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Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

Yaratıcı düşünme
deyince…
Son yıllarda
yaratıcı okuma
alanında yapılan
etkinliklerin
görünür olması,
yaratıcı okuma
ve yazmaya
yönelik etkinlik
kitaplarının
yazılması umut
veriyor. Ancak
bir ürünün
yaratıcı bir sürece
yol açabilmesi
için hangi
niteliklere sahip
olması gerekir?

Yazmak eğlencelidir. Yazmak neşeli ama kimi zaman da hüzünlüdür.
Hele insan yazmak isteyip de nereden
başlayacağını bilemezse epey sıkıntılıdır. Son yıllarda çıkan kitaplar sayesinde yazma sıkıntısı neşeye dönüşmeye
başladı. Yazmayı öğrenmek, okumayla
ve oyunla birleşince tadından geçilmez
oldu.
Genç Yazarlar Kulübü, yaratıcı yazma ve okuma uygulamalarıyla çocukları ve gençleri kulüp tadında ilerleyen
bir sürece davet ediyor. Öykünün ne
olduğu, adım adım nasıl öykü yazılacağı, nereden başlamak gerektiği ve
kurmacanın bileşenleri ile başlayan kitapta yok yok. Resim yorumlama, çizgi öykülere diyaloglar yazma, fantastik
olayları, macera ve gizem dolu öyküleri kurgulama, reklam metninden,

İyi Kitap’ta bu ay…
Geride bıraktığımız her yılın sonunda
şöyle bir dönüp arkamıza bakmak, “İyi ki
okuduk!” dediğimiz kitapları bir kez daha
topluca anımsamak İyi Kitap’ın geleneği
hâline geldi. Bunu, geride kalan yılın
keyifli okumalarını anımsamak için olduğu
kadar, yeni yıla umutla başlayabilmek
için de yapıyoruz. Yıl boyunca zaman
zaman kırılan, incinen, zedelenen umutları
yeniden yeşertmenin bir yolu bu. Çocuk
ve gençlik edebiyatı alanında emeğini,
becerisini, heyecanını, deneyimini, merakını
ve sevgisini ortaya koyanların ortak
verimiyle canlı kalan bir umut var içimizde.
Her daim hepimiz için canlı
kalması dileğiyle...
2014 yılının kitaplarından oluşturduğumuz
bu seçki tam 73 kitaptan oluşuyor.
Olası tematik okumalarınızda da
faydalanabilmeniz için kitapları tematik
açıdan da tanıtmayı ihmal etmedik. Seçkinin
dışında ne mi var? Dünya’ya ait sayısal
verileri bir köy ölçeğine indirgeyerek içinde
yaşadığımız kaotik durumu gayet anlaşılır
kılan Dünya Bir Köy Olsaydı, sizi bambaşka
bir canavarla tanıştıracak olan, klasikleşmeye
aday Yark ve Seran Demiral’ın Parmak
Uçları dikkatinizi çekecek kitaplardan…

günlüklerden ve görsellerden yola çıkarak yeni öyküler oluşturma ve daha
nicesi bu kulübe üye olanlarla buluşmayı bekliyor. Kitapta yer alan boşluklar kitabın aynı zamanda yazma defteri olarak da kullanılmasına olanak
veriyor. Yazmak bu kulübe üye olunca
daha da şenleniyor. Çünkü bu eğlence,
kitabın iPad uygulaması ile başka bir
boyuta da taşınıyor. Yaratıcı yazma
çalışmalarını kitaptan bağımsız olarak
tablet üzerinde yapma imkânıyla ilk
kez karşılaşıyoruz. Programı “online”
marketlerden indirmek mümkün.
Öykü Yazmayı Seviyorum, Mavisel
Yener ve Aytül Akal’ın ortak çalışması.
Birlikte şiir, roman ve tiyatro oyunları
yazan Yener ve Akal, imece ruhuna bu
kez çocukları da davet ediyor. Yazma
işine gizem ve heyecan girince, kur-

gu içine kurgu da giriyor ve çocuklar
Öykü Dedektifi ile ipuçlarının peşinde
adım adım hedefe doğru ilerliyor. İki
yazarın keyifli öyküleri tam da en heyecanlı yerinde kesiliyor ve çocuklar
kalemi devralıp yazmaya devam ediyor.
Kurgu içindeki kurgunun içinde
başka bir kurguyla da ilerleyen kitap,
yazmak isteyen çocuklara yazma sarmalını derinden duyumsatıyor, onları
yaratıcı düşünmenin dehlizlerine çekiyor. Aynı başlangıçların farklı öykülere evrilmesi, yazarların
metinde araya girmesi,
birbirlerine laf atması, yazarlararası
ve sözcüklerarası
bu yolculukta öykü
dedektifini heyecanlandırıyor. Biliyoruz

ki dedektifler hedefe ulaşmazsa olmaz.
Her bölüm sonrasında ipuçlarını derleyen, neler yapması gerektiğini anımsayan ve araştırmasına bu verilerin ışığında devam eden dedektif de korksa
bile yoluna devam ediyor.
Bu eğlence Mavisel Yener’e yetmemiş ki ardından Eğlenceli Şeyler
kitabını da yazmış. Yine bir yaratıcı
yazma ve yaratıcı okuma kitabı olan
Eğlenceli Şeyler’de çocuklar ve gençler
eğlene eğlene okuyor ve yazıyor. Okuma ve yazma süreci; sözcük oyunları,
gazete haberlerinden öykü oluşturma,
öyküdeki karakteri derinleştirme, aynı
öyküyü farklı bakış açılarından yazma, öykü tamamlama, resim okuma,
masal, çizgi roman, anı, bilmece, şiir,
deneme, röportaj, mektup ve kitap tanıtımı yazma çalışmalarıyla da destekleniyor. Yazarın süreçte çocuklara rehberlik etmesi, onlara yazdığı öykülerle
ilgili sorular sorup yaratıcı düşünme
süreçlerine destek olması, birlikte yaratıcı imgelem çalışmaları yapmaları,
okuma ve yazma becerilerinin ayrılmazlığını, biri olmadan diğerinin eksik olacağını gösteriyor. Bu birliktelik
kitabın hem kitap hem de defter olarak
tasarlanmış olması ile format olarak
da vurgulanıyor.
DOĞRU YÖNTEMİ BİLMEK
Son yıllarda yaratıcı okuma alanında yapılan etkinliklerin görünür
olması, yaratıcı okuma ve yazmaya
yönelik etkinlik kitaplarının yazılması,
yaratıcı düşünmeyi ölçmenin yollarını

gösteren akademik çalışmaların artması umut veriyor. Klasik ve sıradan
kompozisyon konuları içinde klişe
söylemlerden bir türlü uzaklaşamayan
çocukların yaratıcı düşünme becerilerini ortaya çıkarmalarına ve geliştirmelerine olanak verecek çalışmalarla
buluşma olasılıklarının artması da heyecan verici. Ne var ki bu heyecan biraz da öğretmenlerin ve ebeveynlerin
bu olasılığı çocuklarla buluşturmasıyla
derinleşecek bir heyecan olarak görülmeli. Ve elbette bu alanda eserler üreten ve üretecek olan yazarlara da çok iş
düşüyor. Yaratıcı düşünmenin pek çok
aşamadan oluşan uzun soluklu bir sürecin ürünü olduğunu bilerek hareket
eden, kavramı birkaç soru ve tekniğe
indirgemeden derinleştiren örneklere
gereksinim var.
HANGİSİ “YARATICI”?
Ancak yaratıcı okuma ve yazma
çalışmalarının son yıllarda popüler olması beraberinde kirlenmeleri de getiriyor. Ülkemizdeki eğitim sisteminde
bir türlü bir yere oturamayan yaratıcı
düşünme becerilerini çocuklara ve
gençlere öğretebilmenin akademik temelleri ne yazık ki oldukça eksik. Çocukların ürettikleri her renkli ve biraz
da farklı bir ürüne “yaratıcı” demenin
çocukların yaratıcılığına ve yaratıcı
düşünme süreçlerindeki gelişimlerine ket vuran bir yaklaşım olduğunu
düşünmüyoruz mesela.
Öykünün başını verip sonunu tamamlamalarını istemek, “Onun yerinde

sen olsan ne yapardın?” demek, “Buna
bir başlık da sen öner,” ya da “Öykünün en sevdiğin yerini resimle,” diyerek
yaratıcı düşünme becerilerini öğrettiğini düşünmek ülkemizde henüz oturmayan “yaratıcılık” kavramının sürekli
yeniden üretilmesine ve yanlış yerleşmesine de hizmet ediyor. Yaratıcılığı
tanımlayan pek çok ölçekten ve standart testlerden haberdar olmadan hazırlanan çalışmaların amaca hizmet etmesi düşük bir olasılık. Uygulamaların
yaratıcılığın bileşenlerinden hangisini
geliştirmeye yönelik olduğunu bilmeden yapılandırılması, yaratıcı okuma
ve yazma çalışmalarından çıkan her
ürünün “yaratıcı” diye alkışlanmasının uzun vadede kavramın sınırlarını
daralttığını fark etmemiz önemli.
YARATICILIK SÜREÇLERİ
Çocuklardan öylece, kendiliklerinden yaratıcı olmalarını beklemenin
aslında ayakları yere basmayan bir
istek olduğunu görmek gerekir. Yaratıcı olmanın araçlarını ve becerilerini
öğretmeden onlardan özgün bir ürün
beklemek; sürecin her bir aşamasına
IB[SML LVMVÎLB BZEOMBONBWFHFSÎFLMFʰNF  ZÚOFMŔL ÎBMʰNBMBS ZBQNBdan ve elbette kullanılacak malzemede
ve fikirlerde hâkimiyet kazandırmadan bunları rasgele kullanarak özgün
bir şey üreteceklerini ummak oldukça
naif bir yaklaşım olmaya mahkûm.
Genç Yazarlar Kulübü
Yaratıcı Yazma ve Okuma Uygulamaları
Serdar Dağtekin
"MUO,ŔUBQMBS TBZGB
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Yaratıcılığın, “zaman”, “mekân” ve “yönerge” ile doğrudan bağlantılı olduğunu hesaba katmadan yapılan çalışmalardan, yaratıcılık tiplerini dikkate almadan sorulan sorulardan yola çıkan çocuklar ne kadar yaratıcı olabilir? Ya
da yaratıcı düşünmenin akıcılık, esneklik, detaylandırma
ve orijinallik bileşenlerine yönelik bir farkındalık uyandırmadan özgün bir ürün çıkarması nasıl beklenebilir? Çıkan
ürünün başkaları tarafından “değerli” bulunmasının anlamı; özgünlüğün kişisel, sosyal ve tarihsel özgünlük bağlamında farklı düzlemleri olduğunun bilinmesi de dâhil
olmak üzere, yaratıcı düşünme sürecinin bileşenlerinden
habersiz bir eğitimci ya da yazar, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini nasıl geliştirebilir? Yaratıcı düşünme
sürecine hâkim olmadan yaratıcı okuma ve yaratıcı yazma
yapmak çocuklar için ne kadar açımlayıcıdır?
Umarım eğitimciler, ufuk açan yaratıcı okuma kitaplarıyla ufuk açmayanları fark etme yönünde kendilerini
besleyecek çalışmalarla buluşmaya emek ve zaman ayırma
önceliği yaratırlar. Umarım gerek kitaplarda, gerekse yaratıcı okuma ve yaratıcı yazma etkinliklerinde ya da atölyelerinde yaratıcı düşünme süreci tüm bileşenleriyle bir
bütün olarak ele alınır.
/ŔMBZ:*-.";

Sıkı durun! Tanrıların habercisi Hermes, uçan
ayakkabılarıyla sizi bulunduğunuz yerden alıp
Troya’ya götürmeye geliyor!..
Öykü Yazmayı Seviyorum
Mavisel Yener, Aytül Akal
#ŔMHŔ:BZOFWŔ TBZGB

Eğlenceli Şeyler Kitabı
Mavisel Yener
#ŔMHŔ:BZOFWŔ TBZGB

Arkeolog yazar Betül Avunç’ un Anadolu’nun tarihsel
mirasını gelecek kuşaklara tanıtmak, çocuklara
arkeolojiyi ve mitolojiyi sevdirmek amacıyla kaleme
aldığı “İkiz Gezginler” serisinin üçüncü kitabı İkiz
Gezginler Troya’da okurlarıyla buluşuyor.

Üçteker değil, dörtteker
BNBOFGBSLFEFS 

Gökçe GÖKÇEER

İlk kitapta doğum gününü ve üç tekerlekli bisikletine kavuşmasını kutladığımız Şuşu, bu kez bizi
TàSQSŔ[CŔSʰFLŔMEFUBOʰUʓ$BOWFPOVOEÚSUUFLFSŔZMFCVMVʰUVSVZPS5FLFSMFLMFSà[FSŔOEFLVSVMBOCŔS
EPTUMVʓVOÚZLàTà

Şuşu üçtekerinden
bir türlü ayrılamıyor,
bunu öğrendik. Bu
yüzden maceralarının da sonu gelmeyecek gibi görünüyor.
Dileriz gelmez, çünkü Şuşu, Can ve
Dörtteker’i okuyunca anladık ki biz
bu ufaklığı meğer pek sevmişiz. Bir
Dolap Kitap’tan tanıdığımız Yıldıray
Karakiya’nın Redhouse Kidz’den çıkan
ikinci kitabı bu.
Şuşu yine enerjiden yerinde duramadığı bir sabaha uyanır ve evin içinde üç tekerlekli bisikletiyle dört dönmeye başlar. Neyse ki dayısı duruma el

4

koyar ve onu parka götürür. Bu sayede
evin altı üstüne gelmeyecek, Şuşu bisikletini parkta çılgınca sürebilecektir.
Ama o da ne? Tam hızını almışken
Şuşu’nun önüne bir dörtteker çıkar.
&OB[POVOLBEBSIBZMB[$BOWFPOVO
dörttekeriyle ilk karşılaşma böyle olur
işte. Devrilen çöpler, uçuşan yapraklar ve savrulan boya kutuları kimin
umurunda? Nasılsa herkes elbirliğiyle
eskisinden de güzel hâle getirir parkı.
Tabii bunu bir de Şuşu’nun dayısıyla
$BOOUFZ[FTŔOFTPSNBLMB[N
YARAMAZLIK ENGEL TANIMAZ!
Şuşu, Can ve Dörtteker, engelli bir
ÎPDVLPMBO$BOO ɮVʰVZMBFOHFMUBnımayan dostluğunun başlangıcını müjdeliyor. Hayatında ilk kez
tekerlekli sandalyeyle tanışan
ve ona “dörtteker” adını vererek, kendi üçtekerinden farklı görmeyen Şuşu bir puan
daha alıyor bizden. Engelli
olsa da olmasa da, tüm çocukların oyun oynamayı ve
yaramazlık yapmayı ne kadar sevdiğinin altını çiziyor kitap. Bu yüzden, farklı
olana bazen tereddütle bazen de acımasızca yaklaşabilen çocukların algısında

bambaşka bir ufuk açmak için okunması önerilecek kitaplar arasında yer
almayı hak ediyor. İlk kitaptaki gibi
Başak Günaçan’ın çizimleriyle renklenen Şuşu, Can ve Dörtteker, Bedensel
Engellilerle Dayanışma Derneği’nin
desteğiyle hazırlanmış.
Engel kelimesi en çok “Bir şeyin
gerçekleşmesini önleyen sebep” anlaNOEBLVMMBOMZPS$BOOWF$BOHŔCŔ
dörtteker üzerinde haylazlık yapan
çocukların yürüme engeli olabilir ama
BTMTPSVʰV#VEVSVNPOMBSOIBSŔLB
ve afacan birer çocuk olmasına da engel midir? Kitabın, çocuklarla birlikte
anne babaların da zihnini açması, engel tanımaz güzel günlere vesile olması
dileğiyle…
ɮVʰV $BOWF%ÚSUUFLFS
Yıldıray Karakiya
3FTŔNMFZFO#BʰBL(àOBÎBO
3FEIPVTF,ŔE[:BZOMBS TBZGB

±PDVL EB ZB[BS

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Gezgin Ada’nın küçük kâşifi
On yaşındaki küçük kâşif Oliver, birkaç adayla birlikte sırra kadem basan anne babasının peşinden
denize açılıyor. Oliver’ın işi zor ama neyse ki bir albatros, bir denizkızı, bir de Gezgin Ada eşlik
ediyor ona bu upuzun yolculukta.
Siz on yaşındayken hayatınız nasılE  #FMLŔEFʰVBOEBPOZBʰOEBTO[ 
ÚZMFZTFIBZBUO[OBTM 0LVMEB FWEF 
arkadaşlar arasında, büyük ihtimalle
oturduğunuz ilçenin sınırları içinde
geçiyordu. Bu ay karşınıza öyle bir
çocuk getiriyorum ki o okula gitmeyi
heyecanla bekliyor. Çünkü daha önce
hiç gitmemiş. Bunun yerine anne babasıyla birlikte Propacopaketl’in Kayıp Şehri’ni keşfetmiş, Mokele Mbemb
#BUBLML $BOBWBSOO TSSO ÎÚ[Nàʰ
0OMBS BŔMFDF LÉʰŔG PMBO $SŔTQMFS 0MŔver artık on yaşına gelip, görmüş geçirmiş bir çocuk olduğunda ise büyük
bir üzüntüyle, artık keşfedilecek hiçbir
yer kalmadığını beyan ediyorlar küçük
kahramanımıza. Hâlbuki Oliver’a göre
bu hiç de üzücü bir durum değil. Sonunda arkadaş edinebilecek, kendine
ait bir odası, kitaplarını koyabileceği
rafları olacak, okula gidecek.
Ama konumuz genlerine kadar
LÉʰŔG $SŔTQ BŔMFTŔ PMVODB  IŔÎCŔS ʰFZ
plana uygun gitmez. Eve giden dolambaçlı yoldan geçerken, koyun üzerindeki adaları görürler heyecanla. Sonra
daha da büyük bir heyecanla bu adaların harita üzerinde gösterilmemiş olduğunu fark ederler. Bunun tek bir anMBNPMBCŔMŔS,FʰGFEŔMNFNŔʰMFS0MŔWFS
yeni evine girip koltukların üzerindeki
tozu silkelerken, anne babası
hemen hazırlık yapmaya
başlar. Şişme botlarını
alıp adalardan birine doğru gözden
kaybolurlar.

