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MERHABA ,

Neredeyse 2-3 ayda bir sayfalarımızda adını anmak zorunda kaldığımız
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bizi yine şaşırtmadı. Kasım
ayının son günlerinde, çocuk ve gençler için yayımlanmış üç kitabı
“muzır” ilan etti. Kitaplardan ilki, 2018’de yitirdiğimiz değerli yazar
Christine Nöstlinger’in Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan Evde ve Uzakta’sı.
Yapı Kredi Yayınları etiketi taşıyan, Heinz Janisch ve Helga Bansch
ortaklığında okura ulaşan Bazı Günler ise sansürden nasibini alan ikinci
eser. Daha önce yine Muzır Kurulun gadrine uğrayan, Hep Kitap’ın
yayımladığı Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler kitabının ikincisi,
Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler - 2 de yasakçı zihniyetin bir diğer
kurbanı oldu.
Kurul, hedefine hep toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, özgürlükçü
kitapları oturtuyor. “Dini ve milli değerler” bahane edilerek sansüre
uğrayan eserlerin neredeyse tamamı, patriarka eleştirisi içeren, güçlü
kadın kahramanları öne çıkaran anlatılar. Bu durum, sansür ve yasaklarla
bize dayatılmaya çalışılan yaşam biçimi hakkında yeterli ipucu sağlıyor.
Edebiyat eserlerine uygulanan sansür, ülkemiz adına zaten büyük bir
utanç kaynağıyken şimdi bir de Nöstlinger ve Janish gibi, dünya çocuk
edebiyatının sembol isimlerini yasaklamanın tarifsiz hadsizliğine
tanıklık ediyoruz. Sadece bu bile Kurulun, edebiyatla uzaktan yakından
ilgisi olmadığının kanıtıdır.
Safter Korkmaz
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“Bu İşte Bir Köstebek Var”
ve bu iyiye işaret!
Bu İşte Bir Köstebek Var
Cary Fagan
Resimleyen: Milan Pavlovic
Türkçeleştiren: İpek Güneş Çıgay
Tudem Yayınları, 88 sayfa
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Fagan yine akıcı ve yalın üslubuyla, parmak sallamadan,
mesaj kaygısı taşımadan, merak ve heyecan duygusunu hiç
eksiltmeden örüyor hikâyesini.
Yazan: Elif Şahin Hamidi

Bir gün kendinizi ıssız bir adada bulsanız, yanınızda
olmasını isteyeceğiniz üç şey ne olurdu? Belki de hemen herkes hayatının bir döneminde bu soruyla karşılaşmış ve kendince cevaplar bulmaya çalışmıştır. Hele
ki Robinson Crusoe’la tanışmışsanız, bu soru üzerine
kafa yormuşsunuzdur muhakkak. Peki ya kendinizi bir
adada değil de kocaman, karanlık, nemli ve ıssız bir inşaat çukurunun içinde bulsanız? Elbette ıssız bir adaya
düşmeye benzemez, ıssız bir çukura düşmek. Eğer ben
bir çukurun dibini boylasaydım, sanırım en çok yalnız
olmaktan korkar ve tek bir şey isterdim, o çukurda bana
eşlik edecek bir dost. Ha bir de içinde işe yarayacak
birkaç “ıvır zıvır” bulunan bir sırt çantası. Tıpkı, ansızın
kendini dev bir inşaat çukurunun dibinde bulan Danny
gibi. Hem yetişkinler hem de çocuklar için kalem oynatan ve eserleri ondan fazla dile çevrilen ödüllü yazar
Cary Fagan, son kitabı Bu İşte Bir Köstebek Var’la biz
okurları, çukurun dibindeki Danny’nin macerasına ortak
olmaya davet ediyor.
Türkçeye kazandırılan Aslan Firarda, Dünyanın En Komik Adamı, Şapkada Eriyen Bay Karp, Yalnız Kurt ve Vız
Vız/Denizaltı Macerası, Yalnız Kurt ve Vız Vız/Müzik Macerası, Küçük Mavi Sandalye, Yol Arkadaşım Banço isimli
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kitaplarıyla tanıdığımız Fagan, Bu İşte Bir Köstebek
Var isimli son kitabında aile içi ilişkiler, ebeveynlerin tutum ve davranışlarının çocuklar üzerindeki
etkileri, öfke kontrolü gibi konuları merkeze alarak
bir çocuğun olgunlaşma serüvenini hikâye ediyor.
Fagan yine akıcı ve yalın üslubuyla, parmak sallamadan, mesaj kaygısı taşımadan, merak ve heyecan
duygusunu hiç eksiltmeden örüyor hikâyesini.
Çizimleri, süslemeleri, resimleri ve çizgi romanlarıyla uluslararası arenada boy gösteren, Toronto’da
OCAD Üniversitesi’nde eğitmenlik yapan illüstratör ve grafik sanatçısı Milan Pavlovic’in çizgileri de
Fagan’ın hikâyesini ve çukurdaki Danny’nin ilginç
dostluk macerasını göze görünür kılıyor.
Peki Danny bir inşaat çukurunun dibinde ne arıyor
dersiniz? Aslında her şey anne ve babasının Danny
ve ağabeyi Doug’a söylediği şeyle patlak veriyor.
“Gerçekten endişelenecek bir şey değil,” diyor anne,
baba da “Bunu bir macera olarak düşün,” diye ekliyor. Bu cümleler ortalığa saçılırken, salondaki ikiz
koltuklarda oturan Danny ve Doug’un etrafı kitaplar, çerçeveli resimler, ayakkabılar, beyzbol eldivenleriyle dolu kolilerle kaplıdır. Ansızın verilen bu
havadis karşısında, yaratıcı bir çocuk olan ağabey
Doug biraz vurdumduymaz bir tavırla ukulelesini
tımpırdatmaya devam ederken, ailenin mantıklı
üyesi Danny baston yutmuş gibi dimdik oturur.
Danny, söylenenlerin kesinlikle saçmalık olduğunu
düşünürken, doğru anlayıp anlamadığını test etmek
isteyen Doug kendinden emin bir şekilde “Boşanıyorsunuz,” der anne babasına. Ama hayır, hiç alakası yoktur, öyle der babası ve ekler: “Boşanmıyoruz.
Hatta ayrılmıyoruz bile”. Yalnızca ayrı yaşayacaklardır bir yıllığına; ya da belki iki!
Ayrılık, boşanma, taşınma gibi zorlu süreçler ebeveynleri de çocukları da yorar, üzer, bir açmaza
sürükleyebilir. Çocukların bu süreçlerden etkilenme düzeyleri de çocuktan çocuğa ve yaş aralığına
göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla ağabey Doug,
ve kardeş Danny’nin bu sarsıcı haber karşısındaki duyguları, tepkileri ve eylemleri farklı oluyor.
Danny evine, odasına ve tabii ki köpeği Donk’a ne
olacağını sorguluyor ve aldığı cevap karşısında öfkesi doruğa çıkıyor. Çünkü anne ve babası, ailenin
bir üyesi olan Donk’u başkasına vermiştir. Artık bir
çiftlikte yaşayacaktır Donk. Üstelik Danny’ye hiç
sormamışlardır bile. Oysa Danny, Donk’u, odasını,

parkını, okulunu, anne ve babasının sofrada yanında olmasını istiyor. Bütün bu olup bitenler karşısında sormadan edemiyor: “Kim olduklarını sanıyorlardı? Ebeveynlik sorumluluğuna ne olmuştu? Hani
çocuklar her şeyden önce gelirdi?” Ömründe hiç
bu kadar öfkelenmeyen Danny’nin içinden her şeyi
parçalamak, kırıp dökmek geçse de o, sırt çantasını
kapıp koşmayı tercih ediyor. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Ta ki bir inşaat çukurunun dibini boylayana
dek. Neyse ki yanında okul çantası ve beyni var
Danny’nin. Yaratıcı biri olmasa da akıllı bir çocuk o
ve aklını kullanma cesaretini göstererek sorunların
üstesinden gelmeye çalışıyor. Başına korkunç bir
şey gelince yaşam üzerine düşünmeye başlar ya
insan, Danny de çukurun dibinde karşılaştığı şiir
tutkunu, filozof ruhlu, bilge bir köstebek sayesinde
kendi yaşamı üzerine kafa yormaya koyuluyor. Cary
Fagan’dan yine sürprizlerle dolu, mizahı elden bırakmayan, düşündürücü bir kitap…
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Ölmez Ağaçlarının
Öldürüldüğü Gün

Yazan: Emel Altay

Tanrıların, efsanelerin ağacıdır zeytin ağacı, asırlarca kök salar toprağa... Bir
adının da ölmez ağacı olması boşuna değildir. Ama gün gelir, rant uğruna zeytin
ağaçları da kesilir, ölmez ağaçlar ölür. Böyle üzücü bir olayı beş anlatıcının
ağzından aktaran Nice Nine’nin Zeytini, kesilen tüm ağaçlara yakılmış bir ağıt
esasında...

Nice Nine’nin Zeytini
Şafak Okdemir
Çınar Yayınları, 72 sayfa
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Nice Nine’nin Zeytini, “Kahramanlar hayal ürünü olsa da anlatılanlar ne yazık ki
yaşanmış ve yaşanmaya devam edecektir” mealindeki bir notla başlıyor. Kitapta biraz ilerleyince hikâye edilen üzücü vakaya benzer birçok vaka, zihninize üşüşüyor.
Kitabın özellikle işaret ettiği bir gerçek olay da var. Manisa Soma’da Yırca Mahallesinde, 6 bin zeytin ağacının termik santral yapımına arazi açmak uğruna kesilmesi,
üzerinden geçen altı yıla rağmen hâlâ hafızalarda. Köyün yaşlılarının nöbetleri,
bedenlerini iş makinelerine siper etmeleri, gözyaşları, ağıtları, kitabı okurken de
gözünüzün önünden gitmiyor. Gerçekle olan bu bağ, öykünün gücünü artırıyor.
Kitap, aynı olayın beş farklı gözden aktarıldığı bir kurguya sahip. Bu
gözlerden ilki, anlatılan olayın kurbanı olan zeytin ağacı. Bölgesinin
en yaşlı ağaçlarından biri, sabaha karşı yaşanan kıyımı, şaşkınlığını
ve hayal kırıklığını saklamadan aktarıyor. Ağaç, “Bu sabah öldüm
ben,” diye başlıyor söze. Bu, aynı zamanda kitabın açılış cümlesi.
Sonra tarih boyunca zeytin ağaçlarının bir adının da ölmez ağacı
olduğunu, zeytini insanlara bir tanrıçanın armağan ettiğini anlatıyor.
Gel gör ki yüzlerce yıldır yaşadığı bu ovada, sabaha karşı kesiliyor,
dalları, yaprakları ve meyvesi yerlere saçılıyor, ölmez ağacı ölümü
bekliyor.
SÖZDE VİCDAN MUHASEBESİ:
“BEN YAPMASAM BAŞKASI YAPACAKTI”
Zeytin ağacının ardından kepçe operatörü alıyor sözü. Onun anlattıklarında pişmanlık ve utanç saklı. Ancak kepçe operatörüyle duygudaşlık kurmamızı önleyen önemli bir ayrıntı var; bu da operatörün
birkaç kez işi bırakma noktasına gelse de “ben olmasam da sökecekler ağaçları nasılsa,” diyerek operasyona dâhil olması. Aynı teslimiyetçi tavrı bir sonraki anlatıcı olan Mühendis Bey’de de görüyoruz.
Termik santral şirketinde çalışan mühendis de easasında kepçe ope-

ratörü gibi zeytin ağaçlarının değerini bilen, kesilmesine karşı biri. Ancak işini kaybetmeyi göze alamayarak yine kepçe operatörü gibi “Zaten ben yapmasam başkası yapacaktı,” sözleriyle vicdan yükünü
hafifletmeye çalışıyor. Aynı zamanda çevre aktivisti
olan yazar Şafak Okdemir’in, kepçe operatörü ve
mühendisin çaresizlik ardına gizlenmiş bencilliğine
vurgu yapması, ağaçların kesilmesinde bizzat katkısı
olan bu iki karakteri asla affetmediğini gösteriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YIL İÇİN
İLK ADIMI ATIN!

ZEYTİN AĞAÇLARININ KESİLMESİYLE BİRLİKTE
HAYAT DA ÇÖLLEŞİYOR
Sahneye çıkan dördüncü anlatıcı, kitaba da ismini
veren Nice Nine. Adını yaşının ileri olmasından
-kendisi “sonsuz yaş yaşadığım için” diyor- alan Nice
Nine, köydeki zeytinlerin birçoğunu kendi ellleriyle
dikmiş. Nice Nine için ağaçların kesilmesi, hayattaki saflığa, berekete, iyiliğe işaret eden şeylerin de
kaybolması, hayatın her anlamda çölleşmesi demek.
Bu nedenledir ki, Nice Nine sözlerini “Bundan böyle
torunlarıma ne masalı anlatırım ben?” diye dert yanarak bitiriyor.
“HİÇ AĞAÇ KESİLİR Mİ?”
Sözü alan son kişi, Nice Nine’nin torunu Asena.
Anne babası, zeytini insanlara armağan ettiğine
inanılan Athena’nın adına benzesin diye seçmişler
Asena adını. Küçük kız da adına ve ninesine yaraşır şekilde tam bir zeytin ağacı tutkunu. En büyük
hayali ise doğum gününde dünyanın en yaşlı zeytin
ağacına sarılmak. Bunu gerçekleştirmek için ailesiyle Girit’e gitmeden önce ninesine uğruyor. Ninesi
ve diğer köylülerin endişeli bekleyişlerine üzülse de
henüz zeytin ağaçlarının başına gelecek kötü sonu
düşünecek kadar insanlardan umudu kesmiş değil.
“Hiç ağaç kesilir mi?” diye soruyor ninesine. Ne yazık ki o ailesiyle birlikte Girit’e varmış, Nice Nine’nin
çocukken kovuğunda uyuduğu ağaca sarılmışken
kötü haberi alıyor. Ninesinin, ağacına ulaştığında
bağlaması için verdiği yemenisini dallardan birine
bağlarken dileğini söylüyor: “Bir daha olmasın, ağaçlar öldürülmesin...”
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

2021 Ajandam
Dolu Dolu Etkinlik Defteri
Ajandam 2021 Dolu Dolu Etkinlik Defteri’nin
içinde yer alan sürdürülebilir yaşama dair
ipuçlarıyla yeni alışkanlıklar kazanacak,
birbirinden eğlenceli ve öğretici birçok oyun ve
etkinlik ile çok eğleneceksiniz!
Tüm bunların yanı sıra günlük, haftalık ve aylık
planlarınızı not edecek ve kendinize çalışma
programları hazırlayacaksınız.
2021 dolu dolu geçecek!

