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“Hayatı Edebiyatla Kuşatmak”
Yukarıdaki iddialı ifade, İstanbul Kitap Fuarı’nın bu 
seneki teması. 10 Kasım - 18 Kasım 2018 tarihleri arasında 
gerçekleşecek Fuar’ın “Onur Yazarı” ise Selim İleri.
Yurt içi ve yurt dışından 800’ü aşkın katılımcının yer 
alacağı 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, birçok 
etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ulaşım güçlüklerine 
rağmen Büyükçekmece’ye akın edecek okurlar; panel, 
söyleşi, dinleti, atölye gibi onlarca etkinliğe katılmanın 
yanı sıra imza günlerinde sevdikleri yazarlarla tanışma 
fırsatı bulacaklar.
Çocuk ve gençlik edebiyatının önemli isimleri de 
dokuz gün Fuar’da olacaklar. Sayıları 40’ı aşan çocuk 
ve gençlik edebiyatı etkinliklerini takip edebilmek için, 
Fuar’ın internet sitesindeki (www.istanbulkitapfuari.com) 
“Etkinlik Takvimi”nden faydalanabilirsiniz.
İyi Kitap da her sene olduğu gibi standı ve yaygın dağıtımı 
ile Fuar’daki yerini alacak. Çocuk ve gençlik edebiyatının 
güncel örneklerine yer verdiğimiz sayımızı, Fuar boyunca 
elinizden düşürmeyeceğinizi umuyoruz.

Safter Korkmaz
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Collodi en başından itibaren hikâyesini, asi bir 
kuklanın istekleri ile içinde yaşamaya başladıktan 
sonra onun bir parçası olmaya çabaladığı toplumun 
değerleri arasındaki çatışma üzerine inşa eder.

Bu kadar çok kitabı ne yapacağımı çok merak eden kargocu dostum, 
evde olmadığımda kargoyu artık bizim koca kıza teslim ediyor. Bu 
nedenle eve döndüğümde Kocabaş’ı hoplayarak bana kargoyu gös-
termeye çalışırken izlemeye bir süredir alışkınım. Fakat bu sefer eve 
döndüğümde Kocabaş bahçeye girdiğimi bile fark etmeyecek kadar 
oyuna dalmıştı. Bahçede bir kuklayla koşturuyorlardı. Kuklayı tanır 
gibiydim. O güne dek okumadığım bir kitaptan çıktığı aşikâr olsa da 
hiç yabancı değildi. Klasikler diye şöhret kazanmış, hepimizin adını 
bildiği ama çoğumuzun hiç okumadığı kitaplar vardır ya, işte o meş-
hur klasiklerden biridir Carlo Collodi’nin Pinokyo’nun Serüvenleri. O 
Pinokyo şimdi Kocabaş’ın sırtına binmeye çalışıyordu...
Pinokyo’yu ilk defa kırk beş yaşımda okudum. Ama Disney filmini 
çok daha önceleri izledim. Bunca sene sonra ancak şimdi anlıyorum 
ki benim Pinokyo sandığım şey ile asıl Pinokyo arasında dağlar ka-
dar fark var. Buna biraz içerlediğimi itiraf etmeliyim. Çünkü bugün 
romanda okuyup etkilendiğim ve hatırlamaya değer bulduğum pek 
çok olay, Disney filmlerinde yok. Dahası çoğu karakter de Disney’in 
Pinokyo’sunda tahrif edilmiş. Meselâ Pinokyo’nun babası Geppetto 
Usta, filmdekinin aksine romanda hiç de şirin ihtiyar bir adamcağız 
değil. İki versiyon arasındaki fark o kadar açık ki Collodi’nin asıl 

Asi bir kuklanın haylazlıkları

Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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hikâyesinin sonunda Pinokyo, “kestane rengi saç-
ları, gök mavisi gözleri ve bayram sevinci içindeki 
yakışıklı bir çocuğun canlı ve zeki görüntüsü”ne 
kavuşunca insanda düpedüz bir hayal kırıklığı ve 
nedensiz bir tasa peyda oluveriyor.
Collodi en başından itibaren hikâyesini, asi bir 
kuklanın istekleri ile içinde yaşamaya başladıktan 
sonra onun bir parçası olmaya çabaladığı toplumun 
değerleri arasındaki çatışma üzerine inşa eder. Bu 
mânâda bu asi kuklanın maceraları, aslında ideal 
bir yurttaşın nasıl yetiştirileceğine dair ibretlik bir 
derstir. Bu nedenle Disney’inkinden farklı olarak 
asıl hikâye “Bir zamanlar bir odun parçası vardı,” 
diye başlar. O odun parçasının oyulup bir kuklaya 
dönüşmesi de o kuklanın kendi tabiatına rağmen 
söz dinleyerek ve hatta itaat ederek nihayetinde 
kestane rengi saçlı ve gök mavi gözlü bir çocuk ol-
ması da hep Pinokyo’nun yazıldığı 1890’lardaki millî 
eğitimin hedeflerinin bir metaforu olarak okunabi-
lir. Neticede hepimiz eğitimin tornasından geçerek 
iyi birer yurttaş olmuyor muyuz!
Daha bir odun parçasıyken asi ve haylaz olduğu-
nun ilk işaretlerini, Antonio Usta ile Geppetto 
arasında kavgaya neden olarak verir. Ardından 
Geppetto kendisinden bir kukla oymaya başladı-
ğında başına dertler açacak yaramazlıklarını da 
sergileme fırsatı bulur. Nitekim yürümeye başlar 
başlamaz Pinokyo’nun ilk yaptığı şey, bundan son-
ra da sık sık yapacağı üzere evden kaçmak olur. Bu 
haylazlığının bedelini polis tarafından tutuklanan 
Geppetto öder.
O hengâmeden kurtulup eve dönen Pinokyo, ken-
disine nasihat eden ve bir nevi sağduyunun sesi 
olan Cırcırböceği ile tartışır. Cırcırböceği ona, ana 
babasına karşı gelen çocukların bu dünyada artık 
gün yüzü göremeyeceğini ve sonunda mutlaka piş-
manlığın acısını tadacaklarını söyler. Pinokyo ise 
Cırcırböceğini hiç umursamaz. Kaçmazsa sonunun 
diğer bütün çocuklar gibi okula gitmek olacağını 
söyler. Oysa bizim asi kuklamız ders çalışmak 
değil, gönlünce oynamak ve gezmek arzusundadır. 
Bunu gören Cırcırböceği, Pinokyo’ya okula gitmeyi 
sevmiyorsa neden alnının teriyle ekmeğini kazana-
cağı bir meslek öğrenmediğini sorar. Pinokyo ise 
dünyada tek bir mesleğin ilgisini çektiğini söyler: 
“Yemek, içmek, uyumak, eğlenmek ve sabahtan 
akşama başıboş dolaşmak.” Cırcırböceği ise böyle 

yaşayanların sonunun her zaman ya hastane yahut 
da hapishane olacağını söyler.
Pinokyo, on altıncı yüzyıldan itibaren verimliliği ve 
üretimi arttırmak üzere kafa patlatan modern düşü-
nürlerin çoğunun savaş açtığı aylaklık ve tembelli-
ğin temsilcisidir. Ama ne yazık ki bizim asi kukla-
mız, modern etik ve ruha, meselâ bir Don Quijote 
gibi meydan okuyamayacaktır. Çünkü Collodi’nin 
niyeti tam da bu çalışma ahlâkını yüceltmektir. 
Tembellere yaşama hakkı yoktur. Yoksullar yoksul-
luklarından bizatihi sorumludurlar, çünkü tembel 
oldukları için yoksuldurlar. Bunun için yoksul bir 
marangozun çocuğu olan Pinokyo’nun da disipli-
ne edilmeye ihtiyacı vardır. Michel Foucault’nun 
“büyük kapatılma” adını verdiği bu yeni dünya 
düzeninde okullar da fabrikalar da hapishaneler de 
hastaneler de aynı şeye hizmet etmektedir: çalışan 
ve üreten yurttaşlar yetiştirmek için bireyleri disip-
line etmek. 
Romanın sonuna, yani pes edene kadar disipline 
olmaya direnen Pinokyo, elbette Cırcırböceğini 
dinlemez. Hatta tezgahın üzerinde duran çekici 
bir hışımla kapıp fırlatarak Cırcırböceğini öldürür. 
Okula gitmeye hiç niyeti yoktur. Aksine Pinokyo 
ısrarla kendisi olmak ister. Eve dönen Geppetto ise 
oğluna sabırla yaramazlık yapmaması gerektiğini, 
yoksulların çocukluktan itibaren bulduğu her şeyle 
yetinmesi gerektiğini anlatır. Sonunda Pinokyo 
ikna olur. Okula gidecektir. Ama alfabe kitabı yok-
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tur. Geppetto sırtındaki 
eski ceketi satarak 
oğluna bir alfabe kitabı 
alır. Pinokyo artık okula 
gidebilecektir. 
Okula gittiği ilk gün 
fakir babasına bütün 
borcunu ödemek için 
çok çalışmaya, okuma 
yazmayı hemen öğren-
meye, ardından çok para 
kazanmaya ve o parayla 
da altın ve gümüşten, 
düğmeleri pırlantadan 
bir ceket almaya karar 
verir. Lakin o gün ve 
ardından gelen pek 
çok gün okula gideme-
yecektir. Çünkü o ne 
zaman akıllı, uslu ve iyi 
bir çocuk olmaya karar 
verse, her seferinde için-
deki asi ruhunu baştan 
çıkaracak başka haylaz-
lar veya “Ahmak-kapan” 
köyü gibi yerler yoluna 
çıkar. Sonuç Pinokyo 
için hep hüsrandır; ba-
zen hapse düşer bazen bekçi köpeği olmaya zorlanır 
bazense canını zor kurtarır.
Peri annesinin yanında tam uslu ve çalışkan bir 
çocuk olduğunu sandığımız anda Pinokyo, sınıfı-
nın en haylaz ve tembel çocuğu olan Fitil’in peşine 
takılarak okulun, öğretmenin, dersin, çalışmanın 
olmadığı Oyuncak Diyarı’na gider. Oyuncak Diya-
rı’nda hakikaten yüzlerce çocuk sabahtan akşama 
sadece oyun oynayıp eğlenir. İlk günler Pinokyo ve 
Fitil de bu aylaklığın keyfini sürerler. Tâ ki ikisinin 
kulakları uzamaya başlayıp, küçük birer sıpaya 
dönüşmesine kadar. Collodi bir kez daha bu hayatta 
çalışmadan rahat yaşamanın mümkün olmadığını 
göstermeye niyetlidir. Okula gitmeyen, dersten ve 
işten kaçan çocuklar sonunda birer “eşek” olmaya 
mahkûmdurlar. Daha sonra Pinokyo sıpa olmak-
tan kurtulsa da Fitil’in bir sıpa olarak can verdiği 
sahne hem iç acıtıcı hem de iç acıtıcılığı ölçüsünde 
ibretliktir.

Bütün bu macerala-
rında, Pinokyo’nun 
tahta bir kukladan et ve 
kana bürünerek ger-
çek bir çocuk olması; 
Odysseus’un yuvası 
İthaka’nın yolunu 
bulmaya çalışması, 
Frodo Baggins’in yü-
züğü, yapıldığı Hüküm 
Dağı’nın ateşine atmak 
için çok çetin belalara 
katlanması ve Dorot-
hy’nin güçlü bir kasırga 
tarafından getirildiği 
Oz Ülkesi’nden evine 
dönmek için serüven-
lere atılması kadar he-
yecan verici bir arayış 
ve yolculuktur. Sonu 
hariç. Çünkü kuklalık-
tan insanlığa terfiinde 
Pinokyo kendisi olma 
arayışından vazgeçer 
ve herkes gibi olur. Na-
sıl odun parçasının yon-
tulmasıyla kukla olduy-
sa, şimdi de toplumsal 

ihtiyaçların ve millî eğitimin tornasından geçerek 
ideal bir yurttaşa dönüşür. Artık yalan söyledi-
ğinde bizim gibi onun da burnu uzamayacaktır. 
Bu nedenle o eski ve cansız tahta kuklaya bakıp 
“Ne gülünçmüşüm kuklayken!” deyip ardından da 
“Doğru düzgün bir çocuk olduğum için ne kadar 
mutluyum şimdi!” dediğinde doğruyu söyleyip 
söylemediğini asla bilemeyeceğiz.
Sanırım böyle bir sonun verdiği hüzünle olsa gerek, 
Kocabaş da bahçedeki cansız kuklayı önce koklayıp 
ardından güllerin dibine burnuyla eşelediği çukura 
gömüyor. Anlaşılan benim gibi o da asi kuklayı çok 
özleyecek.
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Önyargılar ve 
hoşgörü üzerine, 

ezber bozan 
bir öykü!

Düz kentin düz insanları arasına karışmış bir Boynuyamuk…
Ya düzene ayak uyduracaktır 
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Miyase Sertbarut, son romanı Ortak Ruh’ ta zulüm görenin adalet arayışı, isyan  
ve intikamını, okurunun ıslık çalarak başka yerlere bakmasına izin vermeden 
hikâye ediyor.

