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M E R H A B A ,

“… çok yaşayın çocuklar 
ama, yaşamayın bizim gibi 
siz, çok yaşayın çocuklar…”

Kardeş Türküler müzik grubu, “Tüm Ermenilerin Ozanı” Hovhannes 
Tumanyan’a ait bu dizeleri1, 2011 yılında çıkardığı “Çocuk H’aklı” 
albümünün ilk şarkısında2 alıntılar. Çağdaş Ermeni edebiyatının 
değerli ismini, biz de bu sayımızda sayfalarımıza konuk ediyoruz. 
150. doğum yıldönümünde tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan 
sanatçının, Aslan Yürekli Nazar adlı eseri, bir halk masalı uyarlaması. 

Edebiyat tarihinin bir başka önemli figürü H. P. Lovecraft da Mayıs 
sayımızda yer buluyor kendine. Genç okuru, gotik edebiyatın önde 
gelen temsilcisiyle buluşturacak eserin adı ise Cthulhu’nun Çağrısı 
ve Diğer Tuhaf Öyküler. Gökhan Yavuz Demir’in yazısında, hem türe 
hem de yazarın yaşam öyküsüne dair ilginç bilgiler bulacaksınız.

Mayıs sayımızda, bu iki sembol edebiyat insanının yanı sıra Patrick 
Ness’den Refik Durbaş’a, Sempé'den Philippa Pearce'a pek çok 
değerli kalemin eserlerine dair değerlendirmelerimizi de dikkatinize 
sunuyoruz.

Keyifli okumalar…

Safter Korkmaz

1  “Hin Orhnutyun” (Eski Dua) şiirinden

2  “Güneşim Rıza”
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Plan Paytak, kafeslere, hayvanat bahçelerine, hayvanların gösteri dünyasına 
alet edilmesine karşı çıkan; herkesin gözünün belki de her zaman kendi yaşam 
alanında olduğunu anlatan bir hikâye.

Gizemli görevini büyük bir sorumluluk duygusu 
ve cesaret örneğiyle yerine getiren, küçük bir kızın 
hikâyesi Plan Paytak. Üzerinde pijaması, yapbo-
zunun başındaki küçük kız, belli aralıklarla çalan 
kapıya gidip çeşit çeşit hayvanla muhatap olur. Bu 
sırada biz de şaşırtıcı konuşmalara tanık oluruz. 
Bir bakarız tak tak, kapı çalar ve hop, bir kaplan 
çıkagelir! Kaplan ve küçük kız konuşurlar. Tak tak, 
yine kapı çalar, hop, bir aslan çıkagelir! Aslan ve 
küçük kız konuşurlar. Bu, böyle devam eder. 

Yazar, ilk andan 
itibaren, bunun, 
tehlikeli hayvan-
larla sıkı fıkı bir 
çocuğun hikâyesi 
olmadığını sez-
dirir: Küçük kız 
kapıyı açtığında 
elleri titrer mesela 
ya da bu büyük 
hayvanlara yak-
laşırken dikkati 
elden bırakmaz. 
“Beni ısıracak 
mısın?” diye sorar, 
içeri girmek iste-
yen bir diğerine 
“Hayır,” der. Hay-
vanlar da kendi 
doğalarından çok 
uzaklaşmazlar; 

yeme güdülerini açık ederler. Bu, türlerin birbirle-
rinin sınırlarını bildiği bir ortak alanda geçen bir 
hikâyedir. En azından küçük kızın dünyasından 
baktığımızda böyle. Fakat biraz uzaktan baktığı-
mızda, yaşam alanının esasında insan türüne ait 
olduğunu, bahsi geçen hayvanların kendi evlerin-
den çok uzakta bulunduğunu görebiliriz. Bir “bakıcı 
evi” tabelası vardır mesela. Ya da hayvanlar için 
hazırlanan koca et parçaları. Burası bir hayvanat 
bahçesidir. Küçük kız da hayvanat bahçesinden so-
rumlu anne babasından gizli, tek kişilik bir yeraltı 
örgütü gibi çalışan bir kahramandır. Hayvanları 
kafeslerinden kurtarıp kendi evlerine gitmelerine 
aracılık eder. Biz, bu kitapta penguenin kaçırılışına 
tanık oluruz. Ve eğer yeterince korkusuz olacağı 
günler gelirse, küçük kızın belki aslanı, kaplanı ve 
diğer vahşi hayvanları da kendi vahşi doğalarına 
kavuşturma planları yaptığını öğreniriz. 
Plan Paytak, kafeslere, hayvanat bahçelerine, hay-
vanların gösteri dünyasına alet edilmesine karşı 
çıkan; herkesin gözünün belki de her zaman kendi 
yaşam alanında olduğunu anlatan bir hikâye. Gerek 
hikâyenin kendisi gerekse resimleri, büyük bir ma-
cera tonu olmadan, sakin ve doğal bir anlatım diliyle 
büyük şeyler söylemeyi başarıyor.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

PLAN PAYTAK
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GÖKÇE ATEŞ AYTUĞ
RESİMLEYEN: CEYLAN ARAN
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Kapı çalıyor tak tak! Gelen kaplan. 
Kapıda bir ses! Belli belirsiz bir kükreme sanki. Gelen aslan.
Kapıda yine bir ses! Bu seferki o olmalı. Evet o. Penguen.
Kapı çalıyor. Biri kapıya bakabilir mi? 
Hadi açın kitabın kapağını da bakın şu kapıya, çekinmeyin.

Gökçe Ateş Aytuğ’dan yaşam alanı üzerine eleştirel bir öykü.

KDV muafiyeti uygulanmıştır.

GÖKÇE ATEŞ AYTUĞ
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Plan Paytak
Gökçe Ateş Aytuğ

Resimleyen: Ceylan Aran
Çınar Yayınları, 48 sayfa

Kaplanın, penguenin ve küçük kızın evi

Yazan: Sema Aslan 
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Sempé, dizinin diğer 
kitaplarında olduğu gibi 
Âşıklar’da da kendine 
özgü bir kurgulama, 
öyküleme dili geliştirir; bir 
çeşit edebiyat üretimini 
çizimlerle bir arada ortaya 
koyar. Bizde çok da kabul 
görmemiş “küçürek öykü” 
tanımlaması bağlamında 
düşünülebilecek minimal 
öyküler vardır kitapta.

İnce, yumuşacık çizgiler, kaygısız dokunuşlar, nüktedan ve neşeli 
eğriler, kıvrımlar, sonsuz melankolik noktalar ve gölgeler: René 
Goscinny’nin “Pıtırcık” serisine yaptığı çizimlerle tanınan  
Jean-Jacques Sempé (d. 1932)’nin Desen Yayınlarından çıkan 
kitabı Âşıklar ve diğer şeyler. Dünyaca ünlü Fransız karikatüristin, 
yaşamı tematik düzlemde sahne sahne yorumladığı kitap, içeriğiy-
le olduğu kadar üslubuyla da dikkat çeken metinleriyle alışılmışın 
dışında bir okuma, görme, düşünme deneyimi sunuyor. 
Karikatür kitaplarında, işin doğası gereği, çizimlerle anlatmak 
esastır. Metin kısmı, çizimin yetmediği ya da desteklenmesi gere-
ken noktada devreye girer ve metin çoğu zaman biçimsel anlamda 
çizgiler kadar özgün bir yaratıcılığın ürünü değildir. Düşünce 
özgün olabilir ancak düşüncenin dille ifade edilme tarzı, genellikle 
“gülünç” için kabul görmüş bir kipte gerçekleşir. Sempé, dizinin 
diğer kitaplarında olduğu gibi Âşıklar’da da kendine özgü bir 
kurgulama, öyküleme dili geliştirir; bir çeşit edebiyat üretimini çi-
zimlerle bir arada ortaya koyar. Bizde çok da kabul görmemiş “kü-

“Üşüyorum, açım ve aşk istiyorum!”: 
Sempé’nin Âşıklar’ı Üzerine

Yazan: Nilay Özer
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çürek öykü” tanımlaması bağlamında düşünülebile-
cek minimal öyküler vardır kitapta. Sempé; anlatıcı, 
karakterler, karakterlerin sosyopsikolojik koşullarını 
yansıtan söylemin geliştirilmesi, atmosfer oluşturma 
gibi anlatı unsurlarını ustaca kullanarak aşk üzerine 
çeşitlemeler diyebileceğimiz minimal denemeler ya 
da öyküler yazar.      
Böyle bir kitaba dikkat vermenin en güzel yanı hem 
sözleri hem resimleri yorumlayıp düşünceleri, öy-
küleri, anlam ve çağrışımları çoğaltmaktır. Modern 
edebiyatın ya da bütün modern sanatların alımlayı-
cısına verdiği rol, anlamı yapılandırmaktır öncelikle 
ve her detayın bir göstergeye dönüştüğü Âşıklar’da 
kendi ruhsal derinliğimizin, kapasitemizin el ver-
diğince, coşacağımız bir şenlikle karşılaşırız. Kitap 
tam da bu yüzden tüketilemez bir sanat yapıtıdır. 
Sanatın, hakkında en çok yazılıp çizilen kavram-
larından biri imgedir kuşkusuz. Bir sanat yapıtı 
sayısız imgenin kurduğu, çeşitli tamamlanmışlık 
düzeylerine sahip bir bütündür ve o bütünlüğün de 
zihinlerimizde kalan bir imgesi vardır. Sempé’nin 

çizimlerinde şöyle bir imge yaka-
larım ben: Bu çalakalem yapılmış 
gibi görünen çizimler, izlenimci bir 

ressamın yaşamın gelip geçici 
kesitlerini hızlıca kaydetmeye 
çalışmasına benzer. Ancak 
bu imgenin daha çarpıcı olan 

niteliği şudur ki çizimlerindeki 
hıza, harekete, ritme ulaşmak 

için yazıyla resim arasında gidip 
gelen bir üslup geliştirmiştir 

Sempé. Çizimlerde doku, dolgu 
olarak konumlanmış alan-
larda harfleri andıran küçük 
şekiller kımıldanır. Bir duvarın 

pürüzleri, bir ağacın yaprakları 

harflerle yazılmış bir yazıdır âdeta. Biraz dikkatli 
bakarsak orada bir şeyler okuyacağımızı sanırız. Bu 
imge, bende, insanlığın mağara resimlerinden, çivi 
yazısı ve hiyeroglif gibi görsel yazı sistemlerine ve 
oradan sesçil alfabelerin harflerine kadar gelen; res-
mederek ya da yazarak iz bırakma, deneyim aktarma, 
tutkusunu paylaşma arzusunun tarihi diyebileceğim 
bir düşünce şeklinde kristalize olur.      
“EN BÜYÜK MUTLULUĞUM, TANIDIĞIM HER 
KADININ KALBINDE KENDIMDEN BIR PARÇA 
BIRAKMIŞ OLMAK”
Âşıklar’ın ön kapağında bir kütüphane çizimi vardır. 
Aşk romanları rafı bir pencereyle sokağa açılır ve 
pencereden görünen binanın iki duvarı boyunca 
uzanan kaldırımda birbirlerini görmeden aynı köşe-
ye doğru yürüyen, muhtemeldir ki az sonra çarpışa-
cak ve âşık olacak bir kadınla bir erkek görünür. Aşk 
romanları rafının bir yanında şiir ve felsefe, diğer 
yanında tarih kitapları yer alır ki, Sempé’nin, aşk gibi 
yüzyılların birikimini taşıyan evrensel bir konuyu 
işleme tarzı, bu kapakta dolaylı yoldan vaat edildiği 
kadar iddialıdır. 2015’te Monokl Yayınları, Dragos’ta-
ki Arkeolojik Kazı Alanı’nda “Aşkın Metafiziği” 
başlıklı bir sempozyum düzenlemiş; Alain Badiou, 
Slavoj Zizek, Judith Balso gibi filozoflar aşk, felsefe, 
devrim, birey ve toplum üzerine enfes konuşmalar 
yapmışlardı. Orada aşk hakkında söylenenlerden bir 
çeşit sonsuzluk yapılabilir ama filozoflar özetle aşkın 
dönüştürücü ve devrimsel gücüne odaklanmışlar, 
kapitalizm, modernlik, yabancılaşma değerlendir-
meleri yapmışlardı. Sempé’nin Âşıklar’ında modern 
yaşamın hiyerarşi, çalışma, disiplin, sorumluluklar 
ve kurallar düzeneğine hapsedilmiş evcil aşkları ben-
zer bir eleştirel yaklaşımla ele alınır. İlk karikatürde 
dört erkeğin oturduğu tenha bir kafe betimlenmiştir. 
Erkeklerin dördü de orta yaşlı ve yalnızdır. O erkek-
lerden biri ya da hepsi, tanıdığı her kadının kalbinde 

kendinden bir iz bıraktığını düşünecek kadar 
romantik ve iyimserdir. Kadın biçimin-

de bir kayıkla denize açılan adam da 
kafede oturanlar kadar yalnızdır. Orta 
yaş, aşk arayışı ve yalnızlık sık sık 
karşımıza çıkacaktır. “Evde ne unuttu 
bilmiyorum ama buradan bakınca bir 
an mandolin çalıyormuş gibi göründü, 

yine de hoşuma gitti,” diyen kadın evinin 
penceresinden sokağa, kaldırımda dikilmiş 

Mayıs 2019 | 3 



pencereye bakan 
kocasına bakmak-
tadır. Aşkın şulesi 
solmuş, rayihası 
azalmış, hareketi 
bitmiştir de bek-
lentilerin doldur-
duğu boşluklar ve 
cümleler kalmıştır 
geride. Sempé’nin 
numaralandırılmış 
çizimlerle oluştur-
duğu ve hiç metin 
içermeyen öykü-
leri de gerçekçi ve 
eleştireldir. Adam 
işe gider, trafikte 
cebelleşir, günün 
sıradanlığı içinde 
kaybolur ama dö-
nüşte evine yakın 
bir yerde bir şöval-
ye kostümü giyip 
evine kapıdan değil 
pencereden girerek 
karısını heyecan-
landırır. Sonra 
yükselen bir aşk 
dalgası ve ardından 
jilet gibi derli toplu 
bir odada yenen 
akşam yemeği. Özellikle yer açmadıkça aşka hiç yer 
kalmamış gibidir ve insanların aşka, aşkın oyunlara 
ihtiyacı vardır.  
Sempé’nin bir şekli oluşturan çizgileri çoğu zaman 
birbirine değmez. Çizgilerin arasında boşluklar kalır. 
İnsanlar kiloludur, kısadır, yaşlıdır ve sevilmeyi hak 
ederler. Evlerin yüzü güler, sokaklardan gelişmişlik 
ve standart yansır ama aşk bu yaşamdan çekilip 
gitmiştir. Don Juan tiyatro afişinin önünde bekleyen, 
saatine bakan yalnız bir adam, gecikmiş ve belki 
hiç gelmeyecek bir kadın. Sempé aşkın kaybedil-
miş varlığına rağmen korunan inancına odaklanır. 
Bisikletle muhtemel ki işe giden orta yaşlı adamın 
ardından, “Benim için hep uzaklara giden bir adamın 
çekiciliğine sahip,” diyen kadın özgür deneyime, 
özleme fikrine olduğu kadar cinsiyete dair kodlara 

Çizimlerin ifade gücü
Konunun işlenişi

Grafik tasarım
Baskı kalitesi
Dil ve anlatım

da dikkatimizi çe-
ker. Çizimlerdeki 
âşıkların çoğunluk-
la orta yaşlı ya da 
yaşlı olması, aşkın 
gençliğe özgü bir 
olgu olmadığını 
duyurmak bakı-
mından son derece 
isabetli. 
Numaralandırılmış 
çizimlerden oluşan 
metinsiz bir başka 
öykü, müzede bir 
piyanoya bakarken 
hayal kuran genç 
bir kadına dair. 
Hayalinde bir 17. 
yüzyıl şatosunda, 
atlı arabaların ge-
tirdiği konuklarla 
bir piyano dinle-
tisinin içindedir. 
Görkem, şaşaa, 
romantik göl man-
zarası... Böylece 
kadın hayaline bir 
adım daha yaklaş-
mak için, müzede 
sergilenen eserleri 

ziyaretçilerden ayıran ipin altından geçer ve piya-
nonun bir tuşuna dokunur. Bunu yapar yapmaz da 
hayalinde kendi evi ve mutfaktaki bulaşık yığını 
canlanır. Diğer çizimlerle bu çizim tematik anlamda 
organik bir ilişki kuruyor. Sıkıcı, sıradan bir gündelik 
yaşamın dışına çıkmak ancak güçlü bir aurası olan 
nesnelerle ve aşkla mümkün. Sevme-sevilme ihtiyacı, 
varsıl evliliklerin içinde yaşanan yalnızlıklar, insa-
nın aşka ilişkin egosu gibi pek çok derinlikli mesele 
Sempé’nin çizimleriyle yepyeni boyutlar kazanıyor. 

