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Yaş günleri, kişisel zaman yolculuklarımızın özel duraklarıdır. Bu
duraklarda, bir yandan geçmişin bakiyesini inceler diğer yandan
geleceğe dair umutlarımızı tazeleriz. Başardıklarımız, eksik
bıraktıklarımız, yapmayı istediklerimiz…
Üstelik sadece insanlar için değil, dergiler için de böyledir.
Başardıklarının kıvancıyla, başarmak istediklerinin açlığıyla yaş
alır dergiler. Aynı İyi Kitap gibi…
Evet, İyi Kitap 8 yaşında! Çocuk ve gençlik edebiyatına adanmış,
dolu dolu 8 yıl… 2009 Mart’ında; çocuk ve gençleri iyi kitapla
buluşturmak, okuma alışkanlıklarını geliştirmek hedefiyle çıktık
yola. Bugüne dek binlerce kitabı konuk ettik sayfalarımıza.
Eleştiri ve tanıtım yazılarımızla hem okurlarımıza hem yayıncılara
düşüncelerimizi ilettik, farklı bakış açıları sunduk. Edebiyat
dergiciliğinin tüm zorluklarına rağmen, alanında tek olmanın
ağırlığını da taşıyarak bugünlere geldik. Gururla andığımız 8
yıllık birikimimiz, bu yaş dönümümüzde de bizi mutlu ediyor.
Geçtiğimiz aylarda, sosyal medya üzerinden, değişik vesilelerle
pek çok kez “Ne mutlu İyi Kitap ailesinde yer almak” diyen
mesajlar aldık. Gerek dergi yazarlarımızdan gerek okurlarımızdan
geldi bu mesajlar. Elbette her biri kendi kelimeleriyle ifade etti
duygularını ama “İyi Kitap ailesi” vurgusu ortaktı. Belki de 8 yılda
biriktirdiğimiz ve nice 8 yıl daha devam etmemizi sağlayacak
asıl güç bu! Yazarıyla, okuruyla, yayıncısıyla bir aile olmayı
başarabilmek…
Yeni yaşımız kutlu olsun!
Safter Korkmaz
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SÖYLESi

“Bu kitabı okuyan
çocuklar daha iyi
şiirler yazar”
Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

M av

l
is e

Ye

Çocuk ve gençlik edebiyatına öykü, masal,
tiyatro oyunu, roman, şiir gibi farklı türlerde
birçok eser kazandıran Mavisel Yener, bu kez
çocuklara şiiri sevdirmekle kalmayıp şiire
eleştirel gözle bakmanın yolunu aralayacak
bir kitapla karşımızda. Yener, bugüne
dek gerçekleştirmiş olduğu yüzlerce şiir
atölyesindeki uygulamaları Mavisel Yener ile
Şiir Atölyesi isimli kitapta bir araya topladı.
Yener ile şiir okumayı sevmeyen çocuklara
bile şiire başka türlü bakmayı öğretebilecek
bu kitabını konuşup, mavi sözcüklerle şiirin
büyülü evrenine yelken açtık.
Çocuklar için okullarda şiir atölyeleri düzenlediğinizi biliyoruz. Şimdi de bir kitapla, bu atölyeyi
çocuklara ulaştırıyorsunuz. Bu kitabın doğum
hikâyesini dinleyebilir miyiz?
Çocuklar, kimi zaman da öğretmenler için yıllardır
gerçekleştirdiğim atölyelerde; şiirin filizlenme nok-

tası, şiir dili, şiirin matematiği, şiirde duygu, şiirde
imge gibi konularda beyin fırtınaları yapıyoruz. Şiir
okurken ve yazarken bu eylemin dokusuna gizlenen
incelik, zekâ, ironi, ustalık, estetik kavramlarına kafa
yoruyoruz. İyi şiir örneklerine bakıyoruz.
Bu çalışmalar sırasında geliştirdiğim “Şiirde 4D” söy-
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leminin atölye katılımcılarına şiiri kavratmakta ne
denli başarılı olduğunu gözlemledim. Herkesin yararlanabilmesi için, atölye programlarımda yaptığım
uygulamaları kitaplaştırma fikri aklıma geldi. Türkiye’de başka örneği olmayan projeyi Tudem Yayınlarına sunduğumda, yayın yönetmeni İlke Aykanat Çam,
yüreğiyle dinledi, yararına inandı. Onun inancıyla
başlayan bu yolculuk editör Hülya Dayan’ın güzel
enerjisini projeye dâhil etmesiyle devam etti. Çocuklar için yapılan kitapların bütünüyle bir sanat eseri
olduğunu düşünüyorum. Kapağıyla, fontuyla, resimleriyle bir bütün olduğu için kitabın tasarımı da çok
önemli. Kitabın doğumunda emeği geçen herkes
benim kadar heyecanlıydı. Sanıyorum aynı heyecanı
kitabın okurlarına da geçirmeyi başaracağız.
Eugene Ivanov’un resimleriyle renklenmiş, oldukça canlı, keyifli ve interaktif bir kitap ortaya
çıkmış. Çocuklara şiir dünyasını aralayacak bir
çalışma olmuş. Hatta “Şiir okumayı sever misin?”
sorusuna, hayır cevabını veren çocukların da çok
işine yarayacağını söylüyorsunuz bu kitabın. Oldukça iddialı. Bunu biraz açar mısınız?
Evet, iddialıyım ama kanıt olmadan iddia etmiyorum.
Bugüne değin gerçekleştirdiğim yüzlerce şiir atölyesinin girişinde “şiir okumayı sever misin?”, sorusunu sordum çocuklara. “Hayır” yanıtını verenlerin
neredeyse tamamı, atölye sonunda “artık şiire başka
türlü bakıyorum,” dedi. Bilimsel bir dille söyleyecek
olursak hipotezim üzerinden tahminler yürüttüm,
araştırdım, laboratuvar çalışması yaptım, deneylerle
ispatlar sağlandıktan sonra sonuçlara vardım. Böylece kitap sistematik bir bütün haline geldi. Eugene
Ivanov’un resimlerinin kitabın ruhuna çok yakıştığını da söylemeliyim.
Kitapta Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cahit Külebi, Necati Cumalı, Orhon Murat Arıburnu gibi usta şairlerin dizelerine yer verildiğini görüyoruz. Şair ve
dize seçimlerinizi nasıl ya da neye göre yaptınız?
Çocukların Cumhuriyet dönemi şiirimizin iyi örnekleriyle karşılaşmalarını önemsiyorum. Şiirimize
damgasını vurmuş, şiir dilimizi zenginleştirmiş şairlerin yanı sıra, özellikle çocuklar için yazan çağdaş
şairlerimizi de tanısınlar istedim. Elbette kocaman
bir denizden damlalar paylaştım. Bu bir seçki değil
şiir atölyesi kitabıdır, o nedenle bütün şairlere yer
verilememesi doğaldır. Çocukların çözümleyebile-

ceği, kişisel yorumlarına/düş güçlerine seslenebilen,
anlatılan konuyu bütünleyen şiirler seçtim. İçeriği,
ses yapısı, göstergeleri, dili, göndergesel anlamları,
imgeleri açısından okurun yaş grubuna uygun şiirlerden örnekler koydum. Şiirin peşine düşmek isteyenler için kaynak künyeleri de yerini aldı.
Kitabın sonlarında “Şiir Defterim” başlıklı bir bölüm yer alıyor. Şiir macerasında, çözülmeyi bekleyen bilmecelerin sırrına ermek için bolca şiir
okumak kadar yazma pratikleri de önemli elbette.
Şiire yelken açmış çocukların/gençlerin “yazma”
hevesini, cesaretini, azmini diri tutmanın, güçlendirmenin yolu nereden geçiyor?
Yazma süreci nedense toplumda yanlış tasvir edilir.
Boş bir kâğıdın önünde kıvranıp acı çeken, ilham
gelmesini bekleyen yazar imgesi çocuğun belleğine
yerleştirilir. Yaratıcılığın ancak seçilmiş özel kişilere
bahşedildiğinin söylenmesinden tutun da yaratım
sürecinin zorluğuna, trans hali olmadan yazılamayacağına, sanatçının hep sancılı süreçler çektiğine dair
olumsuz düşünme biçimleri çocuğun içindeki kıpırtıyı baskılar. Sanatın ve sanatçının etrafında örülen
bu yanlış anlayışlar çocukların yazma cesaretini zayıflatır. Oysa çocuğun/gencin içinde zaten var olan
“yaratıcı içgüdü”nün eyleme geçebilmesi için önce
bilgiye sonra da cesaret ve desteğe gereksinimi vardır. Şiir yazmak sadece “yazmak” değildir, şiir üzerine düşünmek eylemini de içeren bir yolculuktur. Şiir
Atölyesi kitabı bu yolculukta okura bilgi aktararak
onu önce güçlendiriyor/düşündürüyor sonra da “Şiir
Defterim” bölümü ile yazma cesaretini veriyor.
Ne yazık ki Türkiye’de resimle, müzikle, edebiyatla, şiirle uğraşmak zor zanaat. Bu yoldaki zorlukları, engelleri aşmak adına çocuklara/gençlere
ve onlara yol gösterecek olan ebeveynlere, öğretmenlere neler tavsiye edersiniz?
İlk işimiz, “Türkiye’de sanatla uğraşmak zor!” cümlesini çocukların/gençlerin bilinçaltına işlemekten
vazgeçmek olmalı. Hiç kimse ne kendini ne çocuğunu “zor” kavramının içine hapsetmesin. Bir şeyin zor
olduğunu düşündüğümüzde zihnimiz buna inanır, o
konuda gerçekten de başarısız oluruz. Engelleri de
zorlukları da yaratan biziz. O nedenle ben çocuklara
“Disiplin, öğrenme, uygulama yetilerine sahip insanlar, zor diye bir kavramı tanımazlar,” derim hep.
“Çünkü onlar karşılaştıkları olaylar karşısında uzun
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veya kısa vadede sabırla, o işin üstüne sistemli bir
şekilde gittiklerinde başarırlar.” Uzun sözün kısası
zor yoktur, zaman alabilir! “Zor” diyerek vazgeçmektense Türkiye’de sanatın gelişimi için neler yapılabilir, buna kafa yormak daha akıllıca!
Şiir sanatına yönelik, eğlendirirken öğreten örneklerin yer aldığı bu kitabı çocukların esin perisini desteklemek için yazdığınız belirtiyorsunuz.
Desteklendiğinde, esin perisi her çocuğa uğrar mı
ya da her çocuk şiir yazabilir mi?
Elbette uğrar. Zaten esin perisi dışarılarda gezip duran, arada bir bize de konuk gelen biri değil ki. O her
an bizimle yaşıyor. Yeter ki onu besleyelim, mutlu
edelim ve görünür olmasını sağlayalım. Her çocuk
şiir yazabilir ama bu kitabı okuyan çocuklar daha
iyi şiirler yazar! Eğitim sistemimizde “çocuk şiiri bir
şey öğretmelidir” fikri yerleşmiştir. Bu nedenle okul
kitaplarında hep belirli günler, haftalar için şiirler
görürüz. Bunların çoğu şiir bile değil, birer uyak
yığınıdır aslında. Fakat öğretmenler artık çocuk şiirinin amacının çocuğa sanat zevkini vermek olduğunu biliyorlar. Bu nedenle gelişimin önümüzdeki
yıllarda çok daha hızlı olacağını düşünüyorum. Çocuk şiirinin yetişkin şiirinden edebi değer anlamında
hiç farkı yoktur. O da imge dünyasına yelken açar.
Ama çocuklara göre imgeler, ona göre bir dil kullanmamız, konuları onların ilgilerini çekecek biçimde
bulmamız şarttır. Biraz kafiye, azıcık bilgi aktarımı
ile şiir olmuyor, emek harcamak gerekiyor.
Üçüncü sınıftayken tanıştığınız Milliyet Yayınlarının mavi kapaklı, minik boyutlu çocuk kitaplarıyla
şiirden zevk almaya başladığınızı belirtiyorsunuz
bir söyleşinizde. Şiirden anlamanın ya da şiirden
hoşlanmanın bir yaşı var mıdır sizce?
Evet, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Milliyet Yayınlarından çıkan Kuşayak adlı kitabı, bana şiiri sevdiren ilk
kitaptır. Üçüncü sınıftayken hediye edilen bu kitapla
sözcüklerin kanatları olduğunu anladım. Çocuk beşikte tanıştığı ninnilerle ilk şiirlerini dinlemeye başlar aslında. Tekerlemelerle devam eder bu yolculuk.
Okul öncesi dönemde uyaklı sözleri çok sever, tekrarlayan dizeler, şiirli masallar hoşuna gider. Çocuklarımızı daha okuma yazma öğrenmeden önce şiirle
tanıştırabiliriz; yaş gruplarına uygun şiirler olursa
çok hoşlandıklarına tanık oluruz.
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Şiir sanatı, çocuklara dili daha iyi kullanma, böylece duygu ve düşüncelerini daha ifade edebilme
olanağı sağlıyor. Zira dil, düşüncenin taşıyıcısı.
Şiirin, çocukların dil gelişimi ve duygusal gelişimi
üzerindeki etkileri üzerine neler söylemek istersiniz?
Şiirin estetiğine dair bütün ölçütler çocuk şiiri için
de geçerlidir. Dünyaya çocuk şiiri penceresinden
bakarken dil, anlam, duygusal gelişim, akıl ve sezgi penceresini açık tutarız. Çocuk şiiri bir sinema
perdesi gibidir. O perdede okurlar kendilerini izlerler; izleme/okuma sırasında ister istemez kendi
çevrelerine dönerler. Bu perdeye bakarken çocuğun
şaşırması, merak duyması, sevinç duyumsaması
önemlidir. Çocuklar için yazan şairin okurla kurmaya çalıştığı ilişkinin içinde, çok boyutlu bir sevgiden
söz etmek mümkündür. Hayatımız boyunca çocukluk deneyimlerimizi aklımızdan çıkaramayız. O masumiyeti, güzelliği, merakı, saf sevgiyi ararız. Çocuk
okura başarıyla seslenebilmenin sırrı, onun bu saf
bilincine seslenebilmekle mümkündür. Çocuktaki
derin hayranlık, merak ve gizem duygusunu yakalayabilen, onların dünyalarını genişleten yapıtlar çocuk edebiyatının pırlantalarıdır. Şiir türü çocuğun o
saf haline en yakın türlerden biridir, çünkü derinlikli
çağrışımlarıyla, coşkusuyla çocuğu kolayca sarıp sarmalayabilir. İyi çocuk şiiri çocuğun duygu dünyasını,
gözlemlerini, yaşantısını varsıllaştırır. Şiir, çocuğu
yazmaya heveslenMavisel Yener ile Şiir Atölyesi
dirip estetik duyMavisel Yener
gular uyandırarak
Resimleyen: Eugene Ivanov
onun duygusal
Tudem Yayınları, 160 sayfa
gelişimine katkıda
bulunur. Düşünsel,
duygusal çağrışım,
coşku yaratır, dil
ve anlatımını zenginleştirir, algılama
gücünü geliştirir.
Hiç kuşku yok ki
şiir okuyan çocuk
gündelik yaşamda
dilini daha estetik
ve etkin kullanabilme yetisi kazanır.
Bu da gelecek adına büyük kazançtır.