Oliver kıyafetlerini asıp, duvara vuran
gün ışığını izledikten sonra anne babası gelir aklına. Ancak pencereden
baktığında, ne onları ne de keşfedilmemiş adaları görebilir. Geriye sadece
şişme turuncu bot kalmıştır.
YAKINDA DÖNERİM!
Oliver, çabuk paniğe kapılan bir
çocuk değildir. Küçüklüğünden beri
tehlikeli durumlar içerisinde kalmış,
bir kartal tarafından kaçırılmış, lav
bombaları arasında bisiklet sürmüştür. Ama konu, insanın anne babasının keşfedilmemiş adalarla birlikte
ortadan kaybolması olunca, Oliver
bir şey yapmadan duramaz. O da sırt
çantasını toplar, kapıya “Yakında dönerim!” yazan bir not bırakır –çünkü
umudu bu yöndedir– ve şişme botuyla
denize açılır. İşte Oliver’ın tek başına
çıktığı ilk keşfi böyle başlar.
Uzaklarda küçük bir tepecik görüp
oraya yanaşır; anne babasının yaptığı
hatayı tekrarlamamak için botunu kıyıya çekip ebeveynlerine seslenmeye
başlar. Ama aldığı tek cevap, dev bir
albatrostan gelen “Of, çeneni kapat
olur mu?” yakınması olur. Oliver kuşla
TBEFDFQBQBʓBOMBSO POMBSOEBTBEFDF CŔS ZFSF LBEBS  LPOVʰBCŔMFDFʓŔ LPnusunda tartışırsa da, karşınızda kanlı
canlı bir albatros
duruyor ve
size cevap
veriyorsa,
o kadar

kolay olmaz bu işler. Albatrosla Oliver
bir süre daha konuşurlar. Oliver artık
durumu inkâr etmeye çalışmaz, derken ada hareket etmeye başlar. Sallanır, biraz batar ve güneşi takip etmeye başlar. Bizim Oliver da ne yapsın,
mahkûm kalır adada, anne babasını
bulma umuduyla.
Sabah, Oliver sonradan miyop olduğu anlaşılan bir denizkızının adaya
toslamasıyla uyanır. Diğer denizkızlaSOBCFO[FNF[*SŔTCŔSB[UPNCVMDBES 
şarkı da söyleyemez ama olsun, adanın niye hareket ettiğini ve nereye gittiğini bilir. Böylece Oliver’ın Gezgin
Ada’larla yaşayacağı macera başlamış
olur.
Ancak bir çocuğun hayal edebileceği Küçük Kâşif Oliver Adada, okuru
hızla kendi dünyasına çekip Oliver’ın
derdine ortak ediyor. Anne babasının
peşinden denizleri bir albatros, bir
denizkızı, bir de Gezgin Ada’nın yardımıyla aşan Oliver’ın dünyası, birbirinden şirin resimlerle süslenmiş.
Kafanızı dağıtıp Oliver’la birlikte keşfe
çıkmak için iyi bir fırsat.
Küçük Kâşif Oliver Adada
1IŔMŔQ3FFWFWF4BSBI.D*OUZSF
±FWŔSFO%VZHV'ŔMŔ[ɗMIBOM
&QTŔMPO:BZOMBS TBZGB

Gülümse,
bulutlar gitsin…

Elif TÜRKÖLMEZ

Altıncı sınıf öğrencisi Anna’nın ergenlik çağındaki ruhsal ve bedensel dönüşümünü, yıllar süren
diş tedavisi üzerinden anlatan nefis bir çizgi roman Gülümse. Kitap, kendine has sorunlarıyla
yaşanan ilkgençliğin iniş çıkışlı yollarında gezdiriyor bizi.

Raina Telgemeier’ın yazıp çizdiği
GülümseZŔ PLVSLFO WF UBCŔŔ ʰBIBOF
SFTŔNMFSŔOF CBLBSLFO  ŔOTBOO BLMOB 
en çakıltaşı sorunun kayalaştığı, en tali
derdin otoyollaştığı o ergenlik günleri
HFMŔZPS"NBOBMMBIN,ŔNTFCŔ[ŔTFWmiyordu, herkes bize karşıydı, etraftaki herkes bizden aptal, büyükler sıkıcı,
LàÎàLMFSHFSFLTŔ[EŔ½MTFLEBIBŔZŔZEŔ
Bir arkadaşımın da dediği gibi, yetişkinliğe erişmiş her birey, o zor tünelden sağ salim geçmeyi becerebildiği
için kendini tebrik etmeli, hatta belki
de ödüllendirmeliydi.
YAMUK DİŞLER, KOCA SİVİLCELER…
Aslında düşünüyorum da… Tamam, yamuk dişler, koca sivilceler,
aniden kalınlaşan ses, nereye koyulacağı bilinmeyen sarsak eller ve ayaklar öyle pek ahım şahım şeyler değil
ama bunun geçici bir dönem olduğunu bilip sakince atlatmak varken,
panik yapmak neden? Hayatın bize
ilerde sunacağı başka türlü dertlerle
tanışmadan önce, böyle geçici dertlerin tadını çıkarabilsek, hayattan son
izin dönemi olarak yaşayabilsek keşke



gençliği. O tünelden geçmeyi becerebilmiş biri olarak ergenlere tavsiyem
ʰVEVS %ŔʰMFS  TBÎMBS  UàZMFS WF IPSmonların dikbaşlılığına fazla kafa yorNBZO /ŔIBZFUŔOEF HFÎŔZPS "TMOEB
saçların dikbaşlılığının geçtiğinden pek
o kadar emin değilim ama gözünüzü
LPSLVUNBZBZN

diş ameliyatlarının ilkini yaşamasına
sebep olur. Ameliyatların her biri acı
ve gözyaşı doludur. Üstelik bu dert,
Anna’nın görünümüyle çok yakından
ilgilendiği bir dönemde başına gelmiştir ve katlanması bu yüzden çok daha
zordur. Anna’nın en çok üzüldüğü konulardan biri de erkeklerdir. Okuldaki

OTOBİYOGRAFİK BİR ANLATI
Kahramanımız Anna da bu tür
dertlere fazlasıyla kafa yoran bir genç
kız. Kitapta anlatılan hikâye, yazarın
kendi yaşamından bir kesit aslında.
Bu yüzden de karakterin orijinal ismi
Raina. Ama okumada kolaylık olsun
diye Türkçe baskıda karakterin adı
Anna olarak değiştirilmiş. Anna henüz altıncı sınıfta. Ve hayatı, artık diş
teli takması gerektiğini öğrendiği gün
kararıyor. Nasıl yani? Ağzında o metal
ZʓOZMBHF[NFLUFOTFÚMTFEBIBŔZŔ
'BLBUEŔʰUFMŔOEFOEBIBCFUFSʰFZMFS EF WBS IBZBUUB .FTFMB UBLNB EŔʰ
Anna, diş teli takması gerektiğini öğrendiği günün akşamında ufak bir
kaza geçirir ve bu kaza ergenlik hayatı boyunca geçireceği bir dizi çene ve

Gülümse
Raina Telgemeier
3FOLMFOEŔSFO4UFQIBOŔF:VF
±FWŔSFO"SŔG$FNÃOWFS
Desen Yayınları, 224 sayfa

ɗZJ,JUBQt±J[HJ3PNBO,JUBQMʓt4BZt0DBL

erkeklerin onu o hâliyle beğenmeyeceğini düşünür; bu yüzden de başka şeyler yaparak şansını denemek, erkeklerin
dikkatini dişleri yerine performansına, yeteneğine yani “iç
güzelliğine” çekmek ister. Basketbol elemelerine katılır, yan
flüt çalmaya başlar.
GÖNÜL DERTLERİ
Ama bir yandan da tam bir ergen gibi davranmaya
devam eder. Kulaklarını deldirmek için annesine yalvarır durur. Bu arada müzik sınıfında Sammy ile karşılaşır.
Aslında Anna Sammy’den çok hoşlanır, ancak arkadaşları Anna’dan bir alt sınıfta olduğu için Sammy ile “ufaklık” diye dalga geçerler. Anna her ne kadar başlangıçta
Sammy’ye ilgi duysa da, sonraları gözü okula yeni gelen
basketbolcu Sean’dan başkasını görmez olur. Dolayısıyla
Sevgililer Günü’nde Anna’ya bir paket çikolata götüren
Sammy’nin duyguları karşılıksız kalır. Anna ise Sean’ın
kendisini fark etmesi için türlü numaralar dener, yemekhanede önünden geçer, koridorda selam vermeye çalışır.
Sevgililer Günü dansına davet eder onu ama olumlu cevap alamaz. Sean, Anna için bu zorlu dönemin en büyük
takıntısı, stresi, derdi olur.
Tabii bir de deprem. Anna, söylemeyi unuttum, San
'SBOTŔTDPEB ZBʰZPS :B[O OFNMŔ  ZBʓNVSMV  FLŔNEF
ŔÎ CBZBDBL EFSFDFEF TDBL CŔS ZFS 4BO 'SBOTŔTDP 7F CŔS
deprem bölgesi. Anna’nın gözünün dişlerinden başka bir
şey görmediği bir dönemde şehirde büyük bir deprem
oluyor, köprüler yıkılıyor, kayıplar veriliyor. Anna’nın
içinde o depremden sonra bazı şeyler değişiyor. Zaman
içinde önem listesini güncelliyor. Yıllar geçtikçe büyüdüğü ve liseye gitmeye hazırlandığı için bazı şeyleri daha
net görmeye başlıyor.
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4. kitap

3. kitap

2. kitap

1. kitap

TÜNELDEN ÇIKINCA…
Bu arada Anna’nın ailesi, kızlarına bu zorlu süreçte
inanılmaz ölçüde destek oluyor. Anna, tedavi sürecinde
dişlerine-ağzına çeşit çeşit alet takmak ve diş hekimi koltuğuna sayısız kez oturmak zorunda kalırken, canı çeker
de yiyemez diye, sinemaya gittiklerinde Anna’nın kardeşlerine patlamış mısır almak istemiyorlar mesela. Ama
Anna gayet olgun davranıp, kardeşlerinin patlamış mısır
yemesine izin veriyor. Tabii dışarıdan ne kadar olgun görünse de, içinden “Yiyecekler, yiyemediğimiz zamanlarda
daha mı güzel kokuyor ne?” diye düşünüyor. Kardeşleri ve
arkadaşları zaman zaman Anna’yla dalga geçse ve dişlerindeki metal yığınına çok acayip bir şeymiş gibi baksa da
Anna bütün bunlarla mücadele etmesini biliyor.
Gülümse, her türlü zorlukla mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu, kim ne derse desin içimizden geldiği gibi davrandığımızda, mutluluğun aslında ne kadar
yakınımızda olduğunu anlatıyor. Yapılması gerekenin,
saçımızla, kilomuzla, boyumuzla, dişimizle değil de iç
dünyamızla ilgilenen insanları bulmak, ama her şeyden
önce kendimizi aynada seyretmek yerine dönüp içimize
bakmak olduğunu söylüyor.
Yazının başında, insan o tünelden çıktığı için sevinmeli, kendini tebrik etmeli dedim ama bir yandan da o
tünele şükretmeli tabii. Tüneldeyken öğrendikleri ve bir
ömür boyu taşıyacağı kişiliği büyük ölçüde o tünelde
biçimlendiği için... Yamuk dişler nasılsa hallolur.



Böyle canavara can kurban

Pelin ÖZER

:BSL  LMBTJLMFʰNFZF BEBZ P Ú[FM LJUBQMBSEBO #JS DBOBWBSO EÚOàʰàN ÚZLàTàOà BOMBUBO LJUBQ 
müthiş devler külliyatına, iyi çocukları mideye indirerek karnını doyurabilen, kötü çocuk
yediğinde mide fesadına uğrayan, hem zalim hem de yufka yürekli bir canavar ekliyor.

Şiirin, zarafetin, düşüncenin, ironi
ve kara mizahın kendine uygun toprağı bulduğu edebiyat yapıtları, işin
içine bir de zıtlıkların iç içeliği girince, sanki üzerlerine fener tutulmuş
gibi parıldıyor. Üstelik feneri tutanın,
kendisinden memnun oluşunun halesiyle parlamadığı durumlarda okurlar, kapağı kapatmış dalıp giderken,
içlerinden, “Güzelliği de burada işte,”
diye geçiriyorlar. Yazan kişi, belagatten “yıldızlı pekiyi”yle geçmişse, bir de
üstüne, zıtlık bilgisinden yola çıkarak,
ondan güç alarak vurgunun dozunu
ayarlamayı başarmışsa, ışık daha da
güçlü aydınlatıyor zifiri kalmış şeyleri.
Sadece mekânları değil, algıları, duyguları ve kaskatı kesilmiş pek çok düşünceyi de… Öyle ki bir gençlik kitabı,
büyüklere de aynı oranda metafor şenliği, zenginliği sunmakla kalmıyor, siyasal gündemden fantastik mevzulara,
Nietzsche’den unutulmaz beyazperde
diyaloglarına ve dizelere dek pek çok
hatıra ipucu, derinlik veriyor. Hangi
yaş grubuna hitap ettiği fark etmiyor
böylesi kitapların. Zira büyükler de
epey meraklıdır kendilerinden esirgenen şeylerin üzerine bilhassa gitmeye.
İlkgençlikte okunmuş kitapları
hatırlamaya çalışalım; elbette çoğumuzun gözlerinin önünde kimi çok



duygusal kimi çok didaktik, iyi, kötü,
eh işte diyebileceği pek çok kitap geçit töreni yapar. Sağlama yapmaksa
aslında çok kolay; insan, olgunluğa
yaklaşırken, o her şeyi bildiğini varsayarak ahkâm kestiği ukala ve hafif
ayarı bozuk gençlikten uzaklaşıp
olabildiğince sakinleşmiş, hiç
değilse dozunu daha iyi
ayarlayabildiği bir okurluğa terfi ettiğinde birkaç
kitap öne çıkar ve kütüphanede, yıpranmış
baskısıyla sık sık ele
alındığından, tozlanmadan kalmayı başarır.
Onlar, bir bakıma, büyümekte olan çocukları
bekleyen, taşındıklarında belki beraberlerinde götürüp kendi çocuklarına
devretmek isteyecekleri kitaplardır.
ÖDÜLLÜ CANAVAR
UF ÎPDVLMBS UBSBGOEBO WFSŔlen Kilalu Ödülü’ne değer görülen ve
edebiyatseverleri olduğu kadar, sürükleyici bir maceranın peşine düşmek
isteyen her yaştan okuru da avcunun
içine alan Yark, birkaç kuşağa devredilebilecek böylesi kitaplardan. Büyülü
'FOFSFUŔLFUŔZMFZBZNMBONʰLŔUBQCŔS
canavarın değişim hikâyesini anlatırken, öylesine çarpıcı zıtlıklarla, zekice darbelerle ve duygusallık dozunda
bile işi zalimliğe vardırarak öylesine
deşiyor ki okuyanı; gülmekten kırılsa
mı, öfkeden çatlasa mı, yoksa oturup
bir güzel ağlasa mı, bilemiyor zavallı
muhatap. Resimlerin metne layığıyla
pek güzel eşlik ettiği bu kitabın marifeti, müthiş devler külliyatına, sadece
iyi çocukları mideye indirerek karnını doyurabilen, kötü çocuk yediğinde
mide fesadına uğrayan, zalim ama bir
o kadar da yufka yürekli yepyeni bir
karakter eklemesi. Sadece bu da değil;
canavarını, azametinden tek porsiyon
eksiltmeden, ne yazık ki yeryüzünde
kontenjanı son zamanlarda bir hayli
dolup taşmış katıksız kötülükten çekip

alıyor ve aşk mucizesiyle, sevgi dolu,
yaratıcı ve yardımsever iyiliğe terfi
ettiriyor. Ve bunu kahramanına ders
vererek değil de kaçınılmaz bir kader
gibi yaşatıyor.
Bertrand Santini’nin bir çağa, bir
zaman dilimine vurgu yapmadığı
hâlde aynı zamanda epeyce zamane
olabilmesi belagatindeki sağlamlıktan
olduğu kadar, kıvrak geçişlerinden,
manevra kabiliyetinden ve yazarken
hem kılı kırk yarıp hem de epeyce eğlenmesinden kaynaklanıyor olsa gerek.
Öğreten adam olmadan nasıl avcunun
içine alabilirdi başka türlü o zalim yaramazları. Hani, çocuklar, gençler pek
de meraklı değillerdir ya kendilerini
sorgulamaya, zalimlikleriyle yüzleşmeye… Ama işte bir yazar gelir, John
-PDLFVO UF BMUOB ŔN[B BUUʓ ʰV
cümleyi alıp kitabının başına nakşeder
ve insan yavrusunun değişmez sanılan
yazgısını aşk marifetiyle nasıl tek hamlede alt edeceğinin sürükleyici macerasını bir solukta, gözünün yaşına
CBLNBEBOZB[QGSMBUWFSŔSDBOBWBSDB
“Çocuklarda çok sık gözlemlediğim bir
davranış, güçlerinin yettiği bütün zavallı yaratıklara eziyet etmeye yatkın
olmalarıdır.”
Yark
Bertrand Santini
3FTŔNMFZFO-BVSFOU(BQBŔMMBSE
±FWŔSFO4ŔSFOɗEFNFO
#àZàMà'FOFS:BZOMBS TBZGB
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Efes’in sonsuz gizemi