“Dünya iyi bir gezegen olsun istiyorum. Bu da üzerinde yaşayanların iyi olmasıyla 
mümkün. İyi olmak, başkalarını tanımak ve anlamaktan geçiyor. Başkalarını ve ken-
dimizi tanımanın en iyi yolu da okumak…. Romanlar, öyküler, masallar okuyan her 
çocuk kendini başkalarının yerine koyabilmeyi öğrenir. Doğuştan var olan bencilli-
ği kitaplarla azalır. Bencil, kıskanç, hırçın, doyumsuz insanların çoğalmasını istemi-
yorum.” Böyle diyor bir röportajında, çok kitaplı, çok ödüllü yazar Miyase Sertbarut.  
Çocuk kitaplarıyla haşır neşir olmanın nereden baktığınıza bağlı olarak iyi ve/veya 
kötü yanı çocukluğunuza, anayurdunuza zamansız, zeminsiz ve hazırlıksız dönü-
vermenizi sağlaması galiba. İşte, beni büyüten, yetiştiren babaannemin sesi yine 
kulaklarımda: “İyi bir insan ol çocuğum, e mi? Hiçbir şey yapmayarak iyi olunmaz, 

unutma, ama önce zarar verme. En çok da hayvanlara. Onlar Allahın 
kuyruklu melekleridir!” Küçük bir insan yavrusu olarak en güçsüz, en 
savunmasız hâlimle, ayaklarımı dayadığım boş duvarlara bakarak, ben-
den ne tür bir iyilik hâli istendiğini, ne yapar, ne düşünür, nasıl olursam 
iyi bir insan olup onu memnun edeceğimi düşünüp durduğumu hatırla-
mam için yine birinin içinde kaybolmam gerekiyormuş. 
İyi bir insan olmak ne demek bilmez çocuklar aslında. Tıpkı yemeyi, yü-
rümeyi, okumayı öğrendikleri gibi merhamet, empati, şefkat, zayıf olanı 
korumak, kollamanın da kibir, benmerkezcilik, açgözlülük ve hırs gibi 
hikâyeye dair olduğunu yol aldıkça öğrenirler. Ham geldikleri dünyada
pişmeleri için rehber arayan ruhları; ebeveynlerin, okulun, bir bütün 
olarak sistemin talim terbiyesinin köşeli kalıbında şekil alırken; bir 
hikâye anlatıcısının çıkıp mümkün olan başka dünyalara kazılacak 
tüneller için en elverişli alet edavatı, sesini de sözünü de sakınmadan 
ellerine tutuşturuverdiğinde misal. Çünkü çocuklar bilir, en çok kol-
lanmadığınızda öğrenirsiniz. 
Miyase Sertbarut, Tudem Yayınlarından çıkan son romanı Ortak 

zulum ile abad 
olunmaz Yazan: Alev Karakartal
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Ruh’ta, zulüm görenin adalet arayışı, isyan ve 
intikamını, okurunun ıslık çalarak başka yerlere 
bakmasına izin vermeden hikâye ederken, tam da 
bunu yapıyor. Kollamıyor. Aç, susuz, ağırlığının 
onlarca katı yükü bir an dinlenmeden bir aşağı bir 
yukarı taşırken yığılan fayton atlarının, bir he-
ves satın alındıktan sonra bıkılan ya da sırf şehir 
sokaklarında görmek istemediklerinden ormana 
bırakılan, dövüştürülen köpeklerin, vurulan yunus-
ların, deney hayvanlarının, spor olsun diye avla-
nan tavşanların ve daha bir çoğunun gökyüzüne 
yükselen son nefeslerindeki öfke dolu moleküllerin 
birleşerek intikam almak üzere bulutlaştığına tanık 
oluyoruz önce. Sonra bu ruh bulutunun, ölümlerine 
neden olanların “sebebi” oluşuna. Roman, pek muh-
temeldir ki “oh olsun”lar eşliğinde, mutlu “sayılabi-
lecek” bir sona doğru ilerlerken, yazarın “like” ve 
“dislike”lar arasında, ormana bırakılan üç beş paket 
mamanın temizlemeye yettiği vicdanlarının derin-
lerde uğuldayan sesini, üzgün surat emojileriyle 
bastıranlara yönelik kehaneti buna izin vermiyor: 
“Salondaki samimi tören sürerken gökyüzündeki ruh 
moleküllerinin oluşturduğu sis, bir yağmur bulutu-
na dönüştü. Geçici bir dönüşümdü bu, damlalara 
tutunup aşağıya inen moleküller bir süre sonra 
topraktan, ağaçlardan, hayvanların tüylerinden, bu-
runlarındaki ılık nefesten göğe yeniden yükselecekti. 
Adaleti hatırlatmak için, suçun cezasız kalmayaca-
ğını insanların aklına kazımak için hazırda bekleye-
ceklerdi. Insan, dünyada ruh taşıyan tek varlık değil, 
diyeceklerdi; acıyı, ölümü, anneliği, sevgiyi, sarılma-
yı, okşamayı bilen yalnızca insan değil, başkaları da 
var ve olmaya devam etmeliler, diyecekti…” 
Yazdığı 30’u aşkın çocuk ve genç romanında hep 
yaptığı gibi Ortak Ruh’ta da hikâyesini sürükleyici 
bir polisiye macerası formatında anlatmış Sertba-
rut. Böylece çocukların hikâyeye daha kolay dâhil 
olduğunu söylüyor başka bir yerde. Haklı. Şu cümle-
leriyse çocuklar için yazmaya soyunanların kulağına 
kıymetli bir küpe gibi: “Çocuklar neden suya sabuna 
dokunan kitapları da okumasın ki? Bunları okuyun-
ca anarşist mi olacaklar, melankolik mi olacaklar, 
depresyona mı girecekler? Hayır, yalnızca farkında 
olacaklar ve bir kitap okumuş olacaklar.” İyisi mi sev-
gili aileler ve öğretmenler, Ortak Ruh’u evlatlarınızla 
birlikte kendiniz için de okuyun. Sıkı bir ruh temizli-
ğine girişmek size de iyi gelecek, göreceksiniz. 

Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği



Onların aklından neler geçtiğini hiçbir zaman 
tam olarak kestiremeyiz. Beklediğimiz yerden 
gelmez çoğunlukla sorular. Dahası, o derin 
ve sonsuz hayal gücü, bizi bambaşka sorular 
ve sürprizlerle de karşılaştırır. Bazen de 
cevaplar, hiç beklenmedik şekilde şaşırtır.

Bir anne için en zor şeylerden biri, hasta çocu-
ğunu bırakıp bir yere gitmek zorunda kalmaktır. 
Suçluluk duygusuyla birleşen o dayanılmaz çare-
sizliği, yakanıza dev bir broş gibi iğnelersiniz ve 
eve dönene kadar onu yakanızdan çıkaramazsınız. 
Çocuğunuzu bıraktığınız kişinin kim olduğunun 
ise hiçbir önemi yoktur. Sizin dışınızda biridir işte; 
siz değilsiniz ya… Babası da olsa durum değişmez. 
Annesi yanında olamadıktan sonra! 

Memo’yu babasına 
bırakıp toplantıya 
giden annesi de 
böyle bir çaresizlik 
yaşıyor işte ve tabii 
aklı onda kalıyor. 
Kapıdan çıkarken 
babasına ‘’Aklım 
Memo’da kaldı,’’ 
dediğini duyunca 
annesinin, Memo 
başlıyor kafasında 
bin türlü tilkiyle 
boğuşmaya. Peki 
şimdi annesi, aklı 
olmadan ne yapa-
cak? Ya toplantı 

dönüşü evin yolunu bulamazsa? Ya babasını ve Me-
mo’yu bir daha hatırlamazsa… Memo hemen bir şey-
ler yapmalı ama ne? Annesine ulaşıp ona aklını geri 
verebilmek için büyük bir mücadele başlatıyor hasta 
yatağında. Bu mücadelede en büyük yardımcısı ise 
bir örümcek… Öyle sahici öyle çocuğa özgü, hayran-
lık uyandırıcı ve tanıdık ki Memo’nun “annesine ak-
lını geri verme” planı… Kitabın sonunda mutlu sonda 
sürpriz yok elbette ancak ortaya çıkan kurgu müthiş! 
Yetişkinlerin o neredeyse tek boyutlu ve sınırlı dü-
şünme şeklinden tamamen uzak olan çocuk zihninin 
işleyişini harika aktarıyor Özge Bahar Sunar. Yazarın 
diğer kitaplarını okuduysanız, bunu da seveceksiniz. 
Hatta sanırım, ben en çok bu kitabını sevdim.
Birçok çocuk kitabı resimleyen ve tarzıyla bu dünya-
nın dışında bambaşka bir atmosfer yaratan Mert Tu-
gen’in kitaptaki çizimleri ise yine şahane! Türkiye’de 
çocuk edebiyatında özel bir yer edindiğine inandı-
ğım Tugen’in, o naif çocuk zihninden geçenleri ba-
şarıyla yansıttığını düşünüyorum.

Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Annemin Aklı Bende Kaldı
Özge Bahar Sunar

Resimleyen: Mert Tugen
Nesin Yayınevi, 24 sayfa
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Wimmel-kitapları yetişkine aktif okuyucu, çocuğa pasif dinleyici 
rolü biçmediğinden, küçüğü keşfetmeye, serbest kurgulamaya ve 
anlatmaya teşvik eden demokratik bir ortam sunuyor.

Türkiyeli okur Wimmel-kitaplarıyla Rotraut Susanne Berner’in Kış Kitabı, Bahar Kita-
bı, Yaz Kitabı ve Güz Kitabı sayesinde tanıştı. Wimmel kavramının Türkçe tam karşı-
lığı yok. Kuraldışı Yayınlarına göre “Almanca wimmel kelimesi ‘bol olmak, kaynamak’ 
olarak çevrilebilir.”  Anlama biraz daha yaklaşmak isteyen gözünün önüne bir kutu 
dolusu kımıl kımıl solucan da getirebilir. İşte, oradaki hareketin ve kalabalığın toplamı 
wimmel(n).
Yine Kuraldışı Yayınlarının tanıtımlarında Wimmel-kitapları bir “buluş” olarak nite-
lendiriliyor. Ancak buluş Rotraut Susanne Berner’e değil, Ali Mitgutsch’a ait. Bu yıl 
Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı’na layık görülen, 1969’da Alman Çocuk 
ve Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü, 1978’de Hans Christian Andersen Madalya’sını kaza-
nan Ali Mitgutsch’u anmadan Wimmel-kitaplarını anlatmak olanaksız.
Mitgutsch, İkinci Dünya Savaşı’nda geçen çocukluğunu “mutsuz”, okul yaşamını da 
“eziyet dolu” ve “başarısız” olarak tanımlıyor. Bundan ötürü hayal gücüne ve çizmek 
için kullandığı kalemine sığınıyor. Yarattığı Wimmel-kitapları, okuyucuya çocukken 
özlemini çektiği korunaklı dünyayı sunuyor. Kendisi dışlanan bir çocukken, büyük boy 
çift sayfalarda iç içe ve yan yana varlığını sürdüren kalabalıkların sosyal yaşamını re-

Hayat ayrıntıda kımıldıyor

Yazan: Suzan Geridönmez
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simliyor. Wimmel-kitaplarının 
doğuşunda, Mitgutsch’dan 
“içinde sonsuz şey olan”, her 
seferinde farklı “bitmeyen 
hikâyeler” keşfedilebilen bir 
resimli kitap geliştirmesini 
isteyen çocuk psikologu Dr. 
Kurt Seelmann’ın da payı var.
Sonuç, her sayfada gündelik 
yaşamdan kesitler sunan, dün-
yanın büyük sorunlarını dışa-
rıda bırakırken küçük aksak-
lıklarına mizahla yaklaşan, her 
ele alışta okuyucuya ayrıntıda 
kımıldayan yeni sürprizler 
hazır tutan, kendi susan ama 
bakanı anlatmaya, hikâye-
leştirmeye teşvik eden eşsiz 
Wimmel-kitapları oluyor.
Mitgutsch bu eserlerle ola-
ğanüstü bir başarı kazanıyor. Bu da yayınevlerini 
sürekli yeni Wimmel-kitapları arayışına itiyor. Farklı 
sanatçıların benzer özelliklere sahip eserler yarat-
ması sonucunda Wimmel-kitapları resimli çocuk 
kitaplarının özel bir türüne dönüşüyor. 
İşte, Rotraut Susanne Berner de bu türdeki ilk eseri-
ni 2003’te çiziyor. Söz konusu Kış Kitabı’nı kısa sü-
rede Bahar Kitabı, Yaz Kitabı ve Güz Kitabı izliyor. 
Öncesinde onlarca kitap resimlemiş olan çok  
ödüllü sanatçı, dünya çapında 3 milyondan fazla 
baskı yapan Wimmel-kitaplarından sonra Hans  
Christian Andersen Madalyası’na ve Almanya Ço-
cuk ve Gençlik Akademisi’nin Büyük Ödülü’ne de 
layık görülüyor.
Bir röportajında, onun kadar başarılı olmadıkları 
sürece başkalarının Wimmel-kitapları yapmasına 
kızmadığını söyleyen Mitgutsch’un ne hissettiği 
bilinmez. Ancak en önemli rakibi Berner olduğu tar-
tışmasız. Üstelik Mitgutsch gibi resimlerinde sayı-
sız insanı, hayvanı ve nesneyi birleştiren Berner’in 
bu türe getirdiği yenilikler de var. Mitgutsch’un 
sahnelerinde yer bulan birçok şey kendi içinde bir 
hikâye anlatırken, Berner buna zaman faktörünü ek-
liyor. Yani olaylar çevrilen sayfalarla birlikte devam 
edip gelişiyor. Birçok insan ya da hayvan, kitabın 
sonuna kadar takip edilebiliyor, hatta diğer kitaplar-

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

da tekrar karşınıza çıkıyor. 
Değişen mevsimlerle birlikte 
onların da hayatında bir dizi 
değişiklik meydana geliyor. 
Dört kitap aynı evin içini 
gösteren bir çizimle başlıyor. 
Çatı katında papağanıyla 
birlikte küçük bir kızla ba-
bası yaşıyor. Orta katta yaşlı 
bir çift var. Sarman kedi ve 
sahibi genç kadın ise zemin 
katın sakinleri. Patlayan su 
borusundan boyanan duvara 
yaşayan bir apartman var 
karşımızda. Derken sakin-
ler dışarı çıkıyor ve macera 
başlıyor. Kaçan papağan, 
çapkınlık peşindeki kedi, oto-
büsü kaçıran teyze, cüzdanı-
nı düşüren koşucu… Birbiriy-
le temas eden, ilişki kuran 

çeşit çeşit kahramanlar… Kent ve köy yaşamından 
kesitler sunan sayısız gündelik olay... Çiftlik, tren 
istasyonu, kültür merkezi, kışın yapımına başlayan 
yazın açılışı yapılan yeni anaokulu ve daha nice 
kımıl kımıl mekân…
Kısacası bu kitaplarda dikkat süresi kısa, küçük yaş 
çocuğun ilgisini sürekli canlı tutacak her şey var. 
Henüz okuma bilmeyenler dahi sayfalar arasında 
kaybolup gidebiliyor. Öte yandan birlikte zaman 
geçirmek için de birebir. Yazısız Wimmel-kitapları 
yetişkine aktif okuyucu, çocuğa pasif dinleyici rolü 
biçmediğinden, küçüğü keşfetmeye, serbestçe kur-
gulamaya ve anlatmaya teşvik eden demokratik bir 
ortam sunuyor.
Zamanında feministlerin sert eleştirilerine maruz 
kalan Mitgutsch’un aksine Berner’in kitaplarında 
kız ve kadınların temsilinde sorun yok. Bekâr baba 
ya da anne gibi aile biçimlerine de yer veren sa-
natçı, toplumun çok renkliliğini yakalamakta yine 
de zayıf kalıyor. Onca kalabalıkta ten rengi beyaz 
ya da engelsiz olmayanlara dikkat çekici denli az 
rastlanıyor.
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Sonia Delaunay’nin  
dans eden renkleri
Renklerin şarkısını dinlemek

