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Mart, sadece baharın habercisi değil bizim için. İyi Kitap’ın yolculu-
ğa başladığı zamanın da hatırlatıcısı. Öyle ya, 2009 Mart’ında başla-
mıştı her şey…  
7 yılını geride bıraktığımız bu serüvenin mihenk taşları oldu Mart 
sayılarımız.  Durup soluklandığımız, geride bıraktığımız yılın muha-
sebesini yaptığımız yaş dönümleri… Güçlüklere rağmen güzel şey-
ler başarabilmenin gururunu yaşadığımız anlık duraklar. Bu sayımız 
ise daha fazlası. Tepeden tırnağa bir değişimin başlangıcı bu kez 
Mart. Aynı doğada olduğu gibi…
Dergimizin ölçülerinden tasarımına, yazı uzunluklarından içeriğe 
pek çok şey yenilendi, değişti. Okurlarımızdan aldığımız geri dö-
nüşlerin, zaman içinde edindiğimiz deneyimlerin bu dönüşüme kat-
kısı çok fazla. Göze hoş gelen, daha rahat okunur bir dergi sunmaya 
çalışıyoruz sizlere. Çocuk ve gençlik kitaplarına dair sözümüzü 
söylediğimiz yazılarımızı, hem içerik hem de biçim olarak geliştiri-
yoruz. 
Yayın yönetmenimiz İlke Aykanat Çam ile yaptığımız söyleşide, 8. 
yılına başladığımız yolculuğun detaylarını ve başlattığımız değişi-
me dair bilgileri okuyabilirsiniz.
Dergimizde hayata geçecek yeni uygulamalardan biri kriter/puan 
sistemi. Bundan böyle, ele aldıkları eseri tanımlayan kriterleri, puan-
la değerleyecek yazarlarımız. Bu puanlama, aynı yazılarında olduğu 
gibi yazarlarımızın öznel değerlendirmelerinin sonucunu yansıta-
cak.
Her ileriye sıçrayışın, yenilenmenin tatlı bir telaşı olur. Dönüşümün 
eyleyicileri, büyük bir heyecan yaşarlar... İşte o heyecanla teşekkür 
ediyoruz, 7 yıl boyunca bizi yalnız bırakmayan okurlarımıza ve de-
ğerli katkılarıyla İyi Kitap’ı yaratan yazarlarımıza! Nice Mart’ı birlik-
te kucaklamak dileğiyle…

Safter Korkmaz

merhaba

iyikitap  
     



İyi Kitap 7. yaşını kutluyor. Bir süreli yayın için 7 yıl önemli bir süre. 
Üstelik dolu dolu geçen, alanında iz bırakan bir 7 yıl...
Nasıl doğdu İyi Kitap fikri? Amaç ve hedefleriniz neydi?

Edebiyat dergilerinde ve kitap eklerinde çocuk kitap-
larına ayrılan sayfalar yok denecek kadar azdı. Çocuk 
kitaplarının tanıtımına bu kadar az yer verilirken, her 
gün basılan bir sürü kitap arasından ebeveynlerin ve 
öğretmenlerin nitelikli kitap seçmesine olanak tanı-
yacak mecra olmaması büyük bir sorundu. Sözünü 
ettiğimiz, sadece bizim fark ettiğimiz bir boşluk da 
değildi. Sektördeki herkes bu ihtiyacın farkındaydı. 
Salt bu boşluk nedeniyle, kitap eklerinin ve bazı 
edebiyat dergilerinin, çocuk edebiyatına ayırdıkları 
sayfaları artırmaları yönünde bir talep de vardı. Biz 
de çocuk yayıncılığı ile bu işe başladığımız için, böy-
le bir yayın çıkarmayı bir sorumluluk olarak görüp, 
maddi zorluklarını da göze alarak kolları sıvadık. 
Amacımız akademisyenlerin işine soyunmak değil, 
okurların iyi kitap seçimlerine yardımcı olmaktı. Bu 

yüzden de yayınımızın adını İyi Kitap koyduk. İyi Kitap’ı hayata geçirir-
ken, çocuk edebiyatı alanında emek veren ve söz söyleyen yetkin kalem-
lerle buluşmamız da bizim için bir avantajdı.

Seneler önce New York Times Book Review’ün hazırlanış sürecini oku-
muştum. Baş editörü, dergiye gelen tüm kitapları odasında yere yayı-
yordu. Kitapların kapaklarına bakarak, arka kapak yazılarını, özetlerini 
ve övgülerini okuyarak aralarından seçiyordu. Sonra da her bir kitabı 
en iyi kim anlatır diye düşünüp yazarlara özel olarak gönderiyordu. Bu 
yöntem, o güne kadar Türkiye’de olanın tam tersiydi. Gerçi, ülkemizde 

Yayın yönetmenimiz İlke Aykanat Çam ile dergimizin 
geçmiş 7 yılını ve bu günlerde yaşadığı değişimi konuştuk.

Yedinci yaşında

"İyi Kitap"

İyi Kitap'ın başından 

itibaren özerk bir duruşu 

var. Bu, belirlediğimiz 

temel kriterlerden biri. 

Derginin nesnelliğini 

ve bağımsız tutumunu 

koruması amacıyla 

yönetimi ve işleyişi gibi 

ofisi de farklıdır.
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bu yana güncel ama popüler gündemden bağımsız 
olmayı başardı diyebiliriz.  Bugün İyi Kitap’ın ilk 
sayısını eline alan bir okur, aynı tadı alabilir, kendine 
notlar çıkarabilir, okuma listesine “iyi kitap”lar ekle-
yebilir.

Kitap seçimi kriterlerini ya da kitabı ele alacak 
yazarların özgürlük alanlarını anlatmanızı iste-
sek? Biraz da işin mutfağını tarif etseniz bize...

Mümkün olduğunca güncel kitapları seçmeye çalışı-
yoruz. Biz burada akademik kitap eleştirisi yapmıyo-
ruz. Dolayısıyla olabildiğince nitelikli kitap tanıtım 
yazılarına yer veriyoruz. Amacımız çıkan iyi kitap-
lardan okuru haberdar etmek. Bu nedenle niteliksiz 
kitaplara pek yer verilmiyor. İyi Kitap’ın adını da 
bu anlayıştan aldığını belirtmiştim. Ama elbette iyi 
kitapların da eksik, olumsuz yanları vardır. Bunları 
da saklamaya uğraşmıyoruz. Tam tersi bu eleştirileri 
dile getirmenin hepimizin (yayıncıların, yazarın, 

okurun) gelişimine katkısı 
olacağını düşünüyoruz. 
Başka bir amacımız da ya-
yıncının kendisine bakma-
sını sağlamak, öğretmenin 
ve ebeveynin farkında-
lığını artırmak. Aslında 
tam da bu nedenle yedinci 
yılımızda puan sistemine 
geçtik. Bu sayıyla birlikte 
yazarlar, kitapları biçim ve 
içerik açısından belirlenen 

kriterlere göre değerlendirecek. Bu, kitabı çok yönlü 
değerlendirmek için de bir olanak sağlayacak. Okur 
açısından da daha işlevsel hâle gelecek. Puanlama 
sistemiyle amaç her kitabı birbiriyle karşılaştırmak, 
en iyi ve en kötü kitabı belirlemek değil. Zaten bu 
yüzden kitaplara tek bir puan vermek istemedik. Her 
kitap için farklı kriterler belirliyoruz, yani o kitabın 
öne çıkan özelliklerinden oluşan kriterler. Dolayısıy-
la her puanlama kitaba özgü olacak. Buradaki amaç, 
kitabın yazı içinde söz edilememiş olumlu olumsuz 
özelliklerini dile getirmek ve gözden kaçmaması 
gereken noktalara son bir vurgu yapmak. Günümü-
zün bilgi bombardımanı arasında okurumuzun işini 
birazcık kolaylaştırmak. Örneğin bir illüstratör, gör-
sel yönü öne çıkmış bir kitap hakkında okumak iste-
yecekken bir çevirmen çevirisine puan verilmiş bir 
kitap hakkında okumak isteyebilir. Bir kütüphaneci 
ya da öğretmen ise okumayı sevmeyen bir öğrencisi 
için kitap ararken kurgusu sorunsuz, sürükleyiciliği 
yüksek bir kitapla ilgilenecektir. 

hâlâ yazara destek olmak için, yazarla kurulan ilişki 
vb. nedenlerle kitap tanıtım yazılarının yazıldığını 
görüyoruz. İyi Kitap’ta ise tamamen farklı bir yol 
izlemeye çalıştık. İnceleyecekleri kitapları yazarlar 
belirlemiyor, yazı işleri müdürü kitapla yazarı eşleş-
tiriyor. 

İyi Kitap’ın en önemli özelliklerinden biri en başın-
dan itibaren özerk bir duruşu olması. Bu, belirlediği-
miz temel kriterlerden biri. Derginin nesnelliğini ve 
bağımsız tutumunu koruması amacıyla yönetimi ve 
işleyişi gibi, ofisi de farklıdır. Bugüne kadar pek çok 
kez Tudem Yayın Grubu’nun yayınları hakkında da 
olumsuz yazılar çıkmıştır. Doğrusu da budur. Yedi 
yıldır İyi Kitap’ın bu özerk duruşunu koruyabilmesi 
ile de gurur duyuyoruz. 

İyi Kitap, çocuk ve gençlik yayıncılığı alanında na-
sıl karşılandı? Yedi yıl içinde farklı tepkilerle karşı-
laşmış olmalısınız, bize biraz bahseder misiniz?

En başta iyi karşılanma-
dık. Bu da doğaldı çünkü 
taraflı bir yayın olacağı 
düşünülüyordu. Olumsuz 
bir değerlendirme yazısı 
nedeniyle tehdit aldığımız 
bile oldu. Bu işin bizim işi-
miz olmadığını, bizim gi-
dip kitap yapmamız gerek-
tiğini söyleyenler oldu. Bu 
işi bilenlere bırakmamız, 
akademisyenlerin yapması gereken bir işe kalkıştığı-
mız söylendi. Bunların hepsini duyduk. Çok taş atıldı 
diyebilirim. Ama yedi yıldır da başka hiç kimse elini 
taşın altına sokmadı. Gönüllü bloglar dışında benzer 
bir çalışmaya kalkışan olmadı.

Bazılarının tepkisizliği de ilgi çekiciydi. Aslında bu-
nun da bir tepki olduğunu söyleyebilirim.

Derginin, seneler içinde gelişen ve büyüyen sıkı bir 
takipçi kitlesi oluştu. İyi Kitap’ın, alanında saygın 
bir yeri var bugün. Her ay yayıncılar tarafından da 
ilgiyle takip ediliyor. Hatta yurtdışından da bazı ya-
yınevlerinin, dili Türkçe olsa da İyi Kitap aracılığıyla 
Türkiye’de çıkan kitapları takip ettiğini biliyoruz.

İyi Kitap’ın en önemli özelliklerinden biri adına 
yakışır şekilde “zamansız” olması. İyi kitaplar nasıl 
eskimiyor, değerini koruyor, yeniden okumalarla 
keşiflere olanak sağlıyorsa, İyi Kitap da öyle. İyi Ki-
tap, süreli bir yayın olmasına rağmen, ilk sayısından 

Her yazarın, kitapları değerlendirmede 

bağımsız olduğunu söyleyebilirim. Geniş 

bir yazar kitlemiz var. Yazı işleri yazının 

nasıl yazılacağına dair bir sınır ya da 

izlek belirlemiyor.
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Yazarların özgürlük alanlarından söz etmek gerekir-
se her yazarın kitapları değerlendirmede bağımsız 
ve özgür olduğunu söyleyebilirim. Geniş bir yazar 
kitlemiz var. İyi Kitap’a yazı yazmak isteyenlerin sa-
yısı her gün artıyor. İyi Kitap’ı hazırlarken yazı işleri 
müdürü, kitapla yazarı eşleştiriyor ama yazarlar ki-
tap reddedebiliyorlar. Diğer taraftan yazı işleri yazı-
nın nasıl yazılacağına dair bir sınır ya da izlek belir-
lemiyor. Bu sayede, her 
sayıda keyifle okunan, 
farklı tatları olan yazı-
lar çıkıyor ortaya.

Biraz da teknik konu-
lara girelim. İyi Kitap 
ne kadar basılıyor? 
Okuruna nasıl ulaşı-
yor? 

İyi Kitap aylık çıkan, 
periyodik ve ücret-
siz bir yayın. İsteyen 
herkese ulaştırılmaya 
çalışılıyor. Hem bası-
lıyor hem blog olarak 
yayımlanıyor. Issuu ve 
Magzter gibi online 
yayın platformlarından 
da ücretsiz indirilebili-
yor. İyi Kitap şu an 15 
bin basıyor. Kitap fuar-
larının olduğu aylarda 
bu sayı 30 bine çıkıyor. 
Zamanında ayda 100 
bin basılmışlığı bile 
var. Basılı kopyaları 
her ay binin üstünde 
noktaya gönderiliyor. 
Dergi şu an 32 sayfa 
ama kitap fuarı zama-
nı 40 ya da 48 sayfaya 
çıkıyor. Son zamanlarda online olarak ulaştığı okur 
sayısı da çok arttı. Bazı okullar, velilerine düzenli 
şekilde online olarak İyi Kitap gönderiyor.

Okur profili ise daha ziyade çocuk ve gençlik kitap-
larıyla ilgilenen yetişkinler. Öncelikle öğretmenler, 
kütüphaneciler ve anne babalar; ama biliyoruz ki 
kitlemiz içinde çocuk kitabı okumayı sevenler de 
edebiyat ya da öğretmenlik eğitimi alan üniversite 
öğrencileri de var. Geri dönüşler ise e-posta yoluyla 
ya da sosyal medya üzerinden oluyor genelde. 

7. yılında İyi Kitap ciddi bir değişim sürecinde, 
hem tasarım hem içerik olarak... Neler oluyor İyi 
Kitap’ta?

Öncelikle sayfa tasarımını değiştirdik. Daha ferah 
bir çizgi izlemeye karar verdik. Bu değişiklikleri 
yaparken dergiye bir de kapak ekledik ve logoyu 
değiştirdik. Tüm bu tasarımsal değişikliklerin dergi-
yi daha sıcak hâle getirdiğini düşünüyorum. Bunlar 

biçimsel değişiklikler. 
İçerik olarak da bazı 
yenilikler yaptık. Okul 
öncesi, çocuk ve genç-
lik kitapları kategorile-
ri artık daha rahat ayırt 
edilebiliyor. Yazıların 
uzunlukları da arttı. 
Böylece tanıtacağımız 
kitaplara daha çok alan 
açılmış oldu. Bunun 
dışında az önce konuş-
tuğumuz puanlama 
sitemine başladık. Yeni 
yazarlarla birlikte eki-
bimiz her geçen gün 
büyüyor. 

Ayrıca farklı bölüm-
ler eklendi. “Kitap 
Etkinliği” bölümünde 
öğretmen ve kütüpha-
necilere  
herhangi bir kitabı 
kullanarak çocuklarla 
yapılacak etkinlik öne-
rileri sunuluyor. Kita-
bın salt okunup rafa 
kaldırılmasının öte-
sinde, derinlemesine 
özümsemesini ve hayal 

gücü gelişimini sağladı-
ğı için bu tür bölümleri çok önemsiyoruz.

İyi Kitap için ayrıca yeni bir web sitesi yapıyoruz. 
Daha modern, işlevsel, okur dostu bir site hazırla-
nıyor şu an. Yeni web sayfası İyi Kitap’ın yazılarına 
yer vermesinin, arşivini barındırmasının yanı sıra, 
kendine özgü içerikleri, dinamik yönetimi olan bir 
mecra gibi de yapılandırılacak. Basılı ortamda müm-
kün olmayan dijital olanaklardan yararlanmayı da 
hedefliyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyelim, gerisi 
sürpriz olsun.

IYI KITAP
. . .
Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

.. ..

Subat 2012 
Sayi 35 
Ücretsizdir
www.iyikitap.net

. .

Evvel zaman içinde, kalbur saman 
içinde bir İyi Kitap dergisi varmış. 
2009 yılı baharının ilk ayında 
doğmuş. Gün olmuş devran geçmiş; 
1, 2, derken 3. yılını doldurmuş 
ve 2012 yılının Mart ayında 3. 
doğum gününü kutlamış. 3. yaşının 
doldururken geride tanıtılmış 
1000’den fazla kitap ve 2 milyon 
basılı dergi bırakmış. Çağın yeniliği 
internet üzerinden gönderdiği 
dergiler ise gökteki yıldızlar kadar 
çokmuş.

İyi Kitap’ın macerasını bir masal 
gibi anlattık size ama tabii ki 
dergimiz bir masal olmadı, okumayı 
seven bir nesil yetiştirme, çocukları, 
gençleri iyi kitaplarla tanıştırma 
ve onlar için daha iyi kitaplar 
üretilmesine katkıda bulunma 
arzusuyla yoluna devam ediyor. 
Böyle bir amacın tek bir kurumu, 
tek bir yayınevini ya da tek tek 
kişileri aşan kolektif bir çabanın 
sonucu olabileceğinin bilinciyle, bu 
yolda emek veren tüm yayınevlerini, 
yazarları, çizerleri, çevirmenleri, 
editörleri, kısaca çorbada tuzu 
bulanan herkesi dostça bir 
çabayla bir araya getirme çabasını 
sürdürüyor.

Bu uzun ve zaman zaman zorlu 
olabilen yolda desteğini esirgemeyen 
tüm İyi Kitap dostlarına tekrar 
teşekkür ediyor; iyi bir geleceğin iyi 
kitaplarla ve onları okuyan genç 
okurlarla mümkün olabileceğine 
inanan herkese bir kez daha 
merhaba diyoruz. Birlikte nice 
yıllara… 

İyi Kitap ailesi adına
Zarife Biliz

IYI KITAP
. . .
Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

. ...

MART 2013 
SayI 49
Ücretsizdir
www.iyikitap.net

. .

Yola çıkmak… Yeni bir şeye başlamak… Her başlangıç biraz 
zorludur. Bir amaca inanmanın, o yola baş koymanın güzelliği 
bir yanda durur, geleceğin loşluğunda göz kırpan belirsizlikler ve 
güçlükler ise diğer yanda…  Ama insan denilen varlık inancıyla 
ve cesaretiyle var… Bir kez yola çıkıp mesafeleri ve zamanı kat 
ettikten sonra yol vazgeçilmez olur, tüm güçlüklere rağmen artık 
yürümek farz olur.
Mart 2013. İyi Kitap 4. yılını geride bırakmanın sevincini 
yaşıyor. Çocuk ve gençlik yayıncılığına katkı sağlamak; sadece 
bu alana özgü bir dergiyi yayın hayatına kazandırmak; genç 
okurların, ebeveynlerin, öğretmenlerin iyi kitaplarla 
buluşmasına, iyi kitaplar üretilmesine katkı sağlamak amacıyla 
çıkılan yolda geriye dönüp baktığımızda,  sadece geçen yıl tüm 
Türkiye’ye 400.000’den fazla İyi Kitap dağıtmış, 300’den fazla 
kitap tanıtmışız. Dört yıllık yolculuğumuzda ise basılı dergi 
sayımız 2,5 milyona, tanıttığımız kitap sayısı 1.500’e varmış.
Gün geliyor, yurdun ücra köşelerinden, bize de dergi gönderir 
misiniz, diyen öğretmenlerden telefon alıyoruz. Gün geliyor, 
yaptığımız dosyalardan tezi için faydalanmak isteyen 
öğrencilerin, akademisyenlerin dergi taleplerini karşılıyoruz. 
Arşiv çalışması için dergimize ulaşmak isteyenler oluyor. Demek 
ki doğru yoldayız, demek ki bir boşluğu doldurmuşuz. Emeği 
geçen, yüreği bizimle olan herkese teşekkürler…
Edebiyata, düşünceye, kitaba sansür konulmaya çalışılan bir 
zamanda, bilgelik ve özgürlük için yola devam… Birlikte nice 
nice yıllara…

İyi Kitap ailesi adına 
Zarife Biliz

IYI KITAP
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SayI 61
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Mart ayı gelince 
bizi bahardan ayrı bir 
telaş alıyor. Evet, beş 
yıldır artık biliyorsunuz, 
Mart ayında İyi Kitap’ın 
yeni yaşını kutluyoruz. 
Yıllar, aylık bir yayın hazırlamanın, yeni çıkan kitapların telaşı 
ve heyecanıyla hızla geçerken 5. yılımızı doldurduk. Dile kolay, 
yazarlarımız, yayıncılarımız, “İyi Kitap” dostu takipçilerimizle 
istikrarlı ve üretken olmaya çalışarak, bir yandan da aramıza 
yeni katılanlarla büyüyerek, yeni tatlara, kokulara açılarak, 
heyecanımızı kaybetmeden 5 yılı geride bıraktık.

Çocuk ve gençlik edebiyatı gibi sürekli değişen, hareketli ve 
verimin bol olduğu bir alanda eleştiri mekanizmasının işlemesini; 
iyiyle kötünün sansürle değil ama eleştiriyle, çoğul ve çoklu 
okumalarla, farklı bakış açılarının ortaya konmasıyla ayrılmasını 
sağlamak amaçlarımızdan biriydi, değişmedi. Güncel kitap 
tanıtımlarının yanı sıra belirli temalar doğrultusunda tüm bir çocuk 
ve gençlik kitapları külliyatını tarayarak yaptığımız dosyalarda 
“çocuğa görelik”, “engellilik”, “toplumsal cinsiyet” gibi temaları ele 
aldık. Her yeni yılın ilk sayısında biten yılın “iyi kitaplarını” seçip 
hatırlattık. Köşelerimiz vardı, yenilerini ekledik. “Sahaf Dükkânı” 
baskısı tükenmiş ama tekrar yapılsa dediğimiz kitapları hatırlama, 
çocuk ve gençlik edebiyatı tarihinin yazılı olduğu tozlu raflar 
arasında dolaşma ihtiyacından doğdu. “Uçan Salıncak” çocuk ve 
gençlik edebiyatının sorunlarını dillendirme, görünür kılma, eleştiriye 
açma kaygısıyla ortaya çıktı. “Aynanın İçinden” ise klasikleşmiş ya da 
klasik olmaya aday, her daim okunacak kitapları yansıtıyor Alice’in 
aynasından.

Son olarak, çocuk ve gençlik edebiyatının hayattan kopuk, steril bir 
alan olmadığı, hayatı, toplumu anlama, anlamlandırma çabasında 
bize yol gösterdiği düşüncesiyle 2013 yazına damgasını vuran Gezi 
Parkı Direnişi olaylarından yola çıkarak özel bir sayı yaptık. “Üç beş 
ağacı” korumak için başlayan barışçıl direniş ve protestoların bize 
unutulmaz bir “demokrasi ve özgürlük” dersi verdiğini düşünerek İyi 
Kitap’ın Temmuz/Ağustos sayısını bu konuya ayırdık. 

Her zaman barış ve sevgiyle, daha iyi bir dünya için iyi kitaplara 
ihtiyaç var.

Birlikte nice yıllara…

İyi Kitap ailesi adına 
Zarife Biliz
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2009 yılı Mart ayıydı. 
İyi Kitap’ın ilk sayısı çıktı. 
O günden bu yana tam 72 sayı 
çıkardık. 6 yıldır hiç aksatmadan her ay İyi Kitap’ı sizlerle buluşturmak için 
çabaladık. Aldığımız geri dönüşlerden bir eksikliği giderdiğimizden emin olup 
bir kez daha umut dolduk. Güncel kitapları tarayıp, sizinle buluşmasının 
iyi olacağını düşündüklerimizi tanıttık; yeri geldi, çocuklarımızın daha iyi 
kitaplarla buluşabilmesi için eleştiri kılıcını kullandık. Güncel kitapların yanı 
sıra çeşitli dosya konuları etrafında tematik seçmeler de yaptık. Engellilik, 
doğa ve çevre, toplumsal cinsiyet, kitaplarda çocuğa görelik ve yaş grubu gibi 
temalar böyle dosya konularımız arasındaydı. Gezi Direnişi nedeniyle tüm 
toplum olarak aldığımız demokrasi dersini çocuklar için kitaplar üzerinden 
yorumlanabilir kılmak amacıyla tüm bir sayıyı demokrasi ve özgürlük 
konusunu ele alan kitaplara ayırdık. Keza eğitimin ülkemizde maruz kaldığı 
istikrarsız ve keyfi uygulamalar nedeniyle eğitim sistemini tartışmak elzem 
oldu. Aralık 2014 sayısının tamamını eğitim konusunu çeşitli açılardan ele 
alan kitaplara ayırdık. Konuya kuramsal açıdan bakan, alternatif eğitim 
model ve yöntemlerini irdeleyen kitaplara yer verdik. Eğitim ile özgürlük 
ilişkisine yakından baktık. Konuya okul sürecinde karşılaşılan sorunlar 
üzerinden yaklaşan edebi eserleri ele aldık.

Evrensel ilkelere bağlı, insan ve hayvan haklarına, yaşadığı dünyaya 
saygılı, türcülükten, cinsiyetçilikten, her tür ayrımcılıktan uzak, 
sormaktan sorgulamaktan korkmayan, daha iyi bir dünya 
hayal etme cesaretine sahip nesiller yetiştirmek için  
kitaplara güveniyoruz. O yüzden iyi kitaplara 
ihtiyaç var. Emeli, arzusu, hayali bu olan 
herkesle yoldaşız. Destek veren, bu yola 
küçük de olsa bir taş koyan tüm  
dostlara teşekkürler…

Umudunuzu hep diri tutmanız, 
okumaktan, okunması için çabalamaktan 
hiç vazgeçmemeniz dileğiyle…

İyi Kitap ailesi adına
Zarife Biliz 
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Aytül Akal // İyi Kitap’ı çıktığı 
günden bu yana izliyorum. Özellikle, 
okuduğum kitapların farklı gözle 
nasıl değerlendirildiğini, hangi açı-
lardan ele alınmış olduğunu merak 
ediyorum. Çünkü her kitap, farklı 
bir şey anlatır okuruna. Kitapla ilgili 
kendimce fikir edinmiş olsam da İyi 
Kitap’ın söyledikleri benim için bü-
yük önem taşıyor. 

Tarafsızlığını; her yayını ve yazarı 
eşit kucaklayışını takdirle karşılıyo-
rum. Bu tarz bir yayın, piyasamızda 
pek alışıldık değil; yani kendi yayın-
larının reklamıyla sınırlı kalmak yeri-
ne, her yayıncının kitaplarına yayın-
labilen, geniş bir yelpazede olmak... 

Bana birkaç adet dergi geliyor. Bazen 
çocuğu olan iş arkadaşlarıma dağı-
tıyorum bazen de işe gidip gelirken 
vapurda ya da motorda okuduktan 
sonra, önümdeki sıraya bırakıveriyo-
rum; belki birinin eline daha geçer, 
bir kez daha okunur diye.

“Tasarımdan içeriğe değişiklik”ten 
söz ediyorsunuz. Şimdi daha da çok 
merak ettim yeni sayıyı. 

Hazırlayan, sürdüren, destekleyen 
herkese teşekkür ederken, İyi Ki-
tap’a nice yaşlar dilerim.

Miyase Sertbarut // İyi Kitap’a 
777 yıl daha sürecek uzun bir ömür 
diliyorum. Hem dijital ortama hem 
kâğıt dünyasına sıcaklık ve renk 
kattığına inanıyorum. Kütüphane 
görevlisinin masasında, müdür yar-
dımcısının sehpasında gördüğümde 
okulun saçma ciddiyetine gülüp ge-
çen yakın bir arkadaşıma rastlamış 
gibi oluyorum.

İyi Kitap dergisi ile arkadaşlığımız 
baki, öyle ki kitabıma yer verilmemiş 
sayılarını bile seviyorum :)

 ile ilgili 
 ne dediler? 

 iyikitap 

7. yaşımızı kutlarken, İyi Kitap dostlarının 

görüşlerini almayı da ihmal etmedik. Çocuk 

ve gençlik kitapları denince akla gelen pek 

çok değerli ismin gönderdiği mesajların 

bazılarını dikkatinize sunuyoruz.
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Toprak Işık // Edebiyatımızda 
tarafsız, cesur ve sadece sanatsal 
kaygılarla yapılmış eleştirilerin ek-
sikliğini yaşadığımız kanısındayım. 
Birçok sayısına yazı vermiş biri ola-
rak, İyi Kitap’ın yönetim kadrosunun 
bu anlamda tamamen doğru bir nok-
tada durduğuna tanığım. Gelecek 
dönemde bu duruşun korumasını 
beklerim. Yazarlar olarak, kitapları 
tanıtmanın yanında, edebiyatımız 
açısından verimli tartışmalar doğu-
racak eleştiriler de üretirsek İyi Kitap 
daha da önemli bir işleve kavuşur 
diye düşünüyorum.

Ceyhan Usanmaz // Kitap fu-
arlarında, zaman zaman belli neden-
lerle ziyaret ettiğim yayınevlerinde, 
kitapçılarda, hatta küçük de olsa bir 
kütüphaneye sahip birçok kafede 
mutlaka rastlıyorum İyi Kitap’ın bir 
sayısına. İçeriğinin özeni, alanında 
tek olması bir yana, derginin ulaştığı 
çevrenin genişliği de bu anlamda 
dikkate değer. Böylesi rastlantıların 
sürmesi dileklerimle, nice yıllara!

Tülin Kozikoğlu // Altı yıldır 
okul geziyorum. Okuma etkinlikleri 
için ziyaret ettiğim okullar beni 
bazen konferans salonlarında ağır-
lıyorlar, bazen sınıflarda, bazen de 
kütüphanelerinde. Etkinliğimizin ya 
öncesinde ya da sonrasında illa ki 
muhabbete ayrılan bir zaman dilimi 
oluyor. Bazen müdürün ofisinde, 
bazen öğretmenler odasında, bazen 
konferans salonunun kapısında, 
bazen de kütüphane minderlerinin 
üzerinde gerçekleşen bu sohbetten 
büyük keyif alıyorum. Anlayacağınız 
okullara gitmek sadece çocuklarla 
buluşmak anlamına gelmiyor benim 
için. Öğretmenlerle buluşmak da bir 
o kadar önemli. Laf genellikle öğ-

rencilerden başlayıp, velilerle devam 
ediyor. Oradan çağımızın pedagojik 
yaklaşımlarına geçip, eğitim siste-
mini masaya yatırarak sohbetimize 
devam ediyoruz. Elbette gittiğim her 
okulda, konuştuğum her öğretmenle 
laf dönüyor dolaşıyor sonunda kitap-
lara geliyor. İşte bu noktada binbir 
çeşit görüşle karşılaşıyorum. Kimisi 
filanca yazarın kitaplarına bayılıyor, 
kimisi falanca yazara gönlünü kap-
tırdığını söylüyor. Berikinin öğren-
cilerinin beğendiği kitabı ötekinin 
öğrencileri hiç tercih etmiyor. Bunca 
okul, bunca öğretmen, bunca görüş... 
Altı yıldır ziyaret ettiğim bunca 
okulda tanıştığım bunca öğretmenin 
ortak noktasını bulup çıkar dese 
bana birisi, bilin bakalım cevabım ne 
olurdu? "İyi Kitap"! Hepsi iyi kitabın 
peşinde. Herkesin iyi kitap anlayışı 
farklı belki ama herkesin ya masa-
sında ya da dilinde karşılaştığım İyi 
Kitap aynı. 

"İyi Kitap'ta okudum bu kitabın ta-
nıtımını. Öğrencilerim için hemen 
aldım." 

"İyi Kitap diyor ki..."

"İyi Kitap'ın bu ayki kapak konusu da 
bundan bahsediyor."

"Bu bahsettiğiniz konuda İyi Kitap'ta 
bir kitap görmüştüm."

"Şu çizeri hiç tanımıyordum. İyi Ki-
tap'ta gördüm, bayıldım."

İyi kitap peşinde olan bunca eğitim-
cinin pusulası olmayı başarmış bir 
yayın olarak hayatımızda olduğu için 
İyi Kitap'a teşekkürler.

Mehmet Erkurt // İyi Kitap'ın 
çıktığı gün, bir "nihayet" dediğimi 
hatırlıyorum. Nihayet sadece çocuk 
kitapları üzerine yazıların yer alacağı 
bir dergi çıkmıştı. Hem de ücretsiz 
dağılıyor, dijital ortamda da okuna-

biliyordu. İki endişemden biri, çocuk 
kitapları yayımlayan bir yayınevi 
tarafından basılmasının "taraflılığı" 
tehlikeye atabilecek olmasıydı. Diğe-
ri de, ülkemizde eleştiri kültürünün 
olmayışı nedeniyle, yazıların methiye 
ve kötüleme sapmalı kutuplardan 
kurtulamayacağıydı. Derginin her iki 
konuda da ciddi gelişim gösterdiğini 
düşünüyorum. İyi Kitap'ın korkma-
yan, ama yapıcılığı da koşul edinmiş 
bir eleştiri dilini oturtmada; sahibi 
olan kurumun yayınlarına karşı da 
aynı eleştirel tarafsızlıkla bakma ce-
saretini göstermede önemli bir örnek 
teşkil edecek potansiyeli olduğuna 
inanıyorum.

Doğan Gündüz // Bir bebeğin, 
bir çocuğun bir insanın uykusu 
neden kaçar? Aklıma takılan bu 
sorunun yanıtını aramak için “Ka-
çan Uykuların Peşinden” gidince 
kendimi çocuk edebiyatının renkli 
dünyasında buldum. Renkli, hoş ama 
bir o kadar da yabancısı olduğum 
bir dünyaydı bu. Sora sora, okuya 
okuya, elimden geldiğince yaza 
yaza yönümü bulmaya çalışırken İyi 
Kitap ile karşılaştım. Bu alanda kafa 
yoranların, üretenlerin, üretilenleri 
okudukça heyecanlananların düşün-
celerini, duygularını, değerlendirme-
lerini paylaştıkları bir dost meclisiydi 
İyi Kitap. Tabii aynı zamanda benim 
için bir pusula, bir kılavuz.

İyi Kitap, yıllardır bebeklerin, çocuk-
ların, gençlerin ve de yetişkinlerin 
uykularının kaçmaması, düş güçleri-
ni yitirmemesi için çocuk ve gençlik 
edebiyatının kapılarını özveriyle 
açıyor. Çok da iyi yapıyor, umudumu-
zu diri tutuyor.
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"Çöplükler, şehirlerin tıpı tıpına aynasıdır… Bir şehir pisse, 

aşağılıksa, kalleşse, acımasızsa o şehrin çöplükleri bin misli 

daha pis kokar. Leş gibi…"

“Bir çöplük, bence bir şehir demektir.” Böyle diyor edebiyatın çınarı Yaşar 
Kemal Kalemler adlı kitabında. Yapı Kredi Yayınları’nın Doğan Kardeş 
serisinden çıkan kitap, genç kuşakları bu büyük usta ile buluşturmak için 
sıcacık bir fırsat. 
Sedat Girgin’in resimleriyle renklenen öykü, Yaşar Kemal’in vurucu anlatı-
mının benzersiz bir ürünü. Bu kez şehrin çöplüklerine buyur ediyor ustamız 
bizi. “Hiçbir şey, hiç kimse İstanbul’u çöplükleri kadar anlatamadı bana” 
diyerek örüyor ilk ilmeği. Ve bu takıntısının sebebi olarak da martıları gös-
teriyor bize. İstanbul dekorunun vazgeçilmez parçası martılar, hayatlarını 
gözleyen anlatıcıyı, ana besin yerlerinden biri olan çöplüklere sürüklüyor. 
Anlatıya kalbini koyduğu derinden hissedilen Sedat Girgin sadece tekli 
resimler değil, nice ayrıntılı çizimle süslemiş sayfaları. Martı çizimlerinden 
bir adım sonrasında çöpçü çavuşu Rüstem’le tanışıyoruz, zira Rüstem, eşi 
ve iki çocuğuyla birlikte anlatıcının mahalleden komşusu.

MUTLULUĞUN EVİ
Yaşar Kemal betimleme gücünü, Rüstem Çavuş’un elleriyle yoktan var et-
tiği bu evi anlatırken alabildiğine hissettirir bize. Çöplükte geçen hayatına 
inat, Rüstem Çavuş’un evi, mahallenin en temiz, en hoş kokulu evidir. Karı 
koca hanımelleri ile çevirirler arsanın çitlerini, pencerelere sakız sardunya-
ları ve fesleğenler yerleştirirler. Kıt kanaat hayatlarında bir cennet mekân 

Çöplükten al 
insanlığın  

     haberini

Yazan: Karin Karakaşlı

ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I

K
al

em
le

r
Ya

şa
r K

em
al

Re
si

m
le

ye
n:

 S
ed

at
 G

irg
in

Ya
pı

 K
re

di
 Y

ay
ın

la
rı,

 4
8 

sa
yf

a

6 | iyikitap



yaratırlar. Her şey çocukları içindir. Abla ve erkek 
kardeş okusun diye. Anlatıcı hayatla bağı ne zaman 
zayıflasa bu evden ve Rüstem Çavuş’tan nasıl güç 
bulduğunu paylaşır: “Dört yıllık komşuluğumuzda ne 
zaman sıkılsam, ne zaman karanlığa düşüp dünyayı 
lanetlesem, çıkardım dışarı, küçük eve bakar, üstüm-
deki kötülükleri atıverirdim. Pos bıyıklı, yakışıklı adam 
çöpçü üniforması içinde her akşam eve gelir, bazen 
coştuğunda bağlamasını eline alır, çok inceden, du-
yulur duyulmaz, hiçbir yerde duyamadığım, bundan 
sonra da ölünceye kadar duyamayacağım türküler 
söylerdi. Ne söylerdi bu türkülerde? Mutluluk mu, bir 
keder mi, bir olay mı, bir türlü anlayamazdım.”

ÇÖPLÜKTEKİ KALEM HAZİNESİ
Rüstem Çavuş’tan kendisini çalışma yerine götürme-
sini isteyen anlatıcı, bizi bu kez de o evle taban taban 
zıt bir yere, yanık çöp kokularının arasına götürür. 
“Çöplükler bu şehirdir ve çöplerin içinden bir şehrin 
tüm eşyasın çıkabilir” diyerek insanların neleri attığı-
nı, çöpçülerin kendi aralarında bu atık hazineyi nasıl 
kardeşçe pay ettiğini anlatır. Bu noktada kitaba adını 
veren kalemler de çıkar ortaya, zira en pahalı dol-
makaleminden rengârenk boyama kalemlerine her 
çeşit kalem de bu çöplükten çıkar.  İşte çöpçüler bir 
tek bunları pay etmez de aralarında, hepsini Rüstem 
Çavuş’un okuyan ve “çöpçü olmayacak çocukları”na 
ayırır. “Rüstem Çavuş… Bir kalem daha… Amma da 
gözeldir ha… Hiç açılmamış. Rengi de kirmizidir ha…” 
Yaşar Kemal, kendi okuma fırsatı bulamamış işçi-
lerin, eğitime ve “okumuş insan”a yüklediği anlamı 
işte böyle bir resimde duyurur inceden. İşçilerin Kürt 
olduğunu da eşitsizliğin yarattığı sınıf farkını da… 
Hepsini, zerre büyük söz söylemeden içimize işler. 
Gel gör ki ilkokul beşinci sınıfa giden abla Neriman, 
bu kalemleri hayatının hiçbir yerine yerleştiremez. 
İçin için kalemleriyle övünen küçük kız, hayatının 
ilk sınıfsal ikilemini yaşamaktadır: “Çöpçübaşı 
babam çöplerin arasından topladı bu kadar kalemi 
diyemezdi ki… Ölse de, kesseler de, kanını iyice akıt-
salar da diyemezdi ki… Nasıl derdi… Ama mutlaka 
getirmeli, arkadaşlarına kalemlerini göstermeliydi.”

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Osmanbey’de büyük bir kırtasiyecide çalışan Erol 
Abi’yi görünce hayalinde onu dayısının oğlu olarak 
canlandırıp bütün bu kalemleri de onun hediyesi 
olarak takdim eder arkadaşlarına. İsteyen herkese 
dağıtır kalemlerinden, ta ki içlerinden biri Neriman’ı 
hırsızlıkla suçlayana kadar. Öyle ya bunca kalem 
onda ne arar…
Bazı hakikatler, yalan pahasına korunur. Neriman 
yalanına, dayıoğlu Erol Abi’sinin hediyesi olan kalem 
hayaline tutunur. Ama başöğretmen kalem kaybeden 
ya da çaldıran herkesi odasına topladığında, neden-
se bu çöplükten çıkma kalemlerin hepsinin talibi 
belirir. Neriman hırsız sayılmayı, hakikati söylemeye 
yeğ tutar. Bu kalemlerin üzerine atlayan kalabalıktan 
uzaklaşır. Kızını bilen babası da mahalleden. 

HIRSIZ KİME DENİR?
Geriye o çok ağır soru kalır: Sahi hırsız kime denir? 
Her şeyi yalan dolanla kapışanlara mı bir kalemin 
mutluluğunu yaşayamayan Neriman’a mı? Güzeli, te-
mizi, el emeğini kıskanır insanlık. Haset eder. Yaşar 
Kemal bunu da duyurur bize. Çünkü aile bu talana 
küsüp de evlerini de terk ettiğinde mahalleli koşar 
kalanı bölüşmeye: “Güzelim bahçeyi mahalle çocuk-
ları çiğnemişler,  penceredeki kırmızı, mavi, pembe 
sardunyaları yolmuşlardı...”
Ailenin ve mutluluğun izini yitiririz. İçimizden cesur 
ve inatçı olanlar, belki onları başka bir şehirde sil 
baştan yeniden güzeller güzeli bir hayat kurarken 
hayal eder. Ama biliriz ki o kızın üzerinde kalemin 
çentiği hep kalacaktır artık. “Çöplükler, şehirlerin tıpı 
tıpına aynasıdır…  Bir şehir pisse, aşağılıksa, kalleş-
se, acımasızsa o şehrin çöplükleri bin misli daha pis 
kokar. Leş gibi…” Yaşar Kemal, büyük şehir İstan-
bul’un notunu böyle verir. Ve biz de her köşesi, eski 
mahalle dokusu, biraz daha fazla para ve rant için 
peşkeş çekilen bu şehirde onun her sözünü içimizde 
duyarız. İçimizdeki küçük masumiyet kırıntılarının 
üzerine titreriz, anılarımıza, hayallerimize sığınırız. 
Olur da bir gün Neriman’la karşılaşırsak, gözlerinin 
içine bakabilelim diye...
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Fantastik edebiyat, 
özellikle de mizah-
la harmanlanmış 
fantastik roman 
dendiğinde ilk akla 
gelen isimlerden 

biri Terry Pratchett. Beyaz sakalı, 
gözlüğü, kendisine yakıştırması-
nı bildiği ilginç şapkaları, siyah 
ağırlıklı kıyafet seçimi ve sıcacık 
gülümsemesi… Geçtiğimiz yıl, 66 
yaşında yitirdiğimiz Pratchett’ın 
ismini her duyduğumda, zihnimde 
canlanan imge işte bu. Peki, acaba 
hep böyle mi görünüyordu ünlü 
yazar. Mesela nasıldı Pratchett, 

Genç Pratchett, öykülerinde en basit

şeylerden muhteşem dünyalar yaratıyor.

Üstelik bunu, anlatıyı hiç zorlamadan,

çok kolaymışçasına yapıyor.

17’sinde? Hemen yanıtlayayım kendi sorumu: Sakalı 
yoktu kesinlikle. Dahası, bir röportajında bahsettiği 
üzere, henüz şapka da takmıyordu. 
1960’ların ortasındaki sakalsız ve şapkasız bu genç, 
“Bucks Free Press” için çalışan acemi bir gazetecidir. 
Ancak, yine başka bir röportajında görüldüğü gibi 
–ki BBC’ye verdiği röportajı “Bucks Free Press” web 
sayfalarında bulabilirsiniz- gazeteciliği konusunda 
oldukça eleştirel bir tutumu var Pratchett’ın. Kendini 
bu mesleğe hiçbir zaman tam anlamıyla kaptırmadı-
ğını söylüyor. Tamamını aktaramadığı insan hikâye-
lerini, 150 kelimeye sığdırmak konusunda hep endişe-
leri olmuş. Öte yandan, 1965’de başlayan gazetecilik 
yaşamının ona katkılarını da hiç yadsımıyor. Gözlem-
leme, öğrenme ve hikâyelerini oluşturma sürecinde, 
gazetecilik iyi bir seçim olmuş genç Pratchett için.

Genç
Pratchett’ın
izinde...
Yazan: Safter Korkmaz
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Gazetede üstlendiği diğer işlerin yanı sıra, çocuklar 
için hazırlanan sayfalara da kısa öyküler yazıyormuş. 
“Uncle Jim” takma adını kullanan yazar, gazetede 
tam 67 kısa öykü kaleme almış. İşte bu kısa öykülerin 
bazıları, daha sonra bir araya getirilerek kitaplaştırıl-
dı. Kitap, “Dragons at Crumbling Castle”, geçtiğimiz 
günlerde Tudem Yayınları tarafından, Viran Şatoda-
ki Ejderhalar ismiyle dilimize kazandırıldı.
Her şeyden önce belirtmeliyim ki kitap, son dönem 
okuduğum, kısa öykülerden oluşmuş en iyi eserler-
den biri. Okumaya başladığım andan, 16 öykünün 
bitimine dek yüzümde hep bir gülümseme olduğuna 
emin olabilirsiniz. Dahası yer yer bu gülümseme, 
yerini kahkahalara bıraktı. Evet, öyküler sürükleyici 
olduğu kadar eğlenceli de. Yani, okuduğunuzda anlı-
yorsunuz ki elinizdeki bir Pratchett kitabı!
Çevresindeki en basit şeylerden yola çıkarak oluştur-
duğu fantastik dünyaları, o dünyalarda yaşayanların 
komik hikâyelerini başarıyla aktarıyor yazar bize. Ve 
unutmayın, bu kez bunu yapan genç Pratchett! 17 
yaşından itibaren yazmaya başladığı ilk öykülerini 
okuyoruz onun. Ve görüyoruz ki beyaz sakallı, siyah 
şapkalı Pratchett gökten zembille inmemiş. Hayal 
gücü ve yaratıcılık, daha çocukluğundan geliyormuş.
Bu kısa öykülerin bazıları, yazarın ilk romanına da 
kaynaklık etmiş. Kitabı okuduğunuzda, hangi öykü-
lerinin “The Carpet People” kitabına ilham verdiğini 
kendiniz göreceksiniz.
Genç Pratchett’ın, çevresindeki basit şeylerden, 
muhteşem dünyalar yarattığından bahsettim. Ger-
çekten de öyle. Örneğin, havada uçuşan toz zerreleri-
ni düşündünüz mü hiç? “Büyük Zerre” isimli öyküde, 
bakın nasıl betimliyor yazar bize göremediğimiz o 
dünyayı.
“Güneşli bir günde hiç odada çevrenize bakıp, hava-
da süzülen minik toz zerrelerini gördünüz mü? Işık 
vurduğunda yıldızlara benzerler ve üstlerinde yaşa-
yan çok küçük kişiler diğer zerrelerin yıldız olduğunu 
düşünürler.
Benim bahsettiğim zerre bir milimetrenin yüzde biri 
uzunluğundaydı ve adı Büyük Zerre idi. Zerrenin üze-
rinde iki ülke vardı: sol yandaki Grabist ve sağdaki 
Posra. Zerrenin ortasında çok küçük bir dağ sırası 
uzanıyordu.”
Ya da kullanılmaktan eskimiş, hatta lime lime olmuş 
bir halı üzerinde neler oluyor hiç merak ettiniz mi? 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği

Pratchett “Halı Halkı Hikâyeleri”nde sınırsız hayal 
gücünü sergileyiveriyor. Üzerine basıp geçerken 
farkına bile varmadığınız o halının üzerinde, nice 
maceralar nice savaşlar yaşanıyor oysa…
“Halı halkı için Halı, bir ormandan daha büyüktür 
ve şehirler, kasabalar ve küçük köylerle, şatolarla ve 
çeşit çeşit minik hayvanla doludur. Hatta sık sık sü-
pürülmeyen, gerçekten kalın yerlerinde kurnaz, kıllı 
haydutlar bile vardır. Ama Snibril, Halı’nın kenarın-
da yaşıyordu ve Halı lime lime olmaya başlamıştı. 
Bu, herkesin bildiği bir şeydi. Düşmüş Kibrit Çöpü 
köyünde Halı sakinleri oradan ayrılma hazırlıklarına 
başlamıştı bile. Tek sorun şuydu: Nereye gidecekler-
di?”
Hemen her hikâyesinde bizi şaşırtmayı başarıyor 
yazar. Üstelik bunu, anlatıyı hiç zorlamadan, çok 
kolay bir şeymişçesine yapıyor. Akıcı dili, mizahi 
anlatımıyla birleşince, ortaya çıkan şey sizi sarıp 
sarmalıyor.
Öyküler sadece eğlendirici, fantastik kurgular da 
değil üstelik. Her birinde, çeşitli insanlık hallerine 
tanık oluyorsunuz. Hilebaz bir araba yarışçının hırsı-
nı, kavuşmaları bir dans yarışmasına bağlı iki gencin 
aşkını, genç bir adamın macera tutkusunu ve daha 
nicesini öykülerden izleyebiliyoruz. Örneğin yaşlı 
mucit Dok, “Mağara Adamı Dok” hikâyesinin kahra-
manı, hayat onun için hiç de kolay değildir.
“Zavallı yaşlı Dok! Ayağına çok ağır bir taş düşürdü-
ğünde konuştukları dili icat etmişti ve o günden beri 
işleri hep ters gidiyordu. Bir seferinde yerdeki deliğe 
bir tohum sokmuş, çevresindeki toprağı sıkıştırmıştı 
ve böylece tarımı icat etmişti. Ama bir yaban atı ge-
lip ilk yetiştirdiği bitkiyi yemişti.”
Zaman makinasına dönüşen otobüsün yolcularını, 
sıkıcı bir şövalyeyi, 2,5 cm boyundaki uzaylıları, ba-
rışçıl ejderhaları, engerek katili Herkül’ü ve yazarın 
diğer ilginç kahramanlarını merak ediyorsanız Vi-
ran Şatodaki Ejderhalar kitabı tam size göre. Mark 
Beech’in güzel çizimlerinin eşlik ettiği her bir öykü 
sadece çocuk ve gençlerin değil, her yaştan okurun 
seveceği yazın örnekleri.
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Gelin itiraf edelim: Okul 
dediğimiz sıkıcı bir yer! 
Çok, aşırı, fena halde 
sıkıcı! Tekdüze sesleriyle 
hepsi birbirine benzeyen 
öğretmenler (istisnalara 
saygılarımla), aynı soluk 
renklerle çevrili duvar-
lar, birbirini sonsuz bir 
döngüyle tekrarlayan 
içerikler... En nihayetinde 
müzik dersi denilince 
akla gelen tek enstrüman 
flüt. Ne kadar eğlenceli 

bir yerden bahsedebiliriz ki? Tabii 
eğer okulun, herkesin merakla bir 
sonraki hamlesini beklediği bir 
şakacısı yoksa. 
Başarılı bir şakacı, rüştünü ispat 
edebilmek için öncelikle zeki 
olmak zorundadır. Ve tabii daha 
önce hiçbir derse hazırlanmadığı 
kadar çalışmalı, her an tetikte bek-
lemelidir. Yo hayır, şakacı denilen 

Okul deyince ne kadar eğlenceli bir yerden 

bahsedebiliriz ki? Tabii eğer okulun, 

herkesin merakla bir sonraki hamlesini 

beklediği bir şakacısı yoksa.

öyle sıradan bir yaramaz değildir, yeri geldiğinde 
av olmayı da avcılığı da aynı potada eritir. Aklı 7/24 
mesaidedir, üstelik bunun karşılığında hiçbir ekstra 
ücret almaz; onun için şakalarıyla karşılaşanların 
yüzlerindeki ifadeler en büyük ödüldür. 

İNEK DEYİP GEÇME
İşte Miles Murphy de bu şakacılardan biriydi, hem 
de gelmiş geçmiş en iyisi, tabii kendi okulunda; 
yani eskisinde, annesiyle birlikte şu inekleriyle ünlü 
Yawnee Vadisi’ne taşınmadan önce gittiğinde. An-
cak şimdi işler değişti. Vadinin kendisi şaka gibiydi 
zaten, başka neresi denilince akla ilk inekler gelirdi 
ki? Miles ne yapıp edip bu okulun da şakacısı olma-
lıydı, yoksa sıradan bir öğrenciden ne farkı kalırdı? 
Ve herkes bilir ki sıradan öğrenciler için okul daha 
da sıkıcı bir yer haline gelir. Okulun ilk günü geldi-
ğinde Miles çoktan şaka defterini açıp çalışmalarına 
başlamıştı bile. Ancak hesaba katmadığı bir şey 
vardı, o da bu okulun zaten bir şakacısının olduğu! 
Hem de çok ama çok başarılı bir şakacı, bugüne ka-
dar tarihe kaydı geçenlerin en iyisi! Miles’ın önünde 
şimdi iki seçenek vardı: Bu şakacıyla dost mu olacak 
yoksa düşman mı? 
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İyİ bİr şaka 
ortalamanın 
üstünde zekâ 
gerektİrİr!
Yazan: Olcay Mağden Ünal
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Felaket İkili, adının hatırına iki felaket tipin eseri: 
Jory John ve Mac Barnett. Henüz ikisinin de Türk-
çeye çevrilmiş başka eseri olmasa da sadece kafa 
kafaya vererek yarattıkları bu kitapla bile ne kadar 
eğlenceli kalemlerinin olduğunu anlamak mümkün. 
Bir kere, kitapta ineklerle ilgili bir sürü tuhaf bilgi 
var, örneğin bu sevimli süt makinelerinin merdiven 
çıkabilmelerine rağmen inemedikleri gibi. Ne işe 
yarayacak diye sormayın, kitabı okuyanlar bu bil-
ginin ne kadar mühim olduğunu anlayacaklardır. 
Bir de çizimleriyle kitabı adeta canlandırıp daha da 
keyifli hale getiren Kevin Cornell var tabii, özellikle 
yarattığı ineklerin suratlarındaki ifadelere hayran 
kalmamak mümkün değil. 
Kitabın en beğendiğim tiplemesi Müdür Barkin 
oldu. Bir de onun öğretmenleri bile tehdit etmesine 
rağmen her zaman kayrılan, tam anlamıyla bir genç 
irisi, kabadayı oğlu Josh. Çünkü ikisi de çok ger-
çekçi. Bu ikiliye her yerde rastlayabilirsiniz: Kafası 
çalışmayan, cahil, bir şekilde üst mevkilere çıkmış, 
kendi kadrosunu yaratıp o koltuğu sadece ve sadece 
kendi kanından olanlarla ya da kendi gibilerle payla-
şan yönetici örneği ve ondan olma küçük yardakçısı. 
Çok uzaklarda aramanıza gerek kalmadı, değil mi? 
Ben de öyle düşünmüştüm. 
Türkçe baskılarda karton yerine ciltli kapak tercihi 
çocuk kitapları söz konusuysa her zaman sevdiğim 
bir hamle oluyor, tabii yayıncı buna sığınıp kitabın 
fiyatını katlamıyorsa. Felaket İkili’nin maliyetini 
bilemem ama arka kapakta gözüken etiketi bence 
yükseklerde uçuyor. Üstelik daha iç kapakta tashih 
olmasına rağmen. (İllüstrasyon kelimesi kapak, 
künye ve iç kapakta üç farklı şekilde yazılmış, tebrik 
ederim.) Çeviriye gelince, genel olarak değerlendiril-
diğinde orijinal dili aktarmış görünüyor, ancak yine 
de metinde son bir dokunuş gerekliliği hissediliyor. 
Şakacı taraflarını geliştirmek isteyenler için iyi haber: 
Kitabın ikinci sayısı ocak ayında çıktı, umarım aynı 
hızla dilimize de kazandırılır. Kim bilir, belki böylece 
okullar bir parça da olsa sıkıcılıktan uzaklaşır. 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği



Çocukların kitap 
okumalarını neden 
isteriz? Bu soruyu 
çoğunlukla “bakış açı-
larını genişletmeleri”, 
“ufuklarını açmaları” 
gibi bol “iyileştirmeli, 
geliştirmeli” ifadelerle 
yanıtlarız. Oysa son 
yirmi yıldır cinsiyet 
rollerinin ele alış biçi-
mi tartışılmakla bir-
likte, kitapların ufuk 
açmayı bırakın sınır-
ları aşamadığı ortaya 
çıkıyor. 2011 tarihli 

bir araştırmaya göre, başkarak-
teri erkek olan kitaplar, kız olan 
kitapların iki katı1. Daha ilginci, 
hayvan hikâyelerinin anlatıldığı 
çocuk kitaplarında bu duruma 
daha sık rastlanıyor. Bu kitap-
larda erkek karakterler, kızlara 
göre üç kat daha fazla yer alıyor. 
Hatta hayvanlara, kitap içerisin-
1  Florida Eyalet Üniversitesi’nden Profesör 
Janice McCabe’nin, 1900 ile 2000 yılları 
arasında yayımlanmış 5.618 çocuk kitabıyla 
yaptığı büyük ölçekli araştırmanın sonucu.

Dünya cesur ve açıkgöz kızlarla dolu, 

artık onları anlatan daha çok kitaba 

ihtiyacımız var!

de herhangi bir cinsiyet özelliği atfedilmediğinde 
bile okurlar bu karakterleri erkek olarak yorumlama 
eğilimi gösteriyorlar.
İtalyan yazar Beatrice Masini, “Güzel, Açıkgöz, Cesur 
Kızlar” dizisinde genel yönelimin dışına çıkarak kız 
çocukları kahraman olarak sunuyor. Bu, okurlar için 
önemli, çünkü gelişim çağında hepimiz dünyadaki 
yerimizi, çevremizde gördüğümüz, okuduğumuz 
rollere göre yorumlamaya çalışıyoruz. Tabii o yıllar-
da henüz, yetişkin olduğumuzda da bu soruyu sorup 
duracağımızı bilmiyoruz.
Dizinin dokuzuncu kitabı (kitapların tümü birbirin-
den bağımsız okunabilir) Ina Mağarada, tarihöncesi 
çağda geçiyor. “Henüz hiçbir şeyin başlamadığı bir 
yer” tanımlamasıyla okuru heyecana sürüklüyor bu 
hikâye, çünkü her şey yavaş yavaş keşfediliyor. İşte 
insanlığın emekleme süreci!
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Muhteşem 
kızların 
hikâyeleri
Yazan: Tuğçe Akyüz

ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I

ı-
”,

i, 
le 

i-
d h h i bi i i ö lliği f dil diği d

12 | iyikitap



Kırık Kemik Kabilesi’nde yaşayan 
dokuz yaşındaki Ina’nın en sevdiği şey 
resim yapmak. Ancak her resim yaptığın-
da kabileden birinin dikkatini çekiyor. Ina başına 
üşüşenleri bir türlü kovamıyor, hele de erkeklerse. 
Çünkü kabilede ne zaman ava çıkılacağı gibi önemli 
kararları erkekler veriyor. Ina bu üstünlüğü tek bir 
hareketle öğreniyor: Annesinden yediği tokatla. 
Annesine de zamanında böyle öğretilegelmiş.
Kabilenin zorbası Gob, Ina’nın yeteneğini 
kıskanıyor. Diğer kızlar gibi Ina da Gob’un 
kaba tavırlarına karşılık veremiyor. Kızlar, 
oğlana en fazla bir avuç toprak atmak-
la yetiniyorlar. Yine de Ina biliyor ki: 
“Sahip olduğu şeyi, yeteneğini kimse 
alamazdı ondan: Gob gibi bir kaba 
saba bile...”
Gob, alışageldiğinin aksine 
Ina’nın yeteneğine zorla sahip 
olamayacağından, çareyi onu gö-
zünün önünden kaldırmakta bu-
luyor. Ormanın ortasında bir tuzak 
kurduğu gibi, Ina’yı buradan aşağı bir 
mağaraya atıveriyor. Ancak Ina, korkusunu 
yenip mağaranın derinliklerinde ilerlediğin-
de bir sürprizle karşılaşıyor: Kabilenin yaş-
lılarından, bir süre önce ortadan kaybolan 
İhtiyar Bo.
İhtiyar Bo, Ina’yı çizmesi için cesaretlen-
diriyor, üstelik onu yeni bir malzemeyle 
tanıştırıyor: Kömüre dönmüş bir çıtay-
la. Ina kömürü parmağıyla ezerek farklı 
tonlar elde etmeyi, böylece resimlerini 
mağaranın duvarlarına çizerek derin-
likli şekiller yaratmayı öğreniyor. Bu sırada Gob 
(çünkü zorbaların da bir kalbi vardır) Ina için en-
dişelenmeye, onun resimlerini özlemeye başlıyor. 
Sonra da Ina’nın ölmemesi için düzenli olarak 
mağaranın içine yiyecekler bırakmaya başlıyor. 
Oysa Ina, istediği kadar resim yapabildiği (ve 
yeterince yiyeceğin de bulunduğu) bu yerde 
İhtiyar Bo’yla birlikte ilk defa yargılanmadan, 
kendisi gibi davranabildiğini fark ediyor. 
Ancak Gob’un foyası meydana çıkmak üzere ve İh-
tiyar Bo iyice elden ayaktan düşmekte. Böylece Ina’yı 
önemli bir karar bekliyor: Mağaradan çıkıp eski 
hayatına mı dönmeli yoksa mutlu olduğu yerde mi 

kalmalı? Belki de üçüncü bir seçenek 
vardır: Artık kendisini kabul ettireceği 

donanıma sahiptir ve mağaranın dışında da 
istediği gibi yaşayabilir!
Uyaklı ve ritmik diliyle bir çırpıda okunan hikâ-
ye, tarihöncesi çağa dair bilgileri altını çizme-
den veriyor. Çocukların düşünce öyle hemen 
ağlamadığını, ölümün de hayatın bir parçası 
olduğunu, devrik ve melodili cümlelerle anlatı-
yor. Hatta hikâyenin belirli bir bölümüne kadar 
neden hiç diyalog olmadığını da atlamıyor (çün-
kü çocuklar mutlaka fark eder!): “Aranızdan biri 
bu hikâyeyi okurken şu ana dek hiç konuşma ol-
madığını fark edecektir. Nedeni belli: Tarihönce-
si insanlar kendilerini bağırma ve homurdanma 
benzeri seslerle ifade ediyorlardı. Bunları keli-
melere dökmek öyle kolay değildi, pek hoş da 
sayılmazdı. Zaten öyle çok konuşmuyorlardı.”
Desideria Guicciardini’nin çizgileri sayfalarda 
oynaşıyor ve hikâyeye hareket katıyor. Üstelik 
kabile kadınlarının saçları, giysileri ve süsle-
meleriyle birbirlerine benzersiz çizilmeleri 
övgüyü hak ediyor. Bu kitapta ne istediğini 
bilen bir kız karakter, ilgili zamana dair ko-
şullar yok sayılmadan anlatılıyor. Yani Ina, 
kabilesinde büyük değişimlere yol açmıyor, 

hatta kabulü de ancak kabilenin büyükleri 
aracılığıyla gerçekleşebiliyor. Kitap, özgünlük 
açısından olmasa da yazının başında söz ettiğim 

sınırları aşması bakımından sağladığı başarının 
yanı sıra, akıcı ve eğlenceli bir hikâye de sunuyor. 

Peki dizinin isminde geçen “Güzel” sözcüğü gerekli 
miydi? Belli ki hikâyelerle birlikte düşünüldü-
ğünde güzelliğin dış güzellikten ibaret olmadığı 
perçinlenmeye çalışıyor. Ancak bu kitapta Ina’yı 
tanımlarken geçen “belki güzel diye tanımlanamaz, 
hatta şirin bile denemez ona” cümlesinin bu ama-

ca hizmet ettiği pek açık sayılmaz. Dünya cesur ve 
açıkgöz kızlarla dolu, artık onları anlatan daha çok 
kitaba ihtiyacımız var!

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği 
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İstesek de istemesek de 
çoğumuz önyargıları-
mızla hareket ederiz. Ne 
kadar objektif olmaya 
çalışsak da derinlerde 
bir yerde eski yargı-

larımız fısıldamaya devam eder. 
Pek çok kişinin çocuk kitaplarıyla 
ilişkisinde de bu önyargıların rolü 
büyüktür. Çocuklar için yazılmış 
kitaplardan beklentilerimiz belli-
dir: Kitap iyiyi, doğruyu söylemeli; 
mümkünse bir şeyler öğretmelidir. 
Söz konusu olan resimli bir kitapsa 
sevimli çizgiler daha çok puan top-
lar. Hele bir de çocuk kitaplarıyla 
yeni yeni tanışan, çiçeği burnun-
da bir ebeveynseniz, önyargınız 
çocuğunuzu olumsuz her şeyden 
korumak gibi tuhaf, anlaşılmaz bir 

Sırf çocuğu canavarlardan korkmasın diye ona Tostoraman’ı 

okumaya çekinen, Vahşi Şeyler Ülkesi’nin o müthiş figürlerinden 

ürken ebeveynler, Üç Haydut’un kapağına bakınca yine tedirgin 

olacaklar. Kendileri bilir…

içgüdüyle ittifak kurar. Sırf çocuğu canavarlardan 
korkmasın diye ona Tostoraman’ı okumaya çekinen, 
Vahşi Şeyler Ülkesi’nin o müthiş figürlerinden ürken 
ya da uykusuzluk çeken Koyun Russell’ın çocuğuna 
kötü örnek olacağını düşünen ebeveynler biliyorum. 
Bu kişilerin Üç Haydut’un kapağına bakınca ne mi 
yapacaklar? Ürkecek, tedirgin olacak, kitabı çocukla-
rına okuyup okumama konusunda kararsızlık yaşa-
yacaklar. Kendileri bilir…
Ödüllü yazar ve çizer Tomi Ungerer imzası taşıyan 
Üç Haydut, 1961 yılında yayımlanmış. Aradan geçen 
sürede yirmiye yakın dile çevrildiğine ve milyonlar-
ca adet sattığına göre özel bir kitap olduğuna kuşku 
yok. Kitabı özel kılan alışılageldik resimli kitap kri-
terlerini ters yüz etmesi. Adından belli zaten; kahra-
manlarımız üç tane haydut. Daha kitabın kapağında 
göz göze gelince tedirgin ediyorlar bizi. Yakaları 
yukarıya kadar kaldırılmış pelerinleriyle iyice aşağı 
çekilmiş şapkalarının arasından görünen sinsi ba-
kışlar yenilir yutulur cinsten değil. İçlerinden birinin 
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elindeki çift taraflı balta ile tedirginliğimiz iyice artı-
yor. Bu kitaptan hayır gelir mi? 
“Bir zamanlar üç korkunç haydut yaşardı,” diye 
başlayan masalı okudukça, tedirgin olmakta ne 
kadar haklı olduğumuzu düşünmeden edemiyoruz. 
Birincisi alaybozan tüfeği, ikincisi karabiber körüğü, 
üçüncüsü de kocaman kırmızı bir balta taşıyan bu 
haydutların işi gücü, gece karanlıkta pusu kurup 
yağma yapmak çünkü. Yolunu kestikleri faytonlarda-
ki insanlar arasında dehşete düşmeyen yok.
Günün birinde, yine soygun için yola fırlayan hay-
dutların karşısına içinde sadece küçük bir kız bulu-
nan bir fayton çıkıyor. Hiç sevmediği halasının yanı-
na gönderilmekte olan Tiffany adlı bu küçük öksüz, 
üç haydut tarafından götürülmeye bırakın üzülmeyi, 
mutlu bile oluyor. İşte dönüşümün başladığı yer! 
Haydutlar Tiffany’yi SICAK bir battaniyeye sarıp 
mağaralarına götürür; YUMUŞAK bir yatağa yatırır-
lar. Ertesi gün haydutların mağaradaki zulasını gören 
Tiffany’nin sorduğu “Bunlar ne işe yarıyor?” sorusu 
ikinci ve asıl kırılma noktası olur. O ana kadar zen-
ginlikleriyle ne yapacaklarını hiç düşünmeyen hay-
dutların artık bir amacı vardır. Tiffany gibi öksüzleri 
aramaya başlar, onlara yaşayabilecekleri harika bir 
şato alır ve kendilerininkinden farklı olarak kırmızı 
pelerinler giydirirler. Yıllar geçer, bir zamanların üç 
haydudu soygunlarıyla değil, büyüttükleri çocukla-
rın minnetiyle anılırlar.
Üç Haydut’u okuduğunuz zaman zihninizde birçok 
soru peş peşe sıralanıyor: Kötülük nedir? Her insan 
kötü müdür? Yoksa her kötünün içinde iyi bir taraf 
var mıdır? Amaçsızlık ve bir amaca sahip olmak 
insanın yaşam seyrini nasıl şekillendirir? Ungerer, 
kitabında bunları ve fazlasını söylüyor okura. 2007 
yılında uzun metrajlı bir animasyonu da yapılan Üç 
Haydut, ABD’nin çoktan klasikleşmiş çocuk kitap-
larından. Sıra dışı konusu, çarpıcı illüstrasyonları ve 
yalın anlatımıyla umarım burada da sevilir ve klasik-
leşir. Önyargısı olanlar ise önyargılarını bir kenara 
bırakabilirler. Çünkü onlara şunu gönül rahatlığıyla 
söyleyebiliriz: Üç Haydut bir sevgi kitabı…

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

Zamanda 
yolculuk, 
ka lum a ala , 
cana a la   
k yam ,  

u k k  k k  
ld n k a a

Ejderhalar Şatoyu
İşgal Etti!
Şövalyeler
Nerede?
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Y
Birçok sanat dalında 
ürün veren Behiç 
Ak, Türkiye çocuk ve 
gençlik edebiyatının 
verimli kalemlerinden 
biri. Hem yazıp hem 
çizdiği kitapların bas-
kı üstüne baskı yap-
ması çok sevildiğinin 
göstergesi. Her yeni 
eseri coşkuyla karşı-
lanan, çocuklara gözü 
kapalı önerilen Ak’ın, 
çocuk edebiyatında 
bir markaya dönüştü-

ğünü söylemek abartı olmaz.
Oysa kitaplarında sıkça tüketim 
kültürünü eleştiren bir sanatçıyı 
“marka” olarak anmak içimizi cız 
eden bir çelişki. Hele de “marka-
laşmak” için yazarın özel bir çabası 
yoksa ve bu sonuç, çocuk edebiyatı 
alanındaki göz dolduran verimini 
bütünsel olarak değerlendiren, 
farklı açılardan tahlil eden, kısacası 
onun hakkını veren çalışmaların 

Bebek Annem’de örgü örerek sosyalleşen  

insanlar, birbirini merak eden çocuklar,  

bakıma muhtaç ebeveynler, mim sanatçısı 

gezginler, tiyatroya sevdalı öğretmenler  

toplumsal dayanışmanın gücüyle bir araya geliyor.

eksikliğinden ve eleştiri kültürünün zayıflığından 
kaynaklanıyorsa…
Bu yazının kapsamı içinde, sadece son çocuk kitabı 
Bebek Annem’e eğileceğimizden, sözünü ettiğimiz 
eksikliği giderme olanağımız yok. Çabamız bu esere 
çeşitli açılardan ışık tutmakla, güçlü ve zayıf yanları-
nı aydınlatmakla sınırlı kalacak. 

KONUYU ÖZETLEMEKLE BAŞLAYALIM 
Ziya, sık sık taşınan ailesi yüzünden “arkasında öz-
lediği insanlar bırakarak” yaşayan bir çocuk. Yeni 
okulunda, resimden müziğe olağanüstü başarılı 
bir performans sergileyen, buna rağmen alçak gö-
nüllülükten şaşmayan ufaklık, arkadaşları için ilgi 
konusudur. Sürekli şemsiyeyle dolaşmak gibi tuhaf 
davranışlarından dolayı babasının ajan olabileceğine 
dair söylentiler bile vardır. 
Sınıf Ziya’yı, Ziya ise okula gelmeyen sıra arkadaşı 
Şule’yi merak etmektedir. Kime sorsa kızı farklı 
anlatır. Sonunda Ziya, Şule’ye hayali kişilik gözüyle 
bakan babasına hak verme noktasına gelir. Ta ki dü-
zenlediği davette, Şule beklenmedik şekilde ortaya 
çıkıncaya dek. Meğer sürekli tip değiştirmesinin 
arkasında hüzünlü bir sır saklıdır. Şule, bebek gibi 
davranan annesiyle sadece çeşitli rollere büründü-
ğünde, oyunlar aracılığıyla iletişim kurabilmektedir. 
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Ziya’ya içini açan kız, ondan bu uğurda destek ister. 
İki çocuk güç birliği yapar. 
Sınıf öğretmeni Saniye Hanım ise taşınıp Ziyalara 
komşu gelmiştir. Ne var ki o ve kocası, açık hava 
hapishanesine benzettikleri sitede aradıklarını bu-
lamaz. Sıkılan çift, sosyalleşmek amacıyla Ziya’nın 
annesinin düzenlediği örgü kursuna katılır. Eski 
yünlerden yeni eşya üretme mantığına dayanan örgü 
kursu, sitedeki insanları kaynaştırmakla kalmaz, Şu-
le’nin “bebek annesi”nin iyiye gitmesinde de kilit rol 
üstlenir. 

KAHRAMANLARA GÖZ ATALIM
Saniye Hanım ve eşi Abidin Bey gibi yetişkin figür-
ler üzerinden, tüketim kültürünün şekillendirdiği 
modern insanın yalnızlığına eğilen kitap; Ziya ve 
Şule gibi çocuk kahramanlar üzerinden hesapsız 
güvenin, dayanışmanın ve sevginin gücüne işaret 
etmektedir. 
Bebek Annem’deki kahramanlar, Behiç Ak’ın çoğu 
çocuk kitabı figürleri gibi absürt ve abartılı özellik-
lere sahip. Romanın mizahi boyutunu besledikleri, 
kurgudaki rollerini hakkıyla oynadıkları ve okurun 
kalbini kazanmayı başardıkları sürece, böylesi renkli 
ve ilginç karakterlerde eleştirilecek bir yan yok. Ak-
sine, Ak, çocuk ve gençlik edebiyatındaki özel yerini 
biraz da bu alandaki başarısına, yani karikatürden 
hem illüstrasyonda hem yazında sonuna kadar fayda-
lanmasına borçlu. 
Buna rağmen Ziya’nın unutulmaz bir karakter oldu-
ğunu söylemek güç. Birçok farklı özelliği barındır-
masına rağmen yüzeysel bir figürden öteye geçemi-
yor. Hiçbir yere kök salamamanın iç dünyasına nasıl 
yansıdığı, sıkıntılarını nasıl aştığına dair pek az şey 
yansıyor onun üzerinden okura. Bunu Şule için de 
ileri sürmek mümkün. Yaşından büyük sorumluluk-
lar üstlenen kızın, hasta annesiyle iletişim kurmak 
için verdiği büyük mücadeleyi okura yaşatan, Şu-
le’nin ruhsal çalkantılarını ucundan da olsa hissetti-
ren sahneler yok. Her şey anlatılarak, çoğunlukla da 
doğrudan diyaloglarla ifade ediliyor. 
Örneğin Şule’yi ve tiyatro merakını Ziya’ya aktaran, 
sınıf öğretmeni Saniye Hanım oluyor. Kadın ara 
vermeden 4 sayfa boyunca (bkz. s.75-84) konuşmak-
la kalmıyor, başka bir yetişkinin (tiyatro öğretmeni 
Songül’ün) sözlerine de yer veriyor: “Karakter sadece 
surat değildir. Onun iç dünyası vardır. O dünya öz-

lem, korku, umut, umut-
suzluk, çekingenlik, 
atılganlık ve endişelerle 
doludur. Henüz kimseyle 
paylaşılmamış düşünceleri 
barındırır. İnsanın kendine 
bile söylemeye çekindiği niyetleri 
içerir. Oyunculuk, bu dünyayı 
canlandırabilme becerisidir. 
Taklitçiler canlandırdıkları 
insanın iç dünyasına önem ver-
mez. Suratlarını eğip bükerek, 
aşırı mimik yaparak o kişiyi 
taklit etmeye çalışırlar (…)” 
Ancak aktarılan onca değerli 
bilgi, bu ham haliyle bir çocuk 
kitabında epey didaktik kaçıyor. 
Kitabın buna rağmen okuru sık sık 
gülümsetebilmesi, çocuk saflığının 
kendini yetişkin figürlerde de üretebilme-
sine dayanıyor. Yazarın toplumsal kabulleri tartışan 
tavrıysa Bebek Annem’de örgüyü hobi olarak keşfe-
den Abidin Bey üzerinden ifade buluyor. 

PEKİ YA KURGU?
Hiçbir yere kök salamayan bir oğlan; annesine an-
nelik yapmak zorunda kalan bir kız; mantı açmak 
ve örgü örmek gibi geleneksel uğraşları yeniden 
yorumlayarak modern hayatın sorunlarına çözüm 
sunan bir kadın… Her biri başlı başına kitap konusu 
olabilecek bu olguları tek öyküde harmanlamak, yanı 
sıra gezginlik, tiyatro gibi konularda düşündürtmek 
derinleşememeyi de beraberinde getiriyor. Olaylar 
hep çocuk kahraman Ziya’nın gözünden okura yan-
sımak yerine, yer yer Saniye öğretmen ve kocasının 
gözlemlerinin ön plana geçmesi de kurguyu takip 
etmeyi zorlaştırıyor.
Oysa Kedilerin Kaybolma Mevsimi ya da Güneşi Bile 
Tamir Eden Adam gibi unutulmaz Behiç Ak kitapla-
rının başardığı tam da buydu: Özgün bir fikre daya-
nan çarpıcı bir öyküyü sade bir kurgu ve mizahi bir 
dille okura tek solukta okutmak!

Dilin edebi niteliği 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Kadim Musevi inanışına göre, 
Haham Judah L. Ben Bezalel, ruhu 
olmayan Golem’i kilden yaratır 
ve halkını antisemitiklere karşı 
koruması için canlandırır. Alnına 
“Emet” yani “Hakikat” kelimesi 
yazılan yaratığın, inançlı Museviler 
gibi cumartesi çalışması yasaktır. 
Bu yüzden de o gün, alnından ‘e’ 
harfi silinir; geriye ‘met’ (ölüm) 
kelimesi kalır.  Golem, cumartesileri 
tıpkı bir ölü gibi hareketsizdir. Ne 
zaman ki bir cumartesi günü, “e” 
harfinin silinmesi unutulur, olan 
olur. Yaratılan kontrolden çıkıp 
herşeyi yıkmaya ve insanlara zarar 
vermeye başlar. O günden sonra, 

Golem’in alnındaki 
tüm harfler silinir, 
parçalara ayrılır ve 
parçaları da Prag’taki 
Altneu Sinagogu’nun 
altındaki gizli bir 
odada mühür altına 
alınır. 
Bahse konu efsaneye, 
fantastik edebiyatın 
kadri bilinmemiş 
ama en büyüleyici 
yazarlarından Gustav 
Meyrink’in kült kitabı 

12 öyküde de her bir kahramanın kelimenin gerçek anlamıyla “ölümcül” 

zaaf ya da günahlarının yol açtığı trajik sonlarına tanık oluyoruz. Öfke 

dolu, etrafındaki her şeye düşmanca davranan Samet, açgözlü Halil, 

hırslı Bora, kibirli Ceren, kıskanç Semiha, önyargılı Tuğçe…

“Golem”de de rastlarız. Roman, Prag’da, Yahudi 
Mahallesinde yaşayan ve kendini Golem zanneden 
bir taş oymacısının trajik/karanlık hikâyesini anlatır 
ve de okunması tavsiye ötesidir.
Doğrusu bunca zaman sonra Golem’le bir genç/
ergen kitabında karşılaşmak sürpriz oldu. Koray Avcı 
Çakman’ın Sıra Sana da Gelecek adlı öykü kitabının 
başında, siyah kukuletalı giysisi, korkutucu yüzü, 
birer pençeye benzeyen elleriyle resmedilen Golem, 
bu kez bir tür antikahraman olarak, yüzyılların 
ötesinden sesleniyor: “Sıra sana gelene kadar bu 
öykü bitmeyecek.”
Çakman, Golem söylencesinden de Meyrink’ten de 
haberdar ihtimal. Efsaneler, söylenti/söylenceler ve 
kimi dinsel motiflerin de yazarın ilgi alanları içinde 
olduğu anlaşılıyor. 
Başlangıçta bir kez, Golem’le konuşurken adı 
geçen Kafkasya efsanelerinin çirkin, çok başlı devi 
Emegen gibi. Golem, Emegen’e yaşadığı “kokuşmuş” 
mezarlıktan çok yakında kurtulacağı müjdesini 
verirken, bunu nasıl yapacağını da şöyle anlatıyor: 
“Zaaf! İnsanların zaafları onların zihinlerini 
bulandırır Emegen. Hırs, Kibir, Sevgisizlik, 
Açgözlülük, Kıskançlık, Duyarsızlık, Nefret ve 
Merhametsizlik… İnsanların zaafları bana tüm kapıları 
açacak.”
Tanıdık gelmiş olmalı. Yeni Ahit’te sözü edilen 
“7 Ölümcül Günah” desem, belki daha kolay 
hatırlanır. Yani; Kibir, Açgözlülük, Şehvet düşkünlüğü, 
Kıskançlık, Oburluk, Öfke/Gazap ve Tembellik…
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12 öyküden oluşan kitapta, 
her bir kahramanın kelimenin 

gerçek anlamıyla “ölümcül” zaaf 
ya da günahlarının yol açtığı trajik 

sonlarına tanık oluyoruz. Öfke 
dolu, etrafındaki her şeye düşmanca davranan 
Samet, açgözlü Halil, hırslı Bora, kibirli Ceren, 
kıskanç Semiha, önyargılı Tuğçe…11 birbirinden 
tahammülfersa karakter. Tabii bir de Golem… 
Belirleyici zaafları (günahları) farklı olsa da Çakman 
pek çok (ve rahatsız edici) ortak yanlarına vurgu 
yaparak bir tür modern zaman gençlik eleştirisine 
girişiyor öykülerinde. Karakterlerin çoğu şehirli. 
Kimi bilgisayar oyunları bağımlısı, bazılarının cep 
telefonu var, olmayanların da sahip olma isteği, 
çoğu aşırı tüketim düşkünü, okuldan hoşlanmıyor, 
öğretmenleriyle alay ediyorlar, benciller ve 
yetişkinlere, hele de yaşlılara saygı duymuyorlar…
“Bakımevi” isimli hikâyede Burcu gibi… “… ‘Hep şu 
saçma hocanın saçma sapan ödevi yüzünden geldi 
bunlar başıma,’ diye düşünüyordu. Tarık Hoca eğer 
o ödevi vermeseydi pekâlâ şimdi sıcacık evinde 
huzur içinde oturup ya geçen gün aldığı magazin 
dergilerini karıştırıyor ya da Oya’yla telefonda 
laflıyor olacaktı.
… Ne vardı şöyle normal bir ödev verseydi! Neymiş 
efendim, alzheimer’lı hastaları ziyaret edeceklermiş. 
Bari hastalara şöyle bir çiçek götürüp iki fotoğraf 
çekmekle bitseydi iş… Yoo, tutturmuştu, ‘Hastaları 
gözlemleyin, konuşabildiklerinizle sohbet edin. 
Sonra da tüm bunlardan yola çıkarak duygu ve 
düşüncelerinizi yazın,’ diye…”
Öte yandan, hikâyelerin mekânı şehirler değil, 
ormanlar, bataklık ve göller, eski, dökülen evler 
ve mağaralar… Bir de “garç gurç” diye inleyen 
merdivenlerin, rüzgârdan çarpan pencerelerin sesi, 

fırtına ve yağmur, karanlığın 
ortasından çıkıveren korkunç 

hayvanların çığlığı… Tıpkı Meyrink’in 
Golem’inde olduğu gibi, kahramanların 

gerçek mi düş mü olduğunu bilemedikleri 
durumlarda kalması da cabası… 
12’nci ve son öyküde, bağımsızmış gibi görünen 
hikâyelerin beklenmedik bir şekilde birbirine 
bağlandığını görüyor ve bu türün meraklılarının 
hoşuna gidecek bir şaşkınlığa düşüyoruz. Ve fakat 
Golem ne oldu, niye böyle oldu, bir daha Emegen’e 
niye rastlamadık, Golem’in yaratıcısı ve son kurban 
adaylarının hikâyesi nereye evrildi sorularına yanıt 
bulamıyoruz. 
Bir başka soruya (soruna) da yanıt yok metinde. Bir 
kitap bu denli zengin bir alt metne sahipse, insan 
(okur), yazarın esinlendiği efsaneler, söylenceler ve 
Meyrink’in muhteşem Golem’ine ilişkin küçücük de 
olsa bir referans vermesini bekliyor/umuyor. Hem 
yazar açısından bir orijinallik sorunsalı yaratmasın 
diye, ama daha önemlisi genç okurun bu zengin 
mirası merak edip, yeni okumalar yapabilmesinin 
önünün açması bakımından.
Yine de 170 kitabı olan, ödüllü yazar Çakman’ın 
sade, akıcı, temiz dili; çapaksız, ritmi hiç bozmayan 
anlatım üslubu ve genç kuşağın kullandığı kimi 
“argo” terimlere ver vermesinin, hedef kitlesinde 
memnuniyet yaratacağını düşünüyorum. 
Son olarak, öykülerin çizeri Berk Öztürk’ten 
bahsetmemek haksızlık olur. Büyük resimlerin 
yanı sıra her bir öykünün başındaki küçük 
illüstrasyonlarla, kitaba hâkim olan karanlık/
korkutucu atmosferi desteklemek, onu betimlemek 
açısından bir hayli başarılı olan çizerin, yeni 
çalışmalarını merakla beklediğimi itiraf etmeliyim. 

Dilin edebi niteliği  
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
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12 öyküden oluşan kitapta, 
her bir kahramanın kelimenin 

gerçek anlamıyla “ölümcül” zaaf 
ya da günahlarının yol açtığı trajik 
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fırtına ve yağmur, karanlığın
ortasından çıkıveren korkunç 

hayvanların çığlığı… Tıpkı Meyrink’in 
Golem’inde olduğu gibi, kahramanların 

gerçek mi düş mü olduğunu bilemedikleri 
durumlarda kalması da cabası…
12’nci ve son öyküde, bağımsızmış gibi görünen 
hikâyelerin beklenmedik bir şekilde birbirine 
bağlandığını görüyor ve bu türün meraklılarının
hoşuna gidecek bir şaşkınlığa düşüyoruz. Ve fakat



B
Sözsüz kitap yazılabilir mi? Evet, bir yazar için müm-
kün olmasa da bir çizer için çizgilerle bir masal dün-
yası kurmak pek tabii mümkün. Danimarkalı illüstra-
tör Alice Hoogstad, Canavar Kitabı ile işte tam bunu 
yapıyor. Hoogstad’ın kitabı hiç bitmeyen, sonsuz bir 
masal keyfi vadediyor. Sadece çizgilerden ibaret bu 
kitabın sözsüz dünyası, her defasında bir başka hikâ-

ye türetmeye davet 
ediyor çocukları. 
Hatta büyükleri de! 
Çünkü kitap, okul ön-
cesi çocuklara hitap 
ediyor. Ebeveynler de 
çoğu zaman kitabı 
çocuklarıyla birlikte 
“okuyacakları” için 
tüm yaratıcılıklarını 
ortaya koymaları 
şart. Demem o ki 
dünün ve bugünün 
çocukları, kurgula-
yacakları hikâyelerle 

Hoogstad’ın neşeli çizimleri arasında gezinirken 

her seferinde yeni bir hikâyeye yelken açmak 

kaçınılmaz. Çünkü çocuklar sınırsız bir hayal 

gücüne sahip ve her seferinde bambaşka bir 

öykü icat etmeleri son derece kolay. bu sözsüz kitabın yazarı olacaklar. Hoogstad’ın o 
neşeli çizimleri arasında gezinirken her seferinde 
yeni bir hikâyeye yelken açmak kaçınılmaz. Çünkü 
çocuklar sınırsız bir hayal gücüne sahip ve her se-
ferinde bambaşka bir öykü icat etmeleri son derece 
kolay. Sözcüklerden yoksun, bu hikâyesiz kitap zaten 
tam da buna imkân veriyor. Beri yandan kitabı renk-
lendirmek de çocuklara düşüyor. Çünkü Hoogstad, 
çizimlerinin sadece bir kısmını boyamış, çoğunluğu 
renksiz. Yani çocuklar kendi kurguladıkları hikâye-
lerin renklerini de kendileri belirleyecek. Dolayısıyla 
kitabı okurken boya kalemlerinizi de mutlaka yanını-
za alın çocuklar... 

ÇİZGİLERİN FISILDADIĞI HİKÂYE
Bu arada hikâyesiz kitap dediğime bakmayın siz. 
Hoogstad, o sade, yalın, sevimli ve hareketli çizgile-
riyle sözsüz de olsa çok güzel bir hikâye kurgulamış 
aslında. Bazıları filme de uyarlanan pek çok çocuk 
kitabı resimleyen Hoogstad’ın Canavar Kitabı’nda 
anlattığı hikâyeye kulak verelim isterseniz. Ya da  
Hoogstad’ın illüstrasyonlarını okuyalım… Siyah be-
yaz, donuk ve sessiz bir şehir var karşımızda. Ama 
o da ne? Elinde boya kalemleriyle evinden çıkmış, 
enerji dolu küçük bir kız çocuğu ilişiyor gözümüze. 

Canavar Kitabı
Alice Hoogstad

Büyülü Fener Yayınları, 24 sayfa

   Bu  
canavarlar  
şehre renk
  katıyor!

Yazan: Elif Şahin Hamidi
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Bu rengi kaçmış şehri, yaptığı resimlerle şenlendiriyor 
küçük kız. Ruhsuz şehir renkleniyor birden. Bir sürü 
siyah beyaz binanın arasında görüyoruz küçük kızı. 
Evinden çıkıyor ve renkli boya kalemleriyle sokak bo-
yunca kıvrıla kıvrıla ilerleyen bir çizgi çiziyor. Ardın-
dan çizginin ucu bir binaya tırmanıyor ve bu asık su-
ratlı binanın duvarına şirin bir kalp çiziyor küçük kız. 
Evet, tahmin edeceğiniz gibi bu, ipin ucunda salınan 
kalp şeklinde turuncu bir balon. Binaların arasında 
birtakım gündelik işlerle meşgul insanlar var; bebek 
arabasıyla çocuğunu dolaştırmaya çıkmış bir anne, 
motosikletine atlamış işe giden polis amca, kapısının 
önünü temizleyen teyze, bahçede arabasını yıkayan 
amca, binaların arasında “scooter”ı ile yol alan ufaklık 
ve sevimli bir köpek. Köpek, kalp şeklindeki balonu 
ipinden yakalayıp küçük kızın ardına düşüyor. 

CANAVARLAR HAREKETE GEÇİYOR
O da ne! Küçük kız sokağın ortasına inanılmaz cana-
varlar çizmeye başlıyor. Scooter kullanan ufaklık da 
küçük kızın peşine takılıyor. Köpek, ağzında balonun 
ipi, heyecanla canavarlarla renklenen şehri seyrey-
liyor. Canavarlar da ayaklanıp, binaları boyamaya 
koyuluyor. Ancak bu küçük kız ve yarattığı sevimli 
canavarların yaptıkları iş, şehir halkı tarafından pek 
hoş karşılanmıyor sanki. Böyle şeyler yetişkinlere 
ters! Küçük kız çaresiz, eline bir hortum alıyor ve 
binaları yıkamaya koyuluyor. Şehrin üzerine çörekle-
nen yağmur bulutları, temizlik işini kolaylaştırıyor. O 
güzelim renklerden arınıyor binalar. Yine siyah be-
yaz kimliğine geri dönüyor şehir. Ama durun; böyle 
mutsuz bitmiyor tabii masal. Küçük kız ve canavarla-
rı, son sayfanın köşesinde bir yerlere gizlenmiş fırsat 
kolluyor elbette. Boya kalemleri ellerinde bekliyorlar. 
Çünkü şehri yeniden boyalarıyla ele geçirecekler. 
Yeniden renk katacaklar bu siyah beyaz şehre… 
Alice Hoogstad’ın “Dünün ve Bugünün Çocukları-
na” üst başlığını taşıyan Canavar Kitabı, çocuklarla 
birlikte anne babaları, küçük kız ve sevimli canavar-
larıyla işbirliğine çağırıyor. Sözsüz kitaba istediğiniz 
gibi bir hikâye uydurmak ve şehri istediğiniz gibi 
renklendirmek konusunda özgürsünüz elbette…

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Hedef kitleye uygunluk 

Baskı kalitesi



BEvimizi, sokağımızı ya da mahallemizi 
paylaştığımız hayvanların tamamen 
bizim dışımızda ve kendi aralarında bir 

dünyaları olduğunu fark 
etmek, onlarla yaşamayı 
daha anlamlı ve heyecanlı 
kılmıyor mu? Peki, biz on-
ları geride bırakıp işe ya da 
okula gittiğimizde onların 
neler yaptığını hiç düşünü-
yor musunuz? Felaket Henry 
serisi ve Anne Baba Dükkânı 
gibi çok beğenilen kitapların 
yazarı Francesca Simon, biz-
lere tam da bu, dâhil olama-
dığımız için hayıflandığımız 
dünyanın kapısını aralıyor. 
“Buffin Sokağı Maceraları” 
olarak anmakta bir beis gör-
mediğim serinin yayımlanan 
ilk iki kitabı Bizim Çete ve 
Boncuk’a Emily Bolam, çizgi-
leriyle hayat veriyor. 
Buffin Sokağı, bir papağan, 
dört köpek, altı kedi, iki fare, 
bir sıçan ve bir tavşan ailesi 
gibi kalabalık bir nüfusa ev 
sahipliği yapıyor. Akışta bir 
öncelik telaşı yok fakat kitap-
ları yayımlanma sırasıyla ele 
alacak olursak, evvela Bizim 
Çete’den bahsetmek gerek. 
Kitap, ekibin çığırtkanı sa-
yılan papağan Do-Re-Mi’nin 

Felaket Henry serisinin yazarı Francesca Simon, yeni kitapları Bizim Çete ve 

Boncuk’ta insanlarla hayvanlar arasına örülmeye çalışılan duvarları yerle bir ediyor.

sokağa yeni birinin, Ballı’nın geldiğini duyurmasıyla 
başlıyor. Ballı, sokak sakinleriyle tek tek tanışırken, 
biz de kitabın başında sadece isimlerini öğrenebildi-
ğimiz tüm karakterlerin kişisel özelliklerine ve yaşa-
dıkları yerlere dair fikir sahibi oluyoruz. 
Francesca Simon, bizlere, hayatımızı paylaştığımız 
hayvanların apayrı bir dünyaya sahip olduğunu tasvir 
ettiği bu seriyi, neredeyse bir sosyal yaşam örneklemi 
olarak tasarlamış. Öyle ki bir arada yaşayan bu kalaba-
lık popülasyonun her bir elemanı, hem bireysel hem 
de ekonomik farklılıklarıyla dikkat çekiyor. Bu detayın 
en rahat anlaşıldığı kitap ise Boncuk. Buffin Sokağın-
daki varlıklı evlerden birinin kedisi olan Boncuk, her 
gün kendisine verilen mükemmel mamalardan bıkıp 
farklı tatların peşine düşüyor. Bu yolculukta Boncuk, 
aynı sokakta yaşamalarına rağmen farklı standart-
larda hayat süren arkadaşlarının yemeklerini tek tek 
tadıyor ve daha önce tanışmadığı lezzetler keşfediyor.
Simon’ın kitapların sonuna eklediği sorular ise kro-
nik bir okur hastalığı olan unutkanlık meselesini 
kökten çözmeye bire bir. Öykünün detaylarını hatır-
lamanız için sizi zorlayan bu sorular, minik okurları 
daha dikkatli birer okur yapma yolunda erken ve 
yerinde bir müdahalede bulunuyor. 
Francesca Simon, Bizim Çete ve Boncuk’ta insanlarla 
hayvanlar arasına örülmeye çalışılan duvarları yerle 
bir etmekle kalmıyor, çocuklarımıza hem hayvanlara 
hem de insanlara yaklaşırken ihtiyaçları olacak tüm 
bilgileri ve duyguları minicik bir hap gibi yutturuyor.

Biz evde yokken
     neler oluyor?
Yazan: E. Nida Dinçtürk

Çizimlerin ifade gücü  
Öykünün özgünlüğü  
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Bizim Çete
Francesca Simon

Resimleyen: Emily Bolam
Türkçeleştiren: Bahar Siber

İletişim Yayınları, 74 sayfa

Boncuk
Francesca Simon

Resimleyen: Emily Bolam
Türkçeleştiren: Bahar Siber

İletişim Yayınları, 72 sayfa
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Yazıma birçoğunuz tarafından bili-
nen bir alıntıyla başlamak istedim, 
zira anlatmaya çalışacağım kitabı 
elime aldığım anda, Lennon’ın bu 
sözü geldi aklıma. 
Çocukken ne çok soruya maruz kalı-
nır değil mi? “Anneni mi babanı mı 
daha çok seviyorsun?”,  “Büyüyünce 
ne olmak istiyorsun?” soruları en 
popüler olanlarıdır. Özellikle ikinci 
soru çok sancılıdır. Daha kendini 
tanımadan, yeteneklerini keşfetme-

den nasıl cevapla-
nabilir ki bu soru? 
Zaten kendini 
tanımana, seçimler 
yapmana ne kadar 
müsaade ediliyor o 
da ayrı bir tartışma 
konusu. Hele ki 
ülkemizde, büyük-
lerin beklentilerine 
göre şekillenir 
meslek seçimleri. 
Hatta ısrarları, 
zorlamaları, sınırla-
maları ve elbet seni 
düşünürmüşçesine 

“Ben çocukken annem bana hep hayatın anahtarının mutluluk 

olduğunu anlatırdı. Okula gitmeye başladığım zaman, sınavda 

bana ‘Büyüyünce ne olmak istiyorsun?’ diye sordular. Ben de 

onlara ‘Mutlu olmak istiyorum’ diye cevap verdim. Onlar bana, 

soruyu anlamadığımı söylediler. Ben de onlara, hayatı anlama-

dıklarını söyledim.”
John Lennon

verdikleri kararlara göre. Doktor, 
mühendis, avukat, öğretmen gibi 
kazancı garanti görülen meslekler, 
ebeveynlerin öncelikleridir. Meslek eşit-
tir iyi kazanç getiren iş demektir, yani maddi kaygı-
lar meslek seçiminde en etkili olandır. Öyle sanat 
dalıymış falan istenmez, aç kalınacak işlerdir onlar. 
Niyetin sanata yönelmek olsa bile gelen cevap belli-
dir: “Sen hele bir mesleğini eline al, hobi olarak yine 
yaparsın.” Çocuğun istekleri, yeteneği ve mutluluğu 
hep göz ardı edilir. Çok mu acımasızım? Herkes için 
böyle olmasa da inanın, söylediklerim geniş bir kitle 
için geçerli.  

PEKİ, YA ÇOCUKLAR?
Çocuk da anne-babalarının yönlendirmelerine, 
abi-ablaların seçimlerine, eş dost arasında sevilen 
insanların, izledikleri oyun ya da filmlerdeki karak-
terlerin ya da o günün popüler mesleklerine göre 
söyler ne olmak istediğini. Çünkü zaten kendini  
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tanımıyor, becerilerinin farkında değil, kısaca ne 
istediğini bilmiyordur ki! 
İşte durum böyleyken, mühendis bir yazar olan Top-
rak Işık’ın Acaba Ne Olsam? dizisi aydınlatıcı, bilgi-
lendirici, keşfettirici nitelikleriyle adeta bir el feneri 
gibi. İnanıyorum ki genç zihinlerde çok farklı ışıklar 
yakacak. 
Başvuru kitapları kulvarındaki bu diziyle farklı bir 
tür deneyen yazar, meslekleri eğlenceli bir kurgu ve 
dinamik bir anlatımla çocuklara tanıtmayı hedef-
liyor. Mühendis, Doktor, Hukukçu, Bilim İnsanı ve 
Yazar’la beş kitaba ulaşan dizinin ilk dört kitabı, bir 
fakülteden mezun olduktan sonra edinilen meslek-
ler. Yazarlık bu anlamda koca bir istisna. Yazarlığın 
okulu yok ki! Ya da şöyle demek daha doğru, yazar-
lığın okulu hayatın ta kendisi aslında. Işık, son kita-
bıyla kimi zaman stresten hasta olan, hatta intiharın 
eşiğine gelebilen sınav mağduru bütün gençlere bir 
hayat gerçeğini gösteriyor. Bu kitabın en kıymetli 
yanlarından biri bu galiba.  

YAZARLIK DENEN ÖMÜRLÜK SERÜVEN
Acaba Ne Olsam? Yazar kitabı esprili bölüm adla-
rıyla adım adım yazarlıkla ilgili doyurucu bilgiler 
veriyor. “Yazarlık dedikleri nedir ki?” başlıklı ilk 
bölümde çok basit, yalın bir dille yazarlığın tanımını 
yapıyor, devamında tarihte yolculuğa çıkarıp yazının 
bulunuşuna kadar götürüyor okuru. Kitabın en keyif-
li bölümlerinden biri olan “Doruklardaki Ustalar”da 
Shakespeare’den Çehov’a, Aziz Nesin’den Marquez’e 
kadar edebiyatın köşe taşlarından olan on yazarın 
hayatı ve kitaplarını tanıtıyor. Bu bölümde yazarların 
yaşadığı dönemler, ülkeler ve yaşam koşulları, yaz-
dıkları kitaplar, yazarlık dışındaki işleri gibi birçok 
faydalı bilgi var. Çocuklar, Doğan Gençsoy’un karika-
tür tadındaki çizimleriyle belki de kitabı okuyuncaya 

kadar hiç bilmedikleri bu yazarların hayatlarıyla bir-
likte yüzlerini de tanıyıp, aşina olacaklar.  
Yazı türleri, yazarak hangi alanlarda çalışılabilir gibi 
pek çok konuyu ustalıkla 85 sayfaya sığdırıyor yazar. 
Yormadan, dozunda açıklamalarla ve mizah öğele-
riyle süsleyerek olumlu ve olumsuz her yönünden 
bahsediyor yazarlığın. Özellikle takdir ettiğim bölüm 
ise bir meslekte uzman olurken yan dalları bilmenin 
o mesleğe olan katkılarını anlattığı “Yazarlığın Dost-
ları” bölümü. Psikolojiden sanata kadar birçok yan 
dalla ilgilenmenin, o alanları da takip etmenin bir 
yazar için ne kadar önemli ve geliştirici olduğunu 
vurgularken, sadece yazarlıkla ilgili değil hayatla 
ilgili de ders verir gibi.
Meslek, bir insanın tüm ömrünü etkileyen, çoğu kere 
üniversite sınav sonucuna göre belirlenen ve ilelebet 
sürdürülen bir hayat seçimi. Ne ağır bir seçim gibi 
tınladı değil mi? Ama evet, özellikle ülkemizdeki 
eğitim sistemi ve içine sürüklenilen o sonsuz yarış 
bu sonucu doğuruyor. Öyle ki girilen fakülte, seçilen 
bölüm, çok az insan dışında, alınyazısı gibi ömrüne 
bedelleniyor. İster mutlu ol, ister olma…
İki yıl öncesine kadar mühendisliği ve yazarlığı bir 
arada sürdüren, sonrasında sadece yazarlığı sür-
dürmek istediğine karar verip hayatında radikal bir 
seçim yapan yazar, Acaba Ne Olsam? dizisinin son 
kitabıyla adeta “Hayat değişir, sen değişirsin, mes-
leğin nasıl aynı kalabilir ki?” der gibi. Bu anlamda 
gençlere üniversite sınavının eşiklerden sadece bir 
eşik olduğunu ve seçimlerin hayat okulu içerisinde 
daha çok değişeceğini müjdeliyor. Bundan güzel 
özgürlük olur mu?

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği

Çizimlerin ifade gücü
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“Bilimin kanatlarında korkmadan uçuruyor.” 
Sema Aslan, İYİ KİTAP

“Modern çağın meraklı çocuklarını hayat yolculuğunda soracakları pek çok soruya hazırlarken, 
temelde soru sormayı onlar için keyifli ve eğlenceli bir yolculuğa dönüştürüyor.” 

        Ani Ceylan ÖNER, İYİ KİTAP

Sema Aslan

Haydi
i i
a



Mart 2016 | 27 

Kora da Kelebek de yarım kalmışlıklarını farklı 

şekillerde yaşayan çocuklar. Kelebek hayatın ritmine 

kendi kaygılarıyla kapılıp giderken; Kora durmayı, 

düşünmeyi, yüzleşmeyi ve  ifade etmeyi tercih ediyor.

Farklı yaşlar için kaleme aldığı öykülerinde gizemi, fanteziyi 
ve gerilimi; psikoloji ve bireyler arası iletişim eksenine otur-
tan bir yazar Hanzade Servi. Yeni romanı Kora ile Kelebek’te, 
bir evlilikle birleşmekte olan iki ailenin öyküsünü, onları çev-
releyen sırları; her iki ailenin kızlarını merkez alarak anlatıyor. 

İKİ YARIM, BİR TAM OLUR MU?
Bir yanda Kelebek var. Türkiye’de yaşıyor ve annesi evleneceği 
için son derece heyecanlı. Paranoya düzeyinde kaygılı bir kız. Her şeyin 
önlemini almak, her türlü riski hesaba katmak için ince ince düşünüyor. 
Özellikle de konu sağlıksa. Lokantaya, nikâh yemeğinde sunulacak balıkları 
birlikte tutmayı önerecek kadar! Romandaki mizah duygusunu en yoğun 
taşıyan karakter olmakla birlikte, geçmişi o kadar da mutlu mesut değil. 
Babası iki yaşındayken ölmüş ve o zamandan beri çiçek dükkânı işleten 
annesiyle yaşıyor. Pek fazla arkadaşı olduğu da söylenemez. Sadece Nedime 
ve Budak. Nedime, “İsmi Kelebek olan biri için tam bir hayal kırıklığısın. 

Bence kelebekten çok, kozasının içinde bekleyen sıkıcı bir tırtıla benziyorsun,” diyor 
Kelebek’e. Budak ise… O konu biraz karmaşık. Birbirlerine karşı hislerini tanımlayamı-
yorlar. Yine de onun pimpirikli, abartılı seviyede kuruntulu hallerine “dalga geçerek” 
de olsa katlanabilen şu ikisi olmasa, Kelebek hayata dair soruları ve tuttuğu defterlerle 
yalnız kalırdı muhtemelen.
Kora ise ABD’de yaşıyor. Adının birkaç anlamı var ama onun en sevdiği, karda açılan 
ince yol. Annesini on aylıkken, bir kazada kaybetmiş. Elindeki tek fotoğraf dışında 
onu hatırlamıyor bile. Yedi yaşındayken, babası onu Los Angeles’ta bir yatılı okula, 
babaannesinin yanına göndermiş. Orada, ünlü oyuncularla çevrili bir yaşam sürüyor. 
Çünkü babaannesi bir stilist ve Hollywood ünlüleriyle çalışıyor. Ama tek bir ünlü var 

1990’da,  
Gölayna adlı 
bir kasabada...
Yazan: Mehmet Erkurt
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ki Kora için yalnızca o önemli. Annesi gibi sevdiği 
Amerikalı oyuncu Fiona. Kora, babasının evlenecek 
olması karşısında ne hissedeceğini bilemiyor. Çünkü 
babasıyla ilişkisi zaten çok zayıf. Duygusal bir kız ve 
duygular üzerine düşünmeyi seviyor. Kendiyle ilgili 
bilinçli yanıtları var: “Galiba kalbim annesizlikten o 
kadar parçalanmıştı ki, parçaları tekrar yerleştirme-
ye çalışırken tökezliyor; söylememem gereken şeyler 
söylüyordum.”
Kora da Kelebek de yarım kalmışlıklarını farklı 
şekillerde yaşayan çocuklar. Kelebek hayatın ritmine, 
kendi kaygılarıyla kapılıp giderken; Kora durmayı, 
düşünmeyi, yüzleşmeyi ve -en azından kendine- ifa-
de etmeyi tercih ediyor.
Yıl 1990 ve Gölayna adlı bir kasabada, Kora’nın ba-
bası Uzay ve Kelebek’in annesi Seven evlenecekler. 
Ancak, kızların henüz birbirlerinden haberleri yok. 
Hatta… Önlerinde uzanan gizemlerin ve açığa çıka-
cak sırların bütününe bakıldığında, birbirleri dışında 
da pek çok şeyi henüz bilmiyorlar.

“ZAMAN, DELİRMEYELİM DİYE BİZE HER ŞEYİ 
UNUTTURUYOR.”
Budak’ın bu cümlesi, Kora ile Kelebek’teki ana ka-
rakterlerin en belirgin ortak özelliğini özetliyor: Aile 
trajedileriyle dolu bir geçmiş; kayıplar, tanıklıklar 
ve yerini her zaman bulamayan adalet. Romandaki 
gizem ve sürprizlere ilişkin ipucu vermemek için bu 
yazıda sözünü edemeyeceğimiz farklı karakterler 
üzerinden, Hanzade Servi insanın sebebiyet verdiği 
trajediler üzerine de düşünüyor. 
İnsanın maddi kazançlar uğruna ne kadar kolay 
harcanabildiğini hatırlatırken Servi, kitaptaki en vu-
rucu konulardan birinde, silahsızlanmanın önemine 
gönderme yapıyor. Son günlerimize bolca damga-
sını vuran çocuk ölümleri de kitapta yerini buluyor. 
Sebepleri başka başka da olsa, şu duygu son derece 
berrak: “Bir çocuk kaybolduğunda, ardında ne çok 
acı, ne çok pişmanlık kalıyordu.” 
Hanzade Servi, isim oyunlarıyla renklenen romanın-
da, klişeleri kıran karakter tahlilleri yapıyor. Özellikle 
de kültürün kızlara dayattığı belli davranış kalıp-
larını. Öykünün genelinde ve sonlanışında Ameri-
kanvari kurgu hâkim. Bir eleştiri, kitabın başındaki 
anlatımla devamında gelen polisiye örgünün ara-
sındaki kopukluk. Roman, Kora’nın birinci ağızdan 
anlatımıyla ilerleyen ilk bölümünde, okura daha çok 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

bir aile ve yakınlaşma öyküsü anlatacağının vaadi-
ni veriyordu. Başlara, polisiye detaylardan bazıları 
serpiştirilseydi, bölümler arasındaki anlatım dengesi 
daha iyi kurulabilirdi.
Bir diğer konu da kötünün tanımıyla ilgili. Servi, 
aslında dramı kuvvetli, gerçekçi bir öykü anlatıyor. 
Ancak kötünün ele alınışında yüzeysele kaçan bir 
şeyler; yapılan kötülüğün ciddiyetine yetişemeyen 
bir nedensizlik var. Çok ciddi trajedilere neden 
olmuş karakterlerin kendini ifadelerindeki 
yetersizlik, elbette bir gerçeğe de dokunuyor: Her 
kötülüğün bir açıklaması vardır ama o açıklamaya 
her zaman ulaşacağımızın bir garantisi yok. Buna 
karşın, özellikle Kora’da yakalanan “betimleyici” 
derinliği, karşıt karakterlerde de biraz bulmayı 
bekliyor okur.
Servi’nin karakterleri özellikle mizahi yönleriyle 
öne çıktıklarında parlıyorlar. Kelebek’in paranoyası, 
abartılı kaygıları, ama bunu ifade etmekte başvur-
duğu o parlak ve sivri zekâ okura kahkaha bile 
attırıyor. İlginçtir ki Kelebek öykünün en karika-
türize olmakla birlikte en gerçek karakteri. Aynı 
şeyi Kora için söylemek daha zor. Çünkü Kora’nın 
üslubu, romana da hâkim olan aşırı açıklama eğili-
mini koyuyor ortaya. Her düşünce, his ve görüş çok 
net tasvirler üzerinden veriliyor. Anlatıma hâkim 
bu yüksek bilinç ve doğrudan ifade edişler, edebi 
tatta ve doğallıkta bir eksilmeye yol açıyor. Özel-
likle anlatımı birinci ağızdan götüren Kora, hüznü 
gerçek ve olgunluğu anlaşılır bir karakter olmakla 
birlikte, romanın mantık ve sağduyu sabitine dö-
nüşmüş durumda. Oysa hislerin ifadesi biraz daha 
davranışlara, tepkilere ve tasvirlere bırakılsa, okur 
sahne üzerinde kendi duygulanımını yaşayabilirdi. 
Onların okurda uyandıracağı dolaylı his, insani 
doğallıktaki eksiklikler ve “acaba”lar, bu kadar ince 
düşünülmüş ve boşluk bırakmamacasına kurgulan-
mış bir roman olan Kora ile Kelebek’teki karakterin 
gerçekliğini de, okurun metinle ilişkisini de, emi-
nim şu an olduğundan daha güçlü kılardı.





“Berivan şimdi ne 
yapıyordur?” 
Televizyondan, 
mektup arkadaşının 
yaşadığı şehirde 
sokağa çıkma yasağı 
başladığını öğrendi-
ğinde, bu soruyu so-
ruyor kızım. Berivan 
onun kardeş okul 
projesinden arkada-
şı. İki ayrı şehirdeki 
ilkokulun öğretmen-
leri, birbirlerinden 
kilometrelerce uzak 
ama gönül mesa-

feleri hiç olmayan öğrencilerini 
tanıştırmak için birbirlerine mek-
tup yazmalarını istemişler. Önce 
beyaz bir dosya kâğıdına kargacık 
burgacık harflerle yazılmış mektu-
bu gelmişti Berivan’ın; “Ben renkli 
resimler yapmak için boya kalem-
lerimin olmasını isterdim.” Sayfa-
nın kenarlarında kurşun kalemle 
özenle çizilmiş bir kaç kalem 
resmi vardı. Sonra kızımın boya 

Sokağa çıkma yasağı kelime anlamını yitirmiş, sokakta oyun oynama, 

evin kapısından dışarı çıkma, pencereden başını uzatma, su, yiyecek 

bulma, elektrik kullanma yasağına dönüşmüş. Berivan gibi birçok sınıf 

arkadaşı da yakınlarıyla birlikte evlerinin en güvenli yerlerine sığınmış 

savaşın, çatışmaların bitmesini  

bekliyor. Tıpkı Anne Frank gibi.

kalemleri iliştirilmiş mektubuna, renkli bir teşekkür 
resmiyle yanıt vermişti.
Şimdi öğretim dönemi olmasına rağmen Berivan’ın 
okulu kapalı. Sadece okulu değil, oyun oynadığı so-
kaklar, evinin avlusu, salonu, mutfağı, yatak odası, 
banyosu hepsi kapalı, bir tek sığınabilecekleri bod-
rum katları açık. Sokağa çıkma yasağı kelime anla-
mını yitirmiş, sokakta oyun oynama, evin kapısından 
dışarı çıkma, pencereden başını uzatma, su, yiyecek 
bulma, elektrik kullanma yasağına dönüşmüş. Beri-
van gibi birçok sınıf arkadaşı da yakınlarıyla birlikte 
evlerinin en güvenli yerlerine sığınmış savaşın, ça-
tışmaların bitmesini bekliyor. Tıpkı Anne Frank gibi.
1933 yılında Hitler, Alman hükümetinin başına geç-
tiğinde, Anne Frank’ın ailesi hem Yahudi olmaları 
hem de ekonomik kriz nedeniyle Hollanda’ya göç 
etmek zorunda kalır. Almanların 10 Mayıs 1940 ta-
rihinde Hollanda’yı işgaliyle yeniden tedirginlikler, 
endişeler, yarının belirsizliği bir karabasan gibi 
üzerlerine çöker. Yine de hayat akmaktadır. Anne, 12 
Haziran 1942’de, doğum gününde gelen hediyelerini 
açarken ileride sayısız dile çevrilecek hatıralarını 
yazacağı defteri görür. Hatıra defteri tutmaya karar 
verdiğinde önce on üç yaşındaki kızın saçmalıkla-
rına kimse aldırmaz diye düşünür, yine de içinde 
gömülü kalan bir sürü şeyi gün ışığına çıkarmak 
arzusundadır.  Bütün dileği hatıra defterinin dostu 

Boya Kalemleri

Yazan: Doğan Gündüz
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olmasıdır. Bu yüzden de ona isim takar: Kitty. Defte-
rine 14 Haziran 1942’de ilk notlarını yazar.  
5 Temmuz 1942’de Alman subayları eve gelip ablası 
Margot’ya babasını sorar. Kızlar, babalarına toplama 
kampı için çağrı geldiğini düşünür. Oysa çağrı baba 
için değil 16 yaşındaki Margot’ya gelmiştir. Kamplar-
da yapılan işkenceler, gaz odalarındaki ölümler bi-
linmektedir. Eğer Margot gitmezse bütün aile tutuk-
lanacaktır Kaçmak ya da gizlenmekten başka çare 
yoktur. Babası böyle bir durumu öngördüğünden 
bir binada gizli bir bölüm hazırlatmıştır. Ertesi gün 
sabah erkenden bütün aile, babasının işyerinin ya-
nındaki gizli bölümde saklanmak için evi terk eder. 
Anne, evinden ayrılırken ilk önce en değer verdiği 
şeyi, Kitty’i çantasına koymuştur.  Anne, saklandık-
ları yerde de hatıra defterine günlük olayları, duygu-
larını, düşüncelerini yazmayı sürdürür. Burada Frank 
ailesinden başka dört Yahudi daha vardır. Babasının 
yardımcıları gizlenen sekiz kişinin günlük ihtiyaçla-
rını karşılar. Anne Frank’ın tuttuğu günlük yaşadığı 
dört duvar arasında onun en yakın arkadaşı olur. 
Umudunu hiç kaybetmez, buradan çıktığında yazar 
veya gazeteci olmayı arzular. Ne yazık ki 4 Ağustos 
1944’te, iki yıl boyunca saklandıkları gizli bölme fark 
edilir ve hepsi toplama kamplarına gönderilir. Anne, 
1945 yılının Şubat ayında, 15 yaşında Bergen-Helsen 
kampında ölür. Savaş bittiğinde sağ kalan bir tek 
babası olur. Amsterdam’a döndüğünde yardımcısı 
Miep, kendisine Anne’ın tuttuğu, gestaponun yağ-
masından arta kalan günlüğü verir. Bu günlük ilk kez 
1947 yılında yayımlanır.
Kızım haber almak için Berivan’ın okuluna bir mek-
tup gönderiyor. Mektubun üzerine de el ele tutuş-
muş, rengârenk elbiseleriyle gülücükler saçan iki kız 
çocuğu resmi çiziyor. Günler, haftalar, aylar sokağa 
çıkma yasaklarının uzatılmasıyla geçiyor. Yanıt gel-
miyor. Sonra, bir gün Berivan’ın okulunun fotoğrafla-
rı yayımlanıyor gazetede. Sınıfta silahlı askerler var, 
tahtada “Eğitim sırası bizde” yazısı. 
Kızım silahlı adamların sınıfta olmasına anlam ve-
remiyor. Önce “Berivan’ın boya kalemleri bitmiştir,” 
diyor, sonra yanıtlaması çok zor bir soru soruyor; 
“artık nasıl renkli resim yapacak?” 
Anne Frank’ın hatıraları bize, bu sorunun yanıtını 
haki renkten başkasına tahammül edemeyenlerin 
hiçbir zaman veremeyeceğini söylüyor. 
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Malzeme: Çamaşır ipi, mandal
Hazırlık: 10 kitap seçilir. Kitap isimle-
ri kapatılarak kitap kapaklarının foto-
kopisi çekilir. Her kitabın ismi ayrı 
bir kâğıda yazılır. Tüm kitaplardan, 
ana temaya dair ipuçları barındı-
ran birer pasaj (arka kapak yazısı 
da olabilir) seçilir. Ayrı sayfalar 
şeklinde hazırlanan metin 
parçalarından ve kitap 
isimlerinden bilgisayar 
çıktısı alınır. Etkinlik 
mekânında, çamaşır ipi 
iki sütun (kitap rafı, kolon 
vb.) arasına gerilir. Hazır-
lanan kitap kapağı, kitap 
ismi ve kitap pasajı sayfaları 
bu ipe mandallarla rastgele 
tutturulur.
Süre: 1 ders saati
Amaç: Edebiyata dönük merakı 
kışkırtmak. Kapak görseli, arka kapak yazısı kitabın 
içeriği hakkında fikir verir mi? Edindiğimiz ilk izle-
nimler yanıltıcı olabilir mi? Hangisi bizi cezbeder: 
Konusunu, tarzını belli etmeyen sır dolu kitaplar mı? 
Nasıl bir metinle karşı karşıya olduğumuzu önceden 
bilmek mi? Bu ve benzer sorulara beraber yanıt ara-
mak. 
Uygulama: Etkinlik mekânında toplanıldıktan son-
ra oyunu yöneten kişi çocuklara kuralları açıklar. 
Hedef aynı kitaba ait kapak görselini, kitap ismini 
ve metin parçasını doğru bir şekilde eşleştirmek, 
ilgili kâğıtları alt alta mandallamaktır. En önemli 

Kitaplara dair merakı kışkırtan,  
okumayı özendiren etkinlikler yayınlamayı sürdürüyoruz

ilke sessizliktir. Oyun süresi boyunca 
her çocuk istediği değişikliği yapma 

özgürlüğüne sahiptir. Yapı-
lan değişiklikler sözlü ve fiili 
müdahaleler olmaksızın başka 
çocuklarca bozulabilir. Her-
kese oyun başlamadan önce 
çamaşır ipinde asılan kâğıtları 
5 dakika inceleme hakkı tanınır. 
Ardından katılımcılar (çamaşır 
ipinin başında izdiham yaşan-
maması için, çocuklar sırayla 
3’er 3’er kaldırabilir) istediği 
kâğıtları birbirine mandallamaya, 
yapılan eşleştirmeleri tahminle-
rince değiştirmeye başlar. Ta ki 

herkes sonuçtan memnun kalınca ya da 
oyunun süresi (20 dakika) bitinceye dek. 

Eşleştirmelerin doğruluğunu kontrol eden 
öğretmen, son düzeltmeleri yaparken katılımcılarla 
sohbet eder. Acaba çocukların tahminlerini ne yön-
lendirmiş, kitaplara dönük ne tür beklentiler uyan-
mıştır? Hangi kapak görseli ya da kitap ismi onların 
ilgisini çekmiş, okuma isteğini kışkırtmıştır?
Son olarak çocuklara, kitaplara nasıl ulaşabilecekle-
rine dair bilgi verilir. Etkinliğin doğrudan kütüpha-
nede yapılması ve konu edilen kitapların katılımcılar 
tarafından ödünç alınabilmesi idealdir. 
Alternatif: Etkinlik, belli bir yazarı tanıtmak için 
düzenlenip aynı yazara ait kitaplar seçilebilir. Yazını 
hakkında ön bilgiler edinilen ve artık yakıcı şekilde 
merak duyulan yazarın etkinlik sonrası okula ya da 
kütüphaneye davet edilmesi, çocuklarla buluşturul-
ması düşünülebilir. 

Yazan: Suzan Geridönmez

Yaş grubu: 8+
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