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Plüton'a cüce
dediler!

Mizgin'in
canavarı

Rodari 100
yaşında!

Kim bu
bağıran?

MERHABA ,

İyi Kitap, Haziran sayısında* çocuk kitaplarında sansür, otosansür ve denetim konularını ele alan bir dosya yayımlamıştı. Dosyamızı kapakta tanıtırken “Çocuk Edebiyatında
Sansür: Gökkuşağından Korkmak” başlığını kullanmıştık. Ağustos ayının son günlerinde yükselen tartışmalar, gökkuşağından korkanların hiç de az olmadığını, bir kez daha
gösterdi bize.
Olaylar herkesin malumu; yazarlığı kendinden menkul birinin, yayıncılık ilkelerini çok
önemsemediği açık bir yayınevinden çıkardığı, içeriği kesinlikle savunulamayacak bir
“kitap(!)” manşetlere taşındı. Kitaba dönük haklı eleştiriler basamak oldu, sansür korosu
birkaç yıldır olduğu gibi “Çocuk kitaplarına denetim isteriz!” diye bağırmaya başladı.
Senaryo tanıdık, çünkü belli aralıklarla izliyoruz aynı tiyatroyu: Kıyıda köşede kalmış
bir sözde çocuk kitabı bul -toplatılmış, yayından kaldırılmış olsa da olur- ya da en iyisi
gerçek bir çocuk kitabından birkaç kelime, birkaç cümle cımbızla; yandaş medya sayfalarına taşısın, sosyal medya olayı köpürtsün, yükselen tepkiler eşliğinde sansür uygulamalarını hayata geçir...
“Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu” 2018’de, bir KHK ile yeniden düzenlendiğinden bu yana, bu oyun, Kurulun bir ya da birkaç çocuk kitabına sansür uygulama
kararı almasıyla sona eriyor. Bu kez de öyle oldu ve Tedvan Lieshout’un yazdığı, Büyülü
Fener Yayınları tarafından yayımlanan Ben Bir Sihirbazım isimli kitap muzır ilan edildi.
Sağ gösterip sol vurmak, bu olsa gerek!
Bir kitaptan alınmış, bağlamından kopuk birkaç cümleye ya da bir kifayetsizin yazdığı
sözde kitaba kızıp, hayata geçirilmesine ortak olacağımız sansür; sanata, edebiyata ve
düşünceye vurulan yeni prangalara dönüşüyor, dönüşecek. Sansür ve benzeri ortaçağ
uygulamaları, açık ki o kitaplardan çok zarar verecek çocuklarımızın geleceğine. Kısacası, çocuklar söz konusu olduğunda gösterdiğimiz hassasiyetin, sansürü meşrulaştırmak
isteyenlerce kullanılmasına izin vermeyelim.
Yine ve yeniden, “... 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.”**
Safter Korkmaz
* 125. sayı, Haziran 2020
** İyi Kitap, sayı 118, s.2

iyikitap

2007 Angoulême Uluslararası
Çizgi Roman Festivali’nde En İyi Albüm Ödülü

Aylık Yaygın Süreli Yayın / Ücretsizdir. ISSN: 1308 - 8866

İmtiyaz Sahibi: Tudem Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ adına İsa Aykanat
Yayın Yönetmeni: İlke Aykanat Çam
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Safter Korkmaz • Yazı İşleri: Suzan Geridönmez
Tasarım: Burak Tuna • Grafik Tasarım: Nayime Serbest • Kapak İllüstrasyonu: Emre Karacan
İrtibat Adresi: 1476/1 Sk. No: 10/51 35220 Alsancak - Konak / İzmir
Tel: 0(232) 463 46 38 • e-posta: iyikitap@tudem.com
www.iyikitap.net

iyikitapdergisi

iyi_kitap

İçimizdeki canavar

Yazan: Nilay Kaya

Güzin Öztürk aile içi şiddet, alkol bağımlılığı gibi, son derece
nahoş olmanın ötesinde toplumsal yara olan bir konuyu,
edebiyatta çocuğa görelik hassasiyetinin sınırları içinde
kalmaya çalışarak, mümkün olduğunca gülümseten bir ton ve
dille kurguluyor.
Kar Kurdu ve Canavar
Güzin Öztürk
Tudem Yayınları, 112 sayfa
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“Mutlu aileler birbirlerine benzerler. Her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu
vardır,” şeklinde dev bir cümleyle başlar Tolstoy’un dev romanı Anna Karenina. 2018
yılında Tudem Edebiyat İkincilik Ödülü’nü alan Güzin Öztürk imzalı Kar Kurdu ve
Canavar’ı okurken hep bu cümle dolandı zihnimde. Mizgin ve ailesinin, Mizgin’in
hayatında beliren “canavarın” hikâyesi, “Her çocuğun bir
canavarı vardır. Her canavarın hikâyesi ise kendine özgüdür,” dedirtti. Zaman zaman soğuk yüzünden ona Sibirya
gibi görünen Kars’ın karlı doğasının göbeğindeki bir
köyde, ailesiyle birlikte yaşayan, okul çağındaki Mizgin,
durduk yerde ortaya çıkan bir canavar derdinden muzdariptir. Genellikle akıllı uslu, derslerinde başarılı, şefkat ve
sevgi dolu bir çocuk olan Mizgin’in tavırları ve ruh hâli,
bu ne idüğü belirsiz canavarın gece ziyaretlerinden sonra
allak bullak olur. Üstelik, eş zamanlı olarak, köye de bütün
mahsullere zarar veren, kümeslerden ağıllardan ırak bir
kurt dadanır. Köyün bekçisi olan baba, geceleri kurdun
peşine düşer, eve sadece Mizgin’in uyuduğu saatlerde
gelir. Bu yüzden Mizgin, babasının artık evi terk ettiğini
düşünmeye başlamıştır. Annesinin soba üzerine koyduğu
mandalina kabuklarının kokusuyla bile huzur bulamayan
Mizgin için hayat artık Heidi’nin toz pembe köy yaşantısından çok farklıdır.
Mizgin, annesi ve köye yeni taşınan okul arkadaşı Zeynep dışında kimseyle canını sıkan bu canavar hakkında
konuşmaz. Her sabah gözlerini yaşlı ve morluklar içinde
bulduğu annesi, canavarın varlığına inanmaz, Mizgin’in
bu inancını üzüntüyle karşılar. Öte yandan arkadaşı Zey-
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nep, onu sabırla dinler ve kendi evlerindeki canavarı da ona anlatır. Mizgin ile Zeynep’in canavarları
arasında şöyle bir fark vardır: Zeynep’in canavarı,
masal diyarlarından kopup gelen insan dışı bir
varlıktan ziyade, otoriter tavırlarıyla ona evde kök
söktüren annesidir. Zeynep bu durumu komikleştirerek arkadaşına anlatır ama en önemlisi, kendi
gerçekliğinin farkında oluşudur. Mizgin’in ise evdeki canavarın kimliğiyle yüzleşmesi gerekmektedir.
Çok açık ki Mizgin’in canavarı, yalnızlığını giderici
sevimli bir dost değil; annesini ve onu mutsuz eden,
aile düzenini bozan, mevcut hâli hiç de sevimli olmayan bir aile bireyidir. Bir çocuğa travma yaşatan
herhangi bir süreçte ortaya çıkan hayali canavarların edebiyata konu oluşu şüphesiz ki çok kadim bir
konu. Şimdiden klasikler arasına girdiğini söyleyebileceğimiz, Tudem Yayınları tarafından Türkçeye
kazandırılan, -şahane bir illüstrasyonlu baskısı da
bulunan- Patrick Ness imzalı Canavarın Çağrısı
(2011) bu konunun işlendiği en parlak romanlardan
biri. Annesinin çok da umut verici gitmeyen kanserle mücadele sürecinde bir canavarın ziyaretlerine
maruz kalan Conor da kendisine on üç yaşında bir
çocuk olarak artık canavarlara inanacak yaşı geçip
geçmediğini soruyordu. Kitap hakkında zamanında
İyi Kitap’a yazdığım bir değerlendirme yazısında
şu tespitte bulunmuşum: “Her gün belirli bir saatte
çıkıp gelen canavar, Conor’a ısrarla onu çağıranın
bizzat kendisi olduğunu söylüyor. Conor roman boyunca bunu kabul etmekte zorlansa da bu muhtemel
çağrı; onun ruhsal gelişiminde ve hayatının bu zorlu
döneminde kendine sorduğu soruların cevaplarını
arayışında etkili bir anahtar niteliğinde.”1 Mizgin’in
aile içindeki canavarla yüzleşme süreci sonları
hariç, Conor’ınkiyle etkili bir benzerlik taşıyor. Yarattığımız canavarların kaynağı nedir ve yaşanılan
travmalara ne ölçüde bir sağaltıcı güç olabilirler
sorusu burada da gündeme geliyor.
Mizgin’in canavarlı günlerinin Conor’ın sürecinden
kesinlikle ayrıldığı nokta hem hikâyenin duygusal
tonu hem de sonu. Güzin Öztürk aile içi şiddet, alkol
bağımlılığı gibi, son derece nahoş olmanın ötesinde
toplumsal yara olan bir konuyu, edebiyatta çocu1 Nilay Kaya, “Doğanın ve İnsanın Kadim Canavarları”, İyi Kitap, Sayı
89, Aralık 2016.
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ğa görelik hassasiyetinin sınırları içinde kalmaya
çalışarak, mümkün olduğunca gülümseten bir ton
ve dille kurguluyor. Duygusal ajitasyon tuzağına
düşmeden, Mizgin’in yanılsamalarla dolu dış dünya
algısını, okuyucuya sempatik gösteriyor. Öztürk’ün
Ben Bir Hayaletim, Sanal Zombi Anneannem gibi
diğer eserlerinde de kendini gösteren özenli ve temiz dili, mekânı ve atmosferi kurgulamada önem
verdiği detaylar, sadece on yaşındaki Mizgin’in kurabileceği cümleler kurması, diyalogların akıcılığı
Kar Kurdu ve Canavar’ın meziyetleri niteliğinde.
İstikameti Kars olan bir Doğu Ekspresi yolculuğu
isteği uyandırması da cabası! Öte yandan, Canavarın Çağrısı’nın Conor’ı, hayatta bütün hikâyelerin
mutlu sonla bitmediğini kabullenmek zorunda kalırken, Mizgin’in canavarı ehlileşiyor ve aile hayatı
tamamen mutlu bir viraj alıyor. “Mizgin Mutlu Sonlara İnanıyor” başlığı, yazarın topyekûn bir umut
topu verme tercihini gösteriyor ve okuyucuda da
aynı duyguyu uyandırıyor. Bir yerde soba üzerinden
yayılan mandalina kabuklarının kokusu varsa, orada nasıl umut olmasın?
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

“İyi günler, fotokopi
çekiyor musunuz?”
Bir kitabevinde yalnızca çeşit çeşit kitap olmadığını, türlü türlü müşterilerini de
hesaba katmamız gerektiğini hatırlatan bir kitap olmuş Kitabevi Güncesi.
Yazan: Ceyhan Usanmaz

Kitabevi Güncesi
Burcu Ural Kopan
Resimleyen: Gökçe Akgül
Hep Kitap, 56 sayfa
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Malum sebeple, şu sıralar birçok şeyi çok özledik. Öyle elde etmesi kolay olmayan
ya da pahalı şeyler de değiller üstelik. Mesela parklarda bahçelerde dolaşmak, koşuşturmak, yaşadığımız kentin sokaklarında uzun yürüyüşler yapmak, çeşitli etkinliklere katılmak, arkadaşlarımızla bir araya gelmek, yenileriyle tanışmak... Kısacası,
kalabalığa karışmak da diyebiliriz. Bunlardan bazılarını yapabiliyoruz artık, birkaç
ay öncesinde olduğu gibi herhangi bir yasaklama yok ama hep bir çekingenlik de
eşlik ediyor bize ve maalesef salgına yol açan virüsün korkusu da.
Gerçi, bazı şeyler için illa dışarıda olmak da gerekmiyor elbette. Hep söylendiği gibi,
kitaplar bize hem en iyi arkadaşlığı edebilirler hem de oturduğumuz yerden yolculuk yapmamızı sağlayabilirler; bizi bambaşka
dünyalara da götürebilirler. Nasılsa, elimizin altında bir süredir
okunmayı bekleyen kitaplar vardır mutlaka. Yeterli değillerse, bir
kitabevi ziyareti yapmanın zamanı gelmiş demektir. Ama işte,
yine özlediğimiz bir şey aslında! Kitaplar arasında dolaşmak, kitapları kurcalamak, kitaplar üzerine sohbet etmek... Her ne kadar
bazı tedbirler alarak kitabevlerini ziyaret etmemiz mümkünse de
örneğin kalabalık bir cumartesi gününü bir kitabevinde geçirmek için sanırım biraz daha beklememiz gerekiyor. O zamana
kadar da Burcu Ural Kopan’ın yeni kitabı, Kitabevi Güncesi, imdadımıza yetişebilir!
İstanbullular bu konuda belki biraz daha şanslı ama Yalvaç Abi
Kitabevi’ni eminim herkes en azından duymuştur. 2003 yılında, -Burcu Ural Kopan’ın babası- Yalvaç Ural’ın adıyla kurulan
Yalvaç Abi Kitabevi, İstanbul’un ilk çocuk kitabevi ünvanını
taşıyor. Kitabevinin ilk kurulduğu zamanlardaki durumunu şöyle
özetlemiş Burcu Ural Kopan: “O zamanlar ülkemizde, çocuk yayıncılığı da bugünkü gibi gelişmemişti. Ne çocuklar için bu kadar
yayın vardı ne de onları yayımlayan yayınevi. Anne babalar da

çocuklarına kitap okumaya ve kitap sevgisi aşılamaya bu kadar hevesli değildi. Sadece çocuk kitapları
satan kitabevleri yoktu. Yetişkinler için kitap satan
zincirlerde bir-iki raftan oluşan çocuk kitapları bölümleri vardı o kadar.” Şimdiye kadar geçen 17 yılda
ise gelinen noktanın umut verici olduğunu söylüyor:
“Geçmişi düşününce bugün geldiğimiz nokta umut
verici. Bugünlerde küçük büyük herkesin çocuk yayıncılığına artan bir ilgisi var. Çocuk kitapları satan
kitabevleri günden güne çoğalıyor.” Ayrıca, pek çok
çocuğun onlarla birlikte büyüdüğünden; onlarla büyüyüp, bugünlerde kendi çocuklarına kitap almaya
gelen okurlarının olduğundan; çocuğu ya da yeğeni
olmayan ama çocuk kitabı okumaktan mutluluk duyan yetişkinlerden de bahsetmiş Burcu Ural Kopan.
Geçen 17 yılda kitabevinde neler yaşandığına ilişkin
biraz daha ayrıntı bekleyenler için de Kitabevi Güncesi’ni kaleme almış!
Kitabevi Güncesi’nde, kitabevinin açıldığı günden
bu yana -çocuk ya da yetişkin- müşterilerle yaşanan
olaylar ve diyaloglar yer alıyor. Kimi zaman tuhaf
bulacağımız kimi zaman kızacağımız ama genellikle
çokça güleceğimiz deneyimlerini paylaşmış Burcu
Ural Kopan, eğlenceli çizimler eşliğinde. Yanlışlıkla
fotokopi çektirmeye gelenler, içeri kulaklıkla girip
şarkı söyleyerek geri çıkanlar, “kurtlu” kitap istemeyenler, “normal” kitap arayanlar, kitapları boyutlarına
ya da kapak renklerine göre değerlendirenler... Sanırım en çok, orasının bir kitabevi olduğunu unutup
fotokopi çektirmeye gelenlerle uğraşmaktan sıkılmışlar!
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Aslında bir kitabevinde yalnızca çeşit çeşit kitap olmadığını, türlü türlü müşterilerini de hesaba katmamız gerektiğini hatırlatan bir kitap olmuş Kitabevi
Güncesi. Şimdilerde yapmayı çokça özlediğimiz gibi,
“kalabalık bir cumartesi” günü, bir kitabevinde nelere tanıklık edebileceğimizin bir özeti. Bence Kitabevi
Güncesi’ndeki başrol, kitabevinin kedisi Marsık’a ait
hiç kuşkusuz ama kitabevlerinde unutmamız gereken önemli bir unsur daha var: kitabevi çalışanları.
Kitabevlerini ziyaret eden okurların bakış açısıyla da
eminim eğleneceğimiz birçok olay yaşanmıştır. Sizin
aklınıza neler geliyor mesela?
Çizimlerin ifade gücü
İçerik
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

ilk okuma KITAPLIGI
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Odadaki fil ve diğer şeyler
Koreli genç sanatçı Kim Sena’nın yazıp resimlediği kitap, yalnız yaşadığı köşkünde
sıkılan Lea adlı çocuğun hikâyesi.
Yazan: Mehmet Erkurt

Çocukla yetişkin arasındaki ilk entelektüel ilişkinin, resimli öykü kitaplarıyla ve bu kitapların
okurdan talep ettiği görsel okuma yoluyla kurulduğunu, Behiç Ak’ın pek çok konuşmasında dinlemişimdir.
Sanatçının bu yorumunu ilk duyduğumda, bu
türe olan yaklaşımım değişmiş ve derinleşmişti.
Değişmişti, çünkü genel üretimin aksine, çok sık
üretilen “basit metin, sevimli desen” örneklerinin
ötesinde bir şeyler bulduğum anları hatırlamıştım.
Derinleşmişti, çünkü nitelikli örnekleri okuduğumda ne kadar katmanlı bir okuma yapabileceğimin farkına varmıştım. Hele de kitabın yaratıcıları,
“basit ve sevimli” olmanın
ötesinde, bu
katmanları yaratım sürecinin
başından sonuna dek önemsemişlerse.

