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Persephone
Hades'i seviyor!

"Büyük fiyasko"
Virgil

Dedektif Bol Bel
geri döndü!

MERHABA ,

“Olumlu ya da olumsuz koşullarda önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı ve
mutluluğudur. Bu amaçla beslenme, eğitim, hijyen, giyim kuşam, moral ve sosyal
alanlarda koşullarımızın elverdiği en doğru seçimleri sunarak onları yarınlara
hazırlamaya, büyütüp yetiştirmeye çalışırız.
İşte kitaplar, genel anlamda sözünü ettiğimiz tüm bu alanlarda birey için
olumlu, etken bir güce sahiptir. Doğru kitaplar içsel donanımı sanat ve bilimle
zenginleştirerek doğru ve yanlışı ayırt edebilme yetisi kazandırmanın yanında,
evrensel değerleri algılama, kişisel eğilim ve yeteneklerin ayırdına varmada etken
oldukları için büyük önem taşırlar.”
Yukarıdaki satırlar, değerli yazar Ayla Çınaroğlu’na ait. 11-17 Kasım “Dünya Çocuk
Kitapları Haftası” vesilesiyle, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yayımladığı, “Dünya Çocuk Kitapları Haftası
Türkiye Bildirisi”nde, kitap ve çocuk ilişkisinin öneminin altını böyle çiziyor
Çınaroğlu.
Her yıl “kutlanan” pek çok önemli gün ve haftadan biri Dünya Çocuk Kitapları
Haftası. Kitaba ve çocuğa ne çok önem verdiğimizi gösteriyoruz ülkece. “Büyük
adamlar” söylevler veriyor o hafta, temenniler havalarda uçuşuyor. Kitabın faydaları
saymakla bitmiyor... Sonuç, dostlar alış verişte görsün!
Bir yanda özgürlükçü, eşitlikçi, yaratıcı kitaplara duyulan ihtiyaç diğer yanda sansür;
bir yanda kitaba erişimi sınırlı milyonlarca çocuk diğer yanda yüksek baskı ve
dağıtım maliyetleri... çelişkilerin listesi uzar gider. Oysa gerçekten idrak edebilsek
Sayın Çınaroğlu’nun söylediklerini; edebilseler... Belki değişir bazı şeyler.
Safter Korkmaz
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Hatırlıyorum, öyleyse varım
İnsan hafızasını kaybettiğinde, bütün tercihleri ve eylemleri bir silgiyle hayatından
silindiğinde, kimliğini de kaybeder. Kimliğini kaybeden bir insan ise yeryüzüne
hâlâ gölgesi düşse bile varlığını yitirmiştir.
Yazan: Gökhan Yavuz Demir

Hatırla
Seran Demiral
Tudem Yayınları, 160 sayfa

gençlik KITAPLIGI
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Kocabaş için hatırlamak demek, hafızasının derinliklerindeki binlerce kokudan
birini bulup çıkarmak demek. Bütün yaşadıklarını, tanıdıklarını, sevdiklerini ve
sevmediklerini belleğinde koku olarak muhafaza ediyor. O nedenle birini tanımak
için önce kokluyor. Oysa biz, bu dünyada ancak yaşadıklarımızı hikâye ederek var
olabiliyoruz. Yaşadığımız, hissettiğimiz her şeyi ve aslında kendimizi hafızamızda
sürekli yeniden yazdığımız hikâyelerimiz üzerinden var ediyoruz. Bu nedenle de
biz birini tanımak için önce hikâyesini dinliyoruz. Kocabaş bütün kokularını, biz
de bütün hikâyelerimizi kaybetseydik acaba bizlerden geriye ne kalırdı?
Her zamanki gibi koca kız kokusundan kapıdaki kargocuyu,
kargocu defalarca kargo getirdiği için beni tanıyor; ben de
kargodan yeni yazımın konusu olan kitabın çıkacağını hatırlıyorum ve hayat olağan akışında devam ediyor. Kargomu açıyor ve
içinden çıkan kitabı okumaya başlıyorum. Seran Demiral genç
ve hayli üretken bir yazar. Yeni romanı Hatırla ise kimlik, hafıza,
benlik gibi konulara hasredilmiş.
Roman nerede ve kim olduğunu hatırlamayan Anı’nın, hastane
odasında, tanımadığı bir kadının “Bugün kendini nasıl hissediyorsun?” sorusuna muhatap olmasıyla başlıyor. Nasıl olduğunu
kimsenin bilmediği bir kazadan sonra hafızasını kaybeden Anı
bir ânda kendini, başta kendi olmak üzere bütün dünyaya karşı
yabancı hissediyor. Gündelik hayata dair pek çok detayı bilmesine ve tanımasına rağmen, kendine ve kendi hayatına dair hiçbir
şeyi hatırlamıyor. Dışarıdan bakıldığında fiziksel olarak hâlâ
aynı olan Anı, iç dünyasında artık başka, hatta yepyeni biri olduğunu fark etmeye başlıyor. Eski bedeninde yeni bir benlik inşa
ediyor. Zaten bütün bir roman da bu yeni benlik inşası esnasında yeni Anı’nın, kendini tanımak ve anlamak için eski Anı’nın
izini sürmesini anlatıyor.
“Ben kimim?” sorusu bütün ağırlığıyla önce romandaki Anı’nın,
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sonraysa biz okurların üzerine çöküyor. Her
şeyi berrak biçimde hatırlarken hiç kuşkusuz
ben, eylemlerim ve tercihlerimden müteşekkilim. Fakat hiçbir şeyi hatırlamazken, bütün
yapıp ettiklerim yoğun bir sisin perdesi arkasında kaybolmuşken, eylemlerimi ve tercihlerimi hatırlamazken ben hâlâ ben olabilir
miyim? İnsan hafızasını kaybettiğinde, bütün
tercihleri ve eylemleri bir silgiyle hayatından
silindiğinde, kimliğini de kaybeder. Kimliğini
kaybeden bir insan ise yeryüzüne hâlâ gölgesi
düşse bile varlığını yitirmiştir. Von Chamisso’nun meşhur karakteri gölgesini kaybeden
Peter Schlemihl’in tam aksi bir durum: gölgesi
var ama kendisi yok.

Kimliğimiz, aslında kendimiz hakkında inşa ettiğimiz bir “ben” hikâyesidir; ailemiz ve dostlarımızla
olan sosyal ilişkilerimizde sürekli sınadığımız, yeniden yazdığımız bir hikâye. Tercihlerimiz ve eylemlerimizle şekillendirdiğimiz bu hikâyede “ben”i “ben”
kılarız. Bütün hatıralarımızı kaybetmek demek, işte
bu inşanın temellerinden yıkılması ve yıllar içinde
var ettiğimiz “ben”in enkaz altında kalması demektir.
Fiziki olarak var olsa bile, hikâyesi olmayan bir ben
artık var olamaz.
Anı bütün bunları on üç yaşında, sıfırdan tecrübe
etmek zorunda kalıyor. On iki yıllık yaşananlar,
anılar, birikimlerle birlikte benliğini de yitiriyor. Bu
nedenle kazadan önceki kendisinden “eski ben,” diye
söz etmeye başlıyor. Bir süre sonra o “eski ben”in
beğenilerini, zevklerini, tarzını beğenmemeye, hatta
basbayağı “eski ben”i sevimsiz bulmaya başlıyor.
Çünkü bir öz, hakiki ben olmadığı için kazayla
beraber perspektifi değiştiğinde Anı da değişiyor
ve ortaya “yeni ben” çıkıyor. Hangi Anı’nın gerçek
Anı veya daha Anı olduğu sorusu beyhude bir soru
olarak Anı’nın önünde duruyor.
Kimlik meselesi çok mühim bir mesele olmakla birlikte yaşadıklarımızdan, yapıp ettiklerimizden, yıllar
içinde inşa ettiklerimizden bağımsız, bizim anlatımızın dışında kendi başına var olan, verili bir kimlik de
aslında yok. İster etnik ister dini isterse cinsel kimlik
olsun fark etmeksizin maruz kaldığımız fiili durum
bu. Kimliklerimizi ve benliklerimizi hayatın akışı

içinde sürekli inşa etmek ve güncellemek zorundayız. Bunu en iyi -hem eski hem yeni- yakın dostu Marina anlamış olsa gerek ki Anı’nın on dördüncü yaş
gününde şu temennide bulunuyor: “Yeni hatıralara!”
İşte bu yeni hatıralarla birlikte roman, neredeyse
değme romancının altından kalkamayacağı kadar kısıtlı sayfa sayısında, yani kitabın kalan üçte
birinde mültecilik, aidiyet, eylemsizlik ve bir miktar
ötekinin sorumluluğu gibi derin mevzulara yelken
açıyor. Okur da romanın kahramanları kadar bu
sürpriz gelişmelere hazırlıksız yakalanıyor. O kadar
ki muhtemelen Demiral da bunun farkında olduğu
için romanın sonuna iki sayfalık bir sonsöz ekleyerek teşekkürle birlikte romanın kendince “üç temel
ekseni”ni açıklamaya kendini mecbur hissediyor.
Yoksa romanının anlatmayı başardığı meseleleri,
yazar bir daha açıklamaya neden gerek duysun ki!
Pastırma sıcaklarının kış bastırmadan evvel bize son
kez bahşettiği sıcak güneşin altında Kocabaş ve ben,
iyisiyle kötüsüyle yaşadığımız her şeyi, geçen yazları
ve kışları hatırlamaktan dolayı hayata şükranlarımızı
sunuyoruz. O havlayarak, bense yazarak...
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

basvuru KiTAPLIGI
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Dikkat, bu kitap sizi ham diye yutacak!

“Bir pembe bu kadar mı güzel olur?” dedirten kitaplara da rastlanabiliyormuş
meğer. İçinde Bir İskelet Var! bunlardan biri. Renklerin tatlılığından olacak,
kapağında, o pembenin içinden çıkan iki elini havaya kaldırmış yemyeşil uzaylıya
dönüp ikinci kez bakmadan edemiyorsunuz. Derken o uzaylının kocaman açılmış
ağzını fark ediyorsunuz ve ham… Artık onun midesinde, yani kitabın içindesiniz!
Yazan: Suzan Geridönmez

Okul öncesi çağındakiler de dahil küçük çocuklara bedenin içinde neler saklandığını gerçekçi ve
bilimsel bir şekilde açıklama iddiasındaki eser, her
yaştan okuru sahiden de yutarcasına içine çekiyor.
Bunu bir yandan, daha kapaktan yansıyan ama
iç sayfalarda da sürdürülen, karmaşıklıktan uzak,
vuruculuğu basitliğindeki tasarımıyla başarıyor.
Öte yandan çocuk okuru doğrudan hikâyeye katıp
ilgisini sürekli canlı tutmak için interaktif okuma/
öğrenme yöntemini kullanıyor.
Kuşkusuz interaktiflik, başta eğitim ve sanatta
olmak üzere çok gözde bir kavram olmasına
karşın kendi başına sihirli değnek değil. Herhangi
bir şeyi “aktifleştirmeyen”, okurda
can sıkıntısından
öte etki yaratmayan nice interaktif
kitap piyasada yer
bulabiliyor...

İçinde Bir İskelet Var!
Idan Ben-Barak
Resimleyen: Julian Frost
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu
Uçanbalık, 40 sayfa

Demek ki insanın,
bu eser özelinde
de çocuk okurun
kendini kitabın
odağında, hikâyenin dümeninde
buluvermesini
sağlayan başka
bir tılsım. Belki de
tılsım yok. Belki de
her şey çok iyi dü-

şünülmüş, ölçülüp biçilmiş, hedef kitlesine ne bol ne
dar gelen, tam üstüne oturan bir konseptten ibaret.
İnsan bedeninin jöle kıvamında olmamasını sağlayan iskelet, kas ve sinir sistemini açıklamak için çocuğun sürekli kullandığı, tanıdık bir uzvundan, yani
elden hareket etmek zekice. Tıpkı, küçük okurun tam
da eliyle aktif hatta çözücü bir rol üstleneceği, onun
hayal gücüne, demek oluyor ki pek sık pek çok yaratık ve uzaylı tarafından istila edilen evrenine uygun
bir hikâye kurgulamak zekice olduğu gibi. Üstelik
bu öyle bir hikâye ki, okur sadece arkadaşlarının
doğum günü partisine yetişmeye çalışan iki uzaylıya
“yardım eli” uzatmakla kalmıyor, bizzat duruma “el
koyarak” kemiklerini, kaslarını ve sinirlerini ayrı ayrı
işlevleriyle deneyimliyor. Deneyim elin iç yüzünü
gösteren görsellerle, görseller de karmaşık ayrıntılara girmeyen ama çocuğun merakını doyurup besleyen bilimsel açıklamalarla destekleniyor.
Tasarım basit, hikâye basit, bilimsel açıklamalar
basit… İlla tılsım arayanlar, “bazen az, çoktan daha
fazladır”a tutunabilir. Öyle ya, İçinde Bir İskelet Var!
ödüllü sanatçılar Idan Ben-Barak ve Julian Frost’un
ortak ürettiği, sadelikten güç alan ilk bilimsel çocuk
kitabı değil. Kendinden çokça söz ettiren Bu Kitabı
Yalama da onların imzasını taşıyor.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Redaksiyon

1’den 7 buçuk milyara
tüm insanların
öyküsü!

Kitapları ondan fazla dile
çevrilen Norveçli yazar ve çizer
Kristin Roskifte’nin imzasını
taşıyan Herkesin Öyküsü,
kuzeyin inci gibi soğukluğunu
sımsıcak duygularla
bütünleştiriyor.
Birden başlayarak milyara varan sayıda yeryüzü sakinini ağırladığı sayfalarında
pek çok gizeme de yer veren bu çok özel kitap, yediden yetmişe her okura,
keyifli bir görsel okuma deneyimi yaşatıyor.

Herkes görmezden gelirse,
ne yaparsın?
Mavi Kulübe
Susan Kreller
Türkçeleştiren: Olcay Geridönmez
Ginko Çocuk Yayınları, 160 sayfa

gençlik KITAPLIGI
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Aile içi şiddet, akran zorbalığı ve yetişkin riyakârlığının
ortasında farklılıkları kucaklayan ve dayanışmayı deneyen
Maja ile büyüyoruz...
Yazan: Karin Karakaşlı

Susan Kreller

Bazen bir sanat yapıtı doğrudan tek bir soru soruyor
gibi gelir insana. O derece yakıcı bir meselesi vardır.
Susan Kreller’in Mavi Kulübe romanı için de geçerli bu
durum. Kitap adeta baştan sona “Herkes görmezden
gelirse, ne yaparsın?” sorusuyla yüzleştiriyor okuru.
Ardından da görmezden gelemeyen Maja’nın hikâyesini anlatıyor.

Mavi Kulübe

Olcay Geridönmez’in çevirdiği ve Ginko Çocuk tarafından basılan Mavi Kulübe -ya da görmezden gelinen
filler-; alt başlığına ilişkin olarak şu bilgileri içeriyor
giriş sayfasında: “Kitabın orijinal ismi, Elefanten sieht
man nicht, İngilizce bir deyimden türetilmiştir: The
elephant in the room [Birebir: Odadaki fil]. Herkesin
farkında olduğu ama hakkında -korkudan ya da rahatı kaçmasın diye- kimsenin konuşmadığı büyük konu
anlamına gelmektedir.” Susan Kreller, annesi öldükten
sonra her yaz, babası tarafından yaz tatili için babaannesinin Almanya’nın kırsalındaki Barenburg kasabasına bırakılan on üç yaşındaki Maja aracılığıyla bu fili
gözümüze sokuyor.
Maja öncelikle bu zamanın donakaldığı, her şeyin
ürpertici bir sterillik içerisinde aktığı yeri tarif ederek başlıyor hikâyesine: “İnsanları ancak arabalarını
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yıkadıklarında, derneklerine gittiklerinde ya da çıt
çıkmayan ön bahçelerindeki ortancalarının bakımını yaptıklarında görebiliyordun… Mahalle öylesine
sakindi ki sessizlik kulaklarımda gümbürdüyordu;
aslında tam olarak sessiz de sayılmazdı, çünkü
etrafta çim biçen birileri olurdu, ilerigeriilerigeriilerigeri, kısa ve kesin, pazarları asla. İşte ben, bu çim
biçme makinesi sessizliğine öylece sıkışıp kalmıştım;
yapacak çok az şeyim vardı ama dünyanın zamanına sahiptim.”

zorlu ve karmaşık olduğunu hissettirebilmek adına
kâh Max’ın hayali arkadaşı Pablo’yu aynen babasının kendisine davrandığı gibi dövüp aşağıladığını
gösteriyor bize, kâh Julia’nın itiraflarına ve ardından yurda gönderilme ve annesinin ölebileceği
korkusuyla şiddeti meşrulaştırma çabalarına tanık
ettiriyor. Ama bunların hiçbiri Maja’yı, mutlaka bir
şeyler yapılması hissinden uzaklaştırmıyor. Yanlış da olsa deneyecek, çünkü hiçbir şey sessiz suç
ortaklığından daha katlanılmaz olamaz.