4 | iyikitap



tudem.com     
       tudemyayingrubu



“İnsanlığın en eski ve en güçlü duygusu korkudur, en 
eski ve en büyük korku da bilinmeyenin korkusudur.”1
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münzevi: H. P. Lovecraft

Yazan: Gökhan Yavuz Demir

Kocabaş sadece veterinerimiz geldiği zaman korkuyor ve 
güya çaktırmadan küçücük bahçede koca cüssesini sak-
layarak kendini güvende hissedebileceği bir yer arama-
ya başlıyor. Köpeklerin, hayal gücümüzle ateşini sürekli 
beslediğimiz korkularımızın aksine, hayli somut korkuları 
var. Onlar neredeyse korkunun kokusunu alırken, biz zaten 
bu dünyaya atılmış olmaklığımızın verdiği o daimi kaygıy-
la bilinmeyenden, anlaşılmayandan, kültürümüzün inşa 
ettiği sağlam kalelerimizin gediklerinden her an sızabilecek 
kaosun gizemlerinden korkarak yaşamaya mahkûm gibi-
yiz. Böyle düşünüldüğünde edebiyatın, evrenin yaratılışına 
dair efsaneler ve kozmogoni ile başladığı söylenebilir. Bu 
da fantastik edebiyatın, realist edebiyattan çok daha eski 
olduğu anlamına gelir. Belki fantastik edebiyatın icrasını, 
realist edebiyatınkinden daha güç kılan da budur. İnsanlı-
ğın bilinçaltının derinliklerindeki tazeliğini hiç yitirmeyen 
ve güçlerini müşterek ve anonim olmaktan alan mitlere, bir 
tek insanın sınırlı ve hastalıklı hayal gücünün ürünü olan 
yeni mitler katmak hiç de kolay olmasa gerek. Oysa yirmin-
ci yüzyılın başında yalnız ve münzevi bir genç adam böyle 
zor bir işin altından hakkıyla kalkarak, en güzel düşlerin 
arkasındaki en korkunç kâbuslardan kendi evrenini yarat-
mayı bildi ve gelecek kuşaklar nezdinde dehşetin ve doğa-
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üstünün kapısını aralayan usta bir yazar olarak 
kabul gördü. Kocabaş’ın veteriner kadar korku-
tucu bulmadığı için koklayıp bıraktığı elimdeki 
kitap, işte bu gotik edebiyatın zirvesi sayılan 
H.P. Lovecraft’ın beş hikâyesinden oluşuyor: 
Cthulhu’nun Çağrısı ve Diğer Tuhaf Öyküler.
20 Ağustos 1890’da doğduğu ve kırk yedi 
yaşında bağırsak kanserinden 15 Mart 1937’de 
öldüğü Providence, Rhode Island’da geçen kısa 
ömrü boyunca Howard Phillips Lovecraft, deh-
şetin egemen olduğu fantastik ve tuhaf elli bir 
hikâye yazmıştır. Üç yaşında okumayı öğrenen; 
dört yaşında Grimm Kardeşlerin masalları-
nı okuyan, oradan Bin Bir Gece Masalları’na 
terfi eden ve odasında kurduğu şark köşesin-
de Abdul Alhazred takma adıyla oturan; yedi 
yaşında boynuzlu ve keçi ayaklı bir Pan olmayı 
düşleyecek kadar mitoloji tutkunu olan; sekiz 
yaşındayken kendi ifadesiyle Poe’ya “çarpan,” 
ardından kimya ve astronomiyle başlayan bilim 
ilgisiyle materyalist ve ateist olan Lovecraft, 
hikâyeleri kadar “tuhaf” bir çocuktur. Okuldan 
sağlık sorunları nedeniyle çok erken ayrılan 
Lovecraft, genç yaşta gazeteciliğe başlar. Ömrü 
boyunca geçinmek için çoğu kez “hayalet 
yazar” olarak daha vasat yazarların imzasıyla 
yayınlanan sipariş kitaplar yazmak ve başka 
yazarların kitaplarının redaksiyonunu yaparak 
yayına hazırlamak zorunda kalır. 1924’te yaptığı 
ve ancak iki sene süren evliliği dışında hep bir 
münzevi olarak yaşar. Gece geç saatlere kadar 
okur, yazar, çalışır ardından da gündüzleri 
uyur. Ciddi olarak hikâye yazmaya 1917’den 
sonra girişir. Popüler bir korku edebiyatı dergisi 
olan Weird Tales (Tuhaf Hikâyeler), onun bu ilk 
hikâyelerini 1923 gibi satın almaya başlar. Çok 
geçmeden Robert E. Howard ve Clark Ashton 
Smith’le birlikte Weird Tales’ın önde gelen üç 
kalemşorundan biri olur. Daha sonra “Lovecraft 
çevresi” olarak da bilinen ve kendisinden etki-
lenen yazarları etrafında toplayan bir entelek-
tüel grubun merkezinde yer alır. Kendisi sosyal 
hayatın içinde hiç yer almayan, tipik bir asosyal 
kişi olmasına rağmen, nicelik ve nitelik olarak 
hikâye ve makalelerinden çok daha ağır basan 

ve sayısı yüz bini bulan mektupları, yakın ilişki 
kurduğu bu edebî ve entelektüel dostları için 
kaleme alır. Tuhaf olan, bu tuhaf hikâyelerini 
kendi sağlığında, dergiler dışında asla bir kitap 
olarak yayınlamamasıdır. Çünkü Lovecraft, 
hikâyelerinin olması gerektiği kıvama erişti-
ğinden asla emin olmamıştır.
En başından itibaren ilk göz ağrısı olan Edgar 
Allan Poe, Lord Dunsany ve Arthur Machen’ın  
fantastik hikâyelerinin etkisi altındadır. İçe 
kapanık ve münzevi hayatının etkisi hikâyeleri-
nin cansız, sıkıcı, soğuk ve diyalogdan yoksun 
üslubuna sirayet eder. Hikâyelerinde çok büyük 
bir karakter çeşitliliği olmadığı gibi, neredeyse 
hiç kadın karakter de yoktur. Zaten yüzyıl son-
ra Eco’dan Carpenter’a kadar birbirinden hayli 
farklı yazarlar üzerinde bu kadar etki bırakma-
sının sebebi de üslubundan ziyade zamandan 
ve mekândan azade bir dehşet türü yaratması 
ve kendi mitini inşa edebilmesidir.
Sıradan gerçekle, yani gerçek olduğuna inanı-
lan olguların dünyasıyla çok da ilgisi yoktur. 
Daha çok tarih öncesi kadim zamanlardan 
kalmış, belki de uzak yıldızlardan bu dünyaya 
gelmiş olan ve içinde yaşadığımız gerçekliğin 
derinliklerinde bir yerde hâlâ nefes alan, bilin-
meyen, anlatılamayan ve adlandırılamayan, 
üstelik hiç de tekin olmayan varlıklarla ilgile-
nir. “Bütün hikâyelerimin temeli sıradan insan 
yasaları ve duygularının genel olarak kozmosta 
hiçbir geçerliliği de önemi de olmadığı şeklindeki 
temel önermeye dayanır,” demesinin sebebi de 
budur.
Yaşadığı çağa ait olmayan, insanlardan ve 
bilhassa karşı cinsten uzak duran, ilişkilerini 
yüz yüze değil de mektuplar üzerinden kuran 
Lovecraft kelimenin tam mânâsıyla yalnız bir 
adamdır.  Bunu da en iyi 1921’de yazdığı ama 
Weird Tales’da 1926’da yayınlanan “Yabancı” 
(“The Outsider”) adlı kısa hikâyesinde görürüz. 
Aslında tipik bir Gaspar Hauser vakıasını çağ-
rıştıran bu hikâye, Lovecraft’ın kendi dışlan-
mışlığı ve yabancılığını da ele veren basbayağı 
otobiyografik bir metindir. Hikâye şu satırlarla 
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açılır: “Mutsuzdur o kişi, çocukluk anıları yal-
nızca korku ve üzüntü getiren. Zavallıdır o kişi, 
geriye baktığında kahverengi perdeleri ve dizi 
dizi çıldırtıcı eski kitaplarıyla büyük ve kas-
vetli odalarda geçen yalnız saatleri (...) gören. 
Tanrılar bana böyle bir kader verdi işte; bana 
sersemlemiş, düş kırıklığına uğramış; budala, 
mahvolmuş kişiye.” Ve açıldığından çok daha 
karamsar ve kaderini kabullenmiş şu satırlarla 
da kapanır: “Hep biliyorum ki bir yabancıyım 
ben; bu yüzyılda ve hâlâ insan olanların arasın-
da bir yabancı.” Estetiğin ve düşüncenin tarih 
içindeki serüveninde karşımıza çıkan pek çok 
lanetliden biridir.
Hem babasını hem de annesini yirmi üç sene 
arayla aynı akıl hastanesinde kaybeder. Kendisi 
de delirmekten ve akıl hastanesine düşmek-
ten korkar. Tarih boyu karşımıza çıkan pek 
çok deha gibi Lovecraft da kendi korku, tutku, 
zaaf ve hastalıklarından bir benzeri olmayan, 
biricik ve sadece kendisine ait bir evren yaratır. 
Lovecraft bir mit anlatıcı değil, mit yaratıcıdır. 
Yarattığı en büyük mit de kuşkusuz yirmili ve 
otuzlu yıllarda yazdığı on üç hikâyeden oluşan 
“Cthulhu Efsanesi”dir. Zaten okuduğum kitap-
ta da “Cthulhu Efsanesi”ne temel teşkil eden 
bu hikâyelerden beşi yer alıyor: “Cthulhu’nun 
Çağrısı” (1926), “Charles Dexter Ward Vakası” 
(1927), “Uzaydan Gelen Renk” (1927), “Karanlık-
ta Fısıldayan” (1930) ve “Deliliğin Dağlarında” 
(1931).
İçinde gerçek canavarlardan çok kendi muhay-
yilesinden fışkıran canavarlar, iyinin yokluğun-
dan çok onu da kuşatan derin ve kozmik bir 
kötülük, meçhulden kopup gelen ve ışığı yutan 
karanlıklar olan bir evren inşa eder. Meselâ 
devasa, yeşil, ahtapot benzeri ama kanatları 
da olan Cthulhu, dördüncü boyuttan gelme bir 
canavar tanrıdır ve sadece “yüce eskiler”den 
biridir. Azathoth, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, 
Hastur ve Shub-Niggurath, bu dehşet mitinin 
diğer tuhaf ve bu dünyalı olmayan mahluka-
tıdır. Bu canavarlara ilaveten bütün dehşetli 
olayların vuku bulduğu bir şehir olan Arkham’ı 

ve yaşanan bütün bu dehşeti anlatan yasak ve 
lanetli metinleri kitaplığında barındıran Mis-
catonic Üniversitesi’ni yoktan var eder. Fakat 
bu kütüphane için kitaplar da bulması gerekir. 
Lovecraft kurduğu mitolojiyi daha da kuvvet-
lendirmek için kahramanlarının kara büyüyü 
öğrendikleri pek çok kaynak metin de yaratır. 
Kendi muhayyilesinin ürünü olan ve asla var 
olmayan bu kitapların en ünlüsü deli Arap 
Abdul Alhazred’in 730 yılında Şam’da yazdığı 
ve “Sonsuzluğa uzanan bir tek ölüler değildir,/
Sonsuz çağları deviren ölüm bile ölebilir,” gibi 
hayli muğlak dizeler içeren Necronomicon’dur. 
Üstelik Lovecraft sadece böyle karanlık bir kita-
bı uydurmakla da yetinmez. Bir de bu kitaba ta-
rihçe çıkarır: Meselâ Necronomicon 950 yılında 
Theodorus Philetas tarafından Grekçeye ter-
cüme edilir; 1050 gibi Patrik Mihail bu Grekçe 
nüshayı yakar ve bu esnada Arapça metin de 
kaybolur vb.
Şehirler, bu dünyaya ve zamana ait olmayan 
tanrılar, üniversite kütüphanesi, o kütüphane-
nin raflarındaki yasak ve lanetli metinler; işte 
bütün bu muhayyel icatlarla Lovecraft bugün 
bile okurlarını baştan çıkaran müthiş bir dehşet 
evreni inşa eder. “Pickman’ın Modeli” adlı hikâ-
yesinin kahramanı, salt canavarlar çizen inanıl-
maz bir hayal gücüne sahip ressam Pickman’ın, 
aslında tümüyle gerçekçi olmasına ve mahze-
nindeki açılan bir kapıdan çıkan ve kendisine 
poz veren yer altı dehşetlerini aynen gördüğü 
gibi çizmesine benzer şekilde, Lovecraft’ın ken-
di iç dünyasından hareketle inşa ettiği evren 
mitosu da bütün fantastik imalarına rağmen, 
gayet inandırıcı ve gerçektir. Neredeyse yüz 
sene sonra hâlâ Lovecraft’ı aynı heyecanla oku-
yor olmamızın sebebi de zaten bu olsa gerek: 
İlk günkü gibi taze ve olağanüstü!

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

1  H. P. Lovecraft
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AY’DAN
KORKAN
FİL
Refik Durbaş

Resimleyen
Gökçe İrten

Bir aslan eşek kılığına girebilir mi?

Güvercin, baykuş, tavşan ve ormandaki bütün 
hayvanlar birlik olunca ormanlar kralıyla başa 
çıkabileceklerini gösteriyorlar. 

Fillerin vatanı Hindistan’a yolculuğa çıkıp 
geçmişin bilgeliğine ortak olmaya ne dersiniz?

Peki filler Ay’dan hiç korkar mı?

Türk edebiyatının usta isimlerinden Refik Durbaş, 
Ay’dan Korkan Fil ’de Mevlana’dan esinlendiği 
öyküler kaleme aldı. 

Gökçe İrten’in çizimleriyle renklenen her yaştan 
okurun keyifle okuyacağı zamana meydan 
okuyan öyküler…
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ISBN: 978-605-374-903-5
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Ay’dan Korkan Fil, insana doğanın parçası olduğunu ve hayvanlardan, onlara 
fabl gereği yüklenen özelliklerden bağımsız olarak, çok şey öğrenilebileceğini 
gösteren bir kitap.

Çocuk dünyasında masalların hep ayrı bir yeri vardır. Hayal gücünü besleyen, 
okuru zaman ve mekândan bağımsızlaştıran masallar, aynı zamanda insanlığın 
temel değerlerine dair unutulmaz dersler içerir. Fabl türü ise insana dair vasıfla-
rı hayvanların kişiliğinde simgeselleştirerek bu dersi daha da unutulmaz kılar. 
Geçtiğimiz Aralık ayında kaybettiğimiz, usta şair Refik Durbaş, çocuklar için 
kaleme aldığı fabllarda işte tam da bunu yapıyor. 
Final Kültür Sanat Yayınlarından çıkan Ay’dan Korkan Fil; kahramanları tilki, 
eşek, fil, ayı, fare, kurbağa ve aslan olan kısa masallar. On masaldan oluşan 
bu sade kitabı, Gökçe İrten, anlatıdan devşirdiği ayrıntılar eşliğinde özgün ve 
sıcacık resimlemiş. Bir oturuşta okunan kitap, mesajları açısından uzun süre 

zihinde dolaşmaya devam ediyor. 
DOĞU ESINTILI MASALLAR
Fabl genelde Batı edebiyatının bir türü olarak bilinse de Refik Durbaş 
yalınlığı içinde şiirsel ve mizahi bir dille bu masalları yerel motifler 
eşliğinde doğuya has kılmayı başarmış. Bazen Hindistan’da, bazen çöl-
lerde,  bazen kervansaraylarda ve hanlarda bazen de İstanbul’dan uzak 
bir köyde geçen masallar, bu coğrafya okuruna çok tanıdık gelecek bir 
tınıya sahip.  Mevlana’dan esinlenerek fabllarını kaleme alan Durbaş, 
Ay’dan Korkan Fil’i adeta önem verdiği erdemlere ithaf etmiş. Modern 
hayatın koşturması ve düzenin çarkları arasında sıkça unutulsa da bu 
masallarda anlayış, mücadele, tevazu ve iyilik ön plana çıkıyor. Kaba 
kuvvete karşı aklın gücü vurgulanırken, ağır yükler altında ezilen ve 
bakıma girdiği padişah ahırındaki atlara özenen eşeğin, atların savaş-
tan döndükten sonraki hâlini görmesinde olduğu gibi tercihler eşliğin-
de ödenmesi gereken bedeller de okura sezdiriliyor. Boş vaatler yerine 
çalışma ve sorumluluk duygusuna vurgu yapan Durbaş, kurnazlık 
payesini, ormanlar kralı aslanı bile dize getiren tilki ve tavşan arasında 
pay ediyor. Kuyu içindeki kendi suretini düşmanı sanıp kuyunun içine 
atlayan aslan ya da devenin eyerini tuttu diye büyüklenen fare, tevazu 
ve kendini bilmenin kıymetini anımsatıyor hepimize. 

Bazen hayatı insana  
hayvanlar öğretir Yazan: Karin Karakaşlı
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Okunaklı puntosu, kâğıt kalitesi ve özenli baskısıyla 
da dikkat çeken Ay’dan Korkan Fil, insana doğa-
nın parçası olduğunu ve hayvanlardan, onlara fabl 
gereği yüklenen özelliklerden bağımsız olarak, çok 
şey öğrenilebileceğini gösteren bir kitap. Bunda hiç 
kuşkusuz şairliğin yanı sıra deneyimli bir gazeteci 
olan Refik Durbaş’ın biriktirdiği hayat deneyiminin 
de payı büyük. 
10 Şubat 1944’te Erzurum’un Pasinler ilçesi Sanamer 
köyünde doğan Durbaş, liseyi İzmir’de okuduk-
tan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ndeki öğrenimini 
bitirmeden ayrıldı. Yirmi yıl çalıştığı Cumhuriyet 
gazetesinden 1992’de emekli olan Refik Durbaş, 
edebiyata hikâye yazarak başladı, ardından şiire yö-
neldi. 1962-1964 arasında İzmir’de, başta M. Gündüz 
Badak olmak üzere arkadaşlarıyla Evrim dergisini 
çıkardı. 1967’de İstanbul’da 60 Kuşağı’nın dergisi 
olarak çıkan Alan 67’nin sahipliğini ve yazı işleri 
müdürlüğünü üstlendi; 1972-1974 yılları arasında 
Yeni a dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 
1989’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 
“Kapıkule’nin Vatansızları” röportajıyla yılın 
gazetecisi seçildi. İlk şiir kitabı Kuş Tufanı Ocak 
1971’de yayımlandı. Çırak Aranıyor kitabıyla 
1979’da Yeditepe Şiir Armağanı’nı, Nereye 
Uçar Gökyüzü ile 1983 Behçet Necatigil Şiir 
Ödülü’nü, Menzil ile 1993’te Halil Kocagöz 
Şiir Ödülü’nü, 2014’te PEN Şiir Ödülü’nü, 
2015’te Bağışla Ziyanımı ile Yunus Nadi Şiir 
Ödülü’nü aldı. Durbaş, 2011’de TÜYAP 16. 
İzmir Kitap Fuarı Onur Konuğu seçilmişti.
ARKADAŞLIK, BIRBIRINI KABULDÜR
Ay’dan Korkan Fil’de farklı türden hayvanların ve 
hayvanlarla insanların birbiriyle arkadaşlık deneme-
lerini de görüyoruz. Kimi zaman avcı ve ayı örneğin-
de olduğu gibi, her türlü gayrete rağmen doğal dürtü 
ve değişik yaradılışın sonuçlarına kurban giden 
arkadaşlıklar bazen de fare ile deve ya da fare ile 
kurbağa örneğinde olduğu gibi sonuna kadar  
giden bir bağa evrilebiliyor. Vefakâr eşekler,  

Dilin açıklığı ve akıcılığı
İçerik

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

kibirli aslanlar ve hiçbir şeyi unutmayan filler ma-
ceraları ile eğlendirirken genç okurları hayatta asıl 
önemli olan şeyler üzerine düşünmeye davet ediyor. 
Farklı masallarda aslan ve fil üzerinden sarsılmaz 
gibi gözüken, zorbalığa meyyal iktidarları eleştiren 
Refik Durbaş, yetişkinlere de günümüzün siyasi ve 
toplumsal koşulları içerisinde sarsılmaz gözüken kö-
tülüğün dayanışma ve zekâ ile nasıl alt edilebileceği-
ni hatırlatıyor. Ay’dan Korkan Fil bu yoğun içeriği ile 
eline alan herkese umut ve güç verecek.