Lea ve Fil
Kim Sena
Türkçeleştiren: Aslı Tohumcu
Çınar Yayınları, 40 sayfa

Lea ve Fil bu
önemsemeyi
hissettiğim
en şiirsel örneklerden biri.
Koreli genç
sanatçı Kim
Sena’nın yazıp
resimlediği
kitap, yalnız
yaşadığı köşkünde sıkılan
Lea adlı çocu-

ğun hikâyesi. Sıkılıyor ve farklı bir şeyler deneyimlemek istiyor. Başında tacıyla, durağan, statik bir oyuncaklar dünyasının, tebaası sessiz kraliçesi o. Derken,
bahçedeki fillerden en ıssız görüneniyle konuşmak
için dışarı çıkıyor ve… dostluğa, dayanışmaya, keşiflere ve arayışlara dair rüya gibi öykü başlıyor.
Sena’nın farklı dillere çevrilen bu öyküsü, kurgusu
ve desenleriyle çok katmanlı bir okumayı mümkün
kılıyor. İmgesel boyutun baskın olduğu öykü,
okura pek çok soruyu aynı anda sorduruyor. Niçin
bir köşkte olduğumuz ve Lea yaşında bir kızın bu
köşkte niçin tek başına yaşadığı, gibi. Yoksa… yalnız
yaşamıyor da biz okurlar onun hayali dünyasında
bir yolculuğa mı çıkıyoruz? Lea’nın başındaki taç, iç
dünyasından kopup gelen bir simge mi? Onun için
odası, sıkılsa da sahip olduğu yegâne krallık mı?
Sıkılmaya çözüm olacak yenilik, sadece farklı bir
şey yapmaktan mı ibaret, yoksa bir şeyi başarmayı,
bir engeli aşmayı da mı içeriyor? O engel, içeride
kalmak mı biraz da? Yoksa bazen, kişinin tam da
kendisi mi?..
Roman ve öyküleriyle her yaştan okura ulaşan Aslı
Tohumcu’nun Türkçesinden okuduğumuz Lea ve
Fil’in, bizleri psikanalitik koridorlarda yürütmesi an
meselesi. Çocukla birlikte okuduğumuzda, sözler,
unsurlar, bağlantılar, nedenler ve kavramlar üzerine
pek çok farklı olasılığı, yorumu tartışmamız mümkün.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi

Hep beraber
el ele,
Cumhuriyetin
izinde…
Koray Avcı Çakman ve
Toprak Işık’ın birlikte
kaleme aldıkları
Cumhuriyet’in İzinde
"Cumhuriyet, bir
yönetim şekli olarak
nasıl ortaya çıkmıştır?"
sorusuna yanıt arıyor.
Kitap, Antik Roma’dan
Magna Carta’ya, Amerikan
Özgürlük Bildirgesi’nden
Fransız Devrimi’ne
ve çağdaş Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna
uzanan süreçte toplumların
daha iyi bir yönetim
arayışının izini sürüyor.

Depresyona bir de
buradan bak!
Yazan: Sema Aslan
Fil
Peter Carnavas
Türkçeleştiren: Elif Ersavcı
Can Çocuk Yayınları, 144 sayfa
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Bir depresyon hikâyesi olduğu kadar, canlı bir yaşamın,
dayanışmanın ve direncin de hikâyesi Fil . Ona canlılığını katan
pek çok şeyden biri de yazarın üzüntüyü sembolleştirdiği
hayvanlar.
Peter Carnavas, yazıp çizdiği Fil isimli romanıyla bir çocuğun gözünden, mutsuzluğun nasıl ağır nasıl bileklere
pranga nasıl hantal ve bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Ruhsal
çöküntünün çok derinlere gömülebilme gücünü, donuk
rengini, laf anlamaz söz dinlemez inadını capcanlı bir dille,
lezzetle anlatıyor. Roman bitince, hikâyenin sonunda yani,
hem depresyon tam olarak nasıl bir şeydir, onu öğrenmiş
oluyor okur hem de yazarının doygun dili sayesinde edebiyatın tadına varıyor. Elif Ersavcı’nın çok başarılı çevirisine
de mutlaka değinmeli!
Fil, babası ve dedesiyle birlikte yaşayan Olive isimli küçük
bir kızın, evlerine çökmüş olan depresyonu büyük bir sabırla defedişini anlatıyor. Olive, okullar açılmadan hemen önce
başlayan ve okulların kapanmasına birkaç hafta kala tamamlanan hikâyesinde hem depresyonu hem de olasılıklar
ve sürprizlerle dolu yaşamın ta kendisini keşfediyor.
Olive, bir sabah uyanıp da mutfağa girdiğinde babasını
yanında bir fille otururken bulur. Bu, çok büyük ve gri bir
fildir. Mutfaktaki ahşap masanın küçüklüğüne rağmen
Olive’in babası da fil de yan yana oturabiliyordur. Üstelik
ikisinin yüzünde de hemen hemen aynı bezgin ifade vardır.
Çok geçmeden öğreniriz ki, o bezgin ifade suratlarına yapışmıştır. Fil her sabah babasıyla birlikte mutfaktadır. Araba
tamircisi olan baba işe gitmek için evden çıktığında fil de
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onunla birlikte çıkar ve Olive’in, tırmandığı jakaranda ağacının tepesindeyken gördüğü gibi, her iş
dönüşü babasıyla birlikte tekrar eve gelir. Başkaları
o evde üç kişinin yaşadığını düşünüyor olabilir fakat
işin gerçeği evde bir de kocaman bir fil yaşıyordur.
Tabii bir de kısa bacaklı uzun kuyruklu Freddie, Olive’in köpeği!
Fil, bir depresyon hikâyesi. Yazar bunu daha en
baştan okuruna söylüyor. Olive, her sabah evlerinin
mutfağında görüp katlanmak zorunda olduğu filin,
kendi hayali olduğunu biliyor. Hayali bir arkadaş
gibi ama tam olarak öyle de değil: Hayali bir düşman. Neden babasının yanında bir fil hayal ettiğini
de biliyor. Çok üzgün bir insan olan babası, kocaman
ve gri bir fil tarafından ezilmektedir Olive’in hayalinde. Fil giderek büyümekte, babasıysa küçülmektedir.
Babasının derin mutsuzluğunun kaynağını da bilir
küçük kız. Annesini henüz bebekken kaybetmiş bir
çocuk Olive. Babası, hâlâ yaslı hâlâ kaybının acısını
yaşamaktadır. Bu öyle bir yas ki, babanın en temel
işleri bile yapmaya gücü olmadığını, açık ipuçlarıyla
biliriz. Evde yemekleri dede pişirir, Olive’i dede yatırır, nefis ve sağlıklı beslenme çantasını dede hazırlar,
keşifleri ve tüm oyunları Olive’le dede paylaşır ve
evin arka bahçesinin bakımını da dede yapar. Az
sonra, dedenin aslında Olive’in annesinin babası
olduğunu öğreniriz -yani anne tarafından dedesi
olduğunu.
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Evde büyük bir filin yaşadığını ve onu göndermek
istediğini en yakın arkadaşı olan Arthur’a anlatan
Olive, bu andan itibaren adım adım hem filler hakkındaki gerçekleri hem de o fili evden göndermenin
o kadar da kolay olmayabileceğini öğrenir. Kafası her
gün fille meşgulken, bir kaza geçirir Olive; çok sevdiği jakaranda ağacındaki düşünme köşesindeyken
rüzgârla dengesini kaybedip düşer. Uyandığında bu
kez evlerine bir de yaşlı bir kaplumbağanın yerleştiğini görür. Bu kaplumbağa, Olive ağaçtan düşünce
çok üzülen dedenin yanına yerleşir ve onun tüm
canlılığını emer. Olive’in filden başka artık bir de bir
kaplumbağayla uğraşması gerekir. Neyse ki kaplumbağa filden küçük bir hayvandır. Ondan kurtulmak
biraz daha kolaydır. Nitekim Olive ve yakın arkadaşı
Arthur, okullarının 100’üncü yaş partisinde hayata
geçirecekleri bir plan yaparlar. Olive önce kaplumbağayı göndermeye karar verir ve planı sayesinde onu
sahiden de yollar! Dedesi yeniden mutlu biri olur.
Ve Olive, içinde uzun uzun biriktirdiği her şeyi dedesine anlatır. Babasının filini bile. Kitabın belki de
en güzel cümlesi bu sırada gelir. Dedesi Olive’e der
ki, “Fil, kendi başına hareket ettiremeyeceğin kadar
büyük olabilir.”
Bir depresyon hikâyesi olduğu kadar, canlı bir yaşamın, dayanışmanın ve direncin de hikâyesi Fil.
Ona canlılığını katan pek çok şeyden biri de yazarın
üzüntüyü sembolleştirdiği hayvanlar. Olive’in babasının üzüntüsü hem çok yoğundur hem de adam
uzun zamandır üzgündür. Fil semirmiş de semirmiştir. Adamın omuzları filin ağırlığı altında çökmüş de
çökmüştür. Olive’in dedesine askıntı olan kaplumbağaysa en az dede kadar ihtiyardır. Dede, acısı tekrar
harlanınca yaşama iştahını kaybetmiş, yavaşlamış da
yavaşlamıştır. Tıpkı bir kaplumbağa gibi. Ve Olive’in
ayaklarının dibinden ayrılmayan Freddie. Kısa bacaklı, uzun kuyruklu, gri köpek. O da Olive’in şefkat
ihtiyacı, sevgi açlığıdır. Nefesi hep yakınındadır.
Freddie de sadece Olive’in hayalinde yaşayan bir
hayvandır. Olive her biriyle ayrı ayrı uğraşmış olsa
da mutlu bir hayat ancak dayanışmayla gelir.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği

Matematiğin aydınlık
hikâyesi
Sümeyra Güzel, kitabında eğlenceli bir üslup kullanmayı
ve içerik oluşturmayı hedeflemiş. Amacına ulaşmak için
de hikâye anlatımının geniş olanaklarından yararlanmış.

Bir Matematik Hikâyesi
Sümeyra Güzel
Resimleyen: Gökçe Yavaş Önal
Tudem Yayınları, 152 sayfa
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Yazan: Toprak Işık

Bir Matematik Hikâyesi, Sümeyra Güzel tarafından yazılmış. Gökçe Yavaş
Önal da çizgileri ile katılmış bu çalışmaya. Tudem Yayınlarının yayımladığı kitap, hem matematiği sevenler hem de sevmeyenler için…
Kitabın adı, yazarın matematiğe nasıl bir üslupla yaklaştığını açık ediyor. Matematik eğitimi hiç kuşku yok ki dünyanın bütün ülkeleri için çok
önemli. Bizim için daha da önemli; çünkü ne yazık ki olmamız
gereken noktanın çok gerisindeyiz. “Yerimiz bu yer değildir,
yükselmeliyiz,” diyorsak hiç beklemeden ve hiç üşenmeden yapmak zorunda olduğumuz çok şey var. Ve şu kesin ki matematik
kendisine verilen emeği inkâr etmiyor.
Galileo, “evrenin şiiri matematiğin dilinde yazılmıştır,” demişti.
Bu dil, evreni dip bucak anlamak isteyenlerin elinden tutuyor.
Uzaya açılıp milyonlarca ışık yılı uzaklara onun sayesinde gidebiliyoruz. Denklemlerle kurulan köprülerden atomun çekirdeğine girmekle kalmayıp kuarkların bile ötesine geçmek mümkün.
Aynı matematik, bilimsel üretimin de lokomotifliğini yapıyor.
Bilimsel üretim, teknolojiyle içiçeliği nedeniyle belki de hiçbir
zaman günümüzdeki kadar önemli olmamıştı. Büyük olasılıkla
gelecekte bu önem daha da artacak. Dolayısıyla matematik
de şimdikinden bile daha gerekli olacak. Matematikteki
yetersizlik bir ülkenin kalkınma yolunu kapatan dev bir kaya
gibi… Onu oradan çekmek için bir eğitimci ordusunun kayanın
altına girmesi gerekiyor. Matematik eğitimi için emek veren
herkese öncelikle, eline sağlık denilmeli. Sümeyra Güzel’e de ilk
söylenmesi gereken bu.
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Konuya ilişkin en önemli sorunlarımızdan biri,
matematiği gençlerimize yeterince sevdiremiyor
olmamız. Sümeyra Güzel, kitabında eğlenceli bir
üslup kullanmayı ve içerik oluşturmayı hedeflemiş.
Amacına ulaşmak için de hikâye anlatımının geniş
olanaklarından yararlanmış. Ta en başından başlatmış macerayı; matematiğin doğduğu döneme kadar
gitmiş. Sayıların ve işlemlerin, hayatın olağan akışı
içinde yaşantımıza girdiğini vurgulamış.
Bugün, matematiği bir yandan yapay zekâ teknolojisinin ana damarı olarak kullanıyorken diğer yandan
hayatın en basit alanlarında da ondan yararlanmayı
sürdürüyoruz. Sümeyra Güzel, günlük yaşam matematiğini güzel örneklerle okuruna tanıtmış.
Büyük matematikçimiz Cahit Arf, “matematiği
ezberlemeyin, kendiniz yapın ve anlayın,” demişti.
Kitapta da ezberciliğin iyi matematiğe ne kadar
uzak durduğunun vurgulanması takdir edilesi…
Ezbercilikten medet ummamız, matematikte bizi
geriye çeken en önemli nedenlerden biri… Sümeyra
Güzel, matematiğin ezberden nasıl kurtarılacağını
gösteren örneklere de yer vermiş. Bu kapsamda,
minik Gauss’un o meşhur hikâyesini unutmamış. Büyük dehanın, adıyla anılan formülü henüz
ilkokuldayken kendi başına buluşunun hikâyesi…
Hikâye ile birlikte formülün gerisindeki mantığı da
anlatmış Sümeyra Güzel.

bölümün de çok anlaşılır yazıldığı söylenemez.
Bazen gereksiz yere çok fazla tekrar yapılmış. Bunlar verilen matematik bilgisinin pekiştirilmesine
yönelik olanlar değil. Örneğin “Dairenin Alanını
İlk Kez Ninem mi Hesapladı” adlı bölümde anneannenin müthiş mantı yaptığına dair bilgi defalarca
tekrarlanmış.
Bir Matematik Hikâyesi, doğru noktalara temas
eden bir kitap. Yararlılığı su götürmez. Sahadan
insanların, tecrübeleriyle zenginleştirdikleri böylesi
eserler eğitimde hedeflediğimiz noktaya ulaşma
çabamız açısından çok değerli. Sümeyra Güzel büyük olasılıkla yazı macerasına benzer çalışmalarla
devam edecek ve bu güzel eserinin yanına daha da
güzellerini ekleyecektir.

Matematiği, problemlerden bağımsız düşünmek
olanaksız. Kitapta çözülmesi keyif verici sorular da
var. Oyun ile matematiğin birlikteliği de gayet hoş
örneklerle gözler önüne serilmiş. Yaşamın bir oyun
gibi modellenebildiği düşünüldüğünde, matematik
bilenlerin bilmeyenlere karşı elde ettikleri avantaj
da net biçimde ortaya çıkıyor.
Sümeyra Güzel’in vaatlerini gerçekleştiremediği
durumlar da var. Milattan çok önce, Mami adlı
hayali kahramanın zamanı ölçmek için kurduğu bir
düzeneği anlatmış. Matematiğin yaşamdaki pratik
karşılığını göstermesi açısından güzel bir örnek;
ancak bu düzeneğin nasıl kurulduğunu okurun
kitaptaki metinden anlaması hiç de kolay değil. Anlatımın daha açık hâle getirilmesi ya da düzeneği
gösteren bir çizime yer verilmesi iyi olurdu.
“Toplu Taşıma Kullanmanın Algoritması” adlı
bölüm kitaba çok yakışmış. Matematikle yazılımın
iç içeliğini göstermeden olmazdı. Buna karşın bu
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Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı-bilimselliği
Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Zaman, hayatı nasıl
geçirdiğinizin adıdır
Zamansızlar Sirki
Hanzade Servi
Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları
168 sayfa

ÇOCUK KITAPLIGI
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Hepimizin “Keşke zaman dursa,” dediği mutluluk anları vardır.
Ama ya hakikaten zaman dursa, ne yapardık? İşte bu görünüşte
eğlenceli, heyecan dolu kitap bir yanıyla da böylesine derin
bir soru yöneltiyor bize.