Bu uyuşturucu tekdüzelik, bir gün çocuk parkında
Maja’nın dokuz yaşındaki Julia ve kardeşi yedi
yaşındaki Max ile tanışmasıyla değişir. İki çocuk
da zengin oto galerici Christian Brandner ve eşi
Heike’nin çocuklarıdır ve ailenin mahallede saygın
bir itibarı vardır. Ancak çocuklarda bir tuhaflık
vardır. Kendisi de annesinin ölümünden sonra,
kızıyla nasıl ilişki kuracağını bilemeyen belgeselci
babasından ve sınıf arkadaşlarının alaylarından
dolayı dışlanmanın ne olduğunu bilen Maja için bu
çocukların bir başınalığını hissetmek zor olmaz.
Küçük Max, kilolarından ötürü alay konusudur.
Julia da kendi dünyasına çekilmiş hâliyle yalnızdır. Üçlü arasında zamanla bir arkadaşlık ilişkisi
gelişirken Maja, Julia ve Max’ın bedenindeki tuhaf
morlukların, yaraların farkına varır. Onları izlediği
bir gün de babalarının Max’ı nasıl duvara çaktığını
görür. O andan itibaren bu çocukları kurtarmak,
maruz kaldıkları şiddeti ifşa etmek Maja’nın en
büyük mücadelesine dönüşür. Ancak başta babaannesi olmak üzere bütün komşular adeta hiçbir şey
bilmemek üzerine yemin etmiştir. Dahası çocuklar
da travmadan dolayı ağızlarından bir şeyler kaçırsalar da bu şiddete bir bahane bulma derdindedir.
Yetişkinlere sesini duyurmak konusunda başarısız
olunca çaresizlikten ne yapacağını bilemez hale
gelen Maja, çocukları mısır tarlalarının arasındaki
metruk depoya, adına Mavi Kulübe dediği sığınağına götürür. Kapıyı kilitlediği noktada bunun çocuk
kaçırma olarak görüleceğini ve daha büyük belalara yol açabileceğini hiç düşünmeden hem de…

Birinci tekil anlatıcı Maja aracılığıyla ortak olduğumuz hikayede, Maja’nın babasıyla bir tek müzik
dinlerken oluşturdukları bağa, Maja’nın bu yöntemi
Julia’da uygulayışına, dedenin tornunun hamlesinden etkilenerek çekingen de olsa arka çıkışına
bakarak en imkânsız koşulların içinden beliren
umudu da yakalıyoruz. Aile içi şiddet, akran zorbalığı ve yetişkin riyakârlığının ortasında farklılıkları kucaklayan ve dayanışmayı deneyen Maja ile
birlikte büyüyoruz.

TRAVMANIN SERT TASVİRİ
Elimizde ağır bir kitap var. Susan Kreller adeta
bütün bu acılardan geçen çocuklar var oldukça,
onların yaşadıklarının olanca çıplaklığıyla anlatılması gerektiğini düşünmüş. Travmanın ne kadar

BÜYÜMEK ZOR AMA GÜZELDİR
Susan Kreller, büyüme macerasına önem veren yazarlardan. Serbest gazeteci ve yazar olarak çalışan
1977 Plauen doğumlu Susan Kreller, Alman Dili ve
Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı alanındaki
yüksek eğiminin ardından doktorasını İngilizceden
Almancaya çocuk şiiri çevirileri üzerine yaptı.
Kreller’in Türkçede yayımlanan ilk kitabı Alman
Gençlik Edebiyatı 2015 En İyi Roman Ödülü’ne
değer görülen Karda Birdoksan başlıklı gençlik
romanı oldu. Aylin Gergin’in çevirisiyle ON8
Kitap’tan çıkan romanda, ilk aşka ardından da ilk
kalp kırıklığına dönüşen bir arkadaşlığa odaklanan
yazar, yaşıtlarından “farklı” bir gencin hissettikleri
eşliğinde, “normal” kavramını tartışmaya açıyor,
mesafenin üşüten boyutunu, kırık kalp sızısını dile
getiriyordu.
Mavi Kulübe de dünyanın bütün kötülüğüne karşın
mücadelenin ve hakikatin kıymetini hatırlatıyor
bize. Bu derse ise hepimizin her yaşta ihtiyacı var.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Bazen en iyisi hiçbir
şey yapmamaktır!

Yazan:

Gökçe Gökçeer

Balaban ’ın içinde öyle çok duygu ve mesaj saklı ki, kitabın her sayfasında balaban
yavrusuyla birlikte okur da büyüyor adeta…

Balaban
Şiirsel Taş
Resimleyen: Duygu Topçu
Kuraldışı Yayınları, 56 sayfa
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Yaşamın içinde sürüklenip giderken, etrafımızdaki canlıları
ne kadar fark ediyoruz? Kedi ve köpeklerden bahsetmiyorum.
Onları bile görmeyenlerden ise hiç… Bir süleymancığın peşine
düşen kaç kişi var mesela? Ya da bir saka kuşunun kanatlarını
inceleyen? Balaban, çocuklara doğadaki “yoldaş türleri” fark ettirmek için yazılmış nefis bir resimli kitap. Doğayla ve hayvanlarla olan bağını iyi bildiğimiz yazar Şiirsel Taş, bu kitabında
bir balaban yavrusu üzerinden yaban hayatın içindeki dostlarımıza nasıl yaklaşmak gerektiğinin de altını çiziyor.
Veteriner olan annesinin de etkisiyle belki, hayvanlarla ve özellikle de kuşlarla güzel bir iletişim kurmayı başaran Bennu’nun
en sık gördüğü rüyaya, göç eden kuş sürüleri eşlik ediyor. Bu
kez gördüğü rüyada, o sürüde kendisi de var… Uyandıktan
sonra yine kuşların peşine düşen Bennu, yolda
annesiyle birlikte bir balaban yavrusuna rastlıyor.
Elleriyle direkt “dokunmadan”, bir eldivenle yakaladıkları balaban yavrusunun yaralı olmadığını
anladıktan sonra yaşam alanına geri bırakıyorlar.
Bennu başta annesinin neden böyle yaptığını
anlamıyor ama sonra en önemli noktayı kavrıyor.
“Bazen en iyisi budur: Hiçbir şey yapmamak!’’
“Görünür Olmak” adlı ikinci bölüm böyle akıyor.
“Görünmez Olmak” başlıklı ilk bölüme dönersek,
burada balaban yavrusunun büyürken nasıl görünmez olmaya çalıştığını okuyoruz. Annesinin
muhteşem bir şekilde “göpgörünmez” olmasına
hayranlık duyan ve bunu bir türlü başaramayan
balaban yavrusu, kırık yumurta parçalarını bir-

Mutlu Yıllar
Paspal Köpek!
leştirmeye çalışmaktan kafasını kaya oyuklarına
gömmeye, hatta gözlerini yummaya kadar her yolu
deniyor. Sanıyor ki o başkasını görmezse, başkaları
da onu görmeyecek… Ama işler öyle olmuyor tabii.
Annesi ona dimdik ve hiç kıpırdamadan durmayı bir
kez daha gösteriyor. Balaban bu kez başarıyor. Tam
da böyle durduğu günlerden birinde, yolu, yukarıda
anlattığım şekilde Bennu ve annesi Sumru’yla kesişiyor. Onu alıp koydukları kutuda özgürlüğünün elinden alındığını ve kaybolduğunu düşünen balabanın,
annesine ve yaşadığı sazlıklara duyduğu özlemi okumak, insanın yüreğine usul usul ve derinden işliyor.
Bir canlının hayatına müdahale etmeden önce gerçekten buna ihtiyacı olup olmadığını anlamanın
önemi o kadar büyük ki… Farkında olmadan zarar
verdiğimiz, doğasından kopardığımız, yaşam alanlarını yok ettiğimiz ve dillerini anlamasak da dertlerine kulak verdiğimizde onları duyacağımızdan emin
olduğum yoldaşlarımıza nasıl yaklaşmak gerektiğine
dair enfes bir anlatım… Duygu Topçu’nun sazlıkları
havalandıran muhteşem çizimlerine değinmeden
geçmek ise imkânsız. Balaban’ın annesine bakarak
görünmez olmaya çalıştığı çizimi dakikalarca inceledim. Bir çizerin, kendinden bir şeyler katarak metni
daha da yukarıya taşıması, tam da böyle bir şey olsa
gerek…
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Paspal Köpek ve Şaplapla’nın çöp tenekesinde
yeni yıl heyecanı vardı.
İki arkadaş bu yıl yeni yıla bir evde girmeye
kararlıydı ama yılbaşı gecesi kim evinde paspal
bir köpek ve bir sokak kedisi isterdi ki?
Harika bir çöp tenekesi hikâyesi okurları
bekliyor!

Serinin Diğer Kitapları

Dünyayı hiç böyle görmediniz

Yazan: Safter Korkmaz

Tam teşekküllü, bilimsel bir atlas olma iddiası yok bu eserin. Ama özellikle çocuk okuru
sıkmadan coğrafya ile tanıştırmak, genel kültürüne hatırı sayılır katkılarda bulunmak,
hatta onun araştırmacı yönünü kışkırtmak için değerli bir kaynak olduğu kesin.

Aleksandra Mizielińska ve Daniel Mizieliński, Polonyalı iki genç sanatçı. Bologna
Ragazzi Ödülü (2010) başta olmak üzere, pek çok ödüllü eserde imzası bulunan
ikilinin, 2012’de Mapy ismiyle yayımladıkları ve tüm dünyada üç milyonun üzerinde
okurla buluşan popüler çalışmaları, geçtiğimiz günlerde Atlas - Kıtalar, Denizler ve
Kültürler Arası Yolculuk Rehberi ismiyle Türkçeye kazandırıldı.
Atlas - Kıtalar, Denizler ve
Kültürler Arası Yolculuk Rehberi
Aleksandra Mizielińska ve
Daniel Mizieliński
Türkçeleştirenler: Emre Ülgen Dal,
Hevdan Sönmez
Domingo Yayınevi, 108 sayfa
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Atlas, her yaştan kitapseverin -ama en çok da yetişkinlerin- daha kapağını çevirmeden tutkuyla bağlanacakları kitaplardan. Nedendir bilmem, çoğu bibliyofil için
büyük ebatlı kitapların ayrı bir cazibesi var. Büyük kitap büyük sırlar saklar, diye mi
düşünürüz bilinçaltında yoksa kadim zamanların yaşlı bilgelerinin elindeki koca
ciltlere mi öykünürüz, orası meçhul. İşte Atlas, o cazibeye sahip kitaplardan. Daha
önce başka kitaplar için de sıkça söylendiği gibi, adeta bir fetiş nesnesi...
Sadece büyük ebatları değil tabii onu cazip kılan. Kaliteli baskısı, okurun bakmaktan sıkılmayacağı güzel çizimleri, renk uyumu, yazı tipi seçimi, oldukça başarılı
görsel yerleşimi... kısacası gördüğümüz, dokunduğumuz, hissettiğimiz her şey bizi
kitabın içine çekiyor.
Peki, ya içerik? İçerik de dikkate değer elbette. Tanıtım bültenlerinde de
geçtiği gibi “7 kıta, 42 ülke, 52 harita” elimizin altında. Ama ne Atlas alışık
olduğumuz atlaslardan ne de haritalar bildiğimiz haritalardan. Okullardan
aşina olduğumuz, o milimi milimine ölçekli ama ölçekli olduğu kadar
tekdüze coğrafi/siyasi haritalar değil kitabın bize sundukları. Sınırlarını
çizdiği coğrafyalardaki yaşayışları, kültürleri birbirinden güzel çizimlerle
aktaran, alt başlığında da dendiği gibi Kıtalar, Denizler ve Kültürler Arası
Bir Yolculuk Rehberi bu. Haritasını verdiği ülkede konuşulan dillerden geleneksel kıyafetlere, tarihi-kültürel sembollerden doğal güzelliklere, sanatçı
ya da biliminsanı gibi önemli kişilerden yemek kültürüne pek çok bilgiyi,
hiç sıkıcılığa düşmeden, eğlenceli çizimlerle veriyor okuruna.
Tam teşekküllü, bilimsel bir atlas olma iddiası yok bu eserin. Ama özellikle çocuk okuru sıkmadan coğrafya ile tanıştırmak, genel kültürüne hatırı
sayılır katkılarda bulunmak, hatta onun araştırmacı yönünü kışkırtmak için
değerli bir kaynak olduğu kesin. Öte yandan kitabın büyük ebatları yetişkin
okur için bir çekim merkeziyse de küçük okur için bir zorlanma alanı
olabilir. Ancak eğlenceli çizimlerin arasında, çocukların bu zorluğa aldırış
edeceklerini sanmam. Yine de ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte okuyacak-

ları ya da okumaktan çok izleyip hayal kurabilecekleri
bir eser Atlas.
BAK ŞU ADALARIN ETTIĞINE!
Atlas’ın farklı sayıda ülkeyi kapsayan, farklı versiyonları var. Çizerleri bu versiyonları çeşitli renklerle
kodlamışlar. Türkçe baskısı, baz versiyonun (yani mavi
versiyonunun) çevirisi diyebiliriz. Ancak İnternet’ten
araştırabildiğim kadarıyla, orijinal baz versiyonda aslında Türkiye haritası yok. Anlaşılan dilimize çevrilirken,
bu mavi versiyona, ilk kez eklenmiş Türkiye haritası.
Türkiye haritasının varlığı yokluğundan öte, esere
dahil edilen ülke seçimlerindeki Avrupa ağırlığı dikkat
çekici. Asya ve Afrika’dan çok az ülkenin yer aldığı
çalışmada, Ortadoğu’dan sadece iki ülke yer bulabilmiş kendine. Elbette Dünya üzerindeki tüm ülkelerin
(190’ın üzerinde) kitapta yer almasını beklemiyorum.
Ama dağılımın ve çeşitliliğin daha zengin olmasını
isterdim.
Kitabın Türkiye baskısının hikâyesi de bir hayli ilginç.
Aleksandra Mizielińska ve Daniel Mizieliński’nin,
İnternet sitelerinde* yazdıklarına göre, bir konuda
Türkiyeli yayıncı ile anlaşamadıkları -ya da yasalarımız
çerçevesinde çözüm bulunamadığı- için, kitap Türkçeye çevrilmeden uzun yıllar askıda beklemiş. Polonyalı
sanatçıların “oldukça çocukça”** diye tanımladıkları
sorun ise: “Ege Adaları”. Yani kitapta birkaç milimetre
anca yer kaplayan ve normalde kimsenin (ya da normal
olan kimsenin demek lazım belki de) dikkatini bile
çekmeyecek birkaç ada çizimi...
Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllar süregelen
politik/diplomatik bir mesele, bu kez bir popüler başvuru kitabının yayınına engel oluyormuş neredeyse. Üstelik kültürler arası bir köprü olma iddiasında, halkların
birbirlerini tanımalarını sağlayan bir kitabın... İroni mi
desek, makûs talih mi? Neyse ki en sonunda çizerler
ve yayıncı, tartışmalı adaları kitapta resmetmenin (ya
da resmetmemenin) bir yolunu bulmuşlar da bu güzel
eserle buluşabilmişiz. Bu tür sorunların yaşanmadığı,
kitapları sansürsüz basabileceğimiz ve okuyabileceğimiz yarınlara...
* www.oladaniel.com
** “extremely childish”, https://oladaniel.com/maps