2021 Aile Takvimi
Her ay sizi bekleyen dört etkinlik aile içi
iletişiminizi güçlendirmenizi ve birlikte
keyifli vakit geçirmenizi sağlarken; ailecek
uygulayacağınız sürdürülebilirlik etkinlikleri,
çevreci bir yıl geçirmenize yardımcı olacak.

ilk okuma KITAPLIGI
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Curcunalı bulmacalı

Yazan: Sima Özkan

Bu şamatacı kitabın sayfaları tıka basa bilgilerle dolu; bulman gereken
hayvanlarsa gizli saklı, dört bir yana saçılı.
Bir kitap isminin hakkını vermeli, öyle değil mi?
“Karman çorman” ifadesi, Krokadali’nin yaratıcısı
Lucy Volpin’in Türkçedeki yeni kitabı Karman
Çorman Hayvan için tam da yerinde bir tercih
olmamış mı? Çünkü her sayfası dünyanın bambaşka coğrafyalarından hayvanlarla dolu: Papağanlar,
flamingolar, zebralar, morslar, penguenler, köpekbalıkları, büyük kediler alt alta üst üste… Dahası
kurbağalar, yılanlar, böcekler, develer, balıklar,
kurtlar gibi yakından tanıdığımız hayvanlar da bu
sayfalarda. Her bir hayvan için kısa bilgilerle okura verilen görevler, çizimlere fazlasıyla yakından
bakmayı gerektiren; matematik yeteneğini, hayal
gücünü harekete geçiren sorular…

Kitabın kapağını süsleyenler, hani dünyaya gri gelen
ve büyürken pembe karidesleri yedikçe pembeleşen flamingolar. İçlerinden en solgununu bulmak
okurun ilk görevi. Bir tanesi dengede durmakta zorlanıyor. Acaba suya mı düşmüş? İşte okurun payına
düşen görevlere birkaç örnek.
Zebralarla tıka basa dolu iki sayfada, yatay çizgilere
sahip o tek zebrayı seçebilmek ise hiç de göründüğü
kadar kolay değil. Ya da şapşal bir gülümsenin hangisinin suratında olduğunu bulmak… Zebraları saymaya gelince, galiba benim kafam epey karıştı. Belki
de doğru cevabı hiç bulamayacak olmak bu kitabın
en eğlenceli yanı. Peki ya pırtlayan morsu duyabilir
miyiz? Çok utanmışa benziyor içlerinden biri. Maymunların ve develerin saç stilleri, böceklerin birbirinden güzel renkleri, çitaların hızı, köpekbalığının
çekiç başlısı ya da camgözü… Çizimlerde yer alan
tüm bu detaylar, okurla dinleyici çocuk arasındaki
soru cevaplarla katlana katlana; kitabı, metni de aşan
uzun bir eğlence kaynağına dönüştürebilir. Hikâyeyi
dinlerken, kendini sayfalardaki detaylardan alamayan ve ebeveyni soru yağmuruna tutan çocuklar için
uykudan önce değil, tam bir zihni uyandırma servisi
kitabı.
Kitabın sonunda yer alan “Şimdi Sıra Sende” bölümündeki sorular ise uyku kaçıranlardan olabilir:
Eğer bir hayvan olsaydın gökte mi, yerde mi, denizde mi yaşamak isterdin? Peki suratını şekilden şekle sokup kitapta yer alan hayvanlara benzeyebilir
misin?
Dilin akıcılığı ve açıklığı

Karman Çorman Hayvan
Lucy Volpin
Türkçeleştiren: Nil Ormanlı Balpınar
Domingo Yayınevi, 32 Sayfa

Bilgilerin çağdaşlığı
Konunun işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Yeni okurlar
için rengârenk
kitaplar!

Küçük Yıldızlar

Okumayı yeni öğrenen çocuklar için özel olarak tasarlanan
“Küçük Yıldızlar” koleksiyonu yeni kitaplarla zenginleşiyor!
“Küçük Mürmür”ün maceraları; neşeli öyküleri, dikkat ve odaklanma
becerisini geliştiren 16 sayfalık bulmaca sayfaları ve renkli
resimleriyle çocuklara okuma sevgisi aşılıyor…

Kassandra’nın Laneti

Yazan:

Gökhan Yavuz Demir

11 Haziran 1967 tarihinde tembel, uyuşuk, keyifli bir Pazar sabahına ve on
ikinci yaş gününe uyanan Kassandra Templeton, çekmecesinde daha önce hiç
fark etmediği kahverengi bir zarf bulur.

Asılı Dağ’ın Kâhini
Vladimir Tumanov
Türkçeleştiren: Mine Kazmaoğlu
Günışığı Kitaplığı, 292 sayfa
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Her akşam işten dönen eşimin arabası daha sokağa girmeden, bizim Kocabaş kuyruk
sallayıp hareketlenerek ve şimşirlere sürünerek annesinin eve döndüğünü haber veriyor. Sonra bana doğru, o iri bedeniyle bir tür mutluluk dansı yapar gibi koşturuyor. Sanki onunla beraber heyecanlanmamı ve karşılamaya hazır olmamı istiyor. Bende istediği
etkiyi yaratana kadar gözlerime bakıyor ve sonra aynı hareketlenme sil baştan başlıyor.
Tâ ki eşimin otomobili evin köşesine yanaşana kadar. Bizim koca kızın gelecekten verebildiği haber, hepi topu bu kadar ama bunun için bile ciddi bir efor sarfediyor.
Vladimir Tumanov’un Asılı Dağ’ın Kâhini’ni okumaya başlarken, gördüğün ve anladığın bir şeyi, senin kadar berrak göremeyen ve anlayamayan başkalarına anlatmaya
çalışmanın ne kadar acılı olabileceğini düşünüyorum. Cezalandırma ve lanetlemede
uzmanlaşan Eski Yunan Mitolojisinin de bu kategoriyi boş geçmeyip Kassandra’nın
lanetinden yüzyıllar önce bahsetmiş olması boşuna değil.
Kahramanımız Kassandra Templeton 1955’de doğmuş ve hayatının ilk on iki senesini
Kanada’daki kartpostal güzelliğinde bir kasaba olan Tory’de geçirmiş. Hayatının bu ilk
evresinde en çok isteyip de hayalini kurduğu yegâne şey, kulaklarını deldirip o çok içinin gittiği harikulade küpeleri takmak. Sırf bundan bile, Kassandra’nın ailesi ve dostlarıyla Tory’nin sessiz sakin yaşama temposunda ne kadar huzurlu ve mutlu bir hayat
sürdüğünü anlayabiliyoruz. Fakat 1 Temmuz 1967 sabahı bu dingin hayatın içinde yer
alan herkes ve her şey, yerini büyük bir karmaşaya bırakacaktır.
Tory turistik bir kasabadır. Bu küçücük kasabanın dünyanın pek çok farklı yerinden turist çekmesinin nedeni, yetmiş beş derecelik bir eğimle yatık duran
devasa bir doğa harikası olan Asılı Dağ’dır. Tory’nin turizm müdürü Jessica
McMadden, daha fazla turist çekmek ve dolayısıyla daha fazla turizm geliri
elde etmek için Asılı Dağ’ın yamaçlarının ortalarındaki bir düzlüğe, çelikten
bir yürüme yoluyla ulaşılan geniş bir manzara platformu inşa ettirir. Bunu da
jeologların, platformu sabitlemek için dağın temeline açılan deliklerin kayayı
zayıflatmış olabileceğine dair hazırladıkları raporlara rağmen yapar. Belediye
meclisindeki hâlâ düşünme yetisine sahip birkaç üye bu raporun dikkate alınmasını istemişse de Jessica McMadden’ın başını çektiği çoğunluk, turizmin
getireceği paranın hayaliyle kendi bildiklerini okumakta ısrar eder ve neticede
platform inşa edilip ziyarete açılır.
1 Temmuz 1967 sabahı bütün Toryliler, dört otobüs dolusu turist ve çevre illerden gelen seçkin konuklar, Kanada Federasyonu’nun kuruluş günü kutlaması
için Asılı Dağ’ın tam da altında uzanan 100. Yıl Parkı’nda toplanır. Kassandra’nın annesi ve babasının işlettiği Kurt İzi Kafe, bu büyük etkinlik için öğle yemeği servisi yapacaktır. Kassandra da yemek servisi için ebeveynine yardım etmektedir. O esnada en yakın arkadaşı Tiffany elinde bayrağıyla Kassandra’nın

yanına gelir. Kassandra yemek hazırlıklarının telaşıyla
kendi bayrağını evde unutmuştur. Tiffany, o gidip evden
bayrağını alıp gelene kadar yerine on beş dakika bakmayı önerir. Kassandra zamanla yarışarak evine doğru
koşmaya başlar. Eve girip bayrağını alır ama daha evden
çıkmadan büyük bir gümbürtü eşliğinde çok şiddetli bir
sarsıntı başlar. Kassandra daha ne olup bittiğini anlamaya çalışırken Asılı Dağ’ın olduğu taraftan büyük bir toz
bulutunun yükseldiğini görür. Jeologlar haklı çıkmış
ve ihtiyar Asılı Dağ, temeline açılan deliklerden dolayı
göçmüştür. İnsanın doğayla olan ilişkisinde hiç değişmeyen basit hakikat yine kendini hatırlatmıştır: Fizik
kurallarını kazıklamaya kalkarsan, nihayetinde mutlaka
fizik kuralları seni kazıklar.
Bu elim faciadan elli sene sonra Kassandra Templeton,
artık bayraklı kadın olarak tanınmakta ve Mırıldanan
Kassandra olarak bilinmektedir. Asılı Dağ’ın çökmesinin ardından hayatta kalan tek Torylidir. Ama bir daha
asla normale dönmemiş, kendi iç dünyasında mırıldanarak ve kazadan sonra bir müzeye dönüştürülen göçük
alanını her gün ziyaret ederek yaşamaya devam etmiştir.
11 Haziran 2017’de, yani altmış ikinci yaş gününde o Mırıldanan Kassandra her zamanki rutininden farklı bir şey
yapar ve yıllar evvel yaşadığı evdeki çalışma masasının
gözüne, onun ardından müze görevlilerinin çekmeceyi
açtıklarında bulamayacağı kahverengi bir zarf bırakır.
11 Haziran 1967 tarihinde tembel, uyuşuk, keyifli bir Pazar sabahına ve on ikinci yaş gününe uyanan Kassandra
Templeton çekmecesinde daha önce hiç fark etmediği
kahverengi bir zarf bulur. Zarfın içinde bir mektup vardır. Mektup Kassandra’nın el yazısıyla yazılmıştır. Yazan, göçük felâketinden kurtulan tek kişi olan Kassandra’nın kendisi yahut altmış iki yaşındaki hâlidir. Ailesini,
dostlarını ve bütün bir kasabayı kurtarması için onu
olan biten her şeyden haberdar etmektedir. Kassandra
şimdi mitolojideki adaşı gibi geleceği bilmektedir ama
bu bilgiye bütün bir kasabayı inandırmak hiç de kolay
olmayacaktır.
Bir düşünsenize, on iki yaşında bir çocuk bütün bir kasabanın yok olacağı büyük bir doğal felâketi günü ve saatiyle gelip önceden söylese acaba kim inanır? Roman da
bütün dinamizmini işte bu küçük kızın kendine inanmayan kalabalıkları ikna etme mücadelesinden alıyor.
Kim bilir, belki de gelecek hakkında Kocabaş kadar bile
bilgi sahibi olmamak en iyisidir.
Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Hangi hikâyenin
parçasıyım?
Kim Demiş Yaramazım Diye?
Aytül Akal
Resimleyen: Gül Sarı
Redhouse Kidz Yayınları, 124 sayfa
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Aytül Akal, edebiyatla tutkulu
bir ilişkisi olan, ele avuca
sığmaz bir çocuk karakter
takdim ediyor okuruna.
Yazan: Sema Aslan