Yazan: Karin Karakaşlı

Hayatta en çok konuştuğumuz konuların başında gelir zaman. Bazen geçmek bilmeyen ders
ve iş saatlerinden şikâyet eder bazen de uçup
giden haftasonu ve tatil günlerine hayıflanırız.
Yirmi dört saatin bize yetmediği çokça dillendirdiğimiz bir diğer sıkıntıdır. Zamanın göreceliği edebiyatın da merceğine sıklıkla takılır.
Şimdi de elimizde genç okurları zaman kavramıyla tanıştırırken gülümseterek düşündüren
bir kitap var. Hanzade Servi’nin Zamansızlar
Sirki, macera keyfinden ödün vermeden derin
bir meseleyi gündeme taşıyor.
Kırmızı Kedi Çocuk Yayınlarından çıkan Zamansızlar Sirki’nin baş kahramanı aynı zamanda kitabın anlatıcısı da olan on iki yaşındaki
Neva. İstanbul’da ikisi de yoğun iş hayatında
kaybolmuş anne babası ile birlikte artık benzerlerine çokça alıştığımız “proje çocuklar”dan
biri olarak, etkinlik ve kurslar arası koşuşturan
Neva, ailecek bu tempoya yetişemez oldukları
bir gün anneannesi ve dedesinin yazlığının
bulunduğu Kirazlıkoy’a taşınır. Zamanın alabildiğine yavaş, hayatın da sakin aktığı bu yerde,
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büyük şehir insanları olarak komşuların birbirine
selam verdiği bir düzene alışmaya çalışan aile, bir
restoran açarak dingin hayat akışına teslim olur.
Neva da yakın arkadaş olduğu Olgun’la zaman
geçirmekten mutludur. Oysa asıl macera daha yeni
başlayacaktır…
YA ZAMAN DURURSA?
Neva’nın hayatı, günlerden bir gün kasabanın
gizemli sakini, emekli sihirbaz Jerfi Adasal’ın Olgun’a hediye etmiş olduğu tek tekerlekli bisiklete
binmesiyle değişir. Zaman denen kavramın var
olmadığı Zamansızlar Sirki’ne ışınlanan Neva, bir
yandan Olgun’la birlikte bu tuhaf yerin sırrını çözmeye çalışırken, hiç görmediği teyzesi Göksu ve
kuzeni Ahsen çıkagelir. Ahsen’in babası Alçın Enişte’nin şu ürkütücü Jerfi Adasal’ın kuzeni olmasıysa
işleri daha da karmaşıklaştırır. Mantığa oturmayan
pek çok şey dönüp dolaşıp şu garip Zamansızlar
Sirki’ne bağlanmaktadır ve Neva’nın bu bulmacayı
çözmek için oraya giderek her şeyle ödeşmekten
başka çıkar yolu yoktur.
Bazen bir şeyi anlatmanın en iyi yolu tam aksi olanı
betimleyerek yan yana koymaktır. Hanzade Servi
de bu yolu izleyerek, İstanbul’da deli bir tempoyla
Kirazlıkoy’da sakince akan ama her hâlükârda akan
zamanın karşısına, Zamansızlar Sirki’nin tarihin bir
anında donakalmış zamanını yerleştirmiş. Hepimizin
“Keşke zaman dursa,” dediği mutluluk anları vardır.
Ama ya hakikaten zaman dursa, ne yapardık? İşte bu
görünüşte eğlenceli, heyecan dolu kitap bir yanıyla
da böylesine derin bir soru yöneltiyor bize.
Neva bu soruyu babasına “Peki, benim sonsuza dek
on iki yaşında kalmamı ister miydin?” diye sorduğunda aldığı yanıt, zamanla kurduğumuz o çelişkisinde
mucizevi bağı ortaya seriyor: “Hep on iki yaşında
kalmanı çok isterdim, ama sadece isterdim. Bunu
gerçeğe dönüştürebilecek bir dilek perisi karşıma
çıksa, asla böyle bir dilek dilemezdim. Çünkü sen
de kendi hayatını yaşamalısın.” Zaman bu noktada
hayatı nasıl yaşamayı seçtiğimizin, ömür dediğim
bahşedilmiş hayat hakkını ne için kullandığımızın
tarifine dönüşüyor. Ya da Alçın Enişte’nin tabiriyle:
“Her şey, zıttı ile anlam kazanıyor. İyi, kötünün yanında değerli. Hayat, ölüm gerçeğiyle sıkıca sarılmamız
gereken bir şeye dönüşüyor. Çocukluğumuzun anıları,
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mutlulukları, büyüdüğümüzde bizi daha vefalı insanlara dönüştürmek için yüreğimize yerleşiyor.”
MİZAHLA AÇILAN SIR KAPISI
Zamana dair bu kadar ağır boyutları gençler için
ilgiyle algılanabilir kılmak zorlu bir iş. Yazarın sıcacık ve tempolu mizahı, macera kurgusunu besleyen
temel özelliklerden biri. Öyle ki gizemin çözülmesine engel olan her “gerçek hayat” müdahalesi,
okurun sabırsızlığını arttırıyor ve kitabı elden bırakmak mümkün olmuyor. Bu mizah duygusu aynı
zamanda hikâyenin felsefesinin de zihne ve kalbe
işlemesini sağlayan en büyük etken. Bu yüzden keşke kitabın sonu da yine Neva’nın muzip bakışıyla
gelse ve mesajın altının çizilmesi yerine hayatın
içinde bir anda rastgele bitse, diye içimden geçirmeden edemedim.
1978 doğumlu Hanzade Servi, Anadolu Üniversitesi
İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümünü bitirdikten sonra çeşitli gazete ve dergilerde
çalıştı; televizyon, reklam projelerinde senaristlik
ve metin yazarlığı yaptı. Ödüllü ilk kitabı Ortanca
Balık’tan bu yana çocuklar ve gençler için farklı
yayınevlerinden çıkan birbirinden özgün pek çok
kitaba ve etkinliğe imza atan yazar, özellikle aydınlatılmayı bekleyen sırlar eşliğinde kurguladığı
heyecanlı ve eğlenceli kitaplarıyla dikkat çekiyor.
Tudem Edebiyat Ödülleri’nde, 2008 yılı Gülmece
Öykü Yarışması’nda Yayınevi Özel Ödülü’nü alan,
2014 yılı Korku Öyküleri Yarışması’nda da birinci
olan Servi, Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyat Vakfı İlkgençlik Roman Ödülü’nü de kazanarak farklı türlerdeki başarısını ortaya koydu. Hanzade Servi kitaplarını, ayrım yapmaksızın “her yaştan
ruhlar için” yazdığını söylüyor. O ruhlardan biri
niye siz olmayasınız? Ne de olsa çocuklara kıyasla
biz yetişkinlerin zamanla çok daha büyük bir derdi
var. Zamansızlar Sirki bu yüzden hepimizi ağırlamaya hazır. İyisi mi siz de kendinize hayatın anlamı
adına bu zamanı ayırın. Pişman olmayacaksınız.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Pandemide yaşam...

Yazan: Adalet Çavdar

Eloise Macgregor, her kitabın başında farklı şekillerde virüsün ne olduğunu ve
ondan nasıl korunmamız gerektiğini mutlaka anlatıyor.
Dünya daha önce farklı ölçeklerde salgınları deneyimlemişti ama Aralık 2019’dan bu yana hep beraber
bambaşka bir süreç yaşıyoruz. Mart 2020 itibariyle
Türkiye’ye de sıçrayan salgın, hepimize farklı bir
deneyim yaşatıyor. İnsanlık nereye gidiyor; aşısı,
çaresi ne zaman bulunacak; el yıkamak ne kadar
önemliymiş; kendimizi dezenfekte etmekten ve maske takmaktan ne zaman kurtulacağız... belirsizlikler
silsilesi! Açıkçası ben karamsarım; sanki buradan
çıkış yokmuş gibi geliyor çoğu zaman.
Peki ya çocuklar? Okulların eve taşındığı, sokağa
çıkılamayan, arkadaşlarla görüşülemeyen yani olası
sosyalliklerinin tamamı ellerinden alınan çocuklar,
bütün bu süreçte neler yaşadılar. Yakın arkadaşlarımın pek çoğunun çocuklarıyla ilişkileri biçim değiştirdi. Çekirdek aileler birbirleriyle âdeta yeniden
tanıştı. Evde neler yapılır neler yapılamaz yeniden
ve yeniden öğrenildi. Yine de biz büyüklerin bile
yaşıtlarına ihtiyacı varken, çocukların bu kadar eve
kapanması onlar için nasıl bir şey tam manasıyla
bilebildiğimizi düşünmüyorum.
İş Bankası Kültür Yayınları “Akıllı Virüs Savaşçısı”
adında her kitabın 24 sayfa olduğu, dört kitaplık bir
seriyi yakın zamanda yayınladı. Eloise Macgregor’un

yazdığı, Alix Wood’un resimlediği ve Çağlar Sunay’ın
çevirdiği kitapların alt başlıkları ise şöyle: Çocuklar İçin
Yardımlaşma Kılavuzu, Çocuklar İçin Sakin ve Mutlu
Olma Kılavuzu, Çocuklar İçin Zaman Geçirme Kılavuzu, Çocuklar İçin Sağlıklı Kalma Kılavuzu. Siz de benim
gibi kitapların adını okuyunca, keşke yetişkinler içinde
aynı başlıklarla kitaplar yayınlansa dediniz mi?
Benim için önemli başlıklardan biri Çocuklar İçin Sakin
ve Mutlu Olma Kılavuzu; seriyi okumaya bu kitapla
başladım. Kitap hemen ilk sayfada büyüklerin sıklıkla
saklamaya çalıştığı kaygıdan bahsediyor; “Kaygılanmak
normal bir şeydir. Kötü hissetmek de normaldir. Herkes
zaman zaman öyle hisseder.” diyor. Kendinize bir koza
örün ve içinde yaşayından çok daha anlamlı geliyor
kulağa. Sonrasında ise çocuklara evde neler yaparak
gündelik rutinlerini oluşturabileceklerini anlatıyor;
arkadaşlarıyla online oyun oynamak, gün içerisinde bir
arkadaşla mutlaka telefonda konuşmak, egzersiz yapmak, ev işlerine ellerinden geldiği kadar yardım etmek,
günlük yazmak vb. önerileri listeliyor.
Bir diğer kitap olan Çocuklar İçin Yardımlaşma Kılavuzu ise öncelikle virüs konusunda en iyi yardımın evde
kalmak olduğunu vurguluyor; sonrasında ise çocuklarına ellerini nasıl yıkamaları gerektiğini ayrıntılı bir

Akıllı Virüs Savaşçısı!
Çocuklar İçin Yardımlaşma Kılavuzu • Çocuklar İçin Sakin ve Mutlu Olma Kılavuzu
Çocuklar İçin Zaman Geçirme Kılavuzu • Çocuklar İçin Sağlıklı Kalma Kılavuzu
Eloise Macgregor, Resimleyen: Alix Wood, Türkçeleştiren: Çağlar Sunay, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 24 sayfa

şekilde anlatıyor. İnsanların, sürekli aynı evin içerisinde yaşadığı kişilere karşı daha dikkatli ve özenli olması
gerektiğini vurguluyor. Yardımlaşmanın önce evin içinde başladığını hatırlatıyor ve sonra aynı apartmanda ya
da aynı sokakta yaşayan insanları keyiflendirmek için
küçük şeyler yapılabileceğinden bahsediyor. Sokaktan
geçenlerin görebileceği bir yere mutlu bir resim asmak,
insanlara pencereden selam vermek gibi... Çocuklara,
etrafta yaşayan diğer insanlara yardım edip edemeyeceğini aile bireylerine danışmayı öneriyor. Bizim için
bu dönemde dışarıda çalışan insanlara sıklıkla teşekkür
etmenin öneminden bahsediyor.
Çocuklar İçin Zaman Geçirme Kılavuzu ise evde çocukların yapabilecekleri pek çok şeyi listeliyor. Sanatla
uğraşmak, evde çalışan insanlar olduğunda sessizce
oynanacak oyunlar keşfetmek, düş gücünü kullanmak
ve bunu gündelik bir rutin hâline getirmek, ailecek oynanabilecek oyunları herkesin ortak zamanında oynamak, bitki yetiştirmeyi öğrenmek, evde spor ve egzersiz
yapmak gibi. Bütün bunları listelerken örnek oyunlar,
örnek bitkiler, örnek egzersizler listeliyor yazar. Bu seri
aslında sadece çocuklar için değil hissini, bu kitap daha
da derinleştiriyor.
Ve son kitap ise en önemlisi: Çocuklar İçin Sağlıklı
Kalma Kılavuzu. Eloise Macgregor, her kitabın başında
farklı şekillerde virüsün ne olduğunu ve ondan nasıl
korunmamız gerektiğini mutlaka anlatıyor. Bu kitabın
başında da bunlardan bahsettikten sonra virüsün nasıl
yayıldığını, nasıl hissettirdiğini, belirtilerin neler olduğunu, kendini ve başkalarını virüsten nasıl koruyabileceğini, virüs kapmamak için yapılması gerekenleri ve
her defasında üstüne basa basa anlattığı gibi el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Sarılmanın
ve öpmenin alternatiflerini, özellikle evde temizliğe ne
Kozikoğlu
kadar önemTülin
verilmesi
gerektiğini ve temizliğin nasıl
yapılması
gerektiğini
anlatıyor.
ve Deniz Üçbaşaran’dan
“Akıllı Virüs Savaşçısı” serisi hem anlatımı hem açıklığı
insanlığın
yıllıkçekecek
kültürel
hem resimleri binlerce
ile çocukların ilgisini
ama yetişkinler içinde pek çok şeyi hatırlatacak bir kaynak. Zasimgesi
nazar boncuğunu bir
ten bence çocuk kitapları önce yetişkinler içindir. Neyi
unuttuğumuzu, gözünden
atladığımızı çocukanlatan,
kitaplarını okurken
çocuğun
hatırlarız. Evet bu virüs bizim yaşam deneyimizi oldukneşesi
içinde
saklı
resimli
birOöykü.
ça derinden
ve hızlı
bir şekilde
değiştirdi.
yüzden
pek çok şeyi yeniden hatırladık; sağlıklı kalmanın ne
demek olduğunu, nezaketi, aile olmayı, beraber zaman
geçirmeyi ve zamanın ne kadar hızlı akıp gittiğini.

“Neymiş bu nazar,
şu mavi boncukla
ne ilgisi var?”

Bu kitabın geliri Koruncuk Vakfı’na bağışlanmıştır.
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Uyuyan bir ejderhayı
*
asla gıdıklama
Eliuzunlar Akademisi
Lauren Magaziner
Türkçeleştiren: Yasemin Yener
Bilgi Yayınları, 276 sayfa
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Yazan: Alev Karakartal

Öğretmenlerin acayip adları, yanlış telaffuzları/anlatımları,
tekerleme gibi cümleler, yinelemeler, sesler, hatta Fransız
aksanıyla konuşulan Türkçe, çevirmen Yasemin Yener’i bir
ihtimal zorlamış olsa da işinin altından başarıyla kalktığını
söylemek lazım.

Pek fazla arkadaşı olmayan, sürekli sınıfta çıngar
çıkaran, öğretmenin sandalyesine osuruk torbası koyan,
evde ailesini bezdiren, yaramaz, sinsi, kurnaz ve genel
ahlakı hiçe sayan bir çocuk: George Gilbert Beckett.
Yaptığı eşek şakaları bir başına kalmasına neden olsa
da yaramazlık yapmaktan asla vazgeçmez, çünkü
“yapısı böyle”dir.
Ebeveynleriyle tartışarak hışımla evden çıktığı bir gün,
sokaklarındaki dondurma aracının içinde pusuya yatmış, birbirinden tuhaf iki kişi tarafından “çalınıp” genç
hırsızlar için eğitim veren “Eliuzunlar Aşırma Sanatları
Akademisi” adlı dünyanın en acayip okuluna götürüldüğündeyse birdenbire hayatı değişir.
Akademi de tıpkı kendini kaçıranlar gibi bir tuhaftır:
Yedi tane normal boyutta binayı mideye indirmiş gibi
görünen ve her yerinde göz alıcı kemerler, kaburgalı tonozlar, sivri tepeli çan kuleleri, kemerli payandaları olan
malikâne-okul; içindeki dev şamdanlar, heykeller, orijinal
tablolar, avcı uçakları, T-Rex iskeleti, zırh takımları, mumyalar, astronot kıyafeti, mağara adamı, içi doldurulmuş
nadir hayvanlar ve daha pek çok çalıntı eşyayla tıka basa
doldurulmuş hâliyle, ülkenin kuş uçmaz kervan geçmez
bir yerinde, tek başına, yeni öğrencisini beklemektedir.

