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Kabuktan 
kasabaya...

Mitoloji 
alerjisi

Fil balesi

Üvercinka 
ne demek?

Bob Dylan 
yaşıyor!



M E R H A B A ,

Yeni yılın ilk sayısı, bizim için aynı zamanda muhasebe zamanı. Geride bıraktığımız 
yıl neler yaptık, sayfalarımıza neler sığdırdık dönüp bakma fırsatı. Dahası, eksik ve 
yetersiz bir veri olmakla birlikte, kabaca çocuk ve gençlik yazınımızın 2019’una da göz 
atmış oluyoruz böylece. Neler yayımlanmış neler okunmuş sene boyunca bir fikrimiz 
oluyor. Sözü fazla uzatmayalım, sayılara bakalım...

2019 yılında -10 sayıda- 202 kitap değerlendirme yazısına yer vermişiz. Bu kitapların 
53’ü “İlk Okuma Kitaplığı”, 87’si “Çocuk Kitaplığı”, 17’si “Gençlik Kitaplığı”, 31’i 
“Başvuru Kitaplığı”, dokuzu “Her Yaş” ve beşi “Grafik Roman” kategorilerinde yer 
almış. Bu eserlerin 128’i başka dillerden çevrilmişken, 74’ü Türkçe kaleme alınmış.*  

Kitap değerlendirme yazılarımıza dokuz söyleşi, yedi “Sahaf Dükkânı” ve üç “Kitap 
Etkinlikleri” yazısı ile on bulmaca eşlik etmiş. Ayrıca bu yıl başlattığımız iki yeni 
köşe** de dört kez yer bulmuş dergimizde.

Geçtiğimiz yıl, iki de dosya çalışması hazırlamışız sizlere. Ayşegül Utku Günaydın’ın 
çerçeve yazısı ile sunduğumuz “Çizgilerle Anlatmak” başlıklı dosya 115. sayımızı 
zenginleştirmiş. 10. yaşımızı kutladığımız 112. sayımızda ise çocuk ve gençlik 
yazınının önemli isimlerinin katıldığı, kapsamlı bir “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Soruşturması”na yer vermişiz. 

Okurlarımızın içten desteği ve sahiplenici tavırları, 2019’da da temel motivasyon 
kaynağımız oldu. İyi kitaplarla İyi Kitap’ta buluşacağımız nice yıllara!

Safter Korkmaz

* Önceki yıllara ait verilerle kıyasladığımızda, Türkçe kaleme alınmış kitapların sayısında,  

az da olsa artış olduğundan söz edebiliriz.

** Gökçe Yavaş Önal’ın yazıp-çizdiği “Anne Bak!” ve Ceyhan Usanmaz’ın hazırladığı  

“Neler Oluyor Neler!” köşeleri.

iyikitap  Aylık Yaygın Süreli Yayın / 15.000 adet basılmıştır. Ücretsizdir. ISSN: 1308 - 8866

İmtiyaz Sahibi: Tudem Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ adına İsa Aykanat     
Yayın Yönetmeni: İlke Aykanat Çam    
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Safter Korkmaz • Yazı İşleri: Suzan Geridönmez
Tasarım: Burak Tuna • Grafik Tasarım: Nayime Serbest • Kapak İllüstrasyonu: Oğuz Demir        
Baskı ve Cilt: Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Eskişehir Yolu 40. km Başkent OSB  
22. Cadde No: 6 Malıköy / Ankara 0 (312) 284 18 14 
İrtibat Adresi: 1476/1 Sk. No: 10/51 35220 Alsancak - Konak / İzmir    
Tel: 0(232) 463 46 38  •  e-posta: iyikitap@tudem.com 
www.iyikitap.net         iyikitapdergisi         iyi_kitap

Dünya çapında pek çok ödüle değer görülmüş 
ve 43 ayrı dile çevrilmiş Tom Gates serisi kendine 
has esprileri, matrak tiplemeleri, çizim etkinlikleri 
ve oyun sayfalarıyla çocuklar için hayatı 
göründüğünden çok daha eğlenceli, okumayı ise 
tahmin edildiğinden çok daha kolay kılıyor.

Çocuklara 
okumayı 

sevdiren seri
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“Amerika’nın bize yardım edeceği yok, Japonya’nın ya da bir 
başkasının da öyle…” Neticede, her yoksul halk gibi, Hiroşimalıları 
kurtaracak olan da yine kendi yoksul kolları…

Pasifik Savaşı, atom bombasının atılmasıyla sona ermiş gibi gözükse de yayılan 
radyasyona maruz kalan halk için savaş sonrası dönem, nükleerin korkunç etkile-
riyle mücadele edilen yeni bir savaşın başlangıcı oldu. “Atom bombası, 6 Ağustos 
1945 sabahı 08.15’te, doğduğum şehir olan Hiroşima’nın 600 metre üstünde patladı 

(…) Korkunç bir rüzgâr ve kavurucu bir sıcaklık dalgasına tu-
tuldum.” Böyle ifade ediyor, o an’ı Keiji Nakazawa. “Yalınayak 
Gen” serisinin yaratıcısı usta çizer, altı yaşındayken atom 
bombası yüzünden babasını ve tüm kardeşlerini kaybediyor. 
Yaşadıklarını dünyaya anlatmak isteyen sanatçı, tüm dünyada 
onlarca dile çevrilen “Yalınayak Gen” adlı “ezber bozan” çizgi 
roman serisinde, küçük bir çocuğun gözünden İkinci Payla-
şım Savaşı sırasında Hiroşima’da yaşananları konu alıyor.
Oscar ödüllü yönetmen Steven Okazaki, kitap için yazdığı 
önsözde hem Amerikalıları hem Japonları eleştiriyor. Ameri-
kalıların, Japonların savaş esnasında yaptıkları insanlık dışı 
uygulamaları bahane edip, atom bombasını fazlasıyla hak et-
tiklerini düşünmelerine tepki gösteriyor. Öte yandan Japonlar 
da sanki bilinçli bir şekilde bu kanlı savaşın parçası olmamış-
lar gibi, kendilerinden, Hiroşima ve Nagazaki’de yaşananların 
yalnızca masum birer kurbanlarıymışçasına söz ettiklerini 
söylüyor. Neticede, hiç kimse bombalardan sağ kurtulanlara; 
her şeyin ilk elden tanığı olan insanlara bir şey sormuyor. 
Kamuoyuyla paylaşılan vahşet görüntüleri, bomba mağduru 
bir toplumun yaşadığı sarsıntıyı, üstlerine kâbus gibi çökecek 
ve kuşaklar boyunca kalkmayacak mantar biçimli karanlığı 
ifade etmeye yetmiyor. Biliminsanlarının, ordu mensuplarının, 

“Benim sizden kendim için  
hiçbir şey istediğim yok…”*

Yazan: Deniz Poyraz
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Çizimlerin İfade Gücü
Anlatımın Akıcılığı ve Açıklığı

Grafik, Tasarım ve Baskı Kalitesi
Redaksiyonun Titizliği

Başkahramanımız Gen, tüm 
bunların farkında olarak 
büyüyor; hem aşına hem 
yaşamına göz koyanları, 
ölülerin üstünde tam turunu 
atan “akbabaları” tanıyarak… 
Elindeki tek silahı, tüm yaşa-
nanlara rağmen yitirmediği 
inatçı kahkahası, halkına dair 
tükenmek bilmez umudu 
ve bilinci: “Amerika’nın bize 
yardım edeceği yok, Japon-
ya’nın ya da bir başkasının da 
öyle…” Neticede, her yoksul 
halk gibi, Hiroşimalıları kur-
taracak olan da yine kendi 
yoksul kolları… 2012’de ha-
yatını kaybeden Nakazawa, 
1986’da Çernobil ve 2011’de 
Fukuşima nükleer santralle-
rinde yaşanan felaketten son-
ra Japonya’da nükleer enerji 
kullanımına karşı çıkan 
isimlerden biriydi. “Savaşı 
başlatan Japon askeri kana-
dını ve bombayı çok normal 
bir şeymiş gibi üstümüze 
atan Amerikalıları asla af-

fetmeyeceğime yemin ettim,” diyordu. İnsan ömrünü 
ve tahayyülünü aşan sayısız acı hatırayı, ölümsüz 
çizgilerle oluşturduğu çarpıcı öykülere aktardı. 
Nakazawa’nın eserleri, taşıdığı haklı öfkeyi barış ve 
kardeşlik mücadelesine dönüştürüp, ölüme karşı her 
daim yaşamı savunan sarışın çocuğa; tanklara karşı 
sapan elde bekleyen yalın ayaklı esmer çocuğa; “ka-
pıları birer birer çalan” ve hep yedi yaşında kalacak 
olan çekik gözlü çocuğa sonsuz bir “merhaba” sayıl-
malı. “Edebiyat bir şeyleri değiştirebilir mi?” soru-
suna bir cevap niteliğindeki “Yalınayak Gen” serisi, 
yarının barış ve umut dolu dünyasını yaratacak olan 
tüm çocuklara güzel bir armağan.
* Kız Çocuğu, Nâzım Hikmet (1956)

politikacıların ve tarihçilerin 
didaktik anlatımı, yaşamları 
dönüşsüz biçimde kararan 
insanların sesini duyurmakta 
yetersiz kalıyor. Savaşa sebe-
biyet veren herkes -yaraları 
sarmak şöyle dursun, bir şe-
kilde bu ağır sorumluluktan 
sıyrılmanın yolunu arıyor.
ABD’nin işgali altındaki 
Japonya’da, atom bomba-
sının etkilerine dair haber 
yapılması kesinlikle yasaktı. 
Bomba sonrası hayatta kalan 
yaklaşık üç yüz bin kişinin 
acı çığlıklarını duyuracak 
hiçbir yayın organı yoktu. 
“Yalınayak Gen” serisinin 
5. kitabı Bitmeyen Savaş, 
“nükleer ölüm”den sağ kurtu-
lanların hikâyesini anlatması 
bakımından ayrıca kıymetli. 
Nakazawa’nın kendi çocuklu-
ğundan bulup çıkardığı Gen 
adlı bir ufaklığın gözünden, 
savaş sonrası Japon toplu-
muna bakıyoruz. Felaketin 
ardından acıyla ve açlıkla 
mücadele etmenin yollarını arayan; birbirinin an-
nesi, babası, kardeşi olmaya gayret eden; yarınlara 
dair bir parçacık umudu da dayanışmanın sıcaklı-
ğında bulmaya çalışan kimsesiz insanların günlük 
yaşantısına tanık oluyoruz.
Kuşkusuz bazıları, yaşanan felaketten o kadar da 
mutsuz değil. Madalyonun diğer tarafında can sı-
kıcı başka hikâyeler de dönüyor. Japonları savaşa 
sokan İmparator’un, evinden çıkmaya bile utanaca-
ğı yerde, Hiroşima’yı ziyaret edecek kadar yüzsüz 
oluşundan mı söz açalım, askeri depolardan giysi ve 
gıda çalarak karaborsacılıkla servetine servet katan 
tüccarların ortalıkta horoz gibi şişinip durmaların-
dan mı? Amerikalıların, bombanın etkisiyle hasta 
düşen insanları mikroskop altına alıp birer böcek-
mişçesine inceleyerek yeni biyolojik ve kimyasal 
deneyler yapmalarından mı? Ölülerin kafataslarını 
toplayıp Amerikalılara birer “savaş hatırası” gibi 
satmanın hesabını yapanlardan mı yoksa?
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Domuzcuk, bembeyaz karlarla kaplı ama güneşin 
pırıl pırıl parladığı bir gün, buz tutan gölde paten 
yapmaya karar verir. Karda bata çıka, eğlene eğle-
ne yürüyüp göle varan domuzcuk buzun üzerinde 
fırıl fırıl dönerken, bir süre sonra canı sıkılır ve ar-
kadaşı ineğin yanına gider. Birlikte gölde kaymaya 
başlayan iki arkadaş, eğlencelerinin ortasında bir 
anda buzun altında bir ‘’canavarın’’ dişlerini görür-
ler. Canavar değilse, bu kesin timsahtır… Sonuçta 
korkunç bir şeydir işte!
Suyun altında onları dürten şey aslında ne cana-

vardır ne tim-
sah… Sadece, 
bir balıktır. Ba-
lık, suyun al-
tında kalmıştır 
ve buza onların 
anlamadığı bir 
dilde bir şeyler 
yazmaya başlar. 
Önce adını so-
rarlar, balık ‘’Kı-
lab’’ yazar. Yani, 
balığın tersten 
okunuşunu... 
Bu isim üzerine 
dönen eğlenceli 
sohbetten sonra 
balık derdini 
anlatamaya 

çalışır. Bu bir yardım çağrısıdır. S.O.S., S.O.S…
Metaforik anlatımıyla, çocuklar kadar yetişkinlerin 
de dikkatini çekeceğini düşündüğüm bu resimli 
kitap; domuzcuk, inek ve balığın arasına giren buz 
tabakasını ve tersten okuyup yazmayı, “dil engeline 
rağmen anlaşmayı başarmak” vurgusuna başarıy-
la iliştirmiş. Bir yabancıya, onu tanımadan önce 
canavar muamelesi yapmak ya da dilini bilmesek 
de tanımadığımız biriyle anlaşabilmek… Tüm bun-
lar etrafında dönen ama bunu eğlenceli biçimde 
kotaran Bay Kılab, çocukları tersten okuma ve yaz-
manın eğlenceli dünyasına da çağırıyor. Bir kere 
tersten okuyup yazmaya merak salan bir daha kur-
tulamayabilir, kendi deneyimlerimden biliyorum.
Okuru, olaylara bambaşka açılardan bakmaya çağı-
ran, iletişimin diller ve türler ötesi bir buluşma oldu-
ğunun altını çizen Bay Kılab’ı mutlaka incelemenizi 
öneririm. Kolay okunan eğlenceli metni kadar, pastel 
tonlardaki çizimleri de bizi Kuzey Avrupa’nın masal-
sı atmosferine taşıyor. 
Son olarak söylemeden geçemeyeceğim: Keşke ki-
tabın künyesinde, son sayfasında ya da yayınevinin 
web sitesinde, yazar ve çizerle ilgili küçük bir bilgiye 
de ulaşabilseydik…

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Bay Kılab
Marius Marcinkevičius

Resimleyen: Lina Dudaite
Hippo Kitap, 40 sayfa

Anlıyorsun, değil mi?
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Yazan: Gökçe Gökçeer

Tersten konuşup yazmanın eğlenceli dünyasına 
davet ederken, bambaşka bir şey söylüyor bize 
Bay Kılab: Ses verenin sesini duy!
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Karanlık korkusu, okula gitme isteksizliği, 
arkadaşlar arasında anlaşmazlık, 
televizyon bağımlılığı, kardeş kıskançlığı, 
anne-baba ayrılığı, uyku alışkanlığı 
kazandırma ve akran zorbalığı gibi 
çocukların günlük yaşantısına dair “can 
alıcı” konulara değinen "Dene, Yanıl, 
Öğren!" kitapları çocuklara ve dolayısıyla 
tüm anne babalara hayatı kolaylaştırıyor.

Çocuklar duygularını 
keşfediyor!
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Ağacın Hafızası
Tina Vallès
Türkçeleştiren: Emrah İmre
Can Çocuk Yayınları, 280 sayfa

Ağacın Hafızası, yetişkinler için hayli travmatik olan Alzheimer hastalığını, bir 
dede ve torununun sıcacık ilişkisi çerçevesinde ele alıyor. Dede Joan ve torun 
Jan’ın arasındaki bağ, hepimizin hayatta sahip olmayı dileyeceğimiz bir hazine.

Çocuk ve gençlik edebiyatının en büyük sınavlarından 
biri ruhu zedelemeden, hakikate de ihanet etmeden 
hayatı anlatmaktır. Öyle ya bizzat kendilerinin yaşa-
dığı ya da tanık olduğu acıları, diğer genç insanlardan 
saklamak olmaz. Her şeyin hakkını vermek gibi bir 
görevi vardır yazarın. Bu durumda asıl soru, neyi anla-
tacağından da öte nasıl anlatacağındır. Tina Vallès’in 
Ağacın Hafızası (La Memoria de l’arbre) romanı, adeta 
bu soruya “İşte böyle anlatacaksın,” diye yanıt veriyor. 
Emrah İmre’nin Katalanca aslından çevirdiği, Can 
Çocuk Yayınlarından çıkan Ağacın Hafızası, yetiş-
kinler için hayli travmatik olan Alzheimer hastalığını, 
bir dede ve torununun sıcacık ilişkisi çerçevesinde ele 
alıyor. Dede Joan ve torun Jan’ın arasındaki bağ, hepi-
mizin hayatta sahip olmayı dileyeceğimiz bir hazine. 
Ve bu hazine, anıları çalıp götüren bir hastalık karşı-
sında eskisinden de görkemli bir şekilde parıldamayı 
başarıyor.
Tina Vallès, romanda son derece yalın bir dille sağlam 
bir edebiyat dünyası kurmayı başarmış. En uzunu iki 
sayfalık bol bölümlemeli kitap, çarpıcı diyaloglar ve 
Jan’ın iç sesi üzerinden soluk ala ala ilerlememize 
olanak tanıyor. Keza bir sandviç, bir ağaç, bir saat, bir 
isim, bir harf, bir sokak tabelası kendi varlığından öte 
çok katmanlı metaforlara dönüşüyor. 