Aytül Akal, zaman zaman pek çoğumuzun yaptığı gibi,
“Nasıl bir hikâyenin parçasıyım ben?” diye düşünmüş
olmalı ki Kim Demiş Yaramazım Diye? isimli bir anı kitabı
kaleme almış. Yazarın, hatırlayabildiği en eski yıllarından,
okul öncesinden başlayan anlatı, lise mezuniyetine kadar
olan öğrencilik yıllarını kapsıyor. Bu, insan hayatında
uzun bir dönem. İnsanın yapılandığının varsayıldığı, yetişkinlik yaşamını doğrudan etkileme gücüne sahip bu
dönemi “hikâye” teması üzerinden okuduğumuzda, iki şey
görür gibi oluyoruz: İçinde büyüdüğüm bir hikâye varmış
ya da benle birlikte gelişen bir hikâye varmış. Hangisi
doğru; hikâye her koşulda aynı kalmaya mı yazgılıymış,
yoksa onu eğip bükme ihtimali hep canlı mıymış? Herhâlde yanıtı kolayca bulunamayacak bir soru. Ancak bir soru
daha var: Bir insan, ne tür bir hikâyenin parçası olduğunu
ne zaman ya da neden merak eder? Başka birilerine bir
şeyler anlatmak için…. Evet. Fakat bir de nedenini, niçinini
bilmeden belli bir yönde, belli bir enstrümanla, belli bir
çerçevede vb. hareket ediyorken, üretiyorken, yol alıyorken neden sonra, “Meğer ben böyle bir hikâyenin parçasıymışım!” dedirten bir yüzleşme ve kucaklaşma anını
anlatmak için; sezgiyle bildiğini kendine tercüme etmek
için dönüp o hikâyeyi merak etmek de var.
Aytül Akal kendine doğrudan doğruya böyle bir soru
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sormamış olabilir ancak onu, hikâyesini düşünmeye
iten birtakım nedenler var(dır). Ki giriş yazısında bu
nedenlerden en azından ikisini okuruna söylüyor:
“Okul anılarımı yazmamın nedeni hem hayata teşekkür etmek hem de bir yazarın çocukken neler düşündüğünü, neler yaptığını merak eden okurlara ipucu
vermek…” Aytül Akal, çok sayıda çocuk kitabı yayımlamış, çocuk okurla doğrudan teması bulunan ve bu
temasın kazandırdığı karşılıklı deneyimden sıklıkla
bahseden bir yazar. Kendine ait web sitesinde de bu
deneyimin önemine değinen; deneyimin kendisini,
yaklaşımını belirlemede bir tür “yöntem” olarak
kurguladığını anlatan kısa yazıları mevcut. Bu anı
kitabındaysa okuruyla okul yıllarından fragmanlar
paylaşarak yazıyla ilişkisini, yazmanın yaşamındaki
yerini anlatmış. Fragman sözcüğünü özellikle kullandım; bu kitapta bir çocuğun bir yazara dönüşmesini
adım adım takip edebileceğimiz bir anlatıdan ziyade,
tüm çocukluk dönemi boyunca yazıdan, edebiyattan
başka bir şey düşünmemiş birinin, tam da bunu anlatmak istediği anılar toplamını görüyoruz.
Yazar, Kim Demiş Yaramazım Diye? kitabında, hikâyenin kahramanı olarak kendini seçmiş. Kim Demiş
Yaramazım Diye? kitabının Aytül’ü okulla, derslerle,
kurallarla başı çok hoş olmayan bir çocuk. Dersleri
mecbur olduğu için, mecbur olduğu kadarıyla takip
eder. Ama ne yapar eder, karneye zayıf not getirmez.
Uyarı cezaları alır, müdürün odasına yollanır, velisi
okula çağrılır; bu tehlikelerin bir kısmından kaçarak
kurtulur, bir kısmının nasıl bertaraf olduğunuysa
kendi bile çözemez. Saçları isyankârdır, ruhu da bir
miktar öyle. Umutsuz vaka gibi görünür ama her nasılsa hemen her seferinde parlak bir yıldıza kement
atmayı başarır; kazanamaz denilen kolej sınavını
kazanır ya da sert mizaçlı öğretmeninin karşısına
geçip aklından geçeni çat diye söyleyebilir. Sınıfın
en son susanıdır, ödev yapmaz, evde hazırlanması
gereken konulara başka derslerde hazırlanır, sınav
sorularını çalar… Yine de kompozisyonlarıyla öğretmenlerinin dikkatini çeker, dil/edebiyat derslerinde
özellikle iyidir, şiirlerini sadece defterlere değil,
yapraklara bile yazar. Aytül Akal, edebiyatla tutkulu
bir ilişkisi olan, ele avuca sığmaz bir çocuk karakter
takdim ediyor okuruna. Bazı fragmanların sonuna
da bugünün perspektifinden ya da teknolojik gelişmelerinden hareketle küçük değerlendirme notları
ekliyor. Bu hikâyeleri ve küçük değerlendirme notla-
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rını yorumlamak, kuşkusuz, okuma serüveninin çok
önemli bir parçası. Bazı kavramları başka kavramlar
eşliğinde ele almak da öyle. Söz gelimi, “tutku” ile
“sorumluluk”. Aytül, tam da Suç ve Ceza’yı okurken,
yani tutkusunun peşindeyken sofra kurma sırası
kendinde olduğu hâlde hem görevini unutmuş hem
de annesinin (birkaç kez tekrar eden) seslenişini
duymamıştır. Hikâyenin sonunda Suç ve Ceza, annenin marifetiyle Aytül’ün elinden -kelimenin tam
anlamıyla- uçmuştur! Aytül Akal, Aytül’ün başına
geleni anlatmayı şu notla tamamlıyor: “ ‘Bırak elinden o kitabı,’ diyerek okuyan çocuğunun kitabına
alttan vurup havaya uçuran yetişkin modelinin, okumanın önemli olduğu konusunda bilinçlenen ve kitap
okuması için çocuğunu destekleyen anne babayla yer
değiştirmesi, yarım asır kadar sürmüş.”
Bir yazarın, filozofun, sanatçının, kuş gözlemcisinin,
öğretmenin … nasıl bir hikâyenin parçası olduğunu
öğrenmek, pek çok açıdan ilgici çekicidir. Hele de
onun tutkusuna yön veren, maddi/manevi dünyasına
ait ayrıntılar eşliğinde.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Geçmiş ile geleceğin
buluşması
Sevgili Hiç Tanımadığım Çocuk-2
Mektup Ağacı
Hanzade Servi
Resimleyen: Berk Öztürk
Tudem Yayınları, 192 sayfa
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Teknolojik gelişmeler iletişim biçimlerini
de değiştiriyor. Yazılı haberleşme biçimi
olarak kısa mesajları ve e-postaları tercih
ediyoruz. Postadan bize resmi belgeler
geliyor sadece, yakında buna da gerek
kalmayacak.
Yazan: Sanem Erdem

Hayat dijitalleştikçe kimi alışkanlıklar giderek kayboluyor. İşlerimizi, ödevlerimizi bilgisayarlarda yapıyor, notlarımızı bile
bilgisayarlara (ya da bilgisayar işlevi gören cep telefonlarımıza) kaydediyoruz. El yazısını henüz bırakmadık ama sonraki
nesillerde, dijital olmayan kâğıt-kalem ile yazı yazmak sadece
bir sanattan, zevk için yapılan bir eylemden ibaret olacakmış
gibi görünüyor.
Teknolojik gelişmeler iletişim biçimlerini de değiştiriyor elbette. Yazılı haberleşme biçimi olarak kısa mesajları ve e-postaları tercih ediyoruz. Postadan bize resmi belgeler geliyor
sadece, yakında buna da gerek kalmayacak. Kişisel mektuplar
yazılmaya devam ediyor belki, ama zorunlu durumlarda ya da
sadece tercih sebebi olarak varlıklarını sürdürüyorlar artık.
Öğrenciler ders sırasında birbirlerine notlar yazıyorlar mı
hâlâ, yoksa telefondan mesajlaşarak mı dersi kaynatıyorlar
diye merak ediyorum.
Hanzade Servi, dijital çağın çocuklarına mektuplaşma kültürünü anlatmak için Sevgili Hiç Tanımadığım Çocuk adlı
romanı kaleme almıştı. 2016 yılında yayımlanan romanda, on
yaşındaki Baler Işık’ın öğretmeni, ödev olarak ondan, İstanbul’daki bir kıza mektup yazmasını istemişti. Ancak o, bunu
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yapmak istemediği için, hiç tanımadığı bir çocuğa
mektup yazıp bir ağacın kovuğuna bırakmıştı. Ağaca
bırakılan mektuba cevap aldığında ise sürpriz bir
arkadaşlığın ilk tohumları atılmıştı.
Mektup Ağacı, Baler’in hikâyesine üç yıllık bir arayla
devam ediyor. Avustralya’ya taşınan ve orada doğal yaşam belgeseli çeken Baler ve ailesi, üç yılın
sonunda Türkiye’ye, eskiden yaşadıkları Koşandere
kasabasına geri dönme kararı verirler. Avustralya’da
yaşarken sosyal medyada epey ün kazanan Baler,
yeni doğan kardeşi Kavanoz’a, onun yüzünden geri
döndükleri için içerlenmektedir. Bir yandan seksen
altı yaşında bir kadın olduğunu sonradan öğrendiği
mektup arkadaşı Meneviş’in ve babaannesinin vefat
etmelerini kabullenmeye çalışırken yeni düzenlerine de alışmakta zorlanmaktadır. Uzakta olduğu üç
yıl boyunca sadece İnternet aracılığıyla görüştüğü
dostlarıyla arkadaşlıklarına kaldıkları yerden devam
ederken, İstanbul’daki mektup arkadaşı Tayga’nın,
LGS’ye hazırlanmak için sosyal medyadan uzak
durduğu disiplinli programına anlam veremiyordur.
Avustralya’dayken yaptığı doğal yaşamla ilgili paylaşımlarına artık devam edemese de takipçileri onu bırakmamaktadır, hatta onu sinir eden bir de trol edinmiştir. Büyüme sancılarına bir de bu değişikliklerin
eklenmesi Baler’i zorlamaktadır, ancak karşısına
çıkan sorunları çözmek için küçük maceralara atıldıkça keyfi yavaş yavaş yerine gelmeye başlar. Tayga’nın ona gönderdiği hediyenin izini sürerek; ağaç
kovuğuna mektup bırakan gizemli çocuğu bulmaya
çalışarak; Meneviş’in anısına heykel diktirmenin
yollarını arayarak geçirdiği süre zarfında arkadaşları
ve ailesi ile ilgili sorunları da çözüme kavuşur.

bir havaya sokarken, ölüm gibi ağır konuların daha
kolay ele alınmasını sağlıyor.
Günümüz çocuklarının maruz kaldığı sanal zorbalık
da bu kitapta ele alınmakta. Paylaşımlarına nefret
dolu yorumlar bırakıp “bulaşıcı mutsuzluk dalgası”
yaratan kişiye canı sıkılan Baler’in, en sonunda ona
nefretinin nedenini sorması ile durumun aslında
bir yanlış anlamadan ibaret olduğu, kalbi kırılan bir
arkadaşının tepkisini bu şekilde gösterdiği ortaya
çıkıyor. Bu kitaptaki zorbalık hikâyesi gerçek hayatta
yaşananların yanında çok masum kalsa da insanlar
arasında açık ve net iletişimin ne kadar önemli olduğuna dair faydalı bir örnek oluşturmuş.
Mektup Ağacı’nın yazarı Hanzade Servi, öykü ve
romanları ile çeşitli ödüllere layık görülen, üretken
bir yazar. Yetişkin-çocuk ayrımı yapmadan “her yaştan ruhlar” için eserler verdiğini ifade eden Servi’ye
bu kitabında çizimleriyle Berk Öztürk eşlik etmekte.
Mektup Ağacı, ilk kitap Sevgili Hiç Tanımadığım
Çocuk’tan bağımsız olarak okunabilir, ancak ilk kitaptaki olaylara yapılan referanslar ilk kitabı okuyup
hikâyenin başını öğrenme isteği uyandırıyor. Hanzade Servi de kitabın başında okura bir mektup yazarak hikâyenin başlangıcına dair bilgi veriyor, ama
tabii ilk kitabı okumamanın okurda bazı yan etkilere
yol açacağı uyarısını da ekliyor.

Ölüm ile doğumu, yeni teknolojiler ile eski gelenekleri bir araya getiren roman; Baler’in antikacıda
Meneviş’e ait çocukluk resimlerini bulması ve Meneviş’in evinin kaçış evi yapılması gibi yan olaylar ile
okuru, geçmişe saygı duyma konusunda düşünmeye
sevk ediyor.
Baler’in üzüldüğü şeyleri mor ejderha ile beyaz pire
arasında bir üzüntümetre ile ifade etmesi, herkese
yaratıcı isimler takması, akıllarda yer etmek isteyen
Dağhan’ın her durum için farklı kelimeler uydurmaya çalışması, ilk gençlik çağlarındaki çocukların kendi seslerini, kendi dillerini bulma çabasını yansıtıyor.
Romanın bu karakterlerle yaşıt bir üslubu var, bu
durum yetişkin karakterleri de komik ve eksantrik
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Dilin açıklığı ve akıcılığı
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Redaksiyonun titizliği

“Savaşmaktan usanmış bir asker amaçsızca
yürüyormuş yollarda... Kral adına yaptığı onca şeyden,
bütün o savaş meydanlarında gördüklerinden sonra,
kalbinde taşıdığı yük ona çok ağır geliyormuş.”*
Yazan: Safter Korkmaz

Yırtık Pırtık Pabuçların Esrarı
Jackie Morris
Resimleyen: Ehsan Abdollahi
Türkçeleştiren: Esra Özilhan Çiftçi
Arden Yayınları, 40 sayfa
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Masala sihirli bir dokunuş

Krallardan bir kral düşünün. 12 güzel kızını kilit altında tutan, despot mu despot,
astığı astık kestiği kestik bir kral... Gel gör ki bunca gücüne, onca muhafızına, kilitli
kapılarına rağmen kızları ne yapar eder, her gece kaçmanın bir yolunu bulurlarmış.
Kral, her sabah kızlarının dans etmekten parçalanmış pabuçlarını bulurmuş yataklarının altında; bulurmuş da bir türlü akıl sır erdiremezmiş duruma. Sonunda tak
etmiş canına, haber salmış dört bir yana. Bu muammayı çözecek adama, hem kızlarından birini verecekmiş hem de tacını tahtını, öldükten sonra...
Ödül büyük olunca, bol olur heveslisi de... Nice prensler, yiğit kişiler talip olmuşlar
bilmeceyi çözmeye, kızların saraydan nasıl kaçıp kimlerle dans ettiğini öğrenmeye.
Olmuşlar olmasına da hiç biri bu işi beceremediği gibi, bırakmışlar kellelerini celladın ellerine...
Gel zaman git zaman, yaralı bir asker emeklisi, ormanda tanıştığı yaşlı bir kadının
da yardımıyla çözmüş 12 kız kardeşin oyununu; çözmüş de kavuşmuş dileğine. Kral öldükten sonra ülkeyi yönetmek üzere,
evlenmiş kızların en büyüğü ile...
Diğer 11 kız kardeşe ne mi olmuş? Babalarından habersiz sevdikleriyle görüşüp dans ettikleri için lanetlenip, almışlar ceza. Asker
eskisi ermiş muradına, 12 kız kardeşe düşmüş cefa...
Aklım erdiğince özetlediğim; dilimize farklı isimlerle (“Dans
Eden Pabuçlar”, “12 Dans Eden Prenses”, “Dans Etmekten Paralanan İskarpinler” gibi) çevrilen bu masal, Grimm Kardeşlerin
derlediklerinden. Dilbilimci ve kütüphaneci iki kardeş Jacop ve
Wilhelm, kaleme aldıkları halk masallarıyla daha yaşadıkları dönem üne kavuşmuş akademisyenler. Neler yok ki onların adıyla
anılan masallar arasında: Pamuk Prenses, Kül Kedisi, Rapunzel,
Hansel ile Gratel, Bremen Mızıkacıları ve daha niceleri...
Masal dedik, Grimm Kardeşler dedik, dedik de etraflarında kopan fırtınadan bahsetmedik. Daha masalları derledikleri 1800’lü

yıllardan itibaren eleştirilegelmiş iki kardeş, masalların içerdiği şiddet yüzünden. 1812’de ilk kez yayımladıkları eserlerini, bu eleştiriler ışığında değiştire geliştire 7 baskıya ulaştırmışlar. Her yeni baskıda masal
sayısı artarken, anlatılardaki şiddet dozunu azalmış.
Buna rağmen eleştiriler durmamış, çeşitlenerek günümüze ulaşmış. Bir ucu masala diğer ucu okurun
algısına değen, günümüzde çokça gürültü koparan
bu eleştirileri/tartışmaları alevlendirecek değilim.
Ama elime fırsat geçmişken, hele de masal uyarlamalarının havada uçuştuğu şu günlerde, birkaç
sihirli dokunuşla nice güzel bir iş başarılabileceğine
işaret etmek isterim.
YIRTIK PIRTIK PABUÇLARIN ESRARI
Fırsat dediğim bir kitap. Arden Yayınlarından çıkmış; adı Yırtık Pırtık Pabuçların Esrarı. Yukarıda özetlediğim masalı yeniden yorumlamış Jackie Morris.
Ehsan Abdollahi de birbirinden güzel çizimleriyle
can vermiş hikâyeye.
İlk bakışta, kurgu aynı kurgu. Ama okudukça ana
yoldan ayrılan anlatı, hissettiriyor farkını. Örneğin bu
masalın yaralı askeri, genç. Dahası para pul, taht taç
peşinde değil. Savaştan bıkmış, ölümden yıkımdan
usanmış, gördüğü şiddet yaşama sevincini almış
bir adam. Yine orijinal masalın aksine, ona yardımcı
olan, ormanda rastladığı kadın yaşlı bir bilge değil
yaşam dolu genç bir kadın. Masalın sonunda ise 12
kız kardeşin sırrını çözen asker, prenseslerden biriyle
evlenip tahtın varisi olmayı değil, ormanda karşılaştığı yaşam dolu kadınla mutlu olmayı seçer. Üstelik bu
sonda, 12 kız kardeş cezalandırılmaz, her gece dans
ettikleri sevdikleriyle bir araya gelip mutlu olurlar.
Jackie Morris, klasik masalı, kurguya uyguladığı
basit dokunuşlarla, şiddet/savaş karşıtı bir anlatıya
dönüştürmüş. Yine klasik masala hakim, tahakküm
ilişkilerine dayalı dili ve cinsiyetçi tavrı eleştirel bir
okumaya tabii tutmayı da başarmış. Başarısında kullandığı şiirsel dilin de payı büyük. Tabii bu konuda,
metni Türkçeleştiren Esra Özilhan Çiftçi’nin de hakkını teslim etmek gerek.
* Yırtık Pırtık Pabuçların Esrarı, s.6