Gözlerinizi kapayın ve 1910’lu yılların Paris’in-
de olduğunuzu hayal edin. Birbirinden değerli 
ressam, yazar ve düşünürün buluşma noktası 
olan kent, tam anlamıyla bir kültür şehriydi. O 
günlerin sanat anlayışı önceki yüzyılların klasik 
yaklaşımlarını çoktan geride bırakmıştı. Modern 
sanat akımları sürekli kabuk değiştirerek yepyeni 
başka akımlar doğuruyordu. Paris’te bir araya ge-
lerek tartışan ve yeni fikirler üreten sanatçılardan 
biri de Sonia Delaunay’ydi. Sanatçı, kendisi gibi 
ressam olan Robert Delaunay ile evliydi ve ikilinin 

Charles isimli bir 
oğulları vardı. 
Kitabımızın kahra-
manı işte bu Charles. 
Küçük Charles, bir 
gün kayıp bir oyunca-
ğını ararken tesadüfen 
eski ve rengârenk 
bir battaniye bulur. 
Annesi bu battaniyeyi 
oğlu doğduğunda yap-
tığını söyler. “O küçük 
kumaş parçalarını 
birleştirirken renklerin 
şarkı söylediğini duyar 
gibi oluyordum,” der 
annesi. Ama renkler 
nasıl şarkı söyler ki? 
“Önemli olan dinle-

mektir,” diye devam eder Sonia. Çünkü dinlemenin 
çok farklı yolları vardır. Böylece eski battaniye anne 
ile oğulu geçmişe, aile anıları ve sanat içinde, sesler 
ve renklerle örülü gerçeküstü bir yolculuğa çıkarır.  
Marsık Kitap tarafından Çiğdem Kaplangı’nın 
Türkçesi ile dilimize kazandırılan Sonia Delau-
nay – Yaşamın Renkleri, New York Modern Sanat 
Müzesi’nin  (MoMA) çocuklar için yayımladığı bir 
serinin parçası. Kitapta Sonia’nın oğluna sözünü 
ettiği tüm resimlerin orijinalleri, kitabın sonundaki 
ek bölümde okurla paylaşılıyor. Sanatçının kısa 
yaşam öyküsü ve sanat anlayışının da anlatıldığı 
bu bölüm sayesinde öykü ete kemiğe bürünüyor ve 
bu tip konulara ilgi duyan çocuklar için yeni kapılar 
aralıyor. 
Ancak şunu belirtmeliyim ki kitap, aynı seriden 
çıkan, Klaas Verplancke imzalı Magritte’in Elma-
sı’nın yanında görsel ve yazılı anlatım açısından 
daha sönük kalıyor. Buna karşın kitabın (ve elbette 
genel olarak serinin) modern sanatın bir dönemini 
ve sanatçısını çocuklara en yalın hâliyle anlatabilme 
konusunda hayli önemli bir iş başardığını da azım-
samamak gerek. Seriye önümüzdeki aylarda Edgar 
Degas ve Henri Matisse’i konu eden iki kitap daha 
ekleneceğini de ekleyelim. 

Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
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Sonia Delaunay  
Yaşamın Renkleri

Cara Manes
Resimleyen: Fatinha Ramos

Türkçeleştiren: Çiğdem Kaplangı
Marsık Kitap, 40 sayfa
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Marion Deuchars’ın kaleminden çıkan 
kitap, bir yandan zorbalık ve kendine 
güven konularını işlerken bir yandan 
da toplumun sanatçıları nasıl yersiz 
yere yüceltebildiğini anlatıyor.

Bazen, sanatçı olarak tanımladığımız kişiler 
önümüze ne koyarsa koysun, beğenip ellerini 
sıkabiliyoruz. Sanatlarının yanında, diğer tüm 
özelliklerini de hiç sorgulamadan yüceltebiliyoruz. 
Peki, birisi sadece sanatçı olduğu için, her konuda 
“olumsuzlar” çuvalından çıkarılıp “olumlular” çu-
valına yerleştirilmeyi hakediyor mu?  Bob ve Gaga 
Sanatı, “zorbalık” üstüne bir kitap gibi görünse de 
aslında gizlice bu soruya da cevap arıyor gibi.
Kitap, kargayı anımsatan bir kuş olan kahramanı-
mız Bob’un, “İncecik bacaklarımla yürüyüşe çık-

mak için ne güzel bir 
gün” sözleriyle başlıyor 
ve bu ilk cümleyle 
Bob’un bacaklarından 
gayet memnun oldu-
ğunu anlıyoruz. Ancak, 
yürüyüşü sırasında 
karşısına çıkan diğer 
kuşlar, giderek artan 
bir zorbalık tonunda, 
onun bacaklarının 
sıskalığıyla dalga ge-
çince, kendine ve ba-
caklarına olan güveni 
sarsılıyor. Böylece Bob 
bacaklarını değiştir-
mesi, sıskalığından 
kurtulması gerektiğini 

düşünüyor. Sıska bacaklarından kurtulmak için giriş-
tiği birkaç başarısız denemeden sonra, Bob bir sanat 
galerisine rastlıyor ve içeride eserlerini gördüğü 
Matisse, Pollock ve diğer modern sanat devlerinden 
“ilham” alarak denemeler yapmaya başlıyor. 
Ve işte “Sanatçı Bob” doğmuştur! Her gün gagasını 
başka bir modern sanat ustasının stilinde boyaya-
rak etrafındakilerin övgüsünü kazanır. Önceden 
onunla sıska bacakları yüzünden dalga geçen tüm 
kuşlar, onu seçkin bir sanatçı, cesur bir dahi olarak 
ilahlaştırırlar. Böylece, “Sanatçı Bob”, sıska bacakla-
rına olan güvenini geri kazanır. Kitabın son sayfa-
sında, Bob’un gagasını boyamadığı, doğal hâlinde 
bıraktığı günlerde bile övüldüğünü görürüz. Diğer 
kuşlar artık onu her gördüklerinde iltifat yağdırırlar, 
hâlâ sıska olan bacaklarına bile! Zarif yürüyüşü, 
harika bacakları ve minimal yaklaşımı için ona ta-
pılır. Bob gagasını beğenilen bir sanat eserine dö-
nüştürünce etrafındakilerin davranışları tamamen 
değişir. Zorbalık biter. Kitap bir yandan zorbalık ve 
kendine güven konularını işlerken bir yandan da 
toplumun sanatçıları nasıl yersiz yere yüceltebildi-
ğini anlatıyor. 

Dilin akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
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Bob ve Gaga Sanatı
Marion Deuchars

Türkçeleştiren: Sima Özkan
FOM Kitap, 32 sayfa

Bacakları bırak, gagaya bak!
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Benim Müzem sayesinde minik okuyucu, 
müzelerle akademik sıkıcılığı olmayan bir 
şekilde tanışma şansını yakalıyor.

Pablo Picasso’nun “Bana bir müze verin, içini 
doldurayım.” sözüyle başlayan, Emma Lewis tara-
fından yazılıp çizilmiş, Opera Prima Bologna Ra-
gazzi ödülü (2017) gibi prestijli bir ödülün de sahi-
bi olan bu kitap, çocuklara müzeleri tanıtmakta. 
Sayfalar boyunca eski çağlardan kalma testiler, 
okyanusun derinliklerinden çıkarılmış deniz 
kabukları, ilginç devasa böcekler, Monet’nin ni-
lüferleri ve modern heykeller arasında bizi küçük 
bir kız eşliğinde gezintiye çıkaran eser, çocuğun 
en sevdiği şeylerle dolu olan kişisel müzesinde, 
yani odasında sonlanıyor. 
Küçükken boyama kitapları yerine böyle kitaplar-
la haşır neşir olmak kim istemezdi ki! Benim Mü-

zem sayesinde minik 
okuyucu, müzelerle 
akademik sıkıcılığı 
olmayan bir şekilde 
tanışma şansını ya-
kalıyor. Kitap, çocuk-
ları müze gezmeye 
teşvik ederken, bir 
taraftan da arkasın-
da bulunan sorularla 
örneğin “Başka nele-
rin müzesi olabilirdi 
sence?” gibi bir fikir 
danışmayla, çocu-
ğun hayal gücünün 
kapısını tıklatıyor. 

Bu rengârenk kitapta müzelerdeki nesnelerin, di-
ğer figürlerin illüstrasyonlarına göre daha fazla 
detaylandırılmış olması, gözün odağını sergilenen 
şeylere doğrultması açısından başarılı bir tercih 
olmuş. Eserde tercih edilen kolaj tekniği, şimdilerde 
çocuk kitaplarında hayli yaygın olarak kullanılan 
bir yöntem. Ama çocuk kitabı resimlemelerinde 
alışık olduğumuz kolajlar hep sanatçıların kendi 
ürettiği imajların birleşimlerinden oluşuyorken, 
bu kitapta hazır imajlar da değerlendirilmiş. Eseri 
diğerlerinden ayıran bu unsur sayesinde de resimli 
çocuk kitaplarındaki illüstrasyonların safi el emeği 
ile üretilmesi gerektiğinin tartışılmaz inanıcına dil 
çıkarılmış.
Son bir kaç senede çocuk kitaplarında sanat eser-
lerini, sanatçıları ve müzeleri konu edinen yeni bir 
alan açıldığından söz edebiliriz. Bunun nedeninin 
sadece minik okuyucuları gözetmek olmadığını; 
sanat ve müze kurumlarının sermayeyle ilişkile-
rini yeni sahalara da taşıyıp genişletmek duru-
munda olduklarını ve Türkiye’de çoğu çocuğun bu 
kitaplara ya da müzelere erişme imkânı olmadığı 
gerçeğini de aklımızın bir köşesinde tutarak, bu 
tür kitapların yaygınlaşmasını önemsemek ve 
olumlamak gerekiyor.

Dilin akıcılığı 
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Benim Müzem
Emma Lewis

Türkçeleştiren: Oğuzhan Aydın
Redhouse Kidz, 48 sayfa

Senin müzen nerede?
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Einstein’dan Frankenstein’a, 
bilimin tarihi bu kitapta!
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“Bu kitapta, Peter’ın kafasında geçen bazı tuhaf 
serüvenleri bulacaksınız, hem de nasıl yaşandılarsa 
aynen o şekilde yazılmış olarak.”

Çocukluğumuzun en özel yönlerinden biri de hayal kurma yeteneği-
miz olsa gerek. Sonradan en gerçekçi olanımız bile mutlaka küçük 
yaşlarda düşlere dalmanın mutluluğunu yaşamıştır. Çağdaş İngiliz 
edebiyatının usta yazarı Ian McEwan, Düş Yolcusu (TheDaydreamer) 
kitabında bizi hayal kurmayı günün en önemli faaliyetine çevirmiş 
on yaşındaki Peter ile tanıştırıyor. Antony Browne’nın resimlediği ve 
Kıymet Erzincan Kına’nın çevirdiği kitap, 2000 yılında Say Yayınla-
rından çıkan baskısının ardından, yazarın diğer kitaplarını da basan 
Yapı Kredi Yayınları tarafından okurla buluşturuldu.
Her iyi çocuk kitabı için biraz da yetişkinlere hitap ettiği söylenir. 
Ama bahsi geçen, edebiyatın incelikli bir kalemiyse, çocuk kitabının 
aslında çocukları da kapsayan bir edebiyat eseri olduğunu biliriz. 
Zaten McEwan da bu kitap için özel olarak yazdığı sonsözde “bir 
çocuk hakkında, çocukların anlayabileceği dilde, ama yetişkinler için 
yazmanın daha iyi olduğunu düşündüğünü” belirtmiş. 
KENDİ VE DİĞERLERİ
Peter, pek çok açıdan yaşıtı çocuklardan çok da farklı görünmüyor. 
Her ikisi de çalışma hayatının koşturmacası içinde olan anne-baba-
sı Viola ve Thomas Fortune ve kendisinden üç yaş küçük kız karde-
şi Kate ile birlikte yaşayan, her gün kız kardeşiyle aynı okula giden 
bir çocuk o. Ama Peter’ın, çoğu insanın onu “zor” bulmasına sebep 
olan bir özelliği var; çok sessiz bir çocuk olduğu için kendisini ya-
kından tanımayanlar tarafından aptal ya da ilgisiz damgası yiyor. 
Öte yandan kendisiyle baş başa kalmaktan, saatlerce, günlerce oda-
sında hayallere dalmaktan hoşlanıyor. Bu noktada yazar, yarattığı 
karakter aracılığıyla sahici iletişimin değerini vurguluyor:  
“Aslında insanlar daha az birlikte olsalardı veya başkalarını daha az 

Ya düşler hayattan daha 
gerçekse? Yazan: Özlem Toprak
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bir araya getirselerdi 
ve her gün, kim ol-
duklarını ya da ola-
bileceklerini anım-
sayarak birazcık 
kendilerine zaman 
ayırabilselerdi, dün-
ya daha mutlu bir yer 
olabilir ve hiç savaş 
çıkmayabilirdi.”
Pek çok kavram gibi 
günümüzde, em-
pati de içi boşalan 
sözcüklerden birine 
dönüştü. İşte Düş 
Yolcusu, kendisini 
başkasının yerine 
koymanın, o varlığın 
düşünce ve duygula-
rını gerçek anlamda 
anlamanın ne demek 
olduğunu anımsatı-
yor hepimize. 
Ian McEwan, Düş 
Yolcusu’nu birbiriyle 
bağlantılı yedi öykü 
şeklinde kurgulamış 
ve söz hakkını tamamen Peter’e bırakırken tatlı bir 
oyuna başvurmuş: “Peter büyüdükçe şunun farkına 
vardı: İnsanlar kafanın içinde olup bitenleri bilmi-
yorsa, sen de bunu anlamalarını istiyorsan, en iyi 
yöntem onlara her şeyi anlatmaktır. İşte bu yüzden, 
pencereden dışarı bakarken ya da sırtüstü yatıp 
gökyüzünü seyrederken aklından geçen şeylerin bir 
kısmını yazmaya başladı. Büyüdüğünde bir mucit ve 
öykü yazarı oldu ve mutlu bir yaşam sürdü. Bu kitap-
ta, Peter’ın kafasında geçen bazı tuhaf serüvenleri 
bulacaksınız, hem de nasıl yaşandılarsa aynen o 
şekilde yazılmış olarak.”
DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM
Bundan sonrasında yazarın müthiş edebiyat dili 
ve kurgu becerisi eşliğinde Peter’ın, kız kardeşi 
Kate’in oyuncak bebeklerinin canlandığı, evin 
yaşlı kedisi William ile ruh değiştirdiği, yok edici 
bir kremle insanları ortadan kaldırdığı, kendini 
bir bebeğin ve bir yetişkinin bedeninde bulduğu 

Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

maceralarına eşlik 
ediyoruz. 
İnsanın zorlu ikilem-
leri, ruhunun gizem-
leri, türlü erdemler 
karşısındaki sınav-
larına odaklanan 
sarsıcı romanlarıyla 
tanınan Ian McEwan 
1948’de İngiltere’de 
doğdu. Sussex Üni-
versitesi’nde İngiliz 
Edebiyatı eğitiminin 
ardından East Ang-
lia Üniversitesi’nde 
İngiliz Edebiyatı 
üzerine yüksek li-
sansını tamamladı. 
İlk öykü kitabı First 
Love, LastRites (1976; 
İlk Aşk, Son Törenler, 
Ayrıntı Yayınları, 
2004) ile Somerset-
Maugham Ödülü’nü 
kazandı. Üç kere  
Booker Ödülü’ne 
aday gösterilen 

yazar bu ödülü 1988’de Amsterdam (1988; Amster-
dam’da Düello, Can Yayınları, 2000) ile kazandı. 
2006’da Saturday (Cumartesi) adlı romanıyla James 
Tait Black Anı Ödülü’nü kazandı. Son olarak Sahil-
de adlı romanıyla İngiliz Kitap Ödülleri Yılın En İyi 
Kitabı ve Yılın En İyi Yazarı ödüllerine layık görü-
len yazarın Yapı Kredi’den yayınlanmış Bir Parmak 
Bal, Cumartesi, Çocuk Yasası, Fındık Kabuğu, Masu-
miyet ya da Özel İlişki kitapları bulunuyor. 
Kabadayı arkadaşı karşısında kabul edildikçe yayılan 
zulmü yenen ama zalime dönüşmeme sınavı de ve-
ren, eve gelen hırsızı alt edebilen bu çocuk bizlere o 
kadar çok şey öğretiyor ki… En çok da hayallerimize 
saygı duymayı hatırlıyoruz.
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“Yaşamın anlamını, yaşamın kendisinden 
çok sevmek günahtır.”