Çizimlerin ifade gücü
Konunun işlenişi
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Bu gidiş, gidiş değil
Kadın sorunu, yoksulluk ve açlık ya da çevre… Dünyaya bugün egemen olan ekonomik
sistemi değiştirmeksizin bu problemleri çözmek mümkün müdür? Gücün sahipleri, bu
sorunların sistem tarafından üretildiğini kabul etmiyorlar.
Yazan: Toprak Işık
Greta’nın Hikâyesi
Valentina Camerini
Resimleyen: Veronica Carratello
Türkçeleştiren: Tülin Sadıkoğlu
Çınar Yayınları, 144 sayfa
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Üstümüze üstümüze gelen beton bloklar, sayısız arabanın egzozundan çıkan
zehirli gazlar, geri dönüşmesi yüzyıllar sürecek endüstriyel atıklar… Herkes
çocukluğundaki dünyanın daha temiz, soluduğu havanın daha sağlıklı olduğunun farkında. Yine de politikacılar, bürokratlar ve dev şirket sahipleri gerekli
önlemleri almıyorlar. Hâl böyle iken, onların duyarsızlıklarına tepki verenlerin
sayısı hiç de fazla değil. Henüz çocuk denecek yaşta bir genç kız, Greta Thunberg, çelişkiyi görüyor ve isyan bayrağını açıyor. Birleşmiş Milletler tarafından
düzenlenen İklim Zirvesi’nde yaptığı heyecanlı konuşma nedeniyle şu an dünyada pek çok insan onu tanıyor. Valentina Camerini, Greta’nın
Hikâyesi adıyla, onun hayatını anlatan bir kitap yazmış. Veronica
Carratello’nun resimlediği kitabı, Tülin Sadıkoğlu Türkçeye çevirmiş, ülkemiz okuruyla Çınar Yayınları buluşturmuş.
İsveç gibi dünyanın en zengin ülkelerinden birinde doğmuş bir
çocuğun mutlu olmasını bekleriz. Hele de annesi ünlü bir müzisyen, babası başarılı bir aktör ise… Oysa Greta çok küçük yaşta
depresyonun pençesine düşüyor. Çektiği ruhsal acıyla beraber
katlanmak zorunda olduğu bir sıkıntı daha var: Asperger Sendromu… Greta, belki zihinsel farklılığının da etkisiyle, bütün enerjisini çevre sorununa veriyor.
Bir çocuğun grev yapması, yetişkinlerinkinden daha şaşırtıcı.
Greta, yöneticilerin çevre konusunda duyarsızlıklarını protesto
etmek için okula gitmiyor. Gerçekleştirdiği eylem çok ses getiriyor; yetişkinlerden ve başka çocuklardan destek geliyor. Birçok
önemli kuruluştan konuşma davetleri alıyor. Bir aspergerli olarak
topluluk önünde konuşmak hiç de tercih ettiği bir faaliyet değilken, gidip kendi üslubuyla anlatıyor düşüncelerini.
Greta’nın annesiyle babası, çocuklarının mücadelesine saygı
duymanın ötesinde ortak oluyorlar. İş hayatlarını kızlarını destekleyecek biçimde değiştiriyorlar ve onun çevreyi korumak için
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önerdiği yaşam şeklini benimsiyorlar.
Greta’nın mücadelesinin ne kadar kalıcı
sonuçlar doğuracağını söylemek güç.
Hayatının sonuna
kadar aynı yolda ilerler mi, onu da bilemeyiz. Yine de şimdiye
kadar yaptıkları çok
önemli. İnsanlığın
girdiği çıkmaz sokaktan kurtulabilmesi
için böyle mücadelelerin gerekli olduğu
kesin.
Kadın sorunu, yoksulluk ve açlık ya
da çevre… Dünyaya
bugün egemen olan
ekonomik sistemi
değiştirmeksizin bu
problemleri çözmek
mümkün müdür?
Gücün sahipleri, bu
sorunların sistem
tarafından üretildiğini kabul etmiyorlar. Greta’nın
verdiği mücadele ve önerdiği çözüm de sisteme
yönelik derin eleştiriler içermiyor; mevcut yapıda
farklı davranarak çevre sorununun çözülebileceğini savunuyor. Bunun aksini iddia etmek, bir kitap
değerlendirmesini aşan, kapsamlı bir tartışmanın
konusudur, ayrıca fedakârlık yüklü bir mücadelenin samimiyetini sorgulamak uygunsuzdur. Ancak
sistemin alternatifsizliğini savunanlar, o mücadeleyi,
muhaliflerin seslerini boğmak için de kullanabilirler.
Nitekim kitabın kaynakları arasında gösterilen İnternet sitelerinden birindeki haber başlığı şu: “Bu kızın
adı Greta Thunberg ve dünyayı değiştirecek olan o,
sarı yelekliler değil.”
Sarı yeleklilerin kavgasının, genç bir kızın çevre
mücadelesiyle karalanmaya çalışılması, en naif
girişimlerin bile suistimal edilebildiğini gösteriyor.
Greta’nın eylemleri, doğayı bu hâle getirenlerin, kötü
gidişe dur demek için hiçbir şey yapmamalarının
tam karşısında duruyor; kendi sorunlarının çözümü
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için başka düzlemlerde savaşanların
aleyhinde bir şey
söylemiyor.
Hikâyenin kitaplaştırılmasında bazı
kusurlar da var:
Anlatımın çok fazla
tekrar içermesi, zaman zaman okumayı
sıkıcı hâle getiriyor.
Bu tekrarlar yerine
konuyu kavramaya
yardımcı bilgilere yer
verilmesi iyi olurdu.
Örneğin, Greta uçak
yolculukları yapılmasına karşı; uçakların çevreye zararlı
olduğu belirtilmiş
ama alternatif olarak
neden trenlerin tercih
edilmesi gerektiği
açıklanmamış.
Kitabın Türkçesinde
de önemli sayılabilecek hatalar var:
“Karar alıp uygulamaya geçmedikten sonra ünlü
insanların onun söylediklerini dinlemesi ve onu alkışlamasının önemi yoktu.”
“dinlemesi” yerine “dinlemesinin” yazılmalıydı. Kitapta, birçok eksiltili cümle olduğu hâlde nedense üç
nokta hiç kullanılmamış.
Greta’nın Hikâyesi, küçük adımlarla büyük hedeflere
yürümeyi özendirmesi açısından ilham verici bir
kitap. Elbette ki okuyan kusursuz bir çevre bilincine kavuşmayacaktır. Buna karşın dikkati böylesine
önemli bir soruna çekilen pek çok okur, konunun
takipçisi olacaktır. Dünyanın bize katlanmayı sürdürebilmesi için buna gerçekten ihtiyacı var.
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Konunun işlenişi
Çizimlerin İfade Gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Çocukların sevgilisi
Dedektif Bol Bel geri döndü!
Dedektif Bol Bel’in Serüvenleri - 4
Gizemli Kule
Aşkın Güngör
Resimleyen: Gökçe Akgül
Tudem Yayınları, 152 sayfa

ÇOCUK KITAPLIGI

14 | iyikitap

Sözcüklerin alışılageldik yapısıyla oynayan, sıradan nesneleri
konuşturan yazar, anlatıcı ses olarak katıldığı kitaplarında
çocuklara doğrudan seslenerek onları da maceraların bir
parçası kılıyor.
Yazan: Özlem Toprak

Bir kitap karakterini sevdiğinizde, o artık hayatınızın bir parçası olur. Bir şeyler yaşarken, o kahramanın vereceği tepkileri
de hayal ederken bulursunuz kendinizi. Güngör’ün yarattığı
İstanbul’un “hayalbazı” Dedektif Bol Bel işte böyle kahramanlardan biri. Top gibi göbeği, yaz kış üzerinden hiç çıkarmadığı
turuncu şapkası ve pardösüsüyle Fillibaba yolunun çocuk ruhlu dedektifi Bol Bel, yeni macerası Gizemli Kule ile karşımızda.
Aşkın Güngör’ün, geniş bir okur kitlesine ulaşan Dedektif Bol
Bel’in Serüvenleri’nin dördüncü kitabı olan Gizemli Kule yine
heyecanlı bir macera vadediyor bizlere. Tudem Yayınlarından
çıkan kitap, serinin ödüllü çizeri Gökçe Akgül’ün çizimleriyle
görsel olarak da sevimli kahramanı küçük okurların zihnine
kazıyor.
Bir solukta okunan bu yeni macerada, her şey dedektif Bol
Bel’in otobüs durağında delice cümleler kuran bir adamla karşılaşmasıyla başlıyor. Ardından uçarak bir ağaca çakılan bir
kadınla karşılaşan kahramanımız, benzer garip cümleleri onun
ağzından da işitip reklam panosu olarak görmeye başlayınca
dünyada bir şeylerin ters gittiğini anlıyor. İstanbul’da ortaya
çıkan ve eline geçen insanın yapısına göre iyilik ya da kötülük
yapma özelliğine sahip hayal gücü nesnelerinden de sorumlu bir Hayalbaz olan Dedektif Bol Bel, bürosunun ayrılmaz
parçası ve aynı zamanda kendileri de birer hayal gücü nesnesi
olan kapı zili ve Bilge Kitap eşliğinde, bu yeni gizemin peşine
düşüyor. Ancak madalyonunda “ŞEY” yazan bir kara kedinin
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ortaya çıkması, dedektifin yardımcısı Zekreter’in
kimliğini gizleyen bir ajan olması ve dedektifi adalete teslim etmeye yemin etmiş komiser Dar Bel’in varlığı her şeyi daha da zorlaştırıyor. Gökyüzünde ateş
çemberleri açılır ve insanlar yeryüzüne birer meteor
gibi düşerken Dedektif Bol Bel, bu garip olaylarla
ilgisi olduğundan şüphelendiği, İstanbul Boğazı’nın
tam ortasında bir anda beliren ve sonsuzluğa uzanan
gizemli kulenin esrarını aralamaya çalışıyor. Temposu bir an bile düşmeyen macerada Bol Bel’in sıcacık
insani özelliklerini keşfedecek olan okurlar, mizahla
çevrelenmiş anlatıda geleneksel korku dünyası parçası olan pek çok karakteri de eğlenceli bir şekilde
takip etme fırsatı bulacak.
Tek başına bağımsız bir kitap olarak keyifle okunan
Gizemli Kule, küçük referanslarla eski maceralara
göz kırpıyor. Bu noktada onları da kısaca hatırlatmış olalım. Dedektifi Bol Bel’in Serüvenleri, Sözcük
Korsanı’yla başlamış, BAÇYOF’tan (Bırak Artık
Çocukluğu Yetişkin Ol Fakültesi) mezun olamamış
yegâne kişi olan Dedektif Bol Bel’le ilk kez burada
karşılaşmıştık. Bir ilkokuldan arayan Yaslı, aniden
ortaya çıkan bir sözcük korsanının kullanılan tüm
kelimeleri birbirine karıştırdığını ve sevgi ile ilgili
olanlar dışında başka hiçbir kelimenin kullanılmasına izin vermediğini anlatıyordu. Kelimeler sürekli
yer değiştirir ve kimse birbirini anlamazken bu
bilmeceyi çözmek dedektife kalacaktı.
Dedektif Bol Bel, Doktor Otukuru’nun Işınlama Makinesi başlıklı ikinci kitapta, asrın icadına imza atmaya
hazırlanan Doktor Otukuru’nun izini sürüyordu.
Bu maceranın farkı ise kahramanımızın uzun yıllar
sonra ilk kez yetişkin birinin, Şıngırdak Otukuru’nun
dedektifliğini yapmaya karar vermesiydi. Pamuk Bol
Bel ve Yedi Cüce başlıklı üçüncü kitap, okuru yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Düşler Diyarı’na
götürüyor ve kayıp masal karakterlerinin bulunma
macerasına dahil ediyordu.
HAYAL GÜCÜN KADAR RENKLİ MACERALAR
Aşkın Güngör, Dedektif Bol Bel’in Serüvenleri’ni
adeta hayal gücünün güzelliğini hatırlatmak üzere
tasarlamış. Sözcüklerin alışılageldik yapısıyla oynayan, sıradan nesneleri konuşturan yazar, anlatıcı ses
olarak katıldığı bu kitaplarda çocuklara doğrudan
seslenerek onları da maceraların bir parçası kılıyor.
Yazarın mesajını bu hikâyede Bilge Kitap veriyor:
“İnsanlar harika varlıklar olarak doğuyor, yıllarca da

| 15

öyle yaşıyorlar. Ne var ki sonra hastalanıyorlar… Her
nedense büyür büyümez çocukluğunuzu unutuyorsunuz. Küçücük, mini minnacık şeylerle mutlu olan o
güzelim çocuklarken, doyumsuz erişkinlere dönüşüyorsunuz.”
1972’de İstanbul’da doğan Aşkın Güngör, 1990’dan
bu yana çalıştığı yayıncılık sektöründe editörlükten
yazı işleri müdürlüğüne dek pek çok farklı görev
üstlendi. Şiir, öykü, masal ve roman da dahil olmak
üzere farklı türlerde pek çok kitabı yayınlanan yazar,
bu serüvenin sonunda Kader Çarkı başlıklı beşinci
kitabın da müjdesini veriyor. Dedektif Bol Bel var
oldukça, çocuklar ve çocukluklarına sadık kalan
yetişkinler için keyif hiç bitmeyecek.
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Dedem,
mevsimler
ve ben
“En güzel macera, birisiyle paylaşılandır.”
Yazan:

Hazal Baydur

Güneş
Fırtına
Sam Usher
Türkçeleştiren: Ali Berktay
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
36 sayfa
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Sam Usher’ın birçok dile çevrilen, mevsimler temalı serisinin son iki kitabı Güneş
ve Fırtına artık Türkçede. Yağmur ve Kar, geçtiğimiz yıllarda İş Bankası Kültür
Yayınları tarafından yine Ali Berktay çevirisiyle yayımlanmıştı. Sam Usher’ın artık
imzası hâline gelen sarı kulplu kırmızı evin kapısı, bu kez yeni mevsimlere açılıyor.
Bir çocuk ve büyükbabasının maceralarını anlatan serinin aynı zamanda illüstratörü de olan Sam Usher, absürt mekânları, ev eşyalarını, oyuncakları ve yeryüzünü
detaylı bir şekilde suluboya tekniğiyle önümüze getiriyor. Kitabın detaylıca resmedilmiş olması, oyunlara dayalı yaratıcı okuma pratiklerine imkân tanıyor. Örneğin
alfabeden harf seçip o harfle başlayan nesneleri kitapta bulma oyunu eğlenceli
olabilir.
Yazarın dili özellikle sesli okumada kendini gösteren bir şiirsellik taşıyor, tekrar
eden sesler ve ikilemeler ile anlatım zenginleştirilmiş. Sözcüklerin bahsedilen
mevsimin özelliklerini canlandırmak için özenle seçildiği anlaşılıyor. Kitapta kullanılan yansıma sözcükler hem çocuk okuyucuya mevsimlerdeki hareketliliğe dair
adlandırmalar yapma fırsatı vermiş hem de kitaplara dozunda bir mizah katmış.
Örneğin takır takır takır takırdayan camlar, çatır çatır çatır çakan şimşekler, fiyuv
fiyuv fiyuv uğuldayan rüzgâr ile ifade edilen fırtınayı hissetmek hiç zor değil.
Kitapların bir diğer mizah unsuru ise şiirsel
dili. Çeviride bu anlatım korunmuş ve
satırlar arasında devrik cümleler ve seçilen
kelimelerle bu uyum sağlanmış.
Çocuk kitapları çevrilirken başvurulan
yerelleştirmeyi metindeki bir kültüre ait
nesneyi, espriyi veya isimleri anlaşılır
kılmak adına önemli buluyorum. Ancak,
bunun istisnai durumlarda, gerekliyse
yapılmasını savunuyorum. Güneş kitabında
yer alan “tarhana çorbası” ifadesini okuyunca kitabın orijinal metnini merak ettim,
biraz araştırınca aslında “brokoli çorbası”
olduğunu gördüm. Brokoli çorbasının kültürümüzden uzak olduğunu düşünmemekle

birlikte, çocuk kitaplarında farklı yemeklerin olmasının, “başka evlerde başka yemekler pişebilir” fikri
üzerinden, çocuğa yeni tanımaya başladığı dünyaya
dair daha fazla bilgi vereceğini düşünüyorum. Bu
sebeple metnin değiştirilmemesini tercih ederdim.
EN GÜZEL MACERA, BİRİSİYLE PAYLAŞILANDIR
Çocuk ve büyükbabanın maceralarını okumak,
kitaplarda böyle bir ikiliye pek rastlamadığımızı fark
ettirdi bana. Çocuğun anne ve baba dışında başka
bir aile üyesiyle de keyifli zaman geçirebildiğini görmek oldukça önemli. İlkokulda, Muzaffer İzgü’nün
“Anneannem” serisindeki Hikmet Hanım ve torunu
Metin’in maceralarını büyük bir iştahla okuduktan
sonra anneannemin anılarını dinleme, kendime
Metin gibi maceralar yaratma konusundaki hevesimi hatırlayınca karakter seçiminin önemi gözümde
daha da anlam kazandı. Sadece karakter seçimiyle
değil maceraların ölçüsü ve benzersizliğiyle de
kitapların içeriği oldukça özgün.
Güneş; tarhana çorbasından, Atacama Çölü’nden,
hatta Güneş’in yüzeyinden bile daha sıcak bir günde, çocuk ve büyükbabasının piknik yapılacak en
güzel yeri bulmak üzere çıktıkları macerayı anlatıyor. Çocuğun hevesi, büyükbabanın organizasyon
becerisiyle birleşince piknik sepeti hazırlanıyor ve
doğru yeri bulmak için uzun uzun yollar hatta çöller
aşılıyor. Anlatılanların ne kadarının gerçek ne kadarının hayal gücünün bir ürünü olduğu ise tamamen
okuyucuya kalmış.
Fırtına ise rüzgârın deli gibi estiği bir günde çocuk
ve büyükbabasının uçurtma uçurmak için çıktıkları
macerayı anlatıyor. Evde uçurtmayı ararken karşılarına serinin önceki kitaplarından aşina olduğumuz
nesneler çıkıyor. Bizimle birlikte, çocuk ve büyükbabası da Kar’da, Yağmur’da ve Güneş’te yaşadıkları
maceraları hatırlıyorlar. Fırtına’yı sona saklayıp
önceki kitaplara çakılan selamları almak okur tatmini sağlasa da kitapları farkı zamanlarda okumak Fırtına’nın değerini azaltmıyor. Hikâye, her hâlükârda
sizi büyükbaba ve çocuğun macerasını paylaşmaya
çağırıyor. Tıpkı büyükbabanın dediği gibi, “En güzel
macera, birisiyle paylaşılandır.”