basvuru KiTAPLIGI
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Zamanda yolculuk...
Zaman Tüneli bizi 13,7 milyar yıl süren bir yolculuğa çağırıyor…
Yazan: Safter Korkmaz

Elimdeki kitabın kapağını açıyorum, ilk sayfasını
çeviriyorum ve birden, boooom!
Korkmayın hemen canım. Evrenin ve zamanın
başlangıcından, 13,7 milyar yıl önceki “Büyük
Patlama”dan bahsediyorum. Peter Goes’un yazıp
resimlediği Zaman Tüneli kitabının ilk sayfasında
karşıma çıkıyor Büyük Patlama. Her ne kadar bazı
şaka severlerin hayalini süslese de patlayan bir
şaka kitabı değil bu…
Eskiler, “Kitabı kapağına göre yargılama” derler
ama bu kez onları kulak ardı edeceğim. İçeriğinden ya da güzel çizimlerinden önce, kitabın “fiziğinden” bahsedeceğim. Zaman Tüneli, dış görünüşüyle bile her yaştan kitapseveri kendine çekecek
bir eser. Sadece özenli baskısı, güzel kapak tasarımı, kaliteli kâğıdı ve özel cilt kapağından kaynaklanmıyor cazibesi. Alışılmışın dışındaki ebatlarıyla
sizi içinde kaybolmaya
çağırıyor adeta… Ortalama bir kitaptan bir
hayli büyük tasarlanmış
Zaman Tüneli. Peter
Goes, içimizdeki şu büyük, gösterişli ve özel
görünen kitap merakını
keşfetmiş olacak ki eserini buna göre kurgulamış.
İyi de yapmış!
Zaman Tüneli
Peter Goes
Türkçeleştiren: Gül Özlen
Hep Kitap, 80 sayfa

Kitap, Büyük Patlama
ile başlıyor dedim. Sonrasında ise dünyanın
ve yaşamın oluşumu,
ilk canlılar, dinozorlar,

ilk insanlar… takip eden sayfalarda arzı endam ediveriyorlar birbiri ardına. Burada da kesilmiyor akış;
büyük keşifler, yüzyıllara göre önemli gelişmeler,
büyük imparatorluklar, mucitler, icatlar, ideolojiler,
politikacılar, savaşlar, uzay, sanat, teknoloji… Ne çok
şey saydım değil mi? Ama işte bunlar ve daha fazlası, bu kitabın içinde belli bir kronoloji ve mantık
içinde derlenmiş sizi bekliyor. Elbette, Peter Goes’un
çizdiği ayrıntılı ve özenli resimler eşliğinde.
Bir defada oturup okunacak bir kitap değil Zaman
Tüneli. Zaman zaman, sadece keyif almak için bile
kucağınıza alacağınız bir eser. Ailenizle birlikte, özellikle çocuklarla nitelikli zaman geçirmenizi sağlayacak bir macera.
Elbette bu macerada kafama takılan ufak tefek şeyler
de yok değil. Bunların başında, kitapta kullanılan,
biyoloji ve antropolojinin alanına giren bilimsel
terminoloji geliyor. Ortalama okur için zorlayıcı
bir alan bu. Başka bir zorluk, küçük puntolu resim
yazılarını okuma konusunda ortaya çıkabilir diye
düşünüyorum. Bir de pek çok detay barındıran tarih
yolculuğunda, çok sembolik bazı isimleri görmemek
şaşırttı beni. Örneğin Einstein ya da Marie Curie…
Öte yandan 13,7 milyar yıllık bir tarihi 80 sayfaya
sığdırmak ne büyük başarı diye düşünmeden de edemiyorum. Bahsettiğim şeyler bu başarının yanında
önemsiz kalıyor.
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Hakikatin
aynası
bir kitap
Kanatlı Sayfalar
Vassilis Papatheodorou
Resimleyen: Petros Bouloubasis
Türkçeleştiren: Fulya Koçak
Kelime Yayınları, 128 sayfa

ÇOCUK KITAPLIGI
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Yazan: Karin Karakaşlı

“… Bir kitap tüm bunları yıkmaya yeterdi, çünkü inançları
sorguluyordu; kendisinin, ailesinin, liderlerinin, herkesin
inancını… Eyvahlar olsun! Ya insanlar kitap okumaya
başlarsa!”
Kitap okumanın yararlı olduğu söyleminin, tek başına, kimseyi kitap kurduna dönüştürmediği, bilinen bir gerçek... Çocukları okumaya teşvik eden
şey, daha ziyade okuyan anne babaları görmek. Bir de elbette, okumaktan
zevk aldıkları kitaplarla buluşmak. Başkahramanı “kitap” olan bir kitapsa
bu anlamda çocuklar kadar yetişkinler için de ilginç bir deneyim. Bu de-
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neyimi bize Yunanistanlı çocuk ve gençlik kitapları
yazarı Vassilis Papatheodorou’nun Kanatlı Sayfalar
romanı vaat ediyor.
Fulya Koçak’ın çevirisiyle Kelime Yayınlarından çıkan kitap, başlığına uygun olarak koparıldıkları kitaptan şehrin her yerine dağılan, bir anlamda “kanatlanan” sayfaların yol açtığı maceralara odaklanıyor.
Hikâyenin geçtiği yerse, birbirine düşman ülkeler
olarak ikiye bölünmüş Kuzey Hepmutsuz ve Güney
Hepmutsuz toprakları.
Petros Bouloubasis’in az sayıdaki etkileyici siyah-beyaz çizimleriyle gotik bir havaya bürünen anlatı,
sayfalarına bakan herkese, kendi gerçeğini gösteren
bir kitaba odaklanıyor. Gerçek ise bu topaklarda en
çok korkulan şey, zira faşizme göz kırpan baskıcı
sistemin yürümesi için kitap okumak aslında çoktan
yasaklanmış ve unutulmuş bir eylem. Başta kurucu
Büyük Hepmutsuz olmak üzere, Belediye Başkanı,
Piskopos, okul müdürü, Yüzbaşı gibi karakterler,
iktidarın güç almak için kendi resmi tarih anlatısını
pekiştirip uygulamaya soktuğu temel alanların simgesi olarak romanda yerini alıyor. Asıl kahramanlarsa çocuklar, zira Kanatlı Sayfalar en çok onlarla
buluşmaya can atıyor.
Kitabın çocukları, çocukların
hayatları
Can sıkıntısı ve boşluk duygusundan kendisini
yemek yemeye ve geceler boyu bilgisayar oyunları
oynamaya vermiş Otto, kimsesiz olduğu için kendisine eziyet eden amcası Guiseppe ile şehirden şehre
göçebe bir hayatta sürüklenen Bianca, evsiz barksız
Amos, derslerden başka bir şeye hayatında yer olmayan Ernest, ağır bir hastalıkla aylarını hastanede
geçiren Roza, Kuzey ve Güney Hepmutsuz’un sınırlarını gözetleyen Joshua, Vlad, Sebastian ve Olek;
kitabın sayfalarında kendi gerçekleri ve düşleriyle
karşılaşan çocuk ve gençlerden başlıcaları.
“Bir kitap okudum, hayatım değişti” klişesine, biricik
bir kurgu içerisinden yanıt veren Kanatlı Sayfalar,
hakikatle yüz yüze gelmenin zorluğunu anlatıyor
hepimize. O kadar ki bir sayfada kendi iç sesiyle karşılaşan Yüzbaşı, baskıcı sistemlerin kitaplarla olan
esas meselesini aktarmanın vesilesine dönüşüyor: :
“İnan ve sakın kurcalama! Bu ülkedeki diğer insanların olduğu gibi onun da hayat felsefesiydi ve bir kitap
bu inancı sarsabilirdi. İnancını kaybeden insanın
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elinde başka ne kalırdı ki? Hiçbir şey. Ne umut, ne
düş, ne idealler… Bir kitap tüm bunları yıkmaya yeterdi, çünkü inançları sorguluyordu; kendisinin, ailesinin, liderlerinin, herkesin inancını… Eyvahlar olsun!
Ya insanlar kitap okumaya başlarsa!”
Sınır tanımayan sayfalar
Yüzyıllardan beri sadece gökteki bulutlarla bir araya
geldiklerini düşünen ve bu yapay ayrımı sorgulamaksızın kabul eden bir halk, sınır tanımadan uçuşan, kovalayanlardan kaçıp, ulaşması gereken ellere
ulaşan kanatlı sayfalarla bütün ezberlerinin bozulduğunu görüyor korkuyla. Yalanların sapır sapır döküldüğü bu tuhaf günlerde, herkes kendi hakikatiyle
karşılaşmanın ve gereğini yapmanın sorumluluğuyla
tanışıyor.
Bu çarpıcı kitabın yazarı Vassilis Papatheodorou,
1967 yılında Atina’da doğdu. 34. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın davetlisi olarak 2015’te İstanbul’a
da gelen yazar, metalürji ve kimya mühendisliği
eğitiminin ardından yüksek lisans eğitimini işletme
üzerine yaptı. Yazarlığa 1996’da başlayan Papatheodorou, aralarında Yunanistan’ın en prestijli edebiyat
ödüllerinden Devlet Çocuk Edebiyatı Ödülü ve Diavazo Ödülü’nün de bulunduğu pek çok ödüle layık
görüldü.
Tam da büyük siyasetin küçük hayatlarımızı bu denli
cendereye soktuğu bir dönemde, Kanatlı Sayfalar’ın
özellikle bu ülkede genç-yetişkin hepimize göstereceği bir şeyler var. Tıpkı, kitabın ilk sahibi Bianca’nın
onun parçalanıp da gökyüzünde gelişi güzel uçuşan
sayfalar kümesine dönüştüğünde gördüğü gibi: “Ne
çıkardı sayfaları yırtılıp atılmış olsa da? Ne çıkardı
kitap artık bir bütün hâlinde durmasa da? Her bir
yaprak büyüsünü farklı bir okuyucuya taşıyacak, ona
neşe ve ümit, dostluk ve sağlık, gençlik ve düşler verecekti. Yeter ki her bir okur, gözünü, gönlünü ve aklını
kitabın ona vereceklerini almak üzere açık tutsun.
Gerçeği öğrenmek istesin ve ona göre davransın…”
Gerçeği öğrenmek isteyecek cesarete sahip olmamız
dileğiyle…
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

ilk okuma KITAPLIGI

Bir dilek tuttum,
inanıyorum, olacak
İçinizden bir dilek tutun ve Dilek Ağacı’nı öyle okuyun.
İnat etmek, inanmak ya da geleceğe iyimser bakmak mı dersiniz, bilemiyorum ama bu üçünden en
az ikisi bir araya geldiğinde iyi şeylerin gerçekleşmesi kaçınılmaz oluyor. Belki de birçok konuda
ayrıldığımız gibi; inandığı şeyleri yapan ve yapmayan/yapamayanlar olarak da ayrılıyoruzdur. İnandığını seçince insan, zor bir yolu seçmiş oluyor.
Çok şeye direnmesi ve biraz da kulağını tıkayıp
yoluna bakması gerekiyor. Zira biz inandığımız
şeyi yapmaya çalıştıkça, çoğunlukla çevredeki
insanlar –belki en yakınlarımız bile- bizi, “Yapamazsın, boşver” diyerek caydırmaya çalışıyor. Kim
bilir bu caydırmalar yüzünden ne hayaller çöpe
gidiyor, keşkelerle dolu bir hayat yaşanıyor.
Bırakın bir hayalin peşinden gitmeyi, hayal kurma
fikrinin bile tebessüme yol açtığı bu dünyada içinizi açacak bir kitap, Dilek Ağacı. Kyo Maclear’in
kaleme aldığı ve Chris
Turnham’ın resimlediği
kitapta küçük Umut, boyundan büyük bir öğütle
karşımızda: “Dilek ağacını bulmak için haritaya
veya pusulaya ihtiyacınız
yok. Bir dilek tutmanız ve
yanınıza bir arkadaşınızı
almanız yeterli..”
Dilek Ağacı

Kyo Maclear
Resimleyen: Chris Turnham
Türkçeleştiren: Oğuzhan Aydın
Redhouse Kidz Yayınları
36 sayfa

Bir dilek ağacı bulma
hevesiyle yola çıkıyor.
Elbette onu da yoldan
çıkarmak isteyen birileri

Yazan: Nihan Bora

var, hem de kardeşleri. Fakat Umut, onları dinlemiyor
bile. Yoluna bakıyor. Zerre umutsuzluğa kapılmıyor.
Yanına yakın arkadaşı ve aynı zamanda kızağı olan
Karkış’ı alıyor, yola koyuluyorlar.
Umut, bu inancına ortak olan yoldaşıyla daha da
güçleniyor. Ormanın derinliklerinde sevimli hayvan
arkadaşlarıyla karşılaşıyor ve hiç unutamayacakları
anlar yaşıyorlar. Uzun süren yolculukta görüyoruz ki
sanki Umut ve Karkış, ormanın dilek ağacı olmuş da
etrafa farkında olmadan iyilik ve güzellik yayıyorlar.
Size de olur mu bilmem. Çıkar gözetmeden, sadece
içinizden geldiği için başkasını mutlu edince kendi
yolunuz da sanki kolaylaşır, dileğinize yaklaşırsınız.
İyilik bulaşıcıdır belki de. Umut’un yolunda da yardımseverliğin nelere vesile olduğunu görüyoruz.
Yazarın az ama öz cümleleri derdini çok iyi anlatıyor.
Öyküye uygun incelikle seçilen renk ve çizimlerle,
ortaya çıkan his, okuyana tam anlamıyla bir ziyafet
sunuyor. Umut’un yaşadığı atmosfer ancak bu kadar
iyi resimlerle anlatılabilirdi.
Kitabı okuduktan sonra pastel renklerin güzel bir
şarkı gibi etrafa yayıldığını hissederken, insan hemen bir dilek tutup yola çıkmak istiyor. Ama kimseye kulak asmadan, inanç ve iyilikle. İşte o zaman
dileğinizin olmaması için hiçbir sebep yok...
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi

ÇOCUK KITAPLIGI
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Ejderha ateşinde masallar
Masal geleneğinin en heyecan verici, görkemli ve düşsel
figürlerinden olan “ejderha miti”, bu hikâyelerin hem
başlatıcı hem sürdürücü öğesi olarak karşımıza çıkıyor.
Yeraltı dünyasının karanlık mağaralarından birinde, yumurtalarının çatlamasını bekleyen anne ejderha, acıyla debelenirken öyle çok ateş püskürtür
ki ejderhaların ve insanların dünyası arasındaki
katman eriyiverir. Yeryüzüne çıkan yavru ejderleri
pelerinine saran bir asker, onları Ora Krallığı’na
götürür. Yavru ejderler için ayrılık çanları çalar:
Ora Kralı, yavrulardan birini kızı Asürya’ya, birini
Bura Krallığı’nın küçük prensi Mavi’ye, sonuncuyu da dağlarda yaşayan bir kâhine armağan eder.
Ejderlerin adını taşıyan bölümlerdeki üç macera,
hem kardeşleri tekrar birleştirecek hem de Asürya
ve prens Mavi’nin aile otoritesinden bağımsızlaşmalarının, erginleşme ve olgunlaşmalarının da
hikâyesi olacaktır. Masal geleneğinin en heyecan
verici, görkemli ve düşsel figürlerinden olan “ejderha miti”, bu hikâyelerin hem başlatıcı hem sürdürücü öğesi olarak karşımıza çıkıyor. Ejderlerin
özellikleriyle, kişilerin
gelişim öykülerinin
iç içe geçtiği, yazarın
yaratıcı, düşsel bir
evrenin çekiciliğini
yansıtan hüneriyle biçimlenen serüvenlere
dalıveriyorsunuz.