Anlamlı bir hayat yaşamanın sırrı “ne için yaşıyo-
rum?” sorusunda gizlidir. Ama elbette anlamın ya 
da bu sorunun cevabının peşinde koşarken yaşa-
mın kendisini de ıskalamamak gerek. Çünkü Dos-
toyevski’nin İvan Karamazov’a söylettiği gibi “Ya-
şamın anlamını, yaşamın kendisinden çok sevmek 
günahtır.” Yani sadece anlamı üzerine düşünerek 
teorik bir hayat yaşamak değil, gerçekten yaşa-
maktır aslolan; hayallerimizin peşine düşmek ve o 
yolda mutlu, umutlu ve kimi zaman başaramasak 
da yola devam etmektir. Hatta hayat bazen bir 
başkasının hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı 
olmaktır. Tıpkı Fransız yazar Ingrid Chabbert’in 
Bir Damla Deniz isimli hikâyesindeki cesur,  

azimli, iyi yürekli 
Ali gibi. 
İspanyol illüst-
ratör Guridi’nin 
yalın çizgileriyle 
can verdiği Ali, 
yüz yaşındaki bir 
palmiyenin az ile-
risinde, çölün sı-
nırında, kerpiç bir 
evde, bin yaşında 
gibi görünen bü-
yük büyükanne-
siyle huzur içinde 
yaşar. Ne var ki 
büyük büyükan-
nenin yürümekte 
zorlanması, nefes 
nefese kalması, 

her adımda sızlanması küçük Ali’yi biraz endişe-
lendirir. Ali yaşlı kadına yanaşıp, bin yaşında gibi 
görünen birine sorulabilecek en güzel soruyu sorar: 
“Söylesene büyük büyükanne, tüm hayallerini gerçek-
leştirdin mi?” Büyük büyükanne, biri dışında bütün 
hayallerini gerçekleştirmiştir; sadece denizi göre-
memiştir. Denizse çöle iki günlük yürüme mesa-
fesindedir. Bunu öğrenen Ali ertesi gün, büyük bü-
yükannesine “Gidiyorum. Sana denizi getireceğim” 
deyip, minik kovasını eline alarak bir başına yola 
düşer. Ali, uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından 
denizi getirmeyi başarır. Ama o minik kovaya sığan 
koca deniz, çölün sıcağına dayanamamıştır. Büyük 
büyükanneye sadece bir damla deniz kalır. Ali’nin 
büyük büyükannesinin avuçlarının içine bıraktığı 
o bir damla deniz, yaşlı kadın için bir ömre bedeldir 
hiç şüphesiz. 
Chabbert, sevgi dolu bu kısacık hikâyede, yaşlılık 
ve ölüm kelimelerini hiç anmasa da alt metinde 
bu kavramları, yumuşacık bir tonda fısıldıyor as-
lında kulağımıza. Beri yandan da bu sonlu yaşamı 
anlamlı kılan şeyin küçük mutluluklar ve hayaller 
olduğunu hatırlatıyor. Bin yaşında bile görünse 
hayallerinin peşinden koşmaya devam eden büyük 
büyükannelerin, hayallerinde sınır tanımayan mi-
nik minik torunlarına mutlaka okuması gereken 
sımsıcak bir hikâye bu. Torunlar da büyük büyü-
kannelerine okuyabilirler elbette. Şahane olur. 
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‘‘Söylesene büyük büyükanne, tüm hayallerini gerçekleştirdin mi?’’

Ingrid Chabbert . Guridi
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Bir damla deniz,  
bir ömre bedel…ilk
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Yazan: Elif Şahin Hamidi
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“Dinozorları çok seviyorum, bu yüzden daha kitabı elime aldığımda bile 

heyecanlandım! Hikâye çok ilginç, bir sonraki sayfada neler olacağını hep merak 

ediyorsun. Kitapta çok güzel resimler var. Telefona Supersaurs uygulamasını 

indiriyorsunuz, kamerayı açıp resimlere tutuyorsunuz ve resimler canlanıyor! Harika 

bir şey bu. Eğer macerayı ve dinozorları seviyorsanız, bu kitaba bayılacaksınız. 

Serinin bir sonraki kitabını sabırsızlıkla bekliyorum.”

Francis, 11 yaşında, First News
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Yazan: Sema Aslan 

Brezilyalı yazar Blandino Franco’nun Öfke’si, başka birçok duygunun bir araya 
toplanarak semirttiği “öfke”ye, onun gelişim aşamalarına bakıyor. Semirtmek, tam 
da bu hikâyenin doğası için uygun bir sözcük olabilir çünkü Franco “öfke”den bir 
tür hayvanmış gibi söz ediyor; daha çok da bir canavarmış gibi. Öfke, insanı ve 
zaman zaman bütün bir toplumu, hatta ülkeleri esir alabilecek güçte bir canavar. 
Onunla karşılaşmak, herkes için ve her dönemde mümkün(dür). Bundan dolayı ki 
öfkenin “kol gezdiği”nden söz edebiliyor ya da “bir anlık” öfkesine “yenik düşmüş” 
insanların pişmanlıklarını dinleyebiliyoruz. Öfke, gündelik yaşam içinde yaygın 
bir gösterme biçimi. Ortaya çıkması için bir ritüel gerekmiyor, özel bir muhatabı 
olması bile gerekmeyebiliyor, durulması ortadan kaybolduğu anlamına gelmiyor ve 

bazen “anlaşılır” oluyor. Mesela çok öfkelenmiş bir çocukla “çok 
öfkelisin, biliyorum,” diyerek konuşmaya başlamak; bu yolla, ona 
öfkesinin görüldüğünü söylemek, öfkesini aynalamak, onu anla-
dığını hissettirmek… çeşitli sorunların çözümünde işe yarar bir 
öneri olarak sunuluyor. Fakat burada bir yol ayrımındayız: Yazının 
başlangıcında “dışarıda”, ayakaltında bile olsa bizim dışımızda 
gelişmiş bir canavar, bir tehdit, bir öfke vardı. Çocuklu bölümde 
ise “içeride” büyümüş ve bir biçimde dışarı fırlamış, birine ya da 
bir şeye yansımış, çarpmış bir duygu olarak öfke var. O zaman, 
öfkenin ne olduğu, nasıl geliştiği kadar nerede olduğu da önemli. 
Okul öncesi çocuklar için yazılmış / resimlenmiş bu kitapta öfke 
açıkça belli bir yerde çünkü: Dışarıda.
Öfkenin dışarıda konumlandırılmış olmasının muhtemel neden-
lerini konuşmaya başlamadan önce, hikâyeden söz etmekte fayda 
var. Başlangıçta ezik bir domatese benzeyen ve kendi kendini 
yiyip duran (elbette öfkeden beslenen insanları çağrıştıran) öfke, 
bir süre sonra biraz büyümüş ve aslında çok da korkutucu görün-
meyen bir domatese dönüşmüştür. Kendi kendini yemekle (artık) 

Hem mağduru  
hem failiyim: ilk
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Öfke güçlü bir toplumsal anlatı. Çocukları bir duyguyla tanıştırmakla kalmıyor, 
bireysel olanın toplumsal olabileceğini de gösteriyor. Ve bunu çok etkili bir 
biçimde yapıyor. 
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Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

doymayan bu şey, başka şeylere ve insanlara, bazı 
durumlara ve belki kendinde olmayıp başkalarında 
olan yaşantılara sataşır, giderek bela olur ve tabii, 
bir domatesten başka her şeye benzer; bir yanıyla 
da başka hiçbir şeye benzemez. Sonunda baş edile-
mez bir şey olur. Küçük kıtırlar almakla durmayan 
ve üçer beşer yemeye başlayan bir şey. Yedikçe 
semiren, semirdikçe yiyen. Elbette kendine yeni bir 
isim alır: Galeyan. Hiddet. Kaynayıp taşma. Patlama. 
Kontrol edilemeyen, silip süpüren, ezip geçen, kan 
revan içinde bırakan, karartan ve yok eden bu cana-
varın sebep olduğu korkunçluğu temizlemek için 
elinde süpürgesiyle ufak tefek, küçük, nazik biri çı-
kagelir: Sağduyu. Sağduyu, öfkenin yol açtığı yıkıcı 
sonuçları ortadan kaldırmanın zorluğunu da ne çok 
yorulacağını da bilir ama yine de işe koyulur. 
Öfkenin dışarıda olmasının, dışarıda resmedilme-
sinin, bir figür olarak karşımızda belirmesinin ilk 
nedeni, onu görebilmek, onu tanıyabilmek, onunla 
temas edebilmek. Biliyoruz ki ufacık tefecik, minicik 
bir öfke orada bir yerlerde duruyor. Biz kitabı oku-
yanlar, henüz öfkeyle tanışmamış veya adını koya-
mamış olanlar, ezik kırmızı bir domatese benzeyen 
öfkeyi bir beden içinde gördüğümüz o andan itiba-
ren biliyoruz ki, öfke orada bir yerde duruyor. O, var. 
Bir “ilk tanışma” için bu bedenleştirme, dışsal-
laştırma anlamlı. Sayfalar ilerledikçe öfkenin 
büyüyüşüne tanık oluyoruz. Onun aptal, ki-
birli, kör ve sağır olduğunu öğreniyoruz. 
Kendisiyle uzlaşmak mümkün değil, laf 

anlatmak imkânsız. Kontrol edilemez ve yıkıcı oldu-
ğunu fark ettiğimiz öfke, dışarıda olan ve masumlara 
saldıran “biri” artık. Bugünün dünyasında popüler, 
adı sanı, siması bilinir biri. Öfke bu yanıyla güçlü bir 
toplumsal anlatı. Çocukları bir duyguyla tanıştırmak-
la kalmıyor, bireysel olanın toplumsal olabileceğini 
de gösteriyor. Ve bunu çok etkili bir biçimde yapıyor. 
Ancak, yazarın öfkeyi bir türlü “içeri” almaması, 
onun iç dünyayla ilişkisini somutlaştırmaması, üzeri-
ne düşünmeye değer bir konu. Bir hikâye kahramanı 
olarak Öfke, öfkeyle bir sürü güzelliği yutuyor. Ama 
onun da çıktığı bir yer var. O yerde “hiç olmaması” 
gerektiğini ya da “aptal” olduğunu söylemek, bir 
yandan öfkeyi anlatıp, diğer yandan onu yadsımak 
gibi bir sonuca yol açıyor. Çocuklar, böylesi etkili bir 
“kahramanla” tanıştığında, onunla ilgili tonla soru 
soracak. 
Onun nerede, nerelerde olduğu / olabildiği de muh-
temel sorulardan biri.  
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Para hırsı insanı gerçek bir doğa zararlısına dönüştürmüşken insanlıktan yana 
eserler okumak umut verici. Su: Hayat Veren 2 Damla, her satırında iyi niyet ışıltısı 
barındıran, yetişkinlerin de yararlanabilecekleri, bilgilendirici bir kitap.
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Suyun başına gelenler

Su: Hayat Veren 2 Damla… Yazar Abdullah Aysu, ziraat eğitimi almış olmasının 
yanı sıra çiftçi bir ailenin çocuğu ve kendisi de tarımla uğraşıyor. Böyle biri için 
hayat kaynağı sıvının önemini tahmin etmek güç değil; tecrübelerine dayanan gö-
rüşlerini toplumla paylaşması ise sevindirici. Aysu’nun eseri Epos Yayınları tara-
fından kitaplaştırılmış. Sait Munzur’un harika çizgilerini de anmadan geçmemeli.  
Su, Hayat Veren 2 Damla, “Minerva’nın Genç Baykuşu” adlı bir dizinin ilk kitabı… 
Sanat, demokrasi, su, barış, kuantum, Allah, ahlâk, etik, diziyi oluşturacak başlık-
lardan bir kısmı. Her biri, diğerinden ilginç ve önemli… Zekâ, sanat, strateji, ilham, 
bilim, bilgi, bilgelik ve barış tanrıçasının adını taşıyan bir diziye de böylesi yakışır-
dı. Epos Yayınları çok değerli bir çalışma vadediyor. İlk kitabın okunması, irdelen-
mesi ve eleştirilmesi sonraki kitaplara mutlaka katkı sağlayacaktır.

