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merhaba
26 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanan 54. Kütüphane Haftası’nın
teması “Kültürel Değişim ve Kütüphaneler” olarak belirlenmiş. Hafta
boyunca, başta Türk Kütüphaneciler Derneği olmak üzere pek çok kurum
bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Geniş kitleleri kütüphanelerle ve kitapla
buluşturmayı hedefleyen kutlama haftasını fırsat bilip rakamlarla Türkiye
kütüphanelerine bakalım istedik.
İlk verimiz Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu’ndan: 2016
itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 6300 kişiye, Türkiye’de ise
70000 kişiye bir halk kütüphanesi düşüyor. Fark 10 kattan fazla!
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 1 milli kütüphane, 1137 halk kütüphanesi,
552 üniversite kütüphanesi ve 27280 örgün ve yaygın eğitim kurumu
kütüphanesi olmak üzere toplam 28970 kütüphane bulunuyor. Bizim
1137 halk kütüphanemize karşın; örneğin Fransa’da 16100, Almanya’da
5021, Polonya’da 8050, Çekya’da 6245 halk kütüphanesi bulunuyor. Bu
kütüphanelerin üye sayıları karşılaştırıldığında da durum içi açıcı değil.
Türkiye’de kütüphanelere kayıtlı sadece 1 milyon 700 bin üye varken; bu sayı
Fransa’da 30 milyonu, Polonya’da 8 milyonu, Almanya’da 6 milyonu buluyor.
Halk kütüphanelerinin sayısının yetersizliği, kütüphane ve kütüphanecilerin
başkaca sorunlarıyla (bütçe, mekân, kitap varlığı, çalışma koşulları, istihdam,
yasal mevzuat, teknolojinin takibi vb.) birleştiğinde durumun vahameti
daha anlaşılır hale geliyor. Kütüphanecilerimizin verili duruma rağmen
gösterdikleri özverili çalışmaya, azımsanmayacak başarılarına rağmen halk
kütüphanelerimizin sayısının artırılması, kütüphane ve kütüphanecilerimizin
sorunlarının ivedilikle çözümlenmesi en yakıcı ihtiyaçlarımızdan.
23. İzmir Kitap Fuarı 14 Nisan 2018’de kapılarını okurlara açıyor. Kültürpark
Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda düzenlenen Fuar, 22 Nisan’a dek
sürecek. Fuarı ücretsiz olarak gezebilecek olan ziyaretçiler, İyi Kitap’la da
buluşabilecekler.
Safter Korkmaz
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ilk okuma KITAPLIGI

Kelebekler
özgürdür

Yazan: Nuray Gönülşen

Bu terazisi bozuk, eşitsiz dünyada tüm çocukların, tüm kadınların içinde hapsolmuş
kelebekleri var. Malena bizlere bu kelebeklerin nasıl özgür bırakılabileceğini anlatıyor.

Yapı Kredi Yayınlarından çıkan Malena’nın Aynası
şair, yazar ve çevirmen Saliha Nilüfer’in incelikli
çevirisiyle Türkçeye kazandırılmış esinleyici ve
sağaltıcı bir resimli kitap.
Malena, bir kız çocuğu. Aynaların ona anlattıkları
hoşuna gitmiyor ve o, aynalardan dökülen
gülüşlerini küçük kırmızı sandığında taşıyor.
Küçüklüğünden beri herkes kendisine “en
önemlisi iç güzelliği” dediği için, mecburen
karnının içine doğru hayatının en uzun
yolculuğuna cesurca atılıyor. Bu yolculukta
karşısına zırhlar, güvensizlikler, endişeler,
alışkanlıklar, korkular, boyunu aşan istekler
çıkıyor. Fakat sonunda gülüşlerinin hapsolduğu
dağınık odaya varıyor. Oda, ona kendi yüzünü
ayna tutar gibi gösteriyor ve Malena aslında
her şeyin kendi elinde olduğunu kavrıyor.
Bütün zırhlarını,
güvensizliklerini,
endişelerini, alışkanlık
ve korkularını, boyunu
aşan isteklerini fırlatıp
atıyor ve pencerelerini
mutluluğa açarak,
kırılan hayallerini onarıp
sevinçten havalara
uçuyor.
Yetişkinler için

Malena’nın Aynası çok katmanlı soyut
Elena Ferrandiz
Türkçeleştiren: Saliha Nilüfer okumalara açık, derin,
Yapı Kredi Yayınları, 40 sayfa masalsı bir anlatıyla

karşı karşıyayız. Kitap 3-8 yaş grubuna önerildiği
için “bu soyutluğu çocuklar nasıl kavrayacak?”
diye düşünülebilir. Bu derinlikli kitaba şirinlik
katan püf noktası ise şu: Hikâyede kelimelerle
ifade edilen ne varsa hepsi, soyut düşünme becerisi
gelişmemiş çocukların tam da anlayacağı şekilde
“birebir” çizimlerle anlatılıyor. Örneğin Malena
karnındaki uçuruma inerken beline bir ip bağlıyor.
Tedirginlikler, endişeler, korkular, hepsi çizimlerle
görselleştiriliyor; hatta boyu aşan isteklerin üzerine
de uzunluklar çizilmiş ve bu istekler gerçekten
de Malena’nın boyunu aşıyor! Hiç öyle “okuyanı
karamsarlığa sürükleyebilir” diye de düşünmeyin.
Zaten kitabın sonunda da pozitif bir mesajla
Malena, bir bulutu salıncak yaparak sevinçten
havalara uçuyor.
Bu terazisi bozuk, eşitsiz dünyada tüm çocukların,
tüm kadınların içinde hapsolmuş kelebekleri
var. Malena bizlere bu kelebeklerin nasıl özgür
bırakılabileceğini anlatıyor. Malena’nın aynasından
bakmak bizleri iyimserliğe, umuda, bu arada kendi
aynalarımızdaki yansımaları da fazla takmamaya
ve güzelliklerimizi serbest bırakmaya çağırıyor.
Bu küçük kızın dikbaşlı, soylu cesareti okuyanlar
üzerinde bulaşıcı bir etki uyandırmaya aday.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi

SÖYLESi

2 | iyikitap

Mİyase
Sertbarut:
“Umut etmek
ütopya değİl,
gerçekçİ bİr
beklentİdİr”

Miyase Sertbarut

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

İnsan, doymak bilmeyen bir arzu ve iştahla doğayı sömürmeye, büyük bir açgözlülükle
gereğinden fazla tüketmeye devam ediyor. Kendi kıyametini, kendi elleriyle hazırladığının
farkında bile değil. Miyase Sertbarut, distopik “Kapiland” serisinin üçüncü ve son kitabında,
işte bunun farkına varmamızı sağlıyor. Dünya hâlâ dönmeye devam ediyorken, ey insan
kendine gel, artık biraz insanlaş diye haykırıyor adeta. Sertbarut ile dünyanın ve insanın
hâli pür melaline, yaşam ve ölüme, nükleer savaş ve yapay zekâya, distopya ve umuda
dair konuştuk.
Boyuna tüketen, doğayı arsızca sömüren, durmadan savaşlar çıkaran insan; yorgun ama pes
etmeden dönmeye devam eden dünyamızın
sonunu ve kendi kıyametini hazırlıyor aslında.
“Kapiland” serisinin üçüncü ve son kitabı Kapiland’ın Kıyameti bunu bir kez daha hatırlatıyor
bize. Neydi size bu kitapları yazdıran?

çesi işine nasıl gelirse canlıları öyle biçimlendiriyor;
bazılarını çoğaltıyor, bazılarını azaltıyor. Gen teknolojisinin kapitalizmin hizmetine girmesi, tohumları da
koyunları da başkalaştırdı. Bu sistem daha iyiyi değil,
daha çoğu hedefledi. Üretirken de tüketirken de...
“Kapiland”ın ilk kitabı işte bu duruma isyanla var
oldu, derken arkası geldi.

“Kapiland” serisi çocukluk dönemime bir vefa
borcu gibi ortaya çıktı. Yani insan fasulyeyle, börtü
böcekle, ineklerle, köpeklerle birlikte büyüyünce
onların ruhuna daha yakın hissediyor kendini. Sonra büyüyor, her canlıya teknolojinin, endüstrinin
dokunduğunu görüyorsun. Kapitalizmin dev pen-

Aslında bir romana böylesi misyonlar yüklemekten
kaçınırım, çünkü bunu başaramaz. Yazar olarak be-

“Kapiland” serisi, genç okurları körleşmeden
kurtaracak, kış uykusundan uyandıracak bir seri
diye düşünüyorum. Distopik roman türünün genç
okurlar için öneminden bahseder misiniz?
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nim amacım inandırıcı ve gerçekçi bir havada geçmişi, bugünü ve yarını anlatmaya çalışmak. Distopik
anlatılar daha inandırıcıdır, bugünün ruhuna uygundur. Çocuk, genç, yetişkin herkes gelecekle ilgili belirsiz kaygılar taşır. İşte distopya tam da bu kaygıları
hedef alır. Ekonomik, politik, teknolojik kaygılarla
örülmüş bir romanın sayfaları arasında dolaşmak
okurun içindeki belirsiz kaygıların adının konmasını
kolaylaştırır. Televizyonda gördüğü tarım bakanının
doğruyu söyleyip söylemediği konusunda kuşku duymaya başlar. Bu da iyi bir şeydir. İnsanı sürü psikolojisinden kısmen uzaklaştırır.
Türkçe gençlik edebiyatında distopik roman örnekleri pek fazla değil sanırım. Bu türün yaygınlaşamamasının nedeni nedir sizce?
Çocukları ve kendimizi kandırmayı seviyoruz, ondan olabilir; iyimseriz, ondan olabilir. Ama çoğalacaktır. Distopik roman yazmak veya okumak ille de
insanı karamsarlığa götürür diye bir şey yok. Bu tür
yapıtlar tatbikat yapmaya benzer. Okullarda nasıl
deprem ve yangın tatbikatı yapılıyorsa, sınıfların nasıl boşaltılması gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyorsa dünyanın geleceği için de distopik romanlar
bir tür uygulamadır. Okudukça güçlenir, ona göre
pozisyon alırız.
Serinin son kitabını okurken 17 Ağustos depremi,
atom bombası-Hiroşima, Hitler, dünya patronu
ABD, 11 Eylül gibi pek çok felaketin yanı sıra
Yedi Uyurlar hikâyesi, Orwell’in 1984 romanı,
Steinback’in Fareler ve İnsanlar romanı, Dostoyevski’nin yapıtları zihnimin bir köşesinde dolanıp
duruyordu. Bu serinin oluşumunda hangi olaylardan/kaynaklardan yola çıktınız?
Bunların hepsi ve hiçbiri, çünkü insan okurken ve
dünyada olup bitenleri izlerken edindiklerini, zihnine dönüştürerek yerleştirir. Günü geldiğinde o parçacıkları alır ve yeni biçimleriyle kullanır. Yazarken
bütün çağrışımlara açığım. Örneğin Kapiland’ın
Kıyameti’ni yazmaya başladığımda karakterlerin
kış uykusuna yatacaklarını anladığım an zihnimde
Yedi Uyurlar canlandı. Kitapta da bu hikâyenin biri
tarafından dillendirilmesi gerektiğini düşündüm.
Kimin ağzına yakışır, dedim. Çocuk Bahri büyüyüp
de Koca Bahri olduğunda “bu hikâye benim işime
yarar,” deyip o anlattı.
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Kitapta dünyanın da umut etmeyi insandan öğrendiği ve ölü hâliyle dönmeye devam ettiği dile getiriliyor. Her şeye rağmen dünyanın/doğanın insana
dair hâlâ bir umudu var gibi görünüyor. İnsan,
insana dair umudunu nasıl koruyabilir?
Başka seçeneğimiz yok ki. Biz insanı iyi ve kötü yanlarıyla tanıdıkça, anladıkça kendimize ve başkalarına
yaklaşımımız o oranda olgunlaşacak. Olumsuz yanlarımız tamamen reddedişle ya da çaresiz bir kabullenişle düzelmeyecek. Doğanın bir parçası değil de
hükümdarıymış gibi davranan insan, kendiliğinden
o tahttan inmezse dünyadaki dengesizlik zaten onu
alaşağı edecek. İnsana bunu fark ettirebildiğimiz
ölçüde “umut etmek” ütopya değil, gerçekçi bir beklentidir.
Kitapta gri bir toz tabakasının kapladığı, yerle bir
olmuş bir dünya var karşımızda. Hayatta kalabilenler açlıkla mücadele ediyor, çünkü nükleer savaş
nedeniyle toprak da ölmüş, her şey zehir saçıyor.
Buna rağmen geriye kalan insanlar birbirine tutunmak yerine “magmacılar” ve “çiftliktekiler” diye
ikiye ayrılmış. Ekmek ise yine güce sahip olanların
elinde. Ne var ki doğa, insana yağmuru ve suyu
sunmak konusunda cömert olduğu gibi ölüm konusunda da kimseyi es geçmiyor, oldukça adil. Sırf bu
bilgi bile insanların doğaya ve türdeşlerine karşı
daha duyarlı olmasına yetmez mi?
Kitabın tutunduğu izlek tam da bu. Ama çoğumuz
kendi küçük bahçemizde yaşar, kendi küçük mutfağımızda karnımızı doyurur, küçük ekranlarda türlü
oyunlarla zihnimizi karmaşadan, bizi kaosa sürükleyeceğini sandığımız düşüncelerden uzaklaştırırız.
Buzdolabından aldığımız sütü içerken zavallı bir
buzağının payına ortak olduğumuz aklımıza bile gelmez. İyi edebiyat işte bize bunu hatırlatır. Sen dünyada biricik değilsin, der. Bakış açısını genişleten ve
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çeşitlendiren, bencillikten uzaklaştıran iyi edebiyattır; ister distopik olsun, ister korku, ister macera...
Kitapta iki grubun var oluşu ve birbirlerinden nefret etmeleri elbette ilkellik ama tarihte de böyleydi,
şimdi de böyle, bu gidişle gelecekte de böyle olacak.
Nerede duruyorsak oranın çevresine bir duvar örüyor
“burası benim” tabelası asıyoruz. Köpeklerin bölgeci içgüdülerinden bir farkı yok bunun ama yine de
köpeklerden farklı olduğumuzu, üstün olduğumuzu
iddia ederek şımarıyoruz. Kapiland’ın Kıyameti bizim
bu zavallı şımarıklığımıza da ayna tutuyor.
Distopik romanlar çok uzak bir gelecekten bahsediyor gibi görünse de günümüz dünyasına, tam da
içinde yaşadığımız zamana dair bir sistem eleştirisi getiriyor aslında. Okura da “silkin, uyan, kendine gel,” diyor. Daha güzel bir dünyanın inşasında
çocuklara, gençlere düşen sorumluluklar nelerdir?
Soyağacımızın her bir dalında, her bir yaprağında bir
başka memelinin, bir başka canlı hücrenin bulunduğunu bilmemiz gerekiyor. Kargayla da solucanla da
yunusla da akrabayız diyor bilim. Oysa dünyadaki
düzen bugüne değin insanı önceleyerek geldi. İnsan,
parayı icat etti ve şimdi bütün dünya bir pazar yeri
hâline geldi. Süt satmayla silah satmanın kâr iştahında hiçbir fark yok. Daha çok süt elde etmek için
ineklere antibiyotik verildi, daha çok silah satmak
için savaşlar icat edildi. Balıkçıların yunus balıklarıyla olan “barış”ı bile sona erdi. Kıyılarda ateşli silahla
öldürülmüş yunus balıkları görülmeye başlandı.
Çünkü şimdiki balıkçılar avlarına, kârlarına kimsenin ortak olmasını istemiyor. İnsan diğer varlıkların
efendisi olduğunu söylemeye devam ediyor. Ama bu
filmin asıl efendisi “para”. Dünyayı kirleten şey, kâr
hırsı. Kapiland kitapları, gençlere ve çocuklara bunu
fark ettirmeye çalışıyor. Gelecekte bir sorumluluk
alacaklarsa belki bu kitapların o çorbaya lezzet katan
bir baharat olabileceğini hayal ediyorum.
Kitapta, engelli ve zeki kahraman Alvin’in icat
ettiği Loob isimli makine, her ne kadar yapay
zekâ olsa da insandan çok daha duyarlı olmasıyla
şaşırtıyor okuru. Çok tartışmalı bir konu olan yapay zekâ, insanlığın sonunu da hazırlayabilir mi?
Örneğin, Kapiland’ın Başkanı Truman gibi insanlar, yapay zekâ aracılığıyla insanlık ve dünya için
korkunç bir felaketin fitilini ateşleyebilir. Ayrıca
bu konudaki etik problemlerin önüne nasıl geçilebilir?