İnsan hafızada yaşar

Yazan: Karin Karakaşlı
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KONUŞAN SESSİZLİK
İletişimin zorluğu ve mucizesi romanın ana konu-
larından biri. Jan, dedesi Joan ile anneannesi  
Caterina’nın, yaşadıkları Vilaverd köyünden 
ayrılarak Barselona’ya, kendi yanlarına taşınması-
nın bir zorunluluktan kaynaklandığını içgüdüsel 
olarak seziyor. Antenleri sonuna kadar açık bir 
çocuk olarak dedesindeki küçük değişiklikleri 
ve bunların ev hayatında yol açtığı dönüşümleri 
anında yakalıyor. Annesi ve anneannesi mutfakta 
fısıldaştıklarında ya da herkes bir anda sustuğun-
da, sessizliğin sesini ve anlamını çözüyor giderek. 
Biz okurlar da bu güzelim varlık eşliğinde kendi 
anılarımıza doğru yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü 
yazar romanında tam da hafızayı, kuşaktan uşağa 
devredilecek anıları merkeze alan ve okura kendi 
hikâyesini yazmasına izin veren çağrışımlı boş-
luklar yaratmış. Jan ve dedesi şehrin sokaklarında 
yürürken, aslında bir hayatın diğerine usulca ema-
net edildiğini hissediyoruz. “Başka soru sormadım. 
Başka cevap istemiyordum,” diyen Jan, gözümüzün 
önünde her şeyi herkesten önce kabullenen ve adı-
nı koyan olgun bir insana dönüşüyor.
VAKAR VE SAYGI
Ağacın Hafızası’nda melodram yok. Aksine Jan 
dedesine baktığında bir masal gibi hatırlanan dolu 
dolu yaşanmış hayatı görüyor. Saygının sevgiden 
kaynaklandığında bir anlamı olduğunu ve ne 
olursa olsun insana vakarını koruma hakkı tanın-
ması gerektiğini anlıyoruz. Bütün bunların büyük, 
didaktik cümleleri de yok kitapta. Jan, dedesinin 
hastalığının boyutlarını kavrayıp acı ve sevgiyle 
büyürken, küçük varlığını aşan koca anlayışıyla 
bize de yol gösteriyor adeta.
Kitabın en dokunaklı küçük hikâyeciklerinden biri 
dedenin, çocukluğunda kendisini odasının camına 
dalını uzatarak ateşli bir hastalıktan kurtardığına 
inandığı ve kesildiği için yasını tuttuğu salkımsö-
ğüdün macerası: “Dedemin söylediğine göre çotuk, 
hafızası açıkta kalan bir ağaçtır. Salkımsöğüdünün 
çotuğu, dedem güçlenip sokağa adım atabilecek ve 
güneşte oturup dinlenebilecek hale gelene dek mey-
dancığın ortasında onu beklemiş… Çotuğun üstüne 
oturmak, dedemin anlattığına göre, bir ağacın içine 
girmek gibiymiş, zaman adeta durur, insan ağacın 

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Kahramanların işlenişi 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği 

gördüğü her şeyi görür, hem kendi içine hem ağa-
cınınkine bakarmış. Salkımsöğüdün çotuğu on bir 
yaşındaki bir çocuk için bir tabureden farksızmış, ve 
ağacın gördüğü her şey meydancığın boyutlarına 
küçülmüş, dedem için öyle özel bir anmış ki altmış 
yıl sonra bile hâlâ gözünde canlanıyormuş. Şimdiy-
se onun adına ben yeniden yaşıyorum.”
ÇOCUK OLMANIN ÖNEMİ
1976’da Barselona’da doğan Tina Vallès, Barselona 
Üniversitesi’nde Katalan Filolojisi bölümünden 
mezun oldu. Yetişkinler için kaleme aldığı El 
parèntesi més llarg adlı kitabıyla 2013’te Mercè Ro-
doreda Ödülü’ne değer görüldü. Çocuklar için de 
pek çok eser yaratan Tina Vallès, Ağacın Hafızası 
ile 2017’de prestijli yayınevi Anagrama tarafından 
verilen Llibres Ödülü’nü aldı.
Anıların nasıl oluştuğu, korunduğu ve aktarıldığı-
na dair çağdaş bir masal lezzetindeki Ağacın Hafı-
zası, bir ağacın simgesinde dedesinin bütün haya-
tını kapsamayı öğrenen Jan’ı bizim için bir kılavuz 
kılıyor. Zamansız vedalaşmak zorunda kaldığımız 
sevdiklerimizi, anıları sahiplenerek ölümsüzleştir-
meyi öğreten roman, aynı zamanda çocuk olmanın 
ve öyle kalmanın önemini de anımsatıyor. Tam 
da babasının Jan’a dediği gibi: “Ne olursa olsun 
çocuk olmaktan vazgeçmene gerek yok. Ben hâlâ 
öyleyim, izin verildikçe.” Ya da annesinin evin ağır 
havasından kurtulması için Jan’ı arkadaşı Moisés’e 
yollarken “Kitap okumayacaksın, Jan. Oyun oyna 
ve kafanı dağıt” dediğinde Jan’ın hissettikleri gibi: 
“Bana öyle geldi ki annem de Moiséslere gitmek 
istiyordu, çocuk olmak, kitap okumamak, oyun oyna-
mak, kafayı dağıtmak… Dedemi görmemek.”
Hayattan hakkımız olan için izin almayı salık ve-
ren Ağacın Hafızası’ndan yaşımız kaç olursa olsun 
hepimizin öğreneceği bir şeyler var. Mutluluk ve 
hüznün, suskunluk ve mizahın iç içe geçtiği bu 
kitabı gençlerle birlikte okumaksa dede-torunun 
macerasına atılmak demek olacak. Bağlar kurmak 
isteyenler, bu fırsatı kaçırmasın. 

Ocak 2020 | 7 
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Bir fil sonsuz uykusuna yattığında, yakın aile üyeleri, günlerce yanında kalıp 
hortumlarıyla onu okşuyor. Bedenini otlarla, dallarla ve toprakla örtüyorlar. 
Yıllar geçtikten sonra da sevdiklerinin mezarını ziyaret etmeyi sürdürüyorlar. 

Günümüzden elli beş milyon yıl önce Kuzey Afrika’da boy göstermiş. Ama ne boy 
göstermek! Ayaktan baş üstüne neredeyse dört, kuyruktan alna yedi buçuk met-
re… Jenni Desmond, bu dev hayvanı anlatan Fil adlı eserini hem yazmış hem de 
resimlemiş. Yağmur Buğdaycı’nın Türkçeleştirdiği kitabı ODTÜ Yayıncılık ülkemiz 
çocuklarının beğenisine sunmuş. 
Desmond’un, çalışmasının amacını ortaya koyan giriş yazısından, şimdiye kadar 
fil familyasına giren üç yüzden fazla tür belirlendiğini öğreniyoruz. Günümüzde 
bu türlerden yalnızca ikisinin varlığını sürdürdüğü düşünülüyormuş: Afrika fili ve 
soyu tükenmekte olan Asya fili…
Üzerinde yaşadığımız gezegenin sadece bize tahsis edildiği inanç ve sorumsuzlu-
ğundan bu sevimli dev hayvanlar da paylarını alıyor. Palmiye yağı üretimi, tarımsal 
faaliyetler ya da yerleşim yeri açmak için doğal yaşam alanlarını ve göç yollarını 
yok ediyoruz. Dişleri için öldürüyor, bizi eğlendirsinler diye kafeslere hapsediyoruz. 

Desmond, türümüz adına bu itiraflarla başlayıp, tırnağından hor-
tumuna kadar ayrıntılı biçimde filleri anlatıyor; okuyanın aklından 
kolay kolay çıkmayacak, son derece ilginç bilgiler veriyor. Soyunu 
devam ettiren iki türü birbirleriyle karşılaştırıyor. Afrika filleri 
biraz daha büyük, Asya filleri ise çok daha tüylü. Afrika fillerinin 
kulakları yaşadıkları kıta, Asya fillerininkiler Hindistan haritasına 
benziyor. 
Kim demiş filler bale yapamazlar diye. Bu onlar için sıradan bir 
günlük faaliyet; ayak tabanlarını yere değdirmeden, her zaman 
parmak uçlarında yürüyorlar. Derileri kösele gibi kalın olmasına 
rağmen, sırtlarına konan bir sivri sineği bile hissedebiliyorlar. Her-
kes fillerin hafızalarının çok güçlü olduğunu bilir. Çöl gibi her yanı 
birbirine benzeyen coğrafyalarda bile, yıllar önce buldukları su ya 
da  yiyeceğin yerini yıllar sonra hatırlayabiliyorlar. 
Fillerin yorulan hortumlarını, bazen dişlerinin üzerinde dinlendir-
diklerini biliyor muydunuz? Peki ya o uzun dişlerinden yararla-

Parmak uçlarında yürüyen 
sevimli dev Yazan: Toprak Işıkba
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nırken kimisinin solak olduğunu kimisinin ise sağ 
dişini kullandığını? Karşınıza bir fil çıktığında hangi 
gruba girdiğini kolayca anlayabilirsiniz. Kullandığı 
diş aşınmıştır ve diğerinden daha küçüktür. 
Bazı Asya filleri, hortumlarının iki yanında uzanan 
dev dişlerden mahrumlar ama elbette ki yediklerini 
çiğnemelerini sağlayan azı dişlerine sahipler. Fillerin 
azı dişleri yaşamları boyunca altı defa yeniden 
çıkıyor. Bunun ardından kaybedilenler yenilenmiyor 
ve dişsiz filler altmış, yetmiş yaş arasında açlıktan 
ölüyor.
Filler hiç de uykucu hayvanlar değiller; günde iki 
saatle yetiniyorlar, hatta bazen hiç uyumuyorlar. 
Anaerkil sürüler hâlinde yaşıyorlar ve sürülerin dişi 
liderleri tehlikelere karşı tetikte olmak için hep uya-
nık duruyor. Son derece sosyal yaratıklar olan filler, 
uyku zamanı geldiğinde, küçükleri korumak için 
grubun ortasına alarak bir araya toplanıyorlar. Bir fil 
sonsuz uykusuna yattığında ise yakın aile üyeleri, 
günlerce yanında kalıp hortumlarıyla onu okşuyor. 
Bedenini otlarla, dallarla ve toprakla örtüyorlar. Yıl-
lar geçtikten sonra da sevdiklerinin mezarını ziyaret 
etmeyi sürdürüyorlar. 
Filler doğadaki “kilit taşı” türlerden biri… Bu, onların 
diğer bitki ve hayvanlar için yerleri doldurulamaya-
cak kadar önemli oldukları anlamına geliyor. Or-
manlarda ilerlerken önlerine çıkan ağaçları yanlara 
yatırarak kendilerine yol açıyorlar ve diğer bir sürü 
hayvan bu ağaçların yapraklarıyla besleniyor. Ağır 
bedenleri ile sulak alanları derinleştiriyorlar. Dışkı-
ları, birçok hayvana besin kaynağı olmakla kalmıyor, 
içindeki tohumlarla akasya ve başka bitkilerin yetiş-
mesini sağlıyor.
Bugünün çocukları, doğayı ve dünyayı insanlarla 
paylaşan canlıları daha iyi tanırlarsa belki gelecek 
kuşak biz ve bizden önceklilere göre daha sorumlu 
hareket eder. Güzel gezegenimizin hepimize yetece-
ğini görerek, filden karıncaya kadar tüm canlıların 
haklarına saygılı bir insanlığın ortaya çıkması herkes 
için iyi olacaktır. Bu amaca hizmet eden tüm çalış-
malar gibi Jenni Desmond’un kitabı da çok değerli. 

Dilin akıcılığı ve açıklığı  
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği  

Konunun işlenişi  
Çizimlerin İfade Gücü  

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Ajandam 2020 Dolu Dolu Etkinlik Defteri ile 
birlikte hedeflerini ve planlarını not edebilir, en 
sık kullandığın uygulamalarının ve şifrelerinin 

kaydını tutabilir, sana özel hazırlanmış 
sayfalarda kendini keşfedebilirsin.

Ajandam 2020 Dolu Dolu Etkinlik Defteri’nin 
içinde birbirinden eğlenceli birçok oyun ve 

etkinlik seni bekliyor.

2020 yılı dolu dolu geçecek!

Ailenizle birlikte gezip dolaşmak, birlikte 
eğlenmek ve bir sürü güzel anı biriktirmek 

istiyorsanız Aile Takvimi 2020 tam size göre! 
Bu takvimin içinde ailenizle birlikte bir yıl 

boyunca yapabileceğiniz toplam 48 eğlenceli 
etkinlik yer almaktadır. 

Mevsim ne olursa olsun ailenizle birlikte 
gezip dolaşacak, birlikte eğlenecek ve birlikte 
aylık takviminizi planlayacak ve bir sürü anı 

biriktireceksiniz.

Ajandam 2020
Dolu Dolu Etkinl ik Defteri

Ai le Takvimi 2020
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Taner, anlatı dilini kurarken çocuklara dolaysız seslenmeyi tercih ediyor. Özellikle 
yazı girişlerinde, zaman zaman onlarla sohbet ediyor.

Devekuşu Kabare’yi hatırlayan kaç kişi kaldık? Peki, henüz çok kanallı olmayan 
vakitler, televizyon ekranında “Keşanlı Ali Destanı”nı izleyip günlerce ortalıkta,
“Şamama kim, sen kimsin? 
Herkes haddini bilsin!”
diye dolaşanlar burada mı?
Eh, buradaysanız, lafı kimden açacağımı da iyi biliyorsunuz: Kültür ve sanat ta-
rihimizin en önemli isimlerinden biri, Haldun Taner! On parmağında on marifet 
derler ya, o hesap; öykücü, oyun yazarı, epik tiyatronun ve kabarenin ülkemizdeki 
kurucu ismi, akademisyen, köşe yazarı, senarist... Bunca üretken bir isim, elbette 
çocuklar için de eserler verdi. İşte Çocuklar İçin Mitoloji bunlardan bir derleme. 

Cem Kızıltuğ’un muhteşem resimleriyle süslediği, Yapı Kredi Ya-
yınlarının yayımladığı kitap, zamanında Milliyet Çocuk dergisinde 
tefrika edilmiş yazılardan oluşuyor.
Kitabın önsözü olarak girişe eklenen yazıda Haldun Taner, neden 
çocuklara mitoloji anlatmak istediğini açıklıyor. “Mitoloji bizi geç-
mişin zengin bir hayal dünyası ile bağlar, çoğu sanat ve edebiyat 
eserlerine esin kaynağı olan bir alanı yakınımıza getirir,” diyor 
büyük usta. Açık ki ona göre çoğu sanat ve edebiyat eserini mitolo-
jiye borçluyuz. Üstelik düşüncesinde yalnız da değil; çağdaşı yazar, 
çevirmen, biliminsanı Azra Erhat da Odysseia için yazdığı önsözde 
benzer bir tespitte bulunur: “Odysseia’nın kaleme alındığı İÖ VIII-
VI yüzyıllarında harita yoktu, coğrafya diye bir kavram da yoktu. 
Tuhaftır ki bu iki  kavramı da Homeros denilen o koca ozan yarattı; 
Batı şiirini ve yazınını da yarattığı gibi.” * 
MİTOLOJİ ALERJİSİ
Taner’in ve Erhat’ın bu tespitte ortaklaştığı ‘60’lı ‘70’li yıllar, yazık 
ki ülkemizde mitolojiye uzak durulan yıllar. Sadece uzak durmak da 

* Odysseia, Homeros, Türkçeleştiren: Azra Erhat - A. Kadir , Can Yayınları, s. 27

Dünden bugüne mitoloji...

Yazan: Safter Korkmaz
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değil, Haldun Taner’in yazdıklarından öğreniyoruz 
ki toplumumuzda mitoloji karşıtlığı ya da yazarın 
deyişiyle “mitolojiye alerji” söz konusu. Bunun köke-
ninde “dinsel taassup” olduğunu düşünüyor Taner, 
sebebini de örnekleriyle açıklıyor okura.
Üstelik sadece halkın değil edebiyatçılarımızın, sa-
natçılarımızın da mitolojiden uzak durduğundan, 
gereğince beslenmediğinden şikayetçi yazar. İşte bu 
karamsar tablo, onu çocuklara mitoloji anlatmaya 
yönlendirmiş. Ne de iyi olmuş!
Böylece onun kendine has küçük mizahi doku-
nuşlarıyla zenginleştirdiği, sade ve akıcı dilinden 
mitolojik anlatılar okuyabiliyoruz. Milliyet Çocuk 
dergisinin farklı sayılarında kısa masallar olarak 
yayımlanan bu yazılarda, Hellen mitolojisini temel 
alıyor Haldun Taner. Tüm bir mitolojiyi anlatmıyor 
elbette. Ana hatlarıyla Hellen mitolojisinin başlangı-
cından, kaynaklarından, uygarlığımıza kattıklarından 
söz açtıktan sonra; Zeus’tan Hades’e, Artemis’ten 
Hephaistos’a Olympos tanrılarını, Prometheus’u, 
Sisyphos’u tanıtıyor küçük okuruna yazdıklarıyla. İda 
Dağı’ndaki güzellik yarışmasından Troya savaşına, 
anlatının önemli bölümleriyle tanıştırıyor çocukları. 
Taner, anlatı dilini kurarken çocuklara dolaysız 
seslenmeyi tercih ediyor. Özellikle yazı girişlerinde, 
zaman zaman onlarla sohbet ediyor. Sorduğu sorular 
ve bu sorulara verdiği yanıtlar yoluyla okurun ilgi-
sini canlı tutmayı başarıyor. Gerçi yazılarına konu 
edineceği öyküleri seçerken gösterdiği özen, sürük-
leyiciliği baştan garantiliyor.
Haldun Taner’in -ve elbette Azra Erhat başta gelmek 
üzere başka bir kaç değerli ismin- o yıllarda attıkları 
tohumlar, günümüzde yeşermiş görünüyor. “Mitoloji 
alerji”sinden kurtulduk mu, tartışılır ama en azından 
mitolojik anlatıların konu edildiği eserlerin sayısın-
da artış olduğundan bahsedebiliriz. Özellikle Hellen 
mitolojisine dair, gerek yetişkinler için gerek çocuk-
lar için yayımlanmış pek çok eser var raflarda. An-
cak mitoloji sadece Hellen anlatılarıyla sınırlı değil 
elbette. Başka halkların başka uygarlıkların mitolojik 
anlatılarını da kültürel zenginliğimizin bir parçası 
hâline getirebildiğimiz günlerin özlemiyle...

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Konunun işlenişi 

Çizimlerin ifade gücü 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 
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Dünyanın yedi farklı ülkesinden 7-11 yaş aralığında, yedi farklı çocuğun günlük 
hayatlarını anlatan bu kitaptaki kahramanların her biri yazarın tanıdığı çocuklar. 
Kurgu kahraman değiller, gerçekler.

