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MERHABA ,

İyi Kitap, bu yayın dönemini bir dosya ile kapatıyor. Dosyamızın konusu, çocuk
ve gençlik yayıncılığını hedef alan sansür uygulamaları, ana akım medyanın
da körüklediği eleştiri sınırlarını aşan sosyal medya tepkileri ve bunların
üzerine inşa edilen denetim talepleri. Konuyu farklı yönleriyle ele alan dosya
yazılarımızın yanı sıra, iki değerli yazarımız Miyase Sertbarut ve Toprak Işık'la
yaptığımız söyleşileri ve alanda emek veren altı editör arkadaşımızın konuya
dair görüşlerini aldığımız soruşturmamızı bulabilirsiniz sayfalarımızda.
Eylül sayımızla başlayacak yeni yayın dönemine kadar, verdiğimiz iki aylık
arada, bu hacimlice dosyayı ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.
Bu sayımız size, yine sadece elektronik olarak ulaşacak. Pandemi nedeniyle
aldığımız önlemler sonucu, bu şekilde yayımladığımız üçüncü sayımız oldu
Haziran. İki aylık arada, sadece bu üç sayıyı değil, tüm dergi arşivimizi
İnternet sitemizde okuyabilir, indirip bilgisayarınızda arşivleyebilirsiniz.
Üstelik İnternet sitemiz aracılığıyla, sadece okumakla kalmayıp görüşlerinizi
de bize ulaştırabilirsiniz. Yazılarımızın altında bulunan yorum kutucuklarına
yazacaklarınız, editör arkadaşımızın denetiminden sonra ilgili yazı altında
paylaşılacaktır. Bize ulaşmak için ayrıca sosyal medya ve e-posta hesaplarımızı
da kullanabilirsiniz. Bu hesaplarla ilgili bilgiler künyemizde yer almaktadır.
Sağlıklı günlerde, iyi kitaplarla buluşmak üzere...
Safter Korkmaz
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Kitap yasaklamanın
dayanılmaz hafifliği...
30/11/1979

Hiçbir edebiyat eseri sansüre uğramamalı; hiçbir siyasal erk, kitaplar üzerinde
yasal yaptırım uygulamamalıdır. Bir kitabın tek seçici kurulu okurudur. Okurun
aklına ve süzgecine güvenmek gerekir.
Yazan: Safter Korkmaz

12 Eylül darbesi geldiğinde 8 yaşındaydım. Babamın
evdeki kitapları çuvallara doldurup çatı arasında,
odunluk olarak kullandığımız mezbeleliğe sakladığını iyi hatırlıyorum. Kitapların neden saklandığını
kavrayamasam da bir olağanüstülük olduğunun
farkındaydım. Biraz çocuk merakı biraz can sıkıntısı, her fırsat bulduğumda soluğu kitap çuvallarının
yanında alıyordum. Yıllarca tek tek incelediğim
yüzlerce kitabın arasında Behrengi’nin Küçük Kara
Balık’ının da olduğunu hatırlıyorum. İnce Mehmed’in
ilk cildi, Gorki’nin Ana’sı, Aziz Nesin’in birkaç kitabı
ve daha niceleri...
Darbenin ne demek olduğunu, ailemin neden kitapları saklamak zorunda hissettiğini sonraki yıllarda
yaşayarak öğrenme şansı bulacaktım. Üniversite
yıllarında, kaldığım yurtta yapılan “yasak yayın”
aramaları ya da okuldan yurda dönerken, bir arkadaşımın elindeki dergi yüzünden gözaltına alınışımız,
bu öğrenme sürecine katkıda bulunmuştur elbette.
Daha o günlerde kavramıştım; tüm iktidarlar kitaptan korkan, özgüvensiz yapılardır. Kitaba savaş
açmanın, yasak getirmeye çalışmanın başka ne açıklaması olabilir ki...
BU ATEŞ SENİ DE YAKAR!
İktidarların kitapla savaşı, neredeyse kitabın tarihi
kadar eski. Örneğin, milattan önce 200’lerde, Çin

İmparatoru Çin Şi Huang’ın, Konfiçyüsçü felsefe ve
bilim kitaplarını yaktırdığını biliyoruz. Hatta rivayet
olunur ki bu uygulamaya karşı çıkan bazıları da aynı
akıbete uğramışlardır. Boşuna, “Eğer bir yerde kitapları yakıyorlarsa, orada eninde sonunda insanları da
yakacaklardır,” dememiş ünlü Alman şair Heinrich
Heine.
Üstelik, Heine’yi haklı çıkaran yalnızca Çin İmparatoru da değil. İnsanlık tarihi boyunca gücü ele geçirenler, kitapları da kitapları yazanları da yakmaktan
geri durmamışlar. İskenderiye Kütüphanesi’nden
Berlin Opera Meydanı’na, milattan önce 200’lerden
2020’lere iç burkan bir tarih bu...
ÇEMBERLİTAŞ HAMAMI’NI KİTAPLA ISITMAK
Kitap yakma utancından biz de nasibimizi almışız
elbette. Cevdet Kudret, Abdülhamit Devrinde Sansür
isimli kitabında, Maarif Nazırlığının (şimdinin Milli
Eğitim Bakanlığı) saray başkatipliğine gönderdiği
bir yazıya yer verir. (s. 21-22) Bu yazıda, saraydan,
“Encümen-i Teftiş ve Muayene”nin (şimdinin Muzır
Kuruluna benzer bir sansür kurulu) zararlı diye el
koyduğu kitapların, Çemberlitaş Hamamı’nda yakılmasına dair izin istenir. 7 Mayıs 1902’de saray bu
isteği kabul eder ve yakma işlemi başlar. Birkaç gün
süren imha sürecinde, 165 çuval kitap yakıldığı kayıtlara geçmiştir.
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Sadece Abdülhamit
döneminde kitap
yakılmadı bu ülkede.
Özellikle sıkıyönetim
koşullarında, kayıtları
bile tutulmadan binlerce kitabın yakılarak
imha edildiği biliniyor.
1971 ve 1980 darbe
dönemlerinde, kitap
toplatmak için mahkeme ya da başkaca
herhangi bir kurumun
kararını bile beklemeye gerek görmeyen
sıkıyönetim uygulayıcıları, elbette kitap
yakmak konusunda da
kendilerini oldukça
rahat hissettiler. 1980
darbesinden yıllar sonra, 1984’de dönemin
Kültür Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, “kitap
yakan bakan” olarak
anılmak istemediğini
ilan edip, bakanlığın
deposunda tutulan
118 bin yasaklı kitabı
SEKA’ya, geri dönüşüme gönderinceye dek
yakma ritüeli devam
etti. Kimileri için kitabı yakmadan yok
etmek, bir ilerleme (!)
sanırım...

Bunları da bilelim
•

Çavdar Tarlasında Çocuklar, ABD’de okullarda en çok
yasaklanan kitaplardan biri olmasına rağmen, aynı
zamanda en çok okunan kitaptır.

•

Bir dönem, Türkiye’ye bazı ülkelerden gelen tüm kitaplar
otomatik olarak yasaklı sayılıyordu. Sovyet Rusya, Çin,
Vietnam, Küba gibi. Bu dillere çevrilmiş Türkçe edebiyatın
klasik bazı eserleri, bu yüzden farkında olmadan yasaklı
kitaplar listesine alınmıştı. Reşat Nuri Güntekin’in
Çalıkuşu romanının Kiril alfabesiyle basılı edisyonu bile
böyle yasaklanmıştı.
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lendirmeleri yasaklamanın yolunu açmış.
Bazen yasal bir kılıfa
da gerek görmeden
fiilen uygulanmış kitap yasakları. Özellikle
de çocuk kitapları;
mesela bir genelgeyle
okullara, kütüphanelere, devlet kurumlarına
girişi yasaklanmış
bazı kitapların.

Örneğin 1975 Aralık
ayında, Milli Eğitim
• Ray Bradbury’nin Fahrenheit 451 isimli, kitapların yakılaBakanlığı valiliklere
rak yok edildiği baskıcı bir geleceği tasvir eden distopyası,
bir genelge gönderekaderin garip bir cilvesi olacak, bir dönem ABD’de bazı
rek okul ve sınıf kitapokullarda yasaklanmıştır.
lıklarından “sakıncalı”
• Sait Faik Abasıyanık’ın Medarı Maişet Motoru romanı,
kitapların çıkarılmasıyazar, kahramanlarından birine asker kaputu giydirdiği
nı istemiş. Genelgede
için 1944’de yasaklanmıştır.
“... milli terbiyemize
• George Orwell’ın 1984’ü ise hem Sovyet Rusya’da hem
aykırı, ahlak, aile,
de ABD’de rejim karşıtlığı suçlamalarına maruz kalan bir
hatta cemiyet değerleroman olmuştur.
rimizi yıkmaya matuf
• Ahmet Şık’ın İmamın Ordusu isimli kitabı, 2011 yılında
kitapların bulunduğu”
daha basılmadan yasaklanmıştı.
yazılıymış. Valiliklerin
• Alice Harikalar Diyarında, 1931’de Çin’de, hayvanlara
ivedilikle hayata gefazlasıyla insana has özellikler atfedildiği ve bunun insana
çirdiği uygulamada,
hakaret sayılacağı gerekçesiyle yasaklandı.
sınıf kitaplıklarında
• Irk ayrımcılığını eleştiren Bülbülü Öldürmek ise “ırkçılık
el konulan binlerce
ve küfür barındırdığı” gerekçesiyle yasaklanmıştı.
kitabın yazarları ara• Rus Çarı I. Nikola, “Eğitimli insanlara değil, sadık insanlasında Nazım Hikmet,
ra ihtiyacım var,” diyerek kitap yasaklama yoluna gitmişti.
Orhan Kemal, Yaşar
• “Yasaklanmış Kitaplar Haftası”, ABD’de 1982 yılında, küKemal, Cengiz Aytmatüphaneci aktivist Judith Crug tarafından başlatılmıştır.
tov, Jean Paul Sartre,
Amerikan Kütüphaneler Birliği gibi pek çok kurum taraGogol, Dostoyevski,
fından desteklenen Yasaklanmış Kitaplar Haftası, Eylül’ün
TARİH VE
Sabahattin Ali, Fakir
son haftasında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
TEKERRÜR...
Baykurt, Muzaffer
Sadece darbe dönemİzgü, Aziz Nesin, Rıfat
lerinde yasaklanmadı kitaplar elbette. TBMM’de veIlgaz gibi isimleri görmek şaşırtıcı olmaz sanırım...
rilen bir soru önergesinin yanıtına göre, ülkemizde
Yine aynı uygulamaya dair, Nesin Edebiyat Yıllığı
1952’den beri, hakkında toplatma, yasaklama ve ya76’da Erdal Öz şöyle yazıyor: “Yıkılan MC yönetiminyın durdurma kararı verilen 22 bin 601 yayın varmış.
de ‘Arkadaş Kitapları’nın okullara sokulması genelBu yasaklamalar için farklı yol ve araçlar kullanılmış. gelerle yasaklanmıştı. Sınıflara müfettişler sokuldu,
Kimi zaman mahkemelerce verilen toplatma kararçocukların çantaları arandı ve bu kitapları bulunduları kimi zaman -ismi öyle olmasa da sansür kurulu
ran çocukların öğretmenleri sürüldü. Okullara girişiolarak işlev gören- çeşitli devlet kurumlarının yönmiz kesinlikle engellenmeye çalışıldı.” (s. 384)
•

Don Quijote, İspanyol engizisyonunca, hayırseverliğe
engel olacağı gerekçesiyle yasaklanmış.
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1979’da ise içinde Nazım Hikmet ve Aziz Nesin’den
seçmeler bulunan bir kitabın okullarda çocuklara
dağıtımını yasaklar Milli Eğitim Bakanlığı. (Kaynak:
Milliyet Gazetesi, 30/11/1979) Ne bir mahkeme kararı vardır ne de yasal bir gerekçe...
1979’dan 2013’e gelelim ve yine bir gazete haberine
göz atalım: “Bahçelievler’deki Behiye Doktor Nevhiz
Işıl İlköğretim Okulu’nda görev yapan 7. sınıf Türkçe
öğretmenine ‘Şeker Portakalı’ kitabını okuttuğu için
soruşturma açıldı.” (02/01/2013 – Milliyet) Üstelik
haberin devamı da var: “Türkiye Yayıncılar Birliği
(TYB) John Steinbeck’in Fareler ve İnsanlar romanının İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Kitapları
İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından
sakıncalı bulunarak sansürlenmesi için başvuru yapılması üzerine bir açıklama yaptı.”
Birkaç hafta sonrası, aynı gazetede başka bir haber:
“Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Lisesinde bir
tarih öğretmeninin öğrencilerine okumaları için önerdiği Amin Maalouf’un Semerkant adlı kitabı şikâyete
konu oldu. İddiaya göre, bir veli kitabın müstehcen
olduğunu ve İslamiyeti aşağıladığı iddiasıyla, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçeyle
şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine kitabı öğrencilere
öneren tarih öğretmeni hakkında inceleme başlatıldı.” (29/01/2013 – Milliyet)
Daha yakın tarihlere de bir bakalım, 18 Ekim 2018
tarihli Birgün Gazetesinden bir haber: “Bir edebiyat
öğretmeninin 12’nci sınıf öğrencilerine Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi isimli romanını önermesi
nedeniyle öğretmen hakkında soruşturma açıldı.”
Aynı gazetenin 7 Kasım 2018 tarihli nüshasından da
öğretmenin kınama cezası aldığını öğreniyoruz...
Örnekler çoğaltılabilir. Yaptığım kısa bir İnternet
araştırmasında, son 6-7 yıl içinde 9 ayrı olayda 21
öğretmene benzeri soruşturmalar açıldığını tespit
edebildim. Gerçek rakamların daha yüksek olduğunu tahmin ediyorum. 1975’lerden bugüne, öğretmenleri ceza tehdidi ile sınırlayan bu mekanizma açık ki
sansürün başka bir biçimi...
DEVLETİN “GİZLİ” SANSÜR KİTABI
Kitap yasaklama bahsinde, en ilginç bilgilerden birine Aziz Nesin’in eski bir yazısında rastladım. Aziz
Nesin yasaklanan kitapları, süren davaları ve benzeri
konuları anlatırken, devletin her yıl güncellediği “bir
yasak kitap listesi kitabı”ndan bahsediyordu, adı:

Yurda Sokulması ve Elden Ele Geçmesi Yasak Yayınlar. Biraz araştırınca ilk kez 1965’de P.T.T. tarafından
Demiryolları Matbaasında bastırılan kitabın, uzun
yıllar gümrüklerde kullanıldığını öğrendim. Dile
kolay, büyük boy, 417 sayfalık bir yasaklı kitap listesi
sözü edilen. Üstelik her yıl eklemelerle güncellenmiş. Böyle bir kitabın varlığı yeterince şaşırtıcı değilse, kitabın “gizli” ibaresiyle basılıp normal vatandaş
tarafından okunmasının engellendiğini bilmek şaşırtıcı olur belki. Sansürün kitabı da bir nevi sansür
altında! Bugün hâlâ benzeri “gizli” kitaplar var mıdır
bilmem ama birkaç yıl öncesine dek çeşitli bakanlıkların açık ve gizli tavsiye kitap listeleri yayınladıkları
bilinen bir gerçek. Bazen “tavsiye” etmek, yasaklamak kadar işlevsel olabilir!
KURULLARDAN BİR KURUL...
Kitap yasaklama, sansür deyip de “Küçükleri Muzır
Neşriyattan Koruma Kurulu”ndan bahsetmemek
olmaz. 21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı “Küçükleri
Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu” gereğince
oluşturulan kurul, tarih boyunca birkaç kez yapısal
değişikliğe uğramış. En son 02/07/2018 tarihli, 703
sayılı KHK’nin 38’inci maddesiyle kanunda yapılan
değişiklikle Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına bağlanan Kurul, bakanın belirleyeceği biri
başkan olmak üzere bakanlığın beş birim amirinden
oluşuyor. Ve bildiniz, hiçbirinin edebiyatla yakından
uzaktan ilgisi yok!
Türkiye siyaset ve edebiyat gündemine farklı dönemlerde farklı biçimlerde giren Muzır Kurulu, en yoğun
mesaisini ‘80’li yılların ortalarında yapmıştı. Turgut
Özal hükumetinin, muhalif görüşleri baskılamak için
aktif olarak kullandığı kurulun, o dönem ilk yasakladığı kitap, 1986’da, Ahmet Altan’ın Sudaki İz romanıydı. Arkası çorap söküğü gibi geldi. Yüzlerce kitap,
dergi ve gazete Muzır Kurul’un gazabından nasibini
aldı. Davalar, yüksek para cezaları yayıncıları zor
durumda bırakır oldu. İlerleyen yıllarda, Türkiye’nin
değişen siyasal atmosferi ve artan tepkiler sonrası
Kurul’un sansasyonel uygulamaları ciddi oranda
azalmıştı. Ancak anlaşılan o ki görülen lüzum üzerine, 2018’de yapılan yasa değişikliği ile Muzır Kurulu
tekrar aktif hâle getirildi.
O tarihten bu yana “yoğun” çalışan Kurul’un gözünden çocuk kitapları da kaçmadı elbette. Kurul, 27
Eylül 2019’da, Élisabeth Brami’nin Yapı Kredi Yayın-
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larından çıkan Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi ve Kız
Çocuk Hakları Bildirgesi kitaplarıyla Hep Kitap’tan
çıkan Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler - Olağanüstü 100 Hikâye kitabının “18 yaşından küçüklerin
maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte
olduğu” hükmüne vardı. Aynı kararda, Cinius Yayınları tarafından basılan Sünnetçi Kız kitabı da “muzır”
ilan edilmişti.
Bu karar sıcaklığını yitirmemişken, 26 Aralık 2019’da
bu kez ikisi çocuklar için yazılmış üç kitabı daha
“muzır” ilan etti. Defne Ongun Müminoğlu’nun Cinsellik-Cinselliği Keşfediyoruz, Mehmet Güler’in İçim
Dışım Gökkuşağı ve Adem Özbay’ın Kin Kanatlılar
kitapları hedefteydi bu kez.
İyi Kitap olarak, daha sürecin başında konuya
tepkimizi göstermiş ve şöyle yazmıştık: “Adı ve
uygulama biçimi ne olursa olsun, açık ki bu bir sansür kararıdır. Sanata ve edebiyata yönelen her türlü
yasak, kim tarafından hangi gerekçeyle uygulanırsa
uygulansın, özgür düşünce ve yaratı süreçlerine vurulan zincirlerdir.
Çocuk ve gençlik yayıncılığı özelinde, birilerince sürekli gündeme getirilen “denetim”, “sansür/oto-sansür
mekanizması” talebi, bu yasaklama kararı ile somut
bir biçime bürünmüş durumdadır. Bu gerici talebin ve
karşılığında uygulanan sansürün hedefi, yaratılmaya
çalışılan algının aksine, “ahlak dışı içerik” değildir.
Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler, Erkek Çocuk
Hakları Bildirgesi ve Kız Çocuk Hakları Bildirgesi
kitapları hakkında İyi Kitap sayfalarında da yer bulan değerlendirmeler bile okunduğunda, yasaklama
kararının, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yükselen talepleri hedeflediği görülecektir.
Her şey bir yana, içeriği ne olursa olsun, hiçbir edebiyat eseri sansüre uğramamalı; hiçbir siyasal erk, kitaplar üzerinde yasal yaptırım uygulamamalıdır. Bir
kitabın tek seçici kurulu okurudur. Okurun aklına ve
süzgecine güvenmek gerekir. Edebi metinlerde “iyi”ye ulaşmak, “kötü”nün etkinliğini azaltmak sadece
ve sadece ilkeli yayıncıların ve okurun işidir. Adı ve
mesleği ne olursa olsun edebiyat dışı hiçbir aktörün
bu süreçte yeri olmamalıdır.” (İyi Kitap, sayı 118, s. 2)
“MÜSTEHCEN”, KİME GÖRE, NEYE GÖRE?
1975’de “... milli terbiyemize aykırı, ahlak, aile, hatta
cemiyet değerlerimizi yıkmaya matuf kitapların bulunduğu” söylenerek yasaklanmış çocuk kitaplarına
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erişim; 2020’de, 18 yaşından küçükleri “... maneviyatı
üzerinde muzır tesir yapacağı anlaşılan mevkute ve
mevkute tanımına girmeyen diğer basılmış eserler”den korumak amacı hasıl olmuş...
Görünen o ki birileri hep bizim milli terbiyemizi,
ahlakımızı yıkmayı hedefleyip “muzır” işler peşinde
koşuyor. Muzır Kurulu da ahlakımızı korumak adına
cansiparane çalışıyor. Çocuklarımızı “müstehcen”
kitaplardan uzak tutuyor.
Peki, gerçekten bu kitaplar “müstehcen” mi? Yoksa
egemen düşünceye aykırı, başka yaşamlardan başka
özgürlüklerden bahseden metinler mi bunlar? Örneğin toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak ya da kız/
erkek çocuğun istediğini sevebileceğini söylemek
müstehcenlik sayılabilir mi? Ya çocuğun kendi bedeniyle ve çevresiyle barışık yaşaması gerektiğini
öğütlemek...
Üstelik “müstehcen” yasada tanımlanmış bir kavram da değil. Yargıtayın geçmiş içtihatlarında
“Cezalandırılması gereken pornografidir, erotik olansa cinsel seviye ilişkin estetik bir kavramdır,” gibi,
konumuzla ilgisiz de olsa sınır çizen açıklamaları
var müstehcene dair. Sözü geçen kitaplarda bırakın
pornografik, erotik ögeleri, bir ilkokul öğrencisinin
algısını zorlayacak tek şey bile geçmemekte. Açık ki
algısı zorlanan başkalarıdır. Yine açık ki korunmak
istenen çocukların ahlakı değil, müesses nizamın
devamıdır.
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM
Düşünce açıklama ve yayımla özgürlüğü, anayasa
tarafından güvenceye alınmış temel haklarımızdan
biri. Kitaplara yönelen sansür ve yasakçı uygulamalar, en başta bu hakkımızın gaspı anlamına geliyor.
Sadece bu da değil, aynı zamanda en geniş kitlelerin
okuma hakkına da bir saldırı. Bireyin, -çocuk da olsaneyi okuyacağına ya da okumayacağına karar verme
hakkı elinden alınamaz. Bırakın, insanların edebi
beğenisi ve seçkinciliği karar versin neyin okunup
okunmayacağına, yasalar değil.
“Ahlaka uygun ya da ahlaksız kitap diye bir şey yoktur. Bir kitap ya iyi yazılmıştır ya kötü, hepsi bu,” demiş Oscar Wilde. İyi yazılmış kitaplar okurun ilgisiyle -kim yasaklarsa yasaklasın- var olmaya devam
edecektir. Tüm yasaklamalara rağmen milyonlarca
okura ulaşan pek çok kitapta olduğu gibi.
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Sosyal medyada okur kaynaklı tepkilerin
çocuk edebiyatı üzerindeki etkileri

Sosyal medyada gözlemlenebilen temel sorunlardan biri kitaplarda yer alan bazı
sahnelerin, cümlelerin bağlamından tamamen koparılarak ele alınmasıdır.