Üç Ejderha
Nilay Özer
Resimleyen: Seçil Çokan
Yapı Kredi Yayınları, 44 sayfa

Kancadiş bölümünde,
her gün çiçek kokularıyla dolu bir küvete
giren Asürya, son banyosunda, bahçedeki
çiçekleri bir anlığına
karartan bir ejderhanın geçişiyle, bedenin-

Yazan: Cahit Ökmen

de kıpkırmızı kabarcıklar ve amansız bir kaşıntıya
neden olan bir “kara büyü”ye tutulur.
Kocakanat bölümünde, prens Mavi, birlikte büyüdüğü ejderi Kocakanat birdenbire kaybolduğunda, düşünde gördüğü bir kuşun yönlendirmesiyle ejderini
bulmak için saray muhafızlarıyla bir yolculuğa çıkar.
Ancak girdikleri bir geçitten her seferinde başka bir
yere ve mevsime çıkarlar, “Orman döngüsü” nün yol
açtığı bir durumdur bu.
Ateştüy bölümünde, kâhin Killıh’la tanışırız. Göğün
yedinci katında, zamanı akışkan tutmak için zaman
kristaline sürekli ateş üflemesi gereken ejderhanın
uyuyakalmasıyla her şey hareket yeteneğini yitirmiştir. Kâhin Killıh ve kahramanlarımız bu evren felaketine nasıl bir çözüm bulacaklardır?
Kitabın özgün ve yaratıcı kurgusunun yanında en
dikkat çekici yanlarından biri, yazarın cinsiyetçi
rollere karşı tutumudur. Prenses Asürya, Bura Krallığı’na giderek kendi sorununu kendisi çözer. Bu yolculuk aynı zamanda kendi sınırlı ve steril hayatının
sınırlarını yıkma, dostluk ve dayanışmanın gücüyle
karşılaşma olanağıdır. Prens Mavi, uçlarına tahta
boncuklar taktığı uzun saçlarına yönelik eleştirilere
direnir; bileklerini bitkilerden, derilerden yaptığı
takılarla süsler.
Şahane görsellerle de desteklenen bu masal yolculuğunda, ejderlerin sırtında ve kanatlarında herkese
yer var!
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Raina Telgemeier'd
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iletişim ve zıtlıklar üz
roman.
eğlenceli bir grafik

MADALYASI

Türkçeleştiren: Mert Batırba
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Anna’nın en çok
istedigi sey bir
kız
kardes. Ne var
ki, kız kardesi Ama
ra
dogduktan sonr
a isler pek de onun
istedigi gibi gitm
iyor. Çünkü kard
esi
biraz aksi mi ne?
Her neyse, Anna
için durum biraz
karısık. Hele bir
de
aynı arabada üç
hafta sürecek bir
yolculuga çıkmak
üzereyken...
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BIR MACERA...
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WILL EISNER
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Garibanın garibana

zulmü

Yazan: Olcay Mağden Ünal

“Eskiden dünyanın sınıflara ayrıldığını düşünürdüm. Siyah ve beyaz. Kızılderili ve
beyaz. Ama artık bunun doğru olmadığını biliyorum. Dünya sadece iki sınıfa ayrılır.
Pislikler ve pislik olmayanlar.”

Duruma Göre Bazen
Kızılderiliyim
Sherman Alexie
Türkçeleştiren: Bengü Ayfer
Editura Yayınları, 256 sayfa

gençlik KITAPLIGI

12 | iyikitap

Din, dil, ırk, renk, cinsiyet ve mezhep ayırt etmeksizin insanlığın başına çöreklenmiş bin bir musibetten biri de garibanın garibana zulmüdür. Öyle ki bu felaketlerden insan eliyle saçılmış ve de yayılmış olanların hepsinin tepesine, bu cebi delik
zorbalığı yerleştirdiğim türlü türlü teori geliştirmişliğim de vardır. Ancak bu yazının konusu olmak için fazlasıyla uzun ve hatta yer yer can sıkıcılar. Bu sebeple
şimdilik onları bir kenara bırakıp bu gerçekliğin bir örneğine rastlayabileceğimiz
Sherman Alexie’nin kendi gibi bol ödüllü kitabı, Duruma Göre Bazen Kızılderiliyim’den bahsetmek niyetindeyim.
Kahramanımız Junior birçok ciddi hastalıkla dünyaya gelir ve yaşamının devamında bu sağlık sorunlarının bünyesinde bıraktığı mirasla mücadele etmek
zorunda kalır. Ve tabii ki bütün bunların yanında bizzat kendisinin boş buzdolabı+boş mide olarak tanımladığı yoksullukla da. O, on dört yaşında kekeleyen,
her an bir beyin sarsıntısı geçirme tehlikesi altında olan, bu yüzden yaşadığı Kı-

Mart 2017

zılderili kampındaki diğer züğürtlerce moron diye
yaftalanan bir çocuktur hâlbuki. Bütün bunların
başına gelmesini o istememiştir belki ama sonuç
olarak durup dururken pantolonunun indirilmesini
ya da kafasının klozete sokulmasını bir şekilde hak
etmiştir. Çünkü kurulu düzenin, Kızılderilileri önce
öldürüp sonra bir de üstüne ikinci, üçüncü ve hatta
onuncu plana atması ya da gelir dağılımı yaparken
onları es geçmiş olması yetmez; gariban hıncını
kendinden daha vahim durumda olandan alır. Ne de
olsa yumrukları kendilerine çok yukarılardan bakma
zahmetine bile girmeyenlere erişemeyecek kadar
güdüktür.
Junior içinde bulunduğu bu vahim tablodan bir parça da olsa sıyrılmanın yolunu çizdiği karikatürlerde
bulur, kamptan kaçması için tek şansı budur. Ne de
olsa kelimeler kısıtlıdır, oysa bir resim çizdiğinizde
sizi herkes anlar. Ve tüm bu yoksulluğun ve zorbalığın yanı sıra bulunduğu kampta sadece ölüm vardır,
bir an önce geride bırakması, arasına mesafeler sokması gereken ölüm.
“Sadece on dört yaşındayım ve kırk iki cenazeye katıldım. Bu gerçekten de Kızılderililer ve beyaz insanlar
arasındaki en büyük fark.” Böyle diyor Junior ve başka bir yerde de şöyle devam ediyor: “Biz Kızılderililer
her şeyimizi kaybettik. Vatanımızı, dilimizi, şarkılarımızı ve danslarımızı kaybettik. Birbirimizi kaybettik.
Bildiğimiz tek şey kaybetmek ve kaybolmak.” Sanırım
buradaki kilit cümlelerden biri birbirimizi kaybetmek, çünkü asıl çöküş ondan sonra başlıyor. İşte
burada garibanın garibana zulmü devreye giriyor ve
işleri düzenin lehine kolaylaştırıyor. Bundan sonrasıysa çorap söküğü gibi geliyor, Junior’ın hayatını
değiştirecek öğretmeninin ona dediği gibi: “Sizi
Kızılderili olmaktan vazgeçirmemiz gerekiyordu.
Hikâyeleriniz, diliniz ve şarkılarınız. Her şey. Kızılderilileri öldürmeye çalışmıyorduk. Kızılderili kültürünü
öldürmeye çalışıyorduk.”
Dünya sadece iki sınıfa ayrılır. Pislikler
ve pislik olmayanlar.
Gerek yaşadığı zorluklar gerek yukarıda kendisinden
alıntı yaptığım öğretmeniyle konuşması, Junior’ın
zaten farklı olan bakış açısını başka bir tarafa yönlendirmesini sağlar. Bundan sonra kamptakilerle
birlikte aynı okula gitmek yerine, iyi bir eğitimin
peşinden koşarak kilometrelerce ötedeki komşu kasabanın, öğrencileri baştan aşağı beyazlardan oluşan
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okulunda okumaya karar verir. Burada da mücadele
etmesi gereken tek şey okula ulaşmak için aşması
gereken yollar değildir. Aldığı kararla aynı hızla
kabilesi tarafından hain ilan edilir. O artık moronluktan “beyaz düşkünlüğüne” terfi etmiştir. Ancak yine
de yılmaz, o ölümü daha bebekken atlatmış biridir
ne de olsa, kendi sınırlarını kendisi çizecektir. Bu
uğurda en yakınlarıyla karşı karşıya gelecek olsa da
önyargılarının kendisini çektiği bataktan tek başına
çıkması gerekse de...
Kitabın en güzel bulduğum tarafı tabii ki benim için
çok önemli olan mizah yönü. Yazar aslında yaşanan
bu korkunç tabloyu, Junior’a armağan ettiği esprili
diliyle öyle güzel anlatıp öyle yerinde durum tespitleri yapıyor ki bir an için bile hikâyeden sıkılma ya
da kopma tehlikesiyle karşı karşıya kalınmıyor. Bunda yazarın kendi çocukluğunun da kitapta anlatılan
Kızılderili kampında geçmiş olmasının payı büyük
olsa gerek. Junior’ın maruz kaldıkları, yaşadıkları ve
savaş verdiklerinin yanında, yaptığı çıkarımların muazzamlığının çıkış noktası burası belki de. Özellikle
on dört yaşındaki bir çocuğun ağzından dökülen şu
cümleler tüm hayatın özeti sanki: “Eskiden dünyanın
sınıflara ayrıldığını düşünürdüm. Siyah ve beyaz. Kızılderili ve beyaz. Ama artık bunun doğru olmadığını
biliyorum. Dünya sadece iki sınıfa ayrılır. Pislikler ve
pislik olmayanlar.”
Elbette kitabın içindeki, yine Junior’ın kaleminden
dökülen çizimlerin katkısını da yabana atmamak gerek. Bazı yerlerde mizahın ölçeğini yukarı çekerken
kimi zaman da metnin hüznünü yoğunlaştıran karikatürler, Junior’un dediği gibi bir dizi hasarlı barajdan
ibaret ve üstüne üstlük her yerini sel basmış dünyayı
kurtaracak küçük cankurtaran sandalları misali.
Bengü Ayfer’in kusursuz çevirisiyle Türkçeye kazandırılan Duruma Göre Bazen Kızılderiliyim uzun
zamandır okuduğum –çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin– en etkileyici kitaplardan biri; aynı zamanda yine uzun zamandır elime aldığım –gerek orijinal
kurgusu gerek Türkçesiyle– en özenli çalışılmış
metin.
Dilin edebi niteliği
Çevirinin niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

ş’ın, çok
aber mutlu
lu değildir,
meleri için
rdır...

zah dolu
çekten
mı?

Mutlu olmak için ihtiyacımız olan nedir?
Bundan birkaç yıl önce Dave Bruno adlı biri çıktı
ve The 100 Thing Challenge isimli bir kitap yazdı.
Ardından, Bruno’nun kitabını okuyup onun,
“hayatımızı yüz eşya ile de sürdürebiliriz” yaşam
felsefesini benimseyenler arasında yavaş yavaş bir
söz yayılmaya başladı: “Az, çoktur.” Sade yaşamak,
minimalist hayat tarzı, azalmak, sadeleşmek, küçülmek gibi kavramlar hızlı hayatımıza girdi.
Peki, bu sadeleşme ihtiyacı nereden kaynaklanıyor? Sadeleşmek istiyoruz çünkü sahip olduğumuz çok fazla şey var. Yeni bir cep telefonu
almışken gözümüzü çıkacak olan bir sonraki
modele dikiyoruz. Dolabımızdaki onlarca giysiyi
kenara çekip yenilerine yer açıyoruz. Kitaplığımızda okunmayı bekleyen kitaplar dururken gidip
biraz daha kitap alıyoruz. İhtiyacımızdan fazla
elektrikli ev aletimiz, gereğinden fazla aksesuarımız, sayısını aklımızda
tutamayacak kadar
çok ıvır zıvırımız var.
Aldıkça mutlu oluyor, mutlu olmak için
alıyoruz. Kimileri bu
kısır döngünün içinde
kaybolup mutluluğu
aramaya devam ederken, çemberin dışına
BAY MUCITTAS
çıkmayı başaranlar saVE AILESı
deleşme yönünde yeni
bir yola giriyorlar.
ir
eşt

la
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en:
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Mutluluğu icat edebilir
misin Âbidin?

Tür
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Bay Mucittaş ve Ailesi
Eva Furnari
Türkçeleştiren:
Damla Kellecioğlu
Tudem Yayınları, 40 sayfa

Konunun çocuk
kitaplarıyla ilgisine
gelirsek… Geçtiğimiz
yıl Şair Kısakulak adlı

Yazan: M. Banu Aksoy

güzeller güzeli kitabıyla tanıştığımız Eva Furnari,
Türkçedeki ikinci kitabında işte bu sahip olma ve
mutluluk ilişkisine değiniyor. Bay Mucittaş ve Ailesi
adıyla dilimize çevrilen kitabında Furnari -daha
doğrusu Mucittaş Ailesi- icat üstüne icat yaparak
mutluluğun sırrını arıyor.
İnsanların mağaralarda yaşadığı eski günlerde Lolo
Mucittaş adında zeki, heyecanlı ve yeni fikirlerle
dolu bir adam varmış. Lolo, çok sevgili karısı Zizu ve
oyuncu bir çocuk olan oğlu Finfo ile güzel bir mağarada yaşarmış. Akşamları ateşin başında yemeklerini
yedikten sonra birbirlerine hikâyeler anlatır ve sonra
sahip oldukları her şey için doğaya teşekkür ederlermiş. Mucittaş Ailesi çok mutluymuş. Mutlularmış…
ama o kadar da mutlu değillermiş.
Böylece Lolo daha mutlu olmak için aklını kullanıp
icatlar yapmaya başlar. Soğuk ve nemli mağaradan
kurtulmak için kapısı olan bir ev icat eder. Zizu’nun
icat ettiği giysileri koyacak bir dolap icat eder. Kocaman bir yatak, yemeklerini rahat yiyebilecekleri bir
masa ile sandalyeler, daha kolay yemek pişirebilmek
için gazlı ocak icat eder. Liste küçük ev aletlerinden
çeşit çeşit kozmetiğe, oyuncaktan televizyona uzayıp
gider. Ama her icat başka zorlukları beraberinde
getirir. Lolo da daha mutlu olmak için bir icat daha,
bir icat daha derken…
Öyle bir an gelir ki aslında o kadar da mutsuz olmadıklarını fark eder. Sahi, mutlu olmak için ihtiyacımız
olan nedir?
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği

Bu bavulların içinde ne var?
Artık varlığına kimsenin inanmadığı uzak bir ülkeden
gelen Prens Iliån 1936 yılının Paris’ine sürgün edilir.
Tarihimizin tuzağa düşürdüğü bu esrarengiz prens,
ülkesine ve aşkına giden yolu bulabilecek midir?