Ekim 2020

George, burada kişiliği ve yeteneklerine uygun biçimde hırsızlık eğitimi alırken pek çok dost-suç ortağı edinecek, elbette kendisini rakip gören azılı bir
düşman ve yandaşlarıyla mücadele etmek zorunda
kalacak; aslında hâlinden pek de şikâyetçi değilken
yaptığı ilk “gerçek” hırsızlığın sonuçlarıyla yüzleşmesi, onu en yakın arkadaşıyla birlikte okul tarihinin
en büyük soygununu gerçekleştirerek, özgürlüğe
kaçmasına neden olacaktır.
Amerikan kitap eleştiri dergisi Kirkus Review’de,
Türkçesi Bilgi Yayınlarından çıkan Eliuzunlar
Akademisi hakkında “Magaziner, Hogwards’a (J.K.
Rowling’in Harry Potter serisindeki büyücülük okulu)
benzer, bir başka tuhaf ve komik dünya yaratıyor”
deniliyor. Gerçekten de öyle. Binanın kendisi, büyülü duygusu veren odalar, spagetti tuzakları, her
biri nevi şahsına münhasır öğretmenler, birbirine
alabildiğine düşman, rakip çocuk grupları, “haylazlık
geceleri” tanıdık, fazlasıyla tanıdık.
Sadece Harry Potter da değil, mesela George’un en
büyük rakibi ve düşmanı; oda arkadaşı Milo’nun
oyun odasının anahtarını kaybettiğindeki tepkisini
de bir yerlerden hatırlayanlar çıkacaktır: “Daha önce
anahtarı hiç kaybetmedim dedi, Milo yüksek sesle. O
benim, herkesten daha çok hak ediyorum, özellikle de
yeni çocuklardan”; kıymetlimiss!…
Fantezi edebiyatla işi olmayanlar ise baş düşmanının
kendine zarar vererek, suçu ana karaktere yüklediği, aslında birbirini pek seven iki kahramanın bir
tartışma anında sadece “iyi”, “pekala” kelimelerini
karşılıklı defalarca söyleyerek yollarına gittiği, karakterlerin kıymetli bir eşyayı koruyan lazer ışıklarının
arasından akrobasi hareketleriyle geçtiği ve pek çok
benzeri sahnede kapılacakları aşinalık duygusuyla
-kitaplar değilse de film ve dizilerden- bildik sularda
yüzmenin konforuna rahatlıkla kapılabilir.
Lauren Magaziner, Brooklyn’de yaşayan ve kendi
deyimiyle “tam zamanlı yazan, aynı zamanda gizli
bir uluslararası dedektif olan” bir çocuk kitapları
yazarı. Janr olarak, elimizdeki son kitabı ve daha
önce yazdığı Case Closed: Mystery in the Mansion,
Wizardmatch, Pilfer Academy ve The Only Thing
Than Witches’dan anlaşılacağı üzere fantezi edebiyatı seçmiş. Belli ki yöntem olarak da bu alanda üretim
yapan biri için bariz “aşırı esinlenmeler” içeren, artık
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klasikleşmiş trüklerden oluşan sekanslar eşliğinde,
denenip sınanmışı tercih ederek, kolay ve risksiz
yola girmeyi uygun bulmuş.
Belki tek risk, henüz bu janrı yeni okumaya başlayan
çocuklar için bile bir “başucu kitabı” olmaktan epeyce uzakta olan kitabın, olasılıkla 10 yaş civarı hedef
kitlesinin haberdar olduğu Harry Potter, Yüzüklerin
Efendisi serisi ya da fantezi edebiyatın Le Guin,
Tolkien, Pratchett, King gibi ustalarının metinleri
arasında kendine bir yer bulmasının pek mümkün
görünmeyişi olabilir. Ama bunca kitap yazmış bir
yazar olarak Magaziner’in murat ettiği de böyle bir
şey mi? Emin değilim.
Bunlara rağmen başı sonu belli hikâyesi ve sürükleyici anlatımıyla eğlenceli birkaç saat vaat eden yazarın, hırsızlık ve hırsızlarla ilgili bir kitap yazarken
parmağını çocukların burnuna dayayıp “hırsızlık
kötüdür, hırsızlar fena insanlardır” cümlelerini büyük harflerle ve kabaca kurmayışını ise takdir etmeli.
Son birkaç cümleyi de çeviriye ayırmak hakkaniyet
gereği. Öğretmenlerin acayip adları, yanlış telaffuzları/anlatımları, tekerleme gibi cümleler, yinelemeler,
sesler, hatta Fransız aksanıyla konuşulan Türkçe,
çevirmen Yasemin Yener’i bir ihtimal zorlamış olsa
da işinin altından başarıyla kalktığını söylemek lazım. Özellikle de “dönmeböğğ” ve “üç katlı beş tatlı
akışkan yapışkan çok renkli pek benekli muzlu buzlu
kıtır mıtır dondurma”nın, kitabı okuyan çocukların
epey bir süre aklında ve dilinde kalacağı neredeyse
kesin gibi…
Adnan Binyazar demiş vakti zamanında: “Edebiyat
öğretmez, ama edebiyatın öğrettiğini de hiçbir şey
öğretmez.” Enteresan soyadlı yazarımız, Binyazar’ın
adını bile duymamış olsa da aynı göğün altında
yaşadıkları Le Guin’in sözleri de ona ulaşmamış ihtimal: Duymak istiyorsan sessiz ol!
* Hogwarts Akademisi’nin Latince sloganı: Draco Dormiens Nunquam
Titillandus

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Bir uzay macerası...
Yazan: M. Banu Aksoy

Kitabın güzel yanı gök cisimlerinden her birinin kişileştirilmiş olması. Gezegenler
birkaç cümleyle kendilerinden ve başlıca özelliklerinden söz ediyorlar.

Ben çocukken Güneş Sistemi dokuz gezegenden
oluşurdu. Bu, gezegenlere ilişkin bildiğim az şeyden biriydi. Mesela Satürn’ün halkalı olduğunu
biliyordum bilmesine ama o halkaların gerçekten
dev halkalar olduğunu sanıyordum, buz parçalarından oluştuğunu değil. İsimlerini mitolojik
karakterlerden aldıklarını, her birinin farklı yapısal
özellikleri olduğunu, Dünya’dan büyük uydularının bile olduğunu öğrendiğimde ve Plüton gezegenlikten atılıp “cüce gezegen” ilan edildiğinde
artık çoktan yetişkin olmuştum.
Günümüzde ise gün geçmiyor ki Güneş Sistemine
dair bildiklerimize yeni
bir veri eklenmesin. Uzayın
derinliklerine
gönderilen
araçlardan
dünyaya bilgi
akıyor. Mars’ta
yıllardır robot
araçlar geziniyor. Orada yerin altında göl
tespit edildi
mesela. Jüpiter’in kızılötesi
Bak Şu Gezegene fotoğrafları çeCaryl Hart kiliyor. Daha
Resimleyen: Bethan Woollvin
Türkçeleştiren: Emre Ülgen Dal geçenlerde
Domingo Yayınları, 32 sayfa Venüs atmos-

ferinde fosfin bulunduğu açıklandı. Diyeceğim şu ki
gezegenler gündelik hayatımızın bir parçası oldu.
O nedenle Bak Şu Gezegene gibi kitaplar, çocukların
hayatında daha da anlam kazanıyor. Evinin penceresinden Ay’ı, yıldızları izleyen kahramanımız, gökyüzünde ışıltılı birer puldan farksız olan bu cisimleri
daha yakından tanımak istiyor ve roketine atladığı
gibi uzayda bir yolculuğa çıkıyor. Önce Güneş’i, ardından Güneş Sistemi’ndeki tüm gezegenleri ziyaret
ediyor. Dünya’ya uğramışken Ay’ı selamlamayı, en
son Plüton’a da uğramayı ihmal etmiyor. Kitabın
güzel yanı gök cisimlerinden her birinin kişileştirilmiş olması. Gezegenler birkaç cümleyle kendilerinden ve başlıca özelliklerinden söz ediyorlar. Bunu
melodik bir dille yapmaları okumayı daha da kolay
hâle getiriyor. Kullanılan neon renklerle ortam daha
da cazip hâle getirilmiş. Küçük yaştaki okurların
gökbilimine adım atması için her şey mevcut. Küçük
astronota yol boyu eşlik eden köpek ise belki de Laika’ya bir selam duruşudur, kim bilir?
Kitabın yazarı Caryl Hart resimli kitaplara imza atan
üretken bir yazar. Ülkemizdeki okurlar Hart’ın ismini
“Baybars’ın Maceraları” serisinden hatırlayacaklardır.
Çizer Bethan Woollvin’in resimlediği Bak Şu Gezegene’nin Türkçesi ise Emre Ülgen Dal’a ait.
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Birbirinden güzel altı kitap raflarda!
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İlk aşklar, kırık kalpler
ve yumurtalar

Yazan: Deniz Poyraz

Selin Beni Terk Etti, her yaştan edebiyatseveri metinde tutabilen, keyifli
ve dinamik bir anlatıma sahip. Aynı özeni yarattığı karakterde de görmek
mümkün.
Selin Beni Terk Etti
Fatih Debbağ
Tudem Yayınları, 120 sayfa
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2013, Türkiye’de yaşayan herkes için tuhaf bir seneydi. Hele bahar ayları, içinde
sakladığı büyük değişimi son günlerinde salıverdi sokağa. Caddeleri, meydanları kalabalığa teslim vaziyette, aylarca marşlarla şarkılarla yankılandı büyük
kentler. Kimileyin üzen, hırpalayan fakat çoğu kere şenlikli buluşmalar, gaz ve
toz bulutu altında devam etti o yaz. Kişisel öyküler birbirine eklenip bir nehir
roman oldu; tarihin ummanı, İstanbul’un kalbinden yazılan
satırlarla bir mertebe daha yükseldi. Bu her ne kadar yetişkinlere dair bir mesele olsa bile -kentteki tahribat ve buna
bağlı olarak kabaran öfke ve itiraz da o derece büyüktü kiyaşananlara tanıklık eden başkaları da oldu: Kediler, köpekler, kuşlar ve çocuklar gibi.
Fatih Debbağ’ın 2018 Tudem Edebiyat Ödüllerinde birinciliğe layık görülen romanı Selin Beni Terk Etti, tam da o yıl
yaşanan toplumsal ve kentsel değişimleri atmosferine alıyor.
Kentin kültürel yapısını tahrip eden dönüşüme, İstanbul sokaklarında dolaştırdığı Deniz adında bir çocuğun iç dünyasından baktırıyor okurunu. Deniz’in, kız arkadaşı Selin’le bir
türlü yürümeyen ilişkisi, kaldırıma saçılan yumurtalar, anne
ve babasının boşanma arifesinde oluşu gibi şahsi meseleleri
de bu atmosfere karışıyor. Romanın hemen başında okura
gösterilen bu mikro ve makro düzeydeki açmazlar, ilerleyen
sayfalarda derinleşip birbiri içine geçiyor. Deniz hem kendisini hem ailesini hem de içinde yaşadığı toplumu ilgilendiren bir hikâyeler zincirine doğru adım adım ilerliyor.
Fatih Debbağ kendini, çocukluğundan ve ilk gençlik yıllarından bu yana edebiyatla içli dışlı bir okur olarak tanımlıyor.
Zira yazarın kullandığı dilin akıcılığı, anlatıcı-kahramanın
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kendini ifade ediş biçimindeki tutarlılık, akışın ritmi, sözcük seçimindeki titizlik ve zenginlik, yazarın
okurluğuna verdiği bu emeğin tezahürü olsa gerek.
Selin Beni Terk Etti, her yaştan edebiyatseveri metinde tutabilen, keyifli ve dinamik bir anlatıma
sahip. Aynı özeni yarattığı karakterde de görmek
mümkün. Deniz’in yaşam karşısındaki bitmek
bilmez merakı, heyecanı ve insan ilişkilerindeki
atikliği, kurduğu dostlukların onarıcı yanı, anne ve
babasının eğitimli, entelektüel ve anlayışlı bireyler
oluşu hayatın tuhaf cilveleri karşısında her an yön
değiştirmeye meyilli kırılgan dünyasını ve yaşadığı
çocuksu melankoliyi dengeliyor.
Kurgunun iskeletini Deniz’in günlük rutini oluşturuyor. Yukarıda bahsettiğimiz ilişkiler (aile, dostlar,
kent) çemberinde genişleyip kısalan, kimileyin
kalbin bir odacığına sıkışan manzaralarla beraber
genel olarak klasik bir akış hâkim romanda. Bunca
ilişki elbette duygusal pek çok iniş çıkışa gebe.
Fakat kimi bölümlerde bu duygu-durum değişimi
pek ani oluyor. Misal, Deniz anne veya babasıyla bir
konuyu hararetle tartışırken ya da Selin’le alâkalı
bir meseleye kafasını takmışken birdenbire neşeyle
yemek tarifi anlatmaya başlayabiliyor. Bazı meselelerde öfkesini/sevincini yeterince hissedemiyor,
aklından geçenleri tam manasıyla bilemiyoruz. Belki yazar bu hâli çocukların gelgeç heveslerine, uçarı
düşlerine yormamızı beklemiştir, olabilir. Neticede
tastamam bir ruhsal tutarlılığı yetişkinlerden bile
beklemek mümkün değilken çocuklardan ummak
doğru olmaz elbette. Öte yandan, hikâye ilerledikçe
Emek Sineması’nın yok edilişiyle, tarihi tiyatroların
kapanışıyla ve nihayet Gezi Parkı’ndaki ağaç katliamıyla adım adım yıpratılmak istenen İstanbul’un yiten dokusunu Deniz’in gözünden bu derece nahif ve
göze sokmadan aktarabilmek saygıdeğer bir çaba.
Başta da demiştik ya, 2013 herkes için acayip bir
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seneydi diye. Bu teze evvela Beşiktaş taraftarları
katılacaklardır. O yıl, 1947 yılından bu yana tüm iç
saha maçlarını oynadıkları ve “yuva” belledikleri
İnönü Stadı’nın yıkımına başlanacaktı, hatırlayınız.
“İnönü’deki son maçı seyretmezsem gözüm açık gider,” diyerek işini gücünü bir kenara koyup ta Hollanda’dan, Almanya’dan hatta Amerikalardan uçağa
atlayıp maça gelen taraftarlar vardı semtte. Deniz
ve babası da o gün işte bu tarihi maçtadır. Tribünde
maç saatini beklerken Deniz’in burnuna daha evvel
duymadığı tuhaf bir koku gelir. Art arda yüzlercesi
yakılan kıpkızıl meşalelerden, stadyum dışında
köfte ekmek satan seyyar tezgâhlardan yükselen
kokuyu bile bastıran ağır bir kokudur bu. Ekşi, kesif,
boğucu, göz yaşartıcı. Kent belleğine, toplumun
mimariyle kurduğu duygusal bağlara, senelerin
hatırasına saygısı olmayan bir karanlık ortalığı savaş alanına çevirecektir. Ancak hem Deniz’in hem
tribünde ailesiyle maç seyretmeye gelmiş Deniz
gibi pek çok “yavru kartal”ın hem de Beşiktaş’ı gönül tahtının tepesine koymuş on binlerce taraftarın
âh’ını alanlara, Beşiktaş’ın ünü dünyaya yayılmış
taraftar grubu çArşı’nın da sürprizleri olacaktır
Gezi Parkı’nda.
Selin Beni Terk Etti ilk aşkın acayipliğinin, yeni
dostlar edinme telaşının, saf mutlulukların, farklı olana duyarlılık geliştirebilmenin, görmenin,
işitmenin, sözünü söylemenin ve en çok da fark
etmenin romanı. Bu saydıklarımızı sevinçli bir
oyunsulukla yaparken, “oyuna başkalarını da almanın” romanı. Yazar Fatih Debbağ’ın bundan sonraki
eserlerini merak ediyor olacağız. İyi okumalar…
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik, tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Kitabın böylesi
Yazan: Gökhan Yavuz Demir

Deneyin Böylesi
Jordi Sierra i Fabra
Türkçeleştiren: Simla Gürcan
Uyurgezer Kitap, 137 sayfa
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Biz yetişkinler ilgimizi çekmeyen, merak etmediğimiz bir şeyi
izlemiyor, okumuyor, ona vakit ayırmıyor ve onunla ilgilenmiyorsak,
aynı özgürlüğe çocuklarımızın da hakkı olduğunu kabul etmek
zorundayız.

Güz kâh güneşle kâh sağanak yağmurla kendini iyice
hissettirdiğinden beri, Kocabaş kışa hazırlanıyor. Kışın
soğuk günlerinde kendini sıcak tutması için yağlanması lâzım. O yüzden kargolarla değil de daha çok boğazıyla meşgul oluyor. Kargodan çıkan Jordi Sierra i Fabra’nın Deneyin Böylesi kitabıyla sanırım o yüzden çok
ilgilenmiyor. Aslında önce ben de şaşırıyorum. İçinde
periyodik cetvel, bol miktarda element ve formül içeren
bu kitabı acaba editörüm, orta okuldan sınıf arkadaşım
olan Toprak Işık’a gönderecekti de yanlışlıkla bana mı
gönderdi, diye geçiriyorum. Fakat bunca senede, iyi yazılmış bir kitabı kokusundan tanımakta ustalaştığımdan olsa gerek, hemen kendimi romana kaptırıyorum.
Kitabın ilk hoşluğuyla daha ilk bölümde karşılaşıyorum. Kitabın bölümleri birden başlamıyor. Bölüm
başlıkları için Fabra, sayıları değil de kitabın sonuna
eklediği periyodik tabloyu kullanmayı tercih etmiş. Bu
nedenle ilk bölüm H, yani bir numaralı element olan
hidrojen. Gerçekten hoş olmuş.
Roman Jorge, Petra ve Max’in okulun fen laboratuvarını havaya uçuran bir deney kazasına yol açmalarıyla
başlıyor. Oysa laboratuvar, fen bilgisi öğretmenleri Fernanda Öğretmen’in her şeyidir. Yani bu durum kahramanlarımızın yanına kâr kalmayacaktır. Fernanda Öğretmen onlara öyle bir ders verecektir ki fizik ve kim-

