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M E R H A B A ,

2019’un ilk sayısı ile karşınızdayız. Gelin, yıl dönümünü fırsat bilip,  
İyi Kitap sayfalarında 2018 nasıl geçmiş, birlikte bakalım.
2018’e 100. sayı heyecanı ile başladık. Hazırladığımız “100. Sayı Özel 
Eki”yle çıkan Ocak sayımızı, Haziran ayında yayımladığımız  
“Çocuk ve Gençlik Kitaplarında Evrim” dosya konulu dergi de dâhil 
dokuz sayı izledi.
2018’e sığdırdığımız bu 10 sayıda, toplam 202 kitaba yer verdik.  Bu 
kitapların 150’si çeviri eserlerden oluşurken, 52’si Türkçe kaleme 
alınmıştı. Kitapları kategorilerine göre incelediğimizde ise “İlk 
Okuma Kitaplığı”nın 74 eserle başı çektiğini gözlemledik. Bunu, 
“Çocuk Kitaplığı” 70 ve “Başvuru Kitaplığı” 31 kitapla takip ediyor. 
“Gençlik Kitaplığı” kategorisinde 18 kitap yer alırken, “Çizgi 
Roman” kategorisinde 8 eser bulunuyor. Geçtiğimiz sayıda, kitap 
sınıflandırmamıza eklediğimiz “Her Yaş” kategorimizde ise bir eser var.
2018’de kitap eleştiri ve değerlendirme yazılarımızın yanı sıra, 
sayfalarımızı 7 söyleşi, 9 “Sahaf Köşesi” yazısı ve 10 “Ödüllü Bulmaca” 
ile zenginleştirdik. Toplamda 180.000 baskı sayısına ulaşan 10 
sayımızı, başta okullar ve kütüphaneler olmak üzere yurdun dört bir 
yanına ücretsiz ulaştırdık; okurumuzla buluştuk.
Böylesine dolu geçen 2018’de en büyük motivasyon kaynağımız, ilgisini 
ve desteğini hep yanımızda hissettiğimiz okurlarımız oldu. Beğeni, 
öneri ve eleştirilerini sosyal medya ve diğer kanallardan bize ileten 
okurlarımız başta olmak üzere, tüm İyi Kitap dostlarına  
teşekkür ediyoruz.
2019’un umut, mutluluk ve iyi kitaplar getirmesi dileğiyle…

            Safter Korkmaz
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Her ay yeni kitapların eklenmesiyle zenginleşecek SEN de OKU 
koleksiyonu, sade ve anlaşılır dili, renklendirilmiş sayfaları, disleksi 
dostu yazı tipi, harfler, satırlar ve paragraflar arası bırakılan ferah 
boşlukları, birbirinden ilgi çekici ve eğlenceli öyküleriyle çocukları 

edebiyatın keyifli dünyasına yaklaştırıyor.



Francesca Sanna, ödüllü kitabı Yolculuk’un devamı gibi de 
okunabilecek, harika bir resimli kitaba imza atmış.

Yaşadığı yerden çok uzaklara gitmek zorunda 
kalan bir çocuğun gözünden, hüzünlü bir göç 
hikâyesini anlattığı Yolculuk kitabıyla büyük 
küçük tüm okurları derinden etkileyen Francesca 
Sanna, bu kez kendisine yeni bir dünya yaratma-
ya çalışan bir çocuğun “korkularla yüzleşme”-
sinin üzerine gidiyor. Ben, Arkadaşım Korku’yu, 
Yolculuk’un devamı olarak görüp öyle okudum. 
Böyle bakınca, ilk kitaptaki anlatıcı kızın yeni 
bir yaşam kurma serüvenine tanık oluyoruz. 
Bundan bağımsız, tek kitap olarak da okunabilir 

elbette. Çocukla-
rın duygularıyla 
tanışmalarına, 
onları yok saymak 
yerine onlarla yüz-
leşmelerine olanak 
sağlayan kitapla-
rın sayısı ne mutlu 
ki giderek artıyor. 
Sanna da “kor-
ku”yla yaşamak ve 
onunla yüzleşmek 
üzerine kaleme 
aldığı Arkadaşım 
Korku ile bu kitap-
lara bir yenisini 
eklemiş oluyor. 

Küçük bir kız çocuğu yeni bir ülkeye geliyor, yeni 
bir mahallesi oluyor ve burada okula başlıyor. Ta-
nıştığı yeni insanlardan, öğretmeninden, arkadaşla-
rından çekiniyor ve yanı başında taşıdığı arkadaşı 
Korku bazı anlarda giderek büyüyor. Ta ki bir gün 
kendi gibi korkuları olan başka bir çocuğa ve onun 
da yanında taşıdığı arkadaşı Korku’ya rastlayana 
kadar… 
Çizimleriyle, ruha dokunan hikâyenin etkisini ikiye 
katlayan Sanna, çocuğun yaşadığı tedirginlik anları-
nı müthiş resmetmiş. Aslında korkusunu yenmek ve 
onunla başa çıkmak isteyen çocuğun onu ikna etme 
mücadelesi, onunla konuşmaya çalışması, ancak bir 
türlü başa çıkamamasını incelikle aktarmış. Çocuk-
lara duygularından kaçmamaları, onları tanımaları, 
kucaklamaları, arkadaş olmaları gerektiğini ama 
kontrolü elinde tutabilme gücüne de sahip oldukları-
nı ustalıkla anlatmış. 
Hem çeşitli korkularıyla sıkıntılar yaşayan hem de 
yeni bir yaşam kurmaya çalışan çocuklar ile onların 
ebeveynleri için bir başucu kitabı olabilir, iyi ge-
lebilir. Minik yüreklerdeki korkular da paylaştıkça 
küçülebilir. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Arkadaşım Korku
Francesca Sanna

Türkçeleştiren: Zeynep Sevde
Taze Kitap, 32 sayfa

Korkunu paylaşmaktan korkma!
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Yazan: Gökçe Gökçeer
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İnsan tıpkı masallardaki gibi, iyilerin kazanacağı bir dünyanın hayalini kurmaktan asla 
vazgeçmiyor. Mavisel Yener’in Masal Atölyesi de bu hayali diri tutacak çocuklara masal 
okuma ve yazmaya dair birtakım sırlar sunuyor. Yener, iyi masal kitaplarının, çocukların 
kitapla ve okumayla olan iletişiminin ilk basamakları olduğuna vurgu yapıyor ve “Masal 
kitaplarını severek, eğlenerek okuyan, böyle büyüyen çocuk, ilerinin iyi okuru olmaya 
adaydır,” diyor.

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi - Mavisel Yener

SÖ
YL

ES
i “Masallar hayal 

etmeyİ öğretİr!”

Elif Şahin Hamidi: Şiir Atölyesi ve 
Öykü Atölyesi’nin ardından Masal 
Atölyesi ile “kitap atölyelere” devam 

ediyorsunuz. Masal Atölyesi nasıl orta-
ya çıktı ve bu kitabı okuyan çocuklar ne 
kazanacak? 
Mavisel Yener: Masallarımı okuyan 
çocuklarla kitaptakilere benzer çalış-
maları yıllardır yapıyordum zaten. Bu 
doğal süreç ilerledikçe “Niçin atölye 
çalışmaları kitaplaşmasın?” diye 
düşündük. Öğretmenlerin ve yayın- 

evinin de böyle bir eksikliği dile 
getirmesinin ardından kolla-
rı sıvadık. Çok bilinçli olarak 
çoğul ifade kullanıyorum, 
çünkü bu kitap bir takım 
çalışmasının ürünü olarak 

ortaya çıktı. Metni ortaya koyduktan sonra, editörüm 
Hülya Dayan’ın, yayın yönetmenim İlke Aykanat 
Çam’ın, tasarımcımız Cemil Denizer’in katkıları, 
sevgili Ercan Günaydın’ın motivasyonu ile kitap son 
biçimini buldu. Her zaman söylerim, istediğiniz ka-
dar iyi edebiyat yapın, eğer kitap, okurun eline sanat 
bütünlüğü içinde ulaşmıyorsa bir şeyler eksik kalır. 
Bu nedenle ekipte çalışan herkese teşekkür borçlu-
yum. Bu kitapla buluşan çocuklar severek okusun, 
eğlensin istedim. Okurda estetik haz oluşmasını 
hedefledim. Bunun yanı sıra masal türü, değerler, 
yazma, yorumlama, esnek düşünebilme, ilham alabil-
me gibi konularda olumlu kazanımları var. 

E.Ş.H.: Çocuklar masal kitaplarına, masal dinleme-
ye bayılırlar. Masallardaki tekrarlar, tekerlemeler, 
bilmeceler, ikilemeler, kalıp sözler, deyimler, atasözle-
ri gibi söz varlıklarının, çocukların bu masal  
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hayranlığındaki rolü nedir?
M.Y.: Edebi bir tür olarak 
masal, dil öğretimin-
deki dört temel 
öğeye (okuma, din-
leme, konuşma, 
yazma) işlevsel-
lik getiren te-
mel araçlardan 
biridir. Çocuk-
lar, masallarla 
okuma yazma 
öğrenmeden 
önce buluşur-
lar. Masallar-
daki dil varlığı, 
çocuğun da dil 
varlığını belirler. 
İlgi çekici söz di-
zimleri, ritimli anla-
tımlar, sözcüklerin sesleri 
hem çocukların hoşuna 
gider hem de sözcük ve kavram 
hazinelerine katkıda bulunur. Komik 
tekerlemeler, ses yansımalı ikilemeler ve diğer söz 
varlıkları masalla çocuk arasında görünmez bir sevgi 
bağı oluştururlar. 

E.Ş.H.: Masal okumak ve çocukların dil gelişimi 
arasında sıkı bir bağ olduğu söylenebilir mi? Masal 
okuyan ya da dinleyen çocuğun dilsel ve ruhsal gelişi-
mi hakkında neler söylersiniz? 
M.Y.: İyi masal kitapları, çocukların kitapla ve 
okumayla olan iletişiminin ilk basamaklarıdır, 
masal kitaplarını severek, eğlenerek okuyan, 
böyle büyüyen çocuk, ilerinin iyi okuru olmaya 
adaydır.  Masal okuyan çocuk okuma, dinleme, 
konuşma, yazma yetilerini geliştirir. Kendini ifade 
edebilme yetisi kazanır, konuşma becerisi gelişti-
ği için kendine güvenen birey olur, okuduklarını 
daha çabuk anlayıp kavrayabilme yetisi geliştirir. 
Masallar duygu eğitimi, değerler eğitimi, hayal 
eğitimi verir. “Hayal eğitimi” atölyelerime katı-
lanlarla üstünde en çok durduğumuz konulardan 
biri masal üretmektir. Sadece masal okumak değil 
masal yazmak da çocuğun dilsel, ruhsal gelişimi-
ne katkıda bulunur. 

E.Ş.H.: Michael Ende’nin 
masal tadındaki o eşsiz 

romanı Bitmeyecek Öy-
kü’de şöyle bir cümle 

geçiyor: “Masalla-
rın ne ifade ettiği-

ni kim bilebilir?” 
Masallar ne 
ifade ediyor 
sizce ve küçük 
büyük hepimiz 
neden masal-
lara ihtiyaç 
duyuyoruz? 

M.Y.: Bir kita-
bımda diyorum 

ki, “Gerçekler, 
düşlerimizden ko-

pardığımız bölümler-
dir.” Düşlerimiz olmaz-

sa gerçekleri, gerçekler 
olmasa düşleri yaratamayız. 

İşte tam da bu nedenle masallara 
her yaşta gereksinim duyuyoruz. Düş-

leme gücü, gerçeği değiştirme, dönüştürme gücü, 
keşif yapma yetisi verir bize. Hayal kurmak nefes 
almaya benzer, o olmazsa boğulur gideriz. Masallar 
hayal etmeyi öğretir!

E.Ş.H.: Peki masallar, çocuklar için başka, yetişkinler 
için başka şeyler mi ifade eder acaba? 
M.Y.: Bazen yetişkinler masal okurken, kendilerini 
psikolog, anne, baba, öğretmen, yargıç falan görerek 
okumanın hazzını kaçırabiliyor, öz hesaplaşmalara 
giriveriyor. Çocuk okurda önyargılar olmadığı için 
masallardan çok daha fazla keyif alıyorlar. Aslında 
ister çocuk olsun ister yetişkin, her imge her okurda 
farklı bir şey çağrıştırır. Aynı masalı farklı yaşları-
mızda okuyalım, bize söyleyecekleri değişecektir. 
Deneyin, çok eğleneceksiniz!

E.Ş.H.: Kitapta sizin yeniden anlattığınız/yazdığı-
nız masallarla karşılaşıyoruz. Dilden dile dolaşarak 
geçmişten bugüne ulaşan masalların yeniden yazımı 
hakkında konuşabilir miyiz? Günümüzde masalların 
yeniden yazımı, eleştirel olmayı da başarıyor mu 
sizce?
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M.Y.:  Masal Atölyesi kitabımda kimi yeniden an-
latma/yazma örneklerini özellikle vermek istedim. 
Yeniden yazma/yeniden söyleme masal türünün tari-
hine, ruhuna yapılmış bir saygı duruşu olarak kitapta 
yerini aldı. Anneannemin, dedemin bana anlattığı 
masalları yazıya geçirirken aslında anonim masalla-
rın geçmişten bugüne nasıl ulaştığının örneğini de 
vermek istedim. Bu nedenle kitabın ithafını masal 
derleme ustalarımıza yaptım. Özellikle postmodern 
yaklaşımlarda gördüğümüz masalın sonunu, kah-
ramanlarını, mekânını değiştirme ise bundan daha 
farklı bir teknik gerektiriyor. Kitapta bununla ilgili 
çalışma örnekleri de var. Fakat ataların anlattıklarını 
kendi sözcüklerimizle yazıya geçirme ile postmo-
dern yeniden yazma çalışmasını karıştırmamamız 
gerekir. Kültürel mirasa sahip çıkmakla, eskiden 
yazılmış masalları eleştirmek için onları değiştirmek, 
farklı amaçlar. Biri anlamsal dönüşüme uğratıyor, 
eleştiriyor, diğeri dilin yeni olanaklarıyla bir daha an-
latıyor. Her ikisinin de örneklerini görüyoruz kitapta. 

E.Ş.H.: Hemen her masalın bir ideoloji barındırdı-
ğını da görmezden gelemeyiz. Genel geçer, evrensel 
değerleri değil, belli bir dönemin/toplumun/kültürün 
değer yargılarını, ezberlerini, ahlâk anlayışını da geç-
mişten bugüne aktarıyor bazı masallar, hatta ayırım-
cı ve ırkçı oluyor. Bu gibi masallar, çocuklardan uzak 
mı tutulmalı, ne yapmalı? Yoksa çocuklar masalların 
uydurma olduğunu bildiği için böyle masallara karşı 
gardını alabilir mi?  
M.Y.: Klasik masalların çoğu çocuklar için yazılma-
mıştır aslında. Masal, gerçeği kurmaca olarak getirip 
önümüze koyar. Şiddet, ırkçılık, kadına yüklenen 
roller ve nicesi yeryüzünde var olduğu için masal alt 
metinlerine de yansımıştır. Çocuklar için yazılanlar-
daki kodlar eğer evrensel doğrularla çelişiyorsa, 21. 
yüzyıl çocuğu bunu fark edecektir. Masaldaki denk-

lemin yaşamdaki karşılığı çocukta 
travma yaratıyorsa bunu aile ya da 
eğitimci fark ederek gerekli önlemle-
ri almalıdır. Her çocuğun tepkisi, algı-
sı farklıdır. İstediğimiz önlemi alalım, 
bu masallarla bir biçimde karşılaşacak-

tır çocuk. Bizim yapmamız gereken, 
evrensel değerleri aktaran, ilgile-

rini çekecek çağdaş masalları 
daha çok üretmek, okurla 

buluşturmaktır.

E.Ş.H.: Bu atölye kitapların devamı 
gelecek mi, bundan sonra sırada 
ne var?
M.Y.:  Oldukça heyecanlı çalışma-
lar geliyor. Ayrıntısını söylemeye-
yim, okurlarımıza sürpriz olsun. 

E.Ş.H.: Kitaplarınızın hepsinde asıl 
amacınızın çocuklara kitap/okuma 
sevgisi aşılamak, onları sanatla tanıştırmak, daha 
duyarlı, daha incelikli insanlar olmalarına katkı 
sağlamak olduğu açıklıkla görülebiliyor. Çocukların 
kitaplarla bağ kurmasını, okumayı sevmesini sağla-
yan kitapların sırrı nedir? 
M.Y.: Bunun en önemli sırrı ritmi yakalayabilmektir. 
Çocuğun, hayatın, sözcüklerin, varsayımların, düş-
lerin, karakterlerin, anlatının ritmi çocuğun kitapla 
kurduğu bağı belirler. Kitap ile okur iyi bir ritim 
yakalarsa o okuma dansı mükemmel olur. 
 
E.Ş.H.: Son dönem çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz biraz? En son Atatürk ile ilgili bir çizgi roman 
serisi kaleme aldığınızı biliyorum.   
M.Y.: En yeni kitaplarım “Atatürk’ü Tanıyalım” serisi 
adı altında Bilgi Yayınları tarafından yayımlanan 
üçleme. Mustafa Kemal Atatürk’ü okul öncesi ve il-
kokulun ilk yıllarındaki çocuklara didaktik olmadan, 
eğlenceli bir biçemle anlatmak istedim. Atatürk’ün 
hayvan sevgisi, doğa sevgisiyle ilgili anıları ilk kez 
böyle bir formatla anlatılıyor, bu konuda öncü olmak 
beni mutlu etti. Çizgi romanın olanaklarından yarar-
lanarak bu çalışmayı yapmak istedim. İlk kez çizgi 
roman çalıştım, büyük zevk aldım. 

