkese şükranlarımı sunuyorum.

Çocuk ve gençlik edebiyatımıza kazandırdığı onlarca yeni
yazar ve farklı edebi türlerdeki pek çok eserle Türk çocuk
edebiyatına yön veren Tudem Edebiyat Ödülleri, 10. yılını
kutluyor!
2012 “Öykü Yaşamdır” yarışmasının kazananları, Mavisel
Yener koordinatörlüğünde toplanan Prof. Dr. Nuran Özyer,
Mucize Özünal, Aytül Akal, Mehmet Atilla ve Nilay Yılmaz’ın
oluşturduğu seçici kurul tarafından belirlendi.
Kazanan yazarlarımızı tebrik eder, sizleri ödül törenimize
bekleriz!

Birincilik : Bayan Pimpirik - İclal Kankale
İkincilik

: Gülen Sakız Ağacı - Koray Avcı Çakman

Üçüncülük : Eyfel’i Kim Yedi - Özlem Kılınçarslan Sözbilir

Ödül Töreni ve Panel:
17 Kasım 2012, Cumartesi
31. İstanbul Kitap Fuarı Karadeniz Salonu
17.45 - 19.45

“Bir Bay Terupt vardı…”

Elif TÜRKÖLMEZ

Rob Buyea’nın yazdığı, Sınıftan Yükselen Sesler, genç bir öğretmenin “ışığı” sayesinde “hayatları
değişen” bir sınıfın hikâyesini anlatıyor. Bu öğretmen “yaşa ve öğren” dediği yöntemiyle eğitime yeni
ve alternatif bir bakış getiriyor, çocuklara kendi davranışlarının sorumluluğunu almayı öğretiyor.
Ölü Ozanlar Derneği adlı filmi bilirsiniz. Robin Williams’ın canlandırdığı
John Keating karakteri unutulmazdır.
Hani bazı insanlar, diğerlerinden farklı olarak daha “ışıklı” olur. İşte o da
öyle biridir. Disipliniyle ünlü bir yatılı
erkek okulu olan Welton Academy’ye
edebiyat öğretmeni olarak atandığında, onu zor, çok zor bir öğretim yılının
beklediğinden habersizdir. Ama Bay
Keating sabırlı, hayata sıradan insanlardan farklı bakan, yenilikçi bir öğretmendir. Okulun ağır havasına aldırış
etmez. Bu ağır havanın altında ezilerek
kendi kişiliklerini bulamayan öğrencilerin zihinlerinde yeni kapılar açar.
Onlara özgürlüğün kıymetini, hayatın
değerini öğretir. Öğrencileri, okulda
öğrendiklerini yıllar sonra unutacaklardır, ama Bay Keating’i değil!

Bir de Hababam Sınıfı vardır, unutulmaz. Münir Özkul’un canlandırdığı
Mahmut Hoca karakterinin, okul taksidini ödeyemeyen öğrencinin okuldan gönderilmesi gerektiğini söyleyen
okul müdürüne attığı, “Ben tüccar değil, eğitimciyim,” tiradı tüyleri diken
diken eder.
HAYAT DERSLERİ
Böyle öğretmenler az da olsalar,
üzerimizde hakları çoktur. Kendi
eğitim hayatınızdan da hatırlarsınız,
“Bir Ayla Hanım vardı,” dersiniz, gözünüz parlar. Ortaokul yıllarında bize

24

iş-teknik dersi veren Abdurrahman
Bey’i unutamam kendi adıma. Sakin,
güleryüzlü bir insandı. Hayatta hiçbir
şeyin, nazik, bilgili, ölçülü olmaktan
daha önemli olmadığını öğretti bize.
Hem de bunu anlatarak yapmadı, kendisi öyleydi. Sonra üniversitede Besim
Hoca’da gördüm aynı şeyi. Bize, kitaplarda bulamayacağımız “hayat dersleri” verdi.
Sınıftan Yükselen Sesler bu anlattıklarımın toplamı işte. Işıklı, pırıl pırıl
bir öğretmenin neleri değiştirebileceğini gösteren bir öykü. Rob Bueya’nın
ilk romanı. Kendisi de altı yıl öğretmenlik yapan Buyea, Bay Terupt adlı
bir öğretmenin hayatlarını değiştirdiği
öğrencilerin hikâyesini, yine öğrencilerin ağzından anlatmış.
Klasik bir sınıf var elimizde. Okuldan nefret eden Jeffrey, çekingen Danielle, yaramaz Peter, zeki Luke, sakin
Jessica ve diğerleri… Okula yeni gelen
öğretmen Bay Terupt konusunda şüpheleri var. Herkes meşrebince onu “alt
etmenin” peşinde. “Genç ve tecrübesiz
öğretmen” Bay Terupt ise olanı biteni
sessizce gözlemleme ve işleri kendi
yöntemleriyle çözmenin… Bay Terupt
öğrencilere hatalarından dolayı kızan, onları cezalandıran bir öğretmen
değil. Aksine, mizah yeteneği olan
bu zeki adam öğrencilerin hatalarını
kendilerinin fark etmesini sağladıktan
sonra kenara çekilip izliyor. Müdahale
etmiyor. Çocuklar başlangıçta bu yeni
yöntemi anlamakta güçlük çekse de
zamanla alışmaya başlıyor. Tam öğretmenlerine alışmışken olan oluyor.
Hep birlikte bahçede oldukları bir gün
başlarına tatsız bir kaza geliyor. Öğrencilerden birinin attığı kartopu Bay
Terupt’ın başına isabet ediyor. Sonrası
herkes için endişeli bir bekleyiş…
Bay Terupt’ın komada olduğu vakitler, çocukların “Biz ne yaptık?”
sorusunu zihinlerinde döndürmelerine imkân tanıdığı için neredeyse “hayırlı” bir süreç. Bu dönemde