Batı’lı yayınevleri yıllar önce  çocuklara dünyanın kendilerinden ibaret olmadığı-
nı, yeryüzünde farklı ülkelerde yaşayan farklı kültürlere sahip milyarlarca insan 
olduğunu göstermenin gerekliliğini fark ettiler. “Dünya Barışı”na hizmet etmek 
amacıyla yayımlanan bu kurgu-dışı çocuk kitaplarında sayfalar boyunca ikonik 
binalarıyla ülkeler sıralanıyordu; Mısır’da Piramitler, Hindistan’da Tac Mahal, Pa-
ris’te Eyfel Kulesi... Bu kitapların yazarları, çocukların zihnine barış tohumlarını bu 
şekilde ekip toplumları birleştirebileceklerini varsaydılar. Oysa ki bu kitaplarda 
“diğer ülke insanı”nı tanıtmak için klişelerin ötesine geçemediler; Çinliler pirinç 
yer, Afrikalılar çıplak dans eder, Orta Doğulular deveye biner...  Bu “klişeleştirme 
tavrı”nın birleştirmeye değil, ötekileştirmeye hizmet ettiğinin farkına varmadan...  
Ve gün geldi, dünya İnternet’le tanıştı. Önce ansiklopedik bilgilere ulaşmak için 
İnternet’e başvurulur oldu. Kısa bir süre sonra sosyal medya gündemimize girdi 

ve böylece işin rengi iyice değişti; çocuklar İnternet’te bir takım 
yetişkinlerin kaleme aldığı bilgileri okumakla kalmayıp dünya-
nın dört bir yanındaki yaşıtlarıyla doğrudan iletişim kurmaya 
başladılar. Birbirlerinin paylaştığı fotoğraflara bakar, yüklediği 
videoları izler, aktardığı bilgilere kulak verir oldular. Ve böylece 
Çin’in kilometrelerce uzayan bir duvardan, Japonya’nın kimono 
giyen kadınlardan, İtalya’nın da makarnadan ibaret olmadığı-
nı öğrendiler. Her şeyden önce, zihinlerinde ülkeleri insanlarla 
bağdaştırmaya başladılar. Avustralya kangruyu, Alaska iglooyu, 
İngiltere çift katlı otobüsü değil, her biri sosyal medyada arkadaş 
olduğu bir başka çocuğu hatırlatır oldu.  Ve adını bile bilmedikleri 
ülkelerdeki çocukların da tıpkı kendileri gibi giyindiğini, benzer 
evlerde yaşadıklarını, aynı şekilde beslendiklerini gördüler. Daha 
ilginci bazı ülkelerde çok farklı kıyafetler giyseler de bambaşka 
mekânlarda yaşasalar da ve asla akıllarına gelmeyecek yiyecek-
lerle karınlarını doyursalar da birebir aynı esprilere güldüklerini, 
aynı müzikleri sevdiklerini ve yetişkinlerle ilişkilerinde aynı 
sorunları yaşadıklarını fark ettiler. Ötekileştirmeye karşı bundan 
daha güçlü bir ilaç olabilir mi? 

Ötekileştirmeye karşı...

Yazan: Tülin Kozikoğlu
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İşte Benim Bir Günüm,  binlerce iletişim ağının so-
nucu olarak ortaya çıkan bu güçlü ilacın süzülüp 
kırk dört sayfaya sığdırılmış hâli gibi. Dünyanın yedi 
farklı ülkesinden 7-11 yaş aralığında, yedi farklı ço-
cuğun günlük hayatlarını anlatan bu kitaptaki kah-
ramanların her biri yazarın tanıdığı çocuklar. Kurgu 
kahraman değiller, gerçekler. İtalya’dan Romeo, Ja-
ponya’dan Kei, Peru’dan Ribaldo, İran’dan Kian, Hin-
distan’dan Ananya, Rusya’dan Oleg ve Uganda’dan 
Daphine...  Önce dışarıdan evlerini görüyoruz bu ço-
cukların. Ardından evin içine girip ailelerini tanıyor, 
okula giderken ne giydiklerini öğreniyor, kahvaltı 
sofralarına bakıyoruz. Sonra her bir çocukla birlikte 
sokağa çıkıp okula gidiyoruz; onların her gün gittik-
leri yolu takip ederek. Okula ulaşınca öğretmenleriy-
le tanışıyor, hangi dersleri işlediklerini, kullandıkları 
alfabeyi görüyoruz. Öğle yemeklerinde onlara katılıp 
ardından birlikte oyun oynuyoruz. Okul çıkışı onlar-
la birlikte eve dönüp ailelerine hangi işlerde yardım 
ettiklerine şahit oluyoruz. Ve akşam yemeğinde ev-
lerine misafir olup yemek sonrası ne yaparak vakit 
geçirdiklerini dinliyoruz. Son olarak hangisinin nasıl 
bir yatakta uyuduğunu görüyoruz. 
Kitabın, kitaplığını bir anlığına unutursak kendimi-
zi elimizde telefon, yedi farklı ülkedeki yedi farklı 
arkadaşımızın Instagram hesaplarına göz atarken 
hayal etmemiz hiç de zor değil. Tam da sosyal med-
yada görmeye alışık olduğumuz türde günlük hayat 

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Konunun işlenişi 

Çizimlerin ifade gücü 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

detaylarıyla dolu bu 
kitap bizi o çocukla-
rın “gerçek” hayatının 
içine alarak “bu ço-
cuğu daha yakından 
tanımak, onunla arka-
daş olmak istiyorum” 
duygusunu oluştur-
mayı başarıyor. Kei ve 
arkadaşlarının okulda 
beyaz ev terlikleriyle 
dolaştıklarını ve sınıf-
larını temizlemekten 
sorumlu olduklarını 
öğreniyoruz. Oleg’in 
okulda Rusça ve İn-
gilizce’nin yanı sıra 
Başkurtça adı verilen 
bir Türk lehçesini 

öğrendiğini okuyoruz. Daphine’e “kedi gibi” anla-
mına gelen Abwooli takma adıyla seslendiklerini, 
Ribaldo’nun akşam yemeğinde pişmiş muz yediğini 
anlıyoruz. Ananya’nın kocaman bir yatakta kardeşi, 
annesi ve babasıyla birlikte uyuduğunu görüyoruz. 
Kian’ın okul üniformasında gömleğin ceketin içine 
dikili olduğunu, Romeo’nun akşamları babasıyla 
birlikte araba maketleri yaptığını okuyoruz. 
Mekânların, kıyafetlerin, yiyeceklerin, oyunların ve 
geleneklerin ince ince detaylarını aktarırken bazen 
nasıl aynı bazen de nasıl farklı olabildiğini çok etkili 
bir şekilde gösteriyor kitap bize. 
Kitabın sonunda yazar okurla vedalaşırken özel bir 
notla kitapta yazan bilgilerin o ülkedeki herkesi tem-
sil etmediğini, örneğin Ribaldo’nun futbolu sevmesi-
nin Peru’da yaşayan herkesin futbolu sevdiği anlamı-
na gelmediğini veya Japonya’da herkesin kahvaltıda 
balık yemek zorunda olmadığını belirtiyor. Böylece 
yedi ülkenin değil, yedi çocuğun kitabını yazdığını 
son bir kez hatırlatıyor. Aynı gezegene ait yedi ço-
cuğun kitabı... Ne kadar farklı yataklarda yatarlarsa 
yatsınlar, aynı yıldızlara bakarak uykuya dalan yedi 
çocuğun kitabı. 
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İyi bir okur okuyarak kendini dönüştürür. Ama hiçbir iyi okur doğrudan kendisini 
nasıl dönüştüreceğine yönelik talimatlar içeren bir kitabı okumaz.

Kocabaş ile ben birbirimizi hiç çabalamadan anlıyoruz. Çünkü sevgimiz; bir 
kelime veya hırlamayı, ricayı, kuyruk sallamayı, gözlerdeki ifadeyi bizim için 
anlaşılır kılıyor. Şimdilerde kullanım enflasyonundan anlam değerini hızla 
kaybeden “empati” değil ama bu. Sevginin dili ne de olsa sevenler için daima 
müşterektir. Bu müşterek dil sayesinde canımız sıkkın mı, oyun oynamak isti-
yor muyuz, keyfimiz yerinde mi hemen birbirimizin gözünden anlıyoruz. Böy-
lece yürüyüş yapmaya, oyun oynamaya, bahçede hiçbir şey yapmadan öylesine 

güneşlenmeye hep birlikte karar veriyoruz.
Kocabaş havlıyor. Havlamasının tonundan anlıyorum ki 
kapıda kargocu var. Kargocu emanetimizi teslim edip gidince 
Kocabaş da rahatlıyor. Önce kargoyu kokluyor, ardından beni 
izleyip beklemeye başlıyor. Kargodan Hanzade Servi’nin Öykü 
Dinleyen Ağaç isimli yeni hikâye kitabı çıkıyor. Kocabaş kitabı 
görünce beni bırakıp her zamanki yerinde güneşin altına 
telaşsızca uzanıyor. Benim anlayışlı kızım.
Açıp kitabı okumaya başlıyorum. İlk hikâyede Derin ile 
Sude’nin “empati”nin değerini anlamak için oynadıkları bir 
oyun anlatılıyor. Ama hikâyede hiçbir insani derinlik yok. 
Hikâyenin didaktik kaygıları, empatiye dair mesajı, her şeyin 
önüne geçmiş. Kendi kendime “Allah Allah,” diyorum ve 
kitaba devam ediyorum. Ama Kocabaş yattığı yerden keyfimin 
kaçtığını anlıyor. Empati ustası koca kızım benim.
İkinci hikâyeye başlıyorum. Sabır, hoşgörü, yardımseverlik ve 
iyilik kumkuması Mercan’ın hikâyesi bu. Hiç kızmıyor Mer-
can. Hiç küsmüyor da. Meselâ küçük kardeşi, öğretmeninin 
not vereceği günün öncesinde dönem boyu yaptığı on iki 
resme siyah keçeli kalemle “dobicik” yazıp yanına da yamuk 
bir yıldız kondurduğunda da öfkelenmiyor. Neticede kardeşi 
o “dobicik”le aferin, harika iş çıkarmışsın, bayıldım demek 

Hiç de “dobicik” değil

Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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istiyor. Ama kamu spotu tadındaki bu ikinci hikâyeyi 
de hiç “dobicik” bulamıyorum.
Üç, dört… Bütün hikâyeler birbirinin peşi sıra sorum-
luluk, sevgi, empati, dürüstlük üzerine didaktik mesaj 
bombalıyor. Ama bu didaktik bombardıman sırasın-
da bu hikâyeler maalesef bir hikâye anlatmıyor.
Beşinci hikâyenin kahramanı, Saygıdeğer Ahmet 
Amcasıyla parkta konuşurken şöyle düşünüyor: 
“Oysa daha çok kitap okumalı, daha çok hikâye 
anlatmalı, daha çok hikâye dinlemeliydik.” Artık 
dayanamıyorum ve kitabın kenarına, koyu harflerle 
şunu yazıyorum: Neden? Hele ki iki sayfa sonra, aynı 
çocuk, kendisine hikâye anlatan Saygıdeğer Ahmet 
Amcasına “Çocuklara ders vermek için uydurulmuş, 
biraz sıkıcı bir öğüt hikâyesine benziyor aslında,” 
derken.
Her iyi okurun bildiği gibi daha çok kitap okumak 
için kitap okunmaz. Kitaplar ilgimizi çektiği sürece, 
bizde merak uyandırdığı ölçüde okuma isteği ve ihti-
yacı uyandırır. Bir çocukta merak duygusu yaratama-
dığınız sürece istediğiniz kadar ona ders çalışmasını 
veya daha çok kitap okumasını söyleyin sonuç ala-
mazsınız. Bunlar hayatta ve muhataplarında karşılığı 
olmayan içi boş önermelerdir. Oysa iyi yazılmış, bir 
hikâyesi olan ve bu hikâyesiyle de çocuk okurunda 
merak uyandıran bir kitabı, meselâ Define Adası’nı 
veya Bunun Adı Findel’i isteseniz de o çocuk okurun 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Öykülerin özgünlüğü
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

elinden alamazsınız. İyi bir okur yahut başarılı bir 
öğrenci olmaya götüren yol daima meraktan geçer. 
Bu nedenle çocuklar merak etmedikleri sürece ders 
çalışmak veya kitap okumak istemeyecekleri gibi 
aksine telefon ve tabletteki oyunlarıyla daha fazla 
meşgul olacaklardır.
Çocuklara ders veren, yol gösteren, erdemler öğüt-
leyen kitaplar, asla ahlâki değerlerini heyecanlı bir 
maceranın derinliklerine saklamış kitaplarla boy 
ölçüşemez. Nitekim Servi’nin kendi kahramanı bile 
böyle bir hikâye için “sıkıcı” diyor. Bir yazarın asıl va-
zifesi sıkıcı olmayan iyi hikâyeler yazmaktır. Bunun 
için de öğretmek değil merak uyandırmak asıl hedef 
olmalıdır. Merak uyandıracak heyecanlı bir macera 
içinse insani çelişkileri ruhunda barındıran gerçek 
ve canlı kahramanlar gerekir. Yoksa “Bay Yanlış ve 
Doğru Ahmet” tipi karton ve yapay tipler sürekli bize 
doğru ve yanlışın ne olduğunu anlatırlar. 
İyi bir okur okuyarak kendini dönüştürür. Ama 
hiçbir iyi okur doğrudan kendisini nasıl dönüştüre-
ceğine yönelik talimatlar içeren bir kitabı okumaz. 
Her iyi okur bu dönüşümü bir maceranın, hikâyenin 
içinde kaybolurken farkında olmadan tecrübe eder. 
Bu nedenle de her iyi okur yazarından farkında olma-
dan dönüşme hakkına saygı duymasını talep eder. 
Yazarlar biz okurlarına bu kadarını da çok görmeme-
liler. Bize iyi bir hikâye verin ve gerisini biz okurlara 
bırakın lütfen.
Kitabı okumayı bitiriyorum. Kitaptan aklımda kalan-
sa Berk Öztürk’ün az sayıdaki resimlerinin güzelliği. 
Hikâyelerin başına çizdiği desenler gerçekten çok 
şık ve başarılı.
Kocabaş artık işim bittiğine göre oynayabileceğimi-
zi yahut sokakta gezebileceğimizi ima ediyor. Ona 
bakıyor ve bir kez daha sevginin gücüne hayran 
kalıyorum. Kocabaş o an ne gerekiyorsa onu yapıyor. 
Bunun için bir başkasının ona neyin doğru neyin 
yanlış olduğunu söylemesine ihtiyacı yok. O ve ben, 
birbirimize olan sevgimizle zaten farkında olmadan 
dönüşüyoruz. Bütün sevgililer ve dostlar gibi…  
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Okulun En Tuhaf Kızı, tasvirleriyle de dikkat çeken bir roman. Giysiler, yiyecekler, 
mekânlar anlatının ya doğrudan birer nesnesi ya da atmosferin vazgeçilmezleri.

Özellikle okumaya yeni baş-
lamış çocuklar için yazdığı 
hikâyelerle tanınan Zeynep Al-
paslan, bu kez ilkgençliğe adım 
atan okurların seveceği; yoğun 
duyguların, kimlik arayışının ve 
müziğin eşlik ettiği bir romanla 
karşımızda. Bu, yalnızca kitaba 
adını veren, okulun en “tuhaf” 
kızı Çimen’in değil, aynı zaman-
da Yağmur’un ve iki kız arasın-
daki fantastik dostluğun öyküsü.
Yağmur, çetin bir hastalıkla 
mücadele ediyor. On iki yaşında 
ve her şeyden önce, olduğundan 
daha özgür olmaya ihtiyacı var. 