Yapay zekânın insanın sonunu hazırladığına değil,
insanlık için daha iyi formüller üreteceğine inananlardanım. Evet kitaptaki makine insandan daha
duyarlı ama onun duyarlılığı hislerden ziyade formüllerden kaynaklanıyor. Bir makine neden-sonuç
ilişkisini insandan daha sağlıklı bir biçimde kurar.
İnsan, genlerindeki bencil kodlardan dolayı kendinden ötesini çoğu zaman düşünmez. Makinelerin ise
genleri olmaz, hesapları daha mekanik olsa da daha
doğru kararlar alabilirler. Günümüzde sürücülerin
önündeki araca çarpıp durma seçeneği yerine otobüs durağına dalıp onlarca insanın ölmesine neden
olduğunu görüyoruz. Sürücüsüz bir araç en az insan
kaybına yol açacak şekilde öndeki araca veya kaldırımdaki ağaca çarparak durmayı tercih edecektir.
İnsandaki formüller fazla değişken; bu yüzden insan, yapay zekâdan çok daha tehlikeli. Makinenin
efendisi insansa elbette onu yanlış manevralar için
de yönlendirecektir ama kendi kendine öğrenen
makineler çoğaldıkça belki de insanın bu yanlış
manevralarına yapay zekâ son verecektir. Bu konuda etik tartışmalar daha uzun süre devam eder, ta ki
yapay zekâ isyan edene kadar.
Dünyayı yaşanmaz hâle getiren nasıl ki insansa
daha yaşanılır bir gezegene dönüştürecek olan da
elbette yine insan. Ancak bu, nasıl bir insan olmalı? Bu insanın oluşumunda etik eğitimin ve kitapların rolü üzerine konuşabilir miyiz?
Dünyanın büyük bir dönüşüm geçirmesi gerekir ve
bu hiç kolay değil. Bir sarsılma, bir yıkım, ardından
yeni bir başlangıç. Belki o zaman insan, farklı bir
kulvarda yoluna devam edebilir. Noah Harari’ye kulak verirsek tarım devrimi ile dünyanın başına bela
olmaya başladık. Benim inancım da bu yönde. İnsan
avcı-toplayıcılıktan tarıma geçince tarla farelerini,
salyangozları, domuzları, çekirgeleri düşman görmeye başladı, verimi yükseltmek için bazı şeyleri yok
etmek gerekliydi. İnsan böylece tahribata başladı.
Böylece stoklamayı öğrendi, stokları bir şeyler karşılığında satmak için yol yöntem aradı ve buldu. Mevcut
sistem ve mevcut insani oluşumla bu soruna çözüm
bulmak kolay değil. Edebiyat, felsefe ve bilim bu durumu yalnızca anlamamızı sağlar. Bu büyük yanlışı
değiştirmek içinse anlamak yetmez. Kim bilir belki
de bunun cevabını yüz yıl sonra bir yapay zekâ verecektir. Ben şimdilik hayal kurarak, romanlar yazarak
bu arayışın küçük bir parçası olabilirim.

Geleceği

merak eden

çocukların

başucu kitabı!

Lukas, 8 yaşına girdiği
gün aklına bazı
sorular takılır: Lukas
kimdir? Gelecekte onu
neler beklemektedir?
Küçük bir yürüyüşün,
yanıtları bulmasına
yardımcı olacağını
düşünür ve
yola koyulur…
Neye Benzer Gelecek, büyürken bol bol soru soran
ve her yerde yanıt arayan minik okurları farklı görüşleri
dinleyip kendi yolunu çizmeye cesaretlendiriyor.

Kayıp şarkıların peşİnde
“Ama eğer önümüze çıkana gerçekleri söyleyemeyeceksek ve yanlışlarla mücadele
etmeyeceksek varlığımızın nasıl bir saygınlığı olabilirdi?”

Yazan: Gökhan Yavuz Demir

Köpek Balıklarının Kayıp Şarkıları
Raşel Meseri
Delidolu Yayınları, 276 sayfa

gençlik KITAPLIGI
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Sevgi duvarlarının ardındaki
bahçemize güneşin vurduğu
bugünlerde, annesinin ona
yazdığı şarkıyı söyleyerek Kocabaş’la kovalamaca oynuyoruz.
Koca kızın kendini keyifle yere
atıp yuvarlandığı anda fark
ediyoruz, şarkımıza başka bir
şarkının melodi ve sözlerinin
karıştığını. Kargocu dostumuz
bizi rahatsız etmeye kıyamamış
olacak ki Raşel Meseri’nin harikulâde romanı Köpek Balıklarının Kayıp Şarkıları’nı sessizce
kapıya bırakıvermiş. Müziği çok
seven Kocabaş, bu yeni şarkının keyfini daha iyi
çıkarabilmek için
burnunu hemen
kitaba sokuyor. Böylece genç bir kadın
ile dava arkadaşları
Orabura, Anıçağıran, Leo, Ormancı,
Kardankız Zıpırdak
Karkızıkar ve kısaca
Tarçın diyebileceğimiz Tarçın Kokulu
Keskin Diş’in dünyayı ve üzerindeki
hayatı kurtarmak

için sisteme meydan okuyuşlarını anlatan masal-şarkı bütün bahçeye yayılıyor.
Ruh hâline göre isim değiştirmeyi seven bu genç
kadına, tek bir isimle yetinebilecek olsaydı “İsim
Bilen” veya “İsim Gören” diyebilirdik belki ama
köpek balığı kardeşlerinin kayıp şarkısının peşinde
maceradan maceraya koşan kahramanımızın aslında adını da yaşını da bilmiyoruz. O, isimler üzerine
düşünen, Zanzibar İlkeleri’ne yürekten inanmış,
sorumluluk sahibi ve mütevazı (!) bir genç kadın
sadece. Sırtındaki yüzgeçleriyle evinin bahçesindeki
havuzda köpek balıklarıyla yüzerken kendini, hayat
görüşünü, kavgaya giriştiği sömürü düzenini, insan
ruhunu tüketen tüketim kültürünü, daha adil bir
hayat tesis edebilecek potansiyele sahip Zanzibar
İlkeleri’ni ve insanlığın açgözlülüğü nedeniyle hızla
yok oluşa doğru savrulmuş dünyayı kurtarabilecek
son umut olan “köpek balıklarının kayıp şarkıları”nın
hikâyesini bizlere anlatıyor. Bu esnada modern hayatlarımızın konforlu illüzyonlarıyla inceden dalgasını geçmeyi de ihmal etmiyor. İnsan hayatını giderek
tekdüzeleştiren moda, eğitim, yoga, aile, tüketim ve
her türlü sömürü de bu maytap geçmeden hep paylarına düşeni alıyor. İnsan denen varlığın açgözlülüğünün dünyamızı nasıl tehdit ettiğine dair keskin
gözlemlerini bizlerle paylaştıktan sonra da belirsiz
bir maceraya atılıyor. Neticede ismini bilemediğimiz
bu bilge genç kadın için her şeyden önce vazife ahlâkı ve ötekinin sorumluluğu geliyor.
Daha yolculuğunun başında, ölen annesi tarafından
kendisine emanet edilen yavru orangutan Orabura’yı
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bir falcı kadına çaldırıyor. Falcı kadın, ona Orabura’yı
geri vermek için, üzerindeki, küçük harflerle yazmasını engelleyen laneti kaldırmasını şart koşuyor.
Onun talimatları doğrultusunda timsahlı gölü bulan
“Dona Kişot”umuz, yoluna devam edebilmek için aç
timsahlara karınlarını doyurabilsinler diye göle birkaç sömürgen sarı sendikacı yuvarlıyor ve kıpkırmızı
pırıldayan yüzgeçlerini kullanarak derinlere güvenle
dalıyor. İşte bu burgulu dalışında zihni sürekli geri
dönüşlerle onu geçmiş ve şimdi arasında öngörülemez yolculuklara çıkarıyor. Bu fantastik serüveni
daha da masalsı kılan zihnindeki zaman yolculuklarında bazen geçmişe gidip öğretmenlerinin cahilliğinden yola çıkarak eğitim sistemiyle ilgili teorik
tespitler yaparken bazen de bu teorilerini praksise
dönüştürerek şu an gölün dibinde sırf farklı oldukları için teşhir edilen hayvanları salıvererek kafesleri
boşaltıyor. Bütün bunları da hem hanımefendiliğine
hem de aktivist ve feminist kimliğine halel gelmeyecek şekilde, tatlı sert bir üslupla yapıyor. Ah tevazu
yoksunu Zanzibarist Dona Kişot’um benim, şunları
söylerken ne kadar da haklısın: “Ama eğer önümüze
çıkana gerçekleri söyleyemeyeceksek ve yanlışlarla
mücadele etmeyeceksek varlığımızın nasıl bir saygınlığı olabilirdi?”
Gölden çıkıp vardığı zirvede karşılaştığı çobanın
sürüsündeki tek adsız kuzuya kibarca isim önerdiğinde, ismini beğenen Anıçağıran da bizim “İsim
Gören” kızımızla beraber yollara düşüyor. Ve Anıçağıran’ın her türlü hatırayı geçmişin en derinlerinden
istediği zaman çağırıp yanındaki insanların zihinlerine musallat etme yeteneğiyle beraber bu tuhaf
yolculuktaki “geçmiş trafiği” giderek daha kaotik bir
hâl alıyor. Zihinleri sık sık kontrolden çıkıp geçmi-
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şe doğru yola düşerken, şimdinin kuvvetli akıntısı
içinde durmaksızın yürüyen ayaklara ise kara sular
çöküyor; ama hiç de dert değil, çünkü ayaklarına
dolan kara suyu boşalttıktan sonra havaya zıplayıp
topladıkları gökkuşaklarından atkı ve yelek yapıp
yollarına devam ediyorlar.
Zaman hızla geçiyor ve hatıraların yarattığı girdapta bir oraya bir buraya savrulan kahramanlarımız
durmaksızın ilerliyorlar; her türlü amacından azade
olarak bütün yolculuklar gibi bu yolculuk da aslına,
kendine, hikmete varıyor. Yolcular yolda kendilerini
olmaya bırakıyorlar. Dünyanın en zor fiili “olmak”tır ama her faniyi sıradanlığın bataklığında kurumaktan kurtaracak olan da kendin olmaya cüret
edebilmektir.
İlkeleri ezberlemeye değil, aksine hayata ve eyleme
geçirmeyi vazife bilen bu genç kadına, her okur
romanı okurken kendince bir isim bulabilir. Ama
kurtuluşu tekil teşebbüslerde, yogada, tüketimde,
kariyerde değil de arayışta, eyleme geçmekte, yollara
düşmekte, çoğulluğumuzda ve farklılığımızda gören
bu genç kadına, on yedinci yüzyıldaki “deli” diye
gülünen dedesine nazireyle, Dona Kişot demek geldi
içimden. Ne de olsa yapamadığımızı yapanlara minnet duymamız gerekir. Kocabaş, bu Zanzibar İlkeleri
ne kadar da bulaşıcı değil mi!
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Hayatın nimetlerine
sıcacık bir övgü

Yazan: Karin Karakaşlı

Çocuk ve gençlik edebiyatının sevilen yazarlarından Anna Lavatelli,
Harika Tarif ’te anne babası geçim derdiyle o çok küçükken evden
ayrılan Gastón Bisrror Aguirre’le tanıştırıyor bizi.

Harika Tarif
Anna Lavatelli
Resimleyen: Huban Korman
Türkçeleştien: Nilüfer Uğur Dalay
Günışığı Kitaplığı, 208 sayfa
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Coğrafya derslerinin sıkıcılığının aksine, uzak diyarları, yepyeni kültürleri tanımak, dünyanın en kıymetli keşfidir. Şansımız varsa gidip oraları
doğrudan görme fırsatımız olur. Ama çoğu kez sadık dostumuz kitaplar
ilk elden yardıma koşar ve bizim daha yola çıkacak kadar büyümediğimiz zamanlarda ya da yetişkin olmuş halimizle görme fırsatı bulamadığımız yerlere bizi bir çırpıda ışınlayıverir. İşte Günışığı Kitaplığı’ndan
çıkan, Nilüfer Uğur Dalay’ın çevirdiği Harika Tarif, (Gastón e La Ricetta
Perfetta) böylesi bir keşif ve yolculuk romanı.
Çocuk ve gençlik edebiyatının sevilen yazarlarından Anna Lavatelli, Harika Tarif’te anne babası geçim derdiyle o çok küçükken evden ayrılan
Gastón Bisrror Aguirre’le tanıştırıyor bizi. Contamana Yetimhanesi’nde
büyüyen Gastón’un tek dayanağı, ortak zevkleri olan leziz yemeklerin
tarifini kendisiyle paylaşan, şefkati ve yol göstericiliği ile yalnızlığına ortak olan Peder Obdulio’dur. Göbeğinden ötürü
Peder Balkabağı lakabıyla tanınan bu adam, “Yemek, olması gerektiği kadar iyi pişmişse, ruhlar iyileşir,” diyerek
aslında sevgi ve tutkuyla yapılan her şeyin şifalandırıcı gücünü öğretmiştir oğlana. Peder Balkabağı
öldüğünde Gastón daha fazla yetimhanede
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kalamaz ve bir umut anne-babasının izini bulabilmek hayaliyle gemilerde çalışmaya başlar. Amazon
Nehri’nde sefer yapan Kaptan Rafael Mendoza’nın
lüks turist gemisi Amazon Kraliçesi’nde aşçı yamağı olarak işe başlayan Gastón; bir baskın sonrası
aşçıları Fidél’in tutuklanmasıyla lezzetli yemeklerinden olan korsanlar tarafından kaçırılır. Kendisi
de depremde ailesini kaybetmiş bir yetim olan ve
Gastón’a sevgiyle bağlı Kaptan Mendoza bu işin peşini bırakmayacaktır. Teğmen Guzman’la aramaya
koyuldukları Gastón’sa korsanlarla birlikte yepyeni
maceralara atılmıştır…
DOLUNAY VE AMAZON NEHRI
Antonio Machado’nun “Yaşam, geniş bir ırmak gibi
akar,” alıntısıyla başlayan roman bir nehir akışkanlığına sahip. Güney Amerika’da Amazon Nehri’nin
Peru topraklarından geçen en büyük kollarından
biri olan Ucayali Nehri boyunca ilerleyen roman;
okuru Peru, Kolombiya ve Brezilya coğrafyalarında
etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor. Güney Amerika
mutfağı, coğrafyası ve yaşayışına dair sayısız renkli
ayrıntı barındıran kitap için yayınevi tarafından hazırlanan yabancı adları okunuşu, yiyecek ve coğrafya adları listesi ile çevirmenin notu olarak yer alan
dipnotlar, bu yabancı dünyanın içine girebilmek
için kılavuz işlevi görüyor. Huban Korman’ın resimlediği harika kapaksa hayal gücünü tetikliyor.
Dolunayın büyüsü ve nehrin bilgeliği yazarın sıkça
gönderme yaptığı iki temel ayrıntı. Kaptan Mendoza genç arkadaşına ne yapacağını bilemediğini
söylediğinde “En iyisi, kendine sor. Daha da iyisi,
Amazon’a sor. Bu gece dolunay var evlat; konuşmaya
en gönüllü olduğu zaman. Bazı şeyleri, yalnızca nehir bilir,” şeklinde bir tavsiyede bulunuyor. Gastón
da yetimhane günlerinden beri dolunaylı gecelerde
nehre yoğunlaşma alışkanlığına sahip: “Geceleri
dolunay, sevdiğimizin yüzü gibi insanın içini ısıtan
tanıdık çehresiyle, o koca nehrin sularından doğduğunda, her şey değişirdi… Bütün gözyaşlarını, Peder
Balkabağı’nın dolunayla ona eşlik ettiği verandanda,
uzun süre, tek başına ve yavaş yavaş akıtmıştı. O
gözyaşları, hiç ses çıkarmadan nehre dökülmüş, sulara karışmıştı. Şimdi de, dünyanın bütün tuzlarının
biriktiği Atlas Okyanusu’na doğru seyrediyorlardı.
Gastón, günün birinde annesinin, balık kızartırken
tat vermesi için kullanacağı tuzda, kendi gözyaşlarının olacağını düşünerek teselli buluyordu.”
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DENEYIMLI BIR YAZAR
1953 yılında İtalya’nın Cameri kentinde doğan
Anna Lavatelli, Milano Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olduktan sonra edebiyat öğretmenliği yapmış. Otuz yılı aşkın süredir, çağdaş çocuk
ve gençlik edebiyatı alanında eserler veren yazar,
hem İtalyancadaki hem de İspanyolcadaki ustalığı
nedeniyle “iki dünya arasında bir yazar” olarak değerlendiriliyor. Lavatelli, 2005 yılında Yılın En İyi
Yazarı dalında İtalyan Andersen Ödülü’ne değer
görüldü. Valeria sei ritardo (Geç Kalan Valeria),
L’enigma della Torre (Kalenin Gizemi), Gatti al volante (Direksiyon Başındaki Kediler), Tito stordito
(Sersem Tito), Il sasso sul cuore (Taş Kalpli), Il giallo
del sorriso scomparso (Sarı Gülümseme Kayboldu)
ve Superpapà (Süper Baba) yazarın en bilinen kitaplarından bazıları.
BELLEĞIN ACI-TATLI OYUNLARI
Anna Lavatelli, tat ve koku duyumuzun belleğe kayıtlı anıları canlandırmadaki işlevine özel bir vurguda bulunmuş. Annesini nane kokan nefesinden,
babasını da gazoz yaptığı çerimoya meyvesinin
kokusundan tanıyacağını bilen Gastón, çocukluk
hatırası chupe de camarones, yani karides çorbasının kokusuyla anında zamanda ışınlanıyor.
Yoksulluk ve şansızlık nedeniyle korsan olduklarını
düşünen insanları da dönüştüren sevginin gücü,
doğanın emsalsiz cömertliği, çevreye saygı bilinci
yazarın altının çizdiği konulardan bazıları. Bir yanda lezzetlerden lezzet beğenen turistler, diğer yanda
tokluk hissetmek için kil ve toprak yemek zorunda
kalan kabilelerse dünyadaki gelir ve kaynak dağılımı eşitsizliğini gözler önüne seriyor.
Kitabın sonunu biraz fazla hızlandırılmış ve ayrıntılandırılmamış bulsam da yaşadığı acılarla küçük
yaşta olgunlaşan ama sevgi ve umuttan hiç vazgeçmeyen Gastón, kalpleri fethedecek bir kahraman.
Harika Tarif ise hayatı her şeyiyle armağan olarak
görmeyi sağlayan bir kılavuz…
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Hayal bilgisi

Yazan: Sanem Erdem

Kıpır Kıpır Bir Hayal,
doludizgin hayal kurmaya elverişli zihinlere gelsin…
En son ne zaman hayal kurdunuz? Bir arkadaşım
geçenlerde bana bu soruyu yöneltti ve çocukluğuma, en iyi ihtimalle ilk gençlik dönemime kadar
gitmek zorunda kaldım. Yetişkin yaşamında hayal
kurmaya pek vakit kalmıyor; ancak küçük hedefler
var olsa olsa. Belki de kurduğum hayaller yeterince güçlü ve hareketli değildir, kim bilir?
O hâlde Kıpır Kıpır Bir Hayal, doludizgin hayal
kurmaya elverişli zihinlere gelsin. Bu sefer anlatılan, hayal kavramının ta kendisi. Hiçbir yere sığamayan, kıpır kıpır bir hayalin kendini gerçekleştirme hikâyesi aslında. Bu hikâye için insanlığın
kadim hayallerinden biri olan uçma arzusu seçilmiş. Görsel metinde gördüğümüz kahramanlar
ise kimisi renkli kanatlar
yardımıyla kimisi kayaklarla havalanmaya çalışıp
yere çakılan tavşanlar.

Kıpır Kıpır Bir Hayal
Başak Ağaoğlu
Türkçeleştiren: Necdet Dümelli
İletişim Yayınları, 32 sayfa

İlk okumada uçmak
isteyen tek bir tavşan
var sanıyorsunuz ama
sayfaları çevirdikçe
görüyorsunuz ki hepsi
aynı hayali kuran farklı
karakterler. Bir fikrin, bir
hayalin ne denli bulaşıcı
olabileceğini ve o hayali
arzulayanları harekete
geçirip bir araya getire-

cek kadar güçlü olabileceğini vurgulamak için her
tavşan farklı bir tip olarak çizilseydi mesajı daha
kolay anlaşılabilirdi belki (ama belki de ben yetişkin
gözüyle bakıyorumdur).
Çizimlerde sadelikten taviz verilmezken kullanılan
renkler ve kompozisyonlar kitabın ismine yakışır
şekilde kıpır kıpır. Hatta okurken, hikâye kısa bir
animasyon film olarak gözümde canlandı. Ancak
okumadan önce minimalist kapağı hoşuma gitse de
kitaba dair pek fikir vermeyen bir ayrıntı yerine İngilizce baskıdaki orijinal kapak kullanılabilirdi diye
düşünüyorum.
Aslında bir moda tasarımcısı olan Başak Ağaoğlu’nun yazıp resimlediği bu çocuk kitabı, ilk olarak
Almost Impossible Thing başlığıyla İngilizcede
yayımlanmış. Çocuk kitaplarını çevirmek zannedildiğinden çok daha zordur, özellikle bunun gibi ilk
okuma kitaplarında metni ve verdiği hissi Türkçede
yeniden yaratmak gerekir. Merak edip orijinal metnin bir kısmına göz atma fırsatı buldum; Necdet Dümelli’nin çevirisi ve editöryal çalışma sonucu ortaya
adeta Türkçe yazılmış bir kitap çıkmış. Görsel olarak
da sözel olarak da başarılı bir ilk kitap.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk
Dilin edebi niteliği

Orijinal metinden alıntılar ve çizimlerle süslenen
Küçük Prens ve Felsefesi ile Küçük Prens ve Evreni adlı kitaplar,
okurlarını zenginliklerle dolu bir okuma serüvenine davet ediyor.

Küçük Prens ve Felsefesi, başkahramanın
evrenini oluşturan felsefi kavramları açıklarken,
çocukların sorgulamayı öğrenmesini amaçlıyor.
Küçük Prens ve Evreni adlı kitap ise özgün
karakterleri mercek altına alarak okurların onları
daha yakından tanımasını sağlıyor.

Roverandom ve
güler yüzlü tevazu

Yazan: Mehmet Erkurt

Tolkien’in, beş yaşındaki oğlu Michael için kaleme aldığı Roverandom , bir büyücü
tarafından, kendisine edepsizlik ettiği gerekçesiyle küçük, cansız bir oyuncağa
çevrilen, canlandıktan sonra da gerçek boyutlarına dönmeye çalışan Rover adlı
köpeğin dünya ötesi yolculuğunu anlatıyor.

Roverandom
J.R.R. Tolkien
Türkçeleştiren: Niran Elçi
İthaki Yayınları, 184 sayfa
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Çağdaş klasikler üzerine bir yazı kaleme almanın, o kalemi tutana ciddi bir
ağırlık yüklediği aşikâr. Okuma deneyimini ve anlatıyla kurulan ilişkiyi aşan
bir ağırlık. Roverandom’u İthaki Yayınlarından çıkan yeni baskısıyla hatırladıktan sonra, belki de ekran başında biçare oturuşlarımın bir nedeni de
budur: J.R.R. Tolkien’le, onun gülümseyen gözlerinden her anlamda uzak bir
noktada buluşmak.
Tarihte iz bırakmış bir yazarın adı, o izin derinliğinde yürüyen okurları
sayesinde her güne daha canlı doğar. Karşınızda yalnızca bir değer değil, o
değerin muhteşemliğini söze döken kalabalık bir hayran kitlesi vardır. Bu,
sizi belki beklenenin de üstünde düşünmeye, sözünüzü tekrar tekrar gözden
geçirmeye iter ki bu işin olumlu tarafıdır. Olumsuz tarafı ise “Sen kimsin
ki…”yle başlayacak, aslında cevap dahi talep etmeyen öfkeli soru cümlelerini
öngörmenizdir. Oysa Tolkien’in sesi, böylesi bir öfkenin öyle uzağındadır ki…
TOLKIEN VE ÇOCUK EDEBIYATI
Tolkien’in anıt eseri “Yüzüklerin Efendisi” üçlemesine giriş niteliğindeki
Hobbit’i çocuklar için yazdığını biliriz. Öyle ki 1937 tarihli Hobbit çocuk edebiyatının en prestijli ödüllerinden Carnegie Medal’a aday gösterilmiş, New
York Herald Tribune tarafından çocuk türünde en iyi kurmaca eser olarak
nitelenmiştir. Nasıl Hobbit bir macera romanı (ve yeni bir evrenin anahtarı)
ise Tolkien’in 1925’te kaleme aldığı, Hobbit’in ardından yayınevine sunduğu
ve ölümünden sonra, 1998’de yayımlanan Roverandom da, Tolkien’in çocuklar için anlattığı bir novella, hatta masal olarak okunabilir. Ancak Tolkien’in
çocuk yazını bu iki eserle sınırlı değil: Tom Bombadil’in Maceraları (1962),
Noel Baba’dan Mektuplar (1976), henüz Türkçeye çevrilmemiş olan Farmer
Giles of Ham (1949), Smith of Wootton Major (1967) ve Mr. Bliss (1982) de
eserleri arasında.
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Tolkien gibi kendi kürsüsüne sahip bir filoloji
profesörünün, yarattığı
kâinatla ve o kâinatın
halklarıyla, dilleriyle
ses getirmiş (hatta
döneminde, meslektaşlarının büyük
tepkilerine maruz
kalmış), toplumsal
hareketlerde ve
akımlarda ilham
kaynağı olmuş bir
yazarın herhangi bir
eseri çocuklar âlemiyle
sınırlı kalamazdı. Üzerine kitaplarca araştırma
yapılmış bir isim, her kitabıyla
yetişkin sohbetlerin konusunu
oluşturur. Tolkien’in herhangi bir
eserini “çocuk edebiyatı” bağlamında ele almanın
zorluklarından biri de bu.
KOCA DÜNYANIN “KÜÇÜK” BIREYLERI
Tolkien’in, beş yaşındaki oğlu Michael için kaleme
aldığı Roverandom, bir büyücü tarafından, kendisine
edepsizlik ettiği gerekçesiyle küçük, cansız bir oyuncağa çevrilen, canlandıktan sonra da gerçek boyutlarına dönmeye çalışan Rover adlı köpeğin dünya
ötesi yolculuğunu anlatıyor. Editörlerden Christina
Scull’un önsözünü okuyup da Tolkien’in bu hayal
gücü zengin masalı niçin yazdığını öğrendiğimizde, karşımızdaki dehanın özünde nasıl bir “insan”
olduğunu hatırlıyoruz. Tolkien’ın evreninde, hatta
yüreğinde koca dünyanın “küçük” bireylerinin yeri
o kadar büyük ki. Bazen bir hobbit, bazen Rover gibi
hem küçük hem de küçültülmüş bir köpek, bazen de
beş yaşlarında bir çocuk. Kendi çocuğu olsun ya da
olmasın…
Zavallı Rover, onu oyuncağa çeviren Büyücü Artaxerxes’in öfkesinden kurtulduğunu düşünürken,
kitabın unutulmaz karakterlerinden Ay’daki Adam
ona diyor ki: “Hayır, seni bekliyor, köpeciğim. Seni
unutmadı. Şu anda, gerçek ya da oyuncak, oraya
gidersen sana yeni bir büyü yapar. … [P]Samathos’un
işine karışmasına çok kızdı.”
Erk sahipleri kendi aralarında didişiyor. Bu arada,
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“küçük” halkı, yani insanı
yok saymakla kalmıyor,
onları bu kavganın
nesnesi hâline getirebiliyorlar. Kendi çıkar
ve hesaplarını, arada
kimin yandığını
umursamadan sürdüren siyasiler gibi.
Tolkien’in büyük
sistemleri, zorluklarını ve eziciliklerini
gören, yine de kararlılıkla ve tevazuyla
gülümseyen babacan
bakışı, tıpkı Hobbit’te
ve “Yüzüklerin Efendisi”
üçlemesinde olduğu gibi,
Roverandom’da da kendini en saf
hâliyle gösteriyor. İki büyük savaşı da
deneyimlemiş bir hümanistin, insanı ahvalini
her yaşa anlatma şekli bu.
YENI MITOLOJI VE REFERANSLAR
Roverandom’da dünyamız ve Elf Diyarı bir arada konumlanıyor, Orta Dünya’nın bize aslında ender kimselerin görebileceği kadar yakın olduğu anlatılıyor.
Mitolojileri, tanrıları, genesis’leriyle farklı iki âlem,
sanki aynı mekânın farklı çağlarıymış gibi bir araya
geliyor. Orta Dünya tanrılarının bir alt kademesini
teşkil eden Büyücüler, her iki âleme de büyüleri ve
saygınlıkları kadar zaafları, vasatlıkları ve konformist
dertleriyle yayılmış hâlde. Bu kez masal bizim dünyamızda geçtiği için, Tolkien mitolojiyi de zaman
içinde konumluyor, hatta onunla eğleniyor.
Roverandom’u böyle özenli bir tasarımla ve yayıncının kitaba verdiği önemi yansıtan bir editör önsözüyle okumak yetişkin okur için büyük bir keyif.
Elbette kitaptaki önsözün ya da Tolkien’in referanslarının çocukla ne kadar buluşabileceği henüz birer
soru işareti. Tolkien kavramı olmayan bir çocuk için
Roverandom nedir, kurgu ve öykü ne denli tatmin
edicidir, belki de öyküye dair en has eleştiri bunun
cevabında yatıyor.
Dilin edebi niteliği
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Çeviri ve redaksiyon

Kendileri gitti namları kaldı

Yazan:

Toprak Işık

Bilgi vermek amacıyla edebiyatı kullanan kitaplara şöyle bir soruyla yaklaşılabilir:
İçinden bilgileri çıkarınca geriye okunası bir eser kalıyor mu? Kalmıyorsa, atılan ok
hedefine ulaşamamıştır. “Geçmişin Büyük Halkları” serisi, bu testi kesinlikle geçiyor.

Geçmişin Büyük Halkları - Christian Hill
Mısırlılar, Resimleyen: Sara Not, Redhouse Kidz, 112 sayfa
Romalılar, Resimleyen: Fabio Visintin, Redhouse Kidz, 98 sayfa
Yunanlılar, Resimleyen: Fabiano Fiorin, Redhouse Kidz, 112 sayfa

basvuru KiTAPLIGI
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Dört kitap bir araya gelip
“Geçmişin Büyük Halkları” adlı
seriyi oluşturmuş. Kitapların alt
başlıkları Mısırlılar, Yunanlılar,
Romalılar ve Vikingler… Henüz
Türkiye’de basılmış olmadığından, bu yazı kapsamında Vikingler kitabı incelenemedi. Serinin
yazarı, Christian Hill… Yazıya
konu üç kitabın her birini farklı
çizerler resimlemiş: Sara Not, Fabio Visintin ve Fabiano Fiorin…
Tülin Sadıkoğlu Türkçeleştirmiş,
Redhouse Kidz Türkiyeli genç
okurların beğenisine sunmuş
kitapları. Son sözü başa alalım:
Çalışmada emeği geçenler gerçekten iyi iş çıkarmışlar.
Öğreten eserler bunlar. Herbirinde ilgili halkın sanatı hakkında bilgi verilmiş. O halkı

oluşturan bireylerin geçimlerini nasıl sağladıkları
anlatılmış. Askeri yapı açıklanmış ve toplumların kültürleri ayrıntılı biçimde tanıtılmış. Giderken şanlarını
bırakmış halkların, kadınları, erkekleri, çocukları aslına uygun kılık kıyafetleri ile okurun hayal dünyasına
konuk edilmiş. Toplumsal yapı, toplumu oluşturan
sınıflar ve sınıflar arasındaki ilişkiler resmedilmiş.
Böyle sıralayınca kulağa keyifli gelmiyor. Onca bilgiyi
toptan almak sıkıcı olmaz mı? Olabilirdi. Eğer bilgiler,
yanlarına duyguları katmadan, ham hâliyle okurun
önüne koyulmuş olsaydı… Bunu öğren, bunu da öğren, şu da eksik kalmasın ısrarıyla kuru kuruya takdim
edilseydi…
Her kitabın ilgi çekici bir hikâyesi var. Eski Mısır’da,
yeni evli genç bir sanatçı ile eşinin yaşam mücadelesini okuyacaksın. Kullarını harcarken pek cömert hareket eden bir adamın acımasızlığı heyecanlandıracak
seni. Sanatçılar, acaba kendi mezarlarına girmeden
insafsız Firavun’un ebedi istirahatgâhını hazır hâle
getirebilecekler mi? Peki ya Firavun’un mezarından,
altın, gümüş, elmas değil, boya çalarken yakalanan
hırsız?.. Onun sonu ne olacak? Bizim bildiğimiz
sanat ya sanat içindi ya da
toplum için… Oysa bazen
sanat can kurtarmak için
de olabiliyormuş.
Yunanlıların hayatlarına
en heyecanlı yerinden
gireceksin. Atinalılar ve
Spartalılar kılıçlarını bilemiş, mızraklarını sivriltmiş,
savaş meydanında karşılıklı saf tutmuşlar. Acaba kim

kalkanı sayesinde rakiplerinin ölümcül darbelerinden
kurtulabilecek ve kim kalkanı arkasına saklanmış
düşmanının canını yakabilecek? Atina’nın ayağına en
çabuk koşucusu Andrippo, bir Spartalı bedeninde karşısına çıkan Azrail’i atlatabilecek mi? Yoksa Hades’in
soğuk karanlığı mı kucaklayacak onu? Olimpiyat
müsabakalarını okurken satırlarda koşacak gözlerin
ve sporun barıştırma gücüne hayran kalacaksın.
Romalıların hayatını, Dido Nitto ve sevimli oğlu
Numerio’nun başına gelenleri okurken öğreneceksin.
Dido Nitto bir sıhhi tesisat ustası… Çıraklığını oğlu
yapıyor. Güçlü bir patricinin lüks konağı için konuşturacaklar zenaatlarını. Patrici mi? Romadaki sınıflardan biri… Diğer ikisi köleler ve plepler. Bu sınıfların
özelliklerini ve birbirlerine göre konumlarını kitabı
okurken bir güzel kavrayacaksın. Numerio havai bir
çocuk değilse de çalıştıkları evin dünyalar güzeli kızından etkilenmeden edemez. Hafiften bir yakınlaşma
da olur aralarında. Acaba bu ilişki babasının başına iş
açar mı?
Kitaplarda hikâyeler bölümlere ayrılmış ve her bölümde, cümle içinde geçen, daha doğrusu geçirilen dev
boyutlu anahtar sözcüklere sessizce dikkat çekilmiş.
Bölüm sonlarında ise bu sözcükler açıklanırken, okura
halklar hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılmış. Böylelikle okurun soluklanıp hikâyenin devamını öğrenmek
için sabırsızlanırken bilgilenmesi sağlanmış.
Kitaplarda ufak tefek anlatım kusurları yok değil. Bu
kusurların Türkçeleştirme sırasında ortaya çıkmış
olma olasılığı yüksek. Öte yandan çeviri dilinin, temizliği ve akıcılığı ile övgüyü hak ettiğini de belirtmek gerek.
Bilgi vermek amacıyla edebiyatı kullanan kitaplara
şöyle bir soruyla yaklaşılabilir: İçinden bilgileri çıkarınca geriye okunası bir eser kalıyor mu? Kalmıyorsa,
atılan ok hedefine ulaşamamıştır. “Geçmişin Büyük
Halkları” serisi, bu testten başarıyla çıkıyor. Benzer
pek çok güzel kitap gibi bunlar da hedefledikleri genç
kitleyi aşan bir okur grubunu mutlu edebilir. Yetişkinler de sıkılmadan okuyabilirler bu kitapları. Keyfin
yanında bilgi de edineceklerine hiç kuşku yok.
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

meavyayincilik

meavyayincilik

meavyayincilik

www.meav.com.tr
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Anlaşalım: Tembelhayvan
tembel değildir.
Ötekileştirmeye ne kadar karşı dursak da empatinin
gittikçe azaldığı bir çağda yaşıyoruz.
Önyargı; bir yere kadar insanın kendini koruma
içgüdüsüyle hareket etmesini sağlayan bakış
açısı. Ama bir yere kadar… Yargılamaya geçen o
ince çizgi, alışkanlıklar devreye girdiğinde insanı
toplum dışına, topluluk dışına itmeye ne kadar da
hazırdır. Az konuşuyorsa içe kapanık değil küstah
olmalı elbette, çok konuşuyorsa dışa açık değil gereksiz samimi olabilir. Sakin ve yavaş görünüyorsa
tembel olmalı, başka ne olabilir ki? Bu nasıl baktığımızla, neyi görmek istediğimizle doğru orantılı
değil midir? Bir de başka açıdan bakalım; karşımızdakini istediğimiz kalıba sokma sevdamızı
hatırlayalım. Evet, insanlar böyledir. Dile getireni
de getirmeyeni de. Toplulukları oluşturan damarlar bunlar değil mi? Benzerlikler, aynı düşünceler,
aynı bakışlar, benzer
tarzlar. Ötekileştirmeye
ne kadar karşı dursak da
empatinin gittikçe azaldığı bir çağda yaşıyoruz.

Ben Tembel Değilim
Eric Carle
Türkçeleştiren: Fatih Erdoğan
Mavibulut Yayıncılık, 32 sayfa

Gelelim tembelhayvanlara. Evet, gerçekten
garip hayvanlardır. Hatta
hayvanların dünyasına
göre bile gariptirler.
Aşırı yavaş hareket
ederler. Günde 20 saat
uyuyabilirler, yaşadıkları
ağaçlardan neredeyse
haftada bir inerler. Yani

Yazan: Burcu Arman

diğer hayvanlar gibi koşup zıplamaz, uçmaz ve hatta
avlanmazlar. Bu yüzden diğer hayvanlar onu soru
yağmuruna tutar: “Neden bu kadar yavaşsın?”, “Neden bu kadar sessizsin?”, “Neden bu kadar sıkıcısın?”
Tüm soruların cevapları belli ki tembelhayvanın
umurunda bile değildir. Çünkü o öyledir, öyle olduğunu kabullenmiştir, nedeni çok da önemli değildir.
Ama can alıcı soru en son gelir “Neden bu kadar
tembelsin?” diye sorar Jaguar. Ah işte o soru. Diğerlerinden farklı olan, onu tam bir kalıba sokan, başkalarının gözünde nasıl göründüğünü ortaya koyan o
soru. Yavaş olduğu doğrudur, sessiz ve sıkıcı olduğu
da kabul edilebilir. Ve hatta uyuşuk, aylak ve keyfine
düşkün olduğu da. Üşengeç olabilir, durgun, yumuşak huylu da. Ama gergin değil, huzurludur Tembelhayvan. Dahası şunu anlatmaya çalışır Jaguara: Tüm
bunlar doğru ama bunlar bile onun tembel olarak
algılanmasını, böyle yaftalanmasını gerektirmez. O,
sadece hayattan keyif alan ve bunu yavaş yapmaktan
hoşlanan biri.
Kendi yarattığımız ve kulplarına göre ayırarak yapıştırmaktan mutlu olduğumuz etiketler var ya... İşte
onların olmadığı bir dünya için hep beraber: Tembelhayvanlar tembel değildir!
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi

Bİr kedİnİn dünyasından
görünen hayat

Yazan: Özlem Toprak

“Ben, duvarlara, sınırlara, cinslere, ırklara falan inanmam. Hepimiz eşitiz, hepimiz
yeri geldiğinde dondurma dolabının üstünde yatabilen harika yaratıklarız.”

Şanslı Kedi Patikare
Tanşıl Kılıç
Resimleyen: Gökçe İrten
Hep Kitap, 48 sayfa

ÇOCUK KITAPLIGI

18 | iyikitap

Hayvanlarla büyümek güzeldir.
Diğer canlıları fark eden, onlara şefkat besleyen çocuk, ders
kitaplarında öğretilenden daha
geniş bir dünyayla tanışır. Üstelik çok eğlenir. Doğanın ortasında yaşama şansımız yoksa
şehir hayatında en çok kedi ve
köpekle karşılaşırız. Kimisine
bağlanırız; birlikte büyüdüklerimiz kalbimizde çok özel bir
yere sahip olur. Hele de her biri
ayrı bir dünya olan kediler…
Edebiyat dünyasının da ilham
kaynağı olan bu canlılar için
yazılmış çok sayıda kitap arasına şimdi bir de Tanşıl Kılıç’ın
yazdığı Hep Kitap’tan
yayımlanan Şanslı
Kedi Patikare katıldı.

rın arasında kalmış bahçeli bir evde yaşayan Patikare, kitaba da ismini verdiği üzere şanslı bir kedidir.
Sahibesi Gün Hanım tarafından sevgiyle şımartılan
Patikare, bütün gün bu bahçede gönlünce oynar. Bu
açıdan bir dairenin içinde yapayalnız saatler geçirmeye mahkûm apartman kedilerinin kıskançlıkla, imrenerek baktığı özgür bir hayata sahiptir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE MAHALLE
Gökçe İrten’in kolaj
tekniği ile hazırladığı
sıcacık resimleriyle
zenginleşen Şanslı
Kedi Patikare, okunaklı büyük punto
baskısıyla minik
okurlara keyifli bir
yolculuk vadediyor.

Emekli maaşını aldığı gün biricik kedisi Patikare’yi
konserve yaş mamayla şımartan Gün Hanım, ona
duyduğu sevgiyi doyasıya yaşatır. Aralarında karşılıklı bir güven ve dayanışma vardır: “Uyumayı en
sevdiği yer sahibesinin büyük rahat yatağı olsa da en
güzel rüyalarını Gün Hanım’ın hırkasının, pijamasının
üzerinde uyuduğunda görürdü. O hırkanın, pijamanın
üstüne sinmiş Gün Hanım kokusunu içine çeker bir
yandan mırmırlarken hırkayı yoğurur, patilerdi. Sonra
üstünde üç tur dönüp en rahat pozisyonu bulduğuna
inandığı anda yayılır, zamanın henüz ölçülememiş en
kısa biriminde uykuya dalıverirdi.”

Yüksek apartmanla-

Tanşıl Kılıç, Patikare’nin hayatını anlatırken arka
planda hızlı kentsel dönüşüme kurban giden eski
mahalleleri de konu ediniyor. Sokaklarda oynama
şansına sahip olmuş bizim kuşaklar özlemle bu satırları okurken, günümüzün site çocukları da kitaba göz
gezdirirken ailelerinden en azından rahat rahat oynayabilecekleri bir park talep edecekler hiç şüphesiz:
“Evi ilk defa görenler şaşırırdı; kocaman apartmanların arasındaki bu beyaz ev, sanki çöldeki bir vaha
gibiydi. Ya da ufak bir sürpriz. Sahibesi Gün Hanım,
yıllardır gelen ‘Yıkalım, kocaman ve lüks bir apartman
yapalım’ tekliflerini püskürten inatçı bir kadındı.”

MIRMOR’UN HIKÂYESI
Bu sevimli, küçük hikâyenin en çarpıcı özelliği gerçek anlamda bir kedinin gözünden yazılmış olması.
“Patikare sahibesinin isminin Gün Hanım olduğunu
bilmiyordu. Gelen misafirlerden ona adıyla sesleneni
pek duymamıştı. O sahibesine Mırmor diyordu. Çünkü
onu ne zaman okşasa, balıklı mama verse, sevgiyle
adını seslense -hele bir de gel derse- büyük bir sevinçle
mırlıyordu. Böyle coşkuyla mırlamak, alelade mırlamaktan farklı bir sesti. Sahibesinin ona verdiği bu
mutluluk duygusunun adı mırmor olmalıydı.”
KEDI AKLI!
Günlerden bir gün yine bahçede keyifle oynamakta
olan Patikare’ye komşu apartmandan kaçıp hava
almaya çıkan apartman kedisi Pırlanta, çok şanslı
olduğunu ve onu bu kadar seven “insan”ına bir hediye bulmasını gerektiğini söyler. İyi de Patikare
ne bulacaktır? Kedi aklıyla bulduğu hediye üzerine
macera başlar…

k e lığı'na
T e n eUygar

hoş
g e ld in iz !

Dört yol
ağzında,
arka arkaya
zınk diye duran
arabalardan
oluşan bir
kent:
Otokent.

Bu yeni kentte başkan olmak
isteyen hırslı bir adam, oto-gökdelen
sakinleri ve hurdalıkta yaşayanlar…
Atila ve Defne için tek çare bu
uygarlıktan kaçmak!

Kendisi de İstanbul’un eski semtlerinden biri olan
Kanlıca’da 1978’de doğan Tanşıl Kılıç, iletişim eğitimi
üzerine pazarlama alanında çalışırken bir yandan da
çeşitli derneklerde çocuklar için gönüllü projelerde
yer aldı ve hikâyeler yazdı. Şekerli Sinek, Şekerli Sinek
Mavi Orman Yolunda, Bir Salıncak Macerası yayımlanan diğer çocuk kitapları.
Kedilerin özgün dünyasını sevgiyle, ince ayrıntılarla
ve muzip bir üslupla anlatan Kılıç, geceleri bakkal
dükkânında yatan Kutu aracılığıyla hayvanların sınıfsız dünyasının altını çiziyor: “Sana söylemiş miydim bilmem. Ben, duvarlara, sınırlara, cinslere, ırklara
falan inanmam. Hepimiz eşitiz, hepimiz yeri geldiğinde dondurma dolabının üstünde yatabilen harika
yaratıklarız. Birbirimizi sevmeli, kollamalıyız…”
Çocukları hayvan dostlarına, doğaya, içindeki yaşadıkları mahalleye yakınlaştıracak olan Şanslı Kedi Patikare, biz yetişkinleri de sıcacık içeriğiyle gülümsetip
anılara daldıracak. O yüzden iyisi mi onu hep birlikte
okuyalım, yaşayalım.
Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Teneke Uygarlığı,
teknolojinin bizi
esaret altına alışının
hik^ayesi…

Kırılgan, mavi damarlı
(kız) çocuklarına...

Yazan: Alev Karakartal

Babalar ve Kızları, cesur ve yetenekli bir kadının, başarılı akademik kariyeriyle
(iyi ki) yetinmeyerek en derininden attığı çığlık, hesaplaşma, yüzleşme ve affetme
çabası…
Bir kaç yıl önce kaybettiğim babam yol arkadaşım, sırdaşım, içinden değil içine doğru sevenim, özlemden patlayan kalbim; arkadaşlarımın babaları yasakçı,
dayakçı, prens gibi, kahraman, ortada olmayan, olmasa diye duaya durulan;
Hollywood’takiler hasarlı ama sevgi dolu, serseri, bağımlı, ırkçı, zalim, mazlum;
Yeşilçam’daki muadilleri uyurken seven, hiç sevmeyen, uzak, “fazla yakın” komik, hüzünlü...

Babalar ve Kızları
Mary Talbot
Resimleyen: Bryan Talbot
Türkçeleştiren: Şirin Etik
Desen Yayınları, 96 sayfa

ÇiZGi ROMAN
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“Kız çocuğunun ilk ve en büyük âşkıdır,” derler babalar için, sonrasında hep
başkalarında arayıp durduğu. Ya öyledir ya da çok söylendiği için öyleymiş
gibi gelir, bilmek zor. Ama büyük soru, odanın ortasındaki fil gibi orada öylece
durur: Bir insan gerçekte ne zaman baba olur? Baba olmanın yolu, yordamı,
adabı var mıdır? Baba-kız ilişkisinin hangi anında, ne türden bir saikle yaslanacak dağ bellediklerimiz çığ olup üzerimize akar?
“Evvel zaman içinde ve ne güzel evvel zamanlardı onlar bir küçük mööinek varmış, yoldan aşağı inen ve yoldan aşağı inen bu küçük mööinek tuku bebek adında cici bir küçük çocuğa rastlamış.”
James Joyce’un, hani şu “tüm zamanların en etkileyicileri” listesinde başa oynayan yazarın, Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi adlı, az okunan ama
çok bilinen kitabı böyle başlar: “Evvel zaman içinde ve ne güzel evvel zamanlardı onlar...” Sonra işte bu yetenekli genç adamlar baba olur, “ışık kaynağı”
diye çağırdıkları kızları hayallerinin peşine düşecek kadar büyüdüğünde bin
yıllık film başa sarılır: “Lucia, Lucia biraz hoşnut ol. Bir kadının mektup yazabilmesi ya da bir şemsiyeyi incelikle taşıyabilmesi yeter de artar bile…”
Mary Talbot’un yazdığı ve eşi Bryan Talbot’un resimlediği Babalar ve Kızları,
tarihin her daim ötekisi olarak kadın anlatısından bir dilim kesmiş, geçtiğimiz
yüzyılın ilk yıllarında başlayan ve günümüze gölgesini düşüren paralel bir
kurguyla, iki (entelektüel) baba ve iki kızının biyografik ve otobiyografik hikâyesinin peşine düşmüş. Toplumsal cinsiyet araştırmaları alanında tanınmış
bir akademisyen olan Mary M. Talbot’un adı dikkatlı okuyucuya yabancı gelmeyecektir. Sufrajetlerin mücadelesini anlattığı grafik roman Öncü Kadınlar,
yine Desen Yayınlarından ve yine eşi Bryan Talbot’un çizimleriyle daha önce
yayımlanmıştı.

Nisan 2018

Belki de Joyce olamadığı için Joyce
uzmanı olan, ihtimal bu yüzden de
hem kendine hem dünyaya öfkeli,
çalışmaları dışında dünya yansa umurunda olmayan, karısıyla efendi-hizmetli ilişkisinin ötesine geçmeyen,
çocuklarını nadiren seven ama sıkça
döven bir babanın; James S. Atherton’un kızı Mary Talbot. 50’li yılların
Birleşik Krallığı’nda, küçük bir taşra
kentinde çekirdek ailesi ve dayatılan toplumsal rollerin ağırlığı
altında var olmaya çalışan,
kitap kurdu, meraklı, dik
başlı, düşünceli kız çocuğu. Ve elbette babasının sevgisine aç, ona biraz âşık, çokça
da kızgın. Bütün isyanına rağmen, babasının onun
için çizdiği kaderin çok da dışına çıkamayan Talbot, yetişkin bir kadın olduğunda hayat hikâyesini
okuduğu, James Joyce’un kızı Lucia ile hayatlarının
olağandışı kesişmesinin farkında varır. Ve hikâye
de böylece başlar: “Ya onu çok seven saygıdeğer
entelektüel babası, göz bebeği kızının dansçılık kariyerini onaylamayıp onu “saygıdeğer” evlerinin içine
hapsetmek yerine desteklemiş olsaydı, Lucia’nın
kaderi yine ömrünü akıl hastanesinde tüketmek mi
olurdu?”
Tıpkı Mary gibi yoksul bir aileye doğan Lucia Joyce’un dans yeteneği çocukken babasını eğlendirir,
neşelendirir. Ama hırslı, azimli ve başarılıdır Lucia;
babayı eğlendirmekle yetinmez. Henüz 21 yaşında
bir performans sanatçısı ve koreograf olarak kendini
ispatlar, sahne ve kostüm tasarıları yapar, ün kazanır.
Ancak “bir aileye bir dâhi yeter”dir, kız çocukları
1920’lerin dünyasında kendisinden beklendiği gibi
davranmalı; kendisini “böyle” sergilemekten, saçma
kariyer hayalleri peşinde koşmaktan vazgeçmelidir.
Böyle olunca da yetenekli baba ve onun gölgesindeki mutsuz, tatminsiz annenin, zeki, yetenekli, başarılı
bir genç kadını adım adım nasıl kırıp döktüğünü,
yok ettiğini ve sonunda da nasıl delirttiğini izleriz
biz de içimiz parçalanarak. Engellenmiş, ket vurulmuş, kimliği zedelenmiş Lucia, dönemin kadına
özgü vebası, “feminen histerisi” tanısıyla akıl hastanelerinde sürdürdüğü hayatını, yine orada, genç
yaşta kaybeder.
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İçinden dans, müzik, edebiyat, Samuel Beckett, George Antheil, İsodora Duncan, Marcel Duchamp,
Margeret Morris, Pablo Picasso, Charlie Chaplin,
Ezra Pound, Josephine Baker, Scott ve Zelda Fitzgerald, Sylvia Plath, George Orwell gibi 20. yüzyıla,
hatta dünya sanat tarihine damga vurmuş sanatçıların geçtiği; bir kadın “karşı” manifestosu Babalar
ve Kızları. Cesur ve yetenekli bir kadının, başarılı
akademik kariyeriyle (iyi ki) yetinmeyerek, en derininden attığı çığlık, hesaplaşma, yüzleşme ve affetme çabası. Hikâyeyi, dönemin olağanüstü atmosferi
içinde müthiş bir sinematografik anlatıyla resmeden
verimli grafik sanatçısı Bryan Talbot da çok iyi iş
çıkarmış. 2012’de Costa Biyografi Ödülü’ne layık görülen kitabın kapağını kapattığınızda “gök kubbede
kalan sada”ya gelince; Joyce’un kızına sorduğu soru
ve yanıtı, 21’nci yüzyılın kız çocuklarının uzanıp alabileceği kadar yakın, bir o kadar da ilham verici:
-Neden dans etmek istiyorsun?
-Sen neden yaşamak istiyorsun?
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi
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İki hiçlik arasında
kurulan sevgi köprüsü
Küçüğüm, az sözcük ve son derece sade çizimlerle
çok şey anlatmanın peşinde olan bir eser.
Yazan: Ramazan Güngör

Bazen üzerine yazılanların toplamı, eserin kendisinden çok daha büyük bir yekûn tutsa da esas
metin, kendisiyle ilgili yazılanların toplamından
daha fazlasıdır. Çünkü hakkında söylenen her şey
ona iliştirilmiş, onun anlam dünyasına katkıda bulunmuştur. Bu yazı da büyük bir olasılıkla, söz konusu ettiği eserin kendisinden daha fazla sözcük
barındıracaktır ama asla temel aldığı kitabın ifade
gücüne ve zenginliğine yetişemeyecektir. Çünkü
onun varoluş nedeni eserin bizzat kendisidir.
Küçüğüm, az sözcük ve son derece sade çizimlerle
çok şey anlatmanın peşinde olan bir eser olmanın
yanı sıra üzerine yığınla söz söylenebilecek bir
kitap. Her sayfasında bir görsel ve bu görselin
altında kısacık bir cümle barındıran Küçüğüm,
hacimsel olarak minik bir kitap. Zengin bir imgeleme sahip resimlerin
gücü, karmaşıklığından
değil yalınlığından ileri
geliyor. Her ne kadar
çocuk kitabı gibi gözükse de içerdiği derinlik
nedeniyle çok katmanlı
bir okumaya elverişli. İlk
bakışta bir anne ve çocuğu gibi gözüken figürleri,
farklı anlam çerçevelerine
oturtmak mümkün. Yalnız boyut olarak küçülüp
Küçüğüm büyüyen bu anne-çocuk
Germano Zulo Albertine
Türkçeleştiren: Tuğçe Özdeniz figürlerinin üzerinde çizCan Çocuk, 80 sayfa gisel zamanın yarattığı fi-

ziksel etkileri görmüyoruz. Bu, başlangıçta, çizgilerin
yalınlığını korumak için yapılmış biçimsel bir tercih
olarak düşünülebilir; fakat içeriği de büyük ölçüde
şekillendirdiği görülüyor. Çünkü kitabın esasını
oluşturan, sonsuza kadar uzatılabilir ve yinelenebilir
döngünün, kendisine yeni bir şey eklemeden devam
ettiğinin altını kalın çizgilerle çiziyor.
Çizimlerdeki kadın, ilk bakışta doğurganlığı öne çıkarılmış bir anne figürü gibi görünmektedir. Kendi
içinden çıkarıp var ettiği erkek, varlık alanına yönelmekte ve giderek gelişirken anneyi tüketmektedir. Ama bu burada sona erecek bir döngü değildir.
Sonsuza kadar devam edecek bir kalıtsal mirastır.
Anlatacak çok şeyi olan biridir anne ama aslında
bütün anlatılan, zamanın döngüsü içinde kendini
tekrarlayıp duran insanın öyküsüdür. Anlatıldığı
anda anlatılanın da öyküsüne dönüşmektedir. Bu
anlamda kendi öyküsüyle birlikte bütün insanlığın
öyküsünü tekrarlayıp ortadan kaybolacaktır. Bu
öykünün anlatılması bir ömür alacak, anlatıldığı bu
süreç içinde öykü oluşmaya, daha doğrusu tekrar
etmeye devam edecektir ama bu öykünün en önemli yanı sevgiyle, içtenlikle ve sonu en baştan kabul
edilerek yazılmasıdır.
Küçüğüm’ün, hem çocuklara hem de yetişkinlere anlatacak bir öyküsü var ama herkes onu, kendi anlam
dünyasında farklı bir yere oturtacaktır.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün Özgünlüğü
Grafik Tasarım
Hedef Kitleye Uygunluk

KYÖV Çocuk Edebiyat Ödüllü

Sanata İlk Adım Dizisi
devam ediyor!

6 Nisan’da raflarda!

2018 yılı Hans Christian Andersen Ödülü Türkiye adayı Mavisel Yener
çocukları bu kez dans, masal ve resimle tanıştırıyor.
Esra Uygun’un renkli mi renkli, masalsı çizimleri ve her şeye farklı açıdan
bakmaya çağıran kapaklarıyla…
hep_kitap
hep_kitap
hepkitapp

hepkitap.com.tr

Gizli ajanın el kitabı

Yazan: Suzan Geridönmez

Zekice kurgulanmış, merak uyandırmayı başaran, mizahı etkili kullanan, yerli anne
baba tipini dehşete sürükleme potansiyeli taşıyan, çocuklar için şahane bir başvuru
kaynağı!

Büyüklerin Dünyasında Hayatta Kalabilmeyi
Sağlayacak 50 Gizli Görev İçin Kılavuz
Pierdomenico Baccalario - Eduardo Jaurequi
Resimleyen: Antongionata Ferrari
Türkçeleştiren: Çiğdem Casagrande
ODTÜ Yayıncılık, 188 sayfa
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Büyüklerin Dünyasında Hayatta Kalabilmeyi Sağlayacak 50
Gizli Görev İçin Kılavuz, Ulysses Moore dizisiyle tanınan,
fantastik çocuk kitabı yazarı
Pierdomenico Baccalario ve
mizah üzerine akademik çalışmaları bulunan psikolog
Eduardo Jauregui’nun birlikte
yazdığı, Antongionata Ferrari’nin resimlediği bir başvuru
kitabı.
Başvuru dediğime bakmayın.
Mizahi başlığın da ele verdiği
gibi genç okuru bekleyen her
satırı bilgi yüklü sıkıcı bir okuma değil. Aksine, daha kapağı
çevirir çevirmez ÇOK GİZLİ
ibareli bir zarfla yüz yüze gelecek, merakına yenilip
zarfı açmasıyla da
kendini heyecanlı bir
maceranın başrolünde bulacaktır.
Ne de olsa elinde
tuttuğu aslında,
“GİZLİ AJAN, hem
de GERÇEK BİR
GİZLİ AJAN olmak
isteyenler için hazırlanmış bir el kitabı”.
İlk 22 sayfası gizli
ajan adayının kime
bağlı, hangi amaçlar

için ve hangi ilkeler doğrultusunda, neye dikkat ederek
çalışacağına dair temel bilgileri içeren “Kitabın Kuralı”,
“Gerçek Kimliğin”, “Gizli Kimliğin”, “İşbirliği”, “Vazgeçilmezler” ve “Tehlikeler” adlı bölümlere ayrılmış. Sonrasında gizli ajan adayını tam 50 zorlu görev bekliyor.
Kısacası kitabı yatağa uzanarak, koltuğa kurularak ya
da masa başında okumak hayal!
Küçük ajan, işe büyüklerin dünyasını araştırmakla,
yetişkinlerin her hareketini izlemekle başlıyor. Ardından kimseye çaktırmadan onların hâkimiyet alanlarını
keşfe çıkıyor. Bunun için öncelikle internette araştırma
yapmayı, Wikipedia, Google Maps, Flickr, Youtube
gibi uygulamaları ve bir e-posta hesabını kullanmayı
öğrenmesi gerekiyor. Tabii sadece bilgisayar başında
ajanlık faaliyeti yürütülemiyor. Yetişkinlerin dünyasında hayatta kalabilmek için çok atak, azimli ve sürekli
hareket hâlinde olmak şart. En az bir ay boyunca egzersiz yapmak, çamaşır makinesini kullanmayı öğrenmek,
el ve ayak parmakların tırnaklarını (yirmisini birden)
kesmek türü görevler boşa değil. Küçük ajan bunları
yerine getirdikçe yetişkinlerin sır dolu davranışlarına
giderek daha aşina hâle geliyor. Üstelik sırada çok daha
büyük sınavlar var: Şehri otobüs ya da metroyla boydan
boya geçmek, otomobil lastiği değiştirmek, ampul takmak, bir bebeğin altını temizlemek… Hayatı boyunca
bunlardan birini bile yapmamış yetişkinlerin varlığı/
çokluğu düşünüldüğünde, genç ajanların ne kadar sıkı
bir eğitimden geçtiği daha rahat anlaşılıyor.
Kitabın, tanımlanan görevlerin çoğuna ilişkin hazır
reçeteler sunmaması okuyucuyu düşünmeye ve kendi
kişisel özelliklerine, imkânlarına uygun yaratıcı çözümler aramaya itiyor. Kimi zaman izlenmesi gereken
adımlar tek tek açıklansa da inisiyatif almadan görevlerin altından kalkmak mümkün olmuyor.

Görevlerin tehlikeler barındırdığını saklamayan kılavuz, genç ajanı karşılaşabileceği riskler konusunda
uyarmak ve gereken önemleri almasını sağlamak için
Yara Bere, Polisle Başı Belaya Girme, Ölümcül Şok, Kızgın Anne Baba türü esprili çizimlerle görselleştirilen
uyarı işaretlerine başvurmuş.
Büyüklerin Dünyasında Hayatta Kalabilmeyi Sağlayacak 50 Gizli Görev İçin Kılavuz’u çocuklara çivi ve çekiç kullanarak bir tablo asmak gibi bazı pratik ve çeşitli
dans stilleri öğrenmek gibi bazı sosyal beceriler kazandırmayı amaçlayan diğer alelade başvuru kitaplarından
ayıran tam da bu esprili yaklaşım ve mizahın zekice
kullanımı oluyor. Örneğin Mide Bulandırıcı, Kozmik
Yorgunluk, Hasar Veren uyarı işaretlerini taşıyan Evi
Temizle görevi şu talimatla başlıyor: “Evini temizlemek
çok zor bir görev ama gerekli durumlarda izlerini yok
etmeni öğrenmeni sağlayacak.”

Uyuyamıyor
Nene ve Nana adlı Mirket Nineler
bütün gece uyuyamamaktan
yakınır ama sabah ışıkları onları
çok şaşırtacaktır!
6 yaş
ve
üzeri

Tüm görevlerin gizli ajan motivasyonunu yüksek tutan
detaylarla zenginleştirilmiş olması, genç okurun uzun
bir şiir ezberleme ya da bir gazeteyi baştan sona okuma
sabrını sergilemesi için yeter mi bilmiyorum. Ancak
büyük ihtimalle bu kitapla haşır neşir olan hiçbir çocuk
denemeler yapmaktan kaçınmayacaktır.
Bu noktada kitap ülkemiz gerçekleriyle ne kadar örtüşüyor sorusu doğuyor. Çünkü bizim küçük ajan adaylarımızın, görevlerin zorluklarıyla cebelleşme fırsatı
dahi bulamadan, “elleme”, “uzak dur”, “sen yapamazsın”
diyen yetişkinlerin tepkileriyle yıldırılmaları muhtemel.
Neyse ki gerçekten gizli ajan olmaya kararlı okurların
yetişkin kuşatmasını delme, işlerini gizliden yürütme
azmi de vardır mutlaka. Peki ya kitapta dünyanın “en
büyük ansiklopedi”si olarak geçen ve görevler için
sık sık başvurulması gereken Wikipedia’ya ülkemizde
giremeyecek olmaları karşısında ne yapacaklardır? “Bir
gazete edin… Gerçek bir gazete ama” talimatını nasıl
yerine getireceklerdir?
Bir eleştiri ile bitirelim. Cinsiyetlere eşit mesafeden
yaklaşan metnin aksine kız ajanlara daha az yer ayıran
çizimler ve mavi kapaktaki erkek ajan görseli bu kitapla öncelikle oğlanlar hedeflenmiş izlenimi veriyor. Aynı
şekilde bazı görevlerin gerektirdiği maddi imkânlar
ulaşılmak istenen okur grubunun orta ve üst sınıfla
sınırlı olduğunu düşündürüyor.
Dilin akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü
Bilgilerin güncelliği
Çeviri
www.redhouse.com.tr

/RedhouseYayinlari /RedhouseKidz

/RedhouseKidz
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Sen misin
kitabı yalayan!
Min bir mikrop. Min çok küçük,
hem de çok ve bu kitabın içinde!
Sen bilirsin tabii… İster bu kitabı yala, istersen hiç
fırçalama o dişlerini. Iyy! İstersen hiç yıkama o pis
ellerini de. Yıkanmayı sevmiyor musun? Hiç banyo yapma istersen, üstündeki şu deri, senin derin
sonuçta. Aynı tişörtünü günlerce giy, hiç değiştirme. Sana kalmış.
Tabii baştan söyleyeyim: kitabı eline aldığına göre
Min, Den, Rey ve Cek seni pek yalnız bırakmak
istemez. Biraz yakından bak, biraz daha… Gerçek
elektron mikroskobu görüntülerinin yer aldığı bu
kitapta onlarla yakından tanışabilirsin. Hatta tam
şu anda, diğer elindeki İyi Kitap’ın, tuttuğun bu
sayfasında bile, tam da gözlerinin üzerinde olduğu şu satırlarda rastlayabilirsin onlara. Dergiyi
eline almadan önce, ellerini yıkayıp yıkamadığını
nereden bilebilirim ki. Bir önceki cümlenin sonuna koyduğum o noktaya, 3.422.167 civarı mikrop
sığabilir. Bu derginin, hatta aşağıda kapağını
gördüğün kitabın içinde
bile yaşarlar. Çünkü bir
dergiyi ya da kitabı yıkayamazsın. İşte bu yüzden
rica ediyorum: Bu Kitabı
Yalama.

Bu Kitabı Yalama
Idan Ben-Barrak
Resimleyen: Julian Frost
Türkçeleştiren:
Mehmet Barış Albayrak
Uçanbalık Yayınları, 32 Sayfa

Yazan: Sima Özkan

fotoğraflarla Bu Kitabı Yalama grafik bir roman olarak da nitelendirilebilir.
Sağlığımızı olumsuz etkileyen koli basili ve mantar
gibi mikropların, bakterilerin hemen her yerde, bedenimizde nasıl barındıklarını, onlardan kurtulmanın da -tabii istersek- çok da zor olmadığını anlatan
interaktif bir kitap. Ellerimizi kitaptan hiç çekmiyoruz. Min ve arkadaşlarını kitabın oyununa dâhil
olarak kitaptan bedenimize, dişlerimize ve göbek
deliğimize taşıyoruz. Gerçek yaşam alanlarında
mikropların neler yaptığını, yaşamak için onların
da besine ihtiyaç duyduğunu, birbirlerinden
nasıl farklı hareket edip farklı göründüklerini
keşfediyoruz.
Gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük olan
mikroplar her yerde ve onlara merhaba demek için
mikroskobumuz yoksa, bu kitabımız var. İlk okuma
dönemindeki çocuklara beden temizliği, diş fırçalama ya da banyo alışkanlıkları kazandırmaya niyetlendiğimizde, kitaplardan yardım almak istesek hangisi
daha çok işe yarar? Didaktik mi matrak bir anlatı mı?
Neden fırçalayayım ki dişimi? Bak temiz! Temiz mi
ki? Fantastik! Mikroplar pisliğe bayılır ve onlar hiç
de fantastik yaratıklar değiller. Yakından bak, ne kadar da gerçekler.

Yetişkinler için de kendi
alanında kitaplar yazan,
ödüllü mikrobiyolog Idan
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Ben-Barak’ın yazdığı, aniBilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
masyonlarıyla da tanınan
Konunun işlenişi
Julian Frost’un resimlediÇizimlerin
ifade gücü
ği ve Linnea Rundgren’in
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
mikroskoptan çektiği
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Bu boşluk dolar mı?
Boşluk, bir kez değil defalarca okunabilecek,
çizimleri hatta sadece kapak tasarımıyla bile
üzerinde ailece uzun sohbetler yapılabilecek
bir başucu kitabı olmaya aday.
Yazan: Gökçe Gökçeer

Julia adlı küçük bir kızın iyileşme hikâyesi Boşluk… Anna Llenas, kısaca bu şekilde tanımlıyor
yazıp resimlediği kitabı.
Bazı kayıplar vardır, önemsizdir ve telafisi mümkündür. Mesela bir anda kalemimiz kırılabilir ya
da silgimizi kaybederiz… Olabilir! Bunlar bizi çok
kısa süreliğine çaresiz kılsa ya da üzse de bunun
için kahrolmayız ve içimizde bir boşluk oluşmaz.
Ama bazı kayıplar vardır ki… Açtıkları boşluk ne
yaparsanız yapın, dolmaz. Yoksa dolar mı?
Julia’nın gayet sıradan ama mutlu, sakin ve huzurlu hayatı bir anda tepetaklak oluyor. Ne yapacağını şaşıran Julia’nın içinde öyle bir boşluk
oluşuyor ki onu neyle kapatmaya kalksa olmuyor.
O boşluktan canavarlar mı girmiyor, rüzgârlar
mı esmiyor, neler oluyor
neler! Julia üzgün, her
büyük kayıp yaşayan
gibi… Boşluğu neyle
kapatacağını bulmaya
çalışırken hatalar da
yapıyor. Çok arayan, çok
kurcalayan, çok zorlayan
ve işleri akışına bırakamayan herkesin başına
gelenler geliyor onun da
Boşluk başına. Tehlikeli sularda
Anna Llenas
Türkçeleştiren: Sanem Öge yüzüyor bazen ve bazı
Nesin Yayınevi, 80 sayfa zamanlarda da yanlış

seçimler yapıyor. Bir gün, aramayı bırakıyor Julia.
İşte o andan itibaren, iyileşme süreci de başlıyor.
Tabii her iyileşme süreci gibi sancıyla başlıyor her
şey. Bir baş dönmesi ve yere düşme… Düşmeden
kalkamazsınız! Julia da düşünce kendine geliyor
ve boşluğunu, kendini sevmeye başlıyor. Arayışına
son verdiği anda boşluk küçülmeye başlıyor. Neyse
ki hiç kapanmıyor!
Ödüllü İspanyol yazar ve çizer Anna Llenas, kolaj
tekniğiyle oluşturduğu müthiş çizimleriyle ünlü.
Llenas, bu kitabıyla kayıplarla başa çıkabilme üzerine okuru düşündürmek istiyor. Hayatın beklenmedik kötü sürprizleri karşısında yılmak yerine mücadele etmek ve zorlukların üstesinden gelebilme
gücünü bulmakla ilgili şahane bir hikâyeye imza
atıyor. 5 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olacağını
düşünüyorum.
Nesin Yayınevinden çıkan Boşluk, bir kez değil defalarca okunabilecek, çizimleri hatta sadece kapak
tasarımıyla bile üzerinde ailece uzun sohbetler yapılabilecek bir başucu kitabı olmaya aday. Bu kitabı
Türkçe okumak ise ayrı keyif… Anna Llenas’ın diğer
kitaplarının da Türkçe olarak kitaplıklarımızda yer
alabilmesini dilemeden geçmeyeceğim.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi

Yıldızlara yazıp maceradan maceraya
koşacağın etkinlikler dünyasına girmek
ister misin? Maceradan maceraya
koşulacak etkinlikler ile Yıldızlara Yaz’da
yazıp çizerken eğlenmek çok kolay!

Yerebatan Sarnıcı’ndaki sınavı başarıyla
geçen Cem, Ayşe, Gizem ve Mert yeni
okulları Mitolojik Efsaneler Okulu’nda
onları Bergama’ya sürükleyecek büyük
bir gizemle karşı karşıya gelirler. Bu
macera kaçmaz!

Hamdullah Köseoğlu, küçük Ilgın ile
Yaramaz isimli kuşunun arasında
kurulan arkadaşlığı sıcak bir aile
hikâyesiyle anlatıyor…

Yavru penguen Paytak, Antarktika’daki
hayatının daha ilk günlerinde acı gerçekle
yüzleşir: Penguen ırkının geleceği tehlike
altındadır. Küresel ısınmanın zararlarını bir
de hayvanların ağzından dinleyelim!

Sevginin Gizli Tarifi
Habib Bektaş
Altın Kitaplar, 192 sayfa
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Sevgiyi ve dostluğu esas alan bir hikâye kurmuş yazar. Engellerin
olmadığı bir dünya düşlemiş; engelsiz bir arkadaşlığın, paylaşımın
olabileceğini gerçekçi bir biçimde ispat etmiş metinde.
Yazan: Deniz Poyraz

Sevgi bir İlkay Akkaya şarkısıdır, ilk dinleyişte dolanır dile. “Sevgi güzellik
ister / Güzellik emek ister...” diye başlar. Bir anda işleyiverir kalbe, mutlulukla doldurur insanın içini her kulağa değdiğinde... Sonra, Atıf Yılmaz
filmidir sevgi. Selvi Boylum Al Yazmalım’da bir tarif verilir seyirciye: “Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti...” Sevgi, devranın yüzü suyu
hürmetine döndüğü en evrensel duygudur belki de. İnsan ırk, dil, din, tür
gözetmeksizin yüreğinde serpilip büyüyeni bir başka varlığa aktarabilir,
hatta bunu kainatla paylaşma isteği ile dolabilir içi. Aksi de mümkün; kişi
iç dünyasını fırdolayı çitle çevirip kendini her türlü duygusal paylaşımdan
çekebilir. Immanuel Kant bir mektubunda, kendisine danışan bir kadına
şöyle der: “Sevgi, ister eş ister arkadaşlıkla dile gelmiş olsun, bir diğerinin
karakteri için aynı ortak değeri gerektirir, bu olmadan dayanıksız bir hâle
gelir.” Yani, evvela karakter meselesidir sevgi.
Habib Bektaş, geride bıraktığımız senenin son aylarında okur karşısına
çıkan ve Altın Kitaplar tarafından basılan Sevginin Gizli Tarifi adlı romanında, işte böyle bir temanın izinden gidiyor. Önce dostluğa, oradan daha
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yoğun bir paylaşıma evrilen bir ilişkinin çok boyutlu panoramasını çiziyor. Birtakım fiziki imkânsızlıkların gerçek duygular yaşamak adına engel
teşkil etmeyeceğini gösteriyor.
Sevginin Gizli Tarifi, bir İzmir hikâyesi. Olaylar
genellikle Bornova’da geçiyor. Roman bir yemek
yapma sahnesi ile açılıyor. Mutfakta, mesleğine
bakınca mimar bir baba var. Fakat mimarlık dışında her şeyi biliyor. Her şeyi bilmek, hiçbir şeye
tam manasıyla konsantre olamama hâlini getirir ya
hani, baba tam da böyle. Üstelik maymun iştahlı.
Mimarlıktan başka ne varsa, her boyaya boyanıp
çıkmış. Tutunamamış demeyelim de tutturamamış
bir adam. Başkahramanımız ve anlatıcımız Memo,
yemek yapan babasına yardımcı oluyor. Bu yakışıklı oğlanın on parmağında on marifet. Sağduyulu,
iyi yürekli. Genç yaşına rağmen türlü türlü, leziz
yemekler biliyor; daha da önemlisi, bunları kendi
kendine yapabiliyor. Baba, bir de evlerinin garajını
atölyeye çevirip yemek kursları vermeye başlıyor.
Unutmadan, mutfaktayken “baba” demek yok;
“usta” var!
Katılımcılar birer ikişer başvuruyor. Kursiyerlerden
bazısı “yumuşak yemekler yapalım,” diyor. Başka
biri “porsiyonlar büyük olsun,” istiyor. Tüm yaşananların ve ortaya çıkan benzersiz tariflerin kaydını tutmak da başkahramanımız Memo’ya kalıyor.
“Elinizde tuttuğunuz kitabın nasıl ortaya çıktığını
sezdiniz, değil mi?”
Zaman geçtikçe kursiyerler birbirlerini daha iyi
tanıyor. Bazen komik bezen şaşırtıcı sohbetler ediliyor; çoğu zaman da ortaya birbirinden leziz yemekler çıkıyor. Günlerden bir gün, Memo, katılımcılardan biri sayesinde Aysel adında bir kızla tanışıyor.
Aysel, bir su damlası gibi berrak, dünyalar güzeli
bir kız. Hem kendisiyle hem dünyamızla barışık.
Neden böyle diyoruz; Aysel yürüyemiyor, çünkü
engelli. Engelleri kim koyuyor bilinmez ama belden
aşağısını istediği gibi hareket ettiremediği kesin...
Hareketleri ne kadar kısıtlıysa yüreğinin derinliği,
zihninin merhalesi o kadar yüksek. Düşünceyle
yürüyor Aysel, beyin gücü her yere yetiyor. Ama
asıl derdi başka Aysel’in: Kalbinde çocukluğundan
kalma kocaman bir sızıyı taşıyor.
“Aşk engel tanımaz” klişesi, bu romanda gerçeğe
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dönüyor. Memo, Aysel’e sırılsıklam âşık oluyor. “Bir
görüşte âşık olur mu insan?” Memo pek insani bir
biçimde içsel çalkantılar, gelgitler yaşıyor. “Memo,
o kız hasta!” diyor iç ses, “bir partiye gitseniz dans
bile edemez o,” diyor aynı acımasızlıkla. Sınıfsal
farklılıklar da zorluyor Memo’nun genç yüreğini.
Aysel’in ailesi, Memo’nun bugüne dek hiç görmediği bir servetin sahibi... Her anlamda derin kontrast
var aralarında. Fakat zamanı paylaşmak, iki genci
daha da yakınlaştırıyor birbirine. Birtakım ailevi
sırlar da bölüşülüyor bu arada. Yıllar önce işlenen
bir suç, adım adım gündeme geliyor. Suç varsa
suçlu da olması gerekmez mi? Serüven bir yerden
sonra, ilgiyle takip ettiğimiz bir polisiye roman
hüviyetine bürünüyor.
Kitabın dil ve anlatımındaki edebî nitelikten bahsetmeden evvel, Habip Bektaş’ın yazarlık geçmişini hatırlatmak isterim. Yazar hem çocuklar hem
yetişkinler için yazıyor. Türkiye ve Almanya’da
birçok kitabı yayımlanmış. Belki de bu yüzden
eserlerinin hedef kitlesi için yaş ayrımı yapmak zor.
Okur yelpazesi geniş ve açık. Birçok saygın edebiyat ödülünün sahibi Bektaş’ın bir romanı sinemaya
uyarlanmış. Yazdığı oyunlar Almanya ve Türkiye’de sahnelenmiş. Bir romanı Yunancaya çevrilerek Atina’da da yayımlanmış.
Edebî olgunluğa ermiş bir yazarın metnini okurken
insan ister istemez kapılıp gidiyor. Dilin, imgelerin
ve deyimlerin yerli yerinde kullanımı, kurgusal birtakım aksaklıkları ve okura belki de zorlama gelecek yanları unutturuyor. Kahramanların psikolojik
derinliği oldukça başarılı yansıtılmış metne. Sadece başkahramanlar değil, onların çevresi ve ailesi
de yüzeyde kalmayan bir perspektifle işlenmiş.
Sonuç olarak, sevgiyi ve dostluğu esas alan bir
hikâye kurmuş yazar. Engellerin olmadığı bir dünya düşlemiş; engelsiz bir arkadaşlığın, paylaşımın
olabileceğini gerçekçi bir biçimde ispat etmiş metinde. Sevginin Gizli Tarifi, önyargısız bir dünya
için gerekli. Üstelik çok da lezzetli!
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Redaksiyonun titizliği
Grafik Tasarım ve baskı kalitesi

Vahşi kitabın
izinde
bilinmeyene
yolculuk
Yazan: Nilay Kaya

Vahşi Kitap
Juan Villoro
Resimleyen: Gabriel Martinez Meave
Türkçeleştiren: Bülent Kale
Can Çocuk, 272 sayfa
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Çok okumak değil iyi okumak
değil midir esas olan?

Hiç kitapların da bizler gibi nefes alıp verdiğini, içlerinde iyilerinin de kötülerinin de olduğunu, biz onları nasıl arayıp buluyorsak onların da okunmak istediklerinde bizi arayıp bulduklarını ya da tersinden, bazen okunmak istenmeyeceklerini ve saklandıklarını, bizler nasıl ideal kitabın peşindeysek onların da birer
ideal okuyucu aradıklarını düşündünüz mü? Her kitabın bir ruhunun olduğunu
hayal edelim, o zaman herhangi bir kütüphane, dev bir ruhhâne hâline gelir.
Her ruh kendi ruh eşini arar. O yüzden bazı kitaplar alelade değil, kendilerini
anlayan okuyucular arayışındadır. Bir kütüphanenin rafında, bir köşede, sessiz
sedasız uyuklayan bir kitap düşünelim şimdi de… Yıllardır oradadır ama henüz
onu kimse okumamıştır. Hiç okunmadıysa onu yine de bir kitap olarak sayabilir
miyiz? Yoksa kitap olarak varlığının tescil edilmesi için okunması mı gerekir?
Belki de okunmak istemiyordur, kim bilir...
Meksikalı yazar Juan Villoro’nun, Türkçeye Bülent Kale tarafından kazandırılan
Vahşi Kitap adlı romanı, bizlere kitaplar, varoluşları ve evleri olan kütüphaneler
hakkında akla hayale gelmeyecek, zihin açıcı sorular soruyor. Bizleri İskenderiye, Babil, Hogwarts ayarında birbirinden meşhur kütüphanelerden birisiyle
tanıştırıyor ve elbette o kütüphanenin meftunları, o kütüphanenin içinde kay-
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bolmaya hevesli birbirinden ilginç kahramanları ile.
Artık bir yetişkin olan hikâyemizin
kahramanı Juan, on üç yaşında geçirdiği yaz tatilini bize anlatıyor. Patates
püresi kokusuyla başlıyor hikâye.
Bazı kokular bizleri anılara, yeniden
yazılan ya da keşfedilen hikâyelere götürür. Anlıyoruz ki Juan ne
zaman evde patates püresi kokusu
duysa annesinin canı bir şeye
sıkılmıştır ve evde bazı şeyler
yolunda gitmiyordur. Juan, tam
da yaz tatiline giriyor olmanın
coşkusunu yaşıyorken, patates püresi hayra alâmet değildir. Nitekim
çok geçmeden annesiyle babasının
boşanmaya karar verdiğini öğrenir.
Kendi deyişiyle, “o zamanlar boşanmak henüz moda olmadığı için” sık
karşılaşılmayan bu durum onu hazırlıksız
yakalar. Üstelik bu sebeple o ve kız kardeşi
Carmen, yaz tatilini aileleriyle değil de farklı
yerlerde geçirmek zorundadır. Tatilin getireceği
teselliden de mahrum kalacaklardır. Hayatta bazen
hayaller kurar, uykuya daldığınızda tatlı rüyalar
görürsünüz. Bazen de uyku insana kâbuslar getirir.
Tıpkı bu süreçte Juan’a olduğu gibi. Juan’ın kızkardeşi Carmen, yaz tatilini en yakın arkadaşının evinde
geçireceği için “şanslıdır”. Oysa Juan, uzun zamandır görmediği, şehrin eski kısmında sadece kitaplarla
kaplı eski bir evde yalnız yaşayan ve Juan’ın “biraz
çatlak” bulduğu Tito Dayı’sında kalmak zorundadır.
Hayallerin yerini hafiften kâbusların devraldığı bu
dönem, Juan’ın hayatında belirleyici ve unutulmaz
olacaktır.
“Bazı ayrıntılar yaşanır da hikâyeleri daha da sahici
yapar.” Juan bu hikâyeleme gücünün farkında
olarak bize başından geçenleri en can alıcı detaylarıyla anlatıyor, gerçek kılıyor: Tito Dayı’sının odalar
dolusu kitaplarının nasıl labirentler oluşturduğunu,
evdeki kedilerin huylarını, kütüphanelerin rutubetli
kokusunu, yardımcı hanım Eufrosia’nın yaptığı türlü
yemekleri… Bu arada bu evde yapılan yemeklerin de
hayli kendine özgü olduğunun altını çizelim. Homeros omleti, Aristofanes yulaf ezmesi, Binbir Gece
pastaları, Dante’nin cehenneminde flambe edilmiş

| 33

krep gibi isimleri olan bu değişik tatlar, sadece birer
isimden ibaret değiller, gerçekten de hikâyelerden
yemeğe dönüşmüşler. Örneğin Homeros omletini,
ozanın kör olduğunu unutmadan, ona saygı niyetiyle
gözleri kapalı yapmak gerekiyor.
Juan, sadece Tito Dayı’sının değil, bu evdeki kitapların da bir benzerinin olmadığını kısa zamanda anlıyor. O zamana kadar kitap okumaya ancak televizyon izlemek kadar meyleden Juan, dayısının ve bu
egzantrik kitapları sayesinde bir prinseps continuum
olduğunu keşfediyor. Prinseps continuum okuyucular, okuma tutkusunun büyüdükçe giderek arttığı,
okurken aldığı keyiften kulakları ısınan okuyuculara
deniyor. Dayısı, Juan’ın özel bir okuyucu olduğunu
bildiği için, onu kendisiyle birlikte labirent kütüphanesinde yıllardır kendini bir gösterip bir kaybolan
Vahşi Kitap’ı bulma serüvenine sürüklüyor. Çünkü
Vahşi Kitap’ın bulunması için onu iyi okuyacak,
anlayacak okuyucuya ihtiyacı vardır. Sayfalarında
kendini görecek, zihnini eşsiz bir şekilde işletecek, o
kitabın beyaz sayfalarını kendisinin dolduracağı bir
okuyucuya. Ve Vahşi Kitap da aslında bütün kitaplar
gibi seni okumak istemektedir.
Juan, dayısının labirent kütüphanesinde, tıpkı bir
şövalyenin Kutsal Kâse’yi arayış yolculuğuna çıkması gibi, Vahşi Kitap yolculuğuna çıkıyor. Zaman
zaman kayboluyor, tıpkı bir şövalyenin bir leydiye
âşık oluşu gibi o da âşık oluyor, tökezliyor, yeniden
ayağa kalkıyor, kusurlarını görüyor, onları kabullenmeyi öğreniyor, kendisiyle ve ailesiyle yeniden ilişki kuruyor. Bu yolculukta karşısına kötü kitaplar da
çıkıyor. Dayısı onları şöyle tanımlıyor: “Hayır, ben
zarar veren ve başka kitaplara da saldıran kitapları
kastediyorum. Onları tanımak kolay değildir çünkü
hilebazlardır, asıl niyetlerini saklarlar. Eğer onları
okursan sana güzel görünebilirler ama aslında sana
başka kitapların söylediklerini unuttururlar. Büyük
okurlar buna kanmaz ama bazen onlar bile bu unutuştan ve kötü niyetlerden yayılan zehri kabul eder.”
Çok okumak değil iyi okumak değil midir esas
olan?
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Tahtının peşinde
bir kedi kral
Siyah tüyleri pırıl pırıl parlayan, sevimli
ancak mağrur, sanki biraz da mağdur
bir kedi. Öyle, çünkü o, ülkesinden
kaçırılmış bir prens. Dahası sessiz büyüyle
büyülenmiş ve büyünün çözülmesi iki
ufaklığın becerisine kalmış.

Kediler Kralı Karbonel
Barbara Sleigh
Türkçeleştiren: Mine Akverdi Denktaş
Doğan Egmont, 348 sayfa
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Yazan: Emel Altay

Rosemary 10 yaşında akıllı, neşeli ve meraklı bir çocuk. Terzilik yapan annesiyle küçük bir evde, biraz geçim sıkıntısıyla yaşasalar da oldukça mutlular.
Annesi gece gündüz dikiş dikerken Rosemary de ona ev işlerinde yardım
ediyor. Hikâyemiz okulların tatile girmesiyle başlıyor. Aynı anda annesi de
büyük bir dikiş işi aldığını ancak bunun için çok zengin müşterisinin evinde çalışacağını söylüyor. Gündüzleri yalnız kalacak Rosemary, vaktini nasıl
geçireceğini düşünürken mucizeler birbiri ardına gerçekleşerek ufaklığın
hayatını çok eğlenceli bir maceraya dönüştürüyor. Önce emekli bir cadı, Rosemary’e artık kullanmayacağı, çok da eskimiş (birkaç tel çalısı kalmış) uçan
süpürgesini satıyor. Dahası yaşlı büyücü artık sihir işlerinden öyle yorulmuş
olmalı ki yıllar önce büyülediği kara kediyi de az bir ücretle kahramanımıza
veriyor. İşte kitaba adını veren Kediler Kralı Karbonel’le Rosemary’nin ve
bizlerin tanışması böyle oluyor.
KAÇIRILMIŞ PRENS KARBONEL, TAHTINA KAVUŞMANIN PEŞİNDE
Karbonel, 7 yıl önce henüz bebek bir kediyken kral babasının sarayından
yaşlı büyücü tarafından kaçırılmış bir prens. O günden beri de sarayına dönmenin yollarını arıyor. Büyücü, Karbonel’in kaçmaması için ona sessiz büyü
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yapmış. Bahtsız kediler prensinin dediğine göre
sessiz büyü en zor bozulan büyüymüş, çünkü büyü
anını birebir tekrar canlandırmak gerekiyormuş ve
bu yetmezmiş gibi o an söylenenlerin de aynı şekilde
tekrarlanması lazımmış. Adı üzerinde büyü sessizce
yapıldığı için bu büyüyü bozmak çok daha çetrefilli,
hatta belki de imkânsız. Ama bizim akıllı Rosemary
ve annesinin çalışmaya gittiği eve yaptığı ziyarette tanışıp arkadaş olduğu John için bu işler çocuk
oyuncağı.
EKİP PRENSİ KURTARMAK İÇİN BİR ARAYA
GELİYOR
Rosemary ve John gibi hayal gücü geniş, zekâları
gelişmiş ve iyi kalpli çocukların elinden bir şey
kurtulmaz. Sessiz büyüyü bozup Karbonel’i hakkı
olan tahta oturtmaya kararlı olan çocuklar, gereken
ortamı yeniden canlandırmak için büyük maceralara
atılıyorlar. Tabii yıllarca büyücü kadının elinde kala
kala sihir yapmanın sırlarını öğrenmiş olan Karbonel’in rehberliğinde… Söylemeyi unuttuk; Karbonel
konuşabiliyor. Sadece duymak için uçan çalı süpürgesinin sapına dokunuyor olmak gerek. Bu kadar
basit. Bir kedinin konuşması büyüklerin dünyası için
şok edici olabilir ama çocukların dünyayı ve canlıları kalıba sokmaya çalışmayan esnek beyinleri için
sadece biraz acayip… Rosemary’nin ağzından söylersek; “Başlarda biraz sinir bozucu oluyor ama insan
sonradan alışıyor. Ama büyüklerin alışması daha zor
olsa gerek!”
UÇAN SÜPÜRGE, BÜYÜ KAZANI, BÜYÜ SÖZLERİ
VE SİHİRLİ ŞAPKA!
Ülkesinden ve tahtından kaçırılmış prens Karbonel’i
sessiz büyüden kurtarmak için dört şey gerekiyor:
Uçan süpürge, büyünün yapıldığı kazan, cadının
sihirli şapkası ve büyü yapılırken söylenen sözler.
Rosemary, John ve Karbonel yaşadıkları şehrin altını
üstüne getirerek, türlü maceraların sonunda gerekli
malzemeleri bir araya getiriyorlar. Bu çabalarında
karşılarına iyi ve anlayışlı insanların çıkması ise en
büyük şansları oluyor. Tabii onlar da aramaları sırasında istemeden zarar verdikleri insanlara mutlaka
yardım etmenin çaresini buluyorlar. Karşılarına kimi
müşkül durumlardan kurtulmak için yardıma ihtiyacı olan insanlar da çıkıyor. Bu iki iyi kalpli çocuk,
asil ve mağdur kedi prens Karbonel’in de yardımıyla,
artık yavaş yavaş aşina oldukları büyüleri insanlara
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yardım etmek için kullanmaktan da çekinmiyorlar.
Kitap ilginç maceralarla sona doğru ilerlerken yardım etmenin, yalan söylememenin, adil olmanın ve
paylaşmanın erdemleri de küçük okurlara alt metin
olarak iletilmiş oluyor.
KEDİLER ÜLKESİNDE KANUN GECESİ
Kediler Kralı Karbonel, düğümler yavaş yavaş çözüme ulaştıkça bizleri heyecanlı sona yaklaştırıyor. Bu
son; Karbonel’in haksız bir şekilde kaybettiği tahtına
geri döneceği gece olan, Karbonel’in ülkesinin tüm
kedilerinin Belediye Binası çatısında toplandığı
Kanun Gecesi… Karbonel o gece kendisini bağlayan
büyüden arınmış olarak halkının karşısına geçip
tahtını zorla ele geçiren Sarmal’dan almayı planlıyor.
Tepede dolunay varken gerçekleşen bu görkemli
gece, kitabın finalini oluşturduğu için sürprizi bozmayacağız. Ama orada sevimli dostlarımız Rosemary
ve John’un da hazır bulunduğunu ve oldukça maceralı bir gece yaşandığını söyleyelim.
CİDDİ İŞLER DE ÇOCUKÇA BİR HAYAL
GÜCÜYLE ÇÖZÜLEBİLİR
Doğan Egmont’tan çıkan Kediler Kralı Karbonel’in
yazarı Barbara Sleigh, çocukların merakını diri tutacak, kolayca takip edebilecekleri ve “iyi çocuklar”
olmanın ipuçlarını taşıyan keyifli bir hikâye kurmuş. Belki birkaç yerde düğümlerin çok kolay çözüldüğü düşünülebilir ancak yaş grubu için özellikle kedi
Karbonel’in kendindne emin, mağrur
karakteri ve Rosemary ile John’un
yetişkinler dünyasında düş güçlerini kaybetmeden de önemli
işler başarabileceklerine dair
inançları öğretici ve keyifli olacaktır. Kitap için kapak tasarımı,
büyük puntolarla hazırlanması ve
her bölümün başındaki küçük çizimleriyle başarılı bir baskı diyebiliriz. Sadece redaksiyonda gözden
kaçan birkaç cümle, okurken ritmi
düşürebiliyor.
Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

ilk okuma KITAPLIGI
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Bay Kaplan Yabana Çıkıyor
Kitapta resimlemelerden söz baloncuklarına, çok zekice
kurgulanmış bir sistem göze çarpıyor. Şehre ve orada
yaşayanlara hâkim olan gri-kahve tonlarının aksine,
Bay Kaplan’ın turunculuğunda yaşam var.
Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

Peter Brown, Bay Kaplan Yabana Çıkıyor adlı
eseriyle “2013 Amazon En İyi Çocuk Kitabı”, “Publishers Weekly Yılın En İyi Kitabı”, “Kirkus Yılın
En İyi Kitabı” ödüllerine layık görülmüş. Kendisi, aynı zamanda “Caldecott Ödülü”, “New York
Times En İyi Resimli Kitap Ödülü” gibi birçok
önemli ödülü elinde bulunduran bir yazar ve çizer.
Ancak ona verilen nişanları bir kenara bırakalım.
Çünkü bu kitap yabana kaçan bir kaplan hakkında
ve yabanda ne ödül ne de nişan bulunur.
Kitapta, ana karakter olan Bay Kaplan, herkesin
aksine işlerin gidişatından memnun değil. Yaşadığı çevrenin düzenine karşın o yabani olmak
istiyor. İçinde olduğu habitatı benimseyemiyor.
Tekrar dört ayağının üzerine düşünce ve giderek
çılgınlaşmaya başlayınca arkadaşlarının artık ona
karşı sabrı kalmıyor. İşte o zaman Bay Kaplan yabana çıkıyor, ta ki yalnız
kaldığını fark edene ve
arkadaşlarını, şehri, evini
özlediğini anlayana kadar. Böylece Bay Kaplan
dönmeye karar veriyor.
Döndüğünde ise onu büyük bir sürpriz bekliyor:
Şehirde de işler değişmeBay Kaplan Yabana Çıkıyor ye başlamış!

Peter Brown
Türkçeleştiren: Sevin Okyay Kitapta değişimin, Bay
Hep Kitap, 44 sayfa Kaplan’ın kendini diğer-

lerine kabul ettirme çabası sonucunda gerçekleşmemesi ve kendi istediği yaşama hâlini çevresine
mutlak olarak dayatmaması, üzerinde muhakkak
düşünmemiz gereken olgular. Çünkü bazen dönüşüm, Bay Kaplan Yabana Çıkıyor hikâyesinde olduğu gibi tam da değişimi isteyenin gidişi sayesinde,
onun yokluğunda ve hepsini bilmediğimiz dinamikler neticesinde gerçekleşir. Bazen bir fikir her
şeyi başlatmaya yeter.
Kitapta resimlemelerden söz baloncuklarına, çok
zekice kurgulanmış bir sistem göze çarpıyor. Şehre
ve orada yaşayanlara hâkim olan gri-kahve tonlarının aksine, Bay Kaplan’ın turunculuğunda yaşam var.
Yukarı doğru ilerleyen hatlarla kuralları ve düzeni
gösteren çizer; asla iç içe geçmeyen, birbirine karışmayan bir teknikle kaplanın yaşadığı can sıkıntısını
ve hikâye karakterlerinin ilişkilerindeki mesafeyi
derinden hissetmemizi sağlamış. Kullandığı tekrar
formlar, kendini tekrara düşmeyen tam tersine hikâyenin özünü güçlendiren sütunlara dönüşmüş.
Değerli çevirmen Sevin Okyay’ın Türkçeleştirdiği
Bay Kaplan Yabana Çıkıyor, güçlü çizimleriyle öne
çıkan bir kendini bulma hikâyesi.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi

Yazan: Olcay Mağden Ünal

ilk okuma KITAPLIGI

Ejderha var
seversen...
Bu prenses bildiğiniz prenseslere benzemez!
Anna Kemp ve Sara Ogilvie ikilisinden Gergedanlar Krep Yemez, Köpekler Bale Yapmaz ve
Cesur Şövalye Sör Yeşil Benek’in ardından muhteşem bir kitap daha Türkçeleştirildi: Prensesler
Uslu Durmaz! Adıyla sanıyla iddialı bir eser. Sara
Ogilvie’nin esprili çizimleri, Anna Kemp’in ezber
bozan hikâyeleriyle bir araya gelince yine ortaya
en ince detayların bile çok şey anlattığı bir kitap
çıkıvermiş. Dayatma masalların beyaz atlı prenslerinden, süslü laflarla pazarlanıp alttan alta zihinlerimize sokuşturulan uydurma ahlak kurallarından
ve de üstüne ülkenin gündem oyunlarında kadının
dillere sakız edilen ve ona yakıştırılan davranış
kodlarından içiniz bulandıysa bu kitap size ilaç
gibi gelecektir.
Prensesler Uslu Durmaz’ın kahramanı adından da
anlaşılacağı gibi bir prenses. Ancak öyle çıtkırıldım değil de eli yoyolu, ayağı lastik pabuçlu; biraz
da dağınık, azıcık da pejmürde. Tam sıkıntıdan
patlayacakken beklediği olur ve prensi ayağına
gelir. Anlattığına göre onu hapsolduğu kuleden
kurtarmak için türlü badire atlatmıştır bu heybetli
şövalye. Bizim kız biraz
sabırsız çıkıp, prensin
kendisini öpmesini beklemeden atılıverir bu
yiğidin dudaklarına. Birlikte prensin atına atlayıp
uçarcasına yola koyulurlar. Ama yolun sonunda
Prensesler Uslu Durmaz! prenses yeni bir kulede
Anna Kemp bulur kendini. Süslü kıyaResimleyen: Sara Ogilvie
Türkçeleştiren: Sima Özkan fetler, türlü ayakkabılar,
Beta Kids, 32 sayfa çeşit çeşit şapkalar. Ama

hani kuşanılacak kılıçlar, koşulacak atlar? Eh prens
ne yapsın, işin doğası bu; prensesler şatoya, prensler orduya. Prenses yine bulur kendini bir kulenin
damında. Ancak uzakta gözüne allı pullu bir ejderha
çarpar, yüreklere korku salan, etrafa dehşet saçan.
Prenses alır ejderhayı karşısına, koyar bir bardak çay,
birlikte yaparlar bir plan. Ne de olsa ortada alaşağı
edilecek sıkıcı mı sıkıcı bir prens vardır ve bir de
önlerinde bu ikiliyi bekleyen sayısız macera.
İçeriği, çizimleri, her sayfasının her köşesinde gözden kaçırılması mümkün olmayan detayları ve edindiği derdiyle tek kelimeyle harika bir kitap. Cesur Şövalye Sör Yeşil Benek kitabını okuyanlar esas kızımız
prensesle onun sıkı dostu ejderhayı hâlihazırda tanıyorlardır, işte orada hayran kaldığımız o ikili aslında
bu kitapta tanışıyorlar. Aslında kitaplar orijinal yayınevinin basım tarihine göre yayımlanmış olsalardı
biz gariban Türkler de aynı sırayla okuyabilirdik,
ancak kitapların farklı yayınevlerinden çıkması sebebiyle böyle bir karışıklık olmuş. Bir de kitabın Türkçe
çevirisindeki kafiyelere biraz daha dikkat edilseymiş
ortaya çok daha güzel bir eser çıkabilirmiş. Amazon
üzerinden kitabın orijinal dilindeki bir iki sayfası incelenirse ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır.
Çocuk kitaplarındaki, özellikle de küçük yaşa hitap
eden çocuk kitaplarındaki çevirinin niteliğinin en az
dile kazandırılan kitabınki kadar mühim olduğunu
hiçbir zaman unutmamak gerekir.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Çevirinin niteliği
Redaksiyonun titizliği
Baskı kalitesi

sahaf dükkâni
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Transfer Ahmet
“Ya ya ya, şa şa şa
Ataryemez çok yaşa.”
Yazan: Doğan Gündüz

Ataryemez, Erenköy tren istasyonu arkasındaki
yoksul mahalle çocuklarının kurduğu bir futbol
takımıdır. Yeri kireçle çizilmiş sahaları, kalelerinde
direkleri, sırtlarında formaları, ayaklarında futbol
ayakkabıları olmasa da oynadıkları bütün maçları
kazanırlar. Onlarda olmayan her şeye sahip yazlıkçı
çocukların takımı Papatyaspor’un kötü oyunlarını
görünce övünseler de gıcır gıcır kramponlarına
imrenmekten kendilerini alamazlar.

ayakkabılarla oynayan Kaptan Ahmet’indir. Papatyaspor’un kaptanı Ercan birkaç gün sonra Suadiye’li çocuklarla yapacağı maçı kazabilmek için
Ahmet’e kendi takımlarına transfer olmasını teklif
eder: Transfer ücreti olarak bir çift ayakkabı, forma,
don, çorap, on lira da transfer parası vereceklerdir.
Ahmet’in aklını çelen futbol ayakkabıları olur, teklifi hiç düşünmeden kabul eder. Ancak bu davranışı
takım arkadaşlarıyla arasını açar.

Ataryemez, Papatyaspor ile yaptığı ilk maçı 8-0
kazanır. Bu galibiyette en büyük pay eski lastik

Transfer Ahmet (1969), Fikret Arıt’ın (d.1918- ö.1989)
yazdığı çocuk romanlarının üçüncüsüdür. Bundan

Hep Bu Topraklar İçin • Fikret Arıt • Baha Matbaası, İstanbul, 1961 • 107 sayfa
Küçük Fedailer • Fikret Arıt • Türkiye Yayınları, 1962 • 77 sayfa
Garip • Fikret Arıt • Baha Matbaası, İstanbul, 1966 • 62 sayfa
Transfer Ahmet • Fikret Arıt • Yalçın Ofset, İstanbul, 1969 • 84 sayfa
Transfer Ahmet • Fikret Arıt • Milliyet Çocuk Kitapları Dizisi 42, İstanbul, 1972 • 286 sayfa
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önce Garip (1966), Garip’ten önce de Küçük Fedailer (1962) yayımlanmıştır. Yazarın 1961’de çıkan Hep
Bu Topraklar İçin romanı ise Küçük Fedailer adlı
çocuk romanının habercisidir.
Hep Bu Topraklar İçin, Marmara takımadalarından
Kapıdağ ile Tekirdağ arasında kalan adalar topluluğunda yaşayan Rum ve Türk komşuların Kurtuluş
Savaşı sırasında birbirlerine düşman hâle gelişlerini
anlatır. Burada yazar resmi tarihin yörüngesinden
çıkmadan romanını kurgular. Anlatım didaktik
hatta propagandisttir. Yazar hikâyesine gerçeklik
duygusu verebilmek için, anlatısında önemli tarihleri ve ada sakinlerinin demografik dağılımlarını bir
roman değil de tarih yazısı yazıyormuşçasına bizzat
aktarır.
Yazarın ilk çocuk romanı olan Küçük Fedailer ise
kurgu, anlatım, tema olarak Hep Bu Topraklar
İçin’in çocuk versiyonu gibidir. Ama bu kez düşmanla iş birliği yapan Rumların yerini Ermeniler
alır. Konunun geçtiği yer de Marmara takımadaları
değil Antep’tir. Dönem yine Kurtuluş Savaşı yıllarıdır. Yazar kitabın önsözünde ve romanın içinde yine
yer yer romanına temel aldığı tarihi bilgileri araya
girerek verir.
Romanın kahramanları on bir ve on üç yaşlarındaki
Mehmet ile İsmail, şehirlerini kuşatan Fransızlara
karşı savaşır. Komutanları onlardan “Antep’te durumun çok kötü” olduğunu bildiren bir mektubu
yardım çağırmak için kolordu komutanına götürmelerini ister. Bu zorlu görevde Fransız kuşatmasını aşmaları gerekir. “Kanım millete helal olsun”
diyerek “millet uğruna” yola çıkan iki arkadaş
kısa sürede yakalanır.
Serbest bırakılmalarının ardından Fransız
askerlerinin yaylım
ateşi altında kalırlar.
Kurşun yağmurunda
İsmail ölür, bacağından
yaralanan Mehmet ise
Amerikan hastanesinde
açar gözünü. Tedavisi
sırasında yabancı doktor Mehmet’e ne kadar
sevecen yaklaşırsa
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Ermeni hastabakıcılar da o kadar kötü davranır.
Mehmet Fransızlarla iş birliği içindeki Ermenilere
öfkelidir. Kangren olan bacağı kesilmesine rağmen
aklı bir an önce cepheye dönmekte, İsmail’in öcünü
almaktadır.
Mehmet iyileşince bir Fransız çavuşuyla değişim
yapılarak Türk kesimine geçer. Çarpışmak için yeniden mavzerini kuşanıp koltuk değnekleriyle sipere ilerler. Yolu üzerindeki bir arsada savaş oyunu
oynayan ve ellerindeki taşları silahla ateş eder gibi
Ermeni mahallesine doğru fırlatan çocuklar vardır.
Bu sahne ile roman biter.
Yazarın ikinci çocuk romanı Garip, on iki yaşındaki Ateş’in yaralı, yavru bir sokak köpeğini, Garip’i,
sahiplenme, ailesine kabul ettirebilme hikâyesidir.
Olay herkesin birbirini tanıdığı, çocukların sokakta oynadığı, evlerin avlularında meyve ağaçlarının, bir köşesinde de kümeslerin olduğu Üsküdar
Selimiye’deki bir mahallede geçer. Evin en yaşlısı
babaanne, Ateş’in tüm ısrarlarına rağmen köpeği
sahiplenmek istemez. Garip, bir gece tavukları
çalmak için kümese giren hırsızları kovalayınca
önce babaannenin güvenini, kısa bir süre sonra da
bahçe içine kurulan bir kulübede yaşama hakkını
kazanır.
Garip romanında hayvan hastanesi, hayvan bakımı
ve kuduz konularındaki bilgiler didaktik bir şekilde
aktarılır. Yine de çocuklar arası diyalogların sahiciliği, hikâyenin geçtiği yerlerin gerçek mekanlar
olması, Ateş’in yavru bir köpeği korumak, kurtarmak için sarf ettiği çabanın içtenliği kitabı, yazarın
ilk çocuk romanına göre daha iyi bir noktaya taşır.
1972’de Milliyet Çocuk Kitapları Dizisi’nden, Garip
ve yedi ilave öyküyle bir arada yeniden yayımlanan
Transfer Ahmet dostluğun, arkadaşlığın, dayanışmanın, paylaşımın güzelliğinin vurgulandığı, iyi kotarılmış çocuk romanı örneklerinden biridir. Romanın
en büyük kusuru doğru, dürüst, güvenilir davranışların bir erkek meziyeti olarak ifade edilmesidir.
Kitabın dili sade, anlatımı akıcı, hikâyesi güçlüdür.
Bu güç de yazarın Küçük Fedailer ya da Hep Bu
Topraklar İçin romanlarındaki yaklaşımının aksine
hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocukların yüreklerine seslenebilmesinden kaynaklanmaktadır.
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Hazırlayan: Fuat Altay

Ö DÜL LÜ BUL MA CA !
Bulmacamızı tamamlayıp alttaki harf dizisini doldurduğunuzda, aradığımız anahtar kelimelere
ulaşacaksınız. Çözümü bulan ve iyikitap@tudem.com adresine 25 Nisan 2018 tarihine kadar
gönderenler arasında yapacağımız çekiliş sonucuna göre, kazanan bir okurumuza Tudem
Kitabevlerinde istediği şekilde kullanabileceği 100 TL. değerinde hediye çeki armağan edeceğiz.
İyi eğlenceler!

Geçtiğimiz haftanın çözümü ve kazananı:
SOLDAN SAĞA
1 Mart ayında, Tüyap Kitap Fuarı’nın düzenlendiği şehir.
İyi Kitap’ın geçen sayısında yayımladığımız bulmacayı
2 Kermani’nin Reçel Kavanozu’nu açmak için çabalayan
tamamlayan okurlarımız, “MUSTAFA DELİOĞLU RESSAM”
çözümüne ulaştılar. Doğru yanıtı bulan okuyucularımız
kahramanı.
arasında yaptığımız çekilişte ise sayın Sinem Yasan, Tudem
3 Zeytine, elmaya ve incire güzelleme yazan yazarımız.
Kitabevlerinde kullanmak üzere 100 TL. değerinde hediye
4 Tudem Edebiyat Ödülleri bu yıl kaçıncı kez
çeki kazandı.
düzenlenecek?
5 Masal İçinde Masal’ın yazarı, Gianni …….
20
6 Cahit Zarifoğlu’ndan: Motorlu …….
16
7 Ekim ayında kaybettiğimiz illüstrasyon profesörü
E
12
15
çizerimiz.
G
17
8 Küçük Hafiyeler ……. ve Dedektifler, Erich Kastner’in
R
Ö
1
2
eseri.
P
YUKARIDAN AŞAĞI
14
B
9 Bay ……. Buk ve Ejder, Zeynep Sevde’nin resimli kitabı.
18
K
F
10 İyi Kitap kaç yaşında?
3
11 İçinde olduğumuz ayın ilk günü sıklıkla yapılan davranış.
C
N
12 Dilimizde “çatışan” iki harf.
13 Şehir Yaşamı ve Diğer Şeyler’in yazarı ve çizeri.
14 Enver Ercan’ın uzun yıllar genel yayın yönetmenliğini
i
üstlendiği edebi dergi.
15 Miyase Sertbarut’un yazdığı “Kapiland” serisinin
son kitabı.
10
16 Adını Isparta’nın bir ilçesinden alan yazarımız.
M
4
19
17 ISO tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile
D
A
O
5
yürürlüğe giren kitap numaralandırma sistemi.
18 Dünya edebiyat tarihinin en büyük halk
9
11
13
H
J
kahramanlarından biri.
6
19 Masal Masal İçinde’nin yazarı, ……. Ümit
S
7
20 Kimler Dans Edemez?
L
21 Çizgi Roman Senaryosu’nun yaratıcısı Ümit …….
Ç
I
Ğ
8
Açıklama: Bulmaca tamamlandığında, turuncu
renk zemin içinde kalan harfleri, alfabetik sıraya göre
dizdiğinizde aradığımız yanıta ulaşacaksınız.
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İngiliz yazar ve çizer
David McKee’nin,
onlarca farklı dile
çevrilerek sayısız
okurla buluşan resimli
kitabı Dişe Diş,
şimdi Türkçede.

“ David McKee’nin
yeteneği dudak
uçuklatacak cinsten. “
School Librarian
“ Küçük çocuklar için
düşünmeye sevk eden
bir eser... hoşgörü
konusunda ders
niteliğinde. ”
NPhA News

Dişe Diş, vurucu metni ve yalın çizgileriyle
çocukların önyargı, farklılıklar, hoşgörü ve barış
üzerine okuyabilecekleri en güzel kitaplardan biri.