Ekim 2020

yayı ciddiye almanın ne kadar hayati olduğunu
Jorge, Petra ve Max de nihayetinde öğrenecektir.
Bütün romana dinamizmini veren de zaten Fernanda Öğretmen’in bu haylaz öğrencilerine, hayatta fizik ve kimyanın ne kadar önemli olduğunu
öğretmek için tasarladığı kumpastır. Bu öyle bir
deneydir ki Jorge, Petra ve Max zamanla yarışmak zorundadırlar. Zaman aleyhlerine işlemektedir, çünkü bu deneyin sonunda çözmeleri gereken
problemleri çözemezlerse hayatlarını kaybedeceklerdir. En azından onlar öyle sanmaktadırlar.
Fernanda Öğretmen’in kesin talimatıyla bütün
sınıf Cumartesi günü okulda toplanır ve bir takım
renkli sıvıları sırayla içerler. Aslında hangi renk
sıvıyı içtiklerinin bir kıymeti yoktur, çünkü ihale
her hâlükârda bizim üç haylaza kalacaktır. Fernanda Öğretmen bu üçlüye bir zarf bırakmıştır.
Bu zarfta, günün sonuna kadar, içtikleri kırmızı
renkli sıvıdaki zehirin panzehirini bulmaları için
çözmeleri gerekecek olan problemlerin ilki vardır.
Bu deneyde üç kahramanın yardım alabilecekleri
bir başkası da yoktur. Onlar için çok korkutucu
olsa da biz okurlar için okuması çok keyifli olan
fizik, kimya ve matematik bulmacaları, her çözümün arkasından yeni bir zarfta kahramanlarımızı
bekliyordur.
Bir zamanlar kendi çocukluğumda, şimdilerde ise
çocuğu olan yakın çevremde işittiğim şikâyetler
hiç değişmedi: “Ne yapsak kitap okumuyor,” veya
“Ne dersek diyelim ders çalışmıyor.” Çocukken,
buna şimdiki gibi hazır bir cevabım yoktu elbette
ama geçen zaman içinde tecrübeyle böyle bir cevaba ulaştım: Merak!
Eğer bir çocuk okumasını söylediğiniz kitabı
veya çalışmasını istediğiniz dersi merak etmiyorsa, haklı olarak o kitabı okumayacak ve o derse
çalışmayacaktır. Nasıl ki biz yetişkinler ilgimizi
çekmeyen, merak etmediğimiz bir şeyi izlemiyor,
okumuyor, ona vakit ayırmıyor ve onunla ilgilenmiyorsak, aynı özgürlüğe çocuklarımızın da hakkı olduğunu kabul etmek zorundayız.
Aslında her iyi yazar ve iyi öğretmenin bildiği
basit bir gerçek bu. Çocuğun merakını kaşıyacak,
ilgisini çekeceksin ki ona kitabını okutabilesin
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veya dersini dinletebilesin. Jordi Sierra i Fabra,
okurunda bu merak duygusunu uyandırabildiği
için iyi bir yazar. Kahramanı Fernanda Öğretmen,
öğrencilerinin fiziğe ve kimyaya ilgilerini çekebildiği için iyi bir öğretmen. Ve hiç kuşkusuz Deneyin Böylesi, sadece çocukları değil her yaştan
okurlarını, hayli ustalıkla kotarılmış böyle yüksek
bir gerilimin içine atıp merak içinde bıraktığı için
iyi bir roman.
Keşke bütün yazarlarımız Fabra, keşke bütün
öğretmenlerimiz Fernanda Öğretmen ve keşke
yazdığımız bütün kitaplar Deneyin Böylesi gibi
çocuklardaki merak duygusuna saygı duyup, anlatacaklarını veya öğreteceklerini bu merak prensibi doğrultusunda anlatıp öğretebilseler.
Eminim, bir yerlerde bu yazıyı okuyorsa dostum
Toprak Işık, çocukken böyle bir roman okumuş
olsam, benim hayatımın daha değişik şekillenip
şekillenmeyeceğini düşünüyordur. Deneyin Böylesi’ni okuyunca ben de bunu düşündüm. Fizik ve
kimyayla illâ ki fizikçi, kimyacı veya mühendis
olmak için ilişki kurmak zorunda değiliz. Genç
yaşta fizik ve kimya öğrendikten sonra yine sosyolog, edebiyatçı veya felsefeci olabiliriz. Bizim
toplum olarak yanılgımız burada başlıyor. Bir disiplini sonunda illâ ondan hayatımızı kazanmak
için öğrenmek istiyoruz. Oysa insan kendi sahasının dışında kalan alanlarla ilişki kurarak hayatını zenginleştirebilir. Nitekim Jorge, Petra ve
Max de daha sonraki hayatlarında muhtemelen
mühendis veya fen bilgisi öğretmeni olmayacaklar. Ama her ne iş yapıyor olurlarsa olsunlar, o işi
fizik ve kimya biliyor olmanın farklı bakış açısına
sahip olarak yapacaklar. Asıl hedef hayatımızı
zenginleştirmek olmalı.
Kocabaş şu an için hayatını zenginleştirmekten
ziyade daha fazla yağlanmak için yiyecek yeni
şeyler bulmakla meşgul. Bense bir ara Sınavın
Böylesi’ni de okusam diye hesaplar yapmaktayım.
Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Redaksiyonun titizliği

Hayatımızın en güzel yazı
yolda olandır

Yazan: Hazal Baydur

Yaz Gezgini ile Hapşu Teyze
Ömer Açık
Günışığı Kitaplığı, 136 sayfa
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Roza, zorluklarla baş etmeyi öğrenmeye çalışan, maceracı,
neşeli, bazen bilge bazen gündüz düşçüsü bir çocuk.

Çocukluğumun yazları, yaşadığımız küçük kasabadan
batıya doğru her defasında farklı bir rotayı izleyerek
yaptığımız yolculuklarla geçti. Her mağarayı, tepeyi,
ören yerini, müzeyi gezip varış noktamıza ulaşırdık.
Geçtiğimiz şehirlerin tabelalarına vardığımızda, arabayı durdurur tabelayla poz verirdik. Artık hiçbir yaz
tatili bu kadar tatlı ve eğlenceli olmuyor tabii; hatıralarım çok canlı ve hep aklımda. Tıpkı Roza için sonradan “hayatımın en güzel yazıydı,” diyeceği hayatının
onuncu yazı gibi.
Yaz Gezgini ile Hapşu Teyze, çocuk edebiyatının sevilen yazarlarından Ömer Açık’ın son romanı. Kitapta,
anne babasının ayrılma kararının ardından oluşacak
belirsizliklerden dolayı, yaz tatili için karavanda yaşayan gezgin teyzesinin yanına gönderilen Roza’nın
serüvenini okuyoruz. Roza, zorluklarla baş etmeyi
öğrenmeye çalışan, maceracı, neşeli, bazen bilge bazen
gündüz düşçüsü bir çocuk. Hapşu Teyze ise hiçbir
yere kök salmak istemeyen, herhangi bir şeye alışmayı
sevmeyen, ilhamını doğada arayan bir şair/yazar. Bu
iki karakter yolculuğun nasıl geçeceğine dair daha ilk
sayfalarda okura fikir veriyor.
GÜNEYE GİDERKEN
Roza hayatının onuncu yazını daha önce hiç alışık
olmadığı bir şekilde geçiriyor, bir karavanda güneye
doğru seyahat ediyor. Bu seyahati sırasında okuru kıs-

Ekim 2020

kandıracak şeyler geliyor başına, sadece kendisiyle
konuşan küçük deniz kabuğu Bay Fiskos’un ve
teyzesinin arkadaşlığıyla epey öğreniyor, öğretiyor.
Karakterlerimizin maceraları oldukça özgün; gezgin bir şifacıyla tanışıyor, bir filmde figüranlık yapıyor, depremde hasar gören bir köye dayanışmaya
gidiyor, tehlikeye atılıp paraşütle kendini boşluğa
bırakıyor, eğlenceli bir cenaze törenine katılıyorlar.
Her bir maceranın da aslında bir felsefi sorusu, bir
çıktısı var. Her biri, deneyim olarak hayat öğretisi
taşıyor.
UCU AÇIK SORULAR VE TARTIŞAN ÇOCUK
Çocuk kitaplarının, çocuk okura öncelikle edebi
haz ve okuma sevgisi vermesini dilerim. Metnin
içine daldıkları, maceraların sonunu merak ettikleri
bir döngüye girmelerini isterim. Çünkü benim için
okumak çoğunlukla yeni dünyalar keşfetmekle,
yabancısı olduğum hayatlara yaklaşmakla ve daha
önce aklıma gelmeyen soruların kafamda yankılanmasıyla ilintili. Burada da benzer bir şey var,
sorular kitaptan geliyor ama cevaplar okurda. Roza
da tıpkı bizim gibi her birinin üstüne düşünerek
cevaba yaklaşmaya çalışan bir çocuk.
Kitabın sorgulatma çabasına girdiği her şey aslında her yaştan okura hitap ediyor. Roza ve teyzesi
Hapşu, şifacı Lokman ile tanıştıklarında, onun
ölümsüzlük otu aradığını duyunca şaşırıyorlar.
Lokman Usta bu otu bulup onlara verirse ne olur?
Ölümsüzlük nedir, tercih edilen bir şey midir? Ya
da bir keşif yapmak mesela, hayatta her şey zaten
keşfedilmiş görünmüyor mu? Yeni bir şey keşfetmek mümkün mü? Bir ölünün arkasından tutulan
mateme “iyi ki bu dünyada yaşadı” sevinci sığar
mı? Bu soruların yanıtı bir yetişkinde de yok, ancak
tartışarak, düşünerek yaklaşılabilecekler fikirler
var. Roza bazen kendi başına, bazen teyzesiyle, bazen de Bay Fiskos’la ilk kez karşılaştığı durumları
anlamaya çalışıyor.
Roza, yolculuğa çıkmış her kahraman gibi macerasının sonuna geldiğinde artık değişmiş biri olarak
karşımıza çıkıyor. Başına gelen zorluklarla mücadele etmeyi ve keşiflerle dolu bir dünyada önce kendini keşfetmeyi öğrendi bu yolculukta. Hapşu Teyze
ise bir çocukla evlilik, boşanma, alışma, kök salma,
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yas tutma ve ceza gibi konuşulması zor konuları
tartışmaya açıp akılda bazı kapıları aralayıp yoluna
devam etmesi gereken bir rehber gibi yollara geri
döndü.
GERİDE HİKÂYELER BIRAKMAK
Yazar Ömer Açık’ın dili muzip, renkli ve güncel.
Hikâye bir yaz boyu yolda geçtiği için, arada yer
ve zaman ifadesi kullanılmış olsa okur hikâyenin
neresinde olduğunu daha iyi takip edebilirdi. Bölümlere ayrılmış olan roman, okura daha çok aynı
karakterin başından geçen maceralar bütünüymüş
havası veriyor. Karakterlerin gezdikleri, gördükleri
yerleri zeytin ağaçları, longozlar, paraşüte elverişli rüzgârlı tepelerden tahmin etmeye çalışmak
hikâyeler arası kopukluklara sebep oluyor. Yine
de karakterlerin ayağı yere basan gerçekliklerinin
yanından bu detaylar önemsiz görünüyor.
Karakterleri kapağa renkli ve canlı çizimiyle
taşıyan isim Ece Zeber. Özellikle salyangoz biçimli tepesi kütüphane olan karavan çizimi kitabın
atmosferine çok yakışmış. Ancak özellikle betimlenen, kapağa bile giren bu güzel karavanın o alımlı
kitaplığında hangi kitapların olduğunu bilsek ne
şahane olurdu! Çünkü Roza bir kitapkurdu, seyahatinin bir kısmında Yaşar Kemal’in Kuşlar Da
Gitti isimli romanını okuyor. Roza’nın ve Hapşu
Teyze’nin aklındaki başka dünyaların hikâyelerini
bilmek güzel olurdu. En azından biz onların hikâyelerini okumuş olduk. Yoldayken Roza ve Hapşu
Teyze bir cenazeye davet ediliyorlar, bu cenazede
ölen kişinin kızı, babasını bir şenlikle yolcu ediyor.
Gerekçesi ise geride bıraktığımız hikâyelerin en az
yaşamak kadar değerli oluşu. Roza da Hapşu Teyze
de geride hikâyeler bırakan, serüvenlerini soluksuz okutan iki nadide karakter. Hapşu Teyze’nin
mısraları gibi,
“...
Ardında öyküler bırakmadıysan
Yaşamışsın neye yarar.”
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-Tutarlılığı
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Bu masallar, efsunla ağuyu bir
sayanlara göre değil!
Efsunlu Kız Masalları
İtalyan Masalları
İtalo Calvino
Resimleyen: Mariachiara Di Giorgio
Türkçeleştiren: Meryem Mine Çilingiroğlu
Yapı Kredi Yayınları, 96 sayfa
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Sözün ve zamanın içinde yoğrulan masallarda, bugün en
çok tosladığımız bariyer, şiddet ve toplumsal cinsiyet.
Kafaların soğan, salatalık, domates gibi kesildiği, genç
kızların edilgenliklerden gelinlik beğendiği masallara denk
düşen ağulu dikenler de şifalı otlar da var Calvino’nun
mürekkebinde.
Yazan: Adnan Saracoğlu

“Dünyanın en güzel atasözlerini bizim atalarımız söylemiştir!” Bu
söz gerçekten söylendi bu topraklarda. Atasözünden milliyetçilik
biçenlerin, masallara bayrak dikmeleri şaşırtmamalı kimseleri.
Folklorü oynanan şey sanarak geçirdiğimiz onca yılı, bu topraklarda Alangular, Boratavlar, Tanseller, Başgözler, Feyzioğulları
yaşamamış gibi masallara bakıp bakıp kaçanları, binbir gece
masallarını kırpıp çocuk kitabı şirinliğine sokan yayınevlerini, o
kitapları çocuk kitabı diye oturarak okuyup, kalktıkları öfkeyle
sosyal medya da linç ateşini yakan eğitimcileri düşününce, nemize gerek bizim masal diyeceğim neredeyse. Güzelim masallar
tarih içinde kırk delinin kırk kuyuya attığı kırk taş oldu da o kırk
taş buharlaşıp kırk akıllının başına yağmur diye yağdı sanki.
Masallarına mest olduğum Calvino’nun, gene bir yerlerden tanıdık, beş güzel masalına bunca öfkeyle giriş yapmak istemesem de
bu kitabın başına gelebilecek tehlikeyi sezercesine sürüklendim o
kara çerçeveyi çizmeye.
Beş güzel masal, çizmenin dört farklı yöresinden derlenmiş. Floransa, sanatın hamiliğini üstlendiği gibi “yaz bana iki masal usta”
demiş ve öne geçmiş. Masal olur da Sicilya olmaz mı? Diğer Calvino masal derlemelerinde, yeniden anlatmalarında İtalya masa-
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lının arka planındaki Arap-İran-Hint hattını kolayca
seçebiliyorduk. İşte Sicilya, bu güzelim erime potalarının önde gelenlerinden.
Hattala-Puttular masalında, hem Türk masalları içinde derlenen, üç ayrı atta üç ayrı libasta arz-ı endam
eden yiğidin hem de onunla akraba Avrupalı yaman
külkedisinin izleri var. Yazmayı vurgulamak gerekiyor tam burada. Calvino, uzun uzadıya anlatılan ve
sözelliğe uygun şekilde üşenilmeyen tekrar motiflerini, yazılı masalın yazınsallığına uydururken yükünden arınmış, beş dakkada beşiktaşlayıp, ada vapurlarına bindirmiş masal yarenlerini. Engelleri aşarken,
duyarlılığı vurgulayan motifleri bir nefeste, yek avazda çıkarmış: “Maydanoziye, domuz yağını, ekmekleri,
sicimi, süpürgeleri almış ve onları kapıya, köpeklere,
kunduracıya, fırıncı kadına vermiş; hepsi ona teşekkür etmişler,” demiş, böylece Mormor Cadı’dan kurtulan Maydanoziye’yi saçı uzun aklı daha uzun duyarlı
kız tipi diye tescillemiş. Benim gibi masal divaneleri
bunun, tek tek karşılaşmaların anlatıldığı sündükçe
sünen sürümünü okudukları için şaşakalacaklar. Bu
ne hız Calvinocuğum, demirden çarıkları mıknatıslara yapışacasıca diye de şirince ilenecekler.
Sözün ve zamanın içinde yoğrulan masallarda, bugün en çok tosladığımız bariyer, şiddet ve toplumsal
cinsiyet. Kafaların soğan, salatalık, domates gibi
kesildiği, genç kızların edilgenliklerden gelinlik
beğendiği masallara denk düşen ağulu dikenler de
şifalı otlar da var Calvino’nun mürekkebinde. Gene o
güzelim Floransa masalı Maydanoziye’de, annesinin
hatalarını kızına ödetme planları yapan üç perinin
karşısındaki görece çaresiz kalan masalın adaşı kıza
yardım eden Memo, yardımı karşılığı almayı ummayı
öpücüğe bir türlü kavuşamıyor. Kız “Tercih ederim
Perilerin midesine inmeyi / İstemiyorum bir adam tarafından öpülmeyi” leitmotifiyle derdini dile getirip
haddini bildiriyor Memo’ya. Nihayet kadın ve erkeği
uzlaştırırcasına, Memo ciddi niyetini biraz sert ve
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ters dile getirse de evlilikle sonuçlanıyor masal. Üstelik şaşırtıcı biçimde evvelce yardım ettikleri kapıyı,
fırıncı kadını, köpekleri ve kunduracıyı da yanlarına
alıyorlar. Detayların, ikincil karakterlerin, anlatıcının
keyfinin kahyasına göre, tamamen unutulup boşluğa
atıldığı masalların aksine bu masal inceliklerle buluyor yolunu.
Karakterler hep krallardan oluştuğu için bazı yerlerde “bir kral diğer krala bre kral gel krallar gibi...”
etkisiyle afallayıp hangi kraldı bu seri soruşturmasına kalksanız da masallar özellikle masal okurlarının
ya da dinleyicilerinin zihninde hemen her zaman bir
benzeriyle eşleşiyor. Eğik kulesine kalbimin kabardığı Pisa masalı “Güneş’in Kızı”nda, bir yere kapatılsa
da kaderin hükmüne karşı gelemeyenlerin, güneşin
kızı da olsa bakla tarlasında kimsesiz buldukları
kızı oğullarına yakıştıramayanların zihnine şaplak
atılıyor. Hem sihir hem keramet yoluyla prense reva
görülen kadınlar kendi kıskançlık travmalarıyla başbaşa bırakılıyor. Elini tavada kızartan, kendini fırına
atan, kulağını dantel öreceğim diye kesen kadınların
sonu hâliyle pek iyi olmuyor.
Diğer Floransa masalı “Elma Kız”da elma ağacına
öykünüp elma doğuran kraliçenin kızının, Abruzzi
masalı “Üç Narın Aşkı”ndaysa narın içinden çıkan
kızın ve onu yok etmeye kalkan çirkin Saracina’nın
mücadelesi anlatılıyor. Beyaz tenli güzel kız ile çirkin
Saracina’yı (huyu da çirkin) karıştıran ahmak prensi
okurlara havale ediyorum. Ahmaklığının nişanesi
beyitler ise güldürüyor.
Masalları resimleyip canlarına can katan Mariachiara
Di Giorgio’nun ustalığına söz söylemek, anlatılan
şeyi bir de görünür kılmasına dudak kıvırmak mümkün değil. Eli masal, fırçası masal, gönlü masal olsun.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
İçerik
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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AAAAaaaAAAAaaAAAAAHhHH...

Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

Guilherme Karsten, bize, gerçek anlamda kolaj/
fotomontaj teknikleri kullanarak, çocukları nasıl
da içine çeken rengârenk bir kitap sunulabileceğini
gösteriyor.

Aaaah!
Guilherme Karsten
Türkçeleştiren: Esin Pervane
Nesin Yayınları, 44 sayfa

Ne bir cümle ne de bir kelime. Sadece sesin üzerine kurulmuş bir hikâye. Üstelik öyle bir ses ki bu, dev dalgalar yaratıp
uyuyan volkanları uyandırıyor. Dünyadaki her şeyi, ondan bir
dakika öncesi ve sonrası olarak değiştiriyor. İnsanların ilk kanaati, böylesine güçlü bir gürültünün uzaydan gelmiş olacağı
ama hemen ardından sesin uzayın derinliklerinden değil yanı
başımızdan, dünyadan yankılandığı fark ediliyor. Peki, bu gürültü sahiden nereden geliyor? Cevabın ne olduğu şimdilik bir
sır ama şu küçük ipucu da mutlaka verilmeli: sesin kökeni ebe-

veynlere kafa sallatırken çocukları da muzipçe
gülümsetecek...
Brezilyalı sanatçı Guilherme Karsten’in Nesin Yayınlarından çıkan bu eserinde, belki de üstünde
en çok durulması gereken konu kitaptaki illüstrasyonlar. Aslında son yıllarda çocuk kitaplarında
kullanılan illüstrasyon tekniklerinin giderek çeşitlendiği bariz bir gerçek. Özellikle de çağın olanaklarına uygun şekilde dijital ortamda üretilmiş
desen ve kolajlar yaygınlaşmış durumda. Ancak
çocuk kitaplarında karşılaştığımız kolajlarda, dijital ya da geleneksel yöntemlerle üretilmiş olsun
olmasın sanatçının kendi çizdiği imajların bir
araya getirilmesine alışkınız. Özellikle de karakterler hazır imaj olarak alınıp kullanılmıyor. Hâl
böyle olunca da kolaj ya da fotomontajın temelinde yatan, faklı belleklere sahip imajların başka
bir düzlemde bir araya gelişini mümkün kılıp katmanlı anlatılar yaratan kısım eksik kalıyor. Kolaj,
salt bir biçimsel bir tekniğe sıkıştırılıyor. Oysa
Guilherme Karsten, bize, gerçek anlamda kolaj/
fotomontaj teknikleri kullanarak, çocukları nasıl
da içine çeken rengârenk bir kitap sunulabileceğini gösteriyor.
Kitabın kapağındaysa eser adı yerine sadece “A”
harfleri kullanılmış. Bize sesi anlatan bir eserin
kapağında, sesi olduğu biçimiyle kullanmanın
aslında bir tarafıyla hoşuma giden bir seçim olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan eserin adı
kitabın sırtında “AAAAaaaAAAAaaAAAAAHhHH...” olarak geçiyor, iç kapaktaysa bu isme değil
sadece eserin orijinal ilk basımında “Aaaah!”
adının kullanıldığı bilgisine rastlıyoruz, kitabın
sonunda yer alan yazar künyesindeyse eserin
“Aaahhh!” olarak geçtiğini görüyoruz. Kafa karışıklığı yaratmamak adına en azından iç kapakta
eser ismi, yayınevinin sitesinde geçtiği şekliyle
belirtilmiş olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi
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Başı sonu olmayan, oku oku bitmeyen
ayrıntılar ve postacı bir fare
Bir kaplumbağa neden paten kaymak ister? Bir timsah niçin ıslak ayak sever?
Keçinin kar kaplı dağın tepesinde ne işi var?
Yazan: Suzan Geridönmez

Okul öncesi çocuğa hitap eden türlü türlü resimli
kitap var. Çoğu bir hikâye anlatır ve resimler de
bu hikâyeyi en az metin kadar destekleyip besler.
Hatta hiç metin içermeyen sessiz kitaplarda, illüstrasyonlar hikâyeyi tek başına omuzlar.
Redhouse Kidz’ten çıkmış, Marianne Dubuc’un
resimleyip yazdığı Postacı Fare’nin Bir Günü ve
Postacı Fare Tatilde kitaplarını ise belli bir sınıfa
dâhil etmek zor. Çünkü iki eseri de ister metin
ister resim isterse de hem metin hem resim üzerinden okuyalım, ön planda olan hikâye değil.
Evet, bir hikâye var ve başkahramanı da postacılık
yapan bir fare. Ama hafta içi, hatta tatile çıkarken
bile posta dağıtmayı ihmal etmeyen bu çalışkan
farenin üstlendiği rol, mektup ve paketleri sahiplerine ulaştırırken küçük okuru da her biri çift
sayfaya yayılan rengârenk, bin bir ayrıntıyla bezeli
sahnelere taşımakla sınırlı büyük ölçüde.

Onca ayrıntıda saklanan sürprizler küçük okuru
âdeta incelemeye ve keşfetmeye kışkırtıyor. O kadar
ki hikâyeyi, çocuğa baştan sona tek solukta okumak
olanaksız. Belli ki yaratıcısının amacı da bu değil.
Dubuc bu kitapları, postacı farenin uğradığı hayvanların ev ve yaşam ortamlarında uzun uzun oyalanmadan yeni bir sayfaya geçmek üzere tasarlamamış.
Patenli kaplumbağa, balkonunda dağ havası soluyan
keçi, evinin her katında ayakları suda gezmek için
özel bir yağmur borusu düzeneği kurmuş timsah,
püskürttüğü ateşte şiş kebap pişiren ejderha ve hepsi de absürtlüğe varacak denli esprili hayvanların
hiçbiri çocuğun dikkatinden kaçmıyor. Bir kaplumbağa neden paten kaymak ister, bir timsah niçin
ıslak ayak sever, keçinin kar kaplı dağın tepesinde ne
işi var? Birçok hayvan hakkında nice soru uyandırıp
yerine göre ilginç, yerine göre derin ya da bilgi yönünden zengin sohbetlerin kapısını aralayan bu kitaplar igludan mağaraya çeşitli barınma biçimlerini,
cangıldan çöle farklı coğrafyaları, gemiden balona
türlü türlü taşıtı biraz bile didaktizme düşmeden
küçük çocuğa tanıtmak konusunda da çok başarılı.
Tabii kimi okurun ilgisini evdeki saatler ya da ilginç
düzenekler de çekecek, kimisi istiflenen yiyecekleri
merak edecek. Benimse gözüm onca güzellik içinde
ayının evindeki neşeli sirk posterine takıldı. Alın
size, çevirisi, redaksiyonu ve baskısıyla da özen yansıtan bu kitaplardan hareketle çocuğunuzla tartışacak bir konu daha: Hayvan hakları!
Çizimlerin ifade gücü

Postacı Fare’nin Bir Günü • Postacı Fare Tatilde
Marianne Dubuc
Türkçeleştiren: Ece Nahum
Redhouse Kidz Yayınları, 28 sayfa

Kurgunun özgünlüğü
Çeviri
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Mustafa
Kemal Yılmaz

İÇİN YAZDI!
Mustafa Kemal Yılmaz’ın kaleme
aldığı Pelin’in Dili Masaya Nasıl
Yapıştı, haylazlığı yüzünden başını
derde sokan, ama pratik zekâsı
sayesinde karşılaştığı sorunun
üstesinden hızlıca gelmeyi
başaran azimli bir çocuğun,
komik öyküsünü anlatıyor.

Okumaya isteksiz ve disleksik
çocukları edebiyatın keyifli
dünyasına yaklaştıran
Sen de Oku koleksiyonu
yeni eserlerle zenginleşiyor.
KOLEKSİYONUN
ÖZELLİKLERİ
• Sade ve anlaşılır dil
• Cazip, ilgi çekici, eğlenceli öyküler
• Disleksi dostu yazı tipi
• Renklendirilmiş sayfalar
• Harfler, satırlar ve paragraflar
arası bırakılan ferah boşluklar
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“Ben yaptım!”

Yazan: Sanem Erdem

Kitap, yalan ile gerçek arasında kalan bir
çocuğun içindeki vicdan muhasebesini, sade
ve açık bir dille gözler önüne sererken, ders
vermekten ya da yargılamaktan uzak duruyor.

Ali’ye Göre Gerçek
Tim Hopgood
Resimleyen: David Tazzyman
Türkçeleştiren: Hülya Şat
Altın Kitaplar, 32 sayfa

Ali bir kabahat işlemiş; izin almadan ağabeyinin
bisikletini kullanmış. Üstüne üstlük bisikleti annesinin
arabasına çarpmış. Bisiklet yamulmuş, annesinin
arabası çizilmiş ama Ali iyi; yani dışarıdan bakınca
öyle görünüyor. Oysa içinde bir çatışma yaşanıyor.
İngiliz yazar ve illlüstratör Tim Hopgood’un yazıp
David Tazzyman’ın resimlediği Ali’ye Göre Gerçek,
böyle başlıyor. Ali bir tarafta, “Gerçek” de karşısında;

endişeli gözlerle birbirlerine bakıyorlar. Ali,
Gerçek ile yüzleşmekten korkuyor belli ki...
Gerçek ise muhtemelen Ali’nin ona çektireceği
eziyetten korkmakta.
Yanlış bir şey yaptığının farkında olan Ali,
annesinin tepkisinden korkuyor. Önce gerçeği
çarpıtmayı deniyor; ona ne olduğunu soran
arkadaşına bir masal prensesinin gelip bisikleti
aldığını söylüyor. Arkadaşı ise annesinin
sinirleneceğini söylüyor ona; bu Ali’nin işine
gelmiyor tabii. Üstelik Gerçek hâlâ yanında,
aynı şekilde duruyor. Sonra Gerçek’i esnetmeye
çalışıyor. Bu da işe yaramayınca gerçeği
gizlemeyi, üstünü örtmeyi, saklamayı, görmezden
gelmeyi deniyor. Ali’nin çabaları karşısında
arkadaşları ne tepki verirse versin, Gerçek
bana mısın demeden tüm varlığıyla Ali’yi gölge
gibi izlemeye devam ediyor. Annesinin ona
seslenmesiyle korktuğu an gelip çattığı zaman,
bu kez Gerçek’in gözlerinin içine bakmayı
deniyor Ali, sonra da...
Ali’ye Göre Gerçek’in, yalan söylemenin
psikolojisi üzerine eğildiği söylenebilir. Ali,
hatasının farkında olduğu ve annesinin ona
kızmasından korktuğu için kendini kötü
hissederek, bundan kurtulmanın yollarını
arıyor. Kitap, yalan ile gerçek arasında kalan bir
çocuğun içindeki vicdan muhasebesini, sade
ve açık bir dille gözler önüne sererken, ders
vermekten ya da yargılamaktan uzak duruyor. Bu
tercih, okuru Ali’ye empati ile yaklaşıp kendini
onunla özdeşleştirmeye davet ediyor. Dolaysız,
kısacık cümlelerle anlatılan hikâyeye eşlik
eden komik ve basit çizimler de henüz okuma
yazma öğrenmemiş çocukların yalan-gerçek
kavramlarını kolayca anlamalarına yardımcı
olacaktır.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Okuma
Yazma
Seti

Okuma yazma öğrenmek
hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!
Okula yeni başlayan çocuklar için
harfler ve seslerle tanışmak yepyeni bir
deneyim!
Öğrenmeyi kolaylaştıran, düşündürücü
etkinliklerin ve her ses grubuna özel
olarak hazırlanmış oyunların, kartların,
posterlerin, ses öykü kartlarının ve yaz-sil
etkinlik kâğıtlarının bulunduğu
Okuma Yazma Seti
ebeveynler ve öğretmenler için
eşsiz bir kaynak!

Ölümsüz Bir Serüven: Mitoloji
Mitoloji yaratır, yok eder, çatışır; aşk, nefret, ihanet, aradığınız tüm entrikalara
sahiptir ve dahası Croft’un söylediği gibi sizi üç boyutun sıkışıklığından kurtarır.
Mitolojiye daldığınızda uzayda süzülüyormuş gibi bir özgürlüğe kavuşursunuz...
Yazan: Olcay Mağden Ünal

Bugün izlediğimiz birçok filmi, ayakta alkışladığımız tiyatro eserlerini, soluk soluğa okuduğumuz kitapları; kısaca sanatın çoğu dalını mitolojiye borçluyuz desek,
çok da abartmış sayılmayız. Joseph Campbell’ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu
kitabında detaylarıyla incelediği gibi aslında gözümüze, kulağımıza ve kalbimize
işleyen bütün hikâyelerin izlediği yol üç aşağı beş yukarı aynı ve bu yola ışık tutan
da aslında mitolojinin kendisi.

İşte Bunlar Hep Mitoloji
Malcolm Croft
Türkçeleştiren: Selen Ak
Domingo Yayınları, 112 sayfa
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Azra Erhat’ın “buram buram Anadolu kokan Homerosu” yanı başımızdayken mitolojiyle aramızdaki mesafeyi anlamak mümkün, ancak anlayış göstermek mümkün
değil. Oysa mitoloji olmasaydı Asgard’la yedi yaşında ya var ya yokken tanışan
Neil Gaiman’ı tanıyabilir miydik? Amerikan Tanrıları’nın muhteşem kurgusunu
ağzımız hayretle açık okuyabilir miydik? Mordor’u avcumuzun içi gibi bilebilir
miydik? Hogwarts’a giden trenin kaçıncı perondan kalktığını söyleyebilir miydik?
Ülkemizde hâlâ mitolojinin öğretimi alanında çok büyük bir eksiklik var. Yine de
işler eskisine göre biraz daha umut vadediyor. En azından hevesi olan kişiler daha
fazla kaynağa ulaşabiliyor. Ancak bunun hevesten öteye geçmesi lazım, mitolojinin
okul sıralarına sızması, küçük kulaklara fısıldanması gerek. Özellikle edebiyatımızın nitelik kazanması için bu şart, hayal gücümüzün beslenmesi, kurgu ve karakter
zenginliği için şart. Diğerleri bir yana bir İskandinav mitolojisi hayranı olarak
şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, küçük yaşta Loki’yle, devlerle, Ragnarök ile ya da demirci cücelerle tanışmış olsaydım bugün bambaşka bir bakış açısına sahip olurdum.
Malcolm Croft imzası taşıyan İşte Bunlar Hep Mitoloji bu
açığı kapatmak için birebir bir kılavuz niteliğinde. Hemen
başlangıcındaki karşılama yazısıyla meramını gayet iyi
anlatıyor: “Dünyanın akıllara durgunluk veren mitolojilerini
anlamak ve mitolojinin gerçekte ne olduğunu öğrenmek
için geçmişe bir yolculuk yapıp insanlık tarihinin başlangıcına gitmeniz gerekir. Ama bu kadarı yetmez. Dünyanın
yok oluşunu görmek için geleceğe de gitmeniz gerekir.
Ama o bile yetmez. Aynı zamanda başka boyutlara, başka
âlemlere gitmeniz ve kendi hayal gücünüzü derinliklerinde

bir yolculuğa çıkmanız gerekir.” Çünkü mitoloji tam
olarak budur. Yaratır, yok eder, çatışır; aşk, nefret,
ihanet, aradığınız tüm entrikalara sahiptir ve dahası
Croft’un söylediği gibi sizi üç boyutun sıkışıklığından kurtarır. Mitolojiye daldığınızda uzayda süzülüyormuş gibi bir özgürlüğe kavuşursunuz.
Kitap, dünyanın farklı bölgelerindeki yaratılış hikâyelerinden mitlerdeki temel olay örgüsüne (ki burayı
iyi okuyun, neden kendi mitinizi yazmayasınız), gelmiş geçmiş en heyecanlı mücadele desek herkesin
hak vereceği Titanların savaşından çeşit çeşit mitolojik canavara, melezlere, büyüye, devlere, yaşayan
ölülere, acımasızlıkları güzelliklerinin önüne geçen
tanrıçalara, cennete, cehenneme ve kıyamete, mitolojiye dair pek çok detayı kısa kısa bilgiler ışığında
okurla buluşturuyor. Bu bağlamda heyecan verici ve
ufuk açıcı bir karşılaştırmalı mitolojiye giriş kitabı
niteliğinde. Ebeveyn ile çocuğu aynı oranda etkileyip
aynı ölçüde eğlendirecek türden bir eser. Bunu da
içeriğinin yanı sıra keyifli çizimleri, renkli tasarımı
ile genel akışı besleyen alıntıları, etimolojik açıklamaları, okuru düşünmeye ve hayal gücünün sınırlarını genişletmeye zorlayan soruları sayesinde başarıyor. Böylece iki jenerasyon arasında uzun soluklu bir
araştırma serüveninin de kapısını aralıyor. O kapıdan
geçip mitolojinin engin sularına açılmak da elbette
okura kalıyor. Orada keşfedilecek uçsuz bucaksız
bir dünya var. En sonunda herkes kendine bir favori
belirleyecek ve elbette bu, Gaiman’ın dediği gibi olacak: “Favori yemek tarzına sahip olmak kadar zordur
favori mitlere sahip olmak; bazı geceler Tayland yemeği, bazı geceler suşi, diğer geceler de büyümenize
eşlik eden sadece ev yemeklerini istersiniz.”
Selen Ak’ın çevirisiyle okurlarıyla buluşan İşte Bunlar Hep Mitoloji sayesinde çocuklarımız mitolojiye
artık bir adım daha yaklaşıyor; Malcolm Croft belki
de içlerinden birinin kalbine dokunacak, belki de
unutulmuş bir mit gerçek olacak. Sonuçta kitabın
kapağında da dendiği gibi: “Dikkat! Fantastik Bilgiler İçerir!” Bu vesileyle, İyi Kitap’ın 30 Eylül Dünya
Çeviri Günü’nün hemen ertesinde çıkacak ekim sayısında, çevirmenlerimizi de anmış olalım ve unutmayalım: Onlar çevirmezse, Dünya dönmez!