İstediği zaman 
sinemaya git-
meye. Yeniden 
okula başla-
maya. Canı 
acımadan aya-
ğa kalkmaya. 
Hayaletlerden, 
bir gün onlar-
dan biri olma 
düşüncesiyle 
korkmamaya. 
Çilekli dondur-
maya. Hasta 
olmamaya. İyi-
leşmeye… En 
azından mutlu 
olmak için bu 
kadar çok şeye 

Dostluk köprüsüyle birleşen iki zaman

Yazan: Mehmet Erkurt
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ihtiyaç duymamaya. Hatta bir gün Bob Dylan’la ta-
nışmaya… Neden olmasın? Yaşadığı yer Çobanyıldızı 
Kasabası olsa da mevsim sonbahar, yıl henüz 1962. 
Çimen mutlu değil. Ne kuru yapraklar gülümsetiyor 
onu ne çok sevdiği tarçınlı çay ne yumuşacık kazaklar 
ne de çizgili çoraplar. Yazdığı bir öykü var, kimseye 
okutmadığı. Ve gitgide uzaklaştığını hissettiği bir 
annesi. Bir kasaba ki taşındıkları, evlerinden kilomet-
relerce uzakta. Hemen her gece rüzgârlı ve soğuk, kas-
vetle dolduruyor Çimen’in içini. Yalnızlıkla… Neyse 
ki yazı var. Yazmak ve yazdığı bir metnin bir gün 
yayımlanacağı hayali. Ancak kısa süre önce kaybet-
tiği babasının boşluğu hâlâ dolduruyor içini. Annesi 
geçmişe direnir ve yenilerken her şeyi, o tutunabilse 
bir şeylerin kalıcılığına… Neden olmasın? Çobanyıldı-
zı Kasabası üşütse de sonbaharda, yıl 2010’lar ve Bob 
Dylan hayatta.
Suyun ve yeşilin kavuştuğu yerde hayat ve umut kaçı-
nılmaz. Uğurlu tanışmaların ve yoldaşlıkların olduğu 
yerde de öyle… Yağmur ile Çimen’i bekleyen uğur ise 
Zeynep Alpaslan’ın zamanı, mekânı ve rastgelişleri 
sağlam bir kurgu dahilinde buluşturduğu bu sevgi 
dolu öykünün sayfalarında.
Roman, aynı mekânda aynı mevsimde ancak farklı 
zamanlarda yaşayan iki çocuğun bir şekilde birbir-
lerini tanımaları, anlamaları ve aksamış hayatlarını 
sağaltmaları üzerine kurgulanıyor. Okuru şaşırtacak 
bir sona doğru evrilen bu birliktelik, kimseyle payla-
şılamayacak derinlikte bir dostlukla yaşıyor, büyüyor. 
Tıpkı Yağmur ve Çimen’in büyümesi gibi.
“Büyümek ne kadar da tuhaf bir şeydi! Çok zaman 
alıyordu, çok yavaş oluyordu, ama sonra… pat! Birden-
bire, bir gecede büyüyüveriyordunuz,” derken Çimen, 
küçükken toplanan ilgi ve takdirin büyümeyle azal-
masına, yetişkinlerin gösterdiği hoşgörünün zamanla 
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tenkit ve beklentilere dönüşmesine isyan ediyor. Ve 
kızıyor: “Yetişkinlerin, çocukları büyümenin zararları-
na karşı önceden uyarması gerekirdi! Ve onlardan sırf 
on iki yaşına bastılar diye olgun olmalarını bekleme-
meliydiler!” İlkgençlik ve ergenlik, tam da bu acının 
yaşandığı bir araf, bir çifte aidiyet ya da aidiyetsizlik 
hâli. Elbette büyümeye eşlik eden kimlik arayışının 
kaçınılmaz ikiliklerinden “normallik ve kabul ediliş” 
ile “farklılık ve dışlanmak” da romanın ana eksenine 
eşlik ediyor.
“Görmeyi bilen gözler ve sevgiye açık kalpler için 
asla sıkıcı yerler değildir küçük kasabalar,” yaklaşımı, 
romanın geneline hâkim. Zeynep Alpaslan, sihrini 
belki de hiç kaybetmeyecek o “bilinmedik bir kasa-
ba”nın büyüsünü romanına taşımış. Okurlar olarak, 
karakterlerin hislerinden azade, kendimizi o kasa-
bayı sevmekten alamıyoruz. Yeşim Armutak’ın, Aslı 
Tohumcu’nun romanlarında, Vampir Avcısı Buffy’nin 
Sunnydale’inde, Gilmore Girls’ün Stars Hollow’unda 
ve pek çok benzer kurguda gördüğümüz o kasabalar. 
Büyük şehrin hayhuyundan uzak, hareketi ve dertleri 
görece kontrol edilebilir, huzurlu ama canlı; kültürel 
mekânları, kafeleri, okulları ve hobi mekânlarıyla ken-
dine yeten, kentten bıkmışların kendini taşımaktan 
keyif duyacağı hayali ve insani yaşam alanları. Kapi-
talizmin vahşi kurallarının yok olmasa da küçüldüğü, 
tadına doyulmaz bir dekor.
Okulun En Tuhaf Kızı, tasvirleriyle de dikkat çeken 
bir roman. Giysiler, yiyecekler, mekânlar anlatının ya 
doğrudan birer nesnesi ya da atmosferin vazgeçilmez-
leri. Çocuk edebiyatında sık sık karşılaştığımız fikrin, 
özün, ana olayın ya da meselenin ötesine geçememe 
lezzetsizliğinden ne mutlu ki uzağız. Ortama, atmos-
fere, insan ve mekân çeşitliliğine hak ettiği önemi 
vermiş Zeynep Alpaslan. Belki bazı anların daha 
uzun tutulabileceğini, böylece o anların gizemine bir 
miktar daha görkem katmanın mümkün olabileceği-
ni düşündüm okurken. Kızların ilk karşılaştıkları an 
gibi. Ya da açıklayıcı yaklaşımın yer yer düşürülüp, 
gücün tamamen tasvire bırakıldığını… Yine de kapağı 
kapadığımda, romanın bende uyandırdığı hislere eşlik 
eden o güçlü, dostane temas ve tatlı tarçın kokusu, bu 
olası önerilerimi kuşkusuz tali kılıyor.

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

Hem okuyup hem dinleyebileceğiniz, 
şarkılı bir masal!

Masal anlatıcısı Judith Malika 
Liberman ilk kez çocuklar için yazdı, 

Zeynep Özatalay resimledi. 
Dünya masallarını yeniden yorumlayan 
Liberman, “Şarkılı Masallar” serisinin 
ilk kitabında okurlarına hayal kurmak, 
yaratıcılık, kendini ifade etmek ve ileri 
dönüşüm üzerine rengârenk bir masal 

anlatıyor. Üstelik bu çok katmanlı 
masal, ritmik şarkılarla da zenginleşiyor.

ve4

/Şarkılı Masallar/Şarkılı Masallar/Şarkılı Masallar



Keyfi gıcırdatmak, sıkıntıyı azaltmak ve efkâr da-
ğıtmak oldukça insani eylemler aslında. Ama eyle-
min başına kral çarpanını koyunca denge bozulu-
yor, ahalinin huzuru kaçıyor. Yasanın zırhını giyen 
değme saçmalık, makul olanın yerini alıyor. 
“Çocuklar karanlıktan korkabilir,” diyor kitap, 
buradaki çocuğun tek kusuru korkusu değil, her 
şeyi yapma şımarıklığı bahşeden prensliği. “Ben 
büyüyünce kral olup karanlığı yasaklayacağım,” 
diyen bir çocukla karşılaştığınızı düşünün, herkesi 
bunun için seferber ettiğini, bilgi çarpıtma araçla-
rıyla ışığın karanlık yanını gizlediğini... 
Emily Haworth-Booth’un siyasal yergisi yerli ye-

rinde, Ege’deki 
komşumuzdan 
çıkan kitapların 
esintisini taşıyor. 
Plan, program, 
propaganda 
dizisi sonunda 
karanlık karşıtlı-
ğı medeniyetin 
başat fikri olu-
veriyor. Dene-
tim, baskı, ceza 
tehditleriyle de 
düzenin sürmesi 
garanti altına 
alınıyor.  
Çizimler çarpıcı 
bir başlangıç ve 
çarpıcı bir son 

arasında bant karikatürlerin estetik dilini, biçimsel 
özelliklerini yansıtıyor. İlk sayfada karanlığın için-
den azar azar sızan ışık, loşluğun güzelliğiyle, gölge 
oyunlarını birbirine bağlıyor. Sondaki havai fişek 
patlaması ise zifiri zeminin üstündeki renk lekeleriy-
le düzensiz bir enerjiye okuru ortak ediyor. Renksiz 
kitle, dayanışma sonrasında renklerine -zihinlerine, 
iradelerine- kavuşuyor.
Resimli kitaplarda, kitaba etki eden yazıların hep-
sinin çevrilmesi gerekir. Burada editörler karanlığı 
kucaklayıp yazıları olduğu gibi aktarmış ve metni 
yer yer kötürüm bırakmışlar. 
Kraldan tebaaya aktarılan yanlış bilinçle başlayan 
kitap, vatandaşın eylemlerinin kralı “doğru” bakma-
ya zorlamasıyla sanki güzel bir yere evriliyor. Sanki 
diyorum çünkü siyasal başarısı ortada olan kitabın, 
kozmik fenomenleri, ışık-karanlık gibi büyük mesele-
leri değerlendirme biçimi tatmin etmiyor. Karanlığa, 
kendilerine hayrı olmayan fişek satıcıları mı kıymet 
biçecek? Hasbelkader, fişekler kralın gözüne girme-
se yasaklar kalkacak mı? 
Berlin duvarının yanlış anlama sonucu oluşan dal-
gayla yıkıldığını okumuştum vaktiyle. Hazır dayanış-
ma başlamışken, kralın keyfine turp sıkılamaz mıydı? 
Bıraksaydık korksaydı karanlığından, biz güneşi taşı-
saydık gittiğimiz her yere.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Grafik Tasarım 

Karanlığı Yasaklayan Kral
Emily Haworth-Booth

Türkçeleştiren: A. Bahadır Ahıska
NotaBene Yayınları, 32 sayfa

Karanlık kralın sınırsız yetkisi
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Yazan: Adnan Saracoğlu

“Ben büyüyünce kral olup karanlığı yasaklayacağım,” diyen bir çocukla 
karşılaştığınızı düşünün, herkesi bunun için seferber ettiğini, bilgi çarpıtma 
araçlarıyla ışığın karanlık yanını gizlediğini... 
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John Yeoman’ın 
yazdığı 
Quentin Blake’in 
çizdiği 

raflarda!

Farelerle baş edemeyen huysuz değirmencinin 
 sorunu çözmek için aldığı kedi, 
fare yakalayabildi mi dersiniz?
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Anne ve babasının gençlik hâlleriyle arkadaşlık etmek, çok eski 
bir zaman diliminde henüz icat edilmeyen bir müziği icra edip 
insanları coşturmak, epey uzak bir gelecekte uçan arabalara 
binmek, bir Western kasabasında şerifle birlikte haydutlar 
çetesinin peşine düşmek gibi fikirler kimi baştan çıkarmaz ki? 

Özellikle çocukluğu 1980’lerde geçenler, “Geleceğe Dönüş” ve devam filmlerinin 
etkisiyle zamanda yolculuk fikriyle epeyce meşgul olmuşlardır. Filmde, çılgın 
bilimadamı Doktor Brown’ın icat ettiği, zamanda yolculuk eden araba sayesinde 

annesiyle babasının gençlik yıllarına gidip kendini yok olmaktan 
kurtarmak zorunda kalan Marty’nin hikâyesini izlemiştik. Anne 
ve babasının gençlik hâlleriyle arkadaşlık etmek, çok eski bir za-
man diliminde henüz icat edilmeyen bir müziği icra edip insanla-
rı coşturmak, epey uzak bir gelecekte uçan arabalara binmek, bir 
Western kasabasında şerifle birlikte haydutlar çetesinin peşine 
düşmek gibi fikirler kimi baştan çıkarmaz ki? En kadim çocuk 
masalları bile “ben nenemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken...” 
ile başlamıyor mu? H. G. Wells’in Zaman Makinesi romanından, 
günümüz popüler dizilerinden Alman yapımı “Dark”a kadar 
sayısız kurmaca eserde karşımıza çıkan zamanda yolculuk fikrini 
düşününce, Einstein’ın kuyuya izafiyet teorisi taşını atmasından 
bu yana, insanoğlunu ölümsüzlüğü elde etmek kadar heyecan-
landıran başka bir fantezi olmamıştır desek, yeridir. Quantum 
fiziğinden zaman kırılmalarına, kara delikten paralel evrene türlü 
teorilerle çerçevelendirilmeye devam eden bu mesele, kuşkusuz 
hâlâ hayalleri süslemeye devam ediyor ve etki alanına yediden 
yetmişi çekiyor. 
Çocuklar için yazılan kitaplarda bu temanın işlenmesine sıklıkla 
rastlıyoruz. Nitekim En Yeşiller Kulübü, Kayıp Şehrin Anahtarı, 
Frankenstein’ın İzinde gibi kitaplarıyla tanıdığımız Nehir Yarar’ın 

Zamanda yolculuğun kime 
ne faydası olmuş? Yazan: Nilay Kaya
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son kitabı Esrarengiz Saat 
de zaman yolculuğunu 
konu ediniyor. Hikâyemi-
zin kahramanı Ayaz, ba-
baları uzun bir dünya seya-
hatine çıkmaya karar verip 
gittikten sonra, iki küçük 
kardeşi ve annesiyle şehir 
değiştirip, büyükannesi ve 
büyükbabasıyla aynı apart-
manda yaşamaya başlıyor. 
Bir gün, büyükannesi 
ve büyükbabasının eski 
eşyalarıyla dolu kolilerinin 
içinden, ne işe yaradığını 
bir müddet çözemeyeceği, 
tuhaf bir kilidi olan bir 
kum saati buluyor. Çok 
geçmeden, Ayaz’ın bozu-
lan düzenini, hepten de-
ğiştirecek olan bu saat, her 
zaman inanılmayacak hikâyeler anlatan büyükbaba-
sının geçmişinin ve önsezi yeteneğinin de gizemini 
çözmeye yarıyor. Bu saati, emekli bir deniz subayı 
olan büyükbabaya, yıllar önce Afrika ülkelerinden 
birinde, yaşlı bir adamın verdiğini ve büyükbabanın 
yüzlerce kez zamanda yolculuk ettiğini öğreniyoruz. 
Afrikalı yaşlı adamın büyükbabaya neden böyle bir 
saat verdiğini hiçbir zaman öğrenemiyoruz ama bü-
yükbaba, saatin yapabileceklerini Ayaz’a açıklarken 
onun hep geçmişe gidip gerek kendi hayatında ge-
rekse tarihin büyük olaylarında değişiklikler yapma 
girişimlerinde bulunduğunu görüyoruz. Büyükbaba-
nın, en nihayetinde bu zaman oyuncağını tavanarası-
nın tozlu eşyaları arasına atmasından da anlaşılacağı 
üzere, esrarengiz saat zamanda “düzeltmeler” yapma 
konusunda pek de bir işe yaramadığı gibi, bir süre 
eğlence sağladıktan sonra kaosa da neden oluyor. 
Keşke zamanda yolculuğun eğlencesini biraz daha 
çok yaşamak için büyükbabanın uzak geleceğe git-
tiği hikâyeler de dinleyebilseydik... Ayaz da büyük-
babasının izinden giderek bu zaman aracını, sadece 
geçmişe gidip “düzeltmeler” yapmak amacıyla kul-
lanıyor. Kendi seyahat özleminin yanı sıra özellikle 
babasının gidişinin hayatında yol açtığı sıkıntıları 
çözmek için saati kullandığında ise görüp göreceği, 
arzu ettiği düzeltmeleri ne olursa olsun yapamaya-

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

cağı oluyor. Sonrasında, 
daha az iddialı ve ger-
çekleşmesi için zaman 
yolculuğunun aslında 
çok da zorunlu olmadığı 
başka bir arzusunu yerine 
getirmek için esrarengiz 
saati kullanıyor. O zaman 
da yine hayal ettiği ya 
da umduğu sonuçlarla 
karşılaşamayacağını 
görüyor. Hayallerini 
süsleyen doğanın koy-
nundaki tatil, onu bir türlü 
kampa göndermeye ikna 
olmayıp kendisi de kampa 
çıkıp gelen büyükannenin 
uyarılarını haklı çıkarır 
bir şekilde, küçük çaplı bir 
kâbusa dönüşüyor. Kendi 
çadırını ve kamp düze-

nini kuran büyükanne Ayaz’a, arkadaşı Kuzey’e 
ve Kuzey’in babasına adeta “kamp öyle kurulmaz, 
böyle kurulur” diyerek ders veriyor ve büyüklerin 
“sonsuz haklılığını” kanıtlıyor. Bu kamp macerasın-
da, ona doğanın güzelliğini beyhude göstermeye 
çalışan ailesine, sosyal medyadan ve AVM’lerden 
uzak kaldığı için bitmeyen sitemler eden Cemre’yle 
de tanışıyoruz. Maalesef kitabın sonunda yer alan 
bu kamp sahneleri, hem büyükanne hem de Cemre 
ve ailesi arasındaki çatışma üzerinden didaktik bir 
ton aldığı gibi, hikâyenin en can alıcı unsuru olması 
gereken zamanda yolculuk ve saat teması kaybolup 
gidiyor; hem olay örgüsü için işlevselliğini hem 
de dramatik büyüsünü yitiriyor. Kitabın başında-
ki alıntıda yer alan “ne geçmiş, ne gelecek, ândır 
kıymetli olan” fikri, daha ziyade Ayaz’ın yolculukları 
sonunda öğrenmesi “gereken” bir gerçek gibi sunu-
luyor. Kitabın sonunda, inanılmayacak yolculuklar 
yapan ve hikâyeler anlatan büyükbabanın değil, 
maddiyatçı ve her şeyi bilen büyükannenin sesi 
yankılanıyor. 
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“Okul kitaplarına girmez benim şiirlerim.”