Tobie Lolness ve Vango serilerinin yazarı Andersen ödüllü
Timothée de Fombelle’den gerçek ve hayal arasında,
hayal gücüne ve aşka övgü niteliğinde harika
bir macera romanı.
Timothée de Fombelle
Çeviren: Elif Gökteke

Yaşasın bostanımız!
Rüya ile Deniz’in annesinin bir hayali vardır: Kendi
bostanlarının olması… İyi de, şehrin göbeğinde, üstelik bir
apartmanda yaşarken, bu mümkün müdür? Apartman
bahçesinin bostana dönüştürülmesi, binada yaşayan
herkesin hayatını değiştirecek. Toprakla kurulan ilişki
hepsine emeğin, sabrın, dayanışmanın ve umudun
yarattığı rüyayı gösterecek.
Elvan Uysal Bottoni
Resimleyen: Emine Bora

Hayal gücünü kullan!
Köprüyü Geçerken - Dev ile Ayının Öyküsü ve Komşu Teyze
kitaplarıyla tanıdığımız Heinz Janisch ve Helga Bansch’tan
düşlerin, hayal kurmanın gücünü anlatan sımsıcak
bir hikâye: “Günler o kadar da sıkıcı olmayabilir,
düş gücünü güzel bir gün için kullanabilirsin!”
Heinz Janisch
Resimleyen: Helga Bansch

ilk okuma KITAPLIGI
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Hadi, “Bir Daha” Söyle!
Aynı masalı tekrar tekrar dinlemekten bıkmayan
çocuk, ebeveyninden uykuya teslim olana kadar
bir kez daha okumasını illa ki ister. Peki, anne ya
da baba, kaçıncı tekrarda uyuyakalır?

Ne zamandı hatırlamıyorum, şöyle bir şey duymuştum: “Bir çocuk aynı çizgi filmi 80 kez, sıkılmadan izleyebilir.” Sayı 80 midir bilmem ama çocukların, çizgi filmlerin temcit pilavı gibi tekrar tekrar
yayınlanan bölümlerini sıkılmadan izleyebildiği
bir gerçek. Hatta ezberlemelerine rağmen, aynı
heyecanı korumaları da onlara has bir mucize.
Ama biliyor musunuz, bu durum sadece insan çocukları için geçerli değil. Bilakis, ejderha yavruları
da aynı güce sahip…
Yatmadan önce okunan masallar her çocuğun yatağa girmesini kolaylaştıran ve uykuyu eğlenceli
hale getiren bir etmenken, ebeveynler için bir mücadele anı. Bu defa hangisi galip gelecektir? Aynı
masalı tekrar tekrar dinlemekten bıkmayan çocuk,
ebeveyninden uykuya teslim olana kadar onu tekrar etmesini illa ki ister. Peki, ne olur? Anne ya da
baba yenilir. Tekrarlar
döngüsünde sıkışır
kalır. Yorulur. Oysa
çocuk, büyük bir şevkle
masala dalıp çıkmak,
onu yeniden solumak
ister. Tanıdık geldi mi?
Yavru ejderha Cedric
ve annesi de bu tanıdık
döngüde eğlenceli ama
anne için hayli yorucu
Bir Daha! bir an yaşıyor.
Emily Gravett
Türkçeleştiren: Sima Özkan Bir Daha!, bize bu
Beta Kids, 32 sayfa sahneyi, bir ejderha

Yazan: Hazal Çamur

yavrusu ve annesiyle alegorik tarzda sunuyor. Açık
konuşacağım, bu tatlı mı tatlı kitap müthiş bir çocuk
kitabı olduğu kadar bir anneye verilecek de en güzel
hediye. Hatta bir o kadar da muzip bir hediye. Çünkü
küçük ejderha Cedric, kötücül, öfkeli ejderhanın masalını “Bir daha!” tezahüratlarıyla yineletirken, masalı
giderek kısaltan ve bu sırada yavrusuna artık uyuması gerektiği mesajını verecek şekilde değiştiren, o
bitap düşmüş anne ejderhayı hepimiz iyi tanıyoruz.
O belki sizsiniz. Belki bir yakınınız. Belki komşunuz. Hatta belki rastgele biçimde şahit olduğunuz
bir kişi. Ama o içimizden biri. Tıpkı Cedric’in, “Bir
daha!” nidalarının pekâlâ bizim küçüklüğümüz olabileceği gibi. İşte bu küçük kitap yüzde kocaman bir
sırıtışı ve bir o kadar empatiyi sayfalarında taşıyan,
güçlü bir eser.
Masal tekrar eder, Cedric, adaşı öfkeli kırmızı ejderha Cedric ile bütünleşir, uyumak istemez. Masal her
değiştiğinde, sahneleri farklılaşan masal karakterleriyle kitabın yüksek görselliği işi iyice eğlenceli bir
hale getirirken, yavru Cedric’in de giderek masaldaki adaşına dönüştüğünü görürüz. Masal sonunda
gökten üç elma değil, ama üç sayfalık öfkeli bir
yanık delik silsilesi düşer. Masal kahramanları da
nasibini alır hani... Bize de her ikisiyle empati kurmak kalır.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi
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Sınıfta Kalanlar Okul Açtılar
Miyase Sertbarut
Resimleyen: Hicabi Demirci
Tudem Yayınları, 96 sayfa

Sınıfta Kalanlar Okul Açtılar,
doğrudan doğruya eğitim sistemine
kafa tutma niyetiyle değil ancak
kendilerine inanma ihtiyacıyla
buluşan ve kendi yeteneklerini
keşfetmeye ihtiyaç duyan çocukların
kurduğu bir yaz okulunun hikâyesi.

MİYASE SERTBARUT
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ha
,

Başka bir okul
mümkün

SINIFTA KALANLAR OKUL AÇTILAR
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Yazan: Sema Aslan

SINIFTA KALANLAR
OKUL AÇTILAR

Miyase Sertbarut’un belirli bir “sistem” tarafından mimlenmiş öğrencileri bir araya getirdiği kurgusu, bir yanıyla, son yıllarda üzerinde çokça
konuşulan “başka bir okul mümkün” yaklaşımını hatırlatıyor. Çocukların
her birinin farklı olduğu bilgisinden hareketle, çocuğa özel yaklaşımların
geliştirileceği, yaratıcılığı teşvik eden, farklılıkları zenginlik sayan, hayata
geniş bakabilen, deneyen, yanılan, tekrar deneyen ve keşfeden bir sistem
önerisi bu. Hemen her şeyin “başka” olabileceği söylemi, son yılların ufuk
açan yaklaşımı zaten.
Sınıfta Kalanlar Okul Açtılar, doğrudan doğruya eğitim sistemine kafa
tutma niyetiyle değil ancak kendilerine inanma ihtiyacıyla buluşan ve
kendi yeteneklerini keşfetmeye ihtiyaç duyan çocukların kurduğu bir yaz
okulunun hikâyesi. Kitap, açıkça söylenmemiş olsa da anlıyoruz ki Kürt
çocuklarının diğer çocuklarla –yani, çoğunluğunun Türk olduğunu varsaydığımız çocuklar ve öğretmenlerle karşılaşma anları sırasındaki yaşantıları, bu yaşantıların çocuklar üzerindeki etkilerini konu ediyor. Beraberinde
sınıfsal farklılıkların etkilerine işaret ediyor.
Hikâyenin anlatıcısı Levent, çocuklarının daha iyi koşullarda eğitim alması dileğiyle Diyarbakır’dan İzmir’e göç eden ailenin ilkokul çağındaki oğ-
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ludur. Mahallede Levo, okulda “çaycının oğlu” olarak
tanındığını söyler. Doğup yetiştiği topraklardan,
dağlardan, ninesinden, arkadaşlarından ve güvercinlerinden ayrı düşmesini babasının hayalciliğine
bağlayan Levent, hikâyesini çocukluk dönemine
uzaktan bakarak anlatır. Yani, anlatıcı artık o çocuk
değil; yetişkin ya da yetişkinliğe uzanmakta olan
biri. Bunu zaman zaman tekrarladığı “şimdi olsa öyle
yapmazdım”, “şimdi olsa şunu söylerdim” mealindeki vurgularından anlıyoruz. İlk üç yılı Diyarbakır’da
okumuş olan Levo, dördüncü sınıfa yazıldığı gün,
babasının boynunun okul müdürünün karşısında
büküldüğünü, buna karşın müdürün haşmetinin ve
öfkesinin giderek daha çok ayaklandığını fark eder.
Bu, Levent’in iktidarla ilk karşılaşma anıdır. Kılık kıyafetleri, vücut dilleri, Türkçeye hâkim olamayışları,
yoksullukları ya da bilmedikleri başka detaylar nedeniyle sürekli dışlandıklarını, öğretmenler ve diğer
öğrenciler tarafından sevilmediklerini ve birbirlerine
tutunmaktan başka çare bulamadıklarını, tıpkı onlar
gibi biz de bir silsile halinde öğreniriz. Özetle, kendi
gettolarında yaşayan, ilkokulu bitirebilse de eğitim
hayatının devamını getiremeyen çocukların yenilmeye yazgılı yaşam hikâyesi olarak başlıyor kitap.
Dil, hikâyenin belirleyici detaylarından biri. Evlerde
konuşulan dil “yamalı”, okulda konuşulan dilse tamamen yabancı, anlaşılmaz bir dil, çocuklar için. Levent
azimli olmakla birlikte, öğretmeninin anlattığı hiçbir
şeyi anlamadığı için bir türlü başarılı olamaz. “Dağdan bir taş kopsa, aşağıya yuvarlansa bunun anlamı
vardı benim için. Sırtım dönük olsa bile bilirim ki bir
taş yuvarlanıyor.” Dile ilişkin benzer yorumlar, yazara
hikâyesi için ilham olan Barbiana Öğrencilerinden
Mektup kitabında da rastlarız: “Gianni fiillerin çekimini beceremiyordu; ama büyükler dünyasına dair,
işe, aileye, köy hayatına dair bir yığın şey biliyordu.
Akşamları babasıyla Parti Odası’na ya da Belediye Meclis toplantılarına gittiği oluyordu”. Hayatın
içinde, politikanın içinde fakat “sistem”in dışında
çocuklar bunlar. Her iki kitapta da sıklıkla, çocukların öğrenme güçlüğü çeken ya da tembellik eden
çocuklar olmadıkları, aksine, öğretmenlerin ve eğitim sisteminin onlara yaklaşmak, onları anlamak ve
kendilerini sorgulamaktan aciz olduğu vurgulanıyor.
Barbiana Öğrencilerinden Mektup kitabından kısa bir
alıntı, konuyu açıklıkla aktarmaya yarayacak: “Ayrıca
‘düzgün konuşma’ ile ne demek istendiği konusunda
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anlaşmaya varmamız gerekir. Dilleri yaratan ve giderek geliştiren yoksul halktır. Zenginler, kendileri gibi
konuşmayanlarla alay edebilmek ya da sınıfta bırakmak için lafları elmas misali tıraş ederler!”
Okulu bırakmak, mutlu çocukluk mekânlarına geri
dönmek gibi hayallere kapıldıkları sırada, kendilerinden yaşça büyük ama aynı yollardan geçmiş kâğıt
toplayıcısı bir ağabeyin önerisiyle yaz aylarını, bir
tür kulüp/okul kurarak geçirmeye karar veren çocuklar, giderek bilmedikleri o dilin içine girmeye ve kendilerini tanımaya başlar, özgüvenlerini kazanır. Yeni
eğitim dönemi başladığında artık “başka” çocuklar
olmuşlardır. Onlar “kalın kafalı” değil, sistem arızalıdır. Üstelik bu arıza, çocukların ya da ebeveynlerin
tek başlarına alt edemeyecekleri kadar yerleşik ve
baskın bir yapıdadır. Burada kitabın/yazarın önerisi,
çocuklardan umudu kesmemek şeklinde yorumlanabilir.
Sınıfta Kalanlar Okul Açtılar, ebeveynler kadar,
eğitim sisteminin içinde olanlar tarafından da okunması gereken bir kitap. Ancak bununla birlikte, hikâyenin aksiyonunda, konuyu ele alışında/aktarışında,
olayların yorumlanışında bir tür “şahlanış” görebilmeyi umduğumu söyleyebilirim kendi adıma. Yazar,
“onlar” ve “biz”i billurlaşmış bir gerçeklik olarak
saptayarak, sınırların keskin hatlarını ortaya koyarak,
buluşma imkânlarına pek alan bırakmamış. “Diğer”
çocukları tanıma şansımız, hemen hemen hiç olmuyor mesela. İçlerinden sadece birine biraz yaklaşabiliyoruz. Fakat genelde onlar, “diğer” çocuklar olarak
kalıyor; dili iyi konuşan, sınıfta ön sıralarda oturan,
öğretmenleri tarafından şefkat gören, refah düzeyi
yüksek ailelerin, mutlu ve sağlıklı çocukları olduklarını biliyoruz sadece.
Elbette sosyal ve ekonomik sınıfsal farklılıklar,
çocuk dünyasında bile belirgin bir biçimde hissedilebilecek düzeyde, sert olabiliyor. Ancak burada
bir yandan çocuk Levent’in gözünden bir yaşantı
okurken diğer yandan da artık o yoldan geçmiş olan
Levent’in aktarımlarını okuduğumuz için olsa gerek,
dil, belki olması gerektiğinden daha çok dünyevi,
daha çok sosyolojik kalıyor.
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği

Ö DÜL LÜ BUL MA CA !
8. yaş günümüzü kutladığımız bu sayıya özel bir şey yapalım istedik. Dergimizin
geçtiğimiz yıl yayımladığı sayılardan derlediğimiz sorularla bir bulmaca
hazırladık. Hem hafızaları tazelemek hem de eğlenmek için güzel bir fırsat…
Üstelik bulmacamızı tamamlayıp buldukları anahtar cümleyi, 25 Mart 2017
tarihine kadar, iyikitap@tudem.com adresine gönderenler arasında yapacağımız
çekiliş sonucu, kazanan 1 okurumuza yine aynı döneme ait sayıların (82. ve 91.
sayılar dâhil 10 sayı) özel cildini hediye edeceğiz. Anahtar cümlenin çözümünü
ve kazanan okurumuzu, gelecek sayıda açıklayacağız.
Bir hatırlatma ve ipucu: Sorulan tüm soruların yanıtlarını geçmiş bir yılın İyi
Kitap dergilerinden bulabilir ve bu sayılara www.iyikitap.net adresinde yayımda
olan internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
İyi eğlenceler!
Soldan Sağa

Yukarıdan Aşağı

1.