“Neymiş bu nazar,
şu mavi boncukla
ne ilgisi var?”

Tülin Kozikoğlu
ve Deniz Üçbaşaran’dan
insanlığın binlerce yıllık kültürel
simgesi nazar boncuğunu bir
çocuğun gözünden anlatan,
neşesi içinde saklı resimli bir öykü.

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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Her sabah

dünyanın

ilk günü

Isabel Minhos Martins’in Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanan son kitabı
Ben Dünyaya Geldiğimde, bir bebeğin dünyayı keşfediş ve kavrayış yolculuğunu
anlatırken hepimizde bir an durup her şeyi yeniden tanıma ve keşfetme hevesi
uyandırıyor.
Yazan: E. Nida Dinçtürk

Gündelik hayatın koşuşturmacasında pek durup
düşünmeye fırsatımız olmuyor ancak hepimizin güne ve hatta hayata devam edebilmek için
gündelik motivasyonlardan fazlasına ihtiyacı var.
Adına kabaca “insanca yaşamak” diyebileceğimiz
bu ihtiyacın temelinde gerçekten dünyadaki varlığımızı anımsayarak ve kavrayarak yaşamak var.
Her şey sıradanlaşır ve yüzeyselleşirken bizim
bugünkü kavrayışımızla tüm tatları, dokuları ve
hisleri yeniden keşfetmeye, onlarla ilk kez karşılaşıyormuşuz
gibi şaşırmaya
ihtiyacımız
var. Bize insan
olduğumuzu,
hayattaki varlığımızı, dünyadaki yerimizi en
çok anımsatan
şey bu şaşkınlık
duygusu olabilir. Dünyadaki
her gününüzü
hayatın son
Ben Dünyaya Geldiğimde günü kadar ilk
Isabel Minhos Martins günü gibi yaResimleyen: Madalena Matoso
Türkçeleştiren: Sevcan Şahin şamaya çalıştıKoç Üniversitesi Yayınları, 28 sayfa ğınızı düşünün
Isabel Minhós Martins
Madalena Matoso

bir an. Bu sıfırdan bakış için işimizi kolaylaştıracak
empati ise muhtemelen dünyaya henüz gelmiş birisi
sayesinde mümkün olabilir. Şimdi, bunun için bir
uzaylı bekleyip ortalığı birbirine katmaktansa gözlerimizi bir bebeğe çevirebiliriz.
Isabel Minhos Martins’in Sevcan Şahin çevirisi ile
Koç Üniversitesi Yayınlarından çıkan kitabı Ben
Dünyaya Geldiğimde, bir bebeğin dünyayı keşfediş
ve kavrayış yolculuğunu en yalın hâliyle anlatarak
tam da ihtiyacımız olan bu sıfırdan bakışı sağlıyor.
“Bunda anlatılacak ne var?” diye düşünebileceğiniz
kadar basit görünen bu yolculuk, her birimiz için
yeni bir keşif turu. Özellikle de en çok hızlı yaşayıp
hızlı tüketmenin bizi beklenmedik bir doyumsuzlukla karşılaştırdığı bugünlerde, basit yaşamak, basit
düşünmek ve bazen basite indirgemek gerektiğini
anımsatan zihin açıcı bir fırsat.
Martins’in Madalena Matoso’nun resimleriyle desteklenen cümleleri, hayata ve dünyaya dair son derece felsefi, bir o kadar şiirsel bir yaklaşım sunuyor.
Yetişkin okurlar için biraz yavaşlamaya ve duraksamaya dair bir ilham vaat eden kitap, hitap ettiği yaş
kitlesine ise keşfedeceği her şeyi biraz daha kanıksayarak tanıyabilme bilinci aşılamaya aday.
Çizimlerin ifade gücü
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Grafik tasarım
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Bin ağaç düşlüyorum
ve bin daha
Kısacık metniyle anlatacağını anlatan kitap,
hiç söz olmasa bile bunu başarabilirdi.
Zira görsel dil boşluk bırakmıyor.

Bu satırları yazarken dalları balkonuma uzanan
çama minnetle bakıyorum ve bir yandan
düşünüyorum: Doğanın kendi hâlindeliğinin
yarattığı o şüphe götürmez varoluş, benim gibi
betonların içinde büyümüş, durmadan ormanı
hayal etmiş başkalarını da dehşete düşürüyor ve
çaresiz hissettiriyor mu? Tekrar tekrar okuduğum
Bin Ağaç’ın kahramanı Frankie, hayal etmenin
gücünü ve sözünü ettiğim çaresizlikle/yoklukla
baş edilebileceğini duyumsatsa bile hüznü daha
çok hissettiriyor
bana. Hepsi bir
yana, betonların
arasındaki bir
çocuğun ormana
duyduğu özlemin
ilk elde hüznü
hissettirmesinde
pek de tuhaf bir
yan olmasa gerek…

Bin Ağaç
Kyle Hughes-Odgers
Türkçeleştiren: Aylin Kürkçü
A7 Kitap, 36 sayfa

Frankie’nin
hayallerini, şehrin
tam göbeğinde,
bin ağaç süslüyor.
Kendini onların
arasında,
üzerinde, altında,
içinde, etrafında
düşlüyor. O

Yazan: Burcu Yılmaz

bunları düşlerken kitabın başındaki, minik ve
güçsüz görünen ağaç dalı da büyüyor; belki de
Frankie büyütüyor onu. Metnin kısalığı ve sulu
boya çizimlerdeki ayrıntılar bize ipuçları veriyor.
Figürlerin basitliğinin, sadeliğinin de kitaba
zenginlik kattığını söylemeliyim. Öte yandan
bu kısa metnin neredeyse tek tek sözcüklerle
ilerlemesi, okumayı yeni sökmüş çocukların hem
kitabın ilk okuru olmasını hem de metin-resim
arasındaki ilişkiyi kurmasını kolaylaştırıyor. Bunda
grafik tasarımın rolü de var. Yazılı dille görsel dili
birbiriyle doğrudan ilişki içinde kullanmak okumayı
zenginleştirmesi / kolaylaştırması açısından da
önemli sayılabilir.
Bin Ağaç, ilham kaynağı doğa, yapılı çevre olan ve
kendini “yüzde yüz minimalist” olarak tanımlayan
genç ve çok yönlü bir sanatçının, Kyle HughesOdgers’ın elinden çıkma. Kısacık metniyle
anlatacağını anlatan kitap, hiç söz olmasa bile bunu
başarabilirdi. Zira görsel dil boşluk bırakmıyor.
Kitaptaki renkler doğadaki renk dengesiyle uyumlu.
Dört mevsimi bir arada görüyoruz sanki ağaçların
yapraklarında. Renk teorisiyle ilgilenen, doğadaki
renk dengesinin tam kararında olduğunu düşünen
ve yorumlara açık işleri seven sanatçı, tüm bunların
hakkını veren bir kitap çıkarmış ortaya.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım

Bay Yarım Bıyık ve
tüm hayvanlar...

Yazan: Gökçe Gökçeer

Kitaplarını hayranlıkla takip ettiğimiz Rodari’nin doğumunun 100. yılına özel
basılan Bay Yarım Bıyık, yazarın dahiyane mizah anlayışını ve ince zekâsını
bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bay Yarım Bıyık
Gianni Rodari
Resimleyen: Anna Loura Cantone
Türkçeleştiren: Eren Cendey
Büyülü Fener Yayınları, 40 sayfa
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Gianni Rodari’nin en az bir kitabına mutlaka denk gelmiş veya pek çok kitabının
hayranı olmuş olabilirsiniz. En önemli İtalyan çocuk kitabı yazarı kabul edilen Rodari, dünya çocuklarının en sevdiği isimlerden biri; eserleri birçok dile çevrildi ve
Türkiye’de farklı yayınevlerinden öykü ve romanları yayımlandı. Rodari’nin kitaplarında en çok dikkat çeken ya da öne çıkan -ve bana göre bir yazarı diğerlerinden çok
öteye taşıyan özelliklerden- ince mizah anlayışı ve keskin zekâsı. Farklı yaş grupları
için yazsa da bu özelliğiyle her zaman karşımıza çıkan Rodari, çağdaş meseleleri ele
alıyor. Yazılarımda genellikle yazarla ilgili bilgileri sona saklarım. Ama konu Rodari
olunca, yazar belki de yapıtlarının bile önüne geçti. Öyle kıymetli biri ki, hem öğretmenlik hem gazetecilik geçmişi hem de faşizme karşı verdiği ciddi mücadeleyle, çok
iyi bir yazar olmanın yanı sıra bir aydın olarak da pırıl
pırıl parlıyor. Çocuklar için yapılan üretim, böyle değerli
kimliklerin varlığıyla daha da anlam ve önem kazanıyor.
Yazarın birbirinden güzel kitaplarının yer aldığı kitaplığıma yeniden göz attım bu yazı sayesinde. Ne mutlu!
KARMAŞA, EĞLENCE, KAHKAHA
Büyülü Fener tarafından Rodari’nin doğumunun 100.
yılına özel olarak basılan Bay Yarım Bıyık, içinde çok
eğlenceli sekiz öykünün yer aldığı şahane bir kitap. Hayvanların dünyasına ‘’şamata’’lı bir bakışla yaklaşan kitabın en sevdiğim öyküsü, Türkçe baskıya da adını veren
kahramanın da yer aldığı Gri Fare, Dik Kuyruk, Yarım
Bıyık. Türkçe baskı diyorum, çünkü aslında orijinal adı
Animali senza zoo; yani “Hayvanat Bahçesi Olmayan
Hayvanlar”. Hayvanları hınzır, oyuncu ve oldukça komik
hayal eden Rodari, satır aralarında yaşamın incelikleriyle
sahip olduğumuz tuhaf özelliklerle ilgili de göndermelerde bulunuyor. Çok beğendiğim Arap ve Deve öyküsünde ise bir devenin ‘’sahibi’’ olan tüccarla ilişkisini
anlatan yazar, insanın hükmetme hastalığının altını çi-
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ziyor. Ancak satır arasında aslında devenin sahibine
kendini adadığı, neredeyse sadece ona hizmet etmek
için varolduğunu kabul edişi de gözden kaçmıyor.
HAYVANLAR SİRKTE GERÇEKTEN
EĞLENİYOR MU?
Kitabın ilk öyküsü Cambaz Filler, okuduğum kitaplarda hayvan esaretiyle ilgili detay gibi görünen ama
çok önemli bulduğum noktaları cımbızla bulup çeken benim gibi bir okur için can sıkıcı bir başlangıç
oldu diyebilirim. Üstelik sadece bir okur olarak da
değil, aynı zamanda bir yazar, bir editör olarak da
bu hassasiyete sahibim. Bir sirkte çalışan beş fil ile
bir kedinin eğlenceli dakikalarını anlatan öyküde,
sirk ortamı son derece keyifli resmedilmişti. Metinle
uyum içinde âdeta kımıl kımıl öne çıkan eğlenceli
çizimler Anna Loura Cantone’ye ait. 1980 yılında
yayımlanan ve aslında hangi yılda yazıldığını tam
olarak bilmediğim bu öyküyü ve tüm kitabı, elbette
yazıldığı döneme göre değerlendirmekten uzaklaşmayacağım. Hele söz konusu Rodari gibi büyük bir
yazar ise haddimi aşmam söz konusu değil. Aslında
tam da bu kısımda durup Büyülü Fener Yayınlarından bağımsız olarak, tüm yayıncılar için naçizane
bir öneride bulunmak istiyorum. Tabii, bu ve bunun
gibi klasikleşen eserleri, içinde hayvanat bahçesi,
sirk ve benzeri esaret ortamları yer alıyor diye yayımlamamak (her ne kadar buna ciddi şekilde özenen
yayınevleri olsa bile) gibi bir öneri sunmayacağım.
Ancak yayınevleri küçük bir adım atarak, kitabın
arka kapağına, belki künyeye, belki de içinde uygun
görecekleri bir bölüme not düşebilir. Bu notta, eserin
yazıldığı dönemin göz önünde bulundurulması gerektiği ancak günümüzde hayvan hakları meselesine
daha hassas yaklaşıldığından bu notu düşme gereği
duyduklarına dair bir mesaj yer alabilir.
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Hayvan hakları meselesi, ne yazık ki bugün hâlâ ilginç biçimde insan haklarından tamamen bağımsız
bir konuymuş gibi ele alınıyor. Hatta hiç sevmesem
de şu an kullanmak zorunda hissettiğim ‘’marjinal’’
kelimesiyle işaret edilen, insanın doğanın bir parçası
değil efendisi gibi görülmesine varan bir anlayış söz
konusu. Ne yazık ki, günlük yaşamın ve kültür ögelerinin hemen her alanında göze çarpan bu anlayış,
çocuk kitaplarında da çoğunlukla önemsiz bir detay
gibi anlaşılıyor. Ancak dünyayı değiştirmek, çocukları günümüz yetişkinlerinden bir adım öteye taşıyabilmek için, çocuklara açık ya da örtülü olarak verilen mesajlar üzerine çok düşünmek gerekiyor. Sirkte
eğlenen filleri okurken kahkahalar atan çocukların,
onların aslında ailelerinden koparılarak türlü işkenceyle alıkonulan ve hiç de mutlu olmayan hayvanlar
olduğunu yavaş yavaş öğrenmeleri gerekiyor. Kaldı
ki, artık dünyada hayvanlı sirk neredeyse hiç kalmamışken, bu konuda küçük bir yayınevi desteğine
ihtiyaç var gibi. Eserleri ortaya çıktıkları dönemden
bağımsız değerlendirmemek için, bu gibi hassasiyetlerin gözetilmesinin faydalı olacağına inanıyorum.
Hans Christian Andersen ödülü dâhil birçok ödül
kazanan Rodari, bugün eğer yaşasaydı, eserlerinin
pek çoğuna misafir ettiği hayvanları çok seven ve
faşizme karşı mücadele vermiş biri olarak belki de
bu konuya hassasiyet gösterebilirdi, kim bilir. Çünkü
zorbalık faşizmin temelidir ve şüphesiz ki bu sadece
insanları ilgilendiren bir mesele değildir.
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Öykülerin özgünlüğü
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Hayvan Haklarını Gözetmek
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Dinozorları bulan kız
Bir çocuğun “en kıymetli dileği” gerçekleşmesi imkânsız gibi
görünen bir dostluk olabilir mi?
Yazan: Sima Özkan