İlk edebiyat ödülünü ilkokul ikinci sınıftayken alan; “yayın hayatına” ilkokul 
üçüncü sınıfta arkadaşıyla birlikte çıkardığı dergiyle atılan; daha o yaşta, boyu 
kadar büyük bir sandığı roman ve öykü kitaplarıyla tepeleme doldurduğu 
söylenen Cemal Süreya’nın dil ve edebiyatla gönül bağı, sanki gözünü açtığı o 

ilk anda kuruluvermiş. Sözcüklerin sesi ve kıvraklığı, epey 
erken yaşlarında anlamlı işaretlerini vermeye başlamış. 
Cemal Süreya’ya edebiyat yaşamının ilk ödülünü getiren, 
bir tek sözcük olmuş: Canciğer. Bir kaplumbağa ile tavşanın 
arkadaşlığını anlattıkları ödev metinlerinde, diğer tüm 
çocuklardan farklı olarak, bu arkadaşlığın canciğer bir 
arkadaşlık olduğunu yazınca şair, ödülü de almış! Böyle 
yaparak sadece ödülü kazanmamış, tüm sınıfa da bir sözcük 
armağan etmiş –canciğer. Artık ne olsa, ne sorulsa cevabında 
canciğer geçer olmuş. Şairin, okurlarına hediye ettiği belki 
de ilk sözcük.
İkinci Yeni şiirinin önde gelen isimlerinden Cemal Süreya, 
yayımlandığında büyük yankı uyandıran, İkinci Yeni şiirinin 
de en çok konuşulan kitabı olan Üvercinka ile çıkıyor, Berk’in 
karşısına ilk kez. Berk, Erol Büyükmeriç’in yazıp Zeynep 
Özatalay’ın resimlediği Cemal Süreya ve Çocuk kitabının 
kahramanı. Ev ödevini hazırlamak üzere Kadıköy Mühürdar 
Caddesi üzerindeki kitabevlerini ve sahafları dolaşan 
çocuk, dükkânın birinde kanlı canlı Cemal Süreya ve sahaf 
tezgâhına düşmüş, fiyatı da epey artmış Üvercinka kitabının 
ilk baskısıyla karşılaşır. Ne kitabı ne de şairini tanır. Ancak 
kitabın adı ve kapak tasarımı da sıcak bakışlı şair de ilgisini 

Hep çocuklarla,  
yine çocuklarla:  
Cemal Süreya

Yazan: Sema Aslan
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çeker. 1958 yılında 
Yeditepe Yayınları 
tarafından yayımlanan, 
kapak tasarımı ressam 
ve grafik tasarımcısı 
Sait Maden’e ait olan 
bu kitap, adıyla, sadece 
Berk tarafından değil; 
zamanında tüm edebiyat 
dünyasınca merakla 
karşılanır. Ne demek 
üvercinka? Cemal Süreya 
ve Çocuk kitabının 
sonundaki kısa Cemal 
Süreya biyografisinde 
sözcüğün güvercin 
kadın anlamına geldiği, 
sözcüğün kısaltılarak 
elde edildiği aktarılıyor. 
Berk, Cemal Süreya ile 
aynı havayı solumuş 
olmasının yanı sıra, onu “Afrika” şiiri, Üvercinka 
kitabı ve çeviri çocuk kitaplarıyla da tanıma fırsatı 
yakalar. Afrika’yla ilgili hazırlayacağı ödevde, çok 
ilginç bir “kaynak” bulan; şairin ağzından “Afrika” 
şiirini dinleyen Berk, sorar: “Yani bu benim ödevime 
katkı mı oluyor şimdi?” Süreya’nın yanıtı anlamlı: 
“Bilmem, öğretmeninin anlayışına bağlı. En azından 
sınıfta bu şiirimi okuyabilirsin.” Yanıtın ikinci 
cümlesi ayrıca anlamlı. Berk daha birkaç sayfa 
önce şairi tanımadığını söylerken, ders kitaplarında 
kendisine hiç rastlamadığı bilgisini referans olarak 
göstermiştir: “Hayret, hiç okumadım bugüne dek bir 
şiirinizi. Türkçe kitabında da yoksunuz.” Şairin yanıtı 
elbette şiirinden gelir: “Okul kitaplarına girmez 
benim şiirlerim.” 
Kısacık bir tanışma anını, şiir okumaya, hatta şiir 
çözümlemesi yapmaya fırsat bilen Berk ve Cemal 
Süreya’nın “Afrika” üzerine konuşmaları, kitabın 
önemli sahnelerinden birini oluşturuyor. Şiir nasıl 
okunur, nasıl anlatılır, imge nedir, şiirde nasıl 
yol alınırı sade, anlaşılır bir dille aktarmış Erol 
Büyükmeriç. Bir de küçük pencere açmış; damıtılmış 
olanın zengin kaynağına taşımış okurunu; “Neden?” 
sorusunu şairin ağzıyla “Dil güzellemesi olsun, 
sözcüklerin çağrışım gücünü ortaya çıkarsın, diye 
söyledim, işte! Yine de daha birkaç neden söylenebilir 

Dilin açıklığı ve akıcılığı  
Çizimlerin ifade gücü 

Öykünün özgünlüğü 
Grafik tasarım 

bu benzetme için,” 
diye yanıtlarken hem 
dil güzellemesinden, 
çağrışımdan söz etmiş 
hem de görünmeyenin 
nasıl açığa 
çıkarılabileceğinden 
ya da nerede 
saklandığından. 
Cemal Süreya ve 
Çocuk kitabı, şairin 
kılık kıyafetinden; 
gündelik hâlinden/
üslubundan; çok bilinen 
şiirlerinden, çeviri 
çocuk kitaplarından; 
bir dönem Gençlik 
Kitabevi’nde sürdürdüğü 
ve daha sonra 
kitaplaşan “Cumartesi 
Söyleşileri”nden, 

dönemin dergilerinden; Süreyya’nın, teki bir 
bahisle kaybedilen “y” harfinden; Aritmetik İyi 
Kuşlar Pekiyi’den; oğlu Memo’dan -Memo’ya olan 
tutkusundan söz ediyor. Gerçek mekânlarda ve 
şairin ölümünden birkaç ay önce geçtiği belirtilen 
bu kurmaca öyküde, yazarının dili, çocuk okur için 
belli noktalarda bazı “yenilikler” içeriyor olabilir. 
“Us” diyor mesela yazar; “ayırdındayım” diyor… 
Birkaç yerde “humor” sözcüğünü kullanıyor -şairin 
şiirindeki “humor”dur bu. 
Bir çocuk karakterin gözünden, şiire ve şaire 
bakışı yansıtırken, şairin yapıtlarına ve yaşamına 
ilişkin önemli detayları, üstelik kısa denilebilecek 
bir metinde aktarmış yazar. Bir kitaptan diğerine 
nasıl sıçranır, kitaplar kitaplara şiirler şiirlere nasıl 
bulaştırır insanı, Cemal Süreya ve Çocuk, iyi bir 
örnek. 
 
* Bu yazıdaki biyografik detaylar için bana kaynaklık eden Cemal 
Süreya / Şairin Hayatı Şiire Dahil kitabı, 2008’de Can Yayınları 
tarafından yayımlandı.
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Büyükler küçüklere sahip çıkmalı. İşte bu kadar.

İstismara ya da aile içi şiddete uğrayan bir çocuk hakkında ne yazabilirsiniz? 
İstismar ve şiddet sözcükleriyle çocuk sözcüğünü aynı cümle içinde kullanmak 
bile yeterince zor değil mi? Oysa her gün bunların onlarcasını duyuyoruz haber-
lerde. Sosyal medya her gün yeni bir olayla sarsılıyor. İçinde çocukların geçtiği 
paragraflar okuyoruz haberlerde.
Ülkemizde çocukların aile içinde şiddete büyük oranda tanıklık ettiği tespit edil-
miş. Çocuklar aile fertleri arasındaki fiziksel şiddetin %67,1’ine; ebeveyne yönelik 
fiziksel şiddetin ise %69,9’una tanık oluyormuş. Çocukların yaşı büyüdükçe bu 
tanıklık da artmaktaymış. Bu veriler, 2014 yılında Türkiye’de yapılmış 0-8 yaş 
arası çocuklara yönelik aile içi şiddet ile ilgili bir araştırmadan.* Aradan geçen 
yıllarda oranlar ne ölçüde değişti, kim bilir?
Beden yaraları iyileşir; peki ya kalpteki, ruhtaki yaraların tedavisi ne? Bu sorunun 
yanıtı kısa olmayacaktır elbette ve ben bu sorunun net yanıtına sahip değilim ne 
yazık ki. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Neyse ki çocuk kitapları var.
Çünkü çocuk kitaplarında her şeyi ama her şeyi söyleyebilirsiniz. Sadece sevimli 
kahramanların gülümseten öykülerini değil, aile içi şiddet gibi gri bulutlarla 
sarmalanmış konuları da anlatabilirsiniz. Tabii konuyu çocuğun göz hizasından 
aktarabilmek koşuluyla. İşte Stina Wirsén Küçük ile bunu başarıyor. 
Küçük, Biri ve Diğeri adlı iki büyüğün çocuğudur. Küçük, herkesin neşeli olması-
nı ister; evde huzur ister, kavga değil. Zaten hangi çocuk bunu ister ki?
Küçük anaokulunda mutludur. Orada diğer küçüklerle olmak, öğretmeninin 

zaman zaman onun kulağını okşaması hoşuna gider. kavga 
yoktur. Ancak ne yazık ki  anaokuldaki neşe eve uğramaz. 
Diğeri Küçük’e, Biri Diğeri’ne bağırır. Bu sefer kavga büyük-
tür. Küçük’ün masanın altına saklanması işleri değiştirmez. 
Biri evi terk eder; Diğeri ise depresyona girer. Onu teselli 
etmek isteyen Küçük’ü iter. Peki Küçük’ü kim teselli edecek?
Neyse ki konuşabileceği biri olan komşuları Başkabiri ve 
neyse ki ertesi gün anaokuluna gittiğinde olanları anlatabi-
leceği öğretmeni oradadır.

*  http://www.ailecocuksiddet.info/RAPOR.pdf 

Küçük’ü kim  
teselli edecek?

Yazan: 
Banu Aksoy
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Öğretmeni dinliyor.
Her şeyi öğreniyor.
Küçük’e:
Sen küçüksün, diyor.
Sen güzelsin.
Seni kimse korkutmamalı.
Seni hiç kimse itip kakmamalı.
Bunlar olmaz. Büyükler küçüklere sahip çıkmalı.
Böylece Küçük’ün kavgasız, neşeli günler istediğini 
herkes öğrenir. 
Stina Wirsén kitabın başında yer alan kısa sunuş 
yazısında şöyle diyor:
Hiç bir yetişkin küçükleri korkutmamalı, şiddete baş-
vurmamalı. Biz bu kitabı, evlerinde korkuyla yaşayan 
çocuklara yardım olur umuduyla yazıp çizdik. Büyük-
lere de küçüklere karşı sorumluluklarını hatırlatmak 
için.
Aile içi şiddet gibi sert bir konuyu, gerçekleri tüm 
sertliğiyle yüzünüze çarpmadan ama yaşanan duy-
guları ustalıkla aktarmış Wirsén. Bu bakımdan Kü-
çük, çocuklar için yazılmış bir resimli kitaptan daha 
fazlası. Benzer durumlar yaşayan küçüklere yol gös-
termesinin, onlara yaşadıklarını dile getirme cesa-
retini vermesinin ve en önemlisi yalnız olmadıkları 
mesajını vermesinin yanı sıra büyüklere de önemli 
sorumluluklar veriyor.
2018 yılında İsveç hükümeti çocuklara yönelik 
şiddetin ve çözüm önerilerinin ele alındığı ulusla-
rarası bir konferans düzenlemiş. Toplantıya yetmiş 
beş ülkeden devlet yöneticilerinin, delegelerin, BM 
temsilcilerinin, STK üyelerinin ve akademisyenlerin 
katılmış. İngilizceye çevrilen Küçük katılımcılara 
dağıtılmış. Kitabın üstlendiği rol çok büyük.
Kariyeri çok sayıda ödülle dolu  İsveçli Stina Wir-
sén, Küçük adlı eseriyle “illüstrasyonları ve hikâ-
yesiyle çocukların içsel gelişimine katkı sunduğu 
için” 2017 Huckepack Ödülü’ne layık görülmüş.  Ali 
Arda’nın İsveççeden dilimize aktardığı Küçük, Ginko 
Çocuk etiketiyle yayımladı.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Bilim kurgu edebiyatının 
ödüllü yazarı Mehmet Sağbaş ile 

çocuk ve gençlik edebiyatının güçlü kalemi 
Şöhret Doğruyol Sağbaş’tan 

yeraltının tekinsiz ve 
gizemli dehlizlerinde geçen 

fantastik bir macera…

ORKAN, KÖK, YABANİLER,
 HOHOBADİLER VE DİĞERLERİ… 

TÜM BU CANLILAR 
NEDEN YERALTINDA YAŞIYORDU?



Bu Benim Dansım’ı okuduktan sonra çarpım tablo-
sunu bilmeyenlere biraz daha anlayışlı yaklaşmaya 
başladığımı söylemeliyim. Belki de sadece keşfe-
dilmemiş yetenekleri vardır. Jimnastik yaparken 
ya da bir müzik aleti çalarken çarpım tablosunu 
ezberleyebilirlerdi belki.
Luciano Lozano’nun hem yazıp hem resimlediği 
Bu Benim Dansım, her şey bir yana, kendi hikâ-
yelerini resimlemek isteyen çizerlere de ilham 
verecek türde kitaplardan. Çizerek ne kadar çok 
şey anlatabiliyorsanız, o kadar az sözcüğe ihtiyaç 
duyarsınız. 

Bea okulda çok 
sıkılan, ders ça-
lışmayı sevmeyen 
ve matematikten 
nefret eden bir 
çocuk. Bir gün 
annesi, okuldan, 
çarpım tablosunu 
ezberleyemezse 
Bea’nın o yıl sınıfta 
kalacağını söyle-
yen bir mektup 
alır. Bu mektuptan 
sonra da acaba 
Bea’nın sorunu ne 
diye doktor doktor 
gezmeye başlarlar. 
Nihayet bir psi-
koloğun ofisinde, 

radyodan yayılan tatlı melodi sayesinde iş açıklığa 
kavuşur: Bea’nın hiçbir sorunu yoktur. O bir balerin-
dir. Böylece Bea, onun gibi başka çocukların olduğu 
bir dans okuluna gitmeye başlar ve çarpım tablo-
sunu da ezberler. Bea, dans ederken dikkatini daha 
iyi topluyor ve daha kolay düşünebiliyordur. Buraya 
kadar bildiğimiz bir yolda ilerleyen hikâye, verdiği 
son mesajla değerini artırıyor: Belki dilediğiniz denli 
başarılı olamayabilirsiniz ama önemli olan bu değil, 
sizi mutlu eden o şeyi yapmaya devam etmeniz.
Kitapta, teknikten ziyade karakterlerin, renklerin ön 
plana çıkması çizimlerin ifade gücünü artırmış, ki 
olması gereken de bu. Zira bize karakterlerden ziya-
de çizerin malzeme bilgisini ya da teknik becerisini 
gösteren kitapların daha fazla hayranlık uyandır-
maya başladığını düşünüyorum. Bu çalışma biçimi 
çizerin, kahraman ve duyguları üzerinde daha az 
durmasına neden olduğu gibi hikâyenin ruhunu da 
zedeliyor. Oysa Lozano’nun sevimli, şaşkın Bea’sı-
nı; kaygılı annesini; dansın mutlu ettiği çocukları 
görebilmek okumayı henüz sökmemiş çocukların (ve 
yetişkinlerin) de hikâyeyi anlamasını sağlayacaktır. 
Lozano’nun, Degas’nın balerin resimlerine yaptığı 
göndermelerin metne farklı bir okuma yapma fırsatı 
sağladığını da söylemeden geçmeyeyim.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

 Redaksiyonun titizliği

Bu Benim Dansım
Luciano Lozano

Türkçeleştiren: Sima Özkan
Beta Kids Yayınları, 40 sayfa

8 x 6 = ?
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Yazan: Burcu Yılmaz

Luciano Lozano’nun hem yazıp hem resimlediği  
Bu Benim Dansım, her şey bir yana, kendi hikâyelerini resimlemek  
isteyen çizerlere de ilham verecek türde kitaplardan. Çizerek ne kadar 
çok şey anlatabiliyorsanız, o kadar az sözcüğe ihtiyaç duyarsınız. 
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Pelin Güneş’in imzasını 
taşıyan Elveda 
Patatesler gerçekçi 
öyküsüyle disleksik 
ve okumaya isteksiz 
çocukları empati 
kurmanın yollarıyla 
tanıştırırken edebiyatın 
keyifli dünyasına 
yaklaştırıyor.

Kelimelerle mücadele 
eden çocuklara okuma 
sevgisi kazandıran
SEN de OKU 
koleksiyonu yeni 
eserlerle zenginleşiyor. 

PELİN GÜNEŞ İÇİN YAZDI!

KOLEKSİYONUN
ÖZELLİKLERİ

• Sade ve anlaşılır dil
• Renklendirilmiş sayfalar
• Disleksi dostu yazı tipi
• Harfler, satırlar ve   
     paragraflar arası  
     bırakılan ferah boşluklar
•  Cazip, ilgi çekici,
     eğlenceli öyküler

www.sendeoku.org
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Haberciliğe özgü koşuşturmalarıyla yüzeyde bir macera romanı gibi okunan 
bu kitap, yazarın İyi Kitap’taki eski bir söyleşisinde belirttiği gibi “haber alma 
özgürlüğünün herkes için ne kadar elzem olduğunu” anlatıyor aslında.

Gazeteciliğin sadece basılı mecralarda yapıldığı günleri hatırlıyorum. 
Ben küçükken çok saygın ve ciddi bir işti gazeteci olmak. Bir haber 
ancak gazetelerde çıktığı zaman doğruydu. Eğer ismin gazetede geçtiyse 
önemliydin. Şimdiyse haber mecralarının bolluğuna rağmen okuduğumuz ya 
da izlediğimiz hiçbir şeye güvenemiyoruz. Haberleri ilk ağızdan ya da sosyal 

medyadan almak istiyor; hatta zaman zaman haberlere 
bizzat konu olmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir dünyada 
kimileri söylenenleri olduğu gibi kabul ederken kimileri ise 
tutarsızlıkları fark edip sorgulamayı, meselelere eleştirel 
bir yaklaşımla bakmayı öğreniyor. Medya okuryazarlığı, 
çocuklar kadar yetişkinlerin de -hatta belki onlardan daha 
çok- ihtiyaç duyduğu bir beceri. Bunu bazen tecrübelerle 
edinmek zorunda kalıyoruz bazense hiç edinemiyoruz. 
Dilek Sever, ilk kitabı Büyük Yarış’ın devamı olan Dijital 
Karınca ile yine gazetecilik mesleği etrafında dönen bir 
macerayı kaleme almış.  Sonton isminde, adeta kent-devlet 
gibi bir şehirde, çalıştıkları gazeteden ayrılıp kendi haber 
sitelerini kuran Pırıl ile Fabo, etik açıdan rahat olsalar da 
ekonomik yönden epey sıkıntı çekmektedir. Bir yandan 
“Gerçeklerin Peşinde” adını verdikleri İnternet sitelerinin 
ismini duyurmaya çalışırken bir yandan da işlerini 
baltalamaya çalışan eski patronları Kun ile uğraşırlar. Bu 
baltalama girişimlerinden birinde, gökten düşen para dolu 
bir çantayı görüntülemeleriyle büyük bir haber yakalarlar. 
Haberi sattıktan sonra, kanal kanal gezip para kazanmak 
yerine, gazeteci sorumluluğu ile bu olayın iç yüzünü 
araştırmaya devam ederler. Bu yolda ummadıkları kişilerin 
gerçek yüzlerini görüp, yine hiç ummadıkları insanlardan 

Gazetecilik dersleri

Yazan: Sanem Erdem
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bolca teknolojik 
yardım alırlar.
Gazetecilerin, 
hakikatin yılmaz 
temsilcisi olarak 
işlendiği pek çok 
anlatıda olduğu gibi 
sürükleyici ve merak 
uyandırıcı bir hikâye 
var karşımızda. 
Ancak maalesef bu 
güzel konu yer yer 
sekteye uğruyor. 
Mesela, ilk bölümlerde 
-hikâyenin gelişimi 
için önemli bir bilgi 
olarak- boğucu tasarruf 
paketi yüzünden pek 
sevilmeyen Sonton 
belediye başkanının 
istifa ettiğini ve 
yerine geçici olarak 
yardımcısının geçtiğini 
öğreniyoruz. Sonlara 
doğru ortaya çıkan 
gerçekler ışığında ise 
eski başkan daha istifa etmemişken, Mint’in rüşveti 
henüz hiçbir yetkisi olmayan başkan yardımcısına 
gönderdiğini öğreniyoruz. Bu durum kurguda dikkat 
çeken bir tutarsızlık yaratıyor. 
Ayrıca anlatıda, 52 yaşındaki başkan adayının 
yaşının, neden kötü karakterler tarafından alay 
konusu yapıldığını da anlamadım. Anlatıcının 
“yaşlıydı ama çocuk enerjisiyle doluydu” diye 
betimlediği adayı ihtiyar diye aşağılayan diğer 
başkan adayları kaç yaşındadır ki? 
Bir de gazeteci karakterlerin, 13 yaşındaki çocuğu 
ekiplerine alması ama bunun için derslerini ihmal 
etmemesi gerektiği gibi tatlı sert bir şart koşmaları, 
sıklıkla ne yaparsa yapsın derslerini ihmal etmemesi 
tembihlenen okura pek cazip gelmeyebilir. Buna 
rağmen bilgisayarlarla içli dışlı genç okurlar, bu 
hacker karakterle kolayca özdeşim kuracaktır. 
Radyo ve televizyon programcılığı alanındaki 
eğitimi ve deneyimini genç okurlar için 
romanlaştıran Dilek Sever’in, gazetecilik mesleğine 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

ve meslek etiğine 
dair verdiği bilgilerin 
aydınlatıcı olduğunu 
da eklemek isterim. 
Sonton kenti ve 
belediye seçimleri, 
gizlenen gerçekler, 
söylenen yalanlar 
ve bir avuç insanın 
bunlara karşı verdiği 
mücadeleleri okumak 
sürükleyici olduğu 
kadar distopyalara 
yaraşır bir kentte 
geçtiği için de 
ümitlendiriciydi. 
Kurguda yer alan 
ufak tefek aksaklıklar 
giderildiği takdirde 
kitabın daima 
sorgulamaya ve asla 
doğrudan şaşmamaya 
dair mesajını çok 
daha iyi ileteceğini 
düşünüyorum.
Zeynep Özatalay’ın 

imzasını taşıyan kapak resmi ve metne eşlik eden 
çizimler, kitabın hızlı ve maceralı ruhuna uygun 
nitelikteler. Haberciliğe özgü koşuşturmalarıyla 
yüzeyde bir macera romanı gibi okunan bu kitap, 
yazarın İyi Kitap’taki eski bir söyleşisinde belirttiği 
gibi “haber alma özgürlüğünün herkes için ne kadar 
elzem olduğunu” anlatıyor aslında. Dijital Karınca 
tek başına da okunabilir, ancak Dilek Sever’in 
üç kitap olarak tasarladığı “Gerçeklerin Peşinde” 
serisinin ilk kitabı Büyük Yarış ile başlanması da 
hikâyenin bütünlüğüne katkıda bulunabilir. Çocuklar 
ileride bu mesleği seçmeseler bile gazetecilik 
mesleğinin temel ilkeleriyle tanışmaları, onların 
daha bilinçli okurlara dönüşmelerinde yardımcı 
olabilir. 

Ocak 2020 | 29 



Çocukluk dönemini bir mevsimle özdeşleştirsek 
herhâlde birçoğumuz yaz mevsimini seçeriz. 
Yazın neşesi, sıcaklığı, enerjisi çocukluk günleriyle 
benzerdir. Çocukken günler hep çook uzundur, 
sanki hiç bitmez, zaman hiç geçmez. Ama güzel-
dir de. Çocuklar, yaz mevsimine bayılır. Çünkü 
sıkıcı ödevler bitmiştir, arkadaşlar vardır, sokak-
ta oynamak, bisiklete binmek, sonra dondurma 
yemek vardır. Dondurmanın Gizli Tarifi de işte bu 
manzarayla başlar; yaz tatilinde dedesinin yanına 
gitmiş küçük Ada’nın hikâyesini anlatır bize. 
Ada, her ne kadar uzun yaz günlerinde doyasıya 
oyun oynamaktan ve dedesinin yanında olmaktan 
mutlu olsa da birlikte oynayacak, bisiklete bine-
cek arkadaşlarının olmaması biraz canını sıkar. 
Üstelik kedisini de özlemektedir. Ama her çocuk 

gibi en özel oyun 
arkadaşı daima 
yanındadır; hayal 
gücü. 
Ada’yı can sıkın-
tısından kurta-
racak bir diğer 
şey ise dedesinin 
mesleği. Her ço-
cuğun rüyalarını 
süsleyecek bir 
işe sahip dedesi, 
bir dondurmacı! 
Dedenin bir gün 
işe giderken 

Ada’yı da yanına almasıyla biz de dondurmanın gizli 
tarifine erişme hakkına kavuşuruz. 
“DONDURMA YEDİĞİMİZDE NEDEN  
MUTLU OLURUZ?”
Yazın tadını çocuk olmakla ve tatille birleştirdik, 
peki sıcak havaların en sevilen yiyeceği dondurma-
nın tadı nereden gelir? Ve neden tadını bu kadar 
severiz? Bir soru da minik Ada’dan: “Dondurma yedi-
ğimizde neden mutlu oluruz?” Dedesinin bu soruya 
verdiği cevabın altında birçok anlam gizlidir aslında. 
“Bunu ancak dondurma yaparak anlayabilirsin,” di-
yerek torununu da dondurma yapma işlemine dahil 
eder. Böylece bizi mutlu eden şeyleri ancak o şeye 
dahil olarak, emek vererek, katkı yaparak anlayabile-
ceğimizi öğreniriz. 
Ada, hazırladıkları her dondurma çeşidinde içinden 
o dondurmayı seven kişiyi geçirip, onun hazırladık-
ları dondurmayı yediğinde nasıl da mutlu olacağını 
hayal ediyordu. Sonunda anladı ki, dondurmada saklı 
mutluluğun sırrı, mutlu düşüncelerdi. İyi ve güzel 
şeyleri düşündüğü için dondurma da ona mutluluk 
veriyordu. 
Renkli, iç açan çizimleri ve az cümleyle bir çırpıda 
anlatılan hikâyesiyle Dondurmanın Gizli Tarifi, don-
durma ve yaz günleri gibi insana neşe veriyor. 

Çizimlerin ifade gücü  
Öykünün özgünlüğü  

Grafik tasarım  
Baskı kalitesi 

Dondurmanın Gizli Tarifi
Yasemin Şakar

abm Yayınları, 36 sayfa

Dondurmanın içinde 
mutluluğun tarifi gizliilk
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Yazan: Emel AltayYasemin Şakar’ın yazdığı ve resimlediği 
Dondurmanın Gizli Tarifi, mutluluğun gizli tarifini 
sunan alt metniyle keyifle okunan, lezzetli bir kitap.
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“Elektrikler kesildi,” şu hayattaki gerçek ve gerçek 
dışı tüm bahaneler içinde en çok kullanılanı olsa 
gerek. Yetişkin hayatımızda espri konusu olarak 
kullanıyoruz, evet ama onun dışında; trafikten üst 
kattan akan suya, geç kalan okul servisine, evde 
unutulan çantaya kadar bitmez tükenmez bir 
bahane listemiz var artık. Çoğu da aslında devam 
etmek istemediğimiz, devam etmek için kendi-
mizde güç bulamadığımız şeyler… Kabul edelim 
yetişkin olmak zor zanaat (bahanemizi seveyim.) 
Ya çocuk olmak? Sorumluluk hafif görünen yüklü 
bir sırt çantası gibi… Ama böyle hissetmek zorun-
da mıyız yahu? 

Karin, okula geç 
kalır. Hem de bir 
gün değil. Bir gün 
ve ertesi gün ve 
ertesi gün. Bisik-
leti bozulduğu 
için olur her şey 
başlangıçta. Peki 
Karin yılar mı? 
Yılmaz. Öğretme-
nine bahaneler 
yaratmak yerine, 
her gün yeni bir 
yöntem icat eder. 
Bir gün eşekle 
gider okula olmaz. 
Bir gün roket 
yakıtıyla gitmek 
ister, fazla uzak-

laşır. Kendi icadıyla gitmek ister fakat yine başarılı 
olamaz. Karin ne yapar? Sonunda okulun bahçesin-
de kamp kurar. Okula zamanında gelir gelmesine 
ama tüm hafta okula yetişme telaşı içinde geçirmiş 
olduğundan hangi güne geldiğini fark etmez. Hafta 
sonu gelmiştir. 
Karin en sonunda tüm hayal gücünü ve yeteneğini 
kullanarak, bugünün deyimiyle geri dönüşümlü 
ürünlerden, eskilerin deyimiyle allah ne verdiyse 
kullanarak, bir bisiklet yapar. Ve sonunda hedefine 
ulaşır! Hatta bu sefer öyle büyük bir bisiklet yapar ki, 
son sahnede tüm arkadaşlarını eve götürürken görü-
rüz. Sadece kendini değil arkadaşlarını bile taşıyabi-
lecek büyüklükte bir servis icat etmiş Karin! 
Hikâyenin Karin tarafı çok eğlenceli. Onun bitmez 
tükenmez sabrını okurken bile bazen yılabilir insan. 
(Şahsen ben yıldım) Ama o yılmıyor. Hevesle ve aşk-
la okula gitmek için elinden geleni yapıyor. Ama bir 
güzellik de hikâyenin öğretmen tarafının verilmesi, 
alt metinde. Karin’in geç kalmaları asla “bahane” dü-
zeyine ulaşmıyor. Dolayısıyla öğretmeni tarafından 
karşılanması da yalnızca “merak” unsuru barındı-
rıyor. Belki bu bile bir çocuğun şevkini arttırmaya 
yeter. Mesajları bir yana bırakırsak, sayfaları dolu 
detaylı çizimleriyle iyi vakit geçirilebilecek bir kitap 
Eyvah! Okula Geç Kalıyorum!.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Eyvah! Okula Geç Kalıyorum!
Nicola Kent

Türkçeleştiren: Melike Hendek
Pearson Yayınları, 32 sayfa

Bizde bahaneler 
bitmez…ilk
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Yazan: Burcu ArmanSorumluluk, hafif görünen yüklü bir sırt çantası gibi!



Haylaz Adam İle Okulun İlk Günü • Haylaz Adam Okul Gezisinde • Haylaz Adam ve Kayıp Pabuçlar
Haylaz Adam Partiye Davetli Değil • Haylaz Adam Futboldan Anlamıyor

Rüdiger Bertram
Resimleyen: Heribert Schulmeyer, Türkçeleştiren: Olcay Mağden Ünal, Tudem Yayınları, 56 sayfa

Haylaz Adam ve Kaya’nın heyecanlı maceralarını anlatan bu beş kitap, okuma 
yolculuğuna yeni başlayan minikler için eğlenceli anlar vadediyor.

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi Psiko-
loji Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Deniz Tahiroğlu’nun 
ilginç bir araştırmasına denk geldim. Yaygın kanı-
nın aksine, çocukların hayali arkadaşının olması-
nın, bilişsel gelişimleri için çok yararlı olduğunu 
söylüyor. Bunun sebebini de şöyle açıklıyor 
Tahiroğlu: “Aslında bir şeyin gerçeği varken onu 
farklı bir şekilde hayal etmek yüksek bilişsel beceri 
ve hayal gücü gerektiren bir süreç. Üstelik çocuklar 
bunu belirli kurallar dahilinde ve kendi dürtülerini 
kontrol ederek yapabiliyorlar.”
Araştırmada hayli ilginç veriler de var. Örneğin 

Okuma serüvenine 
eğlenceli bir başlangıç

Yazan: Nihan Bora Sapmaz
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Tahiroğlu’nun geçtiğimiz yıl Türkiye’de 3, 4 ve 5 
yaşlarındaki çocuklarla yürüttüğü araştırma sonucu-
na göre, 120 çocuktan sadece 9’unun hayali arkadaşı 
bulunuyor. Türkiye’de 7 yaşına kadar takip edilen 
çocukların yaklaşık yüzde 15 civarının hayatları-
nın bir döneminde hayali arkadaşı olmuş. Bu oran 
Amerika’da yüzde 65, Çin ve Japonya’da yüzde 40-50 
civarlarında. Tablo ortada…
Hayali arkadaş konusuna bu kadar geniş bir girizgah 
yapmamın sebebi Tudem Yayınlarından çıkan yeni 
bir serinin ilk 5 kitabı. “Küçük Yıldızlar - İlk Okuma 
Kitaplığı” adı altında yayımlanan seri, okumayı yeni 
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söken minikler için oldukça eğlenceli bir okuma 
deneyimi vadediyor.
2005 yılından bu yana çocuk kitapları yazan Rü-
diger Bertram, “Haylaz Adam” serisi ile çocuk ve 
hayali arkadaş ilişkisini anlatan başarılı bir işe imza 
atmış. Çizer Heribert Schulmeyer’in sade ama etkili 
çizimleri sayesinde de serinin kahramanları, nere-
deyse hayatımızdaki birer karaktere dönüşüyorlar. 
Bu eğlenceli kitapları Türkçeye kazandıran isim ise 
Olcay Mağden Ünal.
Kitaplarda, kahramanımız altı yaşındaki Kaya ve ha-
yali arkadaşı Haylaz Adam’ın maceralarını okuyoruz. 
Haylaz Adam’ı Kaya dışında kimse göremez ve duya-
maz, ki hayali arkadaş olmak bunu gerektirir zaten. 
Bu durum Haylaz Adam’a büyük bir rahatlık sağlar. 
Sonuçlarını düşünmeden, hep istediği gibi davranır. 
Sadece davranışlarıyla değil, birbirinden uçuk öne-
rileriyle de sık sık Kaya’nın başını derde sokar. Kaya, 
zaman zaman sinirlense de onu maceradan macera-
ya sürükleyen Haylaz Adam’ı çok sevmektedir. 
Rüdiger Bertram, kitaplarda, Kaya ve Haylaz Adam 
ilişkisindeki tersine dinamiği çok iyi hikâye etmiş. 
Hayali arkadaş, sadece çocuğun yetişkinler tarafın-
dan eleştirilen davranışlarına getirdiği bir açıklama 
değil, daha çok öğrenme ve büyüme süreçlerinde 
ona eşlik eden anlayışlı, hayal gücü zengin bir yol 
arkadaşı. 
Serinin ilk kitabı Haylaz Adam ve Okulun İlk Günü’n-
de Kaya, okula başlayacağı için epey heyecanlıdır. 
Haylaz Adam, elbette okulda da onu yalnız bırak-
maz. Tahmin edileceği üzere ortalığı karıştırmayı da 
ihmal etmez. İkinci kitapta, Kaya ve Haylaz Adam, 
okulun müze gezisine katılırlar. Alarmları çaldır-
maktan müze görevlisinin on yılda tamamladığı bir 
maketi harap etmeye dek, arkasında Haylaz Adam’ın 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

olduğu pek çok aksilik Kaya’nın peşini bırakmaz. 
Haylaz Adam ve Kayıp Pabuçlar isimli serinin üçün-
cü kitabında, maceraperest ikili, Kaya’nın kaybolan 
ayakkabılarının peşine düşer. Haylaz Adam bir 
dedektif inceliğinde araştırmasını yapar, hatta biraz 
da abartır. Tabii tüm bu araştırma esnasında yine 
başlarına gelmedik olay kalmaz. Haylaz Adam Parti-
ye Davetli Değil!, serinin dördüncü kitabı. Bu hikâ-
yede, kızlar arasında tek erkek çocuk olarak partiye 
çağrılan Kaya ve hediye seçimi üzerinden toplumsal 
cinsiyet rollerine dair ezber bozan bir deneyime ta-
nık oluyoruz. Haylaz Adam Futboldan Anlamıyor ise 
serinin son kitabı. Kaya’nın, başarısızlıktan bir başarı 
hikâyesine dönüşen futbol deneyimini aktarıyor biz-
lere. Tabii Haylaz Adam, başarısızlıkta da başarıda 
da önemli bir rol üstleniyor yine. 
Her kitabın sonunda bulunan “Bulmaca Diyarı” isim-
li bölümde, o kitaptan derlenen çeşitli sorular, minik 
okurlara yöneltiliyor. Bu, okumaya yeni başlayan ço-
cukların hikâyeyi daha iyi kavramalarını sağlayacak 
işlevsel bir araç olmanın yanı sıra, okuma pratiğini 
de geliştirecek zihin zorlayıcı bir mücadele.
Tudem Yayınlarının, kitap kapaklarında “Okuma 
Seviyesi 1” (belli ki seri farklı okuma seviyeleri için 
hazırlanmış kitaplarla zenginleşecek) ibaresiyle 
yayımladığı “Haylaz Adam” kitapları, çocukların 
okuma yolculuğuna iyi bir başlangıç yapması için, 
ebeveynlerin tercih edebileceği bir seri. 
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Sihirli ama gerçekten de sihirli değnekler pek nadirdir. Birinin, bir faninin eline 
geçtiği görülmemiştir. Gerçi çocuksanız, hele de adınız Peri’yse işler değişir. Peri 
adındaki küçük bir kızın sihirli değneği olmasın da ne olsun? Sizi bilmem ama 
Harika Bir Uçurtma’nın yazarı Tülin Kozikoğlu benimle kesinlikle aynı fikirde.

Madem Peri’nin sihirli değneği var, elbette kullanacak. Hem de tam doğru zaman-
da. Anne, Peri’nin tepinip ağlamasına aldırmadan, Nuh deyip Peygamber demediği 
anda. Eh, sihirli değnekler tozlanmaya gelmez, günümüz çocukların istekleri de 
bitmez. Peri’nin bir sürü uçurtması var ama rengârengi yok işte! Üstelik de kötü 
gününde. Çünkü sihirli değnek görevini yerini getirip her şeyi tersine döndürdü-
ğünde, aksilikler de alıp başını gidiyor. Artık sayfaların tepesinde baş aşağı hopla-
yıp zıplayan ve kızının yerine, isterim de isterim diye tutturan anne de alıp başını 
gitmek istiyor: Peri’yle birlikte alışverişe! Hem de kızının, bu tüketim çılgınlığını 
frenlemek için öne sürdüğü tüm akıllı-uslu uyarılara rağmen…
Böyle olunca da Harika Bir Uçurtma rafta yerini hemen, çocuk-ebeveyn (ya da 
genel olarak çocuk-yetişkin) rollerini ters yüz edip çocuğa ayna tutan resimli ki-
tapların arasında alıyor. Coralie Saudo ve  Kris Di Giacomo imzalı Babam Uyumak 
Bilmiyor ile Babam Yerinde Durmuyor (Uçanbalık Yayınları, 2017) ve Dave Hacklet 

imzalı Uyku Vakti Babişko ile Okul Vakti Babişko (Bilgi Yayınları, 
2018) bu eserler arasında öncelikle (ilk ikisi güçlü sanatsal ifade-
leriyle, son ikisi mizahi boyutuyla) aklıma gelenler. 
Saydığım kitapların çocukça davranan kahramanları (büyük 
ihtimalle bilinçli bir tercihle) babayken, Harika Bir Uçurtma’da 
başrolü anne kapmış. “Şımarıklık” hakkını ve bu hakkı kullana-
bilme gücünü kadına vermek bir yanıyla ferahlatıcı. Öte yandan 
tersin tersi doğruya, yani olması gerekene değil, gerçeğe çıkıyor: 
Ülkemizde çocuğun eğitimi ve gelişimi ne yazık ki hâlâ babadan 
çok anneden soruluyor! 
Ama belki de yazar aslında tersin tersinin de tersini işliyor. Öyle 
ya uyumak istememek, yerinde duramamak gibi olgular sahiden 
de çocuğun evrenine has, kelimenin gerçek anlamında çocukça 
olgularken, al-at-yenisini-al ona yetişkin dünyasından bulaşan, 

Uçurtmayı kimse satın almasa herkes 
uçursa dünya tersine döner Yazan: Suzan Geridönmezilk
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saf çocuk bünyesine yabancı, bu yüzden de o bün-
yeye etkisi bir kat daha bozucu mikroplar sınıfına 
giriyor. 
Peri, hikâyenin başında o mikropların ele geçirdiği 
şu günümüz çocuklarından biri. Ama anne, hikâ-
yenin o aşamasında hiç de şu tüketim kültürünü 
iliklerine dek özümsemiş bildiğimiz yetişkinlere 
benzemiyor. Belki de Peri, her şey sihirli değneğin 
marifetiyle tepetaklak olduktan sonra böyle bir ye-
tişkine dönüşseydi (mesela anneyle birlikte alışveriş 
sarhoşluğuna kapılsaydı) her şey yerli yerine otura-
cak, alt metindeki toplumsal eleştiri tutarlılık kazana-
cak, daha doğrusu hedefi, yani yetişkini vuracaktı. 
Ama Peri (en azından görünüşte), tam da annenin 
önceki hâline, hepimizin olmak isteyip de olmayı bir 
türlü başaramadığı kişiye dönüşüyor: Gereksiz har-
camalar yapmayan, eskileri tamir edip dönüştüren, 
yemek artıklarını bile ihtiyaç sahipleriyle paylaşan, 
eşyaları eskise de o eşyaların çağrıştırdığı duyguları 
eskitmeyen, tüketim kültüründen nasibini almamış 
ideal insan.
Rol değişiminin anne üzerindeki etkisi de şaşırtıcı. 
Çünkü o, oyuncak, dondurma, ışıklı ayakkabı türü 
“çocukça” arzular yerine basbayağı yetişkin hırsla-
rına yenik düşüp mobilyadan beyaz eşyaya, elektro-
nikten giyim kuşama biz büyüklerin dünyasına ait 
ne varsa satın almaya girişiyor.
Hikâyedeki gidişatın kafamı karıştırmasında, sihirli 
değneklerin işleyiş yasalarını tam çözemeyen bir 
fani olmamın da payı vardır muhtemel. Ama bir fani 
olarak, madem anne ideal yetişkinden reel yetişkine 
ikna edici bir dönüşüm geçirdi, Peri’nin dönüşümü 
de didaktik kaygılardan azade tutulup daha sahici 
(nedense gözümün önünde artık uçurtma almak 
değil, uçurtma uçurtmak isteyen bir çocuk canlandı) 
olabilirdi diye düşünmeden edemedim. 
Uçurtmayı hatta kitabı bile tüketim nesnesine indir-
geyen alışkanlıklarımızı tartışmaya davet eden, dil 
duygusunu besleyen kafiyeli metni Serkan Aka’nın 
incelikli, mizahi çizimleri tamamlıyor. Okura da 
yazarın çağrısına uyup kitabı ödünç alıp vermek 
kalıyor.

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Kurgunun Özgünlüğü
Çizimlerin ifade gücü 
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“Felsefe eğitimi arayış ve sorgulama temeline dayanır ve bu eğitime küçük yaşlarda 
başlamak gerekir.”

Felsefe her derde deva: 
Öfkeye ve kaygıya bile!

Yazan: Elif Şahin Hamidi

Felsefe neden önemli? Tam da İoanna Kuçu-
radi’nin altını çizdiği gibi “dayatılan değerleri 
sorgulama, yaratıcı ve eleştirel düşünme şansı 
sunduğu için”. Öte yandan çocuklarla felse-
fe yapmak öyle “herkesin harcı” bir iş değil. 
Çocuklar için felsefe eğitiminin en önemli 
temsilcilerinden biri olan Peter Worley, “Fel-
sefe yapmak ve ona eşlik eden düşünceler, bir 
labirente adım atmak gibidir,” der. Bu labirentte 
çocuğun kaybolmaması için eğiticilere çok iş 

Öfkelenmemek Elde mi? • Kaygıdan Kaçılır mı?
Özge Özdemir

Resimleyen: Ezgi Platin
Redhouse Kidz, 40 sayfa

düşmekle birlikte, “eğitilmiş eğiticiler”e ihtiyaç 
vardır. Nietzsche’nin dediği gibi “Eğiticileri eğitiniz! 
Ama eğitenler ilk önce kendilerini eğitmelidirler.”  
BİR “İP YUMAĞI” GÖREVİ GÖREN KİTAPLAR
Çocuklar için felsefe eğitiminde, eğiticinin ya da 
kolaylaştırıcının rolü, çocuğun geldiği yolu hatırla-
yabilmesini sağlamak. Bu amaçla da ona, Worley’in 
dediği gibi “kendi başına yol almasını sağlayan 
araçlar” sunmaktır. Yani çocuğun eline yol göste-
rici bir “ip yumağı” vermektir. Çocuklarla felsefe 
yaparken ya da felsefe konuşurken, işin ehli kişiler 
(felsefeciler) tarafından yazılmış kitaplar da eğiti-
ciler/kolaylaştırıcılar/çocuklar için bir ip yumağı 
görevi görebilir. Çocuklar için felsefe yöntemini 
Türkiye’de bilinir kılmak ve yaygınlaştırmak için 
büyük çaba harcayan eğitmen ve araştırmacı Dr. 
Özge Özdemir’in kaleme aldığı “Çocuklar İçin 
Felsefe” dizisi de tam olarak böyle bir amaca hizmet 
edecek türden. En İyisini Yapmak Mümkün mü? ve 
Kavga Çare Olur mu? isimli iki kitapla yola çıkan 
diziye, iki yeni kitap daha eklendi: Öfkelenmemek 
Elde mi? ve Kaygıdan Kaçılır mı?. 
İYİ DÜŞÜNME, İYİ KAVRAMA, SORULAR 
SORMA…
Kitaplardan bahsetmeden önce Çocuklar için 
felsefenin ne olduğuna, ne işe yaradığına bir ba-
kalım. Özdemir, Peter Worley’in Türkçeye kazan-
dırılan Felsefe Makinesi/Bir Yol Haritası: Çocuklar 
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İçin Felsefe (P4C) Nasıl Yapılır? isimli kitabına 
yazdığı önsözde çocuklar için felsefenin, kavramla-
rın ve felsefi soruların olduğu her alanda kullanılan 
bir öğretim yöntemi olduğunu söylüyor. Ardından da 
şöyle devam ediyor: “İyi düşünmek ve iyi kavramak, 
okuyarak, dinleyerek, gözlemleyerek gelişebileceği 
gibi, büyük ölçüde ‘yaparak’ gelişen beceriler. Yön-
temde bu ilkeden hareketle, çocukları ‘felsefe yapma-
ya’ davet ediyor. Topluluk içerisinden merak uyan-
dıran sorular eşliğinde birlikte düşünme ve tartışma 
etkinliğine katılan çocuklar, eleştirel ve işbirliğine 
dayalı düşünmeyle tanışıyorlar.” Özdemir’in 9-12 
yaş arası çocuklarla yürüttüğü çocuklar için felsefe 
atölyelerindeki tartışmalardan yola çıkarak kaleme 
aldığı dizideki dört kitap da çocukların iyi düşünme, 
iyi kavrama, sorular sorma, düşünceler arasında 
bağlantılar kurma ve eleştirel düşünme becerilerinin 
gelişmesine katkı sağlayacak kitaplar. 
Felsefe, kavramların açık bilgisine ulaşmamızı sağ-
lar. Özdemir, Öfkelenmemek Elde mi? ve Kaygıdan 
Kaçılır mı? isimli kitaplarda, mitolojik hikâyeler-
den yola çıkarak çocukların “öfke” ve “kaygı”nın 
yanı sıra daha pek çok kavramın açık bilgisine ulaş-
malarına yardımcı oluyor. Dizinin diğer iki kitabında 
olduğu gibi bu kitaplarda da bir felsefe kulübünde 
bir araya gelmiş çocuklarla karşılaşıyoruz. Sonsuz 
bir merakla boyuna sorular sorup duran çocuklar 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Konunun işlenişi

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

bunlar. Örneğin Kaygıdan Kaçılır mı? isimli kitapta 
çocukların baş etmekte zorlandıkları sınav kaygısı, 
bilgi kirliliği, belirsizlik, bulaşıcı kaygı, sakinleşme, 
ölümlülük, üzüntü, sevinç gibi kavramlar üzerine 
türlü sorular sorup, türlü cevapların peşinden koş-
tuklarını görüyoruz. Öte yandan “olumlu düşünme” 
üzerine hararetli bir tartışma söz konusu. Öfkelen-
memek Elde mi? isimli kitapta ise çocuklar öfke/
kızgınlık, hak/haksızlık, engellenmek, kaybetmek, 
beğenilmemek, küçümsenmek, küsmek, güçsüz his-
setmek, özdeğer gibi kavramlar üzerinde düşünüyor, 
sorguluyorlar. Bu felsefi tartışmalarda, “kolaylaştırcı” 
İpek Hanım’ın rolünün çok büyük olduğu da dikka-
timizden kaçmıyor. Kolaylaştırıcı, öncelikle mitolojik 
bir hikâye aracılığıyla çocuklara adeta sihirli bir kapı 
aralıyor. Biz okurlar da çocuklarla birlikte bu kapıdan 
süzülerek onların farklı kavramlar etrafında gelişen 
zekice diyaloglarına hayretle tanıklık ediyoruz. Kafa-
mızda deli sorular... 
Bu arada kitaplarda, çocukların üzerine tartıştıkları 
somut kavramlar, Ezgi Platin’in “harf çizim”leri ve 
sade desenleri ile somutlaşmaya, göze görünür olma-
ya başlıyor diyebilirim. Platin’in çizimleri bir yandan 
kavramlara sevimli, eğlenceli bir yorum getirirken, 
öte yandan kitapları şenlendiriyor. 
Nuran Direk’in Küçük Prens Üzerine Düşünmek 
isimli kitabında altını çizdiği üzere, “felsefe eğitimi 
arayış ve sorgulama temeline dayanır ve bu eğitime 
küçük yaşlarda başlamak gerekir.” Özge Özdemir’in 
“Çocuklar İçin Felsefe” dizisi de bu eğitimde faydala-
nılabilecek kaynaklardan birisi olabilir. 
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Bu hikâye, kabuğundan çıkmak istemeyenlere 
gelsin. Tüm kabuklu canlılara, kabuğunu gittiği 
her yere yanında götürenlere... Kabuğunu yuvası, 
dünyası, hayali ve hayal dünyası bilenlere… En çok 
da hayalleri, kabuğuna sığmayanlara.
Doğru tahmin ettiniz, bu hikâyenin kahramanı bir 
kaplumbağa ve onun yaşadığı yerle bir derdi var. 
“Aralık ayındaki bir kuş yuvası kadar boş” olan ka-
buğuyla. İçerisi “kapanmış bir çiçek” kadar karan-
lık. Karanlıkta hayal kurmaksa Kaplumbağa’nın 
en sevdiği şey. Daha güzel bir yuva hayal ediyor 
kendine ve kabuğunu baştan yaratıyor hayalinde. 
Duvarlarının rengini değiştirmekle koyuluyor işe; 

sonra veranda, 
bahçe, gölet 
ekliyor. Gölete 
bir iskele, iske-
leye bir tekne 
gerek. Manzara 
şahane bir hâl 
aldı mı? Peki ya 
bu manzaranın 
keyfini çıkaran 
evler? Evlerin 
yamacında okul 
gerek, kütüpha-
ne, müze... İşte 
karşınızda bir 
kasabayı var 
eden her şey. 
Onca uğraştan 
sonra, derin 

bir kış uykusuna dalıyor kaplumbağa. Bu sayfanın 
çizimi, bana evrenin oluşumunu hatırlatıyor. Renk 
patlaması, yıldızlar, yıldız tozları sarmış kaplumba-
ğanın kabuğuna sakladığı başını. Kendine yeni bir 
evren yaratıyor sanki Kaplumbağa. Bu bir rüya ve 
rüya, yalnızlığa çare olacak bir kalabalıkla doluyor 
en sonunda. Kaplumbağa’nın hayalinde yarattığı 
kasabayı dolduruyorlar. Kâşif, fırıncı, postacı, sonra 
ressam, denizci, balerin, cambaz, ağaç oymacısı, 
sıcak hava balonu kullanıcısı, yani bir kasabayı ka-
saba yapacak herkes bir bir taşınıyor “Kaplumbağa 
Kasabası”na. Kahkahalar çınlıyor kasabada ve ışık 
doluyor içeri. Ardından kocaman bir sayfa açılıyor 
önümüzde, çünkü Kaplumbağa’nın kasabası sayfa-
lara sığmıyor artık ve nihayet kendisi de uyanıyor 
uzun uykusundan. Bir de ne görsün, hayalinde 
yarattığı dünya gerçek olmuş, rüyasındaki kala-
balıklar hayat vermiş yalnızlığına. Ormanın tüm 
canlıları içeride. Gece karanlığı siyah değil artık, 
sıcacık bir mavi. 
Michelle Cuevas’ın yazdığı, Catia Chien’in resimle-
diği bu hikâye, tek arkadaşı kendi gölgesi olan bir 
kaplumbağanın, kabuğundan çıkmak için kurduğu 
hayallere ortak ediyor bizi. Oysa bir kaplumbağanın 
kabuğu, asla çok büyük ya da çok küçük değildir, 
çünkü kaplumbağa ile birlikte büyür. Hayalleri de 
kabuğuyla birlikte.

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Çizimlerin ifade gücü 

Öykünün özgünlüğü 
Grafik tasarım 

Kaplumbağa Kasabası
Michelle Cuevas

Resimleyen: Catia Chien
Türkçeleştiren: Arzu Altınanıt

Çınar Yayınları, 40 sayfa

Kabuğuna sığmayan hayaller
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Yazan: Sima Özkan

Bir kaplumbağanın kabuğu, asla çok büyük ya da çok küçük değildir. Çünkü 
kaplumbağa ile birlikte büyür. 
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leyerek beni bir masaya oturttu ve dergide tefrika 
roman olarak başlayacak olan bir çocuk kitabı verdi 
elime. Heyecandan elim ayağım birbirine dolandı, 
çünkü dergiye kabul edilip edilmemem yapacağım 
resimlere bağlıydı. Neyse, derin bir nefes aldım ve 
kâğıt, ekolin gibi malzemeleri istedikten sonra metni 
okumaya başladım. Bir Avuç Hırsız adlı yabancı bir 
çocuk kitabından çeviriydi. Sonra ellerim titreyerek 
resimleri yapmaya başladım. Galiba iyi oldu resimler, 
beğenildi ve o gün Milliyet Çocuk dergisinde illüst-
ratör olarak işe başladım. Zaman içinde çizimlerim 
derginin birçok sayfasında da yer almaya başladı. 
Bir süre sonra Milliyet Yayınları olarak Yerebatan 
Caddesi’ndeki binaya taşındık. Orada Yalvaç Ural’ın 
çıkarmaya başladığı Milliyet Kardeş dergisine geç-
tim. Artık çizerliğin yanı sıra sayfa mizanpajı ve 
kendi yazıp çizdiğim sayfaları da yapıyordum. Çok 
güzel yıllardı, yayın yönetmenleriyle, yazarlarıyla, 
çizerleriyle, teknik ekibiyle hepimiz büyük bir heves, 
heyecan ve özenle ve en önemlisi de ekip ruhuyla 
çalışıp yayıncılığın büyüleyici dünyasında olmanın 
mutluluğunu yaşıyorduk. Zaman zaman o dönemin 
ünlü yazar ve çizerleri dergilere konuk olurdu, ara-
larında Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Demirtaş Ceyhun, 
İsmail Gülgeç gibi değerli isimler vardı. 
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i Yoyo: Bir çocuk dergisi

Söyleşi: Doğan Gündüz – Nural Birden 

Nural Birden, 1979 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu bitirir bitirmez 
Milliyet Çocuk’ta çalışmaya başlıyor. Yıllar içinde, birçok dergide çizer ve editör 
olarak çalışıyor. Çok sayıda dergide kitap kapağı ve iç resimlemeler yapıyor. 
Bunların bir tanesi de 1996 yılında yayımlanmaya başlayan, “5-10 Yaş Çocuklarına 
Özel Yoyo Aylık Bulmaca Çözmece Dergisi”. 

Doğan Gündüz: Akademiden mezun olur olmaz 
Milliyet Çocuk’ta çalışmaya başlamışsınız. Ülkü 
Tamer’in genel yayın yönetmeni olduğu yıllar… 
Daha ilk işinizde sonraki yıllarda da çocuk yayıncı-
lığında önemli ürünler verecek olan ciddi bir kadro 
ile yan yana çalışıyorsunuz. Nasıl bir deneyimdi 
bu sizin için?
Nural Birden: Tatbiki Güzel Sanatlar’da son iki 
yıl gördüğümüz illüstrasyon derslerini çok sevi-
yordum ve bu konuda oldukça başarılı işler yapı-
yordum. Mezun olduktan sonra en büyük hayalim 
çocuk kitaplarına ve dergilerine illüstrasyonlar 
yapmaktı. Bu konuda şanslıydım, çünkü bu ha-
yalim kısa bir zaman içinde gerçekleşti. Şöyle ki, 
yayınevi sahibi bir aile dostumuzun tavsiyesi ile 
Milliyet Çocuk dergisine gittim. O zamanlar haf-
talık bir dergi olan Milliyet Çocuk, Cağaloğlu’nda 
İran Konsolosluğu’nun karşısındaki Karacan 
Yayınları bünyesinde yer alıyordu. Milliyet Ço-
cuk ile birlikte Sanat Olayı dergisinin ve Milliyet 
Kitapları’nın da yayımlandığı yayınevinin genel 
yayın yönetmeni Ülkü Tamer’di. Bu üç yayın için 
kalabalık bir kadro çalışıyordu. Yayınevinde beni, 
o zamanlar “teknik sekreter” olan Mehmet İlkorur 
karşıladı. Bir deneme çalışması yapacağımı söy-

Doğan Gündüz, Yoyo dergisi üzerine Nural Birden ile söyleşti.  
İki bölüm hâlinde yayımlayacağımız söyleşinin devamı gelecek sayıda...
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DG: Çalıştığınız çocuk 
dergilerinden biri de 
Yoyo dergisi. Sizinle 
söyleşi yapmadan 
önce incelemek için 
aradığım bazı Yoyo 
dergilerini Edirne’deki 
bir sahaf arkadaşta 
buldum. O bana der-
giyle ilgili  bir anısını 
aktardı. Sizinle de pay-
laşayım: O zamanlar 
Eskişehir’delermiş. Kı-
zının ilkokul birinci sı-
nıfta olduğu yıllar ola-
bilir. Yoyo dergisinin 
yayınlanacağını duy-
muşlar, sabırsızlıkla 
çıkmasını bekliyorlar. 
Sonunda beklenen gün gelmiş, Yoyo çıkmış. O gün de 
dayısının oğlu çarşıya gidiyor. Ondan bir tane Yoyo 
almasını istemişler. Çarşıdan döndüğünde “Yoyo 
bulamadım,” demiş oğlan. Muhtemelen oyuncak yoyo 
aramış. “Nasıl bulamazsın bütün gazete bayilerinde 
vardır,” demişler, “yoktu,” demiş ısrarla. Vardır yoktur 
derken beraber inmişler çarşıya ve en yakın gazete 
bayisinde Yoyo’yu bulup almışlar. Tabii dayı oğlunun 
adı “Yoyo Bulamayan Çocuk” olarak kalmış.  
Daha çıkmadan okuyucuda merak uyandıran Yoyo 
dergisinin çıkış fikri nasıl oluştu? Siz hangi aşamada 
sürece dahil oldunuz? 
NB: Öncelikle böyle güzel bir anıyı paylaştığınız 
için çok teşekkür ederim. Yıllar öncesine götürdü 
beni... 1995 yılında yayıncılık dünyasından biraz 
uzaklaşmış, kendimi resim çalışmalarına vermiştim. 
Ama için için dergileri, basın hayatını özlüyordum. 
Bir gün Mehmet İlkorur aradı (huzur içinde olsun...) 
“Senin seveceğini düşündüğüm bir dergi projesi var, 
ilgilenir misin?” diye sordu. Hiç düşünmeden “Evet,” 
dedim. “Gel o zaman, ayrıntıları konuşalım,” dedi. 
“Nereye geleceğim?” diye sordum. “Doğan Medya 
Center’a,” dedi. Böylece yayıncılık hayatına gazete 
ve dergiler henüz Cağaloğlu’ndayken ara vermiş biri 
olarak, Milliyet Yayınlarının yeni yeri olan Mahmut-
bey’deki plazaya doğru yola koyuldum. Çok heye-
canlıydım, hem özlediğim iş arkadaşlarımı görecek 
hem de yeniden bir çocuk dergisinin içinde ola-

caktım. O zamanlar 
Milliyet Dergi Gru-
bu’nun genel yayın 
yönetmeni Muhittin 
Kazımoğlu idi, yakla-
şık 80 kişinin çalıştığı 
ve içlerinde Milliyet 
Kardeş,  
Formsante, Kadınca 
ve Kim gibi dergile-
rin yer aldığı onlarca 
derginin yayın yönet-
menliğini yapıyordu, 
Mehmet İlkorur ise 
yazı işlerindeydi. Mu-
hittin Bey, “Senden 32 
sayfalık bir çocuk der-
gisi istiyoruz Nural,” 
dedi. “Bu bir bulmaca 

dergisi olacak, tamamen senin çizip hazırlayacağın 
bir dergi. 5-10 yaş grubuna yönelik, bol resimli, her 
sayfasında değişik bir bulmacanın yer aldığı, fark-
lı bir bulmaca dergisi. İsmi de Yoyo olacak.” İsmi 
sevimliydi. Heyecan verici ama biraz da ürkütücü 
bir teklifti... “Ama ben hayatımda hiç bulmaca hazır-
lamadım ki,” dedim. “Sen yaparsın,” dedi Muhittin 
Bey ve bulmaca çeşitleri hakkında fikir edinmem 
için elime bu konuda yayınlanmış birkaç tane der-
gi verdi... Hemen çalışmaya başladım, derginin ön 
hazırlıkları yaklaşık iki ay sürdü, sürekli bulmacalar 
yaratıyor, her bir sayfayı kâğıda çizip photoshop 
programında renklendiriyordum. Sonunda Yoyo 
dergisinin ilk sayısı 50.000 adet basılarak yayın ha-
yatına başladı. Bu, normalde 20.000 satan dergilerin 
başarılı olarak kabul edildiği bir dönem için büyük 
bir rakamdı. Dergi piyasaya çıktıktan kısa bir süre 
sonra bir haftalık bayram tatiline girdik, tatil boyun-
ca büyük bir heyecan, korku ve endişe içinde “dergi 
acaba satacak mı?” diye bekliyordum. Sonunda Meh-
met İlkorur aradı ve derginin 50.000 adetlik ilk bas-
kısının bayilerde tükenmek üzere olduğunu söyledi. 
Sevinçten havalara uçtum, ilk kez tamamen benim 
yazıp çizdiğim bir dergim olmuştu ve neredeyse 
ikinci baskısını yapacaktı... Gerçekten öyle de oldu. 

DG: Yoyo dergisinin künyesinde ne yazık ki hangi yıl 
ve ay yayımlandığı belirtilmemiş. Verilen reklamlar-
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dan, çekiliş veya yarışma tarihlerinden çıkardığım 
kadarıyla ilk sayı Şubat 1996 yılında yayımlanmış. 
Doğru mu? Sahaflarda en geç tarihli olarak Ocak 
1999’da çıkan 36. sayısına rastladım. Derginin son 
sayısı ne zaman çıktı? 
NB: Evet, künyede derginin hangi yıl ve ay yayımlan-
dığına dair bir bilgi yer almıyordu. Bunun nedenini 
sorduğumda, hatırladığım kadarıyla dergiyi belirli 
bir tarihle sınırlandırmak istemediklerini söyle-
mişlerdi, ben de fazla üstünde durmadım. Sizin de 
tahmin ettiğiniz gibi derginin ilk sayısı Şubat 1996 
yılında yayımlandı. Benim çizip tasarladığım Yoyo 
dergisi, Milliyet Dergi Grubu’nda iken toplam 17 sayı 
çıktı. Dergi, Doğan Egmont’a geçtikten sonra tüm 
özgünlüğünü ve özelliğini yitirdi bence.  Kaç sayı 
daha devam etti bilmiyorum ama maalesef bir süre 
sonra yayın hayatı son buldu. 

DG: Yoyo dergisi o yıllarda çıkan Tübitak Bilim Ço-
cuk, Şeker Çocuk, Türkiye Çocuk ya da benzeri çocuk 
dergilerinden tamamen farklı bir yol seçiyor kendine. 
Çocuk dergilerine genelde küçük bir tat katması ama-
cıyla koyulan bir iki sayfalık bulmaca bilmece bölü-
mü, Yoyo’nun tamamını kaplıyor. Ön kapak, “Yoyo 
Yanıtlar” sayfası ile reklam sayfalarını bir kenara 
bırakırsak tüm sayfalar bulmaca çözmeceye ayrılmış. 
Dönemi itibarıyla oldukça sıra dışı bu dergiye okuyu-
cuların ilgisi ne düzeyde oldu? 
NB: Yoyo, özel bir dergiydi diye düşünüyorum. Bir 
kere çocuklara yönelik baştan sona resimli bir bul-
maca dergisi olması, onu diğerlerinden farklı kılıyor-
du. Gerek bulmaca tasarımları gerek çizimleriyle tek 
bir elden çıkması da ona belli bir bütünlük ve özgün-
lük kazandırmıştı. Elbette içerik açısından Mehmet 
İlkorur ve pedagojik açıdan sevgili Yankı Yazgan’ın 
önemli katkıları vardı. Bu anlamda Yoyo, çocukların 
zihinsel gelişimine katkıda bulunmak gibi bir iddi-
ayla yola çıkmıştı. Dergideki bulmacalar eğiticiliğin 
yanı sıra oldukça eğlenceliydi, örneğin “gariplikleri 
bulun” ya da “üç arkadaş” gibi sayfalar çocuklar 
tarafından çok seviliyordu; bu sayfalarda karda su 
kayağı yapan mayolu kızlar, dondurma yiyen kar-
dan adamlar, karları elektrik süpürgesiyle süpüren 
adamlar vardı. Ya da alışveriş merkezinde bir aslan 
gezinir, bir vitrinin içindeki suda bir çocuk yüzer, 
şemsiyeli adamın başına mağazanın içinde yağmur 

yağardı. Bu absürtlükleri yaparken ben bile çok eğ-
leniyordum ve bence Yoyo’nun tümüne yayılan bu 
mizah duygusu da dergiyi çocuklara sevdiren önemli 
etkenlerden biriydi. Dergiye okuyucuların çok büyük 
bir ilgisi vardı, bu hem satışlardan hem de dergiye 
gelen mektuplardan belliydi. Bir gün bir anne tele-
fon etti ve şunları söyledi: “Böyle bir dergi yaptığınız 
için sizi kutluyorum. Benim 5 yaşında bir oğlum var, 
şimdiye kadar bir an bile eteğimden ayrılmaz, sürekli 
onunla meşgul olmamı isterdi. Ama Yoyo’yu öyle 
sevdi ki şimdi derginin başına oturuyor, bir daha da 
kalkmıyor. Ben de rahat rahat işlerimi yapıyorum. 
Size ne kadar teşekkür etsem azdır.”

DG: Dergiye adını veren Yoyo aslında bir kedi. Bir 
de Dedektif Zeynep’imiz var. Siz dergide çalıştığınız 
sürece derginin kapak resimlerinde ikisi de mutlaka 
yer alıyor. Bunlar sizin çizdiğiniz karakterler olmalı…
NB: Aslında derginin hazırlığını yaparken daha ilk 
başta Yoyo’nun bir kedi olmasına karar vermiştik. 
Zaten iflah olmaz bir kedi sever olduğum için kahra-
manımızın kedi olması beni çok mutlu etmişti. (hat-
ta daha sonra edindiğim kedimin adı da Yoyo oldu). 
Hemen oturup Yoyo karakterini çizdim ve beğenildi. 
Daha sonra Mehmet İlkorur, “bir de kız dedektifimiz 
olsun, ne dersin,” dedi. Fikir çok güzeldi, ben de he-
men oturup Dedektif Zeynep karakterini yarattım ve 
ona göre bir bulmaca tasarladım.

Devam edecek...
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Nesin Yayınları etiketiyle yayımlanan, Marianna 
Coppo imzalı Petra, bir yuvarlanma hikâyesi. 
Kendini kocaman, güçlü ve görkemli bir dağ zan-
neden küçük çakıl taşı Petra’nın ve aynı zamanda 
hepimizin hikâyesi. 
Petra’nın yolculuğu bulunduğu yerde, kendini 
kocaman bir dağ olarak hayal ederken yanına bir 
ağaç dalının düşüvermesiyle başlıyor. Ağaç dalı-
nın peşi sıra gelen bir köpek, dalı değil de Petra’yı 
ağzına alıp gidiyor. İşte bu noktadan itibaren artık 

önceden durduğu 
yerde bulunma-
yan Petra’yı, hayat 
maceradan mace-
raya taşıyor. Kah 
kendini kuş yuva-
sında bir yumurta 
olarak buluyor kü-
çük çakıl taşı kah 
yuvadan düştüğü 
su birikintisinde 
bir adacık.... Petra 
neyse o, ama hep 
de bir başka şey. 
Petra’nın kim 
olduğu, hayatın 
getirdiklerine, 
onun kendine 

bakışına ve başkalarının Petra’ya bakışına göre de-
ğişiyor. Hayat devam ettikçe hepimiz gibi Petra da 
yuvarlanmaya devam ediyor. Petra’nın yolculuğu hiç 
bitmeyecek bir yolculuk. 
Coppo, hikâyesiyle kim olduğumuzun muğlak sı-
nırlarını önümüze koyuyor. Hayatın getirdikleriyle 
yol almanın, değişimin, alışık olduğumuzdan başka 
şekillerde var olabilmenin mümkün olduğunu bize 
hatırlatıyor. 
Sanatçının metni kadar çizgileri de sade ve güçlü. 
İllüstrasyonların detaysızlığı, geniş arka planların 
beyaz bırakılması, Petra’nın hikâyesini ferah tutmuş. 
Daha yoğun çizimler ve dışarıdaki dünyanın ayrıntılı 
bir tasviri anlatıyı sınırlandırıp biraz da korkutucu 
kılabilirmiş. Petra, oldukça yalın bir biçimde resme-
dilmiş. Küçük çakıl taşının yüzü iki yuvarlak göz, 
bir çizgi burun ve bir çizgi de ağızdan ibaret. Ancak 
buna rağmen kendinden eminliğini, şaşkınlığını, 
kafa karışıklığını ve yuvarlanmayı kabul edişini 
yüzünden okuyabiliyoruz. Coppo’nun güçlü kalemi 
minik el hareketleriyle farklı duygular yaratırken bizi 
de Petra’nın duygularına ortak edecek bir doğallık 
yakalamış.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 
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Petra
Marianna Coppo

Türkçeleştiren: Esin Pervane
Nesin Yayınları, 44 sayfa

Hepimizin hikâyesi
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Yazan: Çağla Vera Kılıçaslan

“Endişelenmeye gerek yok. Ben bir taşım, 
bu da benim yuvarlanışım. Her taş nasıl 
yuvarlanıyorsa öyle işte...”

Ocak 2020 | 43 



ÖDÜLLÜ BULMACA!
Bulmacamızı tamamlayıp alttaki harf dizisini doldurduğunuzda, aradığımız anahtar kelimelere 
ulaşacaksınız. Çözümü bulan ve iyikitap@tudem.com adresine 24 Ocak 2020 tarihine kadar 
gönderenler arasında yapacağımız çekiliş sonucuna göre, kazanan bir okurumuza, Tudem 
Kitabevlerinde istediği şekilde kullanabileceği 100 TL değerinde hediye çeki armağan edeceğiz.

İyi eğlenceler!

SOLDAN SAĞA
1 Aytül Akal’ın masalını arayan kahramanı.
2 Feridun Oral’ın küçük ejderhasının,  
 her gün beslendiği gıda.
3 Sizin hiç dişiniz düştü mü? Sima Özkan’ın  
 kaleminden bir resimli kitap.
4 Ingo Siegner’in çok tanınan kahramanı.
5 Ocak ayında, binlerce okurun buluşacağı  
 Tüyap Kitap Fuarı’nın olduğu şehir.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
6 Arkadaşım Ejderha’nın komik ve tekrar eden ismi.
7 Melek Özlem Sezer’in oyun antolojisi:  
 Ejderhamın Sevdiği .......
8 Birkaç hafta önce, 70 yaşında Amerika’da  
 aramızdan ayrılan ABD’li yazar.
9 Kütüphanede ejderha gören resimli  
 kitap karakteri.
10 Yakın zamanda kaybettiğimiz değerli yazar  
 Nöstlinger’in ejderhalı kitabı.

Açıklama: Bulmaca 
tamamlandığında, turuncu renk 
zemin içinde kalan harfleri, alfabetik 
sıraya göre dizdiğinizde aradığımız 
yanıta ulaşacaksınız.

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

A Ç F H IB D GC E Ğ
ÇÖZÜM

Hazırlayan:  
Fuat Altay

2

İ

6

2

1

9

8

7

4

5

10

3

C Ğ

A

D B

IH

G

Ç

İ

E

F

44 | iyikitap



Dünya çapında pek çok ödüle değer görülmüş 
ve 43 ayrı dile çevrilmiş Tom Gates serisi kendine 
has esprileri, matrak tiplemeleri, çizim etkinlikleri 
ve oyun sayfalarıyla çocuklar için hayatı 
göründüğünden çok daha eğlenceli, okumayı ise 
tahmin edildiğinden çok daha kolay kılıyor.

Çocuklara 
okumayı 

sevdiren seri
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Küçük Kaptan ve arkadaşları,

Tekneleri Hiçbatmaz’a atlayıp

çocukların bir gecede büyüdüğü

rivayet edilen Büyük Büyüme Adası’na

yelken açarlar.

Tim’in bütün ailesi denizcidir ama 

o tüm ısrarlara rağmen karada 

kalmak ister. Bir gün kumsalda 

geçmişi görebileceği bir dürbün bulur 

ve macera başlar.

Hollanda’nın en önemli çocuk kitabı yazarlarından,
birçok dile çevrilen 50’nin üzerinde kitabıyla
tanınan Paul Biegel’den iki soluksuz macera! 

cancocuk.com     cancocuk@cancocuk.com      facebook.com/cancocukcom      twitter.com/Can_Cocuk      instagram.com/cancocuk