BÜ

ÜKANNEM
VE M İNİK KUŞ

Yalnız Balina ve Dedemin Adası
kitaplarının sevilen yazarı
Benji Davies’den yepyeni bir öykü!
Noi yazı büyükannesinin evinde
geçirecek ama oraya gitmeye hiç de
hevesli değil. Çünkü büyükannesi
yosun çorbası yapıyor, bir işten
diğerine koşuyor ve oyun oynamaya
vakti olmuyor. Fırtınayla gelen minik
bir kuş, bu ikilinin arasındaki bağı
güçlendirebilir mi?

3 ve

32 sayfa
Yazan ve Resimleyen: Benji Davies

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi
www.redhouse.com.tr

/RedhouseYayinlari /RedhouseKidz

/RedhouseKidz
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Bir panda yalnız kalınca

Yazan:

Anıl Basılı

“Derken bir kelebek süzülerek yaklaştı Panda’ya. Yaklaştı… Daha da yaklaştı…
Ve kondu burnunun ucuna.”
“Çok meşgulüm!”, “Şimdi olmaz!”, “Çok işim var!”,
“Daha sonra oynarız!” gibi kolay taşınan cümlelerle dolu ceplerimiz. Kafamızı çevirmeye tahammülümüzün olmadığı her an dağıtıyoruz etrafa, nasıl
hissettirdiğini önemsemeden. Oysa dünyanın,
yaşamın aslında bir oyun olduğunu hatırlatan naif
bir yanı var: Yerden göğe uzanan koca bir oyun
parkında, kimi zaman bir başına kalmış hissetsek
bile denememiz gerektiğini öğreniyoruz. Dijital
çağın kulakları sağır eden sessizliği “anlık” bir
vazgeçişe neden olsa da... Susanna Tamaro’nun
dediği gibi, “Ancak bir hayali olan dağları aşabilirdi. Hiçbir engel, engel gibi görünmüyordu, hiçbir
sınır, gerçek bir sınır değildi.”

Yalnız Panda
Çağrı Odabaşı
Masalperest Yayınları, 32 sayfa

Çocuk kitaplarının çizimlerinden tanıdığımız Çağrı
Odabaşı, arkadaşlarıyla oyun oynayamadığı için
kendini yalnız hisseden panda karakterinden yola
çıkarak, bizlere sarmaşığın pencereyi tamamen sarmaması gerektiğini hatırlatıyor. Sorularına cevap
alamayan, oyun oynamak istediğinde geçiştirilen
çocuklara başka türlüsünün mümkün olduğunu
işaret ederken, yetişkinlere de göz kırpmayı ihmâl
etmiyor. Aslan, orangutan, hipopotam telefon ya da
tabletin içinde kendisine bir dünya yaratırken, dış
dünyanın heyecanını unutmuş görünüyor. Pandanın tüm çabalarına rağmen ne yazık ki “meşgul
olduklarını” iddia etmeye devam ediyorlar. Ve en
sonunda o da denemek istiyor, merak ediyor diğer
arkadaşlarını bu kadar içine çeken o kutuyu. Fakat
eğlenemiyor, onu mutlu etmiyor. Ve bir kelebekle
tanışıyor... Özgür ruhuna iyi gelecek bir kelebek!
Gelişim sürecini destekleyecek soruların peşine takılan meraklı çocuklar, ailelerinin ellerine tutuşturduğu dijital kutular yüzünden çabuk yorulan, kolay
sıkılan bireylere dönüşüyor. Birlikte vakit geçirebilecek ortak alanların oluşmaması ve ebeveynin onu
görmezden gelmesi yüzünden türlü sorunlar ortaya
çıkıyor. Masalperest Yayınlarından çıkan Yalnız
Panda dijital çağın getirdiği yalnızlığına bir başka
pencereden bakmaya yönlendiriyor. Çağrı Odabaşı’nın bir sonraki sayfada bulunan karakteri tahmin
etmeye yönelik oyunlarıyla hem.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi

Bir bulutu sevmek
huysuzları bile
gülümsetebilir.
yeni

Zavallı Sam!
Abisi onu hiçbir zaman oyunlarına almıyor.
Hep aynı cümle:
“Sen daha çok küçüksün.”
Bir gün büyük çocuklar onu yine
oyuna almadıklarında Sam
düşüncelere daldı:
Peki ama çok küçük ne kadar büyüktür?

Ödüllü yaratıcılardan,
büyük ve küçük kavramlarını
yepyeni bir yolla keşfeden
zevkli ve neşeli bir hikâye.

kirmizikedi.com

krmzkedikitap

www.cinaryayinlari.com

www.facebook.com/cinaryayinevi

kirmizikedicocuk

kirmizikedicocuk

twitter.com/cinaryayinevi

instagram.com/cinaryayinlari

Buzdan sözler,
kumdan
hayaller...
Yazan:

Alev Karakartal
Sirk Kızı
Sevim Ak
Resimleyen: Ayşe Deniz Şahin
Can Çocuk Yayınları, 104 sayfa
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Sevim Ak, sadece meraklı hikâyeler anlatmıyor,
aynı zamanda edebiyat yapıyor. Epey iyi yapıyor.
Kurduğu, her biri hedefine nokta atışı yapan
cümlelerden yarattığı “söz”e nefes üflerken,
ondan mamur bir kelam çıkarıyor ki ancak böyle
yazarsanız, sadece çocukların değil yetişkinlerin
de kulak kesildiği ses olabiliyorsunuz.
Söz dediğin sadece yan yana sıralanmış kelimelerden oluşmaz;
kendi yarandan sağdığını başkasınınkine merhem etmeye gönüllüysen hele, söz sükûta sığmaz.
“Zaman geçer, geçtiği yerde ne varsa değiştirir”. (s. 36)
Geçerken işte o zaman, an gelip “Yedi yılda iyiden iyiye uzaklaştığım çocukluğum, unutma isteğimin altında ezilip kalmış.
O günlerimi benimle geçirenlerle yeniden karşılaşsam, çocukluğuma geri dönebilir miyim” (s. 27) diye sorduğunda misal, belki
dönmenin değil sil baştan başlamanın, nihayet rüya gördüren
serinliğine adım attığında söz, hikâye olur.
Bir akrobasi sirkinde doğan ve rüya görememekten mustarip
Rüya adlı bir kız çocuğunun, seçmediği bir hayatı biraz geldiği
gibi ama hep hiperaktif bir soru işareti hâlinde yaşarken büyüme, birey olma sancısını, aile kavramını odağına alarak hikâye
eden Sirk Kızı, Sevim Ak’ın, Can Yayınlarından çıkan 31. kitabı.

Aralık 2019

Rüya’nın ailesiyle yaşadığı renkli sirk hayatı, anne ve
babasının bir sabah sirkten ayrılıp bir daha dönmemesi üzerine kökünden değişecek; beş kardeş değişik bakımevlerine dağıtılacaktır. Belediyenin Çocuk
Koruma Evi’nde yaşayan küçük kız, hem haftalık Benimgazete’nin trenlerde dağıtım işinde çalışır hem
okuluna devam eder. Çocukken anlattığı uydurma
hikâyeleri ve şimdi de trende yüksek sesle okuduğu
gazete haberlerini kimse dinlemese de Rüya’dır o; özgüvenli, girişken, meraklı. Bir gün dağıttığı gazetede
gördüğü bir haberle, tüm dünyası değişir. Yedi yıl
önce gidip bir daha dönmeyen anne ve babasının,
dağlarda, buz altında kalmış cesetleri bulunmuştur:
Hiç mi yaşlanmaz donanlar? Derin dondurucudaki
sebzeler, balıklar gibi aynı mı kalırlar? Buz kırılırsa
canlanırlar mı?” (s. 21)
Bundan sonrasına, aslında hikâyenin öncesine,
Rüya’nın yedi yıl önce kendine yazdığı mektupların
da yardımıyla, evebeynlerinin buzda hapsolmuş son
sözlerinin, buz erirken özgürleşip özgürleşmeyeceğinin (s. 21) izini ararken tanık oluruz. Trajik bir aile
sırrının ortaya çıkışıyla kendilerini de özgürleştiren
beş kardeşten, şansı diğerleri kadar yaver gitmemiş
üçü için belki de başka bir ihtimal mümkündür.
Çocukların en sevdiği yazarlardan, yurt içi ve
dışından onlarca ödülün sahibi Sevim Ak, sadece
meraklı hikâyeler anlatmıyor, aynı zamanda edebiyat
yapıyor. Epey iyi yapıyor. Kurduğu, her biri hedefine
nokta atışı yapan cümlelerden yarattığı “söz”e nefes
üflerken, ondan mamur bir kelam çıkarıyor ki ancak
böyle yazarsanız, sadece çocukların değil yetişkinlerin de kulak kesildiği ses olabiliyorsunuz.
Ancak Sirk Kızı’nın sayfaları arasında esen ve
umulmadık yerden vuran acımasız, sert rüzgârlar,
“o kadar kusur kadı kızında da olur” denilemeyecek kadar insicam bozucu. Bir zamanların atletik,
sportmen genç kızının beş çocuk doğurduktan sonra
kilo alarak deforme olan bedenine ilişkin Rüya’nın
hoşnutsuzluğunun yarattığı soğuk duş etkisi misal:
“Annem beşinci bebeğini doğurdu. Günden güne şişti,
bir süt güğümüne dönüştü. … Ama eski resimlerine
bakınca gözlerim doluyor. O dal gibi kız nasıl da bir
süt fıçısına dönüşmüş. İnanılır gibi değil…” (s. 36)
Ya da;
“Fotoğraftaki kız anneme benzemiyordu ki! … Şişmanlık beden ölçülerini değiştirmekle kalmamış onu
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yaşlandırmış da. Boynu kalınlaşmış, gözlerinin altı
torbalanmış. Kolları bacakları boğum boğum. Ben annem gibi asla olmam. Sirk yıldızı çıkacak benden”
(s. 56) ve benzeri pek çok cümleyle, annesinin bedenine o kadar pervasızca “saldırıyor” ki Rüya, kızlarını modern zamanların beden algısından korumak
isteyen, kadının sadece (ince) bedeninden ibaret
olmadığına kani tüm kadınları rahatsız edeceğini
öngörmek için kahin olmaya gerek yok.
Çocuklarını bırakıp (sonradan öğrendiğimize göre
çabucak geri dönmek niyetiyle ve bir amaçla) dağa
giden ebeveynlerine çocukça kızgınlıklarını adeta
nefrete dönüştürüp onları “ideal aile olmamak
suçu”ndan mahkum etmeleri ise “dünyalar yaratan” bir yazarın kalemine pek yakışmıyor. Hele de
o korkunç olaydan önce, belki diğer çocuklardan
farklı ama hiç de fena olmayan bir hayatları olduğu
düşünülürse… Kardeşlerini evlat edinen aile gibi,
hayatlarını onlara göre organize eden, çok fedakâr,
çok güzel sofralar kuran ebeveynlere kimse itiraz
etmez elbette ama kitabı okuyan çocukların henüz
“daralmamış” zihinlerine, “iyi anne baba böyle olur,
olmazsa onlardan anne de olmaz baba da” fikrinin nakşedilmesinin çok sayıda ebeveynin canını
yakabileceğini, Ak gibi deneyimli bir yazarın iyi
bilmesi beklenir. Çocuklarını çok sevmekle birlikte
kendilerine ait bir hayatları, hayalleri ve dünyaları
da olan “başka türlü” ebeveynlerin, kahramanların
ağzından da olsa kolaycacık harcanması, en hafif
hâliyle iyi gelmiyor, gelemiyor…
Bir söyleşisinde “Çocukların algı ve düşünce biçimleri, duygu dünyası, hayalleri yetişkinlerden farklıdır,”
demiş Ak. Öyledir, üstelik sadece farklı değil, daha
zengin, geniş ve yetişkinlerden çok daha esnek ve
hoşgörülüdür. Yeter ki biz onların dünyalarını daraltmayalım.
Hülasa, çocuklarına iyi yazılmış, iyi kotarılmış bir
kitabı almak isteyen ebeveynlerin hikâye ve kahramanların tavrı hakkında onlarla konuşup tartışmaları iyi bir fikir olabilir. Söz, çünkü, sadece yan yana
sıralanmış kelimelerden ibaret değildir, bazen murat
ettiğinden çok başka kapıları açar.
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

90’larda çocuk olmak:
Bitmeyecek sanılan yazlar ve
kocaman bahçeler

Yazan: Adalet Çavdar

Bahçede Ters Giden Bir Şey Var
Beyza Akyüz
Resimleyen: Zeynep Özatalay
Tudem Yayınları, 120 sayfa
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Misket ve Gazoz, doğanın çocuklara nasıl bir özgürlük
verdiğini ve iki kişinin bir kişiden çok daha eğlenceli olduğunu
hatırlatıyor bizlere.
Televizyona her an izin verilmediği, İnternet’in bilgisayarın
olmadığı, cep telefonunun henüz icat edilmediği yaz tatillerinizi
hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum, çok güzellerdi. Ankara’da
büyüdüğüm evin kocaman bir bahçesi vardı, bütün sokağın
bahçeleri birbirine açılırdı. Yazın, sokağın yaşlılarının torunları
da gelince değmeyin keyfimize. Ağaçlara dalmalar, kümeslere
girmeler, gece yarılarına kadar sokaklarda oynamalar. Hepsi,
hepsi özgürlüktü. Şu yaşımda o kadar özgürlüğü herhangi bir
yerde bulmam mümkün değil.
Beyza Akyüz’ün yazdığı, Zeynep Özatalay’ın resimlediği, Tudem
tarafından yayımlanan Bahçede Ters Giden Bir Şey Var, bana
o yaz tatillerini hatırlattı. Bahçesi, havuzu olan siteler ya da
on adımlık parkların dışında pek bir şey görmeyen çocukların
okuyunca şaşıracakları bir zamandan, dört evin olduğu, dağlar
arasında kalmış gizli bir bahçeden bahsediyor Beyaz Akyüz. Ne
okul, ne ders, ne televizyon, ne trafik lambası, ne para, ne market,
ne de düzgün giyinme kuralı yok bu bahçede. Büyük küçük pek
çok hayvan ve her yaz bir araya gelen akrabalar, çocuklar var.
Misket ile Gazoz pek meraklı iki kuzen ve bir de yanlarında, iki
kafadar sayesinde başına durmadan dert açılan Böcek Tepetaklak var. Tepetaklak biraz şapşal ama çabuk adapte olan küçük bir
arkadaş. İnsanlarla konuşabiliyor. Bazen uzun zamanlar hayata
tersten bakmayı seviyor, ters dönmüş hâlde günlerce kalıyor.
Misket ve Gazoz, böcek arkadaşlarından çok şey öğreniyorlar.

Örneğin; hayata ve başlarına gelen şeylere tersinden
bakmayı.

olduğunu anlatıyorlar. Özellikle de sır tutmanın
önemini vurguluyorlar.