Suyun, biz insanları hedef alan manifestosuyla başlıyor Su: Hayat 
Veren 2 Damla.
“Suyu sahiplendin! Ve sattın… Doğanın suyundan para kazandın.”
Eserde belki de en fazla üzerinde durulan şikâyet konusu suyun sa-
hiplenilmesi, şişelere konulup, borulara hapsedilip satılması… Kullan-
ma hakkının gasp edilmesiyle, doğanın ve yoksul insanların ondan 
mahrum bırakılması…
Aysu, sayfalar boyunca, heyecanını ve isyanını kesintisiz hissettiriyor. 
Bir ziraatçı ve duyarlı bir insan olarak suyun başına gelenleri belli ki 
hiç içine sindirememiş. Kirlilik, sıkıntılardan sadece bir tanesi… Ger-
çekten suyu kirletenin kim olduğunu anlamamızı sağlayacak güzel de 
bir örnek sunmuş. İçinde üç bardak su olan bir sürahinin, dünyadaki 
tüm suyu temsil ettiğini kabul edelim. Bu durumda biz insanların 
günlük yaşamımızda içmek ve temizlik için kullandığımız miktar bir 
damla bile olmuyor. O damlanın sadece yüzde on altısı kadar… Öyley-
se kirliliğin asıl failini başka yerde, örneğin sanayi ve tarımdaki yanlış 
uygulamalarda aramalı.
HES’lere, yani hidroelektrik santrallere neden karşı olmamız gerek-
tiğini de açıklıyor Aysu. Boru ve tünellerin içine alınan su buharla-

Yazan: Toprak Işık
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şamıyor. Döngüsü kesintiye uğratılınca da kendini 
yenileyemiyor. Özgürce aktığı coğrafyada değdiği 
her şeye hayat verirken borulara hapsedildiğinde 
sadece onu tutsak alanların cebini dolduruyor.
Günümüz dünyasında her şey para ya… Peki, o za-
man yaşamını sürdürürken para kullanmayan, parayı 
tanımayan canlılar ne olacak? Örneğin bir göçmen 
kuş… Kilometreleri aşıp ulaştığı su havzalarının yok 
olduğunu gördüğünde ne yapacak? Aysu soruyor: 
“Bakkala gidip bir şişe su almasını mı önereceğiz?” 
Batsın bu dünya diye feryat etse, hangimiz ayıpla-
yabiliriz onu? Bunu düşünmeliyiz; çünkü su sadece 
bize ait değil. Börtü böceğin, çayırın, çimenin de 
hakkı var onda.
Aysu, aslında bütün dünyada doğaya ihanet edil-
diğini düşünüyor ama ülkemiz özelinde de böyle 
devam edersek bir Afrika ülkesi gibi büyük su 
sıkıntılarının içine düşeceğimiz konusunda uya-
rıyor hepimizi. Suyun kurtarılması konusunda ise 
şirketlere, devletlere, hatta Birleşmiş Milletler’e bile 
güvenmiyor; umudun yine insanda olduğuna ina-
nıyor. Köylüsü, kentlisi, hukukçusu, bilim insanıyla 
hep birlikte şirketlerin sömürüsüne karşı savaşan-
lara “Yaşam Savunucuları” diyor ve “yeryüzüne 
karşı süren savaş”ı sona erdirmek konusunda onlara 
güveniyor.

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Konunun işlenişi 
Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Karar vermeli:  
Su varlık mıdır kaynak mı?
İnsanların doğayla kurdukları doğrudan ilişki za-
man içinde bazı yerlerde onarılamayacak şekilde 
bozuldu. Su ile olan ilişkimiz ise şehir nüfusla-
rı çoğaldıkça iyice değişti. Suyu görmez olduk. 
Suya aracılar sayesinde ulaşır olduk.
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Su: Hayat veren 2 damla

Su gözümüzdeki yaşamsal değerini, somut de-
ğerini yitirmeye başladı. Çünkü çok uzun bir 
zamandan beri pınardan, kaynaktan su içmedik; 
gölden, dereden aldığımız suyu kullanmadık. 

Çocuklar ile gençlerin kitapta değinilen sorunlardan 
haberdar olmaları, bunlara yönelik hassasiyet geliş-
tirmeleri çok önemli. Su: Hayat Veren 2 Damla bu 
açıdan değerli bir amaca hizmet ediyor. Öte yandan 
kitabın görmezden gelinemeyecek kusurları da var. 
Gençlerin, özellikle de çocukların ilgisini çekecek 
bir kurgusu yok. Kullanılan üslup da onlara pek 
sıcak gelmeyebilir. Dolayısıyla hedeflenen kitlenin 
kitabı okurken sıkılmaları olasıdır. Kitapta çok fazla 
tekrar olması da bezginlik yaratabilir. Örneğin suyun 
satılmaması gerektiği, bütün canlıların ortak malı 
olduğu, su olmazsa neler olacağı, defalarca söylen-
miş. Yazar, tekrarladıklarını çok önemli bulduğun-
dan belki de bir pekiştirme yöntemi olarak bu yolu 
seçmiştir. 
Para hırsı insanı gerçek bir doğa zararlısına dönüş-
türmüşken insanlıktan yana eserler okumak umut 
verici. Su: Hayat Veren 2 Damla, her satırında iyi 
niyet ışıltısı barındıran, yetişkinlerin de yararlanabi-
lecekleri, bilgilendirici bir kitap.



Hayal gücün bekliyor seni!

Çocukluğa dair en sevdiğim şey ne midir? Çoğu 
kez “Aman canım, çocuk işte!” deyip geçtiğimiz 
cesaretleri. Yani, olmayan ya da yaşanmamış şey-
leri gayet de öyleymiş gibi anlatabilme cesareti. 
Uydurukçuluk; uydurduklarına başkalarını inan-
dırabildiğin kadar kendin de inanmak ve bunu 
yaparken çok eğlenmek…
Bana bunları düşündüren kitabın adının, Komşula-
rım olduğuna bakmayın. Komşuluğun bittiğinden, 
apartman hayatından, komşuculuk oynamaktan, 
kapalı kapıların ardında neler yaşandığından bah-
setmeyeceğim. İsrailli yazar-çizer Einat Tsarfati 
de, pek çok dile çevrilen bu kitabında biz okurları, 
bir apartmanın her katında dünyalar kuran, oyun-
baz küçük bir kız çocuğunun aklından geçenlere 

davet ediyor. Bir yan-
dan da çizimler ara-
sında, kayıp ilanında 
gördüğümüz fareciğin 
peşine düşüyoruz. 
Posta kutularını ve 
hediye paketlerini sa-
yıyoruz, Mona Lisa’ya 
merhaba deyip çeşit 
çeşit ev bitkisini, tro-
pik kuşları, deniz can-
lılarını, enstrümanları 
çizimlerdeki detayın 
tadını çıkararak yakın-
dan inceliyoruz. 
En heyecanlı yerinde 
kalınca basamaklara 

kurulup Ormanın Kitabı’nı okuyan bu tatlı kız, yedi 
katlı bir apartmanda oturuyor. İlk katta, ilk kapının 
dışındaki kilitlerden içeride hırsız bir ailenin otur-
duğunu canlandırıyor kafasında. Hırsız onlar ama 
biri onları içeri kilitlemiş sanki; tüm kilitler kapının 
dışında sonuçta. Sonra ikinci kata çıkıyor ve pas-
pastaki çamurlu ayak izlerinden o dairede evcil bir 
kaplanla, ormandan dairesinde kamp hayatı yaşayan 
bir ihtiyarın oturduğunu hayal ediyor. Kapı önünde 
tekerleğiyle üçüncü kattaki kapı akrobat aileye açılı-
yor. Keşke akrobat ailesi, sirklerinde vahşi hayvanları 
çalıştırmasaydı. Hepsi kitabın anlatıcısının, kapıların 
ardında düşledikleri olunca, ormandaki katla çelişmi-
yor değil ama.
Işığın hep söndüğü vampir dairesi, dördüncü katta. 
Beşinci kattaki komşular da korsan ve deniz kızı. 
Bu daire suyla dolu. Altıncı kattakiler de müzik ses-
lerinin dışarı taştığı, kalabalık, müzisyen bir aile. 
Yedinci kata geldiğindeyse bizi kendi sıkıcı ailesiyle 
tanıştırıyor. Sıkıcı dediğine göre, komşularla kıyasla-
yınca sıradan insanlar olarak düşünebilirsiniz onları. 
Yoksa onlar süper kahraman mı? Nasıl yani, bir son-
raki sayfada babası kızına süper kahraman kostümü 
dikiyor. Hatta farecik de olmuş süper farecik. 
Kız o kapıları açmış mıydı ki? Kapı önlerindeki ipuç-
ları, hayal gücünün fişeği…

Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Komşularım
Einat Tsarfati

Türkçeleştiren:  
Cemre Ömürsuyu Seyis
Redhouse Kidz, 40 sayfa
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Kurmaca bir eserin başarısını ölçmenin en önemli yollarından biri de yarattığı 
karakterlerin derinliği ve inandırıcılığıdır. Karakter yeterince iyi inşa edilememişse 
anlatının tamamını etkileyen bir sorun ortaya çıkar. 
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On iki yaşındaki Çiçek’in gözünden okuduğumuz Mor Yelekli Mucize, çocukluktan er-
genliğe geçişi, arkadaş ve aile ilişkileri üzerinden anlatan bir eser. Sosyal medyadan cep 
telefonu kullanımına, çevre sorunundan genç insanların doğadan kopuk yaşamasına 
kadar pek çok soruna dikkat çekiyor. Bunu yaparken de gençlerin bakış açısına yaklaş-
tırmaya çalışıyor bizi. Bunda yer yer başarılı olduğuna da kuşku yok. 
Romanın çatısı üç ana olay üzerine kurulmuş: Hemen ilk sayfalarda sözü edilen okul 
gezisi, yıkılıp yerine AVM yapılacağı anlaşılan mahalle parkının kurtarılması, Çetin’e 
ve onunla bağlantılı olarak tiyatroya duyulan ilgi. Zaman zaman birbiriyle kesişen bu 
üç öğe, romanın akışı içinde biraz dağınık olarak kurgulanmış. Başlarda parkla ilgili 
sorun, romanın akışında önemli bir yer tutarken uzun bir süre unutulmaya yüz tutuyor 
ve sonlara doğru yeniden hatırlanıyor. Bu ve buna benzer kopukluklar romanın genel 
kurgusunda bir zayıflık oluşturuyor.

Yeşil alanların ortadan kaldırılıp yerine AVM dikilmesi, kötü fikirlere 
önce alıştırılan toplumun zamanla bunlara boyun eğer hâle getirilmesi 
gibi sosyal ve politik mesajlar verilmeye çalışılmış, ancak iç konuşma-
larda veya diyaloglarda değinilerek kurguya yedirilmeden ve derin-
leştirilmeden bırakılmış. Dar bir kurguda her şeyi anlatmaya çalışan 
eserlerde sıkça rastlanan bir durumdur aslında bu. Mesaj vermek ama-
cıyla kurgunun gereklerinin dışına çıkıldığında eserin edebi yanının 
sakatlanması çok mümkündür. Bu da hem mesajın hem de anlatının 
gücünün azalmasına neden olur. 
Kurmaca bir eserin başarısını ölçmenin en önemli yollarından biri de 
yarattığı karakterlerin derinliği ve inandırıcılığıdır. Karakter yeterince 
iyi inşa edilememişse anlatının tamamını etkileyen bir sorun orta-
ya çıkar. Adalet teyze karakterinde de karşılaştığımız durum budur. 
Yazar onu huysuz, cimri ama sevecen biri olarak tasarlamış ama bunu 
yeterince başarılı işlediğini söylemek zor. Zaman zaman son derece 
kaba, kırıcı ve saygısız bir tipe dönüşen bu karakterle yazarın istedi-
ği türden bir ilişki kuramıyor okuyucu. Öte yandan roman boyunca 
sıklıkla karakterlerin eğitim durumları, toplumsal statüleri, yaşlarıyla 
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Baharın son demlerinde İzmir’in deniz 
kokulu sokaklarındayız. Sandaletler 
ortaya çıkmış, bahçe sefaları başlamış 
şehirde. Okullar da kapanmak üzere. 
Herkeste bir telaş, bir telaş. 

Kahramanlarımız Çiçek, Çetin 
ve arkadaşları da oradan oraya 
koşturuyorlar. Yaz tatili başlamadan 
okul gezisi yapılacak, onun heyecanı 
sarmış hepsini. Üstelik bir sorunları 
var ve çözmek için kafa kafaya verip bir 
plan hazırlamalılar. Peki, onlara kim 
yardım edecek? Mor yelekli bir mucize...

İlk hayal kırıklıkları ve heyecanların, 
mutlu anların yaşandığı bir hikâye 
anlatıyoruz Mor Yelekli Mucize’yle. İçinizi 
ısıtacak, sizi şaşırtacak bir sürprize de 
hazırlıklı olun. 

Mor Yelekli Mucize

M
or Yelekli M

ucize
Nehir Yarar

Nehir Yarar

Kurmacaya dair Yazan: Ramazan Güngör
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ilgili de çelişkiye düşüyoruz. On iki yaşındaki biri 
(Çiçek), yaşından çok daha büyük cümleler kurabi-
liyor ya da ilkokuldan sonra okula devam edememiş 
Adalet teyzenin bazen bir entelektüele dönüşüver-
mesi de onunla ilgili sürekli kafa karışıklığı yaşa-
mamıza neden oluyor. Yazar sırası geldikçe karak-
terlerle ilgili teker teker bilgi vermiş olsa da bir 
karakteri gerçek kılan bu biyografik bilgiler değil 
bütün akış boyunca ortaya koydukları davranışlar 
ve niteliklerin tutarlığıdır.   
Karakter sorunuyla bağlantılı olarak romandaki 
diyaloglar da sıklıkla yapaylaşıyor. Bütün karakter-
lerin arkasından yazarın sesini duyuyoruz. Oysa 
kurmaca eserde yazar görünmez olmalıdır. Karak-
terler yazardan bağımsızlaştığı ölçüde gerçeklik ve 
değer kazanırlar; tersi durumda çizgileri belirsizle-
şip karikatüre dönüşürler. Kendi yapı ve bütünlükle-
rine uymayan cümleleri söyletmeye çalışmak onları 
inandırıcı olmaktan uzaklaştırır. 
Kurguda oluşan boşluklar ve tutarsızlıklar bir başka 
sorun. Bahçede ailesiyle kahvaltı yapan Çiçek’in 
üst katlardan kendisine seslenen komşusu Semiha 
teyzenin saçlarının dip boyasına ihtiyacı olduğunu 
fark etmesi olanaklı değil. Ya da Adalet teyzenin, 
Çiçeklerin evinde kalmasının gerekçesi ikna edi-
cilikten uzak. Yaşadığımız hayatta mümkün olan 
kimi şeyler bile kurgunun gerçekliğine uymayabilir. 
Romanda geçen herhangi bir unsuru yeterince ge-
rekçelendiremez ya da derinleştiremezsek bulun-
dukları yerde eğreti görüneceklerdir.
Kuşkusuz özellikle çocuk romanlarında heyecanın 
sürekli diri tutulması önemlidir. Bunun en bilindik 
yöntemlerinden biri de karakterler arasında çatış-
malar yaratmaktır. Mor Yelekli Mucize’de buna sık 
sık başvurulmuş, ancak bu çatışmalar da yeterince 
derinleştirilmeden bırakılmış. Bazen paragrafın 
başında ortaya çıkan çatışma henüz paragraf bit-
meden sonlandırılmış. Gerektiği gibi işlenmemiş, 
üzerinde iyice düşünülmemiş yapay çatışmaların 
kurguya hiçbir yararı olmadığı gibi yaratılmaya 
çalışılan kurgusal gerçekliğe de zarar verir.

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği



Elif Yonat Toğay sanki çocukların gözlerinin içine bakıyor, muzipçe gülüyor ve 
“yanınızdayım” diyor.

