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Sevimli böceklerin 
dünyası
Erika Bartos’un “Uğurböceği Sevecen ile Salyangoz 
Tomurcuk” serisinin on yedinci kitabı çıktı: Mevsimler 
Kitabı. Her mevsime ayrılmış birer öykünün bulunduğu 
kitap toplu bir Bartos şenliği…
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İyi Kitap’ta bu ay…

Yeni yılın bu ilk ayında, geçen yıl ya-
yımlanmış kitaplardan bir seçki hazır-
ladık sizin için. İyi Kitap yazarlarına, 
kitap dostlarına, 2012’de yayımlanmış,  
“İyi ki okuduk!” dedikleri kitapları sor-
duk. Listemizin iyi bir rehber olmasını,  
kaçırdığınız okumaları hatırlatmasını 

diliyoruz.
Okumaya yeni başlayan minikleri ki-
taplardan soğutmayacak iki adet “ilk 

okuma” dizisi tanıtıyoruz bu ay. Erdem 
Yayınları’nın on kitaplık “Okumayı 
Seviyorum” dizisi ile Can Çocuk’un  

“İlk Okuma Kitapları”. 
Kapı Komşumuz Korsanlar, büyük kü-
çük herkesin bayılacağı görsel bir şölen. 

Tom Gates’in Harika Dünyası ise  
çocukları hemen avlayan şu matrak ve 

ironik kitaplardan. 
İki ustadan, Saramago ile Neruda’dan 
şiir gibi iki resimli kitap. Çocuğunuza 

alın, nasıl olsa siz de okursunuz..
Usta yazar Terry Pratchett’ın, serinin 

son kitabı Geceye Bürüneceğim ile 
kahramanı Tiffany Sızı’yı yetişkinliğin 

zorlu yollarına soktuğu haberini de 
verelim. Ve 2013’de bol kitaplı, bol kah-

kahalı günler dileyelim…  
Neşesiz olmaz…

Macar asıllı yazar Erika Bartos, 
çocuklar için renkli, eğlenceli ve eği-
tici hikâyeler kaleme alıyor. Ayrıca 
bu hikâyelere kendi çizimleriyle can 
veriyor, ruh katıyor. Esasında bir mi-
mar Erika Bartos ve mesleğini çok 
seviyor; kitaplarını resimlerken çok 
sevdiği mesleğinden her daim fayda-
lanıyor. Yazarın oldukça detaylı, bir o 
kadar da sade çizgilerinde mimarlığı-
nın izlerini rahatlıkla görebiliyoruz. 
Bartos bu kitabında, yarattığı sevimli 
karakterlerle çocukları dört mevsime 
ve doğanın güzelliklerine şahit ol-
maya, böceklerin dünyasına girmeye 
çağırıyor. Öte yandan dostluk, sevgi, 
yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, 
cömertlik ve uzlaşmanın önemini bir 
kez daha vurguluyor. Üç çocuk sahibi 
bir anne olduktan sonra çocuklar için 
hikâyeler yazmaya ve bunları resmet-

meye koyulan sanatçımız ile bitmesini 
hiç istemeyeceğiniz bu keyifli seriyi ve 
Mevsimler Kitabı’nı konuştuk…

Mimarlık mezunusunuz; çocuk 
kitapları yazıyor ve resimliyorsunuz. 
Üç çocuk annesisiniz, ki yazarlık ma-
ceranız da bu üç çocuğa sahip olduk-
tan sonra başlıyor. Nasıl başladınız 
çocuklar için yazıp çizmeye?

Budapeşte Teknik Üniversitesi’nden 
dereceyle mezun oldum ve okulday-
ken çeşitli ödüller aldım. Mezun ol-
duktan sonra yıllarca mimari projeler 
çizdim. Mesleğimi gerçekten çok sevi-
yorum ve mimarlık benim için çok şey 
ifade ediyor. Fakat anne olmak yep-
yeni bir yol açtı bana. İlk kitabımı ya-
yımlamak amacıyla değil, çocuklarım 
için yazmıştım. Ama zamanla birçok 
kişi bu kitapları ödünç alıp çoğaltmaya 

başladı. Sonunda bir yayıncı bunları  
yayımlamaya karar verdi. İlk kitabı-
mın ortaya çıkış hikâyesi bu. Ondan 
sonra pek çok kitap yayımladım. Bu 
yolda yürümekten çok keyif alıyorum. 
Bir bakıma asıl hayalimi gerçekleştir-
dim diyebiliriz; çocukken hep anaoku-
lu öğretmeni olmayı isterdim.

Neden çocuklar için yazmayı ter-
cih ettiniz?

Çocuklarla vakit geçirmeyi seviyo-
rum; onlarla ortak bir dil bulmak be-
nim için çok kolay. Bence çocukların 
neşeli doğaları bizim günlük yaşamı-
mızı çok daha güzel kılıyor. Onların 
dünyaya bakış açılarından ve açık yü-
rekliliklerinden çok keyif alıyorum. 
Bu beni zinde tutuyor. Çocukların 
kendilerine has bilgelikleri, şeffaflık-
ları ve hayattaki önemli şeyleri ayırt 
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edebilme yetileri var. Bu özellikleri ye-
tişkinliğimize kadar muhafaza edebil-
seydik harika olurdu.

“Uğurböceği Sevecen ile Salyan-
goz Tomurcuk” serisi bu sonuncu-
suyla birlikte on yedi kitaptan oluşu-
yor. Yazmaya başladığınızda serinin 
bu kadar çok kitaptan oluşacağı belli 
miydi ve daha devam edecek mi? Bu 
güzel serinin ortaya çıkış hikâyesini 
dinleyebilir miyiz; ilham kaynağınız 
neydi?

Bu seriyi yazmaya ve çizmeye 2003 
yılında başladım. Aklımda çok sayıda 
yeni bölüm var ve bunlardan bazıla-
rının çizimleri zaten hazır. 
Seriye devam edeceğim: On 
sekizinci kitap Macarca ola-
rak yakında çıkıyor ve on 
dokuzuncu kitap da 2013 
sonbaharında çıkacak. Bu 
seriye bayılıyorum ve dili-
yorum ki bir 50 yıl daha il-
ham alıp devam edebileyim. 
Hikâyenin ana karakterleri 
salyangoz Berry (Tomurcuk) 
ve uğurböceği Dolly (Seve-
cen). Onlar bir ormanda, pek 
çok arkadaşlarıyla bir arada 
yaşıyorlar: Kelebek, geyik-
böceği, arı ve daha birçok 
minik sevimli yaratıkla çev-
rili etrafları. Doğayı sevmek 
ve ona saygı duymak benim için çok 
önemli. Farklı bitkiler, güneş ve ay da 
bu hikâyede sıklıkla geçen karakterler. 
Seçtiğim karakterler, çocukların kendi 
hayatlarından tanıyabilecekleri minik 
ve oldukça sevimli karakterler.

Kitaptaki yaratıcı dünya oldukça 
saf ve çocuksu; âdeta bir çocuk çiz-
mişçesine... Bu konuda neler söyle-
mek istersiniz?

Mimari çizimlerim için önceden al-
mış olduğum birçok ödülüm var. Bun-
lar ince işleme sanatı, renklendirme ve 
oymacılık üzerine aldığım ödüllerdi. 
Fakat genç nesil için çizimler yapmaya 
başladıktan sonra benim için önemli 
olan tek şey vardı: basitlik, anlaşıla-
bilir çizimler ve çocukların kolayca 
kavrayabileceği metinler ve hikâyeler. 
Çocuklar sadece onların anlayabilece-
ği, onların dilini konuşan ve onlar için 
değerli olan şeylerle ilgilenir ve onlara 
bağlanabilirler. Çocuklar için yazan 

bir hikâyeci olarak daima onların dün-
yasının bir parçasıymışçasına, dünyayı 
onların gözünden görmeyi denedim. 
Kitaplarımdaki basit çizimler ken-
dilerini çocuklara kolayca kabullen-
dirip, onlara başarı hissini tattırıyor. 
Karakterleri yeniden canlandırarak 
eğleniyor ve başarı duygusu hissedi-
yorlar. Çocuklar, almaktan çok mem-
nun olduğum resimlerini göndermeyi 
sürdürüyorlar bana. Esin kaynağı olan 
bu resimlerinden dolayı onlara mü-
teşekkirim. Aşırı detaylandırılmış bir 
illüstrasyondansa birkaç basit çizgiden 
oluşan bir çizim çoğu zaman duygusal 
manada daha çok şey ifade eder. 

Serinin son kitabı Mevsimler Ki-
tabı. Dört mevsimi temel alan ve 
mevsimlere dair eğlenceli aktivite-
lerin yer aldığı kitapta arkadaşlık, 
dayanışma, yardımlaşmanın önemi-
ni dile getiriyorsunuz.  Ve çocuklar 
böceklerin dünyasıyla, doğayla ta-
nışıyor. Pek çok sevimli karakterle 
karşılaştığımız bu kitap üzerine ko-
nuşabilir miyiz?

Mevsimsel temanın benim gön-
lümde ayrı bir yeri var. Doğanın gü-
zelliğini ve manzaradaki değişiklikleri 
gözlemlemek hoşuma gidiyor. Çocuk-
lar da buna bayılıyor. Zannetmiyorum 
ki yeryüzünde tek bir çocuk; güne-
şi, çiçekleri, yağmuru, gökkuşağını, 
otların üzerindeki minik böcekleri, 
doğadaki ayrıntıları ilk keşfettiğinde 
buna ilgisiz kalsın. Benim karakterle-
rim çeşit çeşit ama hepsi sevimli. Ki-
taplarımda onların kişilik özelliklerini 
oluşturmaktan büyük keyif alıyorum. 
Uğurböceği Dolly (Sevecen), cana  

yakın karakterler arasında başı çe-
kiyor, çünkü o güzel, narin, sevimli, 
utangaç, titiz -gerçek bir kız-. Diğer 
yandan Berry (Tomurcuk); cesur, ça-
buk parlayan, çok çabuk kırılan, huy-
suz ama bir o kadar da sevgiyle dolu 
nazik bir kalbe sahip. Diğer tüm ka-
rakterler de kendine özgü kişilik özel-
liklerine sahip.

Kitap, yalın çizgilere sahip fakat 
oldukça detaylı çizimler içeriyor. Ne-
redeyse tüm olaylar, her durum res-
medilmiş. Yazım ve çizim süreciniz-
den bahseder misiniz; önce hikâyeyi 
tamamlayıp sonra mı çiziyorsunuz? 

Yoksa önce çizgiler mi beli-
riyor kafanızda? 

Aklımda ilk olarak bir 
hikâye oluşuyor; sonrasında 
çizmeye ve metni yazmaya 
başlıyorum. Eşzamanlı ola-
rak çiziyor ve yazıyorum. 
Bazen yazdığım metne göre 
çizimlerimi şekillendirdiğim 
oluyor ve bazen de bir çizim 
için metnin değiştiği olabi-
liyor. Çizimler ve metin bir 
bütün oluşturuncaya kadar 
sürekli değişikliklere uğra-
yabiliyor. Bütün çizimlerimi 
elde ve kurşun kalemle yapı-
yorum. Resim tamamlandı-

ğında keçeli kalemle ana hatlarından 
geçiyorum, bitmiş çizimi tarayıp bilgi-
sayarda renklendiriyorum. 

Ben Doktor Baykuş’u çok sevdim. 
Geyikböceği ile Baltazar arasındaki 
“taklit” kavgasına güzel bir çözümle 
son veriyor Baykuş; herkesin kendisi 
gibi bir kardan adam yapmasını isti-
yor. Çocuklara “kendi olmanın” öne-
mini anlatan güzel bir hikâye…   

Hikâyelerin hepsi oldukça renkli 
ve hepsinin temelinde verilmek iste-
nen mesaj aynı: Sevginin önemi, yar-
dımlaşmak, iyi olmak, arkadaşlık, ba-
ğışlayıcı olmak, hoşgörü ve uzlaşma. 
Oluşturduğum karakterler arasındaki 
dostluk bağını çokça vurguladım, fa-
kat bunu küçük çocukların algılaya-
bileceği ve özümseyebileceği şekilde 
yaptım. Cömertlik ve yardımseverlik 
benim için oldukça büyük bir öneme 
sahip.



Bazı çocuk kitaplarında çok fazla 
eğitici olma ve mesaj verme kaygısı-
nın ön plana çıktığını görüyoruz. Siz 
bir yazar olarak hikâyeyi oluşturur-
ken ya da yazarken böyle bir kaygı 
taşıyor musunuz? Sizce çocuklar için 
yazılan hikâyelerin asıl görevi nedir; 
eğlence mi eğitim mi?

Bir hikâyenin çocuğa bir şeyler 
katabilmesini ve onun aklında yer et-
mesini oldukça önemli buluyorum. 
Pedagojik öğeleri kullanırım ancak 
asla direkt olarak vermem. Çocukla-
rın kitaplarımı direkt olarak bir rehber 
veya tavsiye aracı olarak görmelerini 
istemem. Bununla birlikte bütün iyi 
hikâyelerin arka planında bir mesaj 
verdiğini de unutmamak gerek.

Bu kitapta pek çok ilginç böcek-
le karşılaşıyoruz. Ve böceklerin her 
birinin oldukça farklı ve ilginç bir 
evi var. Mimarlık ve çocuk kitabı re-
simleme arasındaki bağdan bahse-
der misiniz? Mimarlık mesleğinden 
nasıl beslendiniz bu kitabı/bu seriyi 
yazarken ve çizerken?

Bu soru için çok teşekkür ederim; 
işimin bu tarafını çok seviyorum! 

Mimariyle hikâyenin tanışması, iki-
sinin bir kitapta buluşup birbiriyle 
harmanlanması bana çok keyif veri-
yor. Karakterlerin evlerini oluşturma 
süreci oldukça eğlenceliydi. Kitaptaki 
her karakter -ki seride hemen hemen 
70 karakter olduğu söylenebilir- ken-
di evine sahip ve bu evler daima mi-
nik sahiplerine benzemekte. Örneğin, 
uğurböceğinin evi benekli, arınınki 
çizgili vs… Bu evlerin iç tasarımlarını 
yaparken de oldukça dikkatli davran-
dım. Mobilyalar, oyuncaklar, perdeler 
ve diğer ev eşyaları sahipleriyle uyum 
içerisinde. Örneğin, uğurböceğinin 
evindeki tüm eşyalar benekli… Her 
karakter kendine has renklere sahip ve 
bu evlerin içinde de dışında da kendi-
ni gösteriyor.

Tüyap Kitap Fuarı için İstanbul’ 
daydınız. Türkiye’deki minik okurla-
rınızı nasıl buldunuz?

İstanbul ziyareti benim için hari-
kulade bir deneyimdi. Tüyap Kitap 
Fuarı’na beni davet ettiği için Yapı 
Kredi Yayınları’na çok minnettarım. 
İstanbul’da üç unutulmaz gün geçir-
dim. Bu üç gün boyunca anaokulu ve 

ilkokul düzeyinde pek çok çocukla ta-
nıştım; onlara miniklerin hikâyelerini 
anlattım, slaytlar gösterdim, bazı çi-
zimler yaptık, sohbet ettik, birçok soru 
sordum ve onlar da bana sorular sor-
dular. Mükemmel ve çok eğlenceli bir 
tanışma oldu. Sanatın ve hikâyelerin 
evrensel doğasını keşfetmek mükem-
mel bir deneyim oldu. Türkiye’deki ço-
cukları da tıpkı küçük Macar çocuklar 
gibi, aynı şeylere gülüp, aynı şeyleri 
merak edip, tam olarak aynı bölümler-
le ilgili sorular yönelttiler.

Son olarak çevirinin öneminden 
bahsetmek istiyorum. Yabancı dilden 
çevrilmiş bir kitabı okurken çevirinin 
hayati öneme sahip olduğunu görü-
rüz. Kitaplarımın Türkçeye mükem-
mel bir çeviriyle aktarılmış olması 
ve yayımlanması beni çok mutlu etti. 
Türkiyeli miniklerin karakterlerimi 
çabucak sevmeye başladığını göre-
biliyorum. Karakterlerin isimleri de 
büyük öneme sahip. Kitabın Türkçe 
çevirmenleri karakterlere sevgi dolu, 
eğlenceli ve benzersiz isimler bularak 
mükemmel bir iş çıkarmışlar. Hepsine 
çok teşekkürler!

Elif ŞAHİN HAMİDİ

Mevsimler Kitabı
Erika Bartos

Çeviren: Agi Judit Kirişoğlu, Elvan L. Eti
Yapı Kredi Yayınları,108 sayfa



Başka bir dünya mümkün
Okul öncesi dönemdeki çocuğunuzla paylaşabileceğiniz üç nefis hikâye… Babam Ne İş Yapar, Bay 
Tavşan’ın Bir Fikri Var ve İyi Geceler Bozi; hepsi de hayat hakkında, olanlar ve olması gerekenler 
hakkında. Çocuklarımızla birlikte “Başka bir dünya mümkün!” diyebilmek için…

Çocuk kitapları sahiden de çocuk-
lar için mi yazılıyor, yoksa aslında ye-
tişkinleri mi hedef alıyor? Zaman za-
man düşünmüyor değilim… Doğrusu 
bu öyle bir iki satırla yanıtlanabilecek 
bir soru gibi de durmuyor. İyi Kitap’a 
yazdığım kaç yazı için sordum bu so-
ruyu, hatırlamıyorum, fakat birçok 
kez aklımdan geçirdiğimi biliyorum… 
İşin gerçeği, kızımın kitaplığındaki 
kitapları okumaya can atıyorum, ço-
cuk kitaplarından uzak duramıyorum. 
Çünkü çoğu kez çok eski fikirleri çok 
taze bir inançla ve büyük bir neşeyle 
anlatıyorlar.

Üç kitap var önümde bu kez. Ba-
bam Ne İş Yapar, Bay Tavşan’ın Bir Fik-
ri Var ve İyi Geceler Bozi; hepsi de okul 
öncesi için hazırlanmış, hepsi de hayat 
hakkında, üslup hakkında, gerçekler 
hakkında, olanlar ve olması gerekenler 
hakkında… 

BENİM BABAM…
Babam Ne İş Yapar, tasarımıyla da 

neşeli ve “düşünceli” bir kitap. Ana 
sınıfı öğrencileri kendi aralarında 
babalarının ne iş yaptığı üzerine bir 
sohbete başlar. Hepsinin babası örnek, 
hatta kahramanca işler yapar. İtfaiyeci, 
doktor, öğretmen… Peki ya Bahar’ın 
babası? Bahar bir bakar ki babasının 
işine öyle arkadaşları gibi bir isim ve-
remiyor. Burada çocukça hayal gücü 
devreye girer işte. Bahar bildiği ipuç-
larını birleştirir: Onlarca dosya, yüz-
lerce kâğıt neredeyse bir dağ gibi yı-
ğılıdır babasının önünde. Bu durum-
da Bahar’ın babası olsa olsa bir dağcı 
olabilir! İşyerindeki müdürü ağzından 
ateşler saçan çok korkutucu biridir ve 

Bahar’ın babası her gün, ama her gün 
bu korkutucu ejderhayla mücadele et-
mektedir. O halde Bahar’ın babası bir 
şövalyedir. Fakat esas hikâye, babası-
nın bu “gerçek” dünya ile kahramanca 
mücadele edebilmesi değildir; Bahar 
bile bilir bunu. Esas hikâye, babasının 
Bahar’ın babası olmasıdır. Çocuklar 
bile imajlara ve etiketlere prim veri-
yor artık. Bırakalım, çocuklarımız bizi 
sadece anneleri, babaları olduğumuz 
için kıymetli bulsunlar.

Kitabı yazıp resimleyen Rachel 
Bright’ın çalışmalarını ve edebiya-
ta yaklaşımını http://www.lookont-
hebrightside.co.uk adresinden daha 
yakından takip edebilirsiniz. En az 
yazdıkları kadar renkli bir web sayfa-
sı var. Genelde “çılgın” karakterlerini, 
uslanmaz bir hayal gücüyle besliyor.  
On parmağında on marifet lafı tam 
da Rachel Bright gibi insanlar için 
söylenmiş. Yazıyor, çiziyor, tasarlıyor, 
anlatıyor, eğitim faaliyetlerine katılı-
yor… Mutlaka keşfedilmesi gereken 
biri Rachel Bright. 

GÜÇLÜ OLAN GÜÇSÜZÜ EZERSE
Michael Engler’ın yazıp Feridun 

Oral’ın resimlediği Bay Tavşan’ın Bir 
Fikri Var, katı bir gerçekten söz ediyor: 
“Bu çayırda korkaklara yer yok!” diyen 
bir köpekle mücadele etmenin yolları-
nı araştıran Bay Tavşan’ın hikâyesidir 
anlatılan. Çocuk edebiyatı, başka bir 
dünyanın mümkün olabileceğini gös-
teren örneklerle dolu. Artık klasikleş-
miş kitaplarda da yeni nesil edebiyatta 

Sema ASLAN

da rastladığımız bir iddia bu. Engler, 
bu örneklerden birini sunuyor işte ki-
tabında. Yeni bir söz söylemiyor aslın-
da, bildiğimiz fakat belki pes ettiğimiz 
için daha az anımsadığımız bir şeyden 
bahsediyor sadece. “Güçlü zayıfı avlar, 
hayat böyle bir şey işte!” diyen sözüm 
ona güçlü köpek karşısında, aslında 
ne kadar güçlü bu köpek, diye soruyor 
yazar, küçük tavşan aracılığıyla. Haya-
tı hep kaçarak, güvenli inimizde sak-
lanarak geçiremeyiz ya, diye düşünü-
yor tavşan. Ve yapılabilecek en akıllıca 
şeyi yapıyor, arkadaşlarıyla bir olarak 
kendi gücünün, kendisi gibi olanların 
sahip olduğu gücün farkına varıyor. 
Kendisi gibi olanlara dünyada yer 
açıyor, bir alan yaratıyor, tekrar nefes 
alabiliyor, güneşin tadını çıkarabiliyor; 
özgürce... (Bir çocuğa baskılara karşı 
örgütlenmenin faydasını daha naif an-
latamazsınız herhalde!)

