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MERHABA ,

“Erken yaşlardan itibaren okumayı alışkanlık hâline getiren çocukların,
sonraki yıllarda daha yaratıcı olduklarına ve sorunlar karşısında
hayal gücünü kullanarak daha kolay çözüm üretebileceklerine
inanıyorum. Ben çocukluğumuzun, hayatımızın en güzel ve en önemli
aşamalarından biri olduğuna inanıyorum. Bu aşama, gelecekteki yaşam
için çok önemlidir. Çünkü her mutlu çocukluk, belki de değil, mutlaka
mutlu bir hayat yaşamanın ön koşuludur. Yetişkinlikte karşılaştığımız
ve çözüm bulamadığımız pek çok sorunun kökeninde, çoğunlukla
yetişme döneminde yaşadığımız adaletsiz ve kötü deneyimlerin izleri
bulunmaktadır. Ben, iyi çocuk edebiyatı yazarlarının, çocukları olumlu
etkilemek için Tanrı tarafından gönderilmiş birer hediye olduğunu
düşünüyorum.”
Bu sözler, yakın zamanda yitirdiğimiz Avusturyalı çocuk ve gençlik
kitapları yazarı Christine Nöstlinger’e ait. O, kendi sözlerini referans
alırsak, çocuklara Tanrı tarafından gönderilmiş en güzel hediyelerden
biri. Eserleri nice mutlu çocukluğun anahtarı olmaya devam edecek...
***
Sıcak yaz günleri geride kalırken keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz
bir dergiyle karşınızdayız. Sherlock Holmes’ten Cingöz Recai’ye polisiye
öykülerin dünyasına dalacağımız; Oscar Wilde’a selam verip Sempé’de
soluklanacağımız, yeni yayın yılının bu ilk sayısının kapağını Zülal
Öztürk resimledi.
“… mutlu çocukluk, … mutlu bir hayat” iyi kitaplarla mümkün!
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ilk okuma KITAPLIGI

Babam yanımdayken
yıldızlara bile ulaşabilirim!
Çocuğunuzla birlikte olduğunuz sürece ne yaptığınızın
çok da önemi yok, sevginizi gösterin yeter!
Yazan: Elif Şahin Hamidi

Ukraynalı çizer Snezhana Soosh’un, sevginin
sıcaklığını ta derinden hissettiren, insanın burnunun direğini sızlatan o duygu yüklü ve huzurlu
çizgilerini ilk kez sosyal medyada görmüş ve hayran olmuştum. Eski zaman insanlarını çağrıştıran,
kıvırcık saçlı-sakallı, hayli iri cüsseli, şefkatli, sevgi
dolu babaya ve onun pembe yanaklı, sevimli mi
sevimli minik kızına vurulmamak imkânsızdı.
Sonradan öğrendim ki bu çizimlerin büyülediği
tek kişi ben değilmişim. Çünkü Soosh, 2016 yılında yaptığı bu şahane illüstrasyonlarla, çoktan
sosyal medyada bir fenomen olmuştu.
Soosh’un çokça ilgi toplayan illüstrasyonları, 2017
yılında Amerikalı bir yayıncı tarafından kitaplaştırıldı. Yine Soosh tarafından kaleme alınan, kısacık
ama samimi ve dokunaklı cümlelerin eşlik ettiği
kitap, bugüne dek biri Türkçe olmak üzere tam
dokuz dile çevrildi.
Son yıllarda, ebeveynleri ataerkil
sistemin dayattığı,
babalık-erkeklik ya
da annelik-kadınlık
rollerinin dışına
çıkmaya davet eden
çocuk kitaplarının
sayısı giderek
çoğalıyor. Babam
Babam Yanımdayken Yanımdayken de
Soosh genelgeçer ya da

Türkçeleştiren:
Cemre Ömürsuyu Seyis yaygın babalık rollerine
Redhouse Kidz, 36 sayfa dair ezberleri bozan

kitaplardan biri. Soosh’un çizgileriyle can verdiği
baba figürü, “her şeyi mümkün kılabilen, kocaman,
nazik ve sevgi dolu bir koruyucu” olarak karşımıza
çıkıyor. Minik kızının gözünde bir süper kahraman
olan bu kocaman baba, sürekli çocuğa bir şeyler öğretmeyi körükleyen yaygın anlayışın tersine, minicik
kızından bir şeyler öğreniyor. Karşılıklı bir ilişki söz
konusu yani. Bu sevgi dolu ilişkide baba-kız birbirinden gülmeyi, eğlenmeyi, yeni şeyler denemeyi,
teselli etmeyi, sarılmayı, yardımlaşmayı ve dahası
yıldızlara ulaşmayı öğreniyor. Soosh’un suluboya ile
renklendirmeyi tercih ettiği ve pastel tonların ağır
bastığı illüstrasyonları, baba-kız ilişkisindeki minik
detaylara odaklanıyor ve aslında mutluluğun küçük
ayrıntılarda gizli olduğunu fısıldıyor.
Soosh, kitabın sonuna düştüğü notta “Bu baba, oğlum için olabilmeyi umduğum ve oğlumun da bir gün
kendi çocukları için olabilmesini umduğum türden bir
figür,” diyor. Bence bu baba, tam da günümüz anne
babalarına örnek olacak bir figür. Sürekli bir koşuşturmacanın içerisinde boğulan, hiçbir şeye vakit
yetiremeyen, bunun verdiği vicdan azabıyla çocuğunu önüne katıp hangi aktiviteye koşacağını şaşıran
anne babalar, bu baba-kıza dikkatle baktıklarında
şunu görecekler: Çocuğunuzla birlikte olduğunuz
sürece ne yaptığınızın çok da önemi yok, sevginizi
gösterin yeter.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Polisiye Öyküler

Yazan: Seval Şahin

İshak Reyna’nın derlemesine giren öyküler, polisiyenin tipik unsurlarına yer verirken
türün öncülerini ve farklılıklarını da göz önünde bulunduruyor.

Polisiye Öyküler
Derleyen: İshak Reyna
Kelime Yayınları, 310 sayfa

gençlik KITAPLIGI
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İshak Reyna tarafından hazırlanan Polisiye Öyküler derlemesi,
bir türü tanıtmak ve sevdirmek
için hazırlanmış çok güzel bir
kitap. Polisiye hakkında bir
derleme söz konusu olduğunda
-dünyada tüm edebî türler içinde, çok satanlar listesinde başta
gelen bir tür göz önüne alındığında-, benzeri birçok örneğin
olması gerektiğini düşünürken,
ne yazık ki Türkçede böyle olmadığını biliyoruz. Bu sebeple
Reyna’nın derlemesi, türe dair
hazırlanacak başka derlemeler
açısından önemli bir
işlev de üstlenmekte.

guyla harmanlanan alt türlere kadar zengin bir çeşitliliği içinde barındırır. Tabii bunların hepsinde ortak
nokta, bir suç işlenmesidir. Polisiye, suçun kurguya
taşınmasını başat mesele edinirken bunu araştıracak
bir kişiye, araştırma sürecine ve sonunda suçun çözüme kavuşturulmasına da ihtiyaç duyar. Bu sebeple
bir kurguda tek başına suçun var olması onu polisiye
yapmaya yetmez. Suçun araştırılması ve açığa kavuşturulması da önemlidir. Polisiye, İshak Reyna’nın
derlemesinin başında da belirttiği gibi modern bir
türdür: “İnsanın suçla ilişkisi insanlık tarihi kadar
eski olsa da, öykü ve romanlardan sinema ve televizyon dizilerine, günümüzün en gözde türlerinden
polisiyenin geçmişi aslında iki yüz yılı bile bulmaz.
Bu yönüyle neredeyse bütünüyle modernleşmenin ve
onun unsurlarından sanayileşmeyle şehirleşmenin
bir ürünüdür denebilir polisiyeye...” (s7)

Polisiye, bütün dünyada çok satan bir
tür olduğu kadar, çeşitliliğiyle de ayrı bir
öneme sahiptir. Her
şeyin tek bir mekânda
olup bittiği kapalı oda
muammalarından
gangsterlerin at koşturduğu heyecanlı kovalamacalara; gerçek
suçların hikâyeleştirilmesinden olağanüstü
olaylarla ve bilimkur-

Bu yeni türün önemli özelliği ise “nedensellik”tir.
Polisiyede her şey bir mantık silsilesi içinde olmalı,
mutlaka her şeyin bir açıklaması bulunmalıdır. Bu
açıklamada da neden-sonuç ilişkisi gereklidir. Tabii
asıl soru, suçun neden işlendiğidir. Suçu araştıran
kişi her zaman öncelikle bu konu üzerinde durmak
zorundadır. Başka türlü, suçun aydınlatılması konusunda sıkıntı ortaya çıkar. Okur, metinden yeteri
kadar tatmin olmuş sayılmaz. Bu sebeple neden ve
sonuç arasındaki bağlantı kurulmalı, her şey bir
tesadüf eseri olmamalıdır. Polisiyenin nedensellikle
kurduğu bu bağ, türün aklı öncelemesini hatta kutsamasını sağlar. Suçu araştıran dedektif, polis veya her
kimse, suçlunun ipuçlarını hep bu nedensellik ilişki-
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sini aklında tutarak izlemeli, kanıtlardan yola çıkarak varsayımlarda
bulunmalı ve sonunda her şeyi
birleştirebilmelidir. Tüm bunlarda
ona yardımcı olacak şey ise aklını
kullanmasını kolaylaştıracak bir
unsur olarak bilim ve bilimsel ilerlemedir. Yeni icatlar, suçluları bulmak konusundaki hünerleri kadar
suçlu peşindeki kişiye yardımcı
olacaktır. Bu sebeple akıl, bilim
ve varsayım polisiyenin olmazsa olmazı olarak ortaya çıkar.
Polisiyelerde suç araştırılırken
bol miktarda ilaç isimleri, ülke
iklimleri vb. gibi kurgu dışı anlatılara girilmesinin sebebi de
budur. Her suç, kendine has bir
araştırma yöntemi gerektirir
ve bunun için suçluyu bulmaya
çalışan kişi nedensellik bağını
kurabilmek için hep yeni bir
şeyler öğrenmek zorundadır.
Bu öğrendiklerini de biz okurlarla paylaşır.
İshak Reyna’nın derlemesine
giren öyküler, polisiyenin
tipik unsurlarına yer verirken
türün öncülerini ve farklılıklarını da göz önünde bulunduruyor.
İlk öykü, türün dünyada başlangıcı
kabul edilen Edgar Allan Poe’nun “Çalınan
Mektup”u. Poe’nun yarattığı Dupin karakteri;
bir suç, araştırma ve çözümü içinde barındıran ilk
polisiye öykünün kahramanı. Öte yandan, Reyna’nın
kitabın başında yer alan “Polisiye Öyküler ve Bir
Polisiye Şiir” yazısında belirttiği gibi E.T.A. Hoffmann’ın “Matmazel Scuderi” (1819) adlı öyküsünün
pekâlâ türün ilklerinden olduğunu ve dahası “ilk
kadın dedektif öyküsü” olarak kabul edilebileceğini
düşünüyorum.
Derlemede türün olmazsa olmaz efsanevi kahramanı
Sherlock Holmes’ün “Son Muamma” adlı macerasına
da yer verilmiş. Bu hikâye, Holmes’ün hem kendini
hem de en büyük düşmanı Profesör Moriaty ile ilişkisini anlatması; Holmes’ün en az kendisi kadar zeki
ve hünerli biriyle karşılaşması açısından ilginçtir.

Türün Fransa’daki öncülerinden Maurice Leblanc’tan
ise “Kırmızı Eşarp” öyküsü derlemeye seçilmiştir.
Leblanc’ın en az Holmes kadar meşhur, hatta bizzat
yaratılmasına sebep olduğu meşhur kahramanı Arséne Lupin’in maceraları arasında yer alan bu öykü
de -tipik bir Lupin öyküsü olarak- derlemede yerini
almıştır. Lupin ve müfettiş Ganimard arasındaki
dostluk-rekabet ilişkisi çoğu zaman bu öykülerde
belirleyici bir iletişim tarzı olmuştur.
Derlemede yer alan, başkahramanının bir rahip olduğu, Chesterton’un “Mavi Taşlı Haç”ı da türün klasikleri arasında yer almaktadır.

4 | iyikitap
Çetin Altan’ın “Rıza Bey’in Polisiye Öyküleri-14”,
yazarın gazetedeki köşesinde yayımlandıktan sonra kitaplaşan öykülerinden
biridir ve kahramanı, uzun yol
gemi telsizciliğinden emekli
amatör bir özel dedektiftir.

Reyna’nın kitabın başında belirttiği, Şavkar Altınel’in
“polisiye şiir’i ise telif hakları sebebiyle derlemeye
alınamayan Agatha Christie’ye bir selam niteliğindeki “Agatha Christie’nin Son Romanı” şiiridir ve türün
farklılığını göstermek açısından derlemeye ayrıca
bir değer katmaktadır. Bu açıdan Max Aub’un “Örnek Suçlar-32” metni de dikkate değerdir. Polisiyenin upuzun anlatılarıyla alay edercesine bir sadelikle
kurulmuş bu metin, biz okurları en az on katı uzunluktaki polisiyeler kadar düşünceye sevk eder.
Seçkide, Türkiye’de Oktay Rifat, Bilge Karasu, Sait
Faik Abasıyanık, Tahsin Yücel gibi yazarlar tarafından eserleri çevrilen Georges Simenon’un “Salapuryada Asılı İki Kişi” öyküsüne yer verilmesi de türün
belli başlı yazarlarını tanıtmak açısından önemlidir.
Leonardo Sciascia ise türün “mafya” örneği olarak
derlemede yerini alır.
Yerli polisiyelerden seçilen örneklerde ilk sırayı,
İskender Fahrettin Sertelli’nin Behlül Dana takma
adıyla yazdığı, Şeytan Hadiye’nin maceraları arasındaki “Prensesin Tarağı” alır. Didem Ardalı Büyükarman tarafından Arap harflerinden Latin harflerine
aktarılarak Şeytan Hadiye adıyla yayımlanan bu
kitaptan, Hadiye’nin İngiltere’deki maceralarından
biri seçilmiştir.

Çağdaş yerli polisiye yazarlarından Celil Oker, Nihan
Taştekin, Cenk Çalışır, Algan Sezgintüredi, Çağatay
Yaşmut ve Çağan Dikenelli’nin de birer polisiye
öyküsü derlemede yer
almıştır. Türkiye’de polisiye denilince ilk akla gelen
isimlerden Ahmet Ümit
ise seçkiye katılamamıştır.
Buna rağmen Reyna’nın da
belirttiği gibi “yaygın tanınırlığı
sonucu okurun eserlerine kolayca
ulaşabilmesi bu açığı büyük oranda
gidermektedir de.”(s14)
Yerli polisiyenin olmazsa olması Peyami Safa’nın
Server Bedi takma adıyla 1924-1961 yılları arasında
yazdığı “Cingöz Recai” kitapları ise telif hakları sebebiyle derlemeye alınamamıştır. Onun yerine Reyna,
polisiye edebiyat üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen
Erol Üyepazarcı’nın Cingöz Recai kitapları üzerine
yazdığı bir yazıyı derlemeye koymuştur. Benzer şekilde türe katkıda bulunan Sevil Atasoy’un bir makalesi de derlemeye alınmıştır.
Polisiye Öyküler’in sonunda yer alan “Meraklısına
Ek” başlıklı kısım türü daha yakından tanımak için
bir kaynakça niteliğini taşımaktadır. Türe dair yerli
ve çeviri eserlerden bir seçki yapılan bu bölümde,
öncelikle polisiye türü için yapılan derlemelere yer
verilmiş, ardından türe dair yayımlanmış son yirmi
beş yılın öne çıkan kitaplarından oluşan bir seçki
listelenmiştir.
İshak Reyna’nın Polisiye Öyküler derlemesi, bir türü
tanımak açısından çok yararlı, okuru polisiye okumanın derinliklerinde dolaştıracak bir eser.
Derlemenin Kapsayıcılığı
Grafik Tasarımı ve Baskı Kalitesi
Redaksiyonun Titizliği

Küçük Ali,
büyük büyükannesine
denizi getirmek için
yola koyuluyor...

Hayallerin gerçek olduğu, kuşaklar arası bir sevgi öyküsü...

Bir şey yapmalı! Hey!
Bir çocuğa ne gerek? Hayal kurmak, daha dikkatli olmak,
belki de âşık olmak, kesin çözüm bulmak ama ille de
biraz büyümek gerek. Beş bölümde tatlı tatlı anlatılan
hikâyelerle, hayalleri için bir şeyler yapmaları gerektiğinin
farkında olan çocukların dünyasına buyuralım.