Elif Yonat Toğay, on öyküden oluşan Atıştırmalık 
Öyküler kitabıyla karşımızda. Her öykü birbirin-
den bağımsız, farklı karakterlerin yer aldığı mini 
sahnelerden oluşuyor ve çocukların gözünden 
yine çocuklar için yazılmış. Sanki çocukların göz-
lerinin içine bakıyor, muzipçe gülüyor ve “yanınız-
dayım” diyor. Öykülerin her biri, gündelik hayatın 
içinden ya geçmişte başımıza gelmiş bir an, ya 
da şimdinin çocuklarının kesin yaşadığı bir günü 
betimliyor. 
Öyküler, günün en can alıcı anından başlıyor, 
olayın ortasına balıklama dalıyoruz. Çocuğun ka-
fasının içindeyiz. Utanç, heyecan, mutluluk, umut, 
hayal kırıklığı duygularını yaşanan durumun için-

de an be an hissedebi-
liyoruz. Örneğin, sabah 
uyandığında altına yap-
tığını fark eden bir ço-
cuğun yataktan kalkmak 
istememesi ve annean-
nesinin her sabah odası-
na gelip onu uyandırdığı 
zamanın gelmemesi için 
aklına üşüşen binbir 
tilkiyle mücadelesi size 
de tanıdık geliyor mu? 
Peki, annesiyle babası 
ayrılmış bir çocuğun 
onları tekrar bir araya 
getirmek için kalkıştığı 
numaralar? Sahi, yeni 

doğan bir bebeğin varlığıyla tahtı sarsılan büyük 
çocuk olmakla nasıl baş etmiştiniz?
Bir de dijital çağa doğanların dünyasına bakalım. 
Sosyal medyayı ve interneti aktif kullanan bir ço-
cuğu ebeveyni müzeye götürmek isterse neler olur? 
Sürekli bağıran okul müdürünü hatırladınız mı? 
Evet, aynı müdür okul kapısında saç tıraşı kontrolü 
de yapıyor. Babaanne tavsiyesiyle ebeveynleriyle 
yaşadığı sorunları çözmeye çalışan çocuğu tanıyor 
musunuz? Peki ya “o tabak bitecek!” nidaları sizin 
evde de yükselir mi? Sürekli bir etkinlikte olduğu 
için hiç ama hiç oyun oynamaya zamanı olmayan 
çocuk da kim? Komşunun kızı mı? 
Kitabın içindeki öyküler işte bu kadar hayatın için-
den, bu kadar tanıdık. Yetişkin olup unuttuğumuz 
çocuk bakışıyla karşılaşıyoruz. Her gün üzerine hiç 
düşünmeden, otomatik bir makine gibi sarf ettiğimiz 
sözlerin çocukların ruhundaki yansımalarını görü-
yoruz. Etraftaki çocukların hislerini, düşüncelerini 
fark etmek isteyenler bu atıştırmalık öykülerle yola 
çıkabilir. Büyüklerin dünyasında kendine yer aç-
maya çalışırken tökezleyen çocuklar ise kendilerini 
anlayan, içinde bulundukları durumu tüm açıklığıyla 
tarif eden öykülerle hem eğlenecek hem de yetişkin-
leri çekiştirmenin keyfine varacak.

Dilin akıcılığı 
Karakterlerin işlenişi 
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Atıştırmalık Öyküler
Elif Yonat Toğay

Resimleyen: Maria Brzozowska
Tudem Yayınları, 72 sayfa

Siz hiç çocuk oldunuz mu? Yazan: Ezgi Berk
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  hep_kitap

  hepcocukhepkitap

   hepkitapp

hepkitap.com.tr

Çocuk edebiyatının usta 
kalemi Aytül Akal’dan 

sımsıcak iki öykü! “Sanata İlk Adım Dizisi” bu 
kez sinemayı anlatıyor!

Deniz Üçbaşaran’dan bir ilk!

Verilen sözlerin peşine düşen bir kız 
çocuğu gündelik hayatın koşturmacası 

arasında neşeye ve maceraya yer 
vermeyi ihmal etmiyor. Bu sırada 

anne ve babasına da hayal kurmanın 
güzelliğini hatırlatıyor. Usta illüstratör 

Huban Korman’ın çizgileriyle…

Mavisel Yener’in KYÖV Çocuk Edebiyat Ödüllü 
dizisi, çocukları sanatın farklı disiplinleriyle 

buluşturmaya devam ediyor. Bu masalsı kitap 
bu kez beyaz perdenin büyülü dünyasına davet 
ediyor bizi. Esra Uygun’un renkli çizgileriyle…

Hem hep kitap’ın hem de Deniz Üçbaşaran’ın 
ilk sessiz kitabı “Annemin İçindeki Ses” 

resimlerle unutulmayacak bir hikâye 
anlatıyor.
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Böylesi ciddi konuları alıp tekrar tekrar okunacak hikâyeler 
yaratan yazar Annie M. G. Schmidt’in, Hollanda çocuk edebiyatının 
kraliçesi olarak anılmasına şaşmamalı.

İnsan, var olduğundan beri doğa ile iktidar mücadelesi içinde ve gö-
rünen o ki bu mücadelede kazanan taraf... Yeşilin kırpıla kırpıla kuş 
gibi kaldığı, mavinin ancak betonların arasından görülebildiği, diğer 
renklerin ise zevksizce sağa sola serpiştirildiği kentlerde yaşamak 
zorunda kaldığı için nihayetinde yenilgiye uğrayan da o… Doğanın 
bir parçası, yaşam zincirinin bir halkası olduğunu unutalı çok olmuş; 
kendi kuyruğunu yiyen yılan adeta. 
Bir çocuk kitabından geriye kalan bu karamsar düşünceler oldu ben-
de. Güzel bir rüyadan gerçek dünyanın karanlığına uyanmış gibi bir 
burukluk bıraktı üzerimde. Bir de insan kibrinin her zaman, her yerde 
karşımıza çıkabileceğini görmenin yılgınlığını. Yetişkinlik işte...
Oysa Pluk ve Kırmızı Çekicisi gayet neşeli, sevgi ve umut dolu, ren-
gârenk bir kitap. Kitaba ismini veren Pluk, küçük, kırmızı çekicisiyle 
bütün kenti dolaşıp içinde yaşayacağı bir ev arayan bir oğlan çocuğu. 
Dollie isminde bir güvercin ona Kuleli Bina’yı gösterip kule odasının 
boş olduğunu söyler ve hop... Pluk oraya yerleşiverir ve bu sayede bir 
sürü insanla (ve hayvanla) arkadaş olur: Hamamböceği Zaza, kitapçı 

Bir çocuk klasiği Yazan: Sanem Erdem



Bay Pen, Tepinen ailesi, yükseklik korkusu olan sin-
cap Duizeltje ve cici kız Aagje. Pluk, onu odasından 
kovmak için işbirliği yapan Aagje’nin annesi süper 
titiz Bayan Berrak ve bina kapıcısıyla uğraşmak 
zorunda kalsa da onu çok seven arkadaşları hep 
yardımına yetişir. 
Günler günleri, Bayan Berrak böcekleri kovalarken 
Pluk ve arkadaşları kötü bir haber alırlar: Kiminin 
oynamak için gittiği, kiminin ağaçları üzerinde 
yaşadığı Üveyik Bahçesi yeniden düzenlenecek, 
sökülen çiçeklerin, kesilen ağaçların yerine kaldı-
rım taşları döşenerek Taş Meydanı yapılacaktır. 
Kafa kafaya verip planlar yaparlar ve koca yürekli 
minik Pluk çekicisine binip buldozerleri engelleme-
sine yardım etmesi için Mülzevi’yi (burada yazım 
yanlışı yoktur) bulmaya gider... Daha fazlasını anla-
tamam ama kitabı okuduğunuzda bize hiç yabancı 
gelmeyecek bir hikâyenin olağanüstü bir şekilde 
sonlandığını göreceksiniz.
Gerçekle fantastiği bir araya getiren bu kitap meğer 
Hollanda’da en sevilen çocuk kitaplarından biriy-
miş ve hatta filmi de çekilmiş. 1968-1969 yılları 
arasında Hollanda’da bir kadın dergisinin eki olarak 
bölümler hâlinde yayımlanmış ve 1971’de kitap-
laştırılmış bu eser, zaman ve mekândan bağımsız, 
evrensel bir hikâye anlatmasıyla modern klasikler 
arasında yer alıyor haklı olarak. Mükemmellikten 
uzak karakterleriyle, yetişkinlere özgü düzen ta-
kıntısının çocuksu bir karmaşayla yerle bir edildiği 
maceralarıyla ders vermeye öykünen alışıldık kitap-
ların arasından hınzırlığıyla öne çıkıyor. Böceklerin 
baş düşmanı, temizlik takıntılı Bayan Berrak sihirli 
böğürtlenlerden yediğinde çocuk gibi davranma-
ya başlıyor mesela. Ama iş ve eğlence arasındaki 
denge de gözetiliyor; her şeyi bırakıp kendilerini 
oyun oynamaya veren yetişkinler sorumluluklarını 
hatırlıyorlar sonunda. Hayattan zevk almayı bilen 
insanlar başka hayatlara da saygı duyuyorlar. Saygı 
duymayı öğrenmeyenler ise silinip yok oluyorlar. 
Kendi düzen anlayışını dikte etmek için ağaçları ke-
sip parkı taştan bir meydana çevirmek isteyen park 
yöneticisi geldiği gibi gidiyor. 
Böylesi ciddi konuları alıp tekrar tekrar okunacak 
hikâyeler yaratan yazar Annie M. G. Schmidt’in, 
Hollanda çocuk edebiyatının kraliçesi olarak anıl-
masına şaşmamalı. 1988’de çocuk edebiyatı alanın-
da en önemli ödül olan Hans Christian Andersen 

Ödülü’ne layık görülen Schmidt, pek çok kitabında 
ona çizimleriyle eşlik eden Fiep Westendorp ile 
efsanevi ikili olarak görülüyor. Bu ikilinin yarattığı 
Jip ve Janneke serisi öyle sevilmiş ki Flamancaya 
bir deyim bile kazandırmış. 
Erhan Gürer’in çevirisiyle Türkçeye kazandırılan 
Pluk ve Kırmızı Çekicisi, ülkemize 47 yıllık bir gecik-
meyle ulaşmışsa da yeni neslin böyle kitaplara daha 
çok ihtiyacı var. Bizler doğanın ne olduğunu az çok 
bilerek büyüdük, onlar ise betondan bir dünyaya 
gözlerini açtılar. Kaldırım taşlarının altındaki topra-
ğı belki onlar bulurlar. 

Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Tom ve babası basit nesnelerden taşıtlar icat ederken, gün geliyor içinde 
yaşadıkları sıradan evleri koşan, yüzen ve uçan kocaman bir müzeye dönüşüyor. 
Nasıl mı? Aslında her şey birkaç sorunla başlıyor.

Siz hiç muzla çalışan minyatür roket gördünüz 
mü? Ya da ustaca yapılmış bir harita asansörü? 
Muhtemelen müthiş yaratıcı icat banyokoptersik-
leti de ilk defa duydunuz... Tom ve babası gözü-
müzün önünde duran nesneleri, kimselerin aklına 
gelmeyecek taşıtlara dönüştürmeye bayılıyorlar. 
Yaratıcılık ve çalışkanlık konusunda sağlam bir 
ikili oldukları söylenebilir. İple çekilen kaykay 
araba, yarış arabası gibi basit fikirlerle çıktıkları 
yol, onları zamanla daha çılgın makineler yapma-
ya itiyor. Banyo küvetinin uçan bir makineye dö-
nüştüğünü, kocaman rayların yılan misali kıvrıla 
kıvrıla evin içini sardığını söylesek aklınızda bir 
resim canlanır belki. 
HAYAL GÜCÜYLE TAŞIT YAPILIR, PEKİ 
SORUNLAR DA HAYAL GÜCÜYLE AŞILIR MI?

Ne var ki her hikâ-
yede olduğu gibi 
işlerin yolunda 
gitmediği, mut-
luluk tablosunun 
silikleştiği anlar 
birkaç kez kapıla-
rını çalıyor. Nice 
icatlar ve şen 
kahkahalarla do-
lup taşan evlerine 
sessizlik çöküyor, 
uçan vızıldayan 
tüm aletler duru-
yor, Ben Mantle’ın 

neşeli çizimleri yerini koyu renklere bırakıyor... 
Ancak baba-oğulun birlikte yeni makineler yarat-
ma heyecanı; aralarındaki takım ruhu, dayanışma 
ve sevgiyle yoğrulmuşsa, belki bir çıkar yol vardır, 
değil mi? 
Yazar Linda Sarah, en küçük yaşam alanları olan 
evlerimizin, onların içerisindeki alışıldık nesnelerin 
bir çocuğun zengin hayal gücüyle ne denli ola- 
ğanüstü mekânlara ve buluşlara dönüşebileceğini 
çok yalın ve yer yer çocuklara özgü bir dil kulla-
nımıyla anlatmış: “On bir gün batımından sonra...” 
“Sonbahardan BÜYÜK (...), KOCAMAN bir fikir...” 
Alelade eşyaları çeşitli taşıtlara dönüştüren hayal 
gücü zenginliğinin yanı sıra ebeveynlerin işlerini 
kaybetmesiyle gündeme gelen zorluklar, bazen vaz-
geçmemenin önemi ama her şeyden önce birlikte 
vakit geçirmenin değerini bilen, umutsuz anlarda 
birbirine destek olan sevgi dolu bir ebeveyn-çocuk 
ilişkisi okuru sıcacık kuşatıyor. Sarah’ın tasarladığı 
uçan, vınlayan, uğuldayan tüm icatların Mantle’ın 
muhteşem çizimleriyle hayat bulduğunu; çizimlerin 
hikâyeyi zenginleştirdiğini es geçmemek gerek. 
Anlatımdaki ahengin, tekrarlanan kelime ve cüm-
lelerin kitabı sesli okumaya da çok elverişli kıldığı 
söylenebilir. 

Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Tom’un Olağanüstü Makineleri
Linda Sarah

Resimleyen: Ben Mantle
Türkçeleştiren: Sima Özkan
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Prenses Fıldırfış, prenses olmak istemiyor! O, futbolcu olmak istiyor. Kramponlarını 
giyiyor ve hayalini gerçekleştirmek üzere seri çalımlarla hedefine doğru ilerliyor.