Banu AKSOY

"ZUàM "LBM ŔMF .BWŔTFM :FOFSŔO CŔSMŔLUF ZB[Eʓ ,BZQ ,ŔUBQMLUBLŔ ɗTLFMFUUF  &GFTUFLŔ $FMTVT
Kütüphanesi’nde başlayan macera, Yaşayan Ölüler adlı yeni kitapla devam ediyor. Yeni heyecanlara
kucak açmak isteyenlere...
Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan bir yerleşim yeri düşünün. Öyle
bir yer olsun ki burası, insanlar cazibesinden hiç kurtulamasın. Büyüyüp gelişsin bu yer, çevresindeki
kentler arasında parlasın, sonra
da adı efsanelerle anılır olsun.
Doğanın sert koşullarında coğrafyası değişse de üşenmeyip yer
değiştirsin, bir kere daha ışıldasın. Yüzyıllar geçsin ama çağlar
boyunca onlarca yönetici, hükümdar ya da imparator adına yapılan anıtsal yapılarıyla
insanların hep gözdesi olsun.
Hakkında konuşulsun, yazılsın,
çizilsin...
ON İKİ İYON KENTİ
Çok uzağa gitmeye gerek
yok. On iki İyon kentinin en
güzeli Efes’ten söz ediyorum.
Yunan göçmenlerin gelip kurduğu, Roma devrinde de önemini yitirmeyen bu liman kenti, bugün dahi bizi adeta büyük
ölçekli bir zaman makinesi gibi MS
2. yüzyıla taşıyabilecek ihtişama sahip. Yanınıza birazcık hayalgücü alıp
Efes’in tarihi caddelerinde yürümeye başlarsanız eğer, kendinizi Antik Çağ’da bulmanız işten bile değil.
Meclis binasından çıkan yöneticiler,
Yamaç Evler’in basamaklarını tırmanan soylular, agorada mallarını satan
UàDDBSMBS  $FMTVT ,àUàQIBOFTŔOŔO
önünde buluşan âlimler... Dediğim
gibi, birazcık hayalgücü yeter...
Mavisel Yener ve Aytül Akal da
işte bunu yapmışlar ve ortaya keyifli bir macera dizisi çıkmış. İkilinin
 ZMOEB LBMFNF BMEʓ Kayıp Kitaplıktaki İskelet adlı roman, kaldığı
yerden yepyeni bir macera ile devam
ediyor. Yaşayan Ölüler adını taşıyan
bu ikinci kitapta yine ilk kitaptan tanıdığımız kahramanlar başrolde. Efes’te
bekçilik yapan Hilmi Efendi’nin kızı
$FZMBO  $FZMBOO TFWŔNMŔ LFEŔTŔ &GFT 
Efes’in sevgili dostu yaşlı kaplumbaʓB,BQLBQWF$FZMBOOIayvan dostu

sırada, işin içine beklenmedik bir
DŔOBZFUEBWBTLBSʰS$FZMBO "MŔ
ve Efes’in hayvanları cinayetin
sırrını çözmeye çalışırken, Roma
devrindeki Efes’te bir mimar ile
iki heykeltıraş ise antik kente iki
ayrı sır gizlemekle meşguldürler.
EF  ,àUàQIBOFDŔMFS
)BęBTOO BÎMʰOO &GFT $FMsus Kütüphanesi’nde yapılması
nedeniyle özel bir proje olarak
gündeme gelen Kayıp Kitaplıktaki İskelet ilk kitabıyla hayli ilgi
gördü. Kitabın sonunda maceranın devam edeceğinin sinyalini
veren Yener ve Akal, üç yıl aradan sonra ikinci kitapla okurlara
yepyeni sırlarla dolu bir kitap
armağan ettiler. Yaşayan Ölüler
EF UQL ŔML LŔUBQ HŔCŔ  $FZMBOO
başka sürprizlerle karşılaşacağının işaretlerini taşıyor. Kitap bittiğinde henüz yanıtlanmamış sorularla karşı karşıya kalacaksınız.
Merak etmeyin, Efes size kitaplar
dolusu macera vaat ediyor.
İyisi mi siz bir sonraki kitaba
arkadaşı Ali. İnsanlarla hayvanların, kadar bir fırsat yaratmaya çalışın ve
bugünle geçmişin iç içe geçtiği mace- Efes’e gidip kendi maceranızı yaşayın.
SBEB FMCFUUF ZFOŔ LBSBLUFSMFS EF WBS Kim bilir, belki mermer kaidelerin
Sahibinden ayrı düşmüş ev kedisi arasında kedi Efes ya da kaplumbağa
Miro, Karayılan, arkeolog Suzan, mi- Kapkap’la bile karşılaşabilirsiniz.
mar Vitruoya, heykeltıraşlar Epistem
Kayıp Kitaplıktaki İskelet – 2
ve Arete ile kaplumbağa Kappak ile
Yaşayan Ölüler
yavrusu Kappidik.
ÖZEL BİR PROJE
Hayatı Efes kalıntıları arasında geçen, antik kente dair neredeyse tüm
BZSOUMBSCŔMFO$FZMBO ŔMLLŔUBQUBŔML
aşkın heyecanını tatmıştı. Okula yeni
gelen Ali’yi antik tiyatrodaki konsere gizli geçitten geçirerek götürmeyi
LBGBTOB LPZBO $FZMBO  CFLMFONFdik olayları da tetiklemişti. Yaşayan
ÖlülerEFŔTF$FZMBOWFLFEŔTŔTBZFTŔOde keşfedilen hazine çoktan arkeologlar tarafından çıkarılmıştır ve tüneldeki kazılar tüm hızıyla sürmektedir.
Kazıda görev yapan arkeologlardan
CŔSŔUBNEB$FZMBOLB[ZBEBWFUFUUŔʓŔ
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Mavisel Yener - Aytül Akal
Tudem Yayınları, 224 sayfa
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Bir yurttaş nasıl düşünür?

Sema ASLAN

  NJMZBS OàGVTV PMBO HF[FHFOJNJ[J  LJʰJMJL CJS LÚZ PMBSBL EàʰàOEàʓàNà[EF  QFL ÎPL ʰFZJ
sayısal olarak hayal etmemiz kolaylaşır. İşte David Smith, Dünya Bir Köy Olsaydı adlı kitabında
bunu yaparak bir dünya bilinci oluşturmaya çalışıyor.
Elimde, dünyadaki insanlar hakLOEB CŔS LŔUBQ WBS Dünya Bir Köy
Olsaydı. Doğrusu, çocuklar için yazıldığı düşünülecek olursa, bugüne dek
okuduğum en ilginç çocuk kitaplarından biri bu. Belki de kitabı Türkiyeli
bir okur gözüyle okuduğum içindir.
½ODFLŔUBQUBOCŔSB[TÚ[FEFMŔN#ŔS
eğitimci ve “dünyayı ezbere haritalama” programının yaratıcısı, çocuk kitapları yazarı olan David Smith, uzun
yıllara dayanan çalışmasında büyük bir
ideale hizmet ediyor. Dünyayı bir köy
olarak kurgularken, gerçek rakamlardan, oranlardan, istatistiklerden yola
çıkarak ve elbette bir ölçek kullanarak,
devasa gerçeği kavranabilir bir düzeyde sunuyor, anlaşılır kılıyor. Kitabında
 LŔʰŔMŔL CŔS LÚZ LVSVZPS #V LÚZEF
yaşayan her bir kişi, gerçek dünyadaki
 NŔMZPO LŔʰŔZŔ UFNTŔM FEŔZPS #ÚZMFlikle köyde, gerçek anlamda dünya nüGVTV  NŔMZBS UFNTŔMFEŔMNŔʰPMVZPS
Sonra, her bir sayfada köye çeşitli açılardan yaklaşarak, sayılarla bugünün
fotoğrafını çekiyor yazar. Geçmiş on
yıllar, yüz yıllar ile kıyasladığı, gelecek
yıllara dair öngörülerde bulunduğu anlarda, ne kadar hızlı olduğumuzu görebiliyoruz; ne kadar hızla çoğaldığımızı,
ne kadar hızla tükettiğimiz, öte yandan
ne kadar büyük bir hızla yaşlı bir dünya
nüfusuna evrildiğimizi.
Kitapta, küresel köyde
hangi milliyetlerden
insanların yaşadığı,
bu insanların

hangi dilleri konuştuğu, hangi dinlere
inandığı, ne yiyip içtiği, ne kadarının
okula gittiği, ne kadarının çalıştığı, ne
kadarının meslek sahibi olduğu hâlde
ÎBMʰ B NBEʓ  LBÎOO LBÎ QBSB LBzandığı, bugünkü koşullarda asgari
kaç para kazanılması gerektiği, köyün
ne kadarının temiz hava ve suya ulaşabildiği gibi, çıplak bir şekilde karşılaştığımız vakit bizim bile baş etmekte
zorlanacağımız bilgiler bulunuyor.
Şimdi, çocuğunuza bu kitabı okurken
mesela, paranın paylaşımıyla ilgili şu
CŔMHŔZŔ BLUBSEO[ iEğer köydeki tüm
para herkese eşit olarak paylaştırılsaydı
kişi başına yılda 12 bin 500 dolar düşerdi. Ancak Küresel Köy’de para eşit
olarak paylaştırılmıyor. En zengin 10
kişi, köyün tüm gelirinin yüzde 85’ine
sahip. Her biri yılda 87 bin 500 dolardan daha fazla kazanıyor. En fakir 10
kişi günde 2 dolardan az kazanıyor.
Geride kalan 80 kişinin kazancıysa bu
ikisi arasında değişkenlik gösteriyor.”
Tam isyana teşvik eden bir bilgi, değil
mi? Bu duyguyu, kitabın hemen her
sayfasında yaşıyorsunuz. Kaynakların
eşit paylaştırılması hâlinde dünyanın
nasıl bir köy olabileceğini görüyorsunuz. Yetişkinlerin uyum sağladığı,
alıştığı, artık görmez olduğu gerçekler,
bir çocuğa okunduğunda işler o kadar
kolay olmayabilir.
Yazarın bu çalışmayı gerçekleştirirken amacı netmiş. Dünyayı tanımak,
anlamak elbette onu
korumanın birinci
şartı. Komşularımız
kimler ve onlar hangi koşullarda yaşıyorlar? Temiz içme
suyu, temiz hava
ve besin kaynakları
tükendiğinde bundan
kim sorumlu olacak? O
hâlde bugünden kalkarak neler yapmalıyız? Yazarın dünyayı
tanımak için çeşitli
oyun önerilerini

sıraladığı sayfalarda, çok kritik bir
DàNMFTŔ WBS iDünyayı ve dünyada
yaşayan insanları öğrenirken yanıtları
doğru bilgilere göre değil, olası bilgilere
göre vermek gerekir. Ayrıca, yanıtı kesin
olarak bilinmeyen sorular düşünün. Bu
sorular üzerine tartışmak, çocuklara
bir yurttaşın nasıl düşünmesi gerektiğini göstermek açısından çok yararlı bir
yöntemdir.”
DÜNYA BİLİNCİ OLUŞTURMAK
Buradan, yazının başına dönebiliSŔ[5àSLŔZFMŔPLVSŔÎŔOV[BL ÎPLV[BL
bir mantığı var kitabın. Kaldı ki, içinde
yaşadığımız mahalleyi dahi tanıdığıN[EBO FNŔO EFʓŔMŔN 5àN LBWSBNlar sürekli birbirine dolanıyor, dost ve
düşman ikiliği üzerinden bir düşünme
QSBUŔʓŔNŔ[ WBS WF BZSDB FO B[OEBO
CŔ[ŔN[BNBON[EB DPʓSBGZBEFSTMFSŔ
ÎPLTLDHFÎFSEŔ
Ama açıkçası bu kitap bir nimet.
Kitabın çevirmeni Alkım Özalp, aynı
zamanda sosyoloji eğitimi aldığı için
onun açısından da ilginç bir çeviri
deneyimi olduğunu varsayıyorum.
Sonuç olarak, Dünya Bir Köy Olsaydı dünya bilincinin gelişmesi için yapabileceklerimiz olduğunu gösteren,
gelecek kuşaklardan beklentisi olan,
onları umutla yetiştirmeyi öneren
incelikli bir çalışma.
Dünya Bir Köy Olsaydı
David J. Smith
3FTŔNMFZFO4IFMBHI"SNTUSPOH
±FWŔSFO"MLN½[BMQ
,SN[,FEŔ:BZOMBS TBZGB

ÇOK ÖZEL BİR
KOLEKSİYON!
ÇOCUK EDEBİYATI ALANININ
EN SAYGIN ÖDÜLLERİNDEN
NEWBERRY MADALYASI KAZANMIŞ,
KLASİKLER ARASINA GİRMİŞ
KİTAPLAR…

MAVİ YUNUSLAR ADASI
Scott O’Dell

DÜNYANIN EN TUHAF
OYUNU
Ellen Raskin

TATLI BİR İHTİYAR
E. L. Konigsburg

www.epsilonyayinevi.com
T 0(212) 294 46 00 (pbx)
TIKLAYIN, ALIN... kitap365.com

/EpsilonYayinevi

/EpsilonYayinevi

Kitap içi
Hayır diyebilmek...
Korkularımız esaretimizdir ve onlarla yüzleşmenin yolu insanın kendine güven kazanmasından
geçer. Çekingenlik ve sosyal korkudan kurtuluş, özgüven kazanma üzerine macera dolu fantastik
bir roman.
“O iğrenç şeyi yemeyeceksin herIBMEF½[HFw
Özge elindeki kahverengileşmiş
patateslere baktı.
Gerçekten de yenecek gibi değildi
ama daha önceki günlerde aldıkları
da bunlardan farklı değildi ki. Kantinci her zaman ona kenarda beklettiği sandviçlerden verirdi zaten. Özge
de hiç ses çıkarmadan alır, yemeye
çalışırdı.
Yine de arkadaşına bunun farkında
değilmiş gibi davranmayı tercih etti.
“Neden? Nesi var ki?”
“Bir benimkine bak, bir de şunlara... Patatesler yanmış, üstelik buz gibi.
Sandviç de eminim bayattır. Meyve
suyuna bakayım… Tahmin etmiştim.
Buna da soğuk içecek demek için bin
şahit lazım.”
Özge, gözleri öfke kıvılcımları
saçan arkadaşına hayranlıkla baktı.
Kızıl, dümdüz ışıltılı saçlarının bir
yansıması gibi yüzüne serpiştirilmiş
çilleri, yuvarlak çerçeveli gözlüklerinin arkasından bakan yeşil gözleri ve
ufak tefek bedeniyle kendisinden ne
denli farklıydı.
“Boş ver…” dedi omzunu silkerek.
“Benim için yeni bir durum değil ki
bu. Hadi gel, voleybol maçını izleyelim.”
“Ver şunları bana.”
“Melis, lütfen…”
Melis arkadaşının itirazını duymadı bile. Kendi elindekileri kantinin
önündeki banka bırakıverdi. Sandviçi
ve meyve suyunu arkadaşının elinden kaptığı gibi kantine koştu. Özge de
arkasından…
Melis elindeki sandviç bozuntusunu öğle teneffüsünün kalabalığından
bunalmış haldeki kantincinin burnuna
dayadı.



“Bunu herhalde çöpe atacaktınız.
Yanlışlıkla arkadaşıma vermişsiniz,”
dedi seyrek saçlı, gözlüklü adama.
Adam, gözlüklerinin üzerinden
bir Melis’e bir de sandviçe baktıktan
sonra, “Ah, özür dilerim,” dedi. “Çok
yoğun olunca böyle yanlışlıklar oluyor
işte. Hemen yenisini hazırlıyorum.”
“Şu meyve suyunu da vereyim.
Çay bile bundan daha soğuktur.”
Kantincinin yardımcısı genç kız,
utangaç bir gülümsemeyle meyve suyunu aldı ve buzdolabından yeni bir
tane çıkarıp uzattı.
“Gördün mü?” diye fısıldadı Melis,
Özge’ye dönüp. “Nasıl da özür diledi. Midene yazık değil mi senin?
Bedavaya mı alıyorsun? Hem bunu
sen söyleyemez miydin sanki?”
“Ben söylesem değiştirmezdi ki.
Her seferinde böyle veriyor. Sürekli
kavga mı edeceğim?”
“Sana sürekli kavga et diyen yok.
Hatta kavga et diyen bile yok. Az önce
benim söylediklerimi sen söyleyeceksin. Yalnızca bir kez… Sonra gerekiyorsa kavga edeceksin, ki gerekmeyeceğinden eminim.”
Sesini çıkarmadı Özge. Melis haklıydı haklı olmasına da, onun dediklerini yapmaya yürek isterdi. O yürek de
Özge’de yoktu.
Hiç üşenmeden yeniden kızarttığı
patatesleri sosisli sandviçin içine yerleştirmekte olan kantincinin yüzüne
çekinerek baktı. Bir daha Melis olmadan kantinden alışveriş yapmamaya
karar verdi. Çünkü adam bu yapılana
kesinlikle kızmış olmalıydı. Belli ki
Melis’ten korktuğundan sesini çıkarmamıştı. Özge’yi yalnız bulacak olursa
bunu kesinlikle ödetirdi.
Okulun spor salonunda bir kenara
oturmuş, bir yandan yemeklerini yiyip

diğer yandan maçı izlerlerken Melis’in
eleştirileri bitmek bilmiyordu.
“Senin neyin var anlayamıyorum.
Niçin her şeye evet demek zorunda
olduğunu düşünüyorsun?”
“Sorun istemiyorum.”
“Peki böyle yaptığında sorunsuz
yaşıyor musun?”
“İçim rahat…”
“Başkaları üzülmesin diye kendini
üzmeyi tercih ediyorsun. Hayatında
hiçbir şeye itiraz ettin mi sen?”
“Hatırlamıyorum.”
“Hatırlamazsın tabii. Bence hayır
kelimesi senin ağzından hiç çıkmamıştır. Yuvadan beri arkadaşız. Ben
hiç duymadım.”
Özge arkadaşının son sözlerini
duymadı bile. Tırnaklarını kemirerek
sahayı işaret ederken yüzü de hemencecik pembeleşmişti.
“Bak, servis atıyor.”
Melis, Özge’nin kimden bahsettiğini anlayamadı önce. Sonra servis
atan çocuğa baktı.
Sihirli Yüzük
Zehra Tapunç
5VEFN:BZOMBS TBZGB
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Renklerin kardeşliği

Şeref BİLSEL

Yirmi dokuz yazarın ortak çalışmasıyla
masıyla ortaya çıkan ve evrensel duygularla kaleme alınmış
yunca Renkler, özlemini çektiğimiz barış ortamına çağırıyor hepimizi.
metinlerden oluşan Yol Boyunca
Bunu yaparken, barışa
farklılıkların kabulünden geçtiğinin altını çiziyor.
ş giden yolun farklılıkl