Mayıs 2019 | 11 



ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I

D
in

oz
or

un
 A

ya
k 

Se
sl

er
i

El
if 

Yo
na

t T
oğ

ay
Re

si
m

le
ye

n:
 B

ur
cu

 Y
ılm

az
Tu

de
m

 Y
ay

ın
la

rı
, 5

6 
sa

yf
a

Çocukken okuduğum kitaplarda kusursuz, 
adeta kanatsız meleklere benzeyen karakterler, 
kibarlıktan kırılan çok akıllı çocuklar beni çok 
gererdi ve onlar kadar mükemmel olamadığım 
için kendimi kötü hissederdim.

“İçindeki çocuğa sarıl / Sana 
insanı anlatır,” demiş bir oza-
nımız. Çocukluğun, kirletilme-
miş çocukluğun, insanın en 
yüksek mertebesi olduğunu 
düşünüyorum. Algıların açık 
olduğu, öğrenilen her şeyin 
hayrete düşürdüğü, zamanın 
ve paranın henüz ele geçirme-
diği bir bilinç durumu sanki. 
Yetişkinlere garip gelebile-
cek küçük mutlulukların ya 
da önemsiz görünen endişe 

ve korkuların 
büyük etki bıra-
kabildiği bir ruh 
hâlidir belki de. 
Bunları söyleye-
rek bir genelle-
me yaptığımın 
farkındayım 
elbette. İnsan-
lar birbirine 
benzemediği 
gibi çocuklar da 
benzemiyor ama 
bunun yüzey-
sel bir farktan 
ibaret olduğunu 
yeni yeni fark 

Hiç büyümemiş gibi

Yazan: Sanem Erdem

ediyorum. Edebiyat, sanat, felsefe, psikoloji, bilim, 
tarih... İnsan her yerde insan işte, güçlü ve zayıf 
yanları değişkenlik gösteriyor sadece. Bunu görmek 
için çocuklara ya da çocukluğa bakmak iyi geliyor, 
çünkü yetişkinlik ve yetişkinler çok daha karmaşık 
ve yorucu oluyor bazen. 
Elif Yonat Toğay’ın, Dinozorun Ayak Sesleri adıyla 
bir araya getirdiği öykülerin, çocuklukla bağını 
koparmayan bir kalemden çıktığını belli oluyor. Saf, 
komik, abartılı, heyecanlı, korkak, kurnaz; bazen de 
bencil, kıskanç ve şımarık ama her daim eğlenceli 
ve kafa açıcı karakterlerin ağzından okuduğumuz 
maceralar, çocuk okurun kolayca benimseyebileceği, 
kusurları olan arkadaşlarla tanıştırıyor. Yetişkinlere 
de çocukluklarına dönüp artık normalleştirdikleri 
korkularla yüzleşme imkânı tanıyor.
Kitaptaki ilk öykü “Su Kaplumbağası Yeşili”, pek 
çok erkek çocuğunun ruhunda yaralar açmış sünnet 
deneyiminin söylenenlerle değil söylenmeyenler-
le aktarıldığı iyi bir kurguya sahip. Kurgudaki bu 
yaklaşım, kitabın devamındaki öykülerde de kendini 
gösteriyor. “Bernardo” öyküsündeki isimsiz kah-
ramanımız düşüncesizliği ve bencilliğiyle ortalığı 
birbirine kattığı hâlde annesi ona sebepsiz yere kızdı 
diye isyan ediyor, ama bunu komik ve sevimli bir 
şekilde yaparken yaşıtları olan okurlara da mizah 
yoluyla ayna tutuyor. 
“Düşün Taşın” öyküsü ise üç hafta sonra doğacak 
kardeşini uyarmak isteyen pek sorumlu bir abinin 
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mektubu. Biraz büyüyünce Tom Sawyer kadar uya-
nık olacağa benzeyen bu arkadaş, cici çocuklardan 
usanan okurlara nefes aldırıyor. “Kötü Haber” adlı 
öyküdeyse yetişkinlerin sürekli şahit oldukları ya 
da maruz kaldıkları şiddete karşı duyarsızlaşması, 
okuyup seyrettikleri her şeye dikkat eden anne 
babalarına rağmen kâbuslar gören çocuklar üzerin-
den ele alınmış. Bu öykü küçüklerden çok büyük-
lere hitap ediyor sanki. Fırtınadan ya da denizden 
korkan başka başka çocuklarla, hatta kıskanç bir 
kediyle bile tanışıp kaynaşıyoruz. Ancak son öykü-
nün beklenmedik finalini biraz sarsıcı bulduğumu 
da eklemem gerek.
Öykülerin yaratıcısı Elif Yonat Toğay, çeşitli 
edebiyat dergilerinde yayımlanan ve ödüller alan 
öykülerinden sonra, çocuk edebiyatında da eserler 
vermiş ve ödül kazanmış bir öykücümüz. Çocukla 
çocuk olmayı beceren ve onları anlayabilen bir 
yazar olduğu, kullandığı üsluptan ve öyküleri için 
seçtiği mükemmellikten uzak anti-kahramanlardan 
belli oluyor. Ders vermeksizin, parmakla göster-
meksizin, hatta tam tersini yaparak yazdıklarıyla 
değil yazmadıklarıyla kurduğu bu cin fikirli ve 
komik öyküleri yazarken kendisinin de eğlendiğini 
düşünmemek elde değil. 
Öykülere eşlik eden resimler Burcu Yılmaz’ın elin-
den çıkmış. Karışık teknikler kullanarak oluşturduğu 
kompozisyonlar ve öykülerin başında yer verilen 
çocuksu desenler kitabın ruhuna çok uygun düşmüş.
Kusurları olan karakterleri seviyorum. Çocukken 
okuduğum kitaplarda kusursuz, adeta kanatsız 
meleklere benzeyen karakterler, kibarlıktan kırılan 
çok akıllı çocuklar beni çok gererdi ve onlar kadar 
mükemmel olamadığım için kendimi kötü hisse-
derdim. Bazen çocuklar şiddetten etkilendiği kadar 
gerçekleştirmesi imkânsız beklentilerin de altında 
ezilebiliyor. Kendini kolayca belli eden korku ve 
şiddet öğelerine kıyasla duygusal baskı yaratan ifa-
deler ve karakterler satırlar arasına gizlendiği, hatta 
eğitim amacıyla teşvik edildiği için bunları tespit 
etmek bazen zor oluyor. Hiçbirimiz kusursuz değiliz, 
çocuklar niye öyle olsun ki?

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği



Biz Bir Aileyiz, hep yanı başında olacak kardeşini dört gözle bekleyen ya da zaten 
kardeşinin yanı başındaki yerini çoktan almış miniklere, anne babaların keyifle 
okuyacağı bir kitap.

Uzun yıllar sonra Miyazaki’nin o büyülü hikâyesi 
“Komşum Totoro”yu yeniden ve yine büyülenerek 
izledim. Claire Freedman’ın kaleme aldığı, Judi 
Abbot’un resimlediği Biz Bir Aileyiz isimli kitap-
la ilgili bir yazı yazmanın arifesinde, Satsuki ve 
Mei’in hikâyesine bir kez daha ortak olmak güzel 
bir tesadüftü. Birbirine kol kanat geren Satsuki 
ve küçük kız kardeşi Mei’e bir kez daha vurul-
dum. Anneleri, filmde ismi anılmayan bir hastalık 
yüzünden hastanede kalmak zorunda olduğu için, 
babalarıyla beraber taşrada bir eve taşınan bu iki 
kız, bir kardeşe sahip olmanın ve bir aile olmanın 
muhteşemliğini hatırlatıyor insana. Kayıp Köpek 
Üzüm, Bay Kurt Nasıl Vejetaryen Oldu, Canavar-
lar Don Sever gibi kitaplarla tanıdığımız Claire 

Freedman, bu 
yeni kitapta “kar-
deşler harikadır” 
diyor ve sahip 
olduğumuz en 
güzel şeyin aile 
olduğunu fısıldı-
yor kulağımıza. 
Laf aramızda, 
Abbot’un 
çizgileriyle 
can verdiği 
aslan, panda, 
kutup ayısı, 
fare, kurbağa, 
kedi, köpek gibi 

sevimli hayvanların kardeşleriyle ilişkileri, tıpkı 
biz insanlarınkine benziyor! Öyle ki bir sürü komik 
şeyler yaparak birbirlerini güldürüyorlar, havuzda 
dev dalgalar çıkarıp eğleniyorlar, birbirlerini taklit 
edip duruyorlar, çilekli sütlerini paylaşıp birlikte 
höpürdetiyorlar. Daima birbirlerinin yanında olup 
tıpkı çilekli sütü paylaştıkları gibi üzüntülerini de 
paylaşıyorlar. Pastanın ucunu kimin tırtıkladığını 
asla ispiyonlamıyor ve birbirlerini koruyorlar. Birlikte 
harika oyunlar oynuyor ve birbirlerine yeni şeyler 
öğretiyorlar. Hatta iki kişilik o dev kadrolarıyla anne-
baba için şahane gösteriler bile hazırlıyorlar. Elbette 
her zaman süt liman da değildir hayat. Zaman zaman 
kavga da eder kardeşler. Ama küslük uzun sürmez, 
çabucak barışırlar. Freedman her ne kadar “oyuncak 
kavgası yapmak yerine, oyuncakları değiş tokuş 
ederler,” demiş olsa da kimi zaman oyuncak kavgası 
da yaparlar elbette. İşte böyle küçük kıskançlıklar ve 
didişmeler de kardeş olmanın cilveleridir. 
Ve kardeşler “iyi günümüzde, kötü günümüzde, 
yağmur yağsa da, güneş açsa da, evde hiç kurabiye 
kalmasa da, daima yanı başımızdadırlar.” Biz Bir 
Aileyiz, hep yanı başında olacak kardeşini dört gözle 
bekleyen ya da zaten kardeşinin yanı başındaki 
yerini çoktan almış miniklere, anne babaların keyifle 
okuyacağı bir kitap.   

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü 
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Claire Freedman 
& Judi Abbot

Her sayfası

İşte annem, babam ve kardeşlerim.
Biz kocaman bir aileyiz!

Kardeşler harikadır! İyi günümüzde, kötü günümüzde, 
yağmur yağsa da, güneş açsa da, evde hiç kurabiye kalmasa da, 

daima yanı başımızdadırlar.

Kardeş sevgisini 
anlatan, şirin mi şirin 
bir hikâye...

İşte sahip olduğumuz en güzel şey: AİLE!
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Göknur Birincioğlu’ndan 
gökyüzünü kalbinde taşıyan 

üç ayrı hikâye! 

Rüzgârın 
fısıltısına 

kulak vererek 
kendi sesini 

bulmaya çalışan 
Kamelya’nın 

macerası Deniz 
Üçbaşaran’ın 

masalsı 
çizimleriyle…

Maria 
Brzozowska’nın 
resimlediği kuşları 
hapsetmek 
istemeyen dev bir 
kafesin hikâyesinde 
kanatlanacaksınız.

Hatiye Garip’in 
çizimiyle 
kalbindeki kapıyı 
sol anahtarıyla 
açabilen 
Pen Altı’nın 
macerasını 
okumaya ve 
yıldızlarla 
arkadaş olmaya 
hazır mısınız?

10 Mayıs’ta 

raflarda!

               Resimleyen: Maria Brzozowska

Özgürlüğünü 
Arayan Kafes

Göknur Birincioğlu
Gökyüzünde Buluşan Öyküler  

Gökyüzü, “öykü” sözcüğünü kalbinde taşır. Gökyüzünde 

Buluşan Öyküler de gökyüzünü kalbinde taşıyan üç ayrı 

hikâyeden oluşuyor. Etrafında ukuleleler çalınan kuleler, 

yıldızlarla arkadaş olan sol anahtarları ve özgürlüğe kanat 

açan bir kafes, bu hikâyelerle göklerde buluşuyor.

Özgürlüğünü Arayan Kafes’te kuşları kendine hapsetmek 

istemeyen dev bir kafesin hikâyesini anlatıyor. Sonunda 

yolu, Libretto adını verdiği cennetkuşu çiçeği ile kesişen 

bu kafes ile siz de göklerde kanat açmaya hazır mısınız?
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               Resimleyen: Deniz Üçbaşaran
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Kuleler, 
Ukuleleler

Göknur Birincioğlu
Gökyüzünde Buluşan Öyküler  

Gökyüzü, “öykü” sözcüğünü kalbinde taşır. 

Gökyüzünde Buluşan Öyküler de gökyüzünü 

kalbinde taşıyan üç ayrı hikâyeden oluşuyor. 

Etrafında ukuleleler çalınan kuleler, yıldızlarla 

arkadaş olan sol anahtarları ve özgürlüğe kanat 

açan bir kafes, bu hikâyelerle göklerde buluşuyor.

Kuleler, Ukuleleler’de hiç konuşamayan ama 

her şeyi duyan Rüzgârın Prensesi Kamelya ile 

tanışacaksınız. Etrafında ukuleleler çalınan 

kulelerle gökyüzüne tırmanmaya ve rüzgârın 

fısıltısına kulak vererek kendi sesini bulan 

Kamelya ile bir evvel zaman masalında arkadaş 

olmaya hazır mısınız?
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               Resimleyen: Hatiye Garip

Kalbimin 
Sol Anahtarı

Göknur Birincioğlu
Gökyüzünde Buluşan Öyküler  

K
albim

in
 Sol A

n
ah

tarı    Göknur Birincioğlu

Gökyüzü, “öykü” sözcüğünü kalbinde taşır. Gökyüzünde 

Buluşan Öyküler de gökyüzünü kalbinde taşıyan üç ayrı 

hikâyeden oluşuyor. Etrafında ukuleleler çalınan kuleler, 

yıldızlarla arkadaş olan sol anahtarları ve özgürlüğe kanat 

açan bir kafes, bu hikâyelerle göklerde buluşuyor.

Kalbimin Sol Anahtarı’nda yaşam sevinci bitip tükenmek 

bilmeyen bir tükenmezkalemle tanışacaksınız. Pen Altı 

adındaki bu kalemin ucunda, uçsuz bucaksız bir dünya ve 

gökyüzünde parlayan ışıl ışıl anahtarlar var. Kalbindeki 

kapalı kapıyı sol anahtarıyla açabilen bu kalemin, kaleme 

aldıklarını okumaya ve yıldızlarla arkadaş olmaya hazır 

mısınız?
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Evan’ın bir kutu pastel boyası vardı.  
Fakat bir anda, kahverengi boya ÇIT!  
diye orta yerinden kırıldı. 

Bana göre, çocukların en imrenilesi, en şahane 
özelliklerinden biri, çeşitli olumsuz durumları 
olumluya cevirebilme yetenekleri. Bazen bunun 
tersi de olabiliyor elbette ama yazının konusu bu 
değil…
Evan da birçok çocuk gibi “ÇIT” diye karşısı-
na dikiliveren, “görece olumsuz” bir durumu, 
hop diye olumluya çeviriveriyor. Bir kutu pastel 
boyanın başına gelenlerle, kahramanımız yaratı-
cılığının sınırlarında gezinmeye başlıyor. Kırılmış 
bir kahverengi boyanın nesi güzel olabilir ki? Ah 
tabii ya bu durumda kırık ama iki tane kahverengi 
boyası oldu Evan’ın. Bu “sihirli” olayı hayranlıkla 

karşılayan Evan, 
o andan itibaren 
kırılan diğer 
boyalarıyla 
harikalar yarat-
maya başladı. 
Desenler çizdi, 
renkleri karıştır-
dı, parmağıyla 
boyaları ezdi 
ve kâğıtlar 
üzerinde ren-
gârenk, muaz-
zam dünyalar 
yarattı. İşte bir 
çocuktan, yani 

doğuştan sanatçı genç bir ruhtan beklediğimiz tam 
olarak buydu. 
Çocukların yaratıcılığı, istediklerini elde etmek için 
sonuna kadar direnmeleri, başka bir deyişle azimleri 
ve pek çok farklı durumdan beklenmedik sonuçla-
ra ulaşmaları biz yetişkinlerde hayranlık uyandırır. 
ÇIT!, bu hayranlık uyandıran çocuksu hâllerin birine 
odaklanıyor ve kısacık metniyle çok şey anlatıyor. Bu 
da sürpriz olmuyor, çünkü çizimler çok güzel, çok 
güçlü ve etkileyici. Kanadalı yazar Hazel Hutchins’in 
metnine eşlik eden bu şahane çizimler, ödüllü Sırp 
çizer ve karikatürist Dušan Petričić’e ait. 
Bir ebeveynin, çocuk odasına girdiğinde karşılaştığı 
bu tabloyu hayal edelim: Her yer boyanmış… Etrafta 
parçalanmış, kırılmış hatta üzerine basılmak sure-
tiyle ezilmiş boyalar var. Silinmesi zor, yok edilmesi 
belki de imkânsız izler… Birilerinin hayal kırıklığı 
yaşadığı o incecik çizginin sınırlarında, minik biri-
lerinin de hayalleri yeşeriyor. Dilerim lekeleri nasıl 
çıkaracağımıza değil, çocuklarımızın yaratıcılığının 
nerelere kadar uzanacağına dertleniriz. Yine dilerim 
ki bu kitabı 4 yaş ve üzeri çocuklar ebeveynleriyle 
en az bir kere okur, üzerine konuşur, boyar, boyaları 
kırar ve parçalarlar.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

ÇIT!
Hazel Hutchins

Resimleyen: Dušan Petričić
Türkçeleştiren: Nil Gün

Kuraldışı Yayınları, 32 sayfa

ÇIT! diye kırılır mı  
hemen hayaller?ilk
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Gökyüzümüzdü Okyanus, insan merkezli ideolojilere, türcü dünya 
düzenine ve korkularımızla büyüttüğümüz “öteki” kavramına 
indirilmiş incelikli bir darbe.
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Bir “ŞEYTAN” yaratmak

Yazan: Deniz Poyraz

“Bizler mağruruzdur: okyanusun mağrur canlıları. Okyanusa hükmederiz, onu fethe-
deriz, önümüzden çekilmeyen ya da dediğimizi yapmayan hiçbir varlık yoktur. Okya-
nus en yüce olandır; yaşadığın, yarıştığın ve avlandığın tüm o üç boyutun tamamıdır. 

