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Olağanüstü hâller ve artık olağanlaşan başka başka hâller; 
yaz bitti sonbahar geldi… Yeni öğretim yılı işte bu ahval 
içinde, yine büyük sorunlar ve tartışmalarla başladı. Sistem 
değişikliği tartışmalarından ders kitaplarının yeniden 
yazımına, laik bilimsel eğitim taleplerinden özel okullara, 
atanamayan öğretmenlerden görevden uzaklaştırılanlara, 
proje okullarından servis savaşlarına pek çok başlık 
gündemde yer buldu, bulmaya devam ediyor.
Öte yandan, her yaştan çocuklar, bütün sorunlara rağmen 
arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını 
yaşıyorlar. Farklı yaşamlardan, farklı beklentilerle 
doldurdukları sınıflarda bilimsel bilgiye ulaşmak, barış 
içinde güvenli bir ortamda eğitim görmek temel hakları. 
Peki, bu temel hakkı onlara ne kadar sunabiliyoruz?
Bu sorunun bir muhatabı da çocuk ve gençlik yayıncıları. 
Belki müfredatı ya da eğitim politikalarını belirlemiyorlar. 
Ancak yayınladıkları eserlerle ulaşabildikleri çocuklarda 
büyük izler bırakabiliyorlar. Tam da bu olağanüstü 
dönemlerde, çocuk ve gençleri iyi edebiyatla, iyi 
kitaplarla buluşturmak çok daha büyük önem kazanıyor. 
Her zamankinden daha çok eseri, daha çok çocuğa 
ulaştırmak temel bir göreve dönüşüyor. Elbette çok özenli, 
niteliği odağa koyan seçimlerle… Geleceğe daha umutlu 
bakabilmemizin bir yolu da iyi kitaptan geçiyor!

Safter Korkmaz

merhaba
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Çocukken ne çok özenirdim öğretmen olan baba-
mın dolmakalemlerine, mürekkep şişelerine… Ço-
ğunlukla siyah mürekkep kullansa da babam, na-
diren kullandığı mavi mürekkep daha çok hoşuma 
giderdi. Mürekkep şişesinden dolmakalemine mü-
rekkebi çekip, inci gibi yazısıyla tek tek sayfalarını 
doldurduğu plan defterlerini hayranlıkla seyreder-
dim. Dolmakalemin ucundan bir sihir gibi süzülen 
mürekkep, karınca konvoyu gibi harfler sıralardı 
bembeyaz sayfaya. Gömlek veya ceket cebine 
koyduğu dolmakalem kimi zaman nasıl oluyorsa 
akıyor, babamın yaka cebine ilginç resimler bıra-
kıyordu. Yıkansa da çıkmayan bu resimlere annem 
kızardı ama benim çok hoşuma giderdi. Bazen 
de babam kalemini doldururken kâğıdın üzerine 
damlardı mürekkep. Kocaman mucizeler yaratırdı 

benim dünyamda. Söz-
gelimi, beyaz kâğıdın 
yüzünde kapkara bir 
göz olup bana bakardı 
mürekkep lekesi, ya da 
dört bir koldan kıvrıla 
kıvrıla yol alan mavi 
bir nehir… Gömleklerin 
yaka cebinde ya da kâ-
ğıt üzerinde şekillenen 
resimleri bir tek ben 
görebiliyorum sanır-
dım. Annem de görüyor 
olsaydı, onun da çok 
hoşuna giderdi çünkü. 
Kimileyin bir kar tanesi 
ya da bir bulut res-
mediyordu damlayan 
mürekkep. Yahut da 
rengârenk ışıklar saçan 

Çocukların ıssız bucaksız hayal dünyalarını harekete geçirecek bu sıcacık 
kitap, içindeki çocuğu yitirmemiş, dolmakalem sevdalısı yetişkinlere de 
mucizeler sunacaktır mutlaka…

bir havai fişek… Çocuk dünyasında hayallerin ucu 
bucağı yoktu ve mucizelere yer çoktu… 
Fransız gazeteci-yazar Franziska Wolffheim’in ilk 
çocuk kitabı Mavi Mucize, babamın dolmakalemle-
rine dokunmaya, mürekkep şişelerine balıklama dal-
maya ve sonra etrafa sıçrayan mürekkep lekelerinin 
resmettiklerini seyretmeye çağırdı beni. Belçikalı 
çizer Sabine Rixen’in sade ve içten çizgileriyle be-
zenmiş Mavi Mucize, çocukları da en az benim kadar 
büyüleyecektir diye düşünüyorum. Çocukların ıssız 
bucaksız hayal dünyalarını harekete geçirecek bu 
sıcacık kitap, bana kalırsa içindeki çocuğu yitirme-
miş, dolmakalem sevdalısı yetişkinlere de mucizeler 
sunacaktır mutlaka. 
Biraz da kitabın hikâyesinden söz etsem iyi olacak. 
Mavi Mucize’nin kahramanı, Yakup isimli küçük bir 
çocuk. Yedinci yaş gününde Yakup’a bir dolmakalem 
hediye ediliyor. Ama ne ki dolmakalemle yazmak bir 
çocuk için öyle kolay iş değil. Bazen kâğıdı yırtıyor 
kalemin ucu ve harfler tıpatıp örümcek bacağına 
benziyor, incecik! Bazen de kocaman mavi lekeler 
bırakıyor kâğıda. Annesi kalemin bozuk olduğunu 
düşünüp değiştirmek istese de Yakup buna izin ver-
miyor. Çünkü kalemin çıkardığı lekelere bayılıyor! 
Öyle ki kalemin kâğıda mürekkep lekesi bırakması-
na yardım etmek için kartuşunu çıkarıp kuvvetlice 
sıkıyor. Ve ortaya şahane resimler çıkıyor. Derken bir 
gün mavi bir çocuk çıkıveriyor mürekkep lekelerin-
den ve Yakup’un mavi mucizesi başlıyor. Buyurun siz 
de Mavi Mucize ile tanışın…  

Yazan: Elif Şahin Hamidi

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Mavi Mucize
Franziska Wolffheim

Resimleyen: Sabine Rixen
Türkçeleştiren:  

Olcay Mağden Ünal
Final Kültür Sanat Yayınları

38 sayfa

ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I Yakup’un mavi mucizesi…



2 | iyikitap

Edebiyat, hayatımızın en yaratıcı dönemi olan çocuklukta tanışılması gereken bir dünya. 
Çocuğun doğal hayal gücünü ateşleyen, onu hayatla tanıştıran yanıyla edebiyat, vazge-
çilmez bir durak. Gel gelelim, sıkıcı ders kitapları ve didaktik eserler yıllar yılı bu dura-
ğın pas geçilmesine sebep oldu. Son yıllarda çocuk edebiyatında gerek çeviri gerekse 
özgün kitaplarla temeli atılan emek ve özen dolu yapı, ülkede umut veren az sayıdaki 
gelişmeden biri. Şimdi yapı taşı, usta yazar Sabahattin Ali’nin 11-15 yaş grubu için yayın-
lanan bir kitabıyla daha da pekişti. 
Yapı Kredi Yayınları, genç okurla edebiyatı buluşturma açısından çok kıymetli bir adım 
atarak, Türkçe edebiyatın usta kalemi Sabahattin Ali’nin Üç Öykü isimli kitabını Doğan 
Kardeş serisinden genç okurlarla buluşturdu. Filiz Özdem’in yayına hazırladığı ve Sedat 
Girgin’in karakteristik çizimleriyle canlanan kitap, sadece çocuklar için değil, özellikle 
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Sabahattin Ali’nin gösterdiği toplumsal gerçekler, zaten başka türlüsünün mümkün 
olmadığını müjdeleyen hayaller gibidir. Yeter ki insan inansın. Bütün çocukların 
yüzünü güldürecek insancıl bir düzen için her dönemde mücadeleye değer…

Sabahattin Ali’den 
gerçekler ve hayaller Yazan: Karin Karakaşlı
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Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna ve İçimiz-
deki Şeytan romanlarıyla iz bırakan Sabahattin Ali’nin 
edebiyatına tutkun yetişkinler için de özel bir arma-
ğan niteliğinde. 
Toplumcu gerçekçi ve realist anlatımıyla tanınan 
Sabahattin Ali, “Arabalar Beş Kuruşa”, “Ayran” ve 
“Sırça Köşk” öykülerinde de bu yaklaşımından taviz 
vermeden, yoksul insanların küçük hayatlarına yö-
neltiyor bakışını. 

SOKAĞIN MÜCADELECİ ÇOCUKLARI
“Arabalar Beş Kuruşa” ve “Ayran” öykülerinde okul-
dan sonra annesiyle birlikte biraz para kazanmak 
umuduyla el yapımı oyuncak arabalar satan küçük 
satıcıyla ve kuş uçmaz kervan geçmez bir istasyonda 
aç kardeşlerine ekmek alabilmek için boyundan bü-
yük ayran güğümüyle hayat mücadelesi veren küçük 
Hasan’la tanışıyoruz. Memurluk ve öğretmenlik 
geçmişinden dolayı toplumun her kesimini yakın-
dan gözlemlemiş olan Sabahattin Ali, sınıf farkını 
iliklerine kadar hisseden bu çocukların, kimselerin 
aldırmadığı iç dünyalarında kopan fırtınaları getirip 
önümüze koyuveriyor. Her iki öyküde de bu çaresiz 
yalnızlık, isyan ettirici adaletsizlik karşısında onlarla 
birlikte üşürken buluyoruz kendimizi. 
“Arabalar Beş Kuruşa”da küçük satıcının bir okul ar-
kadaşıyla sohbetine ve arkadaşının annesinin horla-
yıcı muamelesine tanık oluyoruz. Ne de olsa kimileri 
için arkadaşlık da dengi dengine olmalı ve o denklik 
çoğu zaman parayla ölçülüyor. Ancak çocukların ve 
annelerinin hali tavrı kadar, köşesinde durdukları 
sokaktaki bir tuhafiye mağazasının tanımı çarpıyor 
beni. Yazar edebi ustalığını, bu tasvire koca bir dün-
ya hakikatini sığdırışıyla kanıtlıyor: “Bulundukları 
köşenin biraz ötesinde parlak vitrinli bir tuhafiye ma-
ğazası vardı. Büyük kristallerin arkasında türlü göz 
alıcı renklerde boyunbağları, şık tokalı kemerler, yün 
kazaklar, eldivenler ve daha birçok, insanlara lazım 
olan ve olmayan şeyler, geçenlerin yüzüne gülüyordu. 
Ana oğul bunların önünden geçerken, geçtikten sonra 
köşelerine yerleşirken, başlarını hiç çevirmemeye gay-
ret ederlerdi. Eğer sokağın çamurlu kaldırımlarına 
akseden ve orayı yer yer parlatan ışıklar da olmasa 
belki böyle bir mağazanın bulunduğunu bile fark et-
meyeceklerdi. Hâlbuki gelip geçenlerin çoğu, bilhassa 
çocuklar, bu parlak camekânların önünde durup, ora-
da bir köşeye, ustaca bir karmakarışıklık içinde yığıl-
mış oyuncaklara gözlerini dikiyorlar; sonra, mahzun 

bir tavırla yollarına koyulunca karşılarına çıkıveren 
tahta tekerlekli arabalara dudaklarını kıvırarak ve 
adeta hayallerinde vitrinden kalan güzel şekilleri 
bozuyormuş gibi canları sıkılarak bakıyorlardı.”
Ayrıntı ustası Sabahattin Ali, küçük Hasan’ın öy-
küsündeki tren istasyonunun ıssızlığında; kaderine 
terk edilmiş köylerin, kasabaların ve her sabah bir 
ölüm-kalım savaşına başlayan insanların durumunu 
anlatıyor gibidir: “İki tarafı çıplak dağlarla çevrilen 
bu upuzun ovanın tam orta yerinde yapayalnız duran 
ve etrafındaki yapraksız akasyalarla daha zavallı 
görünen bu soğuk bina, oraya rastgele atılmış bir taş 
parçasını andırıyordu. Günde iki defa geçen tren bile, 
ne diye bu manasız yerde duruyorum diye hayret 
eder gibiydi ve birkaç dakika durduktan sonra kalkar-
ken, çaldığı düdükte keyifli bir ıslık edası vardı.”

TOPLUMSAL BİR HİCİV MASALI
Kitabın son öyküsü “Sırça Köşk”teyse yazar, toplum-
sal eleştiri dozunu yükselterek, masal formatında, ka-
pitalist düzenin sömüren yanını hicvediyor. Masalın 
çalışmaktan haz etmeyen üç kafadarı, adeta sosyalist 
bir ütopya olarak çizilen bir şehri, sırça köşk kurma 
vaadiyle içten içe çökertir. Paylaşım ve adalet üzerine 
kurulu şehir, bir anda kerameti kendinden menkul 
bu köşkün büyüsüne kapılır. Oluk oluk para, yiyecek 
taşınan yer hesapta toplumun hizmetini görmektedir 
ama aslında hantal ve rüşvet yiyici bir bürokratik 
sömürü sisteminin odak noktası olmuştur. Yazar 
yine tasvir gücünü konuşturur: “Baştakiler doğuştan 
tembel oldukları, sonradan yanaşanlar da çalışmayı 
çoktan unuttukları için, kendilerini besleyenlere, buna 
karşılık bir şeyler borçlu olduklarını akıllarına bile 
getirmezler, yalnız birbirilerinin hizmetine bakarlar, 
memleketin halkına, bir köylünün inekleriyle köpekle-
rine baktığı kadar bile göz kulak olmazlarmış.”
İnsanların bu yapının kırılganlığını idrak anı yazarın 
umudunu simgeler. Sabahattin Ali’nin gösterdiği 
toplumsal gerçekler, zaten başka türlüsünün mümkün 
olmadığını müjdeleyen hayaller gibidir. Yeter ki insan 
inansın. Bütün çocukların yüzünü güldürecek insancıl 
bir düzen için her dönemde mücadeleye değer…

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği



4 | iyikitap
ÇO

CU
K 

KIT
AP

LIG
I

“Herkesin ait olduğu bir yer vardır.” Peki ya anneanneniz bir denizkızı gibi denizden 
çıkmışsa kendinizi nereye ait hissederdiniz? Nerelisin sorularına yanıtınız ne olurdu? 
Anneannenizin adımını attığı adayı mı yoksa çocukluğunuzun geçti kasabayı mı mem-
leketiniz sayardınız?
Ay’a Kulak Ver, denizden çıkan o büyükannenin, yıllar sonra torunu tarafından anlatılan 
hikâyesi. On iki yaşlarında, kollarında oyuncak bir ayı ve bir battaniyeyle, bir adada tek 
başına bulunan kimliksiz bir kızın yani Lucy’nin, savaşın iki azılı cephesinin ortasında 
tarafsız bırakılıp bırakılmayacağının hikâyesi. Bu hikâyeyi kaleme alansa, Savaş Atı ve 
Kayıp Zamanlar gibi filme uyarlanan romanların ödüllü yazarı Michael Morpurgo. Mor-
purgo’nun “en kişisel hikâyem” diye tanımladığı bu romanında, haliyle yazarın en sevdi-
ği temalar bir araya geliyor. I. Dünya Savaşının gölgesinde bir balıkçı kasabasında geçen 
roman, devlet politikalarının dört tarafı denizlerle çevrili bir adayı bile, fiziksel olmasa 

da manevi olarak nasıl yıkıp geçtiğini gözler önüne seriyor.
Yerlerden İngiltere’nin güneybatısındaki Scilly Adaları, yıllardan 1914’tür. Sa-
vaşın etkileri bu adalardan birinde yaşayan küçük bir balıkçı kasabasına değin 
ulaşır. Bu küçük topluluk bile ağır kayıplar vermiştir ve hemen hemen herkes, 
artık savaşın hemen bitmeyeceğini kabullenmiştir. Bu adada yaşayan Alfie’nin 
hayatı, okulu ve babasıyla çıktığı balık avları arasında geçer. Her zamanki 
gibi balık tutmak için denize açıldığında hiç beklemediği bir şey bulur. Issız 
adalardan birinde, bir deri bir kemik kalmış bir kız çocuğu aç susuz beklemek-
tedir. On iki yaşlarındaki bu kızın ağzından dökülen tek kelime Lucy olunca, 
insanlar ona bu şekilde seslenmeye başlarlar. Alfie’nin ailesinin yanında kalan 
kızın ağzından uzun süre başka hiçbir şey çıkmayınca hakkında söylentiler 
yayılmaya başlar. Lucy’nin kimliği hakkında yakıcı tartışmalar döner. Savaş 
döneminde kayıplar öyle büyüktür ve müttefik olmayan ülkelere karşı gelişti-
rilen politikalar öyle canavarlaştırıcıdır ki toplumdaki her farklılık düşmanlık 
olarak algılanır; kendilerine benzemeyen ise düşman. Böylece Lucy’nin İngiliz 
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Kutuplaştırıcı siyasal anlayışlar çocukları, gençleri olduğu gibi dilimizi, algımızı 
ve kavrayışımızı da etkiliyor. Bizi korkuya iten bu anlayışlardan sıyrılmaya her 
zamankinden çok ihtiyacımız var.

Mozart 
   evrenseldİr!

Yazan: Tuğçe Akyüz



mi yoksa Alman mı olduğu 
tartışılmaya başlanır. 
Ancak Alfie ve ailesi, 
ada halkının ötekileş-
tirici yaklaşımına, 
sevginin sağaltıcı gü-
cüyle karşılık verir. 
Lucy’yi aileden biri 
sayarak konuşması 
için ellerinden gele-
ni yaparlar. Zamanla 
Lucy’nin yetenekleri 
de ortaya çıkar... Kız 
konuşmaz fakat piyano-
da mükemmel Mozart bes-
teleri çalabilmektedir. Adada 
sürdürdüğü sıcak aile yaşamı 
anılarını geri kazanmasına yardımcı 
olur. Annesiyle birlikte Amerika’dan İn-
giltere’ye giden bir yolcu gemisini hatırlar. Gemideki 
kocaman salonu ve piyanoyu... Bu yolcu gemisinin 
adı olan Lusitania’nın kısaltması Lusy kelimesi ise 
geçmişinin anahtarıdır.
Adadaki hayat, Alfie’nin anlatımı ve ada doktorunun 
günlüğüne yazdığı notlarla; bir genç bir de yetişki-
nin gözlerinden aktarılıyor. Özellikle doktorun not-
larında “okumuş” birinin dışarıdan baktığı ada top-
luluğunun kısırdöngülerini, korkuyla saldırganlaşan 
ilkel tepkilerini rahatça okuyabiliyoruz. Bu yönüyle 
kitapta yetişkinler tarafından keşfedilmeyi bekleyen 
pek çok alt-metin de yatıyor. Alfie’nin ailesi kom-
şularının giderek artan baskılarını savuşturmaya 
çalışırken, bir yandan başka bir “ötekiye” destek olu-
yorlar. Bu kişi Alfie’nin dayısı Billy’den başkası değil. 
Billy Dayı, yazarın kitaplarında sıkça kullanmayı 
sevdiği, tekrar eden karakteri. Toplumun olağan 
düzeninden uzakta yaşayan bu karakter kimi zaman 
gizemli bir yabancı, kimi zaman delirdiği rivayet edi-
len bir kuşçu oluyor. Billy Dayı ise eşini ve çocuğunu 
kaybettikten sonra deli yaftası yapıştırılarak hastane-
ye yatırılan biri. Artık, günlerini teknesiyle uğraşarak 
geçiriyor. Bu teknenin adı ise Hispaniola.
Robert Louis Stevenson’ın Define Adası kitabını 
okuyanların aklında Hispaniola adındaki gemi, 
korsanlar ve “içinde kadın geçmeyen” müthiş bir 
macera kalmıştır mutlaka. Morpurgo’nun Billy Dayı 
karakterinin teknesine bu adı vermesi de tesadüf 

olmasa gerek. Nasıl ki Defi-
ne Adası bizi Uzun John 

Silver hakkında bir yar-
gıdan ötekine sürüklü-
yorsa, Ay’a Kulak Ver 
de kimin dost kimin 
düşman olduğunu 
sıkça sorduruyor. De-
fine Adası’nda Uzun 
John Silver gözleri-
mizin önünde tehlike-

li bir korsandan, Jim’e 
bakan düşünceli bir 

insana dönüştükçe ada 
halkı da Almanları bir dev-

let propagandasının parçası 
canavarlar olarak değil, kendile-

ri gibi etten kemikten insanlar ola-
rak görmeye başlıyor. Kahramanlaştırma 

ve canavarlaştırmanın en siyah-beyaz halinin yaşan-
dığı yıllardayız malum. Bu yüzden nesnelleştirme 
yerine insan-dışılaştırma halkı doğrudan etkiliyor. 2. 
Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Yahudilere bakış 
açısı, Ruanda katliamı sırasında Hutuların Tutsileri 
“böcek” olarak etiketlemeleri, hatta köle sahiplerinin 
yıllarca kölelerini insan-altı bir sınıfa koymaları da 
aynı zihnin ürünü. Morpurgo bu romanıyla yine o 
insan elinden çıkma duvarları kaldırmaya yardımcı 
olmayı hedefliyor.
Kutuplaştırıcı siyasal anlayışlar çocukları, gençleri 
olduğu gibi dilimizi, algımızı ve kavrayışımızı da 
etkiliyor. Bizi korkuya iten bu anlayışlardan sıyrılma-
ya her zamankinden çok ihtiyacımız var. Gençlere 
dünyayı kalıplaşmış nitelikleriyle tarif etmek yerine 
bizi bizi yapan doğal farklılıkların birleştirici yönü-
nü anlatan kitaplar bu nedenle önemli. Toplumda 
iletişim ve çözüm yolları aramak, bizi sorumluluk 
almaya sevk eden adımlar atmak, kalıcı bir barış inşa 
etme umuduna tutunmak için tek yol gibi duruyor. 
Yoksa kendimize sormalıyız: Mozart’ı dinlediğimizde 
aklımıza ilk gelen nereli olduğuysa, kulağımız ger-
çekten müzikte mi acaba?

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Redaksiyonun titizliği
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Mutlu Tavşanlar, gerçeğin bir tane olmadığını, herkesin 
farklı gerçekler yaşadığını anlatan, enfes bir kitap.

Bir olayı iki kişiden dinleyip şaşırdığımız çok 
olmuştur. Çünkü o iki kişi, o kadar farklı şeyler 
anlatır ki kime ve neye inanacağınızı bilemezsiniz. 
İçlerinden birinin durumu abarttığını, hatta hadi 
itiraf edelim, biraz da “uydurduğunu” düşündüğü-
müz bile olur. Mutlu Tavşanlar, işte o “uydurma” 
sandığımız şeyin, aslında herkesin kendi gerçeği 
olduğunu öyle güzel anlatıyor ki biraz daha büyü-
yüp olgunlaşacaktır kitabı okuyan yetişkinler bile.
SİNİR KÜPÜ FIRÇATÜY
Küçük bir köyde ressam olarak yaşıyor Pablo 
Fırçatüy. Bir gün şahane bir resim çalışmasının 
ardından bahçedeki maydanozları toplamaya 
gittiğinde ise kıyamet kopuveriyor. Maydanozlar 
kayıp! Polise gitse, maydanozlarım çalınmış mı 
diyecek? Gülüp geçerler! Bu yüzden iş başa düşü-
yor ve bir dedektif misali olayı araştırmaya koyu-
luyor. Önce toprakta bir delik buluyor. Bu deliğin 
hangi hayvana ait olduğunu düşünürken ve may-
danozsuz salatasını yerken tavşana rastlıyor. Ona 

sorsanız bu tavşan pek bir 
edepsiz! Adeta Pablo’yla 
dalga geçiyor çünkü. Eh, 
bunu gören Pablo da boş 
durmuyor. Tavşana haddini 
bildiriyor; çöp kutusunu 
yuvasına boşaltıyor.
Hikâyenin devamında, 
Pablo’nun öfkesini kontrol 
edemediğini fark ediyoruz. 
Kuşların sesine bile taham-
mül edemez, bir türlü resim 

yapamaz hale geliyor. Uyku-
suzluk ve tavşanın “hadsizli-
ği” onu daha da hırçınlaştı-
rıyor. Ne zaman ki tavşanın 
evine su borusuyla su  

Yazan: Gökçe Gökçeer
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basıyor, oturup göl resmini yapabiliyor huzur içinde.
Bitti sanmayın, dinamitle yuvasını patlatacak kadar 
ileri gidiyor, sinirden deliye dönen ressam Pablo. 
Bahçesi de havaya uçuyor tabii ve Pablo artık resim 
yapamıyor. Tuvali günler geceler boyu bembeyaz 
duruyor. Ve işin daha da trajikomik yanı, bahçesi ay-
lar sonra maydanozla doluyor. Tek başına bir adam, 
bunca maydanozu ne yapsın? Bahçesini kiraya veri-
yor. Sonra çıkıp geliyor tavşan bir gün… Ama nasıl?
BARIŞSEVER TAVŞAN TUKUR
Avcılardan kaçarken yolu bahçeye düşen tavşanın 
hikâyesi de burada başlıyor. Açlıktan yediği may-
danozların başına neler açacağını elbette henüz 
bilmiyor. Bir de onun ağzından dinliyoruz tüm bu 
yaşananları. Pablo’nun yuvasından içeri döktüğü 
çöpleri, bütün gece şakıyan kuşları, evini basan suyu, 
dikenli telleri ve bahçeden çekip gitmesi için etrafa 
saçılan saç yığınlarını… Hepsini sevgiyle ve iyilikle 
karşılıyor. Öyle saf ve iyi kalpli ki Tavşan Tukur, can-
lanıp çıkıverse kitaptan, sarılacağım ona. Kitapta da 
dediği gibi, bu tavşan doğuştan bir barışsever!
Kitabın sonunda dostluk ve barış kazanıyor elbette. 
Hem de her iki hikâyede de… Sürpriz şekilde çıkıp 
gelen aşk da güzel bir sos oluyor, leziz mi leziz! Kah-
kaha ve gözyaşının ustalıkla buluşturulduğu bir me-
tin Mutlu Tavşanlar. Muazzam çizimler ve başarılı 
çeviri ise, metnin gücüne güç katıyor. 
Öfkenin ve savaşın kimseye bir faydası olmadığını 
tavşanlar bile biliyorken, bir umut, belki biz de payı-
mızı alırız kitaptan…

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Mutlu Tavşanlar
Marie Nimier

Resimleyen:  
Béatrice Rodriguez

Türkçeleştiren:  
Çiğdem Şehsuvaroğlu

Redhouse Kidz, 64 sayfa

Madalyonun iki yüzü



Nefis müziklerle 
keyifli bir Türkiye yolculuğuna 

hazır mısınız?
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İstanbul’un mücevheri Kapalıçarşı’yı ilk keşfetti-
ğim gün, dün gibi aklımda. Renkler, sesler ve ko-
kular dünyasında kaybolup gitmiş, kelimenin tam 
anlamıyla büyülenmiştim. Ağzı bir karış açık, elini 
sıkı sıkı tutan babaannesinden kaçıp dar, masalsı 
sokaklarda kaybolmak isteyen, çevresindeki bin 
bir tuhaf şeye bakarken durmadan yere kapakla-
nan küçük kız çocuğunu, şimdi bile görebiliyorum.
İspanyol yazar Rocio Bonilla da aşağı yukarı aynı 
zamanlarda, kendi Kapalıçarşı’sında benzer bir 
yolculuğa çıkmış olmalı. Yoksa bir insan, “Renkler, 
en az yaşamın kendisi kadar özneldir” cümlesini 
nasıl kurabilir ki?*
Yazarın son çalışması, Öpücük Ne Renktir? ’in 
Türkçesi, Günışığı Yayınlarından çıkmış. Kapa-
lıçarşı kadar komik, tuhaf, renkli, bir tür hikâyeli 
resim defteri de dense yersiz olmaz. Sadece özgün 
ve sevimli desenleri yüzünden değil, bir resim def-
teri formatında kitaplaştırıldığı için de.
Ama güzelim desenlere kapılıp kitabın kahramanı 
Monica ya da herkesin çağırdığı şekliyle Minimo-
ni’ye haksızlık etmemek gerek. Bonilla’nın yeğe-
ninden esinlenerek yarattığı karakter, sahici bir 

çocuk. Sebze yemekten 
hiç hoşlanmıyor mesela 
-bakınız çocukluğunuz, 
çocuklarınız-. Karanlığı 
ve canavarları çağrış-
tırdığı için siyahtan 
hoşlanmıyor ama filler 
ve gergedanların rengi 
griyi, onlar kadar komik 
bulabiliyor. Lezzetli kek-
lerin rengi pembeyi sevi-
yor, buna karşın bu renk-

Minimoni, günün birinde hiç öpücük resmi yapmadığını fark ettiğinde başlıyor hikâye. 
Sahi, öpücük ne renktir?

le simgelenen periler ve prenseslerle başı hoş değil. 
Kırlangıçlar, bisikletini rüzgâr gibi sürmek daha çok 
ilgisini çekiyor. Belli ki kimse ona şimdiden gelenek-
sel rol modelleri dayatmamış. Ne şanslı!
Ve tabii kitabın da konusunu oluşturan tutkusu; re-
sim yapmak… Minimoni, günün birinde hiç öpücük 
resmi yapmadığını fark ettiğinde başlıyor hikâye. 
Öpücük ne renktir? Renkler mi duygularımıza denk 
gelir, biz mi onlara çağrıştırdıkları üzerinden anlam 
yükleriz? Minimoni hiç aynı fikirde değil, ama mavi, 
hüznün rengi midir misal? Kırmızı, neden öfkeyi 
çağırır? Ya sarı? Tatlı mı, keskin mi?
Minimoni’nin tüm bunlara ilişkin kendi fikri ve duy-
guları var. Öğrendikleri ve itiraz ettikleri; deneyimle-
dikleri ve içgörüyle anladıkları… Hizaya sokulmadan 
önce bütün çocukların sahip olduğu zenginliği, tüm 
coşkusu ve enerjisiyle ortaya koyarken o, biz, kitabı 
çocuğuna okuyan yetişkinlere de hızlı büyüsünler 
diye çiçeklere güzel sözler söylemeyi, havai fişekleri, 
penguenleri, büyülü sonbahar ormanlarını, ayçiçek-
lerini hatırlatıyor.  
Öpücük Ne Renktir? renkler, resimler, çağrıştırdık-
ları, duygular, kavramlar ve anlamlar üzerine, eğ-
lenceli, ritmi yüksek, okuması ve “bakması” keyifli 
bir kitap, bir “resim defteri”. Başarılı çizimlere ders 
vermeyen, parmak sallamayan bir dil, iyi çeviri, doğ-
ru seçilmiş yazı fontları eşlik ediyor. Ödülü de var. 
Daha ne olsun?  
(*) Röportaj, Halil Türkden, Arka Kapak

Yazan: Alev Karakartal

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
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Rocio Bonilla
Türkçeleştiren: Müren Beykan

Günışığı Kitaplığı, 32 sayfa
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Rengine iyi bak





“Körebe oyununu her zaman Işık kazanır. Müzik 
oyunlarını da o kazanır. Piyano çaldığında notalar 
parmaklarının ucunda dans eder. Şarkılarıyla 
dünya rengârenk olur. Tüm sesler dostudur.”

Seslerin Perisi Işık, görme engelli bir kız çocuğu 
olan Işık’ın dünyasını -onun durumundan okuyu-
cuya alenen bahsetmeden- güçlü metafor ve be-
timlemelerle bizlere aktaran sımsıcak, resimli bir 
empati kitabı. 
Kitabın ilk yarısında, Işık’ı, anlatıcının verdiği şi-
irsel ipuçlarını takip ederek yavaş yavaş tanımaya 
başlıyoruz. Işık’ın sesler yoluyla yaptığı tanım-
lamalar, hoşlandığı şeyler ve özel becerileri de 
burada karşımıza çıkıyor. Görme engelli olduğunu 
çözmeye başladığımız noktada olay örgüsü deği-
şiveriyor. Okulun zorba öğrencisi Bela Metin ve 
ekibi, Işık’a çelme takarak yere düşürüyor. Olanla-
rı öğrenen Işık’ın öğretmeni, sınıfta çocuklar için 
bir oyun kurguluyor. Görme engelli olmanın ne 
demek olduğunu tüm çocukların hissetmelerine 

aracılık edecek olan bu 
oyun bittiğinde ise “Bela 
Metin ve arkadaşları zorluk-
ları kavrayıp Işık’la arkadaş 
olabilecekler mi?” sorusu-
nun cevabını öğreniyoruz. 
Işık, anne ve babası, kar-
deşi, zorba arkadaşları ve 
öğretmeninden oluşan ka-
rakterler dizisinde, aynı za-
manda hikâyenin anlatıcısı 

da olan Işık’ın kardeşi duy-
gusal olarak oldukça öne 
çıkıp okuyucunun gözdesi 
haline geliyor. Kardeşinin, 

Yazan: Hasret Özdemir Gülbay
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Işık’ın becerilerini aktarma biçimi öyle içtenlik ve 
yüceltme dolu ki bu yönüyle sevginin gücü ve pozitif 
bakış açısının bir insanı nasıl parlatabileceğini bize 
açıkça gösteriyor. Işık her şeyi başarabilen, Işık peri, 
Işık güneş, Işık gökyüzü... Neden olmasın ki?
Seslerin Perisi Işık, engelliliğin yardıma muhtaç-
lıkla yan yana anıldığı ve toplumsal önyargıları 
besleyecek biçimde acıma duygusu ile anlatıldığı 
pek çok çocuk kitabından çok farklı. Işık’ın güçlü 
yönlerini hayranlıkla anlatması ve onu anlamaya 
çalışması bakımından diğerlerinden kolayca ayrı-
lıyor. Öykünün bizi çok şaşırtmayan kurgusunun 
eksik yönlerini ise edebi dili, oyunbaz cümleleri ve 
Effie Lada’nın hikâyeye ustalıkla eşlik eden çizim-
leri dengeliyor. Kitap, okuyucuyu Işık’ın dünyasına 
geçip onunla aynı yerde durmaya; sesler, kokular ve 
duyular aracılığıyla dünyayı algılamaya-deneyimle-
meye davet ediyor. Bu yönüyle de engelli bireylerle 
duygudaşlık yapmasını istediğiniz çocuklarınıza 
okuyabileceğiniz kıymetli bir rehber kitap olmayı 
hak ediyor. 
Yota K. Alexandrou’nun ithaf cümlesinde söylediği 
gibi; zorluklarımızı neşeye dönüştürebilmek ve ken-
di yöntemlerimizle yaşamın güzel yollarını keşfede-
bilmek dileğiyle...

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Seslerin Perisi Işık
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Resimleyen: Effie Lada
Türkçeleştiren: Seda Kostik

Kuraldışı Yayıncılık, 32 sayfa
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MACERA VE EĞLENCE DOLU SERİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR!

Cemcan, tatilde de bilimsel çalışmalarına ara vermiyor; 
mikroskobuyla havuz suyunu inceliyor, karpuz profesörü unvanı alıyor, 

yaz olimpiyatlarına katılıyor. Tabii, birazcık da rezil oluyor! 
Çocuklar, Bilim Tatil Dinlemez kitabını da çok sevecekler!  

9 yaş 

ve üzeri
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“Don”un dünya için 
bu kadar önemli 
olduğunu bilmezdim. 
Hatta ne dünyası, 
uzaylılar için bile!

Bazı kitaplar yalnızca ezber bozdukları için bile keyif verebilir sanırım. Söz konusu 
çocuk kitapları olunca, özellikle yetişkin zihinlerimizi ve hayatın direttiği bilgilerle 
şekillenen ezbere dünyamızı sarsmaları bizim için en keyiflisi. Bu kadar çok cümle 
kurdum zira “yeterince” yetişkin biri olarak, elimdeki üç kitabın başlığında geçen 
“don” kelimesini okudukça, oturduğum yerde kıkırdayıp duruyorum: Uzaylılar Don 
Sever, Korsanlar Don Sever, Uzaylılar Dinodon Sever. Şu an siz de kıkırdıyorsanız 
doğru noktadayız demektir. Bu durumda tertemiz zihinlerin keyif verici kahkahaları 
için hazır olabiliriz. 
“Don”un dünya için bu kadar önemli olduğunu bilmezdim. Hatta ne dünyası, uzay-
lılar için bile! Her modelden dona bayılan uzaylılar için en hüzünlü olanı uzayda 
don olmaması. Uzaylıların neden dünyaya geldiğini ya da gelebileceğini merak 
etmez misiniz? Alın size bir sebep: Don! Onlar, askılardaki donlarınızın hırsızları 

ve başka da bir dertleri yok. 
Özellikle de büyükannelerin 
paçalı donları; hani puantiyeli 
olanlardan! Donlarla oyun 
oynamak, içine en fazla kaç 
uzaylı girecek yarışları yapmak 
en büyük eğlenceleri.
Sadece onlar değil elbette, bir 
de korsanlar var. Üstelik Altın 
Don heykelinin peşinde onlar. 
Efsane Altın Don, diğer don 
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sever korsanlar tarafından çalınınca başlar macera. 
Sonunda rakiplerinin donları ayaklarına dolanınca, 
kahramanlarımız kurtulup ele geçirirler hazineyi. 
Peki ya uzaylılar yine bir gün don bulmak, daha doğ-
rusu yürütmek için dünyaya geldiğinde dinozorlarla 
karşılaşırlarsa? Evet, bunlar da don sever dinozorlar. 
Onları ortalıkta görmememizin nedeniyse donlarını 
kaptırmanın endişesi. Sonunda uzaylılarla anlaşıp 
kendilerine yeni bir “dünya” bulurlar. Don severlerle 
dolu uzaylıların yanına, yani uzayın en “dondastik” 
gezegenine taşınırlar. İşte bu! Artık uzaylıların dünya-
ya ne için geldiğini ve yaşadığımız dönemde neden 
dinozor olmadığını biliyoruz. -Yani aslında varlar!-
Elbette böylesine neşeli bir hayal gücü, eşlikçi çizim-
leri olmasaydı bu kadar etkili olmazdı. Ben Cort’un 
capcanlı renkleriyle çizgilerine yansıttığı rengârenk 
donlar, dinozorlara binen uzaylılar, her karakterin 
üzerinde kendini yansıtan donların olması -ben en 
çok köpekbalıklarına yakıştırdım-, sayfaların her 
noktasında bizi gülümsetiyor. Sevimli karakterler ve 
detaylı çizimleri de cabası. 
Genelde çocuklarla ilgili kitap okurken birkaç şeye 
dikkat ederim; hayal dünyasının ne kadar geniş ol-
duğuna, satır aralarına / hikâye içlerine yedirilmiş 
mesajlara, elbette varsa çizimlere ve ne kadar etkili 
olduğuna. Çocuk kitaplarının kendinden gelen ne-
şeli tonu nedeniyle “eğlenceli” olma kriteri, dikkat 
öğelerim içinde çok fazla yer almamış sanırım.
Öte yandan elimizdeki kitaplara bakıp, mesajlarının 
olmadığını söylemek haksızlık olur belki de. Zira “ta-
bulaştırılmış” kelimelerle dalga geçmek, belki bunu 
okumak isteyecek yetişkinlere ders olur. Neresinden 
bakarsanız bakın, dona don demek de marifet. Hoş, 
Claire Freedman’a “peki neden don?”, diye sorsak 
sanırım “Neden olmasın? Epey eğlenceli”, derdi.  
Son olarak sanırım çeviri yaparken en büyük han-
dikaplardan biri kafiyeli metinlerdir. Hele ki alışıl-
madık ve neşeli kelimeler içeriyorlarsa... Bu yüzden 
“dondastik” kelimesi için çevirmen Sima Özkan Yıl-
dırım’a kahkahalarımı gönderiyorum. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi
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Gregory Funaro, hem yetişkinler hem de çocuklar için romanlar kaleme alan bir yazar. 
Alistair Grim’in Tuhaflıklar Müzesi adlı fantastik romanında da 10 yaş ve üzerindeki mace-
ra sever okurlarına sesleniyor. Bu kitap aslında bir serinin ilk kitabı olma özelliğini taşıyor 
ve devam kitabının Türkçesi ile de büyük ihtimalle yakın bir zamanda karşılaşacağız.
Gizemli bir öyküye sahne olan romanda, kendi yaşını bilmeyen ama aşağı yukarı 12 ya-
şında olduğunu tahmin eden kahramanımız Grubb’ın doğaüstü serüvenlerine tanık olu-
yoruz. Bildiğimiz dünya ile var olup olmadığını bilmediğimiz fantastik diyarlar arasında 
kaldığı gibi, iyilik ve kötülük arasındaki bir kapışmanın da ortasında kalan Grubb, as-
lında sıradan bir karakter. Gerçek ailesini hatırlamayan, küçüklüğünde Bay Smears adlı 
bir baca temizlikçisinin yanında yaşayan Grubb, mesleğini Bay Smears’tan öğreniyor. 
Günün birinde kendini Bay Grim adlı garip bir adamın “Tuhaflıklar Müzesi” dediği bir 
yerde buluyor. Bu fantastik mekândaki cisimlere de “Tuhafgil” adının verildiğini öğreni-
yor. Tabii bu cisimlerin bazılarının “canlı” olduğunu da eklemek gerek, örneğin öykünün 

önemli rollerinden birini üstlenen, konuşan cep saati Bay McClintock gibi…
Romanın ilk çeyreğinde Grubb’ın geçmişini öğrenip, Tuhaflıklar Müzesinin 
nasıl bir yer olduğunu çözme çabasının öyküsünü dinliyoruz. Bu bölümlerde 
yazar Funaro’nun kurgusundaki akıcılık göze çarpıyor. Bizi fantastik bir dün-
yanın içine sokacağının işaretlerini görmeye başlamamızdan hemen sonra 
macera hız kazanıyor ve birbiri ardına karşımıza çıkan yeni ve tuhaf karak-
terlerle birlikte, Grubb’ın yeni dünyasındaki yeni dostları ve tabii ki yeni düş-
manları da görmeye başlıyoruz.
Grubb bu romanın başkahramanı ama esere ismini veren Bay Grim’in de 
özellikle kitabın sonunda öğrendiğimiz dokunaklı öyküsüyle en az Grubb 
kadar başrole soyunduğunu görüyoruz. Tuhaflıklar Müzesinin mucidi Bay 
Grim’in bir nevi büyücü olduğunu söyleyebiliriz ama o aynı zamanda define 
avcısı ve antika koleksiyoncusu olarak da tanınıyor. Elbette romanın kötü 
karakteri Prens Karagölge’nin de Grubb ve Bay Grim kadar etkileyici bir payı 
var öyküde. Bölümler ilerledikçe her türden fantastik varlıkla tanışıyoruz; 
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     rubb, on iki yaşlarında bir baca temizleyicisi çırağı. 
Asıl yaşını ne kendisi ne de yanlarında kaldığı Smears ailesi biliyor. 
Emin olduğu tek gerçek ise kızdırmaktan çok korktuğu patronunun 
emirlerini yerine getirmesi gerektiği. Bir de bacalara sığması için fazla 
yemek yememeli…

Ve bir gün, yaptığı bir hata sayesinde tüm hayatı değişiyor! 

Bay Smears’ın gazabından kaçmak için karşısına çıkan iri, siyah 
sandığa saklanıveriyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor… 
Sandığın at arabasına konduğunu, yola çıktıklarını anlıyor. 

Sonra bir havalanma hissi… Cesaretini toplayarak sandığın kapağını 
açıp da havada süzüldüklerini görünce nefesi kesiliyor!

Oysa bu daha başlangıç…

Alistair Grim’in Tuhaflıklar Müzesi’nde onu neler bekliyor neler!

G

Yazan: Yankı Enki

Kitabın sonuna geldiğimizde asıl öykünün, belki de 
roman bittikten sonra aklımızda kalacak öykünün, 
Grubb ve Bay Grim arasındaki ilişkide çözüldüğünü 
görüyoruz. 

Tuhafgiller arasinda 
siradan bir kahraman



troller, ejderler, periler, Japon efsanelerinden fırlamış 
savaşçılar, “Felaket Köpekleri” denilen tazılar, meka-
nik eşekarıları, dev kuşlar, diriltilmiş askerler, uçan 
atlar, goblinler ve bir de Güve Adam… İşte bu var-
lıklar “tuhafgil” adı verilen sınıfa giriyor ve bazıları 
Bay Grim’in Tuhaflıklar Müzesinde, bazıları da Bay 
Grim’in baş düşmanı Prens Karagölge’nin şatosunda 
karşımıza çıkıyor. Görüldüğü gibi bu romanda, bir-
çok fantastik eserde olduğu gibi çok fazla karakter 
var ve yazar Funaro da bunun üstesinden gelmek 
için tüm karakterlerin yer aldığı, özelliklerinin not 
edildiği ayrı bir liste bölümü eklemiş kitabın arkası-
na. Yine de bu tuhaf kalabalığın Grubb’ın serüvenini 
renklendirmekten öteye gitmediğini belirtebiliriz. 
Kitabın sonuna geldiğimizde asıl öykünün, belki de 
roman bittikten sonra aklımızda kalacak öykünün, 
Grubb ve Bay Grim arasındaki ilişkide çözüldüğünü 
görüyoruz. Tuhafgiller, fantastik edebiyatın zen-
ginliğine bir örnek olarak görülebilir elbette, ama 
Funaro’nun arka planda bir nevi aile öyküsü anlattığı 
bu roman için fantastik edebiyatın olanaklarını kul-
lanması, romanın değeri açısından daha önemli bir 
unsur. Bu yüzden “tuhafgil” adı verilen varlıklar te-
ferruat olarak kalırken Grubb ve Bay Grim’in ilişkisi 
asıl mesele olarak yüzeye çıkıyor.
Grubb, annesi ve babasını tanımayan, gerçek dün-
yaya nerede, nasıl ve ne zaman geldiğini bilmeyen 
bir kahraman olsa da diğer dünyaların kapıları 
aralandıkça o da kendi kimliğini çözmeye başlıyor. 
Özellikle final bölümünde fantastik dünyaların ona 
öğrettikleri, gerçek dünyanın öğrettiklerinden daha 
değerli hale geliyor. Bir yandan Grubb’ın kendi geç-
mişini çözmesi söz konusuyken, diğer yandan Bay 
Grim’in gizemli geçmişini ve buna bağlı olarak Bay 
Grim’in Tuhaflıklar Müzesinin kuruluşundaki trajik 
sırrı da öğreniyoruz. Anlıyoruz ki yaşam ve ölümün, 
çaresizliğin ve umudun birbirinin içine geçmesiyle, 
özellikle de sevgi dediğimiz o gerçek ama fantastik 
kavramla da ilgili bu öykü. Ne de olsa, tam da ro-
manda dile getirildiği gibi, “Sevgi en güçlü tuhafgil, 
öyle değil mi?”

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

@abmyayinlari  @abmyayınevi
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Bay Jaromir, esasında üstün yetenekleriyle 
pek çoklarının aklını uçuracak dedektiflik 
marifetleri sergileyen Lord Huber’in asistanıdır. 
Ancak o, alışılmadık ve beklenmedik bir şekilde 
insan değil, bir köpektir.

Tam da sihirli, gizemli ya da bol şakalı oyunlar kurmayı seven okullu çocuklara 
hitap eden bir kitap, Bay Jaromir ve Usta Hırsız-Bir Dedektiflik Hikâyesi. Üstelik 
tek bir seferde birçok şeyi birden yapan, sürprizli ve kesinlikle “kıvrak” bir kitap. 
Can Yayınları, yazarın daha önce de aynı seriden Bay Jaromir ve Çalınan Elmas-
lar isimli kitabını yayımlamıştı. -Kitapları pek çok dile çevrilmiş, ödüllü bir yazar 
olan Heinz Janisch, artık Türkiyeli okurun da aşina olduğu bir isim; Bay Jaro-
mir’in serüvenlerinden başka, Türkçede yayımlanmış kitapları mevcut.-
Polisiye seriye ismini veren Bay Jaromir, esasında üstün yetenekleriyle pek 
çoklarının aklını uçuracak dedektiflik marifetleri sergileyen Lord Huber’in asis-
tanıdır. Ancak o, alışılmadık ve beklenmedik bir şekilde insan değil, bir köpektir. 
Bay Jaromir’in becerilerini ve sorumluluklarını fark eder etmez, onun sadece 
bir yoldaş, bir arkadaş değil, sahiden de bir asistan olduğunu siz de kabul ede-
ceksiniz. Ve Bay Jaromir’in aslında bir köpek oluşunu tuhaf bulmayacaksınız. 
Heinz Janisch, Jaromir’de öylesine sevimli ve inandırıcı bir karakter yaratmış ki 
hikâyenin sadece iki yerinde onun köpek oluşunu yadırgadım. Bir, Lord Huber 
tarafından kucakta taşındığında -ki bunu Bay Jaromir de yadırgamıştı- ve bir 
de bir oda dolusu insana suç kanıtını gösterirken havladığında. Havlamaya Bay 
Jaromir’in tepkisi olmuyor, elbette…
Bir hikâye aynı anda birçok şeyi yapmayı başardığında, onu nereden anlatmak 
gerektiğine karar veremiyor insan. Ama söz hazır havlamaya, yani bir anlamda 
dile gelmişken belki kitabın İngilizce olarak yazılmış diyaloglarından söz edile-
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Bir tuhaf dedektiflik 
hikâyesi
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bilir. Hikâyenin en başından sonuna kadar, 
Bay Jaromir ve Lord Huber’in sohbetlerine 
karışan İngilizce ifadelerle karşılaşıyoruz. 
Bunlar, İngilizce öğrenmeye çalışan, Yeni 
Başlayanlar İçin İngilizce kitabını görev 
başındayken bile elinden düşürmeyen 
ve hatta her gün düzenli olarak Daily Te-
legraph okuyan Bay Jaromir’in gündelik 
hayat içindeki alıştırmaları. Öğrendiği 
bir cümleyi kullanabilmek için uygun bir 
boşluk bulduğunda asla 
kaçırmıyor. “Ready to take 
off” diyor mesela ve sonra 
da “uzun zamandır bu sözü kullanabileceği bir fırsat 
kolluyordu” cümlesi geliyor. -Yeri zamanı gelince öğ-
renmiş olduğunuz bir kelimeyi / cümleyi kullanmak 
eğlencelidir, yazarın alttan alta aktardığı fikir bu.-
Kitap, dokuz yaş ve üstü için yazılmış. Yani yazar 
bilerek küçük bir kapı açmış; İngilizce öğrenen ço-
cuklara hem de edebi bir metin içine doğallıkla ve 
ustalıkla dağıtarak diyaloglar yerleştirmiş. 
Bu dil eğitimi yaklaşımını, okurken özellikle dikkat 
isteyen bir janr içinde kullanarak ikinci bir iş yapmış 
yazar. Yani çocuk okur aynı anda iki dille karşılaşma-
nın şaşkınlığı ve heyecanını yaşarken diğer yanda 
da dedektifin bulduğunu ima ettiği ipuçlarını takip 
edebilmeli. Hemen belirteyim, Janisch öyle kolayca 
çözülüverecek bir hikâye kurmamış, merak dozunu 
son ana kadar korumayı başarmış. Gayet zekice kur-
gulanmış, okurunu hafife almayan bir hikâye, özetle. 
Kitaba “kıvrak” dememin üçüncü sebebi, hikâyeye 
bol miktarda tarihi anekdot ve bilgi eklenmiş olması. 
Şöyle ki Lord Huber ve Bay Jaromir, bir tablo hırsız-
lığı nedeniyle Viyana’ya gelmişlerdir. Viyana Sanat 
Tarihi Müzesinden çalınan Çocukların Oyunları 
isimli tablonun ve tabii usta hırsızın peşindedirler. 
Ama Viyana gibi bir şehre gelmişken tüm zamanla-
rını müze, polis merkezi ve otelde geçirecek değil-
lerdir; bol bol şehir turu yapar, ünlü restoranlarda 
oturur ve tarihi binaların hikâyelerini dinlerler. Ken-
disi de Viyana’da yaşayan Avusturyalı yazar Janisch, 
Lord Huber ve Bay Jaromir’e şehri muhakkak keyifle 
gezdirmiştir. 
Ve son olarak, aslında az evvel yukarıda andığım 
“dikkatli bir okuma” meselesi var. Kitabın hitap et-
tiği okurun yaş aralığı için önemli bir konu, dikkat. 

Bir hikâyeyi başından 
sonuna takip etmek 
değil sadece mesele, ara-
lardaki zaman ve mekân 
atlamalarına rağmen 
bağlantıları ve ipuçlarını 
görebilmek, aynı zaman-
da. Eninde sonunda Lord Huber ve Bay Jaromir de 
olayları kronolojik bir akışla değil, sıçramalar, eksik 
ve yanlış bilgilendirmeler nedeniyle bazen de büyük 
boşluklarla öğreniyor. Polisiye, yarattığı tüm heye-
cana rağmen aceleci, sabırsız bir okuma tarzına pek 
uygun değil. Böylesi heyecanlı bir hikâyeyle karşı-
laşınca çocuk okur, ister istemez dikkatli ve sabırlı 
davranacaktır. Yani, zihin jimnastiği ve odaklanma 
gibi sonuçları da olabilir kitabın. -Faydacı okuma!-    
Ve elbette suçlular yakalanıp cezalarını çekerler. An-
cak bu, polisiye de olsa bir çocuk kitabı. Usta hırsızın 
kendisi bile kötü, kötücül biri değil. Okuru dehşete 
düşüren ya da korkutan hiçbir şey yok hikâyenin 
içinde. Tersine, çocuklardan kurulu bir sirk ve hırsız-
lığının gerisinde bile naiflik olan insanlar ve küçük 
espriler var. Ve bir de son not niyetine yazarın kitaba 
iliştirdiği küçük bir mektup. Okurlarına hikâyede 
neyin gerçek neyin kurmaca olduğunu anlattıktan 
sonra Lord Huber ve Bay Jaromir’in aradığı tablo-
nun tarihçesini veriyor ve uyarıyor: Müze, kitapta 
anlatıldığından çok daha iyi korunuyor!

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği



Çok bilinen bir hikâyedir; bir sınıf dolusu çocuğun 
gürültüsünden yorulmuş, bıkmış bir öğretmen 
düşünün. Çocukları uzun süre oyalamak ve biraz 
kafa dinlemek için bir plan kurar. Onlara zor ol-
mayan ama çözümü çok uzun sürecek bir problem 

verecektir. Belli ki 
daha önce pek çok 
kez başvurduğu kur-
nazca bir yöntemdir 
bu. Kendisini bekle-
yen sessiz saatlerin 
hayaliyle problemi 
açıklar sınıfa. Ço-
cuklar 1’den 100’e 
kadar tüm sayıların 
toplamını bulacak-
lardır. O güne dek 
-1700’lerin sonlarını 
düşünün lütfen- bu-
nun tek yolu, kâğıt 
kalemi alıp tek tek 

toplamaktır sayıları. Öte yandan, 
bu işlemin uzun süreceğine olan 
güveni ile koltuğuna kurulan 
öğretmenin mutluluğu uzun 
sürmez. Daha birkaç dakika geç-
meden küçük Gauss –ünlü ma-
tematikçi Carl Friedrich Gauss-, 
problemi çözdüğünü ilan eder. 
Gauss, 1’den 100’e kadar sayıla-
rın oluşturduğu dizinin, her iki 
ucundan birer sayıyı sırayla top-
ladığında (1+100 ya da 2+99 ya 
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Yazan: Safter Korkmaz

“Matematikte gerçekten iyi olmak isteyen biri, ezberlemez, anlar. Neyi, niçin yaptığını 
hep sorgular. İnan bana, böylesi bir sürü gereksiz bilgiyi kafana tıkıştırmaktan çok 
daha kolaydır.”

Matematik  
eğlencelidir!

da 3+98 ve aynı mantıkla, en sonunda 50+51’e kadar 
tüm ikililer) aynı sonuca ulaştığını fark etmiştir. Top-
lamları 101 eden bu ikililerden, 1’den 100’e kadar dizi-
de, 50 tane olduğunu da bilen Gauss, sonuca hızlıca 
ulaşmıştır böylece. (101x50=5050)
Doğru mudur bilinmez ama meşhur “Gauss Yöntemi”-
nin bulunuş hikâyesi hep böyle rivayet edilmiştir. İlk 
kez ilkokul 4. sınıfta, öğretmenimden dinlediğim bu 
anlatı, matematiğe dair ilgimin önemli sebeplerinden 
biridir. Öğretmeninin bencilce tuzağını kolayca boşa 
çıkaran Gauss, bir kahramana dönüşmüştü gözümde 
o günlerde. Üstelik bulduğu yöntem de öylesine pra-
tik ve dâhineydi ki çocuk aklımla, uzunca süre benzeri 
bir yöntem bulmak için çabaladığımı hatırlarım.
Hikâyedeki öğretmenin –adının J.G. Büttner olduğu 
söylenir–, öğrencileriyle ilişkisinin pek de parlak ol-
madığını varsayabiliriz. En azından, matematiği ço-
cuklara sevdirmek yerine onları disipline etmek için 
bir araca dönüştürdüğünü iddia edebiliriz. Ki bu, 
bırakın 1700’lerin sonlarını, bugün de yaşadığımız 
önemli problemlerden biridir. Sonra gelsin “matema-
tiği nasıl sevdiririz” konulu makaleler, araştırmalar…
Çocukları matematikten soğutan, korkutan sadece 
bu öğretmen tipi değil elbette. Hayattan kopuk ve 
ezbere dayalı müfredat, yetersiz ve sıkıcı ders kitap-
ları; matematik ve çocuk ilişkisini daha başından 
sakatlamaz mı? Dahası o öğretmenin de matematik-
le ilişkisini belirleyen, onu da ezbercilik kıskacında 
disiplin kumkumasına çeviren daha genel sorunlar 
yok mudur? Vardır elbette ama bunlar, bu yazının 
boyunu aşar…
Anladığınız üzere konumuz, en korkulan ders sırala-

ba
sv

ur
u 

KiT
AP

LIG
I

18 | iyikitap



masında birinciliği kimseye kaptırmayan matematik. 
İlkokuldan başlayıp üniversite sıralarına dek, sayı 
yığınlarının karşısında endişeyle titrediğimiz mate-
matik… O can alıcı, “Peki ama bu gerçek hayatta ne 
işime yarayacak?” sorusunu sıklıkla akıllara getiren 
ders. Eh, elbette bu soruyu sormayan, matematiği 
seven öğrenciler de var. İşte Toprak Işık onlardan 
biri. Dahası hiç üşenmemiş, çocuklara matematiğin 
gereksiz ve sıkıcı değil aksine oldukça pratik ve eğ-
lenceli olduğunu anlatmak için İşlem Tamam adını 
verdiği bir kitap kaleme almış. İyi de yapmış!
Hemen söylemeliyim ki İşlem Tamam, neşeli bir 
kitap. Toprak Işık’ın akıcı ve anlaşılır dili, yerinde 
kullandığı hoş espriler çocuklara iyi bir okuma dene-
yimi vadediyor. Geometrik şekillerden sayılara, Aga 
Lil’den Breil alfabesine; matematiğe dair pek çok 
şeyi eğlenceli bir şekilde anlatıyor yazarımız. “Aga 
Lil de ne?”, diye sorduysanız, öncelikle “ne” değil 
“kim” demelisiniz. Ve sorunun yanıtı için İşlem Ta-
mam’ı edinip dikkatle okumalısınız.
Toprak Işık, çocuk okura kitabın başından itibaren 
aracısız sesleniyor. Ondan -sahte de olsa- yüzünde 
bir gülümseme ile takip etmesini istiyor yazdıklarını. 
Çünkü yazarımızın en önemli mesajı, matematiğin 
eğlenceli olduğu. Eğer kitap sıkıcı geliyorsa, bu du-
rumun, matematiğin değil yazarın suçu olduğunu da 
ekliyor ardından… Öte yandan, kitabın hiç de sıkıcı 
olmadığını ben size söyleyebilirim!
İşlem Tamam’ın bir diğer önemli mesajı da matema-
tiğin ezberci değil sorgulayıcı karakterine dair. Top-
rak Işık’a bırakalım sözü bu konuda: “Matematikte 
gerçekten iyi olmak isteyen biri, ezberlemez, anlar. 
Neyi, niçin yaptığını hep sorgular. İnan bana, böylesi 
bir sürü gereksiz bilgiyi kafana tıkıştırmaktan çok 
daha kolaydır.”
Matematiği sevsin ya da sevmesin, sıkıcı bulsun 
ya da bulmasın tüm çocuklara gönül rahatlığıyla 
önerebileceğiniz bir eser İşlem Tamam. Öte yandan 
sıkıcı bulanların, bu düşüncelerini gözden geçir-
meleri için güzel bir fırsat olduğu da kesin. Doğan 
Gençsoy’un güzel çizimleri bu fırsatı daha da çekici 
hale getiriyor.

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Konunun işlenişi 
Çizimlerin ifade gücü 
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bugüne Dünya’nın başından geçenler ve yaşama 
uygun hale geliş süreci anlatılıyor; canlılar hakkında 
da bir dolu bilgi var bu kitapta. Ve Amatör Dinozor-
bilimcinin Elkitabı’nda dinozorlarla tanıştırılan ço-
cuklar, konuya yönelik merak sahibi değillerse bile, 
kitabı okuduktan sonra mutlaka meraklanacaklardır. 
Milyonlarca yıl, havada karada ve suda yaşamış 
dinozorların niçin bugün bizimle olmadıklarına dair 
hipotezler kesinlikle kafalarını kurcalayacaktır. Ki-
tapların arkasında, terimleri hatırlamakta zorlananlar 
kullansın diye mini sözlükler, öğrendiklerini ölçmek 
isteyenler için ise mini testler var.
Çocuklara yazılmış kitapların, genç okuru metne 
bağlayan bazı ayırıcı özellikleri olmalı. Örneğin çok 
uzun cümlelerin kullanılmaması yönünde baskın 
bir uzman görüşü var. Amatör bilimciler serisinde, 
yaklaşık otuz sözcükten oluşmuş cümlelere rastla-
mak hiç zor değil. Bu cümleleri burada örneklemek 
yazıyı gereksiz yere uzatacaktır. Kısa cümleli anlatım 
bilinçli olarak mı tercih edilmedi, yoksa farkında ol-
madan mı uzun cümleler kullanıldı bilmek mümkün 
değil. Anlatımda pürüz yaratan cümlelere de kitap-

ODTÜ Yayıncılık, genç bilim meraklılarına yönelik 
dört kitabı birlikte yayınlanmış. Amatör yerbilimci-
nin, fosilbilimcinin, dinozorbilimcinin ve coğrafya-
cının elkitapları bunlar… Dördünü de Nurdan İnan 
yazmış, Murat Eren resimlemiş. Kitaplarda yazar 
biyografisine yer verilmemiş; ancak internete başvu-
rulduğunda, Nurdan İnan’ın değerli bir biliminsanı 
olduğu bilgisine kolayca ulaşılabiliyor. Yayınevi, 
kitapların 8-12 yaş grubuna yönelik olduğunu belirt-
miş. Biliminsanlarının çocuklar için böylesi ürünler 
vermeleri pek sevindirici. 
Her bir kitapta, ilgili bilimsel alana ilişkin özenle 
seçilmiş özet bilgiler var. Amatör Coğrafyacının 
Elkitabı’nı okuduğunuzda falezlerden lagünlere 
kadar birçok yeryüzü şeklinin ne olduğunu ve nasıl 
oluştuğunu öğreniyorsunuz; gezegenimizi biçimlen-
diren iç ve dış kuvvetlerle tanışıyorsunuz. Amatör 
Fosilbilimcinin Elkitabı’nda, fosiller hakkında belki 
de gelecekte okuru amatörlüğün ötesine taşıyacak 
bilimsel bilgiler bulunuyor; kendi fosilini kendisi 
bulmak isteyenlere altın değerinde tüyolar veriliyor. 
Amatör Yerbilimcinin Elkitabı’nda ise oluşumundan 

Amatör Yerbilimcinin  
Elkitabı, 56 sayfa
Amatör Dinozorbilimcinin  
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Amatör Coğrafyacının  
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Elkitabı, 80 sayfa
Nurdan İnan
Resimleyen: Murat Eren
ODTÜ Yayınları

Yazan: Toprak Işık

Bu kitaplar, ODTÜ Yayıncılığa genel yayın politikasında yer alan,  
bilimsel bilgiyi toplumun bütününe yayma hedefi ile çok güzel örtüşmüş;  

ancak kitapların editörlüğü kesinlikle eksik kalmış. 
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ların içerik zenginliğine ve bilgi kalitesine yakış-
mayacak kadar sık rastlanabiliyor. Örneğin “Yaşam 
okyanustan çıkıp karalara çıkıyor.” cümlesinde, çık-
mak fiilinin iki kez kullanılması ses akışını bozuyor. 
“Yaşam okyanuslardan sonra karalara çıkıyor.” dense 
daha iyi olurdu. Anlaşılması güç cümlelerin varlığı 
da yine kitaplardan alınan tadı gölgeliyor: “Yanal 
olarak ilerleyip, sonra geriye doğru dönerek zikzaklar 
çizerek ve ayağınızı yan-yan kullanarak bu zorlu inişi 
kolaylaştırabilirsiniz.” Bu ifadede, çok eğimli bir 
yerden inişin nasıl kolaylaştırılacağını tarif etmek 
amaçlanmış. Oysa 8-12 yaş grubundaki bir çocuk, bu 
cümleyi anlamaya çalışmaktansa, dik bir yokuştan 
paldır küldür inmeyi tercih edebilir.
Örnekleri artırmak mümkün ama gereksiz. Bu 
kitapların yayınlanması, ODTÜ Yayıncılığın genel 
yayın politikasında yer alan, bilimsel bilgiyi toplu-
mun bütününe yayma hedefi ile çok güzel örtüşmüş; 
ancak kitapların editörlüğü kesinlikle eksik kalmış. 
Bu kalitede bilgileri çocuklar için derleyecek bir 
biliminsanının bulunması zorluğu çözülmüş; daha 
basit gereklilik ise gözden kaçırılmış. Azıcık editör-
lük çalışması bu dört değerli kitabı daha da değerli 
yapabilirdi. Sonraki baskılarda bu eksikliğin gideril-
mesi yerinde olacaktır. Kullanılan dile ilişkin kolayca 
yapılabilecek değişikliklerin yanında, metni içinde 
çocuk kahraman veya kahramanların yer aldığı basit 
bir kurgu üzerine temellendirmek de genç okurlar 
için kitapların çekiciliğini artırırdı.
Gerçek bilimsel bilgiyle, hiç tanışmadan, daha doğ-
rusu hiç tanışmadığı için, ona alerji duyan garip bir 
toplumsal bünyeye sahibiz. Sorun ancak tedavi erken 
yaşlarda başlatılırsa aşılabilir. Çocuklara yönelik 
bilim kitaplarına çok ihtiyacımız var. Yayınlanmışları 
baş üstünde tutarken, yayınlanacaklar daha iyi olsun 
diye kafa yormak da göz ardı edilemez bir gereklilik. 
Dörder dörder artması dileği ile hem bu kitapları 
eleştirmek hem de öncelikle Nurdan İnan’a, ardın-
dan ODTÜ Yayıncılığa teşekkür etmek hepimizin 
boynunun borcudur.

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 
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Çocukken okuduğum kitapların bazılarında ana kahraman yaz tatilinde köye 
akrabalarının yanına gider ve orada çeşitli maceralar yaşardı. Bazıları da za-
ten köyde yaşayan karakterlerdi. Ağaçları, tarlaları, türlü türlü hayvanlarıyla o 
doğal atmosfer bir şehir çocuğu olarak benim çok hoşuma giderdi. Annean-
nemlerin gölgelik arka balkonuna bir kilim yayar, yanıma kitaplarımı ve çocuk 
dergilerimi alır ve yaşayamadığım tatil maceralarına kapılırken bulurdum 
kendimi. 
Ayşen Aydoğan’ın Küsüklü’nün Delileri adlı kitabı da köylük yerde geçen bir 
roman. Her yaz tatilinde ailecek köye, dedesinin yanına giden isimsiz kahra-
manımız yine çok sıkıcı bir yaz geçirmektedir. Ancak çatı katındaki pence-
resinin dışında bir çocukla karşılaşır. Evin önündeki çınar ağacına tırmanıp, 
dengesini kaybederek yere düşen bu çocuğu bizimki, tıpkı Alice’in Beyaz Tav-
şan’ın peşinden gittiği gibi izler ve macera dolu bir yaz tatili başlar.
Kahramanımız, Daldandüşen adını verdiği yeni arkadaşıyla köyün “deli”leri-
ni ziyaret edip onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Bu delilerden biri olan 
Dev’in deyişiyle küçük bir köydür burası ve ne kadar dünyaya küsen varsa 
çekip buraya gelmiş, kendi sığınağını kurmuştur. Artık herkesin “Yabancı” 
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Hayaletkız, Örümcek, Boncukgöz, 
Dayı, Bayram… Dünyaya küsüp 
sığınaklarına çekilmişler. Onlar kim 
mi? Elbette Küsüklü’nün Delileri!
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olarak adlandırdığı kahramanımız, Hayaletkız, 
Örümcek, Boncukgöz, Dayı ve Bayram gibi dünyaya 
küsmüş insanlarla tanışıp, herkesin hikâyesini teker 
teker öğrenirken kendi de değişir ve gelişir. Örne-
ğin okumayı hiç sevmezken, bilge Dev ve arkadaşı 
Daldandüşen sayesinde okumanın büyülü dünyasını 
keşfeder. Sadece kendisi değişmekle kalmaz, hayata 
küsmüş yeni arkadaşlarını tekrar hayata döndürmek 
için çabalamaya, planlar yapmaya koyulur. 
İyi niyetle yazılmış bir roman Küsüklü’nün Deli-
leri. Karşılıksız iyilik yapmak, vicdan, sevgi gibi 
kaybetmememiz gereken değerlerin vurgulandığı, 
önyargının ne kadar yanlış olduğunun altı çizildiği 
bir hikâyeye sahip. Ne var ki bu kitabı okurken an-
neannemin arka balkonunda okuduğum romanların, 
öykülerin tadını alamadım. Bunun en büyük sebebi 
yazarın kullanmayı tercih ettiği dil.
İlk örnek kitabın başından: 
“Damdan düşer gibi başlayacağım. 
Dedemin köy evindeydik, her yaz olduğu gibi.
Korkunç sıkıcı.
Hiç yaşıtım yok.”
Yazar, şimdiki zaman kipiyle başlayıp geçmiş kipiyle 
bir cümle kurduktan sonra hikâyeyi di’li geçmiş ile 
anlatıyor ve finalde de yine şimdiki zamanda karar 
kılıyor. Bu da akışı bozan etmenlerden biri olarak yer 
alıyor kitapta. 
Bazı cümleler ve ifadeler de “yabancı” duruyor, 
mesela “can atmayış nedenleri,” “kendimi işe yarar 
duyumsamak güzeldi,” “bana da bir baş selamı yol-
ladı,” “mantıklı bir karşı çıkış bulamadı,” gibi. Ayrıca 
çocukların birbirine ve ana karakterin babasının 
oğluna “Adamım” diye seslenmesi, köyde yaşayan 
çocuğun arkadaşını birden görünce “Oh! Merhaba,” 
demesi sanki kötü çevrilmiş bir roman okuduğumuz 
hissi doğuruyor. Diyaloglarda da yer yer zorlanmalar 
var: “Ben… Ben… Mükemmel değilim, tamam mı?” 
Yine bir çeviri cümle gibi duruyor. Metinde yazım 
hatalarına rastlanmıyor, ancak bir devamlılık hatası 
var. Sayfa 126’da Çiçek olması gereken yerde Güneş 
ismi kullanılmış.
Bunun dışında yazarın üslubuna ait güzellikler de 
var, karakterlerini ve bazı ifadeleri bileşik sözcük-
lerle isimlendirmiş: Daldandüşen, uçurumküçüğü 
gibi. Ancak, “Küçük dilimi yutturayazdı,” cümlesinde 

olduğu artık pek kullanılmayan bir ifadeyi şehirli 
bir çocuğa söyletmenin doğru bir seçim olduğunu 
sanmıyorum. Bunu ninesi, dedesi veya köydeki arka-
daşları kullansa daha uygun olurdu. 
Gelelim karakterlere, yaşları belirtilmemiş olsa da 
ana karakterin ders kitaplarından bahsetmesi, birbir-
lerine önerdikleri kitaplar (Don Kişot, Saatleri Ayar-
lama Enstitüsü, Hayvan Çiftliği) 15-16 yaşlarında, 
lise çağlarında olduklarını ima ediyor. Gerçi kitabın 
ortalarında hikâyeye giren Çiçek’in konuşmalarına 
bakarsak onları üniversiteli genç devrimciler olarak 
da tasavvur etmek mümkün: “Aydınlarımızın sorunu 
da bu ya, daha kendi kafalarının içinde gerçekleştire-
medikleri şeyleri topluma uyarlamaya kalkıyorlar…” 
Bu sözler üniversitede eylemlere katılıp hapse düş-
müş, çıkınca da köyüne dönüp inzivaya çekilmiş Dev 
arkadaşımıza yönelik. Doğru bile olsa, ülkenin içinde 
bulunduğu koşulların getirdiği paranoya hissiyle 
bu karakterler için endişelenmeden edemiyorum. 
Çiçek’in gideceği uzun bir yol var. Dev ise neyse ki 
yeni arkadaşları sayesinde topluma yeniden hizmet 
etmeye karar veriyor ve inzivadan çıkıyor.
Siyasi bilince sahip karakterleri yüzünden kitabın 
okur kitlesini lise çağı olarak düşünsem de kapak 
tasarımının bu kitlenin ilgisini çekeceğini sanmı-
yorum. Dev bir huni üzerine sıralanmış irili ufaklı 
evlerin resmedilmesi olayların bir köyde değil de bir 
adada gerçekleştiğini düşündürüyor. Gökten yağan 
hunilerin de eklenmesiyle tekrara düşülmüş sanki.
Yukarıda bahsettiğim üzere yer yer aksaklıklarla 
karşılaşsam da kitabın bana sordurduğu bir soru var: 
İyi niyet, vicdan, duyarlılık gibi değerlere sahip ol-
mak delilik midir? Sanırım artık öyle kabul ediliyor. 
Ancak kitapta da geçen, “Dünyadaki en iyi insanlar 
genelde delidir,” önermesine katılamayacağım. Has-
sasiyetleri nedeniyle deli yaftası yiyenler bir yana, 
bir de güç arzusuyla, kötücül niyetlerle gözü dönen-
ler var ki onlar evlerden ırak olsun. Bir atasözü der ki 
deli deliyi bulur. İyi niyetleri yüzünden yaralanmış 
insanların birbirlerini bu kitaptaki gibi bulmasını 
diliyorum.

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Redaksiyonun titizliği
Kahramanların işlenişi
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Futbolun sadece erkeklerin 
egemenliğinde bir spor olmadığı 
ve kadın antrenörün de pekâlâ 
bir erkek futbol takımını 
başarıyla yönetebileceği 
temasını işleyerek toplumsal 
cinsiyet konusunda çok önemli 
bir iş yapıyor yazar.

Futbol, dünyada en çok konuşulan, en çok sevilen spor dallarından biri hiç kuş-
kusuz. Christan Tielman’ın Süper Futbolcular adlı kitabı da çocukların futbol 
sevgisini konu ediniyor. Futbolla ilgili dediğime bakmayın, kitap sadece futbolu 
seven çocuklar için değil, sekiz yaşından büyük her çocuğun hatta yetişkinlerin 
bile okurken keyif alabileceği nitelikte. Cümlelerin uzunluğu, konunun işlenişi 
gibi özellikler nedeniyle, kitabın, okul öncesi, ilk okuma çağı için uygun olmadı-
ğını düşünüyorum. 
Süper Futbolcular’ı, ilk okuma döneminde bir çocuğun tek başına okumasını 
güçleştirebilecek bir diğer konu da kitapta geçen yabancı isimlerin çokluğu. 
Daha rahat okunması adına belki yabancı kökenli isimler okunduğu gibi yazılabi-
lirdi. İlk birkaç bölümden sonra kitaba alışınca kendinizi maceraya kaptırıyorsu-
nuz gerçi. Hem Mehmet, Ali gibi Türkçe isimli kahramanlar da var. Yazar bu ro-
manla kökenleri, görüşleri farklı da olsa, arada çatışsalar da birlikte barış içinde 
nasıl yaşanabileceğini gösteriyor âdeta.
Kitabın başında çocuklar birbirlerine takma adlar veriyor, dalga geçiyorlar. An-
cak sonra başkaları da kendileriyle dalga geçtiğinde hatalarını fark ediyorlar. 
Empati konusu çok zarif bir biçimde, gündelik meseleler içinde ele alınıyor. 
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Futbol hakkında 
bİldİklerİnİzİ unutun!
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Didaktik olmadan çocukların söz ve eylemleriyle o 
kadar hayatın içinden, her gün yaşanabilecek me-
seleler anlatılıyor ki çocukların bu kitabı okurken 
kendilerine örnek alacağı çok şey olur. Çocuklar 
“öğretici” kurmaca kitapları sevmiyorlar; kendisine 
parmak sallayan anlatıcı, kahramana rastlarlarsa 
kitabı hemen bir kenara fırlatıveriyorlar, kesin bilgi. 
Hem anne babalar hem de yayıncılar kitap seçerken 
bu açıdan her zaman dikkatli olmalılar. Neyse ki bu 
kitap didaktik, resmî bir dil kullanmadan, başöğret-
men tavrı gütmeden eğlenceli bir anlatımla ilk sayfa-
lardan okuru yakalıyor.
Futbolun sadece erkeklerin oynayabileceği bir spor 
olmadığı, kadın antrenörün de pekâlâ bir erkek futbol 
takımını başarıyla yönetebileceği temasını işleyerek 
aslında toplumsal cinsiyet konusunda çok önemli 
bir iş yapıyor yazar. Futbol ataerkilliğin yeniden üre-
tildiği alanların başında geliyor. Çok kişi tarafından 
sevilen bir spor olduğu düşünüldüğünde futbolda 
cinsiyet eşitliğinin ele alınmasının ne kadar önemli 
olduğu ortadadır. Yazar kahramanlarının cinsiyet eşit-
liği konusunu deneyimleyerek anlamalarını sağlıyor. 
Kurgudan biraz bahsedecek olursak: Antrenörlerinin 
kaba davranışlarından rahatsız olan bir grup çocuk 
kendilerine futbol takımı kurmaya çalışırlar ancak 
pek fazla imkânları yoktur. Antrenörsüz takım birlik 
içinde hareket edemeyince mecburen para isteme-
yen bir kadın antrenörle çalışmak zorunda kalırlar. 
Önce burun kıvırsalar da sonuç herkesi mutlu eder. 
Antrenör, takımı çalıştırmak için para almaz ama 
onlara bir teklifte bulunur (bu teklifin ne olduğu 
sürpriz kalsın). Maçlar başladığında rakip takımda 
olan çocuklar birbiriyle saygı çerçevesinde ilişki kur-
mayı, sorunları konuşarak halletmeyi becerirler. Bu 
becerileri de kurmacanın akışı içerisinde çok güzel 
anlatılıyor. 
Örneğin, Vinz’in söylediklerine tepkiyle yaklaşmak 
yerine Clemens onun fikrine saygı duyduğunu be-
lirtiyor, Toni de insanın arkadaşıyla dövüşmesinin 
doğru olmadığını düşünerek yumruğunu indiriyor. 
Çocuklar, arkadaşların her zaman aynı düşünceleri 
paylaşmak zorunda olmadan da arkadaş, dost ka-
labileceklerini gösteriyorlar. Gerçek hayatta yetiş-
kinlerin bile karşısındakine saygı duymadığı, nefret 
söylemi içeren ifadeleri çok kolay telaffuz ettiği 
düşünüldüğünde bu kitap her yaştan okur için örnek 
diyaloglar, sahneler içeriyor diyebiliriz. 

Çevirinin kitabın akıcı bir biçimde okunmasındaki 
rolünü de unutmamalı, hakkını teslim etmeliyim. 
Çevirmen Can Kırca aynı sözcüğü tekrar tekrar kul-
lanmaktansa eş anlamlılarını tercih ediyor. Çeviriye 
gösterdiğini özene bir örnek teşkil ediyor. Kitabı 
okuyan çocukların kelime haznesine de katkıda bu-
lunuyor. 
Kitabın son okuma aşamasında gözden kaçmış bir- 
iki tane yazım hatası var. Umarım kitap tekrar baskı 
yapar ve yeni baskıda onlar da doğru biçimde yazılır. 
Kitaptaki kahramanlardan sadece antrenör Schafer, 
kötü özellikleriyle ön plana çıkıyor. Onun dışındaki 
çocuk kahramanlar hem iyi hem kötü özellikleriyle 
tıpkı gerçek hayattaki kişilere benziyorlar. Bu da ki-
tabın sağlam bir kurguya sahip olduğunu gösteriyor 
ve kurmacanın gerçeklik etkisini artırıyor. 
Futbolun o şiddete dayalı, düşman yaratan, zayıf 
olanın üzerinde egemenlik kuran yanındansa kitapta 
iletişim kurarak, rakibi düşman görmeden, zayıf-
lıkları değil sporcuların güçlü yanlarını ön plana 
çıkarmaya çalışan bir antrenör etrafında sporun asıl 
yaşatılması gereken yönleri betimleniyor.
Kitabın ismi sizi yanıltmasın. Sadece futbol sevenle-
rin ilgileneceği kitap değil. Futbolu konu ediniyorsa 
da yaşamın temel meselelerini eğlenceli bir dille 
anlatıyor. Çocuklara sorunlarını nasıl çözebilecekle-
rine dair ipuçları sunuyor. 

Dilin edebi niteliği 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği
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Bu kez, popüler bilim ve kurgu dışı eserleri merkeze alan bir okuma etkinliği ile 
karşınızdayız. Çünkü ne çocuk kitapları roman ve öykü ile sınırlı ne de edebi okuma 

teşvik edilmeyi hak eden yegâne okuma türü. Bazen kitap sevgisine giden yol pekâlâ 
tarihten, matematikten ya da fenden geçebilir…

Dikkat tuzak!

Yazan: Suzan Geridönmez
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Yaş grubu: 10 + 
Süre:  2 ders saati
Malzeme: Not defteri, kalem
Amaç: Derste işlenen bir konuyu, müfredatı aşan 
kapsamda, çocuk kitaplarından faydalanarak ele al-
mak. Popüler bilim ve kurgu dışı çocuk kitaplarına 
dönük merak uyandırmak. Öğrencileri, onların ilgisi-
ni çeken matematik, fen ya da sosyal bilimleri tema-
ları içeren eğlenceli çocuk kitaplarına yönlendirmek. 
Hazırlık:  Kütüphanede ders konusunu  (örneğin 
“Türkiye’nin dağları”, “Suda yaşayan hayvanlar”, “Be-
denimiz” vb.) kesen,  yaş grubuna uygun kitapların 
sergilendiği bir masa hazırlanır. 3-5 öğrenciye en az 1 
kitap düşmeli. 
Uygulama: Öncesinde konuyu derste işlemiş olan 
öğretmen sınıfla kütüphaneye gelir. Öğrencilere 
stanttaki kitapları incelemek için on dakika zaman 
tanındıktan sonra sınıf 3-5 kişilik gruplara ayrılır. 
Her grup kendine en ilginç gelen kitabı seçer. Se-
çimin serbest olması esastır, ancak kitaplar uğruna 
sürtüşmelerin yaşanmaması için yönlendirici olun-
malı ya da seçim sırası kura ile belirlenmelidir.
Gruplar seçtikleri kitap, not defteri ve kalemle do-
nanmış halde, ötekilerden bağımsız çalışabilecekleri 
bir masa ya da köşeye geçer. Bu arada öğretmen oyu-
nun mantığını açıklar: Her grup elindeki kitaptan 
5-10 satırı geçmeyen çarpıcı bir paragrafı not defte-
rine aktarmalı. İşin püf noktası, kâğıda geçirilen pa-

ragraflara mahsus, biri bariz (tercihen esprili), diğeri 
anlaşılması daha zor iki hatalı bilginin yerleştirilme-
sidir. Örneğin konumuz “Suda yaşayan hayvanlar” 
ve grubun seçtiği kitap da balinalarla ilgiliyse, bariz 
yanlış “balinalar ergenlikte sivilce çıkarır”, anlaşıl-
ması görece zor yanlışsa “balinaların derisi pulludur” 
olabilir. Ekip üyeleri kullanacakları uydurma bilgiler 
konusunda aralarında anlaştıktan sonra bunları 
paragrafa gizlemeye, sırıtmayacak şekilde satırların 
arasına yerleştirmeye çalışır.
İkinci ders saatinde gruplar sırasıyla seçtikleri kitabı 
kısaca sınıfa tanıtır, hatayla süsledikleri paragrafı 
sesli bir şekilde okur. Dinleyici konumundaki öğ-
rencilerden yanlış bir bilgi sezinlediklerinde ellerini 
arka arkaya en çok üç kez çırpmaları istendiği için 
okuyucu çocuk her cümleden sonra kısa bir durak 
verir, sınıfın tepkisini bekler. Genellikle kaba ha-
talarda alkış sesleri (ve gülüşmeler) çoğalacak, zor 
anlaşılan hatalarda sadece birkaç çocuk el çırpacak-
tır. Her grup hata yerleştirdiği paragrafın ardından, 
alıntıladığı metnin orijinalini okur ve anlaşılmayan 
hata kaldıysa açıklar.  
Etkinliğin sonunda öğrencilere edindikleri doğru ve 
yanlış bilgilerden hareketle konuyu biraz daha tartış-
mak için zaman tanınır, ardından kütüphaneci sınıfa 
popüler bilim ve kurgu dışı eserlerin okul kütüpha-
nesinde nerede bulunduğunu gösterir. İsteyen çocuk 
hemen kitap ödünç alabilir.
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Yaşadığı derenin nereye aktığını, denizi merak eden küçük, kara bir balığın 
hikâyesiydi anlatılan. Kitapta geçen dere senin kasabana; meraksız, duyarsız 

balıklar, canlılar da komşularına, akrabalarına, arkadaşlarına ne çok benziyordu.

Ders çalışmaktan yoruldun. Biraz hava almak için odanın penceresini açtın. 
Sokağın ilerisinde oturan hırpani kılıklı adam dikkatini çekti. Sırtını bir 
avlu duvarına yaslamış gelip geçenleri süzüyordu. “Biraz sonra kalkıp gi-
der” diye düşündün. Dönüp dersine devam ettin. Birkaç sayfa çalıştın ama 
dikkatini toplayamadın. Kalkıp yeniden pencereden baktın. Hâlâ oradaydı. 
Üstelik bu kez bakışlarını senin evine doğru çevirmişti. İçine bir kurt düştü. 
Merakını yenemeyip dışarı çıktın. Önünden geçerken adamın gözleri senin 
üzerindeydi. Yoluna devam ettin. Bakkala girdin. Hal hatır sordun, bir ek-
mek istedin. Derslerden, üniversite sınavının yaklaştığından söz ettin, arada 
lafı sokakta bekleyen yabancıya getirdin. 
Bakkal bilmiyordu. “Ben de iki üç gündür görüyorum. Gün boyu orada otu-
ruyor, akşama doğru da ayrılıyor,” dedi. “Dilsizmiş, derdini anlatamıyor, Al-
lah’ın garibi işte. Kimin nesidir, nereden gelir, nereye gider bilen yok,” diye 
ekledi.
Elinde ekmek evine dönerken dilsizle göz göze geldin. Delici bakışlarından 
ürktün. “Sivil polis olabilir mi acaba,” diye geçirdin içinden. Ardından son 

birkaç gündür sokağından sık sık geçen hurdacı ile zerzevatçı düştü aklına. Ür-
perdin. Seni mi izliyorlardı yoksa? Önce “Niye izlesinler ki” diye düşündün. Sonra 
“niye izlemesinler ki” diye yanıtladın kendi sorunu. Darbecilerin herkesi suçlu 
ilan ettiği, iki üç kişinin bir araya gelmesini suç saydığı, dernekleri, sendikaları, 
partileri kapattığı, gazetelerin, dergilerin yayınını durdurduğu, işçileri, öğrenci-
leri, gazetecileri, sendikacıları, aydınları, yazarları ve daha nice insanı gözaltına 
aldığı, işkence ettiği, cezaevine attığı, kitapları toplattığı, yasakladığı bu günlerde 
niye seni de izlemesinlerdi ki? Üstelik çok sevdiğin bir çocuk kitabı, Küçük Kara-
balık bile darbeciler tarafından yasaklandıktan sonra…
Komşun, üniversite öğrencisi Murat Abin hediye etmişti Küçük Karabalık’ı. Kita-
bı ilk kez okuduğunda ilkokul son sınıftaydın. Başka çocuk kitapları da getirmişti 
Murat Abin ama özellikle Küçük Karabalık seni çok etkilemişti. Yaşadığı derenin 
nereye aktığını, denizi merak eden küçük, kara bir balığın hikâyesiydi anlatılan. 
Bu dere senin kasabana, meraksız, duyarsız balıklar, canlılar da arkadaşlarına, 
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Küçük Kırmızı Balık

Yazan: Doğan Gündüz
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akrabalarına, komşularına ne çok benziyordu. Tıpkı 
kitaptaki gibi kimse buradan çıkmayı, başka şehir-
lerde nasıl bir yaşam olduğunu, dünyada neler olup 
bittiğini hiç ama hiç merak etmiyordu. Onlara göre 
dünyanın en güzel yeriydi bu kasaba. Ama Murat 
Abin diğerlerinden farklıydı. Öncelikle çok okuyan 
biriydi. Bildiklerini başkalarına da öğretmek için 
çabalayan, elinde ne varsa paylaşan, hep başkalarını 
düşünen biriydi, devrimciydi. Askeri darbeden sonra 
Murat Abinin üniversiteyi bıraktığı söylendi. Ona 
kaçak diyenler, darbeye karşı durmak için dağa çıktı-
ğını söyleyenler ya da yurtdışına iltica ettiğini iddia 
edenler vardı. Nerede olduğunu bilmesen de Murat 
Abin her zaman senin kahramanındı, Küçük Karaba-
lık’ındı; kaşıkçıkuşunun, karabatakların ve darbecile-
rin korkulu rüyası olan Küçük Karabalık.
O geceki tedirgin uykundan cemselerin motor gü-
rültüsüyle uyandın. Telaşlandın. Işığı yakmadan per-
denin aralığından baktın. Askerler sokağın giriş ve 
çıkışını tutmuştu. Bazıları tüfekleriyle evinin bahçe 
kapısının önündeydi. Ancak içeri girmek yerine iki 
ev ötedeki Murat Abinin evini gözlüyorlardı. Bir kıs-
mı ise onların avlu duvarının arkasında pusuya yat-
mıştı. Demek birkaç gündür sokağında peydahlanan 
dilsizler, hurdacılar, zerzevatçılar seni izlemiyordu. 
İşin aslını o gece cemseler gittikten sonra toplanan 
kalabalığa açıklama yapan muhtardan öğrendin. 
Askerler Murat Abinin annesinin evinde saklandı-
ğına dair bir ihbar almışlar. Meğer onu yakalamaya 
gelmişler ama elleri boş dönmüşler. Rahatladın.
Evine dönüp, odana geçtin. Yattığın divanı gürültü 
yapmadan öne doğru çektin. Çalışma masandaki 
kalemliğinden eksik etmediğin tornavidayı aldın. 
Süpürgeliğe yakın döşeme tahtalarından birini usul-
ca kanırtarak söktün. Elini açılan delikten ileri doğru 
uzattın. Murat Abinin hediyesini el yordamıyla diğer 
kitaplardan ayırıp dışarı çıkarttın. Kendini bunalmış, 
çaresiz hissettiğin zamanlarda sıklıkla yaptığın gibi 
Küçük Karabalık’ı bir kez daha okudun. Küçük Kara-
balık’ın merakının peşinden gidişi, cesareti, umudu-
nu hiç kaybetmemesi yüreğini ferahlattı. 
Ninesinden Küçük Karabalık’ın hikâyesini dinle-
dikten sonra gece gözünü bir türlü uyku tutmayan, 
sabaha kadar denizi düşünüp duran “küçük kır-
mızı balık” gibi o gece senin de gözünü hiç uyku 
tutmadı. 
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