Köyün büyüklerinden olan Gök Gözlü Kadın, Gazoz
ve Misket’i korkutuyor. Evinin her yanında hayvanlar olan kadının sakladığı bir valizi var. Çocuklar o
valizin içinde ne olduğunu merak ediyorlar. Bir plan
yapıp, gizlice kadının evine giriyor ve valizin içine
bakıyorlar. Elbette şaşırtıcı şeylerle karşılaşıyorlar. Sonrasında da korkup hızlıca kaçıyorlar. Zaten
Gazoz ve Misket önce bir şeyler yapıp, sonrasında
sıklıkla koşa koşa kaçıyorlar...

Hayvanların hepsinin tek dili konuşmadığını, hepsinin birbirini tanımadığını zamanla öğreniyor Misket.
İkisi de anneleri için zor çocuklar. Sürekli yüreklerine ağızlarına getiriyorlar kadınların, yaptıkları küçük
kaçamaklarla. Misket ve Gazoz, doğanın çocuklara
nasıl bir özgürlük verdiğini ve iki kişinin bir kişiden
çok daha eğlenceli olduğunu hatırlatıyor bizlere.

Başlarına açtıkları ufak tefek dertler ile hayata dair
pek çok şey öğreniyor bu iki kuzen. Anneannesinin
neden diğerleri kadar konuşmadığını, gülmediğini
anlamaya çalışıyor örneğin Misket. Hem annesi
hem Böcek Tepetaklak insanların neden sustuklarını
ona anlatmaya çalışıyor. Gazoz ise ailesindeki diğer
insanlar gibi değil. Ne babasına ne annesine ne kardeşlerine benziyor. Onlar gibi ürkütücü değil, daha
samimi. Çoğu zaman onun yokluğunun bile farkında
olmuyor ailesi.
Misket ve Gazoz o bahçenin içinde beraber büyüyorlar, büyürken doğayı, yaşlıları ve aileyi
öğreniyorlar. Ay çıkmadan eve, gün doğmadan
sokağa dönüyorlar. Bütün bunlar bugün evlerinden
dışarıya pek çıkamayan, yalnız büyümeye çalışan
çocuklar için ne demek bilmiyorum. Onların hayal
dünyalarının içinde Misket ve Gazoz’un yaşadığı
gibi bir yer, bir bahçe var mı bilmiyorum. Lakin
bu iki kuzen doğanın ne kadar eğlenceli olduğunu
ve beraber küçük maceralar yaşamanın ne demek

Aslında sadece küçüklerin değil büyüklerin de okurken çok eğlenecekleri bir kitap Bahçede Ters Giden
Bir Şey Var. Çoğumuz o sonsuz uzunlukta olduğunu
sandığımız 90’lı yılların teknolojiden uzak yaz tatillerini özlemiyor muyuz? Misket, 90’larda çocuk olan
herkesin olduğu o küçük kahraman... ayakkabısız, çorapsız, kirlenebilen çocuklardan. Yıllar sonra o gizli
bahçede yaşadıklarını anlatabilmek için yazar olmuş
bir koca çocuk.
Beyza Akyüz bize kendi çocukluk anılarını anlatıyor
bu kitabıyla. Neşeli ve macera dolu yazlar ve kocaman bahçeler arasında yaşanan bir çocukluk insanın
ilerleyen zamanlardaki hayatını sıradan ve sıkıcı
olmaktan çıkarır elbette. Daha büyürken heybesine
topladığı hikâyeler onu şekillendirir ve bu dünyaya
hikâyeler anlatmaya devam eder.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Ejderhadan korkmayın,
asıl kral zincirsiz!

Yazan: Adnan Saracoğlu

Jill ve Ejderha
Lesley Barnes
Türkçeleştiren: Lora Sarı
Hippo Kitap, 40 sayfa

Doğuya gittikçe bilgelik timsali olan ejderhanın, batıda payına düşen
neredeyse saf kötülüktür. Aziz George menkıbesi bugün Avrupa’nın
başat anlatılarındandır ve pis ejderhadan kurtuluş davulla zurnayla,
hayır olmadı gaydayla, borazanla kutlanır.
“Aslanlar kendi tarihçilerine sahip oluncaya dek kitaplar avcıyı övecek,” denmiş bir
Afrika anasözünde. Hayatımda duyduğum en anlamlı sözlerden. Hangi veri olursa
olsun, önyargılar yumağından, tarafgirlik rendesinden, toplumsal ya da kültürel dar
patikalardan kurtarabildiği yakasıyla önümüze gelip zihin gümrüğümüzden geçer.
Cadı ya da ejderha, malum rendelerin, güç dengelerinin nelere kadir olduğunun karakteristik iki örneği. Erkek aklına uymayan dünya kadar kadın, cadılıkla yaftalanıp
hayatın arka kapısından kaçmaya zorlanmış.
Ezber bozmanın cezası daha düne kadar ölüm ya da sürgünmüş.
Bugünse fiyakalı yalnızlıklardan yalnızlık beğendiriliyor zamane
cadılarına.
Ejderha için de vaziyet hiç iç açıcı olmamış: Sen kalk hazinenin
üstüne kurul, şehirleri yak yık, sekiz beş mesaisinde yorulmadan
dinlenmeden prenses kaçır dur, gelen şövalye cenaplarını kavur...
kusura bakma ama evlat olsan sevilmezsin!
Doğuya gittikçe bilgelik timsali olan ejderhanın, batıda payına
düşen neredeyse saf kötülüktür. Aziz George menkıbesi bugün
Avrupa’nın başat anlatılarındandır ve pis ejderhadan kurtuluş
davulla zurnayla, hayır olmadı gaydayla, borazanla kutlanır.
Neyse ki devir değişti, bizim gibi, filmlerdeki “kötü adamı” tutan,
cadıların ve ejderhaların hakkını arayanlar hikâye masal anlatmaya, kitap yazmaya başladılar. Bu kutlu davanın avukatlarından

biri de Lesley Barnes. Jill ve Ejderha kitabında önce
eğri masalı anlatıp sonra onu duyarlılığıyla doğrultuyor.
Neymiş, neymiş? Korkunçmuş! Kral mı? Hayır ejderha! Nedenmiş? Şövalyelere saldırıyormuş! Şövalyeler
gül mü dağıtıyormuş? Onlar da saldırıyormuş ama
onlar iyiymiş! Ha anladım, bağcı dövme partisi veriyorsunuz!

BORA OYUNCAKLARI İLE
DÜNYAYI DOLAŞIYOR!
Ya da sadece rüya görüyor, kim bilir?

Hikâyenin içindeki kitaptan üzgün ejderhayı kurtaran Jill, adeta aslanların tarihini anlatan tarihçi.
Herkesin mutluluğunun neden ejderhanın üstüne
basarak yükseldiğini o da anlayamıyor ve masalı
baştan yazıyor.
Ejderhaya estetik formasyon kazandırmaya çalışıyor
önce ama nafile! Kadim masallarda ekmeğini yakıp
yıkarak kazanan ejderha, ne modadan anlıyor ne
sanattan. Jill de çareyi ejderha sırtında masala geri
dönmekte, kızartma işlerine yeni anlam yüklemekte
buluyor.
Muhteşem alevi, ekmek üzerine kral portresi yakmaya yarayınca, ejderha “istenmeyen yaratık” olmaktan
çıkıp, masalın has karakterliğine terfi eder. “Nedir,
nedir?” derseniz, öyle aman aman bir şey değil
canım; hepi topu “kralın ekmek kızartıcısı” hadi başkızartıcı diyelim de “CV”si afilli görünsün.

Bora’yla gezerken siz de dünyayı
çok seveceksiniz!

Yazar Lesley, eski anlatıyla yeni anlatı arasında köprü kuruyor, bildiğimiz arabuluculuğa soyunuyor aslında. Ne iktidar ağını bozuyor ne de cinsiyetçiliğin
köküne kibrit suyu döküyor. Herkesin mutlu olduğundan emin olmak için ejderhayı sisteme entegre
ediyor. Bir yanıyla incelik barındıran uzlaşıyla eski
ile yeniyi sentezliyor öte yanıyla liberal bir tercihle
köklü değişimi öteliyor.
Çizer Barnes ise antik çağdan ortaçağa uzanan,
durağan epik dili bozup yapmakla illüstrasyon dilini
kalkındırıyor. Kutsal savaşçıların sembollerini anlamsızlaştıracak devasa ejderha alevi ve kral portreli
kızarmış ekmek, kitabın triptiğini absürde yaklaşan
mizaha buluyor.
Şimdilik ejderhayı kurtardık. Sonraki adım krallığı
yıkmak!
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi
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Hayalleri süsleyen elmalar
ve paylaşmanın güzelliği
Devasa bir elma ağacı ve kıpkırmızı elmaların
hayalini kuran hayvanlar... İyi ki paylaşmak var!
Bir kitapta sözcüklerin olmasına alışkınız ama
anlatılan hikâyenin sadece resimlerden oluşmasına, belli bir yaş grubu kitaplarının dışında çok da
alışkın değiliz. Kapağında “Bu bir sessiz kitaptır”
yazan Elmaları Nasıl Toplarsın?, bu nedenle ilgimizi çekiyor.
Kitap bir uzay boşluğuyla açılıyor, her bir resim
karesinde önce dünyaya, sonra yemyeşil bir alana,
sonra da heybetli mi heybetli elma ağacına yaklaşıp orada duruyoruz. Ağacın yemyeşil yaprakları
arasında parlayan kıpkırmızı elmalar… Onlarca
hayvanın hayali ise bu elmalara sahip olabilmek.
Elmalara ulaşmak
için her birinin
farklı bir fikri
var; tilki vince
binerim diyor;
fil, hortumunu
uzatmayı planlıyor; kurbağa,
zıplayarak elmalara erişebileceğini düşünüyor;
kirpinin yaratıcı
fikri ise uçan
Elmaları Nasıl Toplarsın? balonlara binmek;
Aytül Akal – Mavisel Yener
Resimleyen: Ece Zeber kaplumbağa,
Redhouse Kidz Yayınları, 40 sayfa ağaca tırmanarak

Yazan:

Nihan Bora Sapmaz

elmaları alabileceğini tasarlıyor; pandanın planı ise
uçan balona binmek ve ağacın tepesine konmak…
Hiçbirinin planı tasarladığı gibi gitmiyor. Hâlbuki
hayal ederken ne kadar da kolaydı her şey… Hepsi
hüsranla sonuçlanıyor. Tıpkı hayatta planladığımız
her şeyin yolunda gitmeyeceği gibi… Ama yine de
onlar pes etmiyor.
Bir gece geçiyor, hayaller baki, elmalar zihinde
uçuşuyor… Ertesi gün, aynı motivasyon ve heyecanla
ağacın yanına gidiyorlar ama bir de ne görsünler!
Ağaçta bir tane bile elma kalmamış! Bir maymun,
onlar için tüm elmaları toplamış, bir sepete koymuş.
Hepsi neşeleniyor ve tüm ekip çimlere yayılıp elmaları afiyetle yemeye başlıyor. Paylaşmanın güzelliğiyle karşı karşıyayız.
Bu sessiz kitabın fikrini bulan ve kurguyu oluşturan
iki deneyimli isim var karşımızda: Aytül Akal ve
Mavisel Yener. Akal ve Yener, sözcükleri kullanmadan bir kitap tasarlamışlar ve bu fikir, Ece Zeber’in
çizimleriyle hayat bulmuş. Sözcüklerin gücünü elbette yadsıyamayız ama bazen sadece renk ve çizimle
de ne kadar da etkileyici bir kitap yazılabileceğini
anlıyoruz bu kitapla.
Çizimlerin ifade gücü
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Konunun işlenişi
Grafik tasarım

Akılla bir konuşmam
oldu dün gece...*
Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın
H.G. Wells
Türkçeleştiren: Mert Moralı
İthaki Yayınları, 88 sayfa

gençlik KITAPLIGI
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Tanrı olduğunu iddia eden, ak saçlı ak sakallı bir adam
çalışma odanıza gelip, hemen masanızın önündeki koltuğa
kurulsa ona inanır mıydınız?
Yazan: Deniz Poyraz

Genişçe bir masa hayal edin… Bir ucunda, hayatının büyük bölümünde, insanlığı, daha yüce bir dünya düzeninin
ve yepyeni fırsatlarla dolu doyurucu bir evrensel barış döneminin beklediğine canı gönülden inandırmış bir yazar,
diğer ucundaysa Tanrı oturuyor. Baş başa verip hüsrana
yazgılı bir manzaraya bakıyorlar pencereden: Savaş, zulüm
ve yozlaşmaya açılan bir pencere bu; yani, yeryüzüne…
İngiliz yazar, tarihçi, gazeteci ve sosyolog H. G. Wells,
Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın adıyla Türkçeleştirilen bu
çarpıcı novellada, yaşamı, usta yazarlara özgü derin bir
kavrayışla ele alıyor. Yerkürenin ve uygarlığın geleceğini
deyim yerindeyse masaya yatırıyor. Bunu da Nuh
Lammock adlı bir yazar-karakterle Tanrı’nın diyalogları
üzerinden yapıyor. İthaki Yayınlarından çıkan kitabı -her
ne kadar ön kapakta ismi yazmasa da- Mert Moralı’nın
özenli çevirisiyle okuyoruz.
İsmi Nuh Peygamber’e benzerliğiyle dikkat çeken, yazar
Bay Nuh Lammock, kendi hâlinde bir entelektüeldir. Her
entelektüel gibi onun da dünyayla, içine doğduğu toplumla, aydın çevreleriyle, yoksul halkla, savaşla ve ölümle

Aralık 2019

derdi vardır ama geleceğe dair umut dolu tahayyülünü de kaybetmiştir artık ve kaygılıdır da:
Acaba insanlar da bir zamanlar “güneşin keyfini
çıkarmış” ve sonra yeryüzünden silinip gitmiş
diğer canlıların akıbetini paylaşacaklar mı?
İnsan türünün de tıpkı dinozorlar ve dev tembel
hayvanlar gibi nesilleri tükenecek ve “güneşleri”
batacak mı?
Öte yandan, Tanrı da benzer kaygılar içerisindedir. Evreni yaratarak ve kendini gizleyip tüm
imgesini kâinata bağlayarak, bir nevi kendinden
vazgeçmiştir. Teologlar aksini iddia etseler bile,
Tanrı insana irade bahşederek her şeye kadir
olma özelliğini bir köşeye koymuştur. Hem, her
şeye kadir olmak durağan bir durumdur Tanrı’ya
göre. Etrafınızdaki her şey sizin kontrolünüzde
ve zihninizde mevcutsa, gerçekleşecek bir şey
de kalmaz aslında. Bu, “yaşayan bir Tanrı” fikrine son derece terstir ve Tanrı canlılık istemiştir.
Şaşırmak istemiştir. Bir Âdem ve Havva fikri,
Tanrı’ya oldukça parlak bir buluş gibi gelmiştir
vaktiyle; fakat ilk insandan bu yana, tarih boyunca birçok kere hayal kırıklığına uğramıştır.
Demek ki insan denen mahlûka, yaratıcısı bile
güvenmemelidir. Bu yüzden Tanrı, birçok sefer
peygamberler göndererek insan soyunu türlü felaketlerden kurtarmış ve bazen de olası karanlık
senaryolardan korumuştur.
20.yy’a kadar her şey iyi kötü hâllolsa da artık
dünya hiç olmadığı kadar rezil bir yola girmiş
olmakla beraber, bu yolun sonunda canlıları
korkunç bir yıkım beklemektedir. Bu yüzden de
halkları uyarması, canlıları koruyup kurtarması
için Lammock’tan yardım ister Tanrı. Yardım da
denmez, bir tür iş birliği teklif etmektedir aslında:
“Benim yardımım ve talimatlarımla bir gemi inşa
etmeni teklif ediyorum. Bu sefer başarılı olacak
bir gemi. Geminin içine yeryüzündeki tüm güzel
şeyleri, üreyebilecek her şeyi koyacağız. Hayvanları, kuşları, sanatı ve zanaatı, icatları, keşifleri
ve edebiyatı. Hepsini itinayla inceleyip seçeceğiz.
Medeniyetin tüm canlı tohumlarını, daha sonra
yeniden ekmek için kurtaracak ve sonra da yola çıkacağız. Bu rezil savaş tufanı sona erip o garabet
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koku dağıldığında, gemi başka bir Ağrı Dağı’na
konacak ve işte orada, tertemiz bir şekilde yeniden
doğan dünyaya hep birlikte adım atacaksınız.”
Tanrı olduğunu iddia eden, ak saçlı ak sakallı bir
adam çalışma odanıza gelip, hemen masanızın
önündeki koltuğa kurulsa ve bunları söylese, ona
inanır mıydınız? Lammock da inanmıyor başta.
Tanrı: “Bak, bunların hepsi Kitab-ı Mukaddes adlı
eserimde yazıyor,” dese bile, Lammock bir yazar
olduğu ve kurgunun sınırlarını bildiği için, öyle
kolay ikna olmuyor anlatılana. Mesele Yaratılış’tan açılıyor da Aydınlanma Çağı’na hatta Marx
ve Engels’e dek uzanıyor. Kurtuluş yolları aranıyor, sınıflı toplum yapısının olmadığı alternatif
bir düzen tartışılıyor. Magna Carta’dan Amerikan
Bağımsızlık Bildirgesi’ne, Sovyet deneyimine
kadar her şey bir bir konuşuluyor. Tanrı’yla bu tür
şeyler konuşmak Lammock’a biraz tuhaf gelse
bile, git gide “Tanrı’ya inanmaya” başlıyor. Zira
Tanrı büyük umutlarla parlak bir başlangıç teklif
ediyor ona; yeni bir sayfa açması konusunda
teşvik ediyor ve sonrasında da onu yarı yolda
bırakmayacağına dair söz veriyor. İnsanlığın
keder dolu tarihi, yanlış başlangıçların tarihiyse
şayet, Tanrı, ismi eski bir peygamberine benzeyen bu orta yaşlı yazara yeni bir hikâye yazma ve
yeryüzü sakinlerinin makûs talihini paramparça
etme şansı sunuyor. Böyle bir teklif bir insanın
karşısına ömrü boyunca kaç kere çıkar ki? Hem
de Tanrı’nın bizzat kendisinden!
Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın, araştırmaya ve
öğrenmeye teşvik eden kurgusuyla genç okurun;
bildiğimizi sandığımız şeyleri kökten sorgulatan
usta işi felsefik altyapısıyla da yetişkinlerin keyifle okuyacağı bir metin olarak önümüzde duruyor.
Bir de H. G. Wells Kitaplığı’nın başköşesinde
tabii… İyi okumalar!
* Ömer Hayyam

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Bir “merhaba”yla
kurulan evren
Merhaba Evren
Erin Entrada Kelly
Türkçeleştiren: Eda Açanal
Doğan Egmont Yayınları, 212 sayfa
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Yazan: Emel Altay

Virgil’in başı, şamatacı ailesi, okulun zorba çocuğu ve yalnızlıkla
dertte. Valencia da anlaşılmamaktan, farklı bir çocuk olmaktan
mustarip. İkisini bir araya getirecek “tesadüf” evrenin doğal
işleyişinde gizli aslında, kabuklarından çıkıp ses çıkarmaları ve
duymaları yeterli...