Yazan: Ayşegül Utku Günaydın

Bu yazıda, çocuk edebiyatı söz konusu olduğunda, her kesimden ve yaştan okurun görüşlerini
ifade edebileceği bir mecra olarak sosyal medyada, eleştiri sınırlarını aşıp zaman zaman lince
dönüşen tepkilerin yayıncı, yazar, çizer, okur
ve çocuk edebiyatının gelişimi üzerindeki olası
etkileri tartışılıp çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. Geniş bir çevreye doğrudan ve ânında
ulaşabilmenin yanı sıra, etki gücü açısından sosyal medyanın sunduğu olanakların elbette pek
çok avantajı var. Ama eleştiri ile “linç kültürü”
arasındaki farkın ve etkilerinin daha çok konuşulması, çocuk edebiyatının gelişimi açısından
çok önemli.
Ebeveyn, öğretmen, kütüphaneci gibi çocuklar
adına kitap seçme işini yapan kişilerin, yani kitap
seçicilerin (yazının devamında “okur” olarak da
geçecektir) geribildirimleri ve tepkileri elbette
kitap üreticileri için çok değerlidir. Fakat sosyal
medyada kitapları hedef gösterip taraftar toplamak ya da devletin çeşitli mercilerine şikâyet
etmek sansürün kapısını aralamaktan başka bir
şeye yaramayacaktır. Bu nedenle öncelikle sosyal
medyanın bu amaçla nasıl kullanıldığına bakıp

kitap seçicilerin rollerinin önemi ve edebiyatı
şekillendirmedeki güçleri ile yayınevlerinin bu
süreçte karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duralım.
SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİNİN SINIRINI
AŞMASI
Sosyal medyada kitap seçicilerin şikâyetleri genel
olarak eserlerde kullanılan dil, şiddet mevhumu,
toplumsal ve ahlaki değerlere uymayan unsurlar,
eşcinsellik, taciz, ölüm gibi konular etrafında
yoğunlaşıyor. Görevi çocuklar için kitap seçmek yani aracılık etmek olan kişilerin, çocukları
koruma güdüsüyle hassasiyetlerinin arttığını
görüyoruz ama tam da bu noktada kitapların asıl
okuyucuları olan çocuklara daha çok güvenmemiz gerekiyor. Bugün bir kitap, salt içinde trafikte
kavga eden iki yetişkinin yer aldığı bir sahne
olduğu gerekçesiyle şiddet içerdiği söylemiyle
bir öğretmenden tepki alabiliyor. Yazarın tam da
bu örnekle yani yarattığı karakterlerin özellikleri
aracılığıyla anlatmayı amaçladığı şey göz ardı
ediliyor, onun yerine ayrıntıya odaklanılıyor. Dolayısıyla metnin özünün, derinde yatan anlamla-
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rının pek çok zaman ıskalandığını görüyoruz. O
kavga sahnesi nedeniyle kitabı okuyan çocuğun
da kavgacı olabileceği ya da psikolojisinin kötü
etkilenebileceği varsayılıyor. Ya da normallik
kavramını sorgulayan ve farklı oldukları için
dışlanan insanları ele alan bir çocuk kitabında
iki kadının el ele tutuştuğu bir sahne, ebeveyn
için sorun teşkil edebiliyor. Ama işte tam da bu
noktada kitabın çocuklara uygun olmadığı, hastalıklı düşünceleri aşıladığı iddia edilip toplatılması istediğinde artık okurlar olarak uyanık olup
buna tepki gösterebilmeliyiz. Her kitap elbette
her çocuğa uygun değildir ama genelde ebeveynlerin dünya algısı ve görüşüyle uyuşmadığı için
kitabı okumamayı ya da başkalarına önermemeyi
seçmek yerine bir kitabın “toplatılmasını”, hatta
“yok edilmesini” isteyen, sosyal medyanın erişim
gücünü arkasına alan ve dalga dalga büyüyüp
kimi zaman okur lincine dönüşen durumlarla karşılaşıyoruz. Taciz konusunu ele alan bir kitabın
uygunsuz içerik gerekçesiyle toplatılmasını ve
yok edilmesini istemek de eleştiriyi aşan, çocukların okuma haklarını çiğneyen bir yaklaşımdır.
Çocukları yaşamın gerçekliğinden soyutlamanın,
edebiyatı olabildiğince sterilleştirmenin bir yararının olmadığı, aksine zorlu konuları çocuklara
anlatmada edebiyatın çok iyi bir araç olduğu hatırlanmalıdır.
Sosyal medyada gözlemlenebilen temel sorunlardan biri kitaplarda yer alan bazı sahnelerin,
cümlelerin bağlamından tamamen koparılarak
ele alınmasıdır. Bağlamından koparılan alıntı, kitaplardaki özün ya da derindeki anlamın ıskalanmasına ya da manipüle edilmesine açık hâle gelir.
Bir diğeri ise “çocuğa görelik” kavramının yanlış
algılanması ya da çarpıtılmasıdır. Uygun bir dil
ve üslupla her konunun çocuğa anlatılabileceğini
ya da her kitabın her çocuğa uygun olmayacağı,
kitap seçicilerin tam da bu noktada asıl üstlerine
düşen görevleri yapmaları gerektiği konusu çoğu
zaman unutuluyor. Farklı olana gösterilen tahammülsüzlük de okur kaynaklı tepkilerin bir kısmını
oluşturuyor. Farklılıkları anlatan kitaplardan hâlâ
çok hoşlanılmadığını görüyoruz. Bu kimi zaman
geleneksel değerlere uymadığı gerekçesiyle “öte-
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ki” olanı tehdit olarak görme nedeniyle de yapılabiliyor.
KİTAP SEÇİCİLERİN ROLÜ
Kitap seçiciler, ebeveyn, veli, öğretmen, kütüphaneci gibi çocuklar için kitap seçimi yapan, yani
onlar adına ne okuyacaklarını seçen bir nevi aracılık eden kişilerdir. Bu önemli rolü üstlenen kişilere bugün çok fazla sorumluluk düşüyor. Çocuk
edebiyatında yazarlar da yaygın olarak yetişkinler olduğu için toplum olarak söz hakkı her zaman
için yetişkininmiş gibi algılama eğilimindeyiz.
Fakat bu durum, çocukları özne olmaktan çıkarmaktadır. Her kitap her yetişkine uygun olmadığı
gibi çocuk edebiyatı da çok geniş bir literatürü
içerir. Ebeveyn, veli, öğretmen, kütüphaneci gibi
kitap seçicilerin rolü de tam bu noktada devreye
girmektedir. Çocuğu iyi tanımak, ilgi alanlarını
ve ruhsal durumunu iyi bilmek durumundadırlar.
Daha da ideali çocuğa daha fazla güvenerek kitap
seçim işine onu da dâhil etmeleri yani birlikte
seçimdir.
ÇOCUKLARIN OKUR OLARAK HAKLARI
NELERDİR?
Öncelikle okur olarak saygı görmesi, çocukların
en önemli haklarından biridir. Yönlendirmeler
elbette çok değerlidir ama bir çocuk arzu ettiğinde ne okuyabileceğini kendisi de seçebilmelidir.
Okuduğu her cümlenin onu nasıl etkileyeceğini
varsaymak yerine bu konuda çocuklara güvenilmesi ve inisiyatif tanınması gerekiyor. Ayrıca iyi
edebiyata ulaşabilir olmak, bir çocuğun okur olarak en büyük haklarındandır. Bu bakımdan seçicilerin, erişimi çocuk açısından kolaylaştırması beklenir. İyi edebiyata ulaşabilir olması, onun eleştirel
bakışını da geliştirecek bir unsurdur. Tüm bunlar,
çocukların birey olma süreçlerine de hizmet eder.
Artık yetişkinler olarak çocukların bizlerden farklı
bireyler olabileceği düşüncesiyle de barışmamız
gerekiyor. İşte tam da bu noktada sansürü tartışırken çocuklara nereden bakıldığını kavramak, okur
kaynaklı tepkilerin ve eğilimlerin temel nedenini
görmek bakımından anlamlı olacaktır. Bunda yetişkin bireylerin biraz da üstenci bir bakışla çocuğu salt şekillendirilmesi, eğitilmesi ve terbiye edil-
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mesi gereken bir varlık olarak görmelerinin payı
bulunmaktadır. Yetişkinler, çocuklara öğretmeleri
gerektiğine inandıkları çok değerli bilgilere, değerlere sahip olduklarını düşünürler. Onları kendilerinin bir uzantısı olarak görme eğilimlerinin
doğal bir yansıması olarak da dünya algılarını, sıkı
sıkıya inandıkları etik ve ahlaki değerleri aktarmaya çalışırlar. Fakat unutmamak gerekir ki edebiyat
ve kitaplar söz konusu olduğunda seçiciler aslında
sadece birer aracı ve kolaylaştırıcıdır.
OKUR KAYNAKLI TEPKİLERİN YAYINCI,
YAZAR, ÇEVİRMEN VE ÇOCUK EDEBİYATI
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Peki sosyal medyadaki okur kaynaklı tepkilerin,
yayıncı, yazar, çizer gibi çocuk edebiyatının üretiminde bizzat rol alan kişi ve kurumlara olası
etkileri nelerdir? Fikirleri bastırmanın ya da
engellemenin bir uçta imkânsızlığı dururken bir
yandan da eleştiriyi aşan, sansürü destekleyen
mekanizmanın edebiyatı şekillendirme gücünü
yadsımamak gerekiyor. Kitap seçiminde rol oynayan kişilerin, bu edebiyata yön verme güçleri
vardır. Sansür de çocuk edebiyatını salt eğitim
misyonuyla değerlendirmek de bu edebiyattaki
çoksesliliğe zarar verebilecek temel etmenlerdir.
Kitap üreticileri zaman zaman okur tepkilerinden
çekinerek sorun odaklı konuları ele alan kitapları
yayımlamakta isteksiz davranabiliyorlar. Onun
yerine daha çok satabileceğine inandıkları, “sorunlu” konulara yer vermeyen kitaplara yönelebiliyorlar. Veyahut da bu tepkileri önlemek adına
başka otosansür mekanizmaları devreye giriyor.
Metin üzerinde yapılan çeşitli değişiklikler ve çevirilerde zaman zaman uygulanan manipülasyon
da otosansüre bir örnektir. Yayıncılar gelebilecek
eleştirilere önlem olarak bazen yurt dışındaki yayıncısından izin alarak metin üzerinde değişiklik
bile yapmaktadır. Benzer kaygılarla, bazen de satış
ve pazarlama stratejisi olarak bazı yayınevlerinin
edebiyat dışı kimlikleri denetmenliğe soyundurduğunu görmek de mümkün. Sırtını edebiyat dışı
bir denetmene yaslayan bu yaklaşım, kapısını otosansüre de aralamaktadır. Bir yayınevi dilerse her
türlü edebiyat dışı aktörden yardım alabilir. Fakat
bu bir dayatma ve zorunluluk olamayacağı gibi yü-

celtilen bir yaklaşım olmasının sakıncaları vardır.
“Çocuğa görelik”, çocuk edebiyatını içerik ve dil
bakımından yetişkin edebiyatından ayıran en
önemli kavramdır. Bu kavramı gözetip süzgeçten
geçirecek olan öncelikle yazarla birlikte kitabı
yayımlamaya karar veren yayınevidir. Elbette
bunun tehlikelerinden biri de yine otosansürdür.
Yazarın, yayıncının bu sözünü ettiğimiz etki
alanından çekinip kendi kendisini sansürlemesi, edebiyattaki çoksesliliği, özgürlüğü, çocuk
edebiyatının gelişmesini önleyici unsurlardır.
Dolayısıyla her türlü sansür mekanizmasına karşı
uyanık olmak gerekiyor.
Edebiyat söz konusu olduğunda en önemli kurumlardan biri de eleştiri mekanizması. Bilimsel ya da dayanıklı eleştiri her sanat dalında ve
akademik alanda olduğu gibi çocuk edebiyatının
da gelişimine katkıda bulunacak çok önemli kurum. Çocuk edebiyatı alanında yaygın kitlelere
ulaşacak eleştirel yazıların artması ve tartışma
zeminlerinin sağlıklı bir düzleme çekilmesi, sosyal medyadaki eleştirel bakışı aşan tepkileri de
azaltacaktır. En azından çocuk edebiyatındaki
sorunların gerçekten tartışılabildiği bir noktada
buluşmamızı sağlayacaktır.
Peki karşılıklı diyaloğu artırmak ve eleştiri zeminini daha sağlıklı bir düzleme çekebilmek için neler
yapılabilir? Bu noktada kitap üreticileri ile kitap
seçicilerinin daha çok bir araya gelmesinin, tartışma zeminlerinin yaratılmasının faydaları olabilir.
Kitap üreticileri, seçicilerin işlerini kolaylaştırmak
için kitapları kapsamlı biçimde ele alan rehber ya
da katalog gibi malzemeler sunarlar. Bu malzemeler, seçim işini yapanlar tarafından daha etkin biçimde değerlendirilebilir. Ayrıca seçim işine daha
çok emek verilmesinin de faydası olacaktır.
Sonuç olarak sosyal medya, kampanyayı başlatan
kişiyi anonimleştirdiği ve çok büyük konfor alanı
tanıdığı için bu mecrada sansüre yol açabilecek
bir rüzgâr yaratmak nispeten kolaydır. Amaç ise
bunu önlemek değil sansüre kapı aralayan çağrılar
ya da dayanaksız eleştiri konusunda her zaman
uyanık olmaktır. İşte tam da bu noktada çocuklara
eleştirel düşünmeyi, temelsiz, dayanıksız söz anlamına gelen safsata türlerini öğretmemiz gerekiyor.
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Çocuk edebİyatından
söz ederken, aslında
neden söz edİyoruz?
“Çocuk” deyince, sunulmuş kısıtlar dâhilinde düşünür hâle geliyoruz. Tam da bu
nedenle, gözümüze hemen görünüveren o resmi devlet sansürünü konuşmadan
önce, kendi kendimize koyduğumuz ama görmekte en çok zorlandığımız büyük
sansürü görmeliyiz. Edebiyatı neredeyse yok kılan o otosansürü.

Yazan: Mehmet Erkurt

Başlıktaki soruyu “… neden söz etmiyoruz /
edemiyoruz?” şeklinde değiştirmek de mümkün. Çünkü ülkemizde çocuk edebiyatı, dünden bugününe, belli dönüşümler dâhilinde,
hâlâ en çok söz edemeyişlerimiz, dışarıda
bıraktıklarımız üzerinden tanımlanıyor. Çocuk edebiyatında sansürü ve olası biçimlerini
konuşmadan önce anlamamız gereken bu: Biz,
çocuk söz konusu oldu mu, kısıtlı “söz edilebilenler” arasında düşünüyor, hayal kuruyor,
kurguluyoruz.
“Çocuk edebiyatı nedir?” gibi bir tasvirsel soruya genellikle, “Çocuk edebiyatı ne olmalıdır?”
gibi normatif bir sorunun eşlik ettiğine sık sık
tanık olmuşuzdur. Pek çok alanda ve konuda
tasvirin ve normun birbirine eşlik etmesi gayet
doğal karşılansa da çocuk edebiyatında norm

hep önden koşar gibidir. Çünkü norm sığınılan
cevap niteliğindedir. “Çocuğa neyi nasıl anlatmalıyım?” sorusuna aranan cevap “-meli/malı”
eklerini hemen katıverir peşine. Çocuğun merkeze oturmasıyla birinci derecede harekete geçen
sorumluluk duygusu ve/ya sorumlu olduğunu
görünmez otoriteye kanıtlama ihtiyacı metnin
başına oturan yazara da o metni yayımlama ya da
yayımlamama kararını verecek olan yayıncıya da
yayımlanmış kitabı çocuk için seçip seçmeyecek
yetişkine de bir duyarlılık, yer yer de kaygı yükler. Konu çocuktur ve sorularımızın yanıtını hep
onu odak alarak ararız. Yanlış mıdır? Tartışılır.
En azından çocukla kurduğumuz ya da kuramadığımız ilişki çerçevesinde, bir yetişkin olarak
kendimizde gördüğümüz yetkinlik bağlamında
tartışılmalıdır.
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Pek çok yetişkinin, çocuk edebiyatı başlığı altında yayımlanmış, üstelik her yaştan okura
ulaşabilmiş ve bu okurların beğenilerini kazanabilmiş, üzerine sık sık konuşulmuş ve niteliği
kitlelerce kanıtlanmış onlarca eserden seçtiği
birkaçını okuyup, “Bunlarda nedir güzel olan?
Nedir benim de hoşuma giden? Nedir kitleleri
peşinden sürükleyen ve üzerinde çoğunlukla
hemfikir olunan o ‘doğruyu’ yakalayan?” gibi
sorular sormak yerine, çocuk edebiyatının ne
olduğu ve nasıl olması gerektiği üzerine yapılan
basit açıklamaları, bu konu çevresinde düzenlenen atölyeleri, belli başlı formüllerin tekrarlandığı söyleşi ve panelleri, edebiyata temas etmemiş
“uzmanlıkları” öncelemesi biraz da bundan.
Konu çocuk oldu mu pratik formüllere duyduğumuz ihtiyaç kendini çok daha elzem gösteriyor.
Yaygın sonuç, çocuk edebiyatıyla ilişkimizi önce
okurluk üzerinden kurmak yerine, tanımlara ve
tavsiyelere sığınmaktaki aceleciliğimiz.
“Neden önce eserle kuracağımız ilişkiye, diğer bir deyişle okurluğumuza,
kendimize güvenmekle başlamıyoruz işe?” sorusunu elbette
sadece sorumluluk duygusuyla irdeleyemeyeceğimiz ortada. Önce okur oluşumuza,
metinle kurduğumuz ilişkiye,
kavrayışımıza ve hislerimize
güvenmemiz, bunun için de
okumaktan keyif almayı bilmemiz
gerekiyor. Tartışmasız, bu bilinen,
öğrenilen bir şey. Bu keyif ilişkisini daha
en başından kurmadıysak, okumaktan tat
almadıysak, edebiyata bilinmezin ve uzaklığın
verdiği kaygıyla yaklaşmamız, elbette kaçınılmaz değil -çünkü her zaman bunu önleyecek bir
düşünme ve sorgulama gücüne sahibiz- ama bir
yandan da olası. Çünkü çocukla ilgili kaygımıza
bir de edebiyata olan uzaklığımız eklendiğinde,
bilinmezlerin sayısı doğal olarak artıyor, düşünce ve hayal alanı daralıyor.

| 11

Öte yandan, edebiyat okuru olup yine benzer
sorulara takılmak mümkün. Edebiyatın insana
keyfin yanında nasıl bir zenginlik sunduğunu, bu
zenginliğin nasıl soruları ve düşünceleri harekete
geçirebileceğini, dış ve iç dünyalara attığı köprüleri zaten deneyimleyen biri şunu sorabilir: Sevdiği ve sorumluluğu altındaki çocuk böyle edebi
bir deneyime hazır mıdır? Edebiyatın, dolayısıyla
hayatın sorduracağı sorular ona “uygun” mudur?
“Ben”, yani yetişkin, onun sorularıyla yüzleşmeye hazır mıyım?.. Diğer bir neden ise, edebiyat
okurluğunu her daim sürdüren yetişkinin çocuk
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edebiyatından özellikle uzak durmasında yatar.
Bu da bizi çocuk edebiyatına dair en kadim ve en
kısır varoluşsal tartışmaya götürür: Çocuk edebiyatı, edebiyat sayılır mı?
Bu son soruya “evet” diyenlerin sayısı, ne mutlu
ki son on beş yılda “hayır”ları gölgede bırakacak
kadar arttı… Elbette bu kabul edişte edebi niteliğe, öyküye ve anlatıma verilen değer mi baskın,
yoksa çocuk kitaplarının yadsınamaz güçte bir
pazara dönüşmesi mi, tartışılır. Buna evet de
desek hayır da değişmeyen bir sonuç bizi ilgilendiren: Çocuklara yazdığımız zaman, ilk önce edebiyattan ödün veriyoruz. Öyküden, anlatımdan,
hayal gücünden…
Haksızlık etmeyelim, geçtiğimiz on beş yılda çocuk edebiyatında azımsanmayacak yol katettik.
Ancak üzerine düşünmemiz gereken temel eğilimler hâlâ ön planda. Didaktizme kaçmaktan, değerlere sığınmaktan alamıyoruz kendimizi. Belli
temalarla kısıtlandığımızın farkına varmadan,
aynı tip insanları, aile yapılarını ve davranış kalıplarını tekrar tekrar üretiyoruz. Pek çok kavramı
ve kutsalı sorgulamaktan, farklılıklara açılmaktan -ya da “kabul görmüş” farklılıkların dışına
çıkmaktan- imtina ediyoruz. “Güvenli” sınırlarda
kalmaya çalışıyoruz. Yapmadığımızı söylesek de
azimle çocuğu eğitmeye devam ediyoruz. Çocuk
için bir şey yapmak kaygısından, elbette “iyi” ve
“doğru” bir şey yapmak kaygısından çeşitliliğe
adım atmaya çekiniyoruz. Güvenli bölgede kalmaya özen gösterirken, bu alanın ne kadar dar
olduğunu ve bu darlığın gerekliliğini sorgulamak
için gereken merakı, zamanı ve çabayı öteliyoruz.
Neticede, “çocuk” deyince, sunulmuş kısıtlar dâhilinde düşünür hâle geliyoruz. Tam da bu nedenle, gözümüze hemen görünüveren o resmi devlet
sansürünü konuşmadan önce, kendi kendimize
koyduğumuz ama görmekte en çok zorlandığımız
büyük sansürü görmeliyiz. Edebiyatı neredeyse
yok kılan o otosansürü. Ve tabii ki o otosansürün
doğurduğu, besleyip büyüttüğü sansür kültürünü, bu kültürden beslenen tüm paydaşları.
Baskın duygu çocuğa neleri söyleyip söyleye-

meyeceğimiz olunca, özgüveni ve sorgulama
cesaretini düşüren bir kaygının hâkim olduğu
kültür bütün yetişkin paydaşlara yayılınca, pazar
bu yetişkin kültürü dönüştürmek yerine onun
durumunu perçinleyen bir üretime ve tüketime
bel bağlayınca, siyasi erk de üzerine otoritesini
kurduğu her türlü kaygıyı ulusal eğitim sistemleri
ve kanunlar yoluyla körükleyip statüko tanımları
yüceltince, çocukta ve edebiyatta bir adım ötesini hayal etmemiz güçleşiyor. Otoriteyle, erkle,
okullarla, pazarla, meşruiyeti tartışılır “uzmanlık” söylemleriyle ve çıkar gruplarıyla sürekli
beslenen ama adına sansür denmeyen bir girişememe, yaklaşamama, adım atamama hâli içinde
deviniyoruz. Sonuç, ne yazık ki anlatımdan ve
kurgudan nasibini alamamış, hayal gücünden ve
çeşitlilikten yoksun metinlerin çocuğa “yararlı”
sıfatıyla sunulmasına geliyor.
Bizler yetişkiniz. Sandığımızdan çok daha fazlasını biliyor, bilmediğimizi fark edebiliyor, fark
ettiğimizin üzerine gidebiliyor, üzerine gidip kendimizi geliştirebiliyoruz. Yeni kapılar açabiliyor,
köprüler kurabiliyoruz. Çocukluğumuzdan beri,
bilginin de ötesinde, öğrenmeye ve kavramaya
eşlik eden engin bir sorgulama yetimiz var. Sorularla kavramlara, anlamaya ve çözmeye adım
adım yaklaşacak potansiyele sahibiz. Bu, hayat
için ne kadar geçerliyse, edebiyat ve çocuk için
de bir o kadar geçerli. Çocuklarla konuşmaktan
korkmadıkça, merak duygularıyla aramıza mesafe koymadıkça, sorularına kesin cevaplardan
çok yeni sorularla eşlik edince, meseleleri, olasılıkları, hatta bizzat kendimizi çeşitlendirmemiz
kolaylaşıyor. Bize tanımlanmış düşmanlıkların ve
karşıtlıkların ötesini görmeye başlıyoruz. Edebiyatın da buna ihtiyacı var: İletişime ve sorularla
ilerlemeye. Tanımlanmış sınırları sorgulamaya.
O zaman kendimize hak gördüğümüz edebi keyfi
niçin sıklıkla çocuklardan esirgediğimizi, hayatın sunacağı sonsuz sayıda öyküden çocuklara ne
zenginlikler çıkarabileceğimizi daha iyi kavrarız.
Bir de bakarız ki önceliğimiz gerçekten edebiyat
ve çocuk olmuş.

Sanat etkinlikleriyle
dopdolu günler için
gel beraber
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Söyleşi: Miyase Sertbarut
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“Yazar,
kurgu ve
sözcük
sanatçısıdır
ve kabul
edİlmelİdİr kİ
sanatçı
muhalİftİr.”
Çağdaş çocuk edebiyatının üretken isimlerinden,
değerli yazar Miyase Sertbarut’la çocuk kitaplarını
hedef alan sansür, yasaklamalar, yetişkin tepkileri
ve denetim talepleri üzerine konuştuk...
İyi Kitap: Çocuk ve gençlik yayıncılarının gündeminde,
uzunca bir süredir "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma
Kurulu" var. Bildiğiniz gibi, edebiyatla hiç ilgisi olmayan beş
bürokratın oluşturduğu kurul, içlerinde çocuk kitaplarının da
olduğu pek çok eseri “müstehcen” buldu ve “muzır” olduğuna
hükmetti. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kurumu, işlevini ve
verdiği kararları?
Miyase Sertbarut: Bunu bir anıyla değerlendireyim, sonuçta ben hikâye anlatmayı seven biriyim. 12 yaşlarımdayken
(1974-75) bisiklete atlayıp köydeki postaneye kadar gitmek
istemiştim. Evimiz köyün beş altı kilometre dışındaydı.
Bisiklette acemiydim ama izlediğim filmlerde, okuduğum
kitaplarda kızlar bisiklete binip her yere gidebildiğine göre