Bir Şeyler Yapmam Gerek
Elif Yonat Toğay
Resimleyen: Gökçe İrten
Tudem Yayınları, 80 sayfa

ÇOCUK KITAPLIGI
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Çocukların derdi bitmez. Her şey onlar
için bir korku filmi olabilir; geceleri
odalarına girip onları kaçıracak canavarlar, anne babanın boşanması, daha
çok sevilen büyük kardeş, matematik,
sınavlar… Neyse ki hayalleri de korkuları kadar sonsuzdur. Peri kızı olduğunu hayal edenler, büyüyünce mutlaka
sınıfın en tatlı kızıyla evleneceğini ve
aşırı mutlu olacaklarını hayal edenler,
kendisini dünyanın en zeki, en güzel,
en güçlü, en süper kahraman olduğundan şüphesi olmayanlar… Bir Şeyler
Yapmam Gerek, kısa ve esprili bir dille
yazılmış hikâyelerle hepsi ilkokul çağındaki çocukların oyuncaklı dünyalarını başarıyla aralıyor.
Çocukken dünya farklı görünür. Boyutlarıyla, olasılıklarıyla, doğruları ve
yanlışlarıyla büyüklerinden çok başkadır çocukluğun dünyası. Bir Şeyler
Yapmam Gerek de beş başlık altındaki
toplam 15 kısa hikâyeyle çocukların
mesele edindikleri şeylere eğiliyor. Bu
bazen o sabah okula gitmemek için kurulan hayaller (“Belki de öğretmenimi
Marslılar kaçırmıştır”), bazen de ablayı
kıskandığı için ona bit bulaştırmak
gibi hain intikam planları olabiliyor.

Yazan: Emel Altay
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Kitapta anne babanın boşanmasına ya da baba kaybına
ayrılan birden fazla öykü
olması ise dikkat çekici.
Yazar muhtemelen çocuklukta baş edilmesi en
zor olaylardan olduğunu
düşündüğü ebeveynin ayrılması ya da birinin kaybı
meselesi üzerinde çokça
duruyor. Bir öyküde küçük
kahramanımız anne babasının
arasının limoni olduğunun
farkına varıyor. Fark ettiği
bir diğer şeyse yanlarındayken asla kavga etmemeleri.
Çocuk bunu sahip olduğu
bir süper güç olarak yorumluyor hemen ve hiç
yanlarından ayrılmazsa
hep bir arada olacaklarına inanıyor. Ama yazın
dedesini köyde ziyaret
etmek, dışarıda oynamak
dururken ebeveyn nöbeti güç iş. Ah
bir de kardeşi olsa, nöbetleşe bekleseler anne babalarının yanında diye hayal kurmadan da edemiyor.
Çocukların ciddi meselelerle baş etme çözümleri de
çocukça ve bu yanıyla oldukça gerçekçi. Bu anlamda
öykülerde büyümüş de küçülmüş, hayatı şimdiden
çözmüş çocuklar yok. Sınıftaki güzel kızla mutlaka
evleneceğini söyleyen sevimli erkek çocukları var
örneğin ya da babasının yeni eşine surat yapmak
isteyip pişirdiği lezzetli keklere mağlup olan şirin
kız çocukları… Büyüyünce peri kızına dönüşeceğine
emin olanlar ve yorganı başına kadar çekip canavarların gitmesini bekleyenler de var. Yazarın çocuk
karakterleri bu yönleriyle daha çok sokakta oynayan,
bilgisayarla tanışmamış, saflığını koruyan çocukları
hatırlatsa da günümüzün bilgisayar oyunu meraklısı
çocuklarına da bir öyküde yer veriyor.
ARALARI HER ZAMAN IYI OLMUYOR:
YAŞLILAR VE ÇOCUKLAR…
15 öyküden ikisi, yaşlı ve çocuk ilişkisini merkeze
almış. Ve ilginç bir şekilde iki hikâyedeki çocuğun da
sıkıntısı birbirine yakın. Birinde dedesini kaybeden
bir çocuk var. Çok hasta olan dedesi sofrada yemek
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yerken ellerinin aşırı titremesinden ya da aniden gelen öksürük
krizleri yüzünden yemekleri etrafa saçıyor. Çocuk karakterimizin de iştahı kaçıyor bu manzara karşısında. Anneannesi
bir süredir dedeye odasında
yemek yediriyor, torunu rahatsız olmasın diye. Sonra
dede ölüyor ve çocuk -ki
burada ilginç bir meta
kurmaca denemesiyle
yetişkin okuyucuya göz
kırpıyor yazar- öykü yazarına mektup yazıyor; “Bu
öyküyü biraz değiştirseniz…
Yani dedem ölmesin...” diye
başlıyor; onunla aynı masada
yemek yemekten rahatsız olmayacağına dair söz veriyor.
Yazara mektup yazan öykü
karakteri ilginçliğini bir tarafa
bırakırsak yaşlı-çocuk ilişkisini
ele alan diğer öyküde de mesele sofradan çıkıyor. Bu kez nene ağzındaki takma dişleri
tıkırdatarak, her lokmadan sonra çocuğun deyişiyle
“gark”layarak çocuğun iştahını kesiyor. İki öykü arasındaki bu ortaklık ilgi çekici…
İç sayfalarda yer verilen çizimleriyle Gökçe İrten
gerçekten başarılı bir iş çıkarmış ortaya. Hikâyelerin ruhuna uygun, renkli ve çocuksu çizimler,
anlatılan dünyaya girmemiz için elimizden tutuyor.
Kitabın sayfa tasarımı ve baskı kalitesi de gayet iyi.
Yazar Elif Yonat Toğay, kitabı bölümlere ayırmış ve
her bölüme bölüm başlığıyla ilintili ama birbirinden bağımsız üç öykü koymayı seçmiş. Kitap bir
solukta okunduğu gibi canlı çizilmiş karakterlerle
15 sevimli çocuğun dünyalarına kısa bir ziyaret
yapmış oluyorsunuz. Kendileri ve çevresindeki her
canlı için daha güzel bir hayat hayal eden çocuklar,
hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için bir şeyler yapmaları gerektiğinin farkında.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Bir insan, bir ihtimal
Arapça edebiyatın önde gelen çocuk kitapları yazarlarından
Tagrid En–Neccar, YKY tarafından Türkçeye kazandırılan
üçüncü kitabı Pabucum Dama Atıldı!’da pek çoğumuz için
çok tanıdık olan bir duyguyu ele alıyor: Kıskançlık.
Yazan: Sema Aslan

Ailesinin en küçüğü Allûş, ağabeyi Ramiz’e yeri
doldurulmaz bir sevgiyle bağlıdır. Küçücük hikâye, Allûş ile Ramiz’in artık bir ritüel hâlini almış
eğlencelerinden, gündelik yaşam alışkanlıklarından örneklerle doludur. Aralarında epey bir yaş
farkı olan iki kardeş bazen tıpkı iki arkadaş gibi
birlikte maç izliyor, sinemaya gidiyor; bazen de
Ramiz bir ebeveyn ilgisiyle Allûş’un ödevlerine
yardım ediyor, onu okula, arkadaşının evine götürüyor getiriyor. Ramiz, Allûş’un hayatında her
türlü yer tutuyor, uygun bir rol mutlaka bulunuyor.
Ancak günün birinde arkadaş olarak da büyük
ağabey/ebeveyn olarak da “hizmet dışı” kalıyor
Ramiz. O andan itibaren Allûş, Ramiz’deki dramatik değişimi şaşkınlık, korku ve öfkeyle izlemeye
başlıyor fakat yine de
neler olduğunu bir türlü
anlayamıyor. Ta ki annesi “Lu, lu, lu, liiii” diye
zılgıt çekip Ramiz’in nişan haberini verene dek.
O andan itibaren hayal
kırıklığı içindeki küçük
bir çocuk olarak, Ramiz’i
geri “almanın” yollarını
araştırıyor.
Pabucum Dama Atıldı
Tagrid En-Naccar
Resimleyen: Maya Fidavi
Türkçeleştiren: A. Sait Aykut
Yapı Kredi Yayınları, 60 sayfa

Sevdiğini bir başkasıyla
paylaşmanın, bir bakıma
yeni arkadaşlar kazanmanın ve mutluluğu
çoğaltmanın imkânlarını

da yaratabileceğini örnekleyen Pabucum Dama Atıldı!, bir paylaşmak/paylaşamamak hikâyesi olduğu
kadar, yetişkin okurlar için de pedagojik bir rehber
niteliğinde. 8 - 10 yaş aralığındaki çocuk okur için
önerilen kitap, tüm dünyası olan ağabeyini hiç tanımadığı, birdenbire ortaya çıkıveren ve ağabeyinin
dikkatini bütünüyle kendine çeken biriyle, belli ki
rekabet edemeyeceği biriyle paylaşmak zorunda
kalmasını anlatırken, paylaşmayı öğrenmenin de tek
taraflı olmadığını/olamayacağını gösteriyor. Allûş
hep oradaydı, Ramiz’in yanı başındaydı. Oysa adının
Dîme olduğunu öğrendiğimiz kız arkadaş sonradan
gelmiş ve bildik düzeni “alt üst” etmişti. Allûş’un bu
değişimi doğallıkla kabul etmesi, kendini yeni duruma kolayca uyarlaması belki arzulanan ama pek öyle
kolayca gerçekleşemeyecek bir şeydir. Arzulananın
gerçekleşmesi için Dîme’nin durumu kavraması ve
adım atması gerekecek.
Pabucum Dama Atıldı!, başarılı bir çeviri örneği aynı
zamanda. Dilin özgünlüğünü hissettiren, sesin ritmini yansıtan bu çeviri de kitabı okumak için başlı
başına bir neden. Benzer biçimdi çizimler de son
derece başarılı. Kitabın kapak çiziminde Allûş’dan
büyük bir hızla uzaklaşan, adeta bir füze gibi başka
bir diyara yola çıkan Ramiz’i görmemiz, iyi yakalanmış ve vurgulanmış bir ayrıntı.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgülüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Uzay-zaman
kazan, Eva kepçe…

Zaman dediğin milyarlarca yıl, mekân ise sonsuz evren. Eratosthenes’ten Sagan’a
bilimle dolu bir yolculuk…
Yazan: Toprak Işık

Evren Avuçlarının Arasında
Sonia Fernandez-Vidal
Resimleyen: Pilarín Bayés
Türkçeleştiren: Cansu Akkoyun
Kolektif Kitap, 96 sayfa

basvuru KiTAPLIGI
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Evren Avuçlarının Arasında, fizik doktoralı bir yazarın, Sonia Fernandez-Vidal’in,
elinden çıkmış. Bir başka bilim insanı, Francesc Miralles de katkı sağlamış kitaba. Pilarin Bayes’in resimleyip Cansu Akkoyun’un Türkçeleştirdiği eseri Kolektif
Kitap yayımlamış.
Annesi onu lazanya yemek için sofraya çağırdığında, Eva bir bakıyor ki büyükbabası Leonardo geriye bir mektup bırakarak kayıplara karışmış.
“Ailede kâşif genlerimi miras bıraktığım tek kişi sensin. Tüm ümidim sende. Beni
bulacağından eminim!”
Eva, büyükbabasının çağ atlatan icadı “Kozmik Yumurta”nın direksiyonuna geçip ilk olarak, büyükbabasının arkadaşı Carl Sagan’ın yanına gidiyor. Carl Sagan
ona, evren hakkında bir dolu bilginin yanında, dedesinin gemisinden düşen bir
parçayı ve onu nerede bulabileceklerine dair bir ipucu veriyor. Eva, iki bin yıl
önceye, İskenderiye Kütüphanesi’ne gidiyor. Kütüphane Müdürü Eratosthenes
de ziyaretçisine değerli bilgiler sunduktan sonra, kayıp şahsın nerede olabileceği konusunda bir tahmin yürütüyor. Galileo adlı birinin yanında…
Eva, İskenderiye Kütüphanesi’nden ayrılırken de dedesinin kaybettiği bir
parçayı alıyor müdürden. Tuhaf bir kristal alet… Bunu Carl Sagan’ın verdiği parçaya ekleyince ortaya bir robot çıkıyor; yoluna sevimli ve çok bilen
robot Cassini ile devam ediyor.
Galileo’nun yanında da bulamıyorlar büyükbabasını. Yeni bilgiler edinip
Leonardo Dede’nin düşürdüğü bir başka metal plakayı ve gitmiş olabileceği
yer hakkındaki ipucunu aldıktan sonra Newton’a uğruyorlar. Kütle çekim
yasaları ve daha bir sürü bilgi süslüyor bu ziyaretin anlatıldığı sayfaları.
Arama kurtarma çalışmalarındaki yeni hedefleri ise altının oluşma anına
tanıklık etmek… 1814’e gidip Fraunhofer’in kapısını çalıyorlar.
Fraunhofer’in büyüklüğü, güneş ışığından oluşturulan gökkuşağına mik-

roskopla bakarak renkler arasındaki siyah
çizgileri fark etmiş olmasından geliyor.
Bugün, onun adıyla anılan bu çizgilere bakıp Güneş’te hangi elementlerin olduğunu
anlayabiliyoruz. Güneş’imizde sadece Helyum üretiliyor; o zaman diğer elementlerin
kaynağı nedir? İşte o kaynağı bulmak için
bir yıldızın ömrünü tamamladığı ana gidiyorlar. Yıldız kendi yaşamına son verirken
büyüyüp dağılıyor ve bir dolu elementi evrene saçıyor. Altın da böyle ortaya çıkıyor.
Zaman dediğin milyarlarca yıl, mekân ise
sonsuz evren… Yolları daha uzun. İpuçlarının peşinden giderek belki Leonardo
Dede’yi bulurlar ya da onu bulamadıkları
gibi kendileri de kaybolabilirler. Evde bekleyen güzelim
lazanya boynu bükük mü
kalacak? Sadece evrenin
sırlarını değil, bu sorunun
yanıtını öğrenmek için de
kitabı okumak gerek.
Kitaptaki kusurlara gelince: Kütle
çekim kuvvetinden kitap boyunca
yer çekimi diye bahsedilmiş. Yer çekimi, dünyanın çekimi için kullanılan özel bir terimdir. Altmış
üçüncü sayfada, Güneş’imizin beş bin yıllık bir ömrü
kaldığı belirtilmiş ki bu doğru değil.
Altmış dokuzuncu sayfada şöyle bir cümle var: “Bir
gemiyi ışık hızının yüzde 99’una yakın bir hızda bir
gemi sürseydin dünyanın geri kalanından neredeyse yedi kat daha fazla yaşamış olurdun.” Öncelikle
cümle sorunlu. İkincisi, sadece hızlarını kullanarak
dünyadakiler ile gemidekilerin yaşam sürelerini
karşılaştıramayız. Gemidekiler dünyaya baktıklarında, oradakiler için zamanın yavaş geçtiğini,
dünyadakiler ise gemiye baktıklarında gemidekiler
için zamanın yavaş geçtiğini gözlemlerler. Cümlenin devamında şu söyleniyor: “Eğer bir yılın sonunda geri dönseydin, aradan 7 yıl geçmiş olduğunu
görürdün.” Bu doğru ama dünyadan ayrılan biri sabit
hızla hareket ederek yuvaya geri dönemez. Bunun
için ivmeye maruz kalması gerekir ki zaman farkını
doğuran budur. Burada ivmenin rolü vurgulansaydı
iyi olurdu.
“Eğer galaksilerin kara delikleri aydınlatılırsa, onlar
kuasar yani yıldıza benzeyen gökcisimleriyse galak-

sileri sayesinde ziyafet çekiyorlar demektir.” Sayfa
yetmiş altıdaki bu cümle sorunlu.
Kurguya ilişkin de bir sorun olabilir: Leo Dede
zamanda Kozmik Yumurta’yı kullanarak kaybolmuş.
Eva da dedesini ararken uzay-zaman yolculuğunu Kozmik Yumurta’yla yapıyor. Kozmik Yumurta
Eva’nın yanındayken dedesi nasıl onsuz başka bir
yerde?
Bir kısmı yukarıda sunulan hatalara rağmen, Evren
Avuçlarının Arasında güzel bir kitap. Bazı kısımlarının anlaşılması genç okurlar için zor olacak, zihinlerinde ileride aydınlanacak karanlık noktalar belirecektir. Bilimin karıştırdığı kafa kuşkusuz iyidir.
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Medyanın gör dediği…
Sempé, medyanın güce, paraya ve iktidara endeksli
manipülatif etkisini teşhir ederken bu etkiye teslim
olmuş insanoğlunu da sarsmayı ihmal etmiyor.