Çocuklukta canımızı sıkan birçok şey vardır. Okulumuzdaki kaba çocuğun bize kafayı takması, derslerimizde başarılı olamamak, fazla kısa ya da fazla uzun, fazla zayıf ya
da fazla kilolu olmak... Dalga geçilecek ya da bizi utangaç
birine dönüştürecek mutlaka bir kusurumuz vardır. Dış
dünya canımızı sıkacak böyle tuzaklarla doluyken evin
içinde de rahatımız her an tehdit altındadır. Ablamız ya
da abimiz mutlaka bizden daha başarılıdır, anne babamızın beklentilerini karşılayan o mükemmel evlat değilizdir
falan filan... Merhaba Evren’in başkarakterlerinden Virgil
de derdi başından aşkın çocuklardan biri. Sporcu abileri,
şakacı ve geveze anne babasıyla bol kahkahalı gürültülü
ailenin ayrık otu adeta. Öyle sessiz ve içe kapalı ki ailesi
onu kaplumbağa diye çağırıyor. O da kendisini “büyük
fiyasko” olarak tanımlıyor zaten. Neyse ki ninesi Lola, ne
olursa olsun hep yanında.
Esas kızımız Valencia’nın hayatı da Virgil’den aşağı kalır
zorlukta değil. Duyma yetisini çok küçük yaşta kaybetmiş
olan Valencia aslında oldukça zeki ve meraklı bir çocuk.
Yine de ailesiyle ve yaşıtlarıyla ilişki kurmakta zorlanıyor.
Virgil de Valencia da yalnız, inanması zor ama hiç
arkadaşları yok. Kitap, yaz tatiline girildiği gün başlıyor.
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İkisinin de kafasında bu upuzun tatil tek başına nasıl
geçecek sorusu var. Oysa bu soruyu birbirlerine
sorabilseler ortada soru falan kalmayacak ama aynı
okulda olmalarına rağmen tanışmıyorlar. En azından
resmen. Haftada bir gün aynı sınıfta ders görmeye
başladıkları andan beri Virgil, Valencia’yı fark ediyor
ve ondan hoşlanıyor. Ama işte, o bir kaplumbağa ve
henüz kabuğundan çıkmaya niyeti yok.
VİRGİL’İN DOSTLARI: FİLİPİNLİ BİLGE LOLA VE
JAPON MEDYUM KAORİ
Lola, Filipinli yaşlı ve bilge bir kadın. Torunu Virgil’e
çok ilginç hikâyeler anlatıyor ama biraz acımasız.
Çünkü hikâyelerin sonunda genelde bir kuyu ya da
ağaç ya da onun gibi bir şey çocukları yiyor. Virgil,
nenesine çok düşkün. Anne babasının onu anlamadığını düşünüyor, abileriyle de herhangi bir iletişimi
yok. Bu yalnızlığı içinde onu hayata bağlayan bir kişi
daha var aslında; o da kendisini bilge bir medyum
sanan 12 yaşındaki Japon-Amerikalı Kaori. Tabii
Virgil’in evcil hayvanı kobay Gulliver’i de unutmamalı. Virgil, Kaori’den günün birinde Valencia’yla
yollarının kesişip kesişmeyeceğini öğrenmek istiyor.
Her şeyi bildiğini iddia eden Kaori için bu sorunun
yanıtı çok net; bu arkadaşlık kaderlerinde var.
SADECE SESİNİ ÇIKAR...
Merhaba Evren, çok garip tesadüflerle, yolların
beklenmeyen şekilde birleşmesiyle ilerliyor ama
kitapta defalarca tekrarlandığı gibi tesadüf diye
bir şey yoktur. İki yalnız çocuk, Valencia ve Virgil,
aslında evrene merhaba dedikleri anda, tesadüf gibi
görünen ipuçlarını takip ettiklerinde yalnızlıklarından kurtuluyorlar. Arka kapakta yazan “Hayatı
değiştirmek için çok fazla kelimeye ihtiyacın yok,”
cümlesinin işaret ettiği anlam, kitabı okuyan herkes
için farklı olabilir. Muhtemelen kitabın karakterleri
için de bambaşka anlamlara geliyor. Merhaba Evren
dünyada bir yerde, muhtemelen de çok yakınımızda
bizim gibi düşünen, hisseden birilerinin olduğunu
anlatıyor. Bunun için sadece umutsuzluğa kapılmamak, pes etmiş ve kabukların arkasına saklanmış
olmamak yeterli. Belki çok bağırmamıza, şamata
yapmamıza gerek yok ama birilerinin sesimizi duymasına izin vermeliyiz.
Hikâyede Virgil karakterini yazar ağzından dinlerken, Valencia hikâyesini kendi ağzından anlatıyor.
Bu iki başkarakterin yanında Virgil’e zorbalık yapan
Chet karakterinin tek başına anlatıldığı bölümler de
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mevcut. Bu seçim ilginç ama bir o kadar da yerinde
bir karar. Hikâye boyunca iyi karakterlerimiz önemli
sınavlar verip dönüşürken Chet karakteri kendi başına atıldığı macerayı kötü sonlandırıyor ve karakterinde iyiye doğru bir gelişim olduğunu da göremiyoruz. Bu yaklaşım, gerçekçilik dozuyla bende iyi
bir etki bıraktı. Keşke aksi olsa ama kötüler başlarına
gelenlerden öyle hemencecik ders almıyor.
BİRAZ MİSTİK BİRAZ DA MASALSI BİR TAT
Merhaba Evren, adından başlayarak kendini Uzakdoğu bilgelerinin reenkarnesi sanan ve medyumluk
yapma iddiasındaki Kaori karakteri ve yarı mitolojik yarı masalsı hikâyeler anlatan Lola neneyle hep
mistik bir yere kayacakmış gibi hissettiriyor. Bu yan
motifler, 2018 Newberry Madalyası sahibi kitaba
hoş bir derinlik katmış. Yazar Erin Entrada Kelly’nin
üslubunun da oldukça başarılı olduğunu belirtelim.
Sadece çocukları değil yer yer yetişkinleri de tatmin
edecek düzeye çıkan bir anlatım dili kurmuş. Amerika’da her yıl çıkan çocuk kitapları arasında en iyisine
verilen Newberry Madalyası gayet saygın bir ödül,
1922 yılından beri verilen ödül dünyadaki ilk çocuk
kitapları ödülü olarak biliniyor. Doğan Egmont’tan
çıkan kitabın çevirmeni Eda Açanal özenli bir Türkçeyle eseri dilimize kazandırmış. Kitabın mavi-lacivert tonlarındaki, gece ormanda yürüyüşe çıkmış
dört çocuk ve bir köpeği gösteren kapağı da merak
uyandırıcı bir hava yaratmakta başarılı. Kitap uygulamasında imzası olan Serkan Yolcu’nun hikâyenin
ruhunu yakaladığını söyleyebiliriz.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Mitolojiyle

Yazan: Sema Aslan

tanışmanın

Dön Evine Persephone
Kate McMullan
Türkçeleştiren: Gülen Işık
Epsilon Yayınları, 128 sayfa
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eğlenceli hâli
McMullan, kitabında mitolojik karakterleri
ve bir sürü tanrının, tanrıçanın olduğu
bir dünyayı popülerleştirerek işliyor.
Epsilon Yayınları tarafından “Tepetaklak Mitoloji”
üst başlığıyla yayımlanan Kate McMullan imzalı
kitaplar Yakıyorsun Hades ve Dön Evine Persephone,
mitolojinin iki karakterine ve onların ortak hikâyelerine bugünün dünyasından ve dilinden bakıyor.
Kitapların isimleri, zaten daha ilk anda yaklaşım ve
üsluplarına ilişkin önemli bir ipucu veriyor. Yeraltı
dünyasının acımasız tanrısı Hades’in cehennem ateşiyle yakınlığına, “yakıyorsun!” gibi sokağın gündelik diliyle işaret etmek, nereden bakılsa konuyu biraz hafifleten, gündelikleştiren, belki komikleştiren
bir hamle. İyilik ve kötülük, ödül ve ceza kavramları
da bu hamleyle bu dünyaya ait, geçişken, hareketli
kavramlar oluyor.
Bu yazının konusu, Persephone’nin yeraltına kaçışını ya da kaçırılışını ele alan Dön Evine Persephone
kitabı.
Persephone, Yunan mitolojisinde Zeus ve Demeter’in, asıl adı Kore olan kızı. Zeus, malum, hem
insanların hem tanrıların babası, en güçlü ve önemli tanrı. Göklerin, şimşeklerin, gök gürültülerinin
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tanrısı olan Zeus, Dön Evine Persephone kitabında bu üstün nitelikleri nedeniyle epeyce “şaka
malzemesi” oluyor. Hades’in bakış açısıyla Zeus;
kendi büyüklüğünden başı dönmüş, televizyonda
Zeus Şov programını yapan, göbekli ve yalancı
bir tanrı olarak resmediliyor. “Güzel örgülü” diye
bilinen Demeter’e gelince; tarımın, bereketin ve
mevsimlerin yaratıcısı olan Demeter’in bir önemli
özelliği de anne sevgisinin tanrıçası olması. Kitapta, bu defa Persephone’nin bakış açısından, bu
anne sevgisinin ne kadar boğucu olduğu anlatılıyor. İşin aslı, Persephone anne sevgisinden kaçan,
biraz numaracı bir bahar tanrıçası olarak çıkıyor
karşımıza.
Mitoloji, bildiğimiz gibi, Persephone’nin bir
çiçeğin peşinden sürüklendiği tarlada ansızın
yerin yarılmasıyla ortaya çıkan Hades tarafından
kaçırıldığını ve yeraltında zorla tutulduğunu
anlatır. Bu anlatıya göre Kore, kaçırıldıktan sonra
Persephone adını alır; bir de “ölü yemeği” yediği
için orada mahsur kalır. Hikâye, mevsimlerin
oluşumunu da anlatan bir izahla devam eder:
Persephone, annesinin ısrarıyla yılın sadece kış
dönemini yeraltında geçirecektir; Demeter’in
yeryüzünü şenlendirmeye, bereketini dağıtmaya
devam edebilmesi ancak bu koşulda mümkün
olabilir. Aksi durumda tüm topraklar kuruyacak,
kıtlık baş gösterecektir.
Oysa McMullan’ın kaleminden anlatılan Hades
ve Perspephone hikâyesi, biraz daha farklı. Bir
kere Hades korkunç bir tanrı değil; kötücül ya
da karanlık biri de değil. Kardeşlerin ve diğer
akrabaların kendisini sık boğaz etmesinden
sıkılacak kadar kendi hâlinde biri. Zeus’un iktidar
hırsından ve kardeşlerinin, akrabalarının kalabalığından, gürültüsünden uzaklaşmak için yeraltı
tanrısı olmayı memnuniyetle kabul eden Hades’in krallığı, tahmin edilenin aksine, mutlu bir
krallık. Elbette kendi koşullarınca. Persephone’ye
gelince… O, anlatıldığı gibi kaçırılmış biçare bir
tanrıça değil, kendi arzusuyla yeraltına inmiş,
anne baskısından bunalmış, üstelik âşık bir genç
kadın. Kitap, bu iki karakterin karşılaşmalarını
yer yer romantikleştirerek, biraz da mizahi bir biçimde anlatıyor. Olup biteni alt üst etme yaklaşı-
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mına ve dilindeki mizaha rağmen, kendi özünde
yatan sorulara ve sorunlara uzak durmuyor ama.
Evet, bir aşk var ve bu aşkın önü arkası tuhaf karşılaşmalar ve bazı kazalarla dolu. Ama bununla
birlikte söz konusu olan ilişkinin karşılıklı rızaya
dayanıp dayanmadığı, aşk olarak tanımlanmasının ne kadar doğru olduğu gibi sorular, tanıklar
ve tanrılar huzurunda tartışılıyor. En sonunda
Zeus ve Demeter, kızlarının kaçırıldığını düşünüyor mu, düşünüyor. Hades, Persephone’ye nasıl
olduğunu kendinin de anlamadığı bir hızla, hatta
bir parça garip bir hızla mı âşık oluyor, evet öyle
oluyor. Peki… Persephone sevimli bir bahar tanrıçası mı, yoksa hesapçı biri mi? Bu soru(n)ların her
biri tek tek sorgulanıyor.
Mitolojik karakterleri ve bir sürü tanrının, tanrıçanın olduğu bir dünyayı bir anlamda, popülerleştirerek işliyor yazar. Persephone’nin kablosuz
bir telefonu var mesela; “çanta telefonu”. Annesi
kızını bu telefon sayesinde sıkı bir biçimde takip
ediyor, hatta kızını kısa aralarla “Neredesin?”
diye arayarak “darlıyor”. Hades’in arabasını çeken
atların isimleri Harley ve Davidson. Yeraltında bir
pizzacı, bir motel ve bir adliye salonu var. Moda o
dünyada da mühim bir konu. Bekârlık sultanlıktır
diyen bir adamın yer altı ve yer üstünde görülmemiş büyüklükte bir düğün töreni hazırlamaya
gönüllü olması, âşıkların arasına girmeye çalışanlar… Klişeler de yerli yerinde.
Temel meseleler, hikâye tepetaklak edilse de yine
temel mesele olarak duruyor önümüzde. Yani bu
kitabın okuru, Hades ve Persephone arasında
gönüllü/gönülsüz bir ilişkinin bulunduğunu; bu
ilişkinin bir takım sonuçları olduğunu öğreniyor.
Tanrıları tanıyor; kim kimdir, hangi tanrı hangi
sorumluluk ve kabiliyetle donatılmıştır sorularının cevabını, gündelik popüler dilin içinde akan
bir hikâyeyle öğreniyor. Mitolojiyle tanışmak için
eğlenceli bir yol gibi görünen bir seri.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

“Kitap gibi konuştun.”
Adını, 1934 Sovyet yapımı belgeselden aldığını sandığım Türkiye’nin Kalbi Ankara ,
tahmin edileceği üzere bize şehir hakkında pek çok bilgi veriyor. Tüm bu bilgileri
ve dahasını, bir dosyanın gizemini çözmek için dedektifliğe bürünen dört çocuğun
araştırmaları sırasında öğreniyoruz.