2. Bir Dakikalık Öykücükler kitabının yazarı.
3. Duvarların İçindeki Kurtlar kitabının yazarı.
4. Jean Claude Grumberg’in göçmenliği konu
edinen yapıtı.
7. Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nın yaratıcısı.
9. Mağara Çocuğu ......
10. Kai Lüftner’in gökyüzündeki atlısı.
12. Haziran 2016 İyi Kitap dosya konusu: Çocuk ve
gençlik kitaplarında .......
13. Filozof Çocuk serisinin, felsefeci yazarı.
14. Arabalar Beş Kuruşa öyküsünün ölümsüz
yazarı.
20. Emily Gravett’in kahramanı bir porsuk olan
kitabı.
24. Uzaylılar, korsanlar ve dinozorlar çok sever.

5.
6.
8.
11.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
25.

Tomi Ungerer’in ilk kez 1961’de yayımlanmış
eseri.
Yazıyla, İyi Kitap’ın yaşı.
James Joyce’un Kopenhag’da bulamadığı
hayvan.
Harry Potter ve .... (Tiyatro eseri).
Abur Cubur Canavarı’nın yazarı.
Andreas Steinhöfel’in geçtiğimiz Nisan ayında
yayımlanan romanı.
Beyaz Pantolon ve Kalemler öykülerinin
unutulmaz yazarı.
İyi Kitap’ın yayın hayatına başladığı ay.
Rocio Bonilla’nın küçük kahramanı,
Monica’nın rengini merak ettiği şey.
Tülin Kozikoğlu’nun bir türlü anlaşılamayan
karakteri.
Aralık sayımızın kapağını da yaratan Zeynep
ön adlı çizerimiz.
Bebek Annem kitabının yazarı; çizer, mimar.
“Eşsiz Benzersiz, Alışılmadık Derecede Çarpıcı,
Sınırsız Mucizevi” roman karakteri.
Ben’in Gemisi’nin yazarı.

Açıklama: Bulmaca tamamlandığında, lila renk
zemin içinde kalan harfleri, belirlenen alfabetik
sıraya göre dizdiğinizde anahtar cümlemizi
bulacaksınız.
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İkİ hayattan hangİsİ
daha güzel?

Yazan: Mehmet Erkurt

Heraklitos’un Gizemleri
Yan Marchand
Resimleyen: Donatien Mary
Türkçeleştiren: Nesrin Demiryontan
Metis Yayınları, 64 sayfa
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“Eskiden o kadar önemli biri olduğunu zanneden ben, sonuçta
kimim ki? Koca yangında bir kıvılcım. Bunu daha önce fark etmemiş
olmam ne büyük aptallık.”
Heraklitos’un bu serzenişi, insanlığın sonu gelmez aldanışı aynı zamanda. Evet, insan, kendisini koca evrende bir toz parçasına benzeten “eski”
iktidara karşı değerini, en azından düşünce tarihinde bir kırılma yaratacak
şekilde ortaya koydu. Ama ne zaman iktidara tırmandı, koca yangında tek
bir kıvılcım olduğunu unutmakla kalmadı, kendi kıvılcımını çakma hırsıyla ortalığı yangın yerine çevirdi. Uzun bir süre daha çevirecek gibi.
Dinamik bir düşünce sistemini temel alan Heraklitos için de varlığın özü
ateş. Yanan, dönüşüp dönüştüren ve sönen ateşi taşıyan varlık akıp değişirken, karşıtlar arasında bitmeyen bir savaş süregelir. Doğanın olaylarını
da toplumun oluşumunu da bu karşıtların savaşına bağlar Heraklitos. Ancak büyük bir fark vardır toplum ve doğa arasında: “Doğa da böyledir (…)
Sonunda ölüm yaşama el koyar. Ama doğanın oyununda öfkeye yer yoktur.
Adaletsizliğe yer yoktur.”
Fransa’da yirmi yedi kitaba ulaşan “Küçük Filozoflar (Les Petits Platons)”
dizisinin, Türkiye’deki yirmi ikinci kitabı Heraklitos’un Gizemleri, dizinin
şu âna kadar altı kitabını yazmış felsefe doktoru Yan Marchand’ın kaleminden çıkmış. Nesrin Demiryontan’ın Türkçesinden okuduğumuz kitap,
genç sanatçı Donatien Mary’nin rüyayla gerçek arasında dinamik geçişler
yaratan desenleriyle canlanıyor.
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Sonsuzluk yanılsaması
İnsanın “iktidar” hali, onun en güvenilmez, en
istikrarsız, yıkıcılığa en meyyal hali. Çünkü insan bu
iktidarı bir kez elde etti mi bırakmamak için elinden
geleni yapıyor. Kaba kuvvetle sağlayacağı sürekliliğe
güvenemeyeceği için de yolu bir şekilde kitleleri
(ve hatta kendini) iknadan geçiyor. Yalan, başvurduğu en etkili silah. Çünkü kendisinin ve icraatının
yegâne doğru olduğuna insanları inandırmak ve
bir “sonsuzluk” yanılsaması yaratmak zorunda. En
sağlam strateji de sönmeyen bir alevden, inancın
gücünden beslenmek. Sırtını Tanrı’ya ya da tanrılara
verip, kendi iktidarını benimsetmek.
Önce ne mi yapıyoruz? “Ağızlarına insan sözleri kondurmak için tanrılarımıza insan biçimleri veriyoruz.”
Sonra, “doğayı kendi hazları[nın] daracık penceresinden” gören insanı yönetmek için, bu hazların ve ona
eşlik eden özlemlerin, arzuların üzerine oynuyoruz.
Nabza göre şerbet veriyor, halkın o anki durumuna
göre kötürüm argümanlar üretiyor, geçici dostluk
ve düşmanlık senaryoları yaratıyoruz. Bunları akla
oturtamadığımız için de kendimizi bir yıkılmazlık,
eşsizlik ve sonsuzluk yalanı içine yerleştiriyor, öyle
pazarlıyoruz.
Heraklitos’un düşüncesinin iktidar için tehlikesi tam
da bu noktada gösteriyor kendini. Çünkü ona göre
hiçbir şey kalıcı değil. Hatta bu geçicilik, bazen onu
görebilene acı bile veriyor.
Zorlu uyanış
Heraklitos, kendisine çizilen kaderi yaşayacak bir
gençti. Nüfuz sahibi bir ailenin kızına âşıktı ve şansına, olası evlilikleri, iktidara oynayan her iki ailenin
de menfaatineydi. Ama genç Heraklitos, Tanrıça
Demeter’in ona “ölümsüzlük” bahşedeceği Eleusis’te
hiç ummadığı bir uyanış yaşadı. Belki de kitabın
anlatımındaki en büyük sorun, bu uyanış sürecinin
kendisinde yatıyor.
Heraklitos’un, “geçiciliği” kavradığı aydınlanış
sürecindeki aşamalar epey karmaşık ve hızlı. Dizinin
genelinde, düşünsel ve mantıksal geçişlerin temposu
zaten yüksek. Heraklitos’un zihinsel uyarıcı etkisi
altında gördüğü halüsinasyonlar da eklenince, mantıktaki dönüşümün takibi hepten zorlaşıyor. Uyanıştan sonraki düşüncelerine vakıf olsak da o uyanışa
neden olan süreci deneyimlemekten uzağız.
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Farkında olmanın laneti
Benim neslimin fantastik edebiyatseverleri “Ejderha
Mızrağı” serisine aşinadır. Adı anıldığında, gözlerden sessiz bir parıltının geçmesine neden olan
başkarakter Raistlin Majere’ye hak görülen bir lanet
vardır: Raistlin her şeyi zamana bağlı bir dönüşüm
içinde görür. İnsana ya da yiyeceğe bakarken, o ânın
güzelliğine ya da hazzına odaklanamaz. Önceyi ve
sonrayı aynı anda görür. Olmamışlığı ve geçkinliği… Çürümeyi ve yok oluşu… Özdeki sıradanlığı ve
zamana bağlı geçiciliği görme “laneti”, kuşkusuz,
Raistlin’e Heraklitos’tan miras.
“Doğa karşıtlar arasında hiç durmayan bir hareket
ama biz doğayı çıkarlarımız doğrultusunda dondursun diye Demeter’e yakarıyoruz,” diyor Heraklitos.
Karşıtlıklar savaşıyor onun gözleri önünde. Dünyadaki herkesin, kendi düşüncesinin kesin doğruluğuna ve bu doğruluğun ebediyetine inandığını görüyor.
Hekimler kendi yöntemlerine, müzisyenler kendi
notalarına, zanaatkârlar kendi işçiliklerine, siyasiler
de dile getirdikleri görüşlere sıkı sıkıya bağlılar. İki
zıt görüş ya da uygulama birbiriyle çatıştı mı ortak
bir zemin arayışına gidilmediğini görüyor Heraklitos. Verimli bir çatışma değil, diğerini ezip iktidarını
kurmaya çalışanların kavgası bu. Kimse de ancak
zıttıyla bir arada var olabileceğinin farkında değil.
Herkes, inat ettiği doğrunun hapsinde. Ve Heraklitos
kaçıyor. Çünkü bu toplum, onun için işkence. Kaçıyor, izliyor ve yazıyor.
“Eğer boyun eğersek, her şeye sahip olacağız ama
kendimiz olamayacağız, karşı çıkarsak her şeyi kaybedeceğiz ama kendimiz olacağız. İşte benim kaderim,”
diyor sonunda. Olmak ve sahip olmak arasındaki
gelgitte kaybeden kimdir? Sahip olamayan mı? Yoksa
sadece olamayan mı? Bu soruyu her okur kendi içinde
cevaplamalı. Cevabı ararken de çevresine, siyasilere
ve medyaya bakması, ona epey fikir verecektir. Baktığı
yerde gördükleri kafasını karıştırırsa, Heraklitos’un
şu sorusundan da destek alabilir: “… insan kime saygı
duyar? Kurbanlık koyun gibi tek söz etmeden sürüklenene mi, yoksa akıntıya karşı yüzene mi? Sonları aynı
olsa da, bu iki hayattan hangisi daha güzel?”
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Şehirlinin doğa
günlüğü

Yazan: Toprak Işık

Hangi şehir insanı betona tıka basa doymuş, doğaya ise aç değil ki? Açlığını
hatırlatmak, yerinden kalksın diye kışkırtmak ona büyük iyiliktir.

Kitabın adı Doğanın Anatomisi, alt başlığı ise
“Doğanın Merak Uyandıran Ayrıntıları”… Julia
Rothman yazıp resimlemiş. Çizimler, metni
tamamlayan bir unsur olmanın çok ötesinde
zenginliğe sahip. Yazıları hiç
okumadan sadece resimlere
bakanı kimse ayıplamaz. Kitabın
kapağında yazar dışında birinin
daha ismi var: John Nierkrasz…
Önsözde Julia Rothman, ondan
ustası olarak söz etmiş ve doğayı tanımasında ona rehberlik
ettiğini belirtmiş.
Doğanın Anatomisi
Julia Rothman
Türkçeleştiren: Şeyda İşler
ODTÜ Yayıncılık, 224 sayfa
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“Bana, şehrin dışında koskocaman bir dünya olduğunu hatırlatan kız kardeşim Jess’e…”
Girişteki bu atıf, içerik hakkında çok şey
söylüyor. Apartmanların arasından çıkıp
doğayla kucaklaşan
şehirlinin önüne
serilen zengin dünyayı anlatmış Julia
Rothman. Doğanın
merak uyandıran
ayrıntıları, ortalama
şehirlinin ilgisine
ve bilgi seviyesine
uygun seçilmiş.

Yazar bunda zorlanmamış olmalı; çünkü kendisi de
apartmanların arasında yaşayan, ancak fırsat buldukça doğa ile kucaklaşan bir kent insanı.
Sayfalar üzerinde yaşanan bir gezi hikâyesi bu.
Önce ortak zemini, yani gezegenimizi tanıtarak işe
başlıyor yazar. Sonra, göğe çevir başını, diyor; gökyüzü hakkında bilgi veriyor. Ardından, yakınlarda
devam ediyor gezinti. Parkta, bahçede rastlayabileceği çiçeğin, kelebeğin anatomisini öğrenen okur,
börtü böcek çeşitliliği ile şaşırıyor. Kırlarda, dağda,
bayırda devam eden gezintide okura, yılanlardan,
kertenkelelerden, bozayılara kadar her türden
hayvan eşlik ediyor. Yazar, okuru alıp okyanuslara,
denizlere, göllere, ırmaklara götürüyor. Gezintinin
sonunda doğanın korunmasının önemine dikkat
çekiyor ki bunun altına yazarla birlikte tüm insanlık
imza atsa yeridir.
Adına uygun olarak tam bir amatör kitabı bu. Amaç
betonların arasında kalmış şehir insanının doğaya
olan ilgisini arttırmak. Moda deyim ile onda “farkındalık yaratmak”… Size Dünya’yı, Dünya üzerindeki
yer şekillerini, hayvanları, bitkileri, iklimi ve hava
olaylarını, âlim bir üniversite hocasının değil, tecrübeli bir doğa insanının anlattığını hissediyorsunuz.
Aslında en güzeli, bu kitabı baştan sona bir kez okuyup kenara atmamak. Zaman zaman dönüp oradaki
bilgileri gerçek hayattaki gözlemlerle pekiştirmek…
Yazar ABD’li olduğu için örnekleri de kendi ülkesinden ve kendi çevresinden seçmiş. Bu önemli bir
sorun değil.