Yazan: Safter Korkmaz

Medya ve Diğer Şeyler
Jean-Jacques Sempé
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Desen , 64 sayfa
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12 | iyikitap

Jean-Jacques Sempé, ilerleyen yaşı nedeniyle bugün artık kullanamasa da bir
bisiklet sevdalısı. Bir röportajında, 30 yıl boyunca, mesafe ya da hava koşulları ne olursa olsun her yere bisikletiyle gittiğinden bahsetmiş. Hatta smokin
giymesi gereken o cafcaflı partilere bile… Yaşam öyküsüne göz attığımızda,
bu sevdaya genç yaşta çalıştığı işler nedeniyle kapıldığını anlamak mümkün.
Pek parlak geçmeyen öğrencilik yıllarının ardından postane, demiryolları ve
bir bankada kısa süreli çalışan Sempé; en sonunda kapıdan kapıya satış işine
başlamış. 1950’de askere gidene kadar* bisikletiyle diş beyazlatma tozu ve şarap satışı yapan Sempé, aynı zamanda memleketi olan Gironde’yi karış karış
pedallamış. Muhtemeldir ki çizerin müthiş gözlem yeteneği ve eserlerindeki zengin detaylar, o günlere dayanmakta. İşte, Medya ve Diğer Şeyler
kitabı da bu gözlem yeteneğinin bir ürünü.
Sempé, bu eserinde medyanın güce, paraya ve iktidara endeksli manipülatif etkisini teşhir ederken bu etkiye teslim olmuş insanoğlunu da sarsmayı ihmal etmiyor. Sandık başında oy verirken, adayların televizyondaki görüntülerine göre karar veren adamın resmedildiği bant çizimlerin,
günümüzün “yandaş medya”sının köklerine ışık tutacağı şüphesiz.
Sempé’nin çizimleri, insanlardaki kendini gösterme ve başkalarını gözetleme merakını kolayca aktarıveriyor okuyucuya. Onun bir “gözetleyen”
olarak, “gözetleneni” hicvettiği karikatürleri okuyor olmamız bir başka
ironi mi yoksa medyanın doğru ellerde ne güçlü bir uyaran olabileceğinin kanıtı mı?
* Yeri gelmişken, kitabın girişinde yazarın yaşam öyküsünde yer alan “İkinci Dünya
Savaşı’nda orduya katıldı.” bilgisinin sonraki baskılarda düzeltilmesi gereken, muhtemel bir
dizgi sürçmesi olduğunu belirtelim.

BIR GÜN HERKES TELEVIZYONA ÇIKACAK… MI?
Kitabın ilk sayfalarındaki bir karikatüre odaklanalım. Birbirinin kopyası yüksek blokları ve bunları
meydana getiren biçimsiz beton kutucukları ev
diye belleyenlerin, gökyüzündeki parlak dolunayı
-bir zahmet kafalarını pencereden uzatmak yerinetelevizyonlarından izlemelerini resmetmek, yüzyılın ironilerinden olsa gerek. Daha doğrusu geçtiğimiz yüzyılın… Böyle söylememin tek nedeni, bu
karikatürün, Fransızca ilk baskısı 1986’da yapılan
bir eserde yer bulması değil. Medya-toplum ilişkisinin, aradan geçen 30 yılda, bu çizimdeki durumu
bile mumla aratacak hâle gelmiş olduğu yadsınamaz. Günümüz medya araçlarının ve etkinliğinin,
Sempé’nin eleştirilerini, genç okur için yer yer
fazlasıyla naif gösterme tehlikesi de var. Ama bu,
ne Sempé’nin ne de medya dünyasına dair karikatürlerini derlediği Medya ve Diğer Şeyler kitabının
eksiği…
Usta çizerin Medya ve Diğer Şeyler derlemesi sadece
güçlü bir medya eleştirisi değil. Bireyin topluma ve
kendine yabancılaştığı ölçüde medyayla çarpık ilişkilenişine; medyanın ona sunduklarıyla yetinmesine,
yetinmek bir yana özdeşleşmesine tutulan bir ayna.
Örneğin, boğucu ev işleri arasında bile neşesini
kaybetmeyen kadının, gazetede gördüğü bir haberle
alt-üst oluşunu izleriz bir bant dizisinde. En sonunda
anlarız ki kadını bu derece üzen şey, ünlü bir medya
çiftinin birbirine küsmüş olmasıdır. Ya da başka bir
karikatürde oldukça şatafatlı bir evde, varlıklı bir çiftin televizyon karşısındaki tarifsiz heyecanına tanık
oluruz. İzledikleriyse bir yarışma programında riske

edilen birkaç liradan fazlası değildir. Etraflarındaki
zenginliği –her anlamda- fark edemeyen ama medyanın ona sunduğu sahte dünyaya kapılıp gidenlerin
trajedisi…
Bir başka çarpıcı karikatürün iki versiyonu var kitapta. İlki kapakta, ikincisi son sayfalarda. Çizim çok
yalın: Ortada tek başına duran bir adama, yukarıdan
bulutların arasından uzanan tehditkâr bir parmak...
Kapaktaki çizimde “Bir daha asla televizyona çıkamayacaksın!” olan bant yazısı, içerideki çizimde
“Asla televizyona çıkamayacaksın!”a dönüşmüş.
Televizyona “tekrar” ya da hiç çıkamamanın yarattığı düş kırıklığı neyse de cep telefonuyla yapışık
yaşayan, uyanık olduğu zamanın neredeyse tamamını (bazen uykuda olduğu zamanı bile) canlı “yayınlayan” günümüz insanı için “televizyona çıkmama”
tehdidini “internete bağlanamama” ile değiştirsek
nasıl olurdu?
Tanınmak, sevilmek, popüler olmak çoğu insanın
isteği. Bunu beceremiyorsak, bu kez aykırı olmamak
ve çevreye kendimizi kabul ettirebilmek derdine
düşüyoruz. Bilinçli ya da bilinçsiz, sosyalleşme
çabalarımızın çoğu bu minvalde ilerliyor. Sürünün
onaylanmış bir bireyi, hatta mümkünse göz önünde
olanlarından biri olabilmek… Kötü haber, medya bu
zaafımızı keşfedeli uzun yıllar oluyor! İyi haber… İyi
haber yok!
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi
Konunun işlenişi
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Nisa ve Roko
Kuzey Yarımküre’nin gelmiş geçmiş en zeki,
en soylu, en kara kargası!
Yazan: Ezgi Berk

8 yaşındayken ne yapıyordunuz? Peki ya şimdi 8
yaşındaki bir çocuğun günü nasıl geçiyor? Ben 8
yaşındayken, okuldan eve gelince kapıdan çantasını bırakıp koşarak sokağa çıkan, arkadaşlarıyla
oynamaya giden son şanslı nesildenim sanırım.
Nisa benim kadar şanslı değil. Ama Nisa kendi
şansını kendi yaratan çocuklardan.
Meltem Gürle’nin yazıp Zeynep Öztalay’ın resimleriyle eşlik ettiği Roko ile Konuşmalar, 8 yaşına
yaklaşan Nisa’nın, Roko’yla yaptığı keyifli sohbetlerden oluşuyor. Roko bir karga ama sıradan bir
karga değil. “Sibirya’dan Ekvator’a Kuzey Yarımküre’nin gelmiş geçmiş en zeki, en soylu, en kara
kargası!” Roko’yla sohbetleri sırasında Nisa’nın,
bir apartmanın 12. katında yaşadığını öğreniyoruz.
Binanın yakınında bir de ıhlamur ağacı olduğunu
ve bahar gelince mis gibi kokusunun yayıldığını
da... Kapının arkasına dayalı bisikletten de Nisa’nın pek dışarı çıkamayan bir çocuk olduğunu
anlıyoruz, kim bilir o
bisikletle ne zaman dolaşacak parklarda?

Roko İle Konuşmalar
Meltem Gürle
Resimleyen: Zeynep Özatalay
İletişim Yayınları, 86 sayfa

Nisa’nın günlük rutinine Roko dâhil olduğunda, hayat onun için daha
eğlenceli hâle geliyor.
Roko, genelde Nisa’nın
ikindi kahvaltısı saatlerinde ziyaret ediyor onu,
bazen de uyumadan
önce. Çünkü bilirsiniz,
insanların dünyasında
her şeyin zamanı vardır.

Mesela bir gün, Roko tüyleri biraz dağılmış hâlde
Nisa’yı ziyarete gittiğinde diğer kuşlarla kavga
ettiğini anlatıyor, tıpkı Nisa’nın okulda zorbalığa
maruz kalması gibi. Bunun üzerine sohbet eden ikiliden Nisa “Bize benzemeyeni neden sevmiyoruz?”
sorusunu yöneltince Roko’nun cevabı çok tanıdık:
“Çünkü dünyanın sadece bize ait olmadığını hatırlatıyor. Onun yüzüne baktığımızda, bizde olmayan
bir şey görüyoruz. Sandığımız gibi mükemmel değil
de eksik olduğumuzu anlayınca, kendimizi zayıf ve
çaresiz hissediyoruz. Zorbalar da böyle ortaya çıkıyor. Kendilerine benzemeyeni bunun için yok etmek
istiyorlar.”
Kitapta Roko’yla Nisa arasında geçen 13 farklı diyaloğun öyküsü var. Kimi zaman yer çekimi üzerine
konuşuyorlar kimi zaman da aynadaki yansımalar
hakkında. Nisa’nın aile albümüne bakıyorlar bir öğleden sonra, başka bir gün legolarıyla gemi yapan
Nisa’yı zor sorularla bunaltıyor Roko. Renkler, dans,
her şeyin başı sonu, yüzme, tatil, dünyanın hareketi
ve en sonunda kendi düşlerimizde yarattığımız canavarlar hakkında konuşuyorlar.
Meltem Gürle, yetişkinlerin kendi düzenlerini dayattığı ve çocuklara pek de söz hakkı tanımadığı
günümüz büyük şehir yaşamında bir odanın içinde,
nefes alabilen, mutlu olabilen şanslı bir çocukla tanıştırıyor bizi. Hepimizin biraz bilmiş, bazen ukala,
üzgünken sarılan arkadaşlara ihtiyacı var!
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Yaratıcılığı
boyama kitaplarına
sığmayanlara!

Yeteneklerini
keşfet,
içindeki
sanatçıyı
ortaya çıkar!

Haydi eline
kalemini al,
renklerle
oyna!

En sevdiğin
sanatçılar,
birlikte resim
yapmak için
seni bekliyor!
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Tuhaf hayvanlar
pansiyonu
Ingvar Ambjørnsen, bu kez bize çirkin köpek
Tozar’la kurnaz kedi Sezer’in arkadaşlığını
anlatıyor.
Vaktiyle biz garip insanlar, bir tıkla neredeyse
bambaşka bir galaksiye yelken açmak şöyle dursun sevdiğimiz bir şarkının klibini televizyonda
izleyebilmek için ekran başında nöbet tutardık.
Hele ki hayranı olduğumuz bir grubun yeni
çıkmış şarkısına hasbelkader denk gelmek, evlerde şenlik ateşlerinin yakılmasına sebep olur,
telefonla –ki kendisi kablolu, üstelik de sadece
evlerde olan bir araçtı– eş, dost, akraba aranarak
bir anlamda sanal halaylar çekilirdi. İşte böylesi
ilkel bir devirde iyi çeviri edebiyata, hele ki çok
bilmediğimiz memleketlerden gelen iyi edebiyata
rastlandığında da benzeri sevinç gösterileri yapılır, söz konusu kitaplar gümüş tepsilerle elden ele
uzatılırdı. Hatırladığım
kadarıyla, Beyaz Zenciler
işte bunlardan biriydi,
hatta en önde gelenlerindendi. Çünkü aykırıydı,
çünkü isyankârdı, çünkü
hayalperestti. Yani olamadığımız, olmayı şiddetle
arzuladığımızı bile fark
etmemize izin verilmeyen her şeydi. İşte böyle
sevdik biz, adının içinde
Sezer ve Tozar tuhaf bir “o” harfi barındıÇomar Amca’nın Mirası ran Ingvar Ambjørnsen’i.
Ingvar Ambjørnsen Bize çok yabancıydı ama
Resimleyen: Per Dybvig
Türkçeleştiren: Deniz Canefe daha okuduğumuz bir
Can Çocuk, 86 sayfa kitabıyla kalbimizin hiç

Yazan: Olcay Mağden Ünal

dokunulmamış, bakir topraklarına sersem sepelek
dalıvermişti.
Belki de bu sebepten, bizler için kendisinin bir çocuk kitabı serisi yazmış ve bu serinin ilk iki kitabının
da Türkçeleştirilmiş olması apayrı bir anlam ifade
ediyordur. Kendi kedisi ve köpeğinden ilham alarak
kaleme aldığı dört kitaplık serinin ilki, Sezer ve Tozar: Çomar Amca’nın Mirası, çirkin köpek Tozar’la
kurnaz kedi Sezer’in arkadaşlığını anlatıyor. Ortalıkta her daim fukara ve de aç biilaç takılan ikiliye
Tozar’ın amcasından bir pansiyon miras kalır. Körfez
Pansiyon berbat durumdadır, üstelik Tozar bu işlerden hiç anlamaz, zaten pansiyonda dolaşan hayaletlerden söz edilmektedir; bu yüzden durmadan eski,
perişan, ancak dertsiz tasasız hâllerine geri dönmek
ister. Ancak Sezer paranın kokusunu almış, bedbaht
geçmişlerinden kurtulmayı kafasına koymuştur, bu
sebeple işi ele alır. Su samuru Susam tamir işlerini
hâlledecektir ki kendisi bu tamir meselesinden aşırı
derecede keyif almaktadır. Porsuk Şirin’se komi oluverir. Her şey rayına oturtulduğunda ilk misafirler
kapıyı çalmaya başlar: Köstebek Gregor, eskinin
öğretmeni şimdinin hindisi Bayan Gülibik ve de kendini bir cetvel gibi sağı solu ölçmek için kullanan,
vergi memuru tırtıl Bay Başbela. Tabii bir de köyün
bakkalı Leylek Kurumlugil’i unutmamak gerek.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Farklılıkları
mutluluğu
sorun çözmeyi
anlatan
eğlenceli kitaplar!
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Taş devrinden günümüze uzanan mizah dolu
bir hikâye... Mutlu olmak için gerçekten
daha fazlasına ihtiyacımız var mı?

Kısakulak, içine kapanık,
diğerlerinden farklı bir tavşan.
Üstelik o, ünlü bir şair…
Bu yalnız tavşanın hayatı,
postacının getirdiği mor zarf lı
bir mektupla aniden değişip
renklenmeye başlar.
Peki ya mektubu gönderen
kimdir?

BAY MUCITTAS
VE AILESı

Sair
Kısakulak

EVA FURNARI

aratıcı fikirlerle dolu Lolo Mucittaş’ın, çok
sevdiği karısı Zizu ve oğlu Finfo’yla beraber mutlu
bir hayatı vardır. Ama yine de pek mutlu değildir,
çünkü konforlu bir şekilde yaşayabilmeleri için
icat edilmesi gereken çok şey vardır...

Sair Kısakulak

BAY MUCITTAS
VE AILESı

Jabuti En İyi İllüstrasyon Ödülü, 2007

www.tudem.com
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Leylek desem değil, lahana desem değil,
sahi sen nasıl yapıldın?
Teo’nun “Ben Nereden Geldim?” Kitabı
Yağmur Artukamaç – İpek Gökozan
Resimleyen: Nurbanu Asena
Bilgi Yayınları, 24 sayfa

Yazan: Suzan Geridönmez

Annesinin karnına nasıl girdiğini de oradan nasıl çıktığını da
öğrenmek isteyen ve bunu öğrenmeye hakkı olan çocuklara
verebileceğimiz yanıtlardan ne haber?

