Atasözlerinde
kadın...
Bu vücut
benim!
Senin evin
nerede?
Mikroplar her
yerde!
Kalbi kırık ninja...
Bu masallarda
kedi var.
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MERHABA ,

İyi Kitap, iki aylık aradan sonra, iki yeni köşe ile merhaba diyor
yeni yayın dönemine.
İlki Gökçe Yavaş Önal imzalı. Değerli çizerimiz, bu sayıdan itibaren
“Anne Bak!” isimli çizgi-köşesiyle buluşacak okuruyla. Mizahi bir
anlatımla, modern çocukluk hâllerine göz atacağız bu sayfada.
Diğer yeni köşemizin ismi ise “Neler Oluyor Neler!” Yazarımız
Ceyhan Usanmaz’ın hazırlayacağı sayfalarda, Türkiye ve Dünya
çocuk edebiyatındaki güncel gelişmeleri takip edeceğiz.
Doğan Gündüz’ün kaleme aldığı “Sahaf Dükkanı”, Fuat Altay’ın
hazırladığı ödüllü bulmaca ve elbette son aylarda yayımlanan
çocuk ve gençlik kitaplarını konu edinen eleştiri ve değerlendirme
yazılarımız da her zamanki gibi dergi sayfalarında sizleri bekliyor
olacak. Bu sayı kapak çizimimiz ise Oğuz Demir’den. Değerli
kalem, önümüzdeki beş sayı kapaklarımız renklendirecek.
Okul hazırlıklarının hız kazandığı günlerde, çocuk ve gençlerimizi
iyi kitaplarla buluşturabilmek dileğiyle…
Keyifli okumalar!

Safter Korkmaz
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kadın...

Bir Kemikten Bin Söze
Dünya Atasözlerinde Kadın
Mineke Schipper
Türkçeleştiren: Taciser Ulaş Belge,
Nurkalp Devrim
Delidolu Yayınları, 444 sayfa

basvuru KiTAPLIGI

Atasözlerİnde

Schipper’e göre atasözlerinin iki stratejisi var: İlki, kadınları
küçümsemek, diğeri ise toplum için tehlike olarak göstermek.
Toplumu “kadın” tehlikesine karşı uyarmak…
Yazan: Feryal Saygılıgil

Bir Kemikten Bin Söze // Dünya Atasözlerinde Kadın, Delidolu Yayınlarından çıkan hazine değerinde bir yapıt. Daha
önce NTV yayınlarından (Mineke Schipper, Erkek Acı
Çeker Kadının Ruhu Duymaz, çev.: Taciser Ulaş Belge-Nurkalp Devrim, 2010) çıkmıştı ve uzun süredir baskısı yoktu.
Dünyanın farklı ülke ve kültürlerinde kadınlara ilişkin 16
bin atasözünün yer aldığı, her evde olması gereken özel bir
kitap bu.
240’tan fazla dilden ve en az 150 ülkeden derlenen atasözlerinden oluşturulmuş bu çalışma, sadece kadınlara yönelik
atasözleriyle karşılaştırmıyor bizi, farklı kültürlerle tanışmamızı ve dil üzerinden dünyanın birçok yerine yolculuk yapmamızı da sağlıyor. Kadınlara yönelik bakış açısı
üzerinden dünyanın ne kadar küçük ve benzer olduğunu da
hatırlatmış oluyor.
Kitabın yazarı, farklı kültürlerden atasözlerindeki imajların
ve fikirlerin arasındaki benzerliklerin rastlantı olup olmadığını anlamaya çalıştığını dile getiriyor kitabın çevirmenlerinden Taciser Belge’yle yaptığı söyleşide. (Taciser Belge,
Cumhuriyet Dergi, sayı:1082, 2010.)

Ve hiç de şaşırmayacağımız bir araştırma sonucu
çıkıyor ortaya: Yıllarca anlatmaya çalıştığımız
erkek egemen sistem yapısının neredeyse tüm
dünyada benzerlik gösterdiği, sınıfa, kültüre, coğrafyaya göre değişmediği ve de kadınlar üzerinde
kurulan tahakkümün ve denetim mekanizmasının
rastlantı olmadığı. Yani, tam anlamıyla bir siyasi
rejimle karşı karşıya olduğumuz, tüm berraklığıyla
gözler önüne seriliyor çalışmada.
Yazara göre, atasözleri “yeryüzünün her köşesinde
ve tarih boyunca paylaşılan ortak noktaları dile
getirir.” (s.17) Bu nedenle yazar, atasözlerini saçlar,
gözler, dudaklar gibi bedenin bölümlerine göre ya
da genç kızlık, annelik, yaşlılık, şiddet gibi farklı
ülkelerden, farklı kültürlerden de olsa kadınların
içinden geçtiği değişik evrelere göre aynı temalar altında yan yana toplamış. Böylece benzerliği
görmemiz de hiç zor değil: Türkçede çok kullanılan “Saçı uzun aklı kısa” atasözü İsveç kültüründe
de karşımıza çıkıyor örneğin. Bunun nedeni de
elbette tesadüf değil; tarih boyunca savaşlar, Haçlı
Seferleri, sömürgecilik, göç gibi nedenlerle kültür
ve atasözleri oradan oraya taşınmış.
Schipper’e göre atasözlerinin iki stratejisi var:
İlki, kadınları küçümsemek, diğeri ise toplum
için tehlike olarak göstermek. Toplumu “kadın”
tehlikesine karşı uyarmak. Çoğu kültürde, dul
olmak, kaynanalık, gelinlik, yaşlı kadın olmak gibi
geleneksel kadın rolleri vurgulanıp yeniden üretilmektedir. Yazarın topladığı 16 bin atasözünde en
çok tekrarlanan ise “ideal evli kadınlar hakkında”.
Hem karşılıksız ev emeğini hem de kadınların
bedeni üzerindeki, erkeklerin denetimini düşündüğümüzde bu da şaşırtıcı olmasa gerek. Çoğu
kültür için ideal evlilikte, kadının kocasından
daha genç, daha az yetenekli, daha az sağlıklı ve
dış görünüm olarak daha ufak tefek olması gerekir
(s.322).
Gözden kaçırmamamız gereken nokta ise “kadınlara yönelik şiddetten söz eden atasözlerinin
sayısı, Akdeniz’i çevreleyen ülkelerde ve bu ülkelerle bağlantısı olan toplumlarda anlamlı biçimde
daha fazla” (s.332) olmasıdır. Bu tespit, antropolog
Germain Tillion’un Akdeniz kültürüyle namus algısı, namus cinayetleri arasında kurduğu ilişkiyi

de doğrular niteliktedir (Bkz. Harem ve Kuzenler,
çev.: Şirin Tekeli, Nükhet Sirman, Metis Yayınları,
2006).
“Peki, bir direniş mekanizması olarak kadınlar
ne yapmıştır?” sorusunun yanıtını ise Schipper,
kadınların görüşlerini kendilerine sakladıkları
ya da kendi aralarında ifade ettiklerini belirtir
(s.385). Burada 2016 yılında kaybettiğimiz Filiz
Bingölçe’yi anmak isterim. Yıllarca emek vererek
hazırladığı Kadın Argosu Sözlüğü 1-2,(1, Metis
Yayınları, 2001;2, Alt-Üst Yayınları, 2005) Türkiye’de kadınların kendi aralarında nasıl zengin bir
dil yarattıklarının açıkça göstergesidir. Güney
Afrikalı kadınların atasözleriyle mücadele biçimi
ise oldukça yüreklendirici: Atasözlerini tersyüz
etmek; erkek yerine kadın, kadın yerine erkek koymak. Şöyle mesela: “İyi bir üne sahip olmak isteyen
erkek topalmış gibi sürekli evde oturur” (Britanya).
Schipper’in çok yerinde bir tespiti ise atasözlerinin yerini reklam sloganlarının almış olduğu;
“Ne kadar az giyinirsen, o kadar memnun edersin”
gibi kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemin devam
ettiği. Özellikle eğitim yaşamlarının başında olan
gençler için atasözlerinin ve bu tür sloganların
hiç de masum olmadığının, cinsiyetçi olduğunun
farkında olmak önemlidir. Gündelik konuşmaların
bir kısmını oluşturan atasözleri toplumsal cinsiyet
rollerini yani sosyo kültürel olarak nasıl kadın ve
erkek olunduğunu pekiştirir/öğretir. Zihinlerimize
kazır; düşünce biçimimizi etkiler.
Dilin de kendi içinde tarihsel bir süreci var. Belli
aşamalardan geçer, düzeltilir, eklenir, tarih içinde
belirli dönüşümlere uğrar. Herkesin eşit ve özgür
olduğu; kimsenin kimseyi cinsiyetinden, sınıfından, ırkından, etnik kimliğinden dolayı aşağılamadığı, küçümsemediği; başta kendi kullandığı
dille hesaplaştığı, kendini sorguladığı bir dünyaya
kavuşmak bizim elimizde.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği:
Konunun işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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Bir solucan kadar kıymetli…

Yazan:

Gökçe Gökçeer

Solucan Carl’ın, toprağın altında tüneller kazarak geçen hayatı bir tarla
faresinin sorduğu soruyla değişmeye başlıyor: “Niçin bunu yapıyorsun?”

Yaşamın öyle bir dengesi var ki, bu dengeyi bozacak en küçük bir hamle ekolojik sistemi, dolayısıyla da tüm canlıların hayatını mahvedebilir.
Ediyor da… Her canlının kendine has görevleri var
bu sistem içinde. Birçoğundan haberdarız ancak
bir kısmının ne kadar işe yaradığından haberimiz
bile olmuyor bazen. Ya da yaşadığımız dünya her
geçen gün biraz daha kirlendikçe, yok olmaya
yaklaştıkça öğreniyor ama geç kalmış oluyoruz.
İşte bu düzenin parçası olan ve minicik omurgasız
bedenleriyle harikalar yaratan büyülü canlılardan
biri de solucanlar…
“Dünyanın tarihinde görece basit yapılı bu yaratıklar kadar önemli
bir rol oynamış
başka pek fazla
hayvan olduğunu
sanmıyorum,”
diyor Darwin.
Ölümünde birkaç
yıl önce yazdığı ve
diğer eserleriyle
kıyaslandığında
pek de fazla ilgi
görmeyen çalışmasında, solucanların toprağa nasıl
hayat verdiğini de
Carl ve Yaşamın Anlamı anlatıyor. Ancak
Deborah Freedman
Türkçeleştiren: Nil Gün bu yazının konusu
Kuraldışı Yayınları, 48 sayfa Darwin’in çalış-

ması değil, son sayfalarında yukarıdaki alıntıya yer
veren Carl ve Yaşamın Anlamı adlı bir resimli kitap.
Utangaç ve Mavi Tavuk adlı kitaplarından tanıdığımız yazar Deborah Freedman, bu kez bir solucanın
gözünden yaşamın anlamını sorgulamaya çağırıyor
okuru. Sadece minik okurları demeye dilim varmıyor
çünkü çocuk kitaplarının aynı zamanda yetişkinler
için yazılmış yol gösterici, zihin açıcı rehberler olduğunu biliyorum.
Solucan Carl, her gün toprağın altında tüneller kazarak günlerini geçiriyor. Bir gün bir tarla faresinin
kendisine sorduğu soruyla hayatı değişmeye başlıyor: “Niçin bunu yapıyorsun?” Sahi ya, niçin? Bunun
cevabını bilmediğini fark eden Carl, karşısına çıkan
hayvanlara da bu soruyu sormaya başlıyor. Ama
anlıyor ki durumlar farklı ve herkesin amacı da öyle…
Tam ümidini yitirecekken ne kadar işe yaradığını
fark ettiğinde ise okurda da bir aydınlanma yaşanıyor. İnsanın kendini müthiş bir kibirle diğer canlılar
arasında en tepeye koyduğu bu dünya düzeninde,
minicik bir solucana hayatımızı borçlu olduğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Sayısız teşekkür
yerini bekliyor: Yaşamın özüne, bu düzenin akışına,
ağaçlara, toprağa, tüm canlılara ve tabii biz hayatın
içinde sürüklenirken çoğu zaman bir an bile durup
düşünmediğimiz, toprağın içinde kıvrılarak ilerleyen
o minik solucanlara…
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
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Yaratıcı düşünme
p taşan
etkinlikleriyle dolu
,
A kı l F ik ir K it ab ım
mekten
müzik aleti icat et
a gezisi
Mars’ta araştırm
seçkisiyle
yapmaya uzanan
güçlerini
çocukların hayal
bakış
zenginleştiriyor,
rmelerine
açılarını çeşitlendi
olanak sağlıyor.
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Fantastik bir hikâye ile
şimdiye bakmak

Yazan: Sema Aslan

Bugün yaşadığımız sorunlarla
benzerliğine, yaşanan olayların
sertliğine rağmen roman, yazarının
kullandığı hareketli ve güncel dille
epey eğlenceli bir hâle gelmiş.

Abartma Tozu
Şermin Yaşar
Resimleyen: Mert Tugen
Taze Kitap, 160 sayfa

ÇOCUK KITAPLIGI
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Şermin Yaşar, 10 yaşında bir çocuğun diliyle anlattığı hikâyesi Abartma
Tozu’nda; güzelliğini, doğallığını, dünyaya ve insana yaraşırlığını adım
adım kaybederek dönüşü olmayan yola giren Buğdaylı kasabasını anlatıyor, batağa saplanan bir kasabanın neye benzediğini gösteriyor. İlhamını bugünden, içinde yaşadığımız kentlerden, kasabalardan almış olsa şaşırmayacağımız bu “görünüm”le yazar, başarılı bir yansıtma / yüzleşme
anı yaratıyor. İçinde gizem ve dedektiflik olan hikâye, bu sayede, kolayca
vah’lanabileceğimiz olayları biraz gülerek izlememizi sağlıyor.
Romana konu olan olaylar, tam olarak sabah 6’da başlıyor. Daha önce
hiç adetleri olmadığı hâlde, o andan sonra spor ve sağlıklı yaşam konularında epey agresif bir tutum takınan, çılgınca spor yapıp tüm gündemlerini “sağlıklı yaşam” fikri etrafında şekillendirmeye başlayan anneyle
babanın tuhaflığıyla başlıyor yani. Beslenme rejimini ve aile düzenini
kökten değiştiren anne babasından kaçıp, kasabadaki tek pansiyonu işleten, mütevazı ve misafirperver babaanneye sığınmayı akıl ediyor, ona
koşuyor romanın anlatıcı karakteri. Ancak mütevazı pansiyon geceden
sabaha oteller zincirine; misafir, müşteriye dönmüş bile. Çocukların
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dağınıklığına pasağına hiç dertlenmeyen yenge,
onları küvete yatıracak kadar temizlik hastasına; “gözünüzdeki ışıltı yeter,” diyen teyze, delicesine hırslı
bir anneye; komşusunu, ağacını, hayatı seven tüm
kasabalılarsa türlü türlü çılgınlara dönüşmüş bile!
Birkaç saat içinde gerçek bir “başkalaşma” yaşanmış,
insan olduğu şeyden başka, yapay bir şeye dönüşmüş. Her şeyin bir raf ömrünün bulunduğu, havanın
bile bedava olmadığı, insanların birbirinin başının
etini yediği, tüketimin iliklere işlediği, inceliklerin
unutulduğu ve kabalığın hüküm sürdüğü bu durumdan etkilenmeyen tek kişi de romanın anlatıcısı olan,
henüz 10 yaşındaki çocuk. Anlatıcı da aynı vurguyu
yapıyor pek çok kez: “Ben sadece bir çocuğum,”
diyor. “Nereden bilebilirim, nasıl çözebilirim, bunu
da ben mi söyleyeyim size,” vs. İklim krizine kadar
tüm sorunların çözümüne çocukların tayin edildiği,
yetişkinlerin sorumluluk almadığı bir dönemde anlatıcının çocuk oluşunu vurgulayışı, anlamlı.

sini sağlıyor. Onun ve anlatıcı çocuğun dedektifliği
sayesinde sorun tespit ediliyor, çözüm üretiliyor. Bu
arada, anlatıcının glüten alerjisi var, Tevfik abinin de
onlarca şeye alerjisi var. Romanın kabalıktan, bencillikten etkilenmeyen iki karakteri de alerjik yani. Bu
da başka bir “anlamlı” dokunuş.
Bugün yaşadığımız sorunlarla benzerliğine, yaşanan
olayların sertliğine rağmen roman, yazarının kullandığı hareketli ve güncel dille epey eğlenceli bir hâle
gelmiş. Anlatıcı çocuk yer yer çokbilmişlik yapıyor
ve tekrarlanan bazı cümle ve nidalar biraz fazla
dikkat çekerek rahatsızlık uyandırıyor olsa da dil ve
ses oyunlarıyla akıcı bir anlatım yakalamış yazar.
Belki de en önemlisi, doğal ve tarihi mirasın insan
yaşamındaki öneminden, doğal ve tarihi zenginliklerin insan yaşamını kendiliğinden güzel kılabilecek
gücünden didaktik olmayan bir dille söz etmeyi
başarmış.