Türkiye’nin Kalbi Ankara
Koray Avcı Çakman
Resimleyen: Kıymet Ergöçen
Tudem Yayınları, 112 sayfa
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Yazan: Burcu Yılmaz

Kitaplar bazen kafamı karıştırıyor. İçlerinde bulduğum denklemleri birbirine o kadar benzetiyorum ki, benim anladığımdan fazlası olmalı, diyorum. Ama ya yoksa?
Çocukken gizemli şeyler yapmaya bayılırdım ya da bir şeyleri çözmeye
çalışmaya. Şifreli mektuplar yazıp komşuların posta kutusuna atardım
veya alışveriş sırasında gözüme kestirdiğim birini saatlerce
takip eder, kendi kendime oluşturduğum gizemi çözmeye çalışırdım bir de. Bunlar beni kesmezse Peter Pan, Red
Kit falan olmayı denerdim. Ama çocukluğun numarasının
sadece bunlardan, bu macera/gizem tutkusundan ibaret
olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. Eksi dört yaşımdan
beri tuttuğum günlükleri her okuduğumda beni şaşırtan bir
duyarlılık ve hayal gücüyle karşılaşıyorum zira; sevdiğim
kitaplar da bu özellikleri taşımış.
Adını, 1934 Sovyet yapımı belgeselden aldığını sandığım
Türkiye’nin Kalbi Ankara, tahmin edileceği üzere bize şehir
hakkında pek çok bilgi veriyor. Tüm bu bilgileri ve dahasını,
bir dosyanın gizemini çözmek için dedektifliğe bürünen
dört çocuğun -Efe, Duru, Sudenaz, Arda- araştırmaları
sırasında öğreniyoruz. Bu dosyanın içinde üzerinde Japonca
ve Sümerce şeyler yazılı iki kâğıt parçası, siyah beyaz bir
fotoğraf ve bir not vardır. Dört çocuk dosyadakilerin gizemini çözmeye ve dosya sahibine ulaşmaya çalışırken okuru
Ankara -ve başka her şey- hakkında aydınlatmaları amacıyla
kurguya dahil edilmiş yan karakterler bizi ansiklopedik bilgiyle donatıyor. Ankara’nın yapıları, tarihi, Kurtuluş Savaşı,
rehberlik mesleği, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Evliya Çelebi, Sü-
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merler, botanik, klasik masallar, bilgisayar oyunları,
kitap okumayan çocuklar, kalaycılar, bir Japon tatlısı tarifi… Bunca şeyin 110 sayfalık bir kitaba sığdırılması, sığıştırılması, neredeyse her sayfada yeni bir
bilgiyle “donatılmamıza” neden oluyor. 96. sayfada
Sudenaz’ın “İçinde Evliya Çelebi’nin de, kalaycıların
da, Sümerlerin de, pek kimsenin bilmediği Japon
tatlısının da geçtiği bir macera romanı yazamaz mı
mesela?” demesi, bir anlamda, yazarın savunusu
mu acaba? Tüm bunları içeren bir roman yazılabilir
elbette. Ya da şöyle bir şey de yazılabilir: “Kahramanımız zaman makinesine binip gelmiş bir Sümerlidir.
Ankara Kalesi’nde matsunoyuki tatlısı yapan bir Japon kıza âşık olur. Öylesine âşık olur ki ilk iş, zaman
makinesine atlayıp yaşadığı zamana geri döner, kıza
olan aşkını çivi yazısıyla tablete yazar. O tableti kıza
verir. Kız bir şey anlamaz yazılanlardan. Sümerli de
bir şarkı söyler. Kız sözlerini anlamasa da dinlediği
ezgiden çok hoşlanır ve Sümerli böylece kızı tavlar.
Tüm bunları da bize Evliya Çelebi anlatır” (s.96).
Fakat edebi bir metinden söz edeceksek, elimizdeki malzemenin nasıl işlendiği de en az o malzeme
kadar, hatta belki daha çok değerlidir.
Türkiye’nin Kalbi Ankara’nın öğretme kaygısının
her şeyin önüne geçmesi, kahramanların tip olarak
kalmasına ve dilin edebi niteliğinin zarar görmesine neden olmuş. Bu çok uğraşılarak yaratılmış
firesiz ders dili, ortaya edebi bir metinden ziyade,
kurgu dışının kurgunun önüne geçtiği bir kaynak
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kitap çıkarmış. Bu bilinçli bir tercih olabilir ve
Efe’nin “kitap gibi konuşan” Sudenaz’a “Kitap gibi
konuştun” (s.23) demesi yazarın okura çaktığı bir
sinyal olabilir pekâlâ. Oysa kitabın ilk ve en güzel
paragrafının okura daha fazlasını vaat ettiğini
söylemeliyim.
Metin boyunca verilen tüm bilgiler sadece Ankara’yla sınırlı kalsaydı -Türkiye’nin Kalbi Ankara’nın
Keşif Kulübü’nün ilk kitabı olduğunu ve serinin
başka şehirlerle devam edeceğini varsayarak söylüyorum- kitabı bir yere yerleştirmem daha kolay
olabilirdi ve her ne kadar didaktik bir üsluba karşı
olsam da kitabın asıl amacına hizmet ettiğini düşünebilirdim. Oysa bunca şeyi anlatma kaygısı bir
kafa karışıklığına neden olmuş gibi.
Son olarak çizimlere ve kapak tasarımına değinmek
istiyorum. Kıymet Ergöçen’in çizimleri, yarattığı
karakterlerin formları sayesinde de, kendini hemen
belli ediyor. Fakat bu form, farklı yaş aralığındaki
karakterleri yansıtmada yeterli mi emin değilim.
Kapakta kullanılan yazı tipi ve kitap adının yerleşimi üzerine ise bir defa daha düşünülebilir belki…
Dilin akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı
Redaksiyonun titizliği

ilk okuma KITAPLIGI

Dünyadır benim evim!
“Evini hafif tut, taşıması kolay olsun”

Yazan: Çağla Vera Kılıçaslan

Bu kitap, dünyanın en büyük evine sahip olmak
isteyen küçük bir salyangoz ve babasının ona
anlattığı hikâye üzerine. Hangi hikâye mi? Tabii
ki dünyanın en büyük evine sahip olmak isteyen,
bir başka küçük salyangoza dair hikâye. Öyle bir
salyangoz ki, bir kavun gibi oluncaya dek büyüyor, bununla yetinmeyip kuyruğunu hızla soldan
sağa çevirerek evine sivri çıkıntılar ekliyor, sonra
da onu parlak renkler ve güzel desenlerle beziyor.
Böylece minik salyangoz, dünyadaki en büyük ve
görkemli ama aynı zamanda, yemek için bir lahanaya ulaşmasına
bile izin vermeyecek kadar ağır
bir eve sahip
oluyor.

Dünyanın En Büyük Evi
Leo Lionni
Türkçeleştiren: Kemal Atakay
Elma Yayınları, 40 sayfa

Kitabın en hoş
detayı, kendisi
gibi dünyanın
en büyük evine
sahip olmak isteyen diğer salyangozun hikâyesini
dinleyen küçük
salyangozun, doğada resmedildiği an. İşte orada,
o anda, küçük
salyangoz artık
minik evinden
mutlu bir şekilde

etrafına bakıyor ve görüyor. Doğada, ona anlatılan
hikâyenin kahramanının evine katmak istediği bütün formlar ve renkler mevcut.
Dünyanın En Büyük Evi’ni, “Frederick” gibi kültleşmiş bir karakter yaratmış olan Leo Lionni’nin diğer
eserlerinden farklı kılan taraf, kitaptaki çizimlerin
sanatçının önceki eserlerine göre daha az illüstratif
ve daha fazla resimsel olması. Lionni çizimlerinde
kullandığı her bir ögeyi çarpıcı bir yalınlıkla resmediyor. Kitaptaki görsellerin etkileyiciliği, sanatçının
sadece başarılı bir çizer olmasından değil, bir o
kadar da başarılı bir grafik tasarımcı olmasından
kaynaklanıyor. Leo Lionni okuyucuya durağan
resimler sunmuyor. Hikâyesini bir sinemacı gibi
görselleştiriyor. Kitaptaki çizimler uzak plandan
başlayarak sayfalar boyunca yakın planda devam
ediyor. Yakın plan kesitler, okuyucunun bakışını
bir bütünün küçük parçalarına odaklıyor. Resimsel
elemanların sadece bir bölümünün göründüğü kadrajlar ise okuyucunun, sayfada görülmeyen kısmı
hayal gücüyle tamamlamasına izin veriyor. Sanatçı,
sayfa düzeninde okuyucuya, çizimlere dışardan
bakan ve hakimiyet kuran bir bakış açısındansa
sanki orada, kitabın içinde, salyangozların hemen
ötesinde duruyormuş hissi yaratan bir görme biçimi
sunuyor.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

hep kitap’ın
yeni dizisi
“Mürekkepçiler”
ile macera başladı!

Bir ineğin
hem düşündüren
hem eğlendiren macerası:
Dünyayı Kurtaran İnek
raflarda!
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hepkitapp
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Alelade okulun fevkalade sınıfı
Epey bir okula girip çıkmışlığım var. Bir tanesi için de iyi bilirdik demem, diyemem.
İlkokulda birey düzeyinde adam kayırmayı, ortaokul ve lisede sistemli ve siyasi
kayırmayı öğrendim.
Yazan: Olcay Mağden Ünal

Olağanüstü Sınıf - Şamata Başlıyor
Tim Harris
Resimleyen: James Hart
Türkçeleştiren: Nilay Kaya
Final Kültür Sanat Yayınları
248 sayfa
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Sıkıcı bir okul, sıra dışı bir öğretmen ve birbirinden değişik fikirler. Mavi Vadi Okulu’nun diğer okullardan hiçbir farkı yoktu; sıkıcıydı, bunaltıcıydı. Ne diye sabahın
köründe kalkıp bu köhne binaya gitmemiz gerekiyor ki, diye sorgulatan cinstendi.
Sahi, bunca çocuk ne diye her sabah, giderek daha da kör karanlıkta, şu okullara
gidip duruyor? İnsan okula neden gider? Birilerinden daha iyi olabilmek için mi,
başkalarınca dizilmiş basamakları aşmak için mi, işin birine girip ömrünün sonuna
kadar kredi ve fatura ödemek için mi? Yoksa rahatça başkalarını yaftalayabilmek
için mi? Diplomasını bayrak gibi sallayıp ahkâm kesmek için mi?
Epey bir okula girip çıkmışlığım var. Bir tanesi için de iyi bilirdik demem, diyemem.
İlkokulda birey düzeyinde adam kayırmayı, ortaokul ve lisede sistemli ve siyasi kayırmayı öğrendim. Tüm itirazlarım ve haykırışlarımın karşılığı korkutma, sindirme
ve “Bak seni okuldan atarız ha!” cümleleriyle karşıma dikildi. Oysa bütün o okullardaki yerimi, yine benzer zihinlerden çıkma berbat koşulları yerine getirerek elde
etmiştim. Okul denilen yer sadece harfleri, sayıları, artık birkaç parmak darbesiyle
envai çeşidini öğrenebileceğimiz bilgileri sıralamakla kalmaz! Okul insanın ufkunu açar, hayal gücünü zorlar, beyni yorar ama eziyet ederek değil,
geliştirerek yorar. Okul insana varlığından hiç haberdar olmadığı kapıları
gösterir, umudu anlatır, azmi şahlandırır. Okul ayırmaz, okul birleştirir.
Okul yardımı, empatiyi, merhameti öğretir. Kimsenin kimseyi parmakla
gösterip dışlamasına izin vermez. Ama geldiğimiz noktada, gördüğümüz
utanç dolu anılarda sanki bunun tam tersine şahit olmakla lanetlenmişiz
gibi geliyor. O zaman ne diye kalkıyoruz ki sıcacık yataklarımızdan? Ne
gerek var bunca yolu tepmeye? O birkaç sıra dışı öğretmene ulaşmak
için belki de. Benim şansıma üç tane düştü. Birinin ruhu şad olsun! Bana
dostluğu, iyi insan olmayı, kendinden önce başkasını düşünmeyi öğretti.
Diğer ikisinin ömürleri uzun olsun, her ikisi de bana Alman dilinin ve
edebiyatının o heybetli kapılarını açtı, her ikisi de bana vazgeçmemeyi,
hak yememeyi öğretti. Üstelik bunun için didaktik bir dile ya da ağdalı
sözlere başvurmadılar, bağırıp çağırmadılar da. Bakışları, duruşları, virgülleri, noktalarıydı rehberim.
Gerçi hiçbiri Bay Bambuckle gibi sınıfa tek tekerlekli bir bisikletin
üstünde girmemişti tabii. Ya da hiçbirinin havai fişek patlatan tehlikeli
bir Hint kaplumbağası yoktu. Mavi Vadi Okulu 6B sınıfında her türden

YAZAR VE ÇİZER
DİLARA KAVAKLIOĞLU’NDAN
MESLEKLERİ VE
HAYAL KURMANIN
ÖNEMİNİ ANLATAN
SIMSICAK BİR HİKÂYE...

çocuk vardı, tüm okullarda olduğu gibi. Gerçi bu
sınıftaki çocuklar da aslında Bay Bambuckle’ı aratmıyordu: Kendinden başka kimseyi umursamayan
Vex, dedektiflik peşinde koşturup duran Ren, ailesi
onu durmadan utandırdığı için İnternet’ten geçici bir
aile sipariş eden Harold ve daha bir sürü tuhaf tip.
Bay Bambuckle diğer öğretmenlerin aksine hepsini
tanıyor gibiydi, üstelik hepsiyle ayrı ayrı ilgilenmeyi de başarıyordu. Daha önce karşılaşılmamış
tuhaf yöntemleri vardı, Müdür Sternblast bunlardan
hoşlanmasa da öğrenciler bir şeyler öğrendiklerini
fark ediyorlardı, üstelik daha önce olduğu gibi binbir
eziyetle değil. Şu bencil Vex bile sanki daha düşünceli biri olup çıkmıştı.
Bu kitapta sadece sıra dışı Bay Bambuckle’ı değil,
sayfaların arasında vahşi ve saldırgan çamaşır makineleri ve onlara karşı duran korkusuz tost makineleri
bulacaksınız. Sadık güvercinler ve birbirinden tuhaf
mobil telefon uygulamalarıyla karşılaşacaksınız. İskoç
danslarıyla neşelenecek, bir bisikletle neler yapabileceğinizi görünce aklınızı kaçıracaksınız. Gerçek bir
romantikten, birini nasıl randevuya çıkaracağınıza
dair ipuçları alacak ve müthiş bir drone yarışına
katılacaksınız. “Olağanüstü Sınıf” serisinin sihirbazı
andıran bir öğretmenin çıkagelişiyle başlayan ilk
kitabı, eğlenceli bir okuma vadediyor ve insana şunu
dedirtiyor: Aslında belki de tüm öğretmenler bir parça
sihir taşımalı.
Kitabın yazarı Tim Harris’in keyifli bir dili var,
yarattığı karakterler de öyle. Kitabın kendisi de hem
görselleri hem de dikkat çeken tasarımıyla okuma
keyfini artırıyor. Tabii bu tarz kitapların sayısı çok
fazla olduğundan benzerlerinden ayrışmak için çeşitli
yöntemlere başvurmuş. Örneğin en başta sınıftaki
tüm çocuklar tüm o acayip özellikleriyle tanıtılıyor ve
ardından içlerinden birkaçı kendilerine ait bir hikâyeyi yine kendi ağızlarından anlatmaya başlıyor. Muhtemelen serinin diğer kitaplarında da sınıftaki diğer
çocuklar konuşacak. Buradan da anlaşılacağı üzere
kitap Bay Bambuckle’dan çok öğrencilerin üzerinde
yoğunlaşarak bu yeni öğretmenin onların içindeki
cevheri nasıl çıkardığını aktarmak istiyor.
Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Bu, Mavi’nin hikâyesi...
Mavi sürekli hoplar, zıplardı, en sevdiği şey resim yapmaktı,
hayal gücü sınır tanımazdı...
Bir gün yuvasından düşmüş bir kuşa yardım etti.
“ Ne güzelmiş hayvanlara yardım etmek!
Büyüyünce veteriner olacağım,” dedi.
Bir gece penceresinden yıldızlara bakarken,
“ Yıldızlar ne kadar da güzel, keşke onlara yakın olsam!
Büyüyünce astronot olacağım,” dedi.

Ah!