Haziran 2020

ben de yapabilirdim. Köye yaklaştığımda çocuklar,
delikanlılar peşime takıldı, bağırıyorlardı.
“Aboo kıza bak, bisiklete binmiş!”
İçlerinde taş atanlar bile vardı. Sanırım o çocuklar
şimdi bu kurulun üyesi olmuşlar. Kendi hayatlarında
olmayan şeyleri görünce şaşırıyorlar, bununla yetinmeyip taş atmaya kalkıyorlar. Şaşkınlıktan bağırmak
doğal ama taş atmak, bundan öte bir güç gösterisi,
hayat hakkına müdahale gibi.
Günümüzde veliden öğretmene, babaanneden teyzeye pek çok kimse kitaplar için yerli yersiz çıkışlarda
bulunuyorken buna bir de devlet
elinin girmesi kitapları öcüleştirmekten başka bir işe yaramaz.
Oysa korkmamız gereken en son
şey kitap. Okunacak kitaplar listesi vermek kadar okunmayacak
kitaplar listesi vermek de bana
doğru gelmiyor. Kitap okumak
bireysel bir eylem, bir kurulun
reddi, bireyi reddetmekten başka
bir anlama gelmez.
Kitapların denetiminde tek onay
makamı edebiyattır. Eğer çocuklar
için zararlı kitap listesi yapılacaksa edebiyattan yoksun olanları
araştırsınlar, bulmaları çok da
zor olmaz. İnsanı hayattan, edebiyattan, okumaktan soğutan çok
kitabımız var. Eğer ülkemizde çocuklar okuma alışkanlığı kazanamıyorlarsa o kitaplar
yüzündendir. MEB’in PISA’ya rakip olarak uyguladığı ABİDE’ye göre (Akademik Becerilerin İzlenmesi
ve Değerlendirilmesi) bizim çocukların %66’sı
okuduğunu anlamıyor. Bence muzırlıktan önce buna
bir çözüm bulmak gerek. Ya da muzırlıktan korkmasınlar, okuduğunu anlamayan çocuk o sayfalardaki
muzırlığı da zaten anlayamaz.
İyi Kitap: Sansüre uğrayan çocuk kitaplarına baktığımızda, neredeyse tamamının toplumsal cinsiyet
konularını işleyen eserler olduğunu görüyoruz.
Dayatılmış cinsiyetçi kalıpların ötesinde, eşitlik ve
özgürlük temelinde, başka varoluş ve birlikte yaşam
biçimlerinin olduğunu göstermek “müstehcenlik" mi
gerçekten?
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Miyase Sertbarut: Okumanın işlevi bilinir; okurken
empati kurarsın, kendini bir başkasının yerine koyarsın. Gözün satırlardayken kendi kimliğinden, cinsiyetinden, ülkenden, hatta gezegenden bir süreliğine
ayrılırsın. Farklı biri olma deneyiminden sonra yine
kendi odana dönersin. Bu süreçte kazancın şu olur:
“Başkaları da var, benim gibi düşünmüyorlar, benim
gibi giyinmiyorlar; evleri, sokakları başka ama ortak
yanlarımız da var; duygularımız, heyecanlarımız,
acılarımız, sevinçlerimiz, arkadaşlık biçimlerimiz
benziyor,” demeyi öğrenirsin. Farklıyı reddetmez,
farklıyla kaynaşmayı, barışmayı öğrenirsin. Okumak
insanı bu yüzden özgürleştirir.
Babanın ayağındaki prangayı fark
edersin ve sen prangalı biri olmak
istemezsin. Annenin kalbindeki
bastırılmış hisleri ve neye yol açtığını anlarsın. Anlamak öfkeyi,
nefreti azaltır, şefkati çoğaltır. Bunun neresinde kötülük var? Yanlış
yapıyorlar. Eğer okumak bu işe
yaramıyorsa, ezberlerin tekrarıysa
okumaya ne gerek var?
İyi Kitap: "Müstehcenlik” tartışması, sadece Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu üzerinden
ilerlemiyor. Sosyal medyada da
kimi kitaplara yönelen okur tepkileri dikkat çekici. Eleştiri sınırlarını hayli aşan, lince dönüşen saldırılara tanık olabiliyoruz. Sizin Buz Bebekler isimli
eseriniz de böyle bir süreçten geçti. Neydi tepkilerin
sebebi? Nasıl yaşandı süreç?
Miyase Sertbarut: Nasıl başladı, kim başlattı bilmiyorum. Bir arkadaş linki yollamasaydı haberim de
olmazdı. Bir kitabın değerini verecek olan gerçek
okurdur. Saldırganlar genellikle iyi okur değildir ve
zaten kitabın tamamını da okumazlar ya da okuduğunu anlayabilecek derinliği olmayan insanlardır.
Sizden bu sorular gelince ben de merak edip Asi
Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler için insanlar ne
yorum yapmış diye kitapyurdu.com’a bir göz attım.
“Kızım bu seriye bayılıyor umarım asiliği örnek almaz,” diye yorum yazmış biri. Buradaki bakış açısı ne
kadar tuhaf. Başkaldıranlar olmasa nasıl ileri doğru
bir adım atılacak? Çocuklar anne-babalarının tekrarı
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değildir, hepimiz anne-babamızla çatıştık ve bizim
çocuklar da bizimle çatışacak. Bundan daha doğal
bir şey olamaz.
Yeniden Buz Bebekler’e dönecek olursak, kitabı yazmaya başlamadan bu konuda başka yazan olmuş mu,
nasıl işlemiş diye küçük çapta bir araştırma yaptım;
çocuklara ve gençlere yönelik yazılmış bir şey bulamadım. Oysa çocuk istismarı almış başını gitmiş,
herkes kulağının üstüne yatmış, 3 maymun değil 333
maymun olmuşuz. Bildiğiniz gibi anlatması zor bir
konu. Fakat çok yaygın, kurgu yapmana, hikâye aramana hiç gerek yok, haberleri tara yeter. Önemli olan
onu nasıl işleyeceğin, hangi sözcüklerle dile getireceğin. İstismar sahnelerini yeterince örtecek ama okurun olayı anlayıp acı hissetmesini sağlayacak oranda
dile getirmeliydim. Bir pedofilin iştahını kabartmadan çocuğa uyarılar yollayabilirdim. Yazma süreci zor
olsa da kitap istediğim biçimde ortaya çıktı. Eğer o
linççi yetişkinler kitabı bütünüyle okumuş olsalardı
şehveti değil, acıyı hissetmeleri gerekirdi. Tıpkı gerçek okurlarımın hissettiği gibi. Linççiler için öyle
olmamış, yani o insanların ruhu baştan sakatmış. Ben
kitabı okuyan çocuklarla da sohbet ettim. Çocukların
bakış açısı “ahlak ahlak” diye bağıran yetişkinler gibi
değil. Çocukların cinselliğe bizim gibi baktığını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Buz Bebekler’de kullandığım
birkaç sahne çocuk için tahrik unsuru değil, kandırılmış olmayı vurgulamak içindir. Bir çocuğu da en
fazla yaralayan şey kandırılmış olmaktır.
İyi Kitap: Linç kampanyaları çoğunlukla "eleştiri
hakkı" adı altında yürütülüyor. Örneğin, Buz Bebekler
hakkında atılan sosyal medya mesajlarının hepsini
eleştiri kapsamında değerlendirmek mümkün mü?
Kitabın yazarı için sınır nerede?
Miyase Sertbarut: Tabii ki bir kitabı en sert biçimde eleştirebilirsin. Ama cümlelerin senin bir okur
mu yoksa ilkel kabilelerdeki gibi elinde taş, ağzında
salya öldürmeye niyetli bir varlık mı olduğunu ele
verir. Sosyal medya linçleri, trollükten başka bir şey
değildir. Günümüzde de trollük alıp başını gitmiş,
her gün biri linç ediliyor. Bence onları yok saymak
gerek, yoksa kendilerine bir önem atfetmeye devam
edecekler.
İyi Kitap: Buz Bebekler örneğinde olduğu gibi, tepkiler genelde "çocukları korumak" niyetiyle gerekçe-

lendiriliyor. Çocukların bu tür bilgileri öğrenmeye
hazır olmadıkları ya da bu tür içeriklerle beyinlerinin
yıkandığı gibi iddialar sıklıkla dile getiriliyor. Kitabınıza dönük iddiaları düşündüğünüzde, böyle bir niyet
inandırıcı geliyor mu size? Yoksa daha çok yetişkinlerin kendilerini korumaya çalışmaları mı söz konusu
olan? Bu konuları konuşmaya ve gerçekle yüzleşmeye
hazır olmayan, aslında yetişkinler değil mi?
Miyase Sertbarut: Biz kelimelerden çok korkan bir
toplumuz. Düşünün ki çocukların çoğuna çişim geldi dedirtmeyiz de tuvaletim geldi dedirtiriz. Ayrıca
tuvalete değil de lavaboya gideriz. Ben bunun çok
daha vahim bir hâlini bir otobüs yolculuğunda duymuştum. Önümdeki koltukta yedi sekiz yaşlarında
bir çocuk ve annesi oturuyor. Otobüs hareket hâlindeydi, çocuk annesinin omzuna vurmaya başladı.
“Anne, lavabom geldi! Anne, lavabom geldi!” Bir başkası bana anlatsaydı, emin olun inanmazdım.
Şimdi biz kelimelerden bu derece utanıyor ve utandırılıyorsak Buz Bebekler’i nereye koyacağız? Anne-kız
arasında bile mahremiyet duvarı “lavabo” yüksekliğindeyken daha da “ayıp” konuları nasıl dile getireceğiz? Gelenekçi bir toplumuz tamam, bu yüzden çocuğumuzla bazı konuları konuşmaya cesaret edemiyor olabiliriz, o zaman bırakalım da onlarla kitaplar
konuşsun. Sizin eveleyip geveleyip anlatamadığınız
pek çok şeyi kitap, bir hikâye eşliğinde çok daha iyi
anlatacaktır. Üstelik çocuk kapasitesi kadar alacaktır.
Görmezden gelmesi gereken yeri görmeyecektir.
Sizin zor konuları açıklamaya çalışırken oluşturacağınız kafa karışıklığı da olmayacaktır.
İyi Kitap: Sosyal medya tepkilerinin odaklandığı
alanlardan biri de “denetim” talebi. Çeşitli devlet
kurumlarının denetimiyle yayımlansın isteniyor
çocuk kitapları. Kitap seçimlerine, psikolog ya da
pedagogların karar vermesi gerektiği söyleniyor.
Hatta satış-pazarlama kaygısıyla çeşitli “denetim”
uygulamaları hayata geçiren yayınevleri de oldu.
Sizce edebiyat dışı aktörlerin yeri var mı yayıncılık
süreçlerinde? Denetim istekleri ya da uygulamaları
konusunda ne düşünüyorsunuz?
Miyase Sertbarut: Kitap yazmaya karar veren biri,
herhâlde başka kitaplar okumuş, yeterli olgunluğa
erişmiş biridir, böyle düşünmek isteriz. Diyelim ki
öyle değilmiş ve yine de bir kitap yazmış, diyelim ki
yayınevi de önüne hangi dosya gelirse gelsin basan
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bir yayıneviymiş. Yani ortaya kötü bir kitap çıkmış.
Çocuk bu kötü kitaptan ne kadar etkilenir? Sen ona
iyi bir aile ortamı sunmuşsan, evde telefona gömülmek yerine tatlı sohbetler ediyorsan, çocuğun iyi bir
okulu, huzurlu bir sınıfı varsa, iyi bir öğretmenle eğitimi harika gidiyorsa, televizyonu açtığınızda hep iyi
haberler, iyi diziler izliyorsanız... Hiç merak etmeyin
çocuğun psikolojisini kitaptaki o kötü şey mahvetmeyecektir.
Denetim konusuna gelirsek, çok özel kitaplarda, belirli bir çocuk grubunu hedef almış kitaplarda (otizm,
disleksi, kaynaştırma eğitimi gibi) elbette bir psikologdan veya pedagogdan yardım alınabilir. Ama
hedefiniz genel okur kitlesiyse ve alanınız edebiyatsa bu denetim ayağınıza çelme takanların artması
anlamına gelir. Çünkü diğer uzmanlarla çatıştığınız
pek çok nokta olabilir. Siz bir kitapta masadaki
pizzanın iştahla yendiğini anlatırken diyetisyen fast
foodun sağlığa zararlı olduğunu, masada mevsim
sebzeli bir tabak olması gerektiğini söyleyecektir.
Oysa ben fayda-zarar kısmında değilim, bir durum
anlatıyorum. Siz bir öğretmen karakterinin olumsuz
yanlarından bahsettiğinizde pedagog, çocukların
gözünde bu mesleğin saygınlığını zedelediğinizi
söyleyecektir. Siz bir çocuğun iç dünyasındaki öfkeyi dile getirdiğinizde psikolog daha yumuşak bir iç
konuşma önerecektir. Kitapta bir vali varsa ve yanlış
bir karar alıyorsa devreye gerçek hayattan kolluk
kuvvetleri bile girebilecektir. Böyle kitap mı yazılır?
Edebiyat hayatın karanlık yanlarını, insanın içindeki
çatışmaları, düştüğü tuzakları, sistemdeki kırılmayı
yansıtmayacaksa neyi anlatacaktır?
Satış ve pazarlama kaygısıyla okulun, velinin istediği
tarzda kitaplara yönelen yayınevleri kendi geleceklerini sabote ederler, çünkü gerçek okuru kaybederler.
Gerçek okur, ömür boyu kitaplara abonedir. Okula
bir dönemlik satacağınız edebiyat yoksunu kitaplarla
kısa vadede kâr etseniz de o çocuklar kitap dünyasından uzun vadeli soğuyacaktır.
Ayrıca “danışmanlık” bir para ilişkisidir. Unvanı
kalabalık olan, bir biçimde popülerlik elde etmiş (tv
ya da internet platformlarıyla) psikolog, pedagog ya
da koçlar “kitabı onaylıyorum” kararını banka hesabına gelen havaleyi kontrol ettikten sonra kolaylıkla
verecektir. Yani güvenli bir yol değildir, bu alanda
edebiyata, edebiyatçıya güvenmekten başka çıkış
yolu bulamazlar.
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İyi Kitap: Sosyal medya eksenli linç kampanyalarının başlangıcında, çoğunlukla bazı medya kuruluşlarının servis ettiği “haberler” ateşleyici oluyor. Bir
çeşit hedef gösterme işlevinden söz edebilir miyiz
burada? Yaşananları bir medya okur yazarlığı sorunu olarak da tanımlayabilir miyiz?
Miyase Sertbarut: Medya okur yazarlığından daha
çok okur-yazarlık sorunumuz var galiba. Bazen şöyle
bir şey oluyor. Bir yazarın yeni bir kitabı çıkmış, biri
başlıyor “Vay bu kitapta intihal var, şu paragraf, şu
kitaptakinin aynısı!” diyor. Bu iddiaya kanıt olarak iki
paragrafı da eklemiş yazısına. Metinlere bakıyorsun,
bodrum kattaki pencereden dışarısının nasıl göründüğüyle ilgili, kaldırımda yürüyüp giden insanların
ayakları betimlenmiş. Tek ortak nokta bu ve zaten
aynı sözcüklerle de betimlenmemiş. Yani bir kitap
karakteri, bodrum katında yaşıyorsa penceresinden
başka bir şey görebilir miydi acaba?
İyi Kitap: Bir yazar, kitabına dönük böylesi bir saldırı furyası karşısında ne hisseder? Kişiden kişiye değişecektir elbette ama bir korku yaratır mı? Örneğin
netameli konulardan uzak durayım, belli kelimeleri
kullanmayayım gibi öz denetim süreçleri geliştirmesine neden olabilir mi? Siz neler hissetiniz?
Miyase Sertbarut: Bir yazarın savunma pozisyonuna düşürülmesi can sıkıcı ve biraz da zaman kaybettirici. Aslında yazarken kitabın geniş bir kucaklanmayla mı karşılanacağını, yoksa bir miktar tepki mi
çekeceğini tahmin ediyorsun, zihin olarak buna da
hazırlanıyorsun. Yine de ben polemiğe girmek taraftarı değilim. Yeni yazacağım kitaplara odaklanmayı
tercih ederim. Varsın şimdi “tu kaka” desinler, kırk
yıl sonra nasıl olsa okurlar, onlar okumasa torunları
okuyacak. Bazı kitaplar yarın için yazılır. Ben çocukların ve gerçek okurların eleştirisinden başka bir
şeye kulak asma niyetinde değilim.
Cahille uğraşmak zor, yarı cahile laf anlatmak daha
da zor derler; oradan buradan psikoloji, pedagog,
travma laflarını duyup cümle içinde kullanma çabasına girişmiş yığınla insan var. Çocuğun kitabında
bir kelimeye takılıp kalıyor ve savaş çığlıkları atmaya
başlıyorlar. Eleştiriler genellikle sözcük bazında tabii, bu da bütünü anlamaktan yoksun olduğumuzun
işareti. Örneğin kitapta “popo” kelimesini kullandı
diye bir yazar arkadaşımıza demedikleri kalmamıştı.
Geçenlerde Dünya Sağlık Örgütü, Corona nedeniyle
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çocuklar için bir hikâye kitabı yayınladı. Benim Kahramanım Sensin adlı bu kitapta şöyle bir cümle var.
“Ario derin bir iç çekti ve devasa poposunun üzerine
oturdu.” Bu cümleyi görünce aklıma “Vay, kitapta
popo var, kaka var!” diyen yaygaracılar geldi. Acaba
kitabı ahlaka aykırı bulup olay çıkarırlar mı diye
düşündüm. Sonra bu düşünceden vazgeçtim, çünkü
kitap ücretsiz. Bildiğiniz gibi biz zihnimizdeki en
derin(!) düşüncelerden birini “Bedava sirke baldan
tatlıdır,” diye ifade ederiz.
Öğretmen arkadaşlarla sohbetlerimden biliyorum
ki çoğu Buz Bebekler’i okumuş, öğrencilerinin de
okuması gerektiğini düşünüyor ama veli tepkisinden
çekiniyor. Kimse cahil bir veliyle
uğraşmak istemiyor, haklılar, çünkü
o veli milli eğitime bir şikâyet maili
yazsa, mesajın muhatabı olayın ne
olduğunu anlamadan öğretmenden
savunma istiyor. Buna en çarpıcı örnek daha geçen yıl yaşandı. Bir veli 2.
sınıfa giden çocuğunun öğretmenini
milli eğitime şikâyet etti. Konu, İngilizce dersinde kullanılan bir boyama
kitabı! Kitapta çiftlik hayvanları var ve
hayvanlardan biri de domuz! Tamam
veli bir hata etmiş ama milli eğitim
bu şikâyeti ciddiye alıp öğretmenden
nasıl savunma ister?! Değneğin iki
ucu da şeyli (ayıp şimdi söyleyemem o
şeyi), neresinden tutacağız? Şimdi bu örneğe kıyasla
diyebilirim ki Buz Bebekler erken çıkmış bir kitap,
hazmedilmesi zaman alacak.
İyi Kitap: Bu tepkiler, yayıncı ve yazar ilişkisine etki
ediyor mu? Okur kaybetmemek adına, yayıncının
yazarını sınırlamaya çalışma riski var mı önümüzde?
Miyase Sertbarut: Bu sorun yayınevinden yayınevine farklılık gösterir. Öyle yayınevleri var ki önce öğretmene okutuyor, öğretmen sakınca görmezse editör o dosyayı baskıya hazırlıyor. Oysa bir eğitimcinin
gözüyle edebiyatçının gözü aynı şeye odaklanmaz.
Eğitimci mesleği gereği doğal olarak mesajlara, dil
kurallarına ve yaş gruplarının bu metne hazır olup
olmadıklarıyla ilgilenebilir. Yazar öyle değildir; yazar, okurunu hazırlıksız yakalamanın da peşindedir.
Şaşırtmak, heyecanlandırmak, tedirgin etmek için,
fantazya yaratımına kapı açmak için oradadır. Yazar,

kurgu ve sözcük sanatçısıdır ve kabul edilmelidir ki
sanatçı muhaliftir. Bu yalnızca hükumet karşıtlığı
değil, öğretmene de muhaliftir, veliye de muhaliftir,
hayattaki ezberlere de muhaliftir. Sanatın doğasında
bu vardır.
İyi kitabın ölçütü onun bir okul listesine girmiş
olması değildir. Bunlar ticari taktiklerle elde edilebilecek şeyler. Listeye girmeyen kitaplar da okurlarla
buluşur, rastlantıyla karşı karşıya gelmek belki de en
tatlı buluşmadır. Okura bu kitabı ben keşfettim duygusunu yaşatır.
Yayınevi bir yazarı sınırlandırmaya çalışıyorsa doğal olarak yazarın o dosyayı başka bir yayınevine
gönderme seçeneği de vardır. Buz
Bebekler’de Tudem’le hiçbir sorun
yaşamadım. Onlar bana güvendi, ben
de onlara güvendim.
İyi Kitap: Yine sıkça duyduğumuz,
“çocuğa görelik”, “yerel değerlere, geleneklere uygunluk” gibi ifadeleri sohbetimiz kapsamında değerlendirirsek:
Çocuğa her şey anlatılabilir mi sizce?
Kimilerinin iddia ettiği gibi uzak durulması gereken konular var mı?
Miyase Sertbarut: Bir durumu anlatılabilir ya da anlatılamaz kılan şey
sözcüklerdir. Yani kullandığınız dile
hakim olmanız gerekir. Hem müziğe kulak verecek
hem kiminle dans ettiğinizi bileceksiniz. Yani çocuğa her şeyi anlatabiliriz, çünkü bizden cesurlar, toplumsal normlar onları henüz korkutmaz.
Bu soruya anılarımdan bir hikâyecikle de cevap
vermek isterim. Bir okulda üçüncü sınıflarla birlikteydik, Sarı Maymun’u konuşuyoruz. Kitapta, sirke
kavanozunda oluşan bir maymunun maceraları var.
Çocuklara konuyu anlatırken şöyle bir şey dedim.
“Bir maymun hücresi, kazara kavanozdaki suyun içine karışmış. Sarı Maymun böyle oluşmaya başlamış.”
Çocuklardan biri heyecanla parmak kaldırdı.
“Yani sperm gibi mi öğretmenim?”
Bu çocuk, sperm sözcüğünü ne erotik ne fantastik
anlamda kullanmıştı. Memelilerin dünyaya nasıl geldiğini dile getirecek kadar biyoloji biliyordu, hepsi
bu. Şu bilinmeli, çocuklarımızın bir kısmı muzır neşriyat kurulundakilerden daha ileri.

Minikleri
kitapların
büyülü dünyasına davet
eden resimli kitaplar...

Söyleşi: Toprak Işık

SÖYLESi
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TOPRAK IŞIK:
“ELEŞTİREL
DÜŞÜNMENİN
VE ELEŞTİREL
OKUMANIN ÇOK
UZAĞINDAYIZ.
BU YÜZDEN
KANDIRILMAYA
DOYMUYORUZ.”
Değerli yazar Toprak Işık’la çocuk kitaplarına
dönük sansür uygulamaları üzerine konuştuk.

İyi Kitap: “Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu”,
son bir yıl içinde, içlerinde çocuk kitaplarının da olduğu
bazı eserleri “müstehcen” buldu ve “muzır” olduğuna
hükmetti. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kurumu, işlevini
ve verdiği kararları?
Toprak Işık: Genel olarak sansür uygulamalarına olumsuz yaklaşıyor, bunların gerisindeki gerçek amacın çocukları korumak olduğuna inanmıyorum. Otoritenin herkesi
denetleme arzusunun sayısız dışavurumundan biri bu.
Çocukların her tür veriye ulaşmaları bu kadar kolayken,
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sosyal ve özel medyada her tür içerik denetlenemez biçimde dolaşımdayken, kitapları sansürleyerek çocukları koruyabileceklerini düşünecek kadar
naif olamazlar.
İyi Kitap: “Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma
Kurulu”nun sansürüne uğrayan çocuk kitaplarına
baktığımızda, neredeyse tamamının toplumsal cinsiyet konularını işleyen
eserler olduğunu görüyoruz. Dayatılmış cinsiyetçi
kalıpların ötesinde, eşitlik
ve özgürlük temelinde,
başka varoluş ve birlikte
yaşam biçimlerinin olduğunu göstermek “müstehcenlik” mi gerçekten?
Toprak Işık: Elbette değil. Bahsettiğiniz yaşam
biçimleri hakkında toplum kasıtlı bir tutarsızlık
sergiliyor. Kurulu düzen
sürsün, çizili sınırlar
değiştirilmesin ama o sınırlar illegal olarak aşılabilsin istiyorlar. Böylelikle kurulu düzene aykırı
yaşam biçimlerini tercih
edenler toplum dışına
itilmiş oluyor. Toplumun
en büyük iyiliği onlara
tahammül etmek oluyor. Legallik ve lütuftan
bağımsız özgürlük arayışına ise geçit verilmiyor.
Bu noktada çocuk kitaplarında rahatsızlık doğuranın müstehcenlik olduğunu düşünmüyorum.
Bazı yaşam biçimlerinin normal görünmesinden
endişe ediyorlar. Toplumsal cinsiyetin inşası
kurulu düzeni sürdürebilmek için kritik öneme
sahip. Çocukları değil, kurulu düzeni korumaya
çalışıyorlar.
İyi Kitap: Yasaklamalar ve yasal yaptırım tehdidi, süreç içerisinde yayıncıları böylesi kitaplar
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basmaktan alıkoyar mı? Yasal yaptırımlar, yayın
politikalarını ne kadar etkiliyor?
Toprak Işık: Mutlaka böyle kitaplar yayınlanmaya
devam eder ama bu işi cesur bir azınlık yapar. Bizde cesurmuş gibi yapmak çok yaygın. İş gerçekten elini taşın altına koymaya geldi mi, Nasrettin
Hoca, Timur’un karşısında kendisini hep yalnız
buluyor. Gerçekten cesur yayınevilerinin işi zor
olacaktır. Onları her
anlamda desteklemek
gerekir diye düşünüyorum.
Bu arada soruda bahsettiğiniz konular dışında
sansüre uğrayan birçok
konu var. Genel olarak
yayın dünyasının yeterli
cesareti göstermediği
görüşündeyim. Hatta
öyle bir hâle gelmiş ki
durum, insanlar korkmalarına gerek olmayan
durumlarda bile korkuyorlar. Aynısı yazanlar
içinde geçerli ve böyle
böyle kaybediyoruz.
İyi Kitap: Kişiden kişiye
değişir elbette ama
yasa koyucunun bu
uygulamaları, yazarda
nasıl yankılanıyor sizce?
Üretimlerini kısıtlayıcı
bir unsur olarak görebilir miyiz? Örneğin, sizin hiç
“aman şunu böyle yazmayayım, yoksa sorun olur,”
dediğiniz oldu mu? Ya da yayımcının aynı kaygılarla sizi uyardığı durumlar yaşandı mı? Başka
bir ifade ile sansür ya da okur tepkileri, yayıncı ve
yazar ilişkisine etki ediyor mu?
Toprak Işık: Evet, gerçekten kişiden kişiye değişir. Bazı yazarların kendilerine yayınevinden ya
da devletten öte sansür uyguladığını gözlemliyorum. Ticari kaygıyla ya da kendini okura kabul ettirmek için bu yolu seçen yazarlar var. Ben kendi
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yazdıklarımla ilgili
de zaman zaman
çalıştığım yayınevleri
ile görüş ayrılığına
düştüm. Geçmişte
bu nedenle çalışmadığım yayınevleri de
oldu. Diğer taraftan
şunu da kabul ediyorum, yayınlanan bir
kitapta yayınevinin
de söz hakkı var.
Yazarla değerleri
örtüşmek zorunda
değil. Sonuçta bu bir
uzlaşma işi. Asgari
müşterekte buluşabilirseniz bir yayınevi
ile çalışıyorsunuz.

Her yazdığınızın, her
yaptığınızın onaylanması zaten bir şeyleri
yanlış yaptığınızı
gösterir.
İyi Kitap: Sosyal
medya eksenli linç
kampanyalarının başlangıcında, çoğunlukla bazı medya kuruluşlarının servis ettiği
“haberler” ateşleyici
oluyor. Bir çeşit hedef
gösterme işlevinden
söz edebilir miyiz
burada? Yaşananları
bir medya okur yazarlığı sorunu olarak da
tanımlayabilir miyiz?