Kitabın daha ilk sayfalarında kendini çok yaşlı
hissettiğini söyleyen, emekliye ayrılma hayalleri
kurduğunu ve insana tahammülü kalmadığını bildiğimiz çocuk, kasabanın, içindeki yaşam enerjisini
sünger gibi emdiğini anlatıyor. Bu sayede, daha ilk
sayfalardan itibaren kasaba yabancı, yapay bir şey
olarak canlanıyor okuyanın gözünde; neredeyse bir
canavar olarak. Ancak çok geçmeden kasabanın da
bu yapaylığın ve canavarlığın mağduru hâline geldiğini görüyoruz. Küçük evleri, geniş buğday tarlaları,
anıt ağaçları, kendine yeter halkıyla mutlu ve doğa
zengini bir kasaba olan Buğdaylı, kısa süre içinde
gölü kurutulmuş, tarlaları talan edilmiş, tarihi yapıları yıkılmış, yolları asfaltlanmış, ağaçları sökülmüş,
kendi gıdasını üretemeyip dışarıdan alır hâle gelmiş
ucube bir yere dönüşmüş. İyi gibi görünen şeylerin
bile suyunun çıkarıldığı bu kasabada olup bitenler,
çok tanıdık. Doğaya bu kadar yabancı ve saldırgan
bir çevre içinde anlatıcı çocuğun yaşadığı yalnızlık
hissi de benzer biçimde tanıdık.
İçinden çıkılmaz bir hâl alan olayların Pis İşleri
Bakanlığına yansıması sonucu, bakanlık görevlendirmesiyle inceleme yapmak üzere kasabaya gelen
müfettiş Tevfik Kılıkırkyarar, romanın ikinci önemli
karakteri. Daha en başından, anlatıcımız kendini
bir tek ve ancak Tevfik abisine yakın hissettiğini
söylüyor. Kasabaya dışarıdan gelen ve bu sayede
başkalaşmamış olan Tevfik abi olayların çözülme-
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Dilin akıcılığı ve açıklığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

“Ben Ali, her şeyi bütün
açıklığı ile hatırlıyorum.”

Yazan: Burcu Yılmaz

Anlatılan şeyden ziyade nasıl anlatıldığıyla ilgilenen bir okur olarak öykülerin dili
üzerinde ayrıca durmak istiyorum. Zira söz konusu edilen meselelere uygun bir
dil var öykülerde. Kahramanlar ve kavramlar birbiriyle çelişmiyor.

Kırlangıç Zamanı
Ahmet Büke
Resimleyen: Mert Tugen
Can Çocuk, 68 sayfa

ÇOCUK KITAPLIGI
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Toplumsal içerikli çocuk kitaplarını okurken takıldığım kimi şeyler var:
Metin zararsız hâle getirilmiş mi? Kıssadan hisse var mı? İyi ve kötü keskin
sınırlarla ayrılmış mı? Elimdeki kitap bu üç sorudan en az birine “evet” karşılığını veriyorsa koltukta baş aşağı dönüyor ve fena şeyler mırıldanmaya
başlıyorum. Sözcükler tehlikeli olabilir ama “arındırılmış” bir metin, tahmin
edilebilirliği ve elinde tuttuğu cetveliyle görünür olanı görünmez kılabilir.
Bırakınız kimi “sert” şeyler, çocuklara ve size çarpsın ve sizi arkanızdan
dürten bir cetvelle değil de “gerçek” bir şeyle metnin gösterdiği yöne bakın.
Kırlangıç Zamanı’na, yazarı Ahmet Büke’den ötürü olacak, “Ahh, işte yine
dersler, bildik şeyler,” önyargısıyla yaklaşmadım. Ahmet Büke kendiliğinden, açık ve sakin anlatımıyla daha ilk baştan sevdiğim yazarlardan olmuştu. Çocuklar için yazarken de bambaşka bir üsluba bürüneceğini düşünmedim hiç. Pek de yanılmadım, diyebilirim.
Kırlangıç Zamanı çocuk işçiler, yoksulluk, savaş, göç, kız çocuklarının eğitimi, cinsiyet eşitsizliği, iş kazaları, ölüm gibi bırakın çocuklar için yazılmış
bir metni, yetişkin edebiyatında dahi işlenmesi maharet isteyen kavramları
omurgası sağlam, dili incelikli kısa öykülerle ele alıyor. Tüm bu yıkımlar
arasında daima umut ve dolayısıyla hayal gücü var ama. Konularını bir büyüğün gözünden çocuklara aktarmaktansa çocukların gözünden çocuklara
-ve büyüklere- anlatabilmesi öykülerin daima nahif bir yan bulundurmasının yanı sıra karakterlerin ve anlattıklarının inandırıcılığını da artırıyor.
Her şey tam da olması gerektiği gibi, tam da olması gereken tonda akıyor.
Bir röportajında “Çocuk edebiyatı için zor konular var: Ailelerin parçalanması, ebeveynlerin işsiz kalması, savaş, mültecilik, ölüm gibi. Bu konuları,
elbette çocuklar için yazdığımızı unutmadan, yazmamız gerekiyor. Yani
çocuklar için, ‘meseleleri mesele etmezsek mesele kalmaz,’ deme şansımız
yok çünkü bunların bolca yaşandığı bir dünyaya geliyorlar. Mutlaka her yazar bunlara değinmek zorunda, demiyorum elbette ama birileri bunun için
zaman zaman kafa yorabilir, diye düşünüyorum.” diyen Büke, Kırlangıç

Zamanı’yla söylediklerinin hakkını vermiş. Yazarın,
kitabını Orhan Kemal ve on üç yaşında ölen mevsimlik işçi Berivan Karakeçili’ye ithaf etmesi kitabı
bütünleyen ve Büke’nin duyarlılığını gösteren bir
tutum.
Öte yandan, çizimlerin metnin ruhunu yansıtabildiğini söyleyemeyeceğim. Karakterler üzerinde biraz
daha duramaz mıydı acaba çizer? Kitabı okurken
öykülere daha uygun, daha özgün ve biraz daha az
donuk karakterler yaratılamaz mıydı acaba diye
düşündüm… Bütün çizimlerde aynı renk paletinin
kullanılmasını ise metinlerin ortaklığını düşününce,
güzel bulduğumu söyleyebilirim. Keza kırlangıç
zamanının hissettirdiği iyi niyetli ve umutlu şeyleri
yansıtan kapak tasarımını da…
BURADA KAÇ KIŞIYIZ?
Anlatılan şeyden ziyade nasıl anlatıldığıyla ilgilenen
bir okur olarak öykülerin dili üzerinde ayrıca durmak
istiyorum. Zira söz konusu edilen meselelere uygun
bir dil var öykülerde. Kahramanlar ve kavramlar
birbiriyle çelişmiyor. Her kahramanın dili, dünyasına
uyuyor. “Zeytin Çiçeklerine İnanın”da savaş nedeniyle evlerini terk eden ve savaştan evvel beş kişi
olan bir ailenin üyesi Ali’yi dinlerken tekrarlı, basit
ve tam da bu nedenle vurucu bir dille karşılaşıyoruz
mesela. Bu üslup bana bir yandan kutsal metinleri bir yandan destanları anımsattı. Bahsettiğim
metinlerin başlıca temalarını düşününce yazarın,
“Zeytin Çiçeklerine İnanın”da seçtiği bu şiirsel dilin,
konuya ne kadar uygun olduğunu anlayacaksınız.
“İki Mektup”ta mevsimlik işçi Sidem’in mektubunu
okurken o yaşlarda öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza
yazdığınız mektupları anımsarsınız belki siz de. Ve
ne kadar da benzer cümleler yazdığınıza, saflığınıza
şaşarsınız. Berivan Karakeçili’nin anısına yazıldığını
sandığım bu öykünün, bir önceki öykü “Denizcinin
Hası Kimdi”ye göndermede bulunması veya Bir Şeftali’nin, Behrengi’nin masalıyla nasıl da ilişkilendiğini görmek başka bir şeyi daha düşündürüyor okura:
Hepimiz burada, aynı yerdeyiz aslında ve birimiz
giderken öbürümüz gelir.
Dilin akıcılığı
Öykülerin özgünlüğü
Kahramanların işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ABECESİ
Çöp, çöp, çöp…
Daha fazla çöp, her yer çöp!
Daha az tüket, daha az kullan, yeniden kullan.
Geri dönüştür ayrışan atıklarını,
değerlendir onları.
Evlerimizden çıkan çöplerin içinde
yeniden hayata dönmeyi bekleyen
değerli kaynaklar vardır.
Geri dönüşüm, yaşamı dönüştürmektir.
Geri dönüşüm nedir ve nasıl yapılır?
Yaşamın Abecesi Serisi’nin ikinci kitabı
Geri Dönüşümün Abecesi ile,
A’dan Z’ye geri dönüşümü keşfet!

K âğıt

Altı üstü masal
deyip geçme
Yazan: Gökhan Yavuz Demir

Altı Masal Üstü Masal
Ayla Çınaroğlu
Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Tudem Yayınları, 192 sayfa
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Çınaroğlu nasıl iyi bir anlatıcı
olarak kelime kelime, cümle
cümle masalını nakşettiyse,
Delioğlu da ruhuna nüfuz ettiği
bu masalları fırçasıyla kitabın
sayfalarına renk renk, imaj imaj
kanaviçe gibi işlemeyi biliyor.

Kocabaş, geçen zaman içinde açılmamış kargo paketlerinin içinden çıkacak kitapları tasnif
etmekte ustalaştı. O kadar ki kargocunun getirdiği
paketteki masal kitaplarını hemen ayırt ediyor ve gidip
bahçedeki en serin köşeye uzanıp ona masal okumamı
bekliyor. Bu sebeple, geçen hafta daha ben kargoyu açmadan,
bizim koca kız gelen kitabın Ayla Çınaroğlu’nun Altı Masal Üstü
Masal’ı olduğunu anladı ve yattığı yerden hiç kalkmadan, ayıp olmasın diye kesik kesik kargocuya bir iki havladı. Sonra oturup uslu
uslu ona masal okumamı bekledi.
Eğer masalların altı üstü masal olduğuna ve sadece çocukların ilgisini çektiğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz, en azından, iyi bir masal
okumayı leziz bir yemek yemek kadar seven Kocabaş ve ben böyle
düşünüyoruz. “Bir varmış bir yokmuş,” diye başlayan masallar, bir
şeyin hem var hem de yok olabildiği, insan zihninin özgürlüğü sınırsızca tecrübe ettiği leziz anlatılardır. Her şey ama her şey, meselâ kanatlı kediler, konuşan kurbağalar, dilekleri gerçek kılan cinler, altın
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yumurtlayan tavuklar,
sihirli kelimelerle
açılan mağara kapıları,
yalan söyleyince burnu
uzayan tahtadan oyulmuş çocuklar, uçan halılar
ve hayal etmekle tüketilemeyecek daha pek çok şey ancak
masallarda mümkündür. İnsan sırf
yetişkin oldu diye neden bu keyiften
mahrum kalsın ki!
Ayla Çınaroğlu’nun Altı Masal Üstü Masal’ında yer alan daha önce başka yerlerde
yayınlanmış altı masalı (“Kim Demiş Niye Demiş
Bu Naneyi Kim Yemiş,” “Keçi Masalı,” “Papağan
Masalı,” “Terzi Masalı,” “Berber Masalı,” ve “Bilgebaş
Masalı”), yüzyıllar içerisinde farklı anlatıcıların ağzında bütün talaşından ve fazlalıklarından arınmış,
kolektif bilincin ürünü olan kadim halk masalları
kadar heyecan ve haz veriyor.
Bu masallarda hiç de didaktik olmayan bir üslup ve
kurguyla Çınaroğlu bizlere Kara Yusuf ve ailesinin,
sağ eliyle verdiğini sol eliyle geri alan Cin Foznah’ın
kurduğu kölelik düzeninden nasıl kurtulduklarını;
inatçı bir keçinin etini yiyince birbirine düşen köy
halkının dayanışma ve işbirliğiyle yeniden barışmalarını; eskiciden alınan bir kitap ve kuşun asıl
hikâyesini, Sihirbaz Yamtirikabra Usta’nın sahtekâr
öğrencisi Pamçi’yi nasıl bir papağana dönüştürdüğünü; beceriksiz bir terzi çırağı olan Firaz’ın Dikiş
Cadısıyla yaptığı anlaşmayı ve sonrasında rengârenk
bez oyuncaklar diken hünerli Zera’ya âşık olmasını;
Birberber ile Morberber’in valiyi kızdırdıktan sonra
sürüldükleri Kelada’dan da kovuluşlarını; içinde akıl
perisi olmayınca bir kafanın içine istenildiği kadar
malumat tıkıştırılsın, o kafanın hiç çalışmayacağını
bir bir anlatıyor. Üstelik çoğu kez de masalı kesin bir
sonla bitirmeden. Çınaroğlu masalın sonunu, okurun
kendisinin istediği şekilde tamamlayabilmesi için
havada bırakmayı tercih ediyor. Meselâ anlatıcı
papağana dönüştürülmüş olan Pamçi’yi kurtarıp
kurtarmamaya karar veremediği için masalın okurundan ne yapması gerektiğini söylemesini istiyor.
Yahut Firaz, Zera’yla evlenmek için annesinin elini
öptüğünde anlatıcı, Zera bu teklifi
ister kabul etmiş olsun ister

etmemiş, masalın sonunun geldiğini haber
veriyor. Veyahut da kız kardeşleri Bilgebaş’ı
üçkâğıtçı amcaoğullarının ellerinden kurtardığında anlatıcı onların murada erip kerevete
çıkmadıklarını, hayatlarının asıl şimdi başladığını
söylüyor. Bütün bu masalların keyfini kaçırabilecek bir kesinliğin aksine yazar biz okurlarını
belirsizliğin oyununu oynamanın tadını çıkarmaya davet ediyor.
Doğrusu insan bu masalları uzanıp yatağında
okusa da karanlıkta ateş başında ninesine anlattırsa da hatta sesli kitap olarak tatile giderken
arabanın arka koltuğunda tabletinden dinlese de
sever. Fakat çizer Mustafa Delioğlu’nun resimleri
eşliğinde okunduğunda bu masallar kesinlikle
daha zenginleşiyor ve büyülü bir hâl alıyor.
Çınaroğlu nasıl iyi bir anlatıcı olarak kelime kelime, cümle cümle masalını nakşettiyse, Delioğlu
da ruhuna nüfuz ettiği bu masalları fırçasıyla
kitabın sayfalarına renk renk, imaj imaj kanaviçe
gibi işlemeyi biliyor. Bu sayede okur altı da üstü
de önü de ardı da masal gibi masal olan bir kitabın içinde oradan oraya koştururken vaktin nasıl
geçtiğini anlamıyor.
Kocabaş havanın kararmaya başladığını fark
etmiyor. İnatçı keçinin kesilip etinin bütün köy
tarafından yendiğini duyduğunda hırlayarak
homurdanması hariç bütün bir kitabı kafasını ön
patilerine yatırarak uslu uslu dinliyor. Sanırım
kendisinin başkahramanı olduğu bir masal hayal
ediyor. Hepimiz gibi...
Dilin akıcılığı
İçerik
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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Hayalsiz ve hikâyesiz
olunmaz

Yazan: Karin Karakaşlı

Alışılageldik çocuk kitaplarının aksine bir olaydan çok bir durumu anlatmayı
tercih eden Sema Aslan, genç okurlardan yalın ama sağlam bir edebiyat dilini
esirgememiş.