hem birbirleriyle kaynaşıyorlar hem
de hakikaten “büyüyorlar”. Böyle kötü
kazalar bazen işe yarar çünkü. Sorular
sordurur, iç hesaplaşmaya götürür ve
işte, büyütür!
Sonunu yazmayayım ama şu kadarını söyleyeyim. Rob Buyea, sanırım kendi öğrencilerini çok seven bir
öğretmen olarak, bu çocukları öğretmenlerinden daha fazla ayırmak
istememiş. Herkes hatalarını gözden
geçiriyor, iyileşiyor ve tekrar söylüyorum, “büyümüş” olarak resim yapmaya, kitap okumaya, düşüncelerini ifade etmeye ve oyun oynamaya devam
ediyor…
Oyun demişken, Bay Terupt’ın çocuklara oynatmayı çok sevdiği, çocukların da bayıldığı bir oyun var kitapta.
İsmi “dolar sözcükleri”. Buna göre, “a”
harfi 1 sent, “b” harfi 2 sent, “c” harfi
3 sent, diye devam ediyor. Amaç, harf
değerleri toplandığında yazılan sözcüğün 1 dolar etmesi. Siz de bunu uyarlayabilir, “a” harfine 10 kuruş deyip 1
liralık kelimeler yazabilirsiniz. Parayla
ilgili hiçbir oyundan hazzetmiyorum.
Ama bunun masum bir matematik
oyunu olduğunu varsayıp toplamaya
başlayalım. Bu arada “Terupt nasıl bir
soyadı?” derseniz, onun da oyunun bir
parçası olduğunu söyleyeyim. Harfleri
bir toplayın bakalım…
Sınıftan Yükselen Sesler
Rob Buyea
Çeviren: Eda Aksan
Altın Kitaplar, 272 sayfa
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Özgürlük her zaman
dışarıda olmaz!

Banu BOZDEMİR

Sevimli Hemstır Hektor’un Maceraları, Christian Bienek ve Marlene Jablonski’nin keyifli
anlatımıyla bir şölene dönüşüyor. Tramvay Yayınları’ndan çıkan dört kitaplık seride hınzır Hektor
sayesinde dünyayı ve kendimizi, evde yaşayan bir hayvanın gözünden görüyoruz.
Christian Bienek çocuk kitaplarının yanı sıra gençlik kitapları da yazan, TV skeçleri ve radyo tiyatrolarına
el atan bir isimdi. İsimdi diyorum, ne
yazık ki 2005 yılında aramızdan ayrıldı. Ama güzel kitaplarıyla yaşamaya
devam ediyor. Kitabın diğer yazarı
Marlene Jablonski ise yazarlığa devam eden bir isim… Kitabın iki yazarı
olması hem güzel hem de zor bir şey
bana göre. Nasıl yazdıklarını merak
ettim açıkçası. Çünkü yazmak bana
göre tek kişilik bir eylem.
OBUR VE SİNİRLİ HEKTOR
Gelelim, yazım tarzını keyifli ve cesaretli bulduğum, çoğu yerde gülümsediğim ve komik iç sesiyle eğlendiğim
Hektor’un evden kaçma macerasına…
Hemstırlar kafes içinde yaşayan, evcil,
kulakları çok iyi duyan ve yemeklerini yanaklarında depolayan kemirgen
hayvanlar. Farelerin daha sevimlisi
ama daha yavaşı olduklarını söyleyebiliriz. Kitaptaki Hektor, sahibi Sascha ve onun ailesiyle yaşıyor. Aslında
kafeste olmaktan hiç memnun değil,

canı isteyince evde dolaşsa da yaşadığı yer bir kafes sonuçta! Sürekli yemek
yemek istemesi ve tuvalet kâğıdının
rulosuna sıkışacak kadar kilo alması
da cabası!
Kafesinin içinden etrafta olan biteni gözlemleyen ve sürekli yorum yapan, biraz da sinirli birisi Hektor. En
çok, kendisine anlayışlı davranan ve
son dakikada büyükanne Birgit’in hışmından kurtaran, Sascha’nın annesini
seviyor; hoşlandığı arkadaşı Meike’ye
bir türlü açılamayan sahibini ise cesaretsiz buluyor.
Kitabın dilini çok akıcı ve cesaretli
bulduğumu söylemiştim. Çocuk kitaplarında rahat bir dil biraz es geçilen
bir özellik. Çocuğa bir şeyler öğretmek
kaygısıyla didaktik bir dil tercih ediliyor, ama çocukların gayet sinirli, obur
ama sonrasında kilolu olduğunu fark
edip rejim yapması gerektiğini düşünen Hektor’un maceralarını okurken
çok eğlenecekleri açık. Yazarlar bir
hayvanın iç dünyasından insanlara
bakıyor, onların biz insanlar hakkında
neler düşünebileceklerini esprili bir
dille ifade ediyor.
SENSİN TEMBEL YAĞ TULUMU!
Büyükanne Birgit, Hektor’u tembel bir yağ tulumu olarak görmesinin
yanında onu elektrik süpürgesiyle
çekmeye, yani resmen öldürmeye bile
çalışıyor. Bu arada Hektor’un da tek
dileği onun bir an önce son nefesini
vermesi! Bu kadar açık bir anlatımı
okurken şaşırıyor tabii insan. Yaşlı bir
kadınla küçük bir hayvanın içten içe
atışması, birbirlerini sinir etmek için
sürekli çabalaması durumu biraz tuhaf
ve tabii ki eğlenceli kılıyor.
Kitapta bazı bilgiler de yok değil;
mesela, düşmanlarını gören ve hızlı
kaçamayan hemstırlar ölü taklidi yaparmış. Bunu Meike’yle iletişim kurmak için bile kullanıyor Sascha! Kitabın ikinci bölümü daha çok hayvanat