İyi Kitap: Çocuk kitaplarına dönük sansür beklentisi sadece
devlet kurumlarıyla
sınırlı değil. Zaman
zaman sosyal medyada yükselen, aşırı
okur tepkileri de söz
konusu. Linç kültüründen beslenen organize tavırlarla bile karşılaşabiliyoruz. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz
yazdığınız ya da üzerinde çalıştığınız kitaplarda
nasıl tepkilerle karşılaştınız, karşılaşıyorsunuz?

Toprak Işık: Evet,
bunların manipülatif
haberler olduğunu
sezmek için detektifliğe soyunmak gerekmiyor. Diğer taraftan
toplum her defasında
bu tuzağa düşüyor.
Soruda belirttiğiniz
gibi bunun nedeni medya okur yazarlığının olmaması. Eleştirel düşünmenin ve eleştirel okumanın
çok uzağındayız. Bu yüzden kandırılmaya doymuyoruz.

Toprak Işık: Linç kültürümüz var. Üstüne bir de
herkesin her şeyi bildiği bir toplumda yaşıyoruz.
Sosyal medya da sanırım bizim gibi az okuyan
çok konuşan bir toplum için icat edilmiş. Kendi
yazdıklarımdan dolayı ciddi olumsuzluklar yaşamasam da tepki aldığım da oldu. “Kitabınızda bir
kuş diğer kuşa kur yapıyor bir velimiz o yüzden
çocuğunun bu kitabı okumasını istemedi,” şeklindeki komik bir geri bildirim bile geldi. Tabii
böylesi tepkileri fazla abartmaya gerek yok bence.

İyi Kitap: Linç kampanyaları çoğunlukla “eleştiri
hakkı” adı altında yürütülüyor. Okur tepkilerinin

Bazı tepkileri yok sayarak aşmak da mümkün.
Onlarla gereğinden fazla ilgilenmek onları olduğundan daha güçlü gösterebiliyor. İngilizlerin
dediği gibi eylemler sözcüklerden daha yüksek
sesle konuşur. Bence yapılması gereken tüketici
polemiklere girmeden ve moral bozmadan doğru
bilinen yolda üretime devam etmek…
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tamamını eleştiri kapsamında değerlendirmek
mümkün mü? Kitaba emek verenler için sınır nerede?
Toprak Işık: Aslında neyin eleştiri, neyin saldırı
olduğunu hepimiz hissediyoruz. Kırmızı çizgiyi
emek belirliyor. Yazı gerçekten zor bir iş. Çok
fazla emek gerektiriyor. Diğer taraftan kitaplar
kültürün olmazsa olmazları. Yazarlar da bir toplumun kültürünün zorunlu unsurlarını var eden
insanlar. Bu emek elbette ki saygı istiyor. Her
kitap içindeki yazar emeğinden dolayı değerlidir
ve hem eserin kendisi hem de yazarı saygıyı hak
eder. Geçen yıllarda güya konunun uzmanı bir
insan, çocukların psikolojisini koruyacak sansürleme hakkı talebiyle bir metin hazırlayıp imzaya
açmıştı. Tanıdığım, sevdiğim insanların baştan
sona dilbilgisi hatalarıyla dolu bu metni imzalayıp sosyal medyada paylaştıklarını gördüm. Böyle
insanlar, aralarında anlaşmışlar gibi tepkilerini
dile getirirken Türkçeyi katlediyorlar. İşte burada bir sınır belirleyebiliriz: Anadilinde yazmayı
öğrenmeden, senin ana dilinde üretim yapan
insanlardan çocuklarını kurtarmaya çalışma!
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Sizce edebiyat dışı aktörlerin yeri var mı yayıncılık
süreçlerinde?
Toprak Işık: İsteyen kitabı okur ve eleştirir. Öteki
türlüsü düpedüz çağ gerisi sansür arayışıdır.
Otoritenin işine gelmeyen tüm sesleri boğma çabasına yardımcı olmaktır. Bazı insanların hiç fark
etmeden sansürcülerin değirmenine su taşımalarını hayretle izliyorum. Yayıncıları onay öncesi
otuz yıl kuyrukta bekletmeden yayınlanacak
her kitabı dikkatle okuyacaklar mı? Eğer bunu
yaparlarsa Türkiye’de kitap okuma oranları on
katına çıkar. Şaka bir yana, sansür peşinde koşan
insanların yılda üç beş kitaptan fazla okuduklarını zannetmiyorum.
İyi Kitap: Yine sıkça duyduğumuz, “çocuğa görelik”, “yerel değerlere, geleneklere uygunluk” gibi
ifadeleri sohbetimiz kapsamında değerlendirirsek:
Çocuğa her şey anlatılabilir mi sizce? Kimilerinin
iddia ettiği gibi uzak durulması gereken konular
var mı?

İyi Kitap: Yasak istekleri daha çok, “çocukları,
gençleri korumak” niyetiyle gerekçelendiriliyor. Çocukların bu tür bilgileri öğrenmeye hazır olmadıkları ya da bu tür içeriklerle beyinlerinin yıkandığı
gibi iddialar sıklıkla dile getiriliyor. Bu size inandırıcı geliyor mu? Yoksa daha çok yetişkinlerin
kendilerini korumaya çalışmaları mı söz konusu
olan?

Toprak Işık: Mutlaka var ama bu içerikten çok
üslupla ilgili. Sokaktaki insan da çocuğu karşısına alıp onunla her şeyi konuşmuyor. Tepesinde
bir sansürcü beklemediği hâlde yapmıyor bunu.
Aksi hâlde çocuklarla diyaloğa giren her yetişkin önce bir denetimciye söylemek istediklerini
sunmalı. Nineler ve dedeler bile… Ülkede sanatsal
üretim patlaması yok ve bunun acısını çekiyoruz.
Üretenleri tedirgin etmek için ayrıca çabalamamız gerekmez.

Toprak Işık: Bu yetişkinlerin bazıları belki gerçekten iyi niyetlidir. Ve biliyoruz ki cehenneme
giden yolun taşları iyi niyetle döşenmiştir. Tanrı
çocukları, onları bu şekilde korumak isteyenlerden korusun diyorum.

İyi Kitap: Son olarak, bahsettiğimiz konular
kapsamında, sizce yayıncılığımızı nasıl bir süreç
bekliyor? Yayınevleri, bu sorunlar karşısında nasıl
bir duruş sergilemeliler, neler yapmalılar?

İyi Kitap: Sosyal medya tepkilerinin odaklandığı
alanlardan biri de “denetim” talebi. Çeşitli devlet
kurumlarının denetimiyle yayımlansın isteniyor
çocuk kitapları. Kitap seçimlerine, psikolog ya da
pedagogların karar vermesi gerektiği söyleniyor.

Toprak Işık: Bence korkmamalılar ve yayınladıkları eserlerin kalitesine güvenmeliler. Elbetteki
bu ticari bir öneri değil. Yazar olarak ben böyle
davranmalarını tercih ederim ve öyle yayınevleriyle çalışmayı arzularım. Okur olarak da onların
kitaplarına ilgi gösteririm.

24 | iyikitap

Soruşturma
YANITLAYANLAR

Canan Topaloğlu

Ezgi Berk

Filiz Özdem

Gökçe Ateş Aytuğ

Nihal Ünver

Özlem Akcan

Yayın Koordinatörü
(Tudem Yayın Grubu)

Editör
(Hippo Kitap)

Editör

Editör

Editör
(Dinozor Çocuk)

Genel Yayın Yönetmeni
(Kırmızı Kedi Çocuk)

Çocuk ve Gençlik Yayıncılıgında

Sansür, Otosansür ve Denetim
Çocuk ve gençlik yayıncılığı alanında emek veren deneyimli editörlere, sansür, otosansür ve denetim
talepleri üzerine sorular yönelttik. Aldığımız yanıtları aşağıda sizinle paylaşıyoruz.
İyi Kitap: “Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu”nun,
içlerinde çocuk kitaplarının da
olduğu pek çok eseri “müstehcen” bulup “muzır” ilan etmesi,
bir süredir gündemde. Siz, bu
kurulu ve kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yayıncılar
neler yapabilirler bu konuda?
Özlem Akcan: Anayasayla güvence altına alınmış temel hak
ve özgürlüklerin ihlali olarak değerlendiriyorum. Yaklaşık iki yıl

önce, KHK’yle yapısı değiştirilen
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’na atanan beş üyenin
kim olduğunu; hangi uzmanlıklara
dayanarak, eserlerin içeriğine,
bağlamına, edebi önemi ve değerine bakmaksızın, “müstehcenlik”
gibi muğlak ifadelerle bu kararları
aldıklarını bilmiyoruz. Ama kitapların önce siyah poşete sokulmasının, sonrasında da toplatılmasının
apaçık sansür olduğunu biliyor ve
kabul edilemez buluyorum.

Yayıncıların yayımladığı eserin,
yazarının, çevirmeninin ve çizerinin arkasında durup ses çıkarması, alınan kararlardan vazgeçilmesi
için kamuoyu oluşturması elbette
önemli ama böylesi durumlarda
asıl görevin okura, eğitimcilere ve
ebeveynlere düştüğüne inanıyorum. Nasıl ki gazeteciler sadece
gazetecilik yaptıkları için tutuklanırken, “Yurttaşların haber alma
hakkına sahip çıkması gerekiyor,”
deniliyorsa, sansür karşısında da
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ifade özgürlüğüne ve hukukun
üstünlüğüne inanan okurdan,
okuma hakkına sahip çıkmasını
bekliyorum.

mücadele etmek zorunda kalır.
Kurul örgütlü hareket ediyor;
yayıncıların da aynı şekilde tepki
vermesi gerekli.

Ezgi Berk: Kurul muhtemelen
çocukları zararlı içerikten korumayı düşünerek oluşturuldu ama
bizce varlığı oldukça tartışmalı.
Öncelikle zararlı kitap (muzır neşriyat) derken neyi kastediyorlar?
Edebiyat, bir sanat dalı. Sınırları
böylesine keskin zararlı-yararlı,
iyi-kötü diyebileceğimiz bir alan
değil. Bu kurulun varlığını da
kararlarını da son derece tehlikeli buluyoruz. Gerek yetişkin
gerek çocuk kitapları, geçmişte
çok acı tecrübeler doğurmuş ve
nihayetinde “sansür”den başka
bir işlev görmemiş uygulamalara
tabi olmamalı. Çocuk kitapları,
alan profesyonelleri olan yayınevlerince değerlendirilmelidir. Bu
değerlendirmede kılavuz olarak
elimizin altında duran metin, BM
Çocuk Hakları Sözleşmesi’dir.

Gökçe Ateş Aytuğ: Bu konu belli
dönemlerde, yeni ilanlarla gündemimize geliyor. Kurulun kararlarının tartışılması su götürmez,
çünkü benzer kararların büyük
çoğunluğu genel ve soyut ifadelerle gerekçelendiriliyor. Oysa böylesine önemli kararların farklı disiplinlerden uzmanlar tarafından
tartışılması, eserin bütünlüğü zedelenmeden, niteliği göz önünde
bulundurularak alınması beklenir.
Yayıncılar Birliği’nin yayımladığı
bildiride de ifade edildiği gibi, ülkemizde eserlerin serbestçe açıklanması ve yayımlanması özgürlüğü anayasaca korunan bir hak. Bu
hakkı kaybetmemeliyiz ki evrensel
ilkelerle yayın yapabilelim, eserler
üretebilelim.

Yayıncılar olarak bir arada olmalı,
bu kararları ve kurulları onaylamadığımızı belirten metinler yayımlamalı, görüşlerimizi paylaşıp
dayanışma içinde olmalıyız. Nisan
ayında bu konuda Susma Platformu’nun hazırladığı metnin imzacıları arasındayız.
Nihal Ünver: Bu kurulun kendisi
ve kararları bence herhangi bir
soruya yanıt üretebilecek bir içeriğe, açıklamaya ya da mantığa
sahip değil. Niyeti çok açıkça
belli olan bir iktidar aracı. Öznel,
bilimsel hiçbir zemini olmayan
kararlarla kitapların müstehcen
ya da muzır bulunması karşısında
yayıncıların tek başına eli kolu
bağlıdır. Yayıncıların güçlü bir
örgütü olmadığı sürece her yayıncı bu tür durumlarla tek başına

Filiz Özdem: Buradaki sorun elbette nitelikle ilgili değil, takdir
edersiniz ki yayın kurulları da
ömürlerini yayıncılık yaparak geçirmiş, son derece deneyimli, iyi
öğrenimlerden geçmiş, birkaç dil
bilen, kültürel olarak donanımlı
kişilerden oluşuyor. Sorun statükocu düşünceyle özgür düşünce
arasındaki, bütün insanlık tarihine damgasını vuran bir “farklı
düşünme”den kaynaklanıyor.
Bir yayıncı ve yazar olarak edebiyatın öğretmek, yol göstermek
gibi bir görevi ve işlevi olduğunu
düşünmüyorum. Kitap öğretmez
ama düşündürür, yol göstermez
ama yeni yollar açar, sorgulatır,
dayatılmış kalıpları zorlar. Pek çok
yayıncının da böyle düşündüğünü,
yayın politikalarını bu ilkeye göre
belirlediğini ve belirlemeye devam edeceğini varsayıyorum.
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İyi Kitap: Kurulun sansür uyguladığı çocuk kitaplarının, toplumsal cinsiyet konularını işleyen eserler olduğunu görüyoruz.
Dayatılmış cinsiyetçi kalıpları
eleştiren, çoğunlukla eşitlikçi ve
özgürlükçü metinler bunlar. Bu
tür sansür uygulamaları, süreç
içerisinde yayıncıları böylesi kitaplar basmaktan alıkoyar mı?
Yasal yaptırımlar, yayın politikalarını ne kadar etkiliyor?
Özlem Akcan: Yayıncıya gelene
kadar yazar yazmaktan, çizer çizmekten, çevirmen de çevirmekten
imtina edebilir. Bu keyfi uygulamaların kültür üretimini çoraklaştıracağını söylerken tam da bunu
kastediyoruz zaten. Bir diğer ve
bence asıl önemli mesele de sansür uygulamalarının uzun vadede
yaratacağı etkiler. Genellikle kısa
dönem etkilerinden bahsediyoruz
hâlbuki sansürün yarattığı toplumsal dönüşümler, günlük kayıplardan daha önemli. Hem sansürü
normalleştiren hem de evrensel
değerlerden, cinsiyet eşitliğinden,
hak ve özgürlüklerden bahseden
metinlerden uzak, edebiyatın ne
olduğunu bilmeyen nesillerin yetişmesi ve dolayısıyla bu uzaklığın
toplumsal karşılığı asıl mesele.
Filiz Özdem: Herkesin inandığı
ve doğru bildiği yoldan gitmeye
devam edeceğini düşünüyorum.
Canan Topaloğlu: Sansür uygulamaları, yayıncıların “müstehcen”
algılanma potansiyeli taşıyan
eserleri basmakta daha çekingen
ve ihtiyatlı davranmalarına sebep
olabilir elbette. Kitaplar, okurla buluşmak üzere yayımlanır.
Okura ulaşması yolunda engeller
görülüyorsa, yayıncı karar verme
aşamasında bu faktörü hesaba
katacaktır. Ya savaşacak ya da ka-
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çacaktır. Savaş ya da kaç kararı da
yayıncılık anlayışı ve motivasyonlarına göre verilecektir.
Ezgi Berk: Bu kitaplardan birine
(Kız Çocuk Hakları Bildirgesi)
yayın yasağı getirildiği gibi çevirmenine de dava açıldı. Bu durumda yayınevinin, çevirmeniyle
dayanışma içinde olması da
yayınevlerinin birbirlerini desteklemesi de çok önemli. Bu tür
sansür uygulamaları, Hippo Kitap
olarak bizi, toplumsal cinsiyet kalıplarını sorgulayan, alışılagelmiş
kadın erkek rolleri üzerine düşündüren kitaplar yayımlamaktan alıkoymadığı gibi hâlihazırda yayın
programımızda bu konuyu işleyen
iki adet kitabımız bulunuyor ve ne
olursa olsun bu tür kitaplar yayımlamaktan geri durmayacağız. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliğine
karşı mücadelenin yaşadığımız
ülkede hava kadar, su kadar hayati
olduğuna inanıyoruz.
Nihal Ünver: Alıkoymadığını görüyorum, bu umut verici. Çünkü
ilerici bir aklın durmak ve mücadele etmemek gibi bir tercihi
genelde olmuyor. Üstelik bu tür
engeller, bir şekilde bu ilerici
akılları kol kola girmeye de itiyor.
Aynı cesareti gösteren kişiyle yan
yana geliyor ve bir kitap projesine
girişmiş bulabiliyorsunuz kendinizi. Ama şunu eklemeliyim ki, özellikle yurt dışından kitap seçimleri
yaparken on kez düşünmek zorunda kalıyoruz, özellikle İsveç çocuk
edebiyatından yayınlar basan bir
yayıneviysek... Yayın politikasını
olmasa da basılacak kitabın kararını verirken etkili oluyor bu durum.
Gökçe Ateş Aytuğ: Bu tür uygulamalar yayıncıların belli bir kısmını
nitelikli eser üretmekten alıkoymuyor. Yayın yelpazesini kalıp-

larla sınırlayan yayıncılar elbette
olacaktır ama tersi de mümkün ve
var da. Çocuk edebiyatı yayıncılığımız hem yerli hem çeviri eserler
açısından zenginleşti. Çocuk kitapları alanına kafa yoran, eserin
niteliğini, görsel kalitesini önemseyen, yenilikçi yayıncılar az değil;
çok kıymetli eserler yayımlanıyor.
Sadece Türkiye’de değil dünyada
da kitaplar sansüre uğramış ve
uğramaya devam ediyor, yasaklanıyor. En bilindiklerinden biri, Oz
Büyücüsü örneğin. Fakat zaman,
edebi ya da nitelikli eserleri eskitmiyor ve o eserler okurlarını
buluyor.
İyi Kitap: Çocuk kitaplarına
dönük sansür beklentisi sadece
devlet kurumlarıyla sınırlı değil. Zaman zaman sosyal medyada yükselen, aşırı okur tepkileri de söz konusu. Linç kültüründen beslenen organize tavırlarla bile karşılaşabiliyoruz. Siz
nasıl tepkilerle karşılaştınız,
karşılaşıyorsunuz? Eleştiri sınıfına dâhil edemeyeceğimiz tepkilerin yoğunlaştığı konular var
mı? Söz konusu linç kültürünü
besleyen bir motivasyon kaynağından ya da manipülasyondan
bahsedebilir miyiz?
Özlem Akcan: Organize tavır var
mı yok mu, bilemiyorum ama çığ
gibi büyüyen ve eleştirinin sınırlarını aşan tepkilerden söz etmek
mümkün. Bu tepkileri de ikiye
ayırıyorum. Birincisi, sosyal medyada gördüğü bir paylaşımdan
etkilenip, çoğunluğun peşinde
takılan “eleştirenler”; ikincisi de
sansasyon yaratıp etkileşim ya
da okunurluk peşinde koşanlar.
İkincisinin birinciye hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Bir metin nasıl

eleştirilir? Eleştirmenler tarafından dil, konu, üslup vb. kriterler
doğrultusunda incelenir. Tartışma
ortamı yaratılır ve bu da ilerlemeye hizmet eder. Oysa, bir kitabın
bağlamından kopuk iki cümlesinin, bir desenin fotoğrafını çekip
sosyal medyaya koymak, bunun
üzerinden tartışma yaratmak sansüre kapı aralamak ya da yazarı,
çizeri, çevirmeni, yayıncıyı hedef
hâline getirmek dışında hiçbir işe
yaramaz.
Filiz Özdem: Her şeyin sorgulanmadan, kaynağına ya da içeriğine
tam olarak hâkim olunmadan,
bir akıl ve eleştiri süzgecinden
geçirilmeden kopyala çoğalt yöntemiyle hızla yayıldığı, onay ve
destek gördüğü, tuhaf bir mecra
sosyal medya. Galeyana gelmeye
ve linç kültürüne kolay zemin
hazırlıyor. Ayrıca “kötülüğün
örgütlemesinin” ne kadar kolay
olduğunu ifade eden önemli inceleme yazıları okumuşluğum var.
Bilim-felsefe geleneği zayıf toplumlarda da “kötülüğün örgütlenmesi” daha kolaylaşıyor.
Canan Topaloğlu: Okur tepkileriyle karşılaşıyoruz. Bunlar, okurun
(çocuk edebiyatında okurun değil,
okur denetçisinin aslında) hassas
olduğu binlerce farklı konudan
kaynaklanabiliyor. “Dudaklarına
minik bir öpücük kondurdu,”
cümlesinin aşırı erotik bulunduğu
da oluyor, kitapta “salak/aptal/
gerizekâlı” gibi kelimelerin kullanılması da eleştirilebiliyor, çocuk
tacizinin bir kitaba konu olması
dehşetengiz bulunabiliyor, boşanma ve ölüm gibi konularla çocukların yüz yüze getirilmesi eleştirilebiliyor. Örnekler çoğaltılabilir.
Ezgi Berk: Zaman zaman sosyal
medyada kitlesel lince uğrayan
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kitaplar olduğunu görüyoruz. Söz
konusu çocuk olunca bazen aileler
bazen çocuklarla çalışanların çok
fazla korumacı yaklaşımları olabiliyor. Çocuk adına verilen yetişkin
tepkilerinde öncelikle yetişkinin
dönüp kendi yaşamına, iletişim
içinde olduğu çocuklarla ilişkisine
bakmasının daha yararlı olduğunu
düşünüyoruz. Yapıcı eleştirileri
her zaman dikkate alıyoruz. Biz
henüz yayın hayatına çok yeni
başladığımız ve yayımlanmış beş
çocuk kitabımız olduğu için böyle
bir linçle karşılaşmadık. Elbette
ilerleyen zamanda, yayımladığımız kitapların konularına karşı bu
tür bir dirençle karşılaşma ihtimalimiz her zaman var.
Söz konusu çocuk olduğunda
herkesin bir fikrinin olduğu bir
ülkede yaşıyoruz. “Çocukların
iyiliği” gibi yüksek ahlak noktasından bir anda üzerine belki de
hiç düşünmedikleri bir alanda söz
söyleme, gündeme dâhil olma,
saldırıya varan ifadeler kullanma
çoğunluk tarafından normal karşılanıyor.
Nihal Ünver: Yayın listemizde evrenin varoluşu ve insanın bedeniyle ilgili bilimsel temellere dayanan
pek çok kitap var, bunları çok seviyor ve her yaş grubuna hitap edecek şekilde yayın listemizi sürekli
olarak güncelliyoruz. Hâl böyle
olunca tepki çekiyoruz elbette.
Çocuklara cinselliği ve bedenini
tanımayı öğreten bir kitabımız
okullara giremez mesela. Okullar
veli tepkilerinden çekinirler. Ya da
yanlışlıkla tarih öncesinde insanların nasıl yaşadığını anlatan bir
kitap aldıysa bir ebeveyn, “yazıklar
olsun, çocuğumun aklına girdiniz,
bu nasıl kitap!” diye mesaj gönderirler sosyal medya hesaplarımız-

dan. Ayrıntı Yayınlarının çizgisini
bilen bilir, bu nedenle onun çocuk
kitapları markası olan Dinozor Çocuk’a da yaklaşan okurlar genelde
bilimin ve ilerici olanın peşinde
olan okurlar oluyor ama bizi takip
eden okuyucu yelpazesi genişledikçe yeni tepkiler olacaktır diye
düşünüyorum. İnsan bedeniyle
ilgili ya da bilimsel temelle oluşturulmuş kitapların eleştirilmesi
hiçbir zemine oturmaz. Motivasyon kaynağı toplumsal ahlak
kuralları ve dindir. Bunlar eleştiri
sayılamaz.
İyi Kitap: Sosyal medyada yükselen ( ya da farklı kanallar yoluyla ebeveyn ve öğretmenlerden
gelen) tepkilerin gerçekten “çocuğu koruma” niyeti taşıdığını
düşünüyor musunuz? Yetişkinlerin bu tepkilerini, daha çok
kendi korkularının bir yansıması
olarak değerlendirebilir miyiz?
Özlem Akcan: Çocuğu koruma
niyeti taşıyorsa bile cehenneme
giden yolun da iyi niyet taşlarıyla
döşeli olduğunu unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca, çocuğu neden koruyoruz? Kitaptan
mı? Gündem Çocuk Derneği’nden
Ezgi Koman, bir yazısında, “Çocuğu hak ve özgürlük sahibi görmeyen, anne-babaya ya da devlete ait
‘eşya’ gibi gören toplumlar ile bu
toplumların medyası çocukların
görüşlerine değer, onların gerçek
sorunlarına yer vermez,” diyordu.
Ülkemizde yaşayan çocukların
yaşama, barınma, eğitim, beslenme, istismar gibi gerçek sorunları
ne sosyal medyada ne de medyada
gündem oluşturuyor.
Filiz Özdem: Görünürde “çocuğu
koruma” niyeti taşıyor ama sizin
de aslında cevabını soruda gayet
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güzel verdiğiniz gibi elbette temelde yetişkin korkularının yansıması. Üstelik yeni bir ebeveyn
profiliyle de karşı karşıyayız. Bize
de şikâyetler geliyor. Bu kitaplar
bir süzgeçten geçmiyor mu, şu
sakıncalı değil mi, bu çocuk için
uygun mu, yayınevinizde bir pedagog yok mu gibisinden. En çok
masallardaki şiddetten şikâyet
geliyor mesela. İyi de masal dediğiniz bugün yazılan bir metin değil ve yüzlerce yıllık bir sözlü anlatı geleneğinin aktarımı. “Aman
çocuklar korkmasın,” diyerek
çocuk yetiştiremeyiz. Her şeyin
diyalektik bir döngüsü var. Kötülüğü, zulmü, şiddeti anlamayan bir
çocuk iyiliği, merhameti, vicdanı,
doğruyu algılayamaz ki! Bir yetişkinin gözünden Kırmızı Başlıklı
Kız masalındaki kurdun karnının
kesilmesi korkunç bir şiddet sahnesi olarak anlaşılabiliyor ama bu
çocuk için aynı şey değil. Hayal
güçleri henüz “budanmamış”
çocuklar bunu simgesel bir kurtuluş olarak algılıyor, hatta bunun
böyle olduğunu gösteren çalışmalar da mevcut. Çocukların zihni
simgesel düzeyde yetişkinlerden
farklı çalışıyor. Bunu anlamak için
etrafımızdaki çocuklara bakmamız, onların söylediklerine kulak
vermemiz bile yeter. Boşuna mı
diyoruz “büyümüş de küçülmüş”
lafını? Aslında bu, onların henüz
çocuk, büyümemiş ve kodlanmamış olduğunu gösteriyor. Dubuffet
resim sanatında boşuna mı “art
brut” (ham sanat) akımını başlattı
da sadece delilerin ve çocukların
yaptıkları resimleri dikkate aldı?
Ayrıca çocuk gelişiminde korku
da (dayakla, zorbalıkla, şiddetle
korkutmaktan söz etmiyorum,
aman yanlış anlaşılmasın), sevgi,
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şefkat gibi bir duygu olarak korku
gereklidir: Çocuğun dünyayla arasına koruyucu bir çizgi çekmesini,
sınır çekmesini, hayır demesini
sağlar.