Dilin açıklığı ve akıcılığı
İçerik
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
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Duyguların büyüsü
“Kalbimde ve aklımda her türden duygu yaşar. Harekete geçip kıpırdandıklarında
onların büyüsüne kapılırım. Bazen tepine tepine ağlamak, kavga çıkarmak isterim.
Bazen de kahkahalar atarım, gülümserim. Ne demek oluyor bütün bu duygular?”
Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

Hep Kitap’tan çıkan Duygular - Aklımdaki ve
Kalbimdeki, mutluluktan kızgınlığa, yalnızlıktan sakinliğe uzanan on temel duyguya
şiirsel bir bakışla yaklaşıyor. Libby Walden’ın
kaleminde; kıskançlık içimize çöken zümrüt
yeşili bir pus, üzüntü ise bir kırılmayla yolundan sapan ve yatağından taşan bir nehir olarak
betimleniyor. Yazarın duygulara indirgemeci
yaklaşmayan,
tersine onları
derinlikleri
ve devingenlikleriyle ele
alan tarzı, her
başlığı okur
için uçsuz bir
manzaraya
dönüştüyor.
Walden, duygulara tanımlamalar getirmenin ötesinde, duygularla
insanın bileşiDuygular - Aklımdaki ve Kalbimdeki mine eğiliyor.
Libby Walden Küçük okura,
Resimleyen: Richard Jones
Türkçeleştiren: Mahir Ünsal Eriş dışarıdan renk
Hep Kitap, 32 sayfa vermesek de

hepimizin içinde fokurdayıp kaynayan, mayalanan duygular olduğunu, dışarıdan görünüşümüzün derinlerde olup bitenden farklı olabileceğini
açıklıyor. Gözle görülmeseler bile duyguların
gerçekliklerinden bir şey kaybetmediğini, nasıl
hissediyorsak öyle olduğumuzu, kendimizin ve
başkalarının nasıl hissettiğini anlamaya çalışmanın ise ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor.
Libby Walden’ın metaforları her ne kadar şahane
olsalar da yaş grubu göze alındığında biraz soyut
kaçabileceğini düşündürtüyor. Diğer taraftan
kitap bir yetişkinle beraber okunduğunda, minik
okuru, hissettiği duyguları konuşmaya teşvik
etmenin yanı sıra yeni kelimeler ve benzersiz metaforlar keşfetmesine de olanak sağlayacaktır.
Çizer Richard Jones da kitap tasarımı ve illüstrasyonlarıyla duygulara, yazar kadar incelikli
yaklaşmış. Kapakta gördüğümüz minik çocuk aslında kitabın son sayfasında bulunuyor. Çocuğun
dış hatlarıyla çerçevelen boşluğun etrafındaki
duygular katmanlar oluşturuyor. Ve karakter her
bir duyguda yeni bir manzaraya ve o manzaranın
içindeki kendi silüetine bakıyor.
İçerik
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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Sorgu iskeleti

Yazan: Ceylin Aksel

Kitapta yer alan sorulardan, sizi en çok meraklandıranı seçip, bunu arkadaşlarınız
veya çevrenizdeki yetişkinlerle bir yaratıcı düşünme egzersizi oyununa
dönüştürebilirsiniz.

Bazen biz sorarız, bazen hayat… Sorular ve cevaplar ekseninde yol alır yaşamlarımız. İster çocuk
olalım ister yetişkin, hepimizin içinde birer sorgu
iskeleti vardır. Kimimiz işitmez onu kimimizin
sesi dışarıya taşkındır; işitip cevapsız bırakanı
olduğu gibi, işittiğini hayata geçirip yaratıcı işlere
imza atanı da vardır.
Sorgu iskeleti hepimizin bedeninin içinde, bize
sorular fısıldar durur! Peki ya “İskeletlerin Röntgeni Çekilebilir mi?” Kyle Hughes-Odgers’ın yazdığı, Aylin Kürkçü’nün çevirisiyle A7 Kitap tarafından yayımlanan yeni kitabın adı işte bu soru.
Kapaktaki soru için cevap aramanız, iç sayfalara
ulaşmanızı biraz geciktirebilir. İçeride sizi yazarın
fen, evren, anatomi, doğa, icatlar gibi başlıklara

yoğunlaşarak hazırladığı sorular dışında, yüzünüzü
gülümsetecek sorular da bekliyor.
Dünyanın pek çok şehrinde, sokak çizimleriyle de
tanınan küresel görsel sanatçı Odgers, bu resimli
kitabın illüstratörlüğünü de üstlenmiş. Odgers’ın
sanatında rastlanan toprak tonları ve cılız uzuvlu
karakterleri, bu kitabın çizimlerinde de görmekteyiz.
Her sayfada tek soruya yer veren yazar, böylece kısa
ve net soruların açık uçlu çizimlerle daha iyi bütünleşmesini sağlamış. Çizimleriyle, sorduğu soruların
felsefi soyutluğunu dengeleyen sanatçı, daha önce
karşımıza çıkan kurgu dışı kitaplardan da kendini
böylece uzaklaştırıyor.
Kitaptan seçtiğim sorulardan birkaçı ise şöyle: “Su
neden her zaman ıslak?”, “Sesin nasıl bir tadı vardır?”, “Bütün dakikaları ve saatleri yapan kim?”
İskeletlerin Röntgeni Çekilebilir mi? kitabında yer
alan sorulardan, sizi en çok meraklandıranı seçip,
bunu arkadaşlarınız veya çevrenizdeki yetişkinlerle
bir yaratıcı düşünme egzersizi oyununa dönüştürebilirsiniz. Hayal gücünüzle yaratacağınız bu felsefi
egzersizin amacının doğru cevaplara ulaşmak değil,
bir üretim sürecine başlamak olduğunu unutmayın!
Bu yaşsız kitabın küresel soruları, evreni algılayış
biçimimize görelilik kazandırmak için doğru bir
başlangıç. Okuduğunuz zaman, sorular, yeni sorular
zincirini getirebilir ve süresiz bir saçmalama hakkının kapısı aralanabilir... İçeri girin!

İskeletlerin Röntgeni Çekilebilir mi?
Kyle Hughes-Odgers
Türkçeleştiren:Aylin Kürkçü
A7 Kitap, 36 sayfa

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Kitap karıştırmayı,
okumayı seven herkes için:
Ben Bir Kitap Kurduyum

Zeynep Birsin’den
çocuklar için heyecan
dolu bir macera!

hep_kitap
hepcocukhepkitap
hepkitapp

hepkitap.com.tr
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Mutlu mutfaklar
mutlu hayvanlarla mümkün

Yazan: Suzan Geridönmez

Vejetaryen ve vegan beslenme tüm dünyada, özellikle de gelişmiş ülkelerde
popülerlik kazanıyor. Bu yaşam biçimini savunanlar, bitki temelli beslenmenin
insan sağlığı için faydalı olduğunu ileri sürmekle kalmıyor, hayvansal ürünler
tüketmemenin sürdürülebilir bir dünya için anahtar rol oynayabileceği görüşünü
de öne sürüyorlar. En önemlisi hayvanların, bizimle paylaştıkları gezegende en
az bizim kadar özgür yaşama hakkına sahip olduğu etik ilkesinden hareket
ediyorlar.
Kolay Mutlu Mutfak
Miki Mottes
Türkçeleştiren: Dr. Suat Erus
Meav Yayınları, 128 sayfa

İşte, Kolay Mutlu Mutfak, bu konuları dert edinip başta et, hayvansal besinler yeme alışkanlığını terk etmiş olan, terk etmeye
hazırlanan ya da en azından sınırlandırmak isteyenlere hitap
eden bir Bitki Temelli Yaşam İçin Resimli Rehber olma iddiası
taşıyor.
Yazar ve çizer Miki Mottes, kaleme aldığı önsözde, bitki temelli
yaşam tarzını bir “büyük hareket” olarak tanımlarken, hareketin en yakıcı ihtiyacının “gerçekçi ve anlaşılması kolay kaynak”
olduğunu ileri sürüyor.
Sonuçtan bakıldığında, eserin bu ihtiyaca karşılık geldiğini
pekâlâ teslim etmek mümkün. Gerek hâlihazırda vegan ya da
vejetaryen olanların beslenme düzenlerini oluştururken karşılaştığı zorluklar, gerekse (daha) bitkisel temelli beslenmek
isteyen ama bunu nasıl organize edeceği konusunda bocalayanlar aradıkları her türlü bilgiye bu rehberde ulaşabilir. Bitkisel temelli beslenmenin dengeli ve sağlıklı olması için nelere
dikkat edilmesi gerektiği; bitkisel ürünlerin besin değerleri;
hangi vegan gıdaların besin değeri bakımından hangi hayvansal ürüne alternatif olduğu; sporcular, hamileler ve çocukların
vitamin, mineral ya da protein eksikliği yaşamaması için ne tür
çözümler üretilebileceği tüm ayrıntılarıyla işleniyor. Ana konuların belli başlı bölümlere ayrılmış olması, çarpıcı ara başlıkların doğrudan okurun merak ettiği sorulardan hareket etmesi ve
metinlere, sebze ile meyvelere bir yüz ve karakter kazandıran
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hitap ediyor, ne de olsa. Pek az yayıncı (özellikle
ülkemizde) toplumumuzda kolaylıkla “aykırı”
olarak yaftalanan hatta ayrımcılığa uğrayan
böylesi bir kitlenin ihtiyaçlarını önemsiyor.
Bu açıdan Meav Yayıncılığı kutlamak ve kitabın kendinden öte özel bir değer taşıdığını
vurgulamak gerekiyor.
Gerçi bu, kitabın yazarına ve ülkemiz okuruyla buluşmasına vesile olanlara ayrı bir
sorumluluk da yüklüyor. Özellikle de kendini, vegan ya da vejetaryen beslenmeyi
hayvansal ürünler de içeren karma beslenmeye alternatif sağlıklı bir beslenme
şekli ve Dünya’nın çevresel sorunları
bakımından daha sürdürülebilir, etik bir
yaşam tarzı olarak savunmakla sınırlandırmıyorsa.

renkli çizimlerin eşlik etmesi sayesinde kitap onca
bilgiyi rahat takip edilebilir ve anlaşılır kılmayı
başarıyor. Kolay Mutlu Mutfak’ın başardığı bir diğer
şey teorik bilgi ile pratik arasında köprü kurması.
Sonuçta bitki temelli bir yaşam tarzına geçerken
sağlıklı ve dengeli beslenmek için neler yemeniz ya
da pişirmeniz gerektiğini bilmek yetmiyor. Bu işin
nasılı da çok önemli. Eser, hem besin değerleriyle
tanıttığı meyve, sebze ve baklagillerin nereden elde
edilebileceği, nasıl saklanabileceği, etiketlerdeki
küçük yazıların ne anlama geldiğini açıklıyor hem
de bu besinlerin sağlıklı menülere dönüşmesi için
hangi işlemlerden geçirilebileceğini farklı seçenekler sunarak işliyor.
Hatta cep yakmayan yemek tarifleri bile var. Ama
ülkemiz ekonomik koşulları göz önüne alındığında
orası biraz tartışmalı. Gerçi kitap, yukarıda çizilen
çerçeveyle yetinseydi yine de şahane bir Mutfak
Rehberi olarak genç ve yetişkin okura görül rahatlıyla önerilebilirdi. Sağlıklı ve dengeli beslenme
alanında toparladığı bilgiler sahiden de sadece
vegan değil, her türlü mutfakta önemli bir boşluğu
doldurur nitelikte.
Ama Kolay Mutlu Mutfak’ı sadece bir mutfak rehberi olarak değerlendiremeyiz. “Norm” sayılan ve “genel” diye tabir edilen ihtiyaçlara değil, belirgin özgünlükleri ve kimine göre belli “sivrilikleri” barındıran bir kitleye ya da yazarın deyimiyle “harekete”

Kolay Mutlu Mutfak bunun sınırlarının ötesine geçiyor. Bitkisel temelli yaşam tarzı bir hareketse bu hareketin doğruluğuna ikna olmuş, ona
gönülden bağlı bir yazardan tersini beklemek haksızlık olur zaten. Ama karma beslenme ile vegan
beslenmeyi insan sağlığı ve dünyanın geleceği açısından karşı karşıya getirdiği ölçüde, bilimsel olduğu kadar objektif olmasını da beklemek hakkımız.
Örneğin Dünya Sağlık Örgütü’nün bitkisel temelli
beslenenlerin kansere daha az yakalandığını açıkladığını vurgulamak ama aynı kuruluşun hamile
ve çocuklar için vegan beslenmeyi ısrarla önermediğine değinmeden, herhangi bir risk taşımadığını
öne sürmek pek de objektif olmuyor. Evet, birçok
bilimsel kuruluş vegan beslenmenin doğru uygulandığında sağlıklı olduğunu ifade ediyor. Ama
bunu, karma dâhil başka beslenme şekilleri için de
söylüyor. Keşke bilimsellik iddiasındaki bu kitap iki
yaşam şeklini karşı karşıya getirirken objektifliğini
zedelemeseydi. Sürdürülebilir bir dünya için yerel
besinlerle beslenmenin önemine değinerek ya da
avokado, Hindistan cevizi sütü gibi sık önerdiği
gıdaların bize ne pahasına ulaştığına yer vererek de
daha ikna edici olabilirdi.
Bilimsel içerik
Hedef kitleye uygunluk
Baskı ve kâğıt kalitesi
Çizimlerin ifade gücü
Çeviri ve redaksiyon

İnsanı büyüten bir yol
macerası
Tavşanla Yolculuk
Benjamin Tienti
Resimleyen: Anke Kuhl
Türkçeleştiren: Olcay Geridönmez
Ginko Çocuk Yayınları, 172 sayfa
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Tienti’nin bu iki kaçak çocuk eşliğinde altını çizdiği
en önemli konulardan biri yolun, insanı dönüştüren
gücü. Yoldaşlık, birbirine sırlarını açmayı, karşılıklı
güvenmeyi gerektiren zorlu bir macera.