Biz onun karanlıklarını aydınlattık, balıklarını idareli kullandık. 
Gökyüzümüzden dökülen dağların doruklarından, muazzam şehir-
ler kurduk. Okyanus biziz.”
Gökyüzümüzdü Okyanus, Herman Melville’in ölümsüz eseri Moby 
Dick’in evrenine tersinden bakan, epik bir hikâye. Moby Dick’in 
yayımlanmasından yaklaşık yüz yetmiş sene sonra, bu sefer bir 
balinanın gözünden bakıyoruz engin sulara. Okyanus gökyüzü, 
atmosferse uçurum burada. Güneş dipte doğuyor balinalara göre, 
dağlar uçuruma uzanıyor. Bu sadece bir bakış açısı meselesi mi? 
Değil elbette. Bu hikâye, insan merkezli ideolojilere, türcü dünya 
düzenine ve korkularımızla büyüttüğümüz “öteki” kavramına 
indirilmiş incelikli bir darbe.
Romanın yazarı Patrick Ness, 2011 yılında İngiltere’nin en saygın 
çocuk edebiyatı ödüllerinden olan Carnegie Madalyası’nı kazan-
mış. Üstelik aynı ödülü 2012 yılında Canavarın Çağrısı kitabıyla 
bir kez daha alarak, bu madalyayı üst üste iki kere kazanan ikinci 
yazar olma unvanına sahip olmuş. 2018 yılında yayımlanan Gök-
yüzümüzdü Okyanus romanı ise tüm bu başarının tesadüf olmadı-
ğını ispatlar nitelikle.
Nice okyanusların, nice derinlerin ve uçurumların en büyük, en 
amansız balinası Aleksandra, gerçekliği tartışmalı bir deniz efsa-



nesinin, “şeytanın ta kendisi” 
denen Toby Wick’in peşinde. 
Wick, düzinelerce balinanın ka-
tili. Bu yüzden yok edilmeli, her 
balinanın yüreğine korku salan 
Wick efsanesi sona ermeli.
Hikâyenin anlatıcısı  
Bathsheba, Kaptan Aleksand-
ra’nın taburunda bir balina-sa-
vaşçı. Bir insan avcısı. Wick, bir 
zamanlar annesini yok etmiş, 
hem de gözlerinin önünde. 
Fakat Bathsheba biliyor ki bu 
acı yalnız kendisine ait değil. 
Doğrudan ya da dolaylı olarak 
her balina bundan etkilenmiş. 
Bathsheba’nın kalbi kırık. O 
kalp, derinlerde yatan ve görün-
mese de etrafındaki okyanusu 
fokurdatan bir volkan ağzı gibi 
gizli bedeninde.
Toby Wick denen balina katili, 
Bathsheba için bir efsane değil; 
annesini öldüren geminin 
kaptanı sadece. Annesi öl-
dürülürken, Bathsheba’nın 
gözleri herhangi bir şeytana 
rastlamamış; tek gördüğü bir 
insan. İnsanlar efsane değildir. 
Balina efsanelerinin ardındaki 
gerçek aslında şudur: Bütün 
insanlar Toby Wick’tir ve insan 
dediğin varlık dururken, kimin 
şeytana ihtiyacı vardır ki? Fakat 
şunu da bilmektedir Bathshe-
ba: “Eğer şeytanla savaşırsan, 
şeytan olup çıkarsın.” Balinalar-
la insanlar arasındaki avların 
nasıl binlerce yıldır devam 
ettiğini, bu sayede iki ayrı top-
lum birbirine yaklaşıp birlikte 
büyürken, savaşın iki tarafını 
da farklı farklı buluşlara nasıl ittiğini; bir bakıma 
hayatın diyalektiğini aklından çıkarmaz Bathsheba, 
her daim şüphecidir. 
Yine de tüm balinalar gibi o da insanlardan nefret 
etmektedir ve buna tek sebep de annesinin öldürül-

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

mesi değildir: insanların kanlı 
cinayetleri, ihtiyaçtan değil de 
zevk aldıklarını gösteren baş-
tan savma ve savruk hasatları… 
“Sözde, denizlerin hâkimiydi 
hepsi; oysa tek yapabildikle-
ri uçurumun dibine yapışıp 
kalmak ve o ücra köşeden bizim 
ihtişamlı sürülerimizi ve şehir-
lerimizi tehdit etmekti.”
Bir gece, karanlık tıpkı bir 
ahtapot mürekkebi gibi okya-
nusun içine sızdığında, Toby 
Wick gelecek. Bathsheba, 
annesinin ölümünden sonra 
onu bir kere daha görecek. Cel-
lat ile kurban, doğa ile insan, 
geçmiş ile bugün bir kez daha 
ve sonuncu kere karşı karşıya 
gelecek. İşte kehanet de tam 
burada gerçekleşip can bula-
cak. Bu noktada unutulmaması 
gereken bir şey var ki bali-
nalar da en az insanlar kadar 
özgür ve acımasız. Sıcak kanlı 
damarlarını dolduran oksijen 
ve beyinlerine kan pompala-
yan kalpleri; balinaları tüm 
okyanusun hâkimi yapmakta.
Gökyüzümüzdü Okyanus, he-
yecan dozu yüksek sahneleriy-
le, imgelem gücümüzü özgür 
kılan çizimleriyle usta işi bir 
edebiyat ürünü olmuş. Kafa-
mızdaki “şeytanlarla” yüz-
leşmemiz için de bir anahtar 
kitap. O vakit, sözü Bathshe-
ba’nın şu cümlesiyle bitirmek 
yerinde olacak: “Şeytanı hayal 
edersen, şeytanı yaratırsın.”
İyi okumalar…
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“Güneş, fırtınalar, yıldızlar… Her biri bir şey öğretir.”1

Çoğu zaman, büyükanneler ve 
büyükbabalarla gerçek anlamda 
tanışmak güçtür. İsimleri bile, 
ailedeki diğer herkese göre daha 
geç öğrenilir. Soy ağacındaki 
konumları, birçok hitaba ve mis-
yona uygun bir biçimde şekillen-
miştir. Ağacın dalları uzadıkça, 
biz onlardan uzaklaşırız. Zorluk-
ları bir kenara bırakıp gerçekten 
kim olduklarını öğrenmenin 
yolu ise bir dizi karşılaşmadan 
ve ortaklaşmadan geçer. Yeni 
Zelandalı yazar Joy Cowley’in 
Külüstür isimli eseri, 11 yaşında-

ki William ile 
ergenlik döne-
minin görkemli 
zamanlarındaki 
Melissa’nın, 
büyükanne ve 
büyükbabala-
rıyla esaslı bir 
şekilde tanışma-
larının hikâyesi-
ni anlatıyor. 
Will (William) 
ve Lissy (Melis-
sa), 60’lı yılların 
çiçek çocuk-
larından olan 
büyükanne ve 
büyükbabalarıy-

“Külüstür” bir tatil,  
esaslı bir tanışma Yazan: Hüner Aydın

la tatil yapmaları gerektiğini duyunca dehşete kapı-
lıyorlar. Çünkü bu ihtiyarlar; yavaş, ağır işiten, asabi, 
zorunluluktan görüşülen insanlar olmak dışında onlar 
için pek bir şey ifade etmiyor. Üstelik bu tatil şehir 
yaşamının gündeliğinden oldukça uzak. İhtiyarların 
yazlığının “ilkel” koşulları, “modern yaşamın” yanında 
kesinlikle cezbedici değil. Tüm bu olumsuzlukları, 
tatilin sonunda kendileri için bir ödül olduğunu 
öğrenince görmezden geliyor ve “ücretli torunlar” 
olarak yazlığa gitmeyi kabul ediyorlar. Bu, ilk bakışta, 
Will ve Lissy için iç açıcı bir serüvene benzemiyor. 
William’ın tabiriyle “hiçliğe en yakın yere” doğru 
yola çıkıyorlar. Alışılmamış yoksunluklara odaklan-
dığınızda “hiçliğe en yakın yer”ler, kaygıyı tepeden 
tırnağa hissettirmekte ustadır. Kaygıyı azar azar 
işleyen ustalık, Melissa’ya “işe yaramaz bir Survivor 
programında” olduklarını hissettiriyor. Cowley’in hem 
Melissa hem de William’ın gözünden hissedilenleri 
ve yaşananları anlatıyor olması, iki kardeşin kişilikleri 
ve yaşantılarını ele alış hâlleri hakkında incelikli bir 
anlatıcılığın seyrinde olmamızı sağlıyor. Bir zamanla-
rın genç hippileri olan büyükanne ve büyükbaba, oda-
ğı yokluk olarak bellemediğimizde devasa bir varlığı 
temsil ediyorlar: 80 küsur yıl, bilgelik, 60’ların barışçıl 
eylemleri, müzik, babanın çocukluğu, tanıklık… Bu 
“işe yaramaz Survivor programı”nın, her yeni yaşantı 
gibi bir öğrenme sürecini doğurduğuysa aşikar: “İl-
kel” yaşamın ayrıntıları, doğanın bildikleri, zorluklarla 
baş etmek, koşullara uyum sağlamak, büyükanne ve 
büyükbabayla tanışmak… 
Büyükbabanın “Sanırım bu tatil sizin için biraz külüs-
tür!” tespitiyle kelimelerin mecaz anlamda kullanıla-
bileceğini öğreniyor William. Yaşına uygun olmayan 
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işlerin sorumluluğunu almaktan keyif aldığını ya da 
bacağa değen ısırgan otu için “yakınlarda bir ecza-
ne yoksa yapılacak en iyi şey”in kuzukulağı bulmak 
olduğunu da öğreniyor. Melissa, çörek yapmayı, 
büyükannesine benzediğini, gitar çalmak istediğini, 
yaşama veda etmeye yaklaşmanın törenselliğini ve 
gündelik modern rutinler olmadan da yaşanacağını 
keşfediyor. Evin dışındaki tuvaletten, sıçanlardan, 
farelerden, denizde köpek balığı olma ihtimalinden, 
elektriksizlikten korkuyorlar ve korkuyu öğreniyorlar. 
Önceleri alışılagelmiş yaşayışlarının güvenli olduğu-
na sıkı sıkıya inanıyorlar. Bir süre sonra, alışılmamış 
ve beklenmedik olanla karşılaşma kaygısı, güvenli 
olanın tanışmak ve uyum sağlamak olduğunu öğ-
retiyor onlara. Aslına bakacak olursak Lissy ve Will, 
sorumluluk alma eylemini öğreniyor. Kendi duygu-
larının, düşüncelerinin, yaşantılarının, büyükanne ve 
büyükbabayla ortaklaştıkları “ilkel” yaşam koşulları-
nın, yaşam alanlarında ortaklaşmanın sorumluluğu-
nu almayı öğreniyorlar. Mutlak doğrularının ve bu 
doğruların yanlışlanabileceğinin; öğreneceklerinin ve 
öğrendiklerinin yaşamdaki karşılığını bulmanın so-
rumluluğunu alıyorlar. Ücretli torunluktan kendilerini 
azat edip yalnızca “torun” olmanın, kalıp yargılarının 
ve değişimin sorumluluğunu alıyorlar. 
Melissa, “Hayatım boyunca rafta duran, ama hiç 
bilmediğim çok ilginç bir kitabı keşfetmiş gibi hissedi-
yordum,” diyerek yaşanan değişimin duru bir tasvi-
rini yapıyor. Külüstür bir tatil, hakikatli tanışmaların 
hikâyesini oluşturuyor. Melissa ve William, yalnızca 
büyükbaba ve büyükanneyle değil, kendileriyle ve 
birbirleriyle de sahici bir zeminde karşılaşıyorlar.
“Yeni Zelanda Çocuk ve Gençlik Romanı” ile “Lianza 
Esther Glen Çocuk Romanı” ödüllerine layık görülen 
Külüstür, Joy Cowley’in titiz kalemiyle okuru satır 
aralarına yerleştiriyor. Örneğin büyükanne, manuka 
ağacının üstüne oturduğunda biz de yerleştiğimiz 
satır arasından çıkıp büyükannenin yanına doğru 
yöneliyoruz. Ceren Özcan’ın özenli çevirisi ve Uyur-
gezer Kitap etiketiyle çıkan Külüstür, satır aralarında 
karşılaşmanın ve tanışmanın keyfini yaşatıyor.
1  Dünya Denen Koca Okul, Gianni Rodari

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

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

Çocuk edebiyatımızın önemli yazarlarından 
Şiirsel Taş ile eserleri pek çok ülkede 

yayımlanan ödüllü illüstratör Akın Düzakın, 
öyküsü ve resimleriyle hafızalarda yer 
edecek bir kitap için bir araya geldi. 

Büyük Sevbeni okurları dört mevsim  
doğa döngüsü, yemyeşil ormanların 

çoğalma serüveni gibi konular 
üzerine düşündürüyor.

ve5

44 sayfa, Resimli Öykü
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Toplumların, kendilerini kurtaracak bir kahraman arayışıyla alay 
eden bir masal bu. Gördüklerine değil, bir bez parçasında yazana 
inanan insanların, bir sümsüğü baş tacı etmeleri de o günlerden 
bu yana çok şey değişmediğinin kanıtı adeta…

İçinde bulunduğumuz yıl, Ermeni edebiyatının önemli isim-
lerinden Hovhannes Tumanyan’ın 150. doğum yıl dönümü. 
Sadece şair ve yazar olarak değil, eylem adamı kimliğiyle de 
öne çıkan Tumanyan’ı, daha önce Yaşamak İstiyorum isimli 
eseri ile İyi Kitap sayfalarına1 konuk etmiştik. Bu kez elimizde, 
Arden Yayınları tarafından yayımlanan bir halk masalı uyarla-
ması var: Aslan Yürekli Nazar.
Aslan Yürekli Nazar ya da orijinal adıyla Cesur Nazar,  farklı 
toplumlar arasındaki ortak kültürel mirasa ve yaşayışa dair 
önemli bir örnek. Tumanyan’ın eserine, bir Ermeni halk masa-
lını başlangıç olarak seçtiği biliniyor. Öte yandan bu masal, 
başka dillerde anlatılan bazı başka masallarla aynı kurguya 
sahip: Tembel ve korkak bir adam; onun bu hâlinden şikâyetçi 
olan karısı; korkak adamın, abartı ve yanlış yönlendirme ile in-
sanların gözünde cesur bir kahramana dönüşmesi; şans ya da 
kurnazlık ile alt edilen düşmanlar; en sonunda gelen zenginlik 
ve mutluluk… 

1   İyi Kitap Sayı 83 (Nisan 2016), sayfa 30, Sahaf Dükkânı

Nazar, bir vuruşta  
binlercesini paralar!

Yazan: Safter Korkmaz
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Kitabın sonuna eklenen bilgi notunda da bahse-
dildiği gibi Gürcü, Azeri, Çeçen, Avar, Tatar dille-
rinde ve Rusçada, masalın farklı versiyonları var. 
Bunların “Nazar Pehlivan”, “Ağa Nazar”, “Nezna”, 
“Cesur Nezna” gibi birbirine yakın isimler taşı-
ması da dikkati çeken başka bir unsur. Coğrafi 
yakınlığın ötesinde, örneğin Grimm Kardeşlerin 
“Cesur Terzi” masalında da aynı anlatının başka 
bir versiyonu ile karşılaşmak şaşırtıcı. Anado-
lu’dan halk masallarına göz attığımızda ise nere-
deyse aynı kurguya sahip “Korkak Ali” masalı ile 
karşılaşırız.
Halk masallarının kökenlerine ve bu örnekte 
olduğu gibi, farklı dillerde aynı masalların varlı-
ğına açıklama getirmeye çalışan üç farklı görüş 
var: Hint-Avrupa dil ailesi ekseninde tüm masal-
ların aynı mitolojik kökenden geldiğini öne süren 
tarih öncesi-mitolojik görüş; masalların tama-
mının Hindistan kökenli olduğuna ve buradan 
yayıldığına dair Hindoloji görüşü ve aynı kültür 
seviyesinde, benzer yaşayış ve gelenekleri olan 
toplumlarda benzer masalların birbirinden ba-
ğımsız oluştuğunu savunan antropolojik görüş.
Bu görüşlerden hangisi geçerli olursa olsun, 
bizim için önemli olan, dünyanın farklı köşele-
rinde farklı diller konuşan toplumların, ortak bir 
kültürel mirasın etrafında birleşebildiği gerçeği. 
Birbirini “düşman” gören toplumların, aslında 
birbirine ne kadar yakın olduğunu gözlemlemek 
şaşırtıcı olduğu kadar öğretici de.
Yaşadığı coğrafyadaki halkların barışı ve özgür-
lüğü için ömrünce uğraş veren Tumanyan’ın, pek 
çok Kafkas toplumunu ortak kesen bu masalı, 
kitabına dayanak seçmesi elbette rastlantı değil. 
Üstelik Tumanyan, sadece bu masalı değil, yirmi-
ye yakın halk masalını derleyerek, bahsettiğimiz 
kültürel mirasın bugünlere taşınmasında önemli 
rol oynamıştır.
“SÜMSÜK NAZAR”
Emine Bora’nın eğlenceli çizimleriyle süslediği 
kitabımızın konusuna gelince; kahramanımız 
Nazar, korkak mı korkak bir adam. Üstelik tembel 
de… Çevresindekiler ona “Sümsük Nazar” diyor-
lar. Karısı da bu sümsükten çok şikâyetçi elbette. 