Tüm meslekler ne kadar da eğlenceliydi,
peki Mavi hangisine karar verecekti?

ilk okuma KITAPLIGI
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Sesini duyur,
duyguların dile gelsin!
“Bir ses ne kadar değişik çıkabilir ki?”

Sesimiz, duygularımızı yansıtan sesimiz... Sevincimizi, üzüntümüzü, sevgimizi, nefretimizi dile
getiren sesimiz… Bir kitabı okuduğumuz sesimiz...
Selamlaştığımız sesimiz... Doğduğumuz o ilk
anlarda, dünyaya gelişimizi haber veren sesimiz...
Harflere ses, seslere arka arkaya okunduğunda
anlam veren sesimiz...
“Heeeeyyy! Bu benim sesim…” diye başlıyor Mehtap Temiz’in yazdığı, Ferit Avcı’nın resimlediği
Sesim Benim. Ardından kitabın baş kahramanı kırmızı elbiseli kız soruyor: Sesimiz hep aynı mıdır?
Sesimizi değiştiren nedir? “Bir ses nasıl bu kadar
değişik çıkabilir ki?”
Kırmızı elbiseli kıza göre sesi, “Mutluyken, kıvrıla
kıvrıla dans eden
MEHTAP TEMİZ
yağmur damlası
gibi…” ya da “Üzgünken, usul usul
esip iç çeken ılık
rüzgâr gibi…” ya da
kitaptaki en güzel
benzetmeyle: “Şaşkınken, bembeyaz
karlarda açan kardelen gibi.” Korku
Resimleyen: FERİT AVCI
ve öfke de eşlik
ediyor duygulara.
Her biri kırmızı
Sesim Benim elbiseli kızın inişli
Mehtap Temiz
Resimleyen: Ferit Avcı çıkışlı duygularını
Kök Yayıncılık, 24 Sayfa anlatan, inişli çıkış-

SESİM BENİM

Yazan: Sima Özkan

lı sesi ve kendisi benzetir yine sesini “merdivenin
basamaklarına ya da piyanonun tuşlarına”.
Peki çocukların ya da ne kadar büyürsek büyüyelim,
her birimizin neler hissettiğini kim tanır sesinden?
Sadece anneler mi? Bizi en iyi, can kulağıyla sadece anneler mi dinler? Ya babalarımız, dedelerimiz,
ağabeylerimiz… Bu gücü, bu yükü bir tek annelerin
omzuna mı yüklemek gerek? Ya öğretmenlerimiz?
En yakın arkadaşlarımız? Sesimizi kim duysun?
Bu kitabın, yazarın ilk kitabı Dışı Küçük İçi Büyük
ile bir serinin ikincisi olduğuna dair kitapta bir not
yok, ancak tanıtım bülteninden edindiğim bir bilgi
olduğunun altını çizmek isterim.
Ferit Avcı’nın özellikle ebeveynle kitap okuma
deneyimini yeni yeni tatmaya başlayan çocukları
sayfalara çeken çizimleriyle değer kazanan bir metin
olduğu ise su götürmez. Duygu değişimini, çizimlerin ifade gücünün gerçek karşılığı olarak kırmızı
elbiseli kızın yüzünden net bir şekilde okuyabilir
çocuklar da. Duygular ve seslere dair bambaşka
kapıları açabilirsiniz. Örneğin, hayvanların sesleri
gibi. “Peki, ya senin sesin nasıl?” diye soruyor bize
anlatıcımız kırmızı elbiseli kız. Ama baştan uyarmalıyım, kitabın bir hikâyesi yok, bolca sesi var: “Heey,
ne duruyorsun? Haydi yakala o zaman sesleri…”
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi
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Sessiz harfler dedektifi
çalınmış harflerin peşinde
Birsen Ekim Özen’in Fom Kitap’tan çıkan son kitabı Ses Dedektifi Tolga, kayıp
sessiz harflerin izini sürüp onları olması gereken yerlere geri götüren dedektif
Tolga’nın hikâyesini anlatıyor.
Yazan: E. Nida Dinçtürk

Henüz okuma yazmayı öğrendiği yeni günlerde,
sınıfta öğretmen bir şeyler yazdırırken “virgül”
dediğinde defterine “virgül”, hatta daha fenası “bu
bir isim herhâlde” diye düşünüp “birgül” yazanlar
aramızda mı? Merhaba! Hiç yalnız değilsiniz!
Çoğumuz konuşmayı nasıl öğrendiğimizi bile
anımsamıyoruz ama işin içine yazı girince işler biraz karışmaya başlıyor. Konuşurken mazur görülen
hatalar birileri tarafından inatla düzeltilmeye, tuşlar kuşa, yütfenler lütfenlere dönmeye başlayınca
biraz telaş biraz gerilim de baş gösteriyor. Bir harf
ne fark ettirir ki deyip kelimelerin karmaşasıyla
mücadele etmeye başlayınca,
buyurun harflerin
havada uçuştuğu bir meydan
savaşına. Birsen
Ekim Özen’in
Fom Kitap’tan
çıkan son kitabı
Ses Dedektifi Tolga işte bu eksik,
fazla ya da yanlış
yere konmuş harflerin peşinden
giden dedektif
Ses Dedektifi Tolga Tolga’nın öyküBirsen Ekim Özen
Resimleyen: Öznur Sönmez sünü anlatıyor.
FOM Kitap, 32 sayfa Öznur Sönmez’in

çizimleriyle renklenen ve tipografinin nimetlerinden
faydalanan kitap, görsel açıdan da oldukça zengin
görünüyor.
L’LERI ÇOK SEVEN BIRI
T’leri seven bir tırtıl yüzünden isminde eksik bir
harfle büyüyen Tolga, sırf bu yüzden harf dünyasına
egemen bir dedektif olmaya karar veriyor. Özellikle
sessiz harflerin muhafızlığını üstlenen Tolga, muhtar
Hasan’dan aldığı telefonla Aylıköy’ün yardımına
ihtiyacı olduğunu öğreniyor ve hemen yola düşüyor.
Gidince bir de ne görsün! Köy kahvesindeki tavlalar
dönmüş birer tavaya, duvardaki fotoğrafında kalpağıyla poz veren dedenin başına konmuş bir kapak,
tüllü pencereler ise baştan aşağı tüy dolmuş. Yani,
köydeki tüm L harfleri uçmuş gitmiş, yerine her
cismi bir başkasına dönüştüren yanlış harfler gelmiş. Durumu hızla tespit eden Tolga’nın, L’leri alıp
götüren şüpheliye dair de bir tahmini var: L’leri çok
seven biri! Acaba o kişi adında çokça L harfi olan
biri olabilir mi?
Birsen Ekim Özen’in şiirsel üslubuyla okuma zevkini
ikiye katladığı bu kitap, hem eğlenceli hem de zihin
açıcı bir öykü anlatıyor. Ses Dedektifi Tolga bu
hâliyle ayrıca, okumaya ve yazmaya henüz başlamış
çocukların başına dert olan minik hatalar için de
güzel bir yüreklendirmeye dönüşüyor.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
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En İyİ sen, sensİn!
“Benden bir tane daha yok.”

Sizi bilmiyorum ama ben hayatım boyunca -daha
doğrusu ilk 30 yılı boyunca- sürekli “dahası”nın
geleceği günü bekledim: Yedi olunca herkes gibi
okula başlayabileceğim, 10 olunca sokakta daha
fazla oynayabileceğim, 18’de ehliyet alabileceğim…
diye devam eden bir “seviye atlama” ifadesiydi
benim için yaş. Çünkü çocuklara söylenen “sen
anlamazsın”, “senin yaşın yetmez” gibi cümlelerin,
beni ne kadar hırslandırdığını net bir şekilde bugün bile hatırlıyorum. Tıpkı Armadillo Armin gibi.
Armin iyi bir yüzücü olsa da ancak büyüyünce
kuzenleri gibi şampiyon olabileceğini; bahçe kazması ya da cam silmesi için yeterince büyük ama
halat oyunu içinse yeterince güçlü olmadığı sürekli yüzüne vurulduğu için biliyordu. Bu yüzden ne
yaparsa yapsın bir şeylere yetişmek için büyümesi
gerekiyordu. Hem de hemen! Ah Armin!
Söylene söylene gezerken ormanda Pohpoh kuşuyla karşılaşır Armin.
Kuş, kafiyelerle konuşan
bir Alaaddin
cinidir adeta.
Ama işi gücü,
varsa yoksa
pohpohlamaktır. Önce
Armin’in var
olan özelliklerini görmesini
sağlar. Buraya
Bir Armadillo Hikâyesi kadar her şey
Gözde Aral Ocak
Resimleyen: Ceyhun Şen mantıklıdır asParaşüt Kitap, 32 sayfa lında. Olması

Yazan: Burcu Arman

gerektiği gibi, aslında neler yapabileceğini fark eder
Armin. Ama bu yetmez. Açgözlülüğüne yenik düşer
ve Pohpoh kuşunun sınırsız övgü kapasitesinden
sonuna kadar yararlanmak ister. Ve bunları dinlerken
şişer de şişer! Kocaman bir Armadillo oluverir. Artık
büyümüş olmanın mutluluğuyla eve dönerken, cüssesinden ötürü yaşadığı bin bir zorluğu görmezden
gelir. Eve döndüğünde mutlulukla karşılanacağını,
kendini ispatlamış sayılacağını düşünürken, devasa
gövdesiyle herkesi korkutur… üstelik hiç de tahmin
ettiği kadar kullanışlı bir bedene sahip olmadığını
anlar. Neyse ki hikâyemizin sonunda Armin doğru
yolu bulur: “Benden bir tane daha yok.”
Bugün sosyal medyada, yeni metinlerde, kitapların
çoğunda bu mesajın yetişkinlere verildiği bir dönemdeyiz. Bu yalnızca yüzeysel olarak kendini sevmek
değil, kendini bilmek mesajı aslında. Ne olduğunu
bilmek yalnızca. Ve belki çocuklara bunu öğreterek
daha mutlu yetişkinler olmalarını sağlamak…
Öykünün yazarı Gözde Aral Ocak, karakterlerinden
baba olanına ev işlerini yaptırarak, yıkılması gereken
tabulardan birini daha hedef almış hikâyesinde. İyi
ki… Bununla birlikte Ceyhun Şen meraklı gözlerden
kaçmayan bir illüstratör ve kitabın ruhunun, onun
çizimlerinden geçerek canlanması kesinlikle keyifli
bir manzara yaratmış.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Hazırlayan: Ceyhan Usanmaz

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

Astrid Lindgren
Anma Ödülü
adayları açıklandı
Uluslararası arenada, çocuk edebiyatının en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen Astrid Lindgren Anma Ödülü’nün (ALMA)
2020 yılı adayları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Frankfurt Kitap
Fuarı’nda açıklandı. 2002 yılında hayatını kaybeden yazar Astrid Lindgren’in anısına verilen ödüle, nitelikli çocuk ve gençlik
edebiyatı eserleri veren yazar ve çizerler ile okuma kültürüne
ciddi katkılarda bulunmuş kişi, kurum ve organizasyonlar aday
gösterilebiliyor.
Bu yıl Astrid Lindgren Anma Ödülü’ne 68 ülkeden toplam 237
yazar, çizer ve proje sahibinin aday gösterildiği açıklandı. Adaylar, dünya çapında 100’e yakın ülkeden kurum ve kuruluşlar
aracılığıyla belirleniyor. 20 aday ile en çok aday gösteren ülkenin İngiltere olduğu 2020 yılı ödülüne Türkiye’den de 4 isim

“Ben bir
illüstratörüm”
Takip edenlerin bildiği gibi, 14 Kasım tarihli Cumhuriyet
Kitap’ta Burcu Yılmaz, çocuk kitabı çizerlerinin sorunlarına
dair, “Okumuş bir çizer soruyor” başlıklı bir yazı kaleme
aldı. Daha doğrusu, bir yazı dizisinin ilki yayımlandı.
Öncelikli olarak telifli çalışma talebinin dile getirildiği
yazıda şu cümlelerin altı bir kez daha çizilebilir:
“Hâlihazırdaki durumu size kısaca özetleyeyim: Pek çok
yayınevi resim kitap dışındaki kitaplarda çizere yüzde üzerinden
telif vermeye yanaşmıyor. Hatta resim kitaplarda bile yüzde
üzerinden telif vermeyen yayıncılar var. Öykü ve romanlarda
ise bu durum söz konusu bile değil. Bir çizerden beklenen, tek

katılıyor. Türkiye’den aday gösteren kurumların; İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) ve Çocuk ve Gençlik Yayınları
Derneği’nin (ÇGYD) belirlediği isimler şöyle: Yazar Aytül Akal,
çizer Huban Korman, çizer Mustafa Delioğlu ve yazar-çizer Ayla
Çınaroğlu. Ödülün kazananları yine bir fuarda, 31 Mart 2020
tarihinde İtalya’da düzenlenecek olan Bologna Kitap Fuarı’nda
açıklanacak.

seferlik cüzi bir ödeme karşılığında resimlerin bütün işleme
ve çoğaltma haklarını -üçüncü kişilere devir de dahil- süresiz
olarak yayınevine devretmesi. Yani, kitap yeni baskı yaptıkça
sadece yazar ve yayınevi kazanmaya devam edecek. Yayıncı
isterse bu resimleri çantalara, kupalara, takvimlere basabilir,
hatta çizgi film bile yapabilir. Sözleşmenin belli bir süreyle
sınırlandırılması ya da kitap belli baskı adedini geçerse çizere
yüzde verilmesi türünden maddelere yer yok!”
Çizer haklarına bir kez daha dikkat çekilen bu yazıda,
illüstratörlerin bir araya gelip sorunlarını tartışmaya
başladığı, “ben bir illüstratörüm” başlıklı bir e-posta
grubunun da kurulduğu açıklanıyordu. Söz konusu gruba
dahil olan çizerlerin sayısı da gün geçtikçe artıyormuş.
Sektörel “sorun”lara karşı gösterilen bu ortak tavra ilişkin
gelişmeleri biz de buradan yakından takip etmeye ve
aktarmaya devam edeceğiz.
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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 24 Aralık 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!

Geçtiğimiz sayının çözümü ve kazananı:
İyi Kitap’ın geçen sayısında yayımladığımız
bulmacayı tamamlayan okurlarımız,
“TEMAMIZ KEDİ” çözümüne ulaştılar.
Doğru yanıtı bize ulaştıranlar arasında yaptığımız
çekilişte ise Sayın Özlem Aybey, Tudem Kitabevlerinde
kullanmak üzere 100 TL değerinde hediye çeki kazandı.

SOLDAN SAĞA
1 Behiç Ak’ın “Gülümseten Öyküler” serisinden,
Antalya’nın sıcak ikliminde geçen bir kitap.
2 Gülten Dayıoğlu’nun son kitaplarını topladığı seri.
3 Ödüllü yazar Christine Nöstlinger’in, bir seriye
adını da veren köpek dostu kahraman.
4 Nilgün Ilgaz’ın, oğluyla köpeğinin ilişkisinden
yola çıkarak kaleme aldığı romanı.
5 Anna Kemp’ten çok sevilen bir resimli kitap.
6 Aytül Akal’ın son kitaplarından biri. Köpeği
kaybolan bir çocuğun hikâyesi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
7 Bobo, Pamuk ve Topik’in
maceralarının toplandığı, Cemil
1
Kavukçu’nun kaleminden üç
romanın üst başlığı.
8 Amy’nin, anne babası ve köpeğiyle
mutlu bir aile iken kardeş haberini
alınca değişen hayatını anlatan kitap.
9 Misaye Sertbarut’un, siyah Alman
kurdu karakteri.
10 Tülin Kozikoğlu’ndan utangaç bir köpek.
11 Colas Gutman’ın sevilen karakteri.
12 Çetin Ceviz’in obur köpeği.
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Açıklama: Bulmaca
tamamlandığında, turuncu renk
zemin içinde kalan harfleri, alfabetik
sıraya göre dizdiğinizde aradığımız
yanıta ulaşacaksınız.

ÇÖZÜM
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Eğlenceli öykülerle
okumayı öğrenmek
çok zevkli
Okumayı öğrenmek büyük çaba gerektirir ve
başarıya da adım adım ulaşılır. “Küçük Yıldızlar
- İlk Okuma Kitaplığı”, okumayı yeni söken
çocuklar için özel olarak tasarlandı. Süperhügo
kitaplarıyla başlayan “Küçük Yıldızlar” serisi
şimdi de Haylaz Adam kitaplarıyla zenginleşiyor.

Büyük kitap harfleri
Basit kelimeler,
kısa cümleler,
Metni destekleyici,
bol resimli sayfalar
Her kitabın sonunda
16 sayfalık bulmaca
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