YASAKLARI BİRLİKTE DELMEK
İyi Geceler Bozi, Yalvaç Ural’ın yazıp 

Cansu Kaykaç’ın resimlediği, ilk iki ki-
taptan daha uzunca ve belki daha çok 
da ebeveynlere ilham verecek nitelikte 
bir kitap. Bozi, küçük bir ayı.  Annesi 
tarafından sıkıca kollanan, denetlenen, 
öyle vakitli vakitsiz sokağa çıkması 



istenmeyen, belki kendisini arkadaşlarının arasında bi-
raz da “talihsiz” hisseden bir yavru ayı. Kış yaklaştıkça, 
yiyeceklerini depolayan hayvanlar bir yandan bu kış ha-
zırlığıyla yorgun düşerken, diğer yandan da kışın gelme-
sini sabırsızlıkla beklemektedir. Kış demek, kar demek, 
eğlence demek, kızakla kaymak, bembeyaz ormanda 
oyunlar oynamak demek çünkü. Fakat Bozi, bir ayı ola-
rak tüm kışı uykuda geçireceğinden işin eğlenceli kısmı-
nı kaçıracaktır. Annesinin tüm açıklamalarına rağmen 
ikna olmayan Bozi, kış bastırıp annesi uyuduktan sonra 
gizlice ininden çıkar ve arkadaşlarının oyununa katılma-
ya gider. Hakikaten de her yer bembeyaz olmuş, ay bile 
karla bezenmiş gibi görünmektedir… Tüm arkadaşlar, 
Korkuluk’un bulduğu kızakla kaymaya hazırlanırken, 
Bozi de dâhil olmak üzere bir avcı hayvanın saldırısına 
uğrar. Bozi, (serde ayılık var tabii!) bir iki kükreyerek 
karşılık vermeye çalışsa da, veletler asıl olarak anne ayı-
nın zamanında müdahalesiyle bu saldırıdan kurtulurlar. 
İyi Geceler Bozi’nin keyfi de bu noktadan sonra başlar 
işte: “Kızakla kaymadan şuradan şuraya gitmem,” diyen 
anne ayı içimize neşe salar. Bozi’nin merakını doyurmak 
zorunda olduğunu anlar anne ayı. Hep birlikte güzel bir 
gece geçirirler ve hikâye tatlıya bağlanır. Yasakları birlikte 
delmeyi teklif etmek, güzel bir yol olabilir bazen. Gerçi, 
çocuk dediğiniz, her durumda gizli kapaklı işler çevire-
cektir ya, neyse. 

Hayata başka bakış açılarıyla yaklaşan, çocuk okurlar 
kadar yetişkin okurlara da ilham veren, neşeyi ve uyanık 
soruları diri tutan kitaplara daha fazla yer açıyoruz kitap-
lığımızda. Kendi hikâyelerimizi yazıyoruz böyle böyle… 

Bay Tavşan’ın Bir Fikri Var
Michael Engler, Feridun Oral 

Çeviren: Şeyda Öztürk 
Yapı Kredi Yayınları, 28 sayfa

İyi Geceler Bozi 
Yalvaç Ural 

Resimleyen: Cansu Kaykaç 
Yapı Kredi Yayınları, 40 sayfa 

Babam Ne İş Yapar?
Rachel Bright

Çeviren: Gülbin Baltacıoğlu
Pearson Yayınları,  32 sayfa

Nasreddin Hoca sizleri 
düşünmeye davet ediyor! 

Dünya çocuklarına felsefeyi sevdiren  
“Filozof Çocuk” kitaplarının yaratıcısı  

Oscar Brenifer’nin, felsefe öğretmeni Isabelle 
Millon ile Tudem için kaleme aldığı bu özgün 

kitap, dünyada ilk kez Türkiye’de! 

Nasreddin Hoca fıkralarından yola çıkarak 
hazırlanan kitap, her sınıftan öğrenci için 

anlamaya ve kavramaya yönelik sorular, 
alıştırmalar ve çözümlemeler ile zevkli bir 
düşünme ve yorumlama etkinliği sunuyor.  
Yalnızca öğretmen ve öğrenciler için değil, 
anne babalar için de çocuklarıyla bireysel 

olarak etkinlikler gerçekleştirebilecekleri 
mükemmel bir kitap!



İki büyük ustadan çocuklara iki güzel armağan… Nobelli yazar Saramago, Suların Sessizliği’nde 
oltasını balığa kaptıran bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. Şilili büyük ozan Neruda ise Bir Yıldıza 
Övgü’de cebinde yıldız taşıyan bir adamın yalnızlığından dem vuruyor.

Pelin ÖZERUstalardan 
çocuklara saygı

“Dünyada suyun sessizliğinden 
daha derin bir sessizlik olduğunu san-
mıyorum.”

Çocuk edebiyatı özel bir alan. Özel-
likle okul öncesi çağa hitap eden çocuk 
edebiyatı, gücünü ve etkisini yalınlı-
ğından aldığı için tek bakışta açık eder 
kendini. Yazanın yaşını, tavrını, duru-
şunu, zekâsını ve aklını, yüce gönüllü-
lüğünü ve parlaklığını, muzırlığını ve 
cazibesini hemen ele verir. Çok kes-
tirmeden, tek bakışta, en minimal dü-
zeyde… Bu bakımdan şiire yakındır. 
Şiiri en dolaysız biçimde hissedenlerin 
algısı açık, zihni berrak çocuklar oldu-
ğunu düşünenler, bazı çocuk kitapları-
nı hiç tereddüt etmeden kütüphanele-
rinin şiir rafına yerleştirirler.

ÇALINTI YILDIZLAR
Kırmızı Kedi Yayınevi’nin çocuk 

kitapları dizisinden yeni çıkan iki mu-
cize kitap, Pablo Neruda’dan Bir Yıldı-
za Övgü ve Jose Saramago’dan Suların 
Sessizliği bize bunları düşündürdü. Bu 
usta kalemlerin çocuk kitabı yazdığı-
nı bilmediğimizden, okumadan önce 
şaşkındık ama metinlerin berraklığı, 
kusursuz yalınlığı, şiirsel minimalizmi 
karşısında biz de sessizleştik ve sev-
diğimiz şiirlerden dizeler mırıldanır 
gibi, ateş gölgesine kaçıp mırıldanma-
ya başladık: “Gece karanlıktı / karıştım 
sokağa / cebimde çalıntı yıldızlarla.”

Önce Saramago’nun satırlarına ka-
rışarak bir çocukluk anısının kıyısına 
vardık. Orada bütün günü nehir kıyı-
sında balık tutarak geçiren bir çocuk 
olduk. Bir türlü gelmeyen balığı bek-
lerken oltasını bir canavar balığa kap-
tıran bu çocuğun öyküsünde umut ile 
umutsuzluğun, sabır ile azmin, huzur 
ve tevekkülün, inanç ve bilgeliğin sır-
rını bulmaya yaklaştık. Bir çocukluk 
anısından yola çıkmış üstat Saramago. 
Öylesine az sözcükle öylesine geniş 
bir dünya kurmuş ki, çocuğun oltasını 
kurtarmak için yeniden yola çıkışında 
ve bütün bir geceyi bu uğurda tüket-
mesinde, bir hayat hikâyesinin şiirli 
şifreleri gizlenmiş. Ancak çocukluktan 
çıkmadan olgunlaşmayı başarabilmiş 
olanların tek solukta özümseyeceği 
türden bir hikâye. 

ŞİİR GİBİ ÖYKÜLER
İnsan bazen sözcükleri de bir tab-

lo gibi duvarına asabileceğini hisseder 
ya da bir ezgi gibi anımsar okudukla-
rını. Saramago sayesinde tek çizgiyle 
anlatılabilecek bir hikâyeye 
kurduk çadırımızı ve orada 
ansızın, suyun kenarında balı-
ğına kaptırdığı oltayı avlarken 
suların sessizliğine varan biri 
olduk. Geceyi tanımış ve inan-
cın uykusuzluğuyla taçlanmış 
halde geri döndük evimize. 
Bu sefer en uzun yoldan, Tejo 
Nehri’nden, uçsuz tarlalardan, 
zeytinliklerden ve anızlı top-
raklardan…

“Şaşırmadım ama uzakla-
şıp gitmesine / suda erimeyen 
bir balık gibi / kımıldatarak 
karanlık nehirde / ışıltılı göv-
desini.”

Saramago ile Neruda’nın şiir 
ve çocuk kitapları rafında yan 

yana durması başka türlü bir zenginlik 
katıyor okuma serüvenine. Neruda’nın 
şiiri hep hikâye anlatmıştır. Hayatın 
her türlü zenginliğini barındırır di-
zelerinde. Bir çocuğun, cebinde bir 
yıldızla dolaşan o adamı hiç garipse-
meyeceğini iyi bilen usta, Bir Yıldıza 
Övgü’de kentte yaşayan orta yaşlı bir 
adamın cebine bir ışık topu atıp kaç-
mış. Soğuk beton yapıların, perde 
arkasından kaçamak bakışların, ka-
labalıkta yıldızlar kadar yalnız gezen, 
ışığını karanlığa kaptırmış insanların 
yüzüne firuze bir yıldız damlatmış. Bir 
gökdelenin terasında gecenin kubbe-
sine dokunan ve bir yıldız yakalayan 
adam, faturalardan ve kent hayatının 
bunaltıcı renksizliğinden uzaklaşarak 
doğaya doğru yürüyüşüne başlar. Gi-
der, gökten aldığı yıldızı sulara bırak-
maya ve yıldızını alnında bir ışık gibi 
taşımaya: “Batı’ya gittim, Yeşil Nehir’e / 
Orada dingindir söğütlerin altı / Soğuk 
gecenin yıldızını aldım elime / ve usulca 
bıraktım sulara.”

Bir Yıldıza Övgü 
Pablo Neruda 
Resimleyen: 

Elena Odriozola 
Çeviren: Işık Ergüden 
Kırmızı Kedi Yayınevi

28 sayfa 

Suların Sessizliği 
Jose Saramago 

Resimleyen: 
Manuel Estrada 

Çeviren: Pınar Savaş 
Kırmızı Kedi Yayınevi 

28 sayfa
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Aslında bir parçacık olup bütününü arayan Pezzettino’nun ve kabuğuna resim yapılmış bir 
salyangozun kendilerini keşfetme öykülerini anlatan iki kitap… Ünlü çizer Leo Lionni ile ressam 
Aysun Berktay Özmen bu kitaplarda miniklerin dikkatini sanata çekiyor.

Simla SUNAYDüşündüren öyküler…

Bazı kitaplar o kadar mükemmel-
dir ki çocuklarla yaptığım atölyelerde 
tekrar tekrar kullanırım. Nadir bulu-
nan bu kitaplardan hem siz hem de 
çocuklar çok şey öğrenirsiniz.   Bütün 
ne demek? Parça nedir peki? Bütün 
parçalardan mı oluşmuştur? Parçalar 
ayrılınca bütün değil midir artık? Tek-
rar bütün olabilirler mi? Bütün eksik 
olabilir mi? Parça tam olabilir mi? 
Resim ve öykü atölyesi ile bu sorular-
dan yola çıkarak Leo Lionni adlı İtal-
yan çizer-yazarın özgün resimli kitabı 
Pezzettino’yu okuduk. 3-9 yaşlarında-
ki çocuklarla farklı iki atölyede, felsefe 
kitabı olmayan bu kitapla felsefe yap-
tık. Çokça tartıştık. 

PARÇA VE BÜTÜN
Kitabın kapağına ilk kez bakan ço-

cuklar genellikle, ayakları ve kuyruğu 
olup başı olmayan şeklin öykünün 
kahramanı olduğunu düşündüler. Çok 
geçmeden asıl kahramanın İtalyanca-
da “parçacık” anlamına gelen şu küçük 
turuncu kare biçimli Pezzettino oldu-
ğunu keşfettiler. Öykünün her sayfa-
sında şaşırdılar; minik parçacık, kar-
şısına çıkan her “bütün”e ne kadar da 
uyuyordu. Ama hiçbiri Pezzettino’yu 
kabul etmedi. Onlar tamdı. Pezzettino 
ise bir parçaydı sadece.  Zavallı Pez-
zettino kendisinin bir parça olduğunu 

düşünerek ve bütününü arayarak do-
laştı durdu. Ta ki kayalardan yuvarla-
nıp parçalara ayrılana dek. Pezzettino 
acaba bir bütün mü yoksa bir parça 
mı olduğunu çözebilecek mi? Bunu siz 
okurlara bırakalım. 

Merak edersiniz belki diye öyküyü 
okuduktan sonra nasıl resim yaptığı-
mızı anlatalım: “Küçük turuncu kare 
kahramanımızın kendi bütünselliğini 
keşfedişini okuduktan sonra resmimi-
ze geçiyorrruzz! Elimizde eşit iki parça 
kadife kâğıt var. Bir tanesini beyaz re-
sim kâğıdımıza olduğu gibi yapıştırdık. 
Diğerini ise makasla parçalara ayırdık. 
Dilediğimiz gibi kestik, böldük, kopar-
dık. Bu arada ‘parçalamakla’ ilgili bü-
tün fiilleri bulduk, söyledik. Sonra bu 
‘parçacıkları’ kâğıdımıza rastgele yapış-
tırdık. Sonra kâğıdımıza baktık. Bu iki 
parça gerçekten de eşit miydi? Aaa nasıl 
oldu bu?”

KRAL OLMAK YA DA OLMAMAK
Küçük Ressam ile Kral Salyangoz, 

ressam Aysun Berktay Özmen’in son 
kitabı. Özmen, çocukları resim yap-
maya özendirecek bir kitabı hem yaz-
mış hem de suluboya, akrilik ve baskı 
olduğunu tahmin ettiğim karışık tek-
niklerle çok güzel resimlemiş. 

Ayça (ressam beresi 
de başında), doğadaki 
nesneleri boyamayı se-
ven küçük bir ressam. 
Deniz kenarından, çev-
reden topladığı kabuk-
ları, kurumuş yengeçleri 
altın yaldızlarla boyamak-
tan büyük keyif alıyor. Bir 
gün büyük bir salyangoz 
kabuğu buluyor. Üzerini 
resimlemek için biçilmiş 
kaftan bu kabuk. Güzelce 
desenler çiziyor kabuğun 
üzerine. Salyangoz Kral 

adını veriyor eserine.  Ne var ki henüz 
boyalar kurumadan kabuk hareket 
ediyor. Meğer salyangoz içinde uyu-
yormuş. Ee, salyangoz bu, durur mu, 
ağır mağır sürünerek gidiyor. Salyan-
goz artık pek ihtişamlı olan kabuğu 
nedeniyle ormanda kral olarak karşı-
lanıyor. Diğer salyangozlar ona büyük 
ilgi gösteriyorlar. Gelgelelim, bizim 
kral, kral olduğundan habersiz. Hay-
vanlar yanlarında ayna taşımazlar, ha-
tırlayınız. Bir su kenarında kendi ak-
sini görünce anlıyor durumu. Herkes 
ona değil de onu kral yapan kabuğuna 
hayran. Üzülüyor haliyle. İmdadına 
yağmur yetişiyor, renkler akıyor ve 
kabuk eski haline dönüyor ama sal-
yangoz bu sefer de üzülüyor. İhtişam-
lı görünüşünün keyfine alışmış bile.  
Salyangoz dostları başka kral buluruz 
diyerek gidedursun, bizimki onu oldu-
ğu gibi kabul eden gerçek dostları ile 
memnun halinden. Ayça da görüyor 
bu sonucu; kral olmak ona çok yakış-
mıştı ama böylesi daha iyi, diyor.

Şunları da söylemeliyiz ki metin, 
kral olmayı yüceltmek ile yermek ara-
sındaki gelgitleri olmasa daha rahat 
kavranacak. Öykünün başında sanatla 
kuşanarak kral olunabileceği algısı yer 
alıyor ki bu çelişki uyandırıyor. Gösteriş 
ile sanat kavramları birbirine giriyor. 

Pezzettino 
Leo Lionni

Çeviren: Kemal Atakay 
Elma Çocuk Yayınları

40 sayfa

Küçük Ressam ile Kral 
Salyangoz 

Aysun Berktay Özmen 
Yapı Kredi Yayınları 

36 sayfa
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Sınav Korkusu’nda sınıfın tembeli 
Meri Lu’nun sene sonu sınavlarından 
kaytarmak için aylar boyunca verdi-
ği mücadeleyi izliyoruz. Bir tarafta, 
“Okulda başarılı olmazsan bu yaz tati-
linde denize gitmeyi unut!” diyen  ebe-
veyni, diğer yanda ona göz açtırmayan 
öğretmeni Cimcime... Meri Lu, ders-
lere çalışmaya harcayacağı enerjiyi 
öğretmenini alt etmek için uyguladığı 
dâhiyane (!) formüllere harcarken, bir 
de bakıyor ki sene sonu gelip çatmış! 
Sınav korkusuyla yüzleşmek için zor 

yoldan girişilen komik bir müca-
dele öyküsü...

SEVGİ NEFRETE DÖNÜŞÜRSE
Takıma Alınmayan Çocuk, 

özellikle erkek çocukların ilgi-
sini çekecek bir konuya sahip: 
futbol. Kitabın kahramanı Mişel, 
futbolu seven, fırsat buldukça ar-
kadaşlarıyla okulun bahçesinde 
top koşturan bir çocuk. Kendini 
arkadaşları Hoze, Leo, Bilal, Polo 
ve Tarık kadar şanslı görmüyor. 
Çünkü onların ya birlikte futbol 
oynayabildikleri birer babası var 
ya da düzenli olarak gidip ant-
reman yaptıkları bir kulüpleri. 
Mişel’in babasıysa futbolla zerre 
kadar ilgilenmiyor. Mişel zaten 
hem piyano hem de judo dersi 
alıyor. Ayrıca satranç kulübüne 
üye. Bu şartlarda ailesi onun bir 

de futbol kulübüne kaydolmasını fazla 
buluyor. Mişel yine de futbol aşkın-
dan vazgeçmiyor. Ta ki okullar arası 
bir turnuva düzenleneceğini öğrenene 
kadar. Mişel diğerleri kadar başarılı 
olmadığı için takımın dışında kalıyor 
ve futbol sevgisi bir anda nefrete dö-
nüyor. Neyse ki kendisiyle ve durumla 
yüzleşmeyi başarıyor. İşin güzel tarafı 
hem o hem arkadaşları hem de ailesi 
Mişel’i yeniden keşfetmeyi başarıyorlar. 

Koşamayan Kızılderili diğer ki-
taplardan daha farklı bir zamanda ve 

var: Çocuğun alışık olduğu resimli 
kitapları ondan esirgememek, bir za-
manlar ona okunan bu kitapları artık 
kendisinin okuması için onu teşvik et-
mek, birlikte okumaya devam etmek... 
Çocuk harflere, cümlelere, satırlara 
alıştıkça kitabın ölçeğini alıştıra alış-
tıra yükseltmek geçişi yumuşatır. Bu 
aşamada “ilk okuma kitapları” olarak 
nitelendirilen kitaplar büyük önem 
taşıyor. Bunlar genelde yazının arttığı, 
ama resimlerin de olduğu, bölümleri 
varsa bunların kısa tutulduğu kitaplar. 

Bu kitaplar sayesinde çocuklar okuma 
eylemini yazıya fazla boğulmadan, 
sıkılmadan gerçekleştirirler. Kısa bö-
lümler ve metne eşlik eden resimler 
genç okura soluklanma fırsatı verir. 

Erdem Yayınları tarafından dili-
mize aktarılan “Okumayı Seviyorum” 
dizisi de bu yaklaşıma sahip bir grup 
kitaptan oluşuyor. Dizinin her kitabın-
da farklı bir yazar-çizer ikilisi işbirliği 
yapmış.  Konu olarak da her çocuğun 
yaşadığı veya yaşayabileceği ortak so-
runlar seçilmiş. 

Diyelim ki tanıdığınız bir çocuk 
var. Henüz okula gitmiyor; okuma 
yazma bilmiyor. Fakat kitaplara pek 
düşkün. Bulduğu her kitabı eline alı-
yor, evirip çeviriyor, resimlerini tek 
tek, dakikalarca inceliyor. Bu çocuğun 
büyüyünce de kitap düşkünü biri ol-
masını beklersiniz, değil mi? Olabilir. 
Tam da tahmin ettiğiniz gibi, elinden 
kitap düşürmeyen bir kitap kurduna 
dönüşebilir bu çocuk. Ya da... Bir diğer 
ihtimal daha olabilir mi?

Belki de küçüklüğünün aksine, 
kitaplardan hiç hoşlanmayan, 
okulda verilen okuma ödevlerini 
yapmış olmak için yapan ve onun 
dışında elini kitabın kapağına 
sürmeyen bir çocuğa da dönüşe-
bilir. Neden olmasın? Ne oldu o 
kitaplara düşkün çocuğa? Okula 
gitmiyorken kitaplara bayılıyor-
du da okumaya başlayınca ne 
değişti? 

Çocukların kitaptan soğuması 
için önlerine pek çok neden su-
narız. Şimdi bunları uzun uzun 
sayacak değilim. Bu nedenlerden 
biri hakkında konuşabiliriz ama. 
Ben buna “resimli kitaptan resim-
siz kitaba geçiş sendromu” adını 
veriyorum. Okuma bilmeyen ço-
cuğun önüne resimli kitapların 
renklerle, pek çok ayrıntıyla dolu 
dünyasını sereriz. Biz ona kitap 
okurken, o bir yandan dinler, 
diğer yandan kitabın resimlerin-
deki her bir ayrıntıyı tek tek inceler. 
Kitap onun için bir eğlencedir. Sonra 
çocuk okula başlar. Ona, “Artık oku-
mayı yazmayı öğrendin, şimdi bunları 
al ve oku,” der, eline yazılarla dolu ki-
taplar veririz. “Oku, anla, bir de özetini 
çıkar!” O güzelim resimler gitti; yan 
yana getirip anlamaya çalıştığı harf-
lerle dolu sayfalar geldi. Buyrun, size 
kitaplardan nefret etmeye başlayan ço-
cuğun doğuşu.