Onun memleketinin sembolü olan kel kartalı,
Anadolu’da göremesek de kırlangıç her yerde aynı
kırlangıç. Kelebeklerin de birçoğu tanıdık. Gökyüzündeki yıldızlar da aynı. Büyükayı’yı, Küçükayı’yı,
Kanatlıat’ı ve diğer bir sürü takımyıldızını çizmiş
Julia Rothman. Onları kendi gökyüzümüzde aramak
eğlenceli olabilir. Büyük Kanyon’u ise merak etmekle
yetinmek zorundayız. Çöllerimiz de yok ama olsun
diye elimizden geleni yapıyoruz. Kim bilir, belki
gelecek kuşaklara yetiştirebiliriz.
Ağaçlardan bahsetmiş yazar. Onların hem gövdelerini hem de yapraklarını çizmiş. Kesilmiş bir ağacın
yaşının nasıl hesaplanacağını anlatmış. Gövdedeki
yaş halkalarından hangi yılların kurak, hangi yılların
sulak geçtiğini anlamanın sırrını vermiş.
Yazarın amacı, oturduğunuz yerde bir sürü bilgi ile
yüklemenizi sağlamak değil. O daha çok, oturanı
dürtmek istemiş; âdeta şöyle seslenmiş: “Doğaya
çık, âlemin zenginliği ile coş! Yıldızlar, börtü böcek,
çiçek, kelebek… Hepsiyle tanış. Dikkatle bak onlara.
Pişman olmayacaksın.”
Büyük şehirlerde, üstümüze yıkılan betonlara rağmen hâlâ etrafımızda ulaşılabilir doğa parçaları var.
Julia Rothman’ın özenle çizdiği kın kanatlılardan
birine rastlamamak mümkün değil. En yakın parka
gidip dolaştığınızda göreceğiniz ağaçlar, böcekler
ve kuşlar bu kitabın verdiği feyiz ile daha ilgi çekici
gelecek size. Kitapta bahsi geçmeyen böceklerle karşılaşmanız da çok olasıdır. Her gün gördüğünüz bir
ağacın yapraklarındaki ayrıntılara dikkat etmenizi de
sağlayabilir bu kitap. Belki de bir gece vakti, başınızı
gökyüzüne çevirir ve Yengeç takımyıldızını ilk defa
görürsünüz. Oysa o milyonlarca yıldan beri oradadır.
Julia Rothman, doyumluk değil iştah açıcı, tadımlık
bilgiler sunmuş okuruna. Hangi şehir insanı betona
tıka basa doymuş, doğaya ise aç değil ki? Açlığını
hatırlatmak, yerinden kalksın diye kışkırtmak ona
büyük iyiliktir. Doğanın Anatomisi, bu açıdan iyi
bir kitap. Son sayfasının devamı herkesin kendi
dünyasında…
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Bu grev başka grev…

Yalan söylemek aslında kişinin karşısındaki otoriteyi sorgulamadan kabul
etmesinden ileri gelir ve kişi, baskı karşısında çözümü yalan söylemekte bulur.
Oysa aile ne kadar anlayışlı olursa çocukların dürüstlüğünü kazanmaları
o kadar kolay olacaktır.
Yazan: Sanem Erdem
Ailede Grev Var
Chiara Lossani
Türkçeleştiren: Demet Elkâtip
Günışığı Kitaplığı, 224 sayfa
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Bir okur olarak çeviri kitapları seviyorum. Bunun nedeni
benim bir çevirmen olmam değil. Türkçe yazılmış kitapları
yetersiz de bulmuyorum. Farklı kültürleri tanımanın en kolay, en ucuz, en zahmetsiz yolu olduğu için çeviri okumayı
seviyorum. Okuduğum özenli bir çeviriyse eğer, kurmaca
olsun kurmaca dışı olsun hiç fark etmez; dünyamın genişlediğini, ufkumun açıldığını hissediyorum.
Chiara Lossani’nin Ailede Grev Var adıyla Türkçeleştirilen kitabı da bu tür ufuk açıcı çevirilerden biri.
İtalya’da yaşayan 11 yaşındaki bir genç kız adayının,
Türkiye’deki yaşıtlarına hem ne kadar çok benzediğini hem de onlardan ne kadar farklı olduğunu görme
imkânı sağlıyor.
Söz konusu kızımızın adı Stella ve ailesinin tek çocuğu. Ailesinin ona sormadan başka bir mahalledeki bir
eve taşınmalarına bozulup grev yapma kararı alıyor.
Bu grev süresince onlarla ilişkisini en düşük seviyede
tutmaya çalışıyor ki anne babası sonunda pes edip
eski mahallelerine yeninden taşınsınlar. Ama elbette
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ailesi onu dinlemiyor. Ancak bu süreçte Stella’ya
manevi büyükannesi yardımcı oluyor; hakların nasıl elde edildiğiyle ilgili deneyimlerini paylaşıp bir
de sihirli ayakkabı sandığını kullanma izni veriyor.
Stella, her bir çift ayakkabının, giyen kişiye farklı
şekillerde şans getirdiğine başta inanmasa da büyükannesinin tavsiyesine uyuyor ve her giydiği ayakkabıyla farklı bir maceraya koşuyor.
Ama ne maceralar… Aslında pek sevmediği piyano
derslerinin arasında hastanede yatan yeni arkadaşını
bir koşu ziyaret edip gelmek, komşuları gözlemek,
şüphelendiği kişilerden kaçmak... Bu ziyaretler,
gidiş-gelişler sırasında da casus havalarına kapılıp
gizli bir organ çetesine dair bilgiler ediniyor.
Ayrıca göçmen arkadaşlarını “altkültür” diye aşağılayan ırkçı matematik öğretmenine kafa tutuyor ve
yeni okulunda “sakıncalı” damgasını yiyor. İşin aslını
öğrenen anne babasıysa onun bu davranışıyla gurur
duyuyor. “Her insan ırkı sınıflandırması uydurmadır,”
diyen babaya ne kadar hak versek az.
Onun taleplerini yerine getirmeyen ailesinin yerine
yeni bir aile ararken yaşadıklarıysa Stella’yı olgunlaştırıyor. Aşırı disiplinli ailelerden, her şeyi taksitle
alan tüketim çılgını ailelere kadar çeşit çeşit aile
deniyor. Bu sayede Stella ile biz de ideal aile diye bir
şey olmadığının farkına varıyoruz.
Bu süreçte kendini de tanıyor Stella; arkadaşlarının
büyüdükçe değiştiğini görüp kendisinin de büyüdüğünü -istemeden de olsa- kabul ediyor. Neyi sevdiğini, neyi sevmediğini öğreniyor ve kendine yeni
meşgaleler buluyor.
Bir sinefil olan baba karakteri üzerinden eski-yeni
pek çok klasik filme selam gönderiyor yazar. Polisiye
filmleri aratmayan macerasında ise Stella elbette babasının ona anlattığı filmlerden etkileniyor. Ben de
buradan ergenliğimde seyretmiş olduğum La Boum/
Patlarsam Yanarsın filmine selam göndermek isterim. Kahramanlar ve temalar farklı olsalar da genç
bir kızın serüvenlerini anlatan, en az bu kitap kadar
eğlenceli bir filmdi bu. 11 yaşındaki Stella henüz tam
bir genç kız değil, ancak bir iki yıl sonra filmde Sophie Marceau’nun canlandırdığı karaktere benzeyeceğini canlandırdım kafamda.
Gelelim en başta yazdığım, farklı kültürleri tanıma
meselesine. Stella aynı bizim gibi çok kültürlü bir
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ortamda yaşıyor ve aydın görüşlü anne babası sayesinde bu durumu savunuyor. Aydın anne baba, bir
arkadaşının “kadife eldivenli diktatör” diye tanımladığı annesi tarafından fazla rahat bulunuyor. 11
yaşındaki kızlarının şehir içinde tek başına seyahat
etmesine izin veriyorlar mesela. Oysa Stella’nın yaşıtlarının yanında, onlara gidecekleri yere kadar eşlik
eden bir büyüğe rastlıyoruz. Ancak Stella’nın bu
“serbest dolaşım” hakkını, ailesinden kendi becerileriyle aldığını unutmayalım.
Ailesinin bu rahatlığı Stella’nın onlara karşı daima
dürüst olmasına da imkân tanıması, aşırı disiplinli
annesine yalanlar söyleyen arkadaşıyla güçlü bir
tezat oluşturuyor. Hayatta da böyledir ya, kurallar ve
kısıtlamalar çoğaldıkça insanlar bunları aşacak çözümler bulmaya itilir. Yalan söylemek aslında kişinin
karşısındaki otoriteyi sorgulamadan kabul etmesinden ileri gelir ve kişi, baskı karşısında çözümü yalan
söylemekte bulur. Oysa aile ne kadar anlayışlı olursa
çocukların dürüstlüğünü kazanmaları o kadar kolay
olacaktır (deneyimle sabittir).
Chiara Lossani, belli ki ilk gençlik çağlarını unutmamış ve kütüphaneciliğin ona sağladığı gözlem
yapma imkânıyla erken ergenlik dönemi çocuklarını
çok iyi betimlemiş. Okurken ben de ergenlik yıllarıma dönüp kıkır kıkır güldüm. Demet Elkâtip romanı
güzel ve akıcı bir Türkçeyle çevirmiş olsa da sırf
kitap çabuk bitmesin diye bölüm aralarında mola
verdiğimi söylemem gerek. Kitabı, yaşıtları erkekler
hakkında dedikodu yaparken aklı hâlâ oyun oynamakta, macera aramakta olan tüm genç kız adaylarına tavsiye ediyorum.
Bir nevi dedektiflik macerası anlatmasına rağmen
aslında bir büyüme romanı olan Ailede Grev Var’ın
ana çatışmasının Stella’nın aslında ailesiyle değil
de kendisiyle, büyümek ve değişimle olan kavgası
olduğunu söyleyebilirim. Umarım bu güzel kitabın
devamı yazılır ve biraz daha büyümüş Stella’yı ve
ergenliğin can yakıcı sancılarına bulduğu eğlenceli
çözümlerini okuruz.
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Redaksiyon
Kapak tasarımı
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Annem gerçekten her yerde mi?
Ölüm üzerine söyleyecek söz bulmak her zaman çok zor. Hele karşınızda açıklama bekleyen
bir çocuk olunca… Ama kim bilir, belki de bir kitaptadır o çocuğun tüm sorularının cevabı…
Ve kaybetti sandıkları aslında yanı başındadır.
Yazan: Gökçe Gökçeer

Belirsizlik, kayboluş, yok oluş, çocuklar için ne
kadar korkutucudur… İlkokuldayken kuzenimin
trafik kazasında ölümü beni o kadar derinden etkilemişti ki aylarca rüyalarımda onu gördüm. Nasıl
ölmüştü, nereye gitmişti, neden başkası değil de
o gitmişti? Ve daha birçok soru… Bir de onu son
kez gören babamın, duymadığımı sandığı bir anda
ağlarken söylediği o sözler hiç gitmedi aklımdan:
‘’Gülümsüyordu!’’ Bir ölü nasıl gülümserdi? Hem
büyük bir acıyı kavramaya çalışıyor hem de gidenin nereye gittiğini anlamaya çalışıyordum.
Çocukların zihninde ışıklar söndü mü o karanlığın
içinde yol bulabilmeleri çok zor. Birinin ışıkları
yakması, ya da en azından bir mum ışığı da olsa
tutup yol göstermesi gerekiyor. Çünkü aslında
kaybettikleri kadar, anlaşılamayan, çözülemeyen
ve bilinemeyen durumlar onları üzüp yoruyor,
yıpratıyor.
Toprağın altında
ne var?
Gergedan Yayınlarından
çıkan Annem Her Yerde
üzerine çok düşündüm.
Aralar vererek, soluk alarak, uzun bir sürede okudum. Ölümü anlatan başka kitaplar okumuştum
Annem Her Yerde daha önce. Bu kez içim
Pimm Van Hest biraz daralarak, düşünceResimleyen: Sassafras De Bruyn lere dalarak bitirebildim.
Türkçeleştiren: Öznel Akdik İşli
Gergedan Yaynları, 32 sayfa Kapağında yazar ve çizer

isminin yer almayışıyla da dikkatimi çeken kitap,
annesini kaybeden Yolanda’nın arayışını anlatıyor.
“5 yaş ve üzeri çocuklar için ölüm kavramını anlamaya ve anlatmaya yönelik eğitici bir kitap” misyonuyla
yola çıkan hikâyenin genel havası, ne yazık ki çok
boğucu. Çizimler çok güzel olmakla birlikte, yarattığı atmosfer epey karanlık. Zaten kasvetli bir konuyu,
daha iç açıcı bir havada anlatmak uygun olurdu. Ayrıca metnin içinde geçen şu cümleler rahatsız edici:
“Büyükbaba, annem şimdi nerede?”
“Bu çimenlerin altında toprak var. Annen işte o toprakta gömülü. İlkbaharda bu topraktan yeni çimler ve
çiçekler çıkacak. İşte o zaman anneni yeniden görür
gibi olacaksın.”
Bir çocuğa annesinin toprak altında “gömülü” olduğunu söylemek ne zaman, hangi yaşta ve hangi
şekilde doğru olur bilmiyorum. Gökyüzüne gittiğini, melek olduğunu ya da benzeri açıklamalar yapmanın doğru olduğunu savunmam mümkün değil.
Ancak kitaptaki yöntemi ve seçilen örnekleri uygun
bulmadığımı da söylemem gerek. Yeterince kafası
karışmış ve zihnindeki ışıkları sönmüş bir çocuk,
o toprağın altındaki karanlıkta, bu şekilde daha
çok kaybolur gibi geliyor. Belki de daha aydınlık
bir yolu vardır bu gerçeği anlatmanın. Nice kitapta
gördüğümüz gibi…
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi

Mucittaşlar pek
mutlularmış...
Ama o kadar da
mutlu değillermiş...
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Furnari’nin yarattığı karakterler
öyle büyüleyici ki, çocukların
harika bir dünya hakkında hayal
kurmalarını sağlıyor…”

– Aryane Cararo, Estadão

BAY MUCIT
TAS
VE AILESı
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Burnu hiç
ısınmayanlara…

Yazan: Sima Özkan

İşte geliyor öpücük!
Bu kitap “Ayyy!” diye başlıyor. Ayyy! ne içten başlıyor...
Ben bu yazıyı yazarken Bursa’da kar, bir türlü
yağamıyordu ve çok üşüyordum, hem de çok.
Burnum da ısınmak bilmiyordu. O yüzden ben de
kitabı bir daha, bir daha, bir daha okudum. Baktım
içim ısınmış. Anladım, anne olmak diye bir şey
var. Anne öpücüğü paha biçilmez! Burnumu anneme uzattım. O da öptü.
Bir Dolap Kitap’ın dolap kapağı, Açık Radyo’da
aynı ismi taşıyan programın seslerinden biri, Dünyalı derginin yaratıcılarından, Ağaçlar Bizi Nasıl
Mutlu Eder? ve Kediler Hep Dört Ayak Üstüne mi
Düşer? gibi çocuk kitaplarıyla tanınan M. Banu
Aksoy’un yazdığı ve çizimlerini çok sevdiğim
Mert Tugen’in yaptığı, Burun Giysisi, şefkatle sarıp
sarmalıyor okuyanı.
Üşümenin çaresi sadece giyinmek mi? Giyinmek
de lazım tabii. Havalar soğudukça, çocuklar daha
bir sever ya soyunmayı.
Anneler de onları marul
gibi giydirmeyi. Ve çocuklar önce çoraplarını
çıkararak soyunurlar tüm
yaramazlıklara.