Çocuk dediğin sorunlu bir varlıktır. Biz yetişkinler bunu genellikle yadsıma, çocukluğu idealize etme eğilimindeyiz. Çocuğu
mutlulukla özdeşleştiririz. Küçükken gece yatağımızı ıslattığımızı, akran zorbalığı altında ezildiğimizi, kekelediğimizi ya da
tırnaklarımızı yediğimizi kolayından unutur ya da unutmuş gibi
yaparız. Günümüz toplumunda çocuğa atfedilen özellikler arasında güzelliğin, saflığın, neşe ve huzurun her tonu vardır ancak
kaygı, huzursuzluk, güvensizlik ve mutsuzluk yoktur. Bu yüzden
çocuğumuzun bir sorunu olduğunu fark etmekte bazen gecikir,
bazen fark ettiğimizde de ne yapacağımızı şaşırırız.
İşte, Bilgi Yayınevinden çıkan 9 kitaplık “Teo” dizisi, böyle an ve
dönemeçlerde anne-babaya rehberlik etmek, çocuğa ise sorunu
ve çözümü yaşına ve kavrayışına uygun anlatmak iddiası taşıyor.
Teo’nun Kaka Kitabı, Teo’nun Tırnak Yeme Kitabı, Teo’nun Gece
Korkusu Kitabı vb. isimlerden de anlaşıldığı üzere ele alınan
sorunlar genellikle okul öncesi ve ilkokul çağı çocuklarını ilgilendiriyor.
Seriye ait tüm kitaplar, biri çocuklara seslenen resimli bir öyküden diğeri anne-babalara tavsiyelerden oluşan iki kısma ayrılıyor. Yine hepsi “Madalyon Psikiyatri Merkezince Onaylanmıştır”
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damgası taşıyor. Çok tartışılan bu konuda tarafım
net: Çocuk kitaplarından yazar, çizer, çevirmen, editör ve yayıncı sorumludur. Bunun dışında kalan herhangi bir kuruma ya da uzmana onaylatılmalarına
hele de denetlenmelerine karşıyım. Birincisi böyle
uygulamalar özgür yaratımı zedeler, sansüre kapı
aralar; ikincisi çocuğun yararından çok pazarlamayı
odağa koyar.
Ancak bilimsel eserlerde durum biraz farklıdır. Örneğin Teo dizisi gibi doğrudan psikolojik sorunları
konu eden bir serinin bu alanın uzmanlarınca kaleme alınması doğaldır. Yayıncının eserleri ayrıca bir
psikiyatri merkezinin onayına sunmasını da aşırı
bulmakla birlikte yadırgamam. İnsana tuhaf gelen,
Teo kitaplarını yazanlarla diziyi onaylayan psikiyatri
merkezi çalışanlarının aynı kişilerden oluşması, yani
bir “kendi kendimi onaylıyorum” durumunun söz
konusu olmasıdır.
İyi de Teo’nun “Ben Nereden Geldim?” Kitabı hakkında yazacakken buraya nerden geldim? Başta
çocukların sorunlu varlıklar olduğunu iddia etmiştim. Oysa bu kitap çocukların sorunlarından ziyade
sorularına eğiliyor. Öyle ya, üreme, doğum, seks
yani cinsellikle ilgili konular çocuklar için de merak
konusu. Peki, annesinin karnına nasıl girdiğini de
oradan nasıl çıktığını da öğrenmek isteyen ve bunu
doğru bir şekilde öğrenmeye hakkı olan çocuklara
verebileceğimiz yanıtlardan ne haber? Ne yön veriyor tepkilerimize: Anne babamızdan gördüklerimiz
mi? İç sesimiz mi? Takip ettiğimiz literatür mü? Literatürü takip edebilen kesimi bir yana bırakalım. Bize
bu konuda yol gösteren kaynaklar son derece sınırlı.
Hele de çağdaş, bilimsel bir yaklaşım arıyorsak.
Teo’nun “Ben Nereden Geldim?” Kitabı bu açıdan
önemli bir eksiği kapatıyor. Bir çocuğun cinselliğe
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dair merak edebileceği temel sorulara verilen yanıtlar gayet açık, gayet anlaşılır. İllüstrasyonlar erkek
ve kadın bedeninin farklılıklarının, hamilelik ya da
doğum gibi olguların anlaşılmasını kolaylaştırmakla kalmıyor, metinde değinilmeyen cinsel hazzı da
es geçmiyor. Keşke kadın ve kız çocuğu bedeninin
arkasına pembe, erkek ve oğlan çocuğu bedeninin
arkasına mavi renkli leke konulmasaydı. Keşke LGBTİ bedenler de kitapta yer bulabilseydi. Keşke Çocuk
Esirgeme Kurumu’ndan çocuk edinmenin biyolojik
yoldan çocuk sahibi olamayanlara özgü olduğu yanılgısı yaratılmasaydı.
Keşke listesi uzatılabilir. Ancak iyi ki duygusu ağır
basıyor yine de. Evet, iyi ki “‘Cinsellik bir tabu değil,
hayatın doğal bir parçasıdır’ mesajını çocuğumuza
vermemiz önemlidir.” diyen Teo’nun “Ben Nereden
Geldim?” Kitabı gibi başvuru kaynakları ülkemizde
de üretiliyor. Eksikliklerine rağmen buz kıran işlevleriyle değerliler. Kaldı ki eksiklikler giderilebilir.
Örneğin, “akranlarından ya da teknolojik aletlerden
yaşına uygun olmayan bilgi edinmiş” çocuğa, “Bunları konuşmak için erken, yaşın büyüdüğü zaman
elbette konuşabiliriz,” diye yaklaşma önerisi gözden
geçirilmeli. Bir çocuğu yaşına uygun olmayan bilgiyle yaşı gelinceye dek baş başa bırakmak ne kadar
doğru? Hele de bize sorma güveni gösterdiyse. Yaşına uygun olmayan bilgiyi yaşına uygun açıklamalarla yerli yerine oturtmasına, hazmetmesine yardım
edebiliriz pekâlâ. Bu kitabı onunla okumak iyi bir
başlangıç olabilir.
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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Kafana tokadan başka
bir şey takma!

Korkunç İkizler
Jozua Douglas
Resimleyen: Elly Hees
Türkçeleştiren: Hasan Türksel
Can Çocuk, 200 sayfa

Yazan: Nilay Kaya

Edebiyat metinlerinde modern hayata dair eleştirilesi
konuların didaktik ve sıkıcı olmadan işleyen bir kurgu
içinde, üstelik okuyucuyu güldürerek konu edilmesi
yazarın maharetine işarettir.
Bir kız ki sürekli etrafta dolanıp rol kesiyor. Bir gün çok ünlü bir aktris
olacak; çeşit çeşit ölme taklidi yapabiliyor, gülerken birden ağlamaya
başlayabiliyor ve her şeyi çok biliyor. İkiz erkek kardeşi de bir gün onun
gibi çok ünlü olacak, sadece ne yaparak ünlü olacağına henüz karar
vermiş değil. Aslan terbiyecisi mi olsa? Poposuyla trompet mi çalsa?
Yoksa şaka oyunları üreten bir fabrikanın müdürü mü olsa? Çünkü şakaları o kadar çok seviyor ki 1 Nisan’ın her gün kutlanmasını istiyor. Bu
iki kardeşin birkaç ortak özelliği var. İkisi de hayvanları çok seviyor ve
odalarına kilitlendikçe hepten yerlerinde duramaz oluyorlar. Kısacası bu
ikizler tam bir baş belası! Ama kime göre? Sadece Lot ile Max’ın değil,
yeryüzündeki bütün çocukların baş belası olduklarını ve bir an önce
büyümeleri gerektiğini düşünen annelerine göre.
Lot ile Max’ın annesi tam bir hastalık hastası. Hijyen takıntılı olduğu
için zavallı yardımcıları Alice’i, çocuklara dadılık yapması için işe aldığı
hâlde temizlikçi gibi kullanıyor ve kızın yaptığı temizlikten asla memnun kalmıyor. Kendisi gibi çocuklardan pek hazzetmeyen ve akıllarını
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doğal yaşamla bozmuş kadın arkadaşlarından oluşan, düzenli olarak bir araya geldiği bir grubu var.
Bir araya geldiklerinde mikroplarla nasıl savaşacaklarını, etrafa mikroptan başka bir şey yaymadıkları
için çocukları bir an önce büyütecek bitkisel bir
çayın nasıl yapılabileceğini tartışıyor ve yeni geliştirdikleri türlü bitki çayını deniyorlar.
Bir nevi “Şifacı Teyzeler Birliği”
yaratmışlar anlayacağınız, yoksa onlara “Modern Cadılar”
mı demeli? Masallardaki
cadıların da çocuklarla
arasının pek iyi olmadığını düşünürsek...
Hayvan dostu Lot ile
Max’ın, evcil hayvan
olarak sadece bir
akvaryum balıklarının olmasına izin
veriliyor. Neden mi?
Çünkü ancak balıklar
mikrop taşımazlar.
Bu evde köpeklere asla
yer yok!
Peki ya Lot ile Max’ın
babaları nasıl biri dersiniz?
Çılgın biliminsanı Bay Spruit’in
sayesinde, kel insanlar için saç çıkaran mucizevi ilaçlar üreten bir fabrikanın sahibi olan babalarının en büyük takıntısı gür ve
yumuşak saçlara sahip olmak. Ailesinden ziyade en
büyük hazinesi kendi gür ve yumuşak saçları olan
Bay De Leeuw, öyle bir işkolik ki ailesiyle birlikte kısacık bir tatile çıkacak zamanı bulamıyor. Bayan De
Leeuw da tatil yerlerinin dev mikrop yuvaları olduğunu düşündüğü için ikizler hiç tatil yapamıyor. O
yüzden kendi yarattıkları hayal dünyalarına, kendilerinin icat ettiği oyunlara, oyunculuk yeteneklerini ve
şakalarını geliştirmeye vakfediyorlar kendilerini.
Daha önce yine Can Yayınlarından çıkan Korkunç
Yüzme Antrenörü ile tanıdığımız ödüllü Hollandalı
yazar Jozua Douglas’ın bu yeni kitabı, ironik bir şekilde, Korkunç İkizler adını taşıyor ama görüleceği
üzere bu hikâyede “korkunç” olan hiç de ikizler gibi
durmuyor. Tıpkı Grimm Kardeşler masallarında olduğu gibi şatolara hapsedilen bu çocuklar, masum
bir iksirden medet umarak hem eğlenmek hem de
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özgürleşmek istiyorlar. Böylelikle de bizi zamanla
yarışılan, soluksuz, eğlenceli bir maceraya dâhil ediyorlar. Hikâye boyunca, ikizler hariç hemen hemen
herkesin başına bu “masum” iksir yüzünden, takıntılarıyla ilgili bir bela geliyor. Kitabı okuma zevkini
bozmamak adına tam olarak neler olduğunu söylemeyelim ancak bu “belaların” aslında
her karakterin kendi takıntısıyla
ilgili durup düşünmesini ve
hayatında yeni bir sayfa
açmasını sağladığını, bize
de ustalıklı bir dramatik
ironinin tadını çıkarma fırsatını verdiğini
söyleyelim.
Edebiyat metinlerinde modern hayata dair eleştirilesi
konuların didaktik
ve sıkıcı olmadan
işleyen bir kurgu
içinde, üstelik okuyucuyu güldürerek konu
edilmesi yazarın maharetine işarettir. Jozua
Douglas, hastalık hastası
ve “organik” yaşam takıntılı
anneyi, “modern cadılar kulübünü”, sistem tarafından dayatılan estetik
değerlerin bir sonucu olarak saç ektirme ve çıkarmanın nasıl tartışılması gereken bir sektör hâline
geldiğini, çocukları korumak adına yaratılan “konserve yaşamları”, anne ve babaların bencil olabilme
hâllerini, insanlardaki şöhret olma takıntısını, sihirin
ve bilimin hayat kurtarıcı ve mucizevi olabildiği
kadar felaketlere de yol açabileceğini olabilecek en
eğlenceli ve akıllı bir kurmaca maharetiyle ele alıyor.
Korkunç İkizler’i okuduktan sonra barınaklarda yaşayan hayvanlara, tozlara ve mikroplara, en önemlisi
biricik takıntılarınıza bambaşka gözlerle bakacağınız
garantidir!
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Savaş bir çocuğa
neler eder?

Yazan: Karin Karakaşlı

Babam Bir Çalıya Dönüştüğünde, mizah dolu dili, akıcı temposu ve bağra basılası
Toda karakteriyle savaşa dair tarih kitaplarının yapamadığı bir düşünme alanı
kuruyor. O alana girmek herkesi zenginleştirecek bir deneyim.

Babam Bir Çalıya Dönüştüğünde
Joke van Leeuwen
Türkçeleştiren: Hasan Türksel
Çınar Yayınları, 120 sayfa
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Hayatın en zorlu deneyimlerinden savaş, ne yazık ki yaşandığı coğrafyalarda en çok da çocukları vuran bir felaket. Dünyaya ne olduğunu
anlamaya çalışan, korkularını ifade edecek kelimeleri dahi bulamayan
çocuklar, aynı zamanda yetişkinleri aşan bir güçle de donanır. Yazar
Joke van Leeuwen, bu ağır konuyu bir çocuğun gözünden ve dilinden
aktarmayı başarmış.
İlk olarak Kasım 2012’de Burak Sengir’in çevirisiyle Hayykitap’tan Babam Çalılığa Dönüşünce başlığıyla çıkan roman, bu kez yine Hollandaca
aslından Hasan Türksel’in çevirisiyle Babam Bir Çalıya Dönüştüğünde
ismiyle Çınar Yayınları tarafından yayımlandı.
İsimle başlayan bir tavizin hikâyesi bu. Yaşadığı yerde herkesin ismini
kolayca telaffuz edebildiği bir çocuk bize, savaş yüzünden göç etmek zorunda kaldığı yeri şöyle tanımlıyor: “‘K’ harfini bir türlü söyleyemiyorlar.
Öyle ki adımı telaffuz etmek isteyen ilk kişini neredeyse dili dolanıyordu.
Şimdilik soranlara ismimin Toda olduğunu söylüyorum. Toda, içerisinde
dört tane ‘k’nın olduğu uzun adımın son harfleri…”
Böylelikle bizim de okur olarak Toda ismiyle tanıdığımız çocuk, aslında
sadece bu bir iki cümle içerisinde bile savaşın ne demek olduğunu en
vurucu hâliyle anlatmış oluyor. Savaş, bir azalmadır. İnsan kimliğinden
çıkmadır. Annesi o küçükken evden ayrılıp başka bir ülkeye yerleşen,
pastacı babası ve ziyarete gelen babaannesi ile yaşayan Toda’nın hayatı,
güneyde patlak veren savaş üzerine babasının askere alınmasıyla allak
bullak olur. Bir süre babaannesiyle kalan Toda, çatışmalar kendi yaşadıkları yere de sıçrayınca, annesinin yanına doğru yola düşmek zorunda
kalır. O yol da savaşın ta kendisidir…
HOYRATLIK DENEN CANAVAR
Babasının gösterdiği “Askerin Kılavuzu” adlı kitaptaki kamuflaj çiziminden etkilenerek onu savaş boyunca çalı kılığına girmiş olarak hayal
eden Toda, savaşın anlamsızlığını ve korkularını bir rüya eşliğinde
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şöyle paylaşıyor bizlerle: “…Eve ulaştığımda babam
mutfaktaydı. Ayakta duruyordu ve vücudunda ağaç
dalları filizlenmişti. Bu dalların çıktığı yerde, kıyafetinde delikler oluşmuştu. Dalların hepsi yapraksızdı.
Babamın bedeninde kış mevsimi yaşanıyordu.”

Keza sınırlar konusunda da Toda’nın yorumlarıyla
gülümsüyoruz: “Yere çizilmiş bir çizgi ya da bir duvar gibi miydi şu sınır denilen şey? Veyahut dikenli
telleri olan bir çit mi? Belki de orada iki ucu ok şeklinde, başka ülkeleri işaret eden bir tabela duruyordu…”

Bildiği, alıştığı her şeyi bir anda yitiren Toda, annesine giden yolda yetişkinlerin hoyratlığıyla tanışır. Bu
bencil dünyada iyilik, karşılığı beklenen bir hizmet
türüdür. Öyle ki çocukların geçici olarak konaklatıldığı kamu binalarında anneler; çocuklar getirdikleri
eski püskü oyuncaklara yeterince teşekkür etmedi
diye kavga çıkarabilir. Refakat edenlerse sert, kaba
ve ilgisizdir. Bir kez evsiz, yersiz yurtsuz kaldın mı
başkalarının gözünde adeta insan olma vasfını yitirirsin ne de olsa. Bu açıdan bakıldığında romanın
günümüzün en büyük evrensel sınavı hâlini alan
mülteciler konusuna dair de söylediği çok şey var.