E.Ş.H.: Aralıksız bir şekilde çocuklar için yazmaya, 
üretmeye devam ediyorsunuz. Bu üretkenlik ve enerji 
nereden besleniyor, nasıl yetişiyorsunuz her şeye? 
M.Y.: Diş hekimi olmak, okur olmak, gazetede yaz-
mak, anne olmak, sivil toplum örgütlerinde çalış-
mak, dünyayı dolaşmak ve sayamayacağım pek çok 
şeyi yaptıkça bunların hepsi benim üretkenliğimi 
artırıyor. Enerjim bunların hepsinden besleniyor. 
Oldukça planlı biriyim, zaman yönetimini başarabili-
yorum galiba. Böylece “yetişme” gibi bir sorunum da 
olmuyor. Asla zamansızlıktan yakınan biri olmadım; 
zamanı biz yaratırız çünkü! Her şey zamanında ve 
olması gerektiği gibi ilerliyor.
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Birbirinden farklı duygulara vurgu yapan “Mimi’nin Serüvenleri”, 
son kitap Gülümsemek İyidir ile iletişim kurma üzerine odaklanıyor ve 

okurlarını gülümsemeye davet ediyor.

Bazen 
bir gülümseme yeter

Bazen 
bir gülümseme yeter
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“Elinde tuttuğun bu kitap sesini duyurmak isteyip de bunu nasıl yapacağını 
bilmeyenler için. Kilitli bir kapı düşün. İçeri girebilmek için doğru anahtarı bulman 
gerek.”
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”En bok som alla barn borde få läsa i skolan” 
Kamrat Posten

”Fin och annorlunda handbok som kan
stärka självkänslan hos barn och unga”
Rädda Barnens tidskrift Barn

Sassa Buregren har tilldelats Carl von Linné-plaketten 2002 
för Demokrati handboken. Motivering: ”Verkligt spännande 
läsning, med en för barns möjligheter att hävda sina rättig
heter rentav revolutionerande potential.” 

Demokratihandboken är till för dig som vill göra din 
röst hörd men inte vet hur du ska göra. Tänk dig en 
låst dörr. Du måste få tag på rätt nyckel innan du kan 
ta dig in. Demokratihandboken visar dig hur du ska 
börja när du vill ta för dig av dina mänskliga rättighe-
ter och  på verka din tillvaro. 

Belönad med
Carl von Linnéplaketten

SEN
Birlemi Milletler Genel Sekreteri

Amerika Birleik Devletleri Bakan›

isveç Babakan›

ve dünyada yaayan bütün insanlarla

Eit de∕erdesinÇEVİRİ: HELİN TOPAL

ISBN 978-605-83000-4-0

Demokrasiyi çocuktan 
öğrenmek

Yetişkin hâlimizle debelenip durduğumuz kavramları, çocukların dünyasına 
nasıl taşırız? Çocuk edebiyatı yazarlarının en büyük meselelerinden biridir bu 
sorunun cevabı. Çünkü okuma ve yazma büyüsü küçük yaşlarda kurulan bağla 
gelişen bir deneyim. Ertelenmemesi gereken çok kıymetli bir uğraş. İsveçli fe-
minist yazar ve ressam Sassa Buregren belli ki tam da böylesi bir gerçekten yola 
çıkarak Küçükler İçin Demokrasinin El Kitabı’nı yazmış. Günümüzün dünya gene-
linde artan ayrımcılık ve ırkçılık ikliminde bu kitabın söyleyeceği çok şey var. 
Adını, 2004 yılında, ağabeyleri tarafından öldürülen Güldünya Tören’den alan 
ve “Feminist teori ve politika kitaplarının yanı sıra dünyanın dört bir yanından 
kadın hareketi ve farklı feminist örgütlenme deneyimleri, kadın biyografileri 

ve tanıklık derlemeleri, kadın edebiyatçıların eserlerini ve kadın 
sanatçılar tarafından ya da onlar üzerine hazırlanmış kitapları” 
yayımlamak üzere yola çıkan Güldünya Yayınları, daha önce de 
Sassa Buregren’in Küçük Feministin Kitabı’nı ve Feminizme De-
vam’ı okurla buluşturmuştu.
KİLİTLİ KAPIYA, DOĞRU ANAHTAR
Helin Topal’ın çevirisiyle Türkçeye kazandırılan kitap, tam da 
başlığının içerdiği üzere küçük okurları demokrasinin tarihi, an-
lamı ve temel değerleriyle tanıştırıyor. Daha önceki kitaplarından 
aşina olduğumuz aynı yalın anlatım, bilgi kutucukları, konuya 
dair ilham verecek kişiliklerin hayat hikâyeleri ve tüm bu süreci 
keşfe koyulan Jorinda isimli bir karakter eşliğinde kurulan ve 
çizimleri de Sassa Buregren’e ait Demokrasinin El Kitabı’nı yazarı 
şu sözlerle tanımlamış:
“Çocukların çok az söz hakkı olduğunu düşündüğüm için bu kitabı 
yazdım. Çocuklar, büyüklerin daha fazla kulak vermesi gereken 

Yazan: Karin Karakaşlı
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akıllı varlıklar. Belki 
de çocukların da 
oy hakkı olmasının 
zamanı gelmiştir 
aslında… Elinde 
tuttuğun bu kitap 
sesini duyurmak is-
teyip de bunu nasıl 
yapacağını bilme-
yenler için. Kilitli 
bir kapı düşün. İçeri 
girebilmek için doğ-
ru anahtarı bulman 
gerek. Ben sana 
haklarını nasıl ala-
cağının ve varolu-
şun üzerinde nasıl 
etkili olabileceğinin 
yolunu göstermek 
istiyorum.”
Doğrusu bu yola 
sadece çocukların 
değil hepimizin ih-
tiyacı var. İsveç’te 
Bua Okulu’na giden Jorinda, isteklerinin daha fazla 
kaale alındığı bir düzen arayışına aile içerisinden 
başlıyor. Kendi kişisel hayatı ve daha iyi bir dünya 
için taleplerini sırasıyla listeleyen Jorinda, de-
mokrasi arayışının, her seferinde doğru muhatabı 
bulmak ve emek harcamaktan geçtiğini öğreniyor. 
Biz de onunla birlikte sınıf ve öğrenci meclisi, bele-
diye, millet meclisi ve hükümet, Avrupa Birliği ve 
Birleşmiş Milletler’e uzanan bir hak arayışı yolcu-
luğuna çıkıyoruz. Sassa Buregren, Jorinda aracılı-
ğıyla günlük hayat içerisinde demokrasi çabasının 
nasıl verilebileceğini somut ve anlaşılır örnekler 
üzerinden işlerken, genç okurlara çeşitli toplumsal 
ve siyasi kurumların nasıl işlediği, çocuk hakları 
konusunda ne gibi bağlayıcı anlaşmalar olduğu 
gibi temel bilgileri, akışı hiç bozmayan bir kurgu 
içerisinde aktarıyor. 
İLHAM VEREN HİKÂYELER
Kitabın dikkate değer yönlerinden biri de demokra-
sinin farklı alanlarında kendi inandıkları doğrular 
için mücadele vermiş ve dünya üzerinde bir fark 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği

Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

yaratmış insanla-
rın hayat hikâyele-
rine ayrılan bölüm. 
Burada sırasıyla 
şiddetsiz direnişi 
çok etkili bir siyasi 
araca dönüştüren 
Mahatma  
Gandhi; dünyanın 
ilk Çocuk Hakları 
Deklarasyonu’nu 
yazan ve Çocukları 
Kurtarın Derne-
ği’ni kuran  
Eglantyne Jebb; 
1995’te 13 yaşın-
dayken öldürülen 
ancak Pakistan’da 
ailelerin fabrika 
sahiplerinden 
aldığı borç karşılı-
ğında yıllarca köle 
gibi çalıştırdıkları 
sistemi ifşa ederek 

ölümsüzleşen İkbal Masih; 2. Dünya Savaşı’nda 
Naziler’in kurbanı milyonlarca Yahudi’nin hikâ-
yesini Amsterdam’da saklandıkları gizli sığınakta 
günlüğüne kaydeden ve on beş yaşında toplama 
kampında ölen Anne Frank; İsveçli kadınların oy 
kullanma hakkı için mücadele veren Elin Wægner; 
kitapları ve yardım faaliyetleri ile savaş mağduru, 
şiddet gören, başka ülkelere göçmüş olanlar da 
dâhil milyonlarca çocuğa ilham, umut ve mutluluk 
veren yazar Astrid Lindgren ile tanışıyoruz. 
Kitap önerileri, danışma adresleri, sivil toplum ku-
ruluşları listesi gibi alanda yeni okuma ve çalışma 
imkânlarına da kapı aralayan Küçükler İçin Demok-
rasinin El Kitabı, insanın içine su serpiyor. Meğer 
iyi bir şeyler olabileceği inancına nasıl da ihtiyacı-
mız varmış...
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Bugün futbol oynamak istiyorum!

Şunda hemfikirizdir umarım: Bütün kızlar prenses 
olmak istemez! Kızlara pembe, erkeklere mavi 
zıbın giydirmekle başlatılan hayat serüveni, “kızlar 
futbol oynamaz”la perçinlenerek devam ederken, 
birilerimiz buna itiraz ediyor: Mesela Prenses 
Fıldırfış! 
Yıldıray Karakiya, Harikalar Diyarı’nın Alice’i 
gibi, kendine biçilmiş rolleri reddeden kız çocu-
ğu masallarına farklı ve bir o kadar eğlenceli bir 
yorum getirmiş. 
Fıldırfış, ne güzel elbiselerden hoşlanıyor ne de 
arkadaşlarından uzaklaştırılmaktan. Sonuçta o 
top oynamak, çamurla haşır neşir olmak isterken, 
zorla prenslerle tanıştırılan bir prenses. Her pren-
sesten, prenses olması beklenemez ya… Bizimki de 
bu hesap. 

Üstelik bir de kötü 
polisi var bu masa-
lın: Cadı. Kızlarının 
tüm prensesler gibi 
kibar ve alımlı ol-
masını isteyen kral 
ve kraliçenin, her 
fırsatta onu tehdit 
ettiği bir cadı. Söz 
dinlemeyen çocuk-
ların, Cadı’nın ağı-
lında koyun olarak 
hayatlarına devam 
etmeleri hayli ma-
nidar. Koyun gibi 
olmak istemedikle-
ri için tüm kural-

ları benimseyip gerçek birer koyuna dönüştürülen 
çocukları kim kurtaracak? Elbette Cadı’yla yüzleş-
mekten korkmayan, cesur Fıldırfış. Üstelik onu ağıla 
sokmak isteyen Cadı’nın, her fırsatta onu Cadı’yla 
korkutan anne babasını da kurbağaya dönüştürmesi-
ne izin vererek. 
Prenses Olmak İstemeyen Prenses, düzene karşı 
çıkmak isteyen tüm küçük kız çocukları için neşeli 
bir hikâye. Gökçe Yavaş Önal’ın çizimlerinin anlatım 
ve espri gücü öykünün keyfini bir kat daha arttırı-
yor. Ancak grafik tasarımın, öykünün devamlılığını 
aktarmada aynı başarıyı gösterdiği söylenemez. Bazı 
sayfalardaki görsel yerleşimleri, öyküyle bağdaşma-
dığı noktada kafa karışıklığına sebep olabiliyor. 
Kitap, uyumadan önce okunacak çocuklar için hayli 
kahkahalarla dolu bir zamana eşdeğer görünüyor. 
Tüm bu keyif kurgusu içinde, belki beni rahatsız 
eden tek şey; klişeleri tersine çeviren hikâyede cadı-
nın, yine kötü cadı rolünde kalması. Prenses olmak 
istemeyen tüm kızlar gibi cadıların kötü olduğuna 
dair yerleşik inanca karşı çıkmam kabul görür mü 
bilmem ama bunun dışındaki tüm unsurlarıyla Pren-
ses Olmak İstemeyen Prenses, hayatta ne istediğini 
bilen ve bunun için savaşacak (en azından savaşması 
gerektiğini öğrenecek) tüm kızlar için neşeli bir yol 
gösterici. Bu yol zaman zaman ailelere karşı gelmek-
ten geçmek zorunda olsa bile… Bugün top oynamak 
istiyorum diyen tüm kız çocuklarına!

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Prenses Olmak İstemeyen Prenses
Yıldıray Karakiya

Resimleyen: Gökçe Yavaş Önal
Uçanbalık, 40 sayfa

Düzene karşı çıkacak  
tüm kız çocuklarına!ilk
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Yazan: Burcu Arman
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Edebiyatımızın 
usta kalemi 

Refik Durbaş’ın anısına…

Zuzu’nun maceraları 
devam ediyor. 
Mahallenin kedisiyle 
tatlı bir dostluğa, bir 
çocuğun babasıyla 
ilişkisine dair 
sımsıcak bir hikâye…

Efsane bir kentin 
köşesini bucağını, 
geçmişini, tüm renkli 
hikâyelerini merak 
eden herkese…

Zuzu tatlı mı tatlı 
meraklı mı meraklı 

bir çocuk. Babasıyla 
birbirinden güzel 

maceralar yaşıyor.

Usta şairin en 
yaramaz ve muzip 

şiirleri Deniz 
Üçbaşaran’ın 

çizimleriyle hayat 
buluyor.

YENİ!
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Gotik edebiyat, korku ile gerilimin iç içe olduğu, olağanüstünün 
bir esrar perdesinin arkasına gizlendiği bir edebiyat türüdür. 
Tuhaflığın, anlaşılamazlığın başatlığının, bireyin ve toplumun 
korkularının yüzeye çıktığı bir edebiyat türü.

Edgar Allan Poe deyince akla iki kelime gelir: Gizem ve akıl. 
Öykülerinde yarattığı atmosfer ve kahramanlarının dünyanın 
şaşırtıcılığı konusunda başvurdukları akıl, onlara her zaman 
yol göstericileri olmuştur. Buna rağmen akıl, gizem ile bir araya 
geldiğinde Poe’da romantik bir taraftan da bahsedilmelidir. Bi-
reyin dünya üzerindeki arayışına eşlik eden “tuhaf”lıklar açık-
lanmayı bekleyen bir gizem olarak ortada dururken akıl da bu 
tuhaflıkları açıklamak için vardır. İşte “gotik” edebiyat tam da 
buradan doğar. Mitolojinin olağanüstülüğü ile bilimsel gelişme-
lerle dünya hakkında giderek artan bilgimiz arasındaki gerilim, 
merakın uyandırdığı bilme eylemi, birlikte “gotik”i yarattılar. 
Gotik edebiyat, korku ile gerilimin iç içe olduğu, olağanüstünün 
bir esrar perdesinin arkasına gizlendiği bir edebiyat türüdür. 
Tuhaflığın, anlaşılamazlığın başatlığının, bireyin ve toplumun 
korkularının yüzeye çıktığı bir edebiyat türü. Edgar Allan Poe 
ise bu türün önde gelen yazarları arasındadır. 
19.yy’ın bilimsel buluşlarla giderek ivme kazanan dünyası, 
yazarları da derinden etkilemiştir. Gotik edebiyatın başlangı-
cı kabul edilen Mary Shelly’nin Frankestein’ında bir insan ile 
makine birleşir. Bu tuhaf karışım aynı zamanda, bireyin bilim-
sel ilerleme karşısındaki tedirginliğinin de bir parçasıdır. Fakat 
tedirginlik, Poe’nun “tuhaf”lıkları için bir kaynak yaratır. 