Çizimlerin ifade gücü 
Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

O kadar ki masalın başında onu eve almayıp 
sokakta bırakacak kadar tepkili. Dışarıda gece-
lemek zorunda kalan Nazar, kendisini rahatsız 
eden birkaç sineği tek vuruşta öldürünce, mace-
ranın fitili ateşlenir. Bu becerisini dünya âleme 
göstermek, cesaretini kanıtlamak isteyen Nazar, 
köy papazından kahramanlığını anlatan bir nişa-
ne ister. İşin eğlencesinde olan papaz, bir bez par-
çasına “Yenilmez kahraman aslan yürekli Nazar 
bir vuruşta binlercesini paralar” yazar ve kahra-
manımıza verir. Hayatındaki en önemli başarıyı 
papaza da onaylatmanın heyecanıyla köyünden 
kopup yollara düşen Nazar; okuyanın inandığı ve 
taşıyanı bir savaş kahramanına dönüştüren bez 
parçasının ve şansının yardımıyla pek çok badire 
atlatır. Sonunda da bir ülkeye kral olmayı başarır. 
Anlatı, örneklerine sıkça rastladığımız “korkak 
kahraman” hikâyelerinden biri. Tezatlığa dayalı 
mizahi bir hikâye olan Aslan Yürekli Nazar,  pro-
pagandanın kitleler üzerindeki etkisi üzerine bir 
metin olarak okunabilir. Toplumların kendilerini 
kurtaracak kahraman arayışıyla alay eden bir 
masal bu. Gördüklerine değil, bir bez parçasında 
yazana inanan insanların, bir sümsüğü baş tacı 
etmeleri de o günlerden bu yana çok şey değiş-
mediğinin kanıtı adeta…
Başta Nazi iktidarı olmak üzere, dünya tarihi ben-
zeri kara propaganda örnekleriyle dolu. Ekonomik 
ve sosyal sıkıntılar içindeki insanların, tek bir 
adamın kurtarıcılığına inanmaları günümüzün 
en acı gerçeklerinden biri hâlâ… Bu noktada As-
lan Yürekli Nazar’ı okurken gülmek ve üzülmek 
arasında gidip geldiğimi itiraf etmeliyim. Kitabın 
sonunda da “Ne cesareti, ne aklı, ne yeteneği… 
Bunlar boş şeyler… İnsanda ŞANS olması lazım, 
ŞANS! Şansın mı var, merak etme işin yürür!” diye-
rek dalgasını geçen Nazar’ı görüp, asıl sümsüğün 
Nazar mı yoksa ona inanan insanlar mı olduğunu 
sormadan edemiyorum.
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Edebiyatta kedinin apayrı bir yeri var. Çocuk kitaplarında da sık 
rastlıyoruz bu ilham veren yaratığa. Kedi dediğin sokakta, evde 
ya da öyküde öyle süs gibi bir kenarda durmaz. Kişilik sahibi 
olduğunu hemen hissettirir. Kimseyi takmaz, kendini açıklamaya 
kalkmaz, burnunun dikine gider… Bu hâliyle de gizemlidir, merak 
uyandırır. Öylesine ki satırlar arasında dolanırken bile rol 
çalmakta ustadır. Gerçi buna çoğunlukla gerek kalmaz. Birçok 
yazar, bir kediye yakışanın başkahramanlık olduğunu zaten bilir.

Çağdaş İngiliz çocuk edebiyatının usta kalemlerinden Philippa Pe-
arce de bunlardan biri. 1920 doğumlu yazar, Cambridge’de edebiyat 
ve tarih eğitiminin ardından 2006’daki ölümüne dek, bugün modern 
çocuk edebiyatının klasiklerinden sayılan, hemen hepsi ödüle değer 
görülen birçok eser kaleme aldı.
Bunlardan Tonton Hanım’ın Kedisi, İngiltere’de ilk defa 1961’de 
basıldı ve adı üstünde bir kediyle sahibini konu ediyor: 
Tonton Hanım, Londra’nın yüksek binalarından birinde yaşayan 
yaşlı bir kadındır. Yıllardır balon satarak geçimini zar zor sağla-
maktadır. Ama hâlinden memnundur, ne de olsa yalnızlığını can 
dostu kedi Kömür’le paylaşmaktadır. İşte bu Kömür, günün birinde 
evden kaçar. Tonton Hanım olup bitene anlam veremez. Üzüntüden 
ve kedisi için endişelenmekten yemekten içmekten kesilir. Oysa 
Kömür’ün pekâlâ kendine göre bir nedeni vardır. Hem Tonton Ha-
nım’ın hem balıkçıların işlerini kötü etkileyen hava şartları nedeniy-
le haftalardır boğazından taze balık geçmemiştir. Yağmur yüzünden 
çatıya çıkamamak onu bunaltmış, en sevdiği yemeği yiyememek 
içinde koca bir öfkenin birikmesine neden olmuştur. O kadar ki her 

Tonton bir teyze, genç bir 
balıkçı ve bildiğimiz kedi

Yazan: Suzan Geridönmez
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şeyden Tonton Hanım’ı sorumlu tutmaya başlamış-
tır. Sonunda da canına tak etmiştir…
Kedi, risk alıp mutluluğunun peşine düşerken Ton-
ton Hanım, hayatına bıraktığı yerden ama eksilerek 
devam eder. İçine attığı üzüntü onu yiyip bitirdiği 
için, bir gün şiddetli bir rüzgâr artık hiç de tonton 
olmayan kadını balonlarıyla beraber alıp götürür. 
Bulutların içinden geçerken iliklerine dek ıslanıp 
perişan olan Tonton Hanım, bulutların üstüne çık-
tıkça yavaş yavaş ısınıp toparlanmaya, ardından da 
tuhaf bir hayat sevinciyle dolmaya başlar. Bir yandan 
sağ salim aşağı inmenin yollarını düşünür; bu son 
yolculuğu bile olsa hiç değilse bacaklarıyla Lond-
ra’nın fabrika kulelerinden birine çarpmamak için 
stratejiler geliştirir. Öte yandan bulutlar üzerinde 
hoplamanın, uzun zamandır ilk defa denizi görme-
nin, güneş tarafından okşanmanın keyfini çıkarır. 
Çocuksu bir neşeyle o buluttan bu buluta atlarken 
birden tökezler. Ama şansı yaver gider. Son hız aşağı 
düşerken bir elindeki balonları kaçırsa da öteki 
elinde tuttuğu şemsiye paraşüt gibi açılır. Sonunda 
da denizin ortasına, bir balıkçı kayığının yanı başına 
yumuşak bir iniş gerçekleştirir. Genç balıkçı onu 
kurtarıp kayığına çeker. Tonton Hanım kayıkta biri 
daha olduğunu fark etmekte gecikmediği gibi, sırtı 
dönük oturanı, kayıp kedisini görür görmez tanır. 
Bu kuşkusuz bir mucizedir. Ama okuru asıl şaşırtan 

Öykünün Özgünlüğü 
Çevirinin Niteliği 

Editörlük 
Kapak Tasarımı 

Baskı ve Kâğıt Kalitesi 

hikâyenin bundan sonra gelişen sonudur. Kömür de 
Tonton Hanım’ı tanır tanımasına. Dahası var gü-
cüyle mırlayarak onu ne kadar özlediğini belli eder. 
Kedi kendini okşatırken balıkçı da Tonton Hanım’a, 
Kömür’ün evden kaçtıktan sonra yaşadığı güçlükleri, 
katlandığı acıları anlatır.
Çocuk kitaplarında, hele de 60’lı yılların başında ya-
zılmışlarsa, mutlu sonlara alışığız. Bu kitap da mutlu 
bitiyor. Ama bilindik mutlu sonlardan çok farklı bir 
ufuğa yelken açıyor. Neyse ki kedi, bildiğimiz kedi 
işte! Alışılmadık sonun sorumlusu da o. Çünkü ne 
pişmanlık göstermeye tenezzül ediyor ne de kavuş-
tuğu sahibiyle birlikte eski küçük dünyasına geri 
dönüyor. Hayır, yaşamını kökten değiştiren, daha 
doğrusu vazgeçilmemesi gereken, tadına varılacak 
daha nice şey olduğunu keşfeden Tonton Hanım 
oluyor. Genç balıkçının yanına taşınma kararının ar-
kasında, kedinin tercihine (canlı balık yemek) saygı 
ve onu mutlu görme isteği de vardır, muhtemel. Ama 
aslında kendi mutluluğunun peşinden gidiyor. Risk 
almak gerektiğini kediden öğrenmiştir, bulutların üs-
tüne çıkmak ise ona hayattan pekâlâ daha fazla şey 
talep edebileceğini hatırlatmıştır.  Deniz kenarında 
balon satmanın keyfi bile bambaşkadır…
Sembolik anlamlar üzerinden okunduğunda (me-
sela düğün pastasına benzeyen bulut ve ardından 
gelen genç balıkçı) yazıldığı yıllara göre zamanının 
epey ilerisinde olan eser, bugünden ve toplumsal 
cinsiyet üzerinden okunduğunda sıkıntılı mesajlar 
da (mesela Tonton Hanım’ın balıkçının ev işlerini 
üstlenmesi, balıkçıyı böyle razı etmesi) barındırı-
yor. Ancak bunlar, bu büyülü eserin altmış yıldır 
özgünlüğünü korumasını engellemiyor, değerini 
eksiltmiyor. 
Keşke Türkçe çevirisi de kitabın hak ettiği niteliği 
yakalasaydı. Ne yazık ki “avazı çıkana kadar mırla-
yan” kediler, aynı anda hem “sayamayacağınız kadar 
fazla” hem “bir sürü” olan baca külahları ve belki 
daha özenli bir editörlükle düzeltilebilecek daha pek 
çok kulak tırmalayan ifade, okurun hikâyenin gerçek 
tadına varmasını en hafif ifadeyle güçleştiriyor.
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Yağmur Adam ve En Güzel Dans’ta Özge Bahar Sunar, yağmuru, dünyevi iklim 
gerçeklerine değinmek yerine duygusal bir yaklaşım izleyerek ele alıyor.

İnsanlıkla yağmur arasındaki aşk-nefret ilişkisi, 
galiba doğaya hükmetmeye çalışma gafletine 
düşüşümüzle başlıyor. Ama “yazcılar-kışçılar” 
kavgası çıkartmak ya da sevdiğimiz hava durum-
larından karakter tahlili yaparak, güneş ve bulut 
üzerinden ayrışmayı başarmak nereye dayanıyor, 
onu bilemiyorum. Oysa hepimiz çimenlere yalı-
nayak basmaya, üstüne uzanıp kitap okumaya ya 
da upuzun pikniklere bayılıyoruz. Aynı zamanda, 
yağmur yağdı mı kendimize bir kahve koyup, 
pencerenin kenarında kitap okuma hayaline de 
kapılabiliyor, toprak kokusuyla yüreğimizi hafif-
letebiliyoruz. Hepimiz, sonunda güneşin açaca-

ğını bildiğimiz 
için yağmuru, 
peşinden yağmur 
yağabileceği için 
güneşi seviyoruz. 
Peki, ya bir gün 
yağmur yağmak-
tan vazgeçse ne 
olur?
Özge Bahar 
Sunar’ın yazdığı, 
Uğur Altun’un 
resimlediği Yağ-
mur Adam ve En 
Güzel Dans, bu 
soruya, hepimi-
zin aklına gelen 
dünyevi sonuçla-
rın çok ötesinde, 

bambaşka bir yanıt veriyor. Bu yanıt, kitabın öyküsü-
nü oluşturuyor. 
İnsanların parklara hücum ettiği, bisiklete binip 
çimenlere yayıldığı, güneşli güzel bir gün, aniden 
bastıran bir yağmurla sulara karışıyor. Herkesin öyle 
keyfi kaçıyor ki yağmurun müsebbibi Yağmur Adam, 
sebep olduğu tatsızlığa çok bozuluyor. Yağmuru 
kesip yeryüzüne iniyor ve bir daha yağmamaya 
karar veriyor. Yağmursuz günler boyunca sıcaklar 
bunaltıcı olmaya, yemyeşil çimenler sararmaya 
başlıyor. Yağmur Adam ise verdiği karardan emin, 
gökyüzüne dönmeye hiç niyeti yok. Ta ki kulakları 
pek de iyi işitmeyen ve dans etmeyi çok seven küçük 
bir kız çocuğu yanına gelene kadar. Bu küçük kızın 
yağmurla arasındaki bağ, hepimizinkinden farklı; 
kuvvetli. Öyle ki ancak onun tutkusu Yağmur Adam’ı 
gökyüzüne geri dönmeye ve yeniden yağmaya ikna 
edebilir. 
Özge Bahar Sunar’ın, yağmuru, dünyevi iklim ger-
çeklerine değinmek yerine duygusal bir yaklaşım 
izleyerek ele alışı, hem yüreklere dokunan bir hikâye 
anlatıyor hem de farklı pencerelerden bakma fırsatı 
yaratıyor. Bu arada Redhouse Kidz, kitabın kapağı-
na yazar ve çizer olarak ayrı ayrı belirtmeye gerek 
görmeden sadece Sunar ile Altun’un isimlerini ya-
zarak bir çocuk kitabını yazar ile çizerin aynı oranda 
yarattığını kabullenmiş bir yayınevi olarak bir alkışı 
hak ediyor.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Yağmur Adam ve En Güzel Dans
Özge Bahar Sunar’ın

Resimleyen: Uğur Altun
Redhouse Kidz Yayınları, 32 sayfa

Yağmur bir gün yağmaktan  
vazgeçerse ne olur?ilk

 o
ku

ma
 K

ITA
PL

IG
I

Yazan: E. Nida Dinçtürk
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Sımsıkı kucaklaşmaların ve öpücüklerin çocuğu Willi’yi tanıdıkça, yazarın, doğrudan 
oğlunun hayatına yaslanan bu sıcacık, sahici anlatısından etkilenmemek mümkün değil.
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Willi’nin gezegenini 
tanımaya var mısınız?

Yazan: Özlem Toprak

Önyargıların kıskacından kurtulmak, aslında küçük yaşta başlayan bir müca-
dele. Çocuk edebiyatının önemi ve değeri de tam bu noktada başlıyor. Elimiz-
de bu amaca hizmet eden, çok farklı bir kitap var. Birte Müller’in yazdığı ve 
resimlediği Gezegen Willi, özel çocukların dünyayla karşılaşmaları hakkında 
düşündürücü mesajlar içeriyor. 
Down sendromlu bir çocuğun annesi olan illüstratör, yazar Birte Müller, bu ki-
tapta bizi “başka bir gezegenden gelen” Willi ile tanıştırıyor. Müller, sayfalara 
yayılan ve adeta çocuk elinden çıkmış izlenimi veren renkli çizimleri; Wil-
li’nin hayatından anekdotlar şeklinde yazılmış yalın üsluplu küçük metinlerle 
eşleştirmiş. Erich Fried’den “Belki hayat daha kolay olurdu,/sana rastlama-
saydım eğer/Benim hayatım olmazdı sadece,” alıntısıyla başlayan kitap; “Willi 
dünyaya geliyor”, “Willi hastalanıyor”, “Willi yemek yemeyi öğreniyor” gibi 
farklı başlıklar altında, kahramanımızın doğumundan gelişimine bütün mace-
ralarına okuru dahil ediyor. Bu şekilde “gezegen”inden dünyaya yolculuk eden 
Willi’nin karşılaştığı zorlukları, geçirdiği hastalıkları, sevdiği ve hoşlanmadı-
ğı şeyleri, büyüme serüvenini doğrudan onun bakış açısından görüyoruz. 

SEVMEK, TANIMAK VE ANLAMAKTIR
Bisküviyi, her çeşit aracı, gürültülü müziği, hayvanları, onu 
olduğu hâliyle kabul eden kız kardeşini, arabasına binmesine, 
direksiyonu çevirmesine ve radyoyu açmasına izin veren dedesi-
ni çok seven Willi’yi anlatırken Müller, karşılaştıkları zorlukları 
mizahi dilden ödün vermeden çok samimi bir şekilde kurgu-
lamış. Şu alıntılar yazarın yaratıcı yaklaşımını ortaya koyar 
nitelikte: “Willi’nin gezegeninde insanlar, aralarında hiç konuş-
madan anlaşabiliyor. Bu çok pratik, böylece kimsenin farklı farklı 
diller öğrenmesine gerek kalmıyor. Orada, karşındakinin içinden 
geçeni anlaması için ona bakman, elini tutman, gülmen ya da ağ-
laman yeter. Ne yazık ki dünyamızda yaşayanlar bu konuda pek 
de başarılı değil… Willi’nin gezegeninde yemek yemek gerekmiyor. 
İnsanlar her zaman kendiliğinden tok ve halinden hoşnut. Bu yüz-
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den Willi yemek yemeyi 
öğrenmekte epey zor-
landı… Willi’nin geldiği 
gezegende hastalık nedir 
bilinmiyor. Hayal edin 
hele: Kimse karın ağrısı 
çekmiyor, ne öksüren var 
ne ateşlenen, hastaneye 
de kaldırılmıyor hiç kim-
se. Bu yüzden Willi’nin, 
dünyamızdaki tüm şu 
hain bakteri ve virüslere 
karşı bağışıklığı yok. 
Küçük kalbi de bizimki 
kadar hızlı bir dünyaya 
uygun yapılmadı. Bütün 
bunlar Willi’nin bebekken 
çok ama çok hasta olma-
sına yol açtı. Korkunç bir 
zamandı. Willi neredeyse 
dünyamıza daha fazla 
dayanamayıp roketine 
binecek, gezegenine geri 
dönecekti. İyi ki bunu 
yapmadı, çünkü anne-
siyle babası için bundan 
kötüsü olamazdı!”
2013 yılında Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne 
aday olan, farkındalık oluşturmaya sağladığı sanat-
sal katkı nedeniyle okul çağı çocuklarıyla buluş-
turulması için 20 bin Euro’luk desteğe layık görü-
len Gezegen Willi, özel bir çocuğun evrenini, hiç 
didaktizme başvurmadan, çok yaratıcı, bir o kadar 
da eğlenceli bir yolla açıklamayı başarıyor.
1973’te Hamburg’ta doğan Birte Müller, Almanya’da 
çocuk kitabı illüstrasyonu, Meksiko’da da resim 
eğitimi gördü. Tezini Bolivya’nın küçük bir dağ 
köyünde yazan ve tüm dünyada çocuklarla yaptığı 
sanat ve edebiyat atölyeleriyle tanınan Müller’in 
resimli kitapları yirmiden fazla dile çevrildi. 
ÖZEL BIR ÇOCUKTAN ÖĞRENMEK
Sımsıkı kucaklaşmaların ve öpücüklerin çocuğu 
Willi’yi tanıdıkça, yazarın, doğrudan oğlunun 
hayatına yaslanan bu sıcacık, sahici anlatısından 
etkilenmemek mümkün değil. Birte Müller, kitaba 
ruhunu veren bu bakış açısını bir söyleşide şöyle 

Çizimlerin ifade gücü 
Anlatımın akıcılığı ve açıklığı 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

anlatmış: “Willi’nin yanı başımda öylece yürüdü-
ğü görülmemiştir. Buysa beni, o kadar da önemli 
olmayan binlerce başka meseleden ve her şeyi aynı 
anda yapma çabasından kurtarıyor. Onun sayesinde 
asli şeylere yoğunlaşmayı ve yarında yaşamamayı 
öğrendim. Willi güldüğünde, burada ve şimdi güler. 
Ben de onunla birlikte gülerim.”
“Normal” kavramını temelinden sorgulamaya davet 
eden bu kitabı, çocuklar kadar yetişkinler de oku-
malı. Çünkü Willi’nin hepimize öğreteceği harika 
şeyler var. Ve bu ders dünyayı daha saf ve güzel 
kılacak özelliğe sahip. Yeter ki görelim ve emek 
verelim. Kocaman yürekli Willi, gezegenini göster-
mek için bizi bekliyor olacak.
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“Suyu çoktan kurumuş bir çeşme,

Surları, burçları yıkık dökük bir kale,

Neler neler anlatacak bize.