Topur’daki Dünya
Sema Aslan
Resimleyen: Seda Mit
İletişim Yayınları, 52 sayfa
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Çocukken Unubli ve Kolunkbank adlı iki hayali arkadaşım vardı. Birlikte
battaniye altında kampçılık oynar, kedileri besler ve çok gülerdik. Sadece
benim görebildiğim bu arkadaşlarım, özellikle bütün çocukların eve çekildiği
gece saatlerinde yalnızlığıma ortak olur ve dünyamı güzelleştirirdi. Zaman ve
mekândan özgürleşir, hayal gücümle istediğimi her şeyi yapabileceğimi hissederdim. Sema Aslan’ın İletişim Yayınlarının Çocuk Kitapları Dizisi’nden çıkan
Topur’daki Dünya kitabını okuduktan sonra kim bilir en son ne zaman aklıma
gelen bu arkadaşlarımın sesini bir kez daha içimde duydum. Çünkü bu kitap
içimizdeki, o zaman içinde unutulan sese bir övgü.
Çizer Seda Mit’in besbelli hikâyeye âşık olarak türlü ayrıntılarla
ve çocukların içini açacak cıvıl cıvıl bir kolaj tekniğiyle resmettiği Topur’daki Dünya, özenli baskısıyla da dikkat çekiyor. 2017’de
Şehrin Göbeğini Bulamıyorum! adlı çocuk kitabı yine İletişim
Yayınları tarafından yayımlanan Sema Aslan, bu kez sadece aşkla
bağlananların yaşamayı tercih ettiği Topur köyü adında bir vaha
kurmuş. Yazar köyü gözümüzün önünde masalsı bir anlatımla inşa
etmiş: “İki yanında kavak ağaçlarının sıralandığı toprak yolu izleyip Topur’a varan herkes, daha ilk anda haritada olmayan bir yere
geldiğini anlardı. Öyle bir yerdi ki burası, sözler rüzgârla savrulur,
yağmur hep upuzun bir çizgi gibi yağardı. Civarda, öbek öbek dizilmiş kavaklardan ve geride dimdik duran dağdan başka hiç ama
hiçbir şey yoktu. Bu köy, sanki Dünya üzerinde değildi!”
Adını, eteğine kurulduğu ve yazarının deyimiyle “bir çatlama ve
cızlama sesi” eşliğinde bir anda yükselen adeta topraktan doğuveren koca dağdan alan Topur, bu hikâyenin gizli kahramanı.
“Şehirde pelte kıvamına gelen” babası ve annesinin yolları aşarak
ve bu dağdan büyülenerek yerleştikleri Topur’da küçük İpek’le
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tanışıyoruz. İpek, hikâyelerin içine doğmuş
bir çocuk. Günlerden bir gün hayali arkadaşı Kadife ortaya çıkmaya başlayınca o
da kendi hikâyesini yaşamaya ve yazmaya
başlıyor bize…
BAĞ KURMANIN GÜCÜ
“Sevdikleriyle arasını sıkı fıkı tutanlara,
arkadaş canlısı herkese” ithaf ettiği bu
sıcacık hikâyesiyle Sema Aslan, ancak bağ
kurulacak bir yerin ev ve aidiyet hissedilip hayat paylaşılacak kişinin bir arkadaş
sayılabileceğini hatırlatıyor bize. Bir de
hayatı bir hikâye misali yaşamanın yaşı,
cinsiyeti, hiyerarşisi olmadığını. Bir yanda
köyün nineleri buranın efsanevi masalı her
anlatışla yeniden yaratırken, diğer yandan
hayali arkadaşı kapüşonlu koyun Kadife’yle
heyecanlı bir maceraya atılan İpek’in peşi
sıra sürükleniyoruz. Derken günlerden bir
gün anne ve babasının da birileriyle konuştuğunu fark ediyor. Meğer babası, Bahri
isminde bir kuşu farklı renk ve malzemelerle yeniden üretirken, annesi de çocukluğunda bir kız kardeş yakınlığıyla hayatında
yer edinen Cancağız adındaki arkadaşıyla
sohbetler edermiş. Çünkü aslında insanın her daim
tutkuya, anlama ve kendi varlığını hatırlamaya
ihtiyacı varmış.
“Bu köy Dünya’nın üzerinde mi bilmeyiz ama dünya mutlaka bu köyde, tam Topur’da.” diyen nineler,
insanlığın ortak belleğine dönüşüyor ve her yerin
yakıp yıkıldığı, yağmalandığı bir düzende bir yerin,
bir şeyin parçası hissetmenin büyüsünü canlandırıyor içimizde. Annenin kastettiği bağı içimizde
hissediyoruz. “İlk gecelerinde köye yağmur yağdı.
Genç kadın, Topur’daki yağmurdan öylesine etkilendi
ki, ertesi sabah genç adama ‘Burada yağmur uzun,
upuzun bir çizgi gibi yağıyor,’ dedi, ‘sağa sola tek bir
damla düşmüyormuş gibi’.”
Alışılageldik çocuk kitaplarının aksine bir olaydan
çok bir durumu anlatmayı tercih eden Sema Aslan,
genç okurlardan yalın ama sağlam bir edebiyat dilini
esirgememiş. 1978 Berlin doğumlu Sema Aslan,
sosyoloji ve iletişim okudu, gazetecilik yaptı. Benim
Kitaplarım/35 İsim 35 Kütüphane (Doğan Kitap,
2009) isimli bir söyleşi kitabı ve Kozalak (İletişim
Yayınları, 2012) adlı bir romanı bulunuyor. İrade-

nin İyimserliği (Ayizi Kitap, 2015), Sayfiye-Hafiflik
Hayali (İletişim Yayınları, 2014), Yengeler Cumhuriyeti (İletişim Yayınları, 2017) kitaplarına yazılarıyla
destek verdi.
Kendi iç dünyamıza çekildiğimizde “Nereye daldın
yine?” diye sürekli “gerçekliğe” geri çağrıldığımız
bir düzende Sema Aslan, gerçeğin, hakikatin sesine
kulak vermemizi ve kendimizi hiç unutmamamızı
salık veriyor. Büyük küçük herkesin keyifle okuyacağı bu kitap, pek çok kişisel anının canlanmasına
ve paylaşılmasına da vesile olacak. Çünkü hikâyesiz
hayat sadece yavan bir ömürdür. Ne mutlu her ânının hakkını verene… Kendi Topur’unu inşa edene ve
özüne hiç ama hiç ihanet etmeyene…
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Evim güzel evim!
Hayatın sıkıştırılmış bir versiyonu olan bu yolculukta,
bazen birbirinin aynı gibi görünen günler bazen akla
hayale gelmeyen deneyimler yaşanıyor…

Yazan: Nilay Kaya

Bugün Burada, Yarın Orada
Peter Stamm
Resimleyen: Jutta Bauer
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu
Desen Yayınları, 40 sayfa
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Senin evin neresi? Ormanlar yok edildikten sonra, yerlerine kondurulan yapay
göletli, kanallı, parklı, havuzlu, güvenlikli bir sitede, dört başı mamur bir yaşam
alanındaki apartman dairesi mi? Annenle babanın arabalarını park edecek yer
bulamadığı, senin sokakta yaşıtlarınla oynayamadığın, her sabah bir saat daha
erken kalkıp gerekli uykunu okul servisinde almak zorunda kalmana neden olan,
-okulun yakın olsa da elini kolunu sallaya sallaya gitmene izin vermezler ki- o
şehir merkezindeki apartman dairesi mi?
Evet, farkındayım bu evlerden hangisini tarif etmeye kalksam, olumsuzluklara
değinip ağzımızın tadını kaçırmadan duramadım. Zira bahsedeceğim kitap, bana kalırsa eşsiz bir hayal gücüyle, şehrin
içinde yaşadığımız fiziksel gerçekliklerin ideale yakın bir ev
kavramıyla örtüşmesinin pek de mümkün olmadığını söylüyor. İsviçreli yazar Peter Stamm’ın Türkçeye Bugün Burada,
Yarın Orada adıyla çevrilen kitabının orijinal başlığı da
aslında bu fikri pekiştiriyor: Warum wir vor der Stadt wohnen
(Neden şehrin önünde yaşıyoruz). Buradaki “ön” kelimesini
“şehrin dışında/berisinde” diye çevirmek daha doğru olur
tabii. Kitabın Türkçe başlığı, kitaba konu olan ailenin yersiz
yurtsuzluğuna vurgu yaparken; orijinal başlık, kitabın sonu
düşünüldüğünde ideale yakın evin, şehirden başka her yer
olabileceği fikrini sunuyor.
Bugün Burada, Yarın Orada’nın anlatıcısı, yolculuklarının
hikâyesine, ailesiyle birlikte şehirde yaşadıkları ve sonunda taşınmak zorunda kaldıkları evle başlıyor. Bu noktada,
yazarla birlikte bu kitabı resimleyen Jutta Bauer’ın mahareti-
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nin altını çizmek
gerekiyor. Çünkü
her çizimli kitapta
göremeyeceğimiz
bir şekilde, bu
kitaptaki illüstrasyonlar hoş bir
estetikle hikâyeye
eşlik etmekle kalmıyor, ona yeni
açılımlar katıyor.
Örneğin ilk taşınma hikâyesinde
anlatıcı böyle bir
şeye değinmezken, metnin yanındaki çizimde
ailenin yaşadığı
evin dev apartmanlar arasında
sıkışıp kaldığını
görüyoruz. Benzer
bir şekilde, aile
evden çıkıp bir otobüse taşınmak zorunda kaldığında, otobüsteki hayatlarını gösteren çizim, anlatıcının
dilinden dökülmeyen kelimeleri zikrediyor: o otobüsün içinde insanlara boş yere zenginlik vaat eden
ilanlar, insanlar belki de açlık sınırındayken onları
fütursuzca tüketime çağıran reklamlar, gülümsemekten ve huzurlu görünmekten çok stresli, yorgun ve
kavgaya tutuşmaya hazır yüzler görüyoruz.
Bir mesken olarak otobüs örneğinden de anlaşılacağı
üzere, ailenin taşındığı yerler giderek ilginç bir hâl
alıyor: ormandan kilise çatısına, teyzenin kemanından amcanın şapkasının içine, otelden hiçbir yere,
sinemadan aya, köprüden rüyaya... Peter Stamm, bu
aileyi bitmeyen yuva arayışlarında gerçek ve gerçeküstü boyutlara taşıyor. Aile, hayatın sıkıştırılmış bir
versiyonu olan bu yolculukta, bazen birbirinin aynı
gibi görünen günler bazense akla hayale gelmeyen deneyimler yaşıyor. Ama on sekizinci durakta
sonlanan yolculuklarında, kondukları her yuvada,
öne çıkan bir unsur var: aile ve doğayla bir olmak.
Şehirde hayal meyal beliren leylak kokuları bir değer
niteliğinde, oksijen de öyle, beraber her yere taşındıkları hayvanlar, ormanda yaşarken her çeşidini
öğrendikleri mantarlar ve yosunlar da öyle. Denizde
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yaşarlarken
deniz kabukları
ve yengeçler,
birlikte yaşamayı öğrenmek
zorunda oldukları varlıklarken,
insanların suya
attığı şeyler de
öyle. Bu yolculuğu deneyimledikleri sırada
onlara hep müzik ve hikâyeler
de eşlik ediyor.
Birlikte bulutlara
bakıp hikâyeler
anlatıyor, yeni
diller öğreniyor,
şarkı söyleyip
enstrüman çalıyor ve birlikte
büyüyorlar.
Büyüdükleri nokta, yolculuklarının son durağı oluyor, yani anlatıcının “dört dörtlük” diye tanımladığı,
bisiklete binebildikleri, çiçeklerin açtığı, rüzgârın
sesini duyabildikleri ve dört mevsimi yaşayabildikleri şehrin dışı.
Şimdi kitabı kapatıp şehrin dışında bir evi düşünelim. Giderek azalan sulama imkânlarıyla tarım yapmaya çalıştığın bozkırın ortasında, içinde yaşadığın
kerpiç yapı mıdır ev? Yoksa şehirlilerin yılda ancak
bir kez gelebildikleri, günün birinde emekli olunca
yaşamanın hayalini kurdukları o sahil kasabasında,
sizi kışları sıcak, yazları serin tutan taş ev mi? Hani
o, sırf şehirliler yılda bir kez geliyor ve hayallerini
oraya yöneltiyor diye, ezelden beri denize girdiğiniz
sahiller için tonla para vermek zorunda bırakıldığınız, sezon bitince de gidenlerin bıraktığı çöp yığınlarını temizlemeye giriştiğiniz sahil kasabasındaki ev...
Peter Stamm, kitabında tatlı tatlı anlattığı hikâyesiyle, bu soruları da sorduruyor.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Çocukluk dönemi sanrılarıyla
savaştan bahsetmek

Yazan: Emel Altay

Küçük kız çocuğu, babasının ona sevgiyle bakmasını, gözlerindeki arı gibi kanatları olan
minik bir kediye benzetiyor. Savaş kelimesinin anlamını bilmese de onun için çağrışımı
kötü; “ağzı tee boğazına dek sivri dişlerle dolu, kocaman kafalı, her yeri çürümüş,
kurbağayı andıran korkunç bir yaratık” canlanıyor zihninde. Kitap boyunca çocukların
kurduğu tüm hayaller bana Ekşi Sözlük’ün en güzel başlıklarından birini, “Çocukluk
dönemi sanrıları”nı hatırlattı. Baba, Savaş Ne Demek? de çocukluğun o ele avuca sığmaz
hayal gücüne güzel bir örnek. Ve genelde hayallerin olduğu gibi öğretici de.
Baba, Savaş Ne Demek?
Aşkın Güngör
Resimleyen: Abdullah Sarışen
Bilgi Yayınları, 72 sayfa
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Beş öyküden oluşan kitabın ilk öyküsü, bir çocuk kitabı için sert bir finale sahip gibi
geliyor ilk başta. Ancak diğer öyküyle birlikte hem bağlamı anlıyoruz hem de yazarın amacını. “Dedektif Bol Bel’in Maceraları” serisi ve Düşler Diyarı, Kardan Adam
Masalı gibi kitaplarıyla bilinen, çocuk edebiyatının üretken yazarı Aşkın Güngör,
savaş teması etrafında kurduğu öyküleriyle sadece insanları değil, mobilyaları ve
doğayı da dile getirerek savaşın acımasız yok ediciliğini çocukların hayal dünyalarından çıkma bir dille anlatıyor.
İNSANLIĞIN GİRDİĞİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN YOL…
Bu kez söz konusu olan savaş, tarihte görülmüş hiçbir örneğine benzemiyor.
Hepsinden çok daha yıkıcı, geri dönüşü imkânsız bir yola girmiştir insanlık
artık. İlk iki öyküde insanların ve doğanın yani dünya üzerinde yaşayan canlı
varlıkların başına gelen felakete, detaylarına tam hâkim olamadan, seyirci olduktan sonra üçüncü öyküde gerçekler cansız varlıkların dilinden dökülüyor.
Masa, sandalye, pencere, televizyon, bilgisayar gibi evin temel eşyaları dile
gelerek sahipleri insanoğlunun kendi elleriyle sonlarını nasıl getirdiklerini
anlatıyorlar. Bir anlamda ilk iki öykünün verdiği tedirgin atmosfer, üçüncü
öyküyle anlam bulmuş oluyor. Burada televizyon, radyo ve bilgisayarın diğer
eşyalardan daha bilgili olması ve olanları aktarmaları gibi hoş düşünülmüş
fikirler de var. Tabii diğer mobilyalar da sordukları sorularla gerçeğin anlaşılmasını sağlıyorlar. Mutfak kapısının, “Peki nasıl olur da onların yarattığı
her şey sapasağlam ayakta dururken kendileri bir iz bile bırakmadan kaybolur?” sorusu gibi. Esasen duyguyu taşıyan da pencere, sandalye gibi nesneler
oluyor. Bilgisayar ve televizyonlar her ne kadar tüm eşyalardan bilgili olsalar
da hayatta kalmak için insanlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle öykü içinde
giderek ışıkları sönerken sandalye, üzerine oturan yaşlı kadını şimdiden özle-

diğini, pencere de dışarıda gülüşüp oynayan çocuklar
görememenin kederini aktarıyor. Bu güzel buluşlarla
geçilen dördüncü öykü “Uçurumun Efendisi” ile birlikte şu ana kadarki kıyamet atmosferi değişiyor.

ELMALARI NASIL

TOPLARSIN?

KADIM BIR GEÇMIŞTEN GELEN MESAJ
“Çocuklarınız hayatı doğanın kucağında öğrensin” sloganına sahip bir doğa kampına katılan beş çocuğun,
gruptan ayrı çıktıkları orman yürüyüşüyle başlıyor
“Uçurumun Efendisi” öyküsü. İlk öyküyle kurulan ve
diğer öykülerle devam ettirilen insanlığın sonu zamanlarından farklı, “normal” zamanlardayız. Çocuklar,
öykünün anlatıcısı da olan 11 yaşındaki Akın’ın liderliğinde ormanın derinliklerinde kaybolup bir mağaraya
sığınıyorlar. Mağarada önce ne işe yaradığını anlamadıkları dev bir kütle buluyorlar. Sonra anlatıcımız
Akın, kütlenin arkasına kazınmış gibi duran ve dev
bir maskı andıran bir şey fark ediyor. O şey, Aznamıc
adındaki metal organik karışımı olduğunu söyleyen
garip canlı, milyonlarca yıl önce mağaraya bir görevle
bırakıldığını anlatıyor. Bu yaratık aslında bir yapay
zekâ. İnsanla yaşam arasında açılması muhtemel uçurumu geciktirebilmek için görevlendirilmiş. Akın’a ve
önceki öykülerle bizlere, milyarlarca insana ait ortak
yanlışların küçük bir kısmını göstermiş aslında.

Ormanda bir elma ağacı var. Üzeri
kıpkırmızı sulu sulu elmalarla dolu.
Hayvanlar bu elmaları toplamak istiyor,
ama dallara nasıl ulaşacaklar?
Bu bir sessiz kitap. Paylaşmak
konulu bu kitabın resimlerine bakarak
öyküye sen ses vereceksin!.. Usta
yazarlar Aytül Akal ve Mavisel Yener’in
kurguladığı bu öyküyü ayrıntılarla dolu
resimleriyle Ece Zeber anlatıyor.

4 ve

SAVAŞA KARŞI HIKÂYELERIN GÜCÜYLE
DIRENMEK
Kitapla aynı adı taşıyan son öyküyle bu kez günümüze
dönüyoruz ve kitabın yazarı bizzat karşımıza çıkıyor.
Israrla “Baba, savaş ne demek?” diye soran kızına
anlatmaya kıyamadığı gerçekleri kâğıda döktüğünü
söylemesiyle bitiyor son öykü ve kitap. Aşkın Güngör, beş öyküyü birbirine bağlayan bir yapı kurarken
yetişkinlerin hataları yüzünden çocukların, ağaçların,
hayvanların, yeryüzünün tümünün çektiği acıları da
başarıyla veriyor. Tüm öyküleri kızını çirkin gerçeklerden korumak isteyen bir babanın hikayesi olarak
da okuyabiliriz. Abdullah Sarışen’in çizimleri hikâyeyi
gözümüzde canlandırmamız (özellikle milyon yıllık
yapay zekâ Aznamıc’ı) ve hissedebilmemiz bakımından
kitaba katkı sunuyor. Savaş gibi her yönüyle travmatik
bir konuyu çocuklara aktarmak çok zor, bu nedenle
hikâyelerin gücüyle girişilen tüm çabalar çok değerli.

40 sayfa, Resimli Öykü,
Sessiz Kitap
Resimleyen: Ece Zeber

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Öykülerin özgünlüğü
Karakterlerin işlenişi
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
www.redhouse.com.tr

/RedhouseYayinlari /RedhouseKidz

/RedhouseKidz
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Hayır, teşekkürler!

Yazan: Olcay Mağden Ünal

Kitap, çocuğa özel bölgelerini tanıtırken, ona kendisine güvendiği kişilerden
oluşan bir güvenlik ağı kurabileceğini ve gerektiğinde “Hayır!” diyebileceğini de
gösteriyor.