Gotik edebiyata giriş:
Morgue Sokağı Cinayeti

Yazan: Seval Şahin
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Edgar Allan Poe’nun İle-
tişim Yayınları tarafın-
dan yayımlanan Çocuk 
Klasikleri serisinde yer 
alan Morgue Sokağı Ci-
nayeti, yazarın Türkçeye 
daha önceleri defalarca 
çevrilen eserlerinden 
biri. Bu defaki çeviri 
Hasan Fehmi Nemli’ye 
ait. Kitapta yer alan 8 
öykü ile bir Poe seçkisi 
yapılmış. Bunlardan ilki 
“Maelström’e Düşüş”te 
bir girdaba kapılan de-
nizciler vardır. “Öykünün 
başlıca kaynağı Edward 
Wilson Landor’un 1834’te 
Fraser’s Magazine’de 
yayımlanan ‘The Ma-
elstrom: A Fragment’ adlı öyküsüdür. Öyküde, 
Helseggen Dağı’ndan seyreden insanların gözleri 
önündeki Maelstrom tarafından yutulan bir geminin 
içinde bulunan anlatıcı, bu sıradaki duygularını dile 
getirir.” (s.7) Bu öyküyü yeterince açıklayıcı bulma-
yan Poe, buradan ilhamla kendi öyküsünü yazar. 
“Şişede Bulunan Mektup”un kaynağı ise John Cle-
ves Symmes’in, dünyanın her iki kutbunda da birer 
delik olduğunu ve bu deliklerden giren gemilerin 
Symzonia denilen bu iç dünyada yolculuk edebile-
ceğini ileri süren kitabı Symzonia (1826)’dır. (s.9) 
“Kızıl Ölümün Maskesi” mitoloji ve masalı buluştu-
ran bir öyküdür. Ölümden kaçmak için gizlenenler 
sonunda ölümün hep aralarında olduğu dehşetiyle 
sarsılırlar. “Amontillado Fıçısı”nda akıl sağlığın-
dan oldukça şüphelendiğimiz bir anlatıcı ile karşı 
karşıyayız. “Usher Malikânesinin Çöküşü”nde 
ikizlik, bilinmeyene giden yoldaki merak ve korku 
iç içedir. 
Poe’nun yazdığı en güzel öykülerden olan “Şehra-
zat’ın Bin İkinci Gece Masalı”nda gerçek ve kur-
maca arasındaki çarpıcı ilişki gözler önüne serilir. 
Bildiğimiz Şehrazat’ın dışında bilimsel gerçekleri 
sultanla (keşke bu öykünün çevirisinde kral yeri-
ne sultan kullanılsaymış diye geçirdim içimden) 
paylaşan kadın, anlattığı her gerçek karşısında ona 
inanmayan birini bulur. Nitekim öykü şu epizotla 

açılır: “Gerçek, kurmaca-
dan daha tuhaftır.” 
“Oval Portre”, sanat 
ile hayat arasında bir 
iletişim kurma biçimi-
dir. Sanat yüzünden yok 
edilen veya sanata feda 
edilen bir hayatın aşkla 
birleştiği şiirsel bir öykü-
dür. Anlatıcının uyku ile 
uyanıklık arasındaki ara 
hâli de öyküdeki anlatı-
lanlara esrarlı bir hava 
kazandırır. 
Poe’nun meşhur öyküsü 
“Morgue Sokağı Cinayeti”, 
ilk dedektif kahraman-
lardan Mösyö Dupin’in 
sahneye çıktığı, böylece 
Sherlock Holmes’e de esin 

kaynağı olan bir eserdir. Öykünün başında yer alan 
analizci ve gözlemci tiplerinin; herhangi bir konuda 
mantık yürütme noktasında nasıl ayrıldığı üzerinde-
ki uzun açıklamalar, “Morgue Sokağı Cinayeti”nin 
iki kahramanını, gözlemci ve analizcisini tarif eder. 
Sonrasında bu ikili bütün dünyadaki polisiye edebi-
yatın olmazsa olmazı olarak görünecektir. Fakat bu 
ikilinin ilk göründüğü yer, Poe’nun “Morgue Sokağı 
Cinayeti” olur. 
Seçkiye, eserin sonunda “Karakterler” ve “Sözlük” 
olarak iki kısım eklenmiş. “Karakterler”de her bir 
öyküdeki karakterlerin özellikleri, “Sözlük”te ise 
eserdeki yabancı kelimelerin karşılıkları verilmiş. 
Karakterler kısmının, çocuk ve gençlerin okurken 
kendi hayal güçleriyle karakterleri canlandırma-
larına bir nebze engel olduğunu düşündüğümü 
söylemeliyim. Onları bu şekilde tarif etmek, genç 
okuyucuların hayallerinin önünde bir set. Hele de 
Poe gibi hayal gücünün başat olduğu bir yazarda 
bu, olmasa da olur bir kısım bence. 
Poe’dan yapılan bu seçki, gotik edebiyatın gizemli 
kapılarını açmak için başarılı bir girişim. 

Çevirinin niteliği
Seçkinin kapsayıcılığı

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyon titizliği
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a Düz Çizgi Tepetaklak doğru bildiğimiz yanlışların, yanlış 
sandığımız doğruların altını çizme gayretinde, soru 
sorduran ve düşünmeye sevk eden bir hikâyeye sahip…

Düz Çizgi Tepetaklak, Lataşiba (2013) adlı romanıyla sevilen 
İrem Uşar’ın son verimi. Günışığı Kitaplığı etiketiyle yayımla-
nan metin, Lina adlı bir çocuğun “düz çizgilerle” olan derdini, 
bu konuda ailesiyle, öğretmeniyle ve sınıf arkadaşlarıyla yaşa-
dığı meseleyi anlatıyor. Yazar İrem Uşar, Düz Çizgi Tepetaklak 
vesilesiyle “insanları tektipleştiren ve sınırlarını belirleyen 
kurallar” üzerinde düşünmeye davet ediyor okurunu.
Hikâyeye göre anlatıcı-kahramanımız Lina’nın düz çizgilerle 
başı dertte. Otobanların çizgilerini çizen babasının işi, tüm 
hayatlarına yansımış. “Yılın Çizgisinden Sapmayan İşadamı” 
ödülü de dâhil olmak üzere birçok nişanla onurlandırılmış 
bir babası var Lina’nın. Dolayısıyla bütün aile üyeleri çizgili 
kıyafetler giymekte, evlerinin ortasından bir çizgi geçmekte, 
yaşamlarındaki hemen hemen her şey dümdüz biçimlenmekte-
dir. Okulun ilk haftasında da Lina’nın karşısına çizgilerin çık-
ması, öğretmenin tahtaya çizgi çizmesi ve öğrencilerinden de 
sayfalarca çizgi talep etmesi bardağı taşıran son damla olur. İş, 
ufak çaplı bir isyana varır, sınıf ikiye bölünür. Bir tartışmadır 
başlar: Doğada düz çizgi var mıdır? Lina, olmadığını ispatlar-
sa, belki de düz çizgi illetinden sonsuza dek kurtulabilecektir. 

Doğada 

var mı? Yazan: Deniz Poyraz

düz çİzgİ
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Bazen bir salyangoz kabuğu ipucu olacaktır Li-
na’ya bazen de bulutların ardına gizlenen gökku-
şağı… Doğanın kendi çizgisi, öğretmenin deftere 
çizmeye şart koştuğu, bir sağa bir sola eğilen, 
“korsan gemisinde, aynı tempoda kürek çeken 
esirleri” andıran düz çizgilerden daha huzur veri-
cidir Lina için…
Metnin dili oldukça akıcı. Bu belki bir edebî kıstas 
değil, ancak söz konusu çocuk ve gençlik edebiya-
tıysa, sadeliğin önemli bir unsur olduğunu söyle-
mek gerek. Bu noktada, İrem Uşar’ın oldukça sade 
bir anlatım tercih ettiğini görüyoruz. “Soru işaret-
lerinin kafamda, kafese kapatılmış aslanlar gibi 
dolandığını hatırlıyorum,” ya da “babam, suluboya 
bir resimmiş de üstüne bir bardak su devrilmiş gibi 
karmakarışık gözüküyordu,” gibi benzetmeler ise 
yazarın imgelem gücünün mahsulü.
Roman, ilk bakışta kendine mahsus bir kurguya 
sahip gibi gözüküyor. Kimileyin dallanan, detay-
lanan hikâyesinde bir savrulma, tutarsızlık göze 
çarpmıyor. Ancak, diyalogların yer yer sıkıcılaş-
ması, metindeki muhtemel mizah unsurlarının 
zayıflığı okuma keyfine zarar veriyor. Yazarın 
ulaştığı nokta, ilk bölümde vaat ettiği gizemin, ya-
rattığı merak duygusunun biraz gerisinde kalıyor.
Lina adlı karakter bilmişliği, atikliği, tez canlılı-
ğıyla enerjik bir hava estirme gayreti içinde olsa 
da bu özellikler belli başlı kalıpların içinde göste-
riliyor okura. Bu anlamda, çağdaş Türkçe çocuk 
ve gençlik edebiyatındaki alışılmış kız çocuğu 
portresinden başka bir resme baktırmıyor okuru. 
Başka deyişle: yazarın risk almadığını görüyoruz. 
Metin boyu hissettiğimiz edebi yetkinlik, bu risk-
lerin kolaylıkla alınabileceğini gösteriyor hâlbuki.
Düz Çizgi Tepetaklak, başta da belirttiğimiz gibi, 
öğretilen/dayatılan birtakım kurallara karşı çık-
manın ve “kendi olabilmenin” öyküsünü anlatma 
iddiasında. Fakat Lina karakteri, verili düzene kar-
şı çıkma iradesini doğasında bulduğu bir öz-güç-
ten değil de daha çok içine doğduğu sosyal-ekono-
mik pozisyonundan alıyor gibi. Sınıfın en zengin 
çocuğu olduğundan, yasaları çiğnemek/yıkmak 
Lina için arkadaşlarına nazaran daha az risk taşı-
yor. Neticede Lina, istediğini elde ettikten sonra 

“aile”, “okul” gibi kurumlarla uzlaşı içine giriyor 
hemen ve hikâyesi de böylece sona eriyor. 
Yan karakterler derinleşemiyor kitapta, her biri 
silik birer siluet olarak yer alıyor. Âdem, Linaların 
köşkünde bahçıvanlık yapan bir işçinin torunu 
olması hasebiyle ağır başlı, sessiz sakin, bilge ve 
mütevazı olarak ele alınmış. Alt-sınıftan çocuklara 
bir kader gibi atfedilen özelliklere sahip, basmaka-
lıp bir görünümle resmedilen Âdem’e biraz daha 
çalışılsa imiş, en azından Lina ve Âdem arasında-
ki ekonomik/sosyal kontrast sorgulanabilseymiş 
ortaya ayakları yere daha çok basan ve böylece 
içerdiği fantazmayı dengeleyebilecek bir eser 
çıkabilirmiş. Yahut tıpkı baba karakteri gibi anne 
karakterine dair de birkaç detay gösterilseymiş, 
babanın güdümünde bir hayat süren, çocuğuna 
şefkat vermenin ötesinde bir vasfı olmayan o yay-
gın annelik kodunun hükümranlığından çıkarıl-
saymış, tüm bunlar Lina’nın, okurun zihninde yer 
etmesi beklenen görüntüsünün kontur çizgilerini 
daha da belirginleştirebilirmiş.
Sayfaları çevirirken ifade gücü yüksek, keyifli ve 
modern çizgilere bakıyor okur. Resimler, hikâye-
nin akışına doğrudan katkı yapıyor. Kapak deseni, 
tasarımı ve kitabın bölüm aralarına uygulanmış 
bu siyah beyaz çizimler Huban Korman’a ait. Kor-
man’ın çizimlerine Sevim Ak, Aytül Akal, Suzan 
Geridönmez gibi yazarların kitaplarından da aşi-
nayız. Belki bir yayınevi politikasıdır; fakat dikkat 
çekmekte fayda var: kitapta ne yazık ki çizerin bir 
biyografisine rastlamıyoruz.
Sonuç olarak, İrem Uşar edebi anlamda iyi bir 
ürün çıkarmış ortaya. Okuru sıkmayan, zorlama-
yan bir metin Düz Çizgi Tepetaklak. Aynı zamanda 
doğru bildiğimiz yanlışların, yanlış sandığımız 
doğruların altını çizme gayretinde, soru sorduran 
ve düşünmeye sevk eden bir hikâyeye sahip. İyi 
okumalar…

Dilin Açıklığı ve Akıcılığı
Kurgunun Özgünlüğü ve Tutarlılığı

Kahramanların İşlenişi
Çizimlerin İfade Gücü
Redaksiyonun Titizliği
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Özge Altınok Lokmanhekim, dünyanın en güzel ülkesini bulmaya çalışan bir kralın 
öyküsünü anlatıyor bize. Kralın bu arayışıyla beraber birçok coğrafyayı dolaşan 
Lokmanhekim, dünyayı kucaklayan bir rehbere imza atıyor.

Özge Altınok Lokmanhekim’i, oğlu Kemal ile bir-
likte gezdiği kentleri tanıttığı rehberlerden tanı-
yoruz. Lokmanhekim, seyahat etmeyi ve dünyayı 
yakından bakarak tanımayı kutsayan gezginler-
den. Gezginliğin de tıpkı kitap okumak, sağlıklı 
beslenmek gibi ta çocukluktan öğrenilmesinin 
kazanımına inananlardan. Brüksel, Roma, Londra 
rehberlerinin yanı sıra, ilk tren ve uçak seyaha-
tine dair yazdığı kitaplarına şimdi, tüm dünyayı 
kucaklayan bir kitap ekleniyor: Dünyanın En  
Güzel Ülkesi
abm Yayınlarından çıkan kitap, Rukiye Ulusan’ın 
gerçekten eğlenceli ve iştahlandırıcı resimleriyle 
zenginleşiyor. Ormanın kralı aslanın emekliye 
ayrılıp dünyanın en güzel ülkesini görmeye karar 

vermesiyle başlayan 
kitap, orman ahali-
sinin sorduğu çok 
mantıklı bir soruyla 
sürüyor: Peki, dünya-
nın en güzel ülkesi 
neresi? Bu soru 
aslanın da kafasını 
kurcalayınca dünya-
nın dört bir yanından 
temsilciler, ülkelerini 
anlatmaları için or-
mana davet ediliyor. 
Böylece, tıpkı Nuh’un 
Gemisi gibi, tür tür 
onlarca hayvan bir 

gemiye doluşup krala yaşadıkları toprakları anlatma-
ya geliyor. Krala sunum yapan her hayvanla beraber 
Lokmanhekim de okurunu o ülkeye götürüyor ve 
hem kralı ziyaret etmeye gelen, o coğrafyanın yerlisi 
hayvanı tanıtıyor hem de tanıttığı ülkenin sembolik 
yapıları hakkında bilgi veriyor. Burada verilen bilgi-
ler oldukça yüzeysel kalsa da kitabın hitap ettiği yaş 
aralığı ve verilen bilgilerin aslında sadece birer iştah 
açıcı olduğu düşünüldüğünde bu durum pek de dert 
edilmiyor. 
Ormanın kralı bu kadar görüşmeye rağmen dünya-
nın en güzel ülkesinin hangisi olduğuna karar vere-
meyince, bir arkadaşını ziyaret edip onun da fikrini 
almaya karar veriyor. Kralın arkadaşı ise bu zor soru 
karşısında biraz düşünme süresi isteyip kendisine 
bir mektupla fikrini bildireceğini söylüyor ve Özge 
Altınok Lokmanhekim, bu mektubu yazma hakkı-
nı okuruna tanıyarak onu da kitabın bir parçasına 
dönüştürüyor. 
Lokmanhekim’in dünyanın en güzel ülkesini ararken 
tüm coğrafyaları adımlayan rehberi, tıpkı Sarama-
go’nun yazdığı Bilinmeyen Adanın Öyküsü gibi. 
“O ada” bulunana dek, orası nasıl bilinmeyen ada 
olacaksa “o ülke” keşfedilene dek orası da dünyanın 
en güzel ülkesi olabilir. Bu yüzden “o” ülkeyi bulana 
dek, keşfetmeye devam!

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Dünyanın En Güzel Ülkesi
Özge Altınok Lokmanhekim

Resimleyen: Rukiye Ulusan
abm Yayınları, 72 sayfa

Siz, dünyanın en güzel  
ülkesi neresi, biliyor musunuz?ilk
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Yazan: E. Nida Dinçtürk
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“Mustafa Kemal Atatürk’ü 
çocuklarımıza anlatmak 
boynumuzun borcudur!”

Y I L M A Z  Ö Z D İ L

KİTAP SATILAN TÜM NOKTALARDA! 
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Efsane ve mitler onları yaşatanlarla birlikte değişiyorlar, dönüşüyorlar. Bu 
değişime, dönüşüme katkı sağlamak en fazla öykücülere yaraşır.

Habib Bektaş eline aldığı malzemeyi öyküleştirmek konusunda usta bir yazar. Ona 
verdiğiniz deyimi bir öykü olarak çevirebilir size. Bir atasözünden yola çıkıp bir ro-
man yazabilir. Böyle bir yazarın mitolojiyi öyküleştirmesi zor olmasa gerek. Tudem 
Yayınevi için bunu yapmış. Kitabın adı Öykülerle Mitoloji… Bir de alt başlığı var: 
Herakles’ten Örümcek Kadına. Resimleyen Zülal Öztürk…
Yolculuk günümüz Anadolu’sunda başlıyor. Zeynep bize önce annesini, sonra 

“gözdiliyle” konuşabildiği babasını tanıtıyor. Ailenin küçük de bir 
sorunu var: Bu sene tatilde nereye gidecekler? Zeynep’in babası azı-
cık çocuk yürekli. Neyse ki annesi ev idaresi konularında ince eleyip 
sık dokuyan bir kadın. Yoksa bütün kazandıklarını, antika eşyalara, 
taş plaklara, yüreklerinin istediği yere harcarlardı. Şimdi bile tatil 
söz konusu olduğunda hafiften bir para sıkıntısı içindeler. Her şeyin 
çaresi bulunur. Bazen de çareler kendileri gelir insanın ayağına.
“Ulaş Bey, kafamda bir proje var. Gel hem kahve içelim hem de konu-
şalım.”
Zeynep’in babası Ulaş Bey’in çalıştığı gazetenin yazı işleri müdü-
ründen geliyor bu teklif. Cümle içinde kullanılmış olan projenin 
konusu, Anadolu’daki mitolojik öykü ve söylenceler… Diyar diyar 
gezilecek, fotoğraflar çekilecek, halkın dilindeki söylenceler derlene-
cek. Elbette ki masrafları gazete karşılayacak. Üstelik Ulaş Bey, eşini 
ve kızını da yanına alabilecek. Annesi kabul etmez ama Zeynep 
balıklama atlar bu tatil gibi iş, iş gibi tatil teklifine. 
Birinci perde burada biter ve Zeynep ile Ulaş Bey’in yüzyıllar öncesi-
ne uzanan maceraları başlar. Üstlendikleri görev altından kalkılama-
yacak gibi değildir elbette. Zor olan, her yanı efsane dolu  