Burun Giysisi
M. Banu Aksoy
Resimleyen: Mert Tugen
Can Çocuk Yayınları, 36 Sayfa

Burun Giysisi’ni giyene
kadar, hikâyedeki çocuğun da önce ayakları
başlıyor üşümeye. Annesi
de diyor ki “Öyleyse çoraplarını giy.” Olmadı mı?
“Terlik giy o zaman.” Tüylerin diken diken mi oldu

yoksa? “Öyleyse hırkanı giy.” Ardından palto, şapka,
kulaklık, atkı, eldivenler... Şemsiyenin altına girmeyi
de ihmal etmezsen, balık gibi de ıslanmazsın bak.
Peki, ceplerin niye var? İlla ki bir sebebi var.
Kitabın kafiyeli dili sesli okumaya, metni bire bir
canlandırmaya öyle uygun ki. Kitabın en eğlenceli
yanıysa, metinde ondan hiç söz açılmasa da resimlemenin adeta alt metnine oturan oyuncak aslan.
Pelüş aslan mı, yoksa kendini çocuğun küçük kardeşi sanan bir oyuncak mı? Belki de gerçekten de
çocuğun küçük kardeşi. Çocuğun aklından geçenleri
yapmıyor mu sanki hep? Üşümekten korkmadığında
yapacağını, ıslanmaktan korktuğunda yapacağını...
Onun elleri kardan üşümüyor, dili kardan donmuyor.
Hep çocuğun yanı başında ve ayaklarında çorap yok.
Kitabı her okuyanın ilgisini çeker mi bilmem ama
kim olduğu, kitapta ne işi olduğu hakkında çocuklarla uzun uzadıya konuşulacak bir karakter olduğunu
düşünüyorum. Belki de o, Tayga’nın küçük kardeşi
Orman’dan başkası değil. İşte karşınızda Bir Dolap
Kitap… Aslan da ormanların kralı değil mi? “Çünkü
her ne kadar bir yabancının hikâyesini anlatmak
istesek de, eninde sonunda hep kendi hikâyemizi
anlatırız.”*, sanki...
O zaman öpücük!
*Alejandro Zambra, Eve Dönmenin Yolları.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi

Gün sİse vurunca...

Yazan: Alev Karakartal

Sisle Gelen Çocuk
Paloma Sánchez Ibarzábal
Resimleyen: Anuska Allepuz
Türkçeleştiren: Zerrin Yanıkkaya
Büyülü Fener Yayınları, 118 sayfa
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Sınıflandırıldığı 10 yaş civarı çocuklar için fazla soru/sorun barındıran;
bir “başucu kitabı” olma ihtimali varken, bir türlü olamayan bir öykü
Sisle Gelen Çocuk . Yanlış bir aşk gibi bir bakıma…

Bazen olur hani… Size uygunmuş gibi görünmeyen, pek de anlaşamadığınız
biri, bir nedenle kalbinizi çalıverir. Ya da her şey yolunda gibidir ve fakat
eksik, yanlış giden bir şeyler vardır, adını koyamazsınız. Hormonlardır belki
müsebbibi ya da o andaki ihtiyaçlarınız; âşık olursunuz. Aşk, gözü kör etmez, hep denildiği gibi aslında; görürsünüz, içten içe bilirsiniz ya, ama işte
“ah mine’l aşk!”
İspanyol yazar Paloma Sánchez Ibarzábal’ın öyküsü Sisle Gelen Çocuk, bu
türden bir hissiyatı çağrıştıran, Çinlilerin kullandığı şekliyle “ilginç” bir kitap
olarak elimde şimdi. Önce özetler:
Tipik bir “eve gelen yabancı” öyküsü, Sisle Gelen Çocuk. Beklendiği gibi,
geldiği eve getirdikleriyle, bu öykü özelinde masumiyet, heyecan ve “büyülü”
deneyimler yoluyla hem kendinin hem de asıl olarak evdekilerin hayatını
değiştirme, dönüştürme macerası.
Yalnız, depresif, mutsuz bir kadın olan Mirna Hanım, günlerden bir gün uzun
süredir kapandığı evinden doktoru ve kız kardeşinin zorlamasıyla sokağa
çıkar. Şehri saran sisin içinde, incecik, kocaman gözleri yıldızlar gibi ışıltılı,
hırpani ve çıplak ayaklı bir çocukla çarpışır. Ve olanlar olur.
Hiç kimse ve herkesin baktığı, hiçbir yerde ve her yerde yaşayan, isimsiz oğlan çocuğuna Tim adını veren Mirna Hanım, onu evine davet eder ve çocuk
gitmek isteyene kadar onunla birlikte yaşamasını ister.
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Önce “vasat”ı simgeleyen kız kardeş Elisa Teyze barikatı dikilir önlerine. Sonra bir sistem şablonu olarak, gittiği okulda, “geri, aklı bir karış havada, sanki
bulutlarda” diye tanımlayıp hemen çocuktan umudu
kesen sınıf öğretmeni... “Bir öğretmenin esas görevinin asıl hiçbir şey bilmeyenlere bir şeyler öğretmek olduğundan habersiz” kibirli bir öğretmenle işler kolay
olmayacaktır. “Suyun üzerinde kalmayı öğrenmek için
önce suya batmayı öğrenmenin gerektiğini” ise ikisi
de zor yoldan anlayacaktır.
Bütün bunlar olur biterken Mirna Hanım, bütün şefkati ve desteğiyle hep orada, Tim’in yanı başındadır.
Okumayı, simgesel değeri olan masal kitaplarını birlikte okuyarak, saymayı per perişan evi temizlerken
eşyayı sayarak, renkleri kıyafetleri ayırırken öğrenir
Tim.
Sorun çıkaran öğretmen, teyze ve diğer durumlar
içinse Mirna Hanım’ın tavrı hep aynıdır: “Merak
etme Tim, bunlar herkesin başına gelebilir” .
Tim, öğrenir, anlar ve büyürken, Mirna Hanım’ın
hayatı ve hayatla ilişkisi de değişir, dönüşür; Tim’in
yardımıyla dünyayla ve kendisiyle barışır, hayatının
trajedisiyle yüzleşmeyi başarır.
Son barikat, en büyüğüdür. Akrabası olmayan, yalnız
bir çocuğun bulunduğunu haber alan resmi görevliler kapıda belirdiğinde, Mirna Hanım kendisinden
beklenmeyecek sertlikle karşılık verirken, Tim çoktan çilek kokulu bir sabun köpüğü içinde uzaklaşmıştır bile… Bir daha asla dönmeyecekmiş gibidir,
ama “asla, çok uzun bir zamandır ve sonunda neler
olacağını kimse bilemez”…
Şimdi, “e nesi var, ne güzel kitapmış” diyeceksiniz.
Böyle anlatınca “içe sinmeyen aşk hikâyesi”, biraz
havada kalmış gibi görünüyor hakikaten de. Mesele
daha çok, karakterlerin biraz deşilseler şahane olabilecekken, bir türlü derinleştirilemeyişiyle ilgili sanki… Kitapta açıkça anlatılmayıp sezdirildiği üzere
büyük bir kayıp yaşamış ve ihtimal bu yüzden gün
ışığı görmeden, bir tür çöp eve kendini mahkûm etmiş Mirna Hanım’ın girdiği ağır depresyondan böyle
bir düğmeye basılmış gibi çıkıvermesi tuhaf kaçıyor
misal. Olup biten türlü acayip şeye karşı her dem
“hazırlıklıymış gibi” görünmesi de... Yoksa hemen
hepsi bir tür “uzun aforizma”ya benzeyen cümleleri
etkileyici:
“Bazı insanlar korkmaktan o kadar çok korkar ki
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hiç kimse korktuklarını fark etmesin diye hep cesur
numarası yaparlar. Ama herkesin korktuğu bir şey
vardır” ya da “Evet, Tim, kafanın içinde düşüncelerin ve geceleri gördüğün rüyaların dışında, acil bir
rüyaya ihtiyaç olduğunda kullanabileceğin bir sürü
hikâye de olduğunu biliyorsun artık” gibi… Bazen de
hayli tartışmalı ama afili olanlar: “Çünkü doğmadan
önce hepimiz mükemmeliz, kimse hiç hata yapmıyor,
herkes her şeyi biliyor. O yüzden soru sormaya başlıyoruz… Hata yapabiliyor olsaydım, acaba ne olurdu?
Bu yüzden buradayız işe”
Ama bu “aforizmamsılardan” oluşan metin, bir “nedensellik” bağını kurmamıza izin vermiyor bir türlü;
karakterlerin neyi, niye yaptığını, “iyi birer insan”
olmak dışında kim olduklarını anlayamıyoruz.
Kitaba adını veren çocuk kahramanın bile alışılmadık bir çocuk olmasının dışında derinliği yok.
Hakkında bilgi olmaması değil mesele, kendine ait
bir düşünce, bir nitelik/özellik her neyse, yok. Neşeli,
iyi huylu bir çocuk… Ancak dahası olması gerekmez
miydi? Tıpkı diğer birkaç yan karakter gibi…
Anuska Allepuz’a ait desenler de benzer etkiye
sahip. Güzel ve naifler… Yine de çayıra yayılmış
çocuklar bir sayfadayken, çayır yan sayfada da
upuzun bir yeşil olarak devam etmeli miymiş, tek
bir sayfaya tek bir baca resmedilince daha mı etkili
oluyormuş, bilemiyoruz. Tıpkı evin “dokunulmayan” çocuk odasında atan kalbiyle ne yapacağımızı
bilemememiz gibi…
Kitabın İspanyolca aslından çevrildiğini varsayarsak, orijinalini bilemediğimiz için haksızlık yapma
pahasına, çeviriyle ilgili bir sıkıntı olması da muhtemel. Ezcümle sınıflandırıldığı 10 yaş civarı çocuklar
için fazla soru/sorun barındıran; bir “başucu kitabı”
olma ihtimali varken, bir türlü olamayan bir öykü
Sisle Gelen Çocuk. Yanlış bir aşk gibi bir bakıma…
Hatırlattıkları, hissettirdikleri, gösterdikleri için sevdiğiniz, ama içten içe hep bir eksiklik hissettiğiniz,
yazıklandığınız. Malum, romantizmi çağrıştıran sis
bazen sadece hava kirliliğidir.
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Kitapların peşinde,
hayallerin izinde
Hangi yaşta olursak olalım, kitapların sayfalarına
daldığımızda bambaşka, hayali bir dünyanın
içine girdiğimizi, ama o dünyanın da aslında ne
kadar hakiki olduğunu anlatan bir hikâye bu…

Yazan: Yankı Enki
Kayıp Kitap Avcıları
Peter Pan’ın İzinde
Pierdomenico Baccalario,
Eduardo Jauregui
Resimleyen: Stefano Turconi
Domigno Yayınları, 232 sayfa
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Kitaplar hayal gücümüzün eserleridir, bazen
gerçek hayatla birebir örtüşürler bazen de
son derece uzak, farklı bir gerçeklik sunarlar
bizlere. Peki, kitaplar artık kendi gerçekliklerini yaratırlarsa ve hayal gücü dediğimiz
şey kötü güçlerin eline geçerse, kitapları kim
kurtaracaktır? Elbette çocuklar!
Türkiye’de yayımlanan birçok
renkli kitabıyla yakından tanıdığımız İtalyan yazar Pierdomenico Baccalario, Kayıp Kitap
Avcıları serisinin ilk kitabı Peter
Pan’ın İzinde’de, yazar Eduardo
Jauregui ve illüstratör Stefano
Turconi’yle bir araya geliyor.
Çocukların, en maceralı, en gizemli, en fantastik dünyayla, kitapların dünyasıyla nasıl içli dışlı olduğunu
anlatıyor bu eser bize. Hayal gücü derken neden “güç” sözcüğünü kullandığımızı düşündürüyor aynı zamanda.
Alba ve Diego adlı iki kardeş, oldukça fantastik bir dünya yaratmışlardır
kendilerine. Onların dünyası şövalyeler, büyücüler, ejderhalar ve perilerle
kaplıdır. Barselona sokaklarında dolaşırken, şehirdeki eski yapılardan,
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gotik heykellerden etkilenirler ve oynadıkları oyunlarda bu şehre ve canavarlara adeta can verirler. Kiliselerin ve kulelerin tepelerinden sarkan, ejderhaya
benzeyen korkutucu heykelleri özenle kaydettikleri
bir defterleri bile vardır çantalarında. Bu defterin
kapağını Alba çizer, çünkü resim konusunda kardeşinden daha iyidir. Ayrıca ejderhalarla ilgili en küçük
bilgileri dahi geçirir Alba bu deftere. Kardeşi Diego
ise her ejderhaya bir isim ve öykü kurgular. Alba
daha çok bilgi kısmıyla ilgilenir, sınıflandırma yapar.
Diego ise edebi bir boyut katar bu bilgilere.
Teyzeleri Beatriz’in “Abrakadabra” adlı kitapçısına
giden iki kardeşin amacı, yeni çıkacak bir kitabı
almaktır. Bu, dünyadaki tüm çocukların hayallerini
süsleyen, yazarı kadar kendisi de gizemli olan bir
kitaptır. “Şimdiye kadar yazılmış en güzel öykü” olduğu iddia edilir. Kitapçıya gittiklerinde büyük bir
sürpriz beklemektedir onları. Kitap oradadır ama
içindeki sayfalar boştur, kapağında da kitabın ismi
yazmaz. Sanki harfler buhar olup uçmuştur. Öykü
bir hayalete dönüşmüştür. Teyzeleri Beatriz bu
öyküyü daha önce okuyan az kişiden biri olmasına
rağmen, sanki hiç okumamış gibi hisseder kendini.
Kısacası öykü, okuyanların zihninden, belleğinden
de silinmiştir.
Bu inanılması güç olayın ardından tuhaf bir gelişme daha olur tüm çocukların hayatında. Herkesin
çok sevdiği Peter Pan kitabının içinde birden “lazer
tabancası” geçen bir cümle ortaya çıkar. “Kaptan
Kanca belinden lazer tabancasını çıkarıp çocuğa…”
diye devam eden bu cümle, Alba ve Diego’nun
öğretmenini de şok eder. Bilinmeyen bir güç tarafından Peter Pan kitabının içine eklenen cümlenin
sırrını kimse çözemez. Bu edebiyat krizi Peter
Pan’la sınırlı kalmaz. Dünyadaki tüm kitaplarda,
Don Kişot, Ormanın Kitabı, Üç Silahşorlar, Define
Adası, Oz Büyücüsü gibi klasikleşmiş eserlerin
hepsinde akıllara sığmayan değişimler ortaya çıkar.
Kitapçılar, okurlar, kütüphaneciler, öğretmenler…
herkes adeta edebiyata karşı yapılan bir saldırıyla
karşı karşıya olduklarını düşünür. Özellikle çocukların severek okuduğu, bundan sonraki nesillerin
de severek okuyacağı kitaplar tehdit altındadır.
Tuhaf, yeni cümlelerin eklenip bozulduğu kitapları
artık hiçbir çocuk okumak istemez. Tabii bu olay
ile sayfaları silinen gizemli kitap olayının üst üste
gelmesi çeşitli şüpheleri doğurur. Acaba bu iki olay
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birbiriyle bağlantılı mıdır? Birileri kasten edebiyat
dünyasını altüst etmeye mi çalışmaktadır? İşte Diego ve Alba, bu soruların peşine düşecektir.
Onların dışında neredeyse polisiye bir vaka haline
gelen bu konuyla ilgilenen biri daha olacaktır. O
da notu kıt edebiyat eleştirmeni Leo Gutenberg’dir.
Ünlü eleştirmen, neredeyse bir dedektif gibi davranıp çözümlemeye çalışacaktır olayı, ama onun da ilk
başta vardığı sonuçlar belirsizdir. “Tuhaf bir hastalık
söz konusu olabilir mi? Kimileri bunun edebi bir virüs
olduğunu söylüyor. Veya belki de bir rastlantıdır?
Hayal gücü dünyasında meydana gelen bir depremdir belki?”
Bu bölüm romanın dönüm noktasıdır. Kendilerince
fantastik bir dünyada yaşayan, hayal güçleri son
derece zengin olan ve bu zenginliği yaratıcı bir
şekilde besleyen, kendi kendine öyküler kurgulayan, kitaplara düşkün bu iki kardeş, edebiyatın
içine düştüğü durumu kurtaracak kişilerdir. Onlar
tüm çocukların temsilcisidir bir anlamda. Çocuk
kitaplarının ve kahramanlarının da en ünlüsünün
Peter Pan olduğu düşünülürse, işte bu dönüm noktasında öyküler kesişir. Diego ve Alba, teyzelerinin
sihirli ellerinin yardımıyla Peter Pan’ın dünyasına
doğru “edebi” bir yolculuğa çıkarlar. “Edebi” demek en doğrusu, çünkü Beatriz teyzeleri onları o
ünlü kitabın içine sokar. Artık Diego ve Alba da
birer roman kahramanıdır. Peter Pan’la ve onun öyküsündeki herkesle tanışacaklardır. Tabii bir amaçları vardır. O da bir cümleyi değiştirmek, sonradan
eklenen “lazer tabancası”nı bulup kitabın içinden
çıkarmaktır.
Böylece, hangi yaşta olursak olalım, kitapların sayfalarına daldığımızda bambaşka, hayali bir dünyanın
içine girdiğimizi ama o dünyanın da aslında ne
kadar hakiki olduğunu anlatan bir hikâye bu. Hayatımıza, hayallerimize, kitaplara bile kasteden birileri
ya da bir şeyler varsa, bunu yine edebiyat aracılığıyla
değiştirebileceğimizi gösteren, özellikle çocuklar ve
gençler adına da umut aşılayan bir roman.
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Dost nedir? Nerelerde bulunur?
Kehanet - Bir dost nadiren kendiliğinden
gelir, bir dostun anlamına ve varlığına
dair anlatılmış, muzip bir hikâye.

Yazan: E. Nida Dinçtürk

Bir şeylere rağmen sevdiklerimiz, çeşitli sebeplerden sevdiklerimiz, yokluğunda eksik kaldıklarımız, varlığında tam olduklarımız, “aynı benim
gibi” diye sevdiklerimiz, “çok değişik biri” diye
hoşlandıklarımız, sebepsiz sevdiklerimiz... Tüm
sınıflandırmalara, sebeplere rağmen yalnızlığımızı
silmeyi başaran herkes dostumuz sayılır.
Chantal Schreiber’in Kuraldışı Çocuk’tan çıkan
kitabı Kehanet - Bir dost nadiren kendiliğinden
gelir, bir dostun anlamına ve varlığına dair anlatılmış, muzip bir hikâye. Bir ayı ile bir tavuskuşunun
kendilerine iyi bir dost bulabilmek için çıktıkları
yolculuğu anlatan kitap, Susanne Wechdorn’un
çizimleriyle renkleniyor.
İninde leziz meyveleri ve balıyla mutlu bir hayat
süren ayı, bir gün hayatında bir dostun eksikliğini
hisseder. Onu nasıl ve nerede bulacağını bilemeyen ayı, akıl almak için baykuşa danışmaya karar
verir. Fakat baykuş,
ayının kendisine yönelttiği bu soru karşısında, “ben nerden
bileyim, kâhin miyim”
diye çıkışınca ayı,
bir dost bulabilmek
için öncelikle kâhine
gitmesi gerektiğini
düşünür. Kâhine gitmek için yola koyulduğunda ise tuhaf bir
kuşla, tavuskuşuyla
karşılaşır. Şansa bakın
Kehanet ki tavuskuşu da bir
Chantal Schreiber dostun eksikliğini çekResimleyen: Susanne Wechdorn
Türkçeleştiren: Aydan Çerçiler mektedir ve o da bir
Kuraldışı Çocuk, 64 sayfa dost bulabilmek için

öncelikle kâhine gitmesi gerektiğini düşünüyordur.
Ayı ile tavuskuşunun kendilerine birer dost bulabilmek amacıyla çıktıkları bu yolculuk, çok geçmeden
her ikisine de şahane birer dost armağan eden bir maceraya dönüşüyor. Birbirinden tamamen ayrı dünyaların canlıları olan bu ikilinin çıktığı yolculuk, eğlenceli
olduğu kadar dostluğa dair derin mesajlar taşıyor.
Kehanet, bir dostun varlığının hayatımızdaki değerini anlatmakla kalmıyor. Dost olmanın aynılık
gerektirmeyen, birbirini tamamlayan ve hatta kendi
içinde çeşitli rutinler, ritüeller yakalayan bir ilişki
biçimi olduğunu en sarih haliyle tarif ediyor. Bir arayışla bulunamayacağını, kendiliğinden gelişen, belki
de sizin fark etmediğiniz bir şekilde hayatınızda var
olan kişilerin dost olduğunu anlatıyor. Üstelik arkadaş edinmeye dair önyargılara da savaş açıyor.
Bu sırada, kitabın kapağında yazarla çizerin isimlerinin aynı fontla yan yana yazılması, çocuk kitaplarının yazar ve çizer ortak çalışmasıyla ayağa kalkan
çalışmalar olduğu düşünüldüğünde, görmekten mutlu olduğumuz bir detay. Daha nice kitap kapağında
görebilmeyi dileriz.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi

Okuyarak alışılır
klasiklere

Yazan: Nuray Gönülşen

Kahramanımız hızlı okuma kursuna gitmiş, Savaş ve Barış’ı 20 dakikada okumuş.
“Nasıl buldun?” diye sorana yanıtı: “Olay Rusya’da geçiyor,” olmuş. Odysseia yerine,
bu tip bir derlemeyi okumak sanırım aynı etkiyi yaratabilir.

Odysseus’un Yolculuğu
Homeros
Derleyen: Rıza Özlütaş
Evrensel İlk Gençlik Kitaplığı
104 sayfa

gençlik KITAPLIGI
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Homeros’un büyük destanı İlyada, Troya savaşını; Odysseia ise Kral Odysseus’un, bu
savaşın ardından 10 yıl daha süren bir yolculuk sonrası ülkesi İthake’ye dönüş macerasını aktarır. Destanda “çileli” Odysseus’un başına gelen belaları, yaşadığı gelgitleri,
bunlarla baş etmek için bulduğu yöntemleri ve nihayetinde yaşadığı dönüşümü görürüz. Anlatılan bir yolculuk hikâyesidir, esasen denizde geçer. Odağına tanrıları değil
insanı alır, mitolojik tanrıların yanı sıra fantastik canavarlarla da karşılaşılır. Zamansal sıçramalar ve geriye dönüşler içerir, bazı bölümler 1. tekil kişi ağzından yazılmıştır.
Bu yönlerden Odysseia’ya insanlığın ilk romanı bile denebilir. Bir çile çekme, günahlarından arınma, yeniden doğma, eve dönme öyküsüdür. Bir olgunlaşma öyküsü, bir
dönüşüm hikâyesidir. İlk başta karısını, çocuğunu bırakıp Troya savaşında yer almak
istemeyen bir kişinin, savaşın kazanılmasında gösterdiği büyük yararlılığın ardından,
bu kez bir türlü geriye dönemediğini görürüz. Savaştan dönmek kolay değildir. Döndüğünüzde de aynı kişi olmazsınız.
Troya savaşının MÖ 12. yüzyılda yaşandığı, destanlarınsa MÖ 8. yüzyılda İzmirli ozan
Homeros tarafından söylendiği biliniyor. Bu durumda 3000 yıl öncesinin dünyası, antik yaşamı, soyluları, kadınları, köleleri, bitkileri, hayvanları, inançları,
değerleri, korkuları, zevkleri bir bütün olarak toplumsal yapısı karşımıza manzum şekilde anlatılmış, kafiyeli bir epik destan olarak çıkıyor. Bugün okurken
kendi yaşamımıza yansıtma yaparak düşünebileceğimiz, insan yaşamı hakkında bir metafordan; bir ozana atfedilse de söylene söylene, aktarıla aktarıla ilk
kimin söylediği belirsizleşmiş bir kolektif şiir-roman-anlatıdan bahsediyoruz.
Büyük bir toplumsal emek ürününden, Türkçeye Azra Erhat ve A. Kadir tarafından hakkıyla kazandırılmış bir uzun şiirden bahsediyoruz. Latince adıyla
Ulysses olmuş; başka destanlara, masallara, onlardan Shakespeare’e James
Joyce’a, edebiyattan sinemaya akarak günümüze ulaşmış dev bir nehir-şiirden
bahsediyoruz.
Evrensel İlk Gençlik Kitaplığından çıkmış olan Odysseus’un Yolculuğu adlı
kitap, klasikleri gençlere sevdirme gibi iyi niyetli bir çabanın ürünü. Kitapta,
bu koca şiir-metin, 100 sayfalık bir olay özetine dönüştürülmüş. 24 bölümün
24’ü de korunmuş korunmasına ama heyhat ruhu gitmiş. Şiirin, o uyaklı dize-

lerinin yerini kuru bir anlatım ve düzenli cümleler
almış, metin “düzeltilmiş”. Esas metindeki harika
tamlamalar, betimlemeler kaybolmuş, oysa sırf bunlar için okunabilir destan. İnsanın deniz tanrısı Poseidon şahsında doğayla, denizle, fırtınalarla savaşımı
yok. Odysseus’un yolculuğunda yaşadığı gelgitler,
insani zaafları, kadınlar karşısındaki ikircimli tutumları, kibri uçmuş. İnsanın zekâsı ve sebatıyla kötü bir
kaderi, öfkeli tanrıları bile yenebileceği ana mesajı
bulanıklaşmış.
İki benzetmeyle anlatalım:
* Odysseus, Poseidon’un oğlu Tepegöz’ü kör ettikten
sonra Tepegöz, Odysseus’a ismini sorar. Odysseus
da kelime oyunu yaparak “hiç kimse“ ya da “herhangi biri“ anlamına gelen “odyse“ cevabını verir. “İlk
gençler” için uygun görülen bu kitabın da aslında
Odysseia değil “odyse”, yani “herhangi bir” kitap
olduğunu bilelim.
* Woody Allen’ın sık yaptığı bir espridir. Kahramanımız hızlı okuma kursuna gitmiş, bu sayede Savaş ve
Barış’ı 20 dakikada okumuş. “Nasıl buldun?” diye sorana yanıt verir: “Olay Rusya’da geçiyor.” Odysseia’yı
okumak yerine bu tip bir metinle yetinmek, sanırım
aynı etkiyi yaratabilir.
Şu “klasiklerin yetişkinlere özgü olduğu, gençlere
ağır geleceği” düşüncesi basit bir kuşaksal kibrin sonucu değilse, nereden geliyor merak etmemek elde
değil (dahası o yetişkinler de klasikleri okumuyor).
Böyle böyle insanlar artık kitapları değil, özetlerini
okumaya başladı. Oysa klasikler durduk yere “klasik”
mertebesini elde etmediler; zamanı yenerek günümüzde okunur olmalarının nedeni ele aldıkları insana dair meselelerin her çağda, her toplumda geçerli
evrenselliğiyse, en az onun kadar önemlisi bu meseleleri zamanın yıpratıcılığını, unutturuculuğunu alt
edecek kadar başarılı bir biçemle, bir üslupla işlemiş
olmaları. Bu yüzden özgün emek harcanarak üretilen
resimli kitaplar, çocuklar için basit anlatımlar vb.
hariç, genç insanların klasikleri doğrudan okumaları
her zaman daha iyisi. Zira yalnız, okuyarak alışılır
klasiklere.
Dilin edebi niteliği
Derleme kapsamı
Hedef kitleye uygunluk
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Anlaşmazlıkların ve fikir
ayrılıklarının hangi noktalara
varabildiğini ve sonunda
uzlaşmanın güzelliğini gösteren
çok çarpıcı ve eğlenceli bir hikâye

her kİ tapta yenİ bİ r sen
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Yazdıklarınızdan Hemen Vazgeçmeyin!
Bugüne kadar metinlerinizi hiç kimseye okutamamış
Eserinizi gönderdiğiniz yayınevlerinden geri dönüş alamamış
Edebiyat dergilerinde kendinize yer bulamamış olabilirsiniz

Bu Yolda Yalnız Değilsiniz
Her eseriniz için bir yazar, bir editör ve Yazım Kılavuzu’ndan
kapsamlı değerlendirmeler gönderelim
İlk cümlenizden son cümlenize kadar sizinleyiz

www.yazimkilavuzu.com.tr

Sıradışı tasarımıyla dikkat çeken Ormanda Alfabe,
minik okurlarını ormanda keşfe çıkarıyor.

Eğlenceli bir oyun eşliğinde alfabeyi öğrenen çocuklar,
yeni kelimelerle tanışıyor.

A’dan Z’ye

keyifli bir öykü

Her şey bir puding hikâyesiyle başladı.
İçine çokça hayal, biraz da muziplik kattı!

Şebnem İşigüzel
rengârenk öyküsüyle
ilk kez Can Çocuk’ta!
Çocuk eve yine yalnız girdi. Kimse de
sormuyor, "Annesi babası nerede?" diye.
Çünkü çocuk, zamanında öğrendiği bir
numara sayesinde, herkesi ailesiyle
yaşadığına inandırdı. Ancak, "Bay
Bukalemun" adını taktığı komşusu bir
şeylerden kuşkulandı ve işin aslını
öğrenmeye kararlı. Adamcağız ne bilsin
her şeyin bir puding hikâyesiyle başladığını...

Çağdaş edebiyatımızın duyarlı kalemlerinden
Şebnem İşigüzel, çocuklar için yazdığı bu keyifli
öyküde, birbirinden bihaber insanların dünyasında
farkındalığın ve anlayışın önemini hatırlatıyor.

cancocuk.com

cancocuk@cancocuk.com

facebook.com/cancocukcom

twitter.com/Can_Cocuk

instagram.com/cancocuk