Toplumsal cinsiyet rolleri üzerine, 
klasik kalıpların dışına çıkan, cesur bir masal. 
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“Çekçek Çocuk” serisinin ilk kitabının eğlenceli bir okuma deneyimi sunmak dışında 
bir meziyetinin olduğunu söyleyemeyeceğim ne yazık ki…

Herhangi bir şey tutup ilgi gördü mü onun yetmiş beş milyar farklı ver-
siyonunu üretme hastalığı ne yazık ki sadece bize özgü değil, global bir 
“fenomen”! Sırf bu illet yüzünden bir dönem büyücülük, başkası vampir, 
bir öteki de aynısının lacivertinin kırk sekiz tonu konulu kitaplara bo-
ğulduk, nefes alamadık. Yetmedi bir wattpad çılgınlığı dünyayı kasıp 
kavurdu, zincire dizilmiş mağazaların raflarından amatör yazarların ki-
taplarının biri indi biri çıktı, e biz tabii kasırgayı kuyruğundan yakaladık; 
el âlem gömüp duasını okumuşken bizim kocaman kocaman sermayeli 
yayınevlerimiz wattpad kitabı basmaktan helak oldu. İşte Saftirik Greg 
de bu türden bir seriydi; eğlenceliydi, kolay okunuyordu, içinde okuma 
zevkini ikiye katlayan çizimleri vardı. Beğenildi, seri birçok kitaba ulaştı, 
filmi çekildi, peki sonra ne oldu? Tabii ki türevleri yazıldı. Elimizdeki 
Çekçek Çocuk ve Zaman Kapsülü de işte bu türevlerden biri. Çok şaşırtı-
cı(!) bir detay daha: 2013’te yayımlanan ilk kitabın ardından bir yıl sonra 
ikinci bir “Çekçek Çocuk” kitabı daha yazılmış, yani nur topu gibi bir 
seri daha çıkmış ortaya. 
Kitabın kahramanı Hal Rifkind, tarih dersinden nefret ediyordur ve şim-
di bütün bir sene boyunca, öğretmeni Bay Tupkin’in verdiği ödevi yap-
mak zorundadır: Yüzlerce yıl sonraki gelecekte yaşayan birine mektup 
yazarak bir günlük tutmak ve bu günlüğü de yıl sonunda bir zaman kap-
sülünün içine koyarak gömmek. Oysa iki küçük kardeşiyle aynı odayı 
paylaşan Hal’in yapmaktan en çok keyif aldığı şey, en yakın arkadaşı Ar-
nie’yle bilgisayar oyunu oynamaktır. Ancak işi eski şeyleri tamir etmek 
olan babası ve dünyayı kirletmemek için tek bir yeni şey dahi almayan, 
katı vejetaryen annesine göre tarih, Hal’in mutlaka ilgilenmesi gereken 
bir konudur, çünkü “tarih demek kim olduğumuzu ve neden var oldu-
ğumuzu bilmek demektir.” Okulda zaten kendinden iri birçok çocukla 
başı beladayken bir de babasının ağır kitaplar taşımasın diye bulduğu 
yöntem yüzünden perişan olur. Artık okula komşularının eski alışveriş 

Tarih sonsuz bir  
tekerrürden ibaret Yazan: Olcay Mağden Ünal

36 | iyikitap



arabasıyla gidecektir, böylece lakabı birkaç saat için-
de oturur: Çekçek Çocuk. Bitmeyen tarih derdi, iki 
zırıltılı bebekle paylaştığı oda, bilgisayar oyununda 
geçemediği bölüm yetmiyormuş gibi şimdi bir de 
başına okul balosu belası çıkmıştır. Baloya gitmek 
aklının ucundan bile geçmezken herkes, özellikle de 
annesi, onun kiminle gideceği üzerine bile hesaplar 
yapmaktadır. Üstelik bununla da kalmaz: en yakın ar-
kadaşı Arnie’nin, Hal’in başına bela olmaktan başka 
işe yaramayan Ryan’la gizli gizli bir işler çevirdiğini 
fark eder. Tüm dünya başına yıkılmışken bunları an-
latabileceği tek kişi gelecekteki tanımadığı “sevgili 
uzaylı kişi, muhtemel android, robottur.”
“Çekçek Çocuk” serisinin ilk kitabının eğlenceli bir 
okuma deneyimi sunmak dışında bir meziyetinin 
olduğunu söyleyemeyeceğim ne yazık ki. İçinde 
hem fotoğraf hem çizim hem de zaman çizelgeleri 
bulunuyor. Zaman çizelgeleri bir nebze daha iyi 
dursa da özellikle fotoğraflar hiç hoşuma gitmedi, 
çoğu baskıdan çok da iyi gözükmüyor hâliyle. 
Özellikle önünde Saftirik Greg gibi bir kılavuz 
varken aralara gelişigüzel ve sanki hiçbir hesap 
yapılmadan serpiştirilmiş gibi duran görüntüler 
epey vasat. Bunun dışında, evet Hal komik bir çocuk, 
evet ailesi de öyle ve yıl boyu yaşadıkları da ancak 
alametifarikası nedir denecek olursa, ben buna 
verebilecek bir cevap bulamadım. Genel olarak 
kurguda da birbiri ardına sıralanan ve nihayete 
eren bir hikâye eksikliği var. Hal çalakalem bir 
şeyler anlatıyor, biraz lakabından, biraz tarihle 
olan sıkıntısından, azıcık balodan bahsediyor 
ancak ortada sıfırdan başlayan, doruğa çıkan ve 
ardından son bulan bir çatışma yer almıyor ya da 
tüm bu karmaşanın içinde kendini belli edemiyor. 
Yine de okumayı sevmeyen çocuklar için alternatif 
bir kitap olabilir, en nihayetinde hızla ve kolayca 
okunup bitirilebiliyor. Türkçesiyle ilgili olarak da 
söyleyebileceğim, çevirinin biraz toparlanmaya 
ihtiyaç duyduğu, yani aslında redaksiyonunun 
iyileştirilebileceği. Yine de genel olarak kitabın 
kendi eksilerini geride bırakacak kadar göze çarpan, 
çok büyük bir yerelleştirme sorunu gözükmüyor. 

Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

/RedhouseYayinlari  /RedhouseKidz /RedhouseKidzwww.redhouse.com.tr

ÇOCUKLAR İÇİN YEPYENİ 
BİR FELSEFE SERİSİ!

Çocuklarla yürüttüğü felsefe çalışmalarıyla 
tanınan “Çocuklar için Felsefe” eğitmeni Özge 
Özdemir’in ilk iki kitabı ile çocuklar, yaşamda 
karşılaştıkları zorluklar üzerine düşünme, akıl 
yürütme, sıkça kullandığımız kavramları daha 

iyi anlama fırsatı bulacak. 

Kitaplarda mitolojik bir hikâye üzerinden 
tartışma açılıyor, bir felsefe kulübünde 
toplanan çocuklar kendi bakış açılarıyla 
kavramları, olayları sorguluyor. Tek bir 

doğruyu işaret etmeden, çocukların yorumuyla 
pek çok kavram etrafında gelişen diyaloglar, 

okurlara farklı pencereler açıyor.

9 yaş 
ve 

üzeri
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“İnsan çocukluğuna yetişmek için koşmamalı, ancak durursa çocukluğuna 
yetişebilir.”*

Alfabenin, ağaçların, mevsimlerin, hayvanların, karın, yağmurun, 
babaların her gece uykusu açılmış mı diye gidip uykusuna baktığı 
çocukların, üzümün, Nar’ın… uykusunda duruyor bu kez Haydar 
Ergülen, Uykucu Şiirler kitabında. Türkçenin içinde, harflerin, söz-
cüklerin yüreğinde, dilin sihrinin fışkırdığı bir iklimde “durmak” bu. 
Şairin, uykudaki çocuk gülümseyişlerinin şerbetiyle tatlandırdığı, 
iyiliğin ve kardeşliğin sakin dili her yaştan okuru kucaklayan ve 
kuşatan güçlü bir etki yaratıyor. Kitaptaki şiirlerle çizilen dünyalar, 
hızın kupkuru keşmekeşinde, duygu, düş ve derinlikli yaşam yoksun-
luğu içinde deli danalar gibi seyirtmeyi nasıl da anlamsızlaştırıyor…
“Doğaya ve hayvanlara en güzel, çocukların diliyle teşekkür edebilir-

dim.”* Haydar Ergülen, 2012 yılında yayımlanan, ilk çocuk kitabı 
Nar Alfabesi’yle bu teşekkürü yerine getirmişti. Alfabe, şair için 
dünya genişliğinde bir çocuk bahçesi, bir lunapark. Bu, ilk kitabı 
için de Uykucu Şiirler için de geçerli. Alfabede yer alan harfler, 
sesleri ve biçimleriyle sonsuz sayıda çağrışım olanağı yaratıyor 
Ergülen şiirinde. Nar Alfabesi’nde, D harfinde yer alan Deve’de, 
bir Fransız ressamının, “Deve gerçeküstü bir attır” sözüyle de 
karşılaşıyoruz, Uykucu Şiirler’de kardeşlerin birbirine yaslanarak 
harfler gibi uyuduğuyla da. Okullardaki okuma yazma öğretimin-
de, her iki kitapta da şairin doğrudan alfabeyi ve harflerin bin bir 
ilişkisini, dilin büyüsü ve olanak zenginliğiyle sergilediği yaşan-
tılar sınıflara taşınsa çocukların dil algısı bambaşka biçimlenir, 
çocuklar kendi evrenlerini bir dönme dolabın en üst katından 
şaşkınlık ve mutlulukla seyrederlerdi. “Ne güzeldir küçük a / gibi 
kıvrılıp uyumak / alfabenin ilk uykusu olmak.”
Nar Alfabesi, ağaçlar, çiçekler, meyveler, hayvanlar üstüne ayrın-
tı zenginliğine dayalı göndermelerle kurulmuş, bilgilendirmenin 
ve tanıtmanın öne çıktığı bir kitaptı. Uykucu Şiirler’de ise Haydar 

“İki gözü iki rüya” şiirler...

Yazan: Cahit Ökmen
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Ergülen, bilgilendirme ve 
tanıtma tutumunu bü-
tünüyle geriye çeki-
yor, şiirin hayal-et 
gemisini, dil ve 
yaşam evre-
ninin sonsuz 
çeşitliliğini 
ve genişli-
ğini “uyku” 
bağlamında 
sezdirmeye, 
hissettir-
meye ayarlı 
rotasıyla, 
doğrudan “bir 
başka dilin”, 
şiirin sularına 
sürüyor. “Sözcükler 
şiir adına düş görür-
ler.” diyordu İlhan Berk, 
Haydar Ergülen de kitabın 
tematik bağlamına (uyku) tam 
yakışır bir uygunlukla sözcüklere 
bu düşü gördürüyor. “Rüya mı, ne rüyası / yaz 
rüyadan da güzel /ağaçlara bak yeter / dallardan 
toplarsın uykuyu”, “ağaçlar uyanmasın diye dünya 
bile / sabaha yakın dönmesini durdurur / ayla, yıl-
dızla, lacivertle, mehtapla / ağaçlar salkım saçak 
bir aile gibi uyur.”
Çocuklar için yazdığını hiçbir zaman unutmadan, 
çocuk sesini ve duyarlığını dizelerine yedirerek, 
okyanusun derinliklerindeki evrensel bir dal-
gıç gibi şiirin sularını tarıyor. Kimi kez muzip 
ve şefkatli bir neşeyle: “Şeker de neymiş, aman / 
şu gelen uykuya bak, ne tatlı / havadayken daha 
hemen kapmalı / gözkapaklarımızın üstüne koy-
malı.” Kimi kez mülteci çocukların acılı hüznüyle, 
kimi kez doğanın canlı ve cansız varlıklarının şiir 
gözüyle görülen özellikleriyle: “Üzümler, uykusu 
güzeller / güz gelir, gözleri yarı uykulu / üstünde 
incecik bir su terler / üzümlerin uyanışıdır bağbo-
zumu.”
Sözcüklerle bir akrabalık belirlersek, sözcükler 
kardeşidir Haydar Ergülen’in. Kardeşlik, imge-

Dilin kullanımı, anlatım zenginliği
İçerik

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

lerine sımsıcak duygu 
değerleriyle sızar: “kar-

deşlik daha derindir 
uykudan”, “ah, 

büyüyünce, o güz 
uykularının / 

kardeş sıcaklığı 
nerde buluna-
cak.”
Konuşma 
diline dayalı 
yalınlık, 
çocuk 
dünyasında 

karşılığı olan 
durumlarla 

imgesel olanın 
iç içeliği (hadi 

biz de hep birlikte 
Bilge’yle / günebaka-

lım yıldıztutalım, ayaçı-
kalım / bakalım boyumuz 

uzuyor mu uyuyunca), sözcük 
yakıştırmalarının ve deformeleri-

nin doğallığı (bak üzümler de uyuyor bağlarda 
/ birbirlerine sokulmuşlar salkım saçak / salkım 
salkım olacakmış doğrusu / sarmaş dolaş olsunlar 
güz ve uykusu) (yoksa Bal’dan mı sabahın neşesi 
/ iki gözü iki rüya uyanıyor) kitabın dikkat çeken 
özelliklerinden birkaçı.
Uykucu Şiirler’i Elif Balta Parks resimlemiş. 
Çocuk dünyasının içli sevimliliğini yansıtan 
çalışmalar, şiirlerin imgesel zenginliğini yansıtan 
daha düşsel resimler olabilirdi.
Uykucu Şiirler’in kardeş göğsüne yaslayın ba-
şınızı, şiirle uyunan akşamlar içimizin şiiriyle 
yaşanan sabahlara açılsın diye…

* Haydar Ergülen’in söyleşisinden ve kitap arkası yazısından 
alıntılanmıştır.
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Anne yorgun ve sinirli, abla Tessa her zaman mükemmel, küçük kardeş Paulo 
hiç bitmeyen bir pille çalışır gibi hep hareketli, babaysa kendi hâlinde... Volante 
kendini yalnız, dışlanmış hissetmekte haksız mı şimdi? Hayalci Volante’nin bu 
sorunun doğru cevabını bulması için önce kaçması gerekiyor.