Mitler denizine  
bir damla daha Yazan: Toprak Işık
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Anadolu’yu ve kom-
şularını binlerce yıllık 
söylencelere dokun-
madan dolaşmaktır. 
İlk durak: Girit…  
Cevat Dede’nin yaşı 
güya yüzden fazla… 
Üç yüz kadar torun 
torba sahibi… Acaba 
gerçekten Ulaş Bey 
de torunları arasın-
da mı yoksa kızına 
takılmak için mi öyle 
olduğunu söylüyor? 
İşin o tarafı belirsizse 
de Cevat Dede’nin 
çok iyi bir hikâyeci 
olduğuna kuşku yok. 
Kahvesini höpürdetir-
ken Minos’u anlatıyor 
onlara.
Okyanusların hâki-
mi Yüce Poseidon’u 
kandıracak kadar 
kurnaz bir adamdır 
Minos. Bu sayede 
Girit tahtına otur-
muştur. Oturmuştur da Poseidon’u kandırıp aldığı 
o boğaya ne olmuştur? Hangi boğa mı? Başa dert 
olunca kurtulmak için Herakles’in yardımına ihtiyaç 
duyulacak olan boğa… Daha fazlasını öğrenebilmek 
için kitabı okumalı.
Minos’un derdi tek değil. Bir labirentte yaşayan, 
kendisine kurban olarak gönderilen genç erkek ve 
kızlarla karnını doyuran bir canavar da var. Minota-
uros… Acaba onun hakkından gelebilecek bir yiğit 
çıkacak mı? Belki de Minos’un kızı Ariadne’ye âşık 
olan Theseus başarır bunu. O zaman Ariadne ve 
Theseus muratlarına erip mutlu mesut yaşarlar mı? 
Bunun yanıtını öğrenmek için de kitabı okumak 
gerek.
Mitler bir değil, iki değil, üç beş değil… Su perile-
rinin marifetlerini okuyup “Vay be!” dememek de 
mümkün değil. Sular altındaki sarayın hayaline 
kapılmamak, Örümcek Kadın’ın, örümcek olmadan 
önceki hikâyesinden ibret almamak zor. Tanrıların 

gazabından kaçmak 
hepsinden güç. Her 
engeli aşan, macera-
dan maceraya yelken 
açan, yorulmaz ve 
yenilmez kahraman 
Herakles olmak 
gerek ölümsüzlerle 
mücadeleye girip sağ 
çıkabilmek için. 
Herakles’in belki de 
en şahane marifeti 
Zeus’un cezalandırdı-
ğı Promete’yi kurtar-
ması… Kayalara zin-
cirlenmiş Promete’nin 
suçu biz insanlara 
tanrılardan çaldığı 
ateşi hediye etmek. 
Cezası düşman başı-
na… Bir kartal ciğerini 
her gün yemekte, 
yenmiş ciğer ertesi 
gün yenilenmekte… 
Kartal bir daha yesin 
Promete’nin canın-
dan bir kez daha can 

gitsin diye… Herakles Promete’nin zincirlerini bir 
kez kırınca tanrılar bir kez daha tutup bağlayamazlar 
mıydı onu? Bunu yapmamalarının vardır muhakkak 
bir nedeni. Belki de Bektaş’ın tahmini doğrudur. 
Efsane ve mitler onları yaşatanlarla birlikte de-
ğişiyorlar, dönüşüyorlar. Bu değişime, dönüşüme 
katkı sağlamak en fazla öykücülere yaraşır. Zaten 
bu mitleri yüz yıllar önce, sözü kulaktan kulağa 
taşıyan has öykücüler var etmediler mi? Habib 
Bektaş kalemini bilmeyenlere, bilinen hikâyeleri 
aynen aktarmak için kullanmamış. Onları yeniden 
yazmış, aralarına yenilerini katmış. Böylece onun 
kaleminden, yaşadığımız toprakların mitler denizi-
ne güzel bir damla düşmüş.

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Kurgu

Çizimlerin ifade gücü 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği 
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a Yetişkinlerin, çocuklara sorunlarını kavga etmeden 
çözmelerini önerirken savaşı doğal bulmaları tuhaf. 
Başkalarının fikirleriyle ölmeye gitmeleri de öyle…

Bir kelime, bir hayatı ne kadar değiştirebilir? Çok satarların 
kapaklarında, film afişlerinde tek bir kelimenin yarattığı mucize-
lerin coşkulu anlatımına rastlarız. Ki o tek kelime de genellikle 
aşk, sevgi, dostluk olur. Bazen de azim ve onun zaferi gibi şeyler. 
Oysa ben, hayatı en çok etkileyen kelimenin “düşman” olduğunu 
düşünüyorum. 
“Düşman”, dışı alabildiğine kalabalık, içi ise bomboş bırakılmış 
bir kelime hayatımızda. Ginko Kitap’ın “Barış İçin Bir Kitap” alt-
başlığıyla çıkardığı Düşman, bu kelimedeki oyuğu göstermek için 
ıssız bir çöldeki iki çukurla başlıyor işe.
Hangisi olduğu hiç fark etmeyen o mezar gibi çukurlardan 
birindeki asker diyor ki: “Düşman hiç görünmese de orada, sabah-
ları kalkıp ona bir el ateş ediyorum. Ardından o bana ateş ediyor. 
Günün geri kalanını saklanarak geçiriyor, ikimizden biri kafasını 
çıkarsın diye bekliyoruz.”
Asker acıksa bile önce düşmanın ateşini yakmasını bekler. Ki 
bundan yararlanıp onu öldürmek için yaklaşmasın. Ama bazen öy-

Bir düşman varmış,  
bir düşman yokmuş...

Yazan: Melek Özlem Sezer
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lesine acıkır ki dayanamaz. Onun ardından düşman 
da kendi ateşini yakar hemencecik. Karmaşık gibi 
görüneni, hayatın yalınlığıyla ustaca anlatır böyle-
ce yazar. Ölüm hedefiyle başlayan ilişki, hayatları 
birbirine bağlamıştır. Her an, diğerinin ne yaptığını 
düşünmekle geçer. Savaşan kişi, özgürlüğünü yi-
tirmiştir. Dahası ötekini öldürerek hayatını anlamlı 
kılmaya çalışan bu iki kişi tek kalmaktan da mutlu 
değildir. Ne ki platonik aşka benzeyen ilişkilerini 
değiştirmeleri yine o kelimeyle engellenir: Düşman. 
Oysa anlatıcı sayfalar boyunca düşmanıyla ortak 
yönlerini sıralar. Tıpkı bir deftere yazar gibi… Sorun 
da buradadır zaten. Kişinin kendi defterine değil, 
eline yapıştırılan kitaba bakması. Bu  nedenle ara-
mızdaki fark kocaman der. Ne de olsa düşman vahşi 
biridir. Kadın ve çocukları sebepsiz yere öldürür, 
eğer ortada bir savaş varsa, bu tamamen onun suçu-
dur. Ve bizim askerimiz aptal değildir. Bunları bilir, 
çünkü el kitabından okumuştur.
Asker, el kitabına canı gönülden inansa da düşün-
meden edemez. Belki de herkes ölmüştür. Yalnızca 
ikisi kalmıştır. Belki de savaş bitmiştir. Saçmalığı o 
kadar güçlü hisseder ki bazen dünyanın var olmadı-
ğını düşünür.
Kitap son derece zeki bir kurguyla askerler arasın-
da çukur değiş tokuşu sağlar. Anlatıcı, diğerinin 
çukurunda, öldürmeyi ve ölmeyi göze alarak ka-
tıldığı savaşı mümkün kılan “düşman” el kitabıyla 
karşılaşır. Askerlerin akıl defterlerini yırtıp yerine 
kendi fikirlerini koyan, böylece vicdanı işlevsiz 
hâle getiren el kitapları birebir aynıdır. Asker yine 
de düşmanın el kitabına isyan eder. Hayır, o, hiç de 
bu kitapta anlatıldığı gibi cani değildir! O burada 
yalnızca yalan bulmuştur. Ve o çukurda el kitabının 
akla gelmesini engellediği bir başka şey daha bulur: 
Diğerinin hayatı.
Yetişkinlerin, çocuklara sorunlarını kavga etme-
den çözmelerini önerirken savaşı doğal bulmaları 
tuhaf. Başkalarının fikirleriyle ölmeye gitmeleri 
de öyle. Ki bu fikirleri sorgulamamanın arkasında 
“düşman” gibi kavramları kaskatı kılmanın aslan 
payına sahip olduğunu düşünüyorum. Ve bu kitabı 
tamamlamak için “Mandalinalar” filmini (Zaza 
Urushadze; 2013) filminin izlemenin harika olaca-
ğını… Düşman kelimesinin hiç de öyle demirden 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

yapılmadığını göstermede 
Düşman kitabı ve “Manda-
linalar” öyle uyumlu ki… 
Film 92-93 yıllarındaki 
Abhaz Gürcü savaşı sıra-
sında, Estonyalı bir çiftçi 
yaralanan bir Gürcü ve bir 
Çeçen askeri evinde tedavi 
etmesini konu eder. Gür-
cü ve Çeçen her ne kadar 
birbirlerini öldürmek için 
fırsat kollasalar da zaman 
içinde düşmanın içinde 
insanı görmeye başlarlar. 
Hatta Ruslara karşı birlik 
olurlar. Bu sırada Gürcü 
ölür ve çiftçi onu Çeçenin 
yardımıyla oğlunun yanına 
gömer. Oğlunu Gürcüle-
rin öldürdüğünü anlayan 
Çeçen şaşırınca, fark eder 
mi diye sorar ihtiyar. Fark 
eder mi?
“Mandalinalar”ın sorduğu 
soruları başarıyla cevap-
layan bir kitap Düşman. 
Belki tek bir kusurdan söz 
edilebilir; o da Ginko onu 
fedakarlıkla bassa da biraz 
pahalı olması. Ama ileride 
neden savaşacağını bilme-
den, anlamı üzerine kafa 
yormaya gerek görmeden 
“düşman” deyip savaşa 
gidecek yeni kuşakların 
canı düşünüldüğünde bu 
bedel öyle önemsiz ki. Bu 
olağanüstü kıymetli eserin 
her evde, her zihinde, her 
kalpte güzel niyetiyle yer 
alması dileğiyle…
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Malala’nın hikâyesini çocuklara anlatma fikri, pek tanınmayan ve aslında çok da 
haberdar olunmayan coğrafyalarda yaşananları aktarmak adına başarılı, ancak ne 
yazık ki kitabın kendisi epey başarısız.
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“Tüm dünya sustuğunda, tek bir 
ses bile yeterince güçlüdür.”1

“Dünya bu kadar berbat bir yerse, neden öylece olduğu yerde durmuyor,” diye dü-
şünüyorum bazen. Bu inadı niye? Bıraksın, dönmesin; günler geceleri, yazlar kışları 
kovalamasın. Hak etmeyen kulaklar o güzelim kuş cıvıltılarını işitmesin, bakmasını 
bilmeyen gözler, yeşilin bin bir tonuna hasret kalsın. Ama işte ısrar ediyor, döndükçe 
dönüyor Dünya. “Birilerinin hatırına olsa gerek,” diyorum. Senin benim gibi sıradan 
insanların değil; zamanı büken, anı değiştiren insanların, adının önüne süper ilişti-
rilmesi gerekmeyen doğuştan kahramanların hatırına. Kimisi adı sanı duyulmadan 
ölüp gidiyor, kimisinin de farkına varılması için kurşun yemesi gerekiyor. 
Malala Yousafzai de bu kahramanlardan, Dünya’nın, hatırına döndüğü insanlardan. 
“Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir,” diyerek kız 
çocuklarının eğitim hakkını savunan Pakistanlı Malala, bu uğurda 14 yaşındayken 
Taliban tarafından suratından vurulmuş, yaşam mücadelesini kazanmış ve daha 
sonra da barışı ve eğitim eşitliğini savunmaya, bunun için çalışmaya devam etmiştir. 

2011 yılında Pakistan’ın ilk gençlik barış ödülünü kazanan ve Uluslararası 
Çocuk Barış Ödülü’ne aday gösterilen Yousafzai, 2014 yılında da Nobel 
Barış Ödülü’nü alarak bu ödülü alan en genç kişi unvanını elde etmiştir. 
Vurulduktan sonra Birmingham, İngiltere’ye yerleşen Malala, Kanada 
onursal vatandaşlığını alan altıncı kişi oldu. Ayrıca en genç BM iyi niyet 
elçisi seçildi. Bununla birlikte Pakistan gibi ülkelerdeki eğitimi finanse 
etmek için kendi ismiyle bir de fon kurdu. Ancak Malala zamanla Batılı 
politikacıların maşası olarak görülmeye başlandı. Yan yana durduğu isim-
ler, Pakistan’da, Irak’ta, Afganistan’da birçok küçük kızın, erkeğin, anne, 
baba, yüzlerce, binlerce sivilin ölmesine neden olan isimler. Dolayısıyla 
bu ölümlerde imzası olanların, onu, vicdanlarını rahatlatmak için kullan-
dıklarını, Malala’nın da buna ses çıkarmadığını düşünenlerin sayısı da 
epey fazla, tabii onu şovmenlikle suçlayanların sayısı da… 
Hakkında ne düşünülürse düşünülsün, yaşadıkları çocuk bedeni için çok 

Yazan: Olcay Mağden Ünal
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fazla. Savundukları, çoğunlukla küçümsenen, “çocuk 
aklı” için çok fazla. Cılız sesiyle haykırdıkları tek bir 
bedene değil, milyonlara ait. Kurşunu yiyen Malala 
da silahı ateşleyen Taliban mensubu da tek bir kişi-
den ibaret değil, ikisi de milyonları simgeliyor. 
Almidilli Yayınlarından çıkan Kardelen Okula Gitme 
Hakkı kitabı Malala Yousafzai’nin gerçek yaşam öy-
küsünü anlatıyor. Malala’nın Nobel Barış Ödülü’nü 
alırken yaptığı konuşmadan bir alıntıyla başlayan 
kitap Janna Bock’un çizimleriyle bu eşit eğitim hak-
kı savunucusunun Svat Vadisi’nde başlayıp Birming-
ham’a uzanan hayatına ışık tutuyor. 
Malala’nın hikâyesini çocuklara anlatma fikri, pek 
tanınmayan ve aslında çok da haberdar olunmayan 
coğrafyalarda yaşananları aktarmak adına başarılı, 
ancak ne yazık ki kitabın kendisi epey başarısız. İn-
sana Disney karakterlerini hatırlatan, renk cümbüşü 
çizimleri takip eden okurun karşısına eli silahlı bir 
Taliban mensubunun çıkması pek tutarlı değil. Eğer 
bu vesileyle hikâyenin sertliği gevşetilmek istenmiş-
se pek işe yaramadığını belirtmekte fayda var. Tabii 
görsel metin dengesinden yola çıkınca kitabı nereye 
koymak, hangi yaş grubuna sunmak gerektiğini ben 
bulamadım, bulabilen varsa beri gelsin. 
Öte yandan Malala’nın yaşamı öylece, olduğu gibi 
anlatılıyor, günümüzde tüm bunlara aynı sırayla eriş-
mek hiç de zor değil. Aktarımda yazara ait bir üslup, 
yaratıcı bir ayrıntı ya da Malala’ya dair başka bir 
yerde rastlanması pek de kolay olmayan bir detaya 
erişmek mümkün değil. Ayrıca metin sanki hedef 
kitlesindeki çocuklara değil de yetişkinlere yazılmış 
gibi. Hem Malala Yousafzai’nin kendi kaleminden 
çıkan 8-12 yaş grubu için yazdığı Malala: My Story 
of Standing Up for Girls’ Rights ve 4-8 yaşa uygun, 
resimli Malala’s Magic Pencil kitapları dururken 
başka birinin internet üzerinden bulduğu bilgileri 
derleyerek yazdığı bir kitap neden ilgi çekici olsun 
bilemedim. Üstelik içinde yazarın Pakistan’la ilgili 
öyle çok da fazla bilgiye sahip olmadığına dair 
detaylar da var, yani yine Batılı gözünden çizilen bir 
Doğu söz konusu. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
İçerik

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

1  Malala Yousafzai
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Her çocuk bir süper kahraman aslında, süper güçleri de hayal 
kurma becerileri. Bir çocuğu dört duvar içine kapatsanız dahi 
tavandaki yıldızları, kapıdan sızan sarmaşığı, göğü delen inciri 
hep bilir, görür. Bu kitabın kahramanları da öyle, dünyada ve 
zamanda dört dönmek için gözlerini kapatmaları yeterli.

Sıradan bir okulun ilk günü nasıl başlarsa öyle başlıyor kitap. 
Müdürün iç bayıcı ve sonsuzluğa uzanan konuşması, hâlâ gücü 
kuvveti yerinde eylül güneşi, tatil anılarını paylaşan kızlar, bir-
birini itekleyerek şakalaşan oğlanlar… Bu sıradan okul tasviri, 
sahneye Ebru öğretmenin çıkmasıyla başka bir hâl alıyor; daha 
renkli, daha hayalci ve daha ilham verici bir hâl. Hikâyenin 
başrolündeki Kerem ve arkadaşları, öğretmenlerinin yönlen-
dirmesiyle önce hayal kurmayı öğreniyorlar, sonra da hayalle-
rine arkadaşlarını dâhil etmeyi. Böylece ortaya Tutankamon’un 
mezarından Real Madrid-Barselona maçına, Marco Polo’yla 
seyahatten Sadun Boro’nun deniz yolculuklarına uzanan çok 
çok renkli bir hayaller dizisi çıkıyor. Çocuklar bilgi ve ilgileri 
ölçüsünde kurdukları hayallerde hayranı oldukları kişilere 
ilham olacak kadar da becerikliler. Bir nevi tarihi de değiştiren 
bu beceriler arasında Da Vinci’ye Mona Lisa’nın kaşlarını çiz-
memesini tavsiye etmek ya da Marquez’in başyapıtı Yüzyıllık 
Yalnızlık’ın ismini koymak gibi hayranlık uyandıran noktalar 
var. Arkeoloji alanındaki en büyük sırlardan birine ışık tutmak 
da çocuklardan birine kısmet oluyor. Kitabın adını “Hayal Kur-
mak Bedava ve Sınır Yok” diye değiştirmeli belki de. 

Çocukların süper gücü: 
Hayal kurmak Yazan: Emel Altay
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10+ yaş üzeri çocuklar için hazırlanmış olan kitap, 
her öğrencinin hayalinde gezinerek arka arkaya 
sekiz farklı hikâye anlatıyor. Konular herkesin 
üzerinde az çok bilgi sahibi olduğu alanlardan 
seçilmiş. Tabii Tutankamon, Sadun Boro ya da 
Marquez’le henüz tanışmamış çocuklar için de 
güzel bir öğrenme macerasının başlayacağını umut 
edelim. “Uyanış” adlı son bölümde ise sınıfta olup 
da Kerem ve yakın arkadaşları arasında olmadıkları 
için hayallerini okumadığımız diğer öğrencilere de 
kısaca değiniyor. Bu noktada “makinist olup Avru-
pa’yı trenle dolaşmak isteyen çocuğun hikâyesine 
de değinilse ne hoş olurdu” diye geçirdim içimden. 
Şaka bir yana, yer verilen hayallerdeki çeşitlilik 
gayet yeterli. Hayaller yoluyla aktarılan bilgiler 
genç okurların zihinlerinde yeni merak pencereleri 
açmayı başaracaktır. 
HAYAL KURMAK NE ÖĞRETİR?
Okullar bize ne öğretir, dahası ve asıl önemlisi nasıl 
öğretir? Hayal Kurmak Bedava, öğrencilerine hayal 
kurmanın önemini öğreten Ebru öğretmen üzerin-
den aslında bu sorunu cevabını sunuyor bizlere. 
Öğrenmek için merak etmenin ve hayal kurmanın 
önemi hakkında düşündürüyor. Sahiden, hayal 
kurmak eğitici bir eylem midir? İnsanın hayal ku-
rarak bir şeyler öğrenmesi mümkün mü? Kerem ve 
arkadaşlarına bakılırsa evet, hem de çok şey öğre-
nir. Kitaptaki hayallere bakılınca hepsinin belli bir 
temel bilgiyle oluşturulabildiği görülüyor. Yani bir 
çocuğun hayalci olması sanıldığı gibi kötü bir şey 
değil. Aksine hayal kurabilip içinde kaybolabileceği 
bir dünya yaratabilen çocuk, o dünyayı yaratabilme 
yetisini sahip olduğu bilgilerden alır. Kerem bir 
dergide okuduğu arkeoloji makalesiyle ilgilenmese, 
“Tutankamon’un mezarı” diye bir gizemden haberi 
olmasa, Mısır’da çöllerde ünlü bir arkeologla kazı 
yaptığını hayal edebilir miydi? Ya da Kerem’in sınıf 
arkadaşı ve biricik aşkı İpek alternatif enerji üretimi 
üzerine düşünmüş ve araştırmış olmasa, hayalinde 
karbon elyaf üretimi gibi zor bir konuyu kurabilir 
miydi? Asıl soru; hayaller boş zihinlerde gelişme 
imkânı bulabilir mi? Sanırım cevabı hepimiz bili-
yoruz. Hayal kurmak bedava belki ama kesinlikle 
tembelleri ve bilgisizlerin işi değil. 
Hayal Kurmak Bedava’nın yazarı Fuat Sevimay, 
çevirmenliğinin yanında yetişkinler için kaleme 
aldığı öykü ve romanlarıyla da tanınıyor. Bu kitapta 

genel çerçeve, hikâyelerin akıcılığı ve özgünlüğü 
bağlamında baktığımızda rahat okunan bir bütü-
nün ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Sevimay, genel 
olarak net -ve doğru- bir mesajı olan, öğretici ama 
sıkıcılıktan uzak bir yapı kurmayı başarmış. Ancak 
dilde yer yer göze çarpan özensizlikler mevcut. 
Mustafa Delioğlu’nun resimlemeleri ise renk kul-
lanılmamasına rağmen hayalleri aktarmakta çok 
başarılı ve özgün. 

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği
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Zaman zaman uyak zorlamalarına yenik düşülse de 
manzum kurgunun ses ve ritm özellikleri çocuklara 
oyun tadında bir çekicilik yaşatacaktır kanımca.

Çocuk edebiyatında, bu kadar çok kuş türü adıyla karşılaştığımız bir kitap daha var 
mıdır? Sanırım yoktur. Öyle hemen herkesin bileceği kuş adları da değil bunlar. Lir 
kuşu, ötleğen, sarı çinte, kardinal kuşu, boğmaklı toygar kuşu, bıyıklı kamışçın, çap-
raz gaga, gökkuzgun, mezgeldek… daha onlarcası. Kitaptaki masallarda, bu kuşların 
adlarıyla da bağlantılı özellikleriyle, özel hikâyeleriyle pek karşılaşmıyoruz. İnsanlık 
tarihince kazanılan erdemlerin, insanı insan yapan değerlere ilişkin iletilerin işlen-
mesinde birer varlık motifi olarak metin sahnesine çıkıyor bu kuşlar… 
Kuş adlarındaki bu renklilik ve zenginlik, masallarda doğrudan bir işlev yüklenme-
mesine karşılık, tuhaf ve çekici bir etki yaratıyor: Dilin varlıklarla adları ilişkilendir-
me yeteneğine, dilin baş döndürücü soyutlama gücüne yönelik bir etki. Bir şenlik 
ateşi gibi parlıyor bu adlar metinde. Bu kuşlar neyin nesiymiş diye, merak böceğinin 
kımıltılarına kayıtsız kalmayacak çocuklar için de doğanın mucizeleriyle karşı karşı-
ya kalıp şaşkınlıklara sürüklenme olanağı yaratılıyor dolaylı olarak.
Kitap “Sus Dağı”, “Bil Dağı”, “Gör Dağı”, “Yok Dağı”, “Bul Dağı”, “Düş Dağı”, “Giz 
Dağı” adlarını taşıyan yedi manzum masalı içeriyor. Bu masallar, oldukça başarılı bir 

kurguyla bir araya getirilmiş: Masallara geçmeden, bir şiir bölümü karşı-
lıyor bizi. Şermin Yaşar, yedi dağa konup havalanacak, farklı menzillerin 
yolcusu kuşlarla okuru dünyanın ve insanlığın hâllerine dair bir yolculuğa 
davet ediyor. Masal anlatısı içinde gerçekliğin altını çizerek: “Kapat göz-
lerini aç gönlünü/Aklında tut dağlarda gezip de gördüğünü/Duyacakların 
masal mı bilmem ama/Gerçektir dünyanın bütün bu kördüğümü.”
Yedinci masalda, bütün masal dağlarını bir karganın sırtındaki çocukla 
tekrar dolaşıyoruz. Masalların zekice kurgulanmış bir ileti özeti yer alıyor 
bu bölümde. Hepimiz kendi ömür masalımızı yaşarken o dağlardan birinin 
(belki de birkaçının) içine düşmüşüz/düşeceğiz, içlerinden havalanmışız/
havalanacağız. Kitap başladığı gibi bir şiirle sonlanıyor, anlamlı ve sor-
gulayıcı dizelerle: “Şimdi düşün bakalım çocuk musun, karga mı?/ Yoksa 
dolaştığımız şu çok yüksek dağlar mı?” 
Özgürlük sevgisiyle kendi yolunu bulmak, zalimin karşısında korkuya 
teslim olup susmamak, kibre tutsak olmamak, öğrenmek ve öğrendikleri-

Yedi dağdan yağan 
kuş masalları

Yazan: Cahit Ökmen
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ni başkalarının yararı için kullanma bilincine sahip 
olmak, farklılıklarla barışık olmak, kendi yolunu 
bulmak,  paylaşmak, dostluğun öneminin farkında 
olmak… bu masallar aracılığıyla işlenen belli başlı 
temalar. 
Edebiyatımızda mesnevilerden süzülüp gelen güçlü 
manzum hikâye geleneği içinde, türün özelliği ders 
veya öğüt vermeye, düşündürücü ve eğitici olmaya 
dayalıdır. Kuş Masalları, manzum masal türünün bu 
özelliklerini taşıyor elbette, fakat kuşlarla dolaşıp 
yeryüzüne bakarken, yıldırıcı bir didaktikliğin, kuru 
bir söylemin tuzağına düşmemek konusunda olabildi-
ğince titiz davranmaya çalıştığı seziliyor yazarın. 
“İyi ki ben sizi uyarmışım vaktinde/kurtardım hepinizi 
‘uçalım’ dedim diye” gibi zaman zaman uyak zorla-
malarına yenik düşülse de manzum kurgunun ses ve 
ritm özellikleri çocuklara oyun tadında bir çekicilik 
yaşatacaktır kanımca.
İlk masalda Simurg mitosuna, diğer masallarda bay-
kuşun, arpacı kumrusunun, karganın evrensel masal 
kültüründeki yerleşik imgelerine bir selam çakılıyor. 
Tavus kuşunun görüntüsüne ve sesine yönelik karşıt-
lığa, “Herkesin kendinde olmayana özlem duyması” 
bağlamında yeni bir yorum getiriliyor. Ardıç kuşunun 
ve ardıç ağacının ortak adlara sahip olması, farklılık-
ların yarattığı sorunların dostluk mucizesiyle aşıldığı 
içe işleyen bir hikâyeye bağlanıyor. Çeşitli doğa öge-
leri  (ağaçlar, rüzgâr, yağmur, buğday tarlaları, buzlu 
akarsular…) masalların dokusuna, anlatıyı güçlendire-
cek biçimde yerleştiriliyor.
Kuş Masalları’nın hemen her sayfasında, Soner Hızar-
cı’nın etkileyici, masalların ruhuna uygun resimleri 
yer alıyor. Özelikle iki sayfayı kaplayan görseller, 
sözcüklerin yarattığı evrene güçlü katkılar sunuyor. 
Hadi, gülümsemeyle takılmadan geçmeyelim, birçok 
sayfada o kadar sık yinelenen bir kuş motifi var ki 
(Özellikle 71, 78, 105.sayfalara bakanlar anlar beni), 
insanda, kuşun bir çizgi film kahramanı gibi, sayfala-
ra izinsiz girip çıktığı duygusu yaratıyor. 
Yeryüzünde, “barışın, paylaşmanın, iyiliğin gücü”n-
den yana olanlara, gökyüzünden destek geliyor, çığlık 
çığlığa… Kuş Masalları’yla.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
İçerik

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi



Özlem Fedai Korçak’ın yazıp resimlediği, kıpır kıpır bir 
hikâyenin kahramanı olur kendileri.

* Merhaba Nunu.
“Merhaba. Sarı kazağınıza bayıldım, sarı benim de 
en sevdiğim renktir.”
* Teşekkürler Nunu. Senin de sarı kitap kapağın 
şahane doğrusu. İnsanın baktıkça bakası geliyor. 
Elimdeki bu kitap senin hayat hikâyen ve sonunda, 
yaptığın minik bir yaramazlığa da tanık oluyor 
okurlar. Madem öyle seni yakından tanıyalım. Bize 
kendinden bahseder misin Nunu?
* “Tabii. Yedi buçuk yaşındayım. Sabahları erken-
den kalkarım. Çünkü gün bana ancak yeter. Uyku-
nun tam bir zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. 
Boş zamanım yoktur benim. Ben o canı sıkılan 
çocuklardan değilim. Bir kere, kitap okurken zaman 
kayar gider. Çeşit çeşit koleksiyonum vardır. Sü-
müklü peçete koleksiyonu gibi ve daha neler neler… 
Kırmızı beremi kafamdan hiç çıkarmam. Tabii 
yerine başka bir şey takmayacaksam. Mesela karpuz 
kabuğundan yaptığım şapka gibi. Neden bereni bu 
kadar seviyorsun diye sormayın. ‘Neden’ sorusunu 
hep ben sorarım.”
* Neden?

“Çünkü en sevdiğim 
sorudur.”
* Başka nelerden 
hoşlanırsın?
“Uzun kulaklı tavşa-
nım Çilek’e bayılı-
rım. Onu yanımdan 
hiç ayırmam. Bir 
de sanattan çok 
hoşlanırım. Ben bir 
sanatçıyım, her şey 
bana ilham verebilir. 
Evde bir sanat gale-
risi bile açtım.”
* Nasıl yani?

“Bu bir modern sanat galerisi. Çeşitli tasarımlarımı ve 
büyük başyapıtlardan esinlendiğim tablolarımı orada 
sergiliyorum. Hem de ücretsiz. Siz de buyurun, lütfen.”
* Tüm sanatçılar gibi bir hayalperest olduğunu söyle-
yebilir misin?
“En iyi yaptığım işlerden biri bulut tahmin ediciliğidir. 
Şu timsaha bakın, bir de şu salyangoza. Galiba gündüz 
düşlerinin hepsinde iddialıyım.”
* Peki bilime merakın var mıdır?
“Ben aynı zamanda bir bilim insanıyım. Son çalışma-
mın konusu, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı 
tavuktan.”
* Benim merak ettiğim bir şey daha var; annen ve ba-
ban nasıl insanlar? Senin tüm bu yoğunluğunu, bilim 
ve sanata olan düşkünlüğünü nasıl karşılıyorlar?
“Babam çok sakardır ve karanlıktan da korkar. An-
nemse ayakkabılarını bile eşleştirmez. Bilirsiniz, her-
kesin ailesinde böyle insanlar vardır. Evin çiçekleri de 
sözde anneme emanet ama ben hatırlatmasam onları 
sulamak aklının ucundan bile geçmez.”
* Bu durumda şu hayatta büyük sorumlulukların var 
diyebiliriz.
 “Bazen annemle babamı ihmal ettiğimi düşünüyo-
rum. Biliyorsunuz ya, biraz meşgul bir çocuğum ben.”
* Onların gönlünü almayı denesene…
“Neden olmasın! Aklıma müthiş bir fikir geldi. Bu 
sürprize bayılacaklar: Onların odasını rengârenk 
boyayacağım. Uyandıklarında onları bir renk cümbü-
şü bekliyor olacak. Tıpkı benim hayatım gibi renkli 
olacak her şey, her yer, her taraf…”

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım  
Baskı kalitesi ve kapak tasarımı

Dilin kullanımı

Nunu
Özlem Fedai Korçak

Elma Yayınevi, 40 Sayfa

Bu sayfanın konuğu, işte karşınızda Nunu!
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Yazan: Sima Özkan
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4 kitaplık 
Özel Kutulu Set



“Bay Geoffrey, biz yolun kenarına ekilmiş, gelip geçenin ezdiği tohumlar değil, verimli 
toprağa ekilmiş tohumlar gibiyiz. (…) Yaşadık, hayatta kaldık.”

Rü
zg

âr
ı D

iz
gi

nl
ey

en
 Ç

oc
uk

W
ill

ia
m

 K
am

kw
am

ba
 - 

Br
ya

n 
M

ea
le

r
Re

si
m

le
ye

n:
 A

nn
a 

H
ym

as
Tü

rk
çe

le
şt

ire
n:

 B
ur

ak
 E

re
n

Be
ya

z 
Ba

lin
a 

Ya
yı

nl
ar

ı, 
26

4 
sa

yf
a

ge
nç

lik
 K

ITA
PL

IG
I

William Kamkwamba, Mala-
vili çiftçi bir ailenin tek erkek 
çocuğu. Anne babası, altı kız 
kardeşi, keçileri, tavukları ve 
hasadını bayram sevinciyle 
karşıladıkları tarlaları ile dolu 
mütevazı yaşamı, çok eskide 
değil, 2000 yılında yaşanan 
büyük kıtlık nedeniyle olağan 
akışından kopar. William köye 
elektrik taşımanın hayati öne-
mini kavrar ve tüm dikkatini bir 
yel değirmeni yapmaya verir. 
Rüzgârı Dizginleyen Çocuk, 
William Kamkwamba’nın yaşam 
öyküsünü anlatan otobiyografik 
bir gençlik romanı. Kitabın eş 
yazarı, gazeteci Bryan Mealer.  

Kapağında 
“gençler için” 
ibaresi bulunan 
kitabı okumak, 
çok kolay değil. 
Kamkwamba’nın 
ve arkadaşlarının 
direngen tutum-
larının, hemen 
her şeye rağmen 
ortaya çıkabilen 
çocuk neşesinin de 
yumuşatamadığı, 
yüzleşmesi zor bir 
gerçek, birinci el-
den tanıklıkla, de-
neyimle anlatılıyor. 

Kamkwamba’yı yetiştiren ülke

Yazan: Sema Aslan 

Açlıktan ölecek kadar zayıf düşmek, düşük bir ihtimal 
olmaktan çıkıyor; adalet ve sorumluluk kavramlarını da 
yanına takarak bir Afrika ülkesinden buraya ya da okur 
her neredeyse oraya geliyor. Bunun farkında olan Willi-
am Kamkwamba, anlatısının daha ilk satırlarında şöyle 
bir şey söylüyor: “Anlatacağım hikâyeyi anlamanız için 
öncelikle beni yetiştiren ülkeyi anlamanız gerekiyor.” 
250 sayfayı aşkın bir hacimde hem Malavi’nin nasıl bir 
ülke olduğunu hem de Kamkwamba’yı yel değirmeni 
fikrine neyin taşıdığını anlıyoruz. 
Yoksulluk ve açlık nedeniyle bedenleri ve beyinleri 
“pörsüyen” Malavililer arasında şanslı olanlar hayatta 
kalır. Kamkwamba ve kuzeni Geoffrey, büyük kıtlıktan 
sonra ilk kez sağlıklı ekinler arasında dolaşıp iyi kötü 
bereketli bir hasat yapabileceklerini anladıklarında 
Kamkwamba kuzenine şöyle der: “Bay Geoffrey, biz 
yolun kenarına ekilmiş, gelip geçenin ezdiği tohumlar 
değil, verimli toprağa ekilmiş tohumlar gibiyiz. (…) 
Yaşadık, hayatta kaldık.” Bu, çağrışımlarla dolu, güçlü 
bir metafor. Zira bir Afrika ülkesi de -pekâlâ- gelip 
geçenler tarafından ezilen tohumlara benzetilebilir. 
Önemlice bir bölümünde elektriğin olmadığı, insan-
larının yoksullukla başa çıkabilmek için çoluk çocuk 
durmaksızın çalıştığı ve yine de açlıkla sınandığı bu 
ülkede her şey ve herkes o kadar perişanlık içindedir ki 
insanların büyük kısmı olsa olsa büyünün yardımıyla 
kurtulabileceklerine inanır. Zaten William Kamkwam-
ba’nın hikâyesi de büyüyle başlar. 
Yoksulluk nedeniyle eğitimine ilkokuldan sonra devam 
edemeyen Kamkwamba, bulabildiği boş vakitlerde, bi-
raz okuldaki arkadaşlarının gerisinde kalmamak, biraz 
da açlığını unutmak için sık sık kütüphaneye gider. 
Elektrikli aletlere, tamir işlerine hep meraklı olmuş olan 
çocuk, okuduğu kitapların yardımıyla bir yel değir-
meninin neleri değiştirebileceğini fark eder ve sonra 
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okuruyla da sayfalar boyu paylaştığı teknik detayları 
öğrenir. Bu arada yel değirmeninin çalışma prensiple-
rini, neyin yerine neyi kullandığını, neyi neyle ve nasıl 
birbirine yakıştırdığını, mucizelerin nereden geldiğini, 
tesadüfen bulduğu hurdalığın nasıl bir kaynak olduğu-
nu, adının nasıl da çöp toplayıcısı ve deliye çıktığını 
da anlatır. Kendisi hakkındaki konuşmalar çığırından 
çıkmak üzereyken bir büyücü olduğunu söyler. Bilimin 
mucizesini köye getirecek olan bir büyücü.   
Sadece deli bir büyücü değil, aynı zamanda bir kâşif, 
bilim adamı ve kesinlikle çalışkan bir işçi de olduğunu 
kanıtlayan Kamkwamba, kuzeni ve arkadaşının inancı 
ve desteğiyle, babasının kırık bisikleti, annesinin çama-
şır ipi, halasının banyosundaki eski PVC boru, hurda-
lıkta bulduğu envai türlü hurdayla “elektrik rüzgârı”nı 
evlerinin arkasına diker. Yöresel dillerinde yel değirme-
nine karşılık gelen bir sözcüğün bile olmadığı köyde, ta 
uzaktan görülebilen yel değirmeni, okaliptüs ağacından 
gövdesiyle duruverir. Kamkwamba, bu ilk çalışmasıyla 
önce yel değirmeninin etrafına sonra da evlerinin içine 
ışığı getirir. Yel değirmenini görebilmek için köylüler-
den başka, yakın beldelerden gelen kadınlar ve erkekler 
Kamkwamba’nın annesine şöyle der: “Tanrı’nın sevgili 
kuluymuşsun, mucizeler yaratabilen bir oğlun var.” 
Çocuk elbette sadece ışığı değil, tarlalara taşınabilecek 
suyu hayal ediyordur; çalışmalarını, artık daha fazla 
inanç ve destekle sürdürür. William Kamkwamba, bu 
çabası ve özyaşam öyküsüyle önce kendi ülkesinde, 
giderek uluslararası alanda tanınır ve eğitimine devam 
eder; büyür. 
Rüzgârı Dizginleyen Çocuk, aynı zamanda bir büyüme 
hikâyesi. Hızlı ve sert bir şekilde büyüyen çocuklar, 
nasıl büyüdüklerinin farkında gibidirler ki kitapta 
şöyle şeylerle karşılaşırız: Tarlada çalışarak ailesini 
geçindirmeye çalışan Geoffrey, o sıralarda hâlâ okula 
gidebilen Kamkwamba’ya şakayla karışık gözdağı 
verirken kendisi gibi olan çocuklardan “biz yetişkin 
çocuklar” diye söz eder. Üzerinde pür dikkat çalıştığı 
yel değirmeni tamamlanmak üzereyken günü bitiren 
Kamkwamba, akşam yemeğini “işten gelmiş bir erkek 
gibi” yediğini söyler. Kamkwamba ve arkadaşı orman-
da avladıkları kuşları kızartırken avlarının keyfini iki 
yetişkin erkek gibi sürer. Bu “büyümek”, kuşkusuz bir 
başka büyümektir.  

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği

Grafik tasarım ve baskı kalite

/tekirkitap www.tekirkitap.com

TÜM KİTAPÇILARDA

FUFU ailesinde herkes biraz çatlak! Herkes
birbirini seviyor, birbiriyle tartışıyor, birlikte 

gülüp eğleniyor, sinirleniyor, bol bol saçmalıyor.
Kısaca herkes gayet NORMAL!

Yaşasın
eğlence
başlıyor!
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Eski nesil ansiklopediler salon vitrinlerinden kaybolalı çok oldu. Artık ödevler, 
araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Yoksa internet ile yarışabilen, çocuğun 
isteyerek ve severek karıştırdığı ansiklopediler hâlâ var mı? Larousse’un “Bil 
Bakalım” serisi bu iddiayı taşıyor...
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Bil bakalım: Hap şeklinde  
bilgi neye yarar?

Hiç ahşap içermediği için palmiyenin bir ağaç türü değil, dev bir ot olduğunu 
biliyor muydunuz? Peki, Şili’deki Arica şehrine 1903-1918 yılları arasında tek damla 
yağmur düşmediğinden haberiniz var mıydı? Portakal kabuğunun benzin içerdiği-
ni de mi duymadınız?
Doğrusu ben de bunları, Yapı Kredi Yayınlarından çıkan “Bil Bakalım!” serisinin 
son kitabı İşte Bu! Arkadaşlarına Anlatacak İnanılmaz Bilgiler Kitabı’ndan öğren-
dim. Çocukluğumdan beri, böyle küçük ama ilginç bilgilere meraklıyım. Bir konuyu 
kapsamlı, tüm detaylarıyla işleyen bilim, teknik ya da tarih kitaplarını belli bir yaşa 
kadar okumadığımı itiraf etsem, yeridir. Genel kültürümü okul yıllarıma ya da ders 
kitaplarına borçlu olduğumu da söyleyemeyeceğim. Büyük bir bölümünü hayat içe-
risinde öylesine edindim. İlginç popüler bilim haberleri o zamanlar da vardı. Bunlar 
karşıma en çok -üstelik de tam sevdiğim gibi güzelce hap şeklinde- ajanda sayfala-
rına serpiştirilmiş mini yazılarda ya da eskinin Tübitak Bilim Çocuk Dergisi’ndeki 
küçük bilgi kutucuklarında çıkardı. Eskiden internet yoktu ama ödev için sadece 

zorunlu olarak faydalandığım ansiklopedileri, canım sıkıldıkça rastgele 
açmak zevkli bir uğraştı. Merak ettiğim bir konuyu araştırdığım da olurdu, 
ama çoğunlukla sonunda kendimi yine, sıra dışı bir şey öğrenme heyeca-
nıyla o sayfadan bu sayfaya atlarken bulurdum. 
Kısacası ben de “arkadaşlarına anlatacak inanılmaz bilgiler” peşindeki şu 
tipik çocuklardan biriydim. Belki de bu yüzden, Yapı Kredi Yayınlarının se-
riyi 3-8 yaş için önermesine biraz bozuldum. Öyle ya şu yaşıma rağmen, Bil 
Bakalım Neden?, Bil Bakalım Nasıl?, Bil Bakalım Bu Nedir?, Bil Bakalım Ne 
Kadar?, Bil Bakalım Ne Zaman?, Bil Bakalım Bilim ve Buluşlar, Bil Bakalım 
Dinazorlar, Bil Bakalım Nedir ve Nasıl Oluşur?, Bil Bakalım Hayvanlar! Bil 
Bakalım Vücudumuz! Bil Bakalım Bu!, Bil Bakalım Yeryüzü ve Gökyüzü! diye 
uzayıp giden ve on üç kitaba ulaşmış bulunan dizinin bendeki yedi cildin-
den herhangi birini raftan çekip şöyle bir karıştırmak, arada bastıran can 
sıkıntıma hâlâ iyi geliyor. 
Öte yandan, renkli resimlerin tüm canlılığına rağmen Coca-Cola’nın 

Yazan: Suzan Geridönmez
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tarifinin 1886’da John Pemberton adında Amerikalı 
bir eczacı tarafından bulunduğu ya da XVII. yüzyılda 
neredeyse hiç yıkanılmadığı bilgisinin okul çağına 
gelmemiş bir çocuğun ilgi ve algı dünyasına karşılık 
geldiğini sanmıyorum. Ama beş yaş ve üstünün kitap-
ların sadece içeriğini değil, sıra dışı fiziki yapısını da 
çok çekici bulacağından eminim.
Göz alıcı kalın karton kapaklar, renkli spiralli ciltler, 
eğlenceli yapıştırmalar, ciltleri kitap gibi bir arada 
tutmaya yarayan, kitap ayracı olarak da kullanılabilen 
lastik ve lastiğe bağlı hareketli “Meraklı Afacanların 
Minik Ansiklopedisi” madalyonu… Hepsi de çok albe-
nili ve kitaplara bir nevi “oyuncak” niteliği kazandırı-
yor. 
Gösterişli fiziki yapının fiyata yansımış olduğuna da 
değinelim.  Dizinin kitaplarına erişebilen şanslı ço-
cuklar, son ciltte arkadaşlarına caka satacak şaşırtıcı 
bilgilerin yanı sıra, onları sınava tabii tutmak için 
soru kartları şeklinde kesilebilecek bir “Süper Test!”  
de bulacak. İşte Bu!’nun ön ve arka kapak içlerine ser-
piştirilmiş “Bir zürafa, yavrusunu nasıl dünyaya geti-
rir?”, “Bir uçağın ön camlarının yeterince sağlam olup 
olmadığı nasıl kontrol edilir”, “İnsan için en tehlikeli 
hayvan hangisidir?” türü tadımlık, merak kışkırtıcı 
sorular okuyucuyu kitabı karıştırmaya teşvik eder-
ken, en arkada yer alan dizin ve kitabı “Hayvanlar”, 
“Püf noktaları”, “İnsan vücudu” ve “Bilim” diye dört 
ana konuya ayıran kulaklı sayfalar çocuğun aradığını 
bulmasını kolaylaştırıyor.
Larousse’un, meraklı afacanlar için hazırladığı bu adı 
üzerinde “minik” ansiklopedinin, değindiği konuları 
derinlikli ve tüm bağlamlarıyla işleme iddiasında 
olmamasına rağmen sadece genel kültürü değil, 
bilimsel merakı da beslediğini, çocuk okurun bu 
diziden öğrendiği çarpıcı bir olgu hakkında daha 
fazla bilgi edinme isteğini kışkırttığını, dolayısıyla da 
onu bilimsel araştırmaya sevk edebileceğini söyle-
mek pekâlâ mümkün. Kısacası, İşte Bu!’nun daha ilk 
sayfasında, kuğu çiftlerinin “olumlu” özelliğinin “sa-
dakat” olduğunu okuyup da bu kitapta popüler bilim 
dengesinin popülerlik lehine biraz bozulduğu hissine 
kapılmasaydım, seriye tam not verecektim.

Eserin Bilimsel Niteliği 
Bilgilerin çağdaşlığı

Kâğıt ve baskı kalitesi
Çizimlerin İfade Gücü

Redaksiyon

Ocak 2019 | 31 
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Jill Tomlinson’ın klasikleşmiş hayvan 
hikâyeleri, yeni tasarımları ve  

gözden geçirilmiş baskılarıyla yeniden 
okurlarla buluşuyor. 

Dört kitabı yayımlanan serinin kitapları, 
hayvanların yaşamlarını kurguya döküyor, 

minik yavrular türlü maceralara atılıyor.  
Dünyada milyonlarca okuru olan bu bu 

eğlenceli öykülerle çocuklar, kitap  
okumanın zevkine varacak.

YAVRU HAYVANLARLA 
EĞLENCE, BILGI, MACERA  

DOLU ÖYKÜLER!
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“Bu kitap tam bir açimpa”

Catarina Sobral’ın eserinin başrolünde, fi tarihin-
den kalma bir sözlüğün içinde bulunan bir sözcük; 
“açimpa” var. Macera ise herkesin, cümle içinde 
kullanmak istediği bu sözcüğün ne anlama geldi-
ğini merak etmesiyle başlıyor. İlkin tam 137 yaşın-
daki Zulmira Nine’ye danışılıyor; evet açimpa bir 
fiil. Ama bir dil bilimci çıkıp önce açimpanın fiil 
değil isim olduğunu; daha sonra da yanıldığını, 
açimpanın isim de değil bir sıfat olduğunu iddia 
ediyor. Başbakan ise açimpayı zarf olarak kulla-
nıyor. Açimpa isim, fiil, sıfat, zarf fark etmeksizin 

herkes tarafından her 
şekilde kullanılmaya 
başlayınca, dilbilim-
cimiz açimpanın 
gerçekte ne olduğu-
nun peşine bir kez 
daha düşüyor ve 
açimpanın bir “per-
linko” olduğu ortaya 
çıkıyor. Peki, ama ya 
“perlinko” ne?...
Kitabın konusu bir 
çocuk kitabı için 
sıra dışı olduğu 
kadar, nokta atışı bir 
seçim olmuş. Gizem-
li Sözcük Açimpa, 
duyduğu yeni bir ke-

limeyi hemen benimseyip, ne anlama geldiğini tam 
bilmeden ya da umursamadan her cümleye yapıştı-
rıveren; kimi zaman ise yoktan kelime yaratabilen 
çocuk okurları oldukça eğlendirebilecek bir eser. 
Kitapta geçen “Yurtdışında açimpaları hâlâ görmek 
mümkün,” ve “Ah, geçen gün çok açimpa bir yere 
gittik,” gibi incelikli ironiler ise yetişkin okurların 
yüzünü gülümsetecek cinsten. 
Sanatçının metinde ortaya koyduğu yetkinliği, 
resimlerinde de görüyoruz. Catarina Sobral güçlü 
bir mekân yaratma kabiliyeti ile çizimlerinin bir 
kısmını karşıdan bir kısmını ise tepeden bir bakış-
la resmetmiş. Sayfalar arasında okuyucuyu, kimi 
zaman sanki olayların geçtiği evlerden birinin 
penceresinden sokağa bakıyormuş gibi hissetti-
recek kimi zaman ise sokağa indirip karakterlerle 
göz göze getirtebilecek bir resimsel dil yakalamış. 
Oldukça canlı renklerin kullanımı, karakterlerin 
açimpanın sürekli değişen anlamının peşinden 
sürüklenişlerinin ve açimpanın hep gizli kalışının 
polisiye etkisini dinamikleştirmiş. 
Bu yüzden hiç çekinmeden diyebilirim ki bu kitap 
tam bir açimpa!

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Gizemli Sözcük Açimpa
Catarina Sobral

Türkçeleştiren: Deniz Koç
Can Çocuk, 40 sayfa
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Yazan: Çağla Vera Kılıçaslan

32 | iyikitap





ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I

M
at

ild
a 

Et
ki

si
El

lie
 Ir

vi
ng

Tü
rk

çe
le

şt
ire

n:
 Ç

iğ
de

m
 K

öf
ün

cü
M

ar
tı 

Ç
oc

uk
, 2

72
 s

ay
fa

Kadın bilimcilerin sayıca 
az olduğunu sanıyordum, 

oysa durum çok daha 
vahim. Kadın bilimciler 

ciddiye alınmıyor, görmezden 
geliniyor, hakları verilmiyor, 
en kötüsü de başarıları erkek 

bilimcilere atfediliyor.

Napoleon Bonaparte’a atfedilen bir söz vardır: “Tarihi kaza-
nanlar yazar.” Bu sözün sadece savaş ve siyaset bağlamında 
değil; bilim, edebiyat ve diğer tüm alanlarda da geçerli oldu-
ğunu resmi okumalar dışına çıktıkça görüyoruz. Mücadele 
sadece yapay topluluklar arasında değil, cinsiyetler arasında 
da yaşanıyor. Ataerkil toplumlarda söz sahibi olan erkeklerin 
yanında kadınlar gölgede kalıyor. Kadın yazarların ciddiye 
alınmak için eserlerini erkek ismiyle yayımladıklarını bi-
lirdim. J.K. Rowling gibi güncel bir yazar bile Harry Potter 
serisini yayımlarken yayıncısının isteği üzerine, sırf erkek 
çocuklar kadın bir yazarın yazdığı kitabı okumak istemezler 
diye Joanne olan ismini değil, J.K. kısaltmasını kullanmak 
zorunda kalmıştı. 
Bilim dünyası da edebiyat dünyasından farklı değil. Kadın 
bilimcilerin sayıca az olduğunu sanıyordum, oysa durum çok 
daha vahim. Kadın bilimciler ciddiye alınmıyor, görmezden 
geliniyor, hakları verilmiyor, en kötüsü de başarıları erkek bi-
limcilere atfediliyor. Cornell Üniversitesi’nden bilim tarihçisi 

“Matilda
Etkisi”

Yazan: Sanem Erdem
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Margaret Rossiter, bu olguyu ele 
alıp kadınların oy hakkını sa-

vunan sufrajet Matilda Joslyn 
Gage’in ismini veriyor. 

Ellie Irving’in kitabı olan 
Matilda Etkisi, kadınlara 

yapılan bu haksızlığı 
dert ediyor. On iki ya-

şında bir mucit olan 
Matilda, okuldaki 
bilim yarışması-

na sunduğu icatla 
birinci olacağını 

sanırken, ödülün vasat 
ve başarısız bir deney gi-

rişimine verilmesiyle adeta 
çılgına döner. Ödülü kendi 

icadının hak ettiğini söyleme-
si üzerine aldığı cevap şudur: 

“Ödülü hile yapmadığından 
kesinlikle emin olduğumuz birine 

verdik.” Matilda’nın, büyükbabasının 
atölyesinde matkapla, kaynak maki-

nesiyle yaptığı ve hatta patentini aldığı 
Kullanışlı-Kullanışlı El’i yardım almadan 

yaptığına inanmazlar. Akla TÜBİTAK’ın 
öğrenci projelerini hile var diye reddettiği ama söz 
konusu projelerin dünya çapında saygın kurum-
larca kabul edildiği haberlerini getiren bu vaka 
üzerine Matilda hayal kırıklığına uğrar.
Huzurevinde yaşayan babaannesini ziyaret et-
tiğinde, onun da başına bundan daha büyük bir 
haksızlık geldiğini öğrenir: Eskiden astrofizikçi 
olan babaanne Joss, bir gezegen keşfetmiş ve ge-
rekli tüm hesaplamaları yaparak çalıştığı enstitü-
nün başındaki Profesör Smocks’a göstermiştir. Bu 
fikir ve emek hırsızının, haksızca sahiplendiği ve 
Smocks gezegeni adıyla anılacak bu keşif saye-
sinde iki gün sonra Nobel Ödülü’nü alacak olması 
Matilda’yı harekete geçirir. İngiltere’den İsveç’e 
gidip ödülün babaanne Joss’un hakkı olduğunu 
ilan edeceklerdir.
Anne ve babası tabii ki bu planı uygun bulmaz. 
Üstelik ne Matilda’nın pasaportu vardır ne de 
babaanne Joss’un. Ama büyükbabasının dediği 
gibi, “İhtiyaç, icadın anasıdır.” Böylece çılgın ve 
heyecanlı bir maceraya atılırlar. 

Babaanne Joss karakteri gerçek bir bilimciden 
esinlenerek yazılmış. 1967’de ilk radyo pulsarlarını 
keşfeden Jocelyn Bell Burnell bu buluşunu tez da-
nışmanı Anthony Hewish’e bildirmiş. 1974 yılında 
bu buluş Nobel Ödülü’nü kazanmış ama ödülü Jo-
celyn “Joss” Bell değil Hewish almış. Jocelyn Bell 
Burnell’ın hakkı yıllar sonra 2018’de, temel fizik 
alanında verilen Breakthrough Ödülü ile verilmiş 
ve Jocelyn bu ödülü, “yeterince temsil edilmemiş 
olan kadınlara, azınlıklara ve mültecilere burs 
olarak kullanılması amacı ile” bağışlamış. 
Kitabın sonunda dünyayı değiştiren mucitler, 
bilimciler ve tarihe geçmiş kişiler hakkında kısaca 
bilgilere yer veriliyor, bunların çoğunun kadın 
olması kitabı okuyacak kız çocuklarını teşvik 
edecektir. Aklı erkeklerin, duyguları ise kadınla-
rın temsil ettiğine inananlar ne yazık ki hâlâ var. 
Ayrımcılığa karşı mücadele, toplumsal cinsiyet 
çalışmalarıyla devam ediyor ve devam edecek. 
İnsanların bu tür ayrımcı ezberlere hapsolmaması 
için Matilda Etkisi gibi kitapların çoğalması, her 
alanda emek veren kadınların başarılarının tanın-
ması önemli.
Yazar Ellie Irving’in Türkçede yayımlanan ikinci 
kitabı bu. Çok sıkı okurlara sahip bir aileye doğ-
muş. Öyle ki daha doğmadan annesi onu kütüpha-
neye kaydettirmiş. Bu kitap gerek verdiği bilgi-
lerle, gerek asla dinmeyen heyecanlı temposuyla, 
gerekse gülmekten kırıp geçiren sahneleriyle, 
Ellie’nin annesinin ne kadar doğru bir karar verdi-
ğini kanıtlıyor.
Matilda Etkisi, az önce yaptığım açıklamalardan 
da anlaşılacağı üzere derdi olan bir çocuk kitabı. 
Ama asla ve asla didaktizme kaçmıyor, tam tersine 
okura en uçuk hayallerini yaşatıyor. Bir çamaşır 
sepetinin içinde huzurevinden kaçma, İngiliz Ka-
nalı’nda boğulmakta olan birini kurtarma, Paris’in 
üzerinden balonla uçma, zehirlenmiş bir aslanı 
kurtarma, elmas hırsızlarıyla kovalamaca oynama 
gibi maceraların ardından İsveç’teki Nobel Ödül 
Töreni’ne baskın yapan kahramanlarla sıkılmak 
mümkün değil zaten.

Çevirinin niteliği
Kurgunun özgünlüğü

Redaksiyonun Titizliği
Kahramanların işlenişi
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“Bir şeyler uydurmakta 
benim üstüme yoktur!”

Bir kitabın kapağında kazağını beline dolamış, kocaman gözlüklerinin ardından kos-
kocaman gülümseyerek bakan, ayakkabısını bağlamaya tenezzül etmemiş ve hiçbir 
gün asla tenezzül etmeyeceği her hâlinden belli olan bir kahramanla karşılaştıysanız, 
o kitabın sizi hayal kırıklığına uğratmayacağını bilirsiniz. Hele bir de o kahraman, 
kitabın ikinci sayfasında “Bir şeyler uydurmakta benim üstüme yoktur!” diyorsa! 
Zizi, dedektiflik öyküleri yazan bir kız. Onları sadece en yakın arkadaşı Bo’ya okutu-
yor. Bo ormanda yaşayan bir bozayı. Evet, bildiğiniz ayı. Fakat ormanda yaşayan diğer 
ayılardan farklı olarak Bo, günlerini roman okuyup yulaflı çörekler yiyerek geçiriyor. 

Zizi’nin yazdığı öykülere bayılıyor bayılmasına ama Bo’nun beğe-
nisi Zizi’ye yetmiyor. O, öykülerine güvenmiyor. Güvense, yeteri 
kadar iyi olduklarını düşünse, en sevdiği dedektiflik öyküleri dergisi 
Trençkot’a postalardı yayımlanmaları için. Neyse ki Zizi’nin evcil 
örümceği Ballı var. Ve neyse ki Ballı, Zizi kadar mütevazı ve çekin-
gen değil. Hem kendi becerileri konusunda hem de Zizi’nin öyküleri 
konusunda... Bir öyküyü gizlice dergiye postalayacak kadar da bece-
rikli Ballı. Başka becerileri de var bu evcil örümceğin. Dantel masa 
örtüleri örebiliyor, soyut resimler çizebiliyor, Zizi’nin sökük çorap-
larına yama yapabiliyor. Öykülere kahraman olabilecek kadar ilginç 
bir kişilik örümcek Ballı anlayacağınız. Zizi de her yazar gibi kendi 
yakın çevresinden ilham alıyor elbette. Öykülerinin başkahramanı 
Dedektif Fındıkkıran’ın asistanı da tıpkı kendi evcil hayvanı gibi 
bir örümcek! Üstelik dedektife yardımcı olabilmek için suçluların 
arasına karışarak casusluk yapan bir örümcek!
Gerçekten de bir şeyler uydurmakta Zizi’nin üstüne yok! Dedektif 
Fındıkkıran’ın, Düşünen Papağan heykelini çalmaya çalışanların 
üzerlerine, annesinin elleriyle ördüğü dantel bir fiskos masa örtüsü 
atarak kıskıvrak yakalaması; hırsızların hapisten kaçarak bu kez 
de İnci Küpeli Papağan tablosunu çalmaya çalışmaları; Kuğu Gölü 
Balesi’nin kostümlerinde sökükler açılması; orkestra şefinin değnek-

Dedektif Fındıkkıran’la 
tanışın

Yazan: Tülin Kozikoğlu
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lerinin kırılması... Gerçi söz konusu olan bir şeyler 
uydurmak olduğunda evcil örümceği Ballı, yetenekli 
kahramanımız Zizi ile yarışabilir. Bir görüşte âşık 
olduğu örümcek Papatya’ya kendisini beğendirmek 
için sayıp döktüklerine bakarsanız, Ballı’nın müthiş 
bir yüzücü, ev tozundan yaptığı heykelleri dünyanın 
en önemli müzelerinde sergilenen bir heykeltraş, le-
ziz turtalar pişiren bir aşçı, sekiz bacağıyla piyanoda 
Rahmaninov’un eserlerini gözü kapalı çalabilen bir 
piyanist olduğuna inanabilirsiniz. 
Ya da hem Zizi’yi hem de Ballı’yı bir kenara bıra-
kıp “bir şeyler uydurmakta üstüne yok” ünvanının 
gerçek sahibi Zeynep Alpaslan’ı alkışlayabilirsiniz. 
Çünkü kitap boyunca kendi yaşadıklarının içine 
Zizi’nin yaşadıklarını, Zizi’nin yaşadıklarının içine 
de Dedektif Fındıkkıran’ın yaşadıklarını öyle tatlı bir 
ustalıkla yerleştirmiş ki kitapta ilerlerken bir süre 
sonra sayfaları tıpkı Matruşka bebeklerini açar gibi 
çeviriyorsunuz. Hatta yazarın kendi yaşamından alıp 
satır aralarına gizlediği esinlenmeleri arayıp bulmak 
minik bir oyuna dönüşüyor. Mesela Haiku seven bir 
yan kahramanla karşılaşınca Zeynep Alpaslan’ın 
Haiku kitabını hatırlamak yüzünüze bir tebessüm 
konduruyor. 
Zizi’nin doğum günü kutlamasından bahsederken, 
“Bütün gün Zizi’nin ne kadar muhteşem olduğundan 
söz edilecek, Zizi’nin her istediği yapılacak, Zizi’nin 
büyük bir başarı göstererek doğmuş olması kutlana-
cak ve Zizi’ye birbirinden güzel hediyeler verilecekti,” 
diyor Zeynep Alpaslan. Evet, gerçekten de Zizi’nin 
doğmuş olması, okurla buluşmuş olması büyük bir 
başarı... tıpkı Zeynep Alpaslan’ın diğer kitapları gibi! 
Kitabın ismindeki “Dedektif Öyküleri Yazıyor” iba-
resi, Zizi’nin devam edebileceğinin müjdecisi gibi. 
Umarız öyle olur. Umarız Zizi, Ballı ve Bo ile Matruş-
ka bebekleri açmaya devam ederiz. Çünkü en minik 
bebeğe kadar kendini açtıracak ilginçlikte detaylarla 
ince ince örülmüş öykülerle dolu Zizi. İlginç, komik, 
eğlenceli detaylar... Hem metinde hem de öykülerin 
tadına özel dikim elbise gibi oturmuş çizimlerde. 
Şeytan detaylarda mı saklı bilemeyiz ama Zizi’nin 
tadının bu detaylarda saklı olduğu kesin! 

Çizimlerin ifade gücü
Kurgunun özgünlüğü
Redaksiyonun titizliği

Baskı kalitesi
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Yüzeyde mükemmel görünen kasabanın ve sürekli dürüstlüğe 
vurgu yapılan hayatın giderek büyük bir yalana dönüşmesi ve 
gözlerimizin önünde parçalanması, okurda bir gerilim filmi izliyor 
olma hissi yaratıyor.

İlk izlenimlerimizi oluşturduğumuz, duygularımızı anlamaya, düşüncelerimizi geliş-
tirmeye çalıştığımız çocukluk yılları, güven duymaya da en çok ihtiyaç duyduğumuz 
zamandır. Ailemize, bize öğretilenlere, hayatın bildiğimiz, bize öğretilen şekline 
inanmak isteriz. Peki ya bu yaşamsal ihtiyaç gün gelir de kökünden sarsılırsa, sür-
dürdüğümüz hayatın koca bir yalandan ibaret olduğunu anlarsak, ne olur? Gordon 
Korman, Suç Dehaları romanında işte bu soruyla ve zorlu yanıtın kaçınılmaz sonuç-
larıyla yüz yüze gelmek zorunda kalan beş arkadaşın hikâyesini anlatıyor. 
Oğuzhan Aydın’ın çevirisiyle Bilgi Yayınevi Çocuk Kitapları’ndan çıkan Suç Deha-

ları’nın başkahramanı on üç yaşındaki Eli Frieden, doğrulukla dü-
rüstlüğe her şeyden çok önem verilen, kimsenin işsiz ya da parasız 
kalmadığı, havuzlu ve bakımlı evleriyle dünyanın en mükemmel 
kasabası olan New Mexico’daki Huzur’da yaşamaktadır.
Eli hayatı boyunca Huzur’dan dışarı adımını atmamıştır… Ta ki bir 
gün bisikletiyle kasabanın sınırlarını aşana dek. Bir anda başına 
ve bedeninin her yerine ağrılar saplanan ve dengesini kaybederek 
yere yuvarlanan Eli, gözünü hastanede açar. İşin tuhafı hesapta 
turuncu trafik konisi üreten Huzur Plastik Fabrikası’nın, çocuklar 
arasında lakabı Mor Yamyamlar olan özel harekât birimi, helikop-
terle Eli’yi ve Randy’yi almıştır. Randy hiçbir fiziksel sıkıntı hisset-
mediği hâlde bu olaydan sonra apar topar anneannesinin çiftliğine 
yollanmıştır. İşin peşini bırakmayan Eli, arkadaşları Hector, Amber, 
Malik ve Tori ile birlikte bu gizemin peşine düşer. Bulacakları 
şey bütün dünyalarını alt üst edecek şiddette bir sırdır. Hiç suç 
işlenmemesiyle övünen kasaba, aslında en dipte suç dehaları ile 
bağlantılıdır… Ve artık çocukların, ne kim olduklarına dair bir fikir-
leri ne de ailelerine güveni kalmıştır.  
Suç Dehaları’nın en güçlü yanlarından biri hiç kuşkusuz 308 
sayfalık kapsamlı içeriğine karşın, bir an bile düşmeyen heyecanlı 

Her şeyin yalan  
olduğu bir dünya

Yazan: Özlem Toprak
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temposu ve sürükleyiciliği. Yüzeyde mükemmel 
görünen kasabanın ve sürekli dürüstlüğe vurgu 
yapılan hayatın giderek büyük bir yalana dönüşmesi 
ve gözlerimizin önünde parçalanması, okurda bir 
gerilim filmi izliyor olma hissi yaratıyor. 
TERS DÖNEN KURGULAR
Gordon Korman, 1963 yılında Montreal, Kanada’da 
doğdu. Çocukluğu Toronto’da geçiren Korman, ya-
zarlığa yedinci sınıfta yazdığı öyküyle başladı; ödev 
olarak yazdığı Macdonald Hall’daki İnanılmaz Olay-
lar (This Can’t be Happening at Macdonald Hall) 
adlı öykü gelişerek ilk romanlarından biri hâline 
geldi. Sonraki yıllarda ABD’ye yerleşerek New York 
Üniversitesi’nde Dramatik Yazarlık alanında eğitim 
gördü. Seksen beşin üzerinde kitabı basılan, kitapları 
otuz iki dile çevrilen ve milyonlara ulaşan yazarın 
yine Bilgi Yayınevi Çocuk Kitaplığı’ndan çıkan 
Yeteneksiz romanı da hayli ilgi görmüştü. Korman 
burada da kurguyu terse çevirerek okulda yaptığı 
tatsız bir şakayla başını derde sokmak üzereyken bir 
karışıklık sonucu kendisini Üstün Yetenekliler Aka-
demisi’ne gönderilmiş olarak bulan Donovan Curtis 
isimli bir çocuğun üstün yetenekliler arasında göze 
çarpmadan kalabilmesinin eğlenceli ve bir o kadar 
da düşündürücü hikâyesini anlatıyordu. Belli ki onun 
da şimdiye kadar farkına varmadığı ve takdir edilme-
miş yetenekleri vardı. 
Suç Dehaları sürükleyiciliğine rağmen ağır konu-
suyla zor hazmedilen kitaplardan. “Hem zaten en iyi 
arkadaş bulunmaz. Kendiliğinden oluverir,” diyecek 
saflıktaki Eli Frieden, Randy’nin gidişiyle başına 
gelen ve anlamlandıramadığı o tuhaf kaza arasındaki 
bağı çözmeye koyuldukça, özgürlük ve dostluğun 
emekle elde edilen değerler olduğunu öğrenir. Steril 
ve yalan kozalarından hiç yaşamadıkları gerçek 
hayata atılmaya karar veren çocukları, ergenlik 
sıkıntılarının çok ötesinde büyük bir hayat sınavı 
beklemektedir. 
“İnsan bir kez bile kasaba sınırlarının dışına çıkma-
dan nasıl on üç senesini geçirir?” sorusunu kendisine 

soran Eli, bu kasaba-
nın insanı uyuşturan 
atmosferini de tarif 
eder: “Neden çıka-
caktım ki? Eğlence ve 
rahatlık konusunda 
ihtiyacımız olan her şe-
yimiz var. Yetişkinlerin 
istediği şeyler de mev-
cut: Mükemmel bir okul 
ile harika iş imkânları. 
Huzur sakinlerinin üç 
temel niteliğine sahi-
biz: Dürüstlük, uyum, 
memnuniyet.”
ŞİMDİ NE 
YAPACAKSIN?
Gordon Korman, Baş-
langıç adını verdiği bu 
seriyi, Kaçaklar baş-
lıklı ikinci bir kitapla 
devam ettiriyor. Teme-
linde kötücül bir labo-
ratuvardan farksız olan 
Huzur Kasabası’ndan 
çıkmak mümkün olsa 
da çocukları bu kez 
de gerçek dünyanın 
zorlu koşulları bekliyor 
olacak.  Bu arada farklı 
kuşaklardan okurlar da 
medyasından okuluna, 
yönetiminden aile ya-
pısına her yanı yalana 
batmış bir sistem kar-
şısında neler hissedip 
yapabileceklerinin 
ürpertisini hissedecek 
bu kitap eşliğinde. 
Çünkü bir kez gerçeği 
fark ettin mi, sorum-
luluktan kaçamazsın. 
Bilmiyor gibi yaşama-
ya devam edemezsin. 
Hayat da zaten tam bu 
soruyla başlar: Şimdi 
ne yapacaksın?..

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği



Kardeşlik hakkındaki bu tatlı öyküde küçük bir 
çocuğun, annesinin hamilelik sürecinde kardeşini 
beklerken kurduğu hayallerde dolaşıyoruz.

Hep Kitap’ın yayımladığı Annemin İçindeki Ses, 
dünya çocuk edebiyatında “silent book” olarak 
adlandırılan fakat bizde örnekleri nadir görülen 
bir “sessiz kitap”. Çizimleri yoluyla doğrudan 
imgeleme hitap eden, görsel okuma ve yaratıcı 
düşünme becerisini teşvik eden, hayal gücünü 
harekete geçiren, çocuğunuzla birlikte her okuma-
da ürettiğiniz içeriği zenginleştirebileceğiniz bir 
çocuk kitabı türü, sessiz kitaplar. 
Deniz Üçbaşaran’ı çeşitli çocuk kitaplarına yaptığı 
çizimlerle tanıyorduk. Bu kez karşımıza “yazdığı” 

ilk kitapla çıkıyor. 
Hikâyesini söz 
yerine resimlere 
başvurarak aktaran 
gürültüsüz, sakin, 
sıcak bir eserle kar-
şı karşıyayız. Biz-
deki örneklerinin 
sayısı, ne yazık ki 
iki elin parmakları-
nı geçmeyen sessiz 
kitap türünde bir 
eseri ürettiği için, 
Deniz Üçbaşaran 
tebriği hak ediyor. 
Zira bir metin 

olmadan, sadece çizimlerle bir hikâye anlatılabilece-
ğini bizlere ustalıkla göstermiş. 
Üçbaşaran'ın pastel renk tercihleri hikâyeye ayrı bir 
sıcaklık, samimiyet ve hatta şefkat taşımış. Kardeş-
lik hakkındaki bu tatlı öyküde küçük bir çocuğun, 
annesinin hamilelik sürecinde kardeşini beklerken 
kurduğu hayallerde dolaşıyoruz. Sayfalar ilerledik-
çe annenin karnının giderek büyüdüğünü, küçük 
kahramanımızınsa annesinin karnından gelen sese 
kulak kabarttığını görüyoruz. Çocuğun, hamilelik 
döneminde annesiyle beraber yaşadığı her deneyi-
mi hayal dünyasında, ileride doğacak kız kardeşiyle 
beraber yapabileceklerine yansıttığını, deneyimlerini 
hayallerinde yeniden ürettiğini izliyoruz. Nihayetin-
de küçük kahramanımızın tüm kitap boyunca bir an 
olsun elinden bırakmadığı oyuncak ayısını, doğan 
kardeşine mutlulukla hediye ettiğine bizler de şahit 
oluyoruz.  
Annemin İçindeki Ses okuyanlarda, böylesi güzel bir 
kitabı, tüm annelerin çocuklarıyla beraber canlan-
dırarak seslendirme fırsatına sahip olması dileğini 
uyandırıyor. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Annemin İçindeki Ses
Deniz Üçbaşaran

Hep Kitap, 36 sayfa

Kardeşimi beklerken
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Yazan: Nuray Gönülşen
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Hilda Snibbs’in sahip olduğu evcil hayvan ne 
köpek ne kedi ne de kuş! Maymun! Üstelik 
bir de değil, üç tane! Evdeki şamatayı hayal 
etmeniz o kadar da zor olmasa gerek.  
Ev ev olmaktan çıkıyor adeta...

Günümüzün yaşayan en ünlü çizerlerinden  
Quentin Blake’in yazdığı ve öğrencisi Emma  
Chichester Clark’ın resimlediği Üç Küçük May-
mun, Tim, Sam ve Lulu isimli maymunların yara-
mazlıklarını anlatan sevimli bir hikâye... Kitabı 
okurken bir sonraki sayfada “Acaba bu üç haylaz 
maymun şimdi ne yaptı ya da ne yapacak?” diye 
merak ediyorsunuz. Hatta yazılanları okumanıza 
gerek bile yok, Clark, resimleriyle size öyküyü 
tam anlamıyla yaşatıyor. 
Üç küçük maymunun sahibi, evi gibi kendi de hep 
şık ve aristokrat olan Hilda Snibbs, muz almak 
için gittiği pazardan döndüğünde bir de bakıyor 

ki evde yer yerinden 
oynamış. Bizim üç 
küçük maymun yerine 
duramamış, evi darma-
duman etmiş. Sadece 
dolabın içini dağıt-
makla kalmamış bir de 
Hilda Snibbs’in şapka-
sının tüylerini yolmuş. 
Her ne kadar Hilda 
Snibbs onları uyarsa 
da maymunlar hiçbir 
şey anlamadıkları için 
yaramazlıklarını sür-
dürmeye devam ediyor. 
Ta ki beklenmedik bir 
şey olana kadar...

Maymunlarının yaramazlıklarını her defasında hoş 
gören Hilda Snibbs’in sabrına hayran kalmamak 
elde değil. Öyle tatlı ve şaşırtıcı bir tahammül gücü 
var ki günümüzde hayvan sahibi olup da hayvan 
sevgisi olmayan insanlara örnek gösterilecek bir 
karakter. Sırf kendi keyfi için sokaktan veya pet-
shop’tan hayvan edinen ve ardından o hayvanı bıra-
kan ya da ona şiddet uygulayan insanlarla dolu bir 
dünyada yaşarken Hilda Snibbs’in sevgisine şapka 
çıkartıyorsunuz. Sevmenin ne denli karşılıksız ve 
saf bir duygu olduğuna, her şeye rağmen zorlukla-
rın ancak sevgiyle aşılabileceğine inancınız artıyor.
1001 Çiçek Yayınlarından çıkan Üç Küçük Maymun, 
kocaman puntolu, kocaman resimli, boyut olarak da 
kocaman bir kitap. Sadece çocuklara değil büyük-
lere de ilham verecek masalsı, sevgi dolu, sıcacık 
bir hikâye. Derin Erkan’ın İngilizceden Türkçeye 
çevirisi de kitabın ritmini yakalamış. Öyle ki ka-
fiyeli cümleler, kitaba şiirsel bir hava katmayı ba-
şarmış. Üç Küçük Maymun’u okurken en çok Hilda 
Snibbs’in, maymunların yaramazlıkları karşısında 
şaşkına dönen yüz ifadesini ve renk renk şapkala-
rını sevdim. Bakalım siz de okurken benim kadar 
eğlenecek misiniz?

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Grafik tasarım

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Üç Küçük Maymun
Quentin Blake 

Resimleyen: Emma Chichester Clark
Türkçeleştiren: Derin Erkan

1001 Çiçek, 32 sayfa

Sevginin gücü her şeyi unutturur
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Yazan: Nilüfer Türkoğlu
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Federal Almanya, Türkiye ile 31 Ekim 1961 tarihinde 
Türkiyeli işçilerin Almanya’da istihdamına yönelik 
bir anlaşma imzalar. Bu anlaşma çerçevesinde birçok 
işçi Almanya’nın yolunu tutar. Başlangıçta ilk fırsat-
ta memlekete dönmek üzere çıkılan bu yolculukta, 
yıllar geçtikçe beklenilenin tersine Almanya’da 
Türkçe konuşan hatırı sayılır bir nüfus oluşur. 1973 
yılında aileleriyle birlikte bu nüfus dokuz yüz bine 
ulaşır2. 
Farklı bir toplumda yeni bir yaşam kurmak doğal 
olarak yeni, öngörülemeyen ihtiyaçları da doğurur. 
Türkiyeli işçi çocuklarının nitelikli Türkçe çocuk 
kitabı ihtiyacı da bunlardan biridir. Bu alandaki ek-
sikliğin derinden hissedildiği günlerde, Anhegger’in 
deyimiyle, umut verici bir girişim olur. 1974 yılında 
“yurtdışındaki Türk çocukları için ilk kez anadille-
rinde” bir kitap basılır. Derlemesini Yüksel Pazarka-
ya’nın yaptığı Ağaca Takılan Uçurtma adındaki bu 
kitap üstelik Jugend und Volk adındaki bir Alman 
Yayınevi tarafından yayımlanır. 
“Özellikle Avrupa’daki Türk çocuklarının ve ana 
babalarının Türkçe okuma kitabı eksiğini giderme-
yi” hedefleyen kitapta şiirler, öyküler ve oyunlar yer 
almaktadır. Derlemede eserleri bulunan otuz şair, 
hikâyeci ve yazar arasında Melih Cevdet Anday, 
Fakir Baykurt, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Bedri Rahmi 
Eyüpoğlu, Rıfat Ilgaz, Ümit Kaftancıoğlu, Orhan Veli 
Kanık, Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Oktay Rifat, Tah-
sin Saraç, Ülkü Tamer, Oğuz Tansel gibi Türkçenin 
usta kalemleri vardır. Almanya’daki Türk çocukları-
na ithaf edilen kitap, Tahsin Saraç’ın son iki dizesi 
“Türkiye bir uzak pınar / Her gece uykuma akar” 
olan Türkiye şiiriyle başlar ve Nazım Hikmet’in 24 

2 http://www.daszeitung.com/gurbetciler-almanya-ya-goc/
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i Ağaca Takılan Uçurtma
Yazan: Doğan Gündüz

İki Havuç 
Toğrağı 

Severler.

Yıkanmayı  
Severler.

Püsküllerini  
Severler.

İki havuç 
Dişlerim küçük diye beni severler.

Fazıl Hüsnü Dağlarca

Türk-Alman Kültür Merkezi Yönetmeni Dr. Robert 
Anhegger 1975 yılındaki yazısında, “Yurt dışındaki 
Türk işçilerinin çocukları okul eğitimi açısından Al-
man çocuklarına oranla kuşkusuz ihmal edilmektedir. 
Özellikle kitap konusunda kendini göstermektedir bu 
sorun. Çünkü kitap seçiminin çok sınırlı olmasından 
başka, kitapların basıldığı kâğıtlar ve baskı tekniği 
çokluk yetersizdir,1” saptamasını yapar. 
İkinci dünya savaşı sonrasında işgücü açığı oluşan 

1 Çocuk Edebiyatı Çocuk Kitapları, Hazırlayanlar Dr. Meral   
Alpay- Dr. Robert Anhegger, Cem Yayınevi, İstanbul, 1975, s.9-10
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Ağaca 
Takılan 

Uçurtma
Derleyen: 

Yüksel 
Pazarkaya
München, 

1974 
224 Sayfa

Der Drachen 
im Baum
Heausgegeben 
von Yüksel 
Pazarkaya
Jugend und 
Volk Verlag, 
1976 
252 Seiten

Eylül 1945 adlı şiirinin “Ve sana söylemek istediğim 
en güzel söz: / henüz söylememiş olduğum sözdür…” 
dizeleriyle biter. 
Derlemede çocuğa görelik nispeten gözetilse de 
muhtemelen o dönemde çocuk edebiyatı alanındaki 
boşluk nedeniyle yazarların, şairlerin çoğunlukla 
içinde çocuk ya da çocukluk geçen eserlerine yer 
verilmiştir. Pazarkaya, yazdığı Önsöz’de “Çocuk 
gönlünün yaşı yoktur. Analar, babalar, dedeler, ni-
neler kısacası yurtdışındaki yetişkin bütün Türkler 
de bu kitabı zevkle okuyacaklardır. Ünlü ozan ve 
yazarlarımızdan seçmeler yaparken, bu noktaya 
özenle eğildik.” diyerek bu duruma daha baştan 
açıklık getirir. 
Yine de Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın sayfalar arasına 
serpiştirilmiş şiirleri hayata küçük bir çocuğun 
gözünden bakmasıyla, “İki Havuç” şiirinde olduğu 
gibi sevimli bir edayla okuyucuya göz kırpmasıyla 
çocuğa daha fazla yakındır.  Benzer bir değerlendir-
me Aziz Nesin’in, özellikle çocuklar için yazılmış 
eserleri için de söylenebilir. Nesin’in yakın dö-
nemde Devlet Tiyatroları’nda çocuk oyunu olarak 
sahnelenen “Doğ Güneşim Doğ” adlı öyküsü, son 
yıllarda tiyatrolarda “Pırtlatan Bal” adıyla sahnele-
nen “Bir Gıdım Bal” adlı Radyo Çocuk Oyunu da bu 
kitapta yer almaktadır. 
Derlemeyi oluşturan eserlerin bazılarında belirgin 
bir şekilde Türkiye, Anadolu, gurbet, özlem gibi te-

malar öne çıkmaktadır. Cahit Külebi’nin “Hikâye” 
şiirindeki “Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin! / 
Benim doğduğum köyler de güzeldi /Sen de anlat 
doğduğun yerleri /Anlat biraz!” dizeleri, Tahsin 
Saraç’ın “Zından güzel değil evet, ölüm kara soluklu 
/ Zından ve ölüm de olsa ama bir gün yazgıda / 
Yine Anadolu’da.” dizeleriyle biten “Anadolu”da 
şiiri buna örnektir. Yayımcının kitabın kapağında-
ki “Yüze yakın şiirin bir bölümü ile kitapta yer alan 
hikâyeler ve oyunlar doğrudan doğruya Avrupa’da-
ki Türk Çocukları için yazılmış ve ilk kez burada 
basılmıştır,” açıklamasından bu durumun nedeni 
anlaşılmaktadır. 
Yayımcı kitabın girişinde “Bunun, elden düşmeye-
cek, her zaman zevkle okunacak bir başucu kitabı 
olacağına inanıyoruz,” diyor. Haksız da değil. Baskı 
kalitesi dönemine göre oldukça iyi olan Ağaca 
Takılan Uçurtma, içindeki öyküler, şiirler, oyunlar 
ve bunlara eşlik eden Orhan Peker’in desenleri ile 
güzel bir antolojiye dönüşerek Türkçe edebiyatın 
birçok yazarını, şairini tanımak için tadımlık örnek-
ler sunuyor. 
Kapakta “Türk edebiyatının gücünü ve güzelliğini 
Almanların tanıması için bu kitabın Almancaya 
çevrileceği” duyurusunu yapan yayımcı, sözünü 
tutup 1976 yılında “Der Drachen im Baum” adıy-
la Ağaca Takılan Uçurtma’yı Almanca olarak da 
yayımlamış. 
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ÖDÜLLÜ BULMACA!
Bulmacamızı tamamlayıp alttaki harf dizisini doldurduğunuzda, aradığımız anahtar kelimelere 
ulaşacaksınız. Çözümü bulan ve iyikitap@tudem.com adresine 25 Ocak 2019 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 Birkaç neslin okuyarak büyüdüğü, Gilbert  
 Delahaye’nin yaratıcısı olduğu serinin ana karakteri.
2 Öyle bir kitap ki, içinde sizin öğretmeniniz de  
 kesin var…
3 Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sini, çocuklara  
 Yedi İklim Dört Bucak ismiyle uyarlayan ve  
 derleyen edebiyatçı.
4 Bugünlerde birçok yayınevinin gündeminde  
 olan Türk edebiyatının unutulmaz  
 yazar ve şairlerinden biri.
5 Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye niteliğinde  
 oluşturduğu ve Aralık 2018’de yürürlükten  
 kaldırdığı 100 kitaplık liste.
6 Kitapseverler bu ay Adana’da …….  
 Kitap Fuarı’nda buluşuyor.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
7 Anıl Basılı’nın ilk kitabı.
8 Yalvaç Ural’ın, bir kasabada yaşayan  
 çocukların hayatlarından gerçek  
 kesitler sunduğu kitabı.
9 Cat ve Maya’nın, macera ve duygu dolu  
 kız kardeşlik öyküsü; hem de çizgi  
 roman şeklinde.
10 ……. İle Yaramaz Kedisi
11 Yazlıkçıların şehre döndüğü bu aylarda,  
 ada evlerine kediler sahip çıkar.  
 O zaman adanın adı da ……. olur.
12 Bazen ayrı bazen bitişik; bazen  
 bağlaç bazen bir ek…
13 İsmi Sara Şahinkanat’la bütünleşmiş,  
 resimli kitaplara renk ve ruh katan sanatçı.
14 Masalımı Gören Oldu mu? kitabının  
 ana kahramanı, yavru bir …….

Açıklama: Bulmaca tamamlandığında, turuncu renk zemin 
içinde kalan harfleri, alfabetik sıraya göre dizdiğinizde 
aradığımız yanıta ulaşacaksınız.
Geçtiğimiz sayının çözümü ve kazananı:
İyi Kitap’ın geçen sayısında yayımladığımız bulmacayı 
tamamlayan okurlarımız, “HOŞGELDİN 2019” çözümüne 
ulaştılar. Doğru yanıtı bulan okuyucularımız arasında 
yaptığımız çekilişte ise Sayın Esin Güngör, Tudem 
Kitabevlerinde kullanmak üzere 100 TL değerinde hediye 
çeki kazandı.
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Hazırlayan: Fuat Altay
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Her ay yeni kitapların eklenmesiyle zenginleşecek SEN de OKU 
koleksiyonu, sade ve anlaşılır dili, renklendirilmiş sayfaları, disleksi 
dostu yazı tipi, harfler, satırlar ve paragraflar arası bırakılan ferah 
boşlukları, birbirinden ilgi çekici ve eğlenceli öyküleriyle çocukları 

edebiyatın keyifli dünyasına yaklaştırıyor.