Kitabın çizimlerini de yapan Joke van Leeuwen çok
yönlü bir yazar. Eserleri yirmiden fazla dile çevrilen
ve Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü de dâhil pek
çok önemli ödüle layık görülen Leeuwen, 1952’de
Hollanda, Lahey’de doğdu. Ailesi Belçika’ya yerleştikten sonra tarih ve grafik eğitimi gören Leeuwen;
yazar, şair, illüstratör, sahne sanatçısı olarak büyük
başarılar elde etti. Yazarın yine bizzat resimlediği,
dürbünlü adam Warre’nin kanatlı minik bir bebeği
bulup eşiyle onu yetiştirmeye kalkması üzerine yaşanan maceraları konu alan, klasikleşmiş Cik! adlı
romanı da Hayykitap etiketiyle Türkçede bulunan
bir diğer kitabı.

DILLER VE SINIRLAR
Romanın en özgün yanlarından biri de özellikle savaş hâlindeyken ayrımı iyice kesifleşen dilleri ve sınırları düşündürmesi. Leeuwen savaşın kaçınılmaz
bir parçası olan “biz, ötekiler, kuzeyliler, güneyliler”
gibi kutuplaştırıcı dilin çocuğun dünyasında yankılanan anlamsız hâline işaret ederken, Toda’nın
göç ettiği yeni ülke için de hayali bir dil yaratıyor.
Cümle yapısı, fiil çekimleri, temel ifadeler açısından
yazarın ayrıntılandırdığı ve kurgunun önemli bir
parçası olan bu dil oyununda çevirmen başarılı bir
uyarlama ile bize Toda’nın şaşkın ama öğrenmeye
azimli ruh hâlini geçirmeyi başarıyor.

Babam Bir Çalıya Dönüştüğünde, mizah dolu dili,
akıcı temposu ve bağra basılası Toda karakteriyle
savaşa dair tarih kitaplarının yapamadığı bir düşünme alanı kuruyor. O alana girmek herkesi zenginleştirecek bir deneyim.
Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Dorian Gray’in Portresi
aslında kimin portresidir?
Oscar Wilde, en kapsamlı İngiliz oyun yazarıdır. Her şeyle oynar o: Akılla, felsefeyle,
dramla, oyuncularla ve seyircilerle, tüm tiyatroyla... Böyle bir gösteri, akılla ve
felsefeyle ancak futbol ya da kriket sopasıyla oynayabildiği kadar oynayabilen
İngiltere için bir skandal sayılabilir.
George Bernard Shaw
Yazan: Gökhan Yavuz Demir
Dorian Gray’in Portresi
Oscar Wilde
Türkçeleştiren: İlknur Özdemir
DeX, 308 sayfa
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Herkes, hatta kargocumuz bile tatildeyken, Kocabaş ve ben tatilin bitmesini
bahçede sabırla bekledik. Nitekim ilk dönenlerden biri kargocumuz oldu. Paketten çıkan Dorian Gray’in Portresi’ni Kocabaş kokladı ve ardından dut ağacının gölgesine gidip yattı. Elimde kitap bahçenin ortasında Oscar Wilde’ı
ve tanıştığımız her dokuz kişiden onunun yazar olduğu bir devirde yaşadığımızı düşündüm. Siz bakmayın ortalıkta mebzul sayıda bulunmalarına, dürüst
bir politikacı bulmaktan çok daha zordur hakiki bir yazar bulmak. Ve Oscar
Wilde, güzel cümleler kuruyor ve çok leziz masallar düşlüyor olmanın bir
yetenekten ziyade bir lanet olduğunu ispat edecek kadar hakiki bir yazardır.
Kendi ifadesiyle dehasını hayatına, eserlerine ise yalnızca yeteneğini harcayan Wilde’ın, dostlarından birinin asla roman yazamayacağını iddia etmesi
üzerine birkaç günde yazdığı tek romanı olan ve 1890 yılının Haziran ayında
Amerika Birleşik Devletleri’nde Lippincott’s Monthly Magazine dergisinde
tefrika olarak yayınlanan Dorian Gray’in Portresi’nin çok şık basılmış yeni
bir tercümesinin sayfalarını karıştırıyorum. Doğrusu DeX Kitap çok güzel
bir iş çıkarmış ve nazar boncuğu olsun diye vahim bir hatayı da bu güzel işe
ilave etmeyi ihmal etmemiş.
Türkiye’deki yayınevleri bilhassa klasik dediğimiz insanlığa mal olmuş kitapların baskılarında, mesela İngilizcede gördüğümüzün aksine, nedense hiç
okuru metinle tanıştıracak ve hikâyeye ısındıracak sunum veya takdimlere
yer vermezler. Oysa iyi bir kitaba verilebilecek en büyük ceza, böyle özenle
yazılmış bir takdimden mahrum bırakmaktır. Şükür ki DeX, Dorian Gray’in
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Portresi’nin başına Ömer Türkeş gibi tecrübeli bir
eleştirmenden, romana yakışır bir takdim alıp koymayı başarmış. Bu güzel bir haber. Vahim hataya
gelince, takdiminden cildine bu kadar iyi tasarlanmış
kitabın ne ön ne de arka kapaklarında
çevirmenin adı yazıyor. Sanki Dorian
Gray Türkçe yazılmış yahut da birden
bire kendi başına Türkçede arzıendam
eylemiş gibi. Oysa kapakta nasıl kitabın
yazarının ve kitaba takdim yazan eleştirmenin isimleri yazıyorsa, çevirmeninki de yazmalı. Çevirmenlere de çevirmenlerin emeğine de kıyılmamalı.
Romanda Lord Henry Wotton ressam
dostu Basil Hallward’ın atölyesinde, yirmili yaşlarının başlarında olan kusursuz
güzellikteki bir delikanlının portresini
görünce hemen kendisiyle tanışmak
ister. Basil’in bağlılık duyduğu bu genç
Dorian Gray’dir. Basil’in Dorian Gray’e
kötü örnek olmasından korktuğu Lord
Henry, gerçekten de çok geçmeden
hayat tarzı, nükteleri ve provoke edici
konuşmalarıyla genç adamı etkisi altına
alır.
Dorian giderek yaşlanacağını, çirkinleşeceğini, portresininse hep genç
kalacağını düşündükçe, portresiyle yer
değiştirmek ve kusursuz bir sanat eseri
olarak kalmak için ruhunun cehennemlik olmasını bile kabullenir. Faust’tan
farkı ruhunu şeytana bilgi için değil de
güzellik uğruna satmasıdır. Gerçek dışı
dediğimiz şeyler, aslında gerçekliğin
daima mevcut olan farklı hâllerinden
başka bir şey olmayabileceğinden olsa
gerek, çok geçmeden Dorian’ın bu
arzusu bilinmeyen güçlerce gerçeğe
dönüştürülür.
Bir gün portresine bakınca şaşıp kalır:
Portre yaşlanmakta ve kendisi genç kalmakta; vicdanî yükü arttıkça portrenin
de kırışıklıkları artmaktadır. Wilde kötülüğü çok farklı ele alsa da Stevenson’ın Dr. Jekyl ve
Mr. Hyde’ından etkilendiği için Dorian da Dr. Jekyl
gibi çifte bir hayat sürmeye başlar. Artık Dorian’ın
geceleri kılık değiştirerek sürdürdüğü, hiç kimsenin
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bilmediği ve bilmek de istemeyeceği meçhul bir hayatı vardır. Onun kusursuz çekiciliğine kapılan her
kadın ve erkek mutsuzluğa mahkûmdur. Dorian’ın
güzelliği lanetlidir. Günah, kötülük, suç ve ölümler,
onu ve gizini hızla kaçınılmaz sona doğru sürükler.
Yazıldığı dönemin ahlâk anlayışına büyük bir saldırı
ve “ahlâksızlık” olarak görülen bu roman, Wilde’ı
hızla yükselten kaderinin terse dönmeye ve yazarın
yıldızının sönmeye başladığı ânın fitilini ateşler.
Oysa Wilde için mesele kitabın başına
yazdığı sunumdaki
kadar basittir: “Ahlâka
uygun veya ahlâka
aykırı kitap diye bir
şey yoktur. Kitaplar ya
iyi yazılmıştır yahut
kötü. Hepsi bu kadar.”
Ve Wilde’ın hayli
yüksek beğeni kriterlerine göre bile Dorian
Gray’in Portresi iyi bir
kitaptır.
Aslında Viktoryen çağın ikiyüzlü ahlâk anlayışının ipliğini pazara
çıkaran Wilde, ahlâksız
bulunan bu kitabıyla
bir ahlâk dersi veriyordu. Wilde’a göre asıl ahlâksızlık ikiyüzlülükte, sevgisizlikte, düş yoksunluğunda ve toplumsal değerlerin
altında yatan çıkarcılıktadır. Ahlâksızlıklarını bütün
İngilizlerin yüzüne vurduğu için çok geçmeden hedef tahtasına oturtulacak olan Wilde’ı, toplum kendisine ahlâk dersi verdiği için hiç affetmeyecektir.
Toplum, onun eserinde kendi rezilliklerini gördüğü
için değil, kendi moral prensiplerinin gerçek olduğunu göremediği için de onu cezalandırmakta kararlıdır. Wilde sadece çağına meydan okuduğu için
değil, haklı olduğu için de kaybetmeye mahkûmdur.
Wilde’ın sefalet ve umutsuzluk içinde geçen son
günlerini anlatırken André Gide şöyle yazar: “Toplum bir insanı yok etmek istediğinde ne yapacağını
çok iyi bilir; ölümden daha ince yöntemleri vardır...”
Ahlâksızlarca mahkûm edilir Wilde.
Edebiyat tarihinin detektifliğe meraklı eleştirmenleri
Dorian Gray’in Oscar Wilde’ın kendisi veya ilk aşık

olduğu yakışıklı genç John Gray olup olmadığını
yüz seneden fazladır tartışıyorlar. Oysa Wilde, tutkuyla savunduğu sanat anlayışı gereği otobiyografik
bir roman yazamayacağının ipuçlarını bir mektubunda verir: “Basil Hallward, sanıyorum, benim. Lord
Henry, dünyanın beni tanıdığı gibi bir kişi. Dorian
ise, belki başka bir çağda olmak istediğim bir insan.”
Aslında Wilde’ın karmaşık kişiliği ve derin sanatçı
ruhu düşünüldüğünde, romandaki baş karakterlerin üçü de Oscar Wilde’dır. Wilde kişiliğinin bütün
zenginliğini ustalıkla romanının içine pay etmiştir.
Hallward, Wilde’ın ahlâkçı yanını; Lord Henry, maskesini taktığı zamanlardaki alaycı ve züppe kişiliğini;
Dorian Gray ise, bilinçaltı tutkularını hep Wilde’dan
almışlardır. O kadar ki Wilde bir keresinde şunu dahi
söylemiştir: “Dorian Gray’in Portresi’ndeki kişilerin
hayat tarzı, tıpkı benimkine benziyor: Hep konuşuyorlar, hiç hareket etmiyorlar.” Bütün bu konuşmalar
ve hareketsizliğe rağmen, Wilde o çok sevdiği ve iyi
bildiği fantastik ve gotik unsurlarla hikâyesini öyle
bir dokur ki ortaya son derece karanlık ve gerilim
yüklü bir roman çıkar.
Hüzünlü bir yazgısı ve neşeli bir ruhu olan bu tutkulu İrlandalı, başına gelenlere, zalimliğe ve bahtsızlığa rağmen saf ve el değmemiş masumiyetini ve
hassasiyetini korumayı bilmiş asil bir ruhtu. Sadece
kendi kuşağının değil, arkasından gelen ve gelecek
olan kuşakların da çağdaşı olan Wilde, hâlâ insanlık
durumunu anlatmaya devam ediyor. Bu nedenle
Dorian Gray’in portresi, Dorian Gray’den ve Oscar
Wilde’dan çok, dönemin İngiltere’sinin ve vicdan
yükü hiç hafiflemediği ve hafifleyecek gibi de gözükmediği için gençliğini hâlâ kaybetmeyen insanlığın
portresidir.
Wilde’ın neşesi birden bahçeye yayılıyor. Ağzında
bir dal parçasıyla beni oyuna çağıran Kocabaş’ı
görünce kitabı masaya bırakıp kızıma sarılıyorum.
Kocabaş’ın masumiyeti ve güzelliğinde bütün kötülükler ve acılar silinip kayboluyor. O zaman bir kez
daha Oscar Wilde’a hak veriyorum: “Sanatçı, güzel
şeylerin yaratıcısıdır.” İyi ki de öyledir...
Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Dİnle!
Ağaçlar
büyüyor
“Sadece dinlemeyi bilmek gerekiyor.
Sessiz olunursa insan çok daha
fazla şey duyabiliyor.”
Yazan: Alev Karakartal
Sessiz Luise
Renus Berbig
Resimleyen: Anke Kuhl
Türkçeleştiren: Süheyla Kaya
Hep Kitap, 156 sayfa
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Luise, 7 yaşında. İlkokul birinci
sınıfa gidiyor. Annesi, babası, 5
yaşındaki küçük erkek kardeşi
Simon ve ergen ağabeyi
Ben ile birlikte yaşıyor.
Güzel resim yapabiliyor,
yıldırım hızıyla koşabiliyor;
gülmeyi, okumayı, oyunlar
ve hikâyeler uydurmayı
seviyor. Kendi başına banyo
yapmak, evin yakınındaki
marketten alışveriş yapmak,
en iyi arkadaşı Gloria’ya
bisikletle gitmek için yeteri
kadar büyümüşken hayran
olduğu hiphop dansını
öğrenmek, akşamları istediği
kadar televizyon izlemek, geç
yatabilmek için çok küçük
olan; her çocuğun geçmek
zorunda kaldığı “yeterince
ile henüz” arasındaki ince
çizginin üzerinde durmadan
yer değiştiren; yetişkinlerin
dünyasında dirsekleriyle iterek