Peki, böyle bir durum yaşamamak 
için ne yapmalı? Yapılacak birkaç şey 

Çocuklara okuma 
alışkanlığı kazandırmak…
Çocuk okumaya başlarken harflere, cümlelere alışmasına fırsat vermek, onu sevdiği ve alışık olduğu 
resimli kitapların renkli dünyasından birden koparmamak, iyi bir “ilk okuma kitabı”ndan beklenen 
özellikler. On kitaplık “Okumayı Seviyorum” dizisi bu beklentilere fazlasıyla yanıt veriyor.

Banu AKSOY
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mekânda geçiyor. Öykünün kahrama-
nı Ükte, Dakota kabilesine mensup 
bir çocuk. Ona kabilede “Topal Ükte” 
diyorlar, çünkü Ükte’nin bir ayağı di-
ğerinden farklı. Bu durum yüzünden 
Ükte kendini kabileye ait hissetmiyor. 
Asla diğer oğlanlar gibi çayırda ko-
şup oynayamıyor; diğer çocuklar gibi 
güçlü değil; asla kabilenin savaşçı ye-
tişkinleri gibi olamayacak. Babasının 
ona verdiği öğütleri de bir türlü kabul 
edemiyor: “Senin için imkânsız olan 
bir hayatı hayal etme. Devamlı ayağını 
düşüne düşüne kalbin taş gibi olacak. 
Dünya büyüktür, Ükte. Gözlerini aç. 
Etrafındaki hayatı seyret. O sana yo-
lunu gösterecektir.” Ükte sık sık çayıra 
dalıp, ufka doğru gidebildiği kadar 
giderek kendine acımayı tercih ediyor. 
Değişim, günün birinde gördüğü bir 
rüyayla gerçekleşiyor. “Topal Ükte” 
sonunda “At Sırtında Gelen Ükte” adı-
nı hak ediyor. Kendini kabullenme ve 
özgüven konusunda naif bir öykü...

SEPETLİ MOTOSİKLETLE TATİLE
On kitaptan oluşan “Okumayı Se-

viyorum” dizisinin diğer kitapları da 
belli kavramlara değiniyor: Önyargı-
lar, yardımlaşma, empati, dostluk, öte-
kini sevme, takım ruhu... 

En İyi Arkadaşım yaşlı bir adam 
ile bir çocuğun dostluğunu anlatıyor. 

Sınav Korkusu
Fanny Joly

Resimleyen: Roser Capdevila
Çeviren: Egemen Demircioğlu

Erdem Yayınları, 46 sayfa

Takıma Alınmayan Çocuk
Roland Godel

Resimleyen: Denise & Claude Millet
Çeviren: Egemen Demircioğlu

Erdem Yayınları, 48 sayfa

Koşamayan Kızılderili
Leigh Sauerwein

Resimleyen: Urs Landis
Çeviren: Egemen Demircioğlu

Erdem Yayınları, 48 sayfa

Pi’nin Hazinesi, 17. yüzyıl Amster-
dam’ında geçiyor. Hırsızın birinin 
düşürdüğü torbayı bulan yoksul bir 
çocuk, torbadakinin hazine değil de 
soğan olduğunu görünce büyük ha-
yal kırıklığı yaşıyor. Ne var ki sonra-
sında onu bir sürpriz bekliyor çünkü 
bunlar alelade soğanlar değil! Üç Gün 
Yetmez’in kahramanı Marina ve anne 
babası, her yaz sepetli motosikletle-
rine atlayıp tatile gidiyorlar. Bir yaz 
planlar değişiyor ve ekibe Marina’nın 
hiç tanımadığı, gözleri görmeyen bir 
oğlan çocuğu da ekleniyor. Marina 
başta bu duruma biraz sıkılsa da bir 
süre sonra fikri değişiyor. Gizli Bahçe, 
dikkat bozukluğu olduğu için özel bir 
okula giden bir çocuk ile arkadaşları-
nın hikâyesi. Çok güzel, gizli bir bahçe 
keşfeden üç çocuk, bu saklı cennetin 
yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğu-
nu da öğrenmekte gecikmiyorlar.

Çatıdaki Çocuk, başka bir ülkede 
çatı tamirciliği yaparak hayatını kaza-
nan dayısının yanına yerleşen öksüz 
bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. Çatı 
tepelerinde hayallere dalan kahrama-
nımız, hayatını değiştirecek bir rast-
lantıyla da yine bir çatıdayken karşıla-
şıyor. Komik Hediye, babasına Babalar 
Günü’nde şaşırtıcı, orijinal ve unu-
tulmaz bir hediye vermeyi planlayan 
ama kumbarasında beş kuruş parası 

olmayan bir kızın komik macerasını 
anlatıyor. Öykünün kahramanı bu kez 
tanıdık: Sınav Korkusu’ndan tanıdığı-
mız Meri Lu’nun ta kendisi. Dizinin 
son kitabı olan Karşıdaki Ev ise hasta 
olduğu için sıkılırken babasının dür-
bünüyle etrafa bakabileceğini keşfe-
den Filip’in başına gelenleri anlatıyor. 
Filip ve kardeşi bu sayede karşıki evde 
bir haydudun gizlendiğini öğreniyor-
lar. Ancak haydut doğal olarak bu ke-
şiften pek de hoşlanmıyor. 

Yayınevi, kitapları 9 yaş ve üzeri 
olarak etiketlemiş. Okuma düzeyi ço-
cuktan çocuğa, yaştan yaşa değişebilir. 
Önemli olan doğru kitabı, doğru za-
manda doğru çocukla buluşturabil-
mek. “Okumayı Seviyorum” kitapları-
nın da bu konuda mutlaka birilerinin 
işini kolaylaştıracağını söylemek yan-
lış olmaz. 



Şişkobombiş ve 
rengârenk kuzular…
Can Çocuk Yayınları’nın küçük boy ancak ferah tasarımlı ilk okuma kitapları, hem resimleri hem de 
özlü öyküleriyle övgüyü hak ediyor. Sizi şimdilik Korsan Şişkobombiş ve Karakuzu’yla tanıştıracağız. 
Kalanlarıyla da bir yolunu bulup siz kendiniz tanışın artık!

Gözlerinde kara bantlar, başlarında 
bandanalar ya da kocaman şapkalar… 
Kaptan, beyaz dantelli gömlekli tayfa-
lar… Huuu! Fırtına çıkmış, güverteyi 
buluyor kocaman kocaman dalgalar. 
Bak bak, sallanıyor kuru kafalı bayrak-
lar. Heyyy, savulun geliyor korsanlar!

Kimse sevmez hırsızları, talancıları 
ama nedense kayırırız macera hevesi-
mizi kışkırtan korsanları. Yetişkinlere 
pupa yelken yazarken özgür ve rahatız. 
Ama iş çocuklar için üretmeye gelince 
endişelere kapılırız. Ne o vazgeçilmez 
tatlarını bırakmak isteriz, ne de onları 
onaylamak. 

Korsan Şişkobombiş’in yazarı Sil-
via Roncaglia ise ne serden ne yardan 
geçen kurgusuyla takdiri hak eden bir 
yazarlık başarısı göstermiş. Didak-
tik metinlerdeki gibi kuru cümlelerle 
korsanları dönüştürmeye çalışmamış. 
Onların cazibeli yanlarını başarıyla 
metne dokumuş: eğlence, aksiyon, 
macera… Sakıncalı yanlarını ise birer 
olanağa dönüştürmüş. Seçimlerin ya 
da mecburiyetlerin arkasına psikolo-
jik gerekçeler koymuş, sonra koşulları 
değiştirerek bunları geçersiz kılmış ve 
olaylarla kişilerin nasıl değişeceğini 
göstermiş. Sebep-sonuç ilişkilerini, 
örneğin Şişkobombiş özelinde obezite 
için anlatmış.

KOMUTAN ŞAMAR HERKESE DAYAK
Kitap şöyle başlıyor: “Kaptan Şişko-

bombiş çok iri, şişman ve tombalaktır.” 
Gemideki herkes bu nakaratla şarkı 
söyler durur. Biri hariç. Çünkü onun 
ağzı her zaman yemekle doludur. Neden 
mi? “Aslında korsan olmak ve  

hayatını saldırarak, hırsızlık yaparak, 
dövüşerek ve kaçarak geçirmek onu biraz 
korkutuyordu. Ne kadar çok korkarsa o 
kadar yiyordu. Ne kadar çok yerse o ka-
dar şişmanlıyordu. Ne kadar çok şişman-
larsa o kadar yavaşlıyor, hantallaşıyor ve 
beceriksizleşiyordu.” 

Oysa hantal bir korsan ne gemilere 
atlayabilir, ne direğe tırmanabilir, ne 
de dövüşebilir. Şişkobombiş saldırmak 
için bir ipe tutunup atladığında, gemi-
nin güvertesi yerine kendini hep suda 
bulur. Arkadaşları onu köpekbalıkla-
rından kurtarmak için çekmeye çalış-
tıklarında ise canları çıkar. 

Şişkobombiş utanır, özür diler, 
oburluğu bırakacağına söz verir. Ama 
ne zaman bir gemiye saldıracak olsa-
lar, ambara inip ne varsa silip süpürür. 
Onun ağırlığıyla korsan gemisi, kapta-
nın deyimiyle “salyangoz gemi”ye dö-
nüşüp yavaşlar. Öyle ki hafiflemek için 
gülleleri atmak zorunda kalırlar. Peki, 
silahsız bir gemi korsan gemisi olabilir 
mi? 

Eh artık dayanamazlar ve Şişko-
bombiş’i bir adaya bırakmaya karar 
verirler. Ama o da ne? Tam o sırada 
Komutan Şamar Herkesedayak’ın mu-
hafız gemisi çıkar karşılarına. Kaptan 
ateş açın der ama gülleleri yok ki! Ah 
hep şu Şişkobombiş’in yüzünden! Çö-
zümü de o bulur: “Gülle atamıyorsa-
nız, beni atın!” Top Şişkobombiş’i fır-
latır, bizimki komutanın üzerine dü-
şer. Öyle de yuvarlaktır ki geri sıçrayıp 
uçarak gemisine geri döner. 

Derken hikâye attığı düğümleri 
çözmeye başlar. Korsanlar artık sürek-
li yakalanıp hapse atılma 

Melek Özlem SEZER

korkusuyla yaşamaktansa meslek de-
ğiştirmeye karar verirler. Gemilerini 
turistik gezi yapan bir gulete dönüştü-
rürler. Konukları onlardan da aşçıdan 
da çok memnundur. Aşçı kim mi? Şiş-
kobombiş tabii ki! Korkmadığı, kor-
kularını yemek yiyerek bastırmaya ça-
lışmadığı ve sürekli yemek yapmakla 
meşgul olduğu için artık incecik olan 
eski korsanımız. Diğerleri ise epeyce 
şişmanlamıştır. Artık hayatlarını saldı-
rarak, dövüşerek ve kaçarak geçirmek 
zorunda kalmadıkları için rahatlamış-
lardır. 

Mutlu sonda yine bir şarkı var: “Bü-
yük aşçı Şişkobombiş çok ince, narin ve 
zayıftır.” 

AKKUZU, KARAKUZU…
Beyaz koyun sürüsündeki tek kara 

kuzu ve kara koyun sürüsündeki tek 
beyaz kuzu ne yaşar, nasıl yaşar?

Andersen Çirkin Ördek Yavrusu’nda 
farklı olanın dışlanmasını işler ama 
nedense akılda hep güzellik-çirkinlik 
üzerinden işleyen sosyal acılar kalır. 
Akkuzu Karakuzu’nun yazarı Stefano 
Bordiglioni ise doğrudan bireysel fark-
lılıkların kabul edilmemesinin yarattı-
ğı sorunlara odaklanmış. Irkçı zihni-
yetin, sosyal şiddetin, bireyin toplum-
sal aynaya bakarken kendini göreme-
mesinin yaşattığı akıl bulanıklığının 
sürgit savaş-
lara dek var-
dığı dünya 



tarihi, bu çabalarla tekrardan kurtulabilir mi? Belki hayır 
ama en azından şiddetin hafifleyeceği, algısı bozulmuş 
bireylerin azalacağı kesin. Bu konuyu 5-7 yaş arasında-
ki çocuklar için işlemek ise iki açıdan önemli: Çocuğun 
bireysel farklılığının tadını çıkarması, özniteliklerini ge-
liştirecek özgürlüğe kavuşması. İkinci olarak da tektip-
leştirmeye dönük bakış açısından ve onun sosyal-siyasi 
baskısının hücrelerine işlemesinden kurtularak zihinsel 
berraklık edinmesi. Böylece toplumsal şiddete ve savaşla-
ra zemin oluşturan marazlardan uzak kalması… 

Hikâye şöyle başlar: Bembeyaz koyunlardan oluşan 
sürüde tek bir kara kuzu vardır. Bütün gün oynanan 
oyunların hiçbirine alınmaz. Sonunda sürüyü terk eder 
ve rüzgârla karşılaşır. Rüzgâr ona tek başına olmaktan ne 
kadar hoşnut olduğunu anlatır. Ama o yalnız kalmak de-
ğil, kara koyunların olduğu bir sürü bulmak istemektedir. 
Bulur da; çayırda onlarla akşama kadar saklambaç, hır-
sız polis, voleybol oynar. Ama sonra bir köşede yalnız ve 
üzgün birini fark eder. “Neden bizimle oynamıyor?” diye 
sorar yeni arkadaşlarına. “O bizim gibi değil. Onu istemi-
yoruz!” diye yanıt verirler. (Çirkin Ördek Yavrusu’ndaki 
konuşmaları andıran bir söylemle.)

Böylece kara kuzu benzerini karaların sürüsünde de-
ğil, farklılık yüzünden dışlanmış olan başka birinde, yani 
beyaz kuzuda bulur ve kitabın temel düşüncesini şu tek-
lifle ortaya koyar: “Tüm koyunların arkadaş olduğu ve bir-
likte oynayabildikleri bir sürü aramaya gidelim.”

Çeşitli maceralar yaşadıktan sonra rengârenk bir ça-
yırlığa gelirler. Bir de bakarlar ki birbirinden farklı ko-
yunlar birlikte oynuyorlar. Sarı çizgili mavi mi ararsın, 
pembe yeşil mi, kahverengi benekli, kırmızı yamalı gri 
mi… Siyahla beyaz da katıldı mı aralarına işte sana ol-
ması gereken dünya! Farklılığın zulme dönüşmediği bir 
dünya umuduyla…

Akkuzu Karakuzu
Stefano Bordiglioni

Resimleyen: 
Barbara Nascimbeni

Çeviren: Tülin Sadıkoğlu
Can Çocuk Yayınları, 48 sayfa

Korsan Şişkobombiş
Silvia Roncaglia

Resimleyen: Giulia Orecchia
Çeviren: Tülin Sadıkoğlu

Can Çocuk Yayınları
48 sayfa

Yıl 2142. 
Herkesi genç tutmayı başaran,  
ölümle bile savaşarak insanoğluna 
binlerce yıldır hayalini kurduğu sonsuz 
yaşamı bağışlayan Uzun Ömürlülük, 
kaynağı tam olarak keşfedilemeyen 
ölümcül bir virüsün tehdidi altındadır.
Geçmişlerinden kaçarak iyi bir gelecek  
kurma umuduyla birbirlerine tutunan  
Peter ile Anna’nın macera ve gerilim  
dolu yaşam mücadelesi üçlemenin 
son kitabı Miras ile devam ediyor.

Ömür sonsuz olsaydı yaşamaya
değer miydi?
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Zincir
Şiirsel Taş

Resimleyen: Gökçe Akgül
Hayykitap, 100 sayfa

Çocuk (da) yazar
Hayvanlar ne düşünür?..

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Şiirsel Taş’ın yazıp Gökçe Akgül’ün resimlediği Zincir aynı zaman dilimini ve olayları farklı 
canlıların gözünden anlatıyor. Bir çocuk ile annesinin yanısıra evin kedisinin, pirelerin, kuşların ve 
bir köpeğin söz aldığı öyküyü genç yazarımız değerlendirdi…

Herkese merhaba... Yeni bir yıla ve 
nihayet kış mevsiminin soğuklarına 
girdik, çok heyecanlıyız. Her neyse, 
bu yeni aya ve yeni yıla girerken, size 
değişik bir kitap tanıtayım dedim. Baş-
lıyorum: 

Kitabın adı Zincir. Hayykitap’dan 
çıkmış. Adından bir macera kitabı ol-
duğunu düşünebilirsiniz, ama yanılır-
sınız. Aslında, sıradan bir günü anlatı-
yor. Bir çocukla başlıyor, resimlerden 
anladığımız kadarıyla bir kız.  Soğuk 
bir günde, yatağından çıkıp okula git-
mesi gerekiyor. Ama iki sıcak ekmeğin 
arasında eriyen bir kaşar olmayı tercih 
eder ne de olsa. Çocuğu zar zor okula 
yolladıktan sonra yeni bir bölüme ge-
çiyoruz. Bu kısım Zombi adlı bir ke-
dinin gözünden anlatılıyor. Yani çocuk 
yataktan çıkıp Zombi’yi de dışarı atı-
yor ve hikâyeyi Zombi’nin gözünden 
dinlemeye başlıyoruz. Ondan sonra 
Kara Kızılkuyruk (evin hemen dışın-
daki ağacın dalına tünemiş bir kuş) 
gelip kendi macerasını anlatıyor. Yüz 
sayfa boyunca farklı farklı kişilerle (ya 
da canlılarla diyelim) devam ediyor ki-
tap. Aslında çok hoş bir fikir. Bir gün 
içinde bile herhangi bir canlının yaptı-
ğı küçük bir hareketin diğerlerini nasıl 
etkilediğini anlatıyor. Fikir olarak çok 
hoş yani.

Önce beğendiğim kısımları anlata-
yım, sonra da biraz eleştirim var. Bir 
kere, Zombi’nin bölümleri çok hoş. O 
kadar komik ki. Gerçek bir kedi öyle 
mi düşünüyor bilmiyorum ama yine 
de güzel. Çocuğun anlattığı bölümler 
de güzel aslında. Duyguları iyi bir şe-
kilde ifade edebilmiş. Ama araya bir 
eleştiri sokmadan duramayacağım. 
Gerçi bu kitaba özel değil, ama neyse. 
Ben, büyüklerin çocuklara özel olan 
sorunları dillendirmelerinden hiç hoş-
lanmıyorum. Çünkü bu, o sorunları 
çok önemsizleştiriyor. Mesela, bence 

on yaşlarında bir çocuğun sabahın 
altı buçuğunda kalkması gerçekten 
de korkunç bir durum. Ya da okumak 
istediği bir kitabı okuduğu için bile 
millete hesap vermek zorunda olması. 
Ama büyükler bunlardan o kadar çok 
bahsediyor (ve belki de tam olarak ifa-
de edemiyorlar) ki sorun diye tanım-
lanabilecek bu şeyler, günlük hayatın 
zorluğu başlığı altında toplanıyor. 
Bilmem anlatabildim mi?.. Bu arada, 
bu soruna ne çözüm öneriyorsun der-
seniz, bilemiyorum. Belki habire bü-
yüklerin çocukları taklit etmesi yerine 
çocukların kendi seslerini duyurmala-
rına yardım etmek daha iyi olur.

KEDİ KUŞU YERSE…
Her neyse, kitaba geri dönelim. 

Daha önce de bahsetmiştim, kitapta 
bir sürü hayvanın da konuştuğu bö-
lümler var. Pireler, kargalar, köpekler. 
Pireyle başlayalım. (Bu arada ileride 
yazacağım şeylerin hepsi özneldir. Bu 
kitabı okuyan başkaları başka şeyler 
hissedebilir.) Pirelerin hayvanların ka-
nını emmesi o kadar anlatılmış ki so-
nunda biraz midem bulandı. Ama bu 
çok hoş bir şey değil, çünkü pirelerin 
yemek yemesi böyle oluyor. Yani, bu 
kadar doğal bir olayın bu hale gelmesi 
hoşuma gitmedi. Olayın doğallığı bo-
zulmuş. Korki adlı karganın bölümü 
de öyle. Karga, kuşları yiyen bir kediye 
saldırmak için bir alet tasarlıyor. Bi-
rincisi, kuşları yemek kediler için çok 
doğal. Hani, bütün dünyadaki kedi-
leri beslemek amacıyla gökyüzünden 
habire kuru mama dökmeyeceksek, 
bu duruma bir çözüm bulamıyorum. 
Ve o karganın da böyle bir kin tutma-
sı, kedilere zarar vermeye çalışması... 
Kitapların mesaj vermesi gerektiğine 
inanmıyorum ama bu durum bana bi-
raz ilginç geldi. Gökkuşağının oluşma-
sı kadar doğal olan olayları bu kadar 
doğadan koparmak, doğanın gücünü 

küçümsemek gibi geliyor bana.  Tabii 
ki hayvanlar düşünemez demiyorum 
ama bu kadar içgüdülere bağlı olan 
şeyleri de düşünerek yaptıklarına 
inanmak, izlediğim bütün belgeseller-
le ters düşüyor.

Uzun sözün kısası, bence bu kitap 
fikir olarak çok hoş. Biz sadece kendi 
günümüzü yaşadığımızı düşünürken, 
aslında onu ne kadar çok canlıyla pay-
laşıyormuşuz. Açıkçası bunu hiç dü-
şünmemiştim daha önce. Çaba olarak 
hoş fakat sanki uygulamada biraz so-
runlar olmuş. Yine de tekrar belirtmek 
isterim, bunların hepsi benim fikir-
lerim. Herkesin farklı fikirleri vardır. 
Çok doğal. Hepinize iyi eğlenceler, 
umarım bol bol kar yağar, hatta okul 
da tatil olur iki üç günlüğüne.
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olduğunu söylemeyeyim, ama Jim’in 
kitabın sonunda okurlara da bir sürp-
rizi var.

Kapı Komşumuz Korsanlar, “bize 
benzemeyen” insanları nasıl daha ilk 
görüşte dışladığımızı, selam bile ver-
meyerek aslında ne çok şey kaçırdı-
ğımızı anlatıyor. Allahtan çocuklarda, 
yetişkinlerde olan o önyargılar yok. 
Evsiz görünce kaçmak, engellilere ba-
kıp kafasını çevirmek, tuhaf görünen 
herkesten tiksinmek yetişkinler dün-
yasına ait. Bu kitabı okuyan herkesin, 
her çocuğun, hem korsanları hem 
Yörükleri aynı anda anlayabileceği-
ne inanıyorum ben. Jonny Duddle’ı 
da hem böyle harika bir öykü yazdığı 
hem de bu öyküyü nefis bir şekilde re-
simlediği için tebrik ediyorum. 

sevinçten zıplarken annesiyle babası 
telaşa düşer. Korsan ailesinin tırnak-
ları ve dişleri pistir. Tamir etmek için 
bahçeye çektikleri gemilerinde fareler 
cirit atmaktadır. Korsanların en küçü-
ğü Jim, Matilda’ya kötü örnek olacak 
pek çok alışkanlığa sahiptir. Tabii bü-
tün bunlardan endişe duyup belediye 
meclisine, “Bu korsanları mahallemiz-
de istemiyoruz,” diye mektup yazan 
sadece Matilda’nın ailesi değildir. Tüm 
mahalleli korsanların mahalleden 
gönderilmesini istemektedir. Hatta 87 
numaradaki Bayan Bevan hızını ala-
mayıp bir imza kampanyası düzenler. 
Matilda dışında herkes, tahta bacaklı 
bir köpekleri ve ayyaş bir büyükbaba-
ları olan bu ailenin mahalleden bir an 
önce gitmesi için imza verir.

KORSANLARI “KARA TUTAR”
Sorun şu ki korsanlarımız zaten gi-

decektir. Mahalleli yalvarsa da onlar 
gerçek evlerine, açık denize geri döne-
cektir. Zaten büyükbabayı “kara tutar”. 
Nitekim gemilerini tamir eder etmez 
yola çıkarlar. Ancak yola çıkmadan 
önce mahalleliye bir ders vermek, kor-
san dilinde “teşekkür etmek” isterler. 
Onlar açık denizde uzaklaşırken ya-
taklarından kalkıp gazetelerini almak 
için kapıyı açan mahalleliler, hiç um-
madıkları bir şeyle karşılaşır. Hepsinin 
kapısının önü değerli mücevherler, 
altınlar, elmaslarla doludur. Korsan-
lar mahalleliye onların anladığı dilde 

“teşekkür etmiştir”. Tabii riyakâr 
mahalle sakinleri de hemen 

fikir değiştirip, “Keşke git-
meselerdi, çok alışmıştık,” 
diye timsah gözyaşları 
dökmeye başlar.

Kurukafa ailesinin gi-
dişine gerçekten üzülen tek 

kişi Matilda’dır. Korsancılık 
oynadığı arkadaşı Jim’i gör-

mek için her gün sahile balık 
tutmaya gider. Ancak Jim’in 

Matilda’ya bir sürprizi vardır. Ne 

Geçen hafta televizyon izlerken ka-
lakaldım. TRT’de “Yörükler Belgeseli 
Son Göç” adlı bir program vardı. Gö-
çerler tane tane anlatıyordu: “Bizi git-
tiğimiz hiçbir yerde istemiyorlar. Biz de 
zaten gittiğimiz bir yerde çok kalamı-
yoruz. Devamlı göçmek, başka bir yere 
gitmek istiyoruz.” Bütün hayhuy içinde 
nefis bir durup düşünme anı… Kader 
kısmet herhalde, bu sıralar okuma-
larımın çoğu da “Anadolu kilimleri” 
üzerineydi. Göçerlerin Anadolu kül-
türüne armağanı kilimler… Şimdi size 
sözünü edeceğim, Kapı Komşumuz 
Korsanlar adlı kitap da üstüne gelince 
tamam dedim, bu ara okumalarımız 
“yersiz yurtsuzluğa övgü” olacak.

Kapı Komşumuz Korsanlar, İngi-
liz yazar Jonny Duddle’a Waterstones 
Çocuk Kitabı Ödülü kazandırmakla 
haklı bir kitap. Çok çetrefilli bir me-
seleyi, bir yere yabancı olma halini, bir 
çocuğun gözünden çok güzel, çok ba-
sit anlatmış yazar. 

Bıkkınkıyı Kasabası’nda yaşayan 
Matilda’nın istediği tek şey, uzun za-
mandır boş duran yan evin, çocukları 
olan bir aile tarafından tutulmasıdır. 
Çünkü yazın dolup taşan bu kasaba, 
kışın tamamen sessizliğe gömülür ve 
Matilda çok yalnız kalır, okula yalnız 
yürür, oyunlarını yalnız oynar. Çok 
geçmeden Matilda’nın dileği gerçekle-
şir, üstelik fazlasıyla. Yan evi bir korsan 
ailesi olan “Kurukafalar” tutar. Matilda 

Korsanları seviniz!
Kapı Komşumuz Korsanlar, gemilerini tamir etmek için karaya çıkan Kurukafa Ailesi’nin 
öyküsünü anlatıyor. Korsan ailesinin onları pis ve tuhaf bulan Bıkkınkıyı sakinlerine verdiği ders, 
“bize benzemeyenleri” dışlayarak neler kaçırdığımız üzerine hepimizi düşündürüyor.

Elif TÜRKÖLMEZ

Kapı Komşumuz Korsanlar
Jonny Duddle

Çeviren: Turgay Bayındır
Redhouse Kidz Yayınları, 44 sayfa



Catlak ablam, Delia.

Ağlak Marcus Meleme.

1.
2.
3.

COK 

önemli bir uyarı:

Eğer aşağıdakilerden biriyseniz, bu kitabı okumayın:

Selam, ben Tom Gates. Öğretmenlerimin DELİCİ   
          bakışları üzerimde olmadığında,     resim yapmaktan 

ve DELIA’yı deli etmenin yollarını düşünmekten hoşlanırım. 
Öğretmenlerim bende “konsantrasyon eksikliği” olduğunu 

düşünür. Oysa tam şu anda sarf ettiğim    PÜR    dikkati 

bir bilseler, eminim beni takdir ederler. Şey, ders 

hakkında değil tabii… Hangi gofreti 
önce yemem gerektiğiyle ilgili.   

ğlak Marcus Meleme.

Eğer aşağıdakilerden biriyseniz, bu kitabı okumayın:

Selam, ben Tom Gates. 
          bakışları üzerimde olmadığında,     

karamelli gofret

bir bilseler, eminim beni takdir ederler. Şey, ders 

karamelli gofret

Bayan              Kayık. (Bıyıklarına bakmamak 

büyük           CABA gerektirir).

www.tudem.com

Başta Roald Dahl En Komik Kitap Ödülü olmak üzere, Red House ve Waterstones 
Çocuk Kitapları ödüllü matrak bir kitap var karşınızda: Tom Gates’in Harika Dünyası. 
Haylaz, fırlama, komik… Bizim Tom’un günlüğü işte… 

“Selam, ben Tom Gates. Öğretmeni-
min delici bakışları üzerimde olmadı-
ğında, resim yapmaktan ve Delia’yı deli 
etmenin yollarını düşünmekten hoşlanı-
rım. Öğretmenlerim bende ‘kontsantras-
yon eksikliği’ olduğunu düşünür. Oysa 
tam şu anda sarf ettiğim ‘pür’ dikkati 
bir bilseler, eminim beni takdir ederler. 
Şey, ders hakkında değil tabii... Hangi 
gofreti önce yemem gerektiği ile ilgili.” 
Şimdi 10 yaşındaki Tom Gates’e okulu 
sevmiyor, öğretmenlerinden hoşlan-
mıyor, sürekli okula geç kalıyor, ders-
lerde sıkılıp matematik kitabına resim 
çiziyor, ödevlerini savsaklıyor ve abla-
sı Delia’yı (ismi de tam uymuş, çünkü 
Tom’a göre ablası bir deli) çıldırtmak 
hoşuna gidiyor diye kızabilir miyiz? 
Zaten kendi de söylüyor. En azından 
dürüst çocuk. Ayrıca öğretmenlerin 
“dikkat eksikliği” var demesine de 
takılmayın, ne de olsa öğretmenler 
yetişkin insan bilmişliğiyle bütün ço-
cukların derste “çiçek” olup uslu dur-
masını ve harıl harıl ders çalışmasını 
ister. Oysa ki, matematiği sevmeyen 
çocuk belki de resimde ve müzikte bir 
dâhidir, değil mi ama? Ee işte bizim 
Tom da öyle bir çocuk. Belki de sade-
ce okulu sevmeyen, hayatı seven hayta 
oğlanın tekidir. Bu onu sevmememiz 
için sebep mi? Elbette hayır.

UZAYLI, ROBOT, HAYDUT YOK!
İngiliz yazar L. Pichon’ın yarattı-

ğı Tom Gates, aslında öyle aksiyonlu 
maksiyonlu bir hikâye değil. Belki ki-
tabın adı Tom Gates’in Harika Dünyası 
ama öyle uzaylılar, robotlar, haydutlar 
falan yok işin içinde. Gerçekten, bü-
tün hikâye Tom’un günlük hayatının 
üzerinden şekilleniyor. Bu “Harika 
Dünya”da Tom başından geçenleri 
günlük olarak yazıp çiziyor. Ee, tabii 
o günlük hayatın içindeki haylazlıklar, 
fırlamalıklar, komiklikler, yaramazlık-
lar, büyüklerin ve küçüklerin hayret-
ler verici farklı bakış açıları yeterince 

Nazan ÖZCAN

cezbedici şekilde verilmiş. O yüzden 
de kitabı bir solukta okuyorsunuz. 
Aslında tam bir “bizim oğlanın okul 
hikâyesi” olmuş. 

Dedik ya, aksiyon yok. Ama Tom 
okul ya da ev hayatında aksiyon yarat-
ma konusunda epey yetenekli. Gerçi 
ailesi de ona çok yardımcı oluyor. Bir 
kere, ondan nefret eden, ergenlik tri-
bindeki ablası Delia Tom’un hayatını 
pek şenlendiriyor. Peki, tuhaf tuhaf 
kıyafetler giyip Tom’u yerin dibine 
sokmaktan imtina etmeyen babaya 
ne demeli? Ya da yemek pişirmekten 
gram anlamayan, pişirdiği pizzanın 
içine muz koymayı çok yaratıcı bulan 
bir büyükanneniz varsa ne yaparsı-
nız?.. Ya da yanınızda oturan gıcık mı 
gıcık, çok bilmiş Marcus Meleme her 
bir şeylere doğru cevap verirken, siz 
veremeseniz, onun kurbağa gibi bir 
resmini çizmez misiniz? Hele güzeller 
güzeli Amy’ye de biraz, nasıl derler, 
ilgi duyuyorsanız, onu konsere davet 
etmek için uğraşmaz mısınız? Ee, ta-
bii bunlar da öyle pek kolay ve sıradan 
işler değil. 10 yaşındaki bir çocuk için 
her biri bir macera. Hele de öğretme-
niniz Bay Bilgili’nin verdiği kompozis-
yonları yazmadığınız için her güne bir 
mazeret uydurmak, öyle zırt diye yapı-
lacak bir iş hiç değil. Bir kere yaratıcı 
olmanız gerekir. Hep evde unutamaz-
sınız ya!.. Üzerine kaç kere mürekkep 
dökebilirsiniz?.. Öğretmeninizi, bir 
köpeğin saldırısına uğradığınıza ve 
köpeğin de defteri parçaladığına inan-
dırmak da öyle kolay olmasa gerek.

AMA ZOMBİ KÖPEKLER VAR
Tüm bunların yanısıra Tom’un ha-

yatta başka heyecanları da var elbette. 
Mesela en yakın arkadaşı Derek’le bir-
likte kurdukları ya da kuracakları rock 
grubuna isim aramak. Siz olsaydınız 
hangisini seçerdiniz? Zombi Köpek-
ler, Uzaylı İkizler, Ayak Güreştirenler, 
Felaket Tavşanlar. Hayır, cevabı söy-

lemeyeceğiz. Haa, sahi nasıl da unu-
tuyorduk! Bütün bu macera yetmez-
miş gibi, Tom’un en sevdiği grup “3 
Moruklar”ın konser için kasabaya ge-
leceği haberi düşmez mi ortalığa? Ta-
bii ki Tom da gidecek ama nasıl? Aca-
ba dilencilik numarası işe yarar mı? 

Daha iyisi galiba bütün bunları 
Tom’un el yazısıyla yazması ve hepsini 
tek tek resimlemesi. Mesela kızgın bir 
Bay Bilgili ya da kendisinin rock yıl-
dızı resimleri, yine kendisinin iğrenç 
okul fotoğrafı (kimin yoktur ki, utanç 
utanç!), öğretmenlerin fıldır gözle-
ri… Ee, kitabın kendi gibi çizimleri 
de komik olunca, bu oğlan çocuğunun 
“çılgın maceraları”nı hemencecik biti-
riyorsunuz. Yenisini beklemeye başlı-
yorsunuz, hadi ama… Bari arada Tom 
gibi bir karamelli gofret yiyelim! Ver-
senizeeee yaa...

Tom Gates’in Harika Dünyası
L. Pichon

Çeviren: Nilay Kaya
Tudem Yayınları, 248 sayfa

Haylaz, fırlama, 
komik…
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Küçük Sinemacılar 
Banu Bozdemir 

Kelime Yayınları, 96 sayfa

Minik yönetmenlerin 
ilk teori kitabı

Ecem Nida DİNÇTÜRK 

Sinema yazıları ve çocuk kitaplarıyla tanıdığımız Banu Bozdemir, sinema aşkını çocuklara da 
aşılayabilmek ya da zaten çoktan bu aşka düşmüş miniklere yol gösterebilmek için rehber niteliğinde, 
keyifli bir işe imza atmış: Küçük Sinemacılar.

İnsan ruhu sanata hep ihtiyaç duy-
muştur. Bana kalırsa, ruhun gıdası 
sadece müzik değildir. Müzik kadar 
edebiyatın, tiyatronun ve diğer tüm 
sanatların bu doyumda hakkı vardır. 
Fakat sinema bence başı çeker. Çün-
kü ortaya çıktığı ilk yıllardan beri her 
kesimden insana hitap etmiştir ve in-
sanlar kimi zaman bir öykü, kimi za-
man bir karakter, kimi zamansa bir 
oyuncu sayesinde sinemayla illaki bir 
bağ kurmuşlardır. Son yıllarda sektör 
iyice büyüyünce artık sokaklarda film 
setleriyle karşılaşmak bile olağan hale 
geldi. Durum böyle olunca sinema bir 
meslek olarak da ilgi görmeye başladı. 

Banu Bozdemir de tüm bu koşulla-
rın farkına varmış olacak ki sinemaya 
heves eden ve henüz yolun çok başın-
da olan çocuklara onları nelerin bek-
lediğini görebilmeleri için bu kitabı 
hazırlamış. İncelikli bir çalışma olun-
ca tüm detaylar da ortaya saçılmış ama 
bu kaosun çocukların gözünü korkut-
maktansa heveslerini canlı tutması 
için onları yüreklendirmiş Bozdemir. 
Hatta kendi ilk filmlerini yapabilme-
leri için araya önemli ipuçları sıkıştır-
mış.

OYUNCULUKTAN MAKYÖZLÜĞE
49. Altın Portakal Film Festiva-

li kapsamında hazırlanan ve Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Akaydın’ın önsözüyle ya-
yımlanan kitap için hem mesleki bir 
rehber hem de ufak çaplı bir sinema 
ansiklopedisi demek mümkün. Kitap, 
içerdiği 16 bölümde sinemanın kame-
ra önü ve arkasına dair tüm detaylara 
değiniyor; oyunculuktan makyözlüğe, 
film formatlarından sinema akımları-
na, sinema dünyasının “ilk”lerinden 
rekorlarına kadar pek çok konuyu ele 
alıyor Öte yandan birçok sinema teri-
mini mümkün olduğunca anlaşılır bir 

dille açıklayarak işin teorisine de kat-
kıda bulunuyor.

Eh tabii, sinema büyük bir dünya. 
Bunca detayı tek bir kitaba, üstelik 
çocuklara yönelik hazırlanmış bir ki-
taba sığdırmak pek mümkün değil. 
Bu yüzden bilgiler kısaca geçiliyor. 
Ayrıca konular sade bir dille anlatılı-
yor olsa da teknik terimler ve teorik 
bilgiler, tek bir kerede okunduğunda, 
kitabın hitap ettiği yaş kitlesine sıkıcı 
gelme ihtimalini barındırıyor. Bu yüz-
den Küçük Sinemacılar’a baştan sona 
soluksuz okunacak bir kitap yerine, 
ihtiyaç duyuldukça başvurulacak ya 
da çocuğun ilgisini çeken bölümlere 
göz atacağı bir kaynak olarak bakmak 
daha sağlıklı.

Kitapta sinemanın tekniğine dair 
birçok bilginin yanısıra pratiğine ve 
tarihine ilişkin de pek çok faydalı ve 
eğlenceli bilgi mevcut. Örneğin sine-
ma tarihinde en çok canlandırılan ka-
rakter ya da oyunculuk rekorunu ki-
min elinde bulundurduğu gibi birçok 
ilginç bilgi kitabın sürprizlerinden.

SİNEMACI OLMAK İSTİYORUM
Küçük Sinemacılar, okuyucusuna 

sinemanın tüm alanları ve altyapı-
sı hakkında bilgi verdikten sonra, bu 
alanlarda ne şekilde yer alabilecekleri, 
bunun için neler yapmaları gerekti-
ği ve kendilerini bekleyen aşamaları 
anlatıyor. Bu anlamda konuya daha 
iyi vakıf olabilmeleri için akıllıca bir 
yönteme başvurulmuş: Değinilen her 
konuda mutlaka o işin uzmanı sayılan 
bir isimden destek niteliğinde yorum-
lar alınmış. Örneğin senaryo yazma-
nın inceliklerinin anlatıldığı bölümde 
ünlü senarist Doğu Yücel, sinemada 
senaryo ve senaristin değerini kendi 
dilinden aktarıyor. Böylece çocuklar 
doğrudan bir “bilirkişi”den akıl almış 
oluyorlar ve sinemanın neresinde dur-

mak istediklerine daha sağlıklı karar 
verebiliyorlar. 

Tüm bu anlatılanlar ışığında genç 
okur hatırı sayılır düzeyde sinema 
bilgisi ediniyor ve işin içine girmeden 
neyin ne olduğunu az çok öğreniyor. 
Küçük Sinemacılar bu anlamda meslek 
seçimi adına hazırlanmış bir yaratıcı 
fikir ürünü. Umarız ki yakın zaman-
da diğer meslek kolları için de benzer 
çalışmalar görmemiz için bir öncü ve 
küçük yönetmenlerin ilk filmleri için 
iyi bir destek kuvvet olur.



moral bozukluklarının ürünüymüş. 
Peki, küçük moral bozukluklarının 
büyümesini engellemek için ne yap-
malı? Kitabımızın önerisi, küçük mo-
ral bozukluklarını diğer küçük moral 
bozukları ile birikip büyümeden, kü-
çükken çözmek. Bir arkadaşımızın 
söylediği söz bizi üzdüyse eğer, bu 
üzüntüyü içimize atmadan, arkadaşı-
mıza söylediği sözün bizde yarattığı 
olumsuzluğu anlatmak. Bu küçük mo-
ral bozukluklarını şiddet içerebilecek 
tavrımıza bahane olacak şekilde bes-
lememek.

“Sıra arkadaşımız, bütün sırayı kap-
layarak güzel yazmamızı engelliyor, 
öğretmenin haksızlık yaptığını düşü-
nüyoruz, ağabeyimiz masayı toplama 
işini üstümüze yıkıyor, bir arkadaşımız 
arkamızdan konuşuyor, ailemiz sine-
maya gitmemize izin vermiyor.’’ Çağ, 
afili sorunları ve çıkmaz sokakları ile 
bizi şiddete meyilli kılmak için tetik-
te bekleyedursun. Biz şiddetsizliğe 
bir manifesto niteliğindeki kitabımız-
dan biliyoruz ki çatışma daha büyük 
çatışmayı, şiddet daha büyük şiddeti 
doğurur. Hayır, hiçbir sorunu içimize 
atmamalı. Tersine, o sorunu şiddet-
sizlikle kökünden çözmenin iletişim 
yollarını aramalı. Ne zaman bir sorun-
la karşılaşsak şiddetsizlik rehberimiz 
yanımızda. Ne duruyoruz, çeviriyoruz 
sayfaları; şiddetsizlik, hemen şimdi!

Şiddetsizlik, 
hemen şimdi!
“Çıtır Çıtır Felsefe” dizisinin yirmi ikinci kitabı Şiddet ve Şiddetsizlik, okurunu şiddete karşı iyimser 
ve barışçıl bir çıkış yolu ile selamlıyor: şiddetsizlik. Renkli ve ilgi çekici resimleri, farklı koşullardaki 
sorunlara dair çözüm önerileri ile herkese hitap etmeyi başaran bir cep rehberi.

“Yan bir bakış, alaycı bir gülüm-
semeye yol açıyor, alaycı gülümseme, 
kötü bir sözü getiriyor, kötü söz, itişip 
kakışmayı başlatıyor. İtişip kakışma, 
bir tokada sebep oluyor, tokat bir yum-
ruğu tetikliyor...’’ En son ne zaman bi-
rine yan gözle baktınız? Ya da biri size 
baktı? En son ne zaman birine karşı 
şiddet uygulamayı aklınızdan geçir-
diniz? Ya da en son ne zaman birinin 
olası şiddetinden korkup yapmak iste-
diklerinizden vazgeçtiniz? 

“Şiddet toplumu” lafını ne kadar da 
çok duyar olduk. Cinnet geçirip ken-
dine, yakınlarına zarar veren insanlar, 
hakların iyileştirilmesi için düzenle-
nen mitinglerdeki, spor müsabaka-
larındaki arbedeler, aile içi kavgalar, 
ülkeler arası savaşlar. Karşısındakini 
anlamaya ve dinlemeye tahammü-
lü olmayan ve çareyi şiddette arayan 
azımsanmayacak bir kalabalık. Şid-
detten daha etkili ve en önemlisi daha 
barışçıl bir yoldan habersiz tektip bir 
zorbalık. Oysa tercih edebileceğimiz 
alternatif ve barışçıl bir mücadele yolu 
daha olmalı. 

Günışığı Kitaplığı’nın “Çıtır Çıtır 
Felsefe” dizisinin yirmi ikinci kitabı 
Şiddet ve Şiddetsizlik, okurunu şiddete 
karşı iyimser ve barışçıl bir çıkış yolu 
ile selamlıyor: şiddetsizlik.

Farklı, ilgi çekici, hoşgörülü ve ka-
lıcı bir metot. Şiddet ve Şiddetsizlik, 
renkli ve ilgi çekici resimleri, farklı 
koşullardaki sorunlara dair çözüm 
önerileri, somut tahlilleri ile yediden 
yetmişe herkese hitap etmeyi başaran 
bir cep rehberi. Ne zaman usunuz sizi 
şiddete yönlendirecek olsa çıkartıp 
tüyolar edinebileceğiniz, içinizdeki 
şiddete karşı koyabileceğiniz bir ilk-
yardım kitapçığı. Sorunları gündelik 
yaşamdan seçmesi bakımından gün-
cel, çözüm önerilerinde felsefi kav-
ramlardan faydalanması bakımından 
genel ve evrensel. Irkçılıktan savaşa, 

Özgün UÇAR

aile içi sorunlardan, arkadaşlar arasın-
daki problemlere dek geniş yelpazede 
bir konu aralığına sahip. Öyle ki gün-
delik hayatta karşılaşabileceğimiz, bir 
pastanede yaşanan bayat çörek sorunu 
da kitapta kendine yer bulmuş. 

BAYAT ÇÖREKTEN ŞİDDETE
Okul çıkışında büyük bir hevesle 

taze çikolatalı çöreklerinden yeme-
ye gittiğiniz pastaneci, size hep bayat 
çikolatalı çöreklerden mi veriyor? Bu 
pastanenin camlarını bir güzel kırmalı 
diye mi düşündünüz? Yoksa arkadaş-
larla toplanıp bu pastaneciyi bir güzel 
pataklamalı diye mi? Bakın şiddetsiz-
lik rehberi ne öneriyor: “Organize ol-
mak, çikolatalı çörekten mahrum kal-
mak, farklı bir pastaneye gitmek için 10 
dakika yürümek, başkalarını bu pas-
taneye gitmemesi için ikna etmek için 
zaman harcamak. Şiddetsizlik, büyük 
bir hayal gücü, zekâ, sabır ve direnç ge-
rektirir.’’ 

Kitapta yer verilen bir önemli konu 
da, şu an şiddetle karşı karşıya olma-
sak bile ileride herhangi bir sebeple is-
temeden bir şiddet olayının mağduru 
olabileceğimiz. Hem karşılaşabilece-
ğimiz bu mağduriyete karşı kendimizi 
eğitmeli hem de şiddet mağduru, des-
teğe ihtiyacı olan insanlara destek ver-
mekte tereddüt etmemeli. Yarın onla-
rın yerinde biz de olabiliriz ve bizim 
de desteğe ihtiyacımız olabilir. 

Şiddet ve Şiddetsizlik kitabı bize şid-
detin anatomisinden bahsetmeyi de 
eksik etmiyor. Şiddetin manevisi ve fi-
zikseli olduğu gibi, soğuğu ve sıcağı da 
olduğunu öğreniyoruz. Büyük şiddet 
patlamaları, önemsiz olarak gördüğü-
müz küçük moral bozukluklarının bi-
rikip patlamasıymış meğerse.

İÇİMİZDE BİRİKEN ŞİDDET
Fiziksel şiddet patlamaları, terörist 

saldırılar, her yerin yakılıp yıkıldığı 
gösteriler ya da cinayetler hep küçük 

Çıtır Çıtır Felsefe - Şiddet ve Şiddetsizlik 
Brigitte Labbe, Michel Puech
Resimleyen: Jacques Azam

Çeviren: Azade Aslan
Günışığı Kitaplığı, 40 sayfa
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Usta şair Sennur Sezer Pencereden Bakan Çocuk adlı şiir kitabında, hem hakiki bir şiirde olması 
gerekenlerden hem de çocuklardan feragat etmeden, küçük okurlarına sahici ve samimi bir dille 
sesleniyor. Semih Poroy’un çizgileriyse şiirleri daha da zenginleştiriyor.  

Bazı şairler kalbinizle ko-
nuşur; bazı şairler aklınızla. 
Sezgiyi tartıp aklın süzge-
cinden geçiren, yani kalbin 
yumuşak kadife gölüne aklın 
çakıllı patikasını çıkartanlar 
da vardır. Böyleleri, “çocuk-
lara” dair yazarken hakiki bir 
şairde olması gereken şiiriyeti 
de ortaya koyar. Edebiyatın 
hangi şubesinde kalem oyna-
tırsa oynatsınlar şiir dairesinin 
dışına düşmezler. Hem yazının 
şahsiyetine dair hem de insanlardan 
yana sahici bir tutumu doğum lekesi 
gibi taşır böyleleri. Sennur Sezer,  bu 
şair/yazarlardan… 1960’lardan bugü-
ne kaleme aldığı hemen her meselede 
irtifa kaybına uğramadan kavi adım-
larla kendi yolunu açmış biri. İlk ba-
sımı 1995’te yapılan Pencereden Bakan 
Çocuk adlı kitabının dördüncü basımı, 
Evrensel Yayınları tarafından yapıldı. 
Kitap, usta karikatürist Semih Poroy 
tarafından resimlenmiş. Poroy’un çi-
zimlerinde boşluklar ve sessizlik, en 
az, doldurulmuş ve seslendirilmiş olan 
zemin kadar söz alır. Bu yönüyle ayrı 
alanlardan iki ustanın buluşması bü-
yük bir zenginlik.

İÇİMDEKİ DENİZ
Çocuklara dair “şiir kitapları” başlı-

ğı altında memleketimizde oluşan kül-
liyatın garip bir yazgısı vardır. Kendini 
şiirde var etmiş, sesini duyurmuş nice 
kalem, bu sahaya varınca tökezlemek-
te, okunu ya hedefinden öteye atmakta 
ya da hedefine ulaştıramamaktadır. 
Dönüp dönüp, Dağlarca başta olmak 
üzere birkaç şairin adını sıralıyoruz 
çocuklar için yazılan şiirler bahsinde. 
Sanıyorum buradaki sıkıntı, çocuk-
la ve çocuğun zihinsel yaşantısıyla 
özdeşleşemeden, bir çeşit “sipariş”in 
davetine hazırlıksız yakalanmaktan 
kaynaklanıyor. Herkesin bir çocuk-
luğu vardır elbet, peki herkesin yaza-
bileceği ya da onu yazdırabilecek bir 

Şeref BİLSEL

çocukluk var mıdır? Üstelik 
böyle bir zorunluluk da yok-
tur. Ömrünü yazıya (özellikle 
hikâye, masal vs) adamış birin-
den çok güzel bir çocuk kitabı 
okuyabiliyoruz; buna mukabil, 
adı şaire çıkmış, sesini büyük 
kulaklara duyurmuş birinden 
çocuklara dair yazılmış −ne 
kelime kadrosuna, ne de al-
gılayacak olanların hacmine, 
yaşına dikkat edilmiş− çok 

kötü, ufuk söndürücü metinler oku-
yabiliyoruz. İşte Sennur Sezer; her-
kesin gördüğü, çok az insanın dillen-
dirmeye cesaret ettiği, gittikçe açılan 
bu mesafeyi şairlerden yana kapatı-
yor. Yazmıyor sadece, yazdıklarının 
arkasında −bir insan olarak− kendi 
hayatının çocuklara değen uçlarının 
samimiliğini de ortaya koyuyor. Böy-
lece ortaya koyduğu metinlerden bir 
kolaj kokusu, bir sentetik duyarlılık, 
bir sipariş algısı yükselmiyor. Bir defa 
sözü, haysiyetine zeval gelmeyecek öl-
çüde kendi içinde yoğuruyor, estetize 
ediyor, duyarlılığı inceltiyor; sonra bu 
sözün kime zarflanıp gönderileceğini, 
gönderilenin bunu kolaylıkla açıp aç-
mayacağını hesaba katıyor. Çok büyük 
sözler edilecek yerde dizlerini kırıp 
çocukların seviyesine iniyor; herkesin 
susmaya alıştığı yerde ayağa kalkıp ço-
cuklara herkesin onlar gibi olmadığını 
gösteriyor. Olması gerekeni, olması 
gerektiği biçimde aktarıyor; şiirden ve 
çocuklardan feragat etmeden üstelik: 
“Anne içimde bir deniz var: / Üzülünce 
gözlerime vuruyor, / Sesini duyuyorum 
göğsümde, / Sevinince.” Ne güzel diyor.

Pencereden Bakan Çocuk’ta 25 şiir 
yer alıyor. Şiirlerin ortak özellikle-
ri de var. Tertemiz, duru bir Türkçe, 
dizelerin bakışını bir noktada topla-
yan ve şiirin sonunda bizi, şiiri tekrar 
okumaya yönlendirecek, şaşırtacak bir 
final. Bu kitapta sadece retorik kaygısı 
yok, içinde yaşadığımız dünyayı bütün  

keşmekeşiyle tanıyan, in-
sana verdiği ıstırabı, acıyı, 
yalnızlığı bilen ve bunun 
karşısında somut bir 
tavır takınan şairin 
niyeti de var. Bu niyet, 
insan onurunun si-
lah, şiddet, 
yabancılaş-
ma, meta 
karşısında 
yıkılmadan 
dik dur-
duğu bir 
zemin üze-
rinden söz alıyor. Dürüst, cesur, atak. 
O, hakkı gasp edilenlerin yanında, 
grev çadırlarında, alanlarda, sendika 
avlularında hem sözüyle hem gövde-
siyle var olmuş biridir. Merttir, nettir 
ve yerine göre serttir. Bilenler bilir, 
Sennur Sezer’le tokalaştığınız zaman 
parmaklarınızı sayma zorunluluğu 
hissetmezsiniz, sizden bir şey söküp 
almaz, o zaten size parmaklarını ne va-
kit saydıracağını söyler! Hatırada kal-
mış olanı sadece güzel anlatmaz, çok 
güzel, alegorik biçimde yazar: “Bir ça-
kıltaşı var çantamda, / Bir düğme bir de 
kozalak, / Anmak için geçen yazı. / Ça-
kıl beyaz, kozalak kırık, düğme parlak.” 

Ha küçük ha büyük, iyi ki −sözün 
içinden− bize bakmayı sürdürüyor 
Sennur Sezer.

Pencereden Bakan Çocuk
Sennur Sezer

Resimleyen: Semih Poroy
Evrensel Basım Yayım, 64 sayfa

Çocuklara pencereler 
açan bir şair

17
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Cadılık zor zanaat 
ama birileri yapmalı!

Kutlukhan KUTLU

Alabildiğine muzip, mizahla yoğrulmuş fantastik öykülerin ustası Terry Pratchett, serinin dördüncü 
kitabı Geceye Bürüneceğim’de, Diskdünya’nın Tebeşir adlı kırsal bölgesinde yaşayan, son derece 
güçlü bir karaktere sahip küçük cadı Tiffany Sızı’yı biraz daha büyütüyor.

Bir roman kahramanı için “Tiffany 
Sızı” gibi bir isim belki kulağınıza ilk 
başta biraz tuhaf gelecek. Oysa emin 
olun, bu adın sahibi küçük kızın ken-
dini farklı ve sıradışı hissetmesi için 
birçok sebep olsa da soyadı bunlardan 
biri değil. Çünkü İngiliz yazar Terry 
Pratchett’ın bol bol mizahla yoğrul-
muş hayali evreni Diskdünya, hayran-
larının çok iyi bileceği gibi, ilginç 
isimlerden geçilmiyor. Mesela 
Tiffany’nin ailesinin komşuların-
dan birinin soyadı da “Aksi”. He-
nüz Tiffany dokuz yaşındayken 
onun varlığını sezen cadının adı 
“Sezgiye Kene”. Serinin ilk roma-
nına adını veren Küçük Özgür 
Adamlar’dan ise hiç bahsetmeye-
lim isterseniz... Mesela akılda ka-
lıcılık ve kullanışlılık açısından, 
“Orta-Boy-Jock-Kadar-İri-Diil-
Ama-Mini-Jock’tan-İri Jock”a ne 
dersiniz?

Dediğim gibi... Tiffany’nin 
özelliği, olsa olsa insanın ilk anda 
kaşlarını şöyle bir kaldırmasına 
sebep olacak soyadı değil, büyü-
kannesinden ona geçen yeteneği. 
Ya da belki zanaati demeli: Tıp-
kı “Nine Sızı” gibi o da bir cadı. 
Ama kendi bunu bilmiyor, ne var 
ki ırmak kıyısında küçük kar-
deşiyle vakit geçirirken ilk kez 
gördüğü küçük adamlar −namı 
diğer Nac Mac Feegle− vasıtasıy-
la öğreniyor. 

TEBEŞİR’İN CADISI
Tiffany’nin yaşadığı bölge 

Tebeşir, kimilerine göre cadı yetişme-
si için pek de elverişli bir bölge değil. 
Zemin fazla yumuşak, oysa cadı yetiş-
tirmek için sağlam kayalar gerekir diye 
düşünüyorlar. Oysa tıpkı Tebeşir gibi 
Tiffany de yabana atılmamalı: Henüz 
9 yaşındayken, kaçırılan kardeşinin 
peşinden Peri Ülkesi’ne gidip, kendi 

dışındakileri düşünme gibi bir âdeti 
olmayan Kraliçe’nin (ya da Nac Mac 
Feegle telaffuzuyla “Kralça”nın) kar-
şısına dikiliyor. Kendine has, zor kor-
kan, korksa da belli etmemeyi başaran, 
kendine güvenen, zeki, sorumluluk 
sahibi bir küçük kız. Çok da iyi pey-
nir yapıyor! (Cadılık ekmek parası ka-
zandırmadığı için zaten çoğu cadının 

başka mesleği var). Diskdünya’da “En 
Çok Gelecek Vaat Eden Kahramanlar” 
listesi yayınlansa hiç şüphesiz üst sıra-
larda yer alır.

Tiffany Sızı’nın daha ilk macera-
sını okurken, Pratchett’ın kitaplarını 
milyonlarca kişiye ulaştıran o dil ve 
yaratıcılık sihrini hemen hatırlıyor 

insan. Dile kolay, sadece “Diskdün-
ya” özelinde otuz yıldır (ve neredeyse 
40 romandır) bizim küre dünyamızın 
sakinlerini düzenli bir şekilde gül-
mekten iki büklüm eden bir söz sim-
yacılığı var karşımızda. İsimler işin 
sadece sosu... Pratchett’ın yazar olarak 
en cazip yanlarından biri, çok tanıdık 
bir şeyi tamamen beklenmedik şekilde 

ifade edebilmesi. Edebi açıdan 
kulağı tersten gösterip de bütün 
okurlarını “işin doğrusunun bu 
olduğuna” ikna etmek gibi bir 
şey başarıyor. 

SADECE MİZAH DEĞİL
Tabii bu noktada hemen bir 

uyarıda bulunayım: Daha önce 
Terry Pratchett okumadıysa-
nız, sanmayın ki bu kitaplar 
sadece mizahtan ibaret. Hayır, 
Pratchett’ın öykü anlatıcılık 
sihri de bu zaten: Bir taraftan 
kitaplarında fantastik öykülerin 
beylik kalıplarıyla eğlenirken, 
bir taraftan da o kitapları gayet 
sürükleyici fantastik maceralar 
haline getirebiliyor. Tiffany ilk 
kitapta Kraliçe ve Düşörenler 
tarafından düşe hapsedilmeme-
ye çalışırken soluğumuzu tutup 
okuyoruz. Keza Tiffany’nin ca-
dılık zanaatını gerçek anlam-
da öğrenmeye başladığı ikinci 
macerada, yani Gökyüzü Dolu 
Şapka’da, zihnini ele geçirmeye 
çalışan Kovan’la mücadelesini 
de… Bu ikinci kitapta Tiffany 
artık “keşif ” aşamasından çıka-

rak, dünyayı ve kendini biraz tanımış 
halde, potansiyelini gerçekleştirmeye 
çalışıyor. 

Genellikle fantastik öykü kahra-
manları çok çabuk büyümek zorunda 
kalırlar. Tiffany de öyle. Küçük yaşta 
yetişkince kararlar vermesi ve yetişkin 
dünyasına ait konulara çözüm bulması 



Malina’nın dehlizleri Simla SUNAY

Görkem Yeltan Korkusuz Meles’te fantastik bir dünyayı kendine fon alarak bir dedektiflik öyküsü 
anlatıyor. Aynı romanın içinde hem fantastik bir dünya yaratıp hem dedektiflik öyküsü çözümlemek zor. 
Kitapta yer alan kurgusal sorunlar okuru zorlayan dehlizler gibi, ama anlatım zenginliği övgüye değer.  

gerekiyor. 13 yaşında olduğu üçüncü 
kitapta, yani Kış Ustası’nda ise bu ko-
nuların arasına aşk ve evlilik de katılı-
yor. Çünkü kışın ta kendisi, namı diğer 
Kış Ustası, ona âşık oluyor ve onunla 
evlenmeyi kafasına koyuyor! (Hem de 
ilk kitapta küçük adamlardan Herhan-
gibir Rob’la yaşadığı durumdan daha 
ciddi ve zorlu bir durum bu.)

KARANLIK BİR GİRİŞ
Diskdünya’nın hayali evrenine 

adım atıp oranın sakinlerinin komik-
liklerine ve sıradışılıklarına keyifle 
tanıklık ederken, Terry Pratchett’ın 
son derece hakiki, ciddi, günümüzde 
de önemini koruyan meselelere par-
mak bastığını da görüyoruz. Bunun 
çarpıcı örneklerinden biri de serinin 
son kitabı olan Geceye Bürüneceğim’in 
başlarında yaşanan Aksi ailesi krizi. 
Sinirlerine hâkim olmakta zorlanan 
Bay Aksi üzerinden Pratchett, artık 15 
yaşında olan Tiffany’yi aile içi şiddet 
sorunuyla ilgilenmek zorunda bırakı-
yor (çünkü Tiffany’nin dediği gibi, bir 
şeyle kimse ilgilenmiyorsa, mecburen 
cadı ilgilenir). Baron’un Tiffany’nin 

Geceye Bürüneceğim
Terry Pratchett

Çeviren: Niran Elçi 
Tudem Yayınları, 416 sayfa

elinde ölüşünü de içeren, hayli ka-
ranlık bir giriş bu. Zaten bu girişin 
ardından genç cadımız bir anlamıyla 
iyiden iyiye “dünyaya” karışıyor; kır-
salın güvenli ve tanıdık açık alanla-
rından çıkıp Diskdünya’nın kalbi olan 
devasa, tehlikeli ve epeyce yozlaşmış 
şehre, yani meşhur Ankh-Morpork’a 
adım atıyor. Amacı, ilk kitaptan beri 
arkadaşı olan Roland’ı bulup babası-
nın, yani Baron’un öldüğünü haber 
vermek. Ama Ankh-Morpork’a gelir 
gelmez, bu sefer de gözleri ve gölgesi 
olmayan, ürpertici Sinsi Adam’la başı 
derde giriyor.

Terry Pratchett’ın çocuklara ve 
gençlere yönelik bu yeni serisinin tüm 
kitapları, İngiliz yazardan görmeye 
alıştığımız şekilde hem son derece sü-
rükleyici hem bol bol kahkaha attıran, 
hem de düşündüren kitaplar. Tıpkı 
Harry Potter kitapları gibi kahramanı 
büyüdükçe kitapların havası da biraz 
daha yetişkinleşip karanlıklaşıyor... 
Ama en “çocuklara göre” denebilecek 
ilk romandan itibaren her biri kendi 
başına yetkin birer fantezi edebiyatı ör-
neği oluşturuyor (ödüller almış bir seri 

bu; mesela üçüncü kitap 
Nebula Ödülü sa-
hibi). Dolayısıyla 
sadece çocuklara 
ve gençlere de-
ğil, genel olarak 
fantastik dünya-
lara, hatta muzip İn-
giliz mizahına sıcak 
bakan yetişkinlere 
de gönül rahatlığıyla 
tavsiye olunur.

Büyük görkemli binalarıyla yeraltı 
şehirlerinin en güzeli Malina, bir gö-
renin bir kez daha görmek isteyeceği, 
orada yaşamak konusunda en ufak 
şüpheye düşmek istemeyeceği bir yer. 
Bu yerleşke, yazarın tabiri ile, her de-
tayı çok iyi düşünülmüş, yaşayanları 
rahat ettirmek üzere kurulmuş, ka-
ranlıkların içindeki en eski kentlerden 
biri. Tarihine saygı duyan, üzerine nice 
masallar yazılmış, tiyatro, konser ve 
opera salonları ile tam bir sanat şehri 
Malina (İstanbul’a benzemediği ke-
sin). Aynı zamanda yeraltı dünyasının 
en büyük gölü Ra’nın kenarına kurulu 
otelleri ile de meşhur (işte bu konuda 
İstanbul’a benzedi). “Otellerin dehliz-
lerine hayran kalınırdı,” diye anlatıyor 
yazar, “dehliz yeraltında yaşayanlar 

için en önemli mimari dokulardan biri-
dir.” Öyle mükemmel bir şehir ki tünel 
sistemiyle trafik sorunu hiç yaşamıyor, 
bir ucundan diğer ucuna gitmek bir-
kaç saniye sürüyor. “Yeryüzündekilerin 
görebilseler, bu şehircilik anlayışından 
ders çıkarmaları gereken çok şey vardı,” 
diye devam ediyor yazar Malina’yı be-
timlemeye. (Yazar bazen kent, bazen 
şehir dediği için ben de öyle devam 
ediyorum.)

“MÜKEMMEL” BİR DÜNYA
Malina, zamansal açıdan çok eski, 

Dünya ile yaşıt ve insanlık henüz yer-
yüzünde ortaya çıkmadan çok uzun 
zaman önce kurulmuş. Önceleri kral-
lıkla yönetilen yeraltı şehirleri zaman-
la halkların örgütlenmesiyle ve kralla-

rın kendi terkiyle demokrasiye geçmiş. 
Bu geçişi yazar, kaçınılmaz gelişime 
dayandırıyor. Gelişim derken daha 
çok teknolojik ilerlemeyi kastettiğini 
düşünüyorum. Yani insanlar için ku-
rulan kusursuz kentler sonucunda de-
mokrasi doğal olarak gelmiş, mutlu bir 



yaşam sürülmekte. Suç hiç işlenmiyor, 
herkes güven ve “korkusuzluk” için-
de huzurlu, para, akçe gibi “gereksiz” 
şeyler yok. Yeraltı kaynakları o kadar 
zengin ki bu gelişmiş teknolojilerini 
sağlayan da o. Halkın sürekli, turp, 
pancar, havuç ve soğan yediğini de 
söylemeden geçmeyelim. 

FİLOZOF BADİU
Bu kusursuz yeraltı dünyasının 

kanaat önderi ise filozof Badiu. Bana 
Fransız düşünürleri anımsattı. Badiu, 
yönetimin halka geçmesinde etkin rol 
oynuyor. Ölümünden sonra da halk 
bir karar veriyor. Yönetilmek değil, 
hizmet istiyoruz! Kitabın ilk bölümü-
nü oluşturan bu yeraltı dünyasının ta-
rifi ile neredeyse bir ütopya yaratıyor 
Görkem Yeltan. Zenginliğin eşit payla-
şıldığı (bir nevi Marksist), hiçbir soru-
nun olmadığı “mükemmel” bir dünya.

Romanın kahramanı Korkusuz 
Meles, tam bir entelektüel, iyi bir okur, 
müzik dinleyicisi, sanatı layıkıyla tü-
keten biri. Böylesi bir dünyada adının 
niye “Korkusuz” olduğundan şüphe 
duyacağımız biri. Ortağı Edik ile ken-
tin en verimsiz işini yapıyorlar: “olay 
çözücülük”. Pek iş yok, sinek avlıyorlar.  
Bir nevi dedektiflik öyküsüyle karşı 
karşıya olduğumuzu seziyoruz, yazar 
her ne kadar “dedektif ” sözcüğünü hiç 
kullanmasa da. 

Yine Malina’nın mimari detayla-
rına odaklanıyoruz okurken. Meles 
ve Edik’in ofisleri mantar biçimli bir  

binada. Eski ofislerinin ise bal kavano-
zu biçiminde olduğunu öğreniyoruz. 
Roman boyunca yazar hayali mekânlar 
yaratıyor ve okura olabildiğince be-
timliyor. Olabildiğince, diyorum çün-
kü bir ütopya yaratmak kolay iş değil. 
Okura hiç açık kapı bırakmadan tarif 
etmeli, her ayrıntıyı vermeli ve okuru 
inandırmalısınız. Görkem Yeltan bu 
kitapta fantastik bir dünya yaratırken 
inandırıcı olmak, detaylı anlatmak gibi 
bir amaç gütmemiş, kalemini rüzgâra 
bırakmış. Bu nedenle de yer yer kesik 
kesik, parçalı anlatımlarının, sevdiği 
için yazan biri olmasından kaynaklan-
dığını düşünüyorum.

Yeltan’ın diğer eserlerinde de rastla-
dığımız bu kopuk ve ayrık kurguları-
nın, yazarken kendini hayal dünyası-
nın akışına bırakmasıyla ilgili olduğu-
nu tahmin ediyorum. Korkusuz Meles’i 
okurken bazen bir paragraf ile diğerini 
bağlamakta, bir cümle ile diğerini bir-
leştirmekte zorlandığım yerler oldu. 
Kurgu düzensizliği genel anlamda ro-
manın tümünde gözden kaçmıyor an-
cak yazarın güçlü ve yaratıcı anlatım 
biçimi okura nüfuz edebiliyor. 

HAY BEŞ ALTIN YILAN YUMURTASI!
Olay çözücülerimiz sonunda bir 

olay ile karşılaşıyor. Güzel mi güzel 
Bayan Porsi, kentin en önemli yadigârı 
beş altın yumurtasının çalındığını 
söylemek ve bu olayı çözmelerini rica 
etmek için çıkageliyor. Bayan Porsi 
karakterinin romana bu ihtişamlı gi-
rişinde bir abartı gözleniyor. Çok mu 
çok güzel bir kadın... Boynunda yaza-
rın motif/desen demeyi tercih ettiği 
dövmeyi çağrıştıran bir çizim var.  Ne-
dense bu kısımda James Bond filmle-
rindeki seksapel kadınları hatırladım. 
Yazar bilinçli yaptı diye de düşünme-
dim değil. Porsi ile birlikte aşk da ro-
mana giriş yapıyor henüz hikâyenin 
başında. Bu aşk kısımlarının hepsi 
tam altı doldurulmadığı için çok üste 
köpük gibi kalmış hissi uyandırdı ben-
de. Yani olay örgüsü ile güçlenmeyen 
aşk söylemi okuru bir süre sonra ya-
bancılaştırıyor. Öyle ki Korkusuz Me-
les ikinci görüşünde “sevdiğim kadın” 
olarak tanımlıyor Porsi’yi. Ortağı Edik 
ile aralarındaki kıskançlık meseleleri 
için de aynı durum söz konusu. O kı-
sımları yazarın kıskançlık üzerine bir 

“denemesi” gibi okudum ben, romanla 
pek bütünleşmiyor. Çok yerinde tes-
pitler var kıskançlık üzerine... Roman 
boyunca yazarın didaktiklikten ka-
çabilen ama sesini yüksek perdeden 
hissettiren müdahalelerine sıkça rast-
lıyoruz. 

Sayfa 56’da ise artık yazarın sesinin 
doruk noktaya çıktığı fark ediyoruz. 
Şöyle sesleniyor Görkem Yeltan oku-
runa: “…[K]ötülük peşinde biriyseniz 
bu kitaptan uzak durmanızı tavsiye 
ederim çünkü bu kitapta size göre bir 
şey yok.” Eminim ki yazar okurları-
nı kendilerinin kötü olup olmadığını 
tahlil etmek durumunda bırakmak is-
tememiştir. Bu tahlili kim ve nasıl ya-
pacak o ayrı bir sorun elbette, asıl nok-
ta ise yazarın eserini yazdıktan sonra 
terk edemediği izleniminin uyanması. 
Kötüler okumayacaksa onca iyi kitap 
niye yazıldı, sorusunu da beraberinde 
getiriyor. Elbette “Edebiyat ne işe ya-
rar?” tartışmasına katmadan bu kıs-
mın üzerinde durulması gerektiğini 
düşünüyorum. 

Aynı romanın içinde fantastik bir 
dünya yaratmak, dedektiflik öyküsü 
çözümlemek ve tüm bunları eksik-
siz yapmak zor. Korkusuz Meles’te yer 
alan kurgusal sorunlar okuru zorlayan 
dehlizler gibi, ancak anlatım zengin-
liği övgüye değer. Mehmet Güreli’nin 
bu denli ütopik bir dünyayı çizerken 
yeterince özenmediği izlenimini Otel 
Pedrini betiminden anlıyor ve üzülü-
yoruz. Kitabın geri dönüşüm kapak 
olması ise örnek alınası…

Kitapta başlarda sıkça geçen sevim-
li deyişle bitirelim yazıyı: “Kapat kapı-
nı umutsuza yer yok öyküdeee…”

Korkusuz Meles
Görkem Yeltan

Resimleyen: Mehmet Güreli
Doğan Egmont Yayıncılık, 112 sayfa





turma mücadelesi verirler. Toplum 
baskısı her yerdedir: Dikiş makinesi-
nin tıkırtılarında, mahalle esnafının 
bakışlarında, evden ayrılan Taylan’ın 
babasının utancında, Özlem’in davra-
nışlarında… Tüm bu baskıya rağmen, 
roman Özlem’in ve Taylan’ın hayalleri-
ne yaklaştıkları bir eşikte biter: Özlem 
hukuk fakültesini kazanmıştır, Taylan 
ise bir tiyatroda ilk oyununu sergile-
yecektir.

Miyase Sertbarut, gençler, ailele-
ri ve toplum arasındaki farklara, bu 
farklardan doğan çatışmaya ve bunun 
sonuçlarına dikkat çekerken, arada-
ki sınırları kalın çizgilerle çizmez. 
Romanın sonunda, babasının evden 
kovduğu Taylan, tekrar ailesinin yanı-
na döner fakat bu bir yenilgi değildir. 
Aksine, Taylan’ın ailesiyle barışması, 
tüm yaşananlara rağmen iletişim kur-
manın ve sevginin taçlandırıldığı bir 
sahnedir. Böylece hem Taylan hem de 
Taylan’ın anne ve babası ömür boyu 
yakalarını bırakmayacak olan pişman-
lığın ağırlığından kurtulurlar. 

Sonuç olarak, Külkedisi masalla-
rının pembe dünyasından, yaşama 
değmeyen anlatılardan sıkıldıysanız, 
hayatın içinden çıkan Sil Baştan Aşk 
tam size göre bir roman. Miyase Sert-
barut bu romanında, yalın ve gerçekçi 
bir üslupla hepimizin hayatına doku-
nuyor. 
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Bin yıllık aşktan 
bugüne…
Miyase Sertbarut son romanı Sil Baştan Aşk’da yalın ve gerçekçi bir üslupla hepimizin hayatına 
dokunuyor. Rapunzel’in uzun saçlarına dolanmayan, beyaz atlı prenslerin ve mucizelerin 
beklenmediği, bütün zorlukları ve güzellikleriyle sahici bir aşk öyküsü anlatıyor.  

Sahici bir aşk hikâyesi okumaya 
var mısınız? Miyase Sertbarut Sil Baş-
tan Aşk isimli kitabında, Rapunzel’in 
uzun saçlarına dolanmayan, beyaz atlı 
prenslerin ve mucizelerin beklenme-
diği, bütün zorlukları ve güzellikleriy-
le hayatın içinde bir aşk öyküsü anla-
tıyor. Romanda aşkın ve tutkunun dili 
ise tarihsel kişilikler olan Heleoise ve 
Abelard’ın aşk mektuplarına gönder-
melerle kuruluyor. Yaklaşık 1000 yıl 
önce Fransa’da yaşanmış trajik bir aş-
kın kahramanları olan Heleois ve Abe-
lard, tıpkı Sil Baştan Aşk’ın kahraman-
ları Özlem ve Taylan gibi, ilişkileriyle, 
düşünceleriyle ve yaşam tarzlarıyla 
yaşadıkları çağın ve toplumun yerleşik 
kalıplarına sığmayan karakterler. 

BENLİĞİNE SAHİP ÇIKMAK
Sil Baştan Aşk, aynı mahalleden ço-

cukluk arkadaşı 18 yaşındaki Özlem 
ve Taylan’ın aşkla kesişen yaşamlarını 
konu edinen bir gençlik romanı. Ro-
manda birbiri ardınca gelen her bö-
lüm, Özlem’in ve Taylan’ın yaşamın-
dan bize kesitler sunarken, genç bir 
kızın ve erkeğin kendi öznelliklerini 
kurma mücadelesini anlatıyor. Bu bö-
lümlerin Özlem’in ve Taylan’ın bakış 
açısıyla anlatılması, yaşamlarının bir-
birine değdiği noktalarda bu öznellik-
lerden doğan farklılıkları da görmemi-
ze olanak sağlıyor.

Küçük yaşta babasını kaybeden 
Özlem, kızkardeşi ve annesiyle yoksul 
bir yaşam sürmektedir. Ne yoksul-
luğa isyan edecek kadar öfkeli ne de 

Öznur ŞAHİN

yoksulluğu romantikleştirecek kadar 
Polyannacıdır. Annesinin evlerini ge-
çindirmek için başından kalkmadığı 
babadan miras dikiş makinesinin tı-
kırtıları içinde yaşamlarını sürdürür-
ken, Özlem’in tek isteği kendi ayakları 
üzerinde durabilen, kimseye sırtını 
dayamayan bağımsız bir kadın olmak-
tır. Romanın ilk bölümü de “Özlem, 
Beyaz Atlı Prensi Beklemiyor” başlı-
ğıyla açılır. Liseyi yeni bitirmiştir Öz-
lem. Yoksulluk yüzünden dershaneye 
gidemediği için çok istediği hukuk fa-
kültesini kazanamamıştır. Gazetelerin 
pazarlamacı ilanları arasında kendisi-
ne iş aramaktadır. 

Özlemlerin evinin karşısında ise 
anne ve babasının baskısıyla üniversite 
sınavlarına hazırlanan, aslında aklında 
tiyatrocu olmaktan başka şey olmayan 
Taylan yaşar. Otoriter bir baba ile ev 
hanımı bir anneden oluşan bu çekir-
dek aile, ataerkil aile düzenini ortaya 
koyar. Özlem’in ardından, Taylan’la ilk 
tanıştığımız bölüm de, ailesinin Tay-
lan üzerindeki baskısını ortaya koyan 
“Çalış Oğlum, Doktor Olacaksın Sen!” 
başlığıyla açılır. Fakat Taylan doktor 
olmak için çalışmak yerine, gizli gizli 
Heleois ve Abelard’ın aşk mektuplarını 
okumakta, dershaneye gitmek yerine 
yılsonunda okulda gösterilecek olan 
tiyatro oyununa hazırlanmaktadır. 

BASKILARA RAĞMEN
Özlem’le Taylan’ın aşkı, Taylan’ın 

tıpkı Abelard gibi Özlem’e mektupla 
aşkını ilan etmesiyle başlar. Sil Baştan 
Aşk’ta yaşanan aşka sahicilik kazandı-
ran da aşkın yaşamın olağan akışı için-
de gelişmesi, dönüşmesi ve olgunlaş-
masıdır. Roman bir “aşk romanı” olsa 
da romanın temel izleği, iki genç insa-
nın hayallerinin peşinde kendi kimlik-
lerini bulma çabasıdır. Ailenin ve top-
lumun onlara biçtiği rollere rağmen, 
Özlem ve Taylan hem toplumda hem 
kendi içlerinde bireyselliklerini oluş-

Sil Baştan Aşk
Miyase Sertbarut

Tudem Yayınları, 184 sayfa

www.tudem.com

Aşk bazen çok kolay yakalanır, bazen ulaşılmaz olandır. 
Kolayca âşık olduğunuzu kolayca unutamazsınız. Ulaşılamaz olana 
dokunabildiğinizde ondan vazgeçebileceğinizi de anlarsınız. Yani 
aşkın türlü halleri vardır ve her kimin başından geçiyorsa kimseninkine 
benzemez bir macera yaşayacaktır.

Romanın kahramanı Özlem, işte aşkın bu kolay ve zor yanlarını 
yaşarken bir yandan da ideali olan üniversite için hayaller 
kurmaktadır. Ama iki zor sınavdır bu. Biri yüreğini, diğeri aklını ve 
bilgisini zorlamaktadır. Romanın diğer kahramanı Taylan da benzer 
bir labirentte kendisine yol aramaktayken Özlem’le masalsı bir aşk 
yaşayabileceğini düşünür. İlk adımı atar, ama yol uzundur ve hayatta 
pek çok şey bizim kontrolümüzde değildir. 
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Bi Tur Versene
Aydan Çelik

Optimist Yayın Dağıtım, 152 sayfa
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Bir bisiklet âşığı ve ekolojist, yazar-çizer Aydan Çelik Bi Tur Versene adlı kitabında, modern 
çağın ve teknolojinin insanı ezip geçtiği günümüzde, bisikletin anlamını, işlevlerini ve 
düşündürebileceklerini hatırlatıyor. Bu eski ama eskimeyen araçla tekrar tanışmak için… 

Yıldıray KARAKİYA

dünyasını fena halde kirleten doping 
mevzuu bile olsa, Aydan’ın kalemi bir 
yolunu bulup ucuna geleni yazıyor. 
“Su çatlağını bulur,” derler ya, Aydan’ın 
kalemi de öyle işte. 

Tam Kazak bisikletçi Vinokurov’un 
doping testini geçemeyip takımı 
Astana’yı nasıl da yarış dışı bırak-
tığını okurken, karşımıza Hegel ve 
Marks çıkıyor. Rotterdam caddele-
rinde gerçekleştirilen bir etap sıra-
sında Erasmus’un kapısını çalıveriyo-
ruz. Erasmus’la yakın dostu Thomas 
More’un kulaklarını çınlatırken, rota 
niye Poitiers’den geçmiyor diye hayıf-
lanıyoruz. Öyle ya, Deliliğe Övgü’nün 
yazarını ziyaret etmişken, deliliğin 
tarihini yazan Foucault’ya da uğrar-
dık kapıdan beş dakika. Peki, İspan-
yol pedal Contador’un bir yıl ceza 
aldığı günün aynı zamanda Neyzen 
Tevfik’in ölüm yıldönümü olması ka-
çar mı Aydan’ın kaleminden? Kaçmaz 
elbette ve bir bisiklet yazısında Neyzen 
ile Contador buluşurlar. Bitti mi? Bit-
medi! Aziz Nesin, Nazım Hikmet, 5. 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay; hatta 
Spartaküs, Kirk Douglas, Mükremin 
Çıtır, Spartaküs Vedat ve Samuel Bec-
kett Aydan’ın yazılarında aynı seleyi 
paylaşıyorlar. Ya Gürcistan orman-
larında bisikletli bir ayı tarafından 
ölümüne korkutulan, avcılığıyla ünlü 
Suudi prensinin öyküsüne ne demeli? 

Adamın damağını o kadar çekmişler, 
bana mısın dememiş!..

“CİN ATI”
Bi Tur Versene (herhangi bir bi-

sikletin de gayet güzel yapabileceği 
gibi) insanı alıp diyar diyar gezdiren 
yazıların yanında, Aydan’ın “bisiklet-
li” çizimlerini de içeriyor. Bir bakıyo-
ruz ki Can Yücel iki tekerin üzerinde 
gökkuşağına tırmanıyor. Nietzsche, 
Tolstoy ve Trotsky de Can Baba’ya ye-
tişmeye çalışıyorlar. Bisiklet yarışları-
nın en afili pedalları kendilerine has 
özellikleriyle arzı endam ederken, yan 
yoldan bisiklet tekerlekli bir Şahmeran 
çıkıveriyor. Avrupa kentlerinin taş dö-
şeli yollarından geçerken ne görelim? 
Siyah Kalem’in demonlarından biri bi-
siklete neden “cin atı” dendiğini açık-
larcasına önden gidiyor!

Bir Zen ustasına, “Zen nedir?” diye 
sormuşlar. “Yemek yerken yemek ye-
mek, otururken oturmak, yürürken yü-
rümektir,” demiş usta. Bi Tur Versene 
bu hesap bir kitap işte… Aydan Çelik 
yazarken yazmış, çizerken çizmiş. Bize 
düşen, okurken okumak.

Hamiş: Kitabın Bağış Erten tara-
fından yazılan önsözünden bu alıntıyı 
yapmazsam çatlarım: “Bu kitabı oku-
yup iki pedal çevirmeye heveslenmeyen 
bizden değildir.”

Bisiklet hayal gücüdür: 
Durduğunda devrilir…

Bu yazı aslında bisikletle ilgili bir 
kitap hakkındadır. 

Söze böyle başlamamın nedeni, az 
sonra kitaptan çıkarıp sıralayacakla-
rımın kafanızı karıştırmasına baştan 
engel olma isteğimdir. Bizim memle-
kette bisiklet, “karne hediyesi” seviye-
sine düşmüş, hâlâ oradan çıkamamıştır. 
Ama çıkacaktır. Aydan Çelik’in yazı ve 
çizimlerinden oluşan Bi Tur Versene, bi-
sikleti yükselten basamaklardan biridir. 

(Eh, hayli fiyakalı bir giriş oldu sa-
yılır… Bir bisikletli olarak usta belle-
diğim Aydan Çelik’in kitabı hakkında 
yazacak olmanın bende yarattığı endi-
şeyi tarif etmeye kalksam, beni ancak 
kaleciler anlar…)

Aydan Çelik kendine kısaca “çi-
zer” dese de, o bisiklet düşkünü bir 
yazar, düşünür, kültür insanı, barış 
savunucusu, çevreci, dünyalı, İstan-
bul âşığıdır. Bisiklete olan düşkünlüğü 
yüzünden içimizdeki Kopenhaglı da 
değildir, sonuna kadar buralıdır. Yok-
sa nasıl olur da bir insan, “Bisiklet bağ-
lamanın neresinde?” diye sorabilir ki?

BİSİKLETİN ÜZERİNDEN DÜNYA
Bi Tur Versene Aydan Çelik’in bi-

siklet üzerine ve bisikletten yola çıka-
rak yazdığı yazıları ve illüstrasyonları 
içeriyor. Yazarımız bisikletperver bir 
sanatçı, düşünür ve de gönül adamı 
olduğu için yazılarında bisiklet en 

yakıştığı yerde, tüm konu-
ların tam ortasında duru-
yor.  Konu Fransa Bisiklet 

Turu ya da bir sporcunun 
performansı, hatta bisiklet 



Hoş geldin 2013! Madem yenisi geldi, 
eskinin bir hesabını çıkarmak lazım… 
Sorduk soruşturduk, 2012’de yayımlanan 
kitaplar arasında en çok akıllarda 
kalanlarını belirlemeye çalıştık. “Biz bu 
kitapları iyi ki okuduk!” dedik; umarız, 
bu listede gözünüzden kaçan ve sizin de 
“İyi ki okudum!” diyeceğiniz kitaplara 
rastlarsınız…

2012’de iyi ki
bunları          okuduk!

Üç Kedi Bir Dilek
Sara Şahinkanat ile 
Ayşe İnan Alican’ın 
üçüncü kitapları 
Üç Kedi Bir Dilek, 
öykü ile resmin o 
muhteşem dostluğuna 
tanıklık ediyor gene. 
Damda ne mi var? Üç kedi var:  Piti, 
Pati ve Pus... Uzanmış gökyüzünü 
seyrediyorlar. Belki de bir dilekleri 
var yıldızlardan. Ya yıldız kaymazsa 
ne yapmalı? Dostlar hemen işbaşına 
koşmalı... Dostluk, hayaller ve gerçekler 
üzerine şiirli bir görsel şölen…
Sara Şahinkanat
Resimleyen: Ayşe İnan Alican
Yapı Kredi Yayınları / 32 sayfa

Gergedanlar Krep Yemez
Çocuğunuza bir kez kulak verseniz, 
evinize yerleşmiş mor bir gergedanın 
kahvaltı sofrasında bütün krepleri 

yiyebileceğine ikna 
olmanız işten bile 
değildir. Bunun 
için hayvanat 
bahçesindeki, 
“Krep yemeyi çok 
seven büyük mor 

gergedan aranıyor!” ilanını görmeniz 
gerekmeyecektir. Anna Kemp, 
çocukların dünyasına hemzemin 
bir yerden seslenerek gerçek ve 
hayal arasındaki o ince çizgi üzerine 
düşündürüyor. Sara Ogilvie’nin 

 OKUL ÖNCESİ
 
Oliver 
“Kendini herkesten farklı hissetmiş 
olanlara,” adanmış bir öykü bu… Yazar 

Sif vermek istediği 
mesajları hem 
öyküsüne hem de 
resimlerine muzip 
bir dille yerleştirmiş. 
Farklı hissetmenin 
mutlu olmamak 

için bir neden olmadığı, çekingen 
çocuk olmanın sorun oluşturmadığı, 
ancak yalnızlığın da insana pek hoş 
gelmeyebileceği ve dünyada herkesin 
anlaşabileceği birilerinin mutlaka 
bulunduğunu ince bir dille anlatıyor bu 
kitap. Sif ’in resimleri insanı bir çizgi 
filmin içine alır gibi. Yarattığı karakter 
Oliver ise çok sevimli. 
Birgitta Sif 
Çeviren: Aslı Motchane
Kır Çiçeği Yayınları / 32 sayfa

Toparlak
Diğerlerinden farklı olma sevdasına 
kapılan bir düğmenin maceralarla 
dolu öyküsü Toparlak. Bir hamurdan 
doğuşu, rengini ve dokusunu alışı, 
diğerlerine benzemek ve benzememek 
hususunda deneyimledikleri, bir evden 
başka bir eve, bir 
hayattan bir diğerine 
sürüklenişi… Küçük 
beyaz bir düğme ile 
özdeşlik yaratmayı 
başaran bu sevimli 
hikâye, Oğuz Demir’in 
özgün çizgileriyle ayrı 
bir ruh ve canlılık kazanmış.
Adnan Özyalçıner
Resimleyen: Oğuz Demir
Evrensel Basım Yayın / 16 sayfa

Pezzettino 
Aslında bir parçacık olup bütününü 
arayan Pezzettino’nun öyküsü bu. 

Bu minik parçacık, 
karşısına çıkan her 
“bütün”e ne kadar 
uysa da hiçbiri onu 
kabul etmez. Onlar 
tamdır. Pezzettino ise 
bir parçadır sadece.  

Zavallı Pezzettino kendisinin bir parça 
olduğunu düşünerek ve bütününü 
arayarak dolaşıp durur. Ta ki…
Leo Lionni
Çeviren: Kemal Atakay
Elma Çocuk Yayınları / 40 sayfa
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Küçük Cadı Yeşil 
Fransız yazar Marie Desplechin, 
Küçük Cadı Yeşil’in 
cadı olmamak için 
yaptığı “cadılıklar”ı 
anlattığı kitabında, 
“Çocukların sıradan 
olmasına izin mi 
vermeli, yoksa 
marjinal yanlarını 
mı desteklemeli?” 
sorusu üzerine düşündürüyor. Kitap bir 
yandan marjinal olana saygı duyuyor, 
cadılık gibi “nostaljik” bir olguyu ele 
alıyor; bir yandan da geleneksel olana, 
aile, arkadaşlık gibi olgulara hakkını 
veriyor.
Marie Desplechin
Çeviren: Sibil Çekmen
Tudem Yayınları / 122 sayfa

Kardeşimm Benim
Amerikalı yazar Cynthia Lord, tüm 
dünyada yankılar uyandırarak pek 
çok ödüle değer görülen ilk çocuk 
romanında, zihinsel ve bedensel 
engellilik durumları üzerinden 
toplumdaki “normallik” kavramını 
sorguluyor. Otizmli erkek kardeşine 
duyduğu sevgiyle onun özel 

ihtiyaçlarının 
verdiği bunaltı 
arasında kalan 
abla Catherine’in 
yaşamını 
anlatan yazar, 
başarıyla işlenmiş 
karakterleriyle 
samimi ve çarpıcı 
bir aile portresi 
çiziyor. 

Cynthia Lord
Çeviren: Nazlı Tancı
Günışığı Kitaplığı / 196 sayfa

Hollanda Kralı Bo
Habib Bektaş’ın son derece akıcı, 
akılcı ve eğlenceli şekilde kaleme 
aldığı ve Ozan Tortop’un inanılmaz 
güzel resimlediği Hollanda Kralı 
Bo, biri Hollanda biri Habeşistan 
kralı iki çocuğun 
hikâyesi. Irkçılığın, 
nefret suçunun, 
birbirini tanımadan 
yargılamanın 
ne kadar kötü; 
iletişimin, 
arkadaşlığın, 
güvenin, saflığın,

 ÇOCUK

Yaşlı Kadın ve Papağan
Bu hikâye bir “klasik”. Gerçek bir 
edebiyat klasiği. Ünlü yazar Virgina 
Woolf, tek çocuk kitabı olan Yaşlı Kadın 
ve Papağan’da efsanelere ve masallara 

yakın duran 
bir hikâye 
anlatıyor. Gerçek 
hazinenin, 
kıymetli olanın 
çok derinlerde, 
ilk bakışta 
görülmeyecek 
yerlerde 
olduğunu anlatan 
bu eser, çocukları 

iyi edebiyatla erken tanıştırmak için 
harika bir fırsat.
Virginia Woolf
Resimleyen: Serap Deliorman
Çeviren: İlknur Özdemir
Kırmızı Kedi Yayınevi / 48 sayfa 

Kırmızı Kanatlı Baykuş
Feridun Oral’dan büyüme ve dostluk 
üzerine sıcacık bir öykü… Küçük 
baykuşun kanatları 
kırmızı ve güçlü 
değildi. Keşke bir 
arkadaşı olsaydı, 
onunla ne çok 
oyun oynardı. Belki 
uçmasına yardım 
ederdi. Rüzgârlı bir 
gece üzgün üzgün otururken bir çıtırtı 
duyuldu. Küçük bir fareydi bu. Küçük 
baykuş ile farenin dostluğa dönüşen 
hikâyesi…
Feridun Oral
Yapı Kredi Yayınları / 36 sayfa

çizimleriyle şenlenen kitapta metin ve 
desenlerin uyumu ise benzersiz. 
Anna Kemp
Resimleyen: Sara Ogilvie
Çeviren: Gülbin Baltacıoğlu
Pearson Yayıncılık / 30 sayfa

Masal Masal
Çocuk edebiyatının üretken 
kalemlerinden biri Aytül Akal. Yüzü 
aşkın yayımlanmış kitabı bulunan, 

sadece Türkiye’de 
ve Türkçede 
değil, başka 
ülkelerde, başka 
diller konuşan 
çocuklara da 
masallarını 
dinletebilmiş 
olan Akal’ın 
edebiyatına 

bir bakış için Masal Masal kitabı bir 
fırsat. Kitabın içinde 58 masal var. Bu 
masallar 6 bölümde toplanmış, üstelik 
her bölümün masalları farklı bir çizerin 
dokunuşuyla renklenmiş. 
Aytül Akal
Resimleyenler: Mustafa Delioğlu, 
Huban Korman, Ayda Kantar, Serap 
Deliorman, Saadet Ceylan, Ayla 
Delibaş Yetkin
Uçanbalık Yayınları / 248 sayfa

Değirmenci ile Baykuş 
Masmavi sularla çevrili bir adada 
yaşayan değirmenci halinden memnun, 
ne var ki tek 
eksiği bir dost. 
Ve bir gün 
odunluğunda 
yanıp sönen bir 
çift küçük sarı 
ışık görüyor. 
Önce bu ışığın 
ne olduğunu 
çıkaramasa da 
çok geçmeden 
bu ışıkların aslında bir baykuşun 
gözleri olduğunu anlıyor. Değirmenci 
ile Baykuş, yalnız bir ihtiyarla, bir yaralı 
kuşun hikâyesini anlatırken, yaralara 
da yalnızlığa da iyi gelen dostluk 
merheminin reçetesini veriyor. Üstelik 
özgürlük ve sevgi arasındaki o ince 
gerilimi de atlamıyor… 
Göknil Genç 
Resimleyen: Vaqar Aqaei
Can Çocuk Yayınları / 36 sayfa
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Ö.T.E.K.İ. (Gizli Topluluk)
Kendini bildi bileli normal bir çocuk 
olan Franz Kopf, “ambliyopi” (göz 
tembelliği) teşhisi aldıktan sonra, 
doktorun önerisi üzerine tembel gözünü 
çalıştırmak için sağlam gözünü bantla 
kapatmak zorunda kalıyor ve o güne 
dek normal bir çocuk olarak normal bir 
hayat sürerken, normallik tepesinden 
aşağılara yuvarlanıveriyor. İspanyol 
yazar Pedro Mañas bu kitabında, 

ortalamanın 
tepesinden 
yuvarlanıp 
kendini öte 
bölgelerde bulan 
bir grup çocuğun 
örgütlenmesini 
anlatırken, “Öteki 
dediğimiz aslında 
kimdir?” sorusunu 
soruyor.

Pedro Mañas
Resimleyen: Javier Vazquez
Çeviren: Saliha Nilüfer
İletişim Yayınları / 104 sayfa

Dedem ve Ben
Hollandalı yazar Marjolijn Hof ’un 
Türkçedeki ikinci kitabı. İlk kitabında 
savaşın gerçeğini, 
babası savaşa 
giden bir çocuğun 
gözünden, 
bambaşka bir etik 
bakışla sorgulayan 
yazar, bu sefer 
mizahi bakışın 
daha öne çıktığı bir 
kitapla okurlarını 
selamlıyor: Dedem ve Ben. Bir çocukla 
dedenin paylaştığı küçük evrende yazar, 
geçicilik ve değişim, hayal ve gerçek, 
çocukluk ve yetişkinlik arasındaki 
sınırlar gibi temalara yaslanarak sıcacık 
ve kesinlikle komik öyküler anlatıyor. 
Marjolijn Hof
Resimleyen: Judith Ten Bosch
Çeviren: Burak Sengir
Hayykitap / 128 sayfa  

Şanslı Aile
Karşımızda çocuklara nasıl anlatılacağı 
yeterince çetrefilli bir mesele duruyor: 
evlat edinme. Alman yazar Kirsten 
Boie’nin kitabının küçük kahramanı 
Paule de evlat edinilmiş bir çocuk. Ne 
var ki bu çetrefilli meselenin öznesi olan 
Paule’nin hikâyesi hüzünlü olmaktan 
çok uzak. Üstelik Paule’nin vaziyeti 

kitabı Baba Beni 
Anlasana’da ise 
madde ve değişim 
konularını ele 
alırken, bir 
yandan da güzel 
bir dayanışma 
ve mücadele 
hikâyesi anlatıyor, 
bizi ekoköylerle 
tanıştırıyor. 
Toprak Işık
Resimleyen: Doğan Gençsoy
Tudem Yayınları / 136 sayfa

Kapı Komşumuz Korsanlar
Bıkkınkıyı Kasabası’nda yaşayan 
Matilda, uzun süredir boş olan yan 
eve, gemilerini tamir etmek için karaya 
çıkan Kurukafa ailesinin taşınmasına 
çok seviniyor. Ama korsan ailesini pis, 
tuhaf ve tehlikeli bulan diğer kasaba 
sakinleri aynı fikirde değil. Kapı 
Komşumuz Korsanlar, İngiliz yazar 
Jonny Duddle’a Waterstones Çocuk 
Kitabı Ödülü kazandırmakla haklı bir 
kitap. Çünkü 
çok çetrefilli 
bir meseleyi, 
yabancılık 
ve önyargılar 
meselesini, 
bir çocuğun 
gözünden çok 
güzel ve yalın 
bir şekilde anlatmayı başarıyor.
Jonny Duddle
Çeviren: Turgay Bayındır
Redhouse Kidz Yayınları / 44 sayfa

Lulu ve Brontozor
Judith Viorst elini 
korkak alıştırmamış, 
küçümen kahramanı 
Lulu’yu bir 
“anti-kahraman” 
yapıvermiş. 
İmkânsız isteklerinin 
peşinde koşmaktan 
çekinmeyen Lulu 
inatçı mı inatçı, “tam 
bir karın ağrısı”. 
Ama bakın hayat denilen macera en 
“gıcık” insanlara bile neler öğretiyor? 
Lulu’yla tanışın, hem eğlenecek hem 
şaşıracaksınız.
Judith Viorst
Resimleyen: Lane Smith
Çeviren: Şiirsel Taş
Hayykitap / 120 sayfa

insanlara açık olmanın ne kadar önemli 
olduğunu güzel ve süslü cümlelere 
ihtiyaç duymadan anlatıyor bu kitap. 
Okurken eğleneceğiniz kadar, çocuk 
aklıyla düşünmenin en doğrusu 
olduğunu da hatırlayacaksınız!
Habib Bektaş
Resimleyen: Ozan Tortop
Top Yayıncılık / 64 sayfa

Ay Tutulması 
İki genç yazarın kaleme aldığı Ay 
Tutulması’nı okuyanlar, hem bir doğa 
olayını hem de doğanın diyalektik 
işleyişini bir masal içinde öğrenmiş 
olacak. Üstelik çocukların dünyasında 
kolaylıkla karşılık bulacak, masumiyetle 
yoğrulmuş bir aşk hikâyesine tanık 

olacak. Doğa 
görünümlerinin 
ustalıkla insana 
yansıtıldığı, 
çocukların 
dünyasında 
kolaylıkla karşılık 
bulacak sözcüklerin 
gözetildiği özgün bir 
anlatı…

Serkan Aka, Ayşe Pınar Köprücü
İletişim yayınları / 40 sayfa

Bir Yıldıza Övgü 
Bazı tanışmaların erkeni olmaz. Şilili 
büyük ozan Neruda’yı çocuklar ile 
tanıştıracak olan 
Bir Yıldıza Övgü 
bunun için harika 
bir fırsat. Bir 
çocuğun, cebinde 
yıldızla dolaşan 
bir adamı hiç 
garipsemeyeceğini 
iyi bilen usta, bu 
öyküsünde kentte 
yaşayan orta yaşlı bir adamın cebine 
bir ışık topu atıp kaçıyor. Sonra da onu 
soğuk beton yapıların, perde arkasından 
kaçamak bakışların, ışığını karanlığa 
kaptırmış insanların arasından çıkarıp 
bakın nerelere götürüyor. 
Pablo Neruda
Resimleyen: Elena Odriozola
Çeviren: Işık Ergüden
Kırmızı Kedi Yayınevi / 28 sayfa 

Baba Beni Anlasana
Toprak Işık, “Fen ve Teknoloji” 
dizisinin ilk kitabı Babam Okulun 
En Çalışkanı’nda canlılar ve hayat 
konularını ele almıştı. Serinin 2. 
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Jose Saramago
Resimleyen: Manuel Estrada
Çeviren: Pınar Savaş
Kırmızı Kedi Yayınevi / 28 sayfa

Akkuzu Karakuzu
Stefano Bordiglioni bireysel 
farklılıkların kabul edilmemesinin 
yarattığı sorunlara odaklanmış bu kendi 

küçük ama 
kapsamı büyük 
kitabında. 
Irkçı zihniyet, 
sosyal şiddet, 
kendinden 
farklı olanı 
dışlamak… 
Bu zorlu 
temaları 5-7 

yaş arasındaki çocuklar için başarıyla ve 
büyük bir yalınlıkla işlediği kitabında 
yazar, çocuğun bireysel farklılığının 
tadını çıkarmasının, özniteliklerini 
geliştirecek özgürlüğe kavuşmasının 
yolunu açıyor. 
Stefano Bordiglioni
Resimleyen: Barbara Nascimbeni
Çeviren: Tülin Sadıkoğlu
Can Çocuk Yayınları

Çöp Plaza
Miyase Sertbarut Çöp Plaza’da, hem 
en alttaki yoksulların, ekmeğini çöpten 
çıkaranların dünyasını gösteriyor bize; 
hem de steril 
plazalarda, elit 
sitelerde her 
şeye sahip ama 
doğayı yitirmiş 
en üsttekilerin 
dünyasını. 
Yazar sadece 
yoksulluğu 
anlatmıyor, 
zenginliğin 
verdiği 
gücün ahlakını da sorguluyor. Sanatçı 
duyarlılığı ve sezgisiyle yoksulluğu her 
an soluduğumuz bir atmosfer haline 
getiriyor, fakat duygu sömürüsüne 
asla düşmüyor. Elinize aldığınızda, 
bir polisiye hikâyenin hızlı temposu 
içinde, bitmesin diyerek, bitirmeden 
bırakamayacağınız bir kitap...
Miyase Sertbarut
Tudem Yayınları / 152 sayfa

kaleme almış. Yazarın bizzat kendisini 
canlandırdığı öğretmen Bayan Mirabel 
karakteriyle dördüncü sınıflara yazı 
dersi verdiği İçimdeki Şiir Dilimdeki 
Söz, bir özgürlük alanı olarak yazıyı 
çocukların ayaklarının altına seriyor ve 
sözcüklerin çağrısını geri çevirmemiş 
ya da henüz o davete kulak kesilmemiş 
tüm çocuklara bir hazine vaat ediyor. 
Patricia Maclahan
Çeviren: Şiirsel Taş
Hayykitap / 88 sayfa

Kızıl Ağaç
Kızıl Ağaç Avustralyalı çizer ve yazar 
Shaun Tan’ın Türkçedeki ilk kitabı. 
Az ve öz de olsa metin barındıran 
ama resimlerin metne hiç ihtiyaç 

duymaksızın 
öyküyü 
dillendirdiği 
Kızıl Ağaç’ı 
görünce, 
bu sıradışı 
yaratıcının 
aldığı pek çok 
ödülün sebebini 
anlayacaksınız.  

Engin bir hayal gücünün ürünü olan 
görsel betimlemeleri ve hüznü küçücük 
umut pırıltılarıyla süsleyen yalın 
öyküsüyle her yaşa, herkese hitap eden 
bir kitap…
Shaun Tan
Çeviren: Seda Ersavcı
İthaki Yayınları / 32 sayfa

Suların Sessizliği
Bütün günü nehir kıyısında balık 
tutarak geçiren bir çocuk var bu öyküde. 
Bir türlü gelmeyen balığı beklerken 
oltasını bir 
canavar balığa 
kaptırıyor. 
Sonrasında 
ise umut ile 
umutsuzluğun, 
sabır ile azmin, 
huzur ve 
tevekkülün, 
inanç ve 
bilgeliğin 
sırrına 
yaklaşacağı macerası başlıyor. Bir 
çocukluk anısından yola çıkmış üstat 
Saramago. Öylesine az sözcükle öylesine 
geniş bir dünya kurmuş ki... Ancak 
çocukluktan çıkmadan olgunlaşmayı 
başarabilmiş olanların tek solukta 
özümseyeceği türden bir hikâye.

evlatlık olmasının 
dışında ırkçılık 
gibi meseleleri de 
barındırıyor, çünkü 
Paule
beyaz bir Alman 
aile tarafından evlat 
edinilen Afrika 
kökenli bir çocuk. 
Yazar Boie bu her 

iki sorunsalı gerek edebi bir ustalık 
gerekse pedagojik bir sorumlulukla ele 
alıyor. 
Kirsten Boie
Resimleyen: Silke Briks
Çeviren: Suzan Geridönmez
Günışığı Kitaplığı / 152 sayfa

Peter’in Günlüğü
20. yüzyılın başlarında İskoç yazar 
James Matthew Barrie tarafından 
dünya edebiyatına 
armağan edilen 
Peter Pan 
karakteri, Fransız 
yazar Sébastien 
Perez’in sınır 
tanımaz hayal 
gücü ve Martin 
Maniez’in yüzyıl 
öncesi çocuk 
kitaplarına 
saygı duruşunda bulunduğu nostaljik 
çizimleri eşliğinde yepyeni bir 
kitapla yeniden canlanıyor. 19. yüzyıl 
Londra’sının çocuklar için hayli kasvetli 
Charles Dickens gerçekçi evreninden, 
Peter Pan’ın çocuksu zaferlerle dolu, 
kaygısız, masalsı âlemine evrilen kitap, 
tekrenkli ağırbaşlılıktan, masal kitabı 
rengârenkliğine uzanan çizimleriyle 
de insanın ruhunu peri tozu misali 
hafifleten bir okuma keyfi sunuyor.
Sébastian Perez
Resimleyen: Martin Maniez
Çeviren: Işık Ergüden
Tudem Yayınları / 44 sayfa 

İçimdeki Şiir Dilimdeki Söz
Newberry 
Ödüllü Patricia 
Maclahan’a, 
yazma sürecini 
anlatan bir kitap 
ısmarlanmış. 
Ama o 
otobiyografik 
bir kitap 
yazmaktansa, 
bu kitabı 
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gerçeklerle masalların iç içe geçtiği 
tedirgin edici bir oyun oynanıyor. Bu 
oyunda kadın, erkek, yaşlı, engelli, 
kuş, kedi, köpek ve tavşan kılığında 
hayaletler var. Ama aynı zamanda 

bu hayaletlerin 
varlığını her 
an ensesinde 
hisseden, gündelik 
hayattan sıradan 
karakterler. 
Kitabın ilettiği 
mesaj: “İyilik 
yapan iyilik bulur.” 
Masallardaki 
anlatı geleneğinin 

tersine, Akal bu mesajı karakterlerin 
yaptıkları kötülükler, kaçırdıkları 
iyilikler üzerinden veriyor. Masal 
unsurlarından yararlanarak okurunun 
önünde oyunlu bir dünya açıyor.
Aytül Akal
Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Tudem Yayınları / 207 sayfa

Miras
Gemma Malley’in distopik üçlemesinin 
son kitabı. Bildirge ve Direniş’ten sonra 
yazar üçlemenin son kitabı Miras’ta 
sonsuz yaşam mitini sorgulamaya 
devam ediyor. 
İnsanın 
ölümsüzlüğü 
elde ettiği bir 
toplumda 
bunun bedelleri 
ne olabilir? 
İnsan olmanın 
anlamı nedir? 
Geçmişlerinden 
kaçarak iyi bir 
gelecek kurma umuduyla birbirlerine 
tutunan Anna ve Peter’ın macera ve 
gerilim dolu yaşam mücadelesi ilk iki 
kitaptaki felsefi soruların eşliğinde 
devam ediyor. Heyecanlı, gerilimi 
yüksek bir kara ütopya. 
Gemma Malley 
Çeviren: Zarife Biliz 
DeliDolu / 243 sayfa

Dağın Ay’la Buluştuğu Yer
Çin kökenli 
Amerikalı yazar 
Grace Lin’in 
Newbery Ödüllü 
kitabı Dağın Ay’la 
Buluştuğu Yer, Çin 
halk masallarına 
yazarın kendine 
has dokunuşunun 

Gölgelerden Uzakta
Jason Wallace’ın COSTA 2010 Çocuk 
Kitapları Ödülü’ne layık görülen bu 
romanı, zorlu bir konuya, ırkçılığa 
ve ayrımcılığın silinmesi zor izlerine 
eğiliyor. Öykümüz, 1979’da kolonyal 
beyaz azınlığın hegomonyasına son 
verilip siyahların da oy verme hakkına 
kavuştuğu Zimbabve’de geçiyor. İlk 
seçimlerde siyahların çoğunlukta 
olduğu parlamento iş başına geçse 

de ırkçılığın ve 
ayrımcılığın 
izlerini silmek öyle 
kolay değil. Biri 
siyahi diğer beyaz 
iki çocuğun ilişkisi 
üzerinden yazar, 
kutuplaşmış bir 
dünyada doğru 

seçimleri hayata geçirmenin zorluğuna 
dair kolayına kaçmadan incelikli bir 
anlatı sunuyor. 
Jason Wallace
Çeviren: Tonguç Çulhaöz
Tudem Yayınları / 336 sayfa

Enginar Kalpler
Kendi halinde, içine kapalı bir kız olan 
ve ergenliğe yeni adım atan Mira’nın 
hayatındaki ilkleri, 
karşısına çıkan 
yenilikleri ve acı 
da olsa kaçınılmaz 
olduğunu gördüğü 
kayıpları hayatın bir 
parçası olarak kabul 
edişinin hikâyesi 
Enginar Kalpler. 
Hint asıllı İngiliz 
yazar Sita Brahmachari’nin ilk kitabı 
olan eser, 2011 yılı Waterstone Çocuk 
Kitapları Ödülü’ne layık görülmüş, bu 
yıl Redbridge Kitap Ödülü’nü almış ve 
pek çok ödüle de aday gösterilmiş.  
Sita Brahmachari 
Çeviren: Meral Karamuk Uğurşan
Kelime Yayınları / 288 sayfa 

Un Lun Dun 
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. Nedir Un Lun 

Dun (Lon Dra 
Kis)? Londra’nın 
aynadan görülen 
imgesidir. 
Sözcüklerin canlı 
olduğu, sıradan 
bir evin kapısının 
ardında bir 
ormanın pusuda 
yattığı, etobur 

zürafaların sokaklarında fink attığı ve 
karanlık bir dumanın bütün dünyayı 
yakmaya can attığı, tuhaf zevklerle 
kuşatılmış bir harikalar diyarıdır.
China Miéville
Çeviren: U. Ceren Ünlü
Yordam Kitap / 524 sayfa

Kırmızı Arabanın Hayaleti
Kırmızı Arabanın Hayaleti Aytül Akal’ın 
masallarla başladığı yazı serüvenine 
bugünün dünyasından göz kırpan bir 
roman. Yazar, çağdaş roman türü içine 
yerleştirdiği masalsı öğe ve mesajlarla 
okuru alacakaranlık kuşağının tekinsiz 
havasında dolaştırıyor. Bu romanda 
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“Büyük bir hata yapıyor olduğumuzu 
düşünmüyorsun o halde?” diye sordu sessizce. 
“Sonsuz yaşam miti çağlardır insanoğlunun 

başına bela açıyor.”
“Miti öyle, ama gerçeği değil,” dedi 

asistanı. Sesinde sabırsızlık vardı. “Albert, 
böyle bir buluşu saklamak ahlâk açısından 
yanlış. İnsanların bilmeye hakkı var. Bilim 
bencil olamaz. Bunu bana sen öğrettin.”

Serideki tüm kitaplar

Macera dolu hikâye son buluyor. Anna ve Peter için önemli olan, 
oyunu bitirmek ve sonsuz yaşam döngüsüne ulaşmak.

www.tudem.com

A
ytül A

kal

Var olmayanı görüp, 
sesi olmayanı duyduğunuzda, 
davranışlarınıza dikkat edin!

Yalnız olmayabilirsiniz...
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“Samimi, cesur, çarpıcı ve 
unutulmaz bir öykü.”

“Bir çocuk edebiyatı klasiği”

Marcus Zusak

Daily Express

COSTA 2010 Çocuk Kitapları Ödülü

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. 
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 GENÇLİK

Kırmızı Başlıklı Kız Ağlıyor
Genç Alman yazar Beate Teresa 
Hanika’nın çağdaş bir Kırmızı Başlıklı 
Kız öyküsü kurguladığı bu kitapta, 
masaldaki ana karakterin yerini, on 
dört yaşına girmek üzere olan Malvina 
alıyor. Kitap son derece hassas bir 
konuya, çocukların 
cinsel istismarı 
sorununa eğiliyor. 
Büyükbabası 
tarafından tacize 
uğrayan ama 
kimseye derdini 
anlatamayan 
Malvina’nın can 
yakan ama bir o 
kadar da okunması gereken öyküsü... 
Beate Teresa Hanika
Çeviren: Ayça Sabuncuoğlu
On8 Kitap
212 sayfa 



izlerini taşıyor. Doğu kültüründen 
ilham alınarak yazılmış; mutluluk, aile 
ve dostluk temalarıyla yoğrulmuş bu 
masal-roman, renkli ve Çin kültürüne 
has çizimleriyle hem göze hem de 
kulağa hitap ediyor.
Grace Lin
Çeviren: Eda Aksan
Altın Kitaplar / 240 sayfa

yeryüzü, 
yaşam gibi, 
insanı içeren 
ve insanın 
içerdiği 
şey’lere 
ilişkin 
soruları 
karşısında 
ebeveynlere ve öğretmenlere 
destek olabilecek bir çalışma. Yazar 
Oscar Brenifier, çocuk edebiyatı 
yazarı olmanın ve felsefeyle 
çocukları buluşturmaya inanmanın 
sorumluluğunu taşıyan hassas biçemiyle 
bu kez çocuğun “neden var olduğu” 
sorusunun üstünde duruyor. Kitapların 
kahramanı meraklı Filo ve oyuncağı 
Zof ’un peşinden buyurun yalın bir 
felsefi maceraya…
Oscar Brenifier
Resimleyen: Delphine Durand
Çeviren: Özden Tuna
Tudem Yayınları / 28 sayfa

Gökyüzünde Neler Oluyor? 
“Gökyüzü ve İklimle İlgili Hareketli 

Bir Kılavuz” 
alt başlığını 
taşıyan bu 
kitap, gökyüzü 
ve iklimle 
ilgili pek çok 
doğa olayını 
hareketli 

uygulamalarla örneklendiriyor. Kitabın 
bu uygulamalı ve hareketli bölümleri 
sadece bilgi vermekle kalmıyor, 
aynı zamanda gerekli coğrafi bilgiyi 
verdikten sonra okuru o konuda 
deney ya da ufak bir test yapmaya da 
yönlendiriyor. Öğrenmeyi eğlenceli 
kılan, yaratıcı bir kitap…
Christiane Dorion
Final Kültür Sanat Yayınları / 20 sayfa

Yaşam ve Evren Hakkında 
Merak Ettiklerimiz 
Londra Bilim Müzesi’nin hazırlattığı 
bu kitap, bilimsel ve felsefi merakı 
körüklerken hem bilgi veriyor, hem 
de kabul edilmiş 
doğrulardan 
çok sorularla 
düşünebilmenin 
yolunu açıyor. Bir 
robot düşünebilir 
mi? Zamanda 
yolculuk 

 BAŞVURU

Dinleri Tanımak ve Anlamak 
Fransız yazar ve denemeci Patrick 
Banon’un bu eseri, sadece gençlere 
değil, dinler, tabular, totemler, mitoslar 
tarihine ilgi duyan herkese hitap ediyor. 
Kitap, salt “dinleri tanımak” üzerinden 
hareket etmiyor; hiçbir aşırı yoruma 
kaçmadan 
“anlamak” 
bahsinin 
üzerini de 
açıyor. Yaratılış, 
Cennet, 
Cehennem, 
Tufan gibi 
mitlerin dinler 
için önemine, 
tek tanrılı 
tek tanrılı 
dinlerdeki ortak motiflere dikkat 
çekiyor. Rahat okunur, görsellerle bezeli 
tasarımıyla okumayı da anlamayı da 
kolaylaştırıyor. 
Patrick Banon
Resimleyen: Olivier Marboeuf
Çeviren: Tuvana Gülcan
İletişim Yayınları / 176 sayfa

Nasrettin Hoca ile Düşünmeyi 
Öğrenmek
Birçok ülkede çocuklara yönelik felsefe 
atölyeleri düzenleyen Oscar Brenifier 
ile Isabelle Millon 
tarafından 
hazırlanan 
Nasreddin Hoca 
ile Düşünmeyi 
Öğrenmek, 
hepimizin bildiği 
Hoca fıkraları 
üzerinden 
çocukları felsefeye 
davet ediyor. 
Serap Deliorman’ın resimleriyle 
renklenmiş olan bu güzel “düşünme” 
kitabı, kararlı, tesadüflere yer vermeyen, 
algının hallerini, okurun dikkatini göz 
ardı etmeyen sağlam bir yapıya sahip. 
Kitaptaki fıkralara ve bu fıkralardan 
hareketle oluşturulmuş sorulara, 
alıştırmalara muhatap olacak çocuklar 
hem gülüp hem düşünecek… 
 Oscar Brenifier, Isabelle Millon
Resimleyen: Serap Deliorman
Çeviren: Emine Ayhan
Tudem Yayınları / 176 sayfa

Sokrates’in Aşkı
Bir akşam Eski Atina’nın en ünlü 
bilginleri, en iyi şairleri, mizahçıları, 
siyasetçileri ve büyük filozof Sokrates 

muhteşem bir 
ziyafet için bir araya 
gelirler. Söz sözü 
açar ve derin bir 
soruyu tartışmaya 
başlarlar: “Aşk 
nedir?” Metis 
Yayınları’ndan 
çıkan “Küçük 
Filozoflar” dizisi, 

8-12 yaş çocukları için filozofların 
hikâyelerini anlatan çok güzel 
resimlenmiş kitaplardan oluşuyor. 
Diziyle çocukların felsefeye zevkli 
bir giriş yapmaları, kendi sorularının 
peşinden gitme alışkanlığı kazanmaları 
amaçlanıyor. Platon’un Şölen’i temel 
alınarak hazırlanmış olan Sokrates’in 
Aşkı dizinin on birinci kitabı.
Salim Mokaddem
Resimleyen: Yann Le Brass
Çeviren: Haldun Bayrı
Metis Yayınları / 64 sayfa

Söyle Anne, Ben Neden Varım? 
Tudem Yayınları’nın “Küçük Filozof” 
dizisi, küçük çocukların var olmak, 
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 ÇİZGİ ROMAN

Oz Büyücüsü
L. Frank Baum’un çok sevilen klasiği 
çizgi roman olarak yeniden canlanıyor. 
Kansaslı çiftçi kızı Dorothy, sihirli Oz 
Diyarı’na doğru uçarken kötü bir cadıyı 
ölümcül bir biçimde dümdüz ediyor, 

canlı bir korkuluğu 
özgürlüğüne 
kavuşturuyor 
ve Munchkinler 
tarafından büyük 
bir büyücü olarak 
takdir ediliyor... 
Ama Dorothy’nin 
gerçekte tek bilmek 
istediği şey eve nasıl 

geri dönebileceği! En İyi Çocuk Çizgi 
Romanı ödülü almış olan kitap yarattığı 
görsel evrenle çok sevilen bu masala 
yeni bir boyut kazandırıyor.
L. Frank Baum, Eric Shanower, 
Skottie Young
Çeviren: N. Aslı Can
Marmara Çizgi / 216 sayfa

Bay Porsuk ile Bayan Tilki 2 - 
Taşınma Telaşı
İnsanın düzenini değiştirmesi kolay 
şey değil. Özellikle de düzeni yeni 
yeni tanıyıp benimseyen çocuklar için 
korkutucu olabiliyor bu değişiklikler. 
“Bay Porsuk ile Bayan Tilki” serisi 
işte böyle köklü 
bir düzen 
değişikliğini ele 
alıyor. Ama bunu 
insanları hikâye 
ederek değil, 
hayvanları hikâye 
ederek yapıyor: 
Bir tilki ailesiyle 
bir porsuk 
ailesinin, modern 
hayatta biz insanlarca giderek daha 
çok yaşanan bir krizden geçişini ve 
yeni bir düzene ayak uydurma çabasını 
anlatıyor. Diğer yandan, kültürel 
önyargıların yıkılması üzerine bir 
mesajın da zeminini hazırlıyor.
Brigitte Luciani
Resimleyen: Eve Tharelt
Çeviren: Berfu Durukan
Desen Yayınları / 34 sayfa

Mavi’nin Mutluluğu
Desen Yayınları’ndan çıkan Mavi’nin 
Mutluluğu çok farklı bir çizgi roman. 
Simla Sunay’ın yazıp Gökçe Akgül’ün 

resimlediği bu 
özgün çalışma, 
Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’nun 
hayatından kesitlere 
ve bu dolayımla 
sanat hayatına 
odaklanıyor. 
Farklı toplumsal 

kesimlerden gelen iki çocuğun ortak 
tutkuları olan resim aracılığıyla Bedri 
Rahmi’yle olan dostluklarını konu 
alan kitap, çocukları hem bu çok 
yönlü sanatçıyla tanıştırıyor hem de 
onları resim sanatının doğası üzerine 
düşünmeye davet ediyor.
Simla Sunay, Gökçe Akgül
Desen Yayınları / 64 sayfa

Maus – Hayatta Kalanın 
Öyküsü
Polonyalı Yahudi bir ailenin çocuğu 
olan Arthur Spiegelman’dan bir çizgi 
roman klasiği. Spiegelman’ın soykırımı 
ilk elden gören ve yaşayan babasının 
anılarından 
yola çıkarak 
yarattığı, 
tamamlanması 
11 yıl alan bu 
çizgi roman, 
soykırımı ele 
alış şekli, tarihi 
detayları, görsel 
imgeleri ve 
derinlikli yazını 
sayesinde bir 
hayli ses getirmiş ve Pulitzer Ödülü 
de dâhil olmak üzere pek çok ödül 
kazanmış. 
Art Spiegelman
Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu
İletişim Yayınları / 304 sayfa

İkinci Kuşak - Babama 
Söylemediklerim
Belçika asıllı dünyaca ünlü barış 
karikatüristi Michel Kichka’nın İkinci 
Kuşak - Babama Söylemediklerim adlı 

otobiyografik 
çizgi romanı, 
Nazi 
soykırımının 
gölgesinde 
yaşanan bir 
çocukluğu, 
baba-oğul 
ilişkisini 
merkezinde, 
mizahi, 

dokunaklı ve yer yer eleştirel bir dille 
anlatıyor. Kichka meseleyi mizahi 
tonları da bulunan bir çizgi romanda ele 
alırken, hem tarihsel gerçeklere hem de 
o müthiş acının gölgesinde büyümenin 
zorluklarına odaklanıyor.
Michel Kichka
Çeviren: İzel Rozental
Gözlem Basın Yayın / 112 sayfa
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yapılabilir mi? Atom ne demek? 
Hırsızlık neden yanlıştır? Hayvanları 
yemek doğru bir şey mi? Yarasa olmak 
nasıl bir şey acaba? Kitapta bunlar 
gibi toplam 43 adet merak edilesi soru 
ele alınıyor. Kitabın sonunda ise mini 
sözlük, dizin, okumak ve düşünmek için 
ipuçları adlı bölümler yer alıyor. Her yaş 
için harika bir başvuru kaynağı…
Dr. Stephen Law
Resimleyen: Nishant Choksi
Çeviren: Turgut Gürer
İş Kültür Yayınları / 64 sayfa

Kavga Etmek İstemiyorum 
Erdem Yayınları, çocukların özgüveni 
yüksek, saygılı bireyler olabilmesi için 
kılavuz niteliğinde 10 kitaplık bir seri
sunuyor. 
Engellik, ölüm, 
barışçıl olmak, 
iyi örnek 
olmanın değeri, 
dürüstlük, 
görgü kuralları, 
cesur olmak, 
farklılıklara saygı gibi temalar birer 
kitapla ele alınıyor. Psikoterapist Pat 
Thomas’ın hazırladığı seri, hitap ettiği 
yaş aralığı itibariyle (6-9 yaş) de görsel 
anlamda titizlikle hazırlanmış. Verilmek 
istenilen mesajı destekleyici nitelikte, 
güçlü çizimler kullanılmış ve neredeyse 
hiçbir ayrıntı gözden kaçırılmamış. 
Pat Thomas
Resimleyen: Lesley Harker
Çeviren: Özlem Mumcuoğlu
Erdem Yayınları / 24 sayfa



Keçeci Bayram ve Anka Kuşu
Can Göknil

Can Çocuk Yayınları, 32 sayfa

Doğanın sırları...
Can Göknil Keçeci Bayram ve Anka Kuşu’nda, kaybolan zanaatlarımızdan birini, keçeciliği konu 
ediniyor. Alta serdiği keçenin üzerine masallardan motifler yerleştiriyor ve pastel renklerle keçeye 
boyanmış Anka Kuşu, bir Ege köyünde yetim Ali’nin öyküsüyle buluşuyor…

Kitap içi

çok sevdiği gece lacivertini elde eder-
di. Kahverengi için ceviz yaprağına 
soğan kabuğu katardı. Dikkat isterdi, 
özen isterdi boya işleri. Kazana bekle-
miş soğan kabuğu girerse su, kül ren-
gini bulurdu. 

Zeliha köklerin sırlarını, renklerin 
gizemini iyi bilirdi.

Bayram’la anası Zeliha, güler yü-
züyle bilinen bir köyde yaşıyorlardı.

Bayram keçeciliği meslek edinmiş-
ti, yünü annesinin koyunlarından, 
keçilerinden alırdı. Ege’nin geçmişin-
den süzülen söylenceleri resmederdi 
keçelerine. Küçüklüğünde annesinden 
dinlediği masallardaki kahramanlar 
Bayram’ın hünerli ellerinde canlanı-
verirdi.

Babadan kalma tezgâhta gece gün-
düz demeden çalışır, duvar halılarını, 
şalları, yatak örtülerini, çantaları, ter-
likleri masal masal süslerdi.

Bayram ile annesi mutluydu.
Tek dertleri komşunun oğlu Ali’ydi. 

Ali’nin anası da babası da o küçükken 
ölmüş. Delikanlı tek başına kalınca işi 
avareliğe vurmuş. Ele güne avuç açı-
yor. Bir iki gün ırgatlık edip helalinden 
para kazanırsa onunla da içiyor. Zeli-
ha çok öğüt verdi Ali’ye ama söz din-
lemez ki haylaz. Bayram da “Ali abi, 
gel dükkâna, üç-beş kuruş kazanırsın,” 
dediydi ama boşuna. Ali’nin çalışmaya 
niyeti yok.

Sürüyü çayıra Zeliha Ana götürür-
dü. Gençti, güçlüydü, zaten çoban tu-
tacak halleri de yoktu. Hayvanlar duru 

ırmakların suyunu içip, taptaze otları 
yedikçe tüyleri güzelleşiyordu. Zeliha 
çok severdi garipleri. İnsanın yüzüne 
tuhaf tuhaf bakmaları hoşuna giderdi 
kadının. İşi az olursa keçilerinin uzun 
tüylerini bir güzel fırçalardı.

Bayram senede bir kez tıraş eder-
di hepsini. Keçiler cascavlak kalınca, 
“Pembe pembe oldu bebelerim,” derdi 
Zeliha Ana.

Zeliha kırpılmış yünleri bir torbaya 
doldurur ırmağa yıkamaya götürürdü. 
Islakken birbirine yapışan tüyleri evle-
rinin damına serip güneşte kurumaya 
bırakırdı. Evleri keçi keçi kokardı tüy-
ler ıslakken. Kurudu mu hepsini bir-
birinden ayırmak gerekirdi. Yünleşmiş 
tüyler puf puf, pamuk kadar yumuşak 
oluncaya kadar uğraşırdı Zeliha Ana. 
Saatlerce diderdi yünleri.

En yumuşaklarını da boyardı Zeliha.
Bu zor bir işti ama kadın ustaydı. Ona 
renkleri ağaçlar veya çalı kökleri verir-
di. 

Köyde Alizarin derlerdi Fes Otu’na.
Kırmızı kökleri kaynatılınca fes kırmı-
zısı yayılırdı kazanda kaynayan suya.

Mevsiminde ayva kabuğunu ve 
çekirdeğini ocağa koydu mu, oğlunun 
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Yeni yıla güzel 
bir başlangıç için 
Can Çocuk 

Ocak kitapları