Yazan: Karin Karakaşlı

Yol hikâyeleri edebiyatın gözde konularındadır. Yolun
insanı değiştiren özelliği ve akıcı bir kurguya olanak
tanıyan yapısı, bu konuda pek çok kıymetli kitabın yazılmasına vesile oldu. Çocuk ve gençlik edebiyatında da
örneklerine rastladığımız bu alana son olarak Almanca
edebiyatın genç ve özgün isimlerinden Benjamin Tienti’nin Tavşanla Yolculuk romanı eklendi.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de okurlar Tienti’yi
öncellikle Fransız-Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne
layık görülen ve aynı yayınevinden çıkan ilk gençlik romanı Salon Salam ile tanıdı. Aylardan beri iş gezisinde
olduğu söylenen annesinin, aslında hapiste olduğunu
öğrenen ve ona kavuşmak için hapse girmeye çalışan
12 yaşındaki Hani’nin gülümsetirken acıtan macerasını
birinci tekil şahıstan dinlemiştik. Küçük erkek kardeşi
Mamo’nun sorumluluğunu ve ev işlerini sırtlayan Hani,
babasının amcasıyla ortak işlettiği ve herkesin Salon Salam diye tanıdığı berber salonunda dönen dolapları da
ortaya çıkarmış, çocukların kimi zaman yetişkinlerden
daha olgun olabileceğini gözler önüne sermişti.
1981 Almanya doğumlu Benjamin Tienti, birbirinden
değişik kültürlerin kesişim noktası olan Berlin’de yaşa-

Aralık 2020

yan bir yazar. Çeşitli okul ve özel eğitim kuruluşlarında eğitmenlik yapan Tienti, bu hayat ve meslek
deneyiminden kitaplarında sıkça faydalanıyor.
Tienti, Tavşanla Yolculuk’ta da zor konuları mizah ve
heyecandan taviz vermeden bir macera kurgusu eşliğinde başarıyla işliyor. Çocuk kitaplarının deneyimli
illüstratörü Anke Kuhl’un her sayfaya serpiştirdiği
oyunbaz, minik siyah-beyaz vinyetlerle güzelleşen
kitabı, Salon Salam’ı da çeviren Olcay Geridönmez
Türkçeye kazandırmış.
BÜYÜMEK NEDİR, YETİŞKİN KİME DENİR?
Bu kez kahramanımız, yaşlı tavşanı Maikel ile çokça
zaman geçiren ve hayat üzerine fazla geldiğinde bir
kovuk hâline getirdiği babasının gitar kolisinin içine
sığınan Andrea. Oğlanın bu koliyi anlattığı bölüm
benim için unutulacak gibi değil: “İçeride kendiliğinden var olan ılıklığı hemen hissediyorum. Kıvrılıp
öylece kalıyorum. Hiçbir şey yapmak zorunda olmamak, bu sıcaklıkta yatma ve dar duvarları hissetmek
dünyanın en harika şeyi. Sıkışmış hissetmiyorum
kendimi. İstesem kolumu bacağımı açarım, karton
yamulur, bir noktadan sonra da yırtılır. Bu sıkışıklığın
güzelliği de burada. Tadına varabiliyorum ama fazla
gelmeye başlarsa her şeyi yine de kontrolüm altında.
Herkes bunu bir defa olsun denemeli. Yani kaçık olan
herkes.”
Andrea’nın annesi, kendi hayatını yaşamak üzere
kırsal alana yerleşmiş bir enerji şifacısı. Her şeye
yetişmeye çalışan babası, günlerden bir gün zor
durumdaki Suriyeli göçmen bir anne ve kızını eve
alınca, Andrea’nın dengesi iyice şaşıyor. Çünkü yaşıtı Fidaa, havaya tekmeler savuran ve pek de kolay
arkadaş olunacağa benzemeyen tekvandocu bir kız!
Fidaa’nın yanlışlıkla Maikel’i elinden düşürmesi ve
tavşanın bacağının kırılması üzerine işler iyice karışıyor. Andrea, bütün sevgisini verdiği Maikel’i uyutulmaktan kurtarmak için şifacı annesine ulaşmaya
karar veriyor. Fidaa’nın da katılmasıyla iki genç için
dönüştürücü bir yol macerası başlarken, Andrea’nın
babası ve Fidaa’nın annesinin endişe içerisinde polisi haberdar etmesiyle gençler bir anda kaçak durumuna düşüyor.
Göçmenlik, aile içi şiddet, boşanma gibi birbirinden
zorlu konuları bir an bile didaktik bir üsluba düşmeden olanca açıklığıyla ele alan Benjamin Tienti,
macerayı Andrea dışında bir de tavşan Maikel’a
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birinci tekil şahıstan anlattırmış. Kendisini bir soğutma çantasında Andrea ve Fidaa ile yollarda bulan
tavşan Maikel’in mizah dolu dili romana büyük keyif
katıyor.
Tienti’nin bu iki kaçak çocuk eşliğinde altını çizdiği
en önemli konulardan biri yolun, insanı dönüştüren
gücü. Yoldaşlık, birbirine sırlarını açmayı, karşılıklı
güvenmeyi gerektiren zorlu bir macera. Her ne kadar iki kafadar romanda gerçek anlamda yola düşse
de, aslında yol yazarın insanın birbirine ulaşması
için kat etmesi gereken mesafe için kullandığı bir
metafor aynı zamanda. Bu metafor, özellikle onlara
yardımcı olan tır şoförü Petra’nın durmadan dinlediği Willie Nelson’un şarkısıyla pekişiyor: “Yine yollarda…./ Daha önce hiç gitmediğim yerlere gidiyorum.”
KALIPLAR KIRILMAK İÇİN VAR
Tienti, toplumsal cinsiyet rolleri ve ön yargı kalıplarını sorgulamayı, ezber bozmayı seven bir yazar.
Birbirine taban tabana zıt iki karakterde, farklı kültür
ve hayat deneyimlerinden gelen iki gencin emekle
yoğrulan dostluğuna odaklanırken, kız ve oğlan çocuk klişelerini olduğu kadar çocuk ile yetişkin, göçmen ile yerli kavramlarını da sorguya açıyor. Geliştirdikleri farklı savunma mekanizmalarıyla kırılgan
iç dünyalarını korumaya çalışan iki gencin cesareti,
pek çok yetişkinde yok. Bu anlamda tavşanı kurtarmak için çıktıkları yolculukta birçok sıra dışı insanla
tanışan çocuklar çoğu kez büyüklerden çok daha
olgun davranarak alışılageldik öğrenme hiyerarşisini
de alt üst ediyor. Yazarın kızıyla sorunlar yaşayan
tır şoförü Petra, ailesinden uzak yaşamak pahasına
hayallerinin peşinden koşan Andrea’nın annesi ve
yabancı bir ülkede, kendisine şiddet uygulamış eşinden ayrılarak tek başına kızını yetiştirmeye çalışan
Farah karakterleri aracılığıyla “fedakâr anne” klişesini de kırdığını belirtmek gerek.
Yola çıkmaya ve sarsılmaya
hazırsanız, Tavşanla Yolculuk
sizi de dönüştürmek için hazır
bekliyor olacak.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Meraklı ikizlerden yaratıcılığa övgü
Reynolds kardeşlerin “Yaratıcı Çözümler” adını verdikleri bir yaklaşımla
kurguladıkları bu seri; bilim, matematik, mühendislik, teknoloji ve sanat
üzerine inşa edilmiş.
Yazan: Gökçe Gökçeer

Peter H. Reynolds’ın kitaplarının hemen hepsini okumuş ve çoğunu sevmiş biri
olarak, bu serinin farklı bir yerde konumlandığını söylemeliyim. İkiz kardeşi Paul A.
Reynolds’ın yazdığı “Meraklı İkizler” serisini resimleyen Peter H. Reynolds, bizi hem
ikiziyle tanıştırıyor hem araştırmacı ruhları uyandırıyor hem de çevreyle ilgili harika
mesajlar veriyor.

Sidney&Simon
Çöp Dedektifleri
Çiçek Kurtarma Operasyonu
Paul A. Reynolds
Resimleyen: Peter H. Reynolds
Türkçeleştiren: Gülizar Yıldırım
Uyurgezer Kitap, 48 sayfa
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İlk kitap Çiçek Kurtarma Operasyonu’nda, pencerelerinin sıkışıp kalması sonucu
çiçeklerini sulayamayan ve bu sorunu aşmaya çalışırken müthiş şeyler keşfeden Sidney ve Simon’la tanışıyoruz. Son derece meraklı, araştırmacı ve yaratıcı bu ikiz fare
kardeşler, kasabalarında gerçekleşecek çiçek festivaline yetişebilmek ve çiçekleriyle
bu festivale katılabilmek için tam gaz çalışmalara başlıyorlar. Çeşitli ve çok farklı
fikirler üreterek ilerleyişleri, sesli düşünmeleri, düşüncelerini paylaşmaları ve hatta
bunu teknolojinin tüm olanaklarından faydalanarak yapmaları gözden kaçmıyor. Disiplinler arası çalışma yöntemini öne çıkaran kitap, temel matematik ve mühendislik
bilgilerini de birbirine ustalıkla bağlıyor.
Diğer kitabın başlığı ise Çöp Dedektifleri. Çevre bilinci yaratmak amacıyla yola çıkan ikizler, bu kez bir kampanya başlatıyor. Amaçları çok daha az çöp atılmasını sağlamak. Onları bu yola sevk eden gelişme ise okul gezisi için gittikleri akvaryumda
gördükleri deniz kaplumbağası Çimen’in
başına gelenler. Okyanusa atılan plastik
çöpleri yiyen Çimen hastalanıyor ve burada tedaviye alınıyor. Sidney ve Simon’a bu
kitapta düşen, okyanus canlılarını çöplerden korumak için bir plan yapmak…
İki kitaptaki öykü de bugüne kadar okumadığımız türden değil. Ya da sürprizli
sonlar barındırdıklarını, beklenmedik
gelişmelerle heyecanlandırdıklarını, bambaşka tatlar verdiklerini de söylemek güç.
Ancak Reynolds kardeşlerin “Yaratıcı
Çözümler” adını verdikleri bir yaklaşımla
kurguladıkları bu seri; bilim, matematik,
mühendislik, teknoloji ve sanat üzerine
inşa edilmiş. Bu hâliyle de çocukların
yaratıcılıklarını, problem çözme yetilerini

harekete geçiriyor ve en önemlisi de bu süreçte paylaşımcı metotlarla hareket etmeye teşvik ediyor.
Bana göre kitapların en güzel kısmı, en arkada Reynolds kardeşlerin yazdığı notlar. İkinci kitabın sonunda, bundan 50 yıl önceye dayanan çok kıymetli bir
anılarını paylaşmaları ise okuru duygulandırıyor. 22
Nisan 1970’te, henüz dokuz yaşındalarken ilk Dünya
Günü’nün kutlanmasına yardım ettiklerini söyleyen
kardeşler, çöp toplamaya başladıkları o günün aslında
geride kalmadığını, bilakis bugün de çevreyle ilgili ne
kadar duyarlı olduklarının altını çiziyorlar. Hâlâ çöp
topladıklarını, elektrikli araba kullandıklarını ve geri
dönüşüm için aileleriyle birlikte çalıştıklarını da yine
bu metinden öğreniyoruz. Doğaya ve çevreye duyarlı
kitapların varlığı içimize umut dolduruyor şüphesiz.
Hele de böyle sevdiğimiz ve yakından takip ettiğimiz
yazarların, çizerlerin çalışmalarıyla çocukları harekete
geçirme çabası muazzam. Kendilerinin de bir zamanlar,
çocukken, bu çabaya gönül vererek çalışmış olmaları,
işi daha kıymetli kılıyor. Günümüzde böyle yaşamaya
devam ediyor olmaları ise paha biçilemez. Zira bilinçlenme süreci her ne kadar çocuklukta başlasa da, yetişkinlikte bunun sürdürülebilirliği her zaman mümkün
olmuyor. İyi örnekler kadar başarısızlıkla sonuçlananları da gördük, görmeye devam ediyoruz.
Çöp Dedektifleri kitabında takıldığım bir şey oldu; o da
okulun akvaryum gezisi… Bu akvaryum, yardıma ya da
bakıma muhtaç okyanus canlılarını alıp tedavi eden ve
yeniden doğal ortamlarına bırakan bir akvaryum mu?
Yoksa bunların yanında, sadece sergilenmek amacıyla
esaret altında tutulan hayvanlar da var mı? Akvaryum,
genelde hayvanat bahçeleri gibi esaret ortamı olarak
düşünülmez, çocuk kitaplarında da böyle resmedilmez.
Ama öyledir. Kitapta buna dair açıklayıcı herhangi bir
ifade yok. Ancak doğa ve çevre bilinciyle yazılmış bir
eserde, böyle bir detaylandırmayı gözlerim aramadı
değil.
Gülizar Yıldırım’ın çevirdiği seri, Uyurgezer Kitap tarafından yayımlanmış. İlk kez kitaplarını okuma şansı
bulduğum yayınevi, iyi bir seçim yaparak kataloğuna
ve çeviri çocuk edebiyatına değerli bir katkıda bulunmuş. Yollarının açık olmasını dilerim.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Kırmızı
Annick Masson
Türkçeleştiren: Göyçen Gülce Karagöz
abm Yayınevi, 28 sayfa
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Elma kırmızısı
Sevimli karakterleri, yumuşak renkleri, her daim canlı
konusuyla Kırmızı, çocuklar için olduğu kadar akran istismarı
üzerine daha çok düşünmesi gereken bizler için de…