Her çeşit duyguyu uçlarda yaşayan ve bunca
muhafazakârlığın yanında kimsenin başkasının kişisel alanına saygı göstermediği, bunun yanı sıra
bedensel temastan bir türlü vazgeçilemeyen biricik ülkemizde çocuklarımıza öğretmemiz gereken
en önemli konu, belki de beden güvenliği. Fakat
en nihayetinde kabul etmek gerekir ki hâlihazırda
yetişkin insanların çoğunluğu, ayıp kavramıyla
yetiştirildiği için bu kişilerin kendi çocuklarına
nasıl yol göstereceklerini bilememeleri de son
derece normal. Çocukların hâlen “Hadi öp teyzeyi, amcayı! Aaa hadi ama canım, bizimki biraz
çekingen teyzesi/amcası!” gibi sözlerle yıldırılmaya devam ettiği bir toplumda yapmamız gereken
şey, beden güvenliği
kavramını yalnızca çocuklara değil,
bilhassa ebeveynlere
aktarmak. Onları bu
konuda eğitmek, bilinçlendirmek. Dünya
ne yazık ki tozpembe
bir yer değil, hatta
gri bile değil; Dünya
şeker renklerine bulanmış zifirî karanlık
bir çukur. O çukurun
içinde yaşananlar
Bu Vücut Benim! insan aklının kabul
Ben Ne Dersem O Olur! edebileceği sınırların
Jayneen Sanders ötesine geçtiği için
Resimleyen: Anna Hancock
Türkçeleştiren: Nurten Hatırnaz biz onu hayallerimizle
Beyaz Balina Yayınları, 40 sayfa renklendirdik, aksi

hâlde akli melekelerimizi yitirmeden yaşamlarımızı
sürdürebilmemiz mümkün değil.
Bu Vücut Benim! Ben Ne Dersem O Olur! aslında
tam olarak yukarıda bahsettiğim ihtiyacı karşılayacak türden bir kitap. Çocuğa kendisini koruması
için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlarken bir
yandan da ebeveyn ve eğitimciye, sunduğu tartışma sorularıyla, bu konuda çocukla nasıl bir iletişim
kurabileceğine yönelik bir nevi tavsiyede bulunuyor.
Bana kalırsa kitap metodolojik olarak çok doğru bir
yol izlemiş. Örneğin her şeyden önce konuya hisleri
tanıtarak giriyor. Bu şu açıdan çok önemli, çünkü
hislerinin farkına varan ve bu duyguların ona işaret
ettiklerini okuyabilen çocuk, aslında vücudunu da
tanımaya başlıyor. Kim güven veriyor, kim tedirgin
ediyor, hangi dokunuş sevgi dolu hangisi şüphe
uyandırıcı? Hislerini, vücudunu ve dolayısıyla da
kendini tanıyan çocuk, bu soruların cevabını hiçbir
ikilem yaşamadan verebiliyor. Kitap, çocuğa ayrıca
özel bölgelerini de tanıtırken, ona kendisine güvendiği kişilerden oluşan bir güvenlik ağı kurabileceğini ve gerektiğinde “Hayır!” diyebileceğini gösteriyor.
Net ifadeler, ilgi çekici çizimler ve yerinde yönlendirmelerle alanında hazırlanmış başarılı bir kitap
olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu irdeleyen daha
çok çalışmanın daha fazla çocuk ve ebeveyne ulaşması dileğiyle.
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Gerçeklere karşı hayaller
“Ormanda yürüyorum. Yalnız başıma olduğum için hayal gücümle konuşuyorum.
Neyse ki o hep yanı başımda.”
Yazan: Sanem Erdem

Hayalden Kaleler
Olivier de Solminihac
Resimleyen: Marie de Salle
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Tudem Yayınları, 80 sayfa
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Hani fantastik edebiyat, kaçış edebiyatı diye küçümsenir ya bazen… Hayal dünyasına kaçmak istemenin neden kötü bir şey olduğunu anlayamam. Çocukların
çizgi roman okumasına karşı çıkanlar olur bazen, küçükken gizli gizli çizgi
roman okuduklarını anlatanlardan duyarım bunu. Hatta bazı yetişkinlerin edebiyat okumayı vakit kaybı olarak gördüğünü, bunun yerine kurmaca olmayan,
bilgi verme amaçlı kitaplar okumayı tercih ettiklerini duyduğum da olmuştur.
Oysa iyi kurgulanmış bir kitap insana ayna tutabilir, okuduğu kurgulara kendini koyup “ben olsam ne yapardım” diye sormasına veya bir karakterle özdeşleşip “benim gibi başkaları da varmış” diye düşünüp rahatlamasına ve birçok
meseleyle, özellikle de kendisiyle yüzleşmesine yardımcı olabilir.
Yukarıdaki iç döküşe Olivier de Solminihac’ın Hayalden Kaleler
isimli kitabı neden oldu. Arka kapak yazısında da belirtildiği gibi “...
çocukların kalelere sığmayan uçsuz bucaksız ve bir o kadar eğlenceli
hayal dünyasına saygı duruşu niteliğinde bir kitap” bu. Babasının
öfkesine ilk kez şahit olan bir çocuğun, bu sorunla başa çıkmak için
hayal dünyasından nasıl destek aldığını anlattığı kitap, bir yandan
da bu öfkenin nedenlerine dair ipuçlarıyla küçük ve büyük tüm
okurlara rehber işlevi görüyor.
İsimsiz kahramanımız, yanlarında Jonathan isimli arkadaşı da olmak üzere ailecek tatil yapmak için yola çıkarlar. Ancak bayram trafiği haberlerinden aşina olduğumuz sonu gelmeyen araç kuyrukları,
anlatıcımızın ifadesiyle “metal pullu dev bir yılan” hâlini almıştır
ve direksiyon başındaki babasının sabrı tükenmek üzeredir. Üstelik
deniz kenarındaki tatil yerlerine bir an önce varmak için hiç mola
vermediklerinden, giderilmeyen ihtiyaçlar yüzünden bu yol çocuklar için de çok sıkıntılı geçmektedir. Babanın sıkıntısıyla çocukların
sıkıntısı arasındaki gergin mücadele sonucunda babanın sabrı taşar
ve korkuya kapılan anlatıcı sıkıntısını iç dünyasına yöneltirken,
arkadaşı Jonathan da sıkıntısını koltuğuna, yani dışarıya bırakır.

Eylül 2019

Babanın öfkesi Jonathan’ın idrar torbasında baskı
yaratmıştır sadece. Anlatıcı, babası onları plajda
bırakıp giderse diye endişelenip kumdan bir şato yaparken, Jonathan babanın her şeye rağmen bir insan
olduğunu ve insanların çocuklarını bırakıp gidecek
kadar acımasız olamayacakları inancını savunur.
Belki öfkeli baba kendi babası olmadığı için, belki de
benzer bir olayla kendisi daha önce karşılaşıp bunu
atlattığı için Jonathan objektif bir yorum yapabilmiştir.
Bruno Bettleheim, masalların, yani hayal gücünün
çocuk psikoloji üzerindeki olumlu etkilerini ele aldığı Uses of Enchantment kitabında, her yönüyle iyi ve
kusursuz olarak gördüğü anne veya babanın öfkeye
kapılmasına anlam vermek için çocuğun hayal gücüne sığınarak, öfkeli ebeveynini kılık değiştirmiş bir
canavar olarak gördüğünden bahseder. Buna göre
çocuk, kendisini azarlayan annesini kötü kalpli üvey
anne figürüne dönüştürerek gerçek annenin iyiliğine zarar vermeksizin, farklı bir insan olarak gördüğü
bu kötü kalpli “üvey anne”ye öfkelenme imkânı bulur ve böylece kendisini zorlayan çelişkili duyguları
idare etmeyi öğrenir.
Anlatıcı, bir yandan güvendiği dağlara kar yağmasıyla uğradığı hayal kırıklığıyla bir yandan da karşılaştığı tali sorunlarla başa çıkmak için hayal gücüne
başvurur. Babasının onu yalnız bırakacağı korkusu,
ormanda yolunu kaybetmesiyle onun için gerçeğe
dönüşmüştür. Bununla başa çıkma şeklini şu sözler-
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le ifade eder: “Ormanda yürüyorum. Yalnız başıma
olduğum için hayal gücümle konuşuyorum. Neyse ki o
hep yanı başımda.”
Türkiye’de daha önce Neye Benzer Gelecek kitabı ile
tanıştığımız Olivier de Solminihac’ın kısa biyografisinde, çocuklara layık kitaplar yazabilmek için düştüğü yollarda her şeyin yabancı, şaşırtıcı olmasından
esinlendiği yazıyor. Hayalden Kaleler, bu yöntemin
çocuksu bakış açısını korumaya faydalı olduğuna
kanıt teşkil ediyor adeta. İsimsiz bir anlatıcı kullanılarak okurun kendisini karakterle özdeşleştirmesini
kolaylaştırması sağlanırken, geçmiş ile şimdiki zamanın dönüşümlü olarak kullanıldığı kurgu okurun
ilgisini artırıyor.
Hikâyeye Marie de Salle’in çizimleri eşlik ediyor.
Ufacık detayların yer yer kırmızı renkle vurgulandığı
siyah beyaz kompozisyonlar, görünüşte sakin ama
yer yer çaktırmadan korktuğunu belli eden anlatıcının üslubuyla uyum içinde. Damla Kellecioğlu’nun
Türkçesini de bu işbirliğine katınca her açıdan su
gibi bir kitap okuduğumu hissettim.
Not: Trafikte delirmeyen insan ermiş demektir.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Merak ediyorum öyleyse varım

Yazan:

Toprak Işık

Beş kişinin mi ölmesi daha az kötüdür, yoksa bir kişinin mi? Tamam, bu çok basit oldu.
Peki, beş kişiyi kurtarmak için bir kişiyi öldürür müsünüz?
Ben neden varım? Ve çocuk filozoflar için daha bir
sürü soru’da yazar Richard David Precht, bazıları
sıradan görünen ama tümü, yanıtlamaya çalışanları
derinlere çeken sorularla okurlarına bir felsefe yolculuğu yaptırıyor. Kitabı, Almanca aslından Yasemin Dindaş çevirmiş, Pegasus Yayınları yayınlamış.
Çocuklarla sohbet etmeyi sevenler, onların bazen
filozofça konuştuklarını fark ederler. David Precht
de kitabının giriş bölümünde
küçüklerin, felsefi düşünceye
yatkınlıklarını vurguluyor.
Belki de bunun nedeni, onların derinlere inen soruları
sığlıklarda öldüren ezberlerle
henüz tanışmamış olmalarıdır.
Genç yazar ve oğlu, felsefe
açısından ilham verici geziler
gerçekleştirirken bir yandan
da sohbet ediyorlar. Rotalarındaki her durağın çağrıştırdığı
sorular ve bunları yanıtlama
denemeleri kitabın
bir bölümünü oluşturuyor.
İlk bölümdeki ilk soru
belki de en zor olanı:
Neden her şey var da
hiçlik yok? Bazılarına
göre bu, en önemli
felsefi problemmiş.
Hiçlikten bahsedince,
her şeyin öncesine
gitmek geliyor akla.
Evrenin, hatta belki de
zamanın başlangıcına… Yazar, okurlarına
Ben neden varım? Ve çocuk
filozoflar için daha bir sürü soru
Richard David Precht
Türkçeleştiren: Yasemin Dindaş
Pegasus Yayınları, 208 sayfa
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evrenin doğuşu hakkında geçmişten bugüne yapılan
tahminleri ve üretilen teorileri sunuyor. Kendi oyunu
büyük patlamadan yana kullanırken gelecekte onu
yerinden edecek başka bir bilimsel açıklama için de
kapıyı açık bırakıyor.
Hiçlik konusu bir yana, kitapta çoğunlukla pratik
yaşamla ilişkili sorular saptanıp okurun önüne koyuluyor. Böylece felsefenin ne kadar hayatın içinde olduğu
da gösteriliyor. Hayvanların isimleri nereden geliyor?
Güzellik nedir? Hayvanları yeme hakkına sahip miyiz?
İnsanların neden endişeleri vardır? Kitabın son sorusu
ise özellikle can alıcı: Hayatta en önemli şey nedir?
İngiltere’de bir hayvanat bahçesi, ziyaretçilerinden,
hayvanları sevimliliklerine göre sıralamalarını rica
ediyor. Önce hayvanların yalnız resimlerini göstererek… Sonra ise o resimlerin üzerine hayvanların
adlarını da yazarak… Bir boa yılanının resmini en
sevimli hâliyle de önünüze koysalar, ne şeker şey bu,
demezsiniz. Beklendiği gibi ziyaretçiler ilk sıralamada
bu sürüngene sonunculuğu layık görüyorlar. Oysa
hayvanlar isimleriyle birlikte sunulduğunda boa yılanı
yukarılara tırmanıyor. Çünkü resminin altında kraliyet
pitonu yazıyor. Saraylılarını çok seven İngilizlere bir
anda daha az sevimsiz geliyor bu asil sürüngen. Tatlı
mı tatlı fare ise adının yazılmasından dolayı fena hâlde
itibar kaybına uğruyor. Nihayetinde o bir sıçan. Cismini sevenler ismine katlanamıyorlar.
Demek ki çevremizdekilere verdiğimiz adlar onlara
karşı duyduğumuz hisleri de etkiliyormuş. Elbette
bunun çok şaşırtıcı bir bilgi olduğu da söylenemez.
Yine de yazar ile oğlunun sohbeti, üzerinde düşünüp
konuşmanın önemli felsefi açılımlar sağladığını güzel
bir şekilde göstermiş.
Beş kişinin mi ölmesi daha az kötüdür, yoksa bir
kişinin mi? Tamam, bu çok basit oldu. Peki, beş kişiyi
kurtarmak için bir kişiyi öldürür müsünüz? Bir trenin
kontrolü bizdeyken önümüze böylesine kötü bir seçim

yapma zorunluluğu çıkıyor. Rotanız üzerinde muhakkak çarpacağınız beş kişi varken, normalde kılına
zarar vermeyeceğiniz bir kişiyi öldürmek pahasına
rotanızı değiştirir miydiniz?
Precht kitabını ilgi çekici öykülerle akıcı hâle getirmiş.
Savaştan kalma bir bombayı imha ederken beynine
bir demir çubuk saplandığı hâlde ölmeyen ama huyu
suyu değişen Phineas Gage’in hikâyesi bunlardan
biri… Gaddar babasının katı disiplin uygulamaları
altında çocukluğu ve gençliği kâbusa dönen Prusya
Kralı Friedrich’inki ise bir başkası…
Ben neden varım, sorusu üzerine konuşurlarken
Precht oğluna evrim teorisini anlatıyor. Bunu yaparken, İncil’deki hikâyeleri çürüttüğünü de gizlemiyor.
Yazarın felsefe konusunda bilgi vermeye çalışmadığı,
oğluna ve dolayısıyla okurlara felsefi bir bakış açısı
kazandırmayı amaçladığı fark ediliyor. Edindikleri
tüm bilgileri, yaşadıkları dünyayı, başlarına gelenleri
ve gözlemlediklerini doğru bir yaklaşımla yorumlayabilsinler diye… Bununla birlikte azıcık felsefe bilgisi
kitabı daha da değerli kılardı. En azından, idealizm,
materyalizm, metafizik ve diyalektik ana hatlarıyla tanıtılabilirdi. Bu okurun, yaşamı yorumlarken kendisinin konumlandığı yeri saptamasına ve kullanabileceği
yöntemleri öğrenmesine katkı sağlardı.
Yüzlerce yıldır insanlar felsefe yapıyor. Sayısız büyük
filozof sayısız eser bıraktı. Hayatı anlamak için yorulmuş onca zihnin ürünü, onca değerli düşünce kuşkusuz her ölümlüyü ilgilendirmeli. Ancak ülke olarak
felsefeyle aramızın iyi olduğunu söyleyemeyiz. Acaba
fikri bir tartışmada, “Felsefe yapma!” çıkışının kullanılabildiği kaç ülke vardır?
Felsefeyle aramızdaki buzların erimesi için daha çok
felsefe okumaya, soru sormaya ve daha çok felsefe
yapmaya ihtiyacımız var. “Ben neden varım?” gençlerin felsefeyle dostluk kurmalarına katkı sağalayacak
güzel bir kitap. Yetişkinler de keyifle okuyabilir. Hatta
yetişkinler ve çocuklar, sayfaları birlikte çevirip, tıpkı
kitabın kurgusunda olduğu gibi sorular üzerinde
birlikte kafa yorsalar ne güzel olur. Okurların kitabı
kafalarında bir dolu soruyla kapatmaları herhâlde
yazarı mutlu edecektir.
Sahi acaba hiçlik neden yok?
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Konunun işlenişi
Hedef kitleye uygunluk
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Yeni bir bebek doğduğu zaman
bazıları erkek olmasına sevinir, bazıları
kız olmasına. Doğan bebeğin kız olması
ile erkek olması aslında birbirinden çok
farklı değil ama kız olmak ile erkek
olmak birbirinden çok farklı.

Bu iki kitaplık seride yazar Beatrice Masini, Guillaume
Long’un eğlenceli çizimleri eşliğinde kız olmanın ve erkek
olmanın en şahane yönlerini maddeler halinde anlatıyor.

TÜM KİTAPÇILARDA
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Günümüz çocukları
mikrop mu?