Dere tepe efsane...”

Şehİr  
efsanelerİ

Yazan: Ezgi Berk

Bir şehre gidince dikkatinizi çeken ilk şey nedir? Göğe uzanan, sayısız katları olan 
binalar mı? Yoksa uçsuz bucaksız yeşillikler mi, ufuk çizgisinde bulutlarla buluşan? 
Belki isminin nereden geldiğini merak ediyorsunuz ya da kim bilir yüzyıllar boyun-
ca şehirde yaşayan insanların adımlarını takip etme arzusu duyuyorsunuzdur. Ama 

değişmeyen bir merak vardır her zaman, o şehrin efsaneleridir ilk akla 
gelen. Şehrin girişinde, ister otobüsle gidin ister trenle, birisi bize o şeh-
rin kuruluşunu ya da önemli bir coğrafi özelliğini vurgulayan bir efsane 
anlatsa kim kulak kabartmaz, dinlemez ki onu? Muriel Rukeyser’in dedi-
ği gibi “Evren atomlardan değil, hikâyelerden oluşur.” Anadolu ise kadim 
kültürel geleneği sayesinde âdeta efsanelerden oluşmuş bir coğrafya. 
İşte yazar Koray Avcı Çakman, Anadolu’daki yirmi altı şehrin efsane-
lerini derlemiş Dere Tepe Efsane kitabında. Bazı şehirlerde iki efsaneyi 
birbiriyle harmanlamış, sanki gezip gördüğü yerlerin hikâye anlatıcı-
larından dinlediği yüzlerce belki binlerce efsaneyi ayıklamış. Alışık 
olduğumuz, dinlediğimiz şehir efsanelerinden farklı olarak o şehrin pek 
de bilinmeyen yönlerine dair efsaneler de yer alıyor sayfalarda. Üstelik 
bu efsaneleri şiirsel anlatımıyla yeniden yazmış. Bir sayfada Uludağ’ın 
eteklerinde, diğerinde Konya Ovası’nda buluyorsunuz kendinizi. Şehir 
şehir Anadolu’yu geziyorsunuz sanki. Belki önce yaşadığınız şehirden 
başlarsınız okumaya, belki de çocukluğunuz geçtiği şehiri arar gözleri-
niz içindekiler sayfasında. 
Örneğin, İstanbul’un efsane çiçeği laleyi anlatan efsane şöyle başlıyor: 

30 | iyikitap



“Yedi tepeli şehir,
Sayalım bu tepeleri bir bir:
Topkapı Sarayı Tepesi,
Çemberlitaş Tepesi,
Beyazıt Tepesi,
Fatih Tepesi,
Yavuz Selim Tepesi,
Edirnekapı Tepesi,
Kocamustafapaşa Tepesi,
Gezmekle biter mi hepsi!”
“Peki, lale nerede?” diye soruyor olabilirsiniz, hatırla-
talım: Efsaneler uzun uzadıya girişleriyle, insanı iyice 
meraklandırıp hikâyeye odaklanmalarını sağlamak 
için türlü çeşit numara yapmalarıyla meşhurdur. 
İstanbul’un Lale efsanesi de uzun uzun İstanbul’u 
anlattıktan sonra ilk lalenin nasıl ortaya çıktığını 
anlatıyor bize:
“Gök gürlemiş beklenmedik bir anda,
Yıldırım düşmüş bir yaprağa.
Alev alan yaprak laleye dönüşmüş,
Anlatmış duyan duymayana.
Efsane bu ya,
Böyle oluşmuş ilk lale.”

Efsaneler, her şeyi mümkün kılan 
anlatılardır. Aklıma gelmeyen bin-
bir türlü olay dönüp dolaşıp bek-
lenmedik bir taşın, gölün, kalenin, 
hatta aşkın oluşumuna evrilebilir. 
Bu kitapta cennet Bursa’yı, Sapan-
ca Gölü’yle meşhur Sakarya’yı, 
macunuyla tanınan Manisa’yı, 
telkâri işçiliğinin başkenti Mar-
din’i, güller şehri Isparta’yı ve daha 
nice Anadolu şehrini bulacaksınız. 
Olmayanı olduran, imkânsızı ba-
şaran birbirinden ilginç efsaneler 
gönlünüzü şenlendirecek. Kim 
bilir, belki de yazarın oyuncu dili 
size kendi şehrinizin bilinmeyen 
bir özelliğinden efsane kurgulatır? 
O efsane günden güne, dilden dile, 
yıllar içinde yayılır yayılır…

Dilin açıklığı ve akıcılığı
İçerik

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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Bir ejderha gibi kocaman bir örümceğin “saldırısına” uğrayan  
J. R. R. Tolkien, kiraladığı tekne batınca küçük bir kara 
parçasında mahsur kalan Jules Verne, kendisine hayali bir 
grup arkadaş uyduran Agatha Christie…
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Her şeyin 
başladığı 
zamanlar

Yazan: Ceyhan Usanmaz

Tuhaf bir çikolata üreticisinin, onun benzersiz çikolata yapım sürecinin ve 
formülü çalmaya çalışan rakiplerinin hikâyesi... Hiç de yabancı gelmedi değil 
mi! 1964 tarihli, bu fazlaca fantezi ürünü hikâyenin, ünlü İngiliz yazar Roald 

Dahl’ın Charlie’nin Çikolata Fabrikası roma-
nının, kuşaklar boyunca hâlâ bu kadar çok 
seviliyor olmasının sırrı ne olabilir sizce? 
“Roald on üç yaşındayken, annesi onu Repton 
isminde yatılı bir okula yolladı. Burası, acımasız 
müdürün en ufak bir yaramazlıkta ağır cezalar 
verdiği korkunç bir yerdi. Ama tek bir özellik 
her şeyi katlanılabilir kılıyordu: Okul, Cadburry 
adlı şeker firmasının gizli şeker tadım mer-
keziydi. (...) Birkaç ayda bir çikolata üreticisi, 
Roald ve sınıf arkadaşlarına folyoya sarılmış 
on iki çikolatanın olduğu gri bir koli gönderirdi. 
Çikolataların hepsi de birbirinden farklı olurdu. 
Roald’ın görevi her bir çikolatayı tadıp sıfırdan 
ona kadar not vermekti.” Daha önceki okuluna 
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giderken de mutlaka yol üstündeki şekerci dükkâ-
nına uğramayı huy edinmiş Roald Dahl için, bu 
çikolata tadım zamanları harika bir deneyim olmalı. 
Üstelik, bu deneyimini yalnızca kendi damak zevki 
için değil, “büyüdüğünde” bizleri büyüleyen bir 
hikâye yazmak için kullanması daha da harika!
David Stabler’ın Türkçede yeni yayımlanan Çocuk 
Yazarlar kitabını okuyunca, yalnızca Roald Dahl’ın 
değil, 15 ünlü yazarın da çocukluklarına bir göz 
atma fırsatı yakalıyoruz; bir anlamda, o çok sevdi-
ğimiz hikâyelerin kökenine, her şeyin başladığı za-
manlara geri dönüyoruz. Bir ejderha gibi kocaman 
bir örümceğin “saldırısına” uğrayan J. R. R. Tolkien, 
kiraladığı tekne batınca küçük bir kara parçasında 
mahsur kalan Jules Verne, kendisine hayali bir 
grup arkadaş uyduran Agatha Christie bu isimler-
den yalnızca birkaçı... 
Farklı farklı deneyimler, anılar yaşamış çocukluk-
larında yazarlar ama hemen hemen hepsinin ortak 
noktası, bir şekilde kitaplarla/hikâyelerle olan 
bağlantıları. Mesela okulda yaşadıklarını öğrenin-
ce, zorbalarla mücadele eden Hermione karakterini 
yaratmasına şaşırmadığımız J. K. Rowling’e, daha 
o yaşlardayken her gün kitap okurmuş anne ve 
babası. Sherman Alexie’nin babasının uykusuzluk 
problemi olması üzücü tabii ama bu sayede birbir-
lerine hikâye okumak için bol bol vakit bulmuşlar. 
Yalnızca okuyarak da değil hatta, örneğin karanlık 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
İletisinin çağdaşlığı

Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

yaradılışı ve tuhaf davranışları her zaman fark edi-
len Edgar Allan Poe, ateş başında hayalet hikâyeleri 
dinleyerek büyümüş. Diğer bir deyişle, yazar olma-
dan önce aslında hepsi birer iyi okurmuş, meraklı 
dinleyicilermiş...
Peki Türkiye’den yazarların çocukluklarının nasıl 
geçtiğini merak etmiyor muyuz? Elbette. Bu mera-
kımızı gidermek için de 2014 yılında yayımlanan 
Altın Ülke: Çocukluk isimli kitaba başvurabiliriz: 
“Ayşegül Çelik, Berat Alanyalı, Doğan Yarıcı, ‘Emine’ 
Sevgi Özdamar, Faruk Duman, Filiz Özdem, Gürsel 
Korat, Güven Turan, Haydar Ergülen, İnan Çetin, 
Mine Söğüt, Murat Yalçın, Nursel Duruel, Semra 
Topal ve Yekta Kopan’ın çocukluklarını anlattığı bu 
kitapta metinlere eşlik eden 144 fotoğraf da yer alı-
yor. Filiz Özdem’in hazırladığı ve aslında her yaştan 
okura seslenen bu kitaptaki otobiyografik metinler 
sadece bir ‘çocukluk arkeolojisi’ yapmakla kalmıyor; 
ayrıca, bir dönemin sosyolojik panoramasını sundu-
ğu gibi, ‘bir çocuk olarak yazarın portresi’ni de açığa 
çıkarıyor.” Ancak şu sıralar Altın Ülke: Çocukluk 
kitabına ulaşmak maalesef pek kolay değil, belki sa-
haflarda bulunabilir. Ama sesimizi yeterince duyu-
rabilirsek, bu kitabın yeni bir baskısının yapılması 
için yetkilileri harekete geçirebiliriz! Üstelik belki 
de kitap güncellenerek, yani yeni isimler eklenerek 
yeniden yayımlanır... Buradan öneride bulunabilir 
miyiz; siz Türkiye’den hangi yazarların çocuklukla-
rını merak ediyorsunuz mesela?
Yalnızca yazarların değil, diğer alanlarda başarılı 
olmuş isimlerin çocuklukları da her zaman için 
merak konusudur. David Stabler’ın Lionel Messi, 
Yao Ming, Tiger Woods gibi futboldan basketbola, 
tenisten golfe farklı branşlardan ünlü sporcuların 

çocukluklarını ele aldığı Çocuk Sporcular kitabı 
da Çocuk Yazarlar kitabı ile birlikte eşzamanlı 
olarak yayımlandı Türkçede. Ayrıca, Stabler’ın 
“çocuk biliminsanları” ile “çocuk sanatçılar” 
gibi kitaplarının olduğunu da hatırlatalım; 
umarız, kısa süre içerisinde onları da Türkçe-
de okuma imkânına kavuşuruz.
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“Başka türlü bir eğitim anlayışının mümkün” 
olduğunu gösteren kişinin, cadı şapkası ve eski gece 
elbiseleriyle dolaşıp çakıl taşıyla konuşan, tuhaf biri 
olarak resmedilmesi “eğlenceli” olsa da “ancak böyle 
olabilirdi zaten,” diye mi düşünmeli genç okurlar?

Galiba 7-8 yaşlarındaydım. Mahallemizin, eski filmler gösteren, küçük, 
yazlık sinemasında, okul arkadaşlarımla birlikte izlediğim ve son-
radan orijinal adının “Mary Poppins” olduğunu öğrendiğim “Sihirli 
Dadı”nın acayip dünyası karşısında büyülendiğimi hatırlıyorum. 
Gökten şemsiyeyle inen, çantasından katlanır yatak dahil türlü acayip 
şey çıkaran, sihir becerileriyle tüm aileye mutluluk ve eğlence getiren 
esrarengiz mürebbiyeye hayran kalmış; hayatımda ilk kez, sadece 
onun gibi bir dadım olsun diye zengin olmayı dilemiştim. 
Çok sonraları filmin Pamela Travers’in, fantastik çocuk edebiyatının 
klasikleşmiş örnekleri arasında yer alan kitap serisine dayandığını 
öğrendim. Artık çocuk değildim. Ne kadar sihirli ve eğlenceli olursa 
olsun dadılar ilgi alanımın dışına çıkmış, yerine yüzyılın başında 
kadın bir oyuncu, gazeteci ve yazar olmanın sancılarıyla boğuşan 
Travers girmişti. 

Öğretmenim, canım benim...

Yazan: Alev Karakartal
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Şimdi, yıllar sonra bütün bu anıları çağıran bir kitap 
var elimde: Yeni Öğretmen. Kanadalı yazar Domi-
nique Demers’in çok popüler, tıpkı Mary Poppins 
gibi filmlere konu olmuş, çok satan “Bayan Charlot-
te’un Maceraları” serisinin ilk kitabı. Can Yayınları, 
birer ay arayla Yeni Öğretmen’i ve dizinin ikinci 
kitabı Gizemli Kütüphaneci’yi Türkiyeli çocukların 
ilgisine sunmuş. 
Dokuz yaşında bir kız çocuğunun gözünden anlatı-
lan hikâye, öğretmenlerinin doğum iznine çıkması 
üzerine, yeni öğretmenlerini bekleyen bir ilkokul 
sınıfında başlıyor: “Öğretmenlerin çoğu hızlı yürür. 
Hep aceleleri vardır. Ayakkabıların topuklarından 
çıkan tak! tuk! tak! tuk! sesleri koridorlarda yankıla-
nır. Fakat o sabah durum farklıydı. Yeni öğretmenimiz 
her şeyi ağırdan alıyordu. İki üç tıp tıp sesi duyduk, o 
kadar. Yeni öğretmenimiz acele etmek şöyle dursun, 
koridorda sallana sallana yürüyordu sanki” 
Bu cümleler hikâyenin çocuk kahramanları kadar, 
okuru da “değişik” biriyle karşılaşmaya hazırlıyor. 
Adının Bayan Charlotte olduğunu bile sayfalar sonra 
öğreneceğimiz yeni öğretmen, hakikaten de farklı. 
Bir kere yaşlı ve sırık fasulyesi gibi. Kurdeleler ve 
dantellerle bezeli, eski moda, solmuş bir gece elbi-
sesi giyiyor. Kafasında, tepesi yuvarlak, geniş, cadı 
şapkalarına benzeyen bir şapka; ayaklarında diğer 
öğretmenler gibi yüksek topuklu, minik ayakkabılar 
değil, kalın tabanlı yürüyüş botları var. Yetmiyormuş 
gibi şapkasının içinde sakladığı, adı Gertrude olan 
bir çakıl taşıyla konuşuyor. Asıl başkalığı ise eğitim 
öğretim anlayışında. Sayfalar boyunca onu eteklerine 
beline toplayıp öğrencileriyle futbol oynarken, ma-
tematik, yabancı dil ve gramer derslerini yaratıcı ve 
eğlenceli yöntemlerle işlerken, öğrencilerinin hayal 
gücünü parlatıp en iyi oldukları alanı ortaya çıkarır-
ken, anlattığı hikâyelerle öğrencilerinin hayatlarını 
değiştirirken izliyoruz. Elbette beklendiği üzere okul 
yöneticilerinin ve velilerin “başka türlü” olana karşı 
şüpheciliği ve huzursuzluğuna karşı, kendisinin pek 
değilse de öğrencilerinin mücadelesini de...        
Eğitim-öğretim faaliyeti, dünyanın bütün ülkelerinin 
ve yöneticilerinin kafa yorduğu, nesilleri ve geleceği 
belirleyen bir mesele. Kuzey ülkeleri, özellikle de 
Finlandiya’nın özgürlükçü ya da diyelim Güney Ko-
re’nin yaratıcılığı cesaretlendiren yaklaşımları tüm 
dünya tarafından biraz da imrenmeyle izlenirken, ço-
cuk kitaplarının hakim olan sisteme uyumu gözeten 

Dilinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

anlayışa eleştirel yaklaşımda bulunması da doğal ve 
gerekli elbette. Ancak Yeni Öğretmen ve benzer kur-
guya sahip hikâyeler buna ne kadar hizmet ediyor, 
orası hayli kuşkulu. Serinin hemen tümünde olayla-
rın “gizemli, egzantrik hatta uygunsuz ve uyumsuz” 
bir kadının bir kasabada belirivermesiyle başlaması, 
alışılmışın dışında, sistem dışı olana yönelik “uzaylı” 
tanımlamaları, altını çize çize “farklı” oluşuna yapı-
lan vurgunun altan alta bir “anormalliği” simgele-
mesi önemli bir sorun misal. “Başka türlü bir eğitim 
anlayışının mümkün” olduğunu gösteren kişinin, 
cadı şapkası ve eski gece elbiseleriyle dolaşıp çakıl 
taşıyla konuşan, tuhaf, üstelik “illegal” biri olarak res-
medilmesi “eğlenceli” olsa da “ancak böyle olabilirdi 
zaten,” diye mi düşünmeli genç okurlar?  
Olanın dışında, onu değiştire-
bilecek birinin norm içi ve alı-
şıldık oluşu, hikâyenin üzerine 
serpilmiş peri tozuna halel mi 
getirir? Galiba öyle. 
Demers çok ödüllü, sadece on-
larca kitabı değil, onlardan uyar-
lanan filmlerin senaryolarını da 
yazan, radyo ve tv programları 
yapan, doktora sahibi biri. Popü-
ler ve çok satan kitaplar yazma-
nın bütün inceliklerine hakim 
olduğunu söylemek abes olmaz. 
Keşke, hâlâ üretiyorken sırada-
nın içinde saklı “kahramanlığı-
na” da gözü takılsa. Zira başka 
bir dünya tasavvuru, ayrıksı ve 
“kafadan çatlak” gibi görünen 
kişilerin uhdesinde olmaktan 
ziyade olağanın gücüyle mü-
semma, ihtimal o da bilir. Yine 
de çevresindeki çocuklara iyi 
yazılmış, iyi çizilmiş, iyi çev-
rilmiş küçük bir kitap hediye 
etmek isteyenlerin elini tutma-
yalım. Değişiklik, iyidir. 
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Morrigan Crow, Zifirî Gece’de doğduğu için lanetli. Etrafta 
gerçekleşen her türlü kötülükten sorumlu tutuluyor, hatta bu 
yüzden ailesi tarafından da hiç sevilmiyor.

Sosyal medyanın yeni bir mecra olarak aramıza katılmasının 
ardından, şöyle distopik bir gelişme oldu -aslında hep aramızdaydı 
da iyiden iyiye ayyuka çıktı: Neyi ne kadar iyi yaptığınızın hiçbir 
önemi bulunmuyor, önemli olan sesinizin ne kadar yüksek çıktığı. 
Yeterince bağırırsanız insanlara vaat ettiklerinizi gerçekleştirmeni-
ze pek de gerek yok. Banker Bilo gibi davranmanız yeterli, kimse de 
çıkıp sizden hesap sormakla uğraşmıyor. Hesap sormak, eleştirmek 
insanoğlunun kültüründen silinip gitti; var olanı olduğu gibi kabul 
ediyoruz, sindirimimiz fena hâlde kuvvetli. Öyle ki, artık eskinin 
aranan özelliği mütevazılık gereksiz bir ayrıntı olup çıktı. Hayır, 
yeni dünya düzeninde, işinizin devamlılığını sağlamak için reklamı-
nızı yapmak zorundasınız, alçakgönüllü ruhların toprağı bol olsun. 
Jessica Townsend’in “Nevermoor” serisinin ilk kitabı kısa bir süre 
önce Türkçe olarak yayımlandı. Seri orijinal dilinde öyle bir şaşaaya 
sahip oldu ki daha raflara çıkmadan film hakları satıldı. Dolayısıyla 
Türkçe baskısındaki künye sayfasından önce sıralanan ve kitabın 
çeşitli kurumlar tarafından ne kadar harika bulunduğunu belirten 
liste de beni şaşırtmadı. Evet, okuru çekmek için ön ya da arka 
kapağın kullanılması son derece alışık olduğumuz bir düzenleme 

Ortaya  
karışık

Yazan: Olcay Mağden Ünal
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ama yazarın özgeçmişi, yayınevinin emektarları ve 
kitabın kendisinden önce reklamla karşılaşmak? 
İşte karşınızda yeni dünya düzeni. Bazen bana New 
York’taki koca koca reklam panolarını almışlar da 
üzerimize bir tül misali sermişler gibi geliyor. Altın-
dan görebildiğimiz ne güneş ne de bir ağaç, aldığı-
mız nefes başkasının soluğundan çıkıyor. 
Kitabın ana karakteri, Çakalkale şansölyesi Corvus 
Crow’un yakında on birinci doğum gününü kutla-
yacak kızı Morrigan Crow. Kendisi Zifirî Gece’de 
doğduğu için lanetli. Etrafta gerçekleşen her türlü 
kötülükten sorumlu tutuluyor, hatta bu yüzden ailesi 
tarafından da hiç sevilmiyor. Zaten doğum günü 
geldiğinde de diğer tüm lanetli çocuklar gibi, ölmesi 
bekleniyor. Ancak vakit geldiğinde Jüpiter North 
adında, tuhaf kılıklı bir adam çıkagelip Morrigan’ı 
ölümün pençesinden kurtararak gizli şehir Ne-
vermoor’a götürüyor. Morrigan, kaçak girdiği bu 
şehirde kalmak için Wunderous Cemiyeti’ne gir-
mek zorunda ve bunun için de bir sürü zorlu sınavı 
geride bırakmalı. Üstelik onu, diğer çocuklardan 
daha önemli kılan bir maharetinin de olması gereki-
yor ki, Morrigan bunun ne olduğunu son ana kadar 
bilmiyor. Morrigan, kendisini sınavlara hazırlaya-
cak hamisi Jüpiter North ile birlikte North’a ait bir 
otelde kalmaya başlıyor ve burada sıra dışı varlık-
larla karşılaşıyor: Konuşan, aksi ve de dev bir kedi, 
cüce bir vampir, içinde kalan kişiye göre kendini 
değiştiren bir oda, Anka kuşu misali ölüp yeniden 
doğan bir avize ve daha niceleri. Ancak her şeyden 
öte, Morrigan burada daha önce hiç sahip olmadığı 
kavramlarla tanışıyor: dostluk ve aile. Kendisi gibi 
Wunderous Cemiyeti’nin sınavlarına hazırlanan ve 
bir ejderha binicisi olan Hawthorne ile birlikte birbi-
rinden heyecanlı ve de ürkütücü maceraya atılıyorlar 
ve kendilerini kimsenin adını bile duymak isteme-
diği yaratık Wundersmith’in hikâyesinin ortasında 
buluveriyorlar.   
The Observer’ın kitapla ilgili yorumu şu şekilde: 
“Harry Potter tutkunları, bu kitapta sevecek bir sürü 
şey bulacak, ama Nevermoor kendine has bir albeni-
ye sahip.” Bir Harry Potter tutkunu olarak 370 sayfa 
boyunca o albeniyi aradım ama üzülerek belirtmem 
gerekir ki sonuçta elimde sadece sevdiğim birçok 
kitabın karışımıyla meydana getirilmiş bir çorba bul-
dum. İnsanlar domates, mercimek ya da tarhana çor-
basını sevebilirler, ama bunları karıştırırsanız ortaya 

Çevirinin akıcılığı ve açıklığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Redaksiyonun titizliği

bulamaçtan başka bir şey çıkmaz. Bunca sayfada kar-
şıma kitabın adını da işin içine katarsak şunlar çıktı: 
Edgar Ellen Poe’nun The Raven şiiri, J. K. Rowling’in 
“Harry Potter” serisi (yardımcı karakter Hawthor-
ne, dâhi Weasley kardeşlerin karışımı gibi), P. L. 
Travers’ın “Mary Poppins” serisi, Philip Pullman’ın 
“Karanlık Cevher” serisi, Suzanne Collins’in “Açlık 
Oyunları” serisi vs. Bir yerden sonra metne o gözle 
bakmayı bıraktım ve belki orada bir cevher vardır 
diye kurguya yöneldim. Ancak o tarafta da dahiyane 
bir fikirle karşılaşmadığım gibi absürt gelen birçok 
zayıf nokta buldum. Örneğin karakterlerin hiçbiri 
insanın zihninde tam olarak canlanmıyor, Morrigan 
karakterinin güçlü herhangi bir yanı yok, bu sebeple 
Harry Potter benzetmesini de yersiz buldum; cemi-
yetin düzenlediği sınavlarda karşılaşılan zorluklar 
bir anda çözülüveriyor ve kötü karakter öylece 
Morrigan’ın peşini bırakıyor. Bürümcük denilen ve 
şemsiyeyle yol alınan dolaşım hattının mantığı son 
derece tutarsız; Nevermoore nasıl bir yer, herkesin 
sihir yeteneği var mı, konuşan kedi Alice’i hatırlat-
maktan öte bir işe yarıyor mu bilinmiyor. Fantastik 
edebiyatta dikkat edilmesi gereken en önemli şey, 
dünyayı yaratmaktır. Dolayısıyla bu kitap, bataklığın 
üstüne inşa edilmiş, şatafatlı bir gökdeleni andırıyor. 
Son olarak Türkçe baskıyla ilgili birkaç kelime 
etmek gerekirse: Wundersmith ve Wunder’ın öylece 
bırakılması okurun hikâyeye girişini zorlaştırıyor, 
tabii kitabın asıl yayıneviyle yapılan sözleşmeyi 
bilmediğimden bu konuda fazla ahkâm kesmek 
istemiyorum, belki de Wunder kelimesini içeren 
sözcüklerin değiştirilmesine izin verilmemiştir. Bir 
tek Almanca baskısından karşılaştırma yapabilirim, 
ancak orada da zaten benzer kelimeler (Wunders-
chmied/Wunder) seçildiği için emin olamıyorum. 
Yine de sanki yeni bir kelime türetilmesi gerekiyor-
muş gibi geldi bana. Diğer şehir, karakter adları da 
çok içime sinmedi, ancak Harikedi’nin de aslının 
Magnificat olduğunu görünce, çevirmen ne yapsın 
diyorum. Bir yanda Magnificat/Harikedi diğer yanda 
Horcrux/Hortkuluk, hakikaten hık demiş Harry Pot-
ter’ın burnundan düşmüş(!)
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Problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerimizin gelişebilmesi için hem 
yakınsak hem de ıraksak düşünme biçimlerine ihtiyaç duyarız.

Yakınsak düşünerek doğru yanıta, ıraksak düşüne-
rek ilginç ve alışılmadık yanıtlara ulaşırız. Yakınsak 
düşünme yeni bağlantılar kurmamızı engellese de 
yakınsak düşünmeyle ulaştığımız bilgiler olmadan, 
ıraksak bağlantılar kuramayız. Problem çözme ve 
yaratıcı düşünme becerilerimizin gelişebilmesi için 
hem yakınsak hem de ıraksak düşünme biçimlerine 
ihtiyaç duyarız. Okul sistemi genellikle yakınsak 
düşünme becerilerini öğretir; doğruyu tek yanıta 
indirgeyen sınavlar sebep-sonuç ilişkisine dair 
gönderme yapsa bile çıkarım boyutunu çoğunlukla 
göz ardı eder. Kitap okuma etkinliklerinin ve okuma 
dosyaların da bu çerçevede yapılandırılması şaşırtıcı 
değildir. Bazı sorularda yoruma yer verilse de neden 
ve nasıl sorularıyla gelen yanıtların ve çıkarımların 
metinde yaratacağı “zincirleme” durumlar yok sayı-
lır. Doğru yapılandırılan ıraksak bir soru bize bütünü 
parçalamayı, bu parçalar arasında daha önce kurul-
mamış ilişkiler kurmayı öğretebilecekken, parçanın 
bütüne yönelik zincirleme etkisi yok sayıldığında 
var olan düşünce kalıplarımızı genişletmeyecektir. 
Aşağıda önerilen çalışmalar kurgusal ve bilgilen-
dirici metinler için uygulanabilecek ıraksak okuma 
etkinlikleridir. Yukarıda sözü edilen zincirleme 
düşünmeyi gerekli kılar. Her yaş grubu için uygun 
çalışmalardır.
O Zaman Dans: Bir hareketi okumak, sözcük 

Bir şey değişir, her şey değişir…

okumak kadar önemlidir. Eylem ve düşünce bağını 
kurmaları için öyküden bir karakter seçmelerini 
isteyin. Bu karakterin düşünceli olduğu durumları, 
seçim yapma ya da karar verme anları öncesindeki 
bölümleri bulsunlar. Bu anlarda ona yardım eden, 
edebilecek fiziksel hareketler hayal etsinler. Bu hare-
ketler elbette onun kişiliğine uygun, zaten yapmak-
tan hoşlandığını öyküden bildikleri ya da seveceğini 
hissettikleri ve tahmin ettikleri eylemler olmalı. 
İpuçlarından hareket ederek ulaştıkları çıkarımların 
kaynağını metinde gösterip düşüncelerini gerekçe-
lendirsinler. Öyküdeki dramatik çatışma anlarının 
hareketle ilişkilendiğini gördüğümüz pek çok kitap 
ve film vardır. N. Kazancakis’in Zorba karakterinin 
dansları, W. Groom’un Forest Gump karakterinin 
koşusu gibi örnekler bulun. Seçtiğiniz film ya da 
kitaplardaki karakterlerin dramatik çatışma anla-
rında yaptıkları hareketleri, bu hareketlerin hangi 
duygunun ifadesi olduğunu, onları ve çevresini nasıl 
etkilediğini değerlendirin.
Artırıyorum: Öyküden bir karakter ve bir an  
ya da olay seçsinler. Karakter o anda farklı bir seçim 
yapmış, farklı bir şey söylemiş ya da farklı bir tepki 
vermiş olsaydı bunun sonucunda öyküde değişecek 
100 nokta bulmaya çalışsınlar. Bu farklılığın öykü-
nün akışında hangi ayrıntıları değiştirebileceğini, 
bunun kimlerin hayatına dokunabileceğini, karak-

Yazan: Nilay Yılmaz
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terin yakın ve uzak çevresinde nelerin yaşanabile-
ceğini düşünüp doğrudan ve dolaylı olaylar ara-
sında bağlantılar kursunlar. Tek bir anın 100 farklı 
noktaya/sonuca bağlanması imkansız gelebilir. 100 
sayısında ısrarcı olun. Grup çalışması yapmak hedef 
sayıya varmayı kolaylaştırabilir. 100 sayısının zorla-
yıcı etkisine ve açılımına güvenin; minik bir farklı-
lığın bile öyküdeki pek çok şeyi değiştirebileceğini 
fark etmelerini sağlayın. Bir olayın tek bir sonucu 
olmayacağına dair farkındalık ıraksak düşünmenin 
kıymetli kazanımlarından biridir. Böylece “Onun 
yerinde olsan nasıl davranırdın?”, “Kitaba başka bir 
son/başlangıç yazsan nasıl olurdu?” “Öyküye neler 
eklerdin?”, “Öyküye bir isim versen ne olurdu?” vb. 
ıraksak rolü yapan yakınsak soruların ıraksağa doğru 
esnemesinin yollarını açarsınız.
Ters Işler Tersine Işler: Bize benzemeyenlere 
bakıp aslında kendimizi görebilir, sınırlarımızı, 
sertliğimizi ve esnekliğimizi onlar sayesinde fark 
edebiliriz. Karşıtlığın etkisiyle zihnimizde ve 
ruhumuzda farklı kapılar açılabilir. Bu, çocukların 
karşıtlıkların birliğindeki olasılıkları ve potan-
siyelleri kurgusal öykülerde ve gerçek yaşamda 
görmelerini sağlayacak bir çalışmadır. Okuduk-
ları bir öyküden/bilgilendirici bir metinden bir 
karakter seçsinler. O karakterle ilgili bildiklerini 
listelesinler. Bu karakterin kişilik özelliklerinden, 
konuşmalarından, hareketlerinden, seçimlerinden 
yola çıkarak onu gerçek hayatta tanıdıkları, ona hiç 
benzemeyen, onun tam zıttı gibi düşünen, konuşan, 
hisseden ve hareket eden biriyle eşleştirsinler. Bu 
herkesin tanıdığı ünlü bir kişi veya ailelerinde/
çevrelerinde yaşayan sıradan biri olabilir. Karak-
terle bu kişinin özelliklerini karşılaştırsınlar. Daha 
sonra ikisinin bir yerde tanıştığını ya da buluştuğu-
nu hayal etsinler. Bu yer neresi olur? Ne yaparken 
tanışır, ne konuşurlar? Seçilen karakterin tam zıttı 
olan kişi ona ne der? Bunu neden, hangi durum için 
böyle söyler? İkisinin sohbet ettiğini düşünsünler. 
Bu çalışma için öyküden belirli bir an da seçilebilir. 
Karakter ya da seçtikleri kişi bu anın/duygunun 
içindeyken diğeriyle karşılaştığında iletişimlerinin 
nasıl olacağı düşünülebilir. Bunu yapabilmeleri için 
iki karakteri de çok iyi tanımaları, onları başka bir 
gerçeklikte/bağlamda buluşturup kendi hikayeleri-
ni bu bağlamda kendilerine uygun bir biçimde ifade 
etmeleri gerekir. 

/tekirkitap www.tekirkitap.com

Ödüllü Alman yazar
Martin Baltscheit’tan Altı yaş ve

üstü okurları hem esprili hikayeleri
hem de çarpıcı desenleriyle

büyüleyecek kitaplar.
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canından çok seveceğin biri. Bu çocuğun; ‘her şeyden 
çok sevdiğim benim çocuğumun’ ileride, yaşamındaki 
olası mutsuzluğundan beni sorumlu tutabileceğini dü-
şünüyordum. Ve bu beni kahredecekti kuşkusuz. Çünkü 
ne ülkemiz umut verici bir geleceğe doğru yönelmiş 
görünüyordu ne de dünyamız. 
Daha o anda koruyucu anaç duygularım otomatik ola-
rak devreye girmişti bile. Onun için duyduğum gelecek 
endişesi beni tedirgin etmeye başlamıştı. Ya doğurur-
ken ölürsem ona kim bakacaktı? Ya şöyle olursa, ya 
böyle olursa... Şimdiden bunca endişe içinde olursam 
ileride bu endişe daha da kötüye gidebilir, hastalıklı 
bir düşkünlüğe dönüşebilirdi. Bundan kurtulmam ge-
rekiyordu. Beni çocuğumun üstüne aşırı düşkünlükten, 
onun hayatını karartacak hastalıklı titizlikten koru-
yacak, yürekten bağlanabileceğim, sürekli çalışmam 
gereken bir işim olmalıydı. 
Ünlü Fransız aktris ve yazar Simon Signoret’nin 
bir röportajında ettiği bir sözü unutamıyordum. 
‘Çocuğumun ‘annem benim için saçını süpürge etti, 
yaşamından benim için vazgeçti’ diyerek kendisini 
borçlu hissetmesini istemedim, o nedenle işimi asla 
bırakmadım.’ diyordu sanatçı. Bence de çok yerinde bir 
düşünceydi bu. 
Ayrıca, yaşamım boyunca yalnızca ev işleri yapmak 
bana yetmeyecekti.

* * *
Kızım doğduğunda ise farklı bir dünya açılmıştı 
önümde. Çocuk sahibi olmak çok harika bir şeydi. Öyle 
bir canlı ki hem sizden bir parça, yani siz, hem de bütü-
nüyle farklı, kendine özgü, apayrı bir insan, bir kişi...
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i Yedi Kapılı Kent

Söyleşi: Doğan Gündüz – Ayla Çınaroğlu

“Dilimizin müziğini yansıtabilmek her zaman çekici gelmiştir bana.”

Doğan Gündüz: Ayla Hanım, Yedi Kapılı Kent sizin 
ilk kitabınız. Hem yazıp hem resimlemişsiniz, üstelik 
kendi çabalarınızla bastırtmışsınız. “Tüm Çocukla-
rıma” ithafıyla 1977 yılında yayımlanmış. O yıllarda 
grafiker olarak özel bir şirkette çalıştığınızı biliyo-
rum. Çocuk kitabı yazma ve resimleme fikri nereden 
geldi? Bu kitap nasıl ortaya çıktı? 
Ayla Çınaroğlu: O dönem, kendi geleceğim 
hakkında önemli bir karar vermem gerektiğine 
inandığım bir dönemdi. Evet, Devlet Güzel Sanat-
lar Akademisinden bölüm birinciliği ile mezun 
olmuştum, bir mesleğim vardı elimde. Önce iki özel 
firmada çalışmıştım, sonra evde, kendi atölyemde 
çalışmayı sürdürüyordum. İşte o sıralarda evlenmiş 
ve ilk çocuğumu dünyaya getirmiştim. Öncelik, be-
nim için elbette çocuğumun bakımı ve eğitimiydi. 
Ama mesleğimden tamamen uzaklaşmayı, kopmayı 
da istemiyordum. İzninizle burada biraz kolaycılığa 
kaçıp, yıllardır yazmakta olduğum uzun özgeçmi-
şimden o dönemle ilgili bir alıntı yapayım:
“Otuz yaşımda ilk kızım Ayşe dünyaya gelene değin 
grafikerlik alanında çalışmayı sürdürdüm. Ancak 
hamilelikte iş alıp getirme, götürüp işi teslim etme-
de zorlanıyordum. Doğum sonrasını da düşünerek 
işleri azaltmıştım. Yavaş yavaş işten uzaklaştım.
Aslında çocuk sahibi olmayı hiç istememiştim. 
“Benim çocuğum” çok aykırı bir fikir, yabansı bir 
düşünceydi. Kim olacağını, nasıl biri olacağını asla 
bilemeyeceğin biri. Üstelik nasıl biri olursa olsun 
sevmek zorunda olduğun biri. Daha doğrusu, nasıl 
biri olursa olsun zaten otomatik olarak seveceğin, 
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Çocuk kitaplarına ilgim de bu 
dönemde, çocuğum nedeniyle 
başladı ve dört buçuk yıl sonra 
doğacak ikinci çocuğumla pekişe-
rek hız kazandı. “
İşte Yedi Kapılı Kent kitabı bu 
sıralarda oluştu. Oluştu diyorum, 
çünkü yalnızca kitabı yazmak 
yetmiyordu, resimlenmesi gerek-
ti. Bu konuda pek de kendime 
güvendiğim söylenemez. Çünkü 
bir illüstratör değildim. Kitabımı 
bir başkasının resimlemesinin 
daha iyi olacağını düşünüyor 
ama bunun için bir harcama 
yapmamın mantıklı olmayaca-
ğını düşünüyordum. Ne de olsa 
henüz bir tek basılmış kitabım 
yoktu. Kendi alanımı, yani grafik 
resimleme yöntemini seçerek çalıştım. O zamanlar, 
Yenidünya Yayınevi sahibi olan Yusuf Ziya Bahadınlı, 
kitabı adeta “nezaketen” bastı. 

D.G.: Daha kitabın girişinde, adı Yedi Kapılı Kent olsa 
da okuyucuya hiç de yabancı gelmeyecek bir ülkenin 
tarifini veriyorsunuz: Ülkeyi yönetenlerin çok sıkı ve 
sert tedbirler uyguladığı, çok güçlü bir ordusu olan, 
adı “yiğitler ülkesi” olsa da “düzenbazlar, yalancılar, 
hırsızlar, ahlaksızlar ve ödleklerin” çok olduğu bir ülke 
sözü edilen. Hikâyeniz tıpkı zamanın aşındırmasına 
karşı koyan masallar gibi tüm zamanlara seslenebi-
liyor. Niye böyle bir konuya eğilme gereği duydunuz? 
Masal sesiyle manzum bir anlatımı tercih etmenizin 
özel bir nedeni var mı?
A.Ç.: Sanıyorum bu tercih nedeni, bugün bile gün-
demde olan esas eğilimimin şiir olması. Dilimizin 
müziğini yansıtabilmek her zaman çekici gelmiştir 
bana.
Sizin de yorumladığınız gibi, konu için uyarıcı, 
elbette o dönem ülke ve dünya sorunları idi. O sıralar 
Joan Baez şarkılarını çok seviyor, evimizde plaklarını 
çok dinliyorduk. Baez’ın “Twelve Gates into the City” 
(Kente Açılan On İki Kapı) adında bir şarkısı vardı. 
Kıt İngilizcemle tamamını anlamasam bile, hayran-
lıkla dinlerken başka bir ülke kurdum zihnimde, on 
iki kapı fazlaydı, yedi kapı yeterliydi... filan, işte böyle 
oluştu kitap.

D.G.: Kitap, hınzır bir karganın, 
yazarın kulağına eğilip kentin öy-
küsünü anlatmasıyla başlıyor. Ki-
tabın sonunda aynı Karga “öykü bu 
kadar,” dediğinde yazar itiraz edip 
“denizlere açılmadan, bataklığı ku-
rutmadan, ormandan yararlanma-
dan, çölü yeşertmeden, özgürlüğü 
tatmadan hiç öykü biter mi?” diye 
soruyor. Karga “duvara tırmandılar 
ya gördüler ya denizi herkes anlar 
neler olacağını olsalar bile ahmak,” 
diyor. Kitabınızın yayımlandı-
ğı dönemde yayımlanan çocuk 
kitaplarına baktığımızda, çoğunda, 
çocukları eğitmek için mesaj verme 
kaygısıyla edebiyatın heba edildi-
ğini görüyoruz. Karga’nın yanıtı o 
dönemki çocuk edebiyatına bakışa 

yönelik bir eleştiri mi? 
A.Ç.: Bunu hiç düşünmemiştim. Uzaktan bir bakışla 
yorumunuz çok yerinde sanırım. Çünkü o dönemde 
yayımlanan tüm görece nitelikli çocuk kitaplarını 
alıyor ve okuyordum. Bunlar beni, bir çocuk kitabının 
nasıl olması gerektiği yanında, nasıl olmaması gerek-
tiği konusunda da çok beslemiştir. 

D.G.: Kırk yıldan uzun bir süredir ilk günkü heyeca-
nınızı koruyarak çocuk edebiyatı alanında eserler 
veriyorsunuz. Geçmişten bugüne baktığınızda çocuk 
edebiyatının gelişimi konusunda ne düşünüyorsunuz? 
A.Ç.: Heyecanımı koruduğum çok doğru, dahası 
diyebilirim ki artan bir heyecan duyuyorum, yazılması 
gereken daha çok şey var ve zamanım epeyce daraldı. 
Çocuk yazını genelde kuşkusuz çok daha çeşitlendi. 
(Burada “çeşitlendi” sözcüğünü ne yazık ki olumlu an-
lamda kullanmadığımı belirtmeliyim.) Bunun yanında 
çok daha nitelikli ürünler ortaya çıkmaya başladı. 

D.G.: 1979 yılı Dünya Çocuk yılı ilan edildiğinde, 
Kültür Bakanlığı Çocuk Yapıtları Yarışması’nda öykü 
dalında ikincilik almışsınız. Hangi öykünüzle katılmış-
tınız? Bu öykünüz yayımlandı mı?
A.Ç.: İçinde Mut Teyze’nin Bahçesi’nin de bulunduğu 
bir dosyaydı. Resimlerini de yaptığım Mut Teyze’nin 
Bahçesi, 2000-2016 yılları arasında dört basım yaptı. 
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Yedi Kapılı Kent
Yazan ve Resimleyen: 
Ayla Çınaroğlu
Yeni Dünya Yayınevi
İstanbul, 1977, 31 Sayfa

Şu anda yeni formatıyla yeniden basıma girmek 
üzere.
 
D.G.: Milliyet Çocuk dergisinin 15 Şubat 1982 tarihli 8. 
sayısında, sizin yazıp resimlediğiniz “Evden Kaçmak” 
öykünüze rastladım. Yedi Kapılı Kent’ten önce dergi-
lerde yayımlanan çocuklara yönelik öyküleriniz oldu 
mu? İlk öykünüz ne zaman, nerede yayımlandı?
A.Ç.: Evet, o dönemde Milliyet Çocuk’ta epeyce öykü 
ve şiirim yayımlandı. “Evden Kaçmak” adlı öykünün 
resimlerini de ben değil, o zaman henüz sekiz yaşında 
olan küçük kızım Ayça yapmıştı. Sayenizde arşivim-
deki Milliyet Çocuk’ları çıkarıp bir döküm yaptım. 
Buna göre, eğer atlamadıysam, 1981 yılında “Bilya” 
adındaki şiirim ilk yayımlanan işim. İlk öyküm de 
gene 1981’de “Küçük Bir Gezinti” adındaki öyküm 
olarak gözüküyor. 
Aslında yayımlanan ilk şiirim eski A Dergisinde 1959 
ya da 1960 yılında çıkmıştı. Kısacık ama o zamanlar 
20 yaşında olan tırsık bir genç kızdan beklenmeyecek 
kadar feminist bir şiirdi. Bir sözcüğü yanlış dizilmiş 
ve şiirimi mahvetmişti. Çok kızmıştım ve dergiyi 
saklamadım bile. Şimdi merak ediyorum doğrusu. 
Kütüphane arşivlerinde bulabilir miyim acaba? O 
zamanlar baba soyadım olan Şaman’ı kullanıyordum 
tabii. En büyük pişmanlığım baba soyadımdan vaz-
geçmek olmuştur.

D.G.: Bir kitabı oluştururken yazar mı yoksa ressam 
yönünüz mü ağır basıyor; kendinizi yazarlığa mı yoksa 
ressamlığa mı yakın görüyorsunuz? 
AÇ: Çok zor bir soru bu. Belki yazarlık yönüm ağır 
basıyor demem gerek, çünkü her öykümü resimle-
yebilme yetkinliğine sahip değilim. Ama yazarken 
bile görselliğini düşünerek yazıyorum. Resimleri 
kendim yapmasam bile nasıl resimlenmesi gerekti-
ği aklımı kurcalar, ressamla işbirliği içinde çalış-
mak, ressamın yoluna ışık tutmak isterim. Zaten bu 
nedenle son yıllarda Mustafa Delioğlu ile çalışıyo-
ruz Çünkü birbirimizin dilini tanıyor, bu konuda iyi 
anlaşıyoruz.

D.G.: Hiç başka bir yazarın metnini resimlediniz mi? 
A.Ç.: Hayır desem yalan olur. Yazarlığımızın ilk zorlu 
yıllarıydı. İsteği ve ısrarı üzerine yazar arkadaşımı 

(Turan Yüksel) kıramamıştım ve onun bir kitabı için 
siyah-beyaz birkaç resim yapmıştım. Bir de gene 
zorlu yıllarda, Fatih Erdoğan’ın çıkardığı Kırmızıfare 
dergisindeki bir ya da iki öykü için, gene siyah-beyaz 
birkaç resim yaptığımı anımsıyorum, hepsi o kadar.

D.G.: Yedi Kapılı Kent’teki çocuk kahramanların gerçe-
ği arayışı ve önlerine çıkan engelleri yılmadan aşması 
okuyucuya umut aşılıyor. Ne dersiniz çocuk kitapları 
dünyamızı değiştirebilir mi? 
A.Ç.: Doğrudan ve kısa dönemde değiştiremeyece-
ğini biliyoruz ama çocuklarımızı doğru besinlerle 
beslersek sağlıklarının, hayat karşısında dirençlerinin 
daha iyi olacağını da biliyoruz. Yani bizim yazdıkla-
rımız çocuklar için sanki biraz daha fazla D vitamini, 
biraz daha fazla kalsiyum veya fosfor vermek gibi bir 
şey, yapı taşlarını düzgün oluşturmak, daha nitelikli 
insanlar olmaları için yol göstermek gibi bir şey. O 
zaman yani evet, dünyamızı değiştirebilirler...

D.G.: Sizin eklemek, söylemek istediğiniz başka bir şey 
var mı?
A.Ç.: Çocuk yazınına olan ilginiz ve emekleriniz için 
çok teşekkür etmek istiyorum. Günümüzden önceki 
yıllara titizlikle eğildiğiniz, oradan günümüze ve 
yıllar sonrasının çocuk yazını tarihine ışıklı bir yol 
açtığınız için teşekkürler... 
D.G.: Doğrusunu söylemek gerekirse içinde yol aldıkça 
ben de bu alanın keşiflere açık büyük bir derya olduğu 
fark ettim. Bir damlacık da olsa bir katkım oluyorsa ne 
mutlu. Çok teşekkürler. 
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“Tabiatın acelesi yoktur.”

Kavanozun dibinde, toza benzeyen bir miktar 
siyah tanecik... “Bunlar çiçek tohumu,” dese tey-
zeniz. “Yaşadığım ülkenin kırlarından senin için 
topladım. Ne tohumu olduğunu bulmak da senin 
doğum günü sürprizin, onu sen bulacaksın,” diye 
sürdürse sözlerini… O seneki doğum gününüze ta 
uzaklardan kalkıp gelse ve paketler içindeki bir 
kavanozda, filizlenmeyi bekleyen tohumlar arma-
ğan etse size, ne kadar sevinirdiniz bu sürprize? 
Hele ki kardeşinize de çok sevdiği kelebeklerle 
ilgili şahane bir kitap getirse, doğum günü olma-
sa bile…
Doğan Gündüz’ün yazdığı ve Dilek Yördem 

Ceylan’ın resim-
lediği Doğum 
Günü Sürprizi’nde 
anlatıcının başına 
gelenler tam ola-
rak böyle. Onun 
çiçekleri ne kadar 
sevdiğini bilme-
yen yok. Teyzesi 
de ona daha ne 
alsın, ne getirsin? 
Bir çiçeğe can 
verecek tohumlar 
hangi bitkiye ait, 
işte bu bir bilmece.
Bu tohumları 
ekmek bile 
meşakkatlidir. 
Ailede 

çiçeklerden, ağaçlardan en çok anlayan babaanne 
ona yardım eli uzatır. O bile hangi tohumu 
uyandırmak üzere olduklarını bulamaz.
Üstelik bu sürprizi ortaya çıkarmak için sabır gere-
kir, zaman gerekir. Beklemek sıkıcıdır ama beklemek 
gerekir. “Tabiatın acelesi yoktur,” çünkü. Günler 
geçer, küçük filizler önce başlarını kaldırır, sonra 
incecik uzar ve etraflarından yapraklar fışkırır. Çiçek 
gitgide serpilse de anlatıcımız hiçbir kitapta bu çiçe-
ğe rastlayamaz. Büyüttüğü tohumların hangi çiçeğe 
ait olduğu hâlâ büyük bir gizemdir. Peki, ne zaman 
çiçek açacaktır? Büyük mü, küçük mü olur acaba 
çiçekleri? Taç yapraklı mı? Kokulu mu? Peki ya ne 
renk? Tomurcuklar da bir türlü patlamaz.
Sonunda tomurcuklar, çan şeklinde mosmor çiçek-
lere dönüşür. Maaile merak sararlar çiçeğin cinsine 
ama kimse bulamaz. Sonra bu büyük sürprizi kim mi 
aydınlatır? Çiçeğe konan bir kelebek!
“Gümüşlekeli esmergöz kelebeği çoğunlukla süpür-
geotu nektarıyla beslenir,” der kardeşi. Anlatıcımız 
da böylece çiçeğinin adını kardeşinin kitabındaki 
bir fotoğraftan öğrenir. Hani yine teyzesinin hediye 
ettiği, o kelebekli kitaptan. Ve böylece çocuk bekle-
meyi öğrenir. Belki de bir çiçeğin nasıl uyandığını 
keşfetmek, sabretmeyi öğrenmek, kardeşinin yardı-
mıyla en merak ettiği cevabı bulmaktır onun doğum 
günü sürprizi.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Doğum Günü Sürprizi
Doğan Gündüz

Resimleyen: Dilek Yördem Ceylan
Yapı Kredi Yayınları, 60 Sayfa

Tohum bekleyebilir.  
Ya çocuk?

Yazan:  
Sima Özkan 
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Bulmacamızı tamamlayıp alttaki harf dizisini doldurduğunuzda, aradığımız anahtar kelimelere 
ulaşacaksınız. Çözümü bulan ve iyikitap@tudem.com adresine 24 Mayıs 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 Faruk Çil’in kaleme aldığı kitap: Atatürk ve …….
2 Adnan Binyazar’ın kaleminden Atatürk’ün hayatı.
3 Atatürk’ün yazdığı kitaplardan biri; eski ismi  
 hendese.
4 Salih Bozok’un dilinden kaleme alınmış  
 Zülfü Livaneli kitabı:  ……. Veda
YUKARIDAN AŞAĞIYA
5 Bir çocuğa büyüyünce ne olacağına dair  
 sorulan yöneltildiği, resimli Aytül Akal  
 kitabı.
6 Mavisel Yener’in kaleme aldığı kitapta,  
 kahramanlar Mustafa Kemal’in  
 neyinin peşinde?
7 Süleyman Bulut’un kaleme aldığı,  
 Atatürk’ün Küçük Kulübesi kitabının  
 çizeri.
8 İki cilt olarak yayınlanan Atatürk  
 Albümü’nü hazırlayan koleksiyoner.
9 Kitaba, belgesele ve birçok markaya  
 ilham olan, Atatürk’ün saç renginden  
 yola çıkarak yapılan benzetme.
10 Ulu önderimizin ebedi istiratgahı.
11 Geçtiğimiz yıl, yetişkinler için Gazi  
 Mustafa Kemal Atatürk ismiyle  
 yayımlanan kitabın yazarının soyadı.

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, “ÇOCUKLARA BAYRAM” 
çözümüne ulaştılar. Doğru yanıtı bulan okurlarımız  
arasında yaptığımız çekilişte ise Sayın Ayça Tezerişir, 
Tudem Kitabevlerinde kullanmak üzere 100 TL  
değerinde hediye çeki kazandı.
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Hazırlayan:  
Fuat Altay
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