Yazan: Burcu Yılmaz

Kaçımız akran istismarına maruz kalmadı merak ediyorum. Konu hakkındaki çocuk kitaplarıyla, metinlerle karşılaştıkça bu kadar yaygın bir sorunun üzerinde şimdiye
dek nasıl bu kadar az durulduğuna şaşıyorum. Çocukluğa
sadece biyolojik bir geçiş dönemi gözüyle bakılmamasının, çocuğun birey olarak ciddiye alınmasının pek de
eskiye tarihlenmediği aklıma gelene dek tabii. Şiddetin
topraklarımızda bir gelenek olması da cabası… Çocuklarda depresyona, kronik hastalıklara, hatta intihara meydan verebilen akran istismarının en yaygın biçimi olan
isim takmanın, çoğu yetişkin tarafından kayda alınmama
nedenine bu “geleneğin” çerçevesinden bakınca, bir ço-

cuğun başka bir çocuğa “armut” demesinin şiddetten bile sayılamayacağını düşünebiliriz belki.
Oysa güçlü (görünen) çocuğun, zayıf (görünen)
üzerinde kurduğu bu iktidar biçimi, isim verilenin kendini güvensiz, çaresiz, savunmasız, yalnız
hissetmesine neden oluyor -ve bu daha başlangıç!
OSCAR’A GELİNCE
Annick Masson’un yazıp resimlediği Kırmızı
(orijinal adıyla “Kırmızı Domates”), kolaycacık
kızaran, kıpkırmızı olan Oscar üzerinden akran
istismarını işliyor. Oscar’ın bu özelliği ilkokula
başladığında okul arkadaşlarının onunla dalga
geçmesine yol açıyor. Başı çeken Jojo, Oscar’a
“Domates” adını veriyor. Bir de Sulugöz Suzie var,
bu alaylardan nasibini alan… Oscar kızarmamak
için kendini ne denli zorlasa da olmuyor, hatta o
zamanlarda daha çok kızarıyor. Neyse ki öğretmenleri bu sorunun üstesinden gelecek bir çözüm
buluyor. Dâhil oldukları bir tiyatro oyunu sayesinde Oscar, kendine Ateş Yanak adını veriyor ve
Jojo’nun, üzerindeki hâkimiyetini kırıyor. Tabii
Jojo’nun, utandığı bir anda Oscar’ın hislerini
bizzat tecrübe etmesi, dahası bu sırada Oscar’ın
Jojo’ya el uzatmasının payı da azımsanamaz.
Şaşkın bakışlı Suzie de bir aydınlanma yaşıyor bu
oyun sayesinde elbette… Sevimli karakterleri, yumuşak renkleri, her daim canlı konusuyla Kırmızı,
çocuklar için olduğu kadar akran istismarı üzerine daha çok düşünmesi gereken bizler için de…
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Grafik tasarım
Baskı kalitesi
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Dadının canlanan perdesi

Yazan: Erdi İnci

Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway’e ait el yazmasının sayfaları arasında bulunan ve
Woolf öldükten yaklaşık 50 yıl sonra çok güzel illüstrasyonlarla ilk kez yayımlanan
resimli kitap Dadının Perdesi, aslında onlarca örneği yazılıp kurgulanmış bir
konudan yola çıkıyor.
Bir yazar hayata veda ettiğinde, yazdığı her eser,
varsa yarım kalan çalışmaları ve hatta çalışma
ortamı didik didik incelenir, araştırılır. O çalışmalar içinde yazarın daha önce yayımlamadığı işler
bulunursa, onların “büyük bir titizlikle” hazırlanıp
okurlarıyla paylaşılması bambaşka bir serüvendir.
Yazarın söz konusu eserinin niçin yayımlanmamış, belki de yayıncıya bile gönderilmemiş olduğu
ise genellikle göz ardı edilir. Yazarın kendi eserini
yayımlamama hakkı konusunda, nerede durmamız
gerektiği her zaman bir tartışma konusudur.
Yazarın eserleri telif korumasından çıktığında
ise o büyük titizlik kolaylıkla bir patchwork
sanatına dönüşebilir. Yazarın orijinal metninden
uyarlamalar yapılır, metindeki bazı bölümler

alınıp bir çocuk kitabına dönüştürülür; telif süresi
dolmuş başka bir eserle birleştirilebilir... Bu kesip
birleştirmelerin sonunda ortaya yeni eserler çıkar.
Eserin edebi ve tarihi değeri bir yana, o “malzeme”
yayıncılığın gözünde artık maliyeti düşük, getirisi
yüksek bir ticari üründür. Kâr maksimizasyonu
açısından baş tacıdır.
Yapı Kredi Yayınlarından yeni bir kitap raflarda
yerini aldı. Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway’e ait
el yazmasının sayfaları arasında bulunan ve Woolf
öldükten yaklaşık 50 yıl sonra çok güzel illüstrasyonlarla ilk kez yayımlanan resimli kitap Dadının
Perdesi, aslında onlarca örneği yazılıp kurgulanmış
bir konudan yola çıkıyor. İnsanlar uyuduktan sonra
hareketlenmeye başlayan resimler, desenler, eşyalar…
Yazarının Virginia Woolf olması, yetişkinlerin tepkisini çekmeyecek bir içerik sunması, metni güçlü bir
“çocuk kitabı” adayı hâline getiriyor. Edebi kültür ve
birikim açısından Woolf'a ve eserlerine ihtiyacımız
tartışılmaz. Ama okur çocuk olduğunda, biraz daha
eserin ne sunduğuna odaklanmamız gerekmez mi?

Dadının Perdesi
Virginia Woolf
Resimleyen: Julie Vivas
Türkçeleştiren: Tunç Tayanç
Yapı Kredi Yayınları, 36 sayfa

Yapı Kredi Yayınları, kitap tasarımları konusunda
özellikle beğendiğim bir marka olmuştur. Yetişkin
ve çocuğun bir koltukta sıkış tepiş oturup kitap
okuduğu o klişe sahnede, karakterlerin ellerine her
zaman YKY kitaplarını tutuşturmuşumdur zihnimde.
Kitabın bir ürün olarak da değerini her zaman yansıtmıştır. Woolf’un kitabında da bu kaliteden ödün
vermemiş YKY.
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi
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Çocuk edebiyatında
“yola çıkış” noktalarımız
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Yazan: Mehmet Erkurt

Kitabı okuduğumda, çocuk edebiyatına doğru “yola çıkış” noktalarımız geçti
aklımdan. Bu alanda üretme heyecanımız. İlgi alanlarımız, edindiğimiz bilgiler,
varış noktalarımız...
Eylem Erdem Uğurlu’nun yazdığı, Fırat Bingöl’ün
resimlediği Yola Çıkmak’ı elime aldığımda, kapağını bir süre açamadığımı hatırlıyorum. Travmaya
dair yoğun bir deneyimle, mücadeleyle, ifadeyle,
cesaretle, sözle berkitilmiş bir bilgeliğin eşiğindeydim. Resimler ise sanatla iyileşmenin, iyileştirmenin ne olduğunu bilen, bu sağaltımı hayata
geçirebilen bir sanatçının ürünüydü. Yaşadıkları
ve yaptıkları üzerine düşünen, bilinçlerini vicdanla cümleye dökebilen iki isim, anlatının en zor türlerinden birinde, resimli öyküde bir araya gelmişti.
Kitaba adını veren “yola çıkmak”, en çok da kendine giden yolda yürümekti aslında. Kendinle
ve yaşamla
tanışmak. Atılan her adımla
kendi içinde de
derinleşmek.
Bazen yalnız
hissetmek, ama
tenhalığı da
aramak. Yaşamak, yaşamaya
devam etmek…
Sadece çocuklukta değil,
yaşamın bütün
evrelerinde
Yola Çıkmak karşılık bulan
Eylem Erdem Uğurlu
bir yolculuğu,
Resimleyen: Fırat Bingöl
Nesin Yayınları, 32 sayfa birkaç cümleyle

ve desenle özetlemek. Yoğun çaba gerektiren bir
çalışma. Başarması en zor işlerden biri.
Okuduğumda, çocuk edebiyatına doğru “yola çıkış”
noktalarımız geçti aklımdan. Bu alanda üretme heyecanımız. İlgi alanlarımız, edindiğimiz bilgiler, varış
noktalarımız. “Doğrularımız” var, kuşkusuz, hakikati
yakaladığımızı hissettiğimiz, tam da aktarmak istediğimizin ne olduğunu buluverdiğimiz anlar. “İstediğimiz” şeye “çocuğa gereken” şey gözüyle bakabildiğimiz o yola çıkış anları. İçeriğe, konuya, duygumuza
odaklandığımızda, anlatıyı, öyküyü, hatta okuru ve
okuma deneyimini fark etmeden geri plana atabildiğimiz anlar. Öyle anlardır ki, doğrumuza ve sözümüze çokça sarıldığımızı anlamayız bile. Yola Çıkmak
bana en çok bunları düşündürdü.
Eleştirisine güvendiğimiz okurlar, editörler, yayıncılar ve elbette onları duyma isteğimiz tam da burada
devreye girer. Duygu ve niyetteki içtenliğin, bilgelikle ve hayatla yoğrulmuş ifadelerin çocuk için edebi
bir metne dönüşme ihtiyacını hatırlarız birlikte.
Anlatılanın ve anlatanın ötesinde, anlatının yetkinliğini konuşuruz. Yola çıkış noktasının hakikiliğine
zarar vermeden, atılacak adımların çocuk edebiyatına doğru gidip gitmediği konusunda ikinci bir göz,
yönlendirici bir söz buluruz. Atılan adım için en iyisi,
belki de bambaşka bir yola evrilmektir. Ya da o yolda
atılacak farklı adımlara.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Pardon, Afrika ne tarafta?
Kitabın Türkiyeli okur için belki de en keyifli tarafı, Tom’un
güzergâhında Türkiye’nin de bulunması! İstanbul’un, o güne
dek gördüğü en güzel şehir olduğunu düşünen Tom, kentteki
etkileyici ve yaşlı yapıları hayranlıkla seyrediyor.
Dünyayı Bisikletle Dolaşan Çocuk
Alastair Humphreys
Resimleyen: Tom Morgan-Jones
Türkçeleştiren: Handan Sağlanmak Arlı
Beyaz Balina Yayınları, 128 sayfa
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Yazan: Deniz Poyraz

Dünyayı Bisikletle Dolaşan Çocuk, maceracı yazar ve fotoğrafçı Alastair
Humphreys’in dünyayı gezerken yaşadığı gerçek deneyimlere dayanan bir hikâye. Alastair, Edinburg’da ve Oxford’da üniversite okurken Pakistan’dan Çin’e,
Land’s End’den John O’Groats’a, Türkiye’den İtalya’ya, Meksika’dan Panama ve
Güney Amerika’ya geçmiş. Mezun olduktan sonra hemen hemen tüm dünyayı
bir uçtan diğerine dolaşmış bir maceraperest. Dört yılda beş kıtayı dolaşıp toplamda 74.000 kilometre boyunca pedal çeviren yazar, deneyimlerini ve bu süreçte yaşamına etki eden hatıralarını da kitaplaştırmış. Dünyayı
Bisikletle Dolaşan Çocuk’u, yazarın anı kitaplarından ayıran
ve belki de daha keyifli hâle getiren şey elbette kurgusal bir
metin olması.
Tıpkı yazar gibi kitabın kahramanı Tom adlı çocuk da günün
birinde evden çıkıp dünyayı dolaşmanın, farklı uygarlıkları ve
ülkeleri keşfetmek amacıyla bisikletiyle uzun bir seyahate çıkmanın hayalini kuruyor. “Ben bir kâşif olacağım, dünyayı dolaşacağım!” dediğinde kendisine gülen, onunla alay eden sınıf
arkadaşlarına ve öğretmenine inat basıyor pedala. Tom’un tanrısal bakış açısıyla seyrettiğimiz macerası, ara ara günlüğüne
düştüğü eğlenceli notlarla derinleşiyor, boyut kazanıyor. Tom
Morgan-Jones’a ait eğlenceli çizimler de bu hareketli hikâyeye
ironik ve keyifli bir katkı yapıyor.
Tom evvela gidip görmek istediği yerlerin bir listesini yapıyor.
Ardından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da bulunan nice eserin
hayalinin peşi sıra vedalaşıyor yaşadığı kentle. Pasaportundaki ilk damga şık üniformalı bir Fransız memurdan geliyor. İlk
gece Eyfel’in altında geçiyor. Damgalar bir bir çoğalırken geçtiği her ülkenin mutfağına dalıyor Tom, caddelerini geziyor,
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Tom’un güzergâhında Türkiye’nin de bulunması!
İstanbul’un, o güne dek gördüğü en güzel şehir
olduğunu düşünen Tom, kentteki etkileyici ve
yaşlı yapıları hayranlıkla seyrediyor. Günlüğüne
Ayasofya ve Sultanahmet Camii’ne dair notlar almayı ihmal etmiyor. Boğaziçi’nde vakit geçirdikten
sonra direksiyonu Kapadokya’ya çeviriyor. Burada
mağara-evde yaşayan bir ailenin konuğu oluyor.
Suriye, Lübnan ve Ürdün üzerinden -buralardaki
tarihi değere sahip yerleri bir bir gezerek ve yeni
şeyler öğrenerek- nihayet Afrika’ya varıyor. Yolculuk bundan sonra biraz zorlaşsa bile asıl macera da
bu kıtada başlıyor. Çölde hayatta kalmak, dünyanın
kuzey kısmından yıldızlara bakarak yön bulmak
ve Sudan’dan, Etiyopya’dan geçerek Güney Yarım
Küre’ye doğru yol almak göründüğü kadar kolay
olmasa gerek!

dağlarında yürüyüp ırmaklarını aşıyor ve her seferinde halkıyla iletişim kurmanın bir yolunu buluyor.
Gittiği yerlerde yeni insanlarla beraber yeni alfabeler, yeni sözcükler çıkıyor karşısına. Bunları günlüğüne not etmeyi ihmal etmiyor. Attığı her adım,
gezdiği ülkelere dair bir şeyler öğretiyor Tom’a. En
önemlisi de ötekinin, yabancının, sınır ötesinin bir
korku unsuru olmadığı. Yardımlaşma ve dayanışmanın en insani ve evrensel değerler olduğunu yaşayarak öğreniyor Tom.
Okuldaki sınıfının bu en utangaç ve sessiz çocuğu,
kendi sınırlarını keşfediyor… Hayallerinin peşinden
gitmenin çok güçlü, çok zeki, çok hızlı ya da çok çalışkan bir öğrenci olmakla ilgisinin olmadığını önce
kendine sonra geride bıraktığı herkese ispat ediyor.
Bazen korkmuş ve çaresiz hissetse bile muhteşem
maceralar yaşıyor olmaktan dolayı mutlu oluyor.
Saçları uzasa, kıyafetleri aylarca güneş ışığına maruz kalmaktan solsa ve çok uzun zamandır banyo
yapamadığı için biraz kötü koksa bile Tom, kendisini her zamankinden daha güçlü ve cesur hissediyor.
Kitabın Türkiyeli okur için belki de en keyifli tarafı,

Kitabın dikkat çeken unsurlarından biri de İngiliz
bir ailede doğup büyüyen ve o yaşına dek Britanya’dan çıkmamış olan Tom’un dünya çocuklarıyla
karşılaşma anları, onlarla girdiği diyaloglar oluyor.
Kendisine en yakın okula ulaşabilmek adına her
gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan çocukların, yiyecek alacak paraları olmadığı için öğleden sonraları çalışmak zorunda kalan akranlarının
yaşadıklarına şahitlik ediyor. Yazar burada Tom’un
ağzından bu derin eşitsizliğe dair keskin bir duruşta bulunmasa bile okura çizdiği tablo harekete geçirici bir etki uyandırıyor yine de.
Dünyayı Bisikletle Dolaşan Çocuk, Tom’un İngiltere’den Afrika’ya uzanan zorlu ama bir o kadar
keyifli yolcuğuna ortak ediyor bizi. Kitap, bu küçük
maceraperestin günlüğünde okurlar için ayırdığı
boş sayfalara kendi maceralarımızı planlama ve
bunları “Tom’la” paylaşma şansı da veriyor okura.
Kendi yolculuk hikâyemizi tasarlayıp, arka sayfalarda belirtilen e-mail adresine yolladığınız takdirde
Beyaz Balina Yayınlarından kazanacağınız hediye
kitaplar da Dünyayı Bisikletle Dolaşan Çocuk adlı
kitabı oluşturan şık düşüncelerden biri olmuş. Handan Sağlanmak Arlı’nın çevirisiyle. İyi okumalar…
Dilin Açıklığı ve Akıcılığı
Kurgunun Özgünlüğü-Tutarlılığı
Çizimlerin İfade Gücü
Redaksiyonun Titizliği

An: Eskiden kalma
bir gülüş...
Bugünlerde Herkesin Adı
Affedersin
Bart Moeyaert
Türkçeleştiren: Mustafa Özen
Can Çocuk Yayınları, 176 sayfa
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Yazan: Alev Karakartal

Bugünlerde Herkesin Adı Affedersin ’in edebi metinlerde
sık rastlanmayan zaman ve mekân kullanımıyla sadece
çocukların değil, ebeveynlerin de başucu kıymetlilerinden
biri olma ihtimali büyük.