Başkaları olmasaydı biz olur muyduk? Kendimize dışarıdan bbakma şansı bulabilir miydik bize benzemeyenlerin
olmadığı bir dünyada? Özellikle
rin olmadığ
son
n yyıllarda en çok kullanılan sözcüklerden birinin “öteki” olması gündelik
hayatımızın ne yöne evrildiğini göstermesi bakımından oldukça ilginç.
Ülkelerin dinç kalmak için kendilerine
düşman yarattığı, aynı sokakta oturanların birbirine selam vermediği, aynı
apartmanın farklı katlarında yaşayanların birbirini tanımadığı bir dünyada
“öteki”nin gündemde olması şaşırtıcı
değil. Oysa biz insanlar başkalarıyla tamamlanıyoruz. Derimizin rengi,
dilimizin dokusu, coğrafyamızın özellikleri farklı olsa da evrensel anlamda
bizi birbirimize yaklaştıran özelliklerimiz birbirinden çok farklı değil.
AÇILIŞI ŞİİR YAPIYOR
Barışa en çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemde Yol Boyunca Renkler’i
okudum. Gönüllülük esasına dayanan
bir ekip çalışmasının verimi olarak
okurla buluşmuş kitap. Dünyadaki
bütün renklerden, kimseye ait olmayan, herkese aynı mesafeden bakan bir
gökkuşağı oluşturmak için yola çıkan,
edebiyat/sanat ortamının farklı disiplinlerine mensup insanların yazılarından oluşuyor Yol Boyunca Renkler.
Kitabı ortaya çıkaran “projenin” ilk
BEN  ZMOB EBZBOZPS ;BNBOla olgunlaşarak, ana temaya uygun
metinlerle buluşarak tamamlanmış.
Keşke, hayatımıza son dönemde zerk
edilen ve mekanik, ticari bir koku

taşıyan “proje” sözcüğütaş
nü ççocukların dünyasınEBOV[BLUVUBCŔMTFL
EBOV[
Kitap, şair/yazar
ş
Ahmet
(àOCBʰO i'BSL
i'BSL /Fw BEM ʰŔŔSŔZle açılıyor. Günbaş’ın
Günba
şiiri Orhan
Veli’nin “Kuyruklu Şiir”indeki sokedisine
kak kedisiyle ciğercinin
ciğerc
taşıyor, fakat o şiirin
göndermeler ta
bıraktığı
boş bırakt
ğ bir alanı da dolduruyor,
çünkü kendi kedisinin üzerine titreyip
çünk
dışarıdan geleni kovalayan bir özne
etrafında oluşturulmuş. Kitaba önsöz
olmuş bu şiir.
DÜNYA BÜYÜK BİR CÜMLE İSE
Kitaptaki metinlerin çoğu, farklılıklardan doğan mesafeyi ironik
biçimde eleştiriyor. Kitapta yirmi dokuz imzanın ürünlerine yer verilmiş.
Metinlerin tamamına yakını evrensel
duygulardan hareketle kaleme alınmış. Aynı tema etrafında gelişmiş bir
atölye çalışmasının verimleri gibi. Bir
elin bütün parmakları birbirinden
farklı olsa da aynı gövdeye bağlıdır
bütün parmaklar. Bir parmağın acısını hepsi duyar. Aralarında sen-ben
kavgası olmaz, bir bütünü tamamlarlar, renklerin gökkuşağını tamamlayıp
ortaya çıkarması gibi.
Bazıları didaktik özellikler gösterse
de, metinlerin çoğu fark ettirmeden
bizi kendine çekiyor ve derdini ustalıkla ortaya koyuyor. Yazarlar arasında
adını ilk kez duyduğumuz isimlerin
ZBO CBʰOEB CŔMŔOEŔL ŔTŔNMFS EF WBS
Ayla Kutlu, Hidayet Karakuş, Hüseyin
Yurttaş, Muzaffer İzgü, Ahmet Günbaş, Erol Büyükmeriç, Mavisel Yener,
Aytül Akal, Melek Özlem Sezer… Bazı
metinlerin yazarları aramızda değil
ama yazdıkları onların hayatta olmasıOTBʓMZPS3GBU*MHB[ #ŔMHŔO"EBMCV
isimlerden.
Projeyi hayata geçiren Aytül Akal,
kitabın önsözünde düşüncelerini şöyle
ŔGBEFFEŔZPSi:PM#PZVODB3FOLMFSile
çocuklarımıza farklılıkların zenginliğini örneklemek ve kendimizden farklı

ɗZJ,JUBQt±PDVL,JUBQMʓt4BZt0DBL

olanın da aynen bizim gibi Dünya gezegeninin üzerinde var olmaya hakkı olduğunu hatırlatmak istedik.” Bu görüşlere herkes samimiyetle katılabilseydi
gerek ülkemizde gerekse dünyada
ortaya çıkan kavgaların, kargaşaların,
savaşların nedenleri ortadan kalkmış
olurdu. Şöyle bir düşününce, ülkemizEF ŔOTBO IBLMBSOB EBŔS GBŔMŔ NFÎIVM
cinayetler, şiddet, taciz, tecavüz, düşünce özgürlüğü ve anadili kullanma
IBLLŔIMBMMFSŔWT PSUBZBÎLBOCàUàO
şiddet biçimlerinin temelinde erk sahiplerinin, birilerini ötekileştirme gaySFUŔOŔOZBUUʓOHÚSàSà[4POVÎiCŔ[den olan” ve “olmayan” diye başlayan
tasniflerin sokağa yansıması...
Nasıl ki bir ağacın farklı dalları
aynı gövdeye bağlıysa, aynı toprağa
uzanıyorsa kökleri, insanları da böyle
eşitleyen duygular var. Dünyayı büyük
bir cümle olarak düşünürsek, herkes
bir ucundan tutup –kimisi bir harf,
kimisi bir öge, bir fiil, özne vs.– bu
cümleyi hepimize ait kılmanın yolunu aramalı. Yol Boyunca Renkler bu
duyguyu, birlikteliği, farksızlığı işaret
ediyor. Kitabı okuyup bitirince yanı
başımızda Nâzım’ın “Davet”i beliriyor
WFPOVOIBTSFUŔ
“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür/
ve bir orman gibi kardeşçesine...”
Yol Boyunca Renkler
Kolektif
%FSMFZFO"ZUàM"LBM
$BO±PDVL:BZOMBS TBZGB



Nasıl çıkar karanlıklar
aydınlığa?

Ecem Nida DİNÇTÜRK

Çocuk edebiyatının genç yazarlarında
yazarlarından Seran Demiral’ın yeni romanı Parmak Uçları, bir engel ile
yaşamaya, bir en
enge
g lliye “korkmadan” yaklaşmaya ve gençliğin sancılarını olabildiğince az hasarla
engelliye
atlatmaya dair özgüven
özg
zggüven aşılayan bir roman.
rom

İlkgençliğin
İlkg
İl
kkgençliğin
en
sancıları,
vü
vücuttaki
vüc
ve duygulardaki sarsıcı değişim, kafaya
takılan boydan büyük
meseleler… Ergenlik, aciz
insan evladının şu hayattaBiti-ki en büyük
büyyük sınavlarından biri… Biti
gibi
şi, tünelin
tüne
tü
n li
lin sonunda görünen ışık gib
bi
Zira
sıkınferahlık
ıkk ve
ve huzur
h zur demek... Zir
hu
ra sı
sıkı
kın
n
tıların geride kalması
kal
alma
ması
sı bir
bir yana,
yan yolda
öğrenilen
o malum
öğreni
nilen kıymetli bilgilerle
bil
UàOFMEFO
  ZFOŔL CBʰUàOFM
MEFO ÎÎLUʓO[EB
L
ladığınızı düşündüğünüz hayatla belad
raberliği yakalamış, hatta biraz daha
sabırlıysanız liderliği ele geçirmiş bile
olabilirsiniz.
İLKGENÇLİĞİN DURAKLARI
Parmak Uçları’nda ilkgençliğin
tüm duraklarına tek tek uğrayan Seran Demiral, aslında gençlik kelimesinin yanına hiç yakışmayan sancılı
hâlleri kabuk kabuk soyarken, alışılmış bir hikâyeden fazlasını vaat ediyor. Biri doğuştan, diğeri sonradan
görme engelli olan iki genç adamın
hayatına “ışık” tutarken, bir yandan bu
durumun bir gencin hayatında nasıl



diğer yandan mevzu
tezahür ettiğini,
e
bahis sancılı
sanc hâlin, onların huzurlu
dünyasında nasıl çözülüverdiğini
dünya
gözler önüne seriyor. Seran
gö
Demiral, sırf bu detaylarlla dahi keyifli bir bilgelik
öyküsü sunuyor.
öy
İsmiyle müsemma
başkarakterimiz
*ʰL ZBʰŔUŔCBSŔZMF
kendini dünyanın
en talihsiz insanı
olarak gören, yaşıto
lları arasındaki en
huzursuz rruhlardan
u lardan biri.
uh
b Hayata dair
biri dıen büyük problemlerinden
problemleri
göründüğü iken, bekşarıdan nasıl
nası
sıll göründüğ
hayatına
lenmedik bir
bir karşılaşmayla
karşılaşma
%PʓBO
TàSFEF *ʰLB CBNHŔSFO %PʓB
BO
O LTB TàSFEF
ufuklar
onun malum
başka ufuk
kla
lar açıyor ve on
sürecini
aydınlanmageçiş süreci
cini sessiz bir ay
ya dönüştürüyor.
dönüş
üşttürüyor. Gözleri doğuştan
görmeyen
görmey
yen Doğan, görünün yetersiz
kaldığı
takaldığ
ğı hâlleri ortaya koyarken,
koyark
hayyüllerin
hayy
yyü
üllerin ve hislerin kkıymetini anlatıyor.
latı
la
tıyor. Doğan’ın
Doğan’ açtığı yolda ilerleyen
*ʰLEBÎPLHFÎNFEFOTBʓMLMHÚ[MFSF
*ʰL
E
rağmen körleşmiş bir birey olmaktan
sıyrılıyor, dinginleşiyor ve çeki düzen
verdiği hayatının olabildiğince tadını
çıkartmaya uğraşıyor.
#V TSBEB *ʰLO HÚ[àOàO POEBO
başkasını görmediği Mert için de oldukça zorlu bir süreç işlemeye başlıyor. Bir hastalık nedeniyle görme
yetisini yitiren Mert, alışık olmadığı
bu karanlığa ilk adımlarını atarken,
FMŔOEFOUVUBO%PʓBOWF*ʰLOWBSMʓ
sayesinde, “yeniden doğduğu” hayatına uyum sağlamaya çalışıyor. Çok
geçmeden Doğan ve Mert, gözlerinin
ZFSŔOŔ BMBO QBSNBL VÎMBS ŔMF *ʰLO
bakıp da göremediği şeylerin tarifi
PMVWFSŔZPS *ʰL ŔTF HÚ[MF HÚSNFL HFreken durumlarda Mert ile Doğan’ın
gözü… Bu imrenilesi üçlü, çok geçmeden seslerin rengini, dokuların tadını,

duyguların kokusunu keşfeden bütünleşik bir sinestezi yakalıyor ve keşfediZPS“Ayrımların, hiyerarşinin olmadığı
aydınlık bir yerin hayali, karanlığın
tam da içinden geçiyordu belli ki.”
Parmak Uçları, bir engel ile yaşamaya, bir engelliye “korkmadan”
yaklaşmaya ve gençliğin sancılarını
olabildiğince az hasarla atlatmaya dair
özgüven aşılayan bir roman. Bunun
yanında kendini keşfetmeye, aile yapısına, arkadaşlık ilişkilerine, ilk aşkın
heyecanına, bireyin kendi doğrusunu
bulmak adına giriştiği ya da girişmesi
gerektiği çatışmalara değindiği için de
kıymetli.
Genç yaşına rağmen çocuk edebiyatına önemli katkılarda bulunan
Seran Demiral, dingin kalemiyle bir
romandan ziyade abla nasihati kadar sıcak bir iyileşme rehberi sunuyor
okuruna. Hem maddi hem de manevi
karanlıkların aydınlığa ulaşan yollarını tarif ederken de ister istemez büyük
usta Nazım Hikmet’in “Kerem Gibi” şiirindeki o cânım mısraları anımsatıyor.
Parmak Uçları, insana kendini iyi hissettiren, umudun bir yerlerde hâlâ yeşil
olduğunu fısıldayan romanlardan...
Parmak Uçları
Seran Demiral
5VEFN:BZOMBS TBZGB
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Ölümcül bir oyun

Yankı ENKİ

Ellen Raskin’in Newbery ödüllü kitabı Dünyanın En Tuhaf Oyunu, tansiyonu sonuna kadar
düşmeyen, polisiye türüne yakın bir roman. Zengin işadamı Westing’in ölümünden sonra
varisleri arasında başlattığı oyuna katılmak isteyenleri heyecanlı bir öykü bekliyor.
Dünyanın En Tuhaf Oyunu, ilk
PMBSBL EF ZBZNMBONʰ WF FSUFTŔ
yıl ünlü Newbery ödülüne değer bulunmuş bir roman. Yalın ve akıcı bir
öyküye sahne olan roman, “genç yetişkin” denilen yaş grubuna hitap etmekle birlikte, sadece genç yetişkinlerin
değil, daha geniş bir yaş aralığındaki
okurların da keyifle okuyabileceği nitelikte. Konu her ne kadar yetişkinlerin dünyasında gizemli bir ölümün
aydınlatılması olsa da, bu süreç adeta
bir oyuna dönüşüyor ve üstüne kahramanlarımızdan biri Turtle adında
ZBʰOEBCŔSHFOÎL[PMEVʓVŔÎŔOLŔtap aynı zamanda bir gençlik romanı

havası da taşıyor. Romanın 9MZMMBSda bir televizyon filmine uyarlanmış
olduğunu da ayrıca belirtelim.
UFÚMFO"NFSŔLBMZB[BS&MMFO
Raskin’in son romanı olan Dünyanın
En Tuhaf Oyunu’nun polisiye türüne
yakın bir roman ya da gerilimi hafifletilmiş gizemli bir macera romanı olduğunu da söyleyebiliriz. Kitapta, miSBTÎMBSOBNŔMZPOEPMBSWBBUFEFO
Samuel W. Westing’in düzenlediği bir
“Katil kim?” yarışmasına tanık oluyoruz. Altmış beş yaşında ölen zengin
işadamı Westing, vasiyetinde on altı
kişiyi bir araya getiriyor ve onlardan
çiftler hâlinde gruplara ayrılıp kendisini öldüren kişiyi bulmalarını istiyor.
şu sözler roWesting’in vasiyetindeki
va
heyecan dolu macerasını başmanın heyeca
MBUZPS iBen, Samuel W. Westing….
doğal sebeplerden
ölümüm kesinlikle
kesin
benden alındı –
olmamıştır. Hayatım
H
içinizden biri tarafından!”
KATİL KİM?
oyunu” başlıyor.
Böylece “Westing
“W
her meslekten insan var
Her yaştan, h
bu
u on altı kişi arasında. Elbette kahramanlarımızın hepsi birbirinden şüpbu arada okur da sürekli
heleniyor ve b
şüphe içinde kalıyor. Romanın finalitam da böyle bir kitaptan
ne gelince, ta
bekleyebileceğimiz bir sürprizle karbekleyebileceğ
şılaşıyoruz. Tabii kitabı okurken
şılaşıyor
oyuna katılıp, ipuçlarını takip
oyun
ederek olayı çözmeyi heed
nüz başaramamışsak…
n
Çiftler hâlinde çalışan yarışmacı varisler Samuel Westing’in ölümünün
mue
ardındaki sır perdesini araardın
lamaya uğraşa dursun, macelamay
ranın akışında bombalama,
hırsızlık gibi olaylar da
hır
yyaşanıyor. Bununla birllikte başkahramanımız
Turtle’ın rehberliğinde
T
ilerleyen macera, kurgu
ffazla dağılmadan nihayyete eriyor. Dünyanın En
Tuhaf Oyunu’nun neden

ödüllü bir roman olduğunu, kitap bittiğinde dahB ŔZŔ BOMZPSV[ )FS CŔSŔ
önemli rol üstelenen onca kahramanın bir arada bulunduğu bir macerayı
kurgulayıp kaleme almak bir hayli zor
olsa gerek.
BU İSİMLERE DİKKAT EDİN!
Mirasçıların dikkatle takip edilmesi gereken ilişkilerine geniş yer veren
bölümleri ağırdan almak gerekse de
son birkaç bölüm bir çırpıda okunuyor. Ne de olsa, kitabın sonuna doğru, kahramanımız Turtle ile beraber
biz de birer dedektife dönüşüyoruz ve
Sam Westing’in nasıl öldüğünü, bu on
altı kişinin neden ve nasıl seçildiğini,
kimlerin düzenbaz kimlerin iyi niyetli
olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Romanda da vurgulandığı üzere, hikâye
bir noktadan sonra adeta satranç oyununa dönüşüyor; ancak bir sonraki
adımı kurgulayabilenlerin kazandığı
satranç oyununa…
Birçok ipucu verilebilir bu romandaki sır perdesiyle ilgili, ama kitabı
okuyacak olanların heyecanını da kaçırmadan şu isimlere bir dikkat çekelim
ÚODFEFO 4BNVFM 8 8FTUŔOH  4BOEZ
McSouthers, Barney Northrup. Romanın final perdesi aralandığında her
şey aydınlanacak ama siz bu isimlere
dikkat ederek okumaya başlayın…
Dünyanın En Tuhaf Oyunu
Ellen Raskin
±FWŔSFO:BTFNŔO#BMLBOD
&QTŔMPO:BZOMBS TBZGB

Seyyar lokanta ile
yolculuk

Mehmet ATİLLA

Yeni Zelandalı yazar Barbara Else’in Tehlikeli Yolculuk kitabı, adı üzerinde bir macera hikâyesi
anlatıyor. Distopik bir anlatıya yakın duran kitap umut, cesaret, direnç gibi olumlu özellikleri
pekiştirip döneklik, yalancılık, ikiyüzlülük gibi olumsuzlukları masaya yatırıyor.
1BVMP$PFMIPOVOBLUBSEʓOBHÚSF 
Jorge Luis Borges anlatılacak yalnızca
EÚSU IŔLÉZF PMEVʓVOV TÚZMFNŔʰ ŔLŔ
kişi arasındaki aşk, üç kişi arasındaki
aşk, güç savaşı ve yolculuk... Yeni Zelandalı yazar Barbara Else’in Kırmızı
Kedi Yayınevi tarafından Tehlikeli Yolculuk adıyla yayımlanan romanı da bu
sözü doğrulayan kitaplardan biri. On
iki yaşında olmasına karşın, kurgunun
HFSFLMŔ LMEʓ CŔS OFEFOMF  ZBʰOEB
olduğu öne sürülen Jasper’ın denizlerde geçen serüvenlerini anlatan kitap,
sözü edilen anahtar hikâyelerden ikiTŔ HàÎ TBWBʰ WF ZPMDVMVL  à[FSŔOEFO
ilerliyor. Ayrıca distopik romanlara
yakın duran atmosferi ile okurun ilgisini diri tutmaya çalışıyor. Bu arada
ZB[BSO*##:OŔO0OVS-ŔTUFTŔOF
alındığını, ülkesinin saygın çocuk edebiyatı ödüllerine değer görüldüğünü
belirtmekte yarar var.
3PNBO 'POUBOZB,SBMMʓBEWFSŔlen kurgusal bir ülkede geçiyor. Yedi yıl
önce oluşan Büyük Kaza’nın ardından
bir kaos ortamına sürüklenen ülkede,
geçici hükümdarlık görevini yürüten
Leydi Gall haris ve acımasız bir kadın.
Üstelik “sihir” sözcüğünün kullanılmasını da yasaklamış. Jasper’ın babası
Dr. Ludlow ise onun emrinde çalışıyor.
Leydi Gall’ın, çocuklarına zarar vereceğini anlayan Dr. Ludlow çareyi kenti

terk etmekte buluyor. Mavi Kuğu adlı
gemiyle ailece kaçmaya karar veriyorlar. Ne ki limanda bir sürpriz yaşanıyor ve Jasper’ı rıhtımda bırakıp gidiyorlar. Tek başına kalan Jasper, kısa bir
bocalamanın ardından seyyar lokanta
olarak kullanılan daire biçimli bir gemiye sığınıyor. Kitabın özgün adının
Traveling Restaurant 4FZZBS-PLBOUB 
olmasının nedeni de bu zaten.
Lokantayı çalıştıran Dr. Rocket ve
Polly, Jasper’ın öyküsünü öğrenince
Mavi Kuğu’nun peşine düşmeye karar
veriyorlar. Böylece denizdeki serüven
başlıyor. İlk anda kurgusal bir boşluk
PMBSBLHÚ[FÎBSQBOWFZBʰOEBLŔCŔS
çocuğun ailesini bulmak için denize
açılan Dr. Rocket ile Polly’yi anlamakta zorlansak da sayfalar ilerledikçe
birinin Jasper’ın halası, diğerinin de
büyükbabası olduğunu öğreniyor ve
kitaba daha sıkı sarılıyoruz. Kahramanlarımız hem Leydi Gall’a yakalanmamak hem de Jasper’ın ailesini bulmak için oradan oraya savrulurken,
Büyük Kaza’nın ayrıntıları da bir bir
ortaya çıkıyor. Gerçek hükümdarın
aslında Jasper’ın öteki büyükbabası
olduğunu, ülkeyi yönetme görevinin
“sihirli” bazı özelliklere sahip olan
Kraliyet Ailesi bireylerinden Trump
dayıya, olmazsa Jasper’a, o da olmazsa
kardeşi Sibilla’ya kadar uzanabileceğini öğreniyoruz. Gelgelelim, akrabalık
ilişkilerinin sürprizli fakat hızlı anlatılmış olması, çocuklardan çok yetişkin okurlara haz verecek düzeyde. Bu
nedenle
nedenl
nle okur niteliği belli bir çizginin
altında
altınd
nda olan
o an çocukların bu ilişkileri
ol
çözümleyip
çözü
züm
mleyip keyif almaları zor.
Romanın son bölümlerinde kardeSibilla’yı
şi Sib
bil
illa’yı kurtarmayı başaran
Jasper, bir süre sonra ikiyüzlü Trump dayı ile Leydi
Gall’ın evlenmek

üzere olduklarını öğreniyor. Çabucak
hedef değiştirip düğünü önlemeye ve
Trump dayının kral, Leydi Gall’ın da
kraliçe olmasını engellemeye çalışıyor.
Kurgunun bu noktadan sonra fantastik
ögelere iyice yaslanması dikkat çekici.
Okurun çok sayıda olayla karşılaşıp bunların çözümlendiğini görmesi,
kendine özgü bir doyumu da yedeğinde getiriyor elbette. Bu tutum, kurgunun kimi eklem yerlerinde gevşeme
oluştursa da romanın masalsı havası
her türlü boşluğu doldurmaya uygun.
Türkçe çocuk edebiyatında eksikliği
hissedilen yardımcı karakter ve olay
cılızlığının çeviri edebiyatın kimi örneklerinde aşırıya kaçabildiğini görünce edebiyatta denge ögesinin önemini bir kez daha kavrıyoruz.
Barbara Else’in umut, cesaret, direnç, kendine güven gibi olumlu özellikleri pekiştirip döneklik, yalancılık,
ikiyüzlülük, çıkarcılık gibi olumsuzlukları yargılamaya kapı aralaması da
bir kazanım olarak değerlendirilmeli.
Oldukça renkli ve eğlenceli bir kapakla sunulan Tehlikeli Yolculuk bir başyapıt düzeyinde değil belki, fakat edebiyatla barışık çocukların ilgisini çekebilecek zenginlikteki içeriğiyle birçok
beklentiyi karşılamaya hazır.
Tehlikeli Yolculuk
Barbara Else
±FWŔSFO;FZOFQ&SUBO
,SN[,FEŔ:BZOMBS TBZGB
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2014’te iyi ki
CVOMBSPLVEVL
#JSZMHFSJEFCSBLQFHJSFSLFO 
her yıl yaptığımız gibi, geçen yılın
bir dökümünü çıkaralım dedik.
Okuduğumuz, tanıttığımız kitapları
gözden geçirdik ve “Bu kitapları iyi ki
PLVEVLwEFEJLMFSJNJ[JTJ[JOJÎJOCJSBSBZB
getirdik. Olur da gözümüzden kaçmış
olanlar vardır diye aynı soruyu yayıncı,
editör, yazar, kitapsever dostlarımıza da
ZÚOFMUUJLZMOOÎPDVLWFHFOÎMJL
kitapları veriminden işte bizim eleğimizin
üstünde kalanlar… “En iyi” sıfatını bu
alanda sevmediğimizi her fırsatta belirtsek
EFZJOFMFNFLUF[BSBSZPL#VOMBSCJ[JN
merceğimize takılan ve sizin de tekrar
dikkatinize sunmak istediğimiz “iyi
kitap”lar. Gözümüzden kaçan, elimizin
ermediği nicelerinin de olması bizi olsa
olsa mutlu eder…

OKUL ÖNCESİ
Vahşi Şeyler Ülkesinde
Maurice Sendak
Çeviren: Celâl Üster
Can Çocuk Yayınları / 48 sayfa
.BVSŔDF4FOEBLOŔMLLF[
yılında yayımlanmış olan eseri
Vahşi Şeyler Ülkesinde, aynı yıl
Amerika’da çocukları “vahşi olmaya”
özendirdiği gerekçesiyle sansüre
uğramış, bugünse artık klasikleşmiş
bir resimli çocuk kitabı. Yayımlandığı
yıldan bugüne her çağın çocuğunun



ilgisini çekmiş ve pek çok ödül almış
olan kitap, küçük Max’in öyküsünü
anlatıyor.

Balık Tutma Dersi

olan genç ve başarılı Parisli çizer
Emile Bravo ise çizgileriyle öyküye
can vermiş. Bu basit öykü uzun
yıllar üniversitelerde, okullarda
okutulmuş, ders kitaplarına girmiş.
“Yaşamak için mi çalışmalı, çalışmak
için mi yaşamalı?” ikilemine örnek
olarak sunulmuş. Kapitalizmin
insanları paranın esiri birer köleye
dönüştürmesine eleştiri olarak
okunmuş.

Harold ve Sihirli Tebeşir
Heinrich Böll
Uyarlayan: Bernard Friot
Resimleyen: Emile Bravo
Çeviren: Figen Müge Erel
Desen Yayınları / 40 sayfa
Heinrich Böll’ün bir kısa öyküsünden
uyarlanan Balık Tutma Dersi boyundan
büyük işler beceren bir kitap. Bernard
'SŔPU VTUBZB[BSOCVHà[FMÚZLàTàOà
büyük bir başarıyla sadeleştirmiş;
ünlü Spirou serisine de destek vermiş

Crocket
Johnson
Çeviren:
Kazım
Özdoğan
Gergedan
Yayınları
64 sayfa
$SPDLFUU
Johnson’ın
ilk kez

ɗZJ,JUBQt%PTZBt4BZt0DBL

ZMOEBZBZNMBOBOWFSFTŔNMŔ
çocuk kitapları arasında bir klasik
hâline gelen Harold ve Sihirli Tebeşir
adlı kitabı, küçük Harold’ın bir gece
ay ışığında yürüyüş yapmaya karar
vermesiyle başlıyor. Ama ay o gece
görünmüyor. Bunun üzerine Harold
sihirli tebeşiriyle bir ay çiziyor ve...
Kitap, her sayfada yeni bir sürprizle
karşılaşan okurun bir sonraki sayfada
ne olacağına dair merakını sonuna
kadar canlı tutuyor.

Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün
Philip C. Stead
Resimleyen: Erin E. Stead
Çeviren: Esin Uslu
Yapı Kredi Yayınları / 36 sayfa

Philip Stead’in yazıp Erin Stead’in
pastel renklerle can verdiği bol ödüllü
kitap Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün,
türdeşliği aşan karagün dostluğunu
anlatıyor. Bir hayvanat bahçesinde
hayvanlara bakıcılık yapan ama
onlara bakmakla kalmayıp içten
dostluğuyla onların ruhuna dokunan
yaşlı Amos bir gün hastalanınca bakın
OFMFSPMVZPS

Nokta
Peter H. Reynolds
Çeviren: Oya Alpar
Altın Kitaplar / 32 sayfa
Peter H. Reynolds’ın Nokta adlı
LŔUBCOEBOŔMIBNBMOBSBL EBO
CVZBOB&ZMàMàO6MVTMBSBSBT
Nokta Günü olarak kutlandığını
biliyor muydunuz? Reynolds cüssesi
küçük, meselesi büyük bu kitabında,
önce resme hiç yeteneği olmadığını
düşünen ve buna öfkelenen,
öğretmeninin teşvikiyle kâğıdın orta
yerine
resim
olsun diye
bir “nokta”
koyarak işe
başlayan ve
ertesi gün
aldığı övgü
ile cesaret

bulup, “Bu noktadan daha güzelini
yapabilirim,” diyerek yaratıcılık
yolculuğuna çıkan bir çocuğun
hikâyesini anlatıyor. Vashti’nin
kendi yaratım süreci deneyiminden
öğrendiklerini bir başka çocukla
paylaşma cömertliği ise rekabeti
baş tacı eden günümüz dünyasında
gelecek kuşaklar adına umut vaat
ediyor.

Yaşlı Oduncu ile Tilki
Hassan Amekan
Çeviren: İpek Şoran
Can Çocuk Yayınları / 32 sayfa
İranlı çocuk kitapları yazarı ve ressam
Hassan Amekan, Yaşlı Oduncu ile
Tilki’de, ormanda yaşayan yaşlı bir
oduncu ile orman hayvanları arasında
kurulan sıcacık dostluğu anlatıyor.
Öykü çok yalın ve bildik bir kurguya
dayanıyor aslında. Ormanda gezerken
aç bir tilkiyle karşılaşan yaşlı oduncu
hemen bir ateş yakıp ormanda
bulduklarını pişirerek tilkinin
karnını doyuruyor. Zaman içinde
ormanda yaşayan diğer hayvanlar da
oduncunun
kulübesine
gelip onunla
dostluk
kuruyor.
Gel zaman
git zaman,
ormanda
yaşayan
cüceler
geceleri
oduncuya musallat olunca, orman
hayvanları uykusuzluktan yorgun
düşüp hastalanan yaşlı dostlarının
imdadına koşuyor. Amekan’ın tabloyu
andıran resimleri, canlı mavileri ve
yeşilleri, bu güzel dostluk öyküsünü
sarıp sarmalıyor.

Mamut Yıkama Rehberi
Michelle Robinson
Resimleyen: Kate Hindley
Çeviren: Melike Hendek
Pearson Yayınları / 32 sayfa
Bilin bakalım bir mamut nasıl
yıkanır? Doğru, bir küvetin içinde...
Ama bu iş öyle sandığınız kadar kolay
EFʓŔM"ENBENOFZBQBDBʓO[
anlatan bir rehbere ihtiyacınız var.
Mamut Yıkama Rehberi bu ihtiyacınızı
giderecek bir kitap. Mamutu küvete
sokmak için kullanabileceğiniz beş
yöntemle başlayıp, banyo rutini içinde
yer alan, mamut losyonundan toynak

ɗZJ,JUBQt%PTZBt4BZt0DBL

kremine dek
hiçbir şeyin
atlanmadığı
dört dörtlük
bir başvuru
kaynağı.
Tabii
mamutlar
dışında
da banyo yapma konusunda zorluk
çıkaranlar olabilir ve kitap onların
banyo zamanlarına neşe katmak
amacıyla da kullanılabilir.

Fare Evi
Karina Schaapman
Çeviren: Chantal Hamelinck
Büyülü Fener Yayınları / 62 sayfa
Hollandalı
sanatçı Karina
Schaapman’ın
kendi hâlinde
bir mukavva
kutudan
yola çıkarak
başladığı,
ardından eski
kumaşlar ve
bilumum atık malzeme kullanarak
bezediği minik fare dünyasına
IPʰHFMEŔOŔ[Fare Evi dizisinin iki
kitabından ilki Sam ile Julia, diğeriyse
Sam ile Julia Tiyatroda adını taşıyor.
Schaapman her iki kitapta da,
ZBSBUUʓàÎCPZVUMV'BSF&WŔOŔOIFS
bir ayrıntısını hakkıyla sergileyecek
yetkinlikte fotoğraflar eşliğinde
birbirinden güzel, sadeliği oranında
etkili masallar anlatmış.

Küçük Eşek ve Yak’ın Doğum
Günü
Rindert Kromhout
Resimleyen: Annemarie Van
Haeringen
Çeviren: Gül Özlen
Can Çocuk Yayınları / 32 sayfa
Küçük Eşek, arkadaşı Yak’ın doğum
gününe davetlidir. Sevgili arkadaşına
götürmek için oyuncakçıda en sevdiği
oyuncak olan uçurtmayı seçer ama
sonra o
uçurtmadan
vazgeçmesi
hiç de kolay
olmaz. Bin
türlü numara
çevirir
uçurtmanın
kendisinde
kalması için,



fakat Küçük Eşek’in annesi bir adım
bile geri atmaz. Küçük çocukların en
sevilen oyuncaklar ve doğum günü
kutlamalarıyla ilgili yaşadığı bu can
alıcı sorun sürpriz bir sonla tatlıya
bağlanıyor. Rindert Kromhout’un
öyküsü güzel, Annemarie Van
Haeringen’in resimleri ise öyküye ayrı
bir boyut katıyor.

Bulut Kuş
Bai Bing
Resimleyen: Yu Rong
Çeviren: Yuan Zhang
Günışığı Kitaplığı / 32 sayfa

Bai Bing’in yazıp Yu Rong’un
geleneksel Çin kâğıt kesme sanatını
kullanarak resimlediği Bulut Kuş,
ormanda özgür yaşayan bir papağanın
iki çocukla tanışmasıyla başlıyor.
Papağanla dost olan çocuklar onu
daha rahat bir yuvaya yerleştirmek
için bir kafese koyuyor. Sevdiklerinin
iyi niyetiyle de olsa hayatındaki
bu değişim papağanın sessizliğe
gömülmesiyle sonuçlanıyor. Bizdeki
“Bülbülü altın kafese koymuşlar,
ah vatanım demiş!” sözünün Çin
kültüründeki karşılığı olan bu öyküde
papağan ancak kafesten kurtulup
ormanına geri döndükten sonra
mutluluğuna ve şarkılarına kavuşuyor.

SerChe – Onurlu Bir Kuş
Mempo Giardinelli
Resimleyen: Alejandro Agdamus
Çeviren: Zekine Sanchez Veiga
Notabene Yayınları, 32 sayfa
&SOFTUP$IF(VFWBSBOOIBZBUOEBO
esinlenerek
kaleme
alınan SerChe
simgesel bir
kuşdünyada
geçiyor.
Büyük ve
yırtıcı kuşların
zulmü altında
ezilen kuş
halkı, ufacık
cüssesine



rağmen haksızlıklar karşısında
TVTNBZBO4FS$IFOŔOTBWVOEVʓV
fikirlerden etkilenerek bir araya
geliyor. Hep birlikte üretip hakça
bölüşmenin, kimseye bağımlı
olmadan yaşayabilecek toplumsal bir
örgütlenmenin mümkün olduğunu
anlatan öykü, aynı zamanda bireyleri
ortadan kaldırmakla fikirleri yok
etmenin olanaksızlığına işaret ediyor.

Köprüyü Geçerken – Dev ile
Ayının Öyküsü
Heinz Janisch
Resimleyen: Helga Bansch
Çeviren: Serhat Yalçın
Yapı Kredi Yayınları / 32 sayfa
Kral ile Deniz, Futbol Rüyası ve
Bay Jaromir ve Çalınan Elmaslar
kitaplarıyla tanıdığımız Avusturyalı
yazar Heinz Janisch’in kaleme aldığı
Köprüyü Geçerken - Dev ile Ayının
Öyküsü hepimizin gayet iyi bildiği
bir masala, bir köprüde karşılaşan
iki keçi masalına bambaşka bir
yorum getiriyor. Bu öyküde iki
keçinin yerini bir dev ile ayı alıyor.
Kayalık bir arazide, derme çatma bir
köprüde karşılaşan bu iki heybetli
cüsse birbirine yol vermezse ne
olur? Çocuklara, kemikleşmiş kadim

tanımaanlamabilme
sürecinde
onu saran
toprakla,
yağmur ve
zamanla,
güneş
ve ayla,
ağaç ve yaprakla konuşuyor. Yaşama,
doğaya, varoluşa dair rüya gibi bir
öykü.

Uyku Canavarı
Maria Vago
Resimleyen: Anna Laura Cantone
Çeviren: Handan Sağlanmak
Final Kültür Sanat Yayınları / 32 sayfa

öğretilerin tersyüz edilebileceğini
göstermek istercesine kaleme alınmış
bu öykü yaratıcı, naif ve gülümseten
sonuyla, niyet edilirse her zaman
yapıcı bir çözüm bulunabileceğini
fısıldıyor kulağımıza.

Tüm çocukların ortak derdidir
zaman zaman uyuyamamak, özellikle
de yatağın altında ya da dolabın
içinde saklanmış olan canavarları
akla getirip uykuyu kurda kuşa yem
etmek. İşte Peter de bu uyuyamayan
çocuklardan. Artık odasındaki
seslerden mi dersiniz, yoksa
karanlıkta oluşan şekillerden mi, bir
türlü uyuyamıyor. Peter’in uyumasını
CFLMFZFO6ZLV$BOBWBSEBPOVO
bir türlü uykuya dalmadığını görüp
beklemekten sıkılıyor ve bir şeyler
yapmaya karar veriyor. Çocukları
korkularıyla barıştıracak, korkularına
yetişkinlerin rasyonel dünyasından
değil, çocuk dünyasından farklı bir
gözle bakmalarını sağlayacak bir kitap
Uyku Canavarı.

Tohumun Rüyası

Doni ve Arkadaşları

Nalan Özdemir Eren
Resimleyen: Sahar Bardaie
Sarıgaga Yayınları / 36 sayfa
Nalan Özdemir Eren’in sözcükleri,
Sahar Bardaie’nin çizimleriyle hayat
verdiği bu özgün çalışmada şiir gibi
bir metne, pastel renklerle bezenmiş
resimler ve yalın bir tasarım eşlik
ediyor. Öykü, toprağın koynunda
uyuyan, henüz filizlenmemiş bir
tohumun uyanışı ve kim olduğunu
sorgulamasıyla ilgili. Tohum, kendini

Borzoo Saryazdi
Resimleyen: Ali Mafakheri
Çeviren: Fulya Alikoç
Evrensel Yayınları / 24 sayfa
Doni ve Arkadaşları #PMPOZB
±PDVL,ŔUBQMBS'VBS:FOŔ6GVLMBS
Ödülü almış İran menşeli bir serinin
parçası… Çocuk edebiyatında
sık işlenen konulardan biri olan
arkadaşlığı, alışageldiğimizden
farklı ele alıyor bu küçük öykü. Bir
gün evlerinin kapısının önünde

ɗZJ,JUBQt%PTZBt4BZt0DBL

yapayalnız,
sıkıntı içinde
otururken bir
“merhaba”
ile dünyası
değişen
küçük Doni’yi
anlatıyor.
Tatlı bir
gülümsemeyle
başlayan
arkadaşlıklar,
arkadaşların arkadaşlarıyla çoğalıyor,
çoğaldıkça hem kitaptaki çocukların
hem de kitabı okuyan çocukların
yüzündeki gülümseme büyüyor.

Sözlük içine dünyayı konuk etmiş bir
kitap. Bin sözcük ve resimden oluşan
bu sözlük sayesinde çocuklar sadece
düşündüklerini ifade etme sürecinde
değil, yepyeni masallar kurma yolunda
da epey mesafe alabilirler. Sevimli
kediler ve kitabın çeşitli köşelerinde
karşımıza çıkan yaramaz fareler
eşliğinde ilerlerken karşılaşacağımız
CBʰMLMBSEBOCB[MBSʰVOMBSFWEFWF
bahçede, şehirde, sporlar ve hobiler,
çiftlikte, markette, dünyada neler var,
sayılar ve günler, neden yapılmış,
masal sözcükleri, yapabildiklerim,
hoşlandıklarım…

Fips Olanları Anlayamıyor
Jeanette Randerath
Resimleyen: Imke Sönnichsen
Çeviren: Arzu Tuncel Rollenhagen
Gergedan Yayınları / 32 sayfa
Fips Olanları Anlayamıyor, annesi
babası boşanınca arada kalmış bir
yavru köpeğin hikâyesini anlatıyor.
Yarı sosis yarı teriyer cinsi “kırma”
bir köpek
olan
'ŔQTŔO
annesiyle
babası
ayrılınca,
'ŔQTBOOF
babasının
kendi
yüzünden
ayrılmış olabileceği düşüncesiyle ve
birinin yanında olmakla diğerini
üzüyor olabileceği endişesiyle ne
annesinin ne de babasının yanında
huzur bulabiliyor. Ne var ki bir gün
'ŔQTHŔCŔiLSNBwCŔSLÚQFLPMBO
yaşlı Bruno kendi yaşamından örnek
WFSFSFL'ŔQTŔOLBZHMBSOBTPOWFSŔZPS

Çocuklar İçin Resimli Büyük
Sözlük
Mairi Mackinnon
Resimleyen: Kate Hindley
Remzi Kitabevi / 34 sayfa
Bin adet
sözcüğü güzel
resimlerle
anlatarak
küçük
okurları
kavramsal
dünyaya
davet eden
Çocuklar İçin
Resimli Büyük

Benim Annem Bir Goril
Frida Nilsson
Çeviren: Berna Topal
Habitus Kitap / 60 sayfa
İsveçli
ZB[BS'SŔEB
Nilsson,
Benim
Annem Bir
Goril’de
normlara
aykırı ama
birbirine
tencerekapak
misali uyan
CŔSŔLŔMŔZBSBUNʰÎPDVLZFUŔʰUŔSNF
yurdunda kalan dokuz yaşındaki
Jonna ile onu evlat edinen bir Goril.
Jonna’nın hayalini süsleyen “saçları
topuz yapılmış, mis gibi parfüm kokan
bir anne” yerine, sanayi bölgesindeki
hurdalıkta yaşayan, ikinci el eşya
satarak geçinen Goril çıkagelip evlat
ediniyor küçük kızı. Benim Annem Bir
Goril anti-otoriter çocuk yazınında
yerini sağlamlaştırmaya aday bir kitap.

Haydi Gel Hazine Bulalım

ÇOCUK
Babam ve Ben
Patrick Modiano
Resimleyen: Jean-Jacques Sempé
Çeviren: Sibel Çekmen
Tudem Yayınları / 96 sayfa
Bu yıl Nobel
Edebiyat
Ödülü’nü
alan Patrick
Modiano’nun
yazdığı ve
Pıtırcık
serisindeki
çizimleriyle
yıllardan
beri yediden
yetmişe pek
çoğumuzun gönlüne taht kurmuş
olan Jean-Jacques Sempé’nin
resimlediği Babam ve Ben, bir babakız ilişkisini merkeze alarak sakin,
duru bir öykü anlatıyor. Öykünün
BOMBUDT$BUIFSŔOF /FX:PSLUBCBMF
öğretmeni. Ama bizi otuz yıl önce
Paris’te küçük bir çocukken babasıyla
birlikte yaşadığı yıllara götürüyor.

ɗZJ,JUBQt%PTZBt4BZt0DBL

Janosch
Çeviren: Necdet Neydim
Kelime Yayınları / 48 sayfa
"TMŔTNŔ)PSTU&DLFSUPMBO
doğumlu Janosch, Almanya’nın en
àOMàÎPDVLLŔUBCZB[BSMBSOEBO
yılında yayımladığı Vaay, Panama Ne
Güzelmiş adlı kitabıyla Alman Çocuk
Edebiyatı ödülüne layık görülmüş.
Bu yıl, Janosh’un serinin devamı
OŔUFMŔʓŔOEFLBMFNFBMEʓLŔUBQMB
daha buluştuk. Janosh bu minimal
öykülerde, küçük anlatılarla sıradan
hayatların
içindeki
gerçek
ışıltıyı ortaya
çıkarıyor.
Dostluğun,
cömertliğin,
paylaşmanın,
merakın
önemini
vurguluyor;
kendini ve
başkalarını
olduğu gibi kabul etmenin, farklı
şeylerin peşine düşse de insanın
elindekinin kıymetini görebilmesinin
önemini anlatıyor.

Konuşan Köpek

Böcekler İçin İlkyardım Merkezi

Michael Rosen
Resimleyen: Tony Ross
Çeviren: Acar Erdoğan
Mavibulut Yayıncılık / 80 sayfa
Tuğçe ve
annesi bir
gün bir köpek
sahiplenmek
için barınağa
giderler.
Ancak bu
barınak
bildiğimiz
barınaklardan
biraz farklıdır.
Bu barınakta
gidip en sevimli, en sağlıklı ya da en
cins köpeği seçmek gibi bir şansınız
yoktur. Bu barınakta köpekler
kendileriyle yaşamak isteyen insanları
kendileri seçer. Onlarla görüşme
odasında bir mülakat yaparlar ve
eğer gözleri tutarsa tamam derler.
Hayvanlarla insanların ilişkisindeki
bildik insan merkezli hiyerarşiyi altüst
eden naif bir öykü bu. Zor bir konuyu
yalınlıkla anlatmayı başararak çocuk
edebiyatının yıldızlı pekiyilerinden
birini almayı hak ediyor.

Guido Sgardoli
Resimleyen: Andrea Rivola
Çeviren: Yelda Gürlek
Yapı Kredi Yayınları, 152 sayfa
Hayvanat Bahçesi Maceraları adlı çocuk
kitapları ve Var mısın? Yok musun? adlı
gençlik romanıyla tanıdığımız İtalyan
yazar Guido Sgardoli bu kez, insanın
diğer türlerle
olan ilişkisini
mizahi bir
dille irdeliyor.
Böcekler İçin
İlkyardım
Merkezi,
veteriner
hekim olan
Dario ile
küçük kızı
$BNŔMMBOO
başından geçenleri anlatıyor. Yazar,
$BNŔMMBLBSBLUFSŔà[FSŔOEFOiIBZBUB
saygı”nın insan türüyle sınırlı
kalmaması gereken evrensel bir kavram
olduğunun altını çizerken, türcülüğü ve
insan merkezciliği de eleştiriyor.

Şipşak Hikâyeler 1
Hayal Kurmak Yasak mı?
Bernard Friot
Çeviren: Tuvana Gülcan
Tudem Yayınları / 104 sayfa
'SBOT[ZB[BS#FSOBSE'SŔPUOVO
Şipşak Hikâyeler’i okunabilirlik,
akıcılık ve yoğunluk prensipleri
üzerine kurulu, hemen hemen şiir
kadar süzülmüş bir ya da iki sayfalık
“şipşak” metinlerden oluşuyor. Şipşak
Hikâyeler’in başlıca alametifarikasının,
neredeyse başladığı gibi bitmesi ve
dolayısıyla
çarpıcı
olması,
okuru sessiz
iki göz
olmaktan
çıkarıp
harekete
geçirmesi,
olumsuz
diye
nitelenen
kimi
duyguları
görmezden gelmemesi, yazarın lafı
eğip bükmeyen muzip üslubu olduğu
söylenebilir.
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Kuruyor’da
'PNCFMMF 
hayal ile
gerçek
arasındaki
sınırları önce
kaldırıyor,
sonra ustalıkla
yerine koyarak
okurunu
şaşırtıyor.
Kitabın
kahramanı Viktorya dünyanın dört
bir köşesinde birbirinden farklı
maceralara atılıyor. Ama sadece
IBZBMMFSŔOEF)FZIBU HFSÎFLZBʰBNEB
ise Viktorya’nın tek bir arkadaşı bile
yok ve tekdüze bir hayat yaşıyor.
Aile bağları, empati, güçlüklere
karşı koyma cesareti, olaylara
farklı bir gözle bakabilme yetisi ve
hayalgücünün kudreti gibi temalar
FUSBGOEBEPMBOBOOFGŔTCŔSÚZLà

Yalancılar Ülkesi

Gianni Rodari
Resimleyen: Sedat Girgin
Çeviren: Eren Cendey
Can Çocuk Yayınları / 208 sayfa
Mançalı Don Kişot
Dünyanın en tanınmış ve en iyi
Cervantes
çocuk kitabı yazarlarından Rodari,
Uyarlayan: Carlos Reviejo
Yalancılar Ülkesi’nde Gelsomino’nun
Resimleyen: Javier Zabala
öyküsünü anlatır. Gelsomino doğar
Çeviren: Tolga Tunç
doğmaz sıradışı bir çocuk olduğunu
Sarıgaga Yayınları / 24 sayfa
göstermiş ve dünyaya merhaba
$FSWBOUFTŔO
demek isterken büyük felaketlere
dört yüz yıllık
sebep olmuştur. İlk ağlayışı, doğduğu
bu yapıtı
köydeki herkesi uyandırmış, insanlar
bugüne değin
fabrikalara
defalarca çocuk
gitmelerini
kitabı olarak
söyleyen
uyarlandı.
sirenler çalıyor
Mançalı Don
diye vakitsiz
Kişot’un diğer
işe gitmiştir.
uyarlamalardan
Sesinin bu
ayrılan başlıca
sıradışı özelliği
özelliği ise
nedeniyle
QŔLUPHSBNM SFTŔNZB[MTFNCPMMà CŔS
hiçbir yerlerde
IŔLÉZFPMNBT#PMPHOB3BHB[[Ŕ
tutunamayan
En İyi Hikâye Kitabı Mansiyon
Ödülü’ne değer görülen bu kitap Don
Gelsomino
Kişot’un roman süresince seyreden
gide gide, herkesin her şeyin tersini
hayatının belli başlı kesitlerini
söylemek zorunda olduğu Yalancılar
özetleyip şiirsel bir dille aktarıyor.
Ülkesi’ne gelir. İnce ruhlu ve zeki
kahramanımızın başına bakalım
Viktorya Hayal Kuruyor
burada neler gelir?
Timothée de Fombelle
Resimleyen: François Place
Rico ve Oskar – Çalıntı Taş
Çeviren: Şilan Evirgen
Andreas Steinhöfel
Yapı Kredi Yayınları / 80 sayfa
Çeviren: Suzan Geridönmez
5ŔNPUIÏFEF'PNCelle’i Tobie
Tudem Yayınları / 280 sayfa
"OESFBT4UFŔOIÚGFMŔOUPQMBNEŔMF
Lolness ve Vango serilerinden
hatırlayacaksınız. Viktorya Hayal
çevrilen ve başta Uluslararası Alman

ɗZJ,JUBQt%PTZBt4BZt0DBL

Gençlik
Edebiyatı
Ödülü
olmak üzere
birbirinden
önemli
ödüller
kazanan Rico
ve Oskar
serisinin
üçüncü ve
son kitabı
çıktı. Çalıntı Taş’ta arka planda gene
heyecanlı bir polisiye macera akarken,
“derin yetenekli” Rico ölümle ve
matem hissiyle tanışıyor. Yazarın bu
seride başardığı pek çok şeyden biri
de Rico’ya taktığı “saflık gözlüğü”yle
araz, farklılık ve tuhaflıkların
arkasındaki insanı görmemizi, dahası
insanı insan yapanın araz, farklılık
ve tuhaflıkların toplamından başka
bir şey olmadığını hiç zorlanmadan
kabullenmemizi sağlaması.

En İyi Arkadaşım
Ute Wegmann
Resimleyen: Sabine Wilharm
Çeviren: Başak Toprakkaz
Kelime Yayınları / 176 sayfa
Ute
Wegmann’ın
En İyi
Arkadaşım
adlı kitabı,
küçükken
hastalandığı
için ailesi
tarafından
aşırı korunan
Ben’in,
BSLBEBʰ'SŔU[
sayesinde
ailesine rağmen sınırları aşmasını ve
hayata dokunma çabasını anlatıyor.
'SŔU[WF#FOŔOIŔLÉZFTŔBSLBEBʰML
üzerine düşünmek için güzel bir fırsat.

Ben Yalnız Ivan
Katherine Applegate
Çeviren: Petek Demir
Altın Kitaplar / 120 sayfa
%FNPLSBUŔL,POHP$VNIVSŔZFUŔOEF
doğduktan sonra bebekken
Amerika’ya getirilip büyütülmüş,
yetişkin hâle gelince de bir alışveriş
merkezine yakın bir gösteri alanında
UBNZMZBʰBNʰCŔSHPSŔMŔO *WBOO
gerçek yaşam öyküsü. Newbery
ödüllü romanın yazarı Katherine
"QQMFHBUF *WBOOHFSÎFLZBʰBNOEBO

esinlenmiş olsa da, kurmaca unsurlar
da kullanarak farklı bir lezzet katmış
anlattığı
öyküye.
Kitabın
en dikkat
çekici yönü,
hayvan
hakları
üzerinden
özgürlük ve
doğal yaşam
savunusu
yapması.

Çöplük
Andy Mulligan
Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları / 216 sayfa
Tüm eserlerinde yaşama farklı bir
açıdan bakmanın, okurlarına da bu
farklı açıdan baktırabilmenin peşinde
olan Andy Mulligan’ın üçüncü kitabı
Çöplük... Bir
çöplüğün
içinde,
çöplerle
hayatta
kalmaya
çalışan,
sadece karın
doyurmak
ve ertesi
güne hasta
uyanmamak
adına çöp
yığınlarına
dalan çocukların katman katman
açılan öyküsü bu. Bir atık diyarı olan
#FIBMBEBZBʰMBSOEBàÎÎPDVʓVO
hayat mücadelesini, sosyal eşitsizliğin
ve adaletsizliğin göz yakan ışığından
korkmadan anlatmış Mulligan.

Bir Pekin Ördeğinin Tam 15 Yıl
5 Ay Süren Yolculuğu
Vassilis Papatheodorou
Resimleyen: Petros Bouloumpasis
Çeviren: Fulya Koçak
Kelime Yayınları / 112 sayfa
Bir Pekin Ördeğinin Tam 15 Yıl 5 Ay
Süren Yolculuğu, Yunanistan’ın çocuk
edebiyatına kazandırdığı önemli bir
kitap. Yazar Vassilis Papatheodorou,
gerçek bir hikâyeden yola çıkarak
çok boyutlu dünya sorunlarını ele
aldığı bir öykü kurgulamış. Çin’de
kurulan ve plastik ördek imal eden
CŔSGBCSŔLBEBàSFUŔMNŔʰCŔOÚSEFʓŔO
gemiyle taşınması sırasında fırtına
çıkar ve tüm ördekler Çin Denizi’ne

ɗZJ,JUBQt%PTZBt4BZt0DBL

EBʓMS"SEOEBOZMCPZVODB
bu ördekler okyanus akıntılarına
kapılıp bütün dünyayı dolaşır. Bu
işin gerçeklik kısmı ama öyküde bu
CŔOQMBTUŔLÚSEFLÎŔLZBMO[EFʓŔM
gerçek bir Pekin ördeği eşlik ediyor
onlara, kaza sırasında gemide olan ve
yavrularını kaybeden bir anne ördek.
Balina avcılarından Endonezya’daki
tsunamiye, Basra Körfezi’ndeki
savaştan ve petrole bulanmış
kuşlardan
Somali’deki
çocuk
askerlere
neler neler
görüyor
o bir çift
ördek gözü.
Akıntıya
kapılıp
düşünceler
denizinde
kaybolmaya
IB[SPMVO

Yark
Bertrand Santini
Resimleyen: Laurent Gapaillard
Çeviren: Siren İdemen
Büyülü Fener Yayınları / 80 sayfa
Kim bilir ne kadar çok canavar
öyküsü okumuşuzdur çocuk
edebiyatında. Ama Yark bildiğimiz
hiçbir canavara benzemiyor. Bertrand
Santini’nin bir canavarın dönüşüm
sürecini anlattığı öyküsü, müthiş
devler külliyatına, iyi çocukları
mideye indirerek karnını doyurabilen,
kötü çocuk yediğinde mide fesadına
uğrayan, zalim ama bir o kadar da
yufka yürekli yepyeni bir karakter
ekliyor. Laurent Gapaillard’ın en az
öykü kadar etkileyici çizimlerinin
FʰMŔLFUUŔʓŔLŔUBQ UF ÎPDVLMBS
tarafından verilen Kilalu Ödülü’ne
değer görülmüş. Edebiyatseverleri
olduğu kadar, sürükleyici bir
maceranın
peşine
düşmek
isteyen
okurları da
avcunun
içine alan
Yark,
kuşaktan
kuşağa
aktarılmaya
aday, özel
bir kitap.



Bir Masal Anlat

Toplu Masallar

Hazırlayan: Filiz Özdem
Resimleyen: Emine Bora
Yapı Kredi Yayınları / 153 sayfa
Masalsız
büyüyen
çocuk,
aklında yer
etmiş masal
olmayan
erişkin
var mıdır?
Kültürel
aktarımın
parçasıdır
masallar,
öte yandan
günümüz çocukları için yüzyıllar
öncesinden gelen masalların anlamı,
anlatımı, masalların içeriğinden ötürü
çokça sorgulanır olmuştur. Bir Masal
Anlat, bildiğimiz masalları anlatıyor
ama bilmediğimiz, bambaşka bir
biçimde. On beş yazarımız Alaattin’in
Sihirli Lambası’ndan Hansel ile
Gretel’e, Deli Dumrul’dan Bremen
Mızıkacıları’na, Leylek ile Tilki’den
Rapunzel’e on beş masal seçip
yeniden anlatmış. Her biri, klasik
anlatıdakinden çok farklı bir gözle
bakmış anlattığı masala ve eleştirdiği
ne varsa masalla ilgili, ona şöyle bir
takla attırmış. Bir yokmuş, bir varmış...

Samed Behrengi
Resimleyen: Oğuz Demir
Çeviren: İldeniz Kurtulan
Büyülü Fener Yayınları / 300 sayfa
#àZàMà'FOFS:BZOMBS ɗSBOMZB[BS
Samed Behrengi’nin dünyaca tanınan
on bir halk masalını Oğuz Demir’in
çizgileriyle Toplu Masallar adı altında
yayımladı. Ülkesinde ve dünyada
adalet,
demokrasi,
eşitlik ve
direnişin
sembolü
hâline
gelmiş olan
Behrengi’nin
masallarını
tüm
çocuklar
okumalı.

Widu’nun Kalbi
Rafik Schami
Çeviren: Neylan Eryar
Kırmızı Kedi Yayınevi / 184 sayfa
Suriyeli Hıristiyan bir ailede doğan
3BGŔL4DIBNŔ ZMBʰLOTàSFEŔS
Almanya’da yaşıyor. Pek çok ödül alan
ve eserleri yirmi dile çevrilen Schami,
Almanya’da göçmen yazınının önde
gelen temsilcilerinden biri olarak
görülüyor. Türkçede çocuk okurlar
onu Bir Avuç
Yıldız adlı
klasikleşmiş
romanıyla
tanıyor.
Schami,
Widu’nun
Kalbi’nde
Batılı
toplumda
büyüyen bir
çocuğun
yalnızlığını, atomize edilmiş
yaşantısını ve büyüme sancılarını
oyuncak bebeğiyle kurduğu hayalî
ilişki üzerinden anlatıyor.
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Şahmaran
Sennur Sezer
Resimleyen: Cem Kızıltuğ
Kırmızı Kedi Yayınları / 112 sayfa
Yazınımızda şair kimliğiyle öne çıkan
Sennur Sezer, şiirlerindeki dilin
tadını yüzyıllardır anlatılan bu vefa
öyküsüne sindirirken, kitabına folklor
araştırmalarındaki deneyimini de
yansıtmış, efsanemizi Binbir Gece
Masalları’nın
iç içe geçen
kurgusuyla
düzenlemiş.
Sezer’in
Şahmaran’ı
bir halk
öyküsü
klasiği olarak
uzun yıllar
okunacak gibi
görünüyor.

Hoppidi Hoop Dedi
Heinrich Hannover
Resimleyen: Selda Martin Soğancı
Çeviren: Tuvana Gülcan
Habitus Kitap / 120 sayfa
Heinrich Hannover Türkçede ilk
kez okuduğumuz bir yazar. Yazarın
kendi çocukları için “uydurduğu”
hikâyelerden oluşan Hoppidi Hoop
Dedi UBSŔIŔOEFOMŔZMMBSO
CBʰOBLBEBSCŔOEFOGB[MB
TBUNʰ'BOUBTUŔLÚʓFMFSMFCF[FONŔʰ
bu öykülerde neler olmuyor ki;
pofuduk kuyruklu bir tavşan her
sabah kuyruğuyla ormancının tıraş

sabununu
köpürtüyor;
çok üşüyen
bir sivrisinek
kendisine
bir manto
dikmesi
için Terzi
Yamadiker’in
dükkânını
aşındırıyor;
rüzgâr,
balonu kaçan bir çocuğun balonunu
gökyüzünden sürükleyerek geri
getiriyor; çok yükseklere sıçrayabilen
bir at olan Hoppidi, ninenin evinin
çatısında asılı kalıyor; Ay her gece
bir ranzanın üst katında uyuyor. Bu
masallar evrensel ile yerelin, kolektif
bilinçaltıyla bireysel bilincin kesişim
noktalarına işaret ediyor.

Hikâye Ormanı
Angela Nanetti
Resimleyen: Brunella Baldi
Çeviren: Filiz Özdem
Yapı Kredi Yayınları / 48 sayfa
)BOT$ISŔTUŔBO"OEFSTFOÚEàMMà
İtalyan yazar Angela Nanetti’yi
Dedem Bir Kiraz Ağacı adlı kitabıyla
tanımıştık. Daha küçük yaş grubuna
hitap eden Hikâye Ormanı’nda yazar,
aile içi şiddet konusunu ustalıkla
ele alıyor ve bir dostluk ilişkisiyle
sarmalayarak incelikle işliyor.
Yazar şiddeti sadece insanın insana
uyguladığı
şekliyle değil,
insanın
hayvana
uyguladığı
biçimiyle de
gündeme
getirip çok
boyutlu
ele alırken,
yaraları
sağaltmanın
araçlarını
EBŔINBMFUNŔZPS#VZBSBMÚZLàZà
dostlukla, sevgiyle ve başkalarının
yaşantılarıyla, yani öykülerden oluşan
bir ormanla ince ince örüyor.

Sıkı Arkadaşlar ve Spagetti
Canavarı
Andreas Steinhöfel
Çeviren: Zibba Akerman
Tudem Yayınları / 144 sayfa
Rico ve Oskar dizisiyle tanınan
Andreas Steinhöfel’in yazdığı Sıkı

ɗZJ,JUBQt%PTZBt4BZt0DBL

Arkadaşlar ve Spagetti Canavarı,
iki kardeşin kısa öyküler halinde
anlatılan mizahi maceralarından
oluşuyor. Yedi yaşındaki Andreas ile
kardeşi Dirk’in giriştikleri her macera
mutlaka kahkahalarla sonuçlanıyor.
Doğum günü
partilerinde
yedikleri
makarna,
hemencecik
spagetti
canavarı
oyunu için
süper bir
fikir veriyor;
okullarında
girişilen
bir cesaret
gösterisi, yeni dostluklara kapı açıyor.
Sıkı arkadaşları bekleyen sürpriz ise,
ailelerine katılacak yeni bir bebek.

Ayıcık Ernest ile Farecik
Célestine’in Romanı
Daniel Pennac
Çeviren: Füsun Önen
Yapı Kredi Yayınları / 204 sayfa
Gabriel Vincent’ın sevimli
LBISBNBOMBS"ZDL&SOFTUWF'BSFDŔL
$ÏMFTUŔOFŔMFEBIBÚODFUBOʰNʰ CV
ikilinin öykülerini çok sevmiştik.
Ayıcık
Ernest ile
Farecik
Célestine’in
Romanı ise
ünlü yazar
Daniel
Pennac’ın,
bu iki
kahramanın
yaratıcısı
ve aynı
zamanda
yakın arkadaşı olan Gabriel Vincent’ın
ölümünün ardından, ona saygı
duruşu olarak kaleme aldığı bir kitap.
'BSLMEàOZBMBSOIBZWBOMBSPMBO
"ZDLŔMF'BSFDŔL CVCŔSMŔLUFMŔʓFLBSʰ
çıkanlara aldırmayıp bildiğini okuyor.
Onların sayesinde biz de gönülden bir
dostluk öyküsü okuyoruz.

Yol Boyunca Renkler
Kolektif
Can Çocuk Yayınları / 208 sayfa
Yirmi dokuz yazarın ortak çalışması
olan ve evrensel duygularla kaleme
alınmış metinlerden oluşan Yol
Boyunca Renkler, özlemini çektiğimiz

barış
ortamına
çağırıyor
hepimizi.
Bunu
yaparken,
barışa
giden yolun
farklılıkların
kabulünden
geçtiğinin
altını çiziyor.

Benim Adım Hiç Kimse
Frank Cottrell Boyce
Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları / 120 sayfa
'SBOL$PUUSFMM#PZDFVKozmik adlı
kitabından tanıyoruz. Yedi çocuk
babası, senarist oyuncu Boyce, Benim
Adım Hiç Kimse’yi bir okul ziyareti
sırasında tanıştığı, Moğolistan’dan
sığınmacı olarak gelmiş bir kız
çocuğun ışığından etkilenerek yazmış.
Moğolistan’dan Liverpool’un bir
kasabasına
kaçak olarak
gelen bir
ailenin iki
çocuğunun
gittiği
ilkokulda
geçiyor öykü.
EF
Guardian
Çocuk
Edebiyatı
Ödülü’ne değer görülmüş olan
kitap toplumsal, kültürel ve sınıfsal
bir öykünün, didaktik olmadan da
çocukların nefesini kesebileceğini
kanıtlıyor.

Gazete Fısıltıları
Sevim Ak
Can Çocuk Yayınları / 224 sayfa
Sevim Ak
Gazete
Fısıltıları’nda
kendine
kahraman
olarak
günümüzün
hızlı
teknoloji
ve tüketim
çağında
yaşayan
ve bu
nimetlerden bolca faydalanan on iki
yaşındaki Afi’yi seçmiş. Ancak Afi’nin

ɗZJ,JUBQt%PTZBt4BZt0DBL

doğum sırasında ölen kız kardeşi Kozi
farklı bir boyuttan gelip romana dâhil
oluyor ve doğaya yakın bir dünyadan
haberler veriyor. Gazete Fısıltıları
canlılar arasındaki hiyerarşiyi, ötenazi
kavramını, yaşamın, ölümün ve
sevginin anlamını sorguluyor.

Buz Bebekler
Miyase Sertbarut
Tudem Yayınları / 168 sayfa
Miyase
Sertbarut,
yeni
kitabı Buz
Bebekler’de
yetiştirme
yurdunda
büyüyen
çocukların
hayatına
eğiliyor. Ne
annesini ne
babasını bilen, kimliğinde yazdığına
göre Yıldız anne ile Kaya babadan
olma, dünyaya adeta atılmış bir
ÎPDVʓVO ZBʰOEBLŔ&DFOŔO
öyküsünü anlatıyor. Ece sesini bize,
onun için hayatın olumlu olumsuz
her türlü anlamını içeren, yurdun
bahçesindeki “Lülüfer” havuzunun
adını verdiği günlüğüyle duyuruyor.

Kıyıya Vuran Kız
Stefan Boonen
Resimleyen: Tom Schoonooghe
Çeviren: Burak Sengir
Hayykitap / 192 sayfa
Özellikle son birkaç yıldan beri
Hollanda çocuk edebiyatından
okuduğumuz çeviri eserler
gönlümüzü fethetti. Stefan Boonen’in
Kıyıya Vuran Kız’ı da onlardan biri.
Kitap, insanların kendi hâlinde
yaşayıp gittiği bir kasabanın
sahiline vuran, adını hatırlamayan,
hatırladığında da unutmaya çalışan
küçük bir kızın ekseninde gelişen
olayları
anlatıyor.
Stefan
Boonen bu
hikâyede
aile nedir
meselesi
üzerine
güzelce kafa
yorarken, bu
bağlamda
özerklik
konusunu



da gündeme sokuyor. Hatta kurgunun
bir aşamasında çevre mücadelesi de
kitapta kendine esaslı bir yer buluyor.

Canavarın Çağrısı
Patrick Ness
Resimleyen: Jim Kay
Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları / 216 sayfa
Kaos
Yürüyüşü
üçlemesi ile
dikkatleri
çeken
Patrick
Ness’in
yazdığı
Canavarın
Çağrısı,
aslında iki
yazarın zihinsel çabası ve emeğinin
ürünü olan ilginç bir kitap. Öykünün
fikir anası olan Siobhan Dowd’ın
meme kanseri nedeniyle hayatını
yitirmesi üzerine Ness, onun fikri
üretimini hak ettiği hassasiyetle
işleyerek kitaba can vermiş.
Canavarın Çağrısı, annesi kanser
tedavisi gören on üç yaşındaki
$POPSOZBʰBEʓLBSBOMʓO
öyküsünü anlatıyor ve kitabın
karanlık atmosferine Jim Kay’in
çizimlerinin katkısı büyük.

GENÇLİK
Karbon Günlükleri 2017
Saci Lloyd
Çeviren: Nazan Özcan
Tudem Yayınları / 424 sayfa
Saci Lloyd Karbon Günlükleri
2015’te, çevre krizinin çivisini
çıkardığı dünyayı bir lise öğrencisinin
gözünden anlatmıştı. Karbon



Günlükleri
2017’de ise
üniversite
öğrencisi Laura
dönüşümünü
ve büyümesini
tamamlıyor.
Grubuyla
birlikte çıktığı
Avrupa
turnesinde
dünyaya, politikaya ve hayata bakışı
değişiyor. Mülteci sorununun
ve su savaşlarının tam ortasında
kalıyor. Gördüğü şeylerden gözleri
yanıyor yanmasına ama bir şekilde
travmalarıyla ve hayatın aldığı bu
absürt gerçeklikle başa çıkmanın
yolunu buluyor.

Sıradışı Basit
Marie Aude Murail
Çeviren: Sibil Çekmen
Tudem Yayınları / 208 sayfa
'SBOT[ZB[BS.".VSBŔMEFOHFOF
ÎBSQDCŔSSPNBOSıradışı Basit.
Annelerinin ölümünden sonra
yeniden evlenen babaları, bedenen
 [ŔIOFOZBʰOEBPMBO#BTŔUŔBLM
hastanesine
kapatmaya
karar veriyor,
GBLBU
yaşındaki
kardeşinin
bambaşka
bir planı var.
Romanda
MŔZBʰMBSO
başındaki
karakterler
kendilerini, hayatı, aşkı, cinselliği,
“normal”liği birlikte keşfediyorlar.
Bizse okur olarak bu karakterleri
adım adım takip ederken aşkın,
sevginin, genetik bağların, dostluğun
ve kendi gerçekliğini yaşamın içinde
değiştirip dönüştürmenin ne anlama
geldiğini kavrıyoruz.

Uzakta
Mine Soysal
ON8 Yayınları
255 sayfa
Mine Soysal’ın
“yaşamını iş
kazalarında
yitiren binlerce
unutulana”
ithaf ettiği yeni
gençlik romanı

Uzakta, iki farklı dünyanın kesiştiği
ya da belki birbirine teğet geçtiği
bir öykü anlatıyor. Bir tarafta liseyi
bitirince dershane parası biriktirmek
için Malatya’dan İstanbul’a gelip
inşaatlarda işçi olarak çalışmaya
başlayan Erdo, diğer yanda çocukluk
çağında geçirdiği ağır kazanın fiziksel
ve ruhsal izlerini hâlâ taşıyan, varsıllık
içinde yaşasa da başka türlü bir
yokluk içinde sancı çeken Dünya.

Mucizeleri Saymak
Holly Goldberg Sloan
Çeviren: Şiirsel Taş
Domingo Yayınları / 328 sayfa
Holly
Goldberg
Sloan
Mucizeleri
Saymak’ta ilgi
alanları ve
takıntılarıyla
insanı şaşkına
çeviren bir
karakter
yaratmış.
Willow
$IBODFŔMFUBOʰO#FCFLMŔʓŔOEFPOV
evlat edinen anne babası, botaniğe
WFUCCBLBSʰPMBʓBOàTUàŔMHŔTŔ ʰFS
ʰFSTBZNBUBLOUTZMBZBʰBZQHŔEFO
Willow’un hayatı anne babasını
bir trafik kazasında kaybedince
aniden yön değiştirir. Dâhi olmanız
hayatla her zaman kolayca başa
çıkabileceğiniz anlamına gelmez.
'BSLMPMNBTOEBOLBZOBLMBOBO
yalnızlığı, anne babasını kaybedince
“tek başına”lığa dönüşen Willow,
aslında düşündüğü kadar yalnız
değildir belki de. Vietnamlı bir
aile Willow’un hayatını, Willow
ise hayatına giren yeni insanların
hayatını değiştirip dönüştürecektir.

Yıldızlı Sevgi
Jerry Spinelli
Çeviren: Deniz
Hüsrev
Epsilon
Yayınları / 248
sayfa
Sırtına bir
ukulele asılıdır.
Omzunda,
üzerinde
kocaman bir
ayçiçeği olan büyük bir bez çanta
takılıdır. Kum rengi saçları, burnunun
üstündeki çilleriyle bir güzellik
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abidesi değildir ama alabildiğine
farklıdır. Jerry Spinelli, Yıldızkız ve
Yıldızlı Sevgi adlı iki kitabında, o güne
dek evde eğitim görmüş olan, kendi
şahsına özel Yıldızkız’ın yaşadıklarını
anlatıyor.

Aynı Hayatın İçinde
Anne-Laure Bondoux
Çeviren: Sibil Çekmen
Delidolu Yayınları / 208 sayfa
'SBOT[ZB[BS
Anne-Laure
Bondoux’yu
Katilin
Gözyaşları,
Linus
Hoppe’un
İkinci Yaşamı
ve Genç
Linus’un
Öfkesi adlı
kitaplarından
tanıyoruz. Hedef aldığı yaş grubunun
ilgiyle okuyacağı, onların sorunlarını
ele alan ama öğretici olmaktan da
uzak, hareketli kitaplar yazıyor.
Delidolu Yayınları’ndan çıkan Aynı
Hayatın İçinde de böyle bir kitap.
Üstelik kahramanlarımız, birbiriyle
taban tabana zıt iki kız kardeş. Ne
var ki bir felaket, anne babalarını
kaybetmelerine sebep olan ölümcül
bir kaza iki kardeşi birbirlerine
yaklaştırıyor. Üstelik geleceği pamuk
ipliğine bağlı bu iki kişilik ailenin yeni
CŔSàZFTŔEFZPMEB

Ağaçtaki
Janne Teller
Çeviren: Abdülgani Çıtırıkkaya
ON8 Yayınları / 184 sayfa
Almanya’nın
haftalık
gazetesi Zeit
tarafından
“derinlikli
bir tabu
yıkıcı” olarak
tanımlanan
ve uzun
süre yasaklı
kaldıktan
sonra
yayımlanan
Ağaçtaki, Danimarkalı yazar Janne
Teller’ın ikinci romanı. Orijinal adı
Dancada “hiçlik” anlamında Intet olan
roman, hayatın bir anlamı olmadığını
düşünen, bir şeyler yapmanın
değersiz ve gereksiz olduğunu fark

ettiği gün okulu bırakıp bir erik
ağacının tepesinde yaşamaya başlayan
Pierre Anthon ile arkadaşlarının
öyküsünü anlatıyor.

Camdan Kale
Jeanette Walls
Çeviren: Ezgi Kızmaz Ürgen
Epsilon yayınları / 384 sayfa
Camdan Kale’nin yazarı Jeanette
Walls sıradışı bir ailede büyümüş.
Ailesiyle göçebe bir hayat süren, tüm
normların ve kurumların dışında bir
çocukluk geçiren Walls, uzun zaman
çoksatanlar listesinde kalan kitabında
işte bu çocukluğunu anlatıyor.
Jeannette Walls’un Camdan Kale’si
duyduğumuz,
okuduğumuz
hiçbir
hikâyeye
benzemiyor.
Yazar,
güzel anları
yanında zor
bir çocukluk
geçirmiş
olmasına
rağmen,
onu kendisi
yapan değerlerin çoğunu ailesinden
aldığının farkına varışını büyük bir
yüreklilik ve sevgiyle anlatıyor.

İnsan Denen Canavar
Patrick Ness
Çeviren: Kerem Işık
Delidolu Yayınları / 608 sayfa
Kaos Yürüyüşü üçlemesinde Patrick
Ness, insan doğasını sorgulayan ve
bu doğanın birbirine karşıt
veçhelerini olanca çıplaklığıyla gözler
önüne seren bir öykü anlatıyor.
Aslında birbiriyle son derece ilintili
olan, türcülük, sömürgecilik,
ekolojik katliam, soykırım, patriarkal
düzenin hâkimiyeti, erk kavgası gibi
temalardan hareketle insanı doğadan,
içinde yaşadığı
toplumdan,
hatta kendi
kimliğinden
ve yaşamdan
soyutlayan
özelliklere
eleştirel bir
bakış açısıyla
yaklaşıyor.
Üçlemenin
son kitabı
İnsan Denen
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Canavar’da insanın kendine karşı
verdiği savaş topluluklar arası sıcak
bir savaşa dönüşürken insan barışçıl
bir tür olmayı becerebilir mi acaba
sorusu da açıklığa kavuşuyor…

Yakası Kürklü Yeşil Parka
Süreyya Köle
Notabene Yayınları / 152 sayfa
Yakası Kürklü
Yeşil Parka
ŔMF
Abdullah
Baştürk İşçi
Edebiyat
Ödülü’nü
kazanan
Süreyya Köle,
tarihimizin
en acılı
EÚOFNMFSŔOEFOCŔSŔPMBO&ZMàMàO
açtığı yaraya küçük bir kız çocuğunun
gözlerinden bakıyor kitabında.
Etrafındakilerin “küçük devrimci”
dediği küçük kız, taparcasına sevdiği
babasıyla bir örnek yakası kürklü
yeşil bir parka giyiyor, Nazım’dan
F[CFSFʰŔŔSMFSPLVZPS"ŔMFMFSŔO
son demlerinde bir gecekondu
mahallesinde dönemin hırgürü
arasında yuvarlanıp giderken, “küçük
devrimci” dönemin acılarından
payına düşeni fazlasıyla alıyor.
Kâbuslarında işkence gören insanların
çığlıklarını duyan bu küçük kızın
yaşadığı travmayı atlatıp atlamadığı
sorusu ise okurun aklına, bir iç
sızısıyla birlikte yerleşiyor.

BAŞVURU
Evrim Kuramı ve Mekanizmaları
Çağrı Mert Bakırcı
Evrensel Basım Yayın / 296 sayfa
Evrim Kuramı ve Mekanizmaları,
evrim kuramının, konuya yeterince
vâkıf olmayanların yoğun saldırısına
maruz kaldığı bizimki gibi ülkelerde
bilim kültürünün yerleşmesi
açısından
son derece
önemli bir
kitap. Çağrı
Mert Bakırcı,
Darwin’in
anlaşılması
kolay
olmayan
görüşlerini
anlaşılır
kılarak,
bilimsel bilgiyi yayma mücadelesine
katkıda bulunuyor. Yedi bölümden
oluşan kitapta önce evrimle ilgili
görüşlerin güncel bir özetini
sunan yazar, evrim konusundaki
tartışmalara da yer vererek, kitabı
karşıt görüşü çürüten örneklerle
renklendirmiş.

Erasmus ve Deliliğin Zilleri
Claude-Henri Rocquet
Resimleyen: Celine Le Gouail
Çeviren: Ayşe Deniz Temiz
Metis Yayınları / 64 sayfa
Rönesans’ın büyük ustası,
hümanizmin kurucularından
Erasmus, ünlü yapıtı Deliliğe Övgü
ile dönemin rasyonalite anlayışını
eleştirmiştir. Bugün Erasmus adı,
özellikle ülkeler arası öğrenci
transferinde, eğitim sözcüğü etrafında
baskın biçimde kullanılıyorsa bunda
Erasmus’un bundan beş yüz yıl önce
insana, hayata, olaylara bakışındaki
farklılığın, normalin dışına sızmış
dikkatin rolü olsa gerektir. Metis
Yayınları’nın
Küçük
Filozoflar
dizisinden
çıkan Erasmus
ve Deliliğin
Zilleri genç
okurları
ustanın
düşünce
biçimiyle
tanıştırıyor.



Acaba Ne Olsam – Bilim İnsanı
Toprak Işık,
Resimleyen: Doğan Gençsoy
Tudem Yayınları / 80 sayfa
5PQSBL*ʰL
çocuklar ve
yetişkinler için
kaleme aldığı
kitaplardan
tanıyoruz.
*ʰL CŔSZB[BS
ve mühendis
olarak
birikimini
bu sefer,
okurlarına
doğru mesleği seçme arayışında bir
kapı aralayabilmek için kullanmış.
Acaba Ne OlsamTFSŔTŔOEFOŔLŔLŔUBQ
NàIFOEŔTMŔLWFCŔMŔNŔOTBOMʓ*ʰL
bu kitaplarda, söz konusu alanları
meslek edinmenin olumlu ve olumsuz
yanlarını gayet esprili bir dille
anlatıyor. Zengin bir dil kullanımı,
eğlenceli bir anlatım. Bunlar birer
“edebiyat” kitabı değil belki ama
verdikleri keyfin öykü kitaplarından
geri kalır yanı yok.

Makineler Nasıl Çalışır?
Nick Arnold
Resimleyen: Allan Sanders
Çeviren Zeynep Alpaslan
Mavibulut Yayınları / 24 sayfa

Öykülerin İzinde
Smyrna’dan İzmir’e
Sara Pardo
Resimleyen: Mertcan Mertbilek
Tudem Yayınları / 96 sayfa
Öykülerin İzinde Smyrna’dan İzmir’e
eski fotoğraflara da yer veren, çizgi
roman tarzında keyifle okunan bir
kent tarihi. Özellikle İzmirli çocuklar
için yaşadıkları yerin geçmişini
ve çok renkli kültür mozaiğinin
nasıl oluştuğunu anlatıyor.
Afacanlar kulübünün üyeleri o yaz
öğretmenlerinin de yol göstermesi
ile her hafta
İzmir’in
farklı bir
ören yerine
gidiyorlar.
Kitaptaki
ilginç bir
detay,
gezilerinde
onlara
bilgi veren
arkeolog,
rehber veya araştırmacıların gerçek
kişiler olması. Kitapta, İzmir’in
her dinden ve milletten insanın
yüzyıllardır barış içinde yaşadığı bir
kent olduğu vurgulanıyor.

Bedenim Bana Ait

Kitabın alt başlığı Küçük Mühendisin
El Kitabı olsa da bu kitap sadece
geleceğin mühendislerine değil,
konuya en ufak ilgisi olan herkese
uygun. Çünkü kitap sadece çeşit
çeşit makineyle ilgili bilgi vermekle
kalmıyor, onları küçük çapta
yapmanızı da sağlıyor. Eğimli
düzlemden kaldıraca, tekerlek ve
dingilden makaralara, makinelerin
temel çalışma prensiplerini
uygulayarak kavrayacaksınız.
Basitten karmaşığa giden modelleri
uygulamak kitabın sunduğu
parçalarla ve verdiği bilgiler eşliğinde
hiç de zor olmayacak.

Pro Familia
Resimleyen: Dagmar Geisler
Çeviren: Kâzım Özdoğan
Gergedan Yayınları / 32 sayfa
Alman Aile PMBOMBNBT $ŔOTFM
1FEBHPKŔWF%BOʰNBOML$FNŔZFUŔ
1SP'BNŔMŔB UBSBGOEBOIB[SMBOBO
ve Alman Tabipler Birliği Çocuk
ve Gençlik Kitapları Ödülü’ne layık
görülen Bedenim Bana Ait ZBʰWF
üstü için hazırlanmış, başta taciz
olmak üzere çocukların bedenleriyle
kuracakları ilişkide yol göstermeyi
amaçlayan, ebeveynlere de destek
olacak
nitelikte bir
kitap. Tabu
gibi görülen
konuları
sağlıklı
biçimde ele
alan, eğitim
konusu
eden
kitaplara her
toplumda
ihtiyaç var.

ɗZJ,JUBQt%PTZBt4BZt0DBL

İnfografik - Hayvanlar Âlemi
Yazan: Simon Rogers
Resimleyen: Nicholas Blechman
Çeviren: Egemen Özkan
Redhouse Kidz Yayınları 80 sayfa
Hangi
hayvan suyun
altında iki
saat nefesini
tutabilir? Mavi
balinaların
sekiz ay
boyunca hiçbir
şey yemeden
durdukları
doğru mu?
Hayvanlar hakkında bunun gibi,
ilginç ve daha önce hiç duymadığınız
bilgileri öğrenmek istiyorsanız
size çok güzel bir haberimiz var...
İnfografik serisi ile hayvanlar âlemi
hakkındaki çok ilginç bilgileri,
akılda kalıcı görsellere bakarak kolay
CŔSʰFLŔMEFÚʓSFONFLNàNLàO
“İnfografik” son yıllarda gittikçe
popüler bir hâle gelen ve karmaşık
bilgileri görsellerle anlatmaya yarayan
bir teknik. Serinin İnfografik: İnsan
Vücudu adlı bir kitabı daha var.

Acaba Nasıl?
Hortense de Chabaneix,
Martine Laffon
Resimleyen: Jacques Azam
Çeviren: Yağmur Ceylan Uslu
Tudem Yayınları / 88 sayfa
Birçok şeyin
nedenini
nasılını bilmek
isteyen minik
meraklıların
kafasını
LBSʰUSBO
soru, bu kez
“Nasıl yani?”
ekseninde
dönerek Acaba
Nasıl’a konu oluyor. Sorular hem
doğadan ve bilim dünyasından hem
de sosyal hayattan geliyor. Bir yandan
eğlenecek bir yandan da merakınızı
gidereceksiniz. Kitabın karikatür
tadındaki görselleri ve görsellerin algıyı
kolaylaştıran tasarımı da cabası…

Acaba Neden?
Hortense de Chabaneix,
Martine Laffon
Resimleyen: Jacques Azam
Çeviren: Yağmur Ceylan Uslu
Tudem Yayınları / 88 sayfa

Acaba Neden, onlarca soruya yanıt
veren bir kitap. Doğrusu, sadece
çocuk merakını giderecek sorulardan
oluşmuyor; büyük ihtimal, yanıtını
henüz yetişkinlerin de bilmediği
başka soruları da barındırıyor içinde.
“Çocuklar neden
itaat etmek
zorundadır?”
ya da “Çocuklar
odalarını
toplamayı
neden istemez?”
gibi, tahminen
ilk anda ana
babaların
dikkatini
çekecek soruların yanı sıra, genelde
gezegeni, bedeni, hayatı anlamaya
yönelik sorularla ilerleyen kitabın
renkli tasarımı ve komik karikatürleri,
her yaştan okurun dikkatini diri
tutmayı başarıyor.

Adım Adım Uzay
Christophe Chaffardon
Resimleyen: Laurent Kling
Çeviren: Alican Tayla
Büyülü Fener Yayınları / 65 sayfa
#àZàMà'FOFS:BZOMBSOEBOÎLBO
on kitaplık Adım Adım serisi merak
uyandıran pek çok konuyu kapsıyor.
İşte onlardan biri olan Adım Adım
Uzay, çocuklara ve gençlere –ve hatta
yetişkinlere bile– uzaya dair bir keşif
yolculuğu sunuyor. Belirli bir sistem
çerçevesinde okuru uzaya doğru
sürükleyen bu başvuru kitabında;
füzeler, uzay
kapsülleri,
uzay
istasyonları
ve uzay
araçlarının
keşfinden;
uzay
hayvanları,
Ay’ın fethi,
Ay’daki
BEBN 
Mars’ı keşif planları, güneş sistemi,
teleskoplar, uzay turizmi ve hatta
“gelecekte uzay” konusuna kadar pek
çok ilgi çekici bilgi yer alıyor.

Benim Adım Johannes
Gutenberg
Lluis Borras
Resimleyen: Francesca Carabelli
Çeviren: Hazal Gül
Altın Kitaplar / 64 sayfa

ɗZJ,JUBQt%PTZBt4BZt0DBL

Altın
Kitaplar’ın
Benim Adım
serisi bu sefer
de modern
matbaanın
mucidi
Gutenberg’i
konuk
ediyor. Kitap
üretiminin
ve baskı
tekniklerinin tarihine de eğilen
kitap bir mucidin hayatı üzerinden
aslında çağlar içinde kitabın
öyküsünü ve kitapların dünyamızı
nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Matbaa
hiç icat edilmeseydi dünyamız nasıl
olurdu sizce? Kitabı okumadan önce
bu soru üzerinde biraz düşünün.
Kitabı o zaman bambaşka bir gözle
okuyacaksınız.

Polar Yeleğin Dünya Seyahati
Wolfgang Korn
Resimleyen: Birgit Jansen
Çeviren: Saliha Nazlı Kaya
Can Çocuk Yayınları / 176 sayfa
(FOF$BO±PDVL:BZOMBSOO
verimi olan Normal Nedir? kitabıyla
hatırlayacağımız Wolfgang Korn tekrar
çarpıcı bir kitapla karşımızda. Korn
bu kitabında, Basra Körfezi’ndeki
petrol sahalarından Bangladeş’teki
tekstil fabrikalarına, Almanya’daki
bir mağazadan Kanarya Adaları
önlerinde
bir göçmen
teknesine,
globalleşmenin
arka planını bir
polar yeleğin
sürükleyici
öyküsü
üzerinden
anlatıyor.
Globalleşme
Üzerine
Küçük Bir Öykü alt başlığını taşıyan
kitap, gündelik bir eşyadan yola
çıkarak küresel, çevresel ve toplumsal
sorunlara değiniyor. Bu kitabı sadece
ÎPDVLMBSEFʓŔM IFSLFTPLVNBM

"UUÉSO
yüzyılda
yazdığı
Mantık
Al-Tayr
,VʰMBSO
%ŔMŔ 
metninden
esinlenerek
resmettiği
Kuşlar
Meclisi’nde,
bir efsaneyi
desenleri ile yeniden efsaneleştiriyor.
Hikâye bizi içsel bir yolculuğa davet
ederken, resimler bu yolculuğun
suluboya fırçasından damlayan kuş
uçuşu haritaları oluveriyor.

Tılsım – Elf Prensi
ÇİZGİ ROMAN
Uzak
Shaun Tan
Desen Yayınları / 128 sayfa
Shaun Tan, güçlü görsel anlatımıyla
resimli çocuk kitapları evreninde
dikkat çeken bir sanatçı. İllüstratör
ve yazar olarak ürettiği özgün işlerle,
aslında okulöncesi çağ çocuklarına
yönelik olduğu düşünülen resimli
çocuk kitaplarına bambaşka bir boyut
LBUZPSZMOEB"TUSŔE-ŔOEHSFO
Ödülü ve Kayıp Şey adlı kitabından
uyarlanan
animasyonla
Oscar alan
sanatçının
Uzak adlı
eseri,
göçmen bir
babanın,
geride
bıraktığı
ailesiyle daha
güzel gelecek
kurma hayalini gerçekleştirmek için
bilinmedik, uzak diyarlara yaptığı
yolculuğu ve yeni topraklarda
geçirdiği uyum sürecini sadece
resimlerle anlatan sözsüz bir grafik
roman.

Kuşlar Meclisi
Peter Sis
Çeviren: Nazmi Ağıl
Alef Yayınları / 160 sayfa
Sayısız ödül sahibi, yazar, illüstratör,
film yapımcısı Peter SiT 'FSŔEàEEŔO



Kazu Kibuishi
Çeviren: Figen Uşaklıoğlu
Desen Yayınları / 109 sayfa
Desen Yayınları’nın dilimize
kazandırdığı Tılsım serisinin beşinci
LŔUBCÎLUElf Prensi.
Taşmuhafızlarının, kendi iradesi
olan taşların, elflerin, iyilerin ve
kötülerin cirit attığı bu renkli dünyada
macera kaldığı yerden devam ediyor.
Sözcüklerden
çok muhteşem
resimlerle
yaratılmış
bu fantastik
dünyayı
keşfetmek
istiyorsanız
önünüzde
şahane beş
kitap var.

Güngezgini
Fábio Moon, Gabriel Bá
Çeviren: Cenk Könül
Çizgi Düşler Yayınları / 256 sayfa
#SF[ŔMZBMŔLŔ[LBSEFʰMFS'ÈCŔP.PPO
WF(BCSŔFM#ÈUBSBGOEBOZB[MQ
çizilen Güngezgini, başarılı bir grafik
SPNBO
yılında Harvey,
Eagle ve Eisner
Ödülleri başta
olmak üzere
bütün ödülleri
toplayan
kitap, hayatın
kendisine dair
gizemli bir
soruyu yeniden
hatırlatıyor.

.PPOWF#ÈLBSEFʰMFS ZBSBUULMBS
#SÈTEF0MŔWB%PNŔOHPTLBSBLUFSŔOŔO
yaşamını anlatırken, gerçeklik ile
hayal dünyası arasında dans ediyor,
ölümle yaşam arasındaki ince çizgi
üzerinde dikkatimizi başka şeylere
ÎFLŔZPSMBS#SÈTOIBZBUOOCŔS
yerinden başlayıp ölümüyle sonlanan
bir öyküyü, hayatının başka yerinden
başlayıp tekrar ölümüne giden bir
başka öykü izliyor.

Gülümse
Raina Telgemeier
Renklendiren: Stephanie Yue
Çeviren: Arif Cem Ünver
Desen Yayınları / 224 sayfa
Çizgi roman
sanatçısı
Telgemeier
Gülümse’de,
ortaokul
öğrencisi
Anna’nın
dertleri
üzerinden
ergenlik
sancısı
çekenlere
tercüman
oluyor. Aynı çağlarda bir dizi cerrahi
girişimle, yıllar süren zorlu bir
ortodontik tedavi sürecinden geçen
Telgemeier, bu otobiyografik çizgi
romanda kendi başından geçenleri
anlatmış aslında. Hepsi bu kadar
değil; akran zorbalığı, özgüven
sorunu, benlik algısı, ilk aşk, aile
ilişkileri ve ergen hayatına dair daha
pek çok şey sığdırmış kitabına.
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