“Ortanca çocuk olmak her zaman zordur,” derler ama aslında ne kadar şanslı oldukla-
rını bir bilseler… Anne babaları için zaten her çocuğun yeri özeldir, bir de aynı anda 
hem kardeş hem de abla/ağabey olma şansları var. Yani öyle pabuçları dama falan 
atılmamıştır. Ama Volante ablasını en güzel ve zeki, kardeşini de en tatlı olarak görü-
yor. Kendisiyse anne babasının sürekli azarladığı, iş yüklediği ve görmezden geldiği 
bir hiç! Öyle değil elbette, Volante de bunu kalkıştığı macera sonunda anlıyor. 
Volante çok renkli biri. Eflatun tütüsü, üstünde muza sırtını dönmüş maymun çizimi 
olan tişörtü, rengârenk uzun çorapları ve yıldızlı botları var. İçi de dışıyla bir; gökku-

şağı gibi bir hayal dünyasına sahip. Üstelik uçabiliyor da. Tabii hayalle-
rinde ama olsun, bu da az yetenek değil. Zaten ismi de İtalyanca “uçan 
kişi”  anlamına geliyor. Volante canı sıkıldığında havalandığını hayal 
etmenin dışında bir de resim yapmaya bayılıyor. Hem çok yetenekli 
hem de üretken, resim defterini ve boyalarını hiç yanından ayırmıyor. 
Kelimeler yerine çizgileri ve boyaları kullanarak bir nevi resim günlüğü 
tutuyor aslında. Havaalanında onları anneannelerine götürecek uçağın 
kalkmasını beklerken de bir hayli sıkılınca önce uçmayı deniyor. Sıkıcı 
bankoların, bilet kuyruklarının üzerinden uçarak insanları seyrediyor. 
Sonra da havalanmış hâlinin, yani uçan kız Volante’nin resmini çiziyor 
defterine. Altında küçücük kalmış ailesinin üzerinden morlar, pembeler, 
yeşiller, gökkuşağı gibi tüm renkleriyle uçmak çok zevkli olsa gerek. 
Ama hayalci Volante aslında biraz mutsuz. Annesi onu sürekli dalıp 
gittiği, kardeşiyle ilgilenmediği için azarlayınca iyice emin oluyor. Evet, 
ailesi onu sevmiyor işte! Kusursuz ablasını seviyorlar, afacan ama çok 
sevimli Paulo’yu seviyorlar ama Volante’yi kimse sevmiyor. Hatta var-
lığını bile fark etmiyorlar! O da bu kalp kırıklığıyla bir karar alıp ailesi 

İçi de dışı da rengârenk  
bir kuş: Volante Yazan: Emel Altay
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uçağa binmek için ayaklanmışken ters yöne doğru 
koşarak onlardan kaçıyor. Uçan Kız Volante’nin ma-
cerası bu kaçış ile havaalanında tanıştığı insanlarla 
devam ediyor. Tanıştığı herkesten çok özel hediyeler 
alıyor Volante. Bu hediyeler hem şal gibi maddi şey-
ler hem de özlemek, kavuşmak, sevmek, mutlu olmak 
gibi hayata pozitif bakmayı öğreten manevi değer-
ler… Volante küçücük yaşına rağmen bu maceradan 
yeni dostlar edinerek ve ailenin önemini kavrayarak 
çıkmayı başarıyor. 
UÇMAK KOLAY, ASLOLAN SEVGİ DOLU  
BİR AİLE!
Yetişkinler için yazdığı kitapları ve köşe yazılarıyla 
da tanıdığımız Karin Karakaşlı, Uçan Kız Volante’ye 
havalimanını mekân olarak seçtiği bir hikâyeyle 
başlıyor. Volante buradaki macerasında ailenin değe-
rini, aslında ne kadar sevildiğini ve ne çok sevdiğini 
anladıktan sonra artık anneannenin evine varılıyor. 
Burada Volante’nin ailesiyle güçlenen sevgi bağını 
daha net görüyoruz. Anneanne ve havalimanındaki 
Massimo amcanın savaş yıllarında zorluklarla dolu 
çocukluklarından anlattıkları anılar ise günümüzde 
aslında nasıl da küçük şeyleri dert etmeye eğilimli 
olduğumuzu göstermesi açısından değerli. Volan-
te’nin hikâyenin başındaki ruh hâlinin ve düşüncele-
rinin tanıdığı kişiler ve dinlediği hikâyelerle değişi-
me uğramasını çok iyi aktar-
mış Karakaşlı. Volante’nin 
-hayalinde- uçabilmesi ve 
resim yeteneğinin yanında 
empati gücü de hayranlık 
uyandırıcı ve büyüklere 
örnek olacak cinsten. Anne-
sinin “sen çok özel bir çocuk-
sun” dediği kadar var. 

Dilin akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği 

VOLANTE İLE TANIŞTIĞINIZA MEMNUN 
OLACAKSINIZ
Karin Karakaşlı’nın dili çok canlı ve doğal, kitap bir 
çırpıda zevkle okunuyor. Merve Atılgan’ın çizimleri-
ne de özel olarak değinmek gerek. Hikâyenin sıcaklı-
ğının okuyucuya geçmesinde Atılgan’ın çizimlerinin 
etkisi büyük. Karakterleri öyle sevimli çizmiş ki ilk 
anda Volante’ye, ailesine ve yeni dostlarına kanınız 
kaynıyor. Bu güzel işbirliği sonucunda da kitabı 
bitirdiğinizde, tanıştığınıza memnun olacağınız bir 
sürü güzel insan katılıyor hayatınıza. Hem rengârenk 
giyinen, çok güzel resimler çizen ve üstelik uçabilen 
Volante adında tatlı bir kız çocuğuyla dost olma şan-
sını kitaplar dışında nerede bulabiliriz ki? 
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i Turgut Uyar’la Elele 
Okuyalım

Yazan: Doğan Gündüz

“-Yerli çocuk edebiyatı, yabancı aynı tür edebiyatın dolduramadığı ‘yerel’ 
boşluğu doldurmuş mudur?

Amaç, elbette ülkenin yazarlarının, çizerlerinin elinden çıkmış “yerli” bir çocuk 
edebiyatını geliştirmek. Ama yerli çocuk edebiyatımızın iyi örnekleri o kadar az 
ki. Çocuk kitapları furyasının sürdüğü yıllarda, her önüne gelen çocuklar için 
yazdı, birtakım yayınevleri de ‘ilericilik’, ‘hızlılık’ kisvesi altında, önüne çıkan 

her şeyi çocuk kitabı diye bastı. Ne oldu? Bunca yerli çocuk kitabı basıldı da ne 
oldu? Çocuk edebiyatımız aynı cılızlığı içinde tökezleyip duruyor…”

Soruyu yönelten şair Turgut Uyar, yanıtlayan ise 
yayınevi yönetmeni Erdal Öz. 1982 yılında yapılan bu 
söyleşi bir edebiyat dergisinde değil “Daha iyi, daha 
sağlıklı, daha güzel bir yaşam” mottosuyla çıkan, 
çoğunlukla “kadın, aile ve cinsel” yaşam üzerine 
yazıların bulunduğu Elele Dergisi’nde yayımlanmış. 
İlk sayısı 1976 yılının Aralık ayında çıkan dergide 
Turgut Uyar, 1978 yılında “Elele Okuyalım” köşesiyle, 
kitap tanıtım yazıları yazmaya başlamış. 
Turgut Uyar’ın 1978-1984 yılları arasında Elele’de 
yazdığı yazılar ile yaptığı söyleşiler, Özge Şahin’in 
çabalarıyla bir araya toplanıp Elele Okuyalım başlığı 
altında kitap olarak yayımlandı. İyi ki de yayımlan-
dı. Çünkü dergi okuyucularına kitap seçimlerinde 
yardımcı olmak için yazılan bu yazıların birçoğu o 
dönemin çocuk kitapları üzerine. Uyar’ın köşesinde 

çocuk kitaplarına yer vermesi, Erdal Öz ile çocuk 
edebiyatı üzerine söyleşi yapması derginin okuyucu 
kitlesinin öncelikle kadınlar ve anneler olması ile 
yakından ilgili. Bu yazılar dönemin edebiyat anlayı-
şını, çocuk kitaplarına bakışını, çocuk kitaplarından 
beklentilerini anlamamız açısından ayrı bir önem 
taşıyor. 
Uyar’ın kısa değerlendirme yazıları okuyucuya 
daracık bir alanda, sınırlı sayıda sözcükle ne kadar 
zengin ve yerinde yorumlar yapılabileceğinin güzel 
örneklerini veriyor. Heidi hakkındaki yorumu bunlar-
dan sadece biri:
“Heidi de birçok çocuk klasiği gibi, insanları sevmeyi 
öğretiyor. Belki biraz ‘marazi’. Ama öyle bile olsa, bir 
çeşit düşleme yolu açıyor çocuklara, zenginleştiriyor 
duygu dünyalarını… (s.25)”
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Turgut Uyar
Elele Okuyalım, Yazılar ve Söyleşiler

1978-1984
Hazırlayan: Özge Şahin

Yapı Kredi Yayınları, 1. Baskı, Temmuz 2018

Uyar, sıkı bir edebiyat okuru olmasının yanı sıra 
döneminin tartışmalarını da yakından takip ediyor. 
1950’li yıllarda Almanya’dan başlayıp 1960’lı yıl-
larda Türkiye’ye de sirayet eden “çizgi romanların 
insanları aptallaştırdığı gerekçesiyle yasaklanması” 
tartışmasına, “Resimli Çocuk Kitapları Üzerine Bir 
Genelleme, Asteriks, Ret Kit” yazısıyla ara bir çözüm 
sunuyor: 
“… Bilerek-bilmeyerek nasıl yapılıyorsa, çocuklara 
en azından bir espri tadı veriliyor bu romanlarda. 
Çocuk, budalaca bir kahramanlığın, olanaksız serü-
venler düşüne itilmiyor. Toplumdaki birtakım çapraz-
lıklarla eğlenmesi, bu çaprazlıklara dikkati çekilmesi 
sağlanıyor. Tek sakınca yabancı bir kültürün şaka 
düzeninin, şaka anlayışının –ne kadar yerelleştiril-
meye çalışılsa da- çocuklarımızın beyninin oluşması-
na yön verişi.
Yine de çocuğa yasaklamadan, seçmesine yardımcı 
olmak gereğini düşünerek…(s.29)”
Uyar yazılarında, edebiyatın yerelden evrenselliğe 
ulaşması gerektiği düşüncesini sıklıkla dillendi-
riyor. Daha ilk yazısından, Vasconcelos’un Güneşi 
Uyandıralım kitabıyla ilgili değerlendirmesinden 
başlayarak bu bakış karşımıza çıkıyor: “… Mi-
guel Angel Asturias, Juan Rulfo, Gabriel Garcia 
Marquez. Bu yazarların hepsi yaşadıkları toprağa 
ve topluma son derece bağlı, onların gerçekleriyle 
biçimlenmiş anlatımda, konularda tamamiyle yerel 
ulusal kültüre bağlı ama hepsinde de ta(v)izsiz bir 
evrensellik var…(s.13)”
Ellinci yaşının son demlerinde Uyar, Ivo Andriç’in 
Ver Elini Çocukluk adlı kitabını fırsat bilerek, yaş-
lanınca insanın kendini çocukluğunu yazmasıyla 
ilgili çarpıcı yorumlar yapıyor:
“… Yaşlı bir insan nasıl yeniden duyabilir, hatta 
düşünebilir çocukluğunu, duygularını nasıl yeniden 
yaşayabilir? Artık onun yazdığı çocukluk hele kötü 
geçmişse, ilendiği, yakındığı, daha doğrusu yeniden 
yarattığı bir çocukluktur. Çoğu kendisinin çocukluğu 
değildir. Yazarak kurtulmak istediği bir yaşam dili-
midir sanki… (s.36)”
William Saroyan’ın “dilinin yalınlığı ve sadelik, 
hikayelerin çocuklar için mi, büyükler için mi 
yazıldığı konusunda düşündürten” Özel Ulak adlı 
hikâye kitabı; “Türkiye gerçeklerini daha iyi kavra-
mak için okuyun bu kitabı çocuklar,” diye önerdiği 

Fikret Otyam’ın Ceylanlar Suya İndi’si; bir döne-
min çocuk eğitimiyle ilgili Dr. Benjamin Spock’un 
Çocuk Bakımı adlı kült kitabı; “Çocuklar için mutlu, 
savaşsız yarınlar düşünmüş, özlemiş” Neşe Yaşın’ın 
çocuklar için yazdığı şiirlerden oluşan Sümbül ile 
Nerkis’i; Marcel Ayme’nin Nuh’un Gemisi kitabı; 
Hermann Kesten’in Gernikalı Çocuklar’ı; Muzaf-
fer İzgü’nün Güldüren Uçurtma’sı; Rıfat Ilgaz’ın 
Apartman Çocukları romanı Uyar’ın tanıtımını 
yaptığı kitaplardan bazıları.
Turgut Uyar’ın yazılarında okuyucusuna içtenlikle 
yaklaşımı, dilinin yalınlığı ve anlatımının akıcılığı, 
düşüncelerini laf kalabalığına boğmadan aktarması 
sayesinde Elele Okuyalım kitabı, Uyar’ın beğendiği 
kitaplar için söylediği gibi “edebi bir tadla kendini 
okutturuyor.”
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ÖDÜLLÜ BULMACA!
Bulmacamızı tamamlayıp alttaki harf dizisini doldurduğunuzda, aradığımız anahtar kelimelere 
ulaşacaksınız. Çözümü bulan ve iyikitap@tudem.com adresine 25 Kasım 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 Seran Demiral’ın son kitabı.
2 Ördek, Ölüm ve Lale’nin ödüllü yazarı.
3 Her kitapta olur, bazen parlak bazen mat…
4 Tavşan Bıdıbık serisinin onuncu ve son kitabı.
5 Dikkatsiz okurların adını Küçük Kalabalık  
 zannettiği klasikleşmiş kitabın gerçek adı.
6 Canavarlar ne sever?
7 Annemin Kelimeleri isimli kitabın bir  
 önceki çevirisindeki ismi.
8 İlay ve Mavi Karga’nın baş aktörü  
 olduğu yeni kitap.

YUKARIDAN AŞAĞI
9 Behiç Ak’ın son kitabındaki her şeyi  
 yanlış anlayan kedinin adı.
10 Kolajın dilimizdeki karşılığı.
11 Penelope ile bilinen yazarımızın,  
 başka bir kitabının adında geçen arp  
 ailesinden bir müzik aleti.
12 Çocuk istismarına karşı bilinç arttırmak  
 için hazırlanan resimli bir kitap.
13 Kepler 62 serisinin son kitabı.
14 Bazı odalarda öyle güzel bir ağaç  
 yükselir ki, endişe kalmaz…
15 İnce anlamlı, düşündürücü, şakalı söz.
16 Büyük sanatçı Ara Güler’in  
 yaşamöyküsünü çocuklar için  
 kaleme alan yazarımız.
17 Ulu önder Atatürk’ün Milli Mücadele’yi  
 ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş  
 tarihini birinci ağızdan anlattığı  
 ölümsüz eseri.
18 Son birkaç yılın akımı, Şiir ……

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, “SARI SONBAHAR” çözümüne 
ulaştılar. Doğru yanıtı bulan okuyucularımız arasında 
yaptığımız çekilişte ise İzmir’den Sayın Tuba Cevhertaş, 
Tudem Kitabevlerinde kullanmak üzere 100 TL. değerinde 
hediye çeki kazandı.

A Ç F H IB D GC E İ J K L M N O ÖĞ
ÇÖZÜM

Hazırlayan: Fuat Altay
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HAYATI HAYATI HAYATI AKIŞINA AKIŞINA AKIŞINA 
BIRAK!BIRAK!BIRAK!