Bir Hollywood klasiği olarak tek bir günde, bazen bir
günün birkaç saatinde geçen filmlere, hatta -olağandışıbir nedenle aynı günü tekrar tekrar yaşayanların hikâye edildiği olay örgülerine yabancı değiliz. Sektörün
“oyuncaklı” bulduğu, sevdiği temalardan “an hikâyeleri”, özellikle de imkânsız görünen bir aşk hikâyesinin
mucizevi mümkünatını konu alıyorsa -ki hep alır- piyasa deyimiyle önceden “satın alınmış”, risksiz işlerdendir.
Peki ya sizi içinden bütün bunların geçmediği, dünyanın herhangi bir yerindeki, sıradan ve dolayısıyla sıkıcı
olması beklenen üç beş saatin hikâye edildiği bir kitaba
götürsem? Küçücük bir ailenin köpüklü ve doğası gereği yanıltıcı “zahir”inin hemen ardındaki, ağır, yosunlu,
dibi balçıklı bir gölü andıran, sıcak bir ağustos öğleden
sonrası anına?
“Komşu bahçede psss diye bir kutu kola açılıyor. Uzaklarda bir çocuk ‘önüm arkam sobe’ diye bağırıyor. Bir
yerlerde birisi bir kağıdı yırtarak parçalara ayırıyor.
Yukarıda annem Alan’la Jazz’a sesleniyor: Derhal duşa,
üçe kadar sayıyorum…. Karomu terkediyorum, solucan
toplayacağım.”
İhtimal heyecanlanmadınız… Ama bazen erken davranmak o kadar da iyi bir fikir olmayabilir. Hollandalı yazar
Bart Moeyaert’in Can Çocuk Yayınlarından çıkan Bugünlerde Herkesin Adı Affedersin adlı kitabının; samimi,
çok “içeriden” bir dilin eşlik ettiği, edebi metinlerde
sık rastlanmayan zaman ve mekân kullanımıyla sadece
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çocukların değil, ebeveynlerin de başucu kıymetlilerinden biri olma ihtimali büyük zira…
Dünyası kalp hastası küçük oğlunun sağlığı ve mutluluğu ile yeni yaptırdığı beyaz mutfağında mütemadiyen kaynattığı vişne kompostosundan ibaret annesinin “hırçın, içe kapanık”; genç sevgilisiyle birlikte
olmak için onları terk eden babasının “baş edilmez”
bulduğu Bianca, yani hikâyenin baş kahramanı ve
anlatıcısının meselesi tanıdık aslında: Çoğu ergen
gibi, ifade etmese de delice ihtiyaç duyduğu sevilme,
duyulma ve onaylanma ihtiyacını karşılayacak biri
çıkacak mı karşısına? Yoksa düşe kalka, kendine sarılarak büyümeyi mi öğrenecek?
Ama önce bir itiraz: Bizzat kitabın kendi arka sayfasının da aralarında olduğu tanıtım yazılarındaki “hep
suspus, sakin kalmakta çok zorlanan, kafası karışık
bir kız çocuğu” tanımlarının Bianca’ya bir hayli dar
geldiğini gecikmeden not etmeli. Kendi tercih ettiği
adıyla Perdon, hiç de sus pus değil çünkü, aksine ne
çok kalabalık iç peronları: “Peki beni gerçekten dinliyor mu? Benim sessiz değil, ama sessiz hareket eden
biri olduğumun farkında mı? Burada benim gürültüme yer yok”
Misal, sevgisine, ilgisine muhtaç olduğu annesi “kullanım kılavuzunu” okusaydı, bazen çok mutlu olduğu
hâlde bunu her zaman belli edemediğini de bilirdi.
Örneğin ağır ağır, adım adım ve biraz da ayaklarını
basamaklara vura vura merdivenlerden iniyorsa,
muhtemelen kendini mutlu hissettiğini hemen anlardı.
O zaman da kendisiyle ama en çok da yan yana
beyaz bir karonun üzerinde ya da boğulmuş solucanların arasında, ıslak çimlerin üzerinde durarak,
bir türlü gelmeyen bir şeyi bekleyen ayaklarıyla ne
yapacağını bilemeyen yalnız bir çocuk/genç kız yerine, en sevdiği diziyi izlerken atıştıran, kıkırdayan
“normal” yaşıtları gibi olurdu belki… Ya da yanına
sadece küçük anların sıkıştırıldığı plastik kutusunu alarak, komşunun unutulmuş kümes arkasında
“kendine ait bir oda” da kurmazdı ihtimal: “Olduğum
yerde rahatım, burada, ağaçların altında bir başkasının bakımsız bahçesinde, komşu kadının bahçe
artıklarını biriktirdiği eski kompost yığınının yanında, tavuk kümesinin arkasında, duran, rengi atmış
plastik oyuncak ev Frozen… Nerede olduğumu kimse
bilmiyor… Burada olduğum sürece hiçbir yerdeyim.
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Kimse beni bulamaz…”
Hasta kardeşi oynasın diye eve davet edilen oyun
arkadaşının annesi; hayranı olduğu dizinin başrol
oyuncusu Billie King’in gören ve anlayan gözleri,
ilham veren cümleleri, Bianca’nın sıkışmışlığına çare
olabilecek mi gerçekten? Telafi etmeye karar verdiği
hasarı onarabilecek, karşılığını görebilecek mi? Kitabı aşan sorular bunlar, okurun kapağını kapattıktan
sonra hikâyeyi sürdürmesine olanak sağlayan yeni
kapılar…
Kitabın Belçikalı yazarı, Bart Moeyaert, ilk kitabı
Duet met valse noten’den bu yana hep kariyerini bir
adım ileri götürmüş biri. Bu eseri, Flandre Çocuk
ve Gençlik Kitapları jürisi tarafından “En İyi Kitap”
ödülüne layık görülmekle kalmamış, tiyatroya da
uyarlanmış. Çocuk ve gençlik temalı birçok esere
imza atan, Moeyaert’in romanları yirmiyi aşkın dile
çevrilmiş.
Geçen yıl, çocuk edebiyatının en prestijli ödüllerinden, İsveç Hükümeti’nin verdiği Astrid Lindgren
Anma Ödülü’ne (ATMA) layık görülerek, kariyerinde
zirveye ulaştı. Dolayısıyla bundan sonra yazacağı
kitap da merakla beklenir oldu.
Bugünlerde Herkesin Adı Affedersin’in hayal kırıklığı
yaratmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Belki Bianca’nın dışındaki kahramanlar biraz daha işlenebilirdi
ama anlaşılan bu bir Bianca/Perdon kitabı. Ancak
bazen birkaç cümle, bazen de bir kaç sayfadan oluşan küçük bölümleri, sinematografik sahneleri, sahip
olduğu derin içgörü, yoğun ama daraltmayan atmosferiyle kitabın her yaş grubuna anlatacak samimi ve
ustalıkla anlatılmış hikâyesi bu eksikliği affettiriyor.
Hem, Tegenwoordig heet iedereen Sorry değil mi?
Bir selam da çevirmen Mustafa Özen’e. Flamancayla
Türkçe arasında nasıl bir ilişki var bilmiyorum, ama
zor bir işin altından kalkarak yazarın dilini neredeyse hiç zedelemeden tertemiz bir çeviri yapmış. Eline
sağlık. Çevirmen dostlarımızı bir de siyah insanlara
“Siyahi” demekten vazgeçirebilirsek, işte o zaman
böyle güzel işler tadından yenmez olacak.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Redaksiyonun titizliği
Çeviri

Herkesin anlatacak
bir hikâyesi vardır
Anlat Dede
Nehir Yarar
Elma Yayınları, 168 sayfa
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Yazan: Özlem Toprak

Nehir Yarar, Bulgaristan göçmeni muhacirlerin farklı kültürlerini,
doğup büyüdükleri yerlere özlemlerini aktarırken zorunlu
göç gibi ağır bir konuyu milliyetçilik, ayrımcılık tuzaklarına
düşmeden, insan hikâyeleri üzerinden ele almanın mümkün
olduğunu gösteriyor.
İnternet ve sosyal medyanın bilgiyi yaydığı kadar ikili ilişkileri, sohbetleri kesintiye uğrattığı
çokça tartışılan bir konu. Gençleri farklı kuşaklarla iletişime, kitap okumaya, yaratıcı oyunlara
yöneltmek de sadece “Böylesi daha yararlı” demekle olmuyor. Bu konuda çocuk ve gençlik edebiyatının oynadığı rol çok önemli. Nehir Yarar’ın
Anlat Dede romanı da bu anlamda güncel örneklerden biri. Daha adından başlayarak, bir hikâyenin anlatılacağı sözünü veren kitap, ergenlik
denen o zor dönemde kendi doğrularını bulmaya
çalışan Günce ile buluşturuyor okuru.
Günce, hak ve adalet duygusu gelişmiş, çevresine duyarlı, esprili ve kitap kurdu bir genç kız.
Sınıfta, uzun boyundan renkli çoraplarına, alnında bitiveren sivilceden, hâl hareketine kadar her
şeyini didikleyen ve alay konusu eden Simge ve
Selin de olmasa, hayatı çok güzel sayılabilir. Neyse ki zalimliğe karşı nasıl hareket edeceği de dâhil pek çok şeyi konuşup öğrenebileceği arkadaşı Poyraz var. Vejetaryen babasından hayvan ve
doğaya karşı saygıyı öğrenen Günce, bir yandan
da sosyal medya bağımlısı ilan edilmemek için
gizli gizli kedisi Zozo’nun komik videolarını çekmekle meşgul. Ta ki günlerden bir gün Şadiye
Öğretmen, bir aile büyüğünün anısını dinleyip
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aktarmalarını ödev olarak talep edene kadar…
Hala, dede, büyük dede dâhil geniş ve renkli bir
aileye sahip olan Günce için bu ödev ilk başta
angarya olsa da çocukluğu Bulgaristan’da geçmiş
doksanına yakın büyük dede Sabri Bey ve Belene
Kampı’nın acısını yaşayan, mahalleden komşuları
Münevver Teyze’den dinledikleriyle sarsılıyor.
Vardığı sonuç, karşılıklı sohbetin ve deneyim
aktarımının önemini vurguluyor: “Geçmişimizi
öğrenmek için büyüklerimizle daha çok konuşmamız ve araştırmamız gerekiyormuş. Sabri dedem
ve Münevver teyze hayatta olmasaydı onların bu
yaşadıklarını belki de sadece kitaplardan okuyacaktım. Ama tarihi yaşayanlardan dinlemek, gözlerindeki acıyı, sevinci görerek o yıllara tanık olmak
muhteşem bir deneyimdi.”
Öte yandan diğer arkadaşlarının hele de Simge’nin anlatacağı anılar, hiçbir şeyin göründüğü
gibi olmadığını, her ailenin ve insanın aşmak durumunda olduğu zorlukların bulunduğunu ve ön
yargıların nasıl da bir anda un ufak olacak kalın
ama kof duvarlar olduğunu öğretecek Günce’ye.
FARKLI KÜLTÜRLERİN ZENGİNLİĞİ
Nehir Yarar, Bulgaristan göçmeni muhacirlerin
farklı kültürlerini, doğup büyüdükleri yerlere
özlemlerini aktarırken zorunlu göç gibi ağır bir
konuyu milliyetçilik, ayrımcılık tuzaklarına düşmeden, insan hikâyeleri üzerinden ele almanın
mümkün olduğunu gösteriyor. Bu sayede genç
okurlar bu kültüre ait pek çok renkli ayrıntıyla
tanışıyor. Buna en iyi örneklerden birisi Sabri
Dede’nin anlattığı Marta Nine günleri olsa gerek:
“Mart ayının ilk günü Marta Nine günleri başlar.
Bu eski bir Pagan geleneğidir. İnsanlar sağlık, uzun
ömür, kısmet dilekleri eşliğinde birbirlerine martenitsa denilen bileklikleri takarlar. Sadece insanlara
değil meyve ağaçlarına, hayvanlara da takılırdı
bu süsler… Kırmızı ve beyaz iplerden örülen martenitsalar her yeri çiçek gibi süslerdi… Bahar demek
yeniden doğmak demektir. İşte Marta Nine ile
baharın gelişini kutlardık. Martenitsalarımızı bir
leylek ya da çiçek açmış bir ağaç görünceye kadar
üzerimizde taşırdık.”
Günce, herkesi dinleyen ve sonunda kendi dü-
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şüncesini sorgulayarak oluşturan bir genç. Bu
anlamda günlük yazmaya dair düşünceleri de aktarılmaya değer: “Mahallemizin hatta yaşadığımız
ilçenin en şahane pastalarını yapan Münevver
teyze gençliğinde bazı talihsiz olaylar yaşamış…
Başına gelenleri herkese anlattıkça talihsizlikler
bir çığ gibi katlanarak büyümeye devam etmiş. Bir
gün olanları insanlara anlatmaktan vazgeçmiş,
susmuş… Kendisini mutsuz eden, güçsüz bırakan
ve üzen tüm anıların yaşamına değer kattığına
inanmaya başlamış ve dediğine göre bir süre sonra
işler yoluna girmiş. Babam ise ona katılmadığını
söylüyor. İnsanlar iyi ve kötü anılarıyla bir bütünmüş. Üstelik bunları bir günlüğe yazıp saklamanın
hiçbir sakıncası olmazmış. Münevver Hanım bu
konuda bir miktar geri kafalıymış, diyen babam
yerine Münevver teyzeyi dinlemeye karar verdim.
Çünkü beni mutsuz eden şeyleri yazmaktan hoşlanmıyorum.”
Nehir Yarar aynı yayınevinden çıkan Eyvah, Ödevim Var! kitabında bilgi alışverişi, insan temasının
önemi ve kütüphanelerin hayatımızdaki rolüne
eğilirken, Mor Yelekli Mucize isimli çocuk romanında İzmir’de okul gezisine hazırlanan ve ilk
heyecan ve hayal kırıklıklarını yaşayan çocukların
dünyasına götürmüştü okurları. Acemi Korsan’da
ise çocukların eşsiz hayal dünyasını anlatmıştı.
Memur bir ailenin çocuğu olarak 1978’de Konya’da
doğan Nehir Yarar, çocukluk ve ilk gençlik yıllarının ülkenin farklı şehirlerinde geçirdi. Sınıf öğretmeni olarak Bursa ve Ankara’da çalışan Yarar,
yazarlık algısını “En büyük hayalim, öykülerimle
genç okurların hayal dünyalarında yeni kapılar
aralamak, hatta kitap bittikten sonra kahramanlarıyla tanışmayı isteyecek kadar çok sevecekleri
eserler yazmak,” şeklinde ifade ediyor. Yazarın son
kitabı da, düşünce dünyasında yer yer fazla yetişkin gibi tınlasa da Günce’nin muzip diyalogları ve
akıcı kurgusuyla genç kalplere ve zihinlere ulaşmayı başarıyor.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı
Karakterlerin işlenişi
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Kardeş olun ey insanlar!
Bunu söyler masallar...
Sihirli Limon
Anadolu Masalları 1
Yücel Feyzioğlu
Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Doğu Batı Yayınları, 128 sayfa
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Feyzioğlu’nun, bugüne kadar bildiğimiz
anlı şanlı halk bilim araştırmacılarından,
edebiyatçılardan farkı, masaldaki sözelliğin
altını çizmesi.
Yazan: Adnan Saracoğlu