bahçesinde geçiyor ve oradaki gerçekleri gözler önüne seriyor. Doğanın
dengesini, zayıfların her zaman güçlülerin yemi olduğunu açık bir biçimde
anlatıyor kitap. Öyle ki Hektor, Sascha ve Meike’ye görünmeden çantanın
içinden özgürlüğe kaçtığını sanırken,
durum hiç de öyle olmuyor. Doğanın
içindeki denge az daha Hektor’un hayatına mal oluyor.
Hayvanlar dünyasına bir hemstırın
gözünden bakan, insanları evde yaşayan bir canlının gözünden anlatan ve
lafını, sözünü esirgemeyen bu kitabı
pek beğendim. Serinin diğer kitapları
de aynı ruhu taşıyor; onları arayıp bulmak da artık size kalsın… (Tamam, tamam, biraz ipucu verelim. Kitapların
adları şöyle: Kahraman Hektor, Hektor
ve Kız Hemstırlar ve Hektor Canavara
Karşı.)

Sevimli Hemstır Hektor’un Maceraları
Hektor Evden Kaçıyor
Christian Bienek, Marlene Jablonski
Resimleyen: Volker Fredrich
Tramvay Yayıncılık, 88 sayfa
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Her yönüyle Dünya…

Ceyhan USANMAZ

“4,5 milyar yıl önce doğdu, şu anda yaklaşık 6,7 milyar insanı barındırıyor. Bize korumamız
gereken pek çok zenginlik sunuyor.” İşte cömert gezegenimiz Dünya’nın çok yönlü öyküsü…
Muhteşem görseller ve açıklayıcı şemalar eşliğinde…
Samanyolu gökadası içindeki Güneş
Sistemi’nin, Güneş’e uzaklık açısından
üçüncü sıradaki gezegenidir. Büyüklükte, Güneş Sistemi’nin sekiz gezegeni arasında beşinci sıraya yerleşir. Tek
doğal uydusu Ay’dır. Kendi çevresinde
(23 saat, 56 dakika, 4.098903691 saniyede) ve Güneş çevresinde (365 gün, 5
saat, 48 dakikada) hareket eder. Günlük ve yıllık hareketlerine bağlı olarak
gece, gündüz, mevsimler, kayaçların oluşumu ve diğer biyolojik
olaylar gerçekleşir. Mevsimlerin
meydana gelmesinde etken ise
yaklaşık 23 derecelik eksen eğikliğidir. Yüzölçümü 510.072.000
kilometrekaredir; bunun yaklaşık yüzde 70’i 361.132.000 kilometrekare ile denizleri, yaklaşık
yüzde 30’u 148.940.000 km² ile
karaları oluşturur…
Yukarıdaki paragrafta söz konusu gezegenin adını anmamış
olsak da, eksiğiyle fazlasıyla birçok kaynaktan edinebileceğimiz
bu özelliklerinin bazıları eminim tanıdık gelmiştir! Hâlâ emin
değilsek, kilit cümle şu olabilir:
“Üzerinde ‘zeki yaşam formları’ barındırdığından emin olunan tek gök
cismidir.”
ÇİZGİ ROMAN TADINDA
Yaz tatili başında Remzi Kitabevi,
Gezegenimiz Dünya isimli bir kitap
yayımlamıştı; adından da anlaşılacağı gibi, üzerinde yaşadığımız gezegen
hakkında temel bilgileri içeren bir
çalışmaydı. İlk bakışta ödevlere yönelik bir kaynak ya da ilgili dersler için
yardımcı bir kitap olarak görülebilir;
ancak görsel malzeme zenginliğiyle,
tasarımıyla, baskı kalitesiyle bir “zorunluluk” olmadan da okunabilecek
nitelikte bir eser Gezegenimiz Dünya.
Kitap altı ana bölüm halinde tasarlanmış. İlk bölüm olan “Yaşam Gezegeni”, 15 milyar yıl önce gerçekleşen
Büyük Patlama’yla başlıyor. Evren’in
ve Dünya’nın oluşumu üzerinde
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durduktan sonra gezegenimizin gelişimini, canlıların, dinozorların ve nihayet atalarımız olan ilk insanların ortaya çıkışını ele alıyor. “Makine Dünya”
adlı ikinci bölümde, kıtaların, dağların
oluşumu ve dünyanın devinimini belirleyen güçlerin niteliğinden bahsediliyor; tsunamilerden volkanlara, dev
fırtınalara, depremlerden sellere pek
çok konu keyifle anlatılıyor. Üçüncü

bölüm olan “Dünyanın Kaynakları”,
gezegenimizin bitmez sanılan kaynakları üzerinde duruyor; deniz, toprak,
su, yeraltı zenginlikleri, ormanlar, yeni
enerjiler gibi başlıklarla konuyu derli
toplu özetliyor. “Dünya İçinde Dünyalar” adlı dördüncü bölümde, Dünya
üzerinde yer alan 5 temel doğal bölge,
iklimler, iklim değişimleri, iklimlere
göre ayrılan özgül bölgeler ve buralardaki yaşamın dinamiklerinden bahsediliyor. Beşinci bölüm olan “İnsanların
Dünyası”nda ise Dünya’nın bu özgül
koşullarının insan yaşamına etkileri
göz önüne alınırken, dev yapılardan
Los Angeles’a, (“denizlerden kazanılan
topraklar” manasına gelen) polder’lerden kırsal ve kentteki yaşama, dünya
üzerindeki yaşam alanları ve bunların

insan hayatına etkileri güzel görseller
eşliğinde anlatılıyor. Ve son bölüm…
“Dünyayı Keşfetmek”. Bu bölümde kıtaların, dorukların, deniz diplerinin
keşfi, bugüne dek Dünya’ya dair ortaya atılmış teoriler, büyük denizciler
gibi konularla dünyanın keşfinin tarihsel macerası konu ediliyor, hem de
muhteşem görseller eşliğinde, hiç can
sıkmadan…
Hepimiz öğrencilik yıllarımızdan hatırlarız; ders kitaplarının niteliği sebebiyle en heyecan
verici konular bile insana sıkıntı verirdi. İşte bu tür kitapların
farklılığı burada; insan başına bir
şeyler öğreneceğim diye oturmasa bile, bu tür kitaplar görselleri
ve akışkan tasarımıyla sizi alıp
götürüyor; bir macera tadında
kısa kısa anekdotlar ve bölümlerle, 300’e yakın fotoğraf, gerçekçi
çizim ve açıklayıcı şema ile, ayrıca açılan sayfaların da yardımıyla konuya dair fark etmeden
bilgi edinmenizi sağlıyor. Üstelik
sonunda bir de dizin var; proje,
(kaldıysa eğer hâlâ) dönem ödevi
hazırlayacaklara duyurulur…
Gezegenimiz Dünya
Yvette Veyret, Séverin Husson
Çeviren: İsmail Yerguz
Remzi Kitabevi, 173 sayfa
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Robin Hood ve
“Neşeli Adamlar”

Elif İNCE

Ok atmadaki hüneri ve mertliğiyle dillere destan olan yeşil taytlı dostumuz Robin Hood’a bu kez
Bilgin Adalı’nın kalemi can veriyor. Geçen ay kaybettiğimiz sevgili yazarımız, genç okurların
dünyasına, uyarlayıp çevirdiği bir klasikle katkıda bulunuyor.

Hangi
dilde
ifade ederseniz edin, birisinin tam bir Pollyanna,
Don Juan veya Don Kişot
olduğunu söylediğinizde, karşıdaki ne demek istediğinizi anlayacaktır.
Her roman kahramanına nasip olmaz
böyle günlük dilde deyimleşecek kadar ünlenmek. Bu kahramanlardan
başka biri de, Ortaçağ İngiltere’sinde
yaşadığı sanılmasına rağmen yüzyıllara ve coğrafyaya aldırış etmeden
pek çok dilde yer etmiş olan Robin
Hood’dur. Detayları öyküden öyküye
değişse de ismi hep aynı şeyi çağrıştırır; zenginden alıp fakire veren, merhametli ve adil bir savaşçıdır o.
Yapı Kredi Yayınları’ndan Bilgin
Adalı’nın çeviri ve uyarlamasıyla çıkan
Robin Hood, en bilinen Robin Hood
karakterleri ve olaylarının güzel bir
derlemesi. Adalı’nın her bölümün başında sözüm ona Robin Hood ile ilgili
söylenegelmiş şarkılardan alıp koyduğu dörtlükler, kitabın duru ve akıcı
dili, okurla konuşurmuşçasına yazılmış olması, bir hikâye dinliyormuş
hissini yaratıyor insanda; hani sanki
5-10 çocuk Bilgin Amca’mızın dizinin dibine oturmuşuz da ona kulak
veriyormuşuz gibi. Eski usul hikâye
anlatıcılığının ve sözel geleneğin pek

kalmadığını düşünürsek, bu özellik kitaba çok hoş bir hava katıyor.
Yıldız Savaşları’ndan Yüzüklerin
Efendisi üçlemesine, edebiyatın ve sinemanın pek çok popüler örneğinde,
başrolde siyahla beyazın savaşı vardır;
mutlak kötüye karşı mücadele edecek
bir mutlak iyi bulunur daima. Robin
Hood da benzer bir yerde duruyor ana
fikir olarak; Robin Hood ve adamları
mutlak iyiyi; Nottingham şerifi ve psikopos gibi otorite figürleri ise merhamet yoksunu, mutlak kötülüğü temsil
ediyorlar. Gelgelelim, Robin Hood her
ne kadar ezilenin yanında durmasıyla ve haksıza başkaldırmasıyla bilinse
de, efsane aslında, tüm fakirler daha
iyi bir hayatı hak ederken, tüm zenginlerin de kibirli zorbalar olarak betimlenmesi gibi geniş bir genellemeye
dayanıyor.
İYİ İNSAN NASIL OLUR?
Yine de, bu kısmı göz ardı edecek
olursak, kitabın diğer mesajları hem
çok çeşitli hem de çok dengeli. Ön
planda elbette dostlara bağlılık, düşmanı bile sırtından vurmama, mertçe
meydan okuma ve adilane dövüşme
gibi kavramlar yer alıyor. Ancak bunların yanında, iyi olanın liderliğini
kabul etme, liderlik ederken de mütevazılığı elden bırakmama, yenilgiyi
hazmedebilme, dost kazanmaya çalışma, borcuna sadık olma, sevilen kişi
için fedakârlık yapma gibi pek çok iyi
huyla ilgili hikâyecik de Robin Hood’u
sadece bir kahramanlık destanı olmaktan çıkarıyor ve “İyi insan nasıl
olur?” konusuna sokuyor.
Mutlak iyiyle mutlak kötünün savaşı demiştik. Burada başta Nottingham
şerifi gibi güçlü adamların kötülüğünün özenilecek, çekici, zekice hiçbir
tarafının olmadığını eklemek gerek.
Şerif, Robin Hood’u üç kere görmesine
rağmen onu hiçbir seferinde vaktinde
tanıyıp yakalamayan, kurduğu tuzaklara daima kendi düşen, beceriksiz ve
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akılsız bir otorite figürü olarak anlatılıyor. Roman boyunca Robin Hood’un
ince ince alay ettiği şerifin davranışları, görünüşe aldanmanın ve karşıdakini aptal yerine koymanın niye hiç de
iyi bir fikir olmayabileceğini güzelce
göz önüne seriyor. Ve elbette beklendiği üzere, en sonunda kötüler cezasız,
iyiler mükâfatsız kalmıyor.
GERÇEK HAYATA DAİR
Bilgin Adalı, Sherwood Ormanı’ndaki neşeli atmosferden ve arkadaşların neşe içinde birbirleriyle
şakalaşmalarından sık sık bahsederek, RobinHood’un “Merry Me”, yani
“Neşeli Adamlar” adıyla bilinen çetesine göndermeler yapıyor. Gelgelelim
kitabın sonu pek de neşeli sayılmaz.
Sayısız dövüş, yarışma, kralın askerlerini alt etme, idam edilmekten son
anda kurtulma macerasından alnının
akıyla çıkan Robin Hood’u, çocukluk
aşkı Marian’la evlenmesi ve kendi isteğiyle Aslan Yürekli Richard’ın emrine
girmesinin ardından, “ve sonsuza dek
mutlu yaşamışlar,” gibi bir son beklemiyor. Bilgin Adalı, romanın sonunu tozpembe bırakmaktansa, gerçek
hayata uygun bir şekilde ele alıyor;
bununla beraber iyi işler yapanların
nesiller boyu hatırlandığının da altını
çiziyor.
Robin Hood
Çeviren ve Uyarlayan: Bilgin Adalı
Yapı Kredi Yayınları, 272 sayfa
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Kutuplar arasında,
gölgelerden uzakta…

Elif BEREKETLİ

Jason Wallace’ın COSTA 2010 Çocuk Kitapları Ödülü’ne layık görülen Gölgelerden Uzakta adlı
romanı, zorlu bir konuya, ırkçılığa ve ayrımcılığın silinmesi zor izlerine eğiliyor. Doğru seçimleri
hayata geçirmenin zorluğu üzerinden, kolayına kaçmadan incelikli bir anlatı sunuyor.

NEFRET SUÇU VE İNSAN OLMAK
Ve şimdi de beyaz bir Afrikalının
dünyasına gireceğiz; onu böyle anlayışsız yapan her şey, ailesi, büyüdüğü
ortam gözlerimizin önüne serilecek.
İşte bu manevra, kitabı özel kılıyor
bana sorarsanız. İvan karakterini,
www.tudem.com
acımasız kötü çocuk olarak sunmak

Savaş bitti ve bağımsızlığın ilanıyla birlikte Robert Mugabe,
beklentileri karşılamak üzere başa geçti. Afrikalı Siyahlara
özgürlük ve varlık vaat ediyordu. Eski anlayışlar rafa kaldırılmış,
yepyeni bir döneme yelken açılmıştı.

COSTA 2010 Çocuk Kitapları Ödülü

Gölgelerden Uzakta
Jason Wallace
Çeviren: Tonguç Çulhaöz
Tudem Yayınları, 336 sayfa

Jason
WALLACE
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Gelgelelim, okulda karşılaşacağı
hikâyeler de en az babasının sözleri
kadar çarpıcı olacak onun için. Siyahilerin daima aşağılandığı, hor görüldüğü bir ortamda, babasının sözleri
kulağında yankılanırken, Robert şimdi hem kendini bu yeni ortama kabul
ettirmeye çalışacak, hem Nelson ile
dostluğunu devam ettirmeye... Gelgelelim, bu iş öyle pek de kolay değil.
Çünkü okulda ciddi nefret sorunlarıyla boğuşan öğrenciler var. Mesela Ivan.
Ivan, özellikle Nelson’a yaklaşımında
çok sert. Robert, bu yaklaşımın yanlış
olduğunu hissedebiliyor ama okulda
kendini bir şekilde kabul ettirmesi de
lazım! Ve, işte burada klişe korkumu
kırıveriyor yazar: Robert, Nelson’ı tabiri caizse terk ediyor ve İvan’la samimiyet kuruyor. Kabul edilmeme korkusundan.

en kolayı, oysa onun da “insan” olduğu ispatlarken, bir yandan Robert’i
unutmamak, Nelson’dan kopmamak
ve okuru arada bir Zimbabve gerçekleriyle şoklamak... Tüm bunlar yazarın
incelikli algısını ve yazma becerisini
gösteriyor.
Kutuplaşmış, trajik bir ülkenin çocuklarının öyküsü Gölgelerden Uzakta. İnsanların birbirini sevmemek
için binbir türlü icada gerek duyduğu,
“çıkar”ların çatıştığı bir ülke. Öyle olduğuna inandırılan bir ülke. Bir insanın en büyük çıkarının aslında barış ve
mutluluk olduğunun insanlardan ustaca saklandığı bir ülke. Bu etkileyici
kitap, hiç değilse bu yüzden okunmalı.
Bir yapboz gibi oynayabilirsiniz bu kitapla. Kutuplardaki siyah ve beyazları
çıkarın. Hangi pozisyona, ülkemizdeki
hangi toplumsal sınıfı koyarsanız koyun, gayet iyi uyuyor.
Gölgelerden Uzakta, alıştığımız çocuk kitaplarına benzemiyor. Gençlerin menziline de hiç uzak değil. Siyasi
gerginliklerin her gününe sindiği bir
ülkede, ebeveynlerin okuması ise en
hafif deyimiyle faydalı. Hem, bir çocuğun ahlaki değerleri ile kendini etrafına kabul ettirme savaşının anlatıldığı
bir kitaptan, çocuğunuza öğreteceğiniz dersler çıkarmak bir yana, sizin de
öğrenecek çok şeyiniz olabilir.

GÖLGELERDEN UZAKTA

KLİŞELER KIRILIYOR
Kahramanımız Robert Jacklin de
bu ortamın içine düşüverecek. Onun
için de aynen öyle: Bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor. Babası
İngiliz hükumetince, iş sebebiyle bu
bölgeye atanıyor, annesi ve Robert bu
karara itiraz etseler de yapacak hiçbir
şey yok. Robert şimdi yepyeni bir kıtanın çocuğu olacak. Yepyeni bir okulda,
yepyeni bir hayata merhaba diyor.
Klasik ve hatta klişe bir “beyaz
adam Afrika’da” hikayesi değil mi? Ve
sonra, beyaz adam siyah adamı anlamaya çalışır. Kesin, müthiş dostluklar
kurulur. Ve sonunda bu kitap, beyazların ülkesinde beyazlar tarafından
alkışlanır. Beyazlar beyazlara yine kazandırır...
Durun!
Belki hayat kurtarmıyor, ama bu
kitapta, önyargılarımızdan biraz daha
fazlası var.
Kitapta, şaşırtıcı manevralar olacak. Mesela...
Varlıklı ve dolayısıyla beyaz ailelerin çocuklarının gidebileceği kadar
pahalı olduğu için okulda yalnızca birkaç siyahi öğrenci var. Robert,

bunlardan biriyle, Nelson ile yakınlaşıyor ve bir dostluğun temelleri atılıyor. Üstelik, Robert’in babası da onu
destekliyor bu konuda. Babası ona, ülkenin uzun süre önce siyahilerden çalındığını, dolayısıyla şu anda siyahi bir
hükumet tarafından yönetiliyor olmasının doğru olduğunu söylemiş hep.

“Bir çocuk edebiyatı klasiği”
Daily Express

“Samimi, cesur, çarpıcı ve
unutulmaz bir öykü.”
Marcus Zusak

JASON
WALLACE

Kısa bir tarih dersi: 1923’te bugünkü Zimbabve olan Güney Rodezya,
siyasi iktidarı beyaz azınlığa veren bir
anayasayla, İngiltere tarafından ilhak
edildi. 1972’de ise Afrikalılar beyaz yönetime karşı gerilla savaşı başlattı! Altı
binin üstünde asker ve sivil öldürüldü.
Ve 1979’da ülkenin herkese oy hakkı
tanındığı ilk genel seçimde hak yerini
buldu ve siyahların çoğunlukta olduğu
parlamento işbaşına geçti.
Bunun neden mi anlattım? Çünkü,
işte tam bu bağımsızlığın hemen ardından, Zimbabve’ye gidiyoruz şimdi. 1980’lerdeyiz. Artık ülkeyi, halkın
çoğunluğu olan siyahiler yönetiyor,
kolonyal “beyaz” güçler değil. Bu her
daim trajik ülkede, bir dönem kapandı, yenisi başladı.
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Tam 1 senedir beklediğiniz kitap!

Tadımlık okuma

Bir şehrin aynası

Yankı ENKİ

Son yıllarda fantezi ve bilimkurgu edebiyatının en dikkat çeken kalemlerinden biri olan ve pek
çok ödül alan China Miéville’den bir gençlik romanı: Un Lun Dun. Kahramanlarımız, Londra’nın
artıklarının geldiği doğaüstü bir coğrafyada, bir kehanetin peşine düşüyor…
İngiliz yazar China Miéville son
yıllarda fantezi ve bilimkurgu edebiyatının en dikkat çeken kalemlerinden
biri. Bir yazarın değerini aldığı ödüller belirlemez sadece, ama Miéville
az zamanda, yazdığı türlere ait o kadar çok ödül kazandı ki bunlardan
bahsetmeden de geçemeyiz. Daha
ilk romanı Kral Fare ile Bram Stoker
ve Uluslararası Korku Cemiyeti
ödüllerine aday gösterilmişti.
Perdido Sokağı İstasyonu,
Arthur C. Clarke ve
Britanya Fantezi
ödüllerine değer
bulunduğunda,
yazar henüz otuz
yaşında bile değildi. Aynı kitap
Hugo, Locus ve
Nebula
ödüllerine de aday
gösterilmişti.
Henüz Türkçeye çevrilmeyen üçüncü ve
dördüncü romanlarıyla yine birçok ödül aldı. Geçtiğimiz günlerde Türkçede karşımıza
çıkan Şehir ve Şehir de yine Arthur C.
Clarke ve Hugo gibi birkaç ödüle değer bulundu. 2007’de yayımlanan ve
bir genç-yetişkin fantezi romanı olan
Un Lun Dun (Lon Dra Kis) da Locus
ödülleri kapsamında En İyi Gençlik
Romanı seçildi. Miéville’in şimdiye
kadarki dört çevirisi Yordam Kitap
tarafından yayımlandı. Belli ki devamı
gelecek bu tuhaf kitapların ve Türkiye’deki fantezi okurlarının raflarında
kendine kalıcı bir yer edinecek yazar.
FANTAZİ Mİ, GERÇEK Mİ?
Türkçedeki en taze Miéville kitabı
Un Lun Dun, gençlerin olduğu kadar
yetişkinlerin de ilgisini çekecek bir
roman aslında. Bir yaş sınırından bahsetmek yanlış olur böyle bir kitap için.
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Kahramanlarımız Zanna ve Deeba on
iki yaşlarındalar, ama anlatılan hikâye
hepimizin ilgisini çekecek gayet ciddi meselelere değiniyor. Dil ve üslup
olarak gençlerin rahat okuyabileceği
bir roman bu, ama her okuyana bir
mesajı olan politik bir içeriği de var.
Miéville söz konusu olduğunda, onun
kaleminden çıkmış bir fantezi eserinin
ciddi meselelere değinmeyeceğini
düşünmek hata olur zaten. Ne
de olsa Miéville politik olarak
aktif bir entelektüel. İngiliz
Sosyalist İşçi Partisi’nin
bir üyesi ve verdiği
tüm fantezi-korkubilimkurgu
eserlerinin yanında Marksizm üzerine yazdığı ağır metinler de var. Bir
yandan da üniversitede ders veriyor.
Aslında bu yanlarıyla doğaüstü edebiyatın gerçeklikle olan ilişkisini sorgulayanlara kendi yaşamı ve eserleriyle
bir cevap da vermiş oluyor bu nevi
şahsına münhasır yazar. Gerçeklikten kaçış olarak nitelenir böyle
türler, hayal ürünü olarak görülür ve elle tutulur yanı yokmuş, sadece eğlencelikmiş gibi değerlendirilir
kimi gerçekçiler tarafından. Ancak
Miéville’in romanlarında, kurduğumuz fantezilerin tam da içinde yaşadığımız gerçeklikle ilgili olduğu açıkça
görülüyor.

şehri”, Londra’nın artıklarının geldiği
doğaüstü bir coğrafya. Bizim rasyonel
dünyamızın tanımlamalarıyla açıklayamayacağımız, her türlü tuhaflıkla
karşılaşabileceğimiz bir yer. Madalyonun öteki yüzü, bir şehrin aynası… Biraz Alis Harikalar Diyarında aklımıza
geliyor, biraz da Neil Gaiman’ın düşsel
dünyaları…
Zanna ve Deeba’nın buraya gelişi bir tesadüf değil elbette. Onlar bir
kehanetin parçası. Lon Dra Kis’in başındaki Duman adlı belanın sonunu
getirmeleri bekleniyor onlardan. Herkes –ve tabii biz okurlar da– Lon Dra
Kis’in Zanna tarafından kurtarılmasını
beklerken, Deeba asıl kahramanımız
oluyor birden. Sonuçta mutlu sonla
bitip bitmediğini söylemeyeceğiz, ama
bu roman bir şehrin, Londra’nın sokaklarından başlayıp Lon Dra Kis’in
sokaklarına bizi götürürken, roman da
Zanna’nın kahramanlık hikâyesi olarak başlayıp Deeba’nın hikâyesi olarak
bitiyor. Genellikle romanlarda görmeye çok alıştığımız bir şey değil böyle
bir yolculuk ve kahramanlık hikâyesi.
China Miéville de okumaya alıştığımız
türden bir yazar değil, ama belli ki alışmak gerekiyor.
Un Lun Dun
China Miéville
Çeviren: U. Ceren Ünlü
Yordam Kitap, 524 sayfa

ÖTE-ŞEHİR
Un Lun Dun, kahramanlarımız
Zanna ve Deeba’nın başlarına gelen
tuhaflıklarla başlıyor. Onlar gibi biz de
neler oluyor diye düşünürken, kahramanlarımız kendilerini biraz tanıdık
ama bir o kadar da tuhaf bir dünyada
buluyorlar. Burası Londra’nın tersi ya
da aksi, yani “Lon Dra Kis.” Londra’nın
alternatif bir versiyonu mu demek
doğru, yoksa paralel bir evren mi demeliyiz acaba? İkisi de tam olarak
doğru değil. Burası Londra’nın “öte-
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Kitap içi
Kayıp köpeklerin sırrı…
Ünlü yazar Christine Nostlinger’in “Puding Poli” serisinin ikinci kitabı Puding Poli Çözüyor çıktı.
İlk maceradan beri bir yaş büyüyen Poli ile Rozi bu sefer mahallede artarda kaybolan köpeklerin
sırrını çözmeye koyuluyor. Kitabın sonundaki güzel yemek tarifleri de cabası…
Rozi kaşığı bıraktı, tavanın sapını
iki eliyle kavrayıp kaldırdı, aşçıların
televizyonda yaptığını denemek istedi,
ardından, tavanın çevresinde, seramik
ocağın üstünde cızırdayan açık kahverengi soğanlara umutsuzlukla baktı.
“Olamaz!” diye mırıldanarak, içinde
erimiş yağda yüzen birkaç tanecik soğan
kalmış olan tavayı tekrar ocağın üstüne
koydu, soğanları kaşıkla alıp tavanın içine attı ve yağlanan seramik ocağı ıslak
bir bezle yarım yamalak sildi.
O silme işini henüz bitirmişti ki
Poli mutfağa geri döndü, arkasında da
Polilerin komşusu yaşlı Bayan Mader
vardı. Bayan Mader’in gözleri ağlamaktan kızarmıştı.
“Sizin Karli hâlâ bulunmadı mı?”
diye sordu Rozi onun duygularını anlar bir sesle.
Karli, Bayan Mader’in
base cinsi köpeğiydi. Önceki öğlen Bayan Mader,
Karli’yi tasmasıyla gazetecinin

önündeki köpek çengeline bağlamıştı,
çünkü gazeteci Karli’yle pek geçinemiyordu. Bayan Mader gazeteciden çıktığında Karli kayışıyla birlikte iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu.
Bayan Mader başını salladı ve kocaman kareli bir mendille burnunu
sildi. Poli sandalyenin birini Bayan
Mader’e doğru itti ve Rozi’ye dönerek, “Bayan Mader çevredeki evlerin
kapılarına ilan yapıştırmak istiyor,
ilanda telefon numarası olacak ve eğer
Karli’yi bulan olursa telefon etmesi istenecek. Benden ilanı bilgisayarda hazırlamamı rica ediyor,” diye açıkladı.
Bayan Mader Poli’ye bir kâğıt uzattı. “Ben böyle bir şey düşündüm,” dedi
burnunu çekerek. “Bu olur mu?”
Poli yüksek sesle okudu: “Dokuz
yaşında, Karli adındaki base
cinsi köpeğim, 10 Kasım
günü Jagd Sokağı ile Stein
Sokağı’nın köşesindeki gazetecinin önünden kaçmıştır. Köpeği görenlerin Marie
Mader’e, 236 19 60 numaralı
telefondan ulaşması rica olunur.”
“Bulanı ödüllendireceğimi de eklemek istiyorum,”
dedi Bayan Mader. “Bu
durumda ne kadar vermek gerekir? Çok fazla
param yok.” Sonra etrafı koklamaya başladı ve
“Sanırım burada bir şey
yanıyor!” dedi.
“Aman
tanrım!”
Rozi ocağa döndü ve
soğanların dumanı tüten yanık yağda kuzgun karası solucanlara
döndüğü tavayı ateşten
alıp kenara koydu.

“Şimdi de benim yüzümden yemeğiniz yandı,” diye hayıflandı Bayan
Mader. “Ne pişiriyordunuz?”
“Kavrulmuş patatesli makarna,” dedi
Poli. “Ama önemli değil. Şimdi size ilanı
hazırlayıp elli tane basarım. Yapıştırma
işini de Rozi’yle ben üstleniriz.”
“O zaman ben de hiç olmazsa size
kavrulmuş patatesli makarna yapayım.
Soğanınız nerede?” diye sordu Bayan
Mader.
Poli soğanların durduğu küçük
sepeti ona getirdi ve Bayan Mader işe
koyuldu.
Yarım saat sonra üçü birlikte mutfak masasının başında oturmuş, kavrulmuş patatesli makarnayla hıyar ve
domates salatası yiyorlar, Rozi bir yandan da Bayan Mader’i avutuyordu.
“Karli mutlaka geri gelir,” dedi
Rozi. “Bayan Merny’nin Peggy’si ve
Bay Pollak’ın köpeği de bulundu ya!”
“Onlar ne zaman kaybolmuştu?”
diye sordu Poli.
Puding Poli Çözüyor
Christine Nöstlinger
Resimleyen: Tülay Sözbir Seidel
Çeviren: Metin Alemdar
Tudem Yayınları, 168 sayfa

Resimler: Reha Barış

Çocukların sevgilisi
Sevim Ak ve
Bilgin Adalı’dan
yepyeni kitaplar...

Can Çocuk Yayınları Kasım’da, çocukların çok sevdiği iki yazarın,
Sevim Ak ve Bilgin Adalı’nın yeni kitaplarını aynı anda yayımlıyor. Sevim Ak’tan
Saçlarında Soru İşaretleri ve Bilgin Adalı’dan Bizim Sokakta Şenlik Var.
Okumaktan hiç vazgeçmemeniz dileğiyle...
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI
Yeniçarşı Caddesi No:74, 34430 Galatasaray,İstanbuL
F.: 0212 245 6082
T.: 0212 245 8292
cancocuk@cancocuk.com
www.cancocuk.com
http://www.facebook.com/cancocukcom

http://twitter.com/Can_Cocuk