gibi, bazen yetişkin kendi çocukluğundan taşıdığı ve belki şu
anda bile baş edemediği korkuları
çocuğa yansıtıyor ve çocuğun bu
yük altında ezileceğini düşünüyor olabilir. Bunların hepsi birer
varsayım elbette. Oturduğumuz
yerden, aşırı tepki veren yetişkinlerin toplumsal profilini ve
kişisel tarihini bilmeden, kesin

Daha önceki bir söyleşide de dile
getirdiğim gibi, çocukları korumaya yönelik görünen bakış açısında, çocuğun okuma serüvenini
öğrenmenin bir parçası olarak ele
alan algının payı var. Oysa
çocuğun okuma serüvenini
öğrenmenin değil, düşünmenin bir parçası olarak
Çocuğun okuma serüvenini
ele almak gerekir. Çocuğun
öğrenmenin değil, düşünmenin
öğrenmesi için hayat ve okul
bir parçası olarak ele almak
var. Edebiyat ise bize yeni
gerekir. Çocuğun öğrenmesi
pencereler açsın, düşünmeyi,
için hayat ve okul var. Edebiyat
hayal kurmayı ve dünyayla
ise bize yeni pencereler açsın,
kurduğumuz ilişkiyi zengindüşünmeyi, hayal kurmayı ve
leştirsin diye var. Dünyadaki
farklı oluş ve davranışları,
dünyayla kurduğumuz ilişkiyi
varoluş biçimlerini anlamazenginleştirsin diye var.
mız için var. Didaktizmin
(Filiz Özdem)
tuzağına düşmeden, özgür
düşünmenin yolunu açmak
için kitaplar var. Sonuçta biz
ders kitabı basmıyoruz (tabii
yargı cümleleri kuramayız. Buders kitaplarının içerikleri bamnun için biliminsanlarının uzun
başka bir tartışma konusu).
süreli araştırmalar yapmasına ve
Canan Topaloğlu: Gelen tepkileri
bu araştırmalardan elde edilecek
tek bir pakette toplayıp hepsine
sonuçları bizimle paylaşmasına
bir muamele yapmak mümkün
ihtiyacımız var.
değil. Her birinin ardındaki yetişkin motivasyonu farklı olabilir. Ezgi Berk: Evet. Tepkilerin bir
kısmı çocuğu koruma içgüdüsüyle
Belirli bir yetişkin topluluğun
yapılsa da bir kısmı tamamen salçocuğa aktarmak istediği dedırı niteliğinde olan bu tepkilerin
ğerlere ve inançlara ters düşen
doğrudan dışarıya püskürtülmesi
içeriklere sahip kitaplara verdiği
yerine metinde neyin yetişkini
tepki, kendi topluluklarında yarahatsız ettiği üzerinde durulursa
pıştırıcı görevi yapan değerlerin
ve yapıcı eleştiriler yöneltilirse kasarsılmasını engellemek üzere
tılan tarafları besleyici bir tartışma
bir tepki olabilir. Zor olarak deortamı oluşturulabilir.
ğerlendirilen konulara dokunan
Nihal Ünver: Çocuğu korumak
kitaplara gelen tepki, çocukların
duygusal dünyasına hasar verildi- için onlar adına karar vermek
ği iddiasını taşıyabilir. Dediğiniz
“tahakküm kurmak” kadar ileri

bir noktaya geldi ülkemizde. Çocukları birey olarak kabul edip,
nesnel yaklaşım geliştirmek gerekiyor. Kendi korkularımız, ahlaki
değerlerimiz ve bakış açılarımızla
yaklaşılmayacak özgün ve kendine
münhasır bir alan çocuk alanı.
Gökçe Ateş Aytuğ: Tüm genellemeler gibi burada yapacağımız
bir genelleme de yanlış olacaktır.
Farklı niyetler mümkün tabii ama bir kısım yetişkinin
niyeti gerçekten çocuğu
korumak. Fakat niyet de tepkilerimizi ifade biçimimiz de
hayatı kavrayışımızla ilintili.
Niyetimiz çocuğu korumak
olunca bu bize ifadede
pervasızlık sağlamamalı.
Tartışmalar genellikle, alan
bilgisinden uzak, bireysel
ve çoğu zaman da temelsiz
görüşlerle yürüyor. Kitapları
eleştirme hakkına elbette
sahibiz ancak kendi bildiğimiz ve inandığımızın mutlak
doğru olduğu yargısına ulaşmadan önce hayli düşünmemiz gerekiyor. Ayrımcılık yapmamak, doğaya saygı, insan hakları
gibi evrensel ölçütleri gözettiği
sürece kitaplara vereceğimiz tepkiler muhtemelen öznel olacaktır.
Tepkilerimizde geçen “korkunç,
kötü, zararlı” gibi sözcüklerin
çoğu da muğlak ve tanımı kişiye
göre değişen şeyler çünkü.
İyi Kitap: Sıkça duyduğumuz,
“çocuğa görelik”, “yerel değerlere, geleneklere uygunluk” gibi
yaklaşımları, konumuz kapsamında değerlendirirsek: Çocuğa
her şey anlatılabilir mi sizce?
Kimilerinin iddia ettiği gibi
uzak durulması gereken konular
var mı?
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Özlem Akcan: Evrensel değerler
doğrultusunda çocuğa her şeyin
anlatılabileceğini düşünenlerdenim. Mühim olan nasıl anlatıldığı.
Okuma serüveni dediğimiz şey
edebiyatla kurulan kişisel ilişkidir.
Çocuklar da duygularını genellikle
kendi içlerinde yaşar. Kim, onların
neye ihtiyaç duyduğuna, edebiyatla nasıl bir ilişki kuracağına karar
verebilir ki? Bazı kitaplar okuru
gülümsetirken bazısı hüzünlendirebilir, bazısı heyecanlandırırken
bazısı da ayağının altındaki zemini çekebilir; her deneyim okuma
serüvenin bir parçasıdır.
Mesela, ölüm teması yetişkinlerin
çocuklara okutmaktan kaçındığı
konuların başında geliyor. Oysa
çocuklar da bu yaşamın bir parçası ve ölümün tanığı. Sevdiği birini
kaybetmiş bir çocuk, ölümü anlatan bir kitap okuduğunda yeryüzünde o acıyı yaşayan tek kişi olmadığını anlar ya da yas tutan bir
arkadaşıyla empati kurmayı. Umut
da tam burada yeşerir, kendimizi
ve karşımızdakini anladığımızda.
Filiz Özdem: Çocuğun yaşına
göre gelişen ve değişen “kavramsallaştırma gücüne göre”, hâliyle
yaş gruplarına uygun seçilecek
anlatım biçimleriyle çocuklara
her şey anlatılabilir. Bizim buradaki seçimlerimiz ve kırmızı
çizgilerimiz sadece şunlar olabilir:
Fiziksel, düşünsel ve ruhsal olarak
aşağılayan tavırları, cinsiyetçi,
ırkçı yaklaşımları, ötekileştirmeyi
özendiren, insan-hayvan ve doğa
haklarına saygısız fikirlerden uzak
durmak.
Canan Topaloğlu: Çocukla konuşulabilecek, tartışılabilecek konular üzerine düşünürken gerçekçi
olmakta; hem kendi insani deneyimlerimizi hem de bilimin bize

uzun on yıllardır sağladığı bilgi
birikimini hesaba katmakta fayda
var. Çocuğu, duygusal ve bilişsel
verileri işlemekte ve bu verilere
bir cevap vermekte, olduğundan
daha deneyimli ve yetkin saymak
da anlamsız, onu hiçbir veriyi
işleyemeyecek kadar donanımsız
saymak da. Hayatın her alanında
olduğu gibi, burada da bir dengeye ihtiyacımız var.
Ekonominin temel kavramlarını
bilmeyen bir çocukla, serbest piyasa ekonomisini ve devlet müdahalesini derinlemesine konuşabilir
misiniz? Çocukla, bedensel sınırları ve beden bütünlüğünü imleyen
sözcük dağarcığını ve duygusal
dağarcığı birlikte kurmadan önce
tecavüzü konuşabilir misiniz?
Bunlar bir yana, sorularda ve cevaplarda kullandığımız “çocuğa”
ifadesinin bir sıkıntısı var aslında.
Çocuğa. Hangi çocuğa? Çocuk
diye tektip bir tür mü var? Her
çocuğun, doğuştan getirdiği mizacına ve yetiştirilme ortamında
edindiği özelliklerine göre, karşısına çıkan “konular”ı değerlendirme
ve bunlarla baş edebilme kapasitesi farklı olacaktır. Dolayısıyla,
çocuklarla neyin, nasıl konuşulabileceği konusuna kafa yorarken
kolay genellemelere kaçmadan,
açık fikirlilikle, farklı olasılıkları
ve senaryoları hesaba katarak
ilerlemek, hepimiz için daha ufuk
açıcı ve geliştirici olacaktır.
Ezgi Berk: Çocuğa her şey anlatılmalı ve evet, anlatılabilir. Çocuğun
yaş grubuna ve sosyal bilişsel
gelişimine göre seçtiğimiz sözcükler, anlatım dili, görsel kullanımı farklılık gösterecektir ama bu
durum konuyu anlatılabilir kılmak
için başvurduğumuz, yönümüzü,
yolumuzu bulduğumuz bilgiler.

| 29

Sözünü ettiğiniz yaklaşımlar
topluma da çocuğa da biçilmek
isteyen kıyafetler ama biz toplum
olarak o kıyafetlere sığmayacak
kadar farklı ve dünyalıyız, elbette
çocuklar da.
Nihal Ünver: “Çocuğa görelik”
kanımca çocuğu azımsamaktır.
Çocuğun bilinç düzeyi yüksektir,
ama dil düzeyleri henüz gelişmemiştir. Bu nedenle uygun bir dille
anlatıldığı sürece her konuya değinilebilir. Yerel değerler ve geleneklere uygunluk gibi kaygılar
ise yine konudan uzaklaştırıcı şeylerdir, çünkü aslında derdimiz iyi
edebiyat olmalı, çocuğa bir şeyler
öğretmek değil.
Gökçe Ateş Aytuğ: Çocuğun
yaşamında yer alan, çocuğun deneyimlediği ya da deneyimleme
ihtimali olan her şey çocuk kitabına konu olabilir. Bunun nasıl ifade
bulduğu, anlatıldığı önemli. Uzak
durulması gereken, belirli konulardan ziyade, çocukları umutsuzlukla, çaresizlikle, suçluluk duygusuyla baş başa bırakmak aslında. Çünkü umut ışığı çocuklar için de tüm
karanlıkları aydınlatıyor. Örneğin
bu yaşadığımız büyük salgın bir
çocuk romanı olsaydı bu roman,
üslubuna ve nasıl ele alındığına
bakılmadan, konusu itibariyle
çocuğa görelik kriterinden sınıfı
geçer miydi? Oysa işte yaşam bu
kadar değişken ve biz yetişkinler,
yaşamda bunca olasılık varken
renksiz, sıkıcı, ille de bildik öğütler veren metinler sunarsak onları
edebiyatın ve kurmacanın sonsuz
imkânlı dünyasından mahrum
bırakırız. Çocukların okuma seçeneği ne kadar zenginse dünyayı
kavrayışı da o kadar zenginleşiyor
sözü sadece bir klişe değil. O nedenle çocuğa görelik gibi süzgeç-

30 | iyikitap
Ezgi Berk: Henüz yerli yazarların
eserlerini yayımlamadığımızdan
ve kitaplarımız tepki görmediğinden olumsuz etkilendiğimiz
bir olay yaşamadık. Otosansür ve
satış kaygısı yaşadığımız zamanlar
oluyor. Örneğin yayımladığımız
Bay Kılab kitabının baş kahramanı
bir domuz. Yetişkinler tarafından
içinde domuz olan bir kitabın
tercih edilmeme ihtimalini göze
alarak bu kitabı yayımladık. Hele
ki pandemi nedeniyle evlerimize
İyi Kitap: Birlikte çalıştığınız
kapandığımız, kitap satışlarının olyazar, çizer, çevirmen gibi kidukça düştüğü şu günlerde kaygıtaba emeği geçenler, sansür
larımız daha fazla. Bu kaygılar da
uygulamalarından ya da sosyal
sosyal medyadaki linç de elbette
medya tepkilerinden nasıl
otosansürün yolunu açabilir.
etkileniyorlar? Şu ya da bu
Bu durum ise çocuk edebiyasebeple, otosansür eğilimi
tının çok kısır konularla, dar
Gelen tepkiler tabii ki
hissettiğiniz durumlar oldu
bir çerçeveye hapsolmasına
mu? Ya da tersinden, yahem yayıncıları hem de
neden olur. Bunun yaşanyıncının, bu aktörleri deneeser sahiplerini etkiliyor.
maması için kitapları çeşittim isteğinden bahsedebilir
Etkilememesi mümkün mü
lendiriyoruz, ama tek başına
miyiz? Satış-pazarlama
sizce? Bir kitap, o kitap fikrinin
yayıncıların tüm bu gelişmekaygıları, otosansürün yoler karşısında ayakta durması
doğduğu zihinden okunup
lunu açabilir mi?
çok zor. Kolektif hareket
nihayete erdirildiği zihne kadar
Özlem Akcan: Kitaba emeği
etmek, bir araya gelip çözüm
tüm yolculuğuyla bir bütündür,
geçen herkes sansür uyyolları aramak, OKUYAY gibi
uzun bir zincirdir.
gulamalarından doğrudan
platformların Türkiye’de okur
Bu yolculuktaki herhangi bir
etkileniyor. Benim başıma
oranını artırmaya yönelik
da gelir mi diye kaygılı bekaktörün bir diğerini etkilememesi
çalışmaları çok değerli.
leyişten tutun da şimdi buna
söz konusu olamaz.
Nihal Ünver: Kitabını yayınböyle demeyelim de sorun
ladığımız bir yazarla böyle
(Canan Topaloğlu)
olmasına kadar uzanan geniş
bir gerilim yaşadık ve yolbir etki alanından bahsetmek
larımızı ayırdık. otosansür
mümkün. Otosansürün en
özellikle çevirisini yapmak üzere
Neden bahsediyoruz biz? Komik
tehlikeli tarafı da genellikle kişiseçeceğimiz yabancı kitapları
olmayalım. otosansürün yolunun
nin yaparken fark etmemesi saseçerken fırlıyor içimizden. Bazı
açılmasından bahsetmeyelim. Bu,
nırım. Sansürle kuşatıldığınız bir
kitaplar çok güzel oluyor ama bir
asırlar öncesinin konusu. otosanortamda da otosansürün devreye
bakışta anlıyoruz, o kitabın basılır
sür otobanı döşeneli de asırlar
girmemesi imkânsız.
oldu. Otobanın dönem dönem yer basılmaz çok kişiye ulaşamadan
Filiz Özdem: Açmamalı...
kurulluk olacağını. Yayınevi olarak
yer çatlamasından, bu çatlaklarCanan Topaloğlu: Gelen tepkiler
beraber çalıştığımız arkadaşlarıdan büyüleyici çiçekler bitmesintabii ki hem yayıncıları hem de
den, otobanda ara ara göze çarpan mızı denetlemek gibi bir niyetimiz
eser sahiplerini etkiliyor. Etkileme- yıkılmış yel değirmenlerinden
olmadı, bunu belki de bizimle çamesi mümkün mü sizce? Bir kitap, falan bahsedelim.
lışan kişilere sormak gerek. Ama
leri dikkatli kullanır ve çocukları
küçümsemeden onlara gerçekten,
hani bizlerin anne babalarımızdan, nine dedelerimizden dinlediklerimiz kadar sahici masallar,
hikâyeler anlatırsak hem onlar da
hikâyelerden bizler kadar zevk alır
hem de hayal güçlerine güvenip
kendi güçlerine güç katar. Yoksa
neden kitap okumayı tercih etsinler ki zaten?

o kitap fikrinin doğduğu zihinden
okunup nihayete erdirildiği zihne
kadar tüm yolculuğuyla bir bütündür, uzun bir zincirdir. Bu yolculuktaki herhangi bir aktörün bir
diğerini etkilememesi söz konusu
olamaz. Bir izleyici, okuyucu kitlesi var; bir eser yaratıcı kitle var;
bu iki kitle arasındaki köprünün
üzerinde çalışan yüzlerce emekçi
var; tüm bu zincirdeki ilişkileri
düzenleyen ve denetleyen ekonomik ve siyasi birimler var. Tüm bu
kitlelerin talepleri, memnuniyetleri, memnuniyetsizlikleri, takdirleri,
şikâyetleri, yenilgileri ve zaferleri
var. Birbirine eklemlenen.
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bazı yayınevlerinde bazı dosyaların satış pazarlama departmanlarından döndüğünü duyuyorum.
Bu satış pazarlama kaygılarını tam
olarak yadsımamakla beraber, yine
de ülkemizde bu basıncın olması
gerekenden fazla olduğunu söyleyebilirim.
Gökçe Ateş Aytuğ: Eser sahipleri
muhakkak etkileniyor. Bu etki
bazen otosansürle ama bazen de
kararlılıkla sonuçlanıyor. Azımsanamayacak kadar yazar ve çizer,
çocukluk üzerine kafa yoruyorlar,
ki bunu eserlerinden hemen anlıyoruz. Yayıncılar da bu nitelikli
eserin peşine düştükçe ürettiklerimiz çocuklara gerçekten ulaşıyor.
Fakat geri kalanı, bugünün ticari
kitapları olarak tüketilip bitecek.
Aslında bu tür tartışmaları yaparken toplumumuzun çocuğa bakışını bütüncül olarak ele alırsak daha
sağlıklı değerlendirmelere ulaşırız.
Çünkü çocuk kitaplarına bakış, çocuğa bakıştan azade değil. Ancak
çocuğa, çocukluğa saygı duyulduğunda çocuk için üretilenlere
de saygı duyuluyor. Çocukların da
edebiyat okuru olduğunu, okuma
itkilerinin temelinde kurgudan
zevk alma arayışının yattığını
kabul edersek, onlarda bir duygu
uyandırmayan metinlerin okuma
heveslerini köreltmesi kaçınılmaz.
Bildiği kuralları, öğütleri onlara
yukarıdan bakarak tekrarlayan,
kurak metinleri okumayı kim ister
ki? Çocuklar kitaba ancak yetişkin
refakatiyle ulaşabiliyor. O nedenle
de yetişkinlerle çocukların talebi ne kadar eşleşirse çocukların
sevecekleri kitaplarla karşılaşma
ihtimali artacak. Çocuk kitapları
alanı, okuruna doğrudan satış
yapabildiğiniz bir yayıncılık alanı
değil, yani alıcınız doğrudan okurunuz değil çoğu zaman. Satış-pa-

zarlama biçimi de satış kanalları
da yayıncılığın diğer alanlarından
farklılaşıyor. Çocuk edebiyatının
üzerindeki denetim ve sansür-otosansür gölgesinin kaynağı işte
hem bu ikilikte, hem de satışların
büyük bölümünü oluşturan okullara kitap pazarlama ağı ve okuma
listelerinde aranabilir. Eğitim
kurumları, faydalanacağı kitapları
seçmekte elbette özgür, ne mutlu
ki edebiyattan faydalanıyorlar
ve çocukların kitap okuma zevki
geliştirmesinde büyük rolleri var.
Fakat ne zaman ki yayıncı ve yazarlar, eser içeriklerini okulların
öznel taleplerine göre şekillendirmeye başlıyor, o zaman nitelikten
ödün vermek kaçınılmaz oluyor.
Çünkü edebiyat yayıncısı ve üreticisinin işi ve ölçütleri eğitimcininkiyle aynı değil. Bizim ölçütümüz,
çocuklara metniyle resimleriyle
güzel, edebi ve estetik değeri yüksek kitaplar üretmek. Metinleri
edebiyatın doğasına aykırı denetimlerden, süzgeçlerden geçirirsek
eğer, çocukları görmezden gelmiş,
dünyayı birlikte deneyimlediğimizi unutup onları salt eğitmeye
meyletmiş oluruz. Oysa eğer çocukların kitap okuması arzumuzda
samimiysek, çocuklarla da samimiyet kurmamız gerekiyor.
İyi Kitap: Yayımladığınız kitapların yeni basımlarında, okurun
tepkileri doğrultusunda düzenlemelere gittiğiniz ya da basımdan
tamamen vazgeçtiğiniz durumlar oldu mu? Böylesi bir uygulamayı nasıl değerlendirirsiniz?
Okuru memnun etmekle eserin
özgünlüğünü korumak arasındaki denge nasıl kurulmalı?
Özlem Akcan: Çocuk edebiyatı
için “okuru memnun etmek” de-
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ğil de “yetişkini memnun etmek”
dersek daha doğru olur sanırım.
Çünkü kitaptaki ejderhadan, arkadaşına sarılan çocuktan rahatsız
olan bir çocuk görmedim henüz.
Yetişkinler ya çocukların hayal
gücünü dizginleme peşinde ya da
kendi doğrularını, değer yargılarını dayatma. Birinin doğrusu bir
diğerinin yanlışı olduğu için de
sadece “yetişkin memnuniyetini” baz alarak yayıncılık yapmak
mümkün değil. Kitap seçiminde
bazen risk alıyoruz, bazen de eseri
çok sevsek bile baştan vazgeçmek
durumunda kalıyoruz. Çünkü maalesef, dünyanın en güzel, en nitelikli kitabını yayımlamış olalım,
eğer o kitap hiçbir okura ulaşmıyorsa anlamı da kalmıyor.
Filiz Özdem: Okurların duygusal tepkilerini dinliyor ve yayın
ilkelerimiz doğrultusunda onlara
açıklamalar yapıyoruz. Hepsi ikna
ve memnun olmayabiliyor. Biz ise
doğru bildiğimiz ilkelerimizle yayınlarımıza devam ediyoruz.
Yayına hazırlanma sürecinde editör de işinin ehli kişi olarak zaten
kitabın her aşamasından sorumlu
kişidir. Telif kitaplarda yazara ve
resimleyene, çeviri kitaplarda çevirmene büyük katkısı olan kültür
emekçileridir. Örneğin İtalyan
bir yazarın Türkçeye çevirdiğim
bir kitabındaki hayvan kahraman
sürekli sigara içiyordu. Bu, çocuk
için kötü alışkanlık edinmede
özendirici olabilirdi. O kitabın
çevirmeni olsam da editörlükten
gelen bir alışkanlıkla yazarıyla bu
konuyu konuştum ve Türkçesinde
benim önerim ve yazarın onayıyla
sigara içmedi. Hatta yazar da kitabındaki bu durumu hem İtalyanca
hem de diğer dillerdeki çevirilerinin tekrar baskılarında düzeltece-
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ğini, bu konuya kimsenin dikkat
çekmediğini söyleyip teşekkür
etti. Çocuk kitaplarında olumsuz
ögeler kullanılabilir, ama kullanıldığı durumlarda da bu olumsuzluğun iyi bir şeye evrilmesi gerekir.
Masallar kötülükten geçilmez ama
bütün masallarda sonunda iyilik,
doğruluk kazanır.
Ezgi Berk: Böyle bir durumla
karşılaşmadık. Yine bunda henüz
yeni bir yayınevi olmamızın etkisi
yadsınamaz. Yayımlayacağımız
kitapları seçerken pek çok parametreyi değerlendiriyoruz. Metni,
çizimleri, mesajı, kurgusu özellikle
üzerinde durduğumuz dört başlık.
Bu ince elemenin de getirdiği güvenle okur tepkisine göre basmaktan vazgeçeceğimiz ya da tekrar
düzenleyeceğimiz bir kitabımızın
olacağını sanmıyorum. Eğer uygun bir zemin bulursak okurlarımızla kitaplarımız hakkında tartışmaya, konuşmaya açığız.
Nihal Ünver: Olmadı, çünkü zaten
kitapta tartışmalı bir konuyu ele
alıyorsak öncesinde kırk filtreden
geçirip arkasında duracak noktaya
gelene kadar üzerinde düşünüp
öylece kitaba taşıyoruz. Bu nedenle geri adım attığımız bir durum
olmadı şimdiye kadar. Okuru
memnun edecek olan şey iyi edebiyattır. Bizim de burada yayınevi
olarak sorumluluğumuz bununla
sınırlıdır.
Gökçe Ateş Aytuğ: Okurların
tamamını memnun etmek pek
olası değil. Dolayısıyla eğer gelen
tepkiler öznel değerler üzerinden
bir dayatma ise yayıncının eğilimi eserin özgünlüğünü korumak
olmalı. Tabii bunun için yayıncının kitabı hangi paradigmayla
yayımladığından emin olması,
yayımlayacağı eserlerin seçiminde

evrensel ölçütlerle titiz davranması gerekiyor. Oysa çocuk kitabı
yayıncılığı salt ticari kaygılarla yürütüldüğünde odak, eserin kendisi
değil eseri satın alan kişiye dönüşüyor ve sözünü ettiğiniz türden
düzenlemeler kaçınılmaz oluyor.
İyi Kitap: Çocuk kitaplarına dair
tartışmaların odaklandığı bir
diğer konu da “denetim”. Psikolog/pedagog gibi farklı meslek
gruplarının, yayıncılığa dair
karar verici mekanizmalar oluşturması gerektiği gibi istekler
sıkça dile getiriliyor. Hatta bu
tür “denetim” uygulamalarını
gönüllü hayata geçiren yayınevleri de var. Sizce edebiyat dışı
aktörlerin yeri var mı yayıncılık
süreçlerinde? Denetim istekleri
ya da uygulamaları konusunda
ne düşünüyorsunuz?
Özlem Akcan: Şayet edebiyattan
bahsediyorsak edebiyat dışı aktörlerin yayıncılık sürecine dâhil
olmasına karşı çıkıyorum. Bir
ressama gidip, “Bu eserin insan
psikolojisine böyle böyle etkileri
var, şunu şöyle çiz,” denilebilir
mi? Edebiyatçı için de aynı şey
geçerli. Burada sadece, edebiyat
dışı, tematik çocuk kitaplarını
ayrı tutabilirim. Örneğin, çocukların alt ıslatma sorunuyla ya da
tuvalet eğitimiyle ilgili kurgu
dışı, eğitici/öğretici çocuk kitabı hazırlıyorsanız, o zaman bir
psikolağa danışabilirsiniz. Ama
bunun dışında, psikologlar kendi
ürettikleri bilimsel eserlerle sadece yazarların entelektüel birikimlerini besleyebilir. Ondan sonrası
yazar, çevirmen, editör ve çizer
gibi yayıncılık aktörlerinin işidir.
Sanat, doğası gereği denetlenemez; edebiyat dâhil.