Belki de boydan ötürü yere yakın, biraz meraklı,
fazlasıyla hayalperest olmak yardımcı oluyordur.
Gözlerini yerden ayırmazlar, itinayla kazarlar, çocukturlar…. Pek çok fosilinin çocuklar tarafından
bulunduğunu okumak sizi şaşırtabilir! Üstelik buldukları, o çocukların isimlerini alarak, gezegenin
gelmiş geçmiş canlılar kitabına yeni bir tür olarak
geçerler. Şilili küçük paleontolog Diego Suarez’in
keşfettiği dinozorun Latince ismi gibi: Chilesaurus
“diegosuarezi” ya da henüz 4 yaşındayken gün yüzüne çıkardığı uçan sürüngene ismini veren Daisy
gibi: Vectidraco “daisymorrisae”.
Dinozorları bulan ilk çocuk hakkında yazılmış
sayısız kitap
olması ise kimseyi
şaşırtmayacaktır.
Dinozorlara merak
saranların yolu,
Mary Anning’le
mutlaka kesişmiştir. Onun kazdığı
kıyılardan, kendisi
gibi bir İngiliz
olan Hollie
Hughes’un
yazdığı, Sarah
Massini’nin resimlediği Dostum
Dostum Dinozor Dinozor’daki
Hollie Hughes kahramanımız
Resimleyen: Sarah Massini
Türkçeleştiren: Zeynep Sevde Marianne, başta
Taze Kitap, 40 Sayfa isimlerindeki ses

benzerliğiyle bizi Mary Anning’in, yani dinozorların
bulan kızın hikâyesine götürüyor. Çünkü dinozorları
bulabilme yeteneği ve bilgisi onun tek dostuydu…
O dünyanın ilk paleontoloğuydu. 1800’li yılların
başında, henüz 12 yaşındayken bulduğu kalıntılardan
sonra, -kadınların bilimden dışlandığı bir dönemde- canlıların yok oluş teorisini ortaya atan, bilim
“adamlarına” teoriler ve tavsiyeler sunan genç bir
kadına dönüştü. Bulduklarını kendi adıyla yayımlayamasa ve yaşadığı coğrafyada dostluğu insanlarda
bulamasa da keşifleriyle tarih öncesi canlılara ilk ışık
tutan çocuk ve kadın olarak bugün hâlâ kitaplara
ilham vermeyi sürdürüyor.
Elimdeki kitap Anning’in en büyük dostu dinozorların gücüyle çocukların, en çok da kız çocuklarının
kurabildiği hayallerin sınırsızlığını anlatıyor. Kumsalda bulduğu, taşlaşmış kemiklerin hayat bulmasını
düşleyen Marianne rüyasında, biricik dostu dinozoruyla başka meraklı çocukların diyarına gider. Orası
bir oyun cennetidir, çocukların ve onların hayali
dostlarının eğlenceye doyamadığı bir macera adası.
“Burada her şey her zaman olabilir,” ta ki uyku kardeş tüm çocukları yatağına geri çağırana dek. Çünkü
uykulardan uyanıp o düşleri gerçeğe dönüştürmek
gerekir. Böylece fosil bulmaca oyununda artık ona
yeni dostları eşlik edebilir.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi
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Alfons ve Natali’nin hayalleri
eve sığmıyor!
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Yazan: Elif Şahin Hamidi

Bu iki canavar kardeş, uçsuz bucaksız hayal güçleri sayesinde yedinci kata bir
orman sığdırmayı başarıyor.
Daisy Hirst’in “Alfons” serisine bayılmayan
yoktur sanırım. Alfons Bu Yaptığın Hiç Doğru
Değil! ve Kitapları Hiç Sevmiyorum Artık! isimli
iki kitaptan oluşan seri, Alfons, Tavana Çamur
Sıçramış! ile devam ediyor. Bir apartmanın yedinci katındaki küçük dairede yaşayan Alfons ve
kardeşi Natali’nin oyunbazlıkları ve hayalbazlıkları hiç sınır tanımıyor. Korona günlerinde,
kalabalık şehirlerin orta yerinde, bir apartman
dairesine hapsolan herkes, can sıkıntısından patlayan Alfons ve Natali’nin hâlinden anlayacaktır
hiç şüphesiz. Onlar bu küçük virüsün yol açtığı
salgından muzdarip değil elbette ama dört duvar
arasında çok ama çok sıkılıyorlar. Ne var ki can
sıkıntısı iyidir, çünkü hayal gücünün sınırlarını
genişletir, yaratıcılığı besler. Öyle ki Alfons ve
Natali ranzalarını bir uzay
mekiğine çeviriyor, tuhaf
sesler çıkaran
gömme dolabı
bir yaratığın
mağarası
yapıyor, balkondaki saksılarda ayçiçeği
büyütüyor. Bu
iki canavar
kardeş, uçsuz
Alfons, Tavana Çamur Sıçramış! bucaksız hayal
Daisy Hirst
Türkçeleştiren: Esin Pervane güçleri sayeNesin Yayınevi, 36 sayfa sinde yedinci

kata bir orman sığdırmayı bile başarıyor. Tabii
hayaller orman olunca kahveler dökülüyor, saksılar
kırılıyor ve tavana çamur sıçrıyor. Elbette babalarının sinirleri de tepesine sıçrıyor ve “Evin içinde
oynanacak bir oyun değil ki bu!” diye haykırıyor
çocuklara. Ardından Natali’nin haklı isyanı geliyor:
“Ama bizim evin dışı yok ki…”
Evin dışı olmasa da hayaller bazen eve sığmasa da
parklara, bahçelere ve balkonlara rahatlıkla sığıyor.
Salgın sürecinde küçücük de olsa bir balkonun, bir
bahçenin, bir parkın, bir ağaç gölgesinin ne kadar
önemli ve gerekli olduğunun ayırdına vardık bir
kez daha. O nedenle Alfons ve Natali gibi apartman
dairesinde yaşayan her çocuğun, evlere sığmayan
hayallerini sırtlanabilecek parklara, bahçelere ve
dahası doğaya ihtiyacı var. Çocuk dünyasını tanıyan, çocuk ruhunu anlayan bir yazar ve çizer olan
Daisy Hirst, Alfons, Tavana Çamur Sıçramış! isimli
üçüncü kitapla, betona kesen şehirlerde, ev içlerinde büyümek zorunda kalan çocukların can sıkıntısını anlamaya davet ediyor herkesi.
Hirst’in çocuğun gerçekliğini yakalayan basit, yalın çizgileri ve kompozisyonu, sade, samimi içeriği
ve üslubu hem küçükleri hem büyükleri Alfons serisine hayran bırakmaya yetiyor. Kitaplarınıza çamur
sıçrama riskini göze alarak, kütüphanenizde Alfons
ve Natali’ye yer açın derim.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi
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Sobelediklerini gülümseten
bir dergi: Ebe Sobe
Ebe Sobe aylık çocuk dergisi, Türkiye’nin en büyük oyun halkasını kurmak için
yola çıkmış, nitelikli çocuk dergiciliğinde özel yeri olan bir dergi. Kasım 2001 ile
Temmuz 2009 arasında toplam 72 sayı yayımlanmış. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Nihat Vuran ile Doğan Gündüz, Ebe Sobe üzerine söyleşti.

Söyleşi: Doğan Gündüz – Nihat Vuran
İki bölüm hâlinde yayımlayacağımız söyleşinin devamı gelecek sayıda…

Doğan Gündüz: Ebe Sobe aylık çocuk dergisinin
ilk sayısı Kasım 2001’de yayımlanmış. 2001 yılında ciddi bir ekonomik kriz vardı. Birçok çalışanın işini kaybettiği, iş yerlerinin kapandığı,
paranın devalüasyona uğradığı bir yıldı. Böyle
bir dönemde çocuk dergisi çıkarmaya kalkışmak gerçekten bir cesaret işi. Çocuk dergisi yayımlama fikri nasıl ortaya çıktı? Cesaretinizin
kaynağı neydi?
Nihat Vuran: Ebe Sobe dergisinin serüveni, 2001
yılı yaz ayları sonunda hiç hesapsız (ama kitaplı) ve samimi bir hayal olarak başladı. Ebeliğini
Ayşe Pehlivan’ın yaptığı, çocuklar için hayata
güzellikler katmaya çalışan bir arkadaş grubunun ortak hayaliydi bu dergi ve ulaşabildiği tüm
çocukları sobeleyip gülümsetebilmek istiyordu.
Derginin ilk sayı hazırlıkları yapılırken ben de bu
oyun halkasına Nasrettin Hoca’nın Timur’la olan
fil fıkrasındaki gibi katıldım aslında. Hayatta en
çok sevdiğim arkadaşımın ricası üzerine, o zamana kadar yetişkinlere yönelik yayıncılıkta oluşan
bir kucak tecrübemle, “niçin yapmak istediğini
bilen ama nereden ve nasıl başlayacağını keş-

fetmeye çalışan” bu dergi ekibine önerilerde bulunacaktım. Birkaç sayı sonra derginin çoğu işine
koştururken buluverdim kendimi.
Sorunuzda geçen “ekonomik kriz” ve “devalüasyon”
gibi kavramların ise çocukların dünyasında bir önemi yoktur; bunlar Küçük Prens’te anlatıldığı gibi,
kendini galaksideki tüm yıldızların sahibi sanıp her
gün onları saymaya çalışan büyüklerin tuhaf kaygı
ve yanılsamalarından biridir aslında. Çocukların
dünyasında oyun vardır, merak vardır, paylaşma
vardır, neşe vardır. O yüzden Ebe Sobe dergisinin
mayası sevgi, oyun, merak ve neşeden oluştu. Cesaretini çocuk sevgisinden aldı.
Tekrarında bile yeni şeyler öğreten, merak duygusunun peşinde keşiflere kapı açan, bilginin pratiğe
dönüştüğü deneyimler sağlayan, paylaşılan mutlulukla çoğalan ve insanın özü olan sevgiyi çoğaltan
bir şeydir oyun... Biz de işte bu nedenle dergimize,
yüzyıllardır dünyanın her yerinde oynanan bir
çocuk oyununun adını verip, kurduğumuz oyun
halkasına çocukluk gezegenindeki herkesi davet etmeye başladık. İyi ki de öyle yapmışız. Ebe Sobe’de
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yaşadığımız tüm o deneyimler, heyecanlar, zorluklar,
dostluklar ve arkadaşlıklar
için ne kadar şükretsek azdır.
Bizim bu dergiyi yayınlarken tek çabamız bir kelime
veya bir çizgiyle de olsa
çocukların dünyasına güzel
bir değer katabilmek olduğu
için gözümüzün gördüğü,
elimizin değdiği ve sesimizin ulaştığı herkesi bu
halkaya davet ettik. Beş on
kişiyle başlattığımız bu oyun
halkası, her sayıda aramıza
katılan yeni yazarlar, çizerler
ve okurlarla genişleyip kanatlanmaya başladı. Yaklaşık 8 yıl süren kocaman bir
halka oldu.
Ebe Sobe yayına başladığında, şu kadar tiraja veya
bu kadar sayıya ulaşmak gibi iddialı bir hedef
yoktu aklımızda. Bu dergi, adımlarımızı attıkça
kendiliğinden uzayan bir yol gibi masalsı bir serüvendi bizler için. Ekonomik krize, büyük medya
gruplarının popüler dergilerine ve kendini beğenmiş yel değirmenlerine aldırmadan başlatılan bir
oyundu. Yaptığımız şeyin bir parça Don Kişot tavrı
olduğunu sonradan anladık.
DG: Aynı dönemde çocuklar için Milliyet Çocuk,
Türkiye Çocuk ya da TÜBİTAK’ın çıkardığı Bilim
Çocuk gibi popüler dergiler de var. Gerçi biçimsel
farklılıklar ilk bakışta göze çarpıyor. Derginin
boyutları daha büyük (24x33,5). Kâğıt kalitesi
yüksek ve görsel zenginliğe özel bir önem verilmiş. Bunlarla birlikte çocukların beğenisini kazanmak için siz neleri farklı yapmayı hangi yaş
grubuna seslenmeyi hedeflediniz?
NV: Dergimiz ilk başta standart dergi ölçülerindeydi fakat ikinci yılda büyüyüp yürümeye başlayınca
daha büyük bir boyuta dönüştürdük. Şaka bir yana,
görsel yönetmenimiz Ersin Şahin’in önerisiyle
üçüncü yılımız itibarıyla derginin boyutlarını biraz daha büyütmemizin temel nedeni, çocuklar
için el emeği göz nuruyla hazırlanan o güzelim

| 43

illüstrasyonları ve tasarımı
daha etkili şekilde sunabilmekti.
Derginin özgün boyutları
dışında nitelikli içerik bizim için çok daha önemliydi.
İçerikte diğer dergilerden
en önemli farkımız, çocuk
edebiyatına ve bu alanda
emek verenlere alan açmamız oldu. Tecrübeli veya
genç birçok yazar çizerin
çalışmalarını buluşturduk
dergimizde.
Çocuk edebiyatının yanı sıra
bilgi ve eğlence eksenli sayfalarımızda da çocuk odaklı bir yaklaşıma sahiptik.
Bu anlattıklarım bazılarına “melankolik” görünebilir ama gerçekten bizim için bu derginin çocukluk ruhuna uygun şekilde sevgi, oyun ve merak
duygularını yansıtması çok önemliydi. Edebiyat
metinleri ve illüstrasyonlarla çocukların estetik
algılarını beslemeye çalışırken, bilgi ağırlıklı
bölümlerde merak ve keşif duygularını geliştirmeye, eğlence ağırlıklı bölümlerde ise çocukların
oyun ve neşe hislerine dokunmaya gayret ettik.
Biz Ebe Sobe ekibi olarak, çocuğun ve çocukluğun
tarafında duruşumuz ile onlarla empati kurarak
onların seveceği şeyleri sunmaya çalıştık. Didaktik
olmaktan, onlara bir şey öğretmeye çalışmaktan,
inanmadığını paylaşmaktan kaçındık. Çocuklara
üstten bir dil ile değil, onların yanından onların
diliyle seslenmeye özen gösterdik. “Çocuk-özne”
bir yaklaşımla dergiyi onların dünyasına göre kurgulamaya çalıştık. Aynı zamanda onların seslerini duyurabilecekleri ve kendi renklerini gösterebilecekleri
bazı interaktif bölümler oluşturmaya çalıştık.
Yaş grubu konusunda da halkayı biraz geniş tuttuğumuzu söyleyebilirim. Tabii hedeflenen geniş
yaş aralığı bir tercih değil, Türkiye şartlarında bir
zorunluluktu aslında. Çocuk nüfusu bu kadar yüksek olan bu güzel ülkede, maalesef çocuk yayını
tirajları hayli düşük olduğu için yaş grubu ve ona
uygun şekilde içerik skalası biraz geniş tutuldu.
Ağırlıklı olarak 7-12 yaş grubuna hitap ediyorduk
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ama elbette çok daha küçük yaşlarda ve çoook büyük yaşlarda okurlarımız da vardı.

estetik değeri olmayan resimlerden de korumak
gerekir.

DG: Ebe Sobe’de çocuk edebiyatı alanında çalışan Bilgin Adalı, Fatih Erdoğan, Ayfer Gürdal
Ünal, Ayla Çınaroğlu, Şiirsel Taş, Aytül Akal,
Mavisel Yener, Mevlâna İdris, Burhan Eren gibi
yazarların yazılarına yine bu alanda çizen Mustafa Delioğlu, Ferit Avcı, Dağıstan Çetinkaya
gibi illüstratörlerin resimlerine rastlıyoruz. İyi
bir dergi çıkarmak için yoğun bir emek harcandığı, oldukça titiz davranıldığı çok açık. Soruyu
tersten sorayım. Kötü metinler ve estetik değeri
olmayan resimlerle hazırlanan bir derginin veya
bir kitabın çocuğa nasıl bir zararı olabilir?

Yine birçok uzmanın söylediği gibi bir toplumu
iyi ya da kötü yönde değiştirmenin en kritik dönemi çocukluktur. Bilgiyle, edebiyatla, estetikle,
sevgiyle ve neşeyle büyüyen çocukların dünyayı
daha güzel bir geleceğe taşıyabileceklerine inanıyorum ben… Ya da sorunuzdaki gibi bunun tersten okuması da tam aksi yönü gösterecektir.

NV: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu aslında
bizim Ebe Sobe, Okyanus ve hazırladığımız diğer
yayınlardaki temel yaklaşımın çıkış noktasıdır.
Çocukluk, insan varlığının en saf ve kirlenmemiş
hâlidir. Her insanın bu dünyadaki en güzel çağıdır yani. Dolayısıyla güzel olana en güzeli sunmak gerekir, güzelliği koruyup yaymak gerekir.
Bunu hem metinlerde hem görsel unsurlarda hem
de tasarımda sağlamak önemli. Mesaj, iletişimin
altın kuralıdır. Eğer vermek istediğiniz mesajın içeriği, dili, görseli ve kodlaması hedef kitleye uygun
değilse o mesaj yerine ulaşmayacaktır veya yanlış
etkiye neden olacaktır.
Türk edebiyatının büyük çınarlarından Fazıl Hüsnü
Dağlarca ile bir röportaj yapmıştık, Okyanus dergimizin ilk sayında… O röportajı çocukla ilgili herkesin ve özellikle de çocuk edebiyatı yazarlarının,
çizerlerinin, yayıncılarının, öğretmenlerin mutlaka
okuyup anlamalarını ve mümkünse evlerinin duvarına asmalarını çok isterim. Dağlarca, o söyleşide
“Çocuğun yetişme çağında okudukları, kirpikleri
gibidir; gözlerinde kalır. Benzer olaylarda anımsar onları,” demişti. Bu, benim de tüm kalbimle
inandığım bir gerçekliktir.
Pedagojik açıdan düşündüğümüzde de çocukların
hayatla ilgili temel ilgi ve algılarının büyük bir bölümü, ilk 7 yaşına kadar şekillenmiş oluyor. 10-12
yaşına gelene kadar çocukların okudukları, gördükleri, duydukları veya tattıkları her şey, kalan
ömürlerindeki düşüncelerin zeminini oluşturuyor. Bu yüzden çocukları kötü metinlerden ve

Sözü çok uzatmak istemiyorum ama İtalyan sosyolog Giovanni Sartori’nin Türkçeye çevrilen bir
kitabı var. O kitapta 1990’larda Amerika’daki video
çığırından hareketle, televizyonu çok izleyen çocuklarda beynin saniyede 25 karelik hızlı görüntü
akışına alıştığı için artık “homo sapiens (düşünen
insan)” yerine “homo videns (gören insan)” hâline dönüşme tehlikesinden söz ediliyor. İnternet
henüz bugünkü gibi bir nevi “kitle imha silahı” hâline gelmeden 25-30 yıl önce Sartori’nin o kitapta
yazdıklarını düşününce, günümüzdeki ekran çağı
çocukları için doğru yayınlar ve güzel örnekler ortaya koymanın önemi daha iyi anlaşılıyor.
Devamı gelecek sayıda…
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