Eylül 2018

bir yer edinmeye çalışan çocuklardan bir çocuk.
Başta ebeveynleri olmak üzere başkalarına göre en
büyük zaafı, “kendisi”: Luise adeta mırıltıyla, “çok
sessiz” konuşuyor. Bu yüzden herkes ona “Sessiz
Luise” diyor. Dünyanın türlü çeşit gürültüsü, en çok
da diğer insanların hiçbir şeyi duymalarına olanak
vermeyen, kendilerinden başka herkesinkini bastıran
üst perdeden konuşmalarının arasında kimselerin
onu duymaması, bu küçük kızın ve adını verdiği
kitabın “sorunsalını” oluşturuyor.
“Doğru, Luise biraz sessiz konuşuyor. O nedenle ona
herkes Sessiz Luise diyor. Luise sessiz konuşmasının
neden her zaman problem olduğunu soruyor kendi
kendine.
Bak! Örneğin rüzgâr açık pencereden içeriye
estiğinde perde de son derece sessiz hışırdıyor ama
kimse rüzgârın büyük ve güçlü olduğundan kuşku
duymuyor.
Sadece dinlemeyi bilmek gerekiyor. Sessiz olunursa
insan çok daha fazla şey duyabiliyor.”
Sessiz Luise, Alman yazar Renus Berbig’in çocuklar
için yazdığı birkaç kitabının sonuncusu. Münih’te
iletişim bilimleri, sosyoloji ve sosyal psikoloji
okuduktan sonra direksiyonu yazarlığa kıran
Berbig’in özgeçmişinden, kitaptan çok çocuklara
yönelik radyo oyunları yazmak üzere mesai
harcamayı tercih ettiğini anlıyoruz. Düzenli olarak
Bavyera Radyosu için çocuk oyunları ve seriler
yazan yazar, “Kral O” adlı oyunuyla Avrupa Radyo
Kurumlarının Uluslararası Çocuk Radyo Oyunu
Ödülü’ne de layık görülmüş.
Berbig, Sessiz Luise için enteresan bir “tasarımı”
tercih etmiş. Her bölümün başında, annesi veya
babasının çeşitli vesilelerle ona artık büyüdüğünü
hatırlattığını görüyoruz misal. Tekrar tekrar, aynı
kelimelerle. Luise’in yeterince büyük olmamasından
ne denli mustarip olduğunu gördükçe, giderek
tuhaflaşan bir vurgu hâlini alıyor bu hatırlatma.
Tıpkı ergen ağabeyin aksine, kardeşi Simon’un 5
yaşının düzenli ve sürekli olarak belirtilmesi gibi.
Ve elbette, Luise’in kitabın konusunu oluşturan
“problemi”: “Çok sessiz konuştuğu için herkes Luise’e
Sessiz Luise diyor,” cümlesini onlarca kez, kitabın her
bir kaç sayfasında bir tekrarlamak, tekrarın gücüne
yapılan bir gönderme ve/veya müzik eserlerinde
olduğu gibi nakaratla
yaratmak istenen ritmle
37
ilgili değilse, “yazarın ilginç bir kurgu anlayışı
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olmalı” diye düşünmeden edemiyorsunuz. Bütün
bunların yerine, Luise’in küçük yaşına rağmen
hayatla ilişkisi üzerine biraz daha derinleşmeyi
tercih etmesi hâlinde ortaya çıkabilecek olan metni
düşündüğünüzdeyse yazıklanıyorsunuz:
“İnsan ilginç bir şey gördüğünde iyice incelemeli.
Bunun için de zamana ihtiyaç var, diye düşünüyor
Luise,” cümlesinin peşine düşmek gibi mesela. Ya da
şu diyaloğun:
“Yapacak bir şey yok, sen daha küçüksün,” diyor
Ben. “Bilmediğin çok şey var. Büyüklerin çocukları
dinlememeleri çok normal. Her zaman böyledir.”
“Ama bu çok aptalca” diye söyleniyor Luise.
“Ben bir sürü şey biliyorum, koku alabiliyorum ve
duyabiliyorum.” “Ee, ne var bunda?” Ben omuzlarını
silkiyor. “Herkes duyabilir, herkes koku alabilir.” “Peki
o zaman niye kimse otobanların kötü koktuğunu ve
çok gürültülü olduğunu fark etmiyor” diye soruyor.
“Aslında fark ediyorlar,” yanıtını veriyor Ben, “ama
önemsemiyorlar.”
Kısa, şimdiki zamanda kurulan cümlelerde Berbig’in
uzman olduğu radyo metni yazarlığının etkisini
rahatlıkla görebildiğiniz metinde, arada bir belirip
kaybolan “zaman kaymaları”nın, yazarın tercihinden
mi çeviriyle ilgili bir sorundan mı kaynaklandığını
ise anlayamıyorsunuz.
Kitabı tanınmış, ödüllü Alman illüstratör Anke Kuhl
resimlemiş. Sessiz Luise, iki sanatçının ilk çalışması
değil. Daha önce de Berbig’in noel kitabı için birlikte
çalışmışlar. Renkli ve sevimli çizimler, çocukların
hoşuna gidecektir.
Hep Kitap’tan çıkan Sessiz Luise, ülkemizde pek
bilinmeyen bir yazarı tanımak, dünyasına ve diline
aşina olmak isteyenler için bir seçim olabilir. Belki
utangaç ve sessiz bir kaç kız ve oğlan çocuğunun,
dünyanın yüzüne karşı haykırmanın değil onu
dinlemenin kıymetini erkenden anlamalarına vesile
olursa, yazarın bilemediğimiz ama öyle olduğunu
sandığımız muradı da hâsıl olur, yazın dünyasının
“gürültüsü” arasında alçak sesli bir not olarak
yerini bulur.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Koşulsuz sevgi en büyük
kahramanlıktır
“Ateş de tıpkı insanlar gibi ince bir
yapıya sahipti ve yine tıpkı insanlar
gibi bir araya gelip büyüdüğünde
yıkıcı, yok edici olabiliyordu. Ateşi
insanların bulmasına şaşmamalıydı.”

Ürkütücüler
Göktuğ Canbaba
Resimleyen: Biğkem Karavus
Doğan Egmont Yayıncılık, 172 sayfa
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Yazan: Özlem Toprak

Çocukluk günlerimizden biliriz; masalların dünyasında iyiler ve kötüler
arasında hep keskin bir ayrım vardır. Canavarlar kötü, kahramanlar iyidir, tarafımızı seçer ve macerayı izleriz. Oysa hayat hiç de öyle siyah-beyaz akmıyor. Her gün değerlerimizi sorgulatan karar anları ile karşı
karşıya geliyoruz. Fantastik edebiyatın yaratıcı kalemlerinden Göktuğ
Canbaba, çocuklar için yazdığı Ürkütücüler’de, farklı ve zor olan yolu
seçen Oli ile tanıştırıyor bizleri. Doğan Egmont Yayıncılık etiketiyle
çıkan, Biğkem Karavus’un resimlediği kitap, hepimize kime kahraman
denileceği sorusunu yöneltiyor.
YAN YANA YAŞAMAK MESELESI
Oli’nin içine doğduğu dünya kesin hatlarla ayrılmış bir yapıdadır. Sahilin bir ucunda insanlar diğerinde ise Ürkütücüler yaşar. Ürkütücüler
adından da anlaşılacağı üzere devasa boyutları, koca boynuzları, sipsivri
dişleri, uluyuşları ile korku salan yaratıklardır. Topraklarında yetişen
leziz meyveleri izinsizce toplayan insanlardan hoşlanmazlar. İnsanlar
da bu tuhaf yaratıklardan korkar. Birbirinden hiç de hazzetmeden ortak

bir coğrafyayı paylaşan bu iki topluluğun kaderi Oli
isimli Ürkütücü’nün doğumuyla yepyeni bir eşiğe
girer. Köyün yaşlıları tarafından ay tutulması günü
doğacak bu çocuğun kurtarıcı kahraman olacağı ilan
edilmiştir. Ancak Oli, bütün Ürkütücülerden farklı
olarak dümdüz dişleri, sıcacık bakan kocaman gözleri, yumuşacık beyaz tüyleriyle çok sevimli bir yaratık
olarak büyür. Kehanet sistemi o zamana kadar hiç
yanılmamış olmasına karşın, köyün gözünde kanaatleri sorgulanmaya başlayan yaşlılar çareyi Oli’nin
kahraman değil soytarı olduğunu ilan etmekte bulur.
Gerekçeleri iktidar denilen mekanizmanın tanımıdır:
“Yaşlılar o zamana kadarki öngörülerinde hiç yanılmamıştı. O an da yanılmadıklarını biliyorlardı ama
kaybettikleri otoriteleri, itibarları onları farklı düşünmeye itiyordu. Güç, bir varlığa çok uzun süre hükmediyorsa sonunda varlık o güce bağımlı oluyordu; bu,
canlıların değişmeyen kuralıydı.”
Böylece kendi kavminden dışlanan, ailesinin bile
gereğince arkasında duramadığı Oli, çaresiz nehre
atlayarak kaçar. Kendine geldiğinde üzerinde zıplayan Çilli isimli tatlı bir kız vardır. İnsanların kalıp önyargılarından bağımsız, kendi tanışıklığı üzerinden
Oli’yi seven Çilli, bu kez de sevimli canavarın insanların hışmına uğramasına neden olur. Birlikte kaçan
ikili bir yandan gerçek dostluğu inşa ederken, arkada
bıraktıkları dünya ile boğuşmaya devam edecektir…
KITLENIN KORKUTUCU GÜCÜ
Göktuğ Canbaba, bu sürükleyici macerada kâh Ürkütücüler’in kâh insanların galeyana gelme ve yargısız
infaz etme hâline odaklanıyor. Çilli üşümesin diye
kendisine korku salan yegâne şey olan ateşi yakan
Oli, bu dehşet verici gücü bir benzetmeyle paylaşıyor
okurla: “Ateş de tıpkı insanlar gibi ince bir yapıya
sahipti ve yine tıpkı insanlar gibi bir araya gelip büyüdüğünde yıkıcı, yok edici olabiliyordu. Ateşi insanların bulmasına şaşmamalıydı.”
Oli’yi tanıdıkça seven ama onun varlığına inanmayan köylüler yüzünden dalga geçildiği için de öfke
büyüten bir diğer çocuk karakteri olan Cesur üzerinden topluluk baskısı, dürüstlük, cesaretin asıl anlamı
gibi kavramları da sorguya açan roman; bir yandan
da bitkiler, kök boyalar ve ağaç reçineleri ile heykeller üreten Oli aracılığıyla sanatın şifa veren, umut
olan yönüne vurgu yapıyor. Sonlara doğru mesajlar
kimi yerde fazla vurgulu bir hâl alsa da Ürkütücüler

pek çok erdemi yeniden düşünmeye sevk ediyor.
Yazar, fotoğrafçı ve seyyah Göktuğ Canbaba, Anadolu Üniversitesi Basın-Yayın Bölümü’nden “Şarap ve
İnsan” adlı belgesel fotoğraf projesi teziyle mezun
oldu. Tayland, Nepal, Hindistan gibi ülkeleri kapsayan seyahatlere çıkan ve kişisel fotoğraf projeleri
üzerine çalışan üretken yazarın Doğan Egmont’tan
çıkan Fener Balığının Kayıp Işığı, Valizdeki Kedi,
Arayış Ormanı, Meraklı Gezginin Notları, Uzayda
Sahibini Arayan Köpek, Barış’ın Meslek Hikâyeleri
ve Değerler Serisi kitapları dışında Kuzey Kıtalar
Efsaneleri “Ozanın Şarkısı”( Ankira Yayınları), İşeyen
Atmaca ( Marjinal Kitap) ve İthaki Yayınlarından Ayyaş Buda ile Tılsım-ı Kudret romanları da bulunuyor.
Hayal gücünün sınırsızlığında büyülü bir yolculuk
vadeden Ürkütücüler, bir yandan da bu dünyanın
en gerçek dertlerine dokunuyor. Çocuklar ve onlar
kadar cesur büyükler için bu hikâyenin sunduğu çok
fazla ayrıntı var. Yeter ki düşünmeye, hissetmeye ve
kabullenmeye hazır olalım.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Hayal ile gerçek arasında
esen Rüzgar…

Yazan: Gökçe Gökçeer

Çocuklar, yalnızlıkları ve hüzünleriyle bazen hayal dünyaları sayesinde başa
çıkabilirler. Bu kitap, bir çocuğun gözünden özlemi ve yalnızlığı anlatıyor. Dahası,
insanın yüreğinde ince bir sızı bırakıyor.
‘’Rüzgar’ın gerçekte
olmayan bir köpeği vardı.
Evet, bir köpeği vardı.
Olmayan Bir Köpeğin Hikâyesi
Edward van de Vendel
Resimleyen: Anton van Hertbruggen
Türkçeleştiren: Nurşen Kaya
Final Kültür Sanat Yayınları, 40 sayfa

Ama bu köpek, aslında
yoktu.’’

Alman Gençlik
Edebiyatı Ödülü
Altın Palet Ödülü
İllüstratörler Birliği
Gümüş Madalya
Booklist Editörün Seçimi
Publishers Weekly
En İyi Kitap

üler.

?

8-3

3

Bu satırlarla başlıyor
kitap. Okura, Rüzgar’ın
hayal gücünün izinden
gideceğini en başta söylüyor. Rüzgar’ın olmayan
köpeği, onun en yakın
arkadaşı. Onu kimse göremiyor ama bunun bir
önemi yok. O çok cesur ve
eğlenceli… Üstelik
tuzlu suyu da çok
seviyor. Rüzgar’ın
zaman zaman
akan gözyaşlarını
hiç düşünmeden
yaladığı için, bundan emin Rüzgar.
Birlikte ormana,
bazen de ninesini
ziyarete gidiyorlar.
Sonra bir gün…
Köpek ortadan
kayboluyor. Çünkü artık sırasını
savıyor: Rüzgar’ın

“gerçek” bir köpeği oluyor. Belki diğeri kadar cesur
ve eğlenceli değil ama olsun. Onu herkes görebiliyor. Rüzgar, artık onunla vakit geçirmeye hazır.
Rüzgar’ın babasının nerede olduğu ve ne iş yaptığı
belirtilmemiş. Neden uzakta? Neden sadece telefonla konuşuyorlar? Rüzgar belli ki onu çok özlüyor ve
eksikliğini hissediyor. Metinde bir ipucu yok. Ama
çizimlerden anladığım kadarıyla, babası bir denizci.
Bu durum, Rüzgar’ın onu neden bu kadar özlediğini
açıklıyor. Rüzgar’ın hayatında eksikliğini duyduğu
şeyler, metnin ve çizimin müthiş uyumu eşliğinde
mükemmel bir biçimde anlatılıyor. İnsanın kalbine
dokunan, iç burkan bir hikâyeye tanıklık ediyoruz.
GERÇEK, HAYALIN YERINI TUTABILIR MI?
Rüzgar’ın yeni ve gerçek köpeğinin gelişinden sonra
hayali köpeğinin ortadan kaybolmasıyla, hayallerinden vazgeçtiğini zannetmeyin. Kitabın sonunda,
hayal gücünün farkına varan ve onun hayatındaki
yerini kavrayan Rüzgar, hayallerinin peşini bırakmıyor ve düşlemeye devam ediyor. Bu açıdan, kitabın
verdiği bu mesajı da çok beğendim. “Gerçekler, hayal etmenin gücünü elinizden alamaz!”
Her çocuğun değilse de birçok çocuğun bir ya da
birkaç hayali arkadaşı vardır. Bu arkadaşlar bazen bir
çocuk, bazen bir hayvan, bazen de “gerçek dünyada”
karşılığı olmayan varlıklardan oluşur. Bu hayali arkadaşların, özellikle erken çocukluk döneminde sıklıkla
çocukların hayatında rol alabildiklerini, kendi deneyimlerim dışında yakın çevremin deneyimlerinden

de biliyorum. Çocuğu olan pek çok kişinin bildiği
ve uzmanların da söylediği gibi, çocuklar onlarla sık
sık sohbet eder, dertleşir ve oyunlar oynarlar. Kendilerinde eksik gördükleri özellikleri onlara yükleyip,
onlar aracılığıyla eksikliğini hissettikleri o güce sahip olurlar. Aslında biraz da olmak istedikleri kişiyi
hayali arkadaş üzerinden yaratırlar. Tıpkı Rüzgar’ın
hayali köpeği üzerinden ninesinden çekinmesini
yenmesi, köpeğinin çok cesur ve becerikli olması
gibi… Ya da tam tersi, onu kendinden daha güçsüz
kılıp, kendi güçleriyle onu korumaya alırlar. Olmayan Bir Köpeğin Hikâyesi, hayali arkadaş kavramını
da ustalıkla işliyor.
YAZAR ILE ÇIZERIN MÜTHIŞ UYUMU
Edward van de Vendel, Hollandalı bir yazar. Çocuklar ve gençler için kitaplar yazıyor. Yine Hollandalı
olan genç çizer Anton van Hertbruggen ise çizimleriyle harikalar yaratmış. İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince gibi birçok dilde yayımlanan kitabın
başarısında onun da payı büyük. Renk seçimleri ve
yarattığı atmosferle, hikâyenin derinliğine bambaşka bir boyut katıyor. Yazar ve çizerin yakaladığı az
rastlanan bu sinerji, iyi kotarılmış resimli bir çocuk
kitabının nasıl olması gerektiğinin en güzel örneklerinden birine hayat vermiş. Olmayan Bir Köpeğin
Hikâyesi, Alman Gençlik Edebiyatı ve Altın Palet
gibi birçok ödülü kucaklamış. Kesinlikle hem okurun
gözünden hem de akademik olarak incelenmeye
değer, kıymetli bir iş çıkmış ortaya…
Çocukların hayal güçlerine ve onun üzerindeki hâkimiyetlerine, içlerine kapandıklarında o küçücük
gibi görünen dünyalarında yarattıkları dev evrende
yaşadıklarına, kapıldıkları duygusal dalgalanmalara
işaret eden, okudukça ve sayfalardaki her detayı
inceledikçe içe işleyen, iz bırakacak bir kitapla karşı
karşıya olduğunu anlıyorsunuz. Kitapta rahatsız
eden tek şeyin, pek de okunaklı olmayan font seçimi
olduğunu da belirterek satırlarıma son vereyim. Orijinali de böyle mi bilmiyorum. Ancak öyleyse bile,
daha okunaklı bir font kullanımına kitabın yurtdışındaki yayıncısının hayır demeyeceğini düşünüyorum.
İyi okumalar!
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Bir Albert Einstein Hikâyesi
Baktı ve merak etti… Baktı ve merak etti…

Yazan: Melek Özlem Sezer

“Meaaaav!”