Hayata Baby Tv ile değil de ninni ve masalla başladığımıza, bırakın bugünkü çocukları, kendimizi bile inandıramayacağımız noktaya geldik. Hız diyorlar da başka
bir şey demiyorlar. Ama az sözcük, çok uyarıcı, sık
değişen odaklar ve çılgınca ateşlenen nöronların arasına girip de ağzınızı yaya yaya “Ben annemin beşiğini
tıngır mıngır sallarken” deyin de görün! Görün bakın
tüm yüzler nasıl da size dönüyor. Hız mavalı yerini
sakince süzülen sözcüklere bırakıyor. Yüzler ağarıyor,
ilgiler toplanıyor, masal sihriyle öyle bir devreye giriyor
ki, binlerce yılın görmüş geçirmişliği merakla kocaman
açılmış gözlerde konaklıyor. Benim gibi dünyanın en
acemi masal anlatıcısı bile, sonsuz dağınıklığına rağmen, çocukların dikkatini yirmi yirmi beş dakika kendinde topladıysa, siz bir de ömrü masalla geçmiş, masalsız nefes almayı büyük vebal saymış Yücel Feyzioğlu
gibi bir ustanın neler yapabildiğini düşünün.
Masalın girişi yine masal: Almanya’dayken, sapsarı saçlı Sandra’nın, koca aklıyla kendisinden istediği ne doğulu ne batılı, hem doğulu hem batılı masal siparişine
sitayişle başlıyor Feyzioğlu. Düşünüp taşınıyor, azıcık
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kaşınıyor, başına üşüşenleri bir oraya bir şuraya
ayırıyor: Doğu tarafına uçan halı, batı tarafına
sihirli ayna ve ortaya da halis muhlis kendi uydurukçuluğu “Sihirli Limon.”
Üç kardeş, üç arkadaş, üç yoldaş ve sevdikleri
dünya güzeli bir kız... Masalın kadim motifine
nasıl dokunulur, onun da dersini veriyor masalcı
dede. “Senin miydi, benim miydi,” diye tartışırlarken, “Gönül sahibine sordunuz mu?” salığıyla soluğu Gül'ün yanında alıyorlar. “N’apayım mesleği
olmayanı, n’apayım sevdasını hünerle sağlama almayanı,” cevabını alıyor ve yollanıyorlar gurbete.
Üçü de çıraklıktan ustalığa basamakları tırmanıp
halının, aynanın sağlamasını yapıp, iki damlalık
limonun bir damlasını da yatak döşek hasta Gül'e
yetiştiriyorlar. Sonrası meraklı mı meraklı bir masal. Gül kimi seçti, gönül kuşu kime kondu, bunu
da masalı okuyanlar okumayanlara anlatacak.
Almanya’daki masal ise şöyle devam ediyor: Yazılıp kitaplaşan masala çocuklar ilgi gösteriyor,
radyo televizyon kurumu masalı oyunlaştırıp
yayınlıyor. Yazarlar birliği doğa müzesinde masal
seansları düzenliyor. Masal dede anlattıkça çocuklar dinleyip dinlenip dolanıyorlar dünyanın
boynuna. Westfalya Eyaleti Eğitim Bakanlığı
çocukların hayal gücünü olumlu yönde etkileyen
yirmi kitabın arasına alıyor masal kitabını. Masalın hayal gücü seferberliğinin yanı sıra, eğitsel
işlevini de gösteriyor cümle aleme. Kırk gün, kırk
ay -belki ilerde kırk yıl- Almanya’da birçok eğitim
faaliyetinde, ders kaynağı, hayal membası olarak
kullanılıyor. Bettelheim gibi forslu bir masal araştırmacısının tamamen akademik çerçevede ortaya koyduğunu, Kars'ın karaşın masalcısı, gönül
tellerini titreten, içine ömür boyu üflenen masal
soluğuyla kotarıyor.
Doğuyu batıyı birleştiren masal erini, öz yurdu
bildiği doğuda yanlış anlayıp engelleyip üzüyorlar ki, bu firaklı feryatlı masalı ne ben anlatayım
ne siz dinleyin. İçten bir ah çekin yeter.
Neredeyse on masal daha sığdırmış kitaba, boy
boylayan soy soylayan. Masallarda karakteristik açıdan epeyce farklılık var. Eğitsel yanı öne
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çıkan, tamamen günümüz öykülerini andıran,
engelli çocuk ve yetişkinleri konu edinip sosyal
farkındalık yaratmakla birlikte, kötü durumun
içinden iyimserlik ve yaşama sevinci aşılayan
“Nünü...” ile “Turna Kız...” masallarının yanında;
masalın üvertürü konumundaki ses ve söz oyunlarına (tekerleme-yuvarlama) yaslanan bol leitmotifli, bir solukta anlatılası, dinlerken mest olunası
“Kurdun Çilesi” ve ahlaki yanı öne çıkan karasafra numunesi “Gerçek Sevgi” masalları farklı istikametler sunuyor. Çocukken annemden dinlediğim birinci sınıf aile fıkrası “Senin Niye Şapkan
Yok”, masal donuyla, alıştığımdan farklı bir sonla
tavşanın dişini de kulağını da kurtarıyor. Gücüne
güvenenlere bir dil çıkarma da bizden!
Feyzioğlu’nun bugüne kadar bildiğimiz anlı şanlı
halk bilim araştırmacılarından, edebiyatçılardan
farkı masaldaki sözelliğin altını çizmesi. Derlediği masallarda, yazılı karakterin güçlü üslubunu,
seçkin sözcüklerini görmüyorsunuz. Dile döküldüğü gibi yeğnik ve tez ayaklı onun masalları.
Okuması, hatırlaması ve anlatması kolay. Hatta
ustanın verdiği cesaretle ele alması, yoğurması
ve yeniden biçimlendirmesi de. Biraz da bu yüzden, “Kerem’in Başına Gelenler” gibi teknoloji
içinden seslendiği, ekolojik duyarlılık dolu masalı
yarım bırakıp okuru söyleşmeye, uydurmaya, hâlleşmeye davet ediyor.
Yıllar önce otuza yakın cildi okurken büyülendiğim masalların, o günkü eksiği, bugünkü büyük
kazanımı ise ömrünü illüstrasyona adayıp kendi
başına bir akademiye dönüşen Mustafa Delioğlu’nun muazzam resimleri. Katman katman boyanın, masallara neredeyse mukayyet olduğunu
söyleyebiliriz. Duyulanı, görünür kılan ve zihne
kazıyan abartılar dünyası, masalcadan resimceye
sözlük kıvamı taşıyor.
Dilin akıcılığı ve açıklığı
İçerik
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Eğitsel işlevi

İstanbul kanatlarının
altında

Yazan: Nilay Kaya

Mario Levi’nin tarih danışmanlığını üstlendiği kitaplar, hikâyeler dışında
sonnotlarıyla da okuyucuyu İstanbul’un efsane ve tarih hazinesine göz
atmaya çağırıyor.

Masal’ın İstanbul Maceraları - Beyoğlu
Masal’ın İstanbul Maceraları - Galata
Ece Erdoğuş Levi
Resimleyen: Elif Sakallı
Epsilon Yayınları, 53 sayfa-64 sayfa

ÇOCUK KITAPLIGI

38 | iyikitap

Masalların efendisi Hans Christian Andersen’ın “masal şehir” diye adlandırdığı
şehr-i İstanbul, bir yetişkinin gözüne masal gibi görünüyorsa bir çocuğun gözüne
kim bilir nasıl görünür? Hem de adı Masal olan bir kız çocuğuna. Ece Erdoğuş Levi’nin yazdığı, Galata ve Beyoğlu olmak üzere iki kitaptan oluşan “Masal’ın İstanbul Maceraları”nın sevimli kahramanı Masal, bu şehirde adına yaraşır yolculuklara
çıkıyor. Masal o kadar şanslı ki, masallarda adı kötüye çıkan ama bu yargıyı tersine
çeviren, müthiş bir dost ve yol gösterici olan bilge karga Kara, bu yolculuklarda
hep yanında. Öyle ki, Kara elinden tutup ona rehberlik etmese, Masal muhtemelen “kanepede uzanıp elindeki zamazingoyla vakit öldürmeyi” tercih edecek. Bu
yorum ve tabir, görmüş geçirmiş İstanbul “kurdu”, âdeta bir tarih profesörü, yaşlı
ve bilge, biraz kibirli ve huysuz ama çok sevimli Kara’ya ait. Kara, çocukların kendilerinin sokakta oynamayıp o “zamazingo”larda oyun oynayan çocukların videolarını izlemesine, hâliyle bir türlü anlam
veremiyor. İyi ki Masal’ı peşine takıp onu
İstanbul’un kalbine sokuyor. Bu sayede
biz de efsaneler ve maceralar hazinesi
İstanbul’un mücevherlerine onların tatlı
yarenliğiyle tanıklık ediyoruz.
Yolculuk, Galata kitabında, Kadıköy’den
binilen Karaköy vapuruyla başlıyor, bir
vapur klasiği olan martılara simit atma
eğlencesiyle devam ediyor, Karaköy’e
ayak bastıklarında (daha doğrusu biraz
tepesinde uçan Kara’nın refakatinde
Masal ayak bastığında!) Masal’la birlikte Karaköy’ü biz de ilk kez görmüş gibi
oluyoruz. Hem yazarın sinematografik
anlatımı hem de Kara’nın çok keyifli tur
rehberliği sayesinde, Bankalar Cadde-
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si’nden Kamondo
Merdivenleri’ne görkemli taş binalarından
uzaktan Masal’a bir
peri şatosu gibi görünen Galata Kulesi’ne,
Karaköy semtinin
sergilenişi İstanbul’un
yerlisine dahi meraklı
ve tutkulu bir seyyah
gibi hissettiriyor.
Kargaların 100-200
yıl yaşadığı efsanesini gerçek kılmaya
meraklı olduğu anlaşılan Kara, 1800’lerin
başında Avrupa’nın
en eski raylı sistem
örneklerinden biri
olan Karaköy-Tünel
tramvayının yapılışını
gördüğünü ballandıra
ballandıra anlatıyor.
Masal gibi biz de Kara’nın kendisiyle ilgili
anlattığı her şeyin doğru olup olmadığına inanmakta
zorlanıyoruz ama çok iyi bir tarih bilgisi ve hikâyeleme yeteneği olduğu kesin. On üçüncü, on dördüncü,
on beşinci yüzyıllara uzanan, içinde Bizanslıların,
Cenevizlilerin, Seferadların, Aşkenazların, Katoliklerin, türlü türlü milletlerin olduğu hikâyeler anlatıyor.
Bu insanların yaşadıkları kiliselerin, okudukları okulların, yaptırdıkları eşsiz binaların, adını verdikleri
sokakların ruhunu ortaya çıkarıyor. İnsan ve uçmaya
olan özleminin tarih içindeki en çarpıcı örneklerinden biri olan Hezarfen Ahmet Çelebi’nin hikâyesini
bu defa Kara’nın dilinden dinliyoruz, hem de çok da
bilinmeyen bir aşk hikâyesi ilavesiyle.
“Masal’ın İstanbul Maceraları”nın Beyoğlu bölümünde, ilk macerada yer almayan fantastik unsuru
devreye giriyor. Galata bölümünde gündelik hayatın içinde, gerçeklik sınırları dâhilinde ilerleyen
hikâye, burada zaman yolculuğunu mümkün kılıyor.
Kontes gibi giyinmiş Masal ile fötr şapkalı Kara’yı
önce İstanbul’un ilk sineması Pathé Sineması’nın
perdesinde görüyoruz. Film gibi başlayan bu hikâye, Tünel’den Markiz Pastanesi’ne uzanan yürüyüş
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sırasında, zamanda
yolculuğun ilk durağına Narmanlı Han’ın
önünde uğruyor. İstiklal Caddesi’ndeki
yürüyüşünüz esnasında, o dönemler Narmanlı Han’da ikamet
eden Ahmet Hamdi
Tanpınar’la karşılaşıp
hoşbeş ettiğinizi düşünsenize. Özellikle de
bir edebiyatsever için
bundan güzel bir fantezi olabilir mi? Masal
ile Kara, Mevsimler
çini panolarının güzelliğinin tadını çıkararak
Markiz Pastanesi’nin
en lezzetli pastalarını
yiyip, en nefis kahvelerini yudