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2017’nin ilk sayısında yine birlikteyiz. Yeni yıl, yeni umutlar 
demek. Sanırım yeni yılda hepimizin dileği ortak: Barış! Umarım 
bu dileğin yanıt bulduğu, huzurla geçireceğimiz bir yıl olur 2017…
2016, İyi Kitap için pek çok yeniliğin hayata geçtiği bir yıl 
oldu. Mart ayında yayımladığımız 82. sayımızdan itibaren yeni 
tasarımımızla karşınızda olduk. Yedinci yaşımızı da kutladığımız 
Mart sayısı, içeriğimizde de pek çok yeniliğin miladı oldu. Bu 
süreçte okurlarımızın beğeni ve desteğini yanımızda hissettik, 
onlardan güç aldık.
Toplamda 10 sayı hazırladık size 2016’da. Bu 10 sayıda, 
birbirinden değerli, yerli ve yabancı yazarların 166 kitabına yer 
verdik sayfalarımızda. Kimi çocuk ve gençlik yazınının klasikleri 
arasında yer alan, kimi geleceğin klasikleri olacak 166 kitap… Bu 
eserleri ele alan yazılarımızın yanı sıra yerli ve yabancı yazarlarla, 
yayıncılık sektörünün profesyonelleriyle 7 söyleşi yaptık. 
Çocuklarla gerçekleştirilebilecek, kitap okumayı özendiren 6 
kitap etkinliğine yer verdik. “Sahaf Dükkânı” köşemizde, edebiyat 
tarihinden, 8 değerli eseri sizlere hatırlattık. “Çocuk ve gençlik 
kitaplarında toplumsal cinsiyet” konulu dosya çalışmamızın yer 
aldığı Haziran sayımız büyük beğeni ile karşılandı.
İyi Kitap adına kısa bilançosunu vermeye çalıştığım 2016, 
yaşanan pek çok acıya karşın, iyi kitaplara sığındığımız dolu dolu 
bir yıl oldu bizim için. 2017’de nice nitelikli çocuk ve gençlik 
kitabıyla buluşmak üzere…

Safter Korkmaz



Ah, benim canım saçlarım!

Kişisel bir yorum olarak rahatlıkla söyleyebilirim 
ki çocuklara yönelik kitaplar kadar zengin, renkli, 
şaşırtıcı üstelik öğretici başka bir üretim ve ifade 
şekli yok. Geçmişten günümüze, hem biçim hem 
de içerik olarak insanları büyüleyen; sadece ço-
cukların değil çocukluğun da elinden tutup kendi 
derinliklerine sürükleyen bir alan. O denli şaşırtıcı 
ve gizemli. Bu gizem içerisinde beni en çok şaşır-
tan ülkeleri, yazarlar ve çizerler bazında sıralamak 
zorunda kalsaydım, Kore kesinlikle listemin başın-
da bir yerlerde olurdu. 
Mercan’ın Kırmızı Saçları da Kore’li bir yazar ve 
çizerin ellerinden bize ulaşmış. Kitap, Mercan’ın 
fiziksel takıntısı olan kırmızı saçları üzerinden bir 
özgüven ve farklılık tanımı yapıyor. Başı kırmızı ve 
kıvırcık saçlarıyla her zaman dertte olan Mercan, 

bir sabah uyandığın-
da saçlarının kontrol 
edilemez bir biçimde 
uzadığını görüyor. 
Mecburen okula git-
tiğinde ise saçları 
derslere göre şekil 
değiştirmeye başlıyor. 
Bunun stresiyle hasta 
olan ve okula gideme-
yen Mercan’ı okula 
geri döndüğünde hoş 
bir sürpriz bekliyor. 

Yazan: Hasret Özdemir Gülbay

Okul yıllarında zaman zaman saçıyla, ismiyle, kıya-
fetiyle, yapabildikleri ya da yapamadıklarıyla dalga 
geçilmeyen ya da tam tersi olarak arkadaşlarıyla dal-
ga geçmemiş kimse yoktur sanıyorum. Çocukların 
fiziksel takıntılarının bazen bu alaylarla travmatik 
boyutlara geldiği ve özgüven problemi yaşattığı da 
pedagoglar tarafından anlatılıyor. Bu bakış açısından 
hareketle Mercan’ın Kırmızı Saçları, hem çocuğunu-
za hem de size gerçeküstü anlatımıyla hoş bir mesaj 
veriyor; bütün çocuklar çok güzel, Mercan’ın kırmızı 
ve kıvırcık saçları harikulade, farklıklarsa bizi özel 
kılan...
ABM Çocuk ve İlk Gençlik Yayınlarının telif hakkı-
na sahip olduğu ve orijinal ismi Red Hair Tori olan 
bu kitabı, Mesut Tığlı Türkçeleştirmiş. Kitap, kolay 
okumaya elverişli boyutu, kadifemsi kalın kapağı ve 
yuvarlatılmış kenarlarıyla baskıya iyi hazırlanmış. 
İsmiyle müsemma olacak şekilde, kitabı mercan 
kırmızısı etkisinde bırakan illüstratör Young Cheol 
Yoon, çizimleri kuru kalem üzerinden dijital boyama 
tekniği ile yaratmış ve adeta kısa metin seven yazar 
Jeong Taek Chae’nin öyküsünü sevimli ve detaycı 
bakış açısıyla sırtlamış. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

M
ERCAN'IN KIRM

IZI SAÇLARI

MERCAN’IN 
KIRMIZI SAÇLARI

Yazan: JEONG TAEK CHAE   Resimleyen: YOUNG CHEOL YOON

Mercan’n krmz saçlar okulda alay konusudur. Bir gün saçlar uzadkça uzar. Yetmezmiş 
gibi durmadan biçim değiştirmeye de başlar. Mercan kendini o kadar kötü hisseder ki, okuldan 

uzaklaşmak ister. Ertesi gün snfna girdiğinde onu bir sürpriz beklemektedir. 

Farkllklarmzn zenginliğimiz olduğunu anlatan 
kpkrmz bir özgüven öyküsü…  

KDV dahil 17,90

abmyayinevi.com.tr

/abmyayinlari

/abmyayinevi

Mercan’ın Kırmızı Saçları
Jeong Taek Chae

Resimleyen: Young Cheol Yoon
Türkçeleştiren: Mesut Tığlı

ABM Yayınları, 40 sayfa
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Ferda İzbudak Akıncı’nın, 
kendini tanımaya çalışan bir 
genç kızın hikâyesini anlattığı 
romanı Üç Yapraklı Yonca, bir 
yatılı okul ortamında geçiyor. 

Roman karakterleri ontolojik olarak “gerçek” olmasalar da onlarla kurduğumuz 
ilişki, bu karakterleri duygusal olarak çok güçlü kılabilir. Bu duygusal gerçeklik 
yüzlerce dizi ya da kitap hayranını peşinden sürükleyen olgu olarak da açıkla-
nabilir. Sonuçta ciltler, sezonlar, yıllar süren yapıtların hayranlarının sadakatini 
kim sorgulayabilir? Üç Yapraklı Yonca kitabının başkahramanı Özge’nin duru-
mu ise onlardan biraz farklı. Özge, okuduğu gençlik kitabı Mutluluk Sokağı’nı 
beğenmekle kalmıyor, bu romandaki Özge karakterinin yerine bizzat kendisini 
koyuyor. Çünkü Mutluluk Sokağı’nın Özge’si ile benzer tek yönleri isimleri de-
ğil, yaşamları da epey paralel akıyor. Özge’nin hayatı, Mutluluk Sokağı’nın yaza-
rının okula etkinliğe geleceğini haber almasıyla değişiyor. İşte roman karakteri 
Özge’nin bizzat kendisi olduğunu yazara açıklamanın tam zamanı... Peki, yazar 
bu açıklamaya nasıl bir tepki verecek? Mutluluk Sokağı’nın devamını yazmaya 
ikna olacak mı? Bu sorularla okurun zihnini meşgul eden romanda, lise bire 
giden bir kızın hayalle gerçeklik arasında neden böyle uçar adım ilerlediğini 
zamanla anlıyoruz.
Ferda İzbudak Akıncı’nın, kendini tanımaya çalışan bir genç kızın hikâyesini 
anlattığı romanı Üç Yapraklı Yonca, bir yatılı okul ortamında geçiyor. Özge, 
İzmir Kız Lisesini yeni kazanmış bir lise öğrencisi olarak Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen arkadaşlarıyla; derslerle, etütlerle ve etkinliklerle soluksuz dol-
durulan öğretim programına alışmaya çalışıyor. Biz de Özge ile birlikte İzmir 
Kız Lisesinin taş binalarında, çın çın eden yemekhanesinde, lodosun kıvrıla 
kıvrıla kuytu köşelerine ulaştığı bahçesinde, kokulu çam ağaçlarının arasında 
geziniyoruz. Bir yanıyla bir İzmir güzellemesi bu roman ve İzmir sever bir okur 
olarak beni sıcacık bir yere götürüyor.
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gerçekliğe…

Yazan: Tuğçe Akyüz
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Küçük bir yerleşim yerinden büyük şehre, itibarlı bir 
okulu kazanarak gelen Özge ile denize bakan sıra-
larda oturmuş elindeki zarfı heyecan dolu bir bek-
lentiyle tutarken tanışıyoruz. Ancak o zarfın içinde 
yazanları anlamamız için bir yıl öncesine gitmemiz 
gerekiyor. Derken Özge’nin esrarlı cümlelerini oku-
yoruz. Ona inanmamızı istiyor çünkü “Benim rüyam 
siz inanırsanız gerçek olacak…” Bu ve bunun gibi, 
birer ekmek kırıntısı gibi aralara serpilmiş satırları 
aklımda tutarak yoluma, Özge’nin macerasını oku-
maya devam ediyorum. Her bir ekmek kırıntısı beni 
başka olasılık hesaplarına götürse de raydan çıkma-
dan kendimi akışa bırakmaya çalışıyorum. Zira bu 
roman oyun içinde oyunlara, yaratıcı süreci tersyüz 
ederek düşündürmeye çok elverişli, kaygan zemin-
lerle döşeli.
Sabah uyandığında çoraplarını yorganın altında giyi-
yor Özge ve ayaklarını saklaması, meraklı gençlerle 
dolu bir yatakhane odasında kimsenin gözünden 
kaçmasa da üstüne varılmıyor. Özge sorunlarından 
kaçmak değil sorunlarını çözmek için hayal kurma 
yöntemini kullanıyor, hayal kurma sürecinin yazma 
sürecine dönüşmesi umuduyla... Aynı odayı paylaşan 
Aslı, Beste ve Özge tıpkı Mutluluk Sokağı’ndaki gibi 
sıkı arkadaşlar (Sıradana övgü mahiyetinde Üç Yap-
raklı Yonca adını alıyor bu arkadaş grubu). Kimi haf-
ta sonları okuldan çıkıp Alsancak’a gidiyor, tatilde 
birbirlerinin evinde kalıyor, ödevlerine destek olu-
yorlar. Ancak Özge’nin bir sırrı var ve bu sırrı arka-
daşlarına dahi açamıyor. İşte öyle anlarda, Mutluluk 
Sokağı’nın yazarı ona açık bir kapı oluyor. Böylece 
yazar-okur yazışmaları başlıyor.
Bir İngiliz yazarın “Kimi zaman tek ihtiyacınız olan 
20 saniye süren çılgın bir cesarettir,” sözünü anım-
satan bir hareketle cesaretini toplayıp şöyle yazıyor 
Özge yazara ilk mesajında: “Merhaba, ben Özge. 
Geçen gün okulumuza gelmiştiniz. Süre kısıtlıydı. 
Sizinle uzun uzun konuşmak isterdim. Mutluluk Soka-
ğı hakkında. Oradaki Özge olduğumu söyleme fırsatı 
bulamadım. Arkadaşlarımı gördünüz. Onların önün-
de bunu yapamazdım. Dillerinden kurtulamazdım 
çünkü. Ama bana inanmalısınız. Özge benim.”
Bu mesajla başlayıp süregiden yazışmalar hem Öz-
ge’nin kendi geçmişiyle yüzleşmesine olanak tanıyor 
hem de başından sonuna sır perdesinin açılmasını 
sabırsızlıkla bekleyen okurun içini ferahlatıyor. Öz-
ge’nin ayaklarını neden sakladığını, neden Mutluluk 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Redaksiyonun titizliği

Sokağı’nın devamı yazılınca kendi hayatının da belir-
sizlikten kurtulacağını düşündüğünü, artık kimsenin 
zamanı olmayan inceliklerin böyle anlarda gizli ol-
duğunu biliyoruz.
Ferda İzbudak Akıncı özellikle Özge ile yazarın ya-
zışmaları sırasında bir burgu gibi derinleşiyor, yazım 
süreciyle ilgili anlatmak istedikleri adeta içinden 
dökülüveriyor. Örneğin Özge “Neden çocuk kitap-
ları?” diye soruyor, yazarın yanıtı ise uzun uzadıya 
açılıyor. Bu bölümler yazım süreciyle çok ilgilenen 
ve mektuplaşma türüne yakınlık duyan okurları sara-
bilir ancak bana göre feda edilebilir bir kısmı içinde 
barındırıyor.
Özge’nin dilinden yazılmış yetişkin tınılıyan bazı 
cümleler akışı sekteye uğratabiliyor: “Hayal kurmak 
hepimizin hakkı. O dünyayı yaratmak ise bence her-
kesin en birinci görevi olmalı. Yaralı bir gençlik ve 
hasta yetişkinlerle dolmasını istemiyorsak dünyanın.”
Henüz kitabın ilk sayfasında sonbaharın gelişini 
anlatan en az üç cümle olması, paragraf yapılarıyla 
ilgili ufak tefek tutarsızlıklar okuma keyfine gölge 
düşürmüyor. Başta sözünü ettiğim kaygan zeminler 
bana pek çok soru sordurduysa da hemen tümünün 
yanıtını kitapta bulabildim. Yazarın dediği gibi “Ba-
zen kendi yarattığımız karakter, kendi içinde taşıdığı 
çelişkiler yüzünden yazanı da şaşırtacak şeyler yapa-
bilir. Tıpkı gerçek yaşamda olduğu gibi.” Bu yönüyle 
derdini anlatan, konsantre bir roman olarak olay 
örgüsünü sağlamca tamamlıyor.
Üç Yapraklı Yonca ilk sayfalarda içimi beklentiyle 
dolduran hayal içinde gerçek, gerçek içinde hayal 
ipuçlarıyla kurgu duvarlarını kırıp okuru edebi tat-
minin doruklarına çıkarmıyor belki ama yarattığı 
katharsis sayesinde hikâyenin yapısını sorgulat-
mayan, tatmin edici bir noktada bırakıyor. İzmir’in 
yanardöner havasında bir anda dinen rüzgârlar gibi 
belirsizlikler de birden bitiveriyor, kendimizi umut 
dolu bir genç yaşamda buluveriyoruz. Özge’yi de 
artık burada bırakabiliriz çünkü o geçmişiyle yüz-
leşme yolunda, gerçeklik basamaklarını tırmanma-
ya başladı bile.
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Sirk, bir çocuğun elinden çıkmışa benzeyen çizimleriyle insanı gülümseten bir kitap.

Sirkler neden sevilir? İmkânsız diye bir şeyin ol-
madığını gösterdikleri için mi? İnsan bedeninin 
nasıl da sınır tanımadığını sergilediği için mi? 
Ölüme meydan okuduğu için mi yoksa? Ya da 
vahşi hayvanları dize getirdiği için mi?
Ne yazık ki Chiara Carrer ile Antonio Ventura’nın 
ortak eseri Sirk, bu sorulardan hiçbirine bir cevap 
sunmuyor. Ama bize, iki kardeşin, pek çok çocu-
ğun yaptığı gibi, gördüklerini taklit ederek ortaya 
koydukları küçük bir gösteriyi anlatıyor.
Ağırlıklı olarak pastel boya ve kâğıttan kesilen 
karakterler ile zaman zaman kuru boyanın kulla-
nıldığı Sirk, Berta ve Pablo adlı iki kardeşin hikâ-
yesini bizlerle buluşturuyor. Amcaları Maurizio 
onları sirke götürdüğünde gördüklerini, biz de 
okur olarak onlarla deneyimlemeye başlıyoruz. Fa-
kat burada önemli bir nokta var. Başta size bu ese-
rin resimlenmesinde kullanılan pastel, kuru boya 
ve kâğıttan kesilen karakterlerden bahsetmiştim 
ya işte tam da bu etmenler Sirk’i sanki Berta ile 
Pablo’nun görsel günlüğü hâline getirmiş. Eserde 

doğrudan böyle 
açıklama olmasa 
da herhangi bir 
çocuğun elinden 
çıkmışçasına hâ-
kim çizgileri, kitabı 
kapattığınızda size 
böyle bir izlenim 
veriyor. Açıkçası 
bundan büyük öl-
çüde keyif aldım.

Yazan: Hazal Çamur

Pablo ile Berta, cambazların, palyaçoların ve si-
hirbazların bir çadır içine gizlenmiş büyülü dün-
yasından öyle etkileniyor ki evlerine gittiklerinde 
kendileri de bir sirk kurmaya karar veriyor. Kardeşler 
günlerce çalışarak, zor şeylere getirdikleri pratik 
çözümlerle gördüklerini (kimi zaman gülümseten 
biçimde de olsa) taklit etmeyi sürdürerek gerçekten 
de arkadaşlarına sunacak iki kişilik bir sirk hazırlı-
yorlar. Böylece hayal güçlerine ket vurulmamış genç 
zihinlerin az şeylerle neler yapabileceğini bizler de 
tekrar hatırlamış oluyoruz.
Sirk, bir çocuğun elinden çıkmışa benzeyen çizim-
leriyle insanı gülümseten bir kitap. Beni bu kitapta 
en çok korkutan şey hayvanların da sirkte kullanımı 
gösterilerek ortaya yanıltıcı bir güzellik çıkarılmasıy-
dı. Çünkü hepimiz biliyoruz ki işin aslı böyle değil. 
Neyse ki bir aslan ile hayvan unsuru tek bir karede 
geçilmişti de özendirici bir etmen olarak karşımıza 
çıkmamıştı.
Nesin Yayınevinin güzel çevirisi ve editörlüğüyle 
basılan Sirk, aslında oldukça sıradan bir konuya 
sahip, ama sıradanın doğal güzelliğini taşıyan bir 
eser. Berta ve Pablo hem pek çok çocuğun özdeşlik 
kurabileceği hem de büyüklere kendi çocukluklarını 
hatırlatacak bir uğraşın içinde. Ama siz siz olun, ne 
kendiniz (hayvanların olduğu) sirklere gidin ne de 
çocukları götürün.

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Sirk
Chiara Carrer

Resimleyen: Antonio Ventura
Türkçeleştiren: Burcu Yılmaz

Nesin Yayınevi, 40 sayfa

Ben de yapabilirim!
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Antropoloji, sosyal bilimler 
ve psikolojinin bir anlamda 

edebiyata uyarlandığı 
Âdem’den Önce, yayınlandığı 

tarihten bu yana önemini 
katlayarak var olmaya 

devam ediyor.

Uygarlığı sadece teknolo-
jik gelişmelerle bir tutma-
yanlarımız için, modern 

zamanlarda atalarımızdan 
ne derece “ileride” olduğumuz 
düşüncesi, hayat boyu süren 
temel bir mesele olarak ka-
lır.  Hele de dünya üzerinde 
siyaset, din, ideoloji kılıfı 
altında bu denli çok zulmün 

kol gezdiği bir yılda insanlığın 
kökenine dair kafa yormamak 

neredeyse imkânsızdır. İş hesaplaşmaya geldiğinde, edebiyat en 
büyük hazine olarak ortaya çıkıyor. Bu hazinenin kıymetli bir parçası 

olan Jack London’ın Âdem’den Önce romanı, tam da “İnsanlık nereye ev-
riliyor” sorumuza denk düşen bir eser.

Daha önceden de Türkçede yayınlanmış olan bu klasik, Özgecan Kunt’un 
çevirisiyle Nora Kitap etiketiyle bir kez daha karşımızda. Edebiyat dün-

yasını, insanın toplumla arasındaki karmaşık ilişkiyi aktarmak üze-
rinden kuran ve onu en vahşi yönleriyle yüzleştiren London, bu ese-

rinde okuru doğrudan “ilkel zamanlar” a ışınlar. Tanık olduğumuz 
anlatı, birinci tekil şahıs anlatımıyla bir gencin çocukluğundan 

itibaren gördüğü kâbusumsu rüyaları anlamlandırma çabasıdır. 
Rüyalarının yaşadığı zaman ve mekândan, kendi deneyimle-

rinden tamamen bağımsız olarak ilerlediğini ve bambaşka bir 
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Yazan: Karin Karakaşlı
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dünyayı anlattığını çok küçük yaşta fark eden genç, 
sonraki yıllarda psikoloji eğitiminin de etkisiyle bu 
rüyaların aslında kendi kişiliğinden bağımsız olarak 
ortak bir insanlık mirası, kalıtsal ve ırksal bir hayat 
deneyimi olduğunu fark eder. Bize anlattığı da or-
man ve mağara döneminde yaşayan o ikinci kişiliği-
nin müthiş macerasıdır.
DeneYiMin KıYMeti
Antropoloji, sosyal bilimler ve psikolojinin bir 
anlamda edebiyata uyarlandığı Âdem’den Önce, 
yayınlandığı tarihten bu yana önemini katlayarak 
var olmaya devam ediyor. 1876-1916 dönemine denk 
gelen hayatına Vahşetin Çağrısı, Martin Eden, De-
mir Ökçe, Beyaz Diş ve Deniz Kurdu başta olmak 
üzere elliden fazla kitap sığdıran London, çok farklı 
alanlarda biriktirdiği hayat deneyimiyle de farklı bir 
yazar portresi çizdi. Konserve fabrikasında işçilik-
ten istiridye korsanlığına, fok balıkçılığından altın 
avcılığına ve çiftçiliğe varıncaya kadar sayısız alana 
atılan London, tanık olduğu ve doğrudan yaşadığı 
deneyimleri eserlerine akıttı. Genç yaşında sosya-
lizmi benimseyen ve parti çalışmalarına da katılan 
London, kurama değil deneyime dayalı görüşleriyle 
çevresinde etkili oldu. 
ilKel Denilen zaManlarDa
Âdem’den Önce, yazarın; Spencer, Darwin ve Hux-
ley’den yararlanarak ilkel yaşama odaklandığı bir 
hikâye. Evrim kuramına uygun olarak insanlığın 
maymun benzer fiziksel özelliklere sahip olduğu 
yarı-insan sürecini anlatan roman, ben-anlatıcının 
yakaladığı ve adeta sinematografik bir dille ak-
tarılan görsel ayrıntılarla okuru çarpıyor. Çağdaş 
gündelik hayatı, geceleri gördüğü ilkel zaman rü-
yalarıyla yarılan bir çocuğun büyüme hikâyesinde 
insanlığın bütün evrim sürecini izliyoruz. Düşsel 
eski zaman karakteri, alter-egosu Büyük Diş’i be-
nimseyen ve bu rüyaların sıradan kâbuslar değil, 
Jung’un ortak bellek simgeleri kuramına da koşut 
şekilde kalıtımla devralınmış, ırksal anılar olduğu-
na kanaat getiren gencin, bize aktardıkları dene-
yimlerin düşüncelerimizi, hayat duruşumuzu nasıl 
şekillendirdiği açısından da kıymetli bir içeriğe ve 
büyük sürükleyiciliğe sahip. 
DÜşMenin KÖKeni
Anlatıcının çocuk yaşında gündelik hayatında hiç 
bilmediği koyu ormanlarda ağaçtan düşme ve her 
seferinde yere çakılmadan uyanma kâbusunda, çoğu 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

okuru doğrudan yakalayacak bir iç bilgi gizli. Nice 
sabahlar bizler de yataktan düşüyormuşuz hissiyle 
uyandık. Karnımızın çekildiğini, iç organlarımızın 
büzüldüğünü hissettik. Bu tanımlanamayan korku, 
dünya karşısındaki savunmasızlığımızın ve her gün 
vermek durumunda kaldığımız ölüm-kalım mücade-
lesinin ifadesi. İlkel zamanlarda Büyük Diş’in bize 
tanıttığı Kırmızı Göz, Ateş Halkı eşliğinde bu tehlike 
doğrudan hayatta kalma, vahşi hayvanlara, yılanlara 
yem olmadan, yuva kurulan ağaçların tepesinden 
yere çakılmadan var olma mücadelesiydi. Şimdiler-
deyse yine kör şiddetin kurbanı olmadan, akıl sağlı-
ğını korumaktan ve toplumsal yapının riyakâr kapa-
nına tutsak olmadan da kendini bulmaktan, varlığını 
hiç unutmamaktan geçiyor mücadele dediğin. 
SevgiYle DaYanışMaK
Sayısız karakterle tanıştığımız ve ataların hayatına 
doğrudan ışınlandığımız bu anlatıda Kesik Kulak ve 
Büyük Diş’in birbirini tanıma, arkadaş olarak seçme 
hikâyesi özellikle çarpıcı. Günlerden bir gün Büyük 
Diş’in bacağına ok saplanır. Kesik Kulak oku çıkar-
mak için dişleriyle okun sapını çiğnemeye başlar. 
Büyük Diş okun yara içinde oynamaması için arka-
daşına sıkıca sarılır. Yazarın bu sahne üzerinden ver-
diği evrensel mesaj, bugünlerde en çok ihtiyacımız 
olan şeyi, sevgiyle dayanışmayı vurgulayan yönüyle 
beni derinden etkiledi. “Bu sahneyi sık sık düşünü-
rüm; neredeyse yavru olan ikimiz, türün çocukluk dö-
neminde iki yaratık; biri korkusuna hâkim olup kendi 
bencil kaçış dürtüsünü yeniyor, bunu da diğerine des-
tek olmak, ona yardım etmek için yapıyor. Orada her 
şeyin belli olduğu önüme seriliyor ve Damon ile Pyt-
hias’n, hayat kurtarma gruplarının, Kızıl Haç hemşi-
relerinin, şehitlerin ve ümitsiz davaların liderlerinin, 
Peder Damien’in ve İsa’nın görüntüleri gözümün önü-
ne geliyor. Ve dünyadaki azizlerin, ahlaklı bütün in-
sanlarının kudretinin Kesik Kulak’la Büyük Diş’in ve 
Genç Dünya’nın bütün bilinmeyen sakinlerinin ilkel 
hafızalarından gelme olduğunu düşünüyorum.” 
Bu ilkel hafızadan hepimizin güç ve umut bulması 
dileğiyle. 
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Hiç elinizin boş kaldığı oldu mu? Ya herkes kesesini doldururken sizin dım-
dızlak ortada bırakılmanız? İşte Hans’ın başına bu geliyor. Değirmenci babası 
ölünce büyük abisi para kazandıran değirmeni, ortanca abisi iş gören eşeği 
kapıyor. Hans, ona değirmenin kedisi layık görülünce duruma isyan ediyor. 
Ama sesini duyuramıyor, hakkını savunamıyor. Kimse ailenin en küçüğünü, en 
zayıfını ciddiye almıyor.
Bir kedinin yenmeyeceği Hans için açık. Peki, değirmenden kovulan delikanlı 
bundan böyle karnını nasıl doyuracak? Tam bu noktada kedi dile geliyor ve 
Hans’tan bir çift çizme istiyor. 
Sonrası malum. Yoksa aramızda Çizmeli Kedi’yle henüz tanışmayan mı var? 
Grimm Kardeşlerin yazılı hale getirdiği, ancak Charles Perrault’un daha önce 
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Erich Kästner, Çizmeli Kedi’yi güncel toplumsal sorunlara 
uyarlama yoluna gitmiyor. Masal şifrelerinin evrenselliğine 
ve zamansızlığına güvendiği için esere kendi damgasını edebi 
üslubuyla vurmayı yeğliyor.

Umut fakirin 
ekmeğiyse, 
zekâ ve azmi 
ekmeğe 
katık yapan 
da kedidir...

Yazan: Suzan Geridönmez
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kaleme aldığı Fransızca versiyonuna aşırı benzerliği 
nedeniyle Çocuk ve Ev Masalları’nın 1819’daki ikinci 
baskısından çıkardığı bu halk masalı birçok tiyatro 
oyununa, çizgi filme konu edildi. Çeşitli dönemlerde 
edebiyatçılar tarafından yeniden yorumlandı.
Ününü kuşaklar boyunca koruyan, en son animasyon 
filmi Shrek 2’de rol kaptığı dikkatli gözlerden kaçma-
yan Çizmeli Kedi’yi tekrar kalıba döken yazarlardan 
biri de Türkiyeli okurun özellikle Can Yayınları’ndan 
çıkan çocuk kitaplarıyla tanıdığı Alman edebiyatçı 
ve düşünür Erich Kästner. Gerek çocuklar için yazdı-
ğı hikâyeleri gerçekçi temellere oturtmasıyla gerek 
büyük kenti küçük kahramanlara açmasıyla (onu 
dünya çapında üne kavuşturan Küçük Hafiyeler/
Emil ve Dedektifler kitabı bir Berlin romanı olarak 
değerlendirilebilir pekâlâ) çağdaş çocuk edebiyatın-
da öncü bir rol üstlenmiş yazarı üç sözcükle 
tanımlamak zor. Ama öncelikle seçilen 
kavramların gerçekçi, pasifist ve iro-
nik olacağı kesine yakın. Oysa onun 
yazınında masallar da önemli bir 
yer tutar. Üstelik Kästner, kendine 
has mizahi üslubuyla tozlarından 
arındırdığı, renkli diyaloglarla can-
lılık kattığı Çizmeli Kedi, Türkçeye 
Palavracı Balon ve Soytarının Tuhaf 
Maceraları diye çevrilen Münchhau- 
sen ve Till Eulenspiegel gibi birçok halk 
söylencesini yeniden kaleme almakla kal-
mamıştır. Yetişkinler için yazdığı kimi özgün kısa 
hikâyelerinde de masal formundan yararlanmış, bu 
metinlere “Mutluluğun Masalı”, “Aklın Masalı” gibi 
doğrudan masala referans veren isimler koymuştur.
Ama dönelim Kästner’in esprili diline kuşanıp 
zekâsına zekâ katan Çizmeli Kedi’ye. Kitabın arka 
kapağında yazarın bu sevilen masalı yeniden yorum-
lamış olduğu vurgulansa da aslında Kästner, Grimm 
Kardeşler versiyonuna sıkı sıkıya bağlı kalıyor. Olay 
akışında, kahramanların karakter özelliklerinde, dü-
ğümün çözülmesinde herhangi bir yeni unsur, farklı 
yorum ya da özgün masalın çerçevesini aşan ekleme 
yok. Buna rağmen bu incecik kitabın sayfalarını de-
viren okur kökü 1812’lere (Grimm Kardeşler) hatta 
daha da geriye (Perrault) uzanan eski bir masal oku-
duğu hissine kapılmıyor. 
Kabul, masallar zaten kolay kolay eskimiyor. Sem-
bollerle örülü derin anlamları insanın ve toplumun 

şifrelerini içerdiğinden çoğu güncelliğini yüzyıllar 
boyu koruyabiliyor. Farklı tarihsel dönemlerde tekrar 
tekrar edebiyata ve sanata konu edilmeleri de bu 
yüzden. 
Öte yandan her yeniden konu edilişin masalı diri 
tuttuğu, çağdaş okurun ilgisini çektiği söylenemez. 
Hele de söz konusu okur çocuksa, yani mesele kü-
çük yaştakilere eski masalları yeniden, sembolik 
anlamların içini boşaltmadan, şifrelerini bozmadan 
anlatmaksa.  
İşte, Erich Kästner’in başarısı burada. Onun eserin-
de kedi, ayağına çizme geçirerek (yani insan gibi 
giyinerek) insansal özellikler kazanan, benliğinde 
zor durumda kalan sahibinin hayatta kalma azmini 
somutlayan ve onun yerine eyleyen bozulmamış bir 

masal kahramanı olarak varlığını koruyor. Yazar 
masalı güncel toplumsal sorunlara uyarla-

ma yoluna gitmiyor. Şifrelerinin evren-
selliğine ve zamansızlığına güvendiği 

için esere kendi damgasını edebi 
üslubuyla vurmayı yeğliyor. Kıvrak, 
sade ama bir o kadar da mizahi bir 
dil kullanıyor. Tam da küçük yaşta-
kilerin seveceği türden çarpıcı, ince 
esprili diyaloglar kuruyor. Çizmeli 

kedinin hayata dönük yüzü, zorluklar 
karşısında yılmayan karakteri, dev si-

hirbazı bile bir lokmada yutuverebileceği 
küçük bir fareye dönüştürme uyanıklığı Käst-

ner’in usta anlatımı ve Genç Osman Yavaş’ın başarılı 
çevirisiyle ayrı bir pırıltı kazanıyor.
Ne yazık ki çizimlerin okurda benzer bir etki bıraktı-
ğını söylemek gerçekçi olmaz. Çeyrek yüzyıl işbirliği 
yaptığı Kästner’in ilk çocuk kitabıyla okurları fethet-
mesinde katkısı yadsınamayan, döneminin önemli 
çizerlerinden Çek asıllı Walter Trier’in üslubunun 
kuşkusuz tarihsel bir değeri var. Ancak bazen çizim-
ler de toz tutar. Özellikle çocukların görsel algıları 
güncel estetik etkilere daha açık. Yeniden yazılan 
masalların çoğunlukla yeniden resimlendirilmesi 
ihtiyacı da buradan doğuyor.

Dilin edebi niteliği
Çeviri

Redaksiyon titizliği
Grafik tasarım

Hedef kitleye uygunluk
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Kitapsever Bay Tilki ile Bay Tilki ve Kırmızı İp bir elmanın iki yarısı gibi, bir dizinin iki 
kitabı. Okuma açlığı çeken küçük Bay Tilki’nin, masallardaki gibi mutlu sonla biten ilk 
hikâyesinin nihayete erdiği yerde, ikinci kitap, Bay Tilki’nin beline dolanan kırmızı iple 
heyecanlı ve eğlenceli yeni bir macera sunuyor. Biermann, sıra dışı karakteri küçük Bay 
Tilki’nin yeni maceralarını yazmayı sürdürecek mi bilemeyiz, ama bu iki kitabı sıcak bir 
başlangıç olarak zevkle mideye indirebiliriz. 
Yazar sağlıklı ve mutlu bir yaşam için günlük “kilokitap” ihtiyacını hesaplamamış belki 
ama günde en az üç öğünle hem kültür ihtiyacını hem de açlığını kendine özgü bir yön-
temle doyuran bir kitap tilkisi yaratmış. Bu tilki okuyup bitirdiği her kitabı, üstüne bir 
tutam tuz ve biraz karabiber serperek iştahla mideye indiriyor. Biermann’ın yazıp çizim-
leriyle can verdiği Küçük Bay Tilki’nin bir kitapsever, bir kitap yiyici, bir kitap hırsızı, bir 
yazar, takip ustası bir süper kahraman olarak tüm maceralarını iki ayrı kitapta okuyup 
görebiliyor ve bizzat “o” olup yaşıyorsunuz. 
Bir bütün olarak iki kitap; kitap okurları ve yazarlarıyla, yayıncıları ve kütüphanecileriyle 
kitap etrafında dönen bir dünya kuruyor. Hayatı boyunca okuma/beslenme açlığı çeken, 

guruldayan mideyle uyumak zorunda kaldığı gece-
lerde 600 sayfalık jambon romanlarla kendine ziyafet 
çeken, karnını doyurabilmek için atık kâğıt kutularını 
yağmalayan, en umutsuz kaldığı anda başına geçir-
diği bereyle kitabevi soyan, hapislere düşen, tecritte 
okumama cezasına çarptırılan ve en sonunda okudu-
ğu kitaplardan biriktirdiği, öğrendiği bilgiler ve de-
neyimlerle açlıktan ölmemek için kendi ağız tadına 
uygun hikâyeler yazmaya başlayan Bay Tilki, yazdığı 
heyecanlı hikâyelerle çok okunan polisiye romanla-
rın şöhretli ve zengin yazarı oluyor. Her kitapseverin 
başına gelmesini dileyebileceğimiz bu güzel sona 
rağmen, kitapları seven her okurun bu mutlu sona 
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Yemek yemeden, su içmeden yaşayamayan insan, örneğin kitap okumadan 
yaşayabilir mi? Günlük kalori ihtiyacı 1500-2500 kilokaloriyse, acaba kültür ihtiyacı 
kaç kilokitaba denk düşer? Eğer siz de kitapsız bir yaşamı düşünemeyenlerdenseniz 
Alman yazar Franziska Biermann’ın sevimli kahramanı küçük Bay Tilki’yle mutlaka 
tanışmak isteyeceksiniz.

Sağlıklı yaşam için günde üç 
öğün kitap, tilki hakkıdır!

Yazan: Nuray Gönülşen
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erişemediği de bir gerçek. İşte bu yüzden kitap bit-
tiği yerden yeniden başlıyor ve okur bu kez ünlü bir 
yazar olan Bay Tilki’den iyi bir yazar olmanın ince-
liklerini öğreniyor. Her yazarın bir yeraltı dünyası 
vardır ve Bay Tilki ikinci kitapta okura fikir hazine-
sini topladığı bodrumunda bolca keşif yapabileceği, 
eğlenceli bir serüven armağan ediyor. Aynı zamanda 
“Çok kitap okuyan kitap da yazar” klişesi de sürpriz 
bir şekilde hikâyenin sonunda ortaya çıkan, okurun 
çok yakından tanıyabileceği yeni bir karakterle kırı-
lıyor. 
Edebiyat tarihinde ünlü olup da birbirinin kitaplarını 
hiç okumamış yazarlar olduğu biliniyorken, kitabın 
önsözünde Bay Tilki’ye atfen yazılan “özellikle kendi 
kitaplarından büyük tat aldığı için dünyanın en ünlü 
yazarlarından biri oldu” ifadesi samimi bir hikâyeyle 
karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Aslında kalın 
klasik eserler seven tilkimizin, çok okunan popüler 
polisiye hikâyeleri yazarak üne kavuşmasıysa hikâye-
nin bir başka gerçeklik unsuru. Kitapları çok sevme-
sine rağmen, edebiyatın ün, para, statü getirdiği kimi 
yazarlara özenip de kolayından, çalışmadan, telkinle, 
kestirme ama çıkmaz yollardan yazar olma hevesine 
kapılmış kitapseverlerin payına düşen taşlar da var. 
Tüm bu taşları teker teker ayıklamak yetişkin okura 
düşerken, bizce özel olarak da yazarlar ve yayıncılık 
dünyası insanlarına Bay Tilki’nin maceralarını zo-
runlu okuma cezası verilmeli.
Hep Kitap’ın yeni bir yayınevi olmanın heyecanıy-
la okurla buluşturduğu Bay Tilki dizisini özenli ve 
istekli bir çabanın dikkate değer ilk ürünleri olarak 
gönül rahatlığıyla kayda geçebiliriz. Ayrıca kitabı 
Almanca aslından çeviren Süheyla Kaya’ya gündelik 
hayatımızda pek kullanmadığımız “dingildek” gibi 
güzel bir sözcüğü yeniden hatırlattığı ve “Köşem 
Kitabevi” gibi çağrışımlı buluşları için özel olarak 
teşekkür edilmeli. 
Yeryüzündeki hiçbir çocuğun kitap okuma/beslen-
me açlığına düşmeyeceği bir dünyada çocukların 
hayal gücünü besleyen kitapların çoğalması da yeni 
yıl dileğimiz olsun…

Dilin edebi niteliği 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Görünmezliğin neden bir süper kahraman özelliği olduğunu anlayamıyo-
rum. Bana daha çok saklanıp gizlenme ve insanların o çokbilmiş ve dur-
maksızın yargılayan bakışlarından uzakta kalma niyetindekilerin ulaşmak 
isteyecekleri bir Nirvana gibi geliyor. Bir nevi manevi kurtuluş hali… Eninde 
sonunda gözünden lazer ışınları saçıp kafaya estiği gibi fırtınalar çıkarmakla 
bir değil, bunu kabul edelim. Görünmez olma derdine düşen kişi gösterişi 
değil, kendi içine dönüşü, mümkünse kimseyle muhatap olmamayı seçmiş-
tir. Tamam, belki çilekeş bir derviş değil sözünü ettiğim, ama yine de altında 
felsefesi olan bir arayıştır görünmezlik. 
Maks da işte bu derin anlamın peşinde bir çocuk. Görünmez olmak isteyen 
bir kahraman, öyle süper güçleri olan biri değil, bir kitap kahramanı. İtalyan 
yazar Guido Sgardoli’nin Ejder Çocuk kitabının dertlisi. Çıkıntılarla dolu bir 
omurga, koltuk değneği, işitme cihazı, gözlük ve de diş telleri. Baş etmesi 
gereken sadece bu kadarı olsa keşke, ama hayır savaşmak zorunda kaldığı 
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Yüreklerimize korku salan insanlar dibimizde öyle birdenbire, 
topraktan fışkıran yabani ot misali bitivermezler. Onları bizler 
yaratırız...

Yazan: Olcay Mağden Ünal

Savulun zorbalar,  
Ejder Çocuk geliyor!
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daha büyük ve önemli ve de baş belası meseleler var: 
İnsan şekline bürünmüş sorun yumakları, çocuk ya 
da yetişkin fark etmeksizin acımasızlıkla yoğrulmuş 
bedenler, zorbalar, zalimler, gaddarlar, kabadayılar. 
Ve bunların hiçbiri tarihin tozlu sayfalarından çıkıp 
gelmiş ya da hemen yakınlardaki bir ülkeye musallat 
olmuş diktatörler değiller veya katil, cani yahut habi-
sin biri. Hayır, bu acımasızlar Maks’ın sınıf arkadaş-
ları ve hatta öğretmenleri. Her gün, her dakika maruz 
kaldığı bakışlar, alay etmeler, toplu dışlayışlar. Sırf 
doğuştan gelen bazı engelleri var diye, sırf görüntüsü 
diğerlerine benzemediğinden, sırf sıradan biri olma-
dığı için, sırf düzenin kafasını fabrika ayarlarına tak-
mış olması sebebiyle. Maks da işte bu nedenle, nor-
malden kat kat daha fazla göründüğü için, görünmez 
olmayı deniyor. Aslında tek derdi onu kendi haline 
bırakmaları, zaten okul yeterince sıkıcı ve dersler de 
daha beterken bir de insan engeliyle uğraşmamak. 
Tüm bu aşağılanmayla dolu, karabasan gibi üzerine 
çöken günlerden birinde Maks’ın hayatına yeni kav-
ramlar girer: Heyecan, merak ve genelde bunlarla 
aynı pakette sunulan bir yaşama bağlılık, yeni doğan 
günü iple çekme ve de keyif. Bir gün öğretmenler 
odasındaki çöpün içinde adı Ejder Çocuk olan bir çiz-
gi roman bulur. Ancak bu öyle gazetecilerde satılan, 
ünlü süper kahramanların hikâyelerini anlatan rengâ-
renk kuşe kâğıda basılı olanlardan değil. Muhtemelen 
Maks’ın her gün karşılaştığı birilerinin elinden çık-
mış, son derece sıra dışı çizimlere sahip bir çalışma; 
bildiğimiz defter kâğıdına kurşun kalemle karalanan-
lardan. Üstelik anlattığı akıl almaz maceraların deva-
mı da gelir, Maks her gün yanından geçtiği bir duva-
rın deliğinde durmadan yeni serüvenlerle karşılaşır. 
Tüm bunlar bir tesadüf müdür, yoksa Ejder Çocuk’un 
çizeri herkesin sırtını çevirdiği bu çocukla iletişim 
kurmaya mı çalışıyordur? Böylece Maks kendine gö-
rünmez olmak dışında bir amaç edinir: Etrafındaki 
bütün zorbaların hakkından gelen, dürüstlük timsali, 
ejderha maskeli süper kahramanının yaratıcısını bul-
mak, onun nefes kesen hikâyesinin peşine düşmek. 
KiMSe “Hani Bana?” DiYeMeMiş
Yüreklerimize korku salan insanlar dibimizde öyle 
birdenbire, topraktan fışkıran yabani ot misali bi-
tivermezler. Onları bizler yaratırız, kabul etmemek 
için kulaklarımızı tıkayıp bas bas bağırsak da klav-
yelerin üzerinde laf yetiştirmeye yarayan parmakla-
rımızın bu işte payı vardır. Biri dışlar, biri aşağılar, 

biri ötekileştirir, biri kulağını tıkar ve sonunda el 
birliğiyle şekillendirdiğimiz diğeri de afiyetle yer. 
Kimsenin “Hani bana?” diyecek hali kalmaz. Sgardo-
li’nin yarattığı dünyanın Maks’ı ve etrafındaki, içinde 
yetişkinlerin de bulunduğu bu acımasız topluluğu da 
bunun bir örneğidir. Her ne kadar yazarın eğlenceli 
dili sayesinde okurun gözünün önüne korkunç bir 
tablo gelmesi mümkün olmasa da Maks vücudunda 
büyük sorunlar taşıyan bir çocuktur. Ancak küçük 
yaşına rağmen asıl baş etmeye çalıştığı durum bu 
zorluklar yerine çevresiyle olan münasebetidir. Gö-
rüntüsünden hoşlanmayan kendisi olduğu için değil, 
başkaları onu öyle görmekten huzursuz olduğundan 
görünmez olmayı diler. Çünkü toplum hastalığa çare 
aramaktansa hastayı yok etmeye meyillidir. 
Ejder Çocuk, altında yatan bu can sıkıcı hakikati bir 
kenara bırakırsak yazarın dili, tasarımın farklılığı ve 
kullanılan fontlar ve de çizimlerin hareketliliğiyle 
hoş vakit geçirmeyi garanti eden bir kitap. Baştan 
sona bir maceranın söz konusu olduğu, sadece yaza-
rın satırlarıyla değil aynı zamanda Enrico Macchia-
vello’nun çizgileriyle de okura yansıtılmış. Özellikle 
Ejder Çocuk’un serüvenlerini anlatan çizgi roman 
sayfaları hem ayrı bir okuma keyfi katmış hem de 
öykünün genelini tekdüzelikten çıkarmış. Maks’ın 
günlüğü olarak tasarlanmış kitapta tatlı niyetine iki 
de gönderme var: Biri Oz Büyücüsü hikâyesi ki olay 
örgüsü içerisinde önemli bir yeri var, diğeri de Har-
per Lee’nin Bülbülü Öldürmek kitabı. Yazar her ikisi-
ne de cesaretin tanımını yapmak için başvuruyor. Bu 
hoş karşılaşma çocuk okurlara benim aldığım tadı 
verir mi emin değilim ama yine de sevimli bir detay 
olduğunu atlayamayacağım. 
Son olarak kitabın Türkçe baskısında redaksiyona 
biraz daha fazla özen gösterilebilirdi. İnsan arka 
kapağında on dokuz liralık bir etiket fiyatı gördüğü 
kitapta; görselinin üstüne yazı basılmış bir ayraç, 
kullanılan fonta uydurulmamış bir yumuşak g, 
maddeler halinde sıralanmış cümleler arasında ses 
ve yüklem uyuşmazlığı ve de bariz bir şekilde dayı 
olması gereken yerde amca kelimesini görünce ister 
istemez bir buruluyor tabii. 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Sadece gördüklerimizle yetinirsek 
ne zevki kalır hayal kurmanın!

Önümde neredeyse yıllardır dilimize çevrilmesini 
beklediğim kitaplardan üçü duruyor. Birbirinden 
renkli kapakları, sırtlarında artık onunla özdeşleş-
miş kırmızı beyaz çizgileri... Yalan söyleyemeye-
ceğim bir çocuk gibi heyecanlıyım! Dr. Seuss’tan 
bahsediyorum elbette. Yetişkinlerin dünyası “çev-
rilebilir – çevrilemez” denilen kitapların tartışma-
sıyla dönedursun, biz “ne kadar ufak olursa olsun 
insan insandır” gibi yüzlerce cümlesiyle seslenen 
Dr. Seuss’a kavuşmanın mutluluğunu yaşayalım! 
Söylenen odur ki Dr. Seuss, çocukların okumayı 
geç öğrenmesinin en büyük sebebinin sıkıcı “öğ-
retici” kitaplar olduğunu düşünür. İşte bu yüzden 
altı yedi yaşlarında bir çocuğun kelime dağarcı-
ğında olabilecek kelimeleri kullanarak başlar yaz-
maya. Kelimeleri hayal gücüyle birleştirir, olmayan 
sevimli yaratıklarla hiç olmayacak öyküler kaleme 
alır. Tıpkı Şapkalı Kedi’de olduğu gibi. Aslında 
Şapkalı Kedi bir fikir üzerine çıkar. Yayınevi Dr. 

Yazan: Burcu Arman

Seuss’a çocukların kullandığı ve öğrenmesi gerek-
tiklerine inandıkları 400 kelimelik bir liste gönderir. 
Sonunda Dr. Seuss 220 kelimeyle şunu anlatır: Anne-
leri gittikten sonra baş başa kalan ve yağmurlu hava-
da dışarı çıkamadığı için de hayli sıkılan iki kardeşin 
evine gelen şapkalı bir kediyi. Çılgın kedi, fanustaki 
balığın uyarılarına rağmen eve gelir ve onlara türlü 
numaralar sunarken evi de hayal güçlerini de yerin-
den oynatır. 
Elbette yalnız kelimelerin sayısı değil, durup durur-
ken karşıma çıkmaz diyeceğiniz herhangi bir şeyi 
çıkarabilir Dr. Seuss. Cümleye bir yerden başlar 
bitişinde ne cümlenin başını hatırlarsınız ne de 
konunun nasıl oraya geldiğini (Konuşmayı seven 
çocukların annelerine çok tanıdık gelecek bir sahne 
bu eminim). Ve elbette tekerlemeler! Dr. Seuss’un 
alamet-i farikası kelimelerle oynadığı oyunlardır. 
Aslında yıllardır çevrilememesinin sebebi de bun-
dandır.  Onun kelimelerle yakaladığı ritim özellikle 

şapkalı Kedi, 63 sayfa
Yeşil Yumurta ve Salam, 62 sayfa
Bir Balık iki Balık Kırmızı Balık 
Mavi Balık, 63 sayfa
Dr. Seuss
Türkçeleştiren: Meltem Erkmen
Epsilon Yayınları

“Yetişkinler sadece 
eskimiş çocuklardır”ilk
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Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Çeviri
Grafik tasarım

Hedef kitleye uygunluk

sesli okunduğunda 
ardı arkası kesilmez 
neşeli şarkılara benzer. 
Yeri gelmişken sıradaki ki-
taba geçelim: Bir Balık İki Balık 
Kırmızı Balık Mavi Balık. Adı başlı 
başına tekerleme olan kitap gündüz 
düşüne benzer. Düşünmeye başladığınız 
bir noktada işlerin çığırından çıktığı ve birbiri 
ardına hiç olmayacak sahnelerin yer aldığı çocuk 
düşlerinizi düşünün (hatırlayabiliyorsanız şanslısı-
nız). Sayılardan hayvanlara, mevsimlerden renklere, 
büyük küçük ayrımına kadar aslında temel bilgilerin 
hepsini burada verir Dr. Seuss. Ama yedi hörgüçlü 
deve ya da on bir parmaklı bir yaratık olabileceğini 
de atlamadan. Çünkü bu dünya böyle bir dünya. Sa-
dece gördüklerimizle yetinirsek ne zevki kalır hayal 
kurmanın! 
Üçüncü kitap Yeşil Yumurta ve Salam, başka bir ri-
vayete göre yine yayıncının cin aklından çıkmış bir 
fikir. Fazla kelime kullanmayı seven Dr. Seuss’a mey-
dan okumuş sevgili yayıncı, 50 kelime ve daha azını 
kullanarak  bu kadar şahane yazamayacağına bahse 
girmiş. Böylece Yeşil Yumurta ve Salam çıkmış orta-
ya. Üstelik Dr. Seuss bu 50 kelimeyi o kadar şahane 
kullanmış ki içinden yemek seçen çocuklar için 
harika bir öykü çıkmış. Neşesini ve espri duygusunu 
hiç yitirmeyen Sam, adını bilmediğimiz huysuz ka-
rakterimize yeşil yumurta ve salam yedirmeye çalı-
şır. Hatta Sam’i bile sevmediğini söyler huysuzumuz 
ama Sam vazgeçmez. Ona trende, yağmur yağarken 
hatta belki keçiyle yese mutlu olabileceğini anlatma-
ya çalışır. Sonunda önyargılarını kırar. Denemekten 
kime ne zarar gelir? 
Çocuklar gibi sınırsız hayal gücü, çocuklar gibi 
önyargısız cümleler, çocuklar gibi rengârenk! “Yetiş-
kinler sadece eskimiş çocuklardır” der Dr. Seuss, bu 
yüzden çoğu kitabında yetişkinleri de çocuklar gibi 
neşelendirmeyi başardığını düşünürüm. Ama yeni-
den büyüklerin dünyasına dönmek gerekirse evet, 

gerçekten tekerleme çevirmek anlamını yitirmeden 
ve keyfini bozmadan bunu kendi diline aktarabil-
mek kolay değil. Diğerlerinde o kadar değil belki 
ama özellikle Bir Balık İki Balık Kırmızı Balık Mavi 
Balık’ta heyecanlandığım ritmi ara ara kaybettiğim 
için biraz kalbimin kırıldığını söyleyebilirim. Ama 
eninde sonunda Dr. Seuss’u yeğenlerimin kitaplığın-
da göreceğim için mutluyum! Umarım devamı da en 
kısa zamanda gelir. 
***KiM Bu DoKtor?
Üniversitede doktora yaptığı zamanlarda sınıf arka-
daşı, çizimlerini görüp ona aslında profesör olmak 
için doğmadığının belli olduğunu söyler. Ve haklıdır 
da. Doktorayı bırakır ama çizimlerinde ve hikayele-
rinde Dr. imzası kullanmaya başlar. Theodor Seuss 
Geisel gerçek tam adı ve aslında Seuss aynı zaman-
da annesinin soyadı. Son olarak bir de iyi bilgi: Soya-
dı İngilizceden değil Almancadan geldiği için “suis” 
değil “zoys” diye okunuyor. 



16 | iyikitap

Kılıktan kılığa girip, bir şovmen ruhuyla 
hayvanlar dünyasına dalan sarı elma 
kurdunun bilmeceleri karşısında çocukların 
bir hayli düşünecekleri, büyük resimler 
arasında keyifle cevabı arayacakları aşikar.

Ressam olmasının avantajıyla kendi yazdıklarını 
resimleyebilen yazarlardan Can Göknil. Kitapları-
nın bir kısmı okul öncesi çocuklar için hazırlandı-
ğından, görsellik metinlerden daha fazla ilgimizi 
çekiyor. Uçanbalık Yayınları tarafından yeniden 
basılan Kurtçuğun Hayvan Bilmeceleri de resimle-
riyle göze çarpan bir bilmece kitabı! 
Kılıktan kılığa girip, bir şovmen ruhuyla hayvanlar 
dünyasına dalan sarı elma kurdunun bilmeceleri 
karşısında çocukların bir hayli düşünecekleri, bü-
yük resimler arasında keyifle cevabı arayacakları 
aşikar. Göknil, kurtçuğu bir sirk perdesinin arka-
sından soruyor gibi resmetmiş. Arkadaşları olan 
iki maymun da “görüyorum, duyuyorum” hava-
sında cevap arıyorlar bu muzip bilmecelere. Tabii 

çocukların, büyüklerin 
de yardımıyla önemli bir 
detayı kaçırmayacaklarını 
umut ediyoruz. Bilmece-
lerin cevapları; kurtçu-
ğumuzun şekilden şekile 
girmesiyle, çizimlerde 
veriliyor. Yani kurtçuk-
tan, bol yünlü bir koyun 
ya da zıplamak üzere olan 
bir kaplumbağa çıkmaz 
diye düşünüyorsanız ya-
nılıyorsunuz. Tüm bunlar 
Göknil’in kitabı çekici ve 

Yazan: Banu Bozdemir

farklı hale getirmek için düşündüğü güzel detaylar. 
Tabii en çok da kurtçuğun kendisine dair bilmecesi 
ilgi çekici. “Elma içinde sarı kız” diyerek kitabın 
açılışını ve kapanışını yine kendisiyle yapıyor sarı 
kurtçuk! Minikler de bir açılan bir kapanan sirk per-
desinin arkasında cevapları bulmak için resimlere 
dikkatlice bakıyorlar. Bu büyük ve soft çizimler, on-
ları masal dünyasından gerçeklere taşırken bilmece 
bildirmece dünyasının da kapılarını aralamış oluyor. 
Kitabın bilmece yanı, bir geleneğin aktarımı, dil zen-
ginliği ve kelimelerin farklı anlamları üzerine çocuk-
lara erken deneyim de sunuyor. Çizimler de bu algıyı 
kolaylaştırıcı şekilde tasarlandığı için sahne, çocuk-
larla sarı kurtçuğun şovuna kalıyor. Mesela balık için 
“elde kayan, suda parlayan,” diyerek balık hakkında 
da dolaylı bilgiler sunmuş oluyor! Ya da dalda durup 
elde durmayanın kim olduğunu sorarak kısa bir an 
kuşların dünyasına sokuyor çocukları… 
Can Göknil mitolojiye ve yerel kültüre ilgi duyan 
uluslararası bir sanatçı. Resimlerindeki ve kitap çi-
zimlerindeki renklerin softluğu, çocuk dünyası için 
yumuşak detaylar yaratıyor ve çocuklar o dünyanın 
içinde takılmaktan mutlu oluyor diye düşündürtüyor. 

Çizimlerin ifade gücü
Anlatımın akıcılığı ve açıklığı

Grafik Tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Kurtçuğun Hayvan Bilmeceleri
Yazan ve Resimleyen:  

Can Göknil
Uçanbalık Yayınları, 32 sayfa

Elma içinde sarı kız
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Sisin
Sakladıkları

Miyase
Sertbarut

Issız bir köyde süregiden 
günlük yaşamı, nefes 
kesici bir maceraya 
dönüştüren bir roman.

Miyase Sertbarut’un ünlü eseri Sisin Sakladıkları açığa 
çıkarılmayı bekleyen tüm gizemiyle, Tudem Modern 
Klasikler koleksiyonu içinde yeniden okurunu selamlıyor…

“Sisin Sakladıkları heyecanlı bir roman; günümüzde 
geçen, çağı yakalamış, şimdinin çocuklarını kesinlikle  
çok heyecanlandıracak bir roman hem de.” 

Radikal Kitap
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Michael Morpurgo

Savaş Atı

Savaşa dair her şeyi 
bir atın gözünden 
anlatan, kuşkusuz  
en tarafsız hikâye.

Morpurgo’nun hem filme hem tiyatroya uyarlanan, 
dünya çapında büyük ilgi gören eseri Savaş Atı, 
şimdi Tudem Modern Klasikler koleksiyonunda…

“Savaş ve hayvanlar hakkında kaleme aldıklarıyla 
harikalar yaratan Michael Morpurgo, öğüt verici bir 
üslup takınmaksızın, önemli duygulara ve hislere  
ışık tutuyor.” 

Guardian

Ç
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İki çocuğun gözünden 
savaşın acımasızlığını 
gösteren, dokunaklı 
ve çarpıcı bir hikâye.

John Boyne’un tüm dünyada yüz binler satan muhteşem 
romanı Çizgili Pijamalı Çocuk, Tudem Modern Klasiklerin 
çatısı altında, okuruyla tekrar buluşuyor…

“Yazar, kitap boyunca okurun hep bir adım önündeki 
konumunu korurken, öldürücü darbeyi son sayfalarda 
indiriyor.”

The Independent

Çizgili 
Pijamalı 
Çocuk

John 
Boyne

M
avi Z

am
anlar M

a
visel Y

ener

Mavi 
Zamanlar

Mavisel 
Yener

Antik Alyanoi’nin 
altında büyük bir sır var; 
dünyayı bile yerinden 
oynatabilecek bir sır.

Mavisel Yener’in ölümsüz eseri Mavi Zamanlar, arkeoloji 
ve masalların sihrini peşine katıp okurun önünde 
kocaman bir kapı açıyor ve Tudem Modern Klasikler 
koleksiyonundaki özel yerini alıyor.

“Geçmişten günümüze var olan değerlere sahip çıkışın  
bir öyküsü var bu kitapta. Mavi Zamanlar, Alyanoi’nin 
sessiz çığlığı!”

Cumhuriyet Kitap

Tüm zamanların

en çok okunan Tudem kitapları

yepyeni bir koleksiyonda bir araya geliyor!
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Yok, yukarıdaki haber başlıkları 
gerçek değil, kitaptan bir alıntı. 
Aşkın Güngör’ün Kahraman Kor-
kak Babam adlı kitabı böyle bir 
dünyada geçiyor işte. Savaşlar, 
çatışmalar, azarlamalar, haksızlık-
lar... Bizim alıştığımız, ancak alış-
mamamız gereken bir dünya.
Bu dünyada koca saçlı bir çocuk 
var: Adı Aras olsa da Pıtırcık se-
risindeki gibi lakaplara özenip 
kendine Kıvırcık adını takmış. 
Çalı adını taktığı bir de ablası 
var, onun gerçek adı da Azra. 
Bu iki kardeş anne, baba ve an-

neanneleriyle birlikte (bir 
de maceralar yüzünden 
ilgilenmeye vakit bulama-
dıkları kanarya Pörtlek’le) 
yaşıyorlar. 
Kıvırcık’ın keyfi, bir sabah 
okula gittiğinde Şapşik 
lakaplı gıcık bir sınıf arka-
daşının sürpriziyle kaçıyor. 
Meğer taksi şoförlüğü ya-
pan babası silahlı bir çatış-
manın ortasında kalmış ve 
Şapşik de babasının tak-
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“DÜNYA SAVAŞIYORKEN BİZ BARIŞALIM MI?”

“DÖRT ÜLKE İKİ ÜLKEYE BARIŞ İLAN EDERKEN, 
SEKİZ ÜLKE ALTI ÜLKEYE SAVAŞ İLAN ETTİ”

“BOŞBEŞ CUMHURBAŞKANI BUGÜNE KADAR AZARLAMADIĞI HERKESİ 
TEK SEFERDE AZARLADI”

“ŞEHRİN ORTASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA”

Yazan: Sanem Erdem

Bu kahraman, başka kahraman!
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siden çıkıp sürünerek bir dükkana girdiği güvenlik 
kamerası görüntülerini bulmuş. Babasının “korkaklı-
ğına” dair görüntüleri sınıfla birlikte izleyen Kıvırcık 
adeta yerin dibine geçiyor. Ne de olsa tüm babaların 
kahraman olması gerekir, değil mi?
Bu skandal üzerine, babalarının korkak imajını dü-
zeltmek için abla kardeş planlar yapıyor. Ama ne 
planlar: Sırf babası onları korusun, onlar için kavga 
etsin diye yabancılara tekme atmak mı üzerlerine 
alçı dökmek mi... Ama yok, kibar ve sağduyulu baba 
her seferinde çocuklarının yaramazlıklarını fark edip 
onların tuzağına düşmüyor. Derken bir plan yapıyor-
lar ancak bu kez oyunları tehlikeli bir hâl alıyor ve 
babalarının gerçekte nasıl bir kah-
raman olduğunu kendi gözleriy-
le görmek zorunda kalıyorlar.
Kitabın sürprizini bozmamak 
için fazla detaya girmek iste-
miyorum ancak finale doğru 
silahların ortaya çıktığını 
söylemekle yetineceğim 
sadece. Hop oturup hop 
kalktığım bu sahneler he-
yecanı tırmandırıp gerilim 
yaratıyor. “Çocuğum günde-
lik hayatta zaten şiddet sahnele-
rine fazlasıyla maruz kalıyor, 
bari okuduğu kitaplarda 
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bunlara rastlayıp üzülme-
sin,” diyenlerdenseniz sizi 
başka bir kitaba alalım. 
Zira evsiz sandıkları bir 
adamın uyuşturucu satı-
cısı olduğu ortaya çıkıyor, 
üstelik ondan yardım 
istemek gibi bir hataya 
düşüyorlar! Ama merak 
etmeyin, korkup üzülse-
ler de roman mutlu sonla 
bitiyor (kanarya Pörtlek 
hariç) ve didaktik bir 
anlatıma kaçmadan doğ-
ru-yanlış ayrımını gözler 
önüne seriyor. Mesela 
ilgisiz kalan zavallı ev 
hayvanlarının sonunun 
ne olacağını ders vermek-
sizin birazcık acıklı bir 
sahneyle gösteriyor.
Yazının başında yer 
verdiğim haber manşet-
leriyle olsun, çocukların babasının “Tüm haksız ka-
rarlara isyan etmelisiniz zaten” demesiyle olsun bu 
roman çocuklara pembe gözlükler değil, bir “gerçek 
dünyaya giriş” rehberi sunuyor bir bakıma. Fakat 
bunu öyle komik, öyle heyecan verici ve öyle sevimli 
yapıyor ki bir bakıyorsunuz okurken karakterlerle 
birlikte kıkırdamaya başlamışsınız. Böyle kitapları 
seviyorum ben, yetişkinlerin dünyasının bir proto-
tipini sunan ve bunu yaparken de mizaha başvuran 
kitaplar. Atlattıkları tehlikelere rağmen çocuksu 
naifliklerini yitirmeyen karakterleri anlatan kitaplar. 
İçinde yaşadığımız huzursuz ortam sağ olsun, dün-
yanın tehlikelerine erkenden şahit olmak zorunda 
kalıyor çocuklar. Onları bu tehlikelerin adının bile 
geçmediği bir fanusa hapsetmemiz mümkün değil.  
Dünyanın çirkin yüzünü her gün “son haber”lerde, 
gazete manşetlerinde ve hatta sokaklarda gördükleri 
zaman yaşadıkları korkuyu, kafa karışıklığını bu tür 
kitaplar sayesinde bir nebze olsun giderebilecekleri-
ne, yaşanabilecek olumsuzluklara bu şekilde hazırlık-
lı olacaklarına inanmak istiyorum. 
Kahraman Korkak Babam, bir yandan da bir yanlış 
anlamalar/anlaşılmalar komedisi aslında. Yazar, baba 
karakterinin korkak zannedilmesinin altında apayrı 

bir hikaye yattığına dair 
ipuçlarını metne usul 
usul serpiştiriyor ve 
büyük gerçeğin ortaya 
çıktığı sahneye kadar 
bir dizi yanlış anlama 
kurgunun belkemiğini 
oluşturuyor. Bu yanlış 
anlamalar mizah unsu-
ru içerse de bizim saf 
çocukların uyuşturucu 
satıcısını evsiz zannet-
meleri kitaba gerilim 
katıyor. 
Aşkın Güngör’ün kitapta 
kullandığı dil, beni çok 
güldüren (ama gerçek 
hayatta karşıma çıksa 
koşarak uzaklaşacağım) 
huysuz anneannenin 
söylenmeleri ve laf sok-
maları üzerinden yer yer 
eski kullanımlara, eski 

deyişlere kayıyor. Karaktere uygun bir dil bu elbette, 
ancak okurların ara ara okumayı kesip büyüklerine 
(veya sözlüklerine) başvurmalarına neden olabilir. 
Bununla birlikte yazar gayet düzgün bir Türkçe kul-
lanıyor, kullanmayanları da çeşitli karakterler vasıta-
sıyla uyarıyor. 
Berk Öztürk’ün çizimleriyse kitabın neşeli, komik 
dilini yansıtmakta çok başarılı olmuş. Kitap elime 
ilk geçtiğinde şöyle bir karıştırırken dikkatimi ilk 
çekenler biraz koyu tonlara kaçsa da canlı renk se-
çimleri ve özellikle Kıvırcık ile Çalı karakterlerinin 
birbirinden sevimli tiplemeleri olmuştu.
Yer yer kıkır kıkır güldüren yer yer de heyecandan 
kalbimi hoplatan bu romanın bir seri olması planla-
nıyormuş ve bir sonraki kitapta anne karakteri çile-
den çıkarılacakmış. Merakla bekliyorum. 
Bu arada yayınevine not: Keşke kitapta emeği geçen 
tüm kişileri künyede görebilseydik.
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… diye sinirlendi Mustafa. Bir 
kışkışla uzaklaştırılmayı, küçüm-
senmeyi, sırf çocuk olduğu için 
yok sayılmayı kabul etmemişti. 
Edebiyatın çınarlarından Yaşar 
Kemal ise onun bu cümleyi kur-
masını muhakkak önemsemişti. 
Yaşar Kemal ve çocuk, belki 
de edebiyatımızdaki en özel, 
en duyarlı, üzerinde etraflıca 
ve -aslında- keyifle konuşula-
sı buluşmalardan biri. Onun 
çocuk edebiyatına bakışı üzerine 
yüzeyselliğe kurban gitmiş pek 

çok tartışma yapıldı. 
Usta yazarın 1975’te 
Cumhuriyet Gazetesi’ne 
verdiği “Çocuklar İnsan-
dır” başlıklı röportajda, 
“Çocuk edebiyatına ben 
inanmıyorum,” cümlesini 
bir kısım yadırgadı, bir 
kısım da kendi “demiş-
tim ben”lerine mesnet 
olarak yorumladı. Oysa 
amacı, tam da çocuğun 
nitelikli edebiyatla bu-
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“Ne yani, ne diye ekmeğime sebep 
oluyorsun? Yani çocuk diye. Ne yani! 
Ben herkeslerden çok çalışırım.”

luşma hakkını savunmaktı. Bugün bunu, Yapı Kredi 
Yayınlarının (YKY) Doğan Kardeş serisinde yeniden 
kitaplaşmış bir Yaşar Kemal öyküsüyle anmak mut-
luluk verici.
YKY, Ocak 2016’da Doğan Kardeş’in 700. kitabı ola-
rak yayımladığı Kalemler’den sonra ikinci bir Yaşar 
Kemal öyküsüyle buluşturuyor çocukları. Yine Sedat 
Girgin’in özgün desenleriyle ve yazarın kendi nok-
talama tercihlerini aktaran bir tıpkıbasımla. Bu kez, 
usta yazarın Sarı Sıcak kitabından alınmış “Beyaz 
Pantolon” adlı öyküsüne dalıyor ve tuğla ocağından 
yayılan cehennemi sıcağın karşısında buluyoruz 
kendimizi. Ayakkabı tamircisinin çırağı Mustafa’nın 
hayali, güzel mi güzel bir beyaz pantolona kavuşmak. 
Anasıyla kıt kanaat yaşasalar da Mustafa’yı ayakta 
tutar bu pantolonun ve o pantolonla kızların hayran 
bakışları altında köprüden geçebilecek olmanın ha-
yali. Derken ummadığı fırsat doğar ve tuğla ocağının 
sahibi Hasan Bey’den ona bir iş teklifi gelir. Yapması 
gereken, üç gün üç gece boyunca ocağı canlı tut-
makta Cumali’ye yardım etmek. Dile kolay! Kısacık 
uykuları nöbetleşe uyumak, havanın sıcağına eşlik 
eden tuğla ocağının aleviyle yüz yüze oturmak, o ale-
vi sürekli beslemek... Mustafa’nın önünde üç günlük 
bir mücadele var. Ama anlaşılan o ki bu mücadeleyi 
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Büyürken bir adım  
umut, bir adım 
hüsran...



yalnızca zorlu bir işi başarmak için değil, hem sefale-
tin hem de erdemsizliğin belirlediği kurallarla önün-
de duvar gibi dikilen yetişkinler dünyasında nasıl 
var olabileceğini anlamak için de verecek. Şaşırarak, 
direnerek, gerektiğinde hüsranı da tadarak ve “insan 
var, insan var”ı görerek...
Beyaz Pantolon, Yaşar Kemal’in belki de yetişkinler 
dünyası ile çocuk arasındaki ilişkiyi farklı açılardan 
ele aldığı en etkileyici öykülerden biri. Usta yazarın 
çocuğa nasıl bir kavrayış ve merhametle yaklaştığını 
bu öyküde tüm berraklığıyla görüyoruz. Tümden 
romantik bir çocuk tanımını reddetse de insanı 
yıpratıp eriten sefalet gerçeğine sevgiyi ve sağdu-
yuyu ekleyecek kadar elzem, hayati, hatta “gerçekçi” 
bir romantizmi çocuğa çok görmeyen Yaşar Kemal, 
yaşadığı çocukluk kadar o çocukluktan yetişkinliğe 
uzanan dönemde gözlemlediği çocuğun dünyasını 
da çok iyi tanıyor. Aynı söyleşide, “Yine çocukları kü-
çümseyerek, çocuk sayarak dünyada bir çocuk edebi-
yatı doğmuştur. Elbet içlerinde ilginçleri, şaheserleri 
de var. Yetişmemden dolayı vardığım sonuçlara göre 
çocuk edebiyatı diye bir şey yoktur halkta,” demesi de 
bir edebi türü yok saymaktan ziyade çocuğa ve ço-
cuğun içine doğduğu bağlam içindeki mücadelesine 
nasıl bir saygıyla yaklaştığının, o çocuğa nitelikli 
edebiyatı hak gördüğünün ifadesi.
Yoksulluk içindeki insanın, yeri geldiğinde erdem-
lerine ne şekilde sahip çıkabileceği, şefkatini hangi 
noktalarda gösterebileceği, sefaleti kader gibi gö-
rürken davranışları üzerinde nasıl bir iradeye sahip 
olabileceği üzerine okuru düşündüren bu öyküde de 
ustanın doğaya ve insana bakışı yine şamanvari bir 
derinlikle çıkar ortaya: “Güneyde Akdenizin üstün-
deki ak bulutlar top top yükselince bil ki Akdenizden 
serin, ıslak bir yel esecek, sıcaktan pişmiş insanları 
ıslak bir havlu serinliğiyle salacaktır...”
Doğan Kardeş’in Nezihe Meriç, Sabahattin Ali, 
Selçuk Baran, Yusuf Atılgan gibi ustalardan seçil-
miş öyküleri özgün desenler ve özenli bir tasarımla 
yeniden kitaplaştırdığı bu dizi, çocukları edebiyatın 
ustalarıyla -okuruna karşı görece samimi olduğunu 
düşündüğüm seçimler dâhilinde- buluşturan, çocuğu 
hikâye türüne yakınlaştıracak nitelikli bir koleksiyon.
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ZEYNEP'İN EKOLOJİ GüNLüKLERİ

www.facebook.com/RedhouseYayinlari
www.facebook.com/RedhouseKidz

www.instagram.com/RedhouseKidz

www.redhouse.com.tr

REDHOUSE KIDZ’den  
sürükleyici bir çevreci roman...

Kutup ayılarını kurtarmak 
için uzun bir yolculuğa  
çıkan Zeynep’in ilk 
macerasında ona eşlik 
etmeye ne dersiniz? 

Kuzey Kutbu'na 
Gİdİyoruz!

NİLAY DALYAN
RESİMLEYEN: ECE ZEBER

8 yaş 

ve üzeri
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“Nereye baksak soru işaretleri 
görürüz çoğu zaman. Ne duysak, 
‘Yaaaa?’ demekten alamayız ken-
dimizi.
Okuduklarımız, ‘Acaba?’ dedirtir 
bize. (!) ve (?) işaretlerinin zih-
nimize hücum etmesine engel 
olamayız... Hiçbir şey sanıldığı 
gibi değildir çünkü. Söylendiği, 
duyulduğu, hatta görüldüğü gibi 
de değildir. Merak böceği olmak 
istememizin bir nedeni de budur,” 

diyerek başlıyor Uçan-
kuş’un haber macerası. 
İşin kitabını yazdıracak 
cinsten bir haber mace-
rası hem de bu!
İşin aslı nedir? Ne çok 
düşünür ne çok sorar 
olduk kendimize bunu. 
Gördüğüne, duyduğuna 
hatta yaşadığına inan-
mayıp işin aslını düşün-
düren zamanlardan ge-
çiyoruz. Hani öyle hep 
yalan dolan varmış, hep 
bir dolap çevriliyormuş, 
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Genç okurların soru sormasını 
sağlayacak yapısıyla kitap, sadece 
okunmak için değil birlikte tartışılmak 
için de önemli bir kaynak niteliğinde.

Yazan: Özlem Toprak

Buzdağının ardı
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bir kandırmacanın içindeymişsin hissiyatı. Yani işin 
aslı bu değil duygusu, inanmazlığı, güvensizliği…
İşin aslına ulaşmanın zorluğu da var. Sis bulutu için-
dedir sanki gerçek. Aralamak, görmek, bulmak epey 
çaba ister. Göze almak ister. “Hiçbir şey göründüğü 
gibi değildir”den çıkarsın yola ve buradan git gide-
bildiğin yere kadar. Dipsiz kuyu… Çok emektir göze 
almak, araştırmak, üstelemek. Gördüğün gerçeği 
kabul edebilmek. Gereğini yapabilmek.
SiYaSete ve MeDYaYa gÖnDerMe
İşte tüm bu duygularla içinden geçtiği dönemin dü-
şündürdüklerini çocuklara, çocuk algısına uygun an-
latma gayretine girişmiş Süleyman Bulut son kitabı 
Uçankuş’tan Al Haberi’nde. Başlığından karakterle-
rin isimlerine kadar göndermeleri bol bir kitap. Yeşil 
Orman’ın yeni kralı Kralkork’un başına gelenleri ve 
bunu haber yapan haberci Uçankuş’un yaşadıklarını 
anlatan kitap, çocuk edebiyatı sınırları içerisinde gü-
nümüzün sıkça tartışılan iktidar-medya ilişkilerinin 
yanı sıra gerçek ile yalan arasındaki o zorlu mücade-
leyi de gündeme getiriyor. Bu açıdan bakıldığında, 
kitabın yetişkinlere de diyeceği çok şey var. 
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Anı, öykü ve romanlarıyla çocuk edebiyatında 
önemli bir yeri olan Süleyman Bulut’un, Can Çocuk 
Yayınları etiketiyle çıkan son çocuk romanı Uçan-
kuş’tan Al Haberi, muzip bir dille yazılmış, hızlı akan 
bir kitap. Kimi yerde konu belli tekrarlara girse de 
özellikle KralKork’un danışmanları rolündeki TilkiTi 
ve ÇakalÇak’ın da hikâyeye dâhil oluşuyla sürükle-
yiciliğini koruyor. Ancak yine de hikâyenin bazı yer-
lerinde güncel hayata yapılan atıflar çocuk algısının 
sınırlarını fazla zorlayan bir hâl de alabiliyor. Bu nok-
tada imdada Sedat Girgin’in renkli, özgün çizimleri 
yetişiyor ve kitap yeniden çocuk edebiyatı formatına 
bürünüyor. 
Olayların merkezindeki Yeşilyurt Ormanları’nın 
yeni lideri Aslan KralKork, bizzat Yeşilyurt sakinleri 
tarafından paralanmıştır. Bu beklenmedik ve özel 
haberin peşine düşen Uçankuş’u ise siyaset dünya-
sının ifşasını arzu etmediği gerçekleri perdelemek 
konusundaki kadim bilgisi karşısında zorlu bir sınav 
beklemektedir.
Bir ferManın Satır aralarınDa
Uçankuş’tan Al Haberi, ele aldığı konu uyarınca ha-
ber ve yazı diline, dahası siyaset diline dair örnekler 
sergileyerek genç okurlara yazının türlü işlev ve 
yüzlerini de gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında Kral-
Kork’un beyanı, her şeyi kendi tekelinde toplamaya 
çalışan bir hükümdarın esas yaşananları gerekçe-
lendiren ve had bildiren üslubuyla dikkat çekiyor: 
“Arada saygısızlık yapanlar, beni devirmek isteyenler, 
tahtımda gözü olanlar, benim Yeşilyurt halkıyla bu-
luşmamı engellemek isteyenler de oldu. Bunlar ken-

dini bilmez bazı marjinal köktenayaklılardı… Beeen, 
Aslan KralKork! Kimse bana saldıramaz, saldırmayı 
düşünemez, aklından dahi geçiremez. Benim için 
iddia edilenlerin hepsi yalandır! Kuyruklu yalandır! 
Katmerli yalandır! Yalan dolandır! Külliyen yalandır! 
Kuru sıkıdır! Masaldır! Hikâyedir! Mavaldır! Marta-
valdır!..”  
Maceranın DevaMınDa
Elimizdeki kitap aslında Süleyman Bulut’un yarattığı 
KralKork karakterinin ikinci macerası niteliğinde. 
Okurları kendisini, Aslan Kral Kork başlıklı ilk kitap-
tan da hatırlayacaklar. Aslan KralKork’a, o kitapta 
kendisinin “kırk gözlü, kırk kulaklı, kırk pençeli” 
olmadığını gören orman halkı tarafından ilk ders 
verilmişti. Bu macerada ise Uçankuş’la birlikte ger-
çeğin, şu “işin aslı”nın peşindeyiz. Gel gör ki gerçek 
dediğin Kaf Dağı’nın öte yanında. Ancak hazır olan 
gözler onu görebilir, işitmek isteyenler onu duyabilir. 
Bir de gerçek ancak olduğu haliyle kaydedildiğinde, 
öğrenilebilen bir şey.
Aslan KralKork’un yegâne korktuğu şey olan gerçek, 
bütün bu inkârlara, maskeleme gayretlerine karşın 
elbet mutlaka ortaya çıkar. Çünkü siyaset, aynı za-
manda çıkar çatışmasına gidildiğinde insanların 
birbirini ele verdiği bir alan. 
İşte çocuklara ahlâk, hakikat, bağ, çaba, riya gibi pek 
çok konuyu aktaran Süleyman Bulut, yarattığı alego-
ri dünyasıyla adeta Lafontaine masallarında olduğu 
üzere yaşadığımız çağa, dünyaya ve hatta doğrudan 
ülkeye de önemli göndermelerde bulunuyor. Genç 
okurların soru sormasını sağlayacak yapısıyla kitap, 
sadece okunmak için değil birlikte tartışılmak için 
de önemli bir kaynak niteliğinde. Kim bilir belki de 
yazar okurlarından tam da böylesi bir sorgulama 
beklemektedir. Ne de olsa buzdağının üstündeki 
kısım görünür çoğu zaman. Oysa asıl öz, çok de-
rinlerdedir. Ortaya çıktığı noktada da bütün resmi 
değiştirecektir. 
Bu kitap “Var mısınız gerçeği bilmeye?” diye soruyor 
okurlarına. Gerisi birlikte çıkılacak bir macera. Yeter 
ki sormaya ve yanıtlamaya hazır olalım.   
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Marianne Riemann’ın Final Kültür Sanat Yayınlarından çıkan kitabı Tuna Teyzenin Evi Kıpır 
Kıpır, ormanın ortasında “yaşayan” bir ev tasvir ediyor. Riemann bu tasvirle, çocukları doğaya 
bir adım daha yaklaştırıyor ve yaşayan türler olarak aramızdaki mesafeleri kaldırıyor.

Çocukluğunuzun bir öğleden sonrasını hatırlayın. 
Odanın zeminine vuran dikdörtgen şeklindeki 
gün ışığını… Halının üzerine uzanmışsınız. Ya o 
gün ışığının içinde yüzüyorsunuz ya halının de-
senlerinden bir masal diyarı yaratıyorsunuz kafa-
nızda ya da babaannenizin terliğini araba yapmış-
sınız, o desenlerin üzerinde maceradan maceraya 
sürüyorsunuz. Yanımızda hiç oyuncak götürmesek 
de delicesine eğlendiğimiz, hayallere daldığımız, 
her köşesinde başka dünyalar yaratmayı başardı-
ğımız evlerdir “babaanne” evleri. Ben “babaanne” 
diyorum ama bu kişiden kişiye değişir tabii ki. Siz 
en sevdiğiniz evi koyun oraya. 
Final Kültür Sanat Yayınlarından çıkan Tuna 
Teyzenin Evi Kıpır Kıpır, tam da bahsettiğim bu 
çocukluk anlarının lezzetinde bir kitap. Tuna tey-
ze, ormanın içinde görünürde yapayalnız, ama 
esasında tüm orman ile iç içe yaşıyor. İsimsiz kah-

ramanımızın ziyareti 
sayesinde bizim de 
konuk olduğumuz 
Tuna teyzenin evi, 
ormanın ortasında, 
kuşlarla, sincaplarla, 
arılarla ve kelebek-
lerle kuşatılmış, pen-
cerelerinden upuzun 
ağaç dallarının uzan-
dığı, işte tam da bu 
sebepten “kıpır kıpır” 
bir ev. Yani ormanın 

Yazan: E. Nida Dinçtürk

ortasında doğayla mücadele etmek yerine onun bir 
parçası olmayı başarmış bir ev. 
Marianne Riemann’ın şiirsel anlatımıyla ipek gibi 
akan kitap, güzel bir uyku öncesi masalı anlatma-
nın çok ötesinde bir sorumluluk taşıyor; çocukların 
doğayla temas etme noktasında yaşadığı korkuları 
ortadan kaldırıyor. Adeta insanların hayvanlar ve bit-
kilerle kendi aralarına çekmeye çalıştığı setleri yıkı-
yor ve doğada kimsenin kimseden üstün olmadığını 
anımsatıyor. Bu anlamda, çoğunlukla bu yargıları ço-
cuklarına aşılayan ebeveynlerde de bir aydınlanma 
yaratabilecek kuvvette bir kitap. Riemann, sincaplar-
la dost olup kelebeklerle empati kurabildiğimiz bir 
evren vaat ediyor bizlere, daha ne? 
Bodrumunda yarasaların, tavan arasında kırlangıç-
ların yaşadığı, yemek masasında uğur böceklerinin 
gezinebildiği bu ev tasviri, Miriam Bröllos’un leziz 
çizgileriyle tamamlanıyor. Eserin Türkçesini ise 
Genç Osman Yavaş’a borçluyuz. Kitabın sonunda bir 
de etkinlik sayfaları çıkıyor karşımıza. Bunlar, hem 
kitabı daha çok içselleştirmek hem de öğrenilenleri 
pekiştirmek adına pek faydalı. Tuna Teyzenin Evi 
Kıpır Kıpır, taşıdığı tüm iyi niyetlerin yanında, oku-
yucusuna güzel bir öykü anlattıktan sonra “şimdi 
sıra sende!” diyebilen bir kitap. 

Çizimlerin ifade gücü
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Resimleyen: Miriam Bröllos
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Genç Osman Yavaş
Final Kültür Sanat Yayınları,  
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Kuşlarla kucaklaşın, 
böceklerle barışın!ilk
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Nice masala konu olan, efsanelerin kahramanı nilüfer 
çiçeği, bu kez modern bir masalın konusu. Göl Çiçekleri, 
bu muazzam çiçeğin hikâyesini bambaşka bir hale 
bürümüş. Pek çok kültürde ruhun saflığını simgeleyen  
bu çiçeğin anlatacakları var…

Öyle bir ülke düşünün ki çiçeklerin bolluğundan 
yeni arayışlara girişilmiş. Her renk ve her boyda 
çiçeklerin kokuları da birbirinden tamamen farklı 
ve özelmiş. Masal bu ya padişah artık bu çiçekleri 
görmekten sıkılmış. Aslında bunu kibarca dile 
getirmiş bana sorarsanız. ‘’Hepsi güzel ama her 
gün aynı çiçekleri görmek de bir yere kadar!’’ de-
memiş, ama bunu demeye getirmiş! Yarışma dü-
zenlenmiş bu çiçekli ülkede. Amaç daha önce hiç 
görülmemiş bir çiçek yetiştirmek! 
Pek çokları sevinirken, göl kenarında ninesiyle 
yaşayan genç kız da elbet çok heyecanlanmış ve 
burada dâhil olmuş masala. Asıl kahramanımız 
da oymuş. En güzel renkli, en güzel kokulu çiçeği 
bulmak için tüm çiçekleri koklamış, okşamış, sev-
miş… Tabii ki bu genç kız en güzel çiçeği yetiştir-

meyi başarmış. Gölün 
karşı kıyısında yaşa-
yan komşu bile fark 
etmiş bu heyecanı ve 
merakla gidip keşfe 
çıkmış. Kıskançlıktan 
çalınca bir dalını çiçe-
ğin, olanlar olmuş. Ne 
genç adam bir çiçeğe 
kavuşabilmiş ne de 
geride kalan çiçek 
kırık dalıyla hayata 
tutunabilmiş.

Yazan: Gökçe Gökçeer

gÖlDe aÇan HaYaller
Genç adam saksıyı göle atmış. Pes etmiş çünkü 
zorla güzellik olmayacağını, bir çiçeğin bile gönlü 
olmadan büyüyüp çiçek açmayacağını anlamış. Biri 
gölün derinliklerinde, diğeri camın kıyısında kuru-
yuveren çiçekler, hem sahiplerine hem okuyanlara 
hüzün vermiş. Bir gün, gölün derinliklerinde yaşayan 
tohumlar, genç kızın gözyaşlarıyla bir anda büyüyüp 
nilüfer çiçeklerine dönüşüvermiş.
Uzun lafın kısası, padişah en sonunda göl çiçek-
lerinin yaratıcısı bu genç kıza Çiçek Sultan adını 
vermiş. Masalı okuyanlar ise kızın adının Nilüfer 
olduğunu tam burada öğrenmiş. Sonrası… Malum, 
mutlu son!
Daha önce üç baskı yapan ve çok beğenilen bir kitap 
Göl Çiçekleri. 2003 yılında Tudem Edebiyat Ödülle-
ri’nde ikinci olmuş. Ve şimdi gözden geçirilmiş yeni 
baskısıyla Tudem tarafından yayımlandı. Çiğdem 
Güneş’in metnini Mavisu Demirağ’ın çizgileri renk-
lendiriyor. 
Masal sevenler için sürprizli değilse de dingin bir 
okuma deneyimi olabilir.
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Gönlümüzün galibi, 
nilüfer çiçekleriilk
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Hâlâ var mı bilmiyorum, çocukluğumda okumayı söken çocuklara kırmızı kur-
dele takılırdı. Sırayla, birer birer... Çalışkan bir çocuktum. Hikâyelere meraklı, 
rakamları seven. Hemen sökmüştüm okumayı, kurdeleyi de kapmıştım tabii. 
Beni “kara kızım” diye seven ilkokul öğretmenim, kurdelenin yanında bir şey 
daha verdi, bir hediye: Küçük Kara Balık. Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim, 
kafam karıştı. Eve yürürken (evet, biz ilkokul çocukları, bir zamanlar mahalle 
okulumuza yürüyerek kendi kendimize gider gelirdik) üzülmeye karar vermiş-
tim çoktan. Babaanneme kitabı gösterip, “Ben kara olduğum için bu kitabı ver-
di, değil mi?” derken yüzümü hatırlıyorum şimdi, ağlamaklı...
Ertesi gün okula onunla birlikte gittik, babaannem hesap soracaktı.  Ne ko-
nuştular bilmiyorum, ama öğretmenim beni çağırdığında, gözlerini kırmızı 
ayakkabılarına dikmiş, küskün kız çocuğuna söylediklerini unutmadım: “Sana 
bu kitabı, bu balıkla renkleriniz değil, kalpleriniz benzediği için verdim. Oku, 
anlayacaksın”...
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İbrahim Öğretmenime saygıyla...

Anlatılan senin hikâyendir...
Yazan: Alev Karakartal
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“Örneğin şunu anladım: Balıkların çoğu yaşlandıkla-
rı zaman ömürlerini boşu boşuna geçirdiklerinden ya-
kınırlar. Sürekli sızlanır, lanet okur, her şeyden şikâyet 
ederler. Ben bilmek istiyorum; gerçekten de yaşamak 
dediğimiz şeye, şu bir avuç yerde yaşlanıncaya kadar 
dolaşıp durmaktan mı ibaret, yoksa dünyada başka 
şekilde yaşamak mümkün mü?”
Tıpkı sonraları annesinin ve diğerlerinin Küçük Kara 
Balık’a söylediklerini de defalarca duyacak olmam 
gibi:  
“Yavrucum, çıldırdın mı sen? Dünya… Dünya da ne 
demek oluyor? Dünya burası işte, yaşam ise işte yaşı-
yoruz, varız”... “Başka dünya münya yok. Dünya bura-
sı işte, geri dön”…
Küçük Kara Balık, kendimi inşa sürecime sağlam 
bir başlangıç noktası olurken, Azeri, Fars ve dünya 
edebiyatının kıymetlilerinden Samed Behrengi ile 
tanışmama da vesile oldu. Bir Şeftali Bin Şeftali geldi 
sonra, boyun eğmeyen, itaatsiz şeftali ağacının hatı-
rınadır, şeftali ağaçlarına meylim. Ardından İki Kedi 
Duvarda...
İhtimal benimkine benzeyen bir ilkokul öğretmeni 
olan Samed Behrengi’yi bir kelimeyle tanımla dese-
niz; “yetinmeyen” derdim.  Öğretmen, gazeteci, çevir-
men olmakla yetinmeyip yaşadığı toprakların kültürü 
hakkında araştırmalar yapan, halk dilindeki masal 
ve söylenceleri derleyen, yeniden kaleme alan Beh-
rengi, hepsini de işçi çocuklar(ın)a adadığı pek çok 
çocuk kitabı yazdı. Öyle hikâyelerdi ki bunlar, sadece 
ülkesinde değil, tüm dünya halkları için birer adalet, 
özgürlük, eşitlik manifestosu, direniş çağrısı oldu. 
Bedeli de ağır oldu, zamanın Şah yönetimine karşı 
kaleme aldığı hikâyeler elden ele dolaşırken, henüz 
28 yaşındaki Behrengi, Aras Nehri’nde ölü bulundu.
Dünyanın pek çok ülkesinde, pek çok dilde olduğu 
gibi Türkçede de sayısız kez yayınlanmış Behrengi 
öyküleri, bu kez toplu halde, Panama Yayınları tara-
fından basılmış. Kuşların, börtü böceğin, ağaçların 
hatta oyuncak bebeklerin birer “kişi” olarak mucize-
vi, büyülü bir dünyayı insanlarla paylaştığı, hariku-
lade bir düşler ülkesinde geçen can yakıcı hikâyeler 
bunlar. Özellikle geleneksel Azeri ve Fars masalların-
daki, gelişmemiş bir coğrafyanın geleneksel değerle-
ri, yaşayış biçimi, algı ve anlayışlarının, genel olarak 
alt sınıflar, yoksul ve yoksunların, ama spesifik şe-
kilde ve tüm ağırlığıyla kadınlar ve kız çocuklarının 

hayatında yarattığı tahribata, neden bahsedildiğini 
en içinden bilenlerin gözüyle tanık olmak, her se-
ferinde yaralıyor, kanatıyor, üzüyor, öfkelendiriyor.  
Neyse ki bir Behrengi masalındaysanız, teslim olmak 
ve boyun eğmek kategori dışı.   
Panama Yayınları, güzelim bir kapakla sunmuş öykü-
leri. Leyla Çelik’in eline sağlık. Ama içeride, her bir 
öykünün başlangıcındaki göz okşayan “oryantalist” 
desenler sahipsiz kalmış. Onlar da Çelik’e mi ait, yok-
sa adını anmadıkları başka bir çizerin mi bilemiyoruz, 
çünkü künyede bir ibare koymaya gerek duyulmamış. 
Hayırlı bir iş yaptıklarını teslim etmekle birlikte yayı-
nevinin gerek duymadığı başka şeyler de var; mesela 
iyi bir editörlük hizmeti. Çevirmen, gördüğü gibi, 
yani Türkçeye uyarlamaya gerek duymadan çevirmiş 
olsa da keşke (varsa) öyküleri yayına hazırlayan edi-
tör, Türkçede özne çoğul olsa bile yüklemin tekil çe-
kildiğini bilse, para biriminin bazen lira bazen tümen 
olarak çevrildiğine dikkat etse, tashihlerle ilgilense, 
-mışmış’la biten cümlelere bir el atsaymış. Onun 
yerine, isimlerin bazılarını Türkçeleştirmek (bk. Ul-
duz-Yıldız) çabasına girişilmiş ki hiç gerek yokmuş.
Kitapta toplanan öyküler, Behrengi’nin öykülerinin 
tamamı olmadığı, kitaba alınmayan başkaları da ol-
duğu için, “bütün öyküleri” lejantının, yazarın koca-
man adının altına konulması ise, “gerek yokmuş”un 
ötesinde ayıp olmuş. Tek bir çocuk (ya da umarım) 
yetişkin bile, bu kitabı okuyarak tüm Behrengi külli-
yatını bildiğini düşünse, vebali Panama’nın boynuna.  
İyi ki ne yaparsanız yapın elinizdeki malzeme, Sa-
med Behrengi; hiçbir özensizliğin zedeleyemeyeceği 
bir hikâye anlatıcısı. Yetişkinlere karşı çocukların, 
zenginlere karşı yoksulların, çoğunluğun yerine 
azınlığın, yasakların yerine özgürlüğün, had bildiren 
parmakların yerine sıkılan yumrukların yanında yer 
almış bir insan olması değil sadece; iyi bir edebiyatçı, 
adanmış bir öğretmen, sağlam bir çevirmen, halkına, 
topraklarına, dünyaya olan inancı, öfkeyi, cesareti ve 
umudu her dem taze tutan bir figür olarak, kısacık ha-
yatının ötesine, on yıllar sonrasına ulaşan sesi hiçbir 
engel tanımadan gürül gürül çağlıyor. İyi ki… 
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Hep içimiz acıyarak söyleyip duruyoruz ya, “İnter-
net çıktı çıkalı ansiklopedilere yüz vermez olduk,” 
diye. Ama o koca koca ansiklopedilerin evde kap-
ladığı yeri, hele hele Google dururken o ciltten bu 
cilde bilgiyi aramanın zahmetini hangimiz özlüyor 
ki? Öte yandan çocukken resimli ansiklopedilerin 
verdiği zevki, bilginin heyecanla, renklerle, ken-
dine has bir romantizmle birleşmesini de unut-
muyoruz. Mandolin Yayınlarından çıkan atlaslara 
bakarken, Cemal Süreya’nın “Bir kitapta resim 
şart!” lafı, dilimde “Bir ansiklopedide resim şart!”a 
evriliveriyor.
Atlas, dünyayı omuzlarında taşımak zorunda 
kalmıştı. Bazen bilgiyle ilişkimiz, Atlas dünyayı 
sırtımıza atıvermiş gibi yoruyor bizi. Oysa bu atlas-
lar, bilginin heyecan verici yanını açığa çıkarıyor 
ve hoş duygular yaşatıyor. İcatlar Atlası’nda eski 

Yazan: Melek Özlem Sezer

Atlas, dünyayı omuzlarında taşımak zorunda kalmıştı. Bazen bilgiyle ilişkimiz, Atlas 
dünyayı sırtımıza atıvermiş gibi yoruyor bizi. Oysa bu atlaslar, bilginin heyecan verici 
yanını açığa çıkarıyor ve hoş duygular yaşatıyor.

Mavi, atlas, iğne batmaz!

albümlerde emeklemelerimize, ilk yürüme dene-
melerimize bakıp da güler gibi; taşıtların tekerleğin 
icadından uçaklara geçirdiği evrimi izliyoruz. Dünya 
Çocukları Atlası’yla fotoromanların duygusunu özlü-
yoruz. Müzik Atlası, bizi etrafı keşfe çıkıp bir sesler 
koleksiyonu yapmaya ve bolca oyun oynamaya davet 
ediyor. Tarih Atlası, çizgi roman gibi sıkılmadan, ça-
bucak okunuyor. Resimleri de (elma yanaklı yüzlerin 
eski okul kitaplarımızı anımsattığı Kurtuluş Savaşı 
görsellerine birazcık göz yumarsak) son derece hoş. 
Meslekler Atlası, bilinen mesleklerin yanı sıra hava 
trafik kontrolörü, fotoğraf klişecisi, yanardağ bilimci 
gibi ilginç meslek sahiplerini de tanıtıyor. Sanat 
Atlası ise insana dünyayla bütünlendiği duygusu 
veriyor. Altı sanat dalı anlatılırken; tarihçe, teknik 
bilgiler, küçük, hoş hikâyeler, önemli eserler o kadar 
tatlı bir şekilde birleşmiş ki hiç yormuyor. Hatta  
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uzay atlası - Dünya atlası - tarih atlası - Meslekler atlası - Dünya Çocukları atlası - icatlar atlası - Sanat atlası - Müzik atlası
Yazarlar: Emilie Beaumont, Marie Renee Guilloret, Agnes Vandewiele,  

Helene Grimault, Marie Renee Pimont, Philippe Simon, Marie-Laure Bouet
Resimleyenler: C. Hus-David, M-C. Lemayeur, B. Alunni, J. Dayan, C. Palomino, I. Misso, S. Toussaint,  

I. Rognoni, Murat Bingöl, G. Hoffman, S. Beaujard, E. Butterlin, M. Vincent, F. Ruyer
Türkçeleştirenler: Olcay Mağden Ünal - Burcu Bilir Agalar - Melike Isik Durmaz — Mandolin Yayınları, 128 sayfa
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insan müzelerde kele-
bek gibi, dâhiyane mi-
mari başyapıtların üs-
tünde de bir kartal gibi 
uçtuğu hissine kapılı-
yor. Ah bir de çevirmeni 
Melike Işık Durmaz bu 
kitaba çalışırken peşin-
den atlı koşturuyormuş 
gibi acele ettiği hissini 
yaratmasa… Çeviri ko-
kusu ve pütürlü bir tatla 
örneğin şu güzelim İcat-
lar Atlası’nın zevkini 
tırtıklamasa… Oysa ne 
hoş bu atlastan şunları 
öğrenmek ve Çin’i, Mı-
sır’ı bir başka sevmek:
Çin’de rüzgârın gücünden yararlanan yelkenli el 
arabaları yapılmış. Çinlilerin ortasında mıknatıs olan 
bir metal üzerine yerleştirdikleri kaşık, kuzeyi göste-
rirmiş. Sonra da pusulayı icat etmişler. Ödemelerini 
deniz kabuklarıyla yaparlarmış. İlk kâğıt para da 
kâğıdı icat eden Çinliler tarafından basılmış. Ve bir 
efsaneye göre Çinliler kendilerine özgü yazı biçimini 
kuşların bıraktıkları izleri taklit ederek geliştirmişler.
Mısırlılar, 4500 yıl önce eksik dişlerin yerine, suay-
gırının kemiklerinden parçalar koyarmış. Dönerken 
tahtanın aşınmasını önlemek için tekerlekleri deri 
parçalarıyla kaplarmış. Papirüs saplarını örer, iskele-
si tahtadan ya da balina kemiğinden kayıklar yapar-
mış. Gemilerinin yelkeni ise kareymiş.
Seride sekiz Atlas ve üç farklı çevirmen var. Burcu 
Bilir Agalar ve Olcay Mağden Ünal’ın çevirileri, oku-
yucuyu bulanık cümlelerle, çeviri kokusuyla bölmü-
yor. Zaten bölünmeye de halimiz yok. Çünkü Dünya 
Atlası ve Uzay Atlası, evrenin içindeki yerimizi göste-
rip bizi fazlasıyla sarsacak zaten. Hayal gücünün ger-
çekle kışkırtılması, değil kendi hayatımızın dünyanın 
bile uzaydaki küçüklüğünü gördükçe kibrimizin gü-
lünçlüğüyle yüzleşmemiz, şaşkınlık, hayranlık, nerden 
geldiğini öğrenebilen tek canlı olmanın gururu, ne 
kadar az şey bildiğini fark etmenin yarattığı öğrenme 
motivasyonu, tarih algısını gözden geçirme arzusu bu 
atlasların yarattığı pek çok etkiden bir kısmı. 
Dünya Atlası, Evren ve Dünya bölümüyle başlıyor. 
Böylece insanlık tarihinden söz edilen bin yıllar  

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği

Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

yerini milyar yılların ür-
pertici ve gizemli ifadesine 
bırakıyor. Şu maceranın 
akıl almazlığına bak! 5 mil-
yar yıl önce bir gaz bulutu 
patlasın, sıcaklığı artsın, 
disk biçimini alsın ve mer-
kezi parıldamaya başlasın. 
Güneş, böyle bir mucizeyle 
doğarken; etrafındaki toz-
lar ve yapıtaşları birleşsin 
güneşin etrafını gezegen-
lerle doldursun. Biri de 
Dünya olsun. O en mace-
racı gezegen olduğu için 
üzerinde büyük kraterlerin 
oluşmasına neden olan 
meteor yağmurlarına ma-

ruz kalsın. 3.9 milyar yıl önce de yoğun bir yağmur 
kraterleri suyla doldursun ve okyanusları oluştursun. 
Oysa okyanuslar olmasa, günde 10 saat yürüyerek 
iki yılda dünyanın etrafında bir tur atabilirdik. Hiç 
değilse 225 milyon yıl önce tüm kıtalar Süper Kıta 
Pangea’da birleşmişken her yere yürüyerek gidebi-
lirdik. Pangea mı? Rüyamda görsem inanmazdım. 
Pangea kulağa masal gibi geliyor. Tek bir kara parça-
sındaymışız meğer bir zamanlar! Ne ki 65 milyon yıl 
önce kıtalar birbirinden ayrılmış ve yeni okyanuslar 
oluşmuş. Sonra her yıl kıtaların yer aldığı levhalar 
yılda yaklaşık 2,5 santimetre hareket ettiği için kıta-
ların arası iyice açılmış. Bakalım macera nasıl devam 
edecek?
Ufuk açıcı ve zevkle okunan bir kitap olan Uzay 
Atlası, bu sorunun cevabını veriyor aslında. Yaklaşık 
5 milyar yaşında olan Güneş, ömrünün yarısına gel-
miş. 5 milyar yıl sonra kaynakları tükenecek, yüz kat 
genleşecek ve Güneş Sistemi’ndeki Dünya dâhil tüm 
gezegenleri yok ederek 10 milyar yıl sonra küçüle-
cek, sonunda da sönecekmiş. 
Öyleyse, vaktimiz daralıyor. Hayata iyi kitaplar arma-
ğan etmek gerek.
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Yerleşik hayata  
dair bazı ayrıntılar

Vermond. Niçin Samanyolu galaksisindeyiz? Neden 
Güneş Sistemi’ndeyiz? Dünya’dan başka gezegen 
yok muydu yaşamın yeşerebileceği?
Yanıt, yaşam denen olgunun gereklilikleri ve ya-
şayanların ihtiyaçları üzerinden aranıyor. Altına 
girecek bir çatı bulunca şartlar yerine gelmiş olmu-
yor. Yığınla koşulun bir arada bulunması gerekiyor. 
Vermond’a göre kusursuz bir gezegen, olmazsa 
olmazların ilki… Bitkilerin fotosentez yapabilme-
si, hayvanların soluklanabilmesi ve diğer bir sürü 
canlının başka bir sürü yaşamsal faaliyeti için uygun 
ortamı bulmak kolay değil.
Mademki dünyaya geldik, şansımızı heba etmeyelim 
diye canla başla çabalarız elbette. Güvende olmak 
isteriz kuşkusuz. Kim otağını tehlikelerle dolu bir 
mekâna kurmak ister ki? Hiç kimse diyen kaybeder. 
Vermond, yeri gelince riskli yerlerin de seçilebildiği-
ni örnekleriyle gösteriyor.
Enerji de gerekli yaşamak için. Televizyonun fişini, 
beyaz ekran bir yere kaçmasın diye duvara saplamı-
yoruz. Şehirleri aydınlatmak zorundayız. Arabaları-
mızın tekerlekleri yakıt olmadan dönmüyor. 
İnsanoğlunda bir kapris bir kapris; “aynalı körüksüz 
gitmeyen, ut kemani çalmadan aynalı körüğe bin-
meyen gelin”den beter. Onu soğukta ısıtmak, sıcakta 
serinletmek yetmiyor. Bazen gönül ne çay peşine 
düşüyor ne de kahve, gönül sohbet arıyor, çay da 
kahve de bahane… Bilinen en geveze canlı türüyüz 
biz. Bu gerçek paralelinde dilin önemine de dikkat 
çekiyor Vermond.
İnsanlar, memleketlerinden ayrılıp sılanın yolunu tu-
tabiliyorlar. Para için… Dünyaya bedavaya geliyoruz 
ama onun üzerinde yaşamak çok pahalı olabiliyor. 
Daha fazla konfor ancak daha fazla nakitle mümkün 
oluyor. Doğduğumuz yerin değil doyduğumuz yerin 
adını vatan koyuyoruz.

Yaşadığımız Yerde Neden Yaşı-
yoruz? Özellikle avcı toplayıcılı-
ğı terk edenleri ilgilendiren bu 
soru, Büyülü Fener Yayınlarının 
okurla buluşturduğu bir kitabın 
adı… Kanada’da 2014 yılında 
dünyaya gelen kitabı Kira Ver-
mond yazmış. Resimleyen Julie 
McLaughlin… Tükçeye Bilge 
Ceren Şekerciler çevirmiş. 
Dünya üzerinde, ülkemizin 

sınırları dâhilinde, bu-
lunduğumuz şehirde, 
hatta mahallemizde 
ocağımızı tüttürebi-
leceğimiz birçok yer 
varken neden şu anki 
adresimizi seçtik? 
Bu adres uzayda da 
biricik bir konumu 
işaret ediyor. Bundan 
yola çıkarak ölçeği 
daha da geniş tutuyor 

Yazan: Toprak Işık

Dünyaya bedavaya geliyoruz ama onun 
üzerinde yaşamak çok pahalı olabiliyor. 
Daha fazla konfor ancak daha fazla nakitle 
mümkün oluyor. Doğduğumuz yerin değil 
doyduğumuz yerin adını vatan koyuyoruz.
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Geçmişten bugüne şehirlerin, nelere dikkat edilerek 
kurulduğuna da değinmiş Vermond. Tarihe bakar-
ken biz Anadolu çocuklarının azıcık kalbini de kır-
mış. “Afrika ve Çin’de yaşayan insan toplulukları yazı 
sistemleri oluşturdular.” demiş. Yazının Anadolu’da 
Sümerler tarafından bulunup insanlığa armağan 
edildiğini bilmezden gelmiş.
Endüstri devriminin insan yaşantısında yarattığı 
köklü değişiklikleri de işlemiş. Olumlu ve olumsuz 
yanlarını sunmuş okura. Las Vegas gibi ilginç şehir-
lerle tanıştırmış okuru. Çölün ortasında bir eğlence 
vahası… Susuz kalma tehlikesi ensesinde bir şehir… 
Susuzluktan çok daha büyük bir tehlikenin gölge-
sinde yaşamayı seçenlerin de dedikodusunu yapmış. 
Yaklaşık iki bin yıl önce lavlar altında kaybolan Pom-
pei’nin yerinde bugün yeller esmiyor. Yanardağ, hâlâ 
orada duruyor ve eskisinden çok daha fazla sayıda 
insan aynı coğrafyada yaşamayı sürdürüyor. İnsanlar 
bir patlama halinde üzerlerine yağacak lavlardan hız-
lı koşamayacaklarını bildikleri halde, neden yaşamak 
için yanardağların bağrını seçerler? Çünkü orada 
güvenlik son numara ama topraklar bereketli.
Aç parantez: Kitabın diline ilişkin eleştiride bulun-
mak mümkün. Şöyle bir cümle parçasına rastlaya-
biliyorsunuz: “… komitesine katılarak gönüllü olarak 
bağış toplamalarına yardım edin.” Dildeki bu tip 
özensizlikler okumayı tatsızlaştıracak ölçüde çok 
olmasa da kadı kızındaki kadar az da değil. Bu tip 
kusurlar çeviri sırasında ortaya çıkmış olabilir. Kapa 
parantez!
Medeniyetin gerisindeki dinamikleri tanıtması 
açısından çok başarılı bir kitap… Yediden doksan 
yediye ve sonrasına herkes okuyabilir. Bahsettiğimiz 
yaş sınırı içindeki ilgili kamu yöneticilerinin de boş 
zamanlarını bu ve benzeri kitaplarla değerlendirme-
leri faydalı sonuçlar doğurur. Rantsal yeteneklerini 
köreltirler belki ama yerleşik hayat konusunda süper 
bilgi sahibi olurlar. Yoksa yakın gelecekte başkaları, 
onların kurduğu ve yönettiği şehirlerimizin tuhaflık-
larını böylesi kitaplardan okuyup çok eğlenecek.

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Konunun işlenişi 
Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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Üzerinde titizlikle çalışılmış, ders verir sesinden uzak ama kesinlikle öğretici bir kitap, 
Börtü Böcek Güncesi. Böcekbilimci olmaya karar vermiş on iki yaşında bir erkek çocu-
ğunun böceklerle macerasının anlatıldığı hikâye boyunca okur, hem böcekler hakkında 
ilginç pek çok şey öğreniyor hem de alışık olduğumuz kodların belki de uzağında, bam-
başka bir aileyle tanışıyor. Bu aile, doğayı seven, onun korunması için gerekli tedbirlerin 
alınmasını destekleyen ve doğayı kendi rutin hayatları içinde gündemleştiren ebeveyn-
lerce kurulmuş. Elbette bugün artık doğal çevrenin ve canlı türlerinin korunması bilinci 
ailelerde giderek artıyor ancak Çekirge’nin ailesi (kahramanımızın adı, aslında lakabı bu) 
onu yüreklendiriyor ve konuya en az onunki kadar tutkuyla yaklaşıyor. Bir biyoloji öğret-
meni olan babanın varlığı, zaten böcekbilimci olmak isteyen roman kahramanımızın en 
büyük avantajı. Annenin ve halanın da çiçek – böcekle haşır neşir halleri, bütün hikâyede 
bir uyum yaratıyor. 

Şiirsel Taş, temel malzemenin çok iyi araştırıldığı her halin-
den belli olan romanında, yığınla bilimsel bilgi aktarıyor 
ancak bu bilgilerin hemen hepsini Çekirge’ye söyleti-
yor. Dolayısıyla, çok meraklı bir çocuğun, kimi masa 
başındaki okumalarını kimi doğrudan doğruya 
doğa içindeki gözlemlerini yaz-
dığı güncesinden öğren-
diklerimiz, hikâyenin 
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Börtü Böcek Güncesi; çocuk, yetişkin, bitki ve böceğin istenirse uyum içinde yaşa-
yabileceğini gösteren ama bugünün gerçeklerinden, bugünün yaşam pratiklerin-
den de haberdar olan bir hikâye anlatıyor.

Çekirge bu defa 
acayip sıçrıyor!

Yazan: Sema Aslan 



ritmi içinde akıyor ve hatta çoğu zaman aksiyonu ve 
merakı artırıyor. 
Çekirge bir gün ileride ne olmak istediğine karar ve-
rir: Böcekbilimci ve yazar. Bu iki mesleği aynı anda 
tecrübe etmeye karar verince de ortaya “Börtü Böcek 
Güncesi” çıkar. 1 Nisan günü, şaka gibi bir kararla, 
aslında yazmayı hiç sevmeyen bir çocuk olmasına 
karşın, yazmaya başlar. Çekirge, güncesine eylül ayı-
na kadar sistemli bir şekilde yazmayı sürdürür ve en 
nihayetinde birinci güncesinin bittiğini söyleyerek, 
yazmayı sürdüreceğinin de ipucunu verir. 
Çekirge’nin güncesi bize hem kendi yaşıtı çocukları 
hem de böcekleri tanıma fırsatı veriyor. Mesela ço-
cukların genelde böceklerden uzak ve hatta onlardan 
korkan tavırlar içinde olduğunu gösteriyor. Elbette 
her birinin farklı şeylere ilgisi var, Çekirge gibi bö-
ceklere tutkuyla yaklaşmalarını beklemek gerçekçi 
olmaz. Ama yazar, yerinde gözlemler ve abartısız 
saptamalarla diğer canlı türleriyle aramıza koydu-
ğumuz mesafeyi de gözler önüne seriyor. Bununla 
birlikte yetişkin karakterleri aracılığıyla da diğer 
canlı türlerinin yaşadığımız dünyayı ve hayatı anla-
mada ne büyük yardımları olabileceğini de tatlı tatlı 
anlatıyor. Anne, baba ve hala her eve lazım karakter-
ler olarak çizildiğinden belki, böyle bu. Çekirge’ye 
güncesi için bir defter veren bizzat babasıdır. Anne, 
istediğinde çok yaratıcı olabilen bir kadındır. Mesela 
Çekirge’nin bir akrebe dokunduğunu öğrendiğinde 
sinirlenir; Çekirge akrebin zaten ölü olduğunu söy-
leyince de nefesini tutarak öylece durur ve “Bir hay-
vanın hareket etmemesi onun ölü olduğu anlamına 
gelmez. (…) Bak ben de hiç hareket etmiyorum ama 
gördüğün gibi ölü değilim” der. Anne her fırsatta bi-
limsel bilginin sahip olması gereken niteliklerin altı-
nı çizen ve yine de sıkıcı olmamayı becerebilen kanlı 
canlı bir karakter. Hala, bitkiler konusunda ciddi bir 
birikimi olan, “doğalcı” bir eczacı. 
Ama bir de Bay Pi’den söz etmeli. Yine alışageldiği-
miz “tip”lerin dışında bir yetişkin profili var karşı-
mızda. Bay Pi, Çekirge’nin okulundaki matematik öğ-
retmenidir. Çekirge ile aralarında çok erken ve çok 
doğallıkla bir bağ oluşur. Bunda Bay Pi’nin dünya 
algısının etkisi büyüktür. Çünkü Bay Pi, öğrencileri 
kadar meraklı, öğrencileri kadar oyunbaz ve onlarla 
göz mesafesinde ilişki kurmayı bilen, onların ilgisini 
çekmekte usta olan bir öğretmendir. Geometri der-
sini böcekleri kullanarak anlatabilen biridir mesela. 

Çekirge bir gün matematik dersindeyken kendini 
alamayıp heyecanla evlerindeki örümcek ve karınca 
karşılaşmasını anlatırken Bay Pi, Çekirge’yi konuyu 
sınıfa da açmaya davet ediyor ve olanlar oluyor. Çe-
kirge’nin konuşması bitince tahtaya bir örümcek ağı 
çiziliyor ve bu ağın üzerindeki bazı açıların sayısal 
değerleri veriliyor. Bay Pi, öğrencilerinden verilme-
yen açıların değerlerini bulmalarını istiyor. Bir başka 
seferinde yine Bay Pi sınıfa bir arı kovanı getirerek 
geometri dersini sürdürüyor. Çekirge’ye origamiyle 
kâğıttan bir çekirge yapıp armağan ederken en az bir 
çocuk kadar hevesli olabiliyor. 
Börtü Böcek Güncesi; çocuk, yetişkin, bitki ve böce-
ğin istenirse uyum içinde yaşayabileceğini göste-
ren ama bugünün gerçeklerinden, bugünün yaşam 
pratiklerinden de haberdar olan bir hikâye anlatıyor. 
Doğayı bunca seven anne ve baba, aşırı sıcaklar ne-
deniyle –tüm çekincelerine rağmen klima taktırmaya 
karar verebiliyor mesela. Yani başka galaksilerden 
gelmiş yabancı varlıklar gibi değiller kitabın içinde. 
Belki sadece başka bakış açılarına sahipler. 
Son olarak, gayet güncel bir kitap olmakla birlikte 
çok geniş bir zamanın kitabı olarak da kabul edebili-
riz Börtü Böcek Güncesi’ni. Kyoto Protokolü’nü, küre-
sel iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçları, arı nüfu-
sunun giderek azalmasını vs. anlatması bağlamında 
güncel; bilimsel bir araştırmanın nasıl yapılabilece-
ğini örneklemesi, karakteri aracılığıyla bir bilimsel 
araştırmanın muhtemel sorularını ve yöntemlerini 
örneklemesi bağlamında da geniş bir zamana yayıla-
bilecek ve ufuk açabilecek bir kitap. 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Sümüklüböcek Yavaş, kabuğuna saklanmış bir arkadaş. Bir esnetse kabuğunu, bir 
kabul etse hem kendini hem kendi gibi olmayanları…

“4/A 344”... Üzerine okul etiketi yapıştırılan bazı 
kitaplar ve yapıştırılmayan diğerleri... Bazılarının 
içine isim, yine sınıf ve okul numarasıyla birlikte, 
her biri farklı renkteki kalemlerle yazılmış. Bun-
lar –muhtemelen– kapağındaki çizime kıyama-
dıklarım. Aslında çizgisini sevdiğim ilk çizere, 
ressama ait. Hepsini yan yana dizip seyrettiğimi 
hatırlıyorum. Bahsettiğim kitaplarsa Yeni Yüzyıl 
Gazetesi’nin verdiği çocuk klasikleri serisi. Yalnız-
ca birkaç tanesi bugüne kadar kalabilmiş. Mesela 
Tom Sawyer. Okuduğum ilk klasikler olduğundan, 
çocukluğumdan kalma sayılı kitaplardan. Benimle 
ev ev gezmişler. Peki, o çizimlerin kime ait oldu-
ğunu daha birkaç ay önce, o serinin koleksiyonu-
nu yapan bir arkadaşım sayesinde fark ettiğimi 
söylesem...
Yavaş, 40 yılı aşkındır kitaplara kendi imzasını 
taşıyan kapaklar yaratan Mustafa Delioğlu’nun 
resimlediği kitapların en yenilerinden. Her bir ka-
rakterin adeta kendine has dokusu var. Hikâye ise 

Ayla Çınaroğlu’na ait.
Sarı benekli bir sümük-
lüböcek çıkıyor sahneye. 
Bir sümüklüböcek olsa 
da kendisine “sümük-
lüböcek” denmesinden 
hiç hoşlanmıyor. Havayı 
güzel bulunca, sabah 
gezintisine çıkmaya ka-
rar veriyor. Ama yalnız 
başına yürümekten canı 
sıkılınca, önce Benekli 
adında bir köpeğe eşlik 

Yazan: Sima Özkan Yıldırım

etmek, onunla arkadaş olmak istiyor. Tabii kendisine 
sümüklüböcek demeyi bırakırsa... Ne var ki biri hızlı 
diğeri de yavaş yürüyemeyince yolları ayrılıyor. Hat-
ta Benekli’nin yavaş yürüyene tahammül bile edeme-
yen, çok sinirlenen bir köpek olduğu ortaya çıkıyor. 
Ardından miskin, çok konuşanlara hiç katlanamayan 
bir kedi, pisboğaz bir tarlafaresiyle arkadaş olmaya 
çalışıyor. Hepsi kendi dünyalarında ve Yavaş hiçbi-
riyle arkadaşlık kuramıyor.
Derken rastlantıya bakın ki karşısına bu defa adaşı, 
bizim Yavaş’ın turuncu beneklisi çıkıyor. O da gü-
neşte derisinin kurumasından endişelenen, yavaş 
yavaş gezinen bir sümüklüböcek. Bizim Yavaş’ın 
aynısı. Başlarının üzerinde beliren kalplere bakarsak 
birbirlerine âşık mı olmuşlar acaba? Gelgelelim, bu 
hikâyede kafamı kurcalayan nokta da işte tam bura-
da. Yalnızca bizimle aynı olanları mı severiz? Yavaş 
neden yoluna çıkan diğer hayvanlara tahammül 
edemiyor? Kendisini olduğu gibi kabul edemedikleri 
için mi?
Sümüklüböcek yavaştır, kedi miskindir, farenin tek 
derdi ne bulursa durmadan mideye indirmektir, 
köpek de kendi kuyruğunu kovalar durur. Yavaş’ta, 
hayvanlardan oluşan bu türler mozaiği, yemyeşil 
ıslak otların üzerindeki sabah yürüyüşünün keyfini 
beraber çıkaramaz mı? Acaba fareler gerçekten pis-
boğaz mıdır? Kabuklarımızı biraz esnetsek mi?

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
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Sinemaya da uyarlanan, 
dokunaklı, matrak ve 
muhtemeşem bir ilk roman.

“Komik değil mi? Listemi 
yaptığımda orada yazılı
olanların yarısını bile
yapabileceğimi 
düşünmemiştim.”
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Yaşanacak ve 
keşfedecek daha 
çok şeyi olan iki 

çocuğun, zorlu 
hastalık sürecini 

unutulmaz 
bir maceraya 
dönüştürme 

hikâyesi.
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Bir Haylazın Hayatı’ndan Bir Çalgıcının Seyahati’ne…  
Bir kitabın macerası!

-Bendeniz mösyö Alfred Müller, dedi Handan.
-Bendeniz de mösyö Frederik Şüller, diye karşıladı 
Melek.
Handan ile Melek kolej yıllarından beri arkadaşlar. 
Elli yılı aşan dostlukları, bir de içlerinde hiç dinme-
yen bir seyahat arzusu var. Birlikte her yıl bir başka 
ülkeye gidiyorlar. Fidel Castro’nun 1 Mayıs konuş-
masını izlemek için Küba’ya gittiklerini biliyordum. 
Bir başka seyahatlerinde Madam Butterfly operasını, 
La Scala sahnesinde seyretmek için Milano’daydılar. 
Gelecek hafta tren ile Trans-Sibirya turu yapacak-
larmış.  “Peki, Alfred ile Frederik kim? Seyahatteki 
takma adlarınız mı?” diye sordum. İkisi de güldü. 
“Yok,” dediler. “Bunlar kolejdeyken okuduğumuz Bir 
Çalgıcının Seyahati kitabındaki kahramanların isim-
leri. Ne zaman bir seyahate çıkacak olsak birbirimize 
böyle takılırız.” 
Onlar birbirine takıla dursun bahsettikleri kitap da 
benim aklıma takıldı. Önce Almancadan çevirisini 
Mehmet Tevfik’in yaptığı 1956 baskısı bir kitap çıktı 
karşıma. Ama üzerinde hangi yazarın hangi eserin-
den çevrildiğine dair hiç bir açıklama yer almıyordu. 
Sonra Almancadan tadil ve naklini Kemal Tahir’in 
yaptığı bir başka kitaba rastladım. Biraz daha araştı-
rınca  “Saadet Gazetesinde tefrika edildikten sonra 
kitap suretinde Neşr olunmuş”  1907 yılındaki ilk bas-
kıya ulaştım. Ardından 1921 ve 1926 yılı baskılarına 
da göz attım. Ne yazık ki hiç birinde aradığım bilgiyi 
bulamadım. 
Sonunda sorumun yanıtını Rakım Çalapala’nın 1979 

Bir kitabın serüveni

Yazan: Doğan Gündüz
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yılındaki bir yazısında buldum; Mehmed Tevfik, 
Prusyalı yazar Joseph Freiherr von Eichendorff’ın 
1826 yılında çıkan Aus dem Leben eines Taugenichts 
adlı romanından esinlenmişti. Bu kez de ne kadar 
esinlenmiş olabilir sorusu çıktı ortaya. Bunu öğren-
mek için de adı geçen kitapları karşılaştırmalı oku-
mak kaçınılmazdı:
Eichendorff’un, Behçet Gönül (Necatigil) tarafın-
dan Bir Haylazın Hayatı olarak çevrilen romanının 
hayalperest kahramanı, değirmenci babasının bir 
gün kendisine “Seni daha fazla besleyemem, gurbe-
te git de kendi ekmeğini kendin kazan!” demesini 
fırsat bilir. Oldukça iyi çaldığı kemanını yanına 
alarak yollara düşer. Hürriyetini kazanmanın sevin-
ciyle kemanını çıkarır hem çalar hem söyler. Ken-
dine geldiğinde yanı sıra giden şatafatlı bir at ara-
basında biri genç biri yaşlı iki hanımın hayranlıkla 
onu dinlediğini fark eder. Hanımların tekliflerini 
geri çevirmez, onlarla birlikte Viyana’ya gider. Var-
dıkları şatoda önce bahçıvan sonra gümrük memu-
ru olur. Görür görmez âşık olduğu arabadaki soylu 
genç kızın karşısında kendini fakir, alaya alınmış ve 
kimsesiz hisseder. Bir gün şatoda yapılacak düğünü 
sevgilisinin evleneceğine yorarak üzüntüyle şatoyu 
terk eder. Başından türlü maceralar geçer. Olayların 
akışı onu yeniden terk ettiği şatoya döndürdüğün-
de gerçeği öğrenir. Sevdiği soylu geç kız gerçekte 
şatodaki kapıcının yeğenidir ve o da kendisini sev-
mektedir. 
Mehmed Tevfik de Bir Çalgıcının Seyahati roma-
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nında benzer bir giriş yapar. On sekiz yaşına gelen 
değirmencinin oğlu Alfred Müller babasının kendi-
sini evden kovmasıyla kemanını alıp yollara düşer. 
Keman çalarken yanı sıra gelen at arabasındaki 
biri genç diğeri yaşlı iki hanım kendisine iltifat 
eder. Hanımların teklifi üzerine yola birlikte devam 
ederler. Alfred, arabadaki genç hanıma âşık olur 
ama hanımın evli olup olmadığını bilmez. Bu güzel 
hanımla evlenmenin, gittikleri şatonun beyi olma-
nın hayalini kurar. Vardıklarında önce bahçıvanlık 
sonra gümrük memurluğu yapar. Ama bir gün 
acilen hep birlikte şatodan ayrılmaları gerekir. Vi-
yana’ya doğru gece vakti yol alırlarken Alfred attan 
düşerek, başını çarpar. Kendine geldiğinde hanımı 
ortada yoktur. Bundan sonrası sevgilisini aramakla 
geçer. Yolda gezgin Frederik Şüller ile karşılaşır. 
Alfred keman çalmakta, Frederik şarkı söylemekte 
ustadır. Birlikte seyahat ederler. Başlarından türlü 
maceralar geçer. Romanın sonunda ikisi de sevgili-
leriyle evlenirler.
Bir Çalgıcının Seyahati, okuyucuyu güldürmek 
üzerine kurgulanmış, kültür farklılıklarında ve yeni 
teknolojilerin (tren, vapur vs.)  karşısında nasıl dav-
ranacağını bilemeyen kahramanların sürekli gülünç 
duruma düştükleri eğlenceli bir metindir. Kahraman-

lar bön, budala, çapkın, şaşkın, komik, görgüsüz ama 
bir o kadar da iyi niyetli ve saftır.
Mehmed Tevfik’in Bir Çalgıcının Seyahati’ni yazar-
ken konusu, kurgusu, hatta gelişen birçok olayın 
benzerliği açısından Eichendorff’un romanından 
derinden esinlendiği, onu bir kılavuz gibi elinin al-
tında tuttuğu kesindir. Buna rağmen Mehmed Tevfik 
kendine özgü bir roman ortaya çıkartmıştır. 
Kemal Tahir ise gerçekte tadil ve nâkili Almancadan 
değil Mehmet Tevfik’in kitabından yapmıştır. Bu 
metni kısaltıp damıtmış, gülme dozunu arttırmak 
için kendince metne ilaveler yapmış bazı bölümleri 
de değiştirmiştir. Tabii eski kelimeleri de güncelle-
meyi ihmal etmemiştir.
Seyahat maceralarından başımı kaldırıp dolaşmaya 
çıktığım bir gün Handan ve Melek’le karşılaştım. 
Şaşırarak sordum, “Hani siz Trans-Sibirya turunda 
olacaktınız?” “Sorma,” dediler, “yeterli katılım ol-
madığı için tur şirketi seyahati iptal etti. Sen neler 
yapıyorsun?” Güldüm, “Sayenizde günlerdir kitap-
lar arasında bitmeyen bir seyahate çıktım.” Soran 
gözlerle baktıklarını fark edince “Bendeniz mösyö 
Alfred Müller,” dedim. İkisi de aynı anda yanıtladı. 
“Bendeniz de mösyö Frederik Şüller.” 

Bi
r Ç

al
gı

cı
nı

n 
Se

ya
ha

ti
A

lm
an

ca
da

n 
M

üt
er

ci
m

i: 
M

eh
m

ed
 T

ev
fik

Sa
ad

et
 M

at
ba

as
ı

İs
ta

nb
ul

, 1
32

3 
(m

. 1
90

7)
 

89
2 

sa
yf

a



40 | iyikitap

Edebiyattan keyif almanın ön koşulu okuma becerisidir. Bu yüzden doğrudan okuma 
becerisini geliştirmeyi hedef alan eğlenceli etkinliklere özellikle ihtiyaç vardır.

Önce gören devamını okur…

Yazan: Suzan Geridönmez
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Yaş grubu: 8+
Süre: 1 ders saati
Malzeme: İlk okuma seviyesine uygun, bir ya da iki 
sayfayı kaplayan büyük boy görsellerinin ağırlıkta 
yer aldığı resimli çocuk kitabı. Uzun plastik içecek 
pipetleri.
Hazırlık: Etkinliğe katılacak olan çocuk sayısı önce-
den saptanır. Seçilen çocuk kitabından 3-5 öğrenciye 
en az 1 adet düşecek sayıda temin edilir. Etkinliği 
yöneten kişinin de bir kitaba ihtiyaç duyacağı hesa-
ba katılır. 3-5 kişilik grupların halka şeklinde oturma-
sına olanak veren mekân (örneğin okul kütüphanesi) 
önceden düzenlenir. 
amaç: Okumayı yeni öğrenen çocuklar için sesli 
okuma alıştırmasını eğlenceli bir oyuna dönüştür-
mek. Okuma ve okunanı algılama becerisini geliş-
tirmek. Metin-illüstrasyon ilişkisine dikkat çekmek, 
görsellerin de “okunabildiğine” ilişkin farkındalık 
oluşturmak.
uygulama: Topluca etkinlik mekânına gidilir. Et-
kinliği düzenleyen kişi okunacak kitabı kısaca ta-
nıttıktan sonra etkinliğin mantığını ve kurallarını 
açıklar. Ardından çocukları 3-5 kişilik gruplara böler. 
Gruplardan birbirlerini duyabilecek yakınlıkta, halka 
halinde yere (ya da küçük masalar etrafına) oturma-
ları istenir. Her gruba 1 adet kitap, grupta yer alan 
her çocuğa bir pipet verilir. Kitap gruptaki herkes 
tarafından rahatça görülebilecek şekilde, ilk sayfası 
açık halde yere ya da masaya konur. 
Oyunu etkinlik öğretmeni açar. O da elinde aynı 
kitaptan tutmaktadır ve metni vurgulu ama tane 

tane sesli okumaya başlar. Çocuklar bir yandan hikâ-
yeyi takip ederken bir yandan da okunan metinde 
geçen önlerinde açık duran kitaptaki illüstrasyonun 
öğeleriyle eşleştirmeye çalışır. (Nesne yerine canlı-
lar, renkler, eylemler de seçilebilir. Neyin seçildiği 
öncesinde katılımcılara açıklanır.) Okunan metin-
de geçen bir nesneyi görselde keşfeden çocuklar 
olabildiğine hızlı bir şekilde pipetleriyle ilgili yeri 
göstermek için yarışır. Örneğin etkinlik öğretmeni-
nin, “Korsan önündeki haritayı dikkatle inceliyordu,” 
cümlesini okuduğunu var sayalım. Önlerindeki 
kitapta, illüstrasyonda yer alan haritayı pipetiyle 
gösteren ilk çocuk hemen pipet tutmayan diğer elini 
havaya kaldırır. Artık hikâyenin devamını okuma 
sırası ondadır. Ta ki başka bir çocuk okunan metinde 
geçen başka bir nesneye görselde işaret edinceye 
dek. Etkinliği yöneten kişi, açık halde duran kitap 
sayfalarının metnin akışına göre çevrilmesini, sesli 
okunan kitabın ise çocuktan çocuğa, gruptan gruba 
geçmesini, okuyucuların metni tekrar doğru yerden 
okumaya başlamasını takip ve organize eder.
Hikâyenin sonuna gelindiğinde etkinlik de biter. 
Ancak çocuklara ortaklaşa okunan metin üzerinde 
sohbet etmek için 5-10 dakika süre tanınmalıdır.
alternatif uygulama: Yeterince büyük bir mekânda 
birbirini rahatsız etmeyecek şekilde yerleşen grupla-
ra farklı kitaplar verilir. Her grup için aynı kitaptan 
2 adet hesaplanır. Birincisi halka olan çocukların 
ortasına açık halde konur. İkincisi grupta yer alan bir 
çocuğa verilir. Elinde kitap tutan çocuk metni sade-
ce kendi grubuna okumaya başlayarak oyunu açar. 
Gruplar birbirinden bağımsız kendi içinde yarışır. 