Işık Demetinde
Jennifer Berne
Resimleyen: Vladimir Radunsky
Türkçeleştiren: Erinç Karakan
Meav Yayıncılık, 36 sayfa
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Her ne kadar yayınevinin
adı tek a’lı Meav olsa da bu
isim nağmeli bir kedi gibi
sesleniyor insana; ruhuna
karşı merak uyandıran acar
bir kedi… Meav Yayınlarından çıkan Işık Demetinde
adındaki kitapsa açıldığı
gibi, sizi bu kedinin huzurla
sepetine kıvrıldığı anın
duygusuyla karşılıyor. Nefis
bir kâğıtta, fıstık yeşilinin
tonları sistematik ama çocuksu bir eğri büğrülükle
pötikareler çiziyor. Bir yanında yazarın ve ressamın
ithafları, bir yanında
Einstein imzalı bir söz:
“Önemli olan
soru sormayı bırakmamak. Merakın kendine
özgü bir varoluş
sebebi var.”
Ki bu söz,
kitabın
yörüngesini
çiziyor.
Einstein’ın
hayatı, dehanın

soru sorma ve merakla gelişimi açısından ele alınıyor. Sevimli, dinamik ve yer yer oldukça esprili ifadeleri olan resimlerle kitap masal havasında başlıyor:
“100 yıldan fazla zaman önce, yıldızlar gökyüzünde
kayarken, dünya güneşin etrafında dönerken ve nehir
kenarındaki küçük bir kasabada mart ayı rüzgârları
eserken bir bebek dünyaya geldi. Ailesi ona Albert
ismini koydu.”
Bundan sonra da koskoca Einstein’i bir çocuk olarak
hayal etmemizi sağlayan ve ferah bir sayfa tasarımına eşlik eden şu cümleler geliyor:
“Albert bir yaşına girdi. Tek kelime konuşmadı.
Albert iki yaşına girdi. Tek kelime konuşmadı.
Albert üç yaşına girdi. Zar zor birkaç kelime konuşabildi.
Sadece büyük meraklı gözleriyle etrafa bakındı.
Baktı ve merak etti. Baktı ve merak etti.”
Kitaba göre Albert’teki merak duygusunu doğanın
sırlarını aramaya kışkırtan ilk şey, babasının hediye
ettiği pusula. Ki bu meraklı çocuk her zaman, her
yerde sorular sormaya ve ortalamaya uymadığı için
de okulda tepki çekmeye başlıyor hâliyle. Öğretmeni
sınıfın işleyişini bozduğunu ve diğerleri gibi davranmazsa bir baltaya sap olamayacağını söylüyor. Sıra
dışının istismarı, öğretmenin kendini aşan öğrenciye
uyguladığı duygusal şiddet ve onu sıradanlaştırmaya
dönük baskısı; ajiastayona kaçmadan, ayrıntıya girmeden, satır aralarında işleniyor.
Kitaba ismini veren hikâye ise şöyle: Albert kırda
bisiklet sürerken güneşten süzülen ışık demetlerine

bakıp ışık demetinde bisiklet sürmenin nasıl bir
şey olacağını merak ediyor. Ve sayıların nasıl gizli
bir dil oluşturduğundan şekerin çayın içinde nasıl
eridiğine, piposundan çıkan dumanın havada nasıl
kaybolduğuna kadar her şeyi sormaya devam ediyor.
Soruları onu atomu keşfetmeye, ışık hızının bilmecesine ve adını bir deha olarak fizik tarihine yazdıracağı teorilere ulaştırıyor.
Böyle bir hayatı, üstelik fizik kuramlarıyla birlikte
anlatmak fazlasıyla zor. Bu nedenle yazarın başarısını değerlendirirken haksızlık etme kaygısıyla
kitabın başında günlerce çakılı kaldım. Ki ne zaman
metni tekrar okumaya girişsem, daha çok resimleri
okudum ve ressamın anlatılanları formüle edişindeki
ince zekaya hayran kaldım.
Bir iş doğru ve alabildiğine yalın yapılınca, bakana
kolay geliyor. Ressamın uçuşan, ferah çizgileri, cıvıltılı hareketliliği de en zor şeyin, yani resimlerin
bir çırpıda yapıldığı hissini yaratıyor. Ancak metin,
“Evet bu netametli iş ancak bu kadar iyi yapılabilirdi!” dedirtmiyor. Bir resimli kitap hacminin ve
seslenilen yaş grubunun sınırlarının zorlayıcılığını
elbette unutmamalı. Ama yine de şunların üzerine
gidilseydi, acaba daha iyi olabilir miydi diye düşünüyorum: Yaşam evrelerine vurulan spotlarda denge
gözetilmemiş. Kimi geçişler, ani sıçramalara dönüşüyor ve bir nehir gibi bütünlük hissi vererek değil
de parça parça akıyor. Genelde yalın, samimi bir dil
ama bazen de E=mc2 formülünü açıklarken olduğu
gibi hızlı ama anlaşılması zor ve akılda kalıcı olmayan cümleler kuruluyor. Yerçekimini tanımlayan
cümle şöyle: “Bizi gezegenimize doğru aşağıya çeken
ve ayın uzay boşluğuna doğru sürüklenmesini engelleyen o görünmez güç.” Bu, bilen birine hatırlatma
işlevinde bir cümle, yoksa çocuğun yer çekimini anlayabileceği ve bu bilgiye yakınlaşabileceği değil. Ki
aksamalar daha çok işin içine fizik girince başlıyor.
Öte yandan kitap; Albert’in yeteneğinin karşısına
konulan engelleri aşmasını anlatışındaki sakinlikle,
çocuk okura özgüven aşılayıcı tavrıyla ve samimi,
iletişime giren yapısıyla hayat bilgisi açısından çok
değerli bir yer kazanıyor.
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi
Öykünün özgünlüğü

İLKÖĞRETİM

RESIMLI
SOZLUK
İNGİLİZCE-TÜRKÇE / TÜRKÇE-İNGİLİZCE

Rengârenk ve eşşiz
bir sözlük!

İngilizce öğretim programında
öğretilen İngilizce sözcük,
deyim ve terimlerin Türkçe
karşılıkları
İngilizce sözcüklerin
seslendirilişini gösteren
Sesletim Kılavuzu
Sözcükleri örneklendiren
renkli resimler
Zengin örnek cümle içeriği
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Geçmiş, gelecek, bugün...
“Kırışıklıklar” fiziksel yaşlanma sürecinin bir göstergesinden çok daha fazlası,
iz mefhumuna dair bir kelime seçimi; yaşanmışlıkların devingen, kimi yerde
derinleşen kimi yerde ise kesik kesik ilerleyen yolları…
Yazan: Çağla Vera Kılıçaslan

Kırışıklıklar
Paco Roca
Türkçeleştiren: Pınar Savaş
Desen, 104 sayfa

ÇiZGi ROMAN
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Bir bakımevindeki yaşlı insanları konu alan kitabın başlığı, bize ilkin çok direkt bir
göndermede bulunuyor gibi geliyor. Ama Kırışıklıklar isminin, sadece doğrudan
anlamıyla sınırlandırılarak konulduğunu düşünmüyorum. “Kırışıklıklar” fiziksel
yaşlanma sürecinin bir göstergesinden çok daha fazlası, iz mefhumuna dair bir kelime seçimi; yaşanmışlıkların devingen, kimi yerde derinleşen kimi yerde ise kesik
kesik ilerleyen yolları… Eserin ilk sayfasında yazar ve çizer Paco Roca’nın Buda’dan
yaptığı alıntı gibi “Bulut yok olmaz yağmura dönüşür.”
Hikâye, Alzheimer hastası Emilio’nun oğlu tarafından bakımevine bırakılmasıyla başlar. Henüz hastalığının ne olduğunu bilmeyen Emilio, geçmişi ve bugünü
arasında gelgitler yaşamaktadır. Zaman zaman kendini eskiden çalıştığı bankada,
müdür koltuğunda bulur. Günümüze dönüşleri ise çoğunlukla acı vericidir.
Bakımevinde, ilkin Miguel ile tanışır. Oda arkadaşı da olacak olan Miguel, ona etrafı gezdirir ve bakımevi sakinlerinden bazılarıyla tanıştırır.
Kitapta bu iki ana karakter dışında, farklı hikâyeleriyle başka başka yaşlılarla da tanışırız. Doğu Ekspresi yolcusu Bayan Rosario, çocuklarına duyduğu özlemi sürekli telefon arayışıyla ifade eden Bayan Sol, Alzheimer’ı
iyice ilerlemiş olan Modesto ile karısı Dolores ve iki kahramanımızın en
yakınında, sağduyunun sesi Bayan Antonia bunlardan bazılarıdır.
Diğer yaşlılara karşı alaycı ve faydacı tutumu nedeniyle Miguel’e karşı
tekinsiz hisseder Emilio. Bunda haksız da sayılmaz, daha ilk karşılaşmalarında on avro kaptırmıştır ona. Ancak hikâye ilerledikçe, Emilio’nun
şüpheci yaklaşımına rağmen, okur, Miguel’in zamanla dönüştüğünü ve
sadece kendi çıkarı için değil bakımevindeki diğer yaşlıların da faydasına çabaladığını fark eder. Üstelik Miguel’in yardım çabalarının odağında
Emilio vardır. Hedefi Emilio’yu ilk katta tutabilmektir. Ağırlaşan Alzheimer hastalarının çıkarıldığı ikinci kat, Miguel’e göre ölümden daha beter
bir sondur.
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YUKARISI KENDİ
BAŞININ ÇARESİNE
BAKAMAYANLARIN
KALDIKLARI YER...

AKLINI KAYBEDENLERİN,
BUNAYANLARIN, ALZHEİMERLILARIN...

SONUMU ORADA
GÖRMEK İSTEMEM.

Paco Roca’nın anlatıya serpiştirdiği ipuçlarıyla yarattığı birinci kat / ikinci kat gerilimi, salt fiziksel bir
sınırı tanımlamanın ötesinde; yaşlılığın ve yalnızlığın, kaderine terk edilmişliğin de sembolü hâline
geliyor. Öte yandan sevdikleri için bu sınırı isteyerek
geçenlerin, Dolares ve Miguel gibilerin varlığı, okur
için karanlıkta parlayan bir ışık oluyor.
Kırışıklıklar, sadece yaşlılığın ya da Alzheimer hastalığının etkilerini konu alan bir anlatı değil. Modern
yaşamda çözülen aile ilişkilerine, sadece ailelerinden
değil toplumdan da tecrit edilerek “bakılan” yaşlı
insanların yalnızlığına dair bir anlatı. Bir bakıma da
sevgiye ve dostluğa dair…
DOĞU EKSPRESI YOLCULARI
Grafik romanın renklendirmesinde pastel tonlar
hakimiyet kurmuş ve her sahne, bize kendi dedelerimizden, büyükannelerimizden kalan nostaljik fotoğrafları anımsatıyor. Böylece yaşlıların bazı hatıraları
bir fotoğraf karesinde dondurup, zihinlerinde orada
yaşamaya devam ettiklerinin, kendilerini mazide
konumlandırdıklarının altı çiziliyor sanki. Ya da tam
tersine gençlerin, yaşlıları geçmişe hapseden bir bakış açısına sahip oldukları, onları donuk ve silik bir
anı gibi açılmayan bir çekmecede unutulmaya bıraktıkları vurgulanıyor. Eser her açıdan çok katmanlı ve
çeşitli okumalara açık.
Kitabın sonuna doğru Emilio’nun hastalığı iyice
ilerler ve artık Miguel’i bir kimlik atfedemediği boş
bir surat olarak görmeye başlar. Bu sahnenin hemen
altında bir boşluk görürüz. Bu boşluk, sanki bize
hikâyenin bittiğini anlatır. Ama hemen yan sayfada,

anlatının yan karakterlerinden biri,
Bayan Rosario hâlâ Doğu Ekspresi’nde İstanbul’a doğru yol almaktadır. Emilio’nun yanına giden
Miguel’in yokluğunda, bu kez ona
Antonia eşlik etmektedir.
Bu sayfayı iki boş sayfa takip
eder. Ardından, hafta sonu oğlunun evine ziyarete giden bir
diğer bakımevi sakinine
odaklanırız. Dikkatli okur
için, köpek sever Martin’in yaşadığı heyecanlı
asansör macerası, Miguel’in uzak görüşlülüğünün
kanıtıdır. Bu kısa anekdot
sonrası bir boş sayfa daha gelir.
Ardından Paco Roca’nın, gerçek
kişi ve tanıklıklardan yararlanarak
kitabı yaratma sürecine dair bilgilendirme notlarını
ve -gerçek Emilio’nun çizimi dâhil- bakımevinde
resmettiği eskizleri görürüz. Eserin son sayfalarındaki bu boşluklu yapı, ana hikâye ve yan anlatılar
arasındaki geçişi sağlıyor gibi görünse de Alzheimer
hastalarının bugünden kopuşlarını ve kaçınılmaz
olanı yani ikinci kata geçişi çağrıştırıyor bana.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi
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Tutkuya dair bir yüreklendirme
Kathy Stinson ve Dusan Petricic, Joshua
Bell’in gerçek öyküsünden esinlenerek
azme, inanca ve başarıya dair cesaret
verici bir hikâye anlatıyorlar.
Yazan: Nida Dinçtürk

Daha önce Esrarengiz Kemancı’da dünyaca ünlü
keman virtüözü Joshua Bell’in katıldığı bir sosyal
deneyden yola çıkarak çocukların sanatla ilişkisine dair leziz bir öykü anlatan Kathy Stinson ve
Dusan Petricic ikilisi, okurlarına bu kez Joshua
Bell’in keşfediliş öyküsünü sunuyor. Sumru Ağıryürüyen çevirisiyle Türkçe okuyabildiğimiz Kemanın Dansı, yine Kuraldışı Yayınları etiketi taşıyor.
Joshua’nın henüz küçük bir çocukken müzikle
kurduğu bağı anlatarak başlayan kitap, küçük
müzisyenin kemanıyla bir yarışmaya katılmak
istemesiyle devam
ediyor. Bu çok
önemli yarışmaya katılmak için
Joshua, oldukça
zor bir parça seçiyor. Öğretmeni
bu konuda onu
uyardığında ise
parçanın içindeki
Kemanın Dansı öyküyü duyduKathy Stinson, Dusan Petricic
Türkçeleştiren: Sumru Ağıryürüyen ğunu söyleyerek
Kuraldışı Çocuk, 32 sayfa ısrarcı oluyor. Jos-

hua çok zorlanıyor, çok çalışıyor ve hiç yılmıyor. Ve
yarışma zamanı gelip çatıyor. İşte Joshua sahnede!
Performansı sırasında her şey yolunda zannederken
minik bir hata yapıyor, şaşırıyor ve parçası yarım
kalıyor. Fakat o, sahneden çekilmek yerine öyle bir
hamle yapıyor ki ta hikâyenin başında duyduğunu
söylediği öykü, parçayla beraber ona eşlik ediyor,
onu sarıyor. Sonuç olarak bugün hepimizin tanıdığı,
büyük yetenek Joshua Bell oluyor.
Kemanın Dansı, Joshua Bell’in gerçek başarı öyküsünden yola çıkarak okurlarına yetenek sahibi
oldukları, aşkla yaptıkları işe inanmanın kıymetini
anlatıyor. Bunu yaparken, aslında topluluk karşısında
zorlanan, başarısızlık kaygısıyla kendisine kaçacak
delik arayan miniklere de cesaret veriyor. Kemanın
Dansı, öyküsünü işitebildiğiniz tüm tutkularınızın
peşinden gitmeye dair, her yaştan okur için yüreklendirici bir eser. Üstelik, gerçek başarılardan ilham
almak için değerli bir örnek.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

EĞLENCELİ TARİH SERİSİ
Değişen İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER
müfredatına uygun olarak yenilendi!
6., 7. ve 8. sınıfların sosyal bilgiler tarih konularını içeriyor.

Tarihi sevmek isteyen,
tarihe ilgi duyan her yaştan
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•
•
•
•
•

Grafik öyküler
Karikatür bantları
Resimli sözlükler
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Kayıp aranıyor!

Yazan: Deniz Poyraz

Dedem Nerede? sevmek, paylaşmak, yitirmek ve bulmak üzerine bir arayış; bu
yüzden hayata çok benziyor. İnsan, istediğini bulamasa da aramaktan yılmıyor.
Çünkü “hayat, eriyeceğini bile bile kardan adam yapmaya benziyor.”