İçimizde Neler Oluyor?
Sizi Yuvaları Zanneden Mikroplar
Claire Eamer
Resimleyen: Marie-Ève Tremblay
Türkçeleştiren: Ayşe Demiray
Meav Yayıncılık, 36 sayfa

Yazan: Suzan Geridönmez

Değil elbette! Ama onları yuvaları zanneden mikroplar var.
Anladınız mı? Belki de “mikrobiyom” kavramı size daha fazla şey
ifade eder… Peki mikrobiyom kavramını çocuklarınıza anlatabilir
misiniz? Doğru kitapla neden olmasın?
Çocukların merak etmediği konu yok gibidir. Peki, çocuklar sordukları her sorunun
yanıtını anlayabilir mi? Biz yetişkinlerin zihinlerini zorlayacak kadar karmaşık konuları onlara anlatmak mümkün mü?
Son dönemde çocuklar için, çeşitli bilimsel konulara açıklık getirmeye çalışan
kurgu dışı eserlere daha sık rastlıyorum nedense. Belki önceden
de varlardı ama yeni yeni dikkatimi çekiyorlar, belki de kurgu dışı
bilimsel çocuk kitaplarında gerçekten bir artış söz konusu. Benim
tahminim algıda seçicilikten yana… 20 küsur yıl önce hamileyken
baktığım her kitap rafında doğum ve çocuk bakımı eserleri görüyordum. Şimdi meraklı soruları art ardına dizmekten yorulmayan
küçük bir çocukla aynı evde yaşıyorum ve gittiğim her kitapçıda
gözlerim ister istemez bilimsel çocuk kitaplarına kayıyor.
“Anne, yatağımın altında mikrop var mı?”
“Anne, mikroplar vücudumuza nasıl giriyorlar?”
“Anne, mikroplar neden kötü? Onlar canavar mı?”
“Anne, tükürüğümdeki şu kahverengi şeyler mikrop mu?”
“Hayır onlar, az önce yediğin çikolatadan arta kalan parçalar…. Ayrıca da iğrençsin.”
Bir çocuğa iğrenç denmemeli kuşkusuz! Dudaklarından bebek kakası renginde tükürük püskürtse bile… Onu, merakını törpülemeden
susturmanın başka yolları olmalı.
Küçük yaştakilerin bile anlayabileceği bir dille mikropları anlatan

bir kitabı burnunun önüne dayayıp, “Şunu birlikte
okuyalım mı, ister misin?” diye sormayı deneyebilirsiniz mesela.
Eğer kapakta yer alan renkli, esprili mikroplar dikkatini çekerse bir şansınız var. Tabii anlatımı da iç bayıltıcı sıkıcılıkta olmamalı. Yaşasın! Bugün gerçekten de
iyi günündesiniz! Çünkü, İçimizde Neler Oluyor? Sizi
Yuvaları Zanneden Mikroplar tam da aradığınız kitap.
Sadece, anlatımı sıkıcı olmak şöyle dursun, sizi bile
güldürebildiği için değil. Bu bilimsel çocuk kitabı en
başında sorduğumuz soruya da yanıt niteliğinde: Evet,
yetişkinlerin zihinlerini zorlayacak kadar karmaşık
konuları çocuklara anlatmak mümkün!
Claire Eamer gibi tecrübeli, bilimi ve çocukları ciddiye
alan bir çocuk kitabı yazarıysanız, mesela mikrobiyolojiyi (evet, mikrobiyoloji dedim!) küçük yaştakiler
için anlaşılır kılabilir, temel meselelerini kavramalarını pekâlâ sağlayabilirsiniz. Tabii önünüze çıkan
zorlukların üstesinden gelmek için yazdıklarınızı hem
eğlenceli hem açıklayıcı bir şekilde destekleyecek bir
çizerle ortaklık etmeniz şart. Yeri gelmişken söyleyelim, dergiler, televizyon dizileri ve çocuk kitapları
resimleyerek hayatını kazanan Marie-Ève Tremblay’ın
mizah yüklü çizimleri, İçimizde Neler Oluyor? Sizi
Yuvaları Zanneden Mikroplar kitabının değerine ilk
bakışta sanılabileceğinden de fazla katkı sağlıyor.
Birincisi, arkebakteriler, protistler ya da siyanobakteriler gibi telaffuz etmekte dahi zorlandığımız “mikropları” bilimsel gerçekliğe uygun görselleştirdiği için.
İkincisi, ki daha da önemlisi, bu mizah yüklü renkli
çizimlerin çekiciliği olmasa, günümüz çizgi roman ve
oyunlar tedrisatından geçmiş herhangi bir çocuğun,
mikroplar hakkında bilimsel bir kitabın kapağını kolay
kolay açmayacağı, okumaya bile yeltenmeyeceği için…

Oysa, “Yeni doğmuş bebeğin kakasının küçük bir bölümünde bile, bir trilyon mikrop bulunur!”, “Kısa bir süre
önce, bir mikrobiyolog ve bir sanatçı bazı insanların
ağızlarından ve ayak parmaklarından bakteri toplayarak bunları çoğalttılar ve sütle karıştırarak peynir
yapmak için kullandılar. Bu peynir İrlanda’da bir bilim
müzesinde sergilendi, hatta bir kısmı bakterilerin alındığı kişiler de dahil olmak üzere, ziyaretçilere ikram
edildi.” türü şeyler tam da o yaştakilerin öğrenmeye
can attıkları türden “iğrenç” bilgiler.
Tabii kitap, balonlar içerisinde öne çıkarılan bu çarpıcı (yoksa sarsıcı mı demeliydik?) bilgilerle yetinmiyor
ve insanın mikrobiyomunu derinlikli bir şekilde açıklamak gibi kapsamlı bir işe girişiyor. Yazar, konunun
eğlenceli ve ilginç yanlarına geniş yer ayırırken bilime
uygun bir sistematikten taviz vermediği kitabın bölüm
başlarından dahi anlaşılıyor : Mikroplarınızla Tanışın!,
Mikroplar Nedir?, Yalnız Değiliz, Mikroplarla Savaş,
Kendi Mikrobiyomunuzu Oluşturmak, Mikroplarımızın
Bazıları Kötü Adamdır, Mikroplarımızın Bazıları İyi
Adamdır, Vücudumuz Bir Dünyadır, Derideki Mikroplara Yakından Bakın, Derin Bir Nefes Alın, Ağzınızdan
İçeri, Yol Boyunca, Mikroplarla Savaşan Mikroplar,
Tuvaletten Aşağı, Mikroplarımızı Koruyalım.
Bilimsel bir eserin olmazsa olmazı Sözlük ve Dizin’i
de bulunan eserin Türkçeye kazandırılmasını üstlenen Ayşe Demiray’ın duru çevirisi ve kitabın fiziksel
nitelikleri de dikkate değer.
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Çizimlerin ifade gücü
Baskı kalitesi
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Sert çocukların da
duyguları olur
“Hepimizin duyguları var. Bu duyguları
saklamaya da hiç gerek yok.”
“Erkek adam ağlar mı?” “Kız gibi ağlıyorsun.”
“Erkekler ağlamaz!” “Erkek gibi kız!” Bunlar gibi
kaç cümle duydunuz hayatınız boyunca? Toplumsal bir dayatma olarak gelen bu kalıplar, daha
küçücükken sarıveriyor oğlan çocukların çevresini. Duygularını göstermek bir zayıflık belirtisi
gibi algılanıyor. Güçlüysen ağlamaman gerektiği
öğretiliyor. Renkler bile toplumsal cinsiyete göre
paylaştırılıyor.
Oysa Keith Negley diyor ki “Sert çocuk olmak her
zaman kolay değildir. Bilmiyor olabilirsiniz ama
sert çocukların da duyguları vardır.” Nesin Yayınevinin, Melisa Kesmez’in Türkçesiyle dilimize
kazandırdığı
Sert Çocuklar
(Onların da
Duyguları Var),
Keith Negley’nin çocuklar
için kaleme
aldığı ilk kitap.
Oğlunun dünyayı algılama
biçimi ve sorduğu sorulara
aradığı yanıtlar
bu kitaba esin
kaynağı olmuş.
Sert Çocuklar
(Onların da Duyguları Var)
Keith Negley
Türkçeleştiren: Melisa Kesmez
Nesin Yayınevi, 32 sayfa

Keith Negley
aslında pek çok
insanın göz ardı
ettiği bir gerçe-

Yazan: M. Banu Aksoy

ği yüzümüze çarpıyor: “Hepimizin duyguları var. Bu
duyguları saklamaya da hiç gerek yok.” Yazar, erkek
dünyasından güç, cesaret, korkusuzluk imgeleriyle
bütünleşmiş karakterleri seçmiş ve onların hayatlarından dokunaklı, duyguların son derece yoğun
yaşandığı anları resimlemiş. Bu sayede kas yığını bir
boksörün ringe çıkmaktan korkabileceğini, ninjaların da kalbinin kırılabileceğini, acımasız bir korsanın
hayal kırıklıklarının olabileceğini, vücudu dövmelerle kaplı bir motosikletçinin yolda ölmüş bir sincap
gördüğünde elbette hüzünlenebileceğini görüyoruz.
Astronot, süper kahraman, kovboy, şövalye, otomobil
yarışçısı, denizci… Çünkü hepsi insan.
Kitapta kullanılan imgeler ve kapak içlerinde anlatılan küçük hikâyeciğin öykünün en son sahnesinde
buluşması ise sürprizli bir final sunuyor okura.
Üretken bir illüstratör olan Keith Negley gazete ve
dergiler için illüstrasyonlar çizmenin, kitap kapakları ve posterler tasarlamanın yanı sıra üniversitede
illüstrasyon dersleri de veriyor. İllüstrasyon dalında
çeşitli ödüller kazanan sanatçı, Sert Çocuklar (Onların da Duyguları Var) ile 2016 yılında Kate Greenaway Ödülü’ne de aday gösterilmiş.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım.
Baskı kalitesi

Anadolu’nun
taşı toprağı
efsane,
neler neler
anlatır kulak
verilse!

Dere Tepe Efsane, yurdumuzun
dört bir köşesinden derlenmiş
söylenceleri geçmişten
günümüze taşıyor; dağı
taşı efsane Anadolu’muzun
zengin kültür hazinesini
keşfe çağırıyor.

tudem.com
tudemyayingrubu

Metroda bir böcek…

Yazan: Safter Korkmaz

“Uçsuz bucaksız ormanlar gerek çocuklara…”

Küçük Pis Yeşil Böcek’in kahramanı Aziz, Gaziantep’teki köyünden, annesiyle İstanbul’a göç etmek zorunda kalmış bir “mendilci çocuk”. Harçlığını çıkarmak için,
boş vakitlerinde metroda mendil sattığından, herkes ona böyle sesleniyor. Füsun
Çetinel’in anlatısında, bir metro yolculuğu boyunca başından geçenlere tanıklık
ediyoruz. Büyük şehir yaşamına alışamayan, köyünün doğasını ve oradaki arkadaşlarını özleyen Aziz, bu yolculuk boyunca bir yandan mendillerini satmaya çalışacak
diğer yandan da “Başabela” olarak adlandırdığı metro görevlisinden uzak durmaya
gayret edecek. Farklı özellikleriyle dikkat çeken metro yolcularının da dahil olduğu
hikâye, küçük yeşil bir “osurukböceğinin” ortaya çıkmasıyla ilginç bir hâl alacak…
Küçük Pis Yeşil Böcek
Füsun Çetinel
Resimleyen: Yusuf Tansu Özel
Günışığı Kitaplığı, 86 sayfa

ÇOCUK KITAPLIGI

28 | iyikitap

Küçük Pis Yeşil Böcek’te iç göç, savaş, arkadaşlık, sosyal dayanışma, aile, yaşam
hakkına saygı gibi pek çok konuya değinen Çetinel’in temel izleği, elbette çarpık
kentleşmeye yönelen eleştiri ve doğaya duyulan özlem ekseninde çevre bilinci.
Kitabın girişinde yer alan “Gökdelenler, uçaklar,
alışveriş merkezleri değil
Gökyüzüne dek
Uçsuz bucaksız ormanlar gerek
çocuklara…” dizeleri de yönelimi daha baştan okura belli ediyor.
DIL VE KARAKTERLER
Füsun Çetinel’in dili açık ve akıcı. Cümle kuruluşları sorunsuz. Cümle ve paragraf uzunlukları, anlatının bölümlenmeleri yerinde ve okuma rahatlığı sağlıyor. Bu açılardan iyi bir okuma deneyimi sunuyor bizlere. Ancak metindeki
diyalogların bütünlüğü hakkında birkaç şey söylemeden geçemeyeceğim.
Diyaloglarda yöre ağzı kullanımı düzensiz ve kafa karıştırıcı. Aziz’in annesi,
amcası, nenesi genelde oldukça kurallı ve düzgün konuşabiliyorken, zaman
zaman yöre ağzından kelimeler kaçırıveriyorlar. Kitapta da italikle vurgulanan bu tekil kelimelerin varlığına anlam vermek kolay değil. Harf yutmadan,
ekleri yanlış kullanmadan, yer yer şiirsel tınılayan, hani deyim yerindeyse
İstanbul ağzıyla konuşan anne, amca ya da nene birden “gardaşım”, “zalım” ya
da “guzum” deyince şaşırabiliyor okur. Bence ya hiç ağız değişikliği olmamalıydı konuşmalarda ya da köy kökenli karakterlerin konuşmaları tamamen
yöre ağzıyla kurgulanmalıydı.
Karakterlerin tek sorunu diyaloglar değil. Bir kere kitabın hacmi düşünüldüğünde (86 sayfa), gereğinden fazla karakterin varlığından söz edebiliriz. Aziz,
annesi, amcası, nenesi, Ferhat, Halil, Kekik Kız, Zeynep öğretmen, Kezban
öğretmen, Halil’in babası, Caner, Mustafa, rehber Ali, Başabela, Bay Gözlük,
Pembe Hanım, Kitap Kız, Bay Parasayar, Fotoğrafçı Adam, Bulmaca Adam,

Eylül 2019

Titiz Teyze, Papatya Hanım ve diğerleri… Aziz dışında
hiçbir karakter yeterince derinleşemiyor. Füsun Çetinel’in böyle bir kaygısı da yok gibi görünüyor. Anlatıya
hareket katmak ve okuyucu gülümsetmek için bunca
tipi yaratıyor. Bir anlamda, isimlendirmelerden de anlaşılacağı gibi karikatürize kahramanlar üretiyor. Ama
bunu yaparken, örneğin Başabela neden bunca “kötü”
anlayamıyoruz. Ya da Bay Gözlük neden bu kadar itici
ve sorun çıkaran biri bilemiyoruz. Aziz’in saf iyiliği
temsil ettiği hikâyede, gerilimi tırmandıracak olumsuz
karakter ihtiyacı aşikâr elbette. Ama bu karakterler
daha iyi işlenebilirdi. Dahası, Aziz’in annesi ya da amcası gibi, görece önemli karakterlerin de karikatürize
tiplerden daha iyi anlatılmasını beklerdim.
SAVAŞ VE MÜLTECILER
Yukarıdaki eleştirileri sıralayıp, “Her şeye rağmen Küçük Pis Yeşil Böcek, derli toplu bir kurgu içinde, çocuk
ve doğa ilişkisini anlatan iyi yazılmış bir hikâye,” diyebilmeyi çok isterdim. Ama kitapta çok yer tutmadığı
hâlde, anlamca beni oldukça rahatsız eden iki noktaya
dikkatleri çekmek zorundayım:
Aziz’in “hiç hatırlayamadığı babası”, sınırda “pusu”ya düşüp “şehit” olmuştur. (s.15) Ne ağır bir travma…
Sebebini bilmediğin, anlam veremediğin bir savaşta; en
sevdiğin, en değer verdiğin varlıklardan birini, babanı
yitiriyorsun. Bir çocuk kitabında bu konu ele alınır mı?
Şüphesiz alınır, alınmalıdır. Ama nasıl? Alakasız bir
olay örgüsünün içinde, aslında hiç bahsedilmese kurgudan bir şey eksilmeyecek, fark yaratmayan bir detay
olarak mı? Aziz karakterini derinleştiren, onu daha
iyi tanımamızı sağlayan bir veriye dönüşemiyorsa, bu
açıklama neye hizmet ediyor anlatıda? Hangi savaştan
söz ediyoruz? Kim kimi, neden öldürüyor? Düşman
kim ve nerede? Aziz neler düşünüyor bu konuda, nasıl
etkileniyor?
Kendini Aziz’le özdeşleştirerek metne kapılan çocuk
okur, muhtemel bu soruları sormayacak. Keşke sorsa;
keşke kitap, bu soruları sormasına izin verse. Açıkça bir
şey dile getirmeyen, zımni ön kabuller ve klişe kavramlar üzerine inşa edilmiş bir “acındırma” ögesinden
öteye gitmiyor kitaptaki bu değini. Çocuklarımızı, her
yerde karşılarına çıkan (ve çıkacak olan) bu ön kabullerle, klişe kavramlarla yoğurmak yerine; savaş, çatışma, ölüm, yaşam hakkı gibi temel kavramlar üzerine
özgürce düşünmelerini sağlayacak bir kurgu oluşturamaz mıyız? Bunu yapamıyorsak, en azından anlatıya
katkısı olmadığını bile bile, bu tür klişelerden uzak
duramaz mıyız?
Bir başka alıntıyla ilerleyelim: “Savaş sınıra dayandığın-
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dan beri, tepelerin ardından köylerine gelen yabancılar
evlerini, dolaplarını yağmalamıyorlar mıydı? ... Korku
dolaşmıyor muydu daracık sokaklarda? … Kim yaşamak
ister ki böyle bir köyde?” (s.29) Aziz’in düşüncelerini
takip ediyoruz burada. Bu kez biliyoruz ki Suriye’de
süregelen savaş bahsedilen. Yesemek, Suriye sınırında
çünkü. Alıntıda bahsi geçen “tepelerin ardından köylerine gelen yabancılar”ı merak ediyorum. Sahi kim bunlar?
Yazar bize hiçbir ipucu vermiyor. Tek anladığımız savaş
sınıra dayanınca ortaya çıkan “yağmacı”, kötü insanlar
bu “yabancı”lar. Suriye’de savaşan taraflar mı acaba bu
kötü insanlar? Ara sıra savaşı bırakıp, sınırdan içeri mi
giriyorlar? Etrafı yağmalayıp, savaşa geri dönüyor olmalılar. Eh, pek akla yatkın bir açıklama sayılmaz, değil mi?
O hâlde, yoksa bu kötü insanlar, savaştan kaçan mülteciler mi? Yazar elbette açıkça böyle yazmıyor, hatta belki
bunu kastetmek istemiyor1 ama çoğunluğun zihninde
beliren, belirecek imge bu. Ne üzücü… Çocuk kitaplarında mültecilerle dayanışmayı en yükseğe çıkarmamız, onlara karşı yürütülen kara propagandaya karşı durmamız
gereken bir dönemde, muhtemel ki çocuk zihinlerinde
yanlış bir iz bırakacak bir ima… Denilebilir ki “yağmacılar kimdir bilmiyoruz ama yöre halkının sıkıntısı bu,” ya
da “çocuk böyle düşünüyor, ne yapalım…” İşte yazarın
görevi burada başlıyor. Gerçeklik gibi görüneni didiklemek, hakikate ulaşmak için sorgulayıcı olabilmek burada
önem kazanıyor. Mültecilerin, özellikle de sınırdan kaçak
giriş yapan mültecilerin yaşadığı zorlukları çocuklara
aktarabilmek için bir fırsat değil mi bu? Onun yerine neden belirsiz bir “yabancı” yağmacı tipi üretip geçiyoruz
anlatıda? Fırsat bilip bu hikâyeyi, mültecilerin sorunlarına da neden eğilmiyoruz? Pek çok konuda oldukça
olgun fikirler üretebilen Aziz, bu konuda neden daha
yapıcı düşünemiyor?
Her şey bir yana, Küçük Pis Yeşil Böcek, çocuk edebiyatımızda yazarların pek girmek istemedikleri ya da
klişelerden öte ilerlemekten çekindikleri konularda,
farklı görüşlere de yaşam hakkı tanıyan, dogmalardan
uzak, özgür düşünceye dayanan kurgulara duyulan
yakıcı ihtiyacı hatırlattı bana…
1 Bu tür netameli bir konuya girdiğinizde olabildiğince açık olmak,
kimleri kastettiğinizi kuşkuya yer bırakmayacak şekilde netleştirmek
zorundasınız. Aksi takdirde sizin bıraktığınız boşluğu, toplumsal
hafızanın tartışmalı/asılsız bilgileri doldurur.

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Kahramanların işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
İçerik

Üç Kardeş:
Sherlock Holmes,
Mycroft Holmes ve
Enola Holmes
Enola Holmes
Kayıp Markiz Vakası
Nancy Springer
Türkçeleştiren: Lütfiye Filiz Yolaçan
Eksik Parça Yayınları, 192 sayfa
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Yazan: Seval Şahin

Dünyanın birçok yerinde ve dilinde Holmes, başka metinlere
konukluk ediyor. Türkçede de bunun iki meşhur örneği var:
İlki Yervand Odyan’ın 1911 yılında yayımladığı Abdülhamid ve
Sherlock Holmes romanı, diğeri ise Peyami Safa’nın Server
Bedi takma adıyla yazdığı ve 1928 yılında 15 kitaplık bir seri
olarak basılan Sherlock Holmes’e Karşı Cingöz Recai’si.

Hiç şüphesiz dünyanın en meşhur kurgu kahramanlarının başında Sherlock Holmes gelir. Dünyanın “en zeki”, her olayı çözmekte usta dedektifi kitaplardan dizilere, sinemalara yıllardır ilgi
görmekte, yeni versiyonları ile okur ve seyirci karşısına çıkmaya
devam etmekte. Bunların dışında bir de Holmes’ün “yeniden
yazılma” serüveni var. Sherlock Holmes’ün dünyanın birçok
coğrafyasında ve dillerde yeniden üretimi sürüyor. Arthur Conan
Doyle’un dünya vatandaşı bu karakteri, kurgulardan kurgulara,
dillerden dillere atlıyor. Nitekim tam da bu yüzden, bir kurgudan
başka kurgulara geçebildiği için Sherlock Holmes’ü gerçekten
yaşamış sanan, öyle olmasını dileyen kişiler de var.
Nedir yeniden yazmak? Bunun birçok farklı yönü var. Daha önce
yazılmış bir metin, başka bir yazar tarafından yeniden kaleme
alınabilir ve değiştirilebilir ya da kahramanlar başka metinlere
geçerler. Sherlock Holmes örneğinde bu, Holmes’ün karakter
olarak başka yazarların eserlerine girmesi şeklinde oluyor.
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Dünyanın birçok yerinde ve dilinde Holmes, başka
metinlere konukluk ediyor. Türkçede de bunun iki
meşhur örneği var: İlki Yervant Odyan’ın 1911 yılında yayımladığı Abdülhamid ve Sherlock Holmes
romanı, diğeri ise Peyami Safa’nın Server Bedi takma adıyla yazdığı ve 1928 yılında 15 kitaplık bir seri
olarak basılan “Sherlock Holmes’e Karşı Cingöz
Recai”si. Ayrıca Holmes’ün daha Conan Doyle
tarafından yazılmakta ve yayımlanmaktayken Fransa’da Maurice Leblanc’ın eserlerine konuk olduğu
ve bu konukluğun meşhur Arséne Lupin karakterini
yarattığını da hatırlatalım. Arséne Lupin ve
Sherlock Holmes’ün maceralarının Leblanc’ın kitabında görünmesi üzerine Conan Doyle, Leblanc’a
dava açar ve karakterinin çalındığını söyler. Bunun
üzerine Leblanc, Holmes ile ilgili bütün ayrıntıları
saklı tutarak ismini Herlock Sholmes olarak değiştirir ve birkaç Arsén Lupin ve Sherlock Holmes
macerası daha yazar.
Holmes’ün bu kez konuk olduğu yer, Nancy Springer’in Enola Holmes-Kayıp Markiz Vakası romanı.
Enola Holmes, annesinin kaybolması üzerine yıllardır görmediği ağabeyleri Mycroft ve Sherlock Holmes’ü evlerine çağırır ve böylece bir arayış başlar.
Her ne kadar bu başlangıç bize bir Sherlock Holmes
romanı ile karşı karşıya olduğumuz izlenimi yaratsa
da öyle değil. Bu, Enola Holmes’ün “Kayıp Markiz
Vakası”.
Enola, 14 yaşında, doğum gününde annesinin iz
bırakmadan ortadan kaybolmasının endişesiyle
ağabeyleri Holmes’leri çağırıyor. 14 yaşında bir
çocuğun gözünden iki Holmes de pek sevimli
görünmüyorlar. Hatta Mycroft’ın oldukça itici
olduğunu söylemek mümkün. Kafasında sürekli
annesinin nerede olduğuna dair fikirler geliştirmek
için şifreler peşinde dolaşan Enola’nın yaşamı bize
ağabeylerinin konuşmalarından aktarılıyor. Annelerinin onu hiç de geleneksek kadın rolüne uygun
olarak yetiştirmediği, bir mürebbiye tutulması ya
da bir yatılı okula gitmesi gerektiği büyük ağabey
Mycroft’ın konuşmalarına paralel olarak kadınların zaten beyinlerinin çok da fazla çalışmadığını
söyleyen diğer ağabey Sherlock da onun yeteneklerini fazlasıyla küçümsüyor. Üstelik kayıp annenin
İngiltere ve Amerika’da kadın hakları için mücadele
eden “Süfraşist” arkadaşlarının olması da cabası.

| 31

Annenin kaybı ve Holmes’lerin kız kardeşi olması
üzerine kurulu bir kitapta Enola ve annenin varlığı,
Holmes hikâye ve romanlarına bir eleştiri aynı zamanda. Enola herkesin hayran olduğu ünlü dedektif
Sherlock Holmes’e pek de hayran değil, dahası onu
itici buluyor. Her ne kadar zaman zaman onun hakkında duydukları karşısında ağabeyiyle gururlansa
da onun asıl gurur kaynağı annesi. Ağabeylerin eve
gelişiyle anne ve büyük ağabey Mycroft arasındaki
ilişkinin gerginliği de ortaya çıkıyor. Londra’da
yaşayan bu iki adam, babalarının ölümünün ardından anneleri ve kız kardeşleriyle pek de alakadar
olmamışlar, üstelik mali meselelerde de çatışmaya
girmişler. Bunları öğrenmek Enola’nın, anne ve ağabeyler arasındaki bu gerginliğin gizemli bir olayı
da içinde barındırıp barındırmadığını sorgulamasına sebep oluyor. Bu sorgulamalar ise beraberinde
annesiyle ilgili yeni şeyler öğrenmesini sağlıyor.
Enola’nın 14 yaşında bir genç kız olarak iki ağabeye de meydan okuyup annesinin yolunda gitmesi
romanın asıl meselesi. Her iki ağabeyin de kadına
bakışlarındaki geleneksel hatta tutucu tavır karşısında Enola dehşete düşüyor. Geleneksel olanda
direten bu erkeklere karşılık, annesinin onu zeki,
eğitimli ve özgür bir kadın olarak yetiştirme arzusunun peşinden koşmaya karar veriyor. Yaşadığı hayatın dışında gördükleri ve çıktığı yolda 19. yy. sonu
İngiltere’sinde kadınların uğradığı haksızlıklara,
yoksullara ve yaşlıların hiç bilmediği hayatlarına
tanıklık ediyor. Annesinin izi onu yeni bir dünyanın
keşfine açıyor. Enola bu dünyanın varlığıyla değişiyor ve özgürlüğü çok daha anlamlı bir hâle geliyor.
Kitapta dikkatimi çeken ve okunmasını zorlaştıran
mevzu ise imlâ hataları ve yanlış yazımlara sıkça
rastlanması. Keşke bunlar iyice kontrol edilseymiş zira özelikle genç okurların hem imlâyı doğru
öğrenmeleri hem de okuma ile ilişkileri açısından
son okumanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Dünyaya bedel kedilerin
eskimeyen masalları
Dünyadan Kedi Masalları, Leo Summers imzalı özgün çizimleriyle dikkat çekiyor.
Ancak ne yazık ki Türkçe baskı, bu çizimleri ortaya çıkaracak klasik bir masal
kitabına yakışır özenli baskıdan hayli uzak.

Yazan: Özlem Toprak
Dünyadan Kedi Masalları
Natalia M. Belting
Resimleyen: Leo Summers
Türkçeleştiren: S. Erdem Türközü
Nika Yayınevi, 72 sayfa
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Edebiyat türleri içerisinde zamana en çok direnenlerin başında hiç şüphesiz masallar gelir. Nerede, hangi dönemde yaşamış ya da yaşıyor olursak
olalım, hepimiz masallarla büyürüz. Hepimizin belleğinde bize anlatılan
özel bir masal yer eder ve günün birinde onu bir çocuğa anlatırken buluruz kendimizi. Masal türünün içerisindeyse kahramanı hayvan olan fabllar
bambaşka bir keyif kaynağıdır. Bu kez de elimizde başrolünde edebiyatın
en sevdiği hayvanlardan kedinin yer aldığı özel bir masal derlemesi var.
Natalia M. Belting tarafından derlenen Dünyadan Kedi Masalları (CatTales), ilk baskısını 1959’da yapmış olan gerçek bir klasik. S. Erdem Türközü’nün çevirisiyle Nika Yayınevi tarafından basılan kitap, okuru Batı Afrika, Seylan, Hollanda, Ortadoğu, Romanya, Polinezya, Rusya, Hindistan,
Toskana, Güney Pasifik, Japonya ve İskoçya’nın masal dünyasına doğru
bir yolculuğa çıkarıyor.
Belting, derlemenin başında kaleme aldığı giriş yazısında kedilere duyduğu sevgiyi ve bir anlamda bu kitabı yazma sebebini şöyle ifade etmiş:
“Neden köpekler kedileri kovalar? Ve kediler neden fareleri yakalar?.. Merak ediyorum. Kedilerin nasıl olup da insanlarla yaşamaya başladığını; ve
kedilerle kaplanların kardeş olup olmadığını… merak ediyorum. Kedilerin
böylesine sakin oturduklarında; ve gözbebekleri incecik çizgilere dönüştüğünde ne düşündüğünü… merak ediyorum.”
Bu merakla masalları derleyen Natalia M. Belting, nedense giriş yazısında
masal anlatıcılarını sadece büyükbaba ve dedelerle sınırlamış. Oysa ben
dâhil pek çoğumuzun anılarında masal anlatıcıları anne, anneanne, nine
başta olmak üzere kadınlardır. Yazarın çok değişik coğrafyalara uzanması
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masalların evrensel ortak noktalarından bağımsız olarak, yerel
kültürlere dair değerli ayrıntıların yer almasını sağlamış. Bu
da kitabı tam da yazarının arzu
ettiği üzere merakla okunan bir
kaynak hâline getiriyor.
KEDIDEN ÖĞRENILECEK
DERSLER
Bu fabllarda kedilere atfedilen
özellikler, fabl türüne uygun
olarak aslında insanın gücü ya
da zayıflığını ortaya koyan ve
okurun ders çıkarmasını sağlayan bir mesaj niteliğinde. Bu
anlamda “Horoz Kedilerin Kralıyken” başlıklı masalda, ibiğin
ateş saçtığı tehdidiyle kedileri
kendisine boyun eğdirten bir
horoz eşliğinde aslında sorgusuz itaatin tehlikeleri de anlatılmış oluyor. Değer ve özgüvenin
kişinin kendisini bilmesinden
geçtiğini anımsatan “Dünyanın
En Büyük Kişisi”nde ise güzeller güzeli kedi yavrusuna layık
eş olmak üzere tanrılar arasında
dolaşan adamın, nihayetinde yolunun nasıl da bir
kediyle kesiştiğini görüyoruz. Masalların derlendiği kültürlerin özgün motifleriyle de tanıştığımız
kitapta, bir Hollanda masalında canavarın gazabından kurtulmak için kendisini kediye dönüştüren bir
trolle karşılaşırken, Ortadoğu masalında da Kral
Süleyman’ın bilge kedisini görüyoruz. Romanya
kaynaklı masallar Nuh’un, Adem ve Havva’nın
Kutsal Kitap’taki hikâyelerini folklorik unsurlu kedi
maceraları ile süslerken; kötülüğü büyüyle alt eden
kediler, insanın karşılıksız iyiliğini ödüllendiren
kediler ve Bremen Mızıkacıları’na uzaktan selam
çakan, evden kaçmış kedi ve hayvan arkadaşlarının
maceraları da insan hayatının vazgeçilmez parçası olan bu varlıkları birbirinden ilginç masallarla
ölümsüzleştiriyor.
MASALLARDA SAKLI KÜLTÜR
Dünyadan Kedi Masalları, Leo Summers imzalı özgün çizimleriyle dikkat çekiyor. Ancak ne yazık ki
Türkçe baskı, bu çizimleri ortaya çıkaracak klasik
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bir masal kitabına yakışır özenli
baskıdan hayli uzak. Aynı şekilde
fiil çekimlerinin uyumsuzluğundan pek çok tashihe ve Kutsal Kitap ile mitolojiye dair göndermeler
için gerekli dipnotların yokluğuna
kadar bir dizi çeviri ve redaksiyon
eksikliği de can sıkıyor. Bu noktada tek olumlu adım, kitabın orijinal
baskısında yer alan ve eşini döven
bir erkek kahraman içerdiği için
kadına yönelik şiddet açısından
son derece sakıncalı bir içerik
sunan, bu yönüyle de eleştirilmiş
Macar masalının Türkçe baskıda
yer almaması.
Çocuk ve gençlik türlerinde eserler vermiş olan yazar Natalia M.
Belting, 11 Temmuz 1915 yılında
Oskaloosa, Lowa ABD’de dünyaya
gelmiş. 1997’de hayatını kaybeden
Belting, özellikle bu derlemesi ile
tanınıyor.
Dünyadan Kedi Masalları, bütün
eksikliklerine rağmen ilgi çekici
bir derleme. Genel baskı özelliklerinden ötürü kitabı minik bir okurun eline alacağını düşünmek pek mümkün olmasa
da masalların okunmaktan çok dinlenmeye hazır
özelliğinden ötürü, bir anlatıcı eşliğinde çocukların
ilgisini çekeceği kesin. Öte yandan kitap, içerdiği
geniş coğrafya nedeniyle kaynak kitap meraklılarına da hitap ediyor. Mitolojik ve dini metinlere
göndermelerde bulunan, doğanın kaplan, kedi ve
fare dengesini muzip bir üslupla gerekçelendiren
bu masallar, kendilerini üreten toplumlara dair de
çok şey söylüyor. Büyük küçük herkesin kendisine
hitap eden bir şeyler bulabileceği bu masal derlemesi, bizi kendi kedi masallarımızı anlatmaya da
cesaretlendireceğe benziyor. Zaten bir masal da en
çok başka birinde yaşasın ve yenilerine ilham olsun
diye anlatılmaz mı?
Dilin akıcılığı
İçerik
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Büyük burunların
adasında
Yazan: Deniz Poyraz

Aheste - Gariplikler Adası
Itır Arda
Resimleyen: Zeynep Özatalay
Tudem Yayınları, 96 sayfa
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Adadaki insanların gözleri aşırı derecede bozuk olduğu için hiçbir
şeyden tam anlamıyla emin olamıyorlar, hemen her konuda hep
kararsız kalıyorlar. Ve bu insanların her biri, kararsız oldukları
konusunda çok kararlı!

Itır Arda’nın son kitabı, Aheste Gariplikler Adası’nda, anlatıcı-kahraman bir denizci. Kitap, Denizci’nin günlüğü formunda ele alınmış.
Ama öyle tarih, saat kondurulup detay detay anlatılan o bildiğimiz
günlüklerden değil Denizci’ninki. Ufacık bir teknesi var onun. “Aheste” koymuş adını. Aheste, adı gibi yavaşçacık yol alan bir tekne. Bu
tekne pek hızlı gidemez belki ama denizin üzerinde insanın niye
acelesi olsun ki…
Her şeyin korkunç bir fırtınayla başladığı bir macera Denizci’ninki.
Ara ara ürperse de içi, çoğu zaman korkmuyor dalgalardan. Aksine, kendisini dünyanın en büyük kâşifi gibi hissediyor. Aheste adlı
gemisiyle, dünyayı aheste aheste keşfeden bir kahraman gibi… Fakat
birden tatlı tatlı esen rüzgâr uğuldayıp hışımla Denizci’nin yüzüne
vurmaya başlayınca, ufacık ve yavaş teknesi bunca öfke karşısında
ne yapacağını bilemez oluyor. Yelkeni rüzgârla doluyor, şiştikçe
şişiyor. Ve sonunda bunca hava muhalefetine dayanamayıp yırtılıyor.
Tekne su almaya başlayınca, Denizci, suyun yüzeyinde kalabilmek
adına direğin tepesine tırmanıyor, bacaklarıyla direğe sıkı sıkı sarılıyor. Tüm olanlar yetmezmiş gibi, Aheste, kocaman bir kayaya çar-

pıyor. Sonradan anlaşılacağı üzere, çarptıkları kaya
değil kocaman bir adadır ve asıl macera da bundan
sonra başlayacaktır…
Denizci fırtınada, tepesinde kuluçkaya yatmış bir
martıyla birlikte, “Olabilir de Olmayabilir de Adası”
denilen bir adaya düşmüştür. Peki, bu ada büyük
müdür küçük müdür? Karıncaya göre büyük olan
ada, file göre küçük müdür? Anlatıcı-kahramanımız
Denizci’nin ağzından dinleyecek olursak: “Genellikle
olduğu gibi, adanın dört bir yanı denizle çevriliydi.
Genellikle olur mu bilemiyorum ama bu adanın
ortasında bir de dağ vardı. Dağın zirvesinden çıkan
ve kıvrıla kıvrıla ilerleyerek denizle birleşen bir de
nehir… Ya da tam tersi! Musluğu açtığında insan
nasıl ki suyun hep en kısa yoldan aşağıya akmasını
bekliyorsa ben de burada suyun dağın tepesinden
aşağıya, denize doğru akmasını bekliyordum. Ama
su, her zaman benimle aynı fikirde değildi anlaşılan.”
Denizci’nin baygınlığı geçip de kendine geldiğinde,
onu kocaman burunlu bir adam karşılar. Bu burun,
adamın görüş alanını tümden yok eden bir burundur
ve adam, kocaman burnunu, Denizci’nin tam yüzüne
dayamış vaziyettedir. Çok geçmeden tanışma faslı
gerçekleşir. Adamın adı Belki’dir. Denizci, kısa süre
sonra, Ada’da bu kocaman burunlu insanlardan oluşan bir kabilenin yaşadığını fark eder. Kralları da vardır
üstelik: Kral Kimbilir! Kimbilir’in
burnu, diğer hepsinin burnundan
daha kocamandır, ayrıca yamyassıdır. Kralın üzerinde rengârenk

bir pelerin, başında da güneşte parıl parıl parlayan
bir taç vardır. Adalılar, Denizci’ye meraklı gözlerle,
dahası meraklı gözlerini örten kocaman burunlarla
bakarlar ve birbirlerine sorular sormaya başlarlar:
“Kimmiş?” “Niye gelmiş?” “Nasıl gelmiş?” “Yabancı
mıymış?” “Burnu neden bu kadar küçükmüş?” Denizci’ninse aklındaki tek soru, küçük ve yavaş teknesi
Aheste’yi bir an önce nasıl tamir edebileceğidir…
Olabilir de Olmayabilir de Adası’nda yaşayan bu
insanlar, yalnızca burunlarının ucunu görebilseler de
oldukça sıcakkanlı ve sevimli insanlardır. Burunlarının büyüklüğünden dolayı kendini beğenmiş, kibirli
insanlar olmaları beklenirken, bunun yerine sempatik, sevimli ve dost canlısı insanlar olarak kurgulanmışlar. Adadaki insanların gözleri aşırı derecede
bozuk olduğu için hiçbir şeyden tam anlamıyla emin
olamıyorlar, hemen her konuda hep kararsız kalıyorlar. Ve bu insanların her biri, kararsız oldukları konusunda çok kararlı! Aynı zamanda, Aheste’yi tamir
etmek konusunda Denizci’ye yardım edemedikleri
için çok üzgünler. Bu arada, dokuz bölümden oluşan
maceranın başında bir “Adalar Haritası” bulunuyor.
Metnin sonunda ise bir Martıca-Türkçe anlama kılavuzu! Tüm bunların nedeni, elbette sayfalar çevrildikçe ortaya çıkıyor.
Ortaokul ve lise öğrenimini Robert Kolej ve Almanya’da Hollenberg Gymnasium’da tamamlayan yazar,
senarist ve çevirmen Itır Arda’nın daha önce yayımlanmış, Her Güne Bir Oyun isminde bir çocuk kitabı
var. Aheste Gariplikler Adası ise Tudem Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor. Yazar, bu son çalışmasında,
hareketli anlatımının yanında mizahî unsurları bir
an olsun elden bırakmayan bir metin ortaya çıkarmış. Zeynep Özatalay’ın da çizgi ve renkleriyle katkı
sunduğu Aheste Gariplikler Adası, aynı zamanda
iyi redaksiyonu ve hatasıza yakın imlâ kullanımıyla
dikkat çekiyor. Başkahramanımız Denizci, oldukça
özgün ve akılda kalan bir karakter olmuş. Aheste,
Martı ve Adalılar ve burunları da öyle. İyi okumalar…
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

ilk okuma KITAPLIGI
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Dr. Seuss’un mahareti nedir?
Dr. Seuss'un çizimleri, aktif bir resim
okuma eylemine sürüklüyor insanı.

Benim için, kendini en işlevsel hatırlatan mekândır New York Halk Kütüphanesi. Muazzam bir
çeşitlilik sunan her dilden kitap; her ırktan her
yaştan çocuk, hatta kütüphane atmosferini
yaşaması için getirilmiş ve mama yerken hiç
yadırganmamış bebekler… Emekleyen bebeklerin
kitap raflarını devirmeleri, kitapların ruhuyla
arkadaş olmalarını isteyen görevlilerin hiç sesini
çıkarmaması… Burada, kitaplar kadar onlarla
kurulan hayatta da çeşitlilik göze çarpıyor. Ama
aynı caddedeki kitapçılarda neden tekdüzelik
var? Türkiye’de aşina olduğumuz popüler dergilerle kitaplar, rafların en cafcaflı yerlerine
dizilmiş. Bunlardan sıkılıp, görevlilere özel bir
şey aradığımı söylediğimdeyse hep aynı cevapla
karşılaşıyorum: Dr. Seuss.
Peki ama nedir Dr.
Seuss’u bunca ayrıcalıklı kılan? Onunla
büyümüş annelerin
babaların seçimleri
mi? Yayın koşulları
mı? Yoksa kendi
mahareti mi?

Ah Nerelere Gideceksin Bir Bilsen!
Dr. Seuss
Türkçeleştiren: Seda Çıngar Mellow
Epsilon Yayınevi, 48 sayfa

Seuss, Ah Nerelere Gideceksin Bir
Bilsen!’de resim tasarımlarıyla bizi farklı
bir hayal gücüyle
tanıştırıyor. İyi ya
da kötü demiyorum
ama kesinlikle farklı!
Sanki hayal, kağıda
tam olarak geçeme-

Yazan: Melek Özlem Sezer

miş gibi bir duygu yaratıyor bende. Bu da ne güzeldir ki aktif bir resim okumasına, o eksiği tanımlama
çabasına sürüklüyor insanı. Ki Seuss uyarlaması
filmler, o düşgücünü estetiğe taşıyarak Seuss’un
kışkırttığını açığa çıkarıyor.
Seuss, kitabına şu dizelerle başlıyor:
Tebrikler!
Gün senin günün.
Şahane yerler seni bekler!
Hadi kalkıp yollara düşüver!
Dört dizenin üçünde yer alan ünlemler; “SEN” kelimesinin büyük harfle yazımına, hatta “ÇOCUĞUM
SEN DAĞLARI YERİNDEN OYNATACAKSIN!”
dizesinde olduğu gibi hem büyük harfle hem italikle
hem ünlemle vurgu yapma tavrına uyumlu. Bunca
vurgunun arkasında ise bunun şiirsel ve düşsel bir
dünyanın içinde eritilmiş bir öğüt kitabı olması yatıyor. Kitap şöyle bitiyor:
İsmin ister Berk olsun, ister Barış ya da Burcu
Ya da Ahmet Uzunkavakaltındayataruyuroğlu,
Harika yerlere gideceksin!
Bugün senin günün!
Dağın seni bekliyor orada,
Hadi bakalım… Düş yollara!
Ah Nerelere Gideceksin Bir Bilsen!, böyle bir başlangıç ve sonun arasında yılgınlığa direnen, hayalden
ve cesaretten güç alan bir dünyayı keşfetme çağrısı…
Çizimlerin özgünlüğü
Çizimlerin ifade gücü
Anlatının özgünlüğü
Grafik tasarım

Bol ödüllü, sevilen çocuk kitapları yazar
ve çizeri Nicoletta Costa’nın eğlenceli
hikâyelerine rengârenk çizimlerinin
eşlik ettiği
dizisi
okurlarla buluşuyor!
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Hazırlayan: Ceyhan Usanmaz

Neler oluyor neler!
Türkiye’den ve Dünya’dan Haberler

“Birlikte olmanın ve keşfetmenin tadı”
Türkiye Yayıncılar Birliği ile Okuma Kültürü Derneği, yürüttükleri ortak çalışma kapsamında çocukları kitap okumayı teşvik
etmek amacıyla -çocuklar adına- bir mektup yayımladı.
“Sevgili Büyüklerimiz,” diye başlayan ve aslında “birlikte”
okumaya dair önemli bir çağrı niteliğindeki bu mektup, her ne
kadar yaz tatili düşünülerek kaleme alındıysa da mektuptaki
şu 19 öneriyi neden bütün bir yıla ve hatta yıllara yaymayalım:
1. Önce, kitaplarla buluşsak,
2. Evin her yerinde (mutfakta, tuvalette, oturma odasında,
her yerde) kitaplar olsa. Bazen beş dakika, bazen saatlerce
okusak,
3. Beraber kitapçılara gitsek, kitapları birlikte incelesek,
kurcalasak, sonra beğendiklerimizi nasıl edinebileceğimizi
konuşsak,
4. Evimize en yakın halk kütüphanesine üye olsak (Evet,
her mahallede kütüphane yok ama Türkiye’de 1157 halk
kütüphanesi var),
5. Belki okul kütüphanemiz de yaz tatilinde bize ödünç kitap
verebilir, bunu okulumuzdan öğrensek,
6. Arkadaşlarımızla kitap değiş-tokuşu yapsak,
7. Kitap seçimini birlikte yapsak,
8. Birlikte okuyacağımız için, sizin de bizim de ilgimizi çeken
kitapları bulsak,
9. Okuduğumuz kitapları çeşitlendirsek: Hikâyeler, bilim
kurgu kitaplar, tarih kitapları, yemek kitapları, sporla ilgili
kitaplar, çizgi romanlar, resimli kitaplar, dergiler ve daha
neler neler,

10. Kitap okumayı sosyal bir etkinlik hâline getirsek,
11. Birlikte okusak, okurken çok eğlensek,
12. Evden çıkarken, çantamıza mutlaka bir kitap atsak. Beklerken, bir yere giderken ara sıra sayfalarını karıştırsak,
13. Bilmediğimiz kelimeleri, olayları, duyguları birlikte araştırıp öğrensek,
14. Kitaplarda okuduklarımızı, hayatımıza taşısak. Mesela,
akşam yemeğinde, yolculukta, uyumadan önce okuduklarımızla ilgili sohbet etsek,
15. Uzayla ilgili okuyorsak, bir gece, yıldızları izleyebileceğimiz
bir yere gitsek. Yiyeceklerle ilgili okuyorsak, kolay tarifler
bulup birlikte yemek yapsak. Kitapla ilgili müzeler, sergiler
varsa, oralara gitsek, maketler yapsak, küçük (ve tehlikesiz) deneyler yapsak güzel olmaz mı? (Tamam, planlamayı
siz yapabilirsiniz.)
16. Okurken, aklımıza gelen şiirleri bulup okusak, şarkıları
bulup dinlesek, hatta bağıra çağıra söylesek (dans ederek
de olabilir), kitaptaki olayları canlandırsak,
17. Okuma ve anlatma becerimizi eğlenerek geliştirsek,
18. Kelime oyunları oynasak, sorular sorsak,
19. Kitaplardaki olayları (sessiz sinema oyunu gibi) anlatsak
ve birbirimizin bulmasını istesek,
Bütün bunları birlikte (sıkılmadan, üşenmeden, sabırla ve anlayışla) denesek, denesek, sonra tekrar denesek? Birlikte olmanın
ve keşfetmenin tadını çıkarsak?
(Mektubun tamamı için: turkyaybir.org.tr)
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Müzik Festivali’nin
ardından...

İKSV tarafından bu yıl 47.’si düzenlenen İstanbul Müzik Festivali 8 Temmuz’da sona erdi. 11 Haziran’da başlayan festival,
İstanbul’un 15 farklı mekânında 21 günde gerçekleştirilen ve
toplamda 150 eserin seslendirildiği 22 konserde, 600 yerli ve
yabancı sanatçıyı ağırladı. Festival konserlerini 18.000’i aşkın
kişi izledi.

Ancak bu yıl, festival kapsamında takip edilen etkinlikler
konserlerle sınırlı değildi. Yazar Göknil Özkök ve çizer
Kıymet Ergöçen tarafından hazırlanan Fanfar: Müzikli Bir
İstanbul Masalı, festivalde düzenlenen çok sayıda okuma
etkinliğinin yanı sıra festival mekânları ve anlaşmalı kitapçılarda ücretsiz olarak çocuklarla buluştu.
Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan
ve ayrıca Braille alfabesiyle de basılan Fanfar: Müzikli Bir
İstanbul Masalı kitabında, Lale ve Sinan adlı ikiz kardeşler,
Müziklerin Efendisi ile Süreyya Operası’ndan Aya İrini’ye,
oradan da Galata Kulesi Meydanı’na uzanan bir yolculuğa
çıkıyor. Müziklerin Efendisi, bu yolculukta Lale ve Sinan’a
İstanbul Müzik Festivali mekânlarından üçünü gezdirirken,
okurları çeşitli oyunlar aracılığıyla enstrümanlarla ve bestecilerle tanıştırıyor. (Ayrıntılı bilgi için: muzik.iksv.org)
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Tamam, odamı
toplayacağım ama nasıl?
Anne babalarımızla bir türlü
anlaşamadığımız konuların
başında odamızın toplanması geliyor sanırım. Bizim
aslında her aradığımızı bulduğumuz, dolayısıyla kendi
içinde belli bir düzene sahip
odamız, nedense hiçbir
zaman için ebeveynlerimize
derli topluymuş gibi gelmez.
Yeterince temiz değildir,
eşyalar her yerdedir, zaten ne kadar da çok eşya vardır... Peki
tamam, odamızı bir düzene koymaya, ebevenlerimize bir
anlaşmaya varmaya çalışalım ama nasıl?
Kaleme aldığı kitaplarla, hazırladığı televizyon programlarıyla yetişkinlerin imdadına yetişen Marie Kondo, çocuklar
için de bir kitap yayımlayacağını açıkladı. Dünyaca ünlü
düzenleme uzmanı
Marie Kondo, Salina
Yoon ile birlikte kaleme
aldıkları ve 5 Kasım’da
çıkması planlanan
kitabında zıt karakterde
iki arkadaşın hikâyesini
anlatıyor. Neredeyse
her şeyi toplamayı
seven koleksiyoncu Kiki
ile eşyaları düzenlemekten hoşlanan Jax’ın
bir aradayken yapmayı
sevdikleri, bizler için de
ilham verici olacak gibi
görünüyor. (Ayrıntılı bilgi
için: konmari.com)

Yayıncılık konferansına kayıtlar devam ediyor!
Yayıncılığın tüm paydaşlarını buluşturan yayıncılık konferansı 9. Zeynep Cemali Edebiyat Günü, bu yıl 5 Ekim’de yine Kadir
Has Üniversitesi Cibali Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Her yıl yayıncılık ve edebiyat dünyasının nabzını tutan, gündemdeki
önemli konulara yer verilen konferans, Günışığı Kitaplığı tarafından düzenleniyor. Bu yılın öne çıkan başlıkları arasında “Yayıncılığın Krizle İmtihanı”, “Anadolu Kitapçıları Konuşuyor”, “Verilerin Işığında Bir 2020 Öngörüsü” sayılabilir...
Kitaplara yaratıcı emek veren yazar, editör, çevirmen ve sanatçıların; yayınevi profesyonellerinin, telif ajansları ve akademisyenlerin; tedarikçi firmaların, kitapları okurla buluşturma sorumluluğunu üstlenen dağıtımcı ve kitapçıların; ilgili sivil toplum
kuruluşlarının, kütüphaneler ve medyadan yetkililerin katıldığı konferansta yer almak için yayınevinin internet sitesindeki
kayıt formunu doldurmak gerekiyor. (Ayrıntılı bilgi için: gunisigikitapligi.com)

sahaf dükkâni
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Kentin yabancısı bir çocuk:

Bacaksız

Bacaksız, Karadeniz kıyılarındaki köyünden ekmek parası kazanmak için büyük
şehre gelmiş bir ailenin henüz okula başlamamış tek oğlu.
Asıl adı Bahri Dönmez, sakar, savruk, saf bir oğlan.

Yazan: Doğan Gündüz

Telefonu elime alıp evdekileri uyarıyorum, “Sakın
kimse konuşmasın, Rıfat Ilgaz ile görüşeceğim.”
Yıl 1990. Irak’ın Kuveyt’i işgal ettiği günler. ABD,
körfez krizinin ardından Irak’a düzenleyeceği
askeri harekâtta Türkiye’yi de koalisyon gücüne
dahil etmek istiyor. Bir koyup üç alma hayalleri
içindeki dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal
savaş hazırlığındaki koalisyona katılmaktan yana.
Aydınlar, muhalifler, sivil toplum örgütleri Özal’ın
ve ANAP hükümetinin yaklaşımını, “savaşın tüm
Ortadoğu halkları için yıkım olacağını” belirterek
protesto ediyor.
Telefonun numaralarını tuşluyorum. Hababam
Sınıfı’nın, Karartma Geceleri’nin meşhur yazarı
Rıfat Ilgaz açıyor telefonu. Heyecandan titreyen
sesimle, sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen, savaş karşıtı yazar ve sanatçıların katılacağı
bir basın toplantısına davetli olduğunu söylüyorum. Gelirse de mihmandarlığını ben yapacağım.
Tereddütsüz kabul ediyor. Daha ilk buluşmamızda
sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi kaynaşıyoruz.
Bir hafta sonra hâlini hatırını sormak için aradığımda “Doğan, lafları telefonda tüketmeyelim,
atla gel,” diyor. Ben Firuzköy’den minibüse atlayıp

Küçükçekmece’ye geçiyorum. Oradan trene atlayıp
Bakırköy’e, Bakırköy’den de bir başka minibüse atlayıp Ataköy’e ulaşıyorum. “At bulamadım ama atlaya
atlaya geldim hocam,” diyorum kapıda. Gülüyoruz.
Sonra atlayıp gitmelerim, sohbetlerimiz sıklaşıyor.
Kimler yok ki sohbetlerde, Orhan Veli, Cahit Irgat,
Aziz Nesin, Asım Bezirci, Yaşar Nabi, Tarık Akan…
Benim kitaplardan, dergilerden, filmlerden bildiğim
kişiler onun yakın dostları, tanıdıkları…
Neredeyse otuz yıl geçmiş tanışmamızın üstünden.
Bu günlerde peş peşe çocuk romanlarını okuyorum
Rıfat Ilgaz’ın. Osman Şahin ile 1979 yılında yaptığı
bir söyleşide “1979 Dünya çocuk yılı nedeniyle çocuklarımız için özel olarak ben de romanlar yazdım,”
diyor Ilgaz. Dört adet kitabının Arkadaş Kitaplar’da
yayın sırasını beklediğini, bunların “Bacaksız” dizisi
olduğunu ve sayısını ona kadar çıkaracağını sandığını söylüyor. Sandığı gibi olmuyor ne yazık ki. Tam
da okuyucunun Bacaksız’ı ve arkadaşlarını tanıdığı,
sahiplendiği, bakalım bundan sonra ne maceralar yaşayacaklar diye merakla beklediği bir anda, beşinci
kitapla sonlanıyor dizi.
Bacaksız, Karadeniz kıyılarındaki köyünden ekmek parası kazanmak için büyük şehre gelmiş bir
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ailenin henüz okula başlamamış tek oğlu. Asıl adı
Bahri Dönmez, sakar, savruk, saf bir oğlan. Daha
önce görmediği kentin, kent yaşantısının yabancısı,
mahallede kendine arkadaşlar edinmek, onların arasına katılmak, nereye gitse peşini bırakmayan, biraz
küçümseme içerdiğini düşündüğü Bacaksız lakabından kurtulmak, kendi adıyla anılmak istiyor. Kendini
kabul ettirmek için iyi niyetle attığı adımlar başına
kötü işler açsa da mizah yüklü hikâyelerin sonu
genelde iyi bitiyor. Daha ilk kitapta birçok karakterle
karşılaşıyoruz, ki bu karakterler dizinin son kitabındakiler hariç birçok hikâyede karşımıza çıkıyor.
Sidikli Saime, Keriz Arif, Şopar Şaban, Lüfer Temel,
Paytak Yılmaz, Hapşırık Gülten bunların bazıları.
Ilgaz, iyi ya da kötü huylu olsun tüm karakterlerine
sevecenlikle yaklaşıyor.
Bacaksız Kamyon Sürücüsü (1977), dizinin ilk kitabı.
Resimlerini Gırgır Dergisi’nin unutulmaz karakterleri Zalim Şevki ve Kelek Osman’ı yazıp çizen Engin
Ergönültaş yapmış. Yoksul mahalledeki evlerin, sokakların detayları, karakterlerin yüzlerindeki muzip
ifadeler metinde geçen mizahla çok güzel örtüşüyor.
Bacaksız Okulda (1980) kitabını ise Osman Kehri resimlemiş. 1983 yılından itibaren Can Yayınları Çocuk
Dizisi’nden çıkan Bacaksız’ların resimlerinin tamamı
ise Turgut Keskin imzalı.
Dizinin ilk hikâyesi, babasının Bacaksız’a eve götürmesi için büyük bir karpuz vermesiyle başlıyor.
Taşımakta zorlananınca karpuzu yerde yuvarlıyor
Bacaksız. Karpuzun ilerleyişiyle mahalleyi ve sa-
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kinlerini tanıyoruz. Ardından ilk kitaba adını veren
kamyon sürücülüğü hikâyesi geliyor.
Bacaksız Sigara Kaçakçısı kitabında, ailesine destek
olmak, biraz para kazanmak için mahalledeki diğer
çocukların yaptığı gibi kaçak sigara satmaya başlıyor Bacaksız. Yaptığının yanlış bir şey olduğunu
bilmeden. Bacaksız Okulda, Ilgaz’ın öğretmenliği
nedeniyle yakından bildiği öğretmen ve öğrenci davranışlarını, özellikle öğretmenlerin çocuklara karşı
hoyratlığını açığa seren hikâyelerden oluşuyor. Bu
kitapta çokça geçen “kenarı demirli cetvel tahtası”
hızla Bacaksız’ın eline indikçe okuyucunun da canı
yanıyor. Bacaksız Paralı Atlet ise bir kerecik olsun
keten helvanın tadına bakabilmek için arkadaşıyla
koşu yarışına giren Bacaksız’ın hikâyelerini içeriyor.
İlk dört kitapta Bacaksız ve arkadaşları okuyucunun
gözünde karakter olarak iyice belirginleşiyor. Ancak
son kitap Bacaksız Tatil Köyünde’de Bacaksız, babası
Almanya’ya işçi olarak gidince büyük kentten annesiyle birlikte köylerine dönüyor. Bacaksız’ın kentten,
yaşadığı yoksul ama şenlikli mahalleden, arkadaşlarından kopuşu, beşinci kitabı da diziden kopartıyor.
Rıfat Ilgaz ile sohbetlerimizde kitaplardan, insanlardan konuşurduk daha çok. Keşke o zamanlar Bacaksız dizisini de okumuş olsaydım. Bir çocuğun en
saf hâli üzerinden çocuk olmayı, mahalleyi, sokağı,
okulu kısaca çocukluğun unutulmaz mekânlarını
gülümseten hikâyelerle anlattığı için ve Bacaksız
karakterini çocuk edebiyatına kazandırdığı için
teşekkür edebilseydim.

Bacaksız Kamyon Sürücüsü • Rıfat Ilgaz | Resimleyen: Engin Ergönültaş, Cem Yayınevi, Arkadaş Kitaplar, İstanbul, 1977, 96 sayfa
Bacaksız Okulda • Rıfat Ilgaz | Resimleyen: Osman Kehri, Cem Yayınevi, Arkadaş Kitaplar, İstanbul, 1980, 116 sayfa
Bacaksız Sigara Kaçakçısı • Rıfat Ilgaz | Resimleyen: Turgut Keskin, Can Yayınları Çocuk Dizisi, İstanbul, 1983, 96 sayfa
Bacaksız Paralı Atlet • Rıfat Ilgaz | Resimleyen: Turgut Keskin, Can Yayınları Çocuk Dizisi, İstanbul, 1983, 92 sayfa
Bacaksız Tatil Köyünde • Rıfat Ilgaz | Resimleyen: Turgut Keskin, Can Yayınları Çocuk Dizisi, İstanbul, 1985, 84 sayfa

Bu hikâye...
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Sınırsız
hikâyeler
Başlangıç ve son muğlaktır.
Esas olan anlatıladuran hikâyedir…

Mükemmel gezgin gibi, mükemmel hikâyenin de
nereden geldiği belli değildir. Nerelerden geçtiği,
hangi suya değdiği, hangi dağın yamacında, hangi
çayırın bağrında konakladığı ise az çok bellidir.
Bizim buralarınkine benzer her biri. Anlattığı ise
kulağı duyan, kalbi histen hissesini alan için tıpkı
kendisidir; kendi tasası kendi neşesidir, kendi evhamı kendi efkârıdır, kendi ağıtı kendi ninnisidir.
Laurence Gillot ve Philippe Thomine bunu böyle
bilip, böyle bildirmek üzere mürekkeplerini akıtmış, seferber etmişler. Çizgisini nokta nokta takip
ettiğimiz Marc Boutavant şaşırtmamış, gündüzü
ayrı geceyi ayrı güzellikte hikâyenin
başına taç eylemiş.

İyi Geceler
Laurence Gillot - Philippe Thomine
Resimleyen: Marc Boutavant
Türkçeleştiren: Zeynep Arayıcı Korzay
Domingo Yayınları, 28 sayfa

“Bu hikâye Tavşan
Tata’nın hikâyesi.”
“Ne münasebet canım Fil Jumbo’nun
hikâyesi.” “Acıyorum size! Hikâyeyi
sonlarında yakalamışsınız, başını
kaçırmasaydınız
Penguen Pena’nın
hikâyesi olduğunu
bilirdiniz.” “Bilgiçlikte üstünüze yok,
bari Yunus Ege’nin
hikâyesi olduğunu

Yazan: Adnan Saracoğlu

da bilseydiniz!” Neyse tartışmayalım, can kulağıyla
dinleyelim: Biri, güzel bir yerde dinlenir ve ay ile
yıldızları seyre dalarken, güzel bitkilerin, çayırların,
yemişlerin, balıkların ya da yosunların kokusunu
içine çekerken, karısı tarafından çocuklarına iyi geceler dilemesi için çağrılır. Kuru kuruya iyi geceler
dilenmediğini bilen o biri, çocuklarına başka birinin
başından geçenleri anlatmaya başlar: Vaktiyle güzel
çayırları olan, ayı yıldızları seyre dalmış ve güzel
kokuları içine çekiyorken karısı tarafından çocuklara
iyi geceler dilemesi için çağrılan birinin hikâyesini…
Başlangıç ve son muğlaktır. Esas olan anlatıladuran
hikâyedir. Sönmeyen ateş, devredilen bayrak, dilden
dile aktarılan sözcükler, dimağdan dimağa aktarılan hâllerdir. Ayın ve yıldızların muhteşem ışıltısı,
havaya karışan katman katman kokunun burunlara
süzülmesidir. Ailenin güzelliğidir, kendi başına
olma konforuyla, kendinden geçip eşe, dosta, evlada
konma çabasının iç içe geçmesidir. Dünyanın öbür
ucunda aynı hikâyenin, aynı iştahla anlatıldığını
bilmeden, ilk kez anlatılıyormuş tazeliğiyle dile
gelmesidir.
Bütün bunlardan habersiz, karşılaştığı hikâyeye
“Nerelisin?” diye soran kişinin pervasızlığına bilgece
tebessüm etmektir.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi
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Büyük takvimin
bir yaprağı
“Seni çok, büyük, kocaman severim de
sen kimsin?”

Bir çocuk, bir avuç toprağa kök salar. Kökleri
yayıldıkça, derinlere indikçe, serpilip büyür. Bir
meşe ağacına dönüşür. Köklerindeki mantarlar,
dallarından sarkan likenler ve gövdesine sarılan
sarmaşıkla bu meşe, pek çok canlıya kollarını açar.
Serçeler, baştankaralar, ispinozlar, sakalar; gelincikler, sincaplar, yediuyurlar ve ormandaki daha
nice canlıya yuva olur, durak olur.
Bir kara kafalı, tüylü, yeşil bir tırtıl kemirir yaprağını. Ve yavaş yavaş kahverengi, benekli bir
kılıfla örtünür. Sonra tırtıl uyur da uyur… Nihayet
uyandığında, meşenin koynunda, dünyaya gözlerini açan artık yeşil bir tırtıl değil, kanatlı bir bilmecedir. Büyük
Sevbeni’dir adı.
“Seni çok, büyük,
kocaman severim
de sen kimsin?”
der meşe. Şaşırır. Okur olarak
biz de şaşırırız.
Neyse ki kitabın
sonunda yer alan
bölümde, Büyük
Sevbeni kelebeğinin meşelik ve
çalılık alanlarda
yaşayan, tırtılları
Büyük Sevbeni meşe yaprağıyla
Şiirsel Taş
Resimleyen: Akın Düzakın beslendiği için,
Redhouse Kidz Yayınları, 48 sayfa yine orada

Yazan:

Sima Özkan

pupaya dönüşen bir tür olduğunu öğreniriz.
Takvimden yırtılan her bir yaprak gibi, değişen sahnelerle, mevsimler döner durur, meşe büyür. Tohum
verir, çoğalır ve toprağın altında uyuttuğu tohumlarla bir orman olur.
Şiirsel Taş’ın yazdığı, Akın Düzakın’ın resimlediği
Büyük Sevbeni’de bir meşe ağacı ve yumurtalarını
bu meşe ağacının üzerine bırakan bir kelebek, aynı
büyük takvimin bir yaprağı olarak karşımıza çıkıyor.
Şiirsel Taş’ın şiir gibi sözleriyle, bu büyük takvimin
“ne başı vardı, ne sonu, ne öncesi, ne sonrası. Dönüp
duruyordu zaman ama bizim için her an eksiksiz ve
tamdı.” Bir ağacın şekli ile bir kelebeğin başkalaşımı, zaman, mevsimler, rüzgâr, güneş, toprak, su ve
hayvanlar tarafından şekillendirilen hayatının bir
yansımasına dönüşüyor. Biz bu yansımaya bir meşe
ağacının gölgesinden bakıyoruz.
Büyük Sevbeni, daha ilk sayfasında tanık olduğumuz gibi, çocukları ayaklarındaki pabuçları fırlatıp
toprağı hissetmeye, börtü böcekle korku değil,
merak ilişkisi kurmaya, her satırla doğaya çağıran
çocuk kitaplarından. Çocuklar dışarıda ne kadar
çok zaman geçirirlerse doğayı okumayı o kadar iyi
öğrendiklerine göre, doğayı tanımak için Büyük
Sevbeni gibi kitapları çok, büyük, kocaman sevmek
gerek…
Çizimlerin ifade gücü
Dilin akıcılığı
Grafik tasarım
Baskı kalitesi
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Ö DÜL LÜ BUL MA CA !

Hazırlayan:
Fuat Altay

Bulmacamızı tamamlayıp alttaki harf dizisini doldurduğunuzda, aradığımız anahtar kelimelere
ulaşacaksınız. Çözümü bulan ve iyikitap@tudem.com adresine 23 Eylül 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 “Yaşasın Okul Açılıyor!” diye sevinen, geçmişten
bugüne herkesin tanıdığı kız karakter.
2 Daniel Pennac’ın okul yıllarında çektiği
sıkıntılardan yola çıkarak yazdığı kitap.
3 Felaket Henry’nin yazarından eğlencei ve
sürprizli bir okul hikâyesi
4 Bir yatılı okul düşünün ama dünyamızda değil.
Peki ya nerede?
5 Çocukları okula başlayan anne babalara,
Dr. Dominic Wyse’den ipuçları: …… Okul Başladı
6 Dünya Denen Koca Okul’un yazarı, İtalyan Çocuk
Edebiyatının en büyük isminlerinden...
7 İngilizce’de sektörel bir dönem

1

YUKARIDAN AŞAĞIYA
8 Usta yazar Adnan Binyazar’ın okul
yıllarını da anlattığı üçleme.
9 Okula radyo ve sinema kurdurtan
yazar.
10 Eğitimde fırsat eşitsizliğini
konu alan Sınıfta Kalanlar
Okul Açtılar kitabının ödüllü
çizeri.
11 Moa, Mini, Elif ve daha nicesi…
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
7
tamamlayan okurlarımız, “TATİL GÜZELDİR” çözümüne
ulaştılar. Doğru yanıtı bize ulaştıranlar arasında yaptığımız
çekilişte ise Ankara’dan Sayın Şenol Aksoy,
Tudem Kitabevlerinde kullanmak üzere 100 TL değerinde
hediye çeki kazandı.
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