Filiz Özdem: Az önce de belirttiğim gibi, yayıncılar işinin ehli insanlar. Bizim bir yayın kurulumuz
var. Bu kurul, hayatlarını yayıncılık, kültür, sanat, edebiyat işlerinde
geçirmiş kişilerden oluşuyor. Kendimden örnek verecek olursam,
elli beş yaşındayım ve neredeyse
bütün hayatım yayıncılık ve sanat
işleriyle geçti. Felsefe mezunuyum, pedagojik formasyonum var,
öğretmenlik de yaptım, yazar ve
çevirmenim, yıllardır da editörlük
yapıyorum. Ama bu yayın kurulunda “pedagojik formasyonum”
sebebiyle değil, yerli-yabancı edebiyatla ilişkim ve kültürel donanınım sebebiyle bulunuyorum.
Edebiyatta edebiyat dışı aktörlerin
yeri hiçbir şekilde olamaz. Sanat
ve edebiyat hiçbir denetime tabi
tutulamaz, yoksa bu onların ruhunu zedeler, varlık sebeplerini ortadan kaldırır. Özgürlüğün kapısı
sadece özgür yaratının ve düşüncenin eliyle açılır.
Canan Topaloğlu: Bu sorunun
her cümlesinde çok fazla olumsuzlayıcı ifade var. Çocuk kitabı
yayıncılarını ve psikologları, pedagogları hendeklere doluşmuş,
karşıt saflarda savaşan savaşçılar
gibi görmek ve göstermek çok
absürd. Hayatı keşfe çıkan, hayatı
olumlayıcı her yaratıcı alan birbiriyle etkileşim içindedir, birbirini
besler. Freud, Avusturyalı oyun
yazarı Arthur Schnitzler’e “kendisinin yıllar süren meşakkatli araştırma ve çalışmalar sonucunda
bulguladığı şeyleri, yaratıcı yazarların sezgisel olarak keşfetmesini
kıskandığını” belirtmiştir. Diğer
taraftan da bir Kafka biyografisi
yazarı olan Ronald Hayman, “Kafka’nın rüyaların cazibesine kapılmasının kaynağının Freud okuma-
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ları olduğunu” belirtmiştir. Hadi
geçmişi bir kenara bırakalım, modern psikoloji literatürünü taradığımızda da, psikolojinin bireyleri
DSM kriterlerine göre etiketleyip
tek taraflı “tedavi” yöntemleri uygulama yolunu terk ederek, terapi
odasında danışan ile danışmanın
birlikte keşfe çıktığı, aktarım ve
karşı-aktarım yoluyla bir “sanat”
icra ederek danışanda dönüşüm
gerçekleştirme yoluna çıktığını
da sıkça okuyabiliriz.
Edebiyatçının ne yazacağını biliminsanı denetleyemez; biliminsanının teorik ve klinik bulgularını edebiyatçı denetleyemez.
Ama bunlar birbirlerinin sanatından öğrenebilir, etkilenebilir;
birbirinin yazdıklarını okuyabilir,
üzerine düşününebilir, düşünce
platformlarında tartışabilir. İnsanın, insan yavrusunun derinlikliklerinin keşfinde, yeni ifade
alanlarının açılmasında, yeni
ifade araçlarının yaratılmasında,
birbirlerinin deneyimlerinden
faydalanabilir, zenginleşebilir.
Ezgi Berk: Sanırım çağımızın
yoğun yaşamlarında iş yükümüzü
biraz olsun hafifletmek için hap
bilgilere, kolay çözümlere ihtiyaç
duyuyoruz. Bir kitabın hangi çocuk için daha iyi olduğuna, hangi
çocuk için konusunun sakıncalı
olduğuna ebeveyninin ya da
bakımvereninin karar vermesi,
geniş anlamda da kitap seçimine çocuğun ebeveynle birlikte
katılması en makul seçenek gibi
görünüyor. Çocuk psikologları
da çocuk edebiyatı uzmanı değil,
nasıl ki bir sanat eserini, mesela
bir resmi, psikoloğa götürüp “çocuğumun bunu görmesi doğru
mu?” diye sormuyorsak bir kitap
için de böyle bir denetimin uygun

olmadığını düşünüyoruz. Bazen
işin içinden çıkmanın zor olduğu
kitaplarda çocuk edebiyatını bilen,
çocuk kitaplarını takip eden, okuyan psikologlardan fikir alınabilir,
işbirliği yapılabilir elbette. Ancak
bu denetim anlamına gelmemeli.

Edebiyatta edebiyat
dışı aktörlerin yeri hiçbir
şekilde olamaz. Sanat ve
edebiyat hiçbir denetime
tabi tutulamaz, yoksa bu
onların ruhunu zedeler,
varlık sebeplerini ortadan
kaldırır. Özgürlüğün kapısı
sadece özgür yaratının ve
düşüncenin eliyle açılır.
(Filiz Özdem)

Nihal Ünver: Edebiyat dışı aktörlerin yeri elbette vardır yayıncılıkta ama bir denetim mekanizması
ya da baskı unsuru olarak değil.
Kitaplar hazırlanırken, elbette psikoloğa başvurabiliriz, konu bilmediğimiz bir alana dokunuyorsa
özellikle (ölüm, zorbalık, engellilik
vs gibi). Ama bu başvurumuz bir
denetim ya da onay mekanizmasını çalıştırmaz sadece o kitabın
daha iyi bir kitap olmasını sağlar.
Gökçe Ateş Aytuğ: Yayıncılıkta,
yayımlanacak kitabın içeriğinde
uzman bilgisini ya da onayını gerektiren bir konu varsa ilgili kurum ya da kişilerden danışmanlık
alınır. Ancak pedagogların edebi
eserleri onaylaması, aynı ihtiyaçtan doğmuyor. Talep edenlerin
gerekçesinin çocuğu korumak,
uygulayanların gerekçesinin ise

| 33

satış kaygısı olduğunu varsayabiliriz. Ebeveynler, öğretmenler
ya da çocuklara kitap sağlayan
yetişkinler, kitapların bırakacağı
iz konusunda samimi bir tedirginlik yaşıyor. Haklılar, nitelikli
edebi eserler okurda iz bırakır. En
geniş halkasından değerlendirmeye başlayıp bu izi, çocukların
dünyayı değiştirebileceklerine
inanması olarak tanımlarsak
abartmış olur muyuz?
Denetim talep edenlerin bu ihtiyacını karşılayacak olan, kimi
yayıncıların birlikte çalıştıkları
pedagoglar da değil aslında.
Pedagoji bir sosyal bilimdir,
yani bir pedagogun onayladığı
eseri bir başka pedagog onaylamayabilir. Pedagogların edebi
eser değerlendirme yetkinlikleri
ancak şahsi yetkinlik olabilir
ve verecekleri kararlar da öznel
kararlar olacaktır. Yayınevleri bu
işbirliklerini çoğunlukla satış
için yapsa da böylelikle denetim
talep edenlerin beklentisini karşılamış ve doğrulamış oluyorlar.
Oysa pedagoglar çocuklarımızı
bizden daha iyi koruyamaz. Kendi
çocuğumuzu, öğrencilerimizi ya
da kitapla buluşturmak istediğimiz çocuğu en iyi biz tanıyoruz.
Neyi okumak isteyeceğini, neyden
korktuğunu, neyi okumaya ya da
konuşmaya hazır olduğunu biz
biliyoruz. Ya da belki de, bilmiyoruz ama kitaplar aracılığıyla
deneyimliyoruz, ki bu harika bir
fırsat. Yayıncılık çocuklara ve
yetişkinlere de seçenek sağlıyor,
zevkimize göre, ihtiyacımıza göre,
değerlerimize göre olan kitaplar
da var, olmayanlar da. Yayınevi ve
yazar, çizer, çevirmen takip ederek seçenekleri beğenimize ya da
beklentimize göre sınırlandırmak
mümkün.

Boynundaki ipten başka
kaybedecek bir şeyi yok
“Özgürlükler belirli bedeller ödenerek kazanılır,
hayata küserek değil.”
Yazan: Elif Şahin Hamidi

Zıpır Özgürlük Peşinde
Dilek Yardımcı
Resimleyen: Gül Sarı
Tudem Yayınları, 72 sayfa
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Çocukları, kitapların büyülü dünyasıyla tanıştırmak gayretiyle yazan Dilek Yardımcı, hayallerinin peşi sıra koşan kahramanlar yaratmaya devam ediyor. Hayal
Sözleşmesi ve Hayallerin Ötesinde isimli romanlarında olduğu gibi Zıpır Özgürlük Peşinde isimli yeni kitabında da hayallerinin peşinden giden ve asla pes
etmeyen, engellerin yıldıramadığı bir kahramanla buluşturuyor küçük okurları.
Ama bu seferki başrol oyuncusu, tutsaklığa isyan eden minik, sevimli ve yerinde
duramayan bir köpek. Ele avuca sığmayan Zıpır, her tüylü dost gibi boynuna geçirilen ipe itirazı olan, ondan kurtulmak için patisinden geleni ardına koymayan
ve olduğu gibi kabul edilmek isteyen bir köpek. Hizaya gelip özgürlük hayalinden vazgeçmeye hiç niyeti yok. Tür olarak insanın
en çok özlemini çektiği, en çok peşinden koştuğu kavramlardan
biri özgürlük. Ama belli ki hayvanlar için de bir o kadar önemli bu
kavram. Zıpır’a baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii
özgürlüğün yılmaz bir mücadele gerektirdiğini ve bir bedeli olduğunu da Zıpır’dan öğreniyoruz. Hayvan dünyasının doğası gereği
annesinden ayrılmak zorunda olan Zıpır’ın yeni bir anneye/aileye/yuvaya kavuşma ve özgürleşme macerası hayvan sevgisi, hayvanların özgürlük hakkı, farklılıklar, dostluk, sevgi gibi kavramlar
üzerine düşünmeye çağırıyor küçük okurları.
Bu arada sanmayın ki Zıpır bir barınakta, demir parmaklıkların ardında yaşıyor. Onun içinde bulunduğu durum epey farklı. Ama şu
gerçeği de görmek gerek: hayvanların tutsaklığı sadece barınaklarla sınırlı değil. Başını sokacak bir yuvası, bir ailesi olsa da âdeta
tutsak durumda olan pek çok köpek var etrafımızda. Bekçi niyetine bahçede bir köşeye bağlanıp, düzenli olarak gezdirilmeyen, gerektiği gibi beslenmeyen, ilgi ve sevgi gösterilmeyen köpeklerin
hayatı, barınaktakilerden pek farklı olmasa gerek. O nedenle bir
hayvanı sahiplenmeye karar vermeden önce enine boyuna düşünmek şart; tıpkı bir çocuk sahibi olmaya karar vermek gibi.

“İP BOYNUNDA, BEYNİNDE DEĞİL”
Zıpır’a gelecek olursam; hikâyenin başında bu küçük
köpeğin bir adı yok, yani henüz Zıpır değil. Çünkü
annesinin dediği gibi bir sahibi olana kadar adı olmayacak. Ama o, adını bile kendisi koymak isteyen,
dünyayı keşfetme merakıyla yerinde duramayan,
sabırsız, bembeyaz tüylere sahip bir yavru köpek.
Sürekli keşif hâlinde olduğundan tüyleri kir pas içinde genellikle ve beyaz değil, gri görünüyor. Küçük
çocuklar gibi bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi
var. Tam bir oyunbaz. Bahçede sürekli sağa sola koştuğu, yerinde duramadığı için yemeği, yani annesini
emmeyi kaçırıyor. Dolayısıyla altı kardeşin en çelimsizi. Bu arada Zıpır’ın kafası hep şu sahip meselesi
ve babasını bulma düşüncesiyle meşgul. Yemyeşil
çimlerde birlikte hoplayıp zıplayıp, oradan oraya
koşturabileceği enerjik bir sahip düşlüyor tabii. Ama
gelin görün ki hayaller sınırsız koşma, deli gibi oynama, gerçeklerse elinde sopa, beli bükülmüş yaşlı
bir nine. Boynuna geçirilen üç metrelik kalın ip ve
küçücük bir kulübe de cabası. Peki kiminle koşacak
Zıpır? Ninenin adım atmaya bile hâli yok. Üstelik özgürlüğü elinden alınmışken babasını nasıl bulacak?
Hayatın gerçekleri karşısında acemi ve toy Zıpır’ın
karşısına, neyse ki yaşlı ve bilge bir köpek çıkıyor.
Görmüş geçirmiş bu bilge köpek, Zıpır’a özgürlüğün
boynundaki iple ilgisi olmadığını söylüyor, pes etme
diyor. “Özgürlükler belirli bedeller ödenerek kazanılır,
hayata küserek değil. Hiçbirimizin hayatı kolay olmadı. Kalk, durma. İp boynunda, beyninde değil. Ondan
kurtulmanın yollarını bul,” diye nasihat ediyor. Bu
sözler, boynundaki iple istediği gibi koşup zıplayamayan Zıpır’ın aslında istediği gibi düşünmekte,
hayaller kurmakta, hayallerini gerçekleştirmek için
planlar yapmakta özgür olduğunu fark etmesini sağlıyor. Böylece Zıpır boynundaki ipten kurtulmanın
yolları üzerinde düşünmeye başlıyor, çünkü hiçbir ip
düşünmesine engel olamaz; hiç kimse düşüncelerine, hayallerine zincir vuramaz. Aslında özgürlük dediğimiz, kafaca özgür olmaktan başka nedir ki? Gül
Sarı’nın çizgileriyle ete kemiğe bürünen Zıpır, herkesi beynindeki iplerden kurtulmaya ve hoplaya zıplaya hayallerinin peşinden koşamaya davet ediyor.
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Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği

Dostluk,

büyüyü keşfettİrİr
“Mutluluk çiçeklerini arayın ama dikkatli olun: Bir tanesini kopardığınızda her
zaman bir başkasını ekmelisiniz. Toprak mutluluk olmadan yaşayamaz.”

Doğaya Fısıldayan Çocuklar
Luigi Ballerini
Resimleyen: Morena Forza
Türkçeleştiren: Tülin Sadıkoğlu
Günışığı Kitaplığı, 100 sayfa
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Yazan: Karin Karakaşlı

Bir dokunuşa, bir sarılışa, yeşillikler arasında bir yürüyüşe
hasret kaldığımız bugünlerde, edebiyat seçkin bir uğraş
değil, yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha kanıtladı. Özlemini çektiğimiz şeyler bir kitapta karşımıza çıkıp,
bizi bir süreliğine de olsa mutlu, huzurlu bir paralel evrene
ışınlayabiliyor. Tıpkı Luigi Ballerini’nin Doğaya Fısıldayan
Çocuklar (L’estate di Nico) başlıklı romanının yaptığı gibi.
İtalyan çocuk ve gençlik edebiyatının Andersen ödüllü
yazarı Luigi Ballerini’nin, Türkçedeki ilk romanı Parlak
Fikir Pastası’nın ardından (La Signorina Euforbia. Maestra
Pasticciera) bu kez de elimizde yine sıcacık bir çocukluk
macerası var. Tülin Sadıkoğlu’nun Türkçeleştirdiği kitap,
yazarı Türkçede okurla buluşturan Günışığı Kitaplığı’ndan
yayımlandı. Sade resimlerse Morena Forza imzasını taşıyor.
İnsanın içine işleyen samimi, sıcak üslubuyla tiryakiler
yaratmaya aday Ballerini’nin Parlak Fikir Pastası’nda, Euforbia Hanım ve onun sıra dışı pasta evi ile tanışmış, bu
sıradışı kadının “kişiye özel” ürettiği pastaların büyüsünü
tatmıştık. On iki yaşındaki Marta’nın ve sorunlu öğrenci
Matteo’nun buradaki pastacılık kursunda kesişen yolları
belediyenin yıkım kararına karşı mücadeleye dönüşmüş,
heyecanlı ve bol tatlı tarifli bir macera bizi alıp götürmüştü.
Doğaya Fısıldayan Çocuklar’ın kahramanları ise bir çiflikte
yaşayan Andrea ile evlerine o yaz ailesiyle birlikte kiracı
olarak gelen Nico. Andrea, kendi hayal âleminde yaşayan,
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yaşıtlarıyla çok da ilişki kurmayan ve okuma güçlüğünün disleksiden kaynaklandığı anlaşılmış bir
çocuk. Yazın birlikte oyun oynayabilsin diye bir
erkek arkadaş düşlerken, karşısında sıcakkanlı,
girişken, dost canlısı Nicoletta’yı bulur. Bir süre
kıza dirense de bu bütün ön yargılarını alt üst
eden arkadaşın etki alanına girmekten kaçınamaz. Nico, yazarın tercihiyle toplumsal cinsiyet
rollerini alaşağı eden, ağaçlara tırmanan, futboldan hoşlanan ve bütün dayanıklılık oyunlarından
Andrea’yı yenen bir kızdır. Ama daha önemlisi,
bir sırrı vardır ve günün birinde Nico, kimselere
söylemediği bu sırrını Andrea’ya emanet eder:
Nico çiçeklerle konuşabilmekte ve onların dilini
anlayabilmektedir. O andan itibaren doğa, iki
çocuk için bambaşka bir hâle bürünecektir.
KARANFİL ELDEN ELE
Luigi Ballerini, dostluğun büyüsünü çiçek metaforuna dönüştürerek, emek ve güvenle kurulan
sağlam ilişkilerin kişiliğin oluşumundaki katkısını her zamanki gibi didaktik tınlamadan göstermeyi başarıyor. Bir margaritin, fısıldadığı sır ise
yazarın gözünden dostluğun tarifine dönüşüyor:
“Mutluluk çiçeklerini arayın ama dikkatli olun: Bir
tanesini kopardığınızda her zaman bir başkasını
ekmelisiniz. Toprak mutluluk olmadan yaşayamaz.” Dostluğun kalpten kalbe çoğaltılıp dağıtılması gerektiğini hatırlatan bu öğüt bana Edip
Cansever’in Yerçekimli Karanfil şiirindeki hissi
çağrıştırıyor: “Sen karanfile eğilimlisin, alıp sana
veriyorum işte / Sen de bir başkasına veriyorsun
daha güzel / O başkası yok mu bir yanındakine
veriyor / Derken karanfil elden ele.”
1963’te İtalya’nın Sarzana kentinde doğan, doktor
ve psikanalist Luigi Ballerini, çocuk ve gençlik
kitaplarının yanı sıra gazete ve dergilerde eğitim
ve gençler üzerine yazılar yazıyor, çocuklara ve
gençlere seminerler veriyor. Ballerini’nin, Zia Dorothy (Dorothy Teyze) isimli kitabı 2010’da White
Raven Ödülü’nü, Parlak Fikir Pastası 2014’te 9-12
yaş çocuk kitabı dalında İtalyan Andersen Ödülü’nü; Io sono Zero (Adım Sıfır, 2015) adlı kitabıysa
2016’da gençlik kitabı dalında Bancarellino Ödülü’nü kazandı. Yazar, eşi ve dört çocuğuyla birlikte Milano’da yaşıyor.
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Yazar bu kitabında da bizde hatrı olan mekânları
ve el emeğini yüceltiyor. Bir evi kitap kahramanı
kılan Ballerini, tüketim toplumunun karşısına
da şu satırlarla âdeta anıların kıymetini koyuyor: “Büyükbabam marangozdu ve dediğine göre,
bunlar hayatında yaptığı en güzel mobilyalardı.
Neden böyle söylediğini daha sonra keşfettim.
Onun için özellikle değerliydiler çünkü bunları,
gökyüzüne uçup gittiği güne kadar hep çok sevdiği
büyükannem Fiorina’ya düğün hediyesi olarak
hazırlamış.”
HATIRLANAN ÇOCUKLUĞUN GÜCÜ
Romanın sonlarına doğru Luigi Ballerini, üçüncü
tekil anlatımı bir kenara bırakarak, yetişkin Andrea’yı birinci tekil şahısla okur karşısına çıkarıyor. Romanın hatırlanan bir çocukluk anısı olma
hissini güçlendiren bu tercih eşliğinde, Andrea’yı
olgun bir baba olarak oğlu Michele’yi dokuzuncu
yaş hediyesi olarak çocukluk evine getirirken
görüyoruz. Yazar, kuşaklar arası ilişkiler ve hafızanın gücüne dikkat çekerken, hatırlama oyununun şu sade tarifi ise insanı hüzünle gülümsetiyor: “Michele’yi çocukluk odamda, yere oturmuş
buldum. Ahşap yatağı, aynalı dolabı, kitaplığı ve
oyuncak sandığını hatırladım. Yağmurun dövdüğü
pencere camından, ufuktaki büyük kayın ağacı
ilişti gözüme. Şimdi bana o kadar büyük görünmemesi ne tuhaftı!”
Birbirilerine sırlarını açacak kadar güvenen, bir
yaz mevsimi boyunca birlikte büyüyen iki çocuğun, hayatlarını ömür boyu etkileyecek dostluğu
insanın umudunu ve yaşama sevincini yeşerten
bir güce sahip. Sizi koşulsuz seven ve içinizdeki
en güzel yanları ortaya çıkaran bir dostun özlemindeyseniz, bu çocuk kitabı yaşınız kaç olursa
olsun size iyi gelecek. Ne de olsa hepimizin o çocukluk hâlimizden, hesapsız cesaretimizden güç
almaya ihtiyacı var.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Köklerimiz: Orman

Yazan: Olcay Mağden Ünal

“Doğayla savaş hâlindeyiz. Eğer kazanırsak, kaybedeceğiz!” –Hubert Reeves

Hubert Reeves, Kanadalı bir astrofizikçi.
NASA’da bilimsel danışmanlık ve Avrupa’nın en
büyük araştırma merkezi Centre National de la
Recherche Scientifique (Ulusal Bilimsel Araştırma
Merkezi) yöneticiliği eteğindeki taşlardan sadece
birkaçı. Bilimin, laboratuvarların duvarları arasına
sıkışıp kalmasının önüne geçip popülerleşmesine
ön ayak olan bir doğasever. Yetişkinler için
yazdığı kitaplardan da tanıdığımız Reeves, bu kez
çocuklarla bir gezintiye çıkıyor.
“Hubert Reeves Anlatıyor” serisinin Türkçe
yayımlanan ikinci bölümü Orman, bizleri Fransa,
Belçika, Lüksemburg ve hatta Almanya’ya kadar
uzanan Arden
Ormanları’nda
keşif yapmaya
çağırıyor.
Daniel
Casanave’ın
FransaBelçika ekolü
çizimleriyle
çizgi
romanlaşan
kitap, bizlere
ormanların
ve ağaçların
bilmediğimiz
özelliklerini
sıralıyor. İşe
Orman: Hubert Reeves Anlatıyor öncelikle
Hubert Reeves - Nelly Boutinot ormanda,
Resimleyen: Daniel Casanave
Türkçeleştiren: Ayşe Güren toprağın
Kuraldışı Çocuk Yayınları, 64 sayfa üstünde,

dört katman olduğu bilgisiyle başlıyor. Ve bu dört
katmanın birbirinden çok farklı özelliklere sahip
olduğundan, her seviyede yaşayan farklı canlılar
bulunduğundan bahsediyor. Daha sonra sıra yerin
altına, köklere ve mantarlarla ağaçlar arasında
kurulmuş bir ortak yaşam ağına geliyor: Mantarlar,
ağaçların ürettikleri besinlerden faydalanırken
ağaçlara ve bitkilere mineral taşıyor ve işte
aralarındaki ortaklık da böylece kuruluyor.
Sabahın erken saatlerinde başlayıp güneşin
batışına az kala biten bu samimi seyahat, okuru da
yanına katıyor. Böylece ormanda bazen kıyasıya
bir rekabetin bazen de sonsuz bir merhametin
varlığını bizler de görüyoruz. Bazı ağaçların
güneşten ya da toprağın sunduğu bereketten daha
fazla faydalanmak için diğer ağaçlarla çekişip
durduğunu veya kimi ağacın kendinden küçüklere
yine toprak altındaki mantarlar yardımıyla faydalı
besinler göndererek büyümelerine yardımcı
olduğunu ve ormandaki bu “İnternet ağı” ile
fosfor, azot, su, şeker gibi birçok maddenin yer
değiştirdiğini de... Toprağın üstündeyse daha
çok rüzgâra ihtiyaç duyulduğunu gözlemliyoruz.
Reeves’in ışığında bazı ağaçların kendilerini
hayvanlara karşı korumak için çeşitli maddeler
salgıladığını ve rüzgârın da bunu diğer ağaçlara
ulaştırdığını, böylece ormanın alarma geçtiğini
öğreniyoruz.
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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O tavuk değil ki, dinozor!
Bir tavuğun dinozorların soyundan geldiğine
inanmak çok mu güç? Öyleyse önce bu yazıya,
sonra da bahsi geçecek kitaba göz atmalısınız!
Yazan: Gökçe Gökçeer

Günümüz kuşları ile dinozorlar arasındaki genetik bağı ilk duyduğumda epey şaşırmıştım. Hatta
buna inanmakta güçlük çektim. Benzer bir şaşkınlığı, sadece otla beslenen dinozorlar olduğunu
duyduğumda da yaşadım. Dinozorlar Hakkında
İnanılmaz Ama Gerçek Bir Hikâye, işte bu benzerliği anlatan çok eğlenceli bir kitap. Eğlenceli
olmasının yanında, birçok pratik bilgiye de ulaşmanızı sağlıyor.
Dinozorlar hakkında çok sayıda kitabın yayımlandığı günümüzde, özellikle okul öncesi için böyle
bir örneğe rastlamak büyük şans. Daha büyük yaşlar için gerek şematik gerek uzun
metinli örnekler
fazlasıyla mevcut
ancak böyle mizah
yüklü bir metinle
ve nefis çizimlerle kotarılmış bir
çalışma; doğrusu
harika olmuş. Bu
yaş grubu için benzer örnekleri varsa
da dinozorlar kısa
zaman öncesine
kadar ilgi alanıma
girmediği için kaDinozorlar Hakkında İnanılmaz çırmış olabilirim.
Ama Gerçek Bir Hikâye Pek çok şey gibi,
Guido Van Genechten
Türkçeleştiren: Göyçen Gülce Karagöz bu konuyla da
abm Yayınları, 32 sayfa kızım sayesinde

ilgilenmeye başladım. Evet kızım, çünkü bilinenin
aksine dinozorlar sadece erkek çocukların ilgisini
çekmiyor!
Kendisinin dinozor olduğunu kanıtlamaya çalışan
sevimli bir tavuğun sunumunu okuyoruz kitapta.
Bize fotoğraf albümünden tek tek göstererek, büyük
büyük büyük büyük büyük büyük büyük… yani epey
büyük dedesini, anneannesini, babasının BÜYÜK
BÜYÜK akrabalarını tanıtıyor. Kuzenlerini de… Bu
sayede hem onun akrabalarını tanıyor hem de dinozorların isimlerini, dış görünüşlerini, yaşadıkları
dönemi öğreniyoruz.
Türkiye’de “Rikki serisi” ve Tatlı Hayalet’le tanıyıp
çok sevdiğimiz, daha birçok kitabının da çevrilmesini heyecanla beklediğimiz Guido Van Genechten’in
yazıp resimlediği bu resimli kitabı, büyük küçük
herkesin keyifle okuyacağından şüphem yok. Hikâyenin sonunda sevgili tavuğumuz dinozor olduğunu
bize gururla ispatlıyor. Mutlaka edinmeli, okumalı,
etrafınızdaki kuşlara bakıp dinozorları hatırlamalısınız. Hatta okuma sonrası hep beraber Dino’nun
Şarkısı’nı dinleyebilirsiniz. Bakın ne diyor:
“Bilginlere sorarsanız
Dinolar hâlâ dünyada
Kimi rengârenk bukalemun
Kimiyse küçücük kuşta…”
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Doyumsuz merak, bilimle beslenir
“Ben nereden geldim?”, “Dünya nasıl oluştu?” ve “Yaşam nasıl başladı?” insanlığı
ezelden beri meşgul eden temel soruların başında yer alırlar. Üstelik bu sorulara
tarih boyunca yanıt arayanlar düşünürler, din âlimleri ve bilim insanları ile
sınırlı değil. Bir zamanlar çocuk olan ve bunu unutmamış herkes, o yaşların
bitip tükenmeyen “Neden?” ve “Nasıl?” heyecanını, yapılan her açıklamanın yeni
bir soruyu beraberinde getirdiğini bilir.
Yazan: Suzan Geridönmez
Yaşam
Evrimin Muhteşem Hikâyesi
Jakob Brodersen
Pernille Engsig Eskildsen
Resimleyen: Kamilla Wichmann
Türkçeleştiren: Sadi Tekelioğlu
Dinozor Çocuk Yayınları, 40 sayfa
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Sadece bilginin peşinde değildir çocuk, ucu temel sorulara dayanan meseleyi
çözmek, olayın iç yüzünü anlamak ister. Yoksa en sevdiği oyuncağı kurcalayan,
kırılıp döküldüğünde yana yakıla ağlasa da aslında bunu, merakı oyuncak sevgisine üstün geldiği için bile bile yapan siz değil miydiniz eskiden?
Kendi adıma daha korkuncunu itiraf edeyim. Dört-beş yaşlarındayken küçük beyaz bir balığım vardı. Bir gün akvaryumda suyun üzerinde süzüldüğünü gördüm.
Ölüydü! Ölümün dehşet verici olduğunun farkındaydım ama tam ne anlama geldiğini bilmiyordum. Merakımın, dehşetime üstün geldiğini ve o balığa bir nevi
otopsi yaptığımı hatırlıyorum. Yaşamın, ölümün ve balık olmanın
sırrını çözmek istemiştim. Ama annem beni iş üstünde yakaladı.
Sonra da beni acımasızlıkla suçlayıp balığımı kısa bir veda merasimi eşliğinde klozete attı. O an ağlamaya başladım.
Çünkü annem haklıydı. Küçük bir çocuğun zavallı ölü bir balığı
deşmesi ancak bir miktar acımasızlıkla açıklanabilir. Peki, buna
yol açan, dizginlenemeyen merakı ne yapacağız? İşte onu yok sayamayız ama gözyaşı yerine doyumsuz heyecanlara yol açan etik,
demek oluyor ki insana ve parçası olduğu doğaya hizmet eden
bilimsel kanallara yönlendirilebiliriz. Dahası yönlendirmeliyiz de!
Çünkü bilimsel bilgi ve düşünceyle beslenmeyen merak acımasızlaşmakla kalmaz, daha kötüsü olur. Merak körelir, yerini dogmalar,
tabular, hurafeler alır. Küçük yaşlardan itibaren en acımasızından
hem de…
Bu yüzden “Ben nereden geldim?”, “Dünya nasıl oluştu?” ve “Yaşam nasıl başladı?” diye merak eden çocuklara vereceğimiz yanıtlar üzerine düşünmek, onları bu soruları çeşitli yönlerden aydınlatan kaynaklarla buluşturmak önemlidir.

Dinozor Çocuk’tan çıkan Yaşam - Evrimin Muhteşem
Hikâyesi, küçük yaş grubuna seslenen bu kaynaklardan biri ve tam da sözünü ettiğimiz üç soruyla
başlıyor.
Evren, Dünya ve yaşamın oluşum süreçlerini irdeleyen eser, tek hücrelilerden bugünkü canlı çeşitliliğine nasıl geldiğimizi, tarih öncesi bitki ve hayvanların
geçirdiği değişimleri, doğanın evrim yasalarıyla nasıl şekillendiğini ve insanın gelişimini konu ediyor.
Büyük boy etkileyici görsellerin eşlik ettiği metinde
duru bilimsel bir üsluptan yana tercih kullanılmış.
Belli ki küçük okura güvenen, bilimsel açıklamaların merakı ayakta tutmaya hayli hayli yettiğine
inanan yazarlar var karşımızda. “Evrimin muhteşem hikâyesi”ni anlatmak için ne ek bir hikâye kurgulamaya ne de dinozorlar, tek hücreliler dururken
sevimli bir kahraman yaratmaya gerek duymuşlar.
Bunun yerine tüm dikkat, karmaşık konuları anlaşılır kılmak üzerinde yoğunlaştırılmış. Sağ sayfalarda yer alan büyük resimler konuyu tamamlayan ve
özetleyen nitelikler taşırken, sol sayfada metne eşlik
eden resimler bir hücrenin kesiti, bir yanardağın iç
yüzü ya da güneş sistemimizdeki gezegenlerin dizilimi gibi detayları görselleştirme işlevi üstlenmiş.
Boşluktan evrene, ölü maddeden yaşama, suda oluşan ilk ilkel hücrelerden denizi, karası ve havasıyla
tüm yeryüzüne yayılan karmaşık canlılara giden
milyarlarca yıllık yolculuk birbirini takip eden ana
metinde ele alınmış. Daha fazla ayrıntı öğrenmek
isteyen okurlar içinse sayfalara ek bilgiler serpiştirilmiş. Ortasında yer alan ve katlanmış hâlde hücreden günümüzdeki canlı çeşitliğine uzanan evrimi
gösteren görsel açıldığında 4 sayfaya yayılan bir
yaşam ağacına dönüşüyor. Dalları takip ettiğinizde karşınıza dinozordan dinozor kadar eski ginko
yaprağına, filin atası mamuttan evrimsel kökü
maymuna dayanan insana dek saymakla bitmeyen
yaşamın farklı biçimleri çıkıyor.
Kitabın başarısına katkı sunan çeviri ve özellikle
insanın evrimini gösteren resimlerde, erkek kadar
kadına rol verilmesi de bahsedilmeyi hak ediyor
kesinlikle.
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Çizimlerin ifade gücü
Çeviri
Baskı ve kağıt kalitesi

Haydi, kendi hikâyeni çiz!

Yazan: Sanem Erdem

Sen de Gülümse’nin amacı çizim dersleri vermekten ziyade, çizgilerle hikâyelerin
nasıl anlatıldığını ve bunların nasıl bir araya getirildiğini göstermek.

Sen de Gülümse
Raina Telgemeier
Türkçeleştiren: Mert Batırbaygil
Desen Yayınları, 136 sayfa
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Ressamların, çocukluklarını ve hayal güçlerini büyüdüklerinde de kaybetmeyen insanlar olduğunu okumuştum bir yerlerde. Sanatla uğraşan ve hayatlarını bu şekilde
sürdürmeye çalışanlar, toplumun sınırlayıcı beklentilerine aldırmadan oyuna devam
eden çocuklara benziyorlar sahiden de. Hayal gücünün, sanatın,
edebiyatın sağaltıcı bir yanı var; yazarların “yazmasaydım delirirdim” demelerinin sebebi bu olmalı.
Raina Telgemeier de zor bir çocukluk geçirirken, sanata sığınıp
hayal gücünü ve yeteneklerini yetişkinliğe taşımayı başarmış
biri; çizgi roman alanında en büyük ödül olan Eisner Ödülü başta
olmak üzere, birçok ödüle değer görülmüş bir yazar-çizer. Ülkemizde de -yine Desen Yayınları tarafından- yayımlanan grafik
romanları Gülümse, Hayaletler, Kardeşim ve Ben ile çok satanlar
listelerine giren ve büyük beğeniyle karşılanan Amerikalı yazar,
Türkçede yayımlanan son kitabı Sen de Gülümse’de eserlerinin
yaratım sürecini gözler önüne seriyor. Böylece kendi hikâyelerini
anlatmak isteyen çocuklara yol gösteriyor.
Bir kaza sonucu ön iki dişini kırmasının ardından, yıllarca gördüğü tedaviyi ve onunla dalga geçen arkadaşları yüzünden çektiği
sıkıntıları hikâyeye dönüştürmenin kendisine terapi gibi geldiğini
söyleyen Telgemeier, bu süreci anlattığı Gülümse kitabından örneklerle başlıyor kılavuzuna. Fikir üretme ve eskiz çalışma sürecinden başlayıp, bunları kağıtlara ve bilgisayara nasıl aktardığını
anlatırken, kullandığı malzemelere ve teknik detaylara da yer

veriyor. Çizimlerinden, kitaplarından örneklerle ve
fotoğraflarla bir çizgi romanın nasıl ortaya çıktığını
gösterdikten sonra, okurlara da sorular yöneltiyor.
Gündelik hayat, zevkler, yetenekler, anılar gibi kişisel
detaylara dair bu sorular, okuru kendi hikâyelerini
bulması için teşvik ediyor.
Çizgi roman çizmek sabır ve bol pratik gerektirdiği
için, ilk olarak bir karakterin nasıl çizildiğine dair
kolay adımlara yer veriliyor. Yüz ifadeleri, çevre gibi
detayların çizimine dair bu gibi tüyolar ve örnekleri,
okurun da kendini denemesi için boş bırakılan sayfalar ve çerçeveler izliyor. Ancak sayfaların ve ileride
yer verilen çizgi roman karelerinin boyutları, yazarın
önerdiği çizimleri yapmak için küçük. Yazarın ilham
vermek için çocukluk fotoğraflarını paylaşmasının
ardından okura da kendi fotoğraflarını yapıştırması
için de boş alanlar verilmiş. Öte yandan bence, bu
tür alıştırmalar için kitap sayfalarını kullanmak yerine, resim malzemelerini hazırda bulundurmak daha
pratik ve rahat bir çözüm olacaktır.
İlerleyen bölümlerde yazar, yine otobiyografik özellikler taşıyan Kardeşim ve Ben kitabından alıntılarla
aileyle çıkılan yolculuklardan ve -Türkçede henüz
yayımlanmamış- Drama kitabında yer bulan okul
yaşamından esinlenen hikâyeleri ele alırken; Hayaletler romanı aracılığıyla da kurmaca hikâyelerin
yaratılmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunup örnekler
veriyor. Her bölümde, okurun kendi deneyimlerinden bir hikâye çıkarmasına ya da gerçek yaşamdan
ilham alarak yaratıcı kurgular oluşturmasına yardımcı olacak sorular, listeler ve öneriler mevcut.
Sen de Gülümse’nin amacı çizim dersleri vermekten
ziyade, çizgilerle hikâyelerin nasıl anlatıldığını ve
bunların nasıl bir araya getirildiğini göstermek. Yazılı ve görsel dilinin basit olması, kitabı genç okurlar
için kolay anlaşılır kılıyor. Yazarın diğer kitaplarındaki karakterlerin yer verildiği kapağı, hâlihazırdaki
okurlarının ilgisini hemen çekecektir. Çizgi roman
yaratmak, çizgilerle hikâye anlatmayı öğrenmek
isteyen, hatta sadece çizgi romanları okumayı seven
çocuklar için giriş seviyesinde bilgi veren bir kitap
Sen de Gülümse.
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Babam

Mutlu’nun babası diğer babalardan biraz farklı;
rengârenk giyinir, çeşit çeşit şapka takar.
Bazen surat asar, kaşlarını çatar.
Durum böyle olunca Mutlu için hayat bazen zorlaşır.
Ama değişmeyen bir gerçek var ki Mutlu,
babasını her haliyle seviyor ve
onunla harika vakit geçiriyor.
İşte Benim Babam kitabının kahramanı
Mutlu’nun süper kahraman babasıyla
tanışmak ister misin?

Kahramanın

trajİk sonu
Asker Doğmayanlar
John Boyne
Türkçeleştiren: Özlem Yüksel
Delidolu Yayınları, 304 sayfa
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Yazan:

Gökhan Yavuz Demir

Kahraman olmak kalabalıkların sandığının aksine tek
olmaktır, kendin olmaktır. Kalabalıklara inat kendin
olma arzusu kahramanlıktır. Kendin olma arzusunun,
kahramanlığın bedeli ise dışlanmak, taşlanmak, çarmıha
gerilmek ve daimi ızdırap çekmeye talip olmaktır.

Kocabaş neye hırlayacağını, kime kafa tutacağını, ne
zaman dikleneceğini iyi bilen cesur bir köpek. Oysa
bizim cazgır Fıstık kendini güvende hissediyorsa
her şeye ve herkese havlıyor. Neticede Kocabaş’ı asla
geri adım atarken göremezken, defalarca Fıstık’ın
kuyruğunu kısıp sindiğine şahit oldum. Çünkü Kocabaş’ın aksine Fıstık yalancı kahraman. Tıpkı kendini güçlü hissettiğinde sesi gürleşen, sopanın geldiğini gördüğünde ise deliğinden kafasını çıkarmayan
kalabalıklar, yığınlar, kütle, sürü ve avam gibi. Bu
nedenle sırtını kalabalığa dayayan kahramanlarla
kalabalıkları karşısına alan kahramanları bekleyen
son asla aynı olmuyor.
Bu defa elimde, kitapları sinemaya uyarlanmış, hayli
ünlü ve benim hiç tanımadığım bir yazarın romanı
var: Asker Doğmayanlar. John Boyne, yayınevinin
de kitabın kapağında takdim ettiği gibi, maalesef
benim okumadığım ama filmini heyecanla izlediğim Çizgili Pijamalı Çocuk’un yazarıymış. Belli ki
John Boyne savaş denen felâketi bazen bir çocuğun
bazense sesini duymak istemediğimiz herhangi bir
ötekinin gözünden anlatmayı seviyor.

Haziran 2020

Savaş romanı denildiğinde aklına Stephen Crane
(Cesaret Madalyası), Ernest Hemingway (Silahlara Veda ve Çanlar Kimin İçin Çalıyor), Andre
Malraux (Altenburg’un Ceviz Ağaçları), Ernst
Glaeser (1902 Doğumlular) ve Ernst Jünger (Çelik
Fırtınalarında) gibi yazarların romanları gelen
bendeniz, bir Birinci Dünya Savaşı romanı olan
Asker Doğmayanlar’ı yer yer çokça şaşırarak ama
büyük bir heyecanla bir nefeste okuyorum. O
kadar ki hızımı alamayıp kütüphanemde hayal
meyal hatırladığım bir John Boyne kitabını daha
bulup okumaya başlıyorum. Tevafuk! Olduğun
Yerde Kal da yine Birinci Dünya Savaşı’nın cephe arkasını, tıpkı Ernst Glaeser’in 1902 Doğumlular’da yaptığı gibi, erkekler savaşa gittikten
sonra arkada kalanları, bitmek bilmeyen savaşın
yarattığı başlangıçtaki coşkunun yerini alan yılgınlığı dokuz yaşındaki bir çocuğun gözlerinden
anlatıyor. Üstelik altı sene sonra yazacağı Asker
Doğmayanlar’da anlatacağı bir takım hadiselere
ve kahramanlarına, mesela siperlerin içindeki
askerlere her gece “Olduğun yerde kal; ve şimdi
git!” diye taarruz emirleri veren Çavuş Clayton’ın
yavaş yavaş aklını yitirdiğine, cepheden karısına
mektup yazan George Summerfield’ın satırlarında yer veriyor; yetmiyor, dokuz yaşındaki Alfie
bir tren seyahatinde daha yakınlarda kurşuna
dizilmiş olan Will’in ablası Marian Bancroft ile de
tanışıyor. Belli ki John Boyne’un kafasında büyük
bir Birinci Dünya Savaşı anlatısı hem cephe hem
de cephe arkasıyla uzun zamandır demleniyormuş. Böylece savaşın insan ruhunda yarattığı
tahribatı, korkuları, öfkeyi, umutsuzluğu, sevgiyi,
ötekinden nefreti ve vicdani reddi, ince ince hikâyesinin içine yedirebilmiş.
Asker Doğmayanlar’da, çocuk yaşta evden kovulan ve Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa’nın kuzeyinde Almanlara karşı savaşan Tristan Sadler’in
yaşadıkları zaman içinde bir ileri bir geri giderek
ilerleyen bir kurguyla anlatılıyor. Hikâye ilerledikçe Tristan’ın aslında bir eşcinsel olduğunu ve
toplum baskısından çok korktuğunu anlıyoruz.
Oysa gönüllü olarak cepheye gidip son âna dek
de savaşmaktan geri kalmayan cesur bir asker
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Tristan. Zaten romanda öfkeli kalabalıkların “korkak” yaftalamasına maruz kalan başka karakterlerle tanıştıkça kimin cesur kimin korkak olduğunu sil baştan düşünmek zorunda kalıyoruz.
Tıpkı Olduğun Yerde Kal’daki savaşmayı ve hiçbir
problemi olmadığı Almanları öldürmek istemediği için yıllardır aynı gündelik hayatı paylaştığı
dostları ve komşularınca “korkak” olarak dışlanan ve nefret oklarının hedefi olan Joe Patience
gibi, vicdani retçi Arthur Wolf da acemi erlerin
eğitildiği Aldershot Kışlasındaki silah arkadaşlarınca yüreksizlikle ve erkek olmamakla itham
ediliyor. Şu farkla ki Joe Patience iki sene hapiste
yatıp, ardından da gece yarısı evinin kapısına
dayanan vatanseverlerce dövülerek, bu linci görece az hasarla atlatırken; Wolf prensiplerini kahramanca savunmanın bedelini silah arkadaşlarınca
kim vurduya getirilerek hayatıyla ödüyor. Fakat
bütün kalabalığıyla kışla üzerine gelirken Wolf
yine de geri adım atmıyor. Korkak olduğu söylenen biri için haddinden fazla kahramanlık içeren
bu direniş, korkaklık ile kahramanlık arasındaki
sınırın hiç de sandığımız kadar net olmadığını
gösteriyor.
Nitekim Tristan’ın karşılıksız aşkı Will de ilkeli
bir insan olduğu için üstlerince “korkak” olarak
nitelenip ölüme mahkûm olduğunda, gencecik
yaşta ölmekten korkmasına rağmen, kahramanca
idam mangasının önünde dikilmekten geri kalmıyor. Will, ölümüne saatler kala aynı hücrede tutulduğu âşığı Tristan’a da bu ironiyi hatırlatıyor:
“Aslında sen korkak olarak yaşarken, benim korkak
diye vurulmam.”
Bu ironi, bütün kahramanların bütün zamanlardaki ironisi olsa gerek: Kalabalıkların bir ağızdan
yücelttikleri içi boş ve hamasete dayalı kahramanlığa karşı, bir başına savaşın anlamsızlığını
dile getiren ve savaş zamanı bile bizi insan kılan
prensipleri savunan bir kahramanlığın kaçınılmaz kaderi olan trajik son.
Kahraman olmak kalabalıkların sandığının aksine tek olmaktır, kendin olmaktır. Kalabalıklara
inat kendin olma arzusu kahramanlıktır. Kendin

olma arzusunun, kahramanlığın bedeli ise dışlanmak, taşlanmak, çarmıha gerilmek ve daimi ızdırap çekmeye talip olmaktır. Çünkü kalabalık kendisinden farklı olma arzusu ve iradesi gösterilmesine ve kendi değerlerinin içeriksizliğinin kendi
yüzüne vurulmasına hiç gelemez. Bizler gündelik
hayatta değil, filmlerde veya romanlarda kahramanları severiz. Daima dürtüleri ve ezberleriyle
hareket eden yığınlar, prensip denilen soyut değerler uğruna toplumsal hayatın işleyişine çomak
sokan işgüzar insanların fuzuli eylemlerinden
hazzetmezler. Tıpkı savaş ve vatan hamasetinin
tam gaz hızını aldığı günlerde savaşmak istemeyen Joe, Wolf ve Will’den hazzetmedikleri gibi.
Durduk yere sorun çıkaran bu asıl kahramanları
korkak olarak yaftalayıp linç eden kalabalıklar,
aslında hiçbir zaman kendisi olmaya cesaret
edememiş bir korkak olan Tristan’ı da savaş kahramanı olarak onurlandırmakta beis görmezler.
Trajik savaşlar atlatan bir çağın, trajediye duyarsızlığının nedeni de belki bu ironide yatıyordur.
Will’i öldürecek mermileri, göğsüne doğrulttukları tüfekle ateşleyecek olan idam mangasında eksik olan altıncı kişi olmaya Tristan’ın talip olması
nedensiz değildir. Tristan sadece kalbini kıran,
kendisini reddeden ve aşağılayan Will’den intikam almak için öfkeyle o tüfeği eline alıp idam
mangasındaki yerini almaz. Aynı zamanda Will’e
tutumundan vazgeçmediği ve kendi sonunu ha-

zırladığı için kızdığından, mantıklı ve sağduyulu
düşünen kalabalıkla hemfikir olduğundan da
idam mangasındaki altıncı kişi olmaya gönüllü olur. Çünkü bütün gece hücrelerinde Will’e
vazgeçse her şeyin yoluna gireceğini anlatmayı
denemiştir. Kahraman bir asker olarak bir korkak gibi yaşayarak kalabalıkla uyumlu olmanın
erdemine inanan Tristan, ısrarla Will’in de uyum
göstermesini, vazgeçmesini, direnmemesini ister.
Yaptığı her şeyi mecbur olduğu için yapan bir
sürü insanı olarak Tristan, Will’in ölmeye mecbur
olmasını bir türlü anlayamaz; mantıksız olduğu
için değil, tam da gayet mantıklı olduğu için üstelik. Kalabalıkların aklı, kişinin kendini ilgilendirmeyen serüvenlere atılmasını bir türlü almaz.
Oysa bir kahraman, kimsenin onu zorlamadığı
bir işe girişmekten ötürü başına gelenlere katlanmaya çoktan razıdır.
Sürüsünün içinde aslan kesilen Fıstık ile yalnız
ve asil olmayı tercih eden Kocabaş arasındaki bu
fark, aslında Tristan ile Will arasındaki fark da.
Birine korkak demeden önce, John Boyne gibi bu
anlamlı fark üzerine düşünmekte fayda var. Çünkü
kendimiz olamadıysak o korkak biz de olabiliriz...
Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Dünyanın en güzel yeri:
Antonio’nun hayalleri
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Yazan: E. Nida Dinçtürk

Susanna Mattiangeli’nin kaleme aldığı Antonio Gibi Biri bizi, bir çocuğun zihnine
götürüp, onun nefes kesici hayallerine ortak ediyor. Mariachiara Di Giorgio’nun
çizimleriyle tamamlanan kitap, aynı zamanda birinin “en yakın arkadaşı”
olabilmenin kıymetli duygusuna da göz kırpıyor.
Bir çocuk zihni, Dünya’dan daha geniş bir dünya.
Bir çocuk hayal ettiği müddetçe her şey mümkün
ve sonsuz. Hiçbir yer bir çocuk zihninden daha
büyük, renkli ya da zengin değil. Bir çocuk, hayalleriyle bin yeni dünyanın yaratıcısı. Büyümenin en
büyük cezası, zihnimizin daralması.
Susanna Mattiangeli’nin kaleme aldığı Antonio Gibi Biri, bir çocuğun zihninde yeniden bir
yolculuğa çıkabilmenin en iyi fırsatı. Mariachiara
Di Giorgio’nun dingin çizgiler ve pastel tonlarla
resimlediği kitabın çevirmeni Nükhet Amanoel.
Kitabın yayıncısı ise Can Çocuk Yayınları.
Bir Tanrı anlatıcının gözünden izlediğimiz Antonio,
küçük bir çocuk.
Ama aynı zamanda tıpkı kitabın
ilk cümlesinde de
söylendiği gibi:
Göründüğünden
çok daha fazlası…
Bazen bir oğul,
duruma göre babaannesinin torunu,
bazen teyzesinin yeğeni, aynı
Antonio Gibi Biri zamanda öğretSusanna Mattiangeli meninin öğrencisi
Resimleyen: Mariachiara Di Giorgio
Türkçeleştiren: Nükhet Amanoel ve doktorunun
Can Çocuk Yayınları, 32 sayfa hastası. Bu kadar

çok “kişi” olabilen biri, en çok rengârenk ve uçsuz
bucaksız hayallerinin mimarı. Bu yüzden ne zaman,
nerede olmak isterse orada, kim olmak isterse işte o
kişi! Antonio, hayatın içinde hayalleriyle bütünleşmiş, rengini o hayallerden alan bir karakter olarak
karşımızda. Dolaplardan dağlara uçan, sınıftan uzaya
çıkan… Bunca hayalin arasında Antonio’nun en iyi
olduğu kişi, birinin, işte tam da bu hikâyeyi anlatanın en yakın arkadaşı.
Mattiangeli’nin bu anlatısında Mariachiara Di
Giorgio’nun çizimlerinin büyük bir etkisi var.
Giorgio’nun tarifleri, okura Antonio’nun renkli
dünyasına sızabilmek için oldukça cömert bir fırsat
tanıyor. Yazar ile çizer arasındaki bu kusursuz
işbirliği sayesinde kitap, Antonio’nun sınırsız
zihninde dingin bir atlasa dönüşüyor.
Mattiangeli, zihni durmak bilmeyen tüm çocuklara
hayalleriyle kucaklaşma ve gerçekleri hayalleriyle
süsleme özgürlüğü dağıtıyor. Antonio’nun balinaların sırtını aşıp kraliçeyle öğle yemeklerinde buluştuğu hayallerinden hepimize yeni bir dünya hayali
kırpıyor. Ayrıca dünyada tek bir sıfatla var olmadığımızı, yerine göre herkesin her şeyi olabileceğimizi
ama bu sıfatlardan en kıymetlisinin birinin ‘en yakın
arkadaşı’ olabilmek olduğunu fısıldıyor. Böylece
Antonio Gibi Biri, hayallerle bezenmiş içtenlikli bir
arkadaşlık anlatısına dönüşüyor.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Anlatımın açıklığı ve akıcılığını
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Anna’yı ararken
Susanna Mattiangeli, varlığımızın çeperinin katı çizgilerle çekilmediğini ortaya
seriyor.
Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

Annesinin yanı başındaki Anna, kalabalıkta bir
anda gözden kayboluyor. Annesi adını bağırken
etraftakiler de yardımcı olabilmek için soruyor:
“Nasıl biri şu Anna?” İşte hikâye, bu ufacık soru
etrafında genişleyip, ardında düşünecek çok şey
bırakıyor.
Sahi, nasıl tanımlarsınız birini? Yazar Susanna
Mattiangeli, önce biricikliğini gösteriyor Anna’nın; birçok çocuğun arasında onun gibi olan
sadece kendisidir, diyor. Sonrasında, varlığımızın
çeperinin
katı çizgilerle
çekilmediğini
ortaya seriyor.
Bize, kişide
birbirine zıt
gözüken farklı özelliklerden yalnızca
birinin mevcudiyetinin
mümkün olmadığı söylüyor. Onların,
kâh aynı anda
beraber kâh
farklı anlarda
yer değişAnna’yı Gören Var mı? tirerek var
Susanna Mattiangeli olabildiği bir
Resimleyen: Chiara Carrer
Türkçeleştiren: Bahar Ulukan yaklaşım suÇınar Yayınları, 48 sayfa nuyor. İçten

ve yaratıcı bir üslupla okuru, karakterinin potansiyel
olasılıklarında ve çeşitli katmanlarında gezdiriyor.
Belki okurun kafasında Anna’yı kalabalıklar arasında
seçecek bir görüntü canlanmıyor ama her satırda
onu biraz daha tanıdığımızı hissediyoruz.
Kitabın diğer ortağı çizer Chiara Carrer ise ayırt
edici bir çizgi tadına sahip. Aynı zamanda da eserlerinde kullandığı materyalleri ve teknikleri değiştirmekten çekinmeyen bir sanatçı. Onun diğer
kitaplarında da fon olarak kullandığı, üslubunun bir
parçası olan çizgili, ince kâğıtlarla bu hikâyede de
karşılaşıyoruz. Ancak çizer bu kez boya seçiminde
çocuk kitaplarında kullanımına pek rastlamadığımız, öte yandan çocukların sık ve severek kullandıkları gazlı kalemleri tercih etmiş. Tam da bu
yüzden rengârenk gazlı kalemlerle yapılmış illüstrasyonlar, Carrer yanı başımızda oturuyormuş da
masanın üzerinde duran gazlı kalemleri kapıp bize
bir hikâye resmetmiş kadar içten bir etki bırakıyor.
Kitaptaki gazlı kalemin ve kağıdın yapısından
kaynaklanan yarı şeffaf, çizgilerin içiçe geçtiği, üst
üste bindiği ve katmanların belli olduğu desenler
hikâyenin meramıyla bütünleşiyor. Carrer’in resimsel elemanlarının sayfalar boyunca büyüyüp küçülmesi, kalabalıklaşıp yalnızlaşması ise kitapta dinamik ve sürükleyici bir kurgu meydana getiriyor.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi
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Karman çorman bir kaşıntı
Taşlar yerine oturuyor sonunda. Deniz ve dağın arasında basiretli elçilere
dönüşüyor insanlar. Dağın eteklerinde ekip biçiyor, denizin bereketinden
sebepleniyorlar.
Yazan: Adnan Saracoğlu

İnsanın çevresiyle ve barınağıyla ilişkisinde, gelişmenin tersine bir değişim gözleniyor. İlkel insanın
tutarlı ve verimli bağlılığı, yerini modern insanın
savurgan keyfiliğine bırakıyor. Dağa, taşa kulak
verme, dağın taşın sinesini dövme ile yer değiştiriyor. Sonra bir bakıyoruz ne dağ kalmış ortada ne
de insan, koca bir yaşam örgüsü karman çorman
oluvermiş.
Dağ Kaşındı kitabı, bu türden dolaşıklığı çözmeye;
dağa, taşa, denize ve insana nefes aldırmaya çalışıyor.
Balina kemiklerinden yapılan evlerinde Karanisalılar sırtlarını denize verip, yüzlerini dağa çevirmişlerdi. Denizi bilmez, tanımaz, işlerini dağla
hallederlerdi. Gel zaman git zaman sırtını kazıyıp
bağrını deldikleri dağın şikâyet homurtuları duyuluverdi. Küçük Gün, kaşınmak isteyen dağın
çağrısını önce
annesine, sonra da hızını
alamayıp çevresine yetiştirmişti. Ahali
toplandı, düşündü, taşındı.
Dağı hep
yanlış anladı.
Yabancılaştığı
kadim çağrıyı
akılları kavraDağ Kaşındı yamadı. Dağ
Simlâ Sunay
Resimleyen: Burcu Yılmaz sarsılmasın
Redhouse Kidz Yayınları, 40 sayfa diye ağaçlar

kesildi; dağ üşümesin diye eşyalar, kitaplar, fikirler
yakıldı. Ağaçsız kalan toprak kayınca “dağ kustu”
dediler; mecalsiz kalan dağ susunca, “dağ küstü”
dediler. Köylüler işin aslını dağcı gelene değin bilemediler.
Dağcı genç kadın, bir sentezci âdeta. Kadim olandan
kopan köylülere, çağrıyı duyuran modern bir gezgin.
Burcu deniz olan ahalinin terazisini doğrultuyor.
Maişet hattını karadan denize çeviriyor. Sandalsızlara gemiyi, balıksızlara süngeri, inciyi öğretiyor. Bunu
da dağın vasiyetine bürünmüş tören havasında yapıyor ki kimse kayıtsız kalmasın.
Taşlar yerine oturuyor sonunda. Deniz ve dağın
arasında basiretli elçilere dönüşüyor insanlar. Dağın eteklerinde ekip biçiyor, denizin bereketinden
sebepleniyorlar. Bilge dağcı ise siz sağ ben selamet
dercesine bembeyaz zirveler yerine masmavi derinlere yollanıyor.
Metni doğru okumak istediğinizde bunu başarabiliyorsunuz ancak öykünün doğal akışında yorucu
ayrıntılar ve aksamalar var. Köylülerin, atalarının
yaşam izlerini kaybetmesi için makul bir gerekçe
bulamıyorsunuz. Endüstriden uzak bir birimin bunca
savrulmasına şaşıyorsunuz. Dağın hırçın bir ergen
gibi hapırıp köpürmesine dudak büküyorsunuz.
Bilge diye selamlanan dağcının, derin dalışını hoş
göremiyorsunuz. Neyse ki incelikler barındıran kolaj
yardıma koşuyor ve aksaklıkları türlü manevralarla
örtüyor. Kaşıntımız böylece diniyor.
Anlatımın açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
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Çocuklar için edebiyat dergisi:
Kırmızıfare
Fatih Erdoğan, tam kırk yıldır çocuk edebiyatı alanında yazıyor, çiziyor, üretiyor.
Çocuk dergiciliği alanında özel bir yeri olan, 1990-2007 yılları arasında toplam
107 sayı yayımlanan Kırmızıfare Dergisi, Fatih Erdoğan’ın çocuk edebiyatına en
güzel armağanlarından biri. Doğan Gündüz, Fatih Erdoğan ile Kırmızıfare üzerine
söyleşti.
Söyleşi: Doğan Gündüz - Fatih Erdoğan
Bu söyleşinin ilk bölümü önceki sayımızda yayımlanmıştır.

Doğan Gündüz: Kırmızıfare sadece içerdiği metinlerle değil, aynı zamanda illüstrasyonlarıyla da özel
övgü hak eden bir dergi. Feridun Oral, sen, Kemal
Gökhan, Mıstık, Huban Korman, Betül Sayın, Osman Kehri, Kağan Güner, Mustafa Delioğlu ve daha
nice ressamın ismine bazen dergi kapağında bazen
de içerisinde rastlıyoruz. İllustrasyonları seçerken
nasıl bir yol izlediniz? “Alt tarafı bir resim” yaklaşımından uzak durmanızın temel nedeni neydi?
Fatih Erdoğan: Görselliğin önemini keşfedişimi,
özellikle üniversitenin bitiminden sonra birlikte
aynı evde kaldığım arkadaşlarım Şahin Erkoçak ve
Sahir Erdinç’e borçluyum. İkisi de güzel sanatlar
mezunuydu ve geceler boyu yaptığımız sohbetlerimiz, bu konuda hızlandırılmış kurs oldu benim için.
Sonra da Münih Kütüphanesi’nde (IJB) geçirdiğim
üç ay boyunca yaptığım okumalarım ve incelediğim örnekler “çocuk kitaplarında resim” konusunda bilinçlenmemi sağladı. Dergide resmi önemsemiş olmamızın altyapısı bu tür bir birikim. Tabii bu
az önce adını andığın çizerlerimizin dergiye değer
verdikleri için yaptıkları katkılar, neyin nasıl olması
gerektiğine ilişkin eleştiri ve yorumları bizi ayrıca
eğiten en önemli etkenlerden oldu.

DG: O dönemde gazetelerin, bankaların diğer bir deyişle büyük sermaye sahiplerinin çıkardığı Başak Çocuk, Türkiye Çocuk, Doğan Kardeş, Milliyet Çocuk gibi
dergiler var. Kırmızıfare ise son derece mütevazı koşullarda piyasaya çıkıp var olma savaşı veriyor. 1990-1991
yılları arasında üç ayda bir, 1992 yılında iki ayda bir,
sonrasında yayımına ara vereceği 1999 yılı haziran
sayısına kadar aylık yayımlanıyor. Bu da gerçekten
“Çocuklar için edebiyat” şiarıyla yola çıkan bir dergi
için büyük bir başarı. Bu başarının arka planında ne
tür zorluklar, destekler yaşadınız?
FE: Mevsimlik planlanan ilk 4 sayısının çıkmasının
arkasında Redhouse var. 1991 yılında çocuk yayınlarını durdurmaya karar verdiklerinde ekip dağıldı ve
aslında Kırmızıfare oradan öteye gitmeyebilirdi. Mavibulut olarak devam etmeye karar verdiğimde (ticari
olarak doğru olmayan bir kararla) “5. sayıdan devam”
diyerek 2 aylığa geçtim. Herhangi bir mali gücüm
olmadığı için bu doğru bir karar değildi ama ilk dört
sayıyla gelen övgülerin ticari başarıyı da getireceğini
sanıyordum. Abone sayısı artacaktı ve dergi para da
kazandıracak, en azından kendi maliyetini karşılayacaktı. İlk büyük desteği Kültür Bakanlığı sağladı ve
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bunu birkaç yıl sürdürdü. Önce
1100 adet aboneliği kütüphaneler için aldılar. (Bu adet
sonraları 300’e düştü ve iktidar
değişince kesildi.) Sonrası...
Sadece abonelik üzerinden
yürümeye çalışan, reklamsız,
promosyonsuz bir dergi... Olmaz mı? Olur. Olur ama paran
varsa olur. Yoktu. Ne vardı? Bir
tür umut ama daha çok inat
diyebiliriz. Tek başıma değildim tabii bu inadı sürdürmekte. Yazarların çizerlerin katkısı
büyük. Her zaman telif bedeli
alamadılar ama “böyle bir dergi sürmeli” diyerek var olmaya
devam ettiler. Ama en büyük
kaybı kim yaşadı dersen, kendimi başa koymam gerekir. İnadın bir bedeli vardı ve örneğin 10 yıl değil de
belki en fazla beş yılda “Bu iş olmuyor” demeliydim.
Aksamalar oldu. Bazı sayılar çıkamadı vb. Her yanıyla
gurur duyulacak bir süreç olmadı bence. Mesela ikinci denemede çabuk “aydım” ve 14 sayı sonra “Sahiden
olmuyor,” deyip kapattım.
DG: İyi bir edebiyat okuru olmanın yanı sıra okuyucularına toplumsal sorunlar karşısında demokratik itiraz
etme yöntemlerini de gösteriyor Kırmızıfare. Ocak
1997 (63. sayı) dergisinin kapağında “Sürekli aydınlık
için 1 dakika karanlık” amblemini görüyoruz. Şubat
1998’de (28. Sayı) Has Bilgi Birikim sözcüklerinin
kısaltması olan HBB televizyon kanalının “he be be”
olarak okunması gerekirken sunucularının “eyc bi bi”
diye okumasına okurlarının itiraz edebilmesi için sonu
“Yaşasın güzel Türkçemiz.” diye biten bir dilekçe örneği yayımlıyor. İyi bir edebiyat okuru olmak niye tek
başına yeterli değil?
FE: HBB konusu biraz gereksiz bir hassasiyetti. O
sıralar böyle şeylere fazla takılıyordum. Bugün için
anlamı pek kalmadı. Ama sorun geçerli tabii. Bence
“iyi bir edebiyat okuru olmak” yeterli. Bugün artık
böyle düşünüyorum. Derginin bazı (sosyal) konularda tavır almaya heveslenmesi biraz kişisel. Dergiyi
bir kurum gibi görüp, çevremizde olup bitenlere
duyarsız kalmama, sessiz kalmama çabası. Evet
ama bunu yaparken derginin yazarlarının çizerlerinin okurlarının görüşünü alıyor muyum? Hayır. O
hâlde böyle bir “kurumsal tavır”dan söz etmek çok
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doğru olmuyor. Peki hiç mi
sözümüz olmayacak? Buna
en güzel cevabı bir iki yıl
önce Genco Erkal verdi: “Ben
sözümü sahnede söylemeliyim!” Dergi de sayfalarındaki
öykülerle, edebiyatın içinden
seslenmesini sürdürmeli.
DG: 89. sayının (1999 Mart)
Merhaba yazısında “Demek
ki ülkemizde Kırmızıfare gibi
bağımsız, yalnızca edebiyat
ve güzel Türkçe diyen bir dergi
olabilirmiş, başarıyı ‘başkalarından üstün olmak değil,
‘başkalarıyla birlikte mutlu
yaşamak’ olarak tanımlayan, bugünün pırıltılı, yarının
aydın çocukları için çıkarılan bir dergiyi yaşatacak
insanlar varmış!” diyorsun. Görünen o ki birtakım zorluklar yaşanmaya başlanmış ama aşılmış. En azından
geçici bir süre aşılmış, çünkü üç sayı sonra, 92. sayıyla
yayın hayatına altı yıl ara veriyor Kırmızıfare. O sayının arka kapağında da “Bir rüyanın peşinde 10 yıl, Kırmızıfare” görseli var, belli ki onuncu yıla erişmek için
özel çaba harcanmış. Merak ettiğim şu; dergi maddi
ya da yönetimsel zorluklar nedeniyle mi duraksama
dönemine girdi yoksa sosyal değişimler neticesinde
okuyucuların beklentileri değişmeye başladığı için
talep mi azaldı?
FE: Şimdiye kadar biraz cevap oluştu gibi ama açabilirim: Bir kere derginin “Merhaba” yazısındaki sözler
daha çok temenniden ibaretti. Zorluklar şöyle: Her
ay dergiyi basıyorsunuz ama karşılığında abone gelirleri o maliyeti karşılamıyor. Bunun çok boyutu var.
Talebin azlığı da doğru, var olan talebi körükleyecek
işletmecilik becerilerinin olmadığı da doğru. Çok
sınırlı sayıda insandan oluşan bir segment sıkı sıkıya
yapışıyordu dergiye ama onun ötesinde var olan kesimlere ulaşabilmek iyi bir tanıtım pazarlama becerisi
gerektiriyordu. Bu da bende yoktu. Yani “mal iyi”
de olsa “pazaryerinde” yeterince iyi sunulmuyordu.
Öte yandan talep de çoktan sönmeye yüz tutmuştu
aslında ama bunu da göremiyordum o sırada. Düşün
ki ekonomik güç bakımından çok başka yerde duran
Doğan Kardeş bile “ekonomik nedenlerle” kapatılmıştı. Süreli bir çocuk dergisinin bugün karşılığı var mı
emin değilim.
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DG: Kırmızıfare, altı yıl aradan sonra yeni bir çabayla
2005 Ekim ayında tek sayı, 2006 Ocak ayında danışma kuruluna yeni katılımlarla (Prof. Dr. Meral Alpay,
Aytül Akal, Ferit Avcı, Gülten Dayıoğlu, Mustafa Delioğlu, Yıldırım Derya, Aysel Gürmen, Mustafa Ruhi
Şirin, Mavisel Yener) “Çocuklar için edebiyat ve sanat”
mottosuyla yeniden yayımlanıyor. 2007 Ocak ayında
çıkan 107. Sayı ile birlikte yayımlanması bir kez daha
duruyor. O günden bugüne Kırmızıfare’nin dolmakalemden bayrak direğine çektiği “Yaşasın Edebiyat”
bayrağı hâlen dalgalansa da kendisi uzun süredir
ortada yok. Ne dersin, bir gün Kırmızıfare “Merhaba,
özür dilerim bir süre ortalıkta yoktum,” diyerek yine
karşımıza çıkar mı?
FE: Kırmızıfare’yi hazırlamak, üretmek çok güzel
bir heyecandı. Zaten ilk dönemin ardından bir daha
çıkarmaya girişmenin arkasında da bu heyecanı
özlemek yatıyordu. Tabii ki özlüyorum. Keşke devam edebilsem. Ama zaman değişiyor işte. Bazen
istemesek de değişiyor. Bugün yine çıkarsam nasıl
bir dergi olurdu? Sanırım içeriğini çok fazla değiştirmez, o saf hâlini korurdum. Ancak günümüzde
belki kâğıda basılı değil de ekran üzerinde okumalık
bir dergi olurdu Kırmızıfare. Bunu düşünebilirim, az
önce açıkladığım bir nedenle. Teknolojik gelişmeler
sunumu değiştiriyor doğal olarak. Mağara duvarı,
kil tablet, papirüs, parşömen, kâğıt, vb... Ama değişmeyen bir şey var, edebiyatın sunuluş biçimi ne
olursa olsun, içerik... Bugün sinema endüstrisi olsun
dünya kitap yayımcılığı olsun hep iyi bir “öykü”nün
peşinde... Bu arayış değişmiyor. İşte Kırmızıfare gibi
dergiler, ille de hemen kitap olma kıvamına gelmemiş ama okur nezdinde sınanması gereken öyküler/
yazarlar için bir küçük prova sahnesi işlevi görüyor.
Nitekim sen de dikkat çektin, birçok yazar öykülerini Kırmızıfare’de sınayıp daha sonra kitaplarına aldı.
İşte bu işlevin önemine yaslanarak belki bir online
Kırmızıfare düşünülebilir.
DG: Sevgili Fatih, ilk kitabından bugüne dolu dolu tam
kırk yılı geride bırakmışsın. Hem bu söyleşi hem de bu
kırk yıl içinde çocuk edebiyatına katkıların için ne kadar teşekkür etsem/etsek az. Kırmızıfare’nin göndere
çektiği sözcüklerle bitireyim söyleşiyi: Yaşasın Edebiyat!
FE: Teşekkür ederim. Bana da geçen yılları gözlerimin önünden geçirme fırsatı sağladın.

KIRMIZIFARE İÇİN NELER SÖYLEDİLER?
Aytül Akal (Yazar)
Kırmızıfare, hem benim hem çocuklarımın dergisiydi, evrile çevrile okunurdu bizim evde. Bundan
30-35 yıl önce çocukların seveceği kitapları bulmak zordu ama Kırmızıfare’nin içeriğinde aradığımız her şey bulunurdu. Özgün öyküleri ilham
vericiydi, bazıları hâlâ aklımdadır.
Benim için ayrı bir yeri vardı derginin. Öykülerim
henüz kitaba dönüşmeden onları resimlenmiş,
basılı olarak görmenin heyecanını yaşatırdı bana.
Kırmızıfare’de basılacak diye yeni öyküler yazmaya heves eder, motive olurdum. Hem bir anne olarak hem de yazar olarak Kırmızıfare hayatıma çok
şey katmıştır. İsterdim ki devam edebilsin. Ama
abonelik modası geçmiş, öte yanda bir derginin
satışa girebilmesinin çok sınırlayıcı sistemi de
çoktan kurulmuş... Kısacası, Kırmızıfare ne yazık
ki kapitalizmin kapanına sıkıştı.
Mustafa Delioğlu (Ressam)
Birçok yazarın birçok öyküsünü heyecanla resimledim. Çok sayısına kapak yaptım. Benim için
Kırmızıfare sanki birçok yazarın çizerin yolunu
bulmasına önayak oldu. Şimdiyse bir nostaljidir
Kırmızıfare Çocuk Dergisi.
Kırmızıfare Çocuklar için Edebiyat Dergisi,
Mavibulut Yayınları, Sayı 19, Mayıs 1993
Kırmızıfare Çocuklar için Edebiyat Dergisi,
Mavibulut Yayınları, Sayı 63, Ocak 1997
* Kırmızıfare dijital arşivi: https://www.mavibulut.com.tr/
kirmizifare-sID84.html
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“Küçük Yıldızlar - İlk Okuma Kitaplığı”
yeni eserlerle zenginleşiyor.

Farklı okuma seviyelerine uygun tema ve öyküler, dikkat ve
odaklanma becerisini geliştiren bulmacalar, birbirinden renkli
resimler okumayı yeni öğrenen çocuklara eşlik ediyor.

Hem Benzersiz Hem de
Bütün Çocukların Kendini
Bulabileceği Bir Çocuk!

Antonio’yu yakalamak hiç kolay değildir. Önce kendi halinde
saklambaç oynar, derken astronot kostümüyle uzayda bir
yolculuğa çıkar. Peki şimdi nerede? Ormanda mı yoksa bir
kraliçenin huzurunda mı? Neden olmasın? Bir çocuk nelere
dönüşebilir, bir bilseniz!..

Annemle Babam Sınıfımda!

Annemle babam, şu anda benim yaşımda olmak için neler
vermeyeceklerini söyleyip duruyorlardı. Cevabım hep aynıydı:
“Dediğiniz olursa görürüm sizi.” Şansımı fazla zorlamış
olmalıyım. Dileğim kabul olmuştu.
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