Dedem Nerede?
Hanzade Servi
Resimleyen: Berk Öztürk
Altın Kitaplar, 144 sayfa
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40 | iyikitap

Hanzade Servi, kitaplarını, ayrım yapmaksızın “her yaştan ruhlar için” yazmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız aylarda Altın Kitaplar etiketiyle yayımlanan Dedem
Nerede? adlı roman, yetişkinlerin de severek, ilgiyle okuyacağı bir metin olmuş. Neşeli, akışkan, hareketli, zekice kurgulanmış, derinlikli bir metin. Üstelik okuru çarçabuk yakalayan çağdaş ve enerjik bir dili var.
Adından da belli olacağı üzere, her şeyden önce bir arayışın romanı Dedem Nerede?
Tarih 17 Eylül 2016’yı gösterdiği vakit, başkahramanımız ve anlatıcımız Sorgun Talha için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Uğurlu çorapları çamaşır makinesinden çıkmayacak, iki yaşındaki kardeşinden anlamını bilmediği iktisadi terimler duyacak, Erimeyen Kardan Adam şiiriyle Pusluvadi Şiir Yarışması’nı kazanacak. Fakat
tüm bu tuhaflıkların ortasında şok eden bir gelişme yaşanacak: Sorgun, dedesinin
ortadan kaybolduğunu fark edecek. Böylece arayış da başlamış olacak…
Sorgun, kendine ve anlattığı meseleye dışarıdan bakabilen; saf, iyi niyetli ve bir o kadar da zeki bir çocuk. Zorluklarla mücadele edecek melekelerle donatılmış bir karakter. Üstelik dedesini örnek alıyor, belki de bu yüzden pimpirikli anne ve babasının
yanında biraz dağınık kalıyor. Annesi Sorgun Talha’ya bakınca, sadece
acilen düzeltilmesi gereken büyük bir karmaşa görüyor.
Sorgun’un dedesinin lakabı Dâhi İhtiyar. Memleketin yerleşik kodlarına
ve yaşlı ebeveyn algısına nazire yaparcasına acayip, ilginç bir ihtiyar. Zaman makinesi yapmak gibi pek de mütevazı sayılamayacak istekleri var
örneğin. Her şeyi tamir edebildiği ve sürekli sıra dışı icatlar yapabildiği
için ona Pusluvadi’de böyle diyorlar. Bu lakap zamanla kısalarak Dâhiyar’a dönüşüyor. İnsanlar da onun gerçek adını unutup onu bu lakapla
anıyorlar.
Pusluvadi sakinlerinin günlük yaşamından ayrıntılar ve orta sınıflara
özgü o yinelenip giden modern zaman alışkanlıkları da kurguyu sağlamlaştırıyor, hikâyeyi inandırıcı kılıyor. Fakat tüm sıradanlık sarmalını bir anda dağıtan olay -yani dedenin kayıplara karışması- sıradan
insanların usulcacık akan yaşamını ivmelendiriyor. Yerel bir gazete
olan Pusluvadi Gazetesi’nin sayfaları Dâhiyar haberleriyle dolup taşıyor. Kaybolması manşetlere taşınıyor, sanki dünyaca ünlü biri kaybolmuşçasına atılan hararetli manşetler, kendi hâlinde küçük bir kasabada
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yaşıyor olmanın biraz komik biraz da hüzünlü hâlini göz önüne seriyor.
Merak unsuru sürekli canlı tutulmuş; hikâyedeki
detaylar bu unsuru besleyecek biçimde ele alınmış.
Arayış öncelikle Dâhi İhtiyar’ın odasından başlıyor, ipuçları toplanıyor. Dâhiyar’ın odası adeta çıfıt
çarşısı: Musluk contaları, yarısı bitmiş lavantalı sıvı
sabun, sarıya boyalı ölü böcek, Roxette grubunun
kaseti, poposuna yama dikilmiş oyuncak ayı, bozuk
termometre, yüz elli tane plastik poşet, bebek çorabı,
su bidonu, bisiklet gidonu… Her bölüm, Dâhiyar’ın
odasından çıkan eşyalardan bir potpuriyle açılıyor; metindeki birçok kasti tekrar gibi bu yazınsal
uygulama da romanın ritmine ve akıcılığına katkı
sağlıyor. Metin ilerledikçe elimizde bir sürü soru birikiyor: Dâhiyar, zaman makinesi yapmak için aldığı
sandığı neden çöpe atıyor? Arı desenli tuhaf koltuğu
neden ısmarlıyor? Marketten aldığı yün içlikle internetten sipariş ettiği böcek biblosunun alakası ne? Bir
insan neden posta kutusu kiralar? Sağlık problemi
olmayan bir ihtiyar, doktora neden ölümcül bir akciğer hastalığı ile alakalı sorular sorar? Bu soruların
cevabını arayan Sorgun’a eşlik ederken, okur da hem
şaşkına dönüyor hem bu keyifli maceranın tadını
çıkarıyor.
Yazardan üvey evlat muamelesi gören bazı yan karakterlerin aksine Şeker Teyze, incelikli işlenen dramatik hikâyesiyle ve okura geçen ruh hâliyle akılda
kalıyor. Şeker Teyze, Pusluvadi’nin düzenlenen tüm
etkinliklerine çağrılan tek palyaçosu. İsmi “Şeker”
olan ve Palyaçoluk yapan altmış beş yaşında, emekli
bir müzik öğretmeninin neden bunca asık suratlı
olduğunu ise varsın akıp giden sayfalar söylesin.
Bazen bir olay hatta küçücük bir an, hayatımızı tümden değiştirebiliyor. İçimizde, kendimize dair daha
önce hiç keşfetmediğimiz kıymetli bir his bulabiliyoruz. Ruhumuzun derinliklerinde gizlenen bir
şairle, ressamla yahut bir âşıkla seneler
sonra karşılaşabiliyoruz. Yeter ki
aramaktan yılmayalım. Dedem Nerede? sevmek, paylaşmak, yitirmek
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ve bulmak üzerine bir arayış; bu yüzden hayata çok
benziyor. İnsan, istediğini bulamasa da aramaktan
yılmıyor. Çünkü “hayat, eriyeceğini bile bile kardan
adam yapmaya benziyor.”
İyi okumalar…
Dilin Akıcılığı
Kurgunun Özgünlüğü ve Tutarlılığı
Çizimlerin İfade Gücü
Kapak Tasarımı ve Baskı Kalitesi
Redaksiyonun Titizliği

sahaf dükkâni
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Bir Çocuk Kitapları Semineri
BEMHM’nin çıkardığı çocuk kitaplarının bazılarında çocuğu eğitmek kaygısı,
edebiyat kaygısından daha ağır basar.
Yazan: Doğan Gündüz

“O günlerde, gazetede bir ilan gördüm (1962).
Ankara’da Türk Amerikan kültür ve yardımlaşma
kurumlarının işbirliğiyle ‘Çocuk Kitapları Yazma
Semineri’ düzenleniyordu. Bir hafta sürecek bu
seminerde Türk ve Amerikalı çocuk kitabı uzmanları ders verecekti… Gün boyu süren seminere
otuz kadar yazar adayı kabul edilmişti. Dönemin
tanınmış yazarları ve dil uzmanlarının yanında,
Amerikalı çocuk edebiyatı uzmanları da dönüşümlü olarak bize ders veriyorlardı.”* Gülten Dayıoğlu,
anı kitabında, yazarlık yolculuğunun başlarında
katıldığı bir seminerden böyle söz eder.
Bu seminer, Türk Hükümeti ve Amerikan İktisadi
Yardım Teşkilatı’nın (AID) iş birliği sonucunda
kurulan, Milli Eğitim Bakanlığı Yayım Müdürlüğü
Basılı Eğitim Malzemeleri Hazırlama Merkezi
(BEMHM) tarafından düzenlenmiştir. “Türk Eğitim alanındaki bu yeni teşebbüs, milli gelişmeyi
amaç edinen hükümet programının bir yönünü
teşkil etmektedir. BEMHM’nin, öncelikle üzerinde
durduğu husus, editörlerin, yazarların ve diğer
personelin, modern ders kitapları vücuda getirmek
için lüzumlu bilgilerle yetişmesini sağlamaktır.”**
“Sonunda seminer bitti. Öğrendiğimiz bilgileri
derleyerek bir ya da iki adet, resimlemeye uygun
çocuk kitabı yazmamız istendi. ‘Kırmızı Bisikletin Binicisi’ adlı kitabı yazıp Ankara’ya gönder* Yaşadıklarım ve Düşlediklerim, Yetmiş İki Kitap, Bir Hayat,
Gülten Dayıoğlu, Altın Kitaplar, Birinci Basım, İstanbul, Mart
2010, s.22-23
** Tanatara ile Panapara, Adnan Ardağı, BEMHM, Ankara,
1963, Arka kapak

dim.”*** Gülten Dayıoğlu’nun yazdığı Kırmızı Bisikletin Binicisi çocuk ve gençlik edebiyatında yetkinleşecek bir yazarın müjdecisidir. Bu kitapta, günlerdir
umutsuzca beklediği oyuncakçı vitrininden, Cengiz’in babası tarafından satın alınan Kırmızı Bisikletin Binicisi’nin hikâyesi anlatılır. Eve gelir gelmez
ortalıkta fırıl fırıl dönen kurmalı bisiklet, Cengiz’in
gözdesi olur. Oyuncağını uyurken bile başucundan
ayırmaz, ta ki bir gün kazayla arızalanana kadar.
Hem Cengiz hem de Kırmızı Bisikletin Binicisi bozulmayla gelen ayrılığa çok üzülür. Misafirliğe gelen
Cengiz’in dayısı oyuncağı tamir edince ikisinin de
mutluluklarına diyecek olmaz.
BEMHM’nin çıkardığı çocuk kitaplarının bazılarında
çocuğu eğitmek kaygısı, edebiyat kaygısından daha
ağır basar. Adnan Ardağı’nın İyilikler Perisi buna
*** Yaşadıklarım ve Düşlediklerim, Yetmiş İki Kitap, Bir Hayat, Gülten
Dayıoğlu, Altın Kitaplar, Birinci Basım, İstanbul, Mart 2010, s.22-23
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güzel bir örnektir. Dünyadaki çocuklar için endişelen İyilikler Perisi, “Savaşlar, hastalıklar, zelzeleler,
açlıklar hep çocukları acılar içinde kıvrandırır” diye
düşünür. Meltemleri yanına çağırarak insanlara “Birleşmiş Milletleri kurunuz” mesajını taşımasını ister.
Meltemler birçok ülkeyi dolaşıp bu mesajı iletirler.
Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun ardından çocuklara yardım için UNICEF, modern eğitimi yaymak için
de UNESCO kurulur. İyilikler Perisi savaşlar olmasın
diye kurulan Birleşmiş Milletler’in Kuzey-Güney
Kore arasındaki savaşı, savaşsız bir çözüm yerine
savaşarak durdurmasından övgüyle söz eder.
Serinin diğer kitaplarından Ali Hayvanlar Bahçesinde ile Can’ın Bir Köy Gezisi tema olarak birbirine
yakındır ve ikisinde de yazar adına yer verilmemiştir.
Babasıyla hayvanat bahçesini gezen Ali’ye, babası
hayvanları tek tek tanıtır. Fil, zebra, zürafa, aslan,
kaplan gibi hayvanlar temel özellikleriyle anlatılır.
Can’ın Köy Gezisi’nde de Can babasıyla köye gider
ve orada çoban köpeği, ördek, eşek, kambur deve
gibi hayvanlarla karşılaşır. Mehmet İhsan Bulur’un
yazdığı Ormanda Bir Balo, canı kuzu çeken bir kur-
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dun, hile ile bir kuzuyu ağına düşürme hikâyesidir.
Kuzu ateş böceklerinin yardımıyla acımasız kurdun
tuzağından kurtulur. Adnan Ardağı’nın diğer kitabı
Zavallı Korkuluk ise çirkinliği yüzünden hiç dostu
olmayan bir korkuluğun hikâyesidir. Onun bu hâline
acıyan Ayşe korkuluğa kendi elbiselerini giydirir ve
evinin bahçesine taşır. Böylece korkuluğun hem bir
evi hem de dostları olur.
BEMHM tarafından “Çocuk Kitapları” serisi içinde
her biri on binlerce basılan yaklaşık on beş kitap
yayımlanır. Bunun haricinde yine aynı merkez tarafından hem çocuklar hem de Âli okullarında okuma
yazma öğrenen büyüklere yönelik “Yardımcı Okuma
Kitapları” başlığı altında da kırk kitap yayımlanır.
Öğrencilerin fiziksel gelişimleri için ilkokullara
gönderilen süt tozu, 1950-1960’lı yıllardaki Amerikan yardımları içinde sembol ürünlerden biridir.
BEMHM tarafından bastırılan kitaplar da “Amerikan
yardımıyla milli gelişmeyi amaç edinen” hükümetin
süt tozu ulaştırdığı okul kütüphanelerinin raflarında
yerlerini alır.

Kırmızı Bisikletin Binicisi
Gülten Dayıoğlu • Resimler: Nevide Gökaydın • MEB Yayım Müdürlüğü, BEMHM, Ankara, 1965 • 16 Sayfa
İyilikler Perisi
Adnan Ardağı • Resimler: Kayıhan Keskinok • MEB Yayım Müdürlüğü, BEMHM, Ankara, 1963 • 24 Sayfa
Ali Hayvanlar Bahçesinde
Resimler: Mustafa Ayaz, Fevzi Saydam, Hayati Severoğlu • MEB Yayım Müdürlüğü, BEMHM, Ankara, 1963 • 22 sayfa
Can’ın Bir Köy Gezisi
Resimler: Kayıhan Keskinok • MEB Yayım Müdürlüğü, BEMHM, Ankara, 1963 • 14 Sayfa
Ormanda Bir Balo
Mehmet İhsan Bulur • Resimler: Nevide Gökaydın • MEB Yayım Müdürlüğü, BEMHM, Ankara, 1965 • 14 Sayfa
Zavallı Korkuluk
Adnan Ardağı • Resimler: Nevide Gökaydın • MEB Yayım Müdürlüğü, BEMHM, Ankara, 1965 • 28 Sayfa
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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 24 Eylül 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!
SOLDAN SAĞA
1 Doğan Gündüz’ün yedi çocuk öyküsünü topladığı kitabı.
2 Şeker Portakalı ile başlayan muhteşem üçlemenin son
kitabı.
3 En yakın arkadaşı Gabi olan, 4 kitaplık bir serinin; 		
uysal, köpeklerden korkan ve futbolcu olmak isteyen
ana kahramanı.
4 Yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi.
5 İlköğretim Haftası’nın son günü ne günü olarak kutlanır?
6 Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün’ün geçtiğimiz aylarda 		
yenilenmiş ve genişletilmiş baskısı çıkan kitabı.
YUKARIDAN AŞAĞI
7 Ana kahramanı Mia olan ve hayvan haklarını
1
anlatan 4 kitaplık serinin yaratıcısı …… Şeker.
8
8 Hangi ağacın şarkısını Deniz Üçbaşaran
K
resimlemişti?
F
2
9 Dans Eden Parmaklar alt başlıklı
kitapta biyografisi anlatılan ünlü sanatçı.
10 Dinlemeyi, anlamayı ve öğrenmeyi
çok seven ayıcığın adı.
ı
4
11 Michal Snunit’in yazdığı, Sedat Girgin’in
resimleriyle yeniden yayınlanan resimli kitap.
12 1936’da kâğıt üretimi için kurulan 1998’de
7
A
özelleştirilen ve 2005’te kapanan
anonim şirketin kısa adı.
13 ALMA ve H.C. Andersen ödüllerini
alan ve bu yaz aramızdan ayrılan
Viyana doğumlu yazar.
L
14 Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında
6
kaybettiğimiz çok değerli mizah ve
çocuk kitapları yazarı.
Açıklama: Bulmaca tamamlandığında, turuncu
renk zemin içinde kalan harfleri, alfabetik sıraya göre
dizdiğinizde aradığımız yanıta ulaşacaksınız.

Geçtiğimiz haftanın çözümü ve kazananı:
İyi Kitap’ın geçen sayısında yayımladığımız bulmacayı
tamamlayan okurlarımız, “EYLÜLDE GÖRÜŞÜRÜZ”
çözümüne ulaştılar. Doğru yanıtı bulan okuyucularımız
arasında yaptığımız çekilişte ise Elazığ’dan Sayın Kübra Nur
Bozkuş, Tudem Kitabevlerinde kullanmak üzere
100 TL. değerinde hediye çeki kazandı.
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MASALLARIN TEMBELİ
AĞUSTOSBÖCEĞİ,
BU KEZ ÇALIŞMA HAYATININ
TAM ORTASINDA!

Shaun Tan’in evrensel temalarla
örülü yaşsız kitapları

Kuralların doğasına ve büyüme
üzerine gerçeküstü bir bakış.

Sessiz kitap

Resimli kitap

Resimli öykü

2007 Angoulême Uluslararası
Çizgi Roman Festivali’nde En İyi Albüm Ödülü

Varoluşumuzun nadide ve
tuhaf yönlerini ele alan on
beş resimli öykü…

www.desenyayinlari.com.tr

DesenYayinlari.Tudem

Her göçmenin, her sığınmacının,
yurdundan edilmiş herkesin
hikâyesi.
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