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İyi Kitap’ta bu ay…

Uzunca bir tatil dönemi sona erdi. 
Çocuklar için okul vakti. Ancak  

hepsi için değil...
Savaşın yerinden yurdundan ettiği 

binlerce çocuk göç yollarında, yaşam 
mücadelesinde. Hayallerinde ne tatil 

var ne de okul. İstedikleri sadece barış 
içinde, özgür bir yaşam! Onları yakıp 
kavuran ateşin, bizim çocuklarımızın 
da çok uzağında olmadığını bilmek; 
barışa olan özlemin hepimizin ortak 
duygusu olduğunu idrak etmek zor 

değil bugünlerde.
İyi Kitap’ta bu ay deniz masallarından 
peri masallarına, kedi hikâyelerinden 

fabllara pek çok farklı âlemde 
gezineceğiz. İçimizi acıtan her şeye inat 
kitapların iyileştirici gücüne sığınacağız. 
Jack ile annesinin izini süreceğiz. Victor 
ile gazete dağıtacağız. HalıPisisi Kiki ile 

Paris’i gezeceğiz. Ebba ve anneannesi 
Kerstin’i tanıyacağız.

Ebba kim mi? Onu da Karin 
Karakaşlı’nın kaleminden okuyun. 

Küçük Feministin Kitabı’nı anlattığı 
yazısında dediği gibi, “Yolculuğun sonu 

yok, yeter ki siz cesaret edin.”

Bir domuz burnu, iki kurbağa aya-
ğı, parlak turuncu saçları, mavi çilleri 
ve pabuç gibi bir dili var.  Bütün bun-
lar bir yana, bildiğimiz çocuğa benzi-
yor. Ama kız desen değil, oğlan desen 
değil. O Sams. Hani ileri geri konuş-
maktan çekinmeyen, bütün küstahlı-
ğıyla bağıra çağıra şarkı söylemeye ba-
yılan, 68’lerin isyankâr ruhunu çocuk 
edebiyatına taşıyan, 1973 doğumlu şu 
dünyaca ünlü hikâye kahramanından 
bahsediyoruz. Filmleri çevrilen, tiyat-
roya uyarlanan ve 2013 yılından beri 
kitapları Türkçe olarak da okunabi-
len Sams’ın yaratıcısı, Almanya’nın 
en önemli çocuk kitabı yazarlarından 
Paul Maar. Bütün eserleriyle hem 
Uluslararası Alman Gençlik Edebiya-
tı Ödülü’ne (1996), hem Hans Chris-
tian Andersen Madalyası’na (1997)  

Daima isyankâr

layık görülen, bunun dışında da sayısız 
ödülünün sahibi olan Paul Maar aynı 
zamanda çizer, çevirmen ve senarist. 

BU SAMS ÇOK FARKLI
Çok yönlü sanatçının çizerliğine 

özellikle vurgu yapmak gerekir, çün-
kü o kahramanlarını genellikle çizerek 
yaratıyor. Sams’ın doğumu da böyle, 
yani Paul Maar’ın fırçasından olmuş. 
Üstelik Sams, diziye ait bütün kitap-
ların kurgusunda kilit rol oynayan 
mavi dilek lekelerine tam çizildiği sı-
rada telefon çaldığı için, yaratıcısının 
bir dalgınlığı sonucunda kavuşmuş. 
Paul Maar önce mavi lekeleri silmeye 
kalkmış, sonra kahramanına istediği 
özelliği vermekte özgür olduğunu ha-
tırlamış. Mesela ancak usulünce dilen-
diklerinde insanların dileklerini yerine 

Kırk yıldır güncelliğinden bir şey yitirmeyen çocuk edebiyatı 
kahramanlarıyla sık karşılaşmıyoruz. Tanınmış Alman 
çocuk kitabı yazarı Paul Maar'ın yazıp çizdiği asi ruhlu Sams 
onlardan biri.

getirebilen, gerçekleşen her dilekle 
azalan ve birçok eğlenceli karışıklığa 
yol açma potansiyeli taşıyan mavi çiller. 

Yaratıcısının özgürlüğün peşinden 
gitmesi Sams’ı döneminin en özgün, 
en hınzır ve en sevilen çocuk edebiyatı 
kahramanlarından biri haline getiren 
faktörlerin başında geliyor kuşkusuz. 
Ancak sadece Almanya’da bir milyo-
nu aşkın okurla buluşmayı başaran 
bu Sams, Türkiye’de beşinci devam 
kitabı geçtiğimiz Ağustos ayında Can 
Çocuk’tan çıkan Sams’dan farklı. En 
azından görünürde. İlk bakışta Türkçe 
dizinin kapak resimlerindeki yaratığı, 
Paul Maar’ın çizgileriyle kültleşen ger-
çek Sams’la özdeşleştirmek neredeyse 
olanaksız. İç sayfalarda orijinal kitap-
ların aksine illüstrasyonlara yer veril-
memiş olması da bu “yabancılaşmayı” 
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arttırıyor. Sonuçta Sams renkli kişilik 
özelliklerini güçlü bir şekilde görü-
nüşüne yansıtan, unutulmaz olduğu 
kadar da görsel bir karakter. Sinema-
dan kukla tiyatrosuna birçok farklı 
sanat dallarına uyarlanırken bile hep 
Paul Maar’ın çizdiği karaktere sadık  
kalınmaya çalışılması da bu yüzden. 

SAMS HEP SİVRİ DİLLİ
İlk kitapları daha 70’li yılların ba-

şında yayımlanan dizinin onca popü-
lerliğine rağmen birçok dünya diline 
hiç, Türkçeye ise epey geç çevrilmesi-
nin arkasında Paul Maar’ın dil oyun-
larına düşkünlüğü yatıyor. Sams’ın ka-
fiyeli, tekerlemeli, çok katmanlı, espri 
ve çağrışımlarla bezeli laf cambazlığı 
deneyimli çevirmenlerin bile gözünü 
korkutacak cinsten. Hatta birçok çe-
virmen ve yayıncıda bu dizinin çev-
rilemez olduğu kanısı hâkim. Tam da 
bu noktada, yüksek sesle isyankâr şar-
kılar söylemeye bayılan Sams’ı Türkçe  

konuşturan Süheyla Kaya’yı cesaretin-
den ve yaratıcılığından dolayı kutla-
mak gerekir. Çünkü söz konusu epey 
özgür bir çeviri de olsa,  “Ah, şu bizim 
Bayan Vırvır / İçi bomboş, içi tamtakır 
/ Ah, şu bizim Bayan Hotzot/ Beyninin 
içi tıka basa ot / Ah, şu bizim Bayan 
Ezer/ Nedense sadece kendini sever?” 
diye bağıran gerçekten şu bildiğimiz 
aykırı görünüşlü, asi ruhlu Sams.

SAMS’IN ORTA YAŞ KRİZİ
Çocuk eğitimine anti otoriter an-

layışın damgasını vurduğu bir dönem-
de yaratılan Sams, aynı yaş grubunu 

hedefleyip onun kadar 
eskiye dayanan birçok ki-
tap kahramanından farklı 
olarak, günümüz çocuk 
okuru tarafından da beğe-
ni ve ilgiyle karşılanıyor. 
Ağzına geleni söylemek-
ten, eline geçirdiğini ke-
mirip yemekten geri dur-
mayan Sams’in hâlâ çok 
kolay benimsenmesinin 
arkasında her çocuğun 
içinde yatan haylazı hiç-
bir çocuğun cüret ede-
mediği kadar pervasızca 
serbest bırakması yatıyor.

Başta cinsiyet birçok toplumsal ka-
lıbın dışında konumlanan Sams, tıpkı 
onu yaratan Paul Maar gibi 68’li kuşa-
ğına ait. Buna karşın ve belki de tam 
da bu yüzden, iki binli yıllarda bile ki-
tabın sinik baba figürü Suspus’a ve iti-
lip kakılan oğlu Martin’e iş ve okuldaki 
iktidar sahiplerine başkaldırma cesa-
reti aşılamaya devam ediyor. Sams’ın 
çocukluğunu çoktan geride bırakmış 
geniş bir takipçi kitlesinin olması, dil 
cambazlığının her yaştan okura ver-
diği edebi keyife dayandırılabildiği 
gibi orta yaş kuşağının nostaljik isyan  
duygularıyla da açıklanabilir.

Şimdilik yedi kitaba ulaşan diziyi 
(Türkiye’de son iki kitap henüz yayım-
lanmadı) arka arkaya değil, ara vere 
vere, yaklaşık kırk yılda yazan Paul 
Maar, bu uzun süreyi her devam kita-
bının yeni, özgün bir fikre dayanması 
gerektiği görüşüyle açıklıyor.

Oysa Türkiye’de Ağustos ayında 
piyasaya çıkmış olan dizinin beşinci 
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kitabı Sams Tehlikede ve ülkemizde 
henüz yayımlanmamış bulunan altıncı 
kitabı Alwin Amca ve Sams tam da bu 
noktada Almanya’da epey eleştiri top-
ladı. Özellikle politik göndermeleri ve 
esprilerin özgünlüğü bakımından dizi-
nin ilk kitaplarının gerisine düşen bu 
iki kitap daha çok rahat okunan, içerik-
te hafif, eğlenceli yönüyle öne çıkıyor. 

Ancak bu Sams dizisini baştan 
sona takip etmeyenlerin çok şey ka-
çırdığı gerçeğini değiştirmiyor. Sırf 
dizinin en iyilerinden sayılan ve iki 
öncelinin yarattığı hafif hayal kırıklı-
ğını fazlasıyla telafi eden yedinci ki-
tabın Türkçe çevirisini beklemek için 
de değil. En az iki kuşakla buluşmayı 
başaran, 40 yıldır popülerliğinden 
bir şey yitirmeyen çocuk edebiyatı 
kahramanlarıyla sık karşılaşmıyoruz. 
Yakın tarihe onlar üzerinden bak-
mak, tersindense siyasal ve toplumsal 
süreçlerin ve bu süreçte değişen eği-
lim ve anlayışların onlarda bıraktığı 
izlerin peşine düşmek çok heyecanlı. 
Üstelik çocuklarımızın bugün (de) 
açık sözlü ve dikbaşlı kahramanlara 
ihtiyacı var. Hele Sams kadar komik, 
samimi ve cana yakınlarsa. Hele Sams 
gibi zaman içinde başkaldırmaktan 
vazgeçmiyorlarsa. 

Suzan GERİDONMEZ

Sams’ın Maceraları Sams Tehlikede
Paul Maar

Türkçeleştiren: Süheyla Kaya
Kapak Resmi: Gözde Bitir

Can Çocuk Yayınları, 208 sayfa
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yazar erkek egemen sistemi sarsmanın 
kolay olmadığını belirterek şu çıkarım-
da bulunuyor: “Bunun içindir ki, bir 
hardrock müzik grubundaki kız, pop 
müzik grubunda şarkı söyleyen kız-
dan daha fazla çaba göstermek zorun-
da. Bale yapmak isteyen bir delikanlı 
da, halterci olmak isteyen birinden  
daha güçlü olmalı.”

Kadınların kendi güçlerini keşfet-
meleri, hakikatlerini gür bir şekilde 
haykırabilmelerini arzulayan kitap, 
son bölümlerde toplumsal hayatın da-
yatmalarına karşı koymanın kimi tatlı 
yöntemlerini de paylaşıyor. Her şeyiy-
le sınıf ortamlarında tartışılmak üze-
re tasarlanmış izlenimi veren ‘Küçük 
Feministin Kitabı’ aslında en çok da 
kendisini minik öğrencilerle tanıştıra-
cak cesur öğretmenleri bekliyor. Keza 
yine bu kitap bana bu toprakların ka-
dın hakları mücadelesini de benzer bir 
üslupla çocuklara anlatmanın nasıl da 
elzem olduğunu düşündürüyor.

Gerisi hep bu küçük feminist Ebba’ 
nın peşine takılan size kalmış. Yolculu-
ğun sonu yok, yeter ki siz cesaret edin.

riyor öncelikle. “Haksızlığı görmek iyi 
bir başlangıçtır. Sonraki adım, bunu 
nasıl değiştireceğini düşünmektir” 
diyor Jorinda ve Ebba, neyi neresin-
den değiştirebileceğini bulmak üze-
re kendisinden önce bu haksızlığın 
peşine düşen kadınların hikâyelerini  
araştırıyor.

Küçük bir kızın bilgi arayışı çer-
çevesinde iki yüzyıl öncesine giderek 
Mary Wollstonecraft’tan başlayarak 
kadınların eşit eğitim ve çalışma hak-
ları ile oy verme mücadelesine tanıklık 
ediyoruz. “Tarih kitapları, çoğunlukla 
savaşlardan ve krallardan bahsettiği 
için annelerimizin ataları hakkında 
bilgilenmemiz yok” diyen anneanne 
Kerstin, aslında kadınların tarih boyu 
nasıl görünmez kılındıklarını da ifşa 
etmiş oluyor. 

BEN BENİM
Sassa Buregren kitabın akışını 

kendi memleketi İsveç’te kadın hak-
ları için verilen mücadelenin tarihini 
de aktaracak şekilde düzenlemiş. Son 
derece yalın, sade bir anlatımla hazır-
lanan bilgilendirme bölümleri küçük 
okurların dikkat eşiği de gözetilerek 
en temel noktaları derli toplu ve akı-
cı bir özet şeklinde aktarıyor. İktidar 
kavramı, Simone De Beauvoir eşli-
ğinde varoluşçuluk felsefesi ve ‘ikin-
ci cins’ olarak kadına ayrılan bölüm 
toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin pek 
çok soru sorduruyor insana. 

Buregren’in vurguladığı bir diğer 
konu da eşitlik ve özgürlüğün sade-
ce yasalarla mümkün olamayacağı.  
Davranış, düşünce ve eğitim sistemi-
nin de değişmesi gerektiğini belirten 

Çocuk kitaplarının büyüsü ayrı-
dır. Bazen küçükken okuduğumuz 
bir kitabın içindeki çizimler, bir kah-
ramanın rastgele söyleyiverdiği bir 
cümle, bir ömür peşimizden gelir. Sö-
zünün sonuna gelen pek çok yetişkinin  
kitabevlerinin çocuk kitapları rafların-
da dolanması bundandır. Kaybettiği 
bir şeyi bulma umudundan. Hazırsa 
da yüzyüze gelir ihtiyacı olanla.

Bir kız çocuğu olarak elinize ‘Kü-
çük Feministin Kitabı’nın geçtiğini 
hayal edin şimdi. Feminist mi, o da 
ne? Sassa Buregren’in o yalın anlatımlı 
kitabını ele aldığımda, küçükken böyle 
bir kitapla karşılaşarak büyümüş olma-
nın ne demeye geleceğini hayal ettim. 
Kadınlığıma her kastedilmeye yelte-
nildiğinde, küçüklüğümden kalma bu 
kitabı okşayabildiğimi. Güçlendiğimi...

“Çalışma hayatım bitmeyen bir ke-
şif yolculuğu. Resim ve yazı, dünyayı 
anlamak için kullandığım araçlar. Be-
nim için kelimeler ve resimler birbirini 
besleyerek el ele giden iki dil…” ‘Küçük 
Feministin Kitabı’nın yazarı Sassa Bu-
regren kendini, edebiyatını bu sözlerle 
tanımlıyor. Güldünya Yayınları’ndan 
çıkan kitap, tam da yazarının bu an-
layışının ifadesi. Kendi çizimleriyle 
bütünlediği kitabında, Ebba’nın bu 
dünyayı yönetenlerin neden hep ta-
kım elbiseler içinde sıkıcı görünümlü 
yaşlı erkekler olduğunu sormasından 
yola çıkarak bir keşif yolculuğu an-
latıyor; görmezden gelinen bir kadın 
tarihi keşfini. 

Ebba, büyük yeğeni Jorinda, arka-
daşları ve özellikle de anneanne Kerstin 
ile birlikte koyulduğu yolculuğunda 
her şeyin bir soru ile başladığını göste-

Küçük Feministle kadın 
tarihinde yolculuk
Kadınların kendi güçlerini keşfetmeleri, hakikatlerini gür bir şekilde haykırabilmelerini arzulayan 
kitap, son bölümlerde toplumsal hayatın dayatmalarına karşı koymanın kimi tatlı yöntemlerini de 
paylaşıyor.

Karin KARAKAŞLI

Küçük Feministin Kitabı
Sassa Buregren

Türkçeleştiren: Ünzile Tekin
Güldünya Yayınları, 128 sayfa
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Ben susup kalıyorum. Dünya ne kadar yaşlı. Canlılar ne kadar genç. O sıra bir yosun tırmanıyor 
masama. Kitaptaki denizden. Karaya tırmanan ilk yosun bu olmalı. Onu artık örneği kalmamış bir 
balık izliyor.

Sennur SEZERHepimiz Afrikalıyız!

denen parçacıklardan öğreniyorlar. 
Meğer bizim DNA’larımızın büyük 
kısmı aynıymış maymunlarla. Hem 
maymun ailesi “primatlar” ne kadar  
kalabalıkmış: Hortumlu maymun, 
makak, resus makak, babun, vervet, 
tamarin, marmoset, gececi, saki, kapu-
çin, tarsiyer, lemursu, sifaka lemuru, 
gibon, orangutan, goril, şempanze...

Hangisi beni kendine yakın sa-
yar? Hindistan’da çatılarda yaşayan, 
yiyecek toplayan maymunlar varmış. 
Hangisi bizim evde yaşamayı ister? 
Elleri ellerime benzese de, annemi  
dinlemeyi göze alır mı?

DNA’lar bir yana, primatlarla elle-
rimizi kullanışımız da benziyor galiba.

Dört milyon yıldır ayaktaymış in-
sanlar. Dört milyon yılda şehirler kur-
muş. Şehirler yıkmış. Ama en eski in-
san fosilleri hep Afrika’da bulunmuş. 
İnsanlık buradan yayıldı dünyaya o 
halde!

Nâzım Hikmet bir şiirinde şöyle 
seslenmişti bize: 

“…bakmayın mavi gözlü olduğu-
ma ben Afrikalıyım”

Ve Zelal Özgür Durmuş kitabının 
sonunda bir selam da buradan gön-
dermiş usta şaire. 

“Ve torunu, Hepimiz Afrikalıyız!
Diye düşündü on yaşında.”
Çocuk haklı mı?

Ortak bir atadan gelen binlerce 
canlı. Eminim şimdi siz de 
sorular soruyorsunuz, merak 
ediyorsunuz: “Nasıl bir can-

lıyla atam ortak olabilir benim? 
Kuşlar uçuyor, ben uçamıyorum; ke-
dinin tüyleri var, benim yok. Benim 
akrabalarım hangi canlılar?”

Sonra yaşamın başlangıcını fısıl-
dıyor bize yazar: Önce hücreler, daha 
doğrusu hücreleri oluşturan molekül-
ler, bütün canlıların ortak yapı taşı.

“Moleküller yüzmüş 
en eski sularda.

Birleşmiş, 
itişmiş.

Biçim biçim 
yağ damlasına 

dizilmiş.(...)
Ayrılmamış, 

çoğalmış 
damlalar.

Tek vücut olmuş hücreler.”
Sizi bilmem ama ben hemen soru-

yorum; “Ne zaman olmuş bu büyük 
değişim?”

Kitapta yirmi üç yaşındaki deli-
kanlı “Dünya üç bin milyon yaşınday-
ken” diye cevaplıyor beni.

Ben susup kalıyorum. Dünya ne 
kadar yaşlı. Canlılar ne kadar genç. 
O sıra bir yosun tırmanıyor masama. 
Kitaptaki denizden. Karaya tırmanan 
ilk yosun bu olmalı. Onu artık örneği 
kalmamış bir balık izliyor. Ayaklı bir 
balık. Bir, iki, üç, dört ayağı var. Ba-
lığın önünden bir kız böceği uçuyor. 
Alnıma konuyor. Uff...

Uyuya kalmışım meğer. Başım 
masaya çarpıyor.

Kitabı kapatmak istiyorum ama 
öykünün sonunu da merak ediyorum, 
hani maymunlar vardı? Bu koca bir 
dinozor resmi... Bir de göktaşı. En iyisi 
yarın okumalı kitabı.

Okudum. Okudum da neler öğ-
rendim. Mesela hepimizin bir şifresi 
var, vücut şifresi:  DNA. Bilim adam-
ları canlıların kimlerle akraba oldu-
ğunu, yaşam özelliklerini bu DNA 

Bilirsiniz ya da duymuşsunuz-
dur; ünlü bir şairin bir dizesinin daha 
genç bir şair tarafından şiirine katıl-
ması, ünlü bir yönetmenin bir sah-
nesinin daha genç bir yönetmence 
kendi filminde yinelenmesi gençlerin 
ustalarına saygı duruşu sayılır. 

Zelal Özgür Durmuş, çocuklara 
yapısı insanları çok hatırlatan may-
mun ailesini anlatırken böyle bir saygı 
duruşuyla başlamış kitabına:

“Haydarpaşa Garı’nda
Deniz kokan merdivenlerde
Nâzım Hikmet
oturmuş
düşünüyor”
Zelal Özgür Durmuş, Nâzım Hik-

met’e saygı duruşunun ardından, 5 ya-
şından 64 yaşına bir insanın düşünce-
lerinde maymunları, evrimi ve yaşamı 
anlatıyor bize.

Kahramanımız beş yaşında, soka-
ğındaki canlıları birbiriyle karşılaştır-
maya çalışıyor. On beş yaşında şem-
panzelerin ceviz ayıklamasının insan-
larla benzerliğini fark ediyor. O arada 
da “evrim” olgusu geliyor aklına. Yani 
canlıların gelişerek ve yaşadıkları yere 
göre değişerek ilerlemesi.

Doğadayım Maymun Manzaraları
Zelal Özgür Durmuş
Resimleyen: Seda Mit
Esen Kitap, 68 sayfa
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Büyülü Ada bir peri masalı. Baum’un anlatmayı çok sevdiği türden hem de. İçinde perilerin yanı 
sıra prensler, prensesler, büyücüler, cüceler, devler; kısacası onun fantastik düşünce dünyasına ait ne 
ararsanız var.

Safter KORKMAZ
Peri Masalı Deyip 
Geçme...

Ayrıca yazarın toplumsal farklı-
lıkların kabulüne dair giriştiği iyi ni-
yetli çabanın (Yüce Ki’lerin aynılığı ve 
farklılığı ikilemi üzerinden), sonunda 
o farklılığın yok edilmesiyle sonuçlan-
ması gibi kilitlenme noktalarının yanı 
sıra; soyluluğa/efendiliğe duyulan öz-
lem ve hayranlık, çirkinliğe atfedilen 
kötülük gibi bazı başka negatif klişe-
lerden de söz etmek mümkün.

Eleştirdiğimiz bu şeyler, zamanı-
nın ötesine taşınan pek çok eserde kar-
şımıza çıkabiliyor. Burada yayınevleri-
nin kitap seçimi konusunda yaşadığı 
zorlukları anlamak mümkün. Dünya 
edebiyatında iz bırakmış bir yazarı 
okuruyla buluşturmak bir görev. Da-
hası tanınmış yazarların okurun ilgisi-
ni çekecek, denenmiş eserleri yayınev-
leri için cazip seçimler de sayılabilir. 
Ancak yukarıda bahsettiğimiz türden, 
çağımıza taşınmaması gereken önyar-
gılar barındıran eserlerin yayımında 
daha dikkatli olmak ve okuru uyaran 
bir yöntem geliştirebilmek gerekir diye 
düşünüyorum. Örneğin uyarıcı bir  
önsöz ya da açıklayıcı dipnotlar gibi.

dönem itibariyle genel kabul görmüş 
bazı toplumsal önyargıların, günümüz-
de bizi rahatsız eden yazınsal öğelere 
dönüşmüş olması Büyülü Ada’nın so-
runlarından biri. Kahramanımızın peri 
görünümünden insan görünümüne 
geçişi esnasında “oğlan” olmayı tercih 
etmesini ele alalım. Kurgu gereği anla-
şılabilir bir seçim sayılabilecekken, kah-
ramanın ağzından dökülen şu sözler 
bizi ister istemez rahatsız ediyor:“Sizin 
kadınlarınız zavallı, zayıf yaratık-
lar, böyle biliyorum.” Dahası onun bu 
sözlerini anlatıcı da hemen onaylıyor: 
“Bunu reddetmek mümkün değildi, bu 
yüzden üç kız sessiz kaldılar.” 

Hikâyede zaman zaman yükselen 
şiddet söylemi ve karakterler arası 
ilişkinin kaba kuvvete dayalı hiyerar-
şiye dönüşmesi bir diğer rahatsız edici 
öğe olarak göze çarpıyor. Kahrama-
nımızın karşılaştığı genç bir soyluyu 
“uşağı” olmaya zorladığı bölüm buna 
örnek verilebilir. Söz konusu bölüm-
den birkaç satır alıntılayalım: “Çünkü 
emirlerime karşı geldiğin için senin-
le dövüşeceğim. (…) bütün istediğim 
efendin olduğumu kabul etmen” Bu 
efendi-uşak ilişkisi, tüm yan karak-
terlerde, değişik tabiiyet biçimleriyle 
yeniden ve yeniden üretiliyor.

L. Frank Baum’u “Oz Büyücüsü” 
nün yaratıcısı olarak tanıyor bütün 
dünya. “Oz Büyücüsü” tek eseri değil 
elbette. Oz dünyasını anlattığı 13 ro-
manının yanı sıra, zihninde yarattığı 
diğer fantastik dünyaları bize aktardı-
ğı pek çok başka yapıtı da mevcut. An-
cak bir iki istisna hariç, diğer yapıtları 
henüz Türkçeye çevrilmiş bile değil. 
Belki de bu konudaki kısırlığı kıracak 
ilk adım Yapı Kredi Yayınları’ndan 
geldi. Yazarın“Büyülü Ada – Harika 
Prens’in Yüce Ki’ler ve Diğer Şaşırtıcı 
İnsanlarla Yaşadığı Maceralar” kitabı 
kısa süre önce kitapçılarda yerini aldı.

“Büyülü Ada” bir peri masalı. 
Baum’un anlatmayı çok sevdiği tür-
den hem de. İçinde perilerin yanı sıra 
prensler, prensesler, büyücüler, cüceler, 
devler kısacası onun fantastik düşünce 
dünyasına ait ne ararsanız var. Peri 
yaşamından sıkılan kahramanımızın 
yakışıklı bir prense dönüşmesiyle baş-
lıyor macera. Yolculuğu boyunca edin-
diği dostlarının yardımıyla tüm adayı 
dolaşıyor prensimiz bir yıl boyunca. 
Eh, kitabı daha fazla anlatmayalım ki 
okumak isteyenler için tadı kaçmasın.

L. Frank Baum çocuklara zoraki 
mesajlar içeren, sıkıcı hikâyeler yerine 
eğlenceli, fantastik ve şaşırtıcı şeyler 
anlatılması gerektiğini savunan bir 
yazar. Oz Büyücüsü’nün önsözünde 
şöyle söylüyor: “(…) Modern eğitim 
ahlâk da içerdiğinden, modern çocuk 
okuduğu şaşırtıcı hikâyelerde sadece 
eğlence arıyor ve hoşuna gitmeyen her-
hangi bir kitabı kolayca başından ata-
biliyor.” (Oz Büyücüsü, Önsöz, Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınları, Çeviren: 
Volkan Yalçıntoklu)

Onun Oz Büyücüsü’nde başarıyla 
hayata geçirdiği bu bakış Büyülü Ada 
kitabında da korunuyor. Ancak top-
lumsal ilerlemenin ve değişen zamanın, 
yazarın iyi niyetine rağmen, kitabı zora 
soktuğundan bahsedebiliriz. Yazıldığı 

Büyülü Ada
L. Frank Baum

Resimleyen: Öykü Gölemen
Türkçeleştiren: Ramazan Güngör

Yapı Kredi Yayınları, 240 sayfa
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Hayatında ilk defa göz doktoruna gidecek olan Pengu çok heyecanlı. Olacakları hem merak ediyor hem 
de doktorun canını yakmasından korkuyor.

E. Nida DİNÇTÜRK
Pengu’dan öğrenecek 
çok şeyimiz var!

muayenesinin ardından Pengu canı-
nın hiç yanmamasına şaşarken dokto-
ru göz sağlığı için bir süre tek gözünü 
göz bandı ile kapatması gerektiğini 
söylüyor. İşte Pengu için zor günler 
bundan sonra başlıyor. Hiç canını 
yakmayacak olmasına rağmen tek gö-
zünün kapalı kalması fikri Pengu’nun 
çok canını sıkıyor. Bu sırada okuldaki 
kostüm partisi de yaklaşmakta olduğu 
için kara kara ne giyeceğini düşünen 
Pengu’nun yardımına annesi koşuyor. 

Pengu dizisinde insanlarla hay-
vanların huzurlu bir şekilde bir arada 
yaşayabildikleri masalsı bir dünya kur-
gulayan Selen Somer, hitap ettiği yaş 
grubuna doğrudan temas eden öyküler 
anlatıyor. Bu öyküleri daha kuvvetli 
hale getiren ise aralara serpiştirilmiş 
olan sorular. Anlattığı durumla yakın-
lık kurabilmesi ve kendi sorunlarına 
çözümler bulabilmesi için minik oku-
ra yöneltilen bu sorular, çoğu zaman 
çocuklarda sosyal temas, paylaşma, 
farklılıklarla barışma gibi yetenekle-
ri güçlendirecek bir omurga üzerine 
oturtuluyor. Bu sorular ayrıca, okuma-
yı pasif bir deneyim olmaktan uzaklaş-
tırarak, sağlıklı bir okuma alışkanlığı 
için de kuvvetli bir temel hazırlıyor. 
Somer’in okul öncesi öyküleri, sevim-
li olduğu kadar barındırdığı eğitici 
öğeler sayesinde de hem henüz oku-
yamayan hem de okumayı yeni söken 
minikler için kıymetli birer ‘ilk kitap’. 

hevesli bakılan, anne-babadan defalar-
ca dinlenmiş olmasına rağmen öğre-
nilen her bir harfle koşa koşa sayfaları 
çevrilen cinsten bir dizi. Sevimli bir 
kitaplığın ‘ilk’ bireylerinden olmaya 
aday olan bu kitaplar, Uçanbalık Yayın-
ları etiketi taşıyor. Deniz Kıyısında Bir 
Gün, Kostüm Partisi, Kırmızı Araba ve 
Yeni Bir Arkadaş kitaplarından oluşan 
dizinin yazarı Selen Somer. Kitapların 
çizimleri ise Nurten Deliorman’a ait.

Henüz anaokuluna giden sevim-
li Pengu’nun arkadaşları ve ailesiyle 
atıldığı maceraları takip ettiğimiz dizi-
nin kitaplarından Deniz Kıyısında Bir 
Gün, çocukların arasındaki anlaşmaz-
lıkları kendi yöntemleriyle çözebilme-
lerine dair bir hikâye. Bu özelliğiyle de 
dizinin öne çıkan kitaplarından biri. 
En yakın arkadaşı Irmak ile birlikte 
deniz kıyısına giden Pengu, Irmak’la 
beraber yaptıkları kumdan kalenin 
yabancı bir çocuk tarafından yıkılması 
karşısında ne yapacaklarını şaşırıyor. 
Çözüm üretebilmek için babasından 
yardım istediğinde ise kendi sorunla-
rını kendisinin çözmesi gerektiği ya-
nıtıyla karşılaşıyor ve meseleye kendi 
yöntemleriyle yaklaşıyor. 

Dizinin en ilgi çekici kitaplarından 
bir başkası ise Kostüm Partisi. Haya-
tında ilk defa göz doktoruna gidecek 
olan Pengu çok heyecanlı. Olacakları 
hem merak ediyor hem de doktor-
un canını yakmasından korkuyor. İlk  

Galiba okulla-
rın açılması hiç bu 

kadar gecikmemişti. 
Bunca sene Ağustos’un 

sonlarında çalmaya başlayan 
okul zilleri, bu yıl Eylül’ün 
son haftasına dek suskun. 
Bu durumun, okuldaki ilk 

yılına hazırlanmayanlar 
için “tatil uzadı” algısı 

yarattığını bilsek de yeni 
başlayacakların sabrını 

zorladığı aşikâr. Evet, 
‘mini mini birler’den 

bahsediyorum. Okula 
başlayacakları günü heye-
canla bekleyen, ilk günler-

de yan çizeceklerini bile bile 
o ‘ilk gün’ için can atanlardan. 

Tüm heveslerinin ablaları-
nın ve abilerinin üzerinde 

gördükleri okul forma-
sını giymek, büyük 

defterlere güzel ka-
lemlerle yazı yazmayı öğrenmek ve 
bir an evvel şu güzel resimlerle be-
zeli kitapları okuyabilmek olduğunu 
biliyoruz. Bu yüzden sabırsızlıklarını  
tahmin etmekte zorlanmıyoruz.

Konuya buradan giriş yaptım çün-
kü elime dört tane şahane ilk okuma 
kitabı geçti. ‘Okul öncesi’ klasmanında 
yer alan Pengu dizisi, henüz okuma-
yı sökememişken resimlerine hevesli  

Pengu Serisi
Yeni Bir Arkadaş - Deniz Kenarında Bir Gün - Kostüm Partisi - Kırmızı Araba 

Selen Somer, Resimleyen: Nurten Deliorman, Uçanbalık Yayınları, 16 sayfa
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Gestapo kılıklı yetişkinler eşliğinde koridorlardan hızlıca geçmekten ibaret bir müze ziyareti kimi 
mutlu edebilir ki?

Yıldıray KARAKİYAGörev değil, müze gezisi

ile Davis’ten tatlı tatlı “So what?” ça-
larken, entelektüel camianın seçme 
simaları kendilerini müziğe bırakmak 
yerine kayıt tarihi, tekniği ve niteliği 
üzerine birbirlerine bir miktar fikir ve-
riştirir ve ardından, “Coltrane’den son-
ra caz bitti görüşüne katılıyor musun?” 
başlıklı bir sohbete dalarlar. Diyelim ki 
öyle, so what? Parça bitti, haberin yok.

SANATTAN KEYİF AL
Kitabın en önemli özelliği bu işte: 

“Müze” bize sanatı kültürlü, mede-
ni, başarılı ve diğerlerinden üstün bir 
insan olmak için öğrenilecek, biline-
cek, hakkında görüş öne sürülecek bir 
meta, maddi ya da manevi bir yatırım 
aracı olarak değil, yaşanacak bir dene-
yim olarak sunuyor. Kahramanımız 
müzeyi gezerken bize duygularından, 
eserden aldığı etkiden, zihnine dolu-
şan imgelerden, kısacası sanat eser-
leriyle bire bir yaşadığı deneyimden 
başka şey anlatmıyor. İyi de ediyor. 
Çünkü esas olan sanat eserinden keyif 
almayı öğrenmek; o eseri kim yapmış, 
sanat tarihinde önemi neymiş, kaç 
para edermiş, bunlar teferruat. San-
mayın ki ben size teferruatı bilmeyin, 
öğrenmeyin diyorum. Siz sanat ese-
rinden hele bir keyif alın, bunları hobi 
olarak yine öğrenirsiniz.

tek nedeni müzenin kendisi değildir 
elbette. Bu aynı zamanda bizim mü-
zeyi, sanat eserini, tarihi, kültür ve 
doğa varlıklarını algılayışımızın da 
resmidir. Hayır, haksızlık etmiyorum. 
Anımsarsanız, bu ülkenin en “mo-
dern” müzesinin açılışı, baktığı her 

yerde ucube gören bir siyasi 
partinin propaganda aleti 
olarak kullanılmış ve aceleye 

getirilmişti, öyle düşünün. 
Peki, nasıl olmalı? Bunca la-

kırdı bu sorunun yanıtı olan ve 
bizim memleket için ütopik sa-
yılabilecek “Müze” adlı kitaptan 
söz etmek için edildi. “Müze”, Su-
san Verde tarafından yazıldı, Peter 
H. Reynolds tarafından resimlen-

di ve Müren Beykan’ın çevirisiy-
le Günışığı Kitaplığı tarafından 
yayımlandı.

DEGAS’YLA DANS
Kitabımızın kahramanı olan 

kız çocuğu bir müzeyi ziyaret et-
mektedir. Müze, her biri birbirinden 
önemli, sanat tarihinin tozlu yolla-
rında birer kilometre taşı olan, çok 
önemli sanatçıların elinden çıkma 
sanat eserleriyle doludur. Fakat sa-
nat tarihinin (ve özünde bir yatırım 
aracı olarak sanat nesnesinin, sanat 
ekonomisinin) bunca ağırlığının kah-
ramanımız için hiçbir önemi yoktur. 
O, müzeye girdiği andan itibaren ken-
dini sanat eserlerinin kollarına; duy-
guların, izlenimlerin, etkileşimlerin, 
düşüncelerin tatlı dalgalarına bırakır. 
Degas’yla dans eder, van Gogh’la başı 
döner, Picasso’yla mavileşir, Munch’la 
çığlık atar, Rodin’le düşüncelere dalar, 
Miró’yla kıkırdar. Hah işte, fark ettiniz 
mi, ben de yaptım aynı şeyi. Daha az 
önce sanat tarihinin bunca ağırlığı-
nın kahramanımız için bir önemi ol-
madığını söylemişken kalkıp sanatçı  
adlarını sayıverdim. 

Eh, hazır yeri gelmişken, bir ucu-
nu ilk iki paragrafa buladığım değ-
neğin diğer ucuyla da ilgilenelim. Bi-
zim memlekette sanat eğer bir görev 
değilse, gösteriştir. Örneğin Coltrane 

Bazı günler bazı öğren-
cileri çok mutlu eder. Çün-
kü o gün okul gezisi vardır, öğretmen-
leri onları bir müzeyi ziyaret etmeye 
götürecektir. Hayır, öğrencilerin mut-
luluğunun kaynağı bir müzeyi ziyaret 
edecek, belki birbirinden güzel sanat 
eserleriyle tanışacak ya da yepyeni 
bilgiler edinecek olmaları değildir el-
bette. Bu ziyaret bir gün olsun okulu 
yasal yollarla kırmak anlamına geldi-
ği için sevinir öğrenciler. Yoksa daha 
okul otobüsünde başlayan, “Sessiz ol!”, 
“Sırayı bozma!” komutları; sanki gül-
mek eğlenmek suçmuş, müzedeki bir 
şeyle ilgilenmek hataymış, tarihi bir 
nesneye şaşırmak, bir sanat eseri kar-
şısında heyecanlanmak ahmaklığın 
daniskasıymış gibi davranan (çünkü 
müzede gördüklerinden kendisi de bir 
halt anlamayan) Gestapo kılıklı yetiş-
kinler eşliğinde koridorlardan hızlıca 
geçmekten ibaret bir müze ziyareti 
kimi mutlu edebilir ki?

Müze denince köhnemiş, örüm-
cek ağlarıyla kaplanmış, gireni alerji 
krizine sokacak kadar tozlu, karanlık 
bir mekânın resmi belirir zihnimizde. 
Zihnimizde bu resmin oluşmasının 

Müze
Susan Verde

Resimleyen: Peter H. Reynolds
Türkçeleştiren: Müren Beykan

Günışığı Kitaplığı, 36 sayfa
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Hikâye Victor’un gazete dağıtımı 
yaptığı bir ay gibi kısa bir sürede geçer. 
Bu kısa sürede Victor hem çok iyi ve 
sıra dışı arkadaşlar hem de azılı düş-
manlar edinir. Victor her gün dağıtım 
kamyonuna gidip gazeteleri bir arada 
tutan sert kayışı sarı çakısıyla kes-
mektedir. Bir gün çakının köreldiğini 
görünce, onu biletmek üzere mahalle 
hurdacısı Ara T.’nin yanına gider. Ara 
T. hem çakıyı hem de Victor’un para-
sını alır fakat ona bilenmiş çakıyı ver-
meyi reddeder. Victor bir zorbaya pa-
buç bırakmamaya karar verdiğinden, 
belalı bir düşmanla baş etmek üzere 
yaratıcı yollar arayacaktır.

Sarı çakının akıbeti kitaptaki gi-
zemlerden sadece bir tanesi. Victor’un 
aklında cevap aradığı onlarca soru 
yükselir: Gazete dağıtırken karşılaştığı 
güzel Bayan Worthington neden her 
gün içip içip ağlamaktadır? Çekmece-
de bulduğu doğum belgesi ne anlama 
gelmektedir? Sevgili hizmetçileri Nel-
lie neden eşitsizliğe maruz kalmakta 
ve bu konuda isyan etmemektedir? 
Gazete dağıtırken tanıştığı emekli de-
nizci Bay Spiro, büyük bir yapbozun 

bir hikâyesi vardır. Victor’un öykü-
sünü okurken, siyahilerle beyazların 
hâlen eşit haklara sahip olmadığı 1959 
Memphis’inde anne-babası ve en iyi 
arkadaşım dediği siyahi hizmetçile-
ri Nellie ile birlikte yaşayan kekeme 
bir oğlanın çetin bir dünyayla nasıl  
iletişim kurduğuna tanıklık ederiz. 

GAZETE DAĞITIMI
On bir yaşındaki Victor için beyz-

bol topunu hızla fırlatmak çocuk 
oyuncağıdır fakat iş konuşmaya ge-
lince kelimeler ağzından dökülmek 
bilmez. Konuşma öğretmeni zor ke-
limeleri söylemeden önce uygulama-
sı için birkaç taktik vermiştir fakat 
yine de ağzını hiç açmamak ona daha 
kolay gelir. Çünkü ne zaman konuş-
maya kalkışsa insanlar ya onu salak 
zannetmekte ya cümlelerini tamam-
lamaya çalışmakta ya da huzursuz  
olmaktadırlar. 

Victor’un okuldan en yakın 
arkadaşı Art mahallenin gaze-
te dağıtıcısıdır. Art temmuz 
ayında tatile çıkacağı zaman 
Victor’dan onun yerine gaze-
teleri dağıtmasını ister. Victor 
için mahalleyi dolaşıp gazete 
dağıtmak eğlenceli olacaktır, 
zira “sokaklar konuşmak zo-

runda olmadığı arkadaşları gibidir.” 
Fakat ufak bir sorun vardır. Gazete 
paralarını toplamak için her cuma 
evlerin kapısını çalmak zorunda ka-
lacaktır, bu da insanlarla konuşması 
gerektiği anlamına gelir. Söylemesi 
gereken kelimeler Victor’un aklında 
dolanmaktadır fakat deyim yerindey-
se, ağzından baklayı çıkarmak onun 
için topu fırlatmak kadar kolay de-
ğildir.  Yine de hem top oynarlarken 
kazayla dudağını patlattığı Art’a karşı 
kendini borçlu hissettiğinden hem de 
onu kıramadığından Victor bu zorlu 
görevi kabul eder.  

“Hayattaki en zor şeylerden biri 
kalbimizde dile getirmeyeceğimiz keli-
meler olmasıdır. 

James Earl Jones”

“Bu hikâyeyi yazmak için iyi bir 
sebebim var. Çünkü konuşamıyorum. 
Yani kekelemeden asla” diye başlıyor 
Gazeteci Çocuk. Kulaklarını açıp onlu 
yaşlardaki bir çocuğu dinlemeye pek 
hevesli olmayan bir dünyada, bir de 
kitabın kahramanı Victor gibi keke-
meyseniz, hikâyenizi kelimelere dök-
mek büyük cesaret ister. Gelgelelim 
Victor’un dilinden tekleyerek dökülen 
kelimeler parmaklarından su gibi akar. 
Zira onun kalbinde dile getirilecek 

Soru sormaktan 
vazgeçmeyenler... 
On bir yaşındaki Victor için beyzbol topunu hızla fırlatmak çocuk oyuncağıdır fakat iş konuşmaya 
gelince kelimeler ağzından dökülmek bilmez.

Gazeteci Çocuk 
Vince Vawter 

Türkçeleştiren: Alaz Özbek  
Kırmızı Kedi Yayınları, 212 sayfa



parçaları gibi tek tek verdiği kelimelerle Victor’a ne an-
latmaya çalışır? Ve en önemlisi, toplum her ne kadar onu 
sadece kekemeliğiyle tanımlamaya çalışsa da, o konuşma 
zorluğu çeken bir çocuk olmanın ötesinde kimdir? 

Olay örgüsüyle bütün bu sorulara başarılı bir şekilde ce-
vap veren romanda, Victor’un geleceğini en çok etkileyen 
karakter belki de Bay Spiro’dur. Çünkü Bay Spiro Victor’un 
kekemeliğini görmezden gelmeden, ona kekemeliğinin 
ötesine bakmayı başarır. Victor Bay Spiro’yla tanışana dek 
“Nellie ve konuşma öğretmenim dışında hiçbir büyük be-
nimle kekemeliğim hakkında konuşmamıştı. Sanki müzik 
kutusundan çıkmış bir maymun kafamın üzerindeyken bir 
odaya giriyordum ama herkes maymun orada değilmiş gibi 
davranıyordu” der. Daha da önemlisi Bay Spiro Victor’a 
soru sormanın güzelliğini öğretir.  Hem de “Düzgün konu-
şabilen insanlar aslında hiçbir şey söylememek için neden bir 
sürü kelimeyi harcıyor?” gibi düşündürten sorular... 

Vince Vawter kitabın sonundaki “Yazarın Notu” bölü-
münde, Gazeteci Çocuk’un kendi hayat hikâyesi olduğunu 
dile getiriyor. Kırk yıllık bir gazetecilik kariyeri olan Vin-
ce Vawter görünen o ki soru sormaktan hiç vazgeçmemiş. 
2014 Newbery Onur Ödülü de dahil olmak üzere pek çok 
ödülle taçlandırılan Gazeteci Çocuk, yazarın ilk romanı. 
Samimi ve sahici bir anlatıma sahip olan romanın, konuya 
yabancı olmayan birinin kaleminden çıktığı belli oluyor. 
Yazar notunda, “çocukluk kekemeliğin kendini en zalimce 
ortaya koyduğu zamandır, dünyanın kapıları yaşıtlarınızın 
önünde açılmaya başlamışken kekemelik size kendinizi yal-
nız hissettirir,” diyor. Bence kitabın en çarpıcı yanlarından 
biri de bu denli yalnızlaştıran bir deneyim olan kekemeli-
ğin sadece bir engel olarak kurgulamaması. 

Victor kekemeliğini alt edip iletişim kurmak için çeşit 
çeşit yollar deneyip, yaratıcı çözümler buluyor. Kekemeli-
ği onu kelimeler üzerine bolca düşünmeye itiyor. Mesela 
P ve B ile başlayan kelimeleri söylemekte zorlandığı için 
konuşurken alternatif sözcükler arıyor. Her şeyi kısa ve öz 
anlatmaya çalıştığından kendine özgü bir üslup geliştiri-
yor. Hatta “Kekelemem büyük ihtimalle beni Memphis’teki 
en iyi lakapçı yapmıştı” diyor.  Bazen de kekemeliği yürek 
parçalayıcı bir şekilde aşmaya çalışırken hayata dair derin 
öngörüler kazanıyor: “Derste okuma yapmam ya da ezber-
den anlatmam gerekeceğini bildiğim zamanlarda konuşma-
ya başlayınca elimde tuttuğum raptiyeyi avucuma bastırır-
dım. Acının kekelemeyi unutmamı sağlamasını umardım 
ama bu asla işe yaramazdı. Sonra kendime acı çektirmenin 
mantıksız olduğuna karar verdim. Bir acıyı diğeriyle bastı-
ramazsınız. Sonunda elinizde iki acı birden olur.” 

Sözün özü, her insanın deneyimlediği kendini ifade 
etme telaşını ve bu yoldaki engelleri kekemelik gibi somut 
bir durum üzerinden ele alan roman okurlara kaçmamayı 
önerirken,   Beckett’in ünlü “yine dene yine yenil, daha iyi 
yenil” sözünü anımsatıyor. 
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Uzun bir tren yolculuğu esnasında torunlarını eğlendirmek için bir dergiden yırttığı renkli parçalar 
ile yarattığı sihirli hikâye, Lionni’yi resimli çocuk kitapları dünyasına yazar ve illüstratör olarak 
taşıyacaktır.

Cem KARA
Leo Lionni’nin yıldız 
karakteri “Frederick”

en karakteristik biçimleriyle orta-
ya koyması, Lionni eserinin en ayırt 
edici özelliklerinden biridir. Bu basit 
ama görkemli grafik yorumun öte-
sinde artık detaylandırmacı bir anla-
tıma ihtiyaç yoktur. Anlatım dilinin 
sakinliği ile çocuk zaten kitabın say-
faları içine çekilip, hayal dünyasına  
yönlendirilmektedir.

NESİLDEN NESİLE LIONNI
Amerikan Ulusal Eğitim Toplulu-

ğu’nun düzenlediği bir anket sonu-
cunda öğretmenlerin belirlediği en iyi 
100 çocuk kitabı arasına giren Frede-
rick; 1966 yılında yayınlanmasına rağ-
men günümüzde de önemini ve cazi-
besini korumaktadır. Gerek öykünün 
ufuk açıcı kurgusu gerek sade ama 
yaratıcı resimleme anlayışı Frederick’i 
bir başeser olarak zamanının ötesine 
taşımıştır.

Amerikan Grafik Sanatlar Enstitü-
sü (AIGA) için bir Leo Lionni biyog-
rafisi derleyen Steven Heler, “birkaç 
neslin zihnini ve kalbini meşgul etmiş-
tir” sözüyle Lionni’nin kuşaklar boyu 
süren etkisini ne güzel vurgulamış de-
ğil mi? Umarım bu söz ülkemiz için de 
geçerli olur...

yırttığı renkli parçalar ile yarattığı 
sihirli hikâye, Lionni’yi resimli ço-

cuk kitapları dünyasına yazar ve 
illüstratör olarak taşıyacaktır. 

Tren yolculuğunun ürünü-
nü 1959’da “Küçük Mavi 

ve Küçük Sarı” ismiyle 
yayınlamıştır Lionni.

Hayatı boyunca 
40’ın üzerinde re-
simli çocuk kitabı 
yaratan Lionni, ço-
cukların dünyasına 

fabllar yoluyla ya-
kınlaşmaya çalışmıştır. 

Amerikan Kütüphaneler Birliği tara-
fından yılın en çok öne çıkan resimli 
çocuk kitabının yaratıcısına verilen 
Caldecott Ödüllü’nü Inch by Inch, 
Swimmy, Alexander and the Wind-Up 
Mouse ve Frederick kitapları ile 4 kez 
kazanmıştır. 

GÜÇLÜ KOLAJLAR
Frederick, kışın zor günlerini yazın 

topladıkları erzak ile rahat geçirmek 
isteyen bir fare ailesinin hikâyesidir. 
Diğer aile bireyleri yiyecek toplarken 
kahramanımız Frederick’in doğadan 
güneş, renk ve sözcükler toplaması öy-
künün yaratıcı ve farklı kurgusunun 
habercisidir. 

Lionni bu etkili kurgusunu görsel-
leştirirken mesleki birikiminin izleri-
ni taşıyan ve anlatım dilinin temelini 
oluşturan, basit ama güçlü kolajlar 
kullanmaktadır. Yaş grubuna uygun 
bu resimleme biçiminin yanında, do-
ğadan ödünç aldığı armoni içindeki 
canlı renkler ve formların yansıttığı 
zengin dokusal değerler dikkati he-
men çekmektedir. Belki de en önem-
lisi resimsel elemanların, her sayfa-
nın kendine özgü düzen algısı içinde 
yerleştirilmesidir. Bu yerleşim görsel 
etkiyi profesyonelce arttırmaktadır.

Grafik tasarımcı kimliğiyle her bir 
figürü ya da objeyi oldukça yalın ama 

Ülkemizde resimli çocuk kitap-
ları alanında çeşitliliğe ya da yaratıcı 
denemelere yeterince imkân sağlana-
bildiğini söyleyebilmek zor. Elbette 
çocuğun yaratıcı düşünce dünyasını 
genişleten özgün eserler de yok değil. 
Elma Çocuk tarafından yayınlanmış, 
dünya resimli çocuk kitapları litera-
türünde bir başeser sayılan Frederick 
bunlara bir örnek. 

Leo Lionni ABD’de grafik tasarı-
mın modernleşme sürecine katkılar 
sunmuş, tarihsel öneme sahip bir çizer. 
Onun bu önemli eserinin ülkemizde 
yayınlanmış olması, alana olan bakışın 
gelişimi adına güzel bir adım.

1910 yılında Amsterdam’da doğ-
muş olan çizer, 1925 yılında İtalya’ya 
yerleşmiştir. Lise eğitimi sonrası grafik 
tasarımcı olarak çalışmaya başlayan 
Lionni; 1930’lu yıllar boyunca Fütü-
rizm, DeStijl Hareketi, Bauhaus Okulu 
gibi farklı akım ve ekollerin etkisinde 
kendi tarzını geliştirmiştir. 1940’ların 
başında yerleştiği ABD’de sürdürdüğü 
grafik tasarımcı kariyeri, onun resim-
sel anlatım dili hakkında bize oldukça 
güzel ipuçları vermektedir. 

50 yaşında, ABD’de mesleğin-
de önemli bir konumdayken, ani bir 
kararla İtalya’ya dönmesi Lionni’nin 
kariyerinde dönüm noktasıdır. Uzun 
bir tren yolculuğu esnasında torun-
larını eğlendirmek için bir dergiden  

Frederick
Leo Lionni

Türkçeleştiren: Kemal Atakay
Elma Çocuk Yayınları, 40 sayfa

Leo Lionni



Tüm kavramların ters yüz edilip silkelenebildiği, herkesin kendi anlam dünyasından kalkarak  
yeniden bir kavramsallaştırma yapabildiği bir çağda, dürüstlük ve patavatsızlık bir madalyonun iki 
ayrı yüzü olmayabilir…

Sema ASLAN 
Bu orman bir  
başka, dostum!

dürüstlüğü sadece bir komedi olarak 
da okunabilir tabii... Fakat orada da 
ahlâki bir sabit çıkıyor karşımıza: Kim-
se dış görünüşü veya doğuştan taşıdığı 
özellikleri nedeniyle küçümsenemez. 
Istakozun kıskaçları, denizanasının 
yüzme stili ya da mürekkep balığının 
şişman yüzü yengeç yazara malzeme 
olamaz, olamıyor da. Zaten empati 
yoksunu yengeç de yazar olamıyor! 

Hikâyelerin en göze çarpan ortak 
özelliği orman canlılarının kendili-
ğinden hayata geçirebildikleri ortak 
bilinçleri, tavırları. Her durumda, belli 
bir deneyimin ardından “Bu iş böyle 
yürümeyecek,” diyerek ve mutlaka or-
tak hareket ederek, güç birliği yaparak 
çözüm üretebilmeleri. 

Dayanışmanın doruğa çıktığı hi-
kâyeyle bitirelim: “Yavaş Kaplumba-
ğa”, malum, yavaş. Arkadaşları çeşitli 
zamanlarda büyük, yemekli partiler 
organize ediyor. Kaplumbağa, ne yap-
sa ne etse bu partilerden hiçbirine 
zamanında yetişemiyor. Sonunda bir 
gün, arkadaşları o çok eğlenceli parti-
lerden birini kaplumbağanın ayağına 
götürmeye karar veriyor. Çizer, Cihan 
Dağ da kaplumbağanın sevincine bizi 
ortak ediyor. 

Güçlünün zayıfı ezdiği, kurnaz olanın 
diğerlerinin hakkını gasp ettiği, “ben 
yaptım oldu” diyenin sorgusuz sualsiz 
kabul gördüğü bizlerin gündelik ger-
çekliğinde bu ahlakî sabitin bir değe-
ri var kuşkusuz. Çocuk edebiyatının 
daha çok yetişkin dünyasına bir nanik 
yapmak, onun en temel bilgisini su yü-
züne çıkarmak için birebir olduğunu 
söylemek bugün artık bir klişedir belki 
ama “Yengeç Yazar”, insanın yürürlü-
ğe koyduğu ilişki/ilişkilenme üslûbunu 
tatlı tatlı sarsıyor işte. Mesela “orman-
ların kralı ille de aslan mı olmalıdır?” 
demek yerine, bir adım ileri giderek 
“bir krala ihtiyacımız var mı sahiden?” 
diye soruyor. Üstelik bu soruyu sorar-
ken, kral olmanın tekdüzeliğini, zoraki 
konumlanışını ve elbette sıradanlığını 
da krallığa soyunan aslana hatırlatıyor. 
Ha, aslanın olmadığı yerde bu kez de 
korkutucu ejderha soyunabilir krallı-
ğa, nihayetinde onun gücü de rakipsiz. 
Fakat ormanın tüm canlıları birleşti-
ğinde ve doğanın kendi ritmine say-
gı gösterdiğinde ejderhalar da ancak  
masal kahramanı oluveriyor. 

Benzer bir sorgulama, başka kav-
ramlar ve durumlarla ilgili olarak da 
çıkıyor karşımıza. Diyelim, eşitlik 
hangi koşullarda gerçekten eşitliği 
çağrıştırabilir? Ya da dürüstlük bize 
neyi anlatır? Tüm kavramların ters 
yüz edilip silkelenebildiği, herkesin 
kendi anlam dünyasından kalkarak 
yeniden bir kavramsallaştırma yapa-
bildiği bir çağda, mesela dürüstlük ve 
patavatsızlık bir madalyonun iki ayrı 
yüzü olmayabilir; bu iddianın kendi-

si de bir ezber, bir ön kabul olarak 
suçlanabilir. Sonunda yazarlığa 

soyunan yengecin gözü kara 

“Yengeç Yazar” içinde yaşadığımız 
gerçeklikle oyun oynayarak başka bir 
gerçekliğin kurgulanabilir olduğunu 
gösteren, hikâyeleri eğip büken, ezber-
leri bozan, çocuk okura yepyeni soru-
ların kapısını aralayan bir kitap. 

Hayvanlar âlemi ile ilgili “bildiği-
miz” doğruları her bir hikâyede yeni-
den kurgulayan Koray Avcı Çakman; 
başka bir âlemdeki gerçekliğin insan 
topluluğuna uyarlanmasına imkân 
sağlayarak, hayatla/dünyayla kade-
me kademe tanışan çocuk okuru, ona 
uzun süre eşlik edebilecek nitelikte 
bir kitapla buluşturuyor.

“Yengeç Yazar” on kısa hikâyeden 
oluşuyor. Her bir hikâyenin kahrama-
nı bir başka hayvan. Onlar, bazen güç, 
bazen azim, bazen kurnazlık gibi ken-
dilerine atfedilmiş özellikleriyle pek 
çok kez hikâyelere konu oldu, oluyor. 
Belki hepsi aynı ormanda yaşıyor, bel-
ki hikâyeler farklı coğrafyalardaki or-
manları dolaşıyor. Ama biz, hikâyeye 
konu olan hayvanların çok büyük bir 
ormanda hep birlikte yaşadıklarını 
hayal edebiliriz. Böyle hayal edince 
aralarındaki ilişkiyi, daha yukarıdan 
bakıldığında da bu evrene dair sosyo-
lojiyi ve hatta politikayı izleyebiliriz.

Koray Avcı Çakman ahlakî bir sa-
bit yaratarak ideal bir evren kuruyor. 

Yengeç Yazar 
Koray Avcı Çakman 

Resimleyen: Cihan Dağ
Tudem Yayınları, 80 sayfa

YENGEC
YAZAR
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Bobby’nin çok sevdiği kedisi Zeytin’in ortadan yok olmasıyla başlıyor olaylar. Zeytin için mahalleye 
ilan asmaya başladıklarında fark ediyorlar ki başka kayıplar da var.

Simlâ SUNAY
Kulak asmak  
zorunda mıyız?

sevdiği, uzak bir teyzeden söz ediliyor. 
Ancak verdiği hediyeler içersindeki 
kar leoparı kürkü beni irkiltti. Çocuk 
edebiyatında kurallar koyulmasından 
hiç hoşlanmasam da, kürklere övgü 
işitmek hiç eğlenceli değil. 

Yazar, çocuklar için yazdığının 
fena halde bilincinde olarak kurmuş 
dilini. Bu nedenle de bazı yerlerde 
yapmacıklığa düşmüş. Çocuklar an-
lasın diye açık, kısa cümleler; sıkılma-
sın diye verilen yoğun komik ayrıntı-
lar. Bunlar dili sevimli kılsa da çocuk 
okurun zekâsını, hele de arka sayfada 
verilen 8-13 yaş grubunu yakalayamı-
yor. Buna arka kapaktaki basit sorular 
ve anasınıfı bulmacaları eklenince yaş 
grubu tayininin neden sakıncalı bir 
şey olduğu ortaya çıkıyor. 

100. sayfadaki başka bir ifade de 
tartışmaya açılabilir: “Ama boş verelim 
bazılarını. Onları dinlemeyelim. Bazı-
ları çok şey söyler, kulak asmak zorun-
da değilsiniz.” Bu öğüt hem iyi hem 
de kötü tezahür edebilir çocukta. Her 
fikir ve söz dinlemeye değerdir. Başka 
türlü nasıl demokratik olunabilir ki. 
Dinlemek bizi yapmak zorunda kılan 
bir eylem değildir. Yani kulaklarımızın 
her insana asılması gerekir. Keşke…

ortadan yok olmasıyla başlıyor olay-
lar. Zeytin için mahalleye ilan asma-
ya başladıklarında fark ediyorlar ki 
başka kayıplar da var. İki afacan plan 
yapmaya başlıyor. Önce komşular-
dan bir şüpheli listesi hazırlıyorlar. 
Çeşitli bahanelerle bu yetişkinleri  
sorguluyorlar. 

Şüpheli listesi bağlamında okur da 
ilginç komşu karakterleri tanımaya 
başlıyor. Bu karakterlerin hepsi kendi-
ne has. Çoğu tek başına yaşıyor. Öyle 
ya, hepsi aile ve çocuklu olmak zorun-
da değil. Kent yaşamında çok çeşitli 
hayatlar aynı binada bir araya gelebi-
liyor. Her ne kadar ülkemizde böyle 
yaşayanlara karşı önyargı varsa da, 
hatta devlet bize sadece aile yaşamının 
güzel olduğu fikrini benimsetmeye 
çalışsa da gerçek hiç de öyle değil. Bu 
anlamda bireyin yanında bir kitap Bip 
Sokağı.  

Hikâyedeki önyargılarsa bize ait 
olanlardan farklı. İki çocuk şüpheleri-
ni kişilerin dış görünüşü ve elinde ne 
taşıdığı gibi ilk bakışta elde edilecek 
verilere göre şekillendiriyor. Ve asıl 
suçlu hiç beklenmedik bir kişi ola-
biliyor. Yazar bilinçli olmasa da ‘bir 
insana bakmak’, bir insan hakkında 
yargıda bulunmak için daha fazla şeyi 
bilmek gerektiği mesajını veriyor. 

Bobby’nin 38. sayfadaki şu ifadesi 
dikkat çekici: “Babam beni hiç dinle-

miyor.” Yazar şöyle devam edi-
yor: “Ama bunu ona söylemedi 
çünkü hem düşünceli hem de 
terbiyeli bir çocuktu. Şey, as-

lında siz ‘kibar’ demeyi tercih 
edebilirsiniz.” Bireyi savunan ve top-

lumsal önyargıları gözler önüne seren 
bir metinde bu yorumla karşılaşmak 
şaşırtıcı. Bir çocuk dertlerini ve sıkın-
tılarını ifade ederken de kibar olabi-

lir. Bobby babasından şikâyetçi. Bu 
önemli. Ancak bunu söylememe-
sinin ‘terbiye’ olarak gösterilmesi 

çocuk haklarıyla tezat düşüyor. 
46. sayfada Bobby’nin harika 

doğum günü hediyeleri verdiği için 

Bobby’nin yeni taşındığı mahal-
lede, iç içe geçen komşuluk ilişkile-
ri çerçevesinde yaşadığı dedektiflik 
hikâyesi, İngiliz gazeteci-yazar Jo 
Simmons’ın neşeli anlatımıyla samimi 
bir tat bırakıyor okurda. Serinin ilk ro-
manında, kırsaldan taşınan bir özlem-
le kent yaşamını resimleyen mahalle 
hayatı, kurgu içinde gerçekte olduğun-
dan daha sıcak ve idealize edilmiş. 
Çocukların büyümesinde etkisi olan 
‘çevre’ faktörü, dikkat çekici komşu 
karakterlerle örneklendirilmiş. Kitabı 
ilginç kılan şeyse günümüzde sadece 
yaşıtlarıyla kesişen, oyun alanlarıyla 
izole olan çocukların ailesi dışından 
yetişkinlerle olan ilişkilerine değin-
mesi. Çocuklar komşularıyla nasıl bir 
diyalog içersinde? Çocuklar bir yetiş-
kinle tanıştığında neler gözlemliyor? 

Bobby’lerin yeni evi öyle şato fa-
lan değil. “…tuvaletleri altından bir 
saray da değildi.” İfadesini okuduğum-
da şaşırıyorum. Başka çağrışımlarla  
gülümsüyorum. 

Bobby ve yeni tanıştığı, korsan 
kıyafetleriyle dolaşan aykırı bir kız 
çocuğu olan İmelda yaşadıkları so-
kakta (Bip Sokağı) kaybolan kedilerin 
gizemini çözmek üzere birleşiyorlar. 
Bobby’nin çok sevdiği kedisi Zeytin’in 

Bip Sokağı
Jo Simmons

Resimleyen: Steve Wells
Türkçeleştiren: Gökçe Ateş Aytuğ

İş Bankası Kültür Yayınları, 152 sayfa
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Bu, bir ev kedisinin sokakları tanıma macerası değil. Şanslı Kiki’nin, yaşam alanları için mücadele 
veren başka kediler ve farelerle tanışma öyküsü. Mücadelenin odağındaki düşman tanıdık: İnsan.

Mehmet ERKURT
Bir grup kedi ve fare,  
insanı nasıl değiştirir?

gereken şeyse, husumeti bir kenara 
bırakıp rantçı insana karşı verdikleri 
bu mücadeleyi birlikte sürdürmek zo-
runda oldukları. Kiki bunu biliyor. En 
azından, hissediyor. Peki diğerlerini 
ikna edebilecek mi?

KÖR EDEN EZBER
Çocuk kitaplarından önce fan-

tastik ve underground kurgularıyla 
tanıdığımız, Fantazya ve Bilimkurgu 
Sanatları Derneği’nin (FABİSAD) ku-
rucu üyelerinden Göktuğ Canbaba, 
pek çoğumuzun aslında son derece 
aşina olduğu bir “direnişin” öyküsünü 
anlatıyor. Yaşam alanlarımızı en bü-
yük yıkımdan korumak için birlikte 
davranmamız gerektiğini kavradığı-
mız anın öyküsünü. Öyle bir an ki bu, 
tüm ezberlerini bir kenara bırakman 
gerekiyor. O sığındığın ezberler senin 
asıl düşmanın, engelin. Zaten asgari 
müşterekleri kavradığın anda, “öteki” 
sandığının senden pek de farklı ol-
madığını anlıyorsun. Hoş, insanların 
dünyasında bu “anlama” ve “anlatma” 
süreçleri, kuşkusuz, çok daha çetrefil. 
Ama ne mutlu ki buna çabalayanlar 
hep olacak. Çabalayanların, bazen bir 
grup kedi ve farenin, bazen de bir avuç 
“çapulcunun” öyküsünü anlatanlar da...

Canbaba’nın “Fener Balığının Kayıp 
Işığı”ndan sonra ikinci ve yeni çocuk 
kitabı. Bu, güzel haberlerin birincisiy-
di. İkincisi ise kitabı Sedat Girgin’in 
resimlemiş olması!

Bir ev kedisi –kitaptaki lakabıy-
la, HalıPisisi– olan Kiki, İstanbul’da, 
Galata Kulesi’ni gören bir apartman-
da yaşıyor. İki yıl önce ara sokaklar-
dan birinde, bu güzel evde yaşayan 
güzel insanlar tarafından bulunmuş. 
Her ev kedisi gibi açlıktan, soğuk-
tan, yoksunluktan bihaber bir yaşam 
sürüyor. İlginçtir ki Kiki, fareler da-
hil, her hayvanla iyi ilişkiler kuruyor. 
Belki de onu farklı kılan özelliklerin 
başında bu geliyor. Karşı koyamadığı 
oyun dürtüleri dışında, hiçbir saldır-
ganlık itkisi olmayan Kiki için hayat, 
huzur ve barıştan ibaret. Dış dünyanın  
mücadelelerinden uzak... idi.

AH BİR BİRLİK OLSAK
Bir gün, Kiki’nin ailesi bir yolcu-

luğa hazırlanıyor. Evde bir telaş; ha-
zırlanmakta geç kalmışlar. Ama Kiki 
hayatından memnun. O yine kediliği-
ni yapıyor, mamasını yiyor, oyununu 
oynuyor ve bir aşamada, tabii ki uy-
kusu geliyor. Yerdeki kıyafet yığını ne 
kadar da çekici! Hem sıcacık, hem de 
sahipleri kokuyor. Hemen kıvrılıyor 
arasına, uykuya dalıyor. Ve gözlerini, 
Paris’te bir havaalanında açıyor... O 
kıyafet yığınının aslında açık bir valiz 
olduğunu ve ne şanssızlıktır ki, valizin 
de yolculuk sırasında kaybolduğunu o 
anda anlıyor. Ancak düşünecek vakti 
yok, çünkü insanlar onu gördü. Kaçı-
yor. Sokaklarla, duvar dipleriyle, çöp-
ten çıkarılan yiyeceklerle, diğer sokak 
hayvanlarıyla böyle tanışıyor. Ama bu, 
bir ev kedisinin sokakları tanıma ma-
cerası değil. Bu, şanslı Kiki’nin, yaşam 
alanları için mücadele veren başka ke-
diler ve farelerle tanışma öyküsü. Mü-
cadelenin odağındaki düşman tanıdık: 
İnsan. Kedilerle farelerin anlaması 

Yaşam alanlarımızı savunmak, o 
yaşam alanını hem “yaşar” hem de “ya-
şatır” özellikleriyle korumak, herhalde 
bugünlerde öznesi olduğumuz öyküler 
arasında en revaçta olanı. Tatlı bir öykü 
mü peki bu içinde yaşadığımız? Değil. 
Çok fazla trajediyi barındırıyor. Kaybı 
ve utanmazlığı... Sürekli anlayışsızlığı, 
belleksizliği ve aymazlıkları göğüsle-
mek üzerine kurulu bizim hikâyemiz. 
Öznesiyiz, yorgunuz, ama başka tür-
lüsünü de bilmiyoruz. Yeşilimiz, de-
ğerimiz, ortak alanlarımız olmadan, 
öykümüzü tümden kaybedeceğimizi 
biliyoruz yalnızca. İşbu öykünün kur-
gusunu “insan”dan yana çevirmek için 
de elimizden geleni yapıyoruz.

Bu arada başka öyküler de anla-
tılıyor bu temada. Tatsızlıktan, bo-
ğulmuşluktan azade anlatılar bazıla-
rı. Olumlu müşterekleri muştulayan 
hikâyeler. Masal tadında, ama tam da 
istediğimiz gerçeklikleri somutlayan 
metinler. Bunlardan birini, “İşeyen 
Atmaca”, “Ozanın Şarkısı”, “Tılsım-ı 
Kudret” kitaplarının yazarı Göktuğ 
Canbaba kaleme aldı. Valizdeki Kedi, 

Valizdeki Kedi
Göktuğ Canbaba

Resimleyen: Sedat Girgin
Doğan Egmont Yayınları, 212 sayfa

190
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Elindeki kraliçe oyuncağına endişeyle bakan bir çift göz Zeytin’e ait. Hemen yanında da kral oyuncağı 
var, hafif arkasını dönmüş. Kitabın kapağındaki bu resim, bize biraz ipucu veriyor.

Ezgi BERKHer soruna bir kitap!

babayı çatık kaş ayrıntısını da unut-
madan gösteriyor. Odasına kaçan Zey-
tin kral, kraliçe ve küçük prensesi eline 
alıp oynamaya başlıyor. Odaya gelen 
anne ve babasıyla birlikte Zeytin, kral-
la kraliçe üzerinden kendi ailelerinde 
neler olduğunu ve bu durumun nasıl 
çözülebileceğine dair fikirlerini pay-
laşıyorlar. Bu sırada Zeytin’in endişe-
lerine bir bir cevap vermeyi de ihmal 
etmiyorlar. Ardından masaya dönen 
aile üyeleri yemeklerini yerken Zeytin 
dayanamayıp anne ve babasına “Siz de 
kral ve kraliçe gibi ayrılacak mısınız?” 
sorusunu yöneltiyor. Oyunun yardı-
mıyla iki evi olacağı ve ebeveynleri 
tarafından çok sevileceği bilgisini alan 
Zeytin, yatışmış görünüyor.

Gelelim Ebeveyn Rehberi bölü-
müne. Rahat bir fiziksel ortamda, 
çocuğun hızında ve sorularla destek-
lenerek bu öyküyü okuyabileceğinizi 
anlatıyor Doktor Edwige Antier. İkin-
ci aşamada ebeveynlerin sıkça yaptığı 
yanlışa düşülmemesi için bir uyarı 
var. Yaşananlara dair gözlem ve çocu-
ğun duyguları üzerinde durulduktan 
sonra arkadaş kalabilme ve vesayet 
sistemi hakkındaki bilgilere ulaşabi-
lirsiniz. Bu bölümde, doktorun dili 
oldukça samimi ve net. 

Çocukların sözle ifade edemedik-
lerinin yer aldığı Ebeveyn Rehberi bö-
lümüyle özellikle farklı bir bakış açısı 
sunan Dene, Yanıl Öğren serisi, çocuk-
lu evlerin raflarına yerleşmeye ve sık 
sık yerinden alınıp incelenmeye aday.

kitaplar aslında çocuk ve ebeveyn  
arasında birer aracı rolünde. 

Tam da burada kitabın arkasında 
yer alan “Ebeveyn Rehberi” bölümüne 

değinelim. Çocuk doktoru Edwige 
Antier her kitabın sonunda konu-
ya dair değerlendirmeler yapıyor. 
Öyküyü çocuğa okuma ve üze-
rine konuşma zamanını belirle-
menin; sorular sorup net cevaplar 
vererek çocuğu sakinleştirmenin; 
çocuğun korktuğu, üzüldüğü ya 
da kendini suçlu hissettiği du-

rumların farkına varıp bunlar 
üzerine konuşmanın yöntem-

leri üzerine bilgiler veriyor 
bizlere. Aslında yalnızca çocuğu değil 
ebeveynleri de yatıştıran ve nasıl dav-
ranacağını bilemediği durumlarda yol 
gösterici bir rehber arka sayfa bilgileri. 

Seriden bu kadar bahsettikten 
sonra haydi bir tanesinin de içine ba-
kalım, neler olmuş ve sonunda hangi 
öneriler bekliyor bizi? Elindeki kraliçe 
oyuncağına endişeyle bakan bir çift 
göz Zeytin’e ait. Hemen yanında da 
kral oyuncağı var, hafif arkasını dön-
müş. Kitabın kapağındaki bu resim, 
bize biraz ipucu veriyor. Sanırım Zey-
tin, oyuncaklarından yardım alarak 
evde olanları anlamaya çalışıyor. Ki-
tabın adı da “Zeytin Annesiyle Babası 
Ayrılsın İstemiyor”.  

Resim üstü yazılardan öğrendiği-
mize göre Zeytin’in annesi ve babası 
bir süredir aynı durumda. Resim ise 
bize yemek masasında tartışan anneyle 

Zeytin, Cingöz, Püskül ve Zıpır 
dört arkadaşlar. Her birinin karşılaştı-
ğı zorluklar var ve ebeveynlerinin bu 
durumda ne yapacaklarını şaşırması 
çok olası. Neler mi onlar? Örneğin bir 
gün Zeytin okula gitmek istemiyor, bir 
başka gün Cingöz karanlıktan korku-
yor, Zıpır sürekli televizyon izliyor, 
Püskül Zeytin’le anlaşamıyor, Zıpır 
çok kavga ediyor, Püskül uyumak iste-
miyor, Zeytin annesiyle babasının ay-
rılmasını istemiyor, Cingöz’ün kardeşi 
oluyor… Bunlar, aynı zamanda bahse-
deceğimiz kitapların da isimleri. 

Böyle durumlarda genellikle ebe-
veynler ne yapacaklarını bilemez. Bu 
kitaplar tam da o anlar için yazılmış. 
Çocuğun içinde bulunduğu durumu 
öyküleştiriyor, ona bir kurgu sunuyor 
ve içinde bulunduğu problemi çöz-
mek için ebeveyne yol gösteriyor. Bu  

Zeytin Annesiyle Babası Ayrılsın İstemiyor, Cingöz’ün Kardeşi Oluyor,  
Zıpır Çok Kavgacı, Püskül Uyumak İstemiyor

Yazar: Christian Lamblin - Resimleyen: Régis Faller, Charlotte Roederer
Uçanbalık Yayınları, 24 sayfa
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Suzan GERİDÖNMEZ

laşmayacaksınız bu köşede. Edebiyat 
ve Türkçe öğretmenlerinin uzmanlık 
alanlarına giren ve alt metin sorgu-
lamalarına dayanan “kitap alıştırma 
dosyaları” da yer almayacak burada. 

Kitaba merak uyandıran etkin-
liklerimizin çoğu gerek okulda gerek 
okul öncesi eğitim kurumlarında uy-
gulanabilir. Hem de salt Türkçe, sınıf 
ve anaokulu öğretmenleri tarafından 
değil. Beden eğitiminden matematiğe 
diğer branş öğretmenleri de öğren-
cilerini kitapla buluşturmak için bu  
çalışmalardan yararlanabilir. 

Genellikle inisiyatifi çocuklara 
bırakan bu etkinlikler için en uygun 
ortam özgür seçimleri olanaklı kılan, 
seçenekler sunan (okuldaki, mahal-
ledeki ya da evdeki) kütüphaneler,  
kitaplık köşeleri. 

Uygulanabilirlik kaygısıyla çalış-
maları gerektirdikleri ön hazırlık, mal-
zeme ve efor bakımından olabildiğin-
ce mütevazı tuttuk. Eldeki koşullara 
göre değiştirilebilir, geliştirilebilirler.

uyandırmak, seçenekler konusunda 
farkındalık yaratmak ve özgür seçim-
ler için gereken koşulları hazırlamakla 
sınırlı. Okumayı teşvik eden bu çalış-
malar kitap ve birey arasında kurulan 
ve özellikle çocuk yaşta henüz çok 
kırılgan olan okuma ilişkisine “özel” 
gözüyle bakıyor. Bu yüzden de bu öz-
gürlük alanına müdahale etmemeyi 
tercih ediyor. 

Paylaşacağımız etkinlikler genel-
likle metin eksenli değil. Çalışmalar 
odağa çocuk ve kitap arasında bağ 
kurmayı ve bu bağı güçlendirmeyi ko-
yuyor. Hedeflenen, çocuğun anlık ve 
dönemsel olarak değişebilen bireysel 
okuma ihtiyaçlarının farkına varma-
sı, kişisel tercih ve beğeniler oluştur-
mak için farklı okuma deneyimlerine 
cesaret etmesi, çeşitli kitap türleri ve 
edebi tatlar arasında özgürce seçim 
yapabilecek donanıma kavuşması. 

Kısacası, istisnalar olmakla birlik-
te, belli bir kitabı okutmayı ve yorum-
latmayı amaçlayan etkinliklerle karşı-

Son yıllarda çocuk ve gençlik ki-
tapları sayı ve çeşit olarak giderek 
çoğalırken, başta öğretmenler, kütüp-
haneciler ve anne babalar olmak üzere 
yetişkinlerin çocuk okurdan beklenti-
ler de arttı. Artık iyi bir okur sayılmak 
için çocuğun okuma becerisi kazanıp 
düzenli kitap okuması yeterli görül-
müyor. Okuduğunu (doğru) anlaması, 
metni (farklı açılardan) sorgulaması 
ve (sanatsal yollarla) yeniden üretme-
si, hatta bunu mümkünse yaratıcı bir 
performansla kanıtlaması da bekleni-
yor. Okullarda, kütüphanelerde, kitap 
fuarları ve benzeri ortamlarda, yaratıcı 
okuma adı altında çocuk ve gençlere 
dönük düzenlenen birbirinden renk-
li ve eğlenceli etkinlikler genelde bu 
amaca, yani yaş küçükken okurun  
iyisini yetiştirmeye hizmet ediyor.

Bundan böyle biz de bu köşede 
okulda, kütüphanede ve evde uygu-
lanabilecek kitap etkinliklerine yer 
vereceğiz. Ancak paylaştığımız et-
kinliklerin temel amacı kitaba merak 

Okumayı teşvik eden kışkırtıcı 
kitap etkinlikleri
Okumayı teşvik eden bu çalışmalar kitap ve birey arasında kurulan ve özellikle çocuk yaşta henüz çok 
kırılgan olan okuma ilişkisine “özel” gözüyle bakıyor.

Kitap Etkinliği
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olmak istediğini ve Michael Jackson’a 
bayıldığını yazmışsın. Heyecan ve ma-
ceradan hoşlandığını düşünerek şu ki-
tabı beğeneceğini sanıyorum…” Diğer 
çocuk önerilen kitapları ret ya da ka-
bul etmekte serbesttir. Kararını sözlü 
gerekçelendirebileceği gibi kırmızı ve 
yeşil kartları kullanarak sessiz de ifa-
de edebilir. Etkinlik her çocuğun ona 
önerilen üç kitaptan en az birini seç-
mesi ve okumak için ödünç almasıyla 
son bulur.  Ona sunulan üç seçeneği de 
beğenmeyen öğrenciler, arkadaşlarına, 
kütüphaneciye ya da etkinlik öğretme-
nine danışarak sevebileceğini düşün-
düğü başka bir kitapta karar kılabilir.

Alternatif: Çocukların birbirleri-
ne önerdikleri kitap seçenekleri belli 
hedefler ışığında sınırlandırılabilir. 
Örneğin bir fen bilgisi öğretmeni bu 
etkinliği sadece popüler bilim kitapla-
rıyla gerçekleştirebilir. Ya da okul kü-
tüphanecisi yaz tatilinde yapılan yeni 
kitap alımıyla sınırlı ve onu tanıtmayı 
amaçlayan bir çalışma yapabilir. Aile 
içinde bu etkinlik aynı evde yaşayan 
aile fertlerinin anket sorularını söz-
lü olarak yanıtladıkları bir sohbetin 
ardından, çocuğun büyüklerine ken-
di kitaplığından bir kitap önermesi  
şeklini alabilir.      

Soruları yanıtlayan çocuklardan an-
keti isimsiz halde karton kutuya at-
maları ama öncesinde arka tarafına 
imza yerine geçen, arkadaşlarından 
gizli tutacakları bir işaret/şekil çizme-
leri istenir. Ardından tüm katılımcılar 
kutudan birer form çeker. Kendi dol-
durduğu anketi çeken çocuklar hemen 
çektiği formu başka bir formla değiş-
tirir. Çocuklardan kutudan çektikleri 
anketi okumaları ve nasıl biriyle karşı 
karşıya olduklarını düşünmeleri iste-
nir. Farklı kişilerin farklı okuma alış-
kanlıkları ve masal, polisiye, fantastik, 
popüler bilim gibi sıkça tercih edilen 
kitap türleri hakkında sohbet edilir. 
Şimdi sıra çocuğun anketteki kişiye 
uygun kitabı bulmasında. Araştırmaya 
zaman ayırmak için bu aşama başka 
bir güne bırakılabilir. En geç etkinliğin 
ikinci aşamasında kitabın bol ve kolay 
ulaşabilir olduğu bir ortama, kütüpha-
neye geçilir. Herkes anket arkadaşı için 
üç kitap seçeneğinde karar kıldıktan 
sonra, etkinlik öğretmeni tüm çocuk-
lara birer yeşil ve kırmızı kart dağıtır. 
Formlardaki gizli imzaların ifşa za-
manı gelmiştir artık. Çocuklar sırayla 
formun arkasına çizilen şekilden ha-
reketle muhatabını bulur ve ona seç-
tiği kitapları önerir: “Ankette kaptan 

 Geri dönüşleriniz bizim için çok 
değerli.  Bu köşede tanıtacağımız et-
kinliklerin onu uygulayanların dene-
yimleriyle beslenip zenginleşmesini 
amaçlıyoruz. Zaman içinde bu alanda 
çalışmalar yapan uzmanların görüş-
lerine ve siz değerli öğretmen ve kü-
tüphanecilerden gelen özgün okumayı 
teşvik etkinliklerine de yer vereceğiz. 

SENİN ÖNERİN, BENİM SEÇİMİM

Yaş grubu: 10 +
Malzeme: Anket formu, kalem, 

karton kutu, yeşil ve kırmızı kartlar
Hazırlık: Çocuğa hayalindeki 

mesleği, en sevdiği çizgi film karakte-
rini, sahip olduğu ya da olmak istediği 
hobiyi, zevkle dinlediği müzik türünü/
şarkıcıyı soran (sorular yaş grubuna 
göre değiştirilip zenginleştirilebilir) 
küçük bir anket hazırlanıp katılımcı 
sayısınca çoğaltılır. Yeşil ve kırmızı 
kartondan aynı sayıda kartlar kesilir. 
Anket formların toplanması ve dağı-
tılması için küçük bir kutu hazırlanır. 

Süre: 1 + 2 ders saati
Amaç: Farklı kitap türleri ve kişi-

sel beğeniler konusunda farkındalık 
oluşturmak. Çocuğun ilgi alanına gir-
meyen kitaplara da alıcı gözle bakma-
sını sağlamak, bu yolla farklı okuma 
deneyimlerine kapı aralamak. Bireysel 
eğilim ve ihtiyaçlara denk düşmeyen 
kitapları okumama, tercih etmeme, be-
ğenmeme hakkının altını çizmek. Bir 
kitabı tanıtmak ve okura çekici kılmak 
için nelerden faydalanılabileceği ko-
nusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

Uygulama: Önceden hazırla-
nan anket formu çocuklara dağıtılır.  
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layık resimleriyle birleşince, şiirsel 
bir anlam kazanıyor. Venedik’ten 
“Yengeç Prens” masalında ise kurta-
rılmayı beklemek yerine sevdiği ada-
mı bizzat kurtaran bir prenses çıkıyor 
karşımıza. Prenses, dev bir yengecin 
kabuğunda tutsak kalmış bir prense 
âşık olur. Prensin tek kurtuluşu, onu 
hapseden perinin başının üzerindeki 
çiçektir. Prenses o çiçeği alıp sevdiği 
adamı kurtarabilmek uğruna azgın 
dalgalara meydan okur, dev bir yen-
gecin kabuğunda tutsak kalmış pren-
sin üzerindeki büyüyü canı pahasına 
bozar. 

Kitaptaki altı masalı birleştiren un-
sur elbette Calvino’nun sesi ve deniz. 
Italo Calvino, masal derlediği “iki yıl 
boyunca ormanların ve büyülü saray-
ların içinde” yaşadığını söylemiş. Biz 
de Deniz Masalları’nı okurken dalga-
ların arasında batıp çıkıyoruz. Deniz 
bazen yutarken kahramanları, bazen 
kaderlerini değiştirirken, bazen de 
sevdiklerine kavuştururken gökten 
üç elma düşüyor, biri anlatana, biri 
dinleyene, biri de kime isterseniz ona. 
Masalcı Calvino’ya teşekkürlerle.

Onlar ermiş muradına, biz çıkalım ke-
revetine. Fakat anlatıcı Calvino olun-
ca, güçlü imgeler arasında gezindiği-
nizden emin olabilirsiniz. Liguria’dan 
“Yosunlarla Kaplı Adam” masalında, 
denizden yosunlarla kaplı çıkan, cep-
lerinden ve kıyafetindeki yırtıklardan 
balıklar, minik yengeçler fırlayan ada-
mın beyazlar giymiş gelinin yanına 
geçip onunla evlenmesi, unutulma-
yacak bir resim bırakıyor zihnimizde. 
Sicilya’dan “… İle Dolu Yük Gemisi” 
masalında ise fakir oğlan, kralın kızı-
na âşık olduğu için küçük bir gemiyle 
koca denize açılmak zorunda kalınca, 
dümeninde Baş Melek Mikâil’le al-
tın bir gemi beliriverir. Oğlan yoksul 
olarak açıldığı denizden altın yüklü 
gemisiyle döner, kralın kızıyla evlenir. 

Öte yandan klasik masallardan 
umulmayacak sürprizler de barındırı-
yor Deniz Masalları. Sicilya’dan “Balık 
Kola” masalında örneğin denizi çok 
seven Kola, annesinin ahı tutunca yarı 
insan yarı balığa dönüşür. Yani bir nevi 
“denizadamı”na. Denizkızlarına alış-
kın olan biz okurlar için Kola’nın öy-
küsü bir de Nascimbeni’nin masallara  

Masal derlemek efsunlu bir iş 
olsa gerek. Arşiv karıştırmak, hele 
de diyar diyar gezip diyarlarda ma-
salların, masallarda diyarların izi-
ni sürmek. “Ben masalların gerçek 
olduğuna inanıyorum” diyen Italo 
Calvino da ülkesindeki masalların pe-
şine düşmüş Venedik’ten Sicilya’ya 
masal gibi masallar derlemiş. Söz 
konusu kitabımız, Deniz Masalla-
rı. Calvino anlatmış, Barbara Nas-
cimbeni resimlemiş, Meryem Mine  
Çilingiroğlu çevirmiş. 

CALVINO’NUN MASALLARI
Italo Calvino, 20. yüzyılın en 

önemli yazarlarından. Romanları, 
hikâyeleri ve denemeleriyle dünyanın 
dört bir yanında okunmaya devam 
ediyor. Masal tadındaki İkiye Bölü-
nen Vikont, Ağaca Tüneyen Baron 
ve Varolmayan Şövalye üçlemesinin 
çocuklara yönelik resimli baskıları da 
yayımlandığından, sadece yetişkinler 
değil çocuklar da tanıyor onu.  Bir 
süre önce de İtalya’dan derlediği ma-
sallar yine Yapı Kredi Yayınları-Do-
ğan Kardeş serisinden yayımlanmaya 
başladı. Calvino’nun masalcı yönünü 
keşfetmek hem güzel anlatılmış ma-
sallar dinlemeye hem de Calvino’yu, 
eserlerindeki süzülmüş dilin, im-
geselliğin, zaman-mekân ilişkisinin 
kaynağını anlamaya olanak sağlıyor. 
Çeşitli başlıklara ayrılmış bu seçkinin 
en yenisinde ise Yengeç Prens kita-
bından alınmış, tam ortasından, için-
den, kıyısından deniz geçen masallar 
yer alıyor.

Altı masaldan oluşan Deniz Ma-
salları’nda yetişkinleri “çocuğa göre-
lik” bağlamında tartıştıranlar da dahil 
olmak üzere klasik masalların pek çok 
öğesine rastlamak mümkün: Kurtarıl-
mayı bekleyen prensesler, âşıklar, ca-
dılar, büyü, tutsak bedenler, saraylar, 
krallar, meydan okumalar, ölümler. 
Masalların çoğu bir mutlu son klasi-
ği olarak âşıkların evliliğiyle bitiyor.  

İçinden deniz  
geçen masallar
Italo Calvino, masal derlediği “iki yıl boyunca ormanların ve büyülü sarayların içinde” yaşadığını 
söylemiş. Biz de Deniz Masalları’nı okurken dalgaların arasında batıp çıkıyoruz.

Gökçe Ateş AYTUĞ

Deniz Masalları
Italo Calvino

Resimleyen: Barbara Nascimbeni
Türkçeleştiren: Meryem Mine Çilingiroğlu

Yapı Kredi Yayınları, 100 sayfa 
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Sümük Neden Yeşildir gençlerin eğitiminde yaygınlaşmaya başlayan bir yöntemin temsilcisi. Bilgiyi 
sıcak ve eğlenceli bir üslupla sunma yolunda çok başarılı bir örnek.

Toprak IŞIK
İştah kaçıran başlık 
altında leziz bilgiler

yeri nedir? İnsandan korkmayı öğ-
renememiş sevimli dodoların başına 
neler gelmiş?

Dünya’nın oluşum hikâyesine ve 
bugünkü jeolojik yapıya geniş biçimde 
yer verilirken atmosferde olup biten-
lere de kayıtsız kalınmamış. Murphy 
fırtınaları, kasırgaları, hortumları ve 
yıldırımları bu kapsamda dolamış  
kalemine. 

Binbir çeşit ilginç bilgiyi okurun 
önüne koyduktan sonra, geleceğin 
eğitim sistemine yönelik öngörülerde 
bulunmuş. Okulların, öğretmenlerin, 
bilgi kaynaklarının nasıl olacağı konu-
sunda akıl yürütmüş. Tahminlerinin 
ne ölçüde tutacağını zaman göstere-
cek. Buna karşın, Sümük Neden Yeşil-
dir gençlerin eğitiminde yaygınlaşma-
ya başlayan bir yöntemin temsilcisi. 
Bilgiyi sıcak ve eğlenceli bir üslupla 
sunma yolunda çok başarılı bir ör-
nek. Benzer kitaplarda olduğu gibi yine 
şunu belirtmekte yarar var: Sümük Ne-
den Yeşildir kesinlikle yetişkin okurun 
seviyesinin altında kalacak bir kitap de-
ğil. Onlar da en az gençler kadar keyifle 
okuyup, sayısız bilgiyi dağarcıklarına 
katabilirler. 

evlatlarını üzecek çok fazla bilgi var. 
Uçsuz bucaksız uzayın baş döndüren 
büyüklüğünü hayal ettirmeye çalı-
şıyor. Koca Dünya’ya, o hayal içinde 

ancak bir kum tanesi kadar yer 
kalması, insanın ağırına 

gitmiyor değil. Bu da 
bir şey mi, elçiye ze-

val yok, evrim teo-
risine de ana hat-
larıyla değiniliyor. 
Ülkemizde evrimi 
kendisine ve ataları-

na hakaret kabul edip 
bilim camiasının “den-

sizlikte” ısrarı karşısında 
çileden çıkanların sayısı malum. 

Onlara ulaşmanın yolu ise henüz  
malum değil!

Öte yandan evrimi öğrenmeye he-
vesli insanlar arasında da çok popüler 
yanlış anlamalar var. Canlıların önce-
den belirlenen hedeflere ulaşma azmi 
ve kararlılığı ile evrildiklerini zannet-
mek gibi... İlgili bölümde, yer kısıtlılı-
ğına rağmen, bu yanlışlıklar özenle se-
çilmiş ve gayet kolay anlaşılır biçimde 
düzeltilmiş.

BİLİYOR MUYDUNUZ?
Kuşkusuz, kitapta kimseyi incitme-

yecek yığınla bilgi de var. Yaralarınızın 
kabuklarını soymaktan keyif alıyor-
sunuzdur, değil mi? Kim almaz ki? Bu 
keyfin peşinden gitmeyi sürdürürse-
niz, başınız büyük belaya girebilir. Bah-
si geçen olasılığın ardındaki biyolojik 
gerçekleri Murphy’den öğrendiğinizde 
parmaklarınızı yara kabuklarına uzat-
madan önce iki kez düşüneceksiniz.

Renk körlüğü açısından erkeklerin 
kadınlara göre daha şanssız olduğunu 
bilmiyorsunuzdur. Evet, öyleymişler; 
çünkü X kromozomu Y kromozo-
mundan daha uzun. “Ne ilgisi var?” 
diyorsanız, kitabı okumalısınız. Şu 
soruların yanıtları için de aynısını 
yapmalısınız: Fobilerin hayatımızdaki 

Sümük Neden Yeşildir? 
Glenn Murphy’nin yazdı-
ğı, Murat İnceayan’ın Türkçe 
çevirisi ile İş Bankası Kültür Ya-
yınları tarafından yayınlanan kitabın  
adı bu…

Verdiği leziz bilgiler, isminden 
kaynaklı geçici rahatsızlığı kesinlikle 
telafi ediyor. Adı anılması makbul ol-
mayan o vücut salgısının pek makbul 
işlevleri de bu bilgiler arasında. 

Matrak bir üslubu var Sümük Ne-
den Yeşildir’in. Baştan sona hafif bir 
gülümseme ile okunabiliyor. Murphy 
büyük olasılıkla genç olduğunu hayal 
ettiği bir okur yerleştirmiş karşısı-
na. Anlatırken onunla sohbet ediyor. 
Tabii bu sohbetin çok konuşan tarafı 
Murphy’nin kendisi. Meçhul okur 
ise çanak sorularla sohbetin derin-
leşmesine, anlaşılması güç yerlerin  
pekişmesine hizmet ediyor. 

Laf lafı açıyor, muhabbet yarasala-
rın kanatlaşan parmak arası perdeleri-
ne kadar uzanıyor. Umulmadık canlı-
ların, umulmadık özellikleri yüzünden 
kulakları çınlatılıyor. Kıllı bacakları ne-
deniyle örümceklerin bile dedikodusu 
yapılıyor. Zarafetten nasibini almamış 
bu yaratığın daha iyi duymasına hiz-
met eden söz konusu kıllarının, kulak-
larımızdaki kıllarla benzerliğine dikkat 
çekilmesi insani açıdan biraz gönül  
kırıcı mı oluyor acaba?

Sahiden de Murphy’nin anlat-
tıkları arasında Adem ile Havva’nın  

Sümük Neden Yeşildir?
Glenn Murphy

Resimleyen: Mike Phillips
Türkçeleştiren: Murat İnceayan

İş Bankası Kültür Yayınları, 264 sayfa
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Çocuğun sesiyle yazdığımızı düşündüğümüz her şeyi kendi yetişkin sesimizle yazıyoruz aslında. O 
yetişkin sesini bastırmak gerçekten ustalık istiyor.

Şiirsel TAŞBak şu konuşmayana!

Bunun en belirgin örneğini, anla-
tının zannımca en can alıcı noktasını 
oluşturan tuvalet eğitimi meselesinde 
görüyoruz. Bir gece ebeveynlerinin 
konuşmalarına kulak kabartan Can, 
henüz konuş(a)madığı için annesinin 
endişelerini yatıştırmaya çalışan ba-
basının “Hatırlasana, kakasını çişini 
söylememesini de sorun etmiştik, sonra 
bir anda çözüldü,” sözleriyle geçmişe 
dönerek yaşadığı travmatik tecrübeyi 
anlatıyor. Ama öncesinde anne baba-
sının kendisini oturağa oturtma ısrarı 
karşısında “Öyle zorladılar ki, otu-
raktan nefret ettim. Onlar oturtmaya 
çalıştıkça, basıyordum çığlığı,” sözle-
riyle tepkisini dillendiriyor. Ardından 
babaannesiyle geçirdiği ve sorunun 
çözümlendiği (!) o talihsiz günü anla-
tıyor.  “İyi eğlenmiştim, ama sabahtan 
beri altım değişmemişti. Oysa çişimi de 
kakamı da yapmıştım, kirli bezim iyice 
ıslanmış, ağırlaşmıştı, popoma yapı-
şıyordu.” Babaannesi Luka Can’ı eve 
götürür ama bezinin kirlendiğini ken-
dince anlatmaya çalışan torununun 
derdini anlamazdan gelir ve onu altını 
değiştirmeden öğle uykusuna yatırır. 
“Uyandığımda, altımdaki ıslaklık artık 
bacaklarımdan akıyor, iyice ağırlaşan 
bezim çok rahatsız ediyordu. Çığlı-
ğı bastım.” Ne yazık ki Luka Can’ın 
çığlığı basması fayda etmez. Bu sis-
temli işkenceden kurtulabilmek için,  

kullanmaya karar vermesine pek se-
vinir. İşten kalan dar vakitte iki yaşın-
daki çocuğuyla Fransızca konuşmak 
için çaba gösteren bir baba ve ondan 
daha da büyük bir ısrar ve inatla yine 
Fransızca konuşan babaanneyle Luka 
Can’ın dil üçgeni tamamlanır. Dör-
düncü bir dil daha vardır aslında: her 
küçük çocuk gibi Can’ın da kullandığı 
kendine özgü sözcüklerden oluşan be-
bekçe. Ama bu dil büyükler arasında 
pek muteber değildir ne yazık ki. Kü-
çük çocuğun konuşmamaktaki ısrarı 
sadece büyümeye karşı gösterdiği di-
rençten değil, biraz da bu çok dilli ko-
nuşma baskısından kaynaklanır sanki. 

Yazar bu noktalarda, küçük bir 
çocuğun gözünden yetişkin tavrına 
dair eleştiri getirmeye çalışıyor. An-
cak çocuk edebiyatının bir açmazına 
yakalanıyor: Çocuğun sesiyle yazdı-
ğımızı düşündüğümüz her şeyi kendi 
yetişkin sesimizle yazıyoruz aslında. 
O yetişkin sesini bastırmak gerçekten 
ustalık istiyor. Kırıkkanat ise kitapta 
bazı pedagojik çıkarımlarda bulunup 
beklentileri yüksek bir ailede büyüme-
nin çocuğa yüklediklerini eleştirmeye 
çalışırken, Can’ın gözünden görüp ben 
diliyle anlattığı her şeyi, aslında kendi 
gözlüğünün ardından gördüğü şekliyle 
yansıtıyor. Yetişkin karşısında çocu-
ğun safını tutarmış gibi görünürken, 
çocuğun anlatısına 
sızan o baskın yetiş-
kin sesine hâkim 
olamadığı için kimi 
yerlerde fena halde 
tökezliyor.

Yetişkin edebiyatında kalem oy-
natırken çocuk edebiyatı alanında 
da ürün veren yazarlar konvoyuna 
katılan gazeteci-yazar Mine G. Kırık-
kanat ilk çocuk kitabı olan Büyümek 
İstemiyorum’da, büyümek istemeyen 
küçük bir çocuğun ne kadar direnirse 
dirensin karşı koyamadığı büyüme sü-
recinde çektiği sancıları anlatıyor. Ki-
tabı torunu Luka Can’dan esinlenerek 
kaleme alan Kırıkkanat’ın önsözde de 
belirttiği gibi, hayatının beş yılını ana-
okulu öğretmenliği yaparak geçirdiği-
ni çoğumuz bilmiyoruzdur herhalde. 
Dolayısıyla önsözde o yıllardaki tec-
rübesinden pedagojik sonuçlar çıkar-
dığı vurgusuyla söze başlayan yazarın 
kitabında, çocuklarla olan deneyimi 
ve birikiminden de izler bulacağımız 
varsayımıyla başlıyoruz okumaya.  

ÇOK DİLLİLİK
İki yaşını dolduran Luka Can, bü-

yümenin başına açacağı işleri öngör-
düğü için söylenen her şeyi anlasa da 
konuşmayı reddeder. Söylenen her şeyi 
derken üç farklı dilden bahsediyorum 
çünkü Can ana dili Türkçe olan bir ai-
lede, Türkçe (kendi tanımıyla Televiz-
yonca), İngilizce ve Fransızca konuşu-
lan çok dilli bir ortamda yetişmektedir. 
Yazar, çok dilli çocuk yetiştirme çaba-
larını kitabın başında epey tiye almış. 
“Ooomayşugar, oomaypritibeybi” söz-
lerini duymaktan pek de haz etmeyen 
Can, sonunda annesinin hiç değilse 
“sevgi sözcükleri” için Televizyoncayı 

Büyümek İstemiyorum
Mine G. Kırıkkanat

Kırmızı Kedi Yayınları, 64 sayfa



babaannesinin hem Türkçe hem de Fransızca sorduğu 
“Kaka mı? Çiş mi?” sorusuna yanıt vermek zorundadır. 

Babaannenin yöntemi kabul edilebilir olmamakla bir-
likte sonunda amacına ulaşıyor. Ve söze “Bugün düşünü-
yorum da, keşke kakamı çişimi haber vermeseydim, bezime 
yapmakta direnebilseydim...” diye başlayan Can, bakın az 
sonra neler söylüyor: “Artık altıma bez de bağlamıyorlar. 
Çünkü her çişim ya da kakam geldiğinde, o pis bezin ağırlığı-
nı, ıslaklığını anımsıyorum. Sonuç olarak oturaktan şikâyetçi 
değilim. Rahatmış.” Böylece lafa “keşke direnebilseydim” 
ile başlayan küçük çocuğun sesinin yerini az sonra ona 
“iyi ki direnmemişim” dedirten, bu travmatik tecrübeyi  
“olumlayan” ve kendini “aklayan” yetişkinin sesi alıyor. 

ÇOCUĞUN DİLİ
Ancak çelişkiler bununla da sınırlı kalmıyor. Babaanne-

nin gerçek niyeti çocuğu oturağa alıştırmaksa eğer, neden 
bezini göstererek meramını kendince anlatması yetmiyor 
da ille “Kaka? Pipi?” (Fransızca pipi, çiş anlamına geliyor) 
sorusuna yanıt vermesi gerekiyor?  Bir yanıt alana kadar 
Can’ın altını açıp oturağa oturtmamakta direnen babaanne 
ancak “Pipi!” demesinin ardından çocuğun rahatlamasına 
izin veriyor (bu arada çocuğun ilk söylediği sözcük de ka-
yıtlara anne-baba vs. değil “pipi” yani “çiş” olarak geçiyor). 
Luka Can’a kulak verince bir başka çelişkiyi daha yakalıyo-
ruz: “Tabii bir daha hiç kimseye ne ‘pipi’ dedim ne de ‘kaka’. 
Ama o gün bugündür, tuvaletimin geldiğini ıh mıh diye kendi 
dilimde haber veriyorum.” 

Çocuk edebiyatı, uzun zaman önce geride bıraktığımız 
bir evrene, üstelik de bu evrenin zaman içinde değişmiş ha-
line yazmaktır aslında. Dolayısıyla kendi içinde sorunlu bir 
süreç, çok bilinmeyenli bir denklemdir. Elimizde hepi topu 
iki yol vardır izini sürebileceğimiz: kendi çocukluk evreni-
mizin içimizde bıraktığı izler ve yetişkin kimliğimizle algı-
lamaya çalıştığımız çocuk dünyasının bize verdiği ipuçları. 
Tanıdık gelse de aslında uzağına düştüğümüz topraklarda 
gezinmek gibidir çocuklar için yazmak. Tam da bu yüzden 
o dünyayı hassasiyetle anlamaya çalışmak, söylediğimiz 
her sözün nereye varacağı üzerinde derin düşünmek gere-
kir. Bu örnekler üzerinden bakınca, kurgunun giderek bir 
çelişkiler yumağına dönüştüğü Büyümek İstemiyorum’da 
bu derinlik ve hassasiyetin hangi ölçüde gözetildiğiyse  
tartışmaya açıktır.
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İkinci yarısında 
Maks’ın iş seyahati 
nedeniyle evden uzaklaş-
masıyla yalnız kalan kör 
kedi Miks’in, hayatına 
giren Meksika fare-
siyle geliştirdikleri ar-
kadaşlıkta, dostluğun; 
eksiği bütünleyen, 
görmeyene göz olan, birlikteliğin gü-
cüyle kanatsızları bile uçuran yanını 
öğreniriz.

Kitabın sonunda Münih kentinin 
sakinleri bir kediyle bir farenin imreni-
lecek dostluğunu birbirlerine anlatırlar.

Kitabın baştan sona sürükleyici bir 
hikayesi var. Aynı zamanda insanda 
huzur ve dinginlik uyandırıyor. Ha-
yata dair vurucu ifadeleriyle durup  
düşünmenizi sağlıyor.

İlk andan son ana kadar kitapta 
sevgi ön planda. Herkesin her şeyi se-
vebildiği, olduğu gibi kabul ettiği ve 
arkadaşlıklar için güzel şeylerin ya-
pıldığı bir dünya Maks’ın, Meks’in ve 
Miks’in küçük dünyası.

Hem yetişkinlere hem de çocukla-
ra sevginin dilini, farklılıklara saygıyı, 
dostluğun tanımını öğretiyor Miks, 
Maks Ve Meks’in Öyküsü.

Kitabı, kör kedi Miks’in kedice ses-
sizliğini seslendirme çabası olarak  
tanımlıyor.

“Miks, Maks’ın kedisidir diyebilirim; 
ama aynı şekilde, Maks, Miks’in insanı-
dır da diyebilirim. Oysa hayat bize bir 
insanın başka bir insana ya da hayvana 
ait olmasının doğru olmadığını göste-
riyor. Bu nedenle biz iyisi mi Maks ile 
Miks ya da Miks ile Maks birbirlerini se-
viyor diyelim”, diye başlıyor öykümüz. 

SIKI DOSTLAR
Başkahramanımız Miks, yüzünün 

yandan görünüşü Yunan heykellerine 
benzeyen bir kedidir. Maks ile birlik-
te büyümüşlerdir. Karakterlerimizden 
Maks, kendini bütün varlığıyla dünya-
daki işlerin niye böyle olduğunu, nasıl 
daha iyi olabileceğini öğrenmeye ada-
mış, çalışkan birisidir. Miks onun kedi-
si değil dostudur. Maks arkadaşı Miks’i 
her zaman korur ve onu rahat ettirmek 
için her şeyi yapar: “Çünkü gerçek dost-
lar daima birbirlerine göz kulak olur”

Kitabın yarısından sonra tanıştığı-
mız Meks ise; “Güzel fare dedikleri 

cinsten, fıstık gibi, tatlı mı tatlı 
zararsız bir Meksika faresi” 
olarak tanıtır kendisini yeni 
kedi arkadaşı Miks’e. Dün-
yada ondan daha korkak 
bir fare bulunur mu bilin-
mez ama “Açlık mı korku 
mu daha baskın dersen, açlık 
derim” diyerek okuyucuya 
mesaj da verir.

Öykümüzün ilk yarısında 
Maks ile Miks’in arkadaşlığını 
gözlemler, onların dostlukla-
rından sevginin yalın, koşul-

suz, özverili hallerini öğreniriz. 
Arkadaşların birbirlerini mutlu 

etmek istediklerini, birbirlerinin 
özgürlüğüne önem verdiklerini, sıkın-
tılarını anladıklarını, çareler bulmaya 
çalıştıklarını, sessizliği bile paylaştık-
larını okur, kendi arkadaşlıklarımızı 
gözden geçiririz.

Martıya Uçmayı Öğreten Kedi’nin 
yazarı Luis Sepulveda’dan ezeli düş-
manların inanılmaz dostluğu üzerine 
yazılmış harika bir hikâye daha. Maks, 
Kedi Miks ve Fare Meks’in huzur dolu 
hikâyesi bize eşitlik ve bağımsızlığın 
hâkim olduğu, sevgiyle kurulan dost-
lukların kapısını aralıyor.

Şilili yazarımız Sepulveda, dikta-
törlüğe karşı duruşu nedeniyle işken-
celere uğradıktan sonra Şili’yi terk 
etmiş, İspanya’ya yerleşene kadar ne-
redeyse tüm dünyayı dolaşmıştır.  Gre-
en Peace üyesi, UNESCO’nun çeşitli 
projelerinde yer almış hak savaşçısı ve 
tam bir kedi dostudur. 

“Kedileri severim, çünkü kediler 
gizemli, çok onurlu ve bağımsızlardır” 
der Sepulveda. On iki dile çevrilmiş 
Martıya Uçmayı Öğreten Kedi’de de 
Miks, Maks ve Meks’in Öyküsü’nde de 
başkahramanlarımız hep kedilerdir.

Sepulveda bu kitabı oğlu Maks ve 
kedisi Miks’ten esinlenerek yazmış. 

“Uçmak ister misin, 
canım arkadaşım”
Miks, Maks’ın kedisidir diyebilirim; ama aynı şekilde, Maks, Miks’in insanıdır da diyebilirim. Oysa 
hayat bize bir insanın başka bir insana ya da hayvana ait olmasının doğru olmadığını gösteriyor.

Sibel KARSTARLI

Miks, Maks Ve Meks’in Öyküsü 
Luis Sepulveda

Resimleyen: Mert Tugen 
Türkçeleştiren: Saadet Özen

Can Çocuk Yayınları, 72 sayfa
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çinilerdeki lale motiflerinin çi-
zilmesi, Mısır Çarşısı’nda renk-
ler oyunu oynayıp baharatların 
isimlerinin not edilmesi veya 
gezi izlenimlerinin kaydedilme-
si için kitapların içinde boş say-
falar var. Uçurtma Müzesi’nde 
2000 civarında uçurtma modeli 
görüp ardından kendi yaptığı-
nız uçurtmayı uçurabilirsiniz. 
Kariye Müzesi ve Fethiye Ca-
mii’ndeki mozaikleri gördükten 

sonra evde mozaik yapabilmek için bir 
şablon dahi unutulmamış. 

GEZ, İZLE, DENE, TAT
Kitaplar kurgulanırken öyküler-

le öğrenilen tarihin unutulmayacağı 
prensibinden yola çıkılmış. Editörü 
İstanbul sevdalısı Ömer Kokal. Sohbet 
havasındaki anlatım dili Işın Bilgin’in 
kaleminden çıkmış. Rengârenk illüst-
rasyonlar Tamer Köşeli’nin, grafik tasa-
rımı Sarp Sözdinler’in eseri. Kitaptaki 
rotalara göre Kadıköy’ü ve Büyükada’yı 
gezdiren videolar da  (www.bemaddy.
com adresinden görülebilir) geziler 
hakkında ipuçları sunabilir. Son olarak 
kitaplarda “gez”, “izle”, “dene” gibi bö-
lümlerin ardından “tat” başlığı altında 
o semtte çocukların sevdikleri enfes 
tatların adreslerine de yer verilmiş.

Efsane İstanbul; Tarihi Ya-
rımada, Avrupa ve Asya Yakası 
başlıklı üç kitaptan oluşan bir 
seri. Kitapların alt başlığı “Eğ-
lenceli Şehir Rehberi” ve bunun 
hakkı gerçekten de verilmiş.

8500 yıl önce insanların 
yaşamaya başladıkları, üç im-
paratorluğa başkentlik yapmış 
bu kentle ilgili efsaneleri öğ-
renmeye; eski semtlerini, tarihi 
yapılarını, müzelerini, sinema, 
tiyatro ve konser salonlarını dolaşma-
ya, kısacası İstanbul’da köşe bucak ge-
zip tozmaya ne dersiniz? Bunu kitapla-
rın sayfalarını çevirerek yapabilir veya 
fırsat bulduğunuzda belirtilen rotaları 
izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Eski 
kartpostalların ve günümüz fotoğraf-
larının da eşlik ettiği çizimler, gideme-
diğiniz yerleri görmüş kadar olmanızı 
sağlıyor. İstanbul’un tarihi yarımada 
olarak adlandırılan bölgesi ile Boğaz’ın 
iki yakasındaki semtler yürüyerek 
dolaşılabilecek rotalara bölünmüş ve 
illüstrasyon haritalarda görülmesi ge-
reken noktalar işaretlenmiş. Eğer kitap 
eşliğinde dolaşmaya fırsatınız olursa, 
rota üzerindeki yerlerle ilgili bilgiler 
haritadaki numara sırasına göre ço-
cuklara ilginç gelebilecek ve akılda 
kalacak şekilde anlatılıyor. Üstelik 
İstanbul’un yalnızca tarihi eserleri de 
değil anıt ağaçları, böcekleri, balıkları, 
kuşları ve bunların gözlem yerleri de...

KÜLTÜR VE SANAT
Efsane İstanbul serisinin en önem-

li özelliği kentin tarihsel geçmişini ve 
anıtlarını öğretmekle sınırlı kalma-
ması, çocuklara kültür ve sanat sevgisi 
aşılaması, sanat atölyelerine katılmala-
rını teşvik etmesi. Çocukları ile farklı 
bir etkinlik yaparak vakit geçirmek 
isteyenler için birçok seçenek sunul-
muş seride. Müzeler koleksiyonların-
daki eserlerden yola çıkarak çocuklara 
yönelik eğitim programları düzenli-
yor. Çocukların kitap kahramanlarını 
canlandırdıkları drama ya da okuma 
atölyelerinin yanı sıra öykü yazıp re-
simledikleri, çizgi roman hazırladıkları  

İstanbul’u gezmek
Efsane İstanbul serisinin en önemli özelliği kentin tarihsel geçmişini ve anıtlarını öğretmekle sınırlı 
kalmaması, çocuklara kültür ve sanat sevgisi aşılaması, sanat atölyelerine katılmalarını teşvik etmesi.

Şebnem AKALIN ERYAVUZ

etkinliklerin bilgileri de kitaplarda 
mevcut. Resimden heykele, fotoğraf-
çılıktan performansa, tasarımdan mi-
marlığa farklı sanat deneyimleri için 
daha nice bulunmaz fırsat...

Sanatın yanında bilim de olmalı 
diyorsanız sihirli kimya karışımları, 
enerji ve iklim atölyeleri, astronomi 
ve aerodinamik deneyleri gibi bilimsel 
aktivitelerin adreslerine ulaşabiliyorsu-
nuz kitaplarda. Bunların yanı sıra gü-
neş sistemini ve Samanyolu’nu dijital 
animasyon sistemi ile tanıtan planeto-
rium ilginizi çekebilir. Ayrıca satranç 
ve go oyununu öğreten okullarda ço-
cuklara yönelik programlar bulunuyor. 

Efsane İstanbul bilgilendirirken, 
hayal kurmayı sağlayan ve el beceri-
lerini geliştiren aktiviteler de sunuyor. 
Rüstem Paşa Camii gezisinin ardından 

Efsane İstanbul 1: Tarihi Yarımada
Efsane İstanbul 2: Avrupa Yakası

Efsane İstanbul 3: Anadolu Yakası
Işın Bilgin, Editöryel Danışman: Ömer Kokal

Resimleyen: Tamer Köşeli, Büyülü Fener Yayınları, 159 sayfa
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Hasan-Âli Yücel, Sizin İçin adlı kitabı İzmir milletvekili olduğu 1937 yılında yayımlatmış. İşlerinin 
yoğunluğu nedeniyle evine uğrayamadığı günlerde ikiz çocukları Can ve Canan’ın oyalanması  
için kaleme aldığı kitap zarif resimler eşliğinde dört hayvanın hikâyesini anlatıyor.

“Sana bazı kitaplar ayırdım, bir 
ara uğrar almak istediklerini seçersin.” 
Telefonda bunları söyleyen Beril’di. 
Sadece dostlarına değil, kurda kuşa da 
kapısı açık evini bırakıp yeni bir yere 
taşınıyordu. “Tamam,” dedim. “İlk fır-
satta geliyorum.” O fırsatı hiç bulama-
dım, ta ki Beril bana ayırdığı kitaplarla 
yeni evine taşınana kadar.  

“Güle güle otur”a gittiğim gün 
bir kutu kitap beni kapıda karşılıyor. 
Beril’in çocuk  kitaplarına benim gibi 
meraklı olduğunu bildiğimden kutu-
nun içindekileri az çok tahmin edi-
yorum. Ama sözümü tutamamanın 
mahcubiyetinden soramıyorum. Eve 
dönünce sabırsızlıkla açıyorum ku-
tuyu. Doğru tahmin etmişim. Çocuk 
kitapları, dergiler, makaleler... Derken 
özenle sarılmış sahafiye bir kitap geli-
yor elime: Sizin İçin, Hasan-Âli Yücel. 

GEÇMİŞTEN GELEN
Beril’e ilkokulda okumayı söktü-

ğünde, çok sevdiği sınıf öğretmeni 
Güney Hanım’ın hediye ettiği kitap. 
O zamanlar Adana’da yaşıyorlarmış. 
Bunları, kızımın ismini söylediğimde 
“Aa, bu benim ilkokul öğretmenimin 
adı!” diyen Beril anlatmıştı. İşte şim-
di karşıma çıkan kitap, Beril’in çocuk 
parmaklarıyla dokunduğu, kelimele-
rini söke söke heceleyerek okuduğu, 
okul çantasında taşıdığı, okula gitme-
nin, arkadaşlarının, okul bahçesinde 
koşturmalarının, çocukluk heyecan-
larının, sevinçlerinin, dostluklarının, 
kaygılarının izlerinin düştüğü, Beril’in 
büyümesine tanıklık etmiş bir kitap. 

Araştırıyorum. İlk kez Ülkü Basım- 
evi tarafından 1937 yılında İstanbul’da 
yayımlanmış Sizin İçin. Beril’in bana 
verdiği kitap ise 1942 yılında Maarif 
Matbaası tarafından basılmış. Güzel bir 
el yazısıyla yazılmış metnin etrafına 

resmedilen çiçeklerin ve canlıların 
renkleri kitabın albenisini arttırıyor.

1937 yılı Hasan-Âli Yücel’in İzmir 
milletvekili olduğu yıl... Bir yıl sonra 
Maarif Vekili olur Yücel ve 1946 yılına 
kadar bu görevini sürdürür. Sizin İçin 
ilk kez yayımlandığında ikiz çocuk-
ları Can ve Canan henüz 11 yaşında-
dır. Yıllar sonra Can Yücel, babasının 
kendilerine zaman ayıramamasının 
yarattığı derin boşluğu ve ona olan 
sevgisini Ben Hayatta En Çok Babamı 
Sevdim şiirinde dile getirecektir.

ÖYKÜLER ZAMANI BİRLEŞTİRİYOR
Hasan-Âli Yücel, işlerinin yoğun-

luğu nedeniyle evine uğrayamadığı 
günlerde çocuklarının da okuyabilece-
ği Sizin İçin’i kaleme alır. Kitapta beş, 
yedi ve sekiz heceli dizelerle dört hay-
vanın; ağustos böceği, karınca, kelebek 
ve arının, insanlar arasında genel kabul 
görmüş özellikleri öne çıkarılır. Ağus-
tos böceği günü birlik yaşayan, çalıp 
oynamaktan başka derdi, yarın kaygısı 
olmayan biridir. Karınca da işinden ve 
kendinden başka hiçbir şeyi, hiç kimse-
yi düşünmeyen bencil bir karakterdir. 
Kelebek ise son derece güzel, şık, ele 
avuca sığmaz ve uçarıdır. Arı çalışkan 
olmakla kalmayıp hesap kitap işlerin-
den de çok iyi anlar. Hem mimardır 
hem fabrikatör ve aynı zamanda iyi ka-
zanan bir tüccar. Doğanın bu dört can-
lısının “bilinen” karakterleri anlatıldık-
tan sonra sıra insana gelir. Çocuklara 
bu hayvanları iyi tanımaları ve onların 
olumlu özelliklerini alıp olumsuz özel-
liklerinden uzak durmaları öğütlenir. 
Karınca gibi çalışıp yoksullara yardım 
etmesi, arı gibi bal yapıp kazancını mil-
let için harcaması, kelebek gibi güzel 
giyinmesi ama aynı zamanda kibar ol-
ması, ağustos böceği gibi çalıp oynayıp 
sazı tadında bırakması salık verilir.

Her ne kadar şiirlerde cinsiyet ay-
rımı yapılmamış olsa da ressam, ka-
rakterleri kafasındaki cinsiyet rollerine 
göre resmetmiş. Çalıp söyleyen ağus-
tos böcekleri çengi olarak çizilmiş. Ka-
rınca kasketli, şalvarlı erkek bir köylü 
olarak çıkıyor karşımıza, uçarı süslü 
kelebekler ise saçları yapılı kadın gö-
rüntüsüyle. Belli ki zengin sınıftan 
süslü kadınlara gitsin istenmiş mesaj. 
Kıyafetlerinden bir esnaf, bir tüccar 
olduğu anlaşılan arı ise yine erkek ola-
rak resmedilmiş. Kitap sanki “Tüm bu 
anlattıklarım sana, gelecek nesli yetiş-
tirecek sensin, bu öğütleri aklında tut,” 
dercesine kurdeleli bir kız çocuğunun 
resmiyle bitiyor. 

Yılların hoyratlığıyla yıpranmış Si-
zin İçin’i incelerken kızım yanıma geli-
yor. “Ne yapıyorsun baba?” diyor. “Be-
ril bize çocukluk kitabını hediye etmiş, 
ona bakıyorum.” Kitap ilgisini çekiyor, 
“Bunu bana okur musun?” diye soru-
yor. Okuyorum. Beril’in çocukluğuyla 
kızımın çocukluğu birbirine karışıyor.  

Geçmiş zaman olur ki...

Doğan GÜNDÜZSahaf Dükkânı

Sizin İçin
Hasan-Âli Yücel

Resimleyen: Aysel Aklan
Tertip ve yazı: Bedia Özbek

Gazi Terbiye Enstitüsü İş-Resim Şubesi 
Basım Yılı:1942

Maarif Matbaası, 21 sayfa
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noktada sınıf, öğretmenlerini kaybet-
memek için işbirliği yapmaya başlar. 

Ayrıca ertesi günkü gösterileri için 
“Güzel Okul Kurallarımız” şiirini 

ezberlemeleri gerekmektedir.  
Kitabın en güzel yanların-

dan biri karakterlerin çok 
canlı bir biçimde sunulması. 
Şekerleme ile enerji patla-
ması yaşayan Barnaby’den 
sümüklü böcek uzmanı 
Nora’ya, hepsini bir yerden 
gözünüz ısırıyor. Fakat kur-
guda bazı yerler, geçiştiril-
miş hissi veriyor. Bay Hyde 
sınıftaki ilk günü olmasına 
karşın ilk dakikadan itibaren 

bütün öğrencilere ismiyle hitap 
edebiliyor. Roman boyunca aslında 
okuldaki iki gün anlatılıyor. Kitabın 
sonunda ise yıl sonu değerlendirme-
leriyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla baş-
langıç ile sonuç arasında bırakılan bü-
yük  boşluk dikkat çekiyor. Bu soruları 
sordurtmasının yanı sıra çocukların 
kolektif bir bilinçle öğretmenlerine 
sahip çıkmalarını anlatan ve okulların 
yeni açıldığı bir dönemde çocukların 
keyif alarak okuyacakları bir kitap  
Yaratık Öğretmen.

Aslında o da en az Jake kadar okul-
daki ilk günü nedeniyle heyecanlıdır. 
Ardından disiplin timsali okul müdi-
resi Bayan Blunt, yıllar içinde titizlikle 
hazırlanmış 141 okul kuralı ve 5-B sı-
nıfı ile tanışırız. İngilizcede duygusuz, 
anlayışsız anlamlarına gelen Blunt için 
okul, disiplin demektir. Elbette bunu 
sağlayacak olan da kurallardır.

DÖNÜŞÜMÜN BÖYLESİ
Romanda Bay Hyde, çocukları 

itaatkâr yapmak üzere listelenmiş ku-
rallar dünyası içinde farklı eğitim yön-
temleriyle ders işleyen ve çocukları bi-
rey olarak gören bir öğretmen olarak 
çizilmiş. Buraya kadar bir sorun yok 
ama her sınıfta olduğu gibi elbette sı-
nıfı ansızın kaosa sürükleyecek etken-
ler birden ortaya çıkabilir. Nitekim ilk 
ders, şekerlemelere zaafı olan ve yedi-
ğinde fazla enerji nedeniyle okulu ka-
osa sürüklemekte üstüne olmayan bir 
çocuğun dersi sabote etmesi sonucu 
öfke, şaşkınlık gibi şiddetli duygular 
nedeniyle öğretmenimiz Bay Hyde 
ilkel bir yaratığa dönüşür. Bilinçsiz 
hareket eden, olur olmadık yerde geği-
ren hatta osuran, yaramazlıkta üstüne 
olmayan bir yaratıktır bu. Yani kont-
rolsüz bir güçten söz ediyoruz. İşte bu 

Sam Watkins’in yazıp Da-
vid O’Connell’ın resimlediği 
Yaratık Öğretmen, bir okul 
hikâyesini ele alıyor. Her okul 
hikâyesinden beklendiği 
üzere yine sınıfta kontrol-
den çıkan bir şeyler var ama 
bu kez öğrenciler değil.

Robert Louis Stevenson, 
Dr. Jekyll ve Mr. Hyde adlı 
romanında kişilik bölün-
mesini anlatır. Doktor Jekyll, 
insan doğasının iyi ve kötü olmak 
üzere farklı kişiliklerden oluştuğuna 
inanmakta ve bu ikisini ayırmak için 
kendi üzerinde deneyler yapmaktadır. 
Fakat zamanla işler çığırından çıkar ve 
Dr. Jekyll, karanlık yanını temsil eden 
Mr. Hyde’a dönüşür. Sam Watkins de 
bu kült romana gönderme yaparak 
kurgulamış Yaratık Öğretmen’i.

Bugüne kadar çocuk yazınında pek 
çok okul hikâyesi ele alınmıştır. Bu 
kitapların çoğu, yaramaz öğrencilerin 
başlarını nasıl belaya soktukları üze-
rinedir. Yaratık Öğretmen, okuru yine 
bir sınıfa sokuyor ama bu sefer sorun 
çıkaran sadece öğrenciler değil. He-
yecan, üzüntü ya da öfke gibi kuvvetli 
duygular hissettiğinde yaratığa dönü-
şen bir öğretmen var bu romanda. Ki-
tabın en başarılı yanı da salt öğrenciler 
gözünden bakmak yerine maceranın 
odağına bir öğretmeni yerleştirme-
si. Nihayetinde öğretmen dediğimiz 
kimlik de zaman zaman heyecanlanan, 
öfkelenen, üzülebilen bir insandır ve 
Bay Hyde’ın yaratığa dönüştüğü anlar, 
hepimizin günlük hayatta içimizden 
çıkan yaratığı simgeliyor bir yandan.

Jake’in yeni okulundaki ilk günü-
dür. Yeni sınıf öğretmeni Bay Hyde’la 
okul müdiresinin kapısı önünde, bü-
yük bir disiplinle dizilmiş sıralarda 
otururken tanışır. Kendi kendisine 
ritim tutan ve aklındaki parçanın ne 
olduğunu çıkarmaya çalışırken birden 
heyecanla “Buldum, Muppetlar!” diye 
bağıran bir öğretmendir Bay Hyde. 

Öğretmen yaratığa 
dönüşürse
Kitabın en güzel yanlarından biri karakterlerin çok canlı bir biçimde sunulması. Şekerleme ile enerji 
patlaması yaşayan Barnaby’den sümüklü böcek uzmanı Nora’ya, hepsini bir yerden gözünüz ısırıyor.

Ayşegül Utku GÜNAYDIN

Yaratık Öğretmen
Sam Watkins

Resimleyen: David O’Connell
Domingo Yayınları, 186 sayfa
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Jack’in hayatta kalma hikâyesi, kurgusal bir survivor sahnesi değil. Dünyada milyonlarca çocuğun 
savaşlar, yoksulluk ya da ailevi nedenlerle yaşamak zorunda olduğu dramlardan bir kesit.

Meryem OYABoyundan büyük

sonra çocuğun neden soluğu poliste 
almadığını anlamaya başlıyoruz ya da 
neden bütün bir günü, iki çocukları 
dahi olsa, hiç tanımadığı yetişkin in-
sanlarla birlikte geçirdiği. Çünkü Jack 
antrenmanlı!

Annesinin zaman zaman yatı-
lı tedavi edilmesi gereken ruhsal bir 
hastalığı var. Jack annesinin bu tür 
kriz zamanlarında, sosyal hizmetler 
görevlileri tarafından büyükannesi-
nin yanına yollanmamak için durumu 
idare etmeyi öğrenmiş. Kurumların ve 
insanların yardım etmeye çalışırken 
işleri daha da berbat ettiğini düşün-
düğü için kimseden yardım istemi-
yor. Annesini kendi arıyor, kimseye  
güvenmeye yanaşmıyor.

Ama bu kez durum daha karışık. 
Annesini ararken, dördüncü güne ge-
lindiğinde parası olmadığı için çadırı-
nı toplayıp yola koyulması gerekiyor. 
Eve bir haftada yürüyerek dönebilece-
ğini hesaplıyor ve yürümeye başlıyor. 
Zorlu bir yolculuk bu. Yiyecek parası 
çıkarabilmek için şişe topluyor. Çöp-
lerde yiyecek arıyor. Ormanda açık 

Bir gün önce ahbaplık kurduğu ai-
leyle sahilde pikniğe gidiyor. Böyle-
ce üçüncü gün de annesinden haber 
alamadan geçiyor. Ancak bu noktada 
Jack, kamp yerine yalnızca üç gün-
lük ödeme yaptıklarını bildiğinden  
telaşlanmaya başlıyor.

Bu sırada okuyucu, çocuğun ne-
den annesinin ortada olmadığını görür 
görmez ağlar akar polise koşmadığına 
akıl sır erdirmeye çalışıyor. Ortada ta-
nımadığı bir çevrede beş parasız, tek 
başına kalmış ve herhangi birinden 
yardım istemekten imtina eden bir ço-
cuk olduğu için okuyucunun çocuğun 
yerine atmak istediği çığlık uzunca 
bir süre askıda kalıyor. Okurda oluşan 
his, çocukta belli belirsiz bir kaygı ol-
masına karşın annesinin halini merak 
etmekten ziyade sanki olanları bildiği 
yönünde. Dahası o an yaşadıklarından 
değil de annesiyle birlikte gelecekte 
başlarına açılacak dertlerden endişe 
ediyor gibi Jack.

Ancak Jack’in teklifsizce paylaştığı 
iç konuşmaları sayesinde okuyucu ola-
yı anlamlandırabiliyor. Öğreniyoruz 
ki en kuvvetli ihtimal annesinin ‘yine’ 
isteyerek çekip gitmiş olması. Jack bu 
ihtimali açıkça dillendirdikten 

Fil Kadar Küçük üç günlük doğa 
tatiline çıkan on bir yaşındaki Jack’in 
hikâyesi. Birlikte kamp kurdukları 
annesinin ortadan kaybolması son-
rasında yaşadıklarına tanık oluyoruz  
kitabın satırlarında.

Kampın ilk gecesinde kendi çadı-
rında uyuyan Jack, sabah kalktığında 
annesinin çadırının yerinde yeller 
estiğini fark ediyor. Üstelik arabaları 
da park ettikleri yerde yok. Bu du-
rum karşısında Jack telefonla annesini  
arıyor ama ulaşamıyor.

ANNE NEREDE
Tatilin ikinci gününü Jack sabah-

tan akşama kadar avare avare dolana-
rak ve annesinden bir haber bekleye-
rek geçiriyor. Hediyelik eşyalar almak 
üzere biriktirdiği tüm parayı abur cu-
bura harcıyor. Sahilde karşılaştığı bir 
aileyle ahbaplık kuruyor. Sonra akşam 
çadırına gidiyor ve uyuyor. Üçüncü 

günün sabahı kalkıyor, yine te-
lefonla annesini arıyor 

ama ulaşamıyor. 

Fil Kadar Küçük
Jennifer Richard Jacobson

Türkçeleştiren: Anıl Ceren Altunkanat
Kapak Tasarımı: Şükrü Karakoç

İthaki Yayınları, 232 sayfa
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yönünde. Dahası o an yaşadıklarından 
değil de annesiyle birlikte gelecekte 
başlarına açılacak dertlerden endişe 
ediyor gibi Jack.

Ancak Jack’in teklifsizce paylaştığı
iç konuşmaları sayesinde okuyucu ola-
yı anlamlandırabiliyor. Öğreniyoruz 
ki en kuvvetli ihtimal annesinin ‘yine’
isteyerek çekip gitmiş olması. Jack bu 
ihtimali açıkça dillendirdikten 

bura harcıyor. Sahilde karşılaştığı bir
aileyle ahbaplık kuruyor. Sonra akşam
çadırına gidiyor ve uyuyor. Üçüncü 

günün sabahı kalkıyor, yine te-
lefonla annesini arıyor

ama ulaşamıyor. 

küçük

JENNIFER RICHARD JACOBSON



havada, yağmur altında geceliyor. İnsanlarla tanışıyor, bu-
luyor, kaybediyor. Sorunlarla karşılaşıyor, çözümler üreti-
yor. Okuduğumuz Jack’in hayatta kalma hikâyesi, kurgusal 
ve her şeyi önceden ayarlanmış bir survivor sahnesi değil. 
Dünyada milyonlarca çocuğun savaşlar, yoksulluk ya da 
ailevi nedenlerle yaşamak zorunda olduğu dramlardan 
gerçekçi bir kesit.

Jack hayatta kalma ve annesini arama çabalarını sür-
dürürken, bir yandan da sürekli akıl yürüterek annesinin 
kafasından geçenleri anlamaya çalışıyor. Annesi “belki 
de bir süre için Becky Martel olmamanın çekiciliğine kar-
şı koyamamıştı”, “annesi başka biri gibi olmayı severdi”. 
Jack’in hayatını annesini tanımaya adamış olduğu an-
laşılıyor. Bir yandan da tam tersi olması gerektiğini, yeri 
gelince kendisinin kaybolması ve annesinin onun peşine 
düşmesi gerektiğini biliyor. Dahası bunun olmasını ne çok  
dilediğini de kendine itiraf ediyor.

Jack’te çoğunlukla erkek çocuklarından beklenme-
yecek bir içgörü yeteneği, gelişmiş bir duygusal zeka ve 
empati yetisi var. Belki de hepsinden biraz fazla var. Ama 
erkek çocuk olduğu için değil de hepi topu on bir yaşında 
olduğu için.

Annesinin bir kafede karşılaştığı bir adamla denizaşırı 
bir yerlere gitmiş olabileceği olasılığı ortaya çıkınca Jack 
planlarını değiştiriyor. Bu değişiklikte, büyükannesinin te-
laşla her yerde onu aradığını bilmesinin de payı var. Annesini 
aramaktan vazgeçip aslında başından beri yapmak istediği 
şeyi gerçekleştirmeye karar veriyor: Gerçek bir fil görmek! 

Jack’in en büyük tutkusu filler ve annesiyle makul 
zamanlarında paylaştıkları en keyifli anlarda hep bir fil 
hikâyesi var. Oysa Jack hiç gerçek bir fil görmüş değil. Do-
layısıyla onun bir fil görme isteğinin ardında da annesiyle 
olan ilişkisi yatıyor. Annesinin nerede olduğunu bilmiyor 
ama onunla en iyi anılarını temsil eden filleri görme şansı 
var. Çünkü Jack bir fili nerede bulacağını biliyor.

Sayısız badire atlattıktan –ama çoğunlukla da her türlü 
sefalete karşın şansı yaver gittikten– sonra nihayet muradı-
na eriyor: Lydia’yı, gerçek fili görüyor. Dahası, filin yanına 
vardığında onu bir sürpriz bekliyor.

Bütün serüven boyunca Jack, annesiyle yaşamaya de-
vam etmenin bundan sonra bambaşka kurallara bağlı ol-
ması gerektiğini, kendisinin çocuk olarak yaşamaya hak-
kı olduğunu kabulleniyor. Dahası aslında pek çok şeyin 
sandığı gibi, hatırladığı gibi olmadığını kavrayıp yardım  
istemek konusunda biraz yumuşuyor. 

Hikâye on bir yaşındaki bir çocuğun sorumluluk-
lar alması gerektiğinde o sorumlulukların altından nasıl 
kalktığını, ama kalkarken de iç dünyasında neler yaşadı-
ğını berrak bir dilde aktarıyor. Bunun yanında evsizler, 
çevre koruma gibi toplumsal temaları da serüvenin içine 
yedirerek işliyor. Serüven ne kadar zorlu ve anne tarafın-
dan terk edilmenin duygusal yükü ne kadar ağır 
olursa olsun, bir an için bile olsa kendine acı-
maması Jack’in bir hikâye kahramanı olarak 
taşıdığı yıldız.

lar alması gerektiğinde o sorumlulukların altından nasıl 
kalktığını, ama kalkarken de iç dünyasında neler yaşadı-
ğını berrak bir dilde aktarıyor. Bunun yanında evsizler, 
çevre koruma gibi toplumsal temaları da serüvenin içine
yedirerek işliyor. Serüven ne kadar zorlu ve anne tarafın-
dan terk edilmenin duygusal yükü ne kadar ağır 
olursa olsun, bir an için bile olsa kendine acı-
maması Jack’in bir hikâye kahramanı olarak 
taşıdığı yıldız.
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Çocukların bitmek tükenmek bilmeyen sorularının hepsine cevap olmasa da Büyüyünce Ne Olsam 
serisi onların mesleklerle ilgili merakını giderebilir.

Funda AKBULUT
Büyüyünce ne  
olacaksın?

mesleklerin dikkat çekici ve 
bildik olmasının payı var mı 
bilemem ama resimlerinin 
çok etkili olduğu kesin. 
Her kitapta, çocukların 
uğraşmaktan büyük keyif 
aldığı oyun hamurla-
rından bambaşka bir 
dünya yaratmış Ana 
Michelle Sarı; bu 
sayede kitaplar daha 
ilk sayfada çocukların 
ilgisini çekiyor. Oyun 
hamurundan kurul-
muş, farklı mesleklerle 
ilgili bu dünyaların 
fotoğraflanıp görsel 
olarak kullanılması, 
kitapları çocuk-
ların dünyasına 
bir adım daha 
yaklaştırıyor. 

Kitaplar 
4-7 yaş grubu 
çocukların 
rahatlıkla algılayacağı düzeyde. Üs-
telik öyküleri okuduktan sonra oyun 
hamuru kullanarak o meslekle ilgili 
kendi hayal ettikleri dünyayı oluştu-
rabilirler. Hatta biz tam meraklarını 
biraz olsun giderebildik diye düşünür-
ken onlar hayalini kurdukları meslek-
lerle ilgili bambaşka sorular sormaya  
başlayabilir. Bizden söylemesi...

Büyüyünce Ne Olsam serisi ve ben-
zeri kitaplar bu noktada bize 

yardımcı olabilir.
Ana Michelle Sarı’nın 

yazıp resimlediği seri 
dört kitaptan oluşuyor. 
Aşçı Olsam kitabın-
da, Meryemlerin evine 

misafir geliyor. Meryem 
mutfakta annesine yardım 

etmek istiyor ama önlüğü giyer giy-
mez annesine yardım etmeyi unutup 
hayal dünyasına dalıyor ve düşünme-
ye başlıyor. İtfaiyeci Olsam kitabında, 
Arda ile Mehmet bir itfaiye arabası gö-
rünce, Arda itfaiyeci olduğunu hayal 
ediyor. Veteriner Olsam kitabındaysa, 
Ece ile dedesi parkta yaralı bir kuş bu-
lup veterinere götürüyor. İlk defa bir 
veteriner gören Ece’nin aklına ileride 
veteriner olmak geliyor ve bu mesleği 
seçerse neler yapabileceğini düşünü-
yor. Astronot Olsam kitabında, Ahmet 
uzaya karşı büyük bir merak duyu-
yor. Bir gün rüyasında astronot olup 
gezegenleri dolaştığını görüyor. Ama 
uyandığında bunun gerçek mi yoksa 
rüya mı olduğunu bilemiyor.

Kitapları sınıfta okuduğumda ço-
cukların hepsi serinin dört kitabını da 
büyük bir ilgiyle dinleyip her öykünün 
sonunda devamının olup olmadığını 
sordu. Çocukların kitaplara bu den-
li büyük ilgi göstermesinde işlenilen 

Veteriner olmak için tüm hayvan-
ları toplayıp büyük bir evde mi yaşa-
mak gerekir? İtfaiyeciler sadece alev-
leri mi söndürürler? Astronotlar yıl-
dızlara dokunabilir mi? Anneler aynı 
zamanda aşçı mıdır? Çocukların bit-
mek tükenmek bilmeyen sorularının 
hepsine cevap olmasa da “Büyüyünce 
Ne Olsam” serisi onların mesleklerle 
ilgili merakını giderebilir. 

GÖRSELLERİN ETKİSİ
Çocukluktan beri en çok duyduğu-

muz sorudur: “Büyüyünce ne olacak-
sın?” Bu soruya defalarca maruz kal-
dığımız yetmezmiş gibi çocuklarımıza 
da aynı soruyu sormaya devam ediyo-
ruz. Anne baba olarak, çocukların ge-
lecekte seçecekleri meslek konusunda 
kafa yormamak elde değil. Bunun bir 
parçası da küçük yaştaki çocukları 
farklı mesleklerle tanıştırmak... İşte 

Veteriner Olsam
Ana Michelle Sarı

Yumurcak Yayınları, 14 sayfa

Astronot Olsam
Ana Michelle Sarı

Yumurcak Yayınları, 14 sayfa

Aşçı Olsam
Ana Michelle Sarı

Yumurcak Yayınları, 14 sayfa

İtfaiyeci Olsam
Ana Michelle Sarı

Yumurcak Yayınları, 14 sayfa
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basit olay örgüsü var aslında. Dönüp 
dolaşıp aynı arketiplerin öyküsünü 
farklı biçimlerde anlatıyoruz. Neyi  
anlattığımız elbette önemli, ama aslın-
da onu nasıl anlattığımızda gizli değil 
midir her şey? “Benim Hikâyem” yaz-
ma yolculuğunda bu gizemi keşfetmek 
isteyenlere yol arkadaşı olmayı bekli-
yor. Macera başlıyor, kaleminizi kapıp 
gelin. Kâğıda gerek yok, kitabın için-
deki boş sayfalar sizin hikâyelerinizle 
buluşmayı bekliyor.

hangi alt adımlardan oluştuğuna dik-
kat çeken eğlenceli ve kısa uygulama-
lara yer veriliyor. Görülmemiş girişler, 
görkemli gelişmeler ve süper sonların 
nasıl yazılacağı oyunbaz çizimlerin 
yardımıyla adım adım anlatılıyor. 

Olay örgüsü ve karakterin, hi-
kâyenin türüyle ve konusuyla uyu-
munu sağlayacak rehber sorular ve 
alıştırmalar belki de yazma sürecinin 
en zor yapılandırılan kısmı. Karaktere 
derinlik kazandırma konusunda yön-
lendirilmeyen çocukların bu boşlukta 
kaybolduklarını biliyoruz. Her çocuk 
yaratıcıdır, her çocuk oyun ve kurgu 
ustasıdır. Ancak anlatılanların bir da-
yanağı olması neden-sonuç ilişkilerini 
görebilmekle ilgilidir. Her nedenin tek 
bir sonucu olmadığını fark edebilme-
si için çocuğun bunu gözlemlemesi 
gerekir. Var olan çoklu nedenselliği 
tek doğruya indirgemeyecek model-
lerle buluşması o yüzden önemlidir. 
Bu bağlamda “Benim Hikâyem” ismi-
nin kitaba çok yakıştığını söyleyebili-
riz. Özgün adı “Hikâye Nasıl Yazılır” 
olan kitabı Türkçeleştiren Damla Işık, 
eserin dilimize uyarlanmış ismiyle 
herkesin ve her dilin ayrı bir hikâyesi 
olduğunu da vurgulamış. Bu vurgu 
sadece başlıkta yok. Sayfalarda aniden 
karşınıza çıkan yerli yazarların neyi 
nasıl yazdıklarından bahsedilmesi de 
doğrudan ve dolaylı olarak pek çok 
şeye hizmet ediyor. Aytül Akal, Ma-
visel Yener, Miyase Sertbarut, Pelin 
Gündeş, Koray Avcı Çakman, Hanza-
de Servi ve Toprak Işık kendi yazma 
süreçlerinin hikâyesini çocuklara an-
latıyor. Kitapta bu yazarlarımızın dı-
şında Seza Kutlar Aksoy, Ahmet Önel, 
Aydın Balcı, Simla Sunay ve Ham-
dullah Köseoğlu gibi yazarlarımızın  
eserlerinden de bahsediliyor.

Hepimizin hikâyeleri var. Kitap-
ta da söylenildiği gibi hepi topu yedi 

Yaratıcı okuma ve 
yazma çalışmalarına 

yönelik kitaplar ve 
etkinlikler çoğalıyor. 

Yaratıcı düşünme bece-
rileri MEB kazanımla-

rı içinde yer alsa da 
henüz sistematik bir 
şekilde bunun öğre-

timi üzerine çalışılmıyor. 
Oysa biliyoruz ki yaratıcı 

düşünme öğrenilir ve 
geliştirilebilir, pek çok 

düşünme biçimini kap-
sayan bir yöntem olarak 

hayata bakışımızda fark-
lılıklar yaratabilir. Bir 

başka dünya, bir başka 
hikâye mümkün düşün- 

cesini gerçek kılabilir. 
Bu düşünceye ulaşmak düş 

değil. Esneklik, özgürlük ve 
eğlenceyi bilgiyle ilişkilendir-

mek ve bu sürecin her adımı-
nı yaratıcı düşünme ölçütlerine göre 
yapılandırmak yeterli. Pek çok şey 
gibi hikâye kurgulama süreci de ya-
ratıcı düşünmenin bu aşamalarıyla ve  
kategorileriyle besleniyor.

SEN DE YAZ HİKAYENİ
“Benim Hikâyem” bir yazma reh-

beri olarak yazma yolculuğunu hem 
bilgi hem de eğlenceyle harmanla-
yabilmiş kitaplardan biri olarak dik-
kat çekiyor. Yedi bölümden oluşan 
kitapta yazmaya başlamadan önce 
yapılacaklar, hikâyeyi tasarlarken ve 
yazarken yapılacaklar, hikâyeyi daha 
ileriye taşıma çalışmalarıyla birleşti-
riliyor. Kitapta yazmanın uzun soluk-
lu bir süreç olduğuna, her aşamanın  

Bir başka hikâye 
mümkün
Kitapta yazmanın uzun soluklu bir süreç olduğuna, her aşamanın hangi alt adımlardan oluştuğuna 
dikkat çeken eğlenceli ve kısa uygulamalara yer veriliyor. Görülmemiş girişler, görkemli gelişmeler ve 
süper sonların nasıl yazılacağı oyunbaz çizimlerin yardımıyla adım adım anlatılıyor.

Nilay YILMAZ

Benim Hikayem
Yaratıcı Çocuklar İçin Yazma Rehberi

Simon Cheshire
Resimleyen: Kate Pankhurst
Türkçeleştiren: Damla Işık
Tudem Yayınları, 144 sayfa
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Özlem TOPRAK

görünen insanları nitelediği durum-
larda, bu erdemlerin gelenek ve göre-
neklerden türemedikleri, daha ziyade 
bunlara ters düştükleri gözlemlenebilir. 
Kabil’in kentinden ve şehir hayatına 
geçen insanlarından daha önceki bir 
dönemden gelmiş gibilerdir. Söz ko-
nusu erdemler, yozlaşmamış damakta 
böğürtleninkine benzeyen katıksız bir 
tat bırakır. Tamamen uygarlaşmış kişi 
ise türünün en iyi örneklerinden biri 
de olsa aynı damakta karışık bir şarap 
tadı bırakır.”

Topluma, aileye, bireye dair pek 
çok derin sırrı, sıradan bir hikâyenin 
sadeliğinde anlatması Melville ede-
biyatının en can alıcı noktalarından  
biridir. 

Yazarın kendi sesine ve Tanrı an-
latıcı konumuna dair hicivli ipuçları 
veren cümleler ise postmodern anla-
tının teknik olanaklarına selam verir 
niteliktedir. 

Billy Budd, evrensel konusu ve ge-
rek teknik gerekse içerik özellikleriyle 
doyurucu bir okuma keyfi sunarak, 
günümüzde olduğu kadar gelecekte 
de genç okurlarla buluşmaya devam 
edecektir. 

bir geçiş olmuştur bu.  Dış görünüşü 
ve uyumlu kişiliğiyle ilgi uyandıran 
kahramanımız, İndomitable gemisin-
de de becerikli bir denizci olarak kısa 
sürede kendini gösterir. 

Esasen yazarın hayatı da özgün 
edebiyat dünyasıyla uyum içindedir. 
Zira Melville de babasının iflasından 
sonra yıllarca gemilerde çalışmak zo-
runda kalmış ve çok yakından gözlem-
lediği bu dünyada insanlığın bütün 
hallerini bulmuştur.

Melville bu kitabını masumiyet ile 
barbarlık, ilkellik ile uygarlık kavram-
ları üstüne kurgulamış, mitolojiye ve 
dinler tarihine göndermeleriyle de zen-
ginleştirerek derinlik kazandırmıştır. 

MUTLAK GERÇEK
“… Billy Budd’ın güzelliğine, neşe 

dolu yaşama sevincine gençliğinin ta-
dına vararak yaşamasına yan gözle 
bakıyorsa bunun sebebi Claggart’ın, 
böyle bir kişinin hiçbir zaman kötü bir 
niyeti olmadığından yahut yılanın ısırı-
ğını tecrübe etmemiş olduğundan emin  
olmasıydı.”

Bu alıntı bize Melville için masu-
miyetin sınanmamışlık olduğunu en 
açık haliyle söylemektedir. 

Zira hiç şeytanla/kötülükle kar-
şılaşmamış olan, hayatın ölümcül sı-
navlarından geçmiş sayılmaz. Ama 
bu aynı zamanda şu ihtimali içerir; ya 
sınansaydı ne olacaktı?

İşte bu soru da bizi Melville’nin 
ikinci meselesi “gri zeminler” ile baş 
başa bırakır. O gri zeminler sanılanın 
aksine uzlaşma alanı değil muhalefet 
imkânıdır. Bu gücü de sınıflandırılma-
mışlıklarından alırlar. 

Melville’nin gri zeminleri yani 
“mutlak gerçek” kavramını sorgulat-
tığı etkileyici bölümlerden birisi de  
aşağıdaki gibidir.

“Bazı eski ve saflığını koruyan erdem-
lerin, dışarıdan bakıldığında modern  

Ölümünden yıllar sonra keşfe-
dilen ve geride bıraktıklarıyla Ame-
rikan edebiyatının köşe taşlarından 
sayılan Herman Melville’i birçoğunuz 
MobyDick kitabıyla tanır. MobyDick’i 
çocukluk çağında okuyanlar Kaptan 
Ahab’ın, beyaz balina MobyDick’le 
olan macerasının peşine merak ve he-
vesle takılmıştır. Bu öyle bir hikâyedir 
ki sürükleyiciliği ile muhtemelen ço-
cukluğunuzun en efsane kitaplarından 
biri oluvermiştir.

KATİP BARTLEBY
Benimse Herman Melville’le ger-

çek anlamda tanışmam ve kendisine 
hayranlığım Kâtip Bartleby kitabıyla 
olmuştur. Bir solukta okunan bu kısa-
cık öykü duvara çarpma etkisi yapmış-
tır bende. “Yapmamayı tercih ederim” 
cümlesiyle, hayata, sisteme ve insanın 
özgürlüğüne dair ne çok şey söylemiş-
tir büyük bir ustalıkla. Kendisinden 
sonra gelen Kafka, Beckett, Camus 
gibi yazar ve filozofları da etkileyen 
Melville’in Kâtip Bartleby’si, içeriği ve 
sorgulattıklarıyla bütün hayatınızın 
başköşesinde yerini alır.

Burada uzun uzun Kâtip Bartleby’ 
den bahsetmek isterdim ama bu ya-
zının konusu Melville’nin bir diğer  
başyapıtı olan Billy Budd. 

Billy Budd yakışıklı, güçlü, temiz 
yürekli, okuma yazma bilmeyen genç 
bir gemicinin öyküsüdür.

Hikâye şöyle baş-
lar; Billy Budd, ticari 
bir geminin mürette-
batında iken kraliyet 
hizmetindeki İndo-

mitable adlı savaş 
gemisine asker 

olarak verilir. Her 
ne kadar kaptanı 

onu göndermek iste-
mese de zorunlu 

Hayat hep sınar...
Topluma, aileye, bireye dair pek çok derin sırrı sıradan bir hikâyenin sadeliğinde anlatması Melville 
edebiyatının en can alıcı noktalarından biridir.

Billy Budd
Herman Melville 

Türkçeleştiren: Fatih Bayrakçıl
Zeplin Kitap, 152 sayfa

Çoğul Kütüphane



Hikâye
yazmak istiyor 
ama nereden 
başlayacağını 

bilmiyor musun? 

O zaman bu kitap 
tam sana göre!  

Yaratıcı hikâyeler için 
pek çok fikir

Benim Hikâyem ’de.

ÖĞRETMENLER
İÇİN BİR EL KİTABI 
NİTELİĞİNDE

YARATICI
ÇOCUKLAR
Ç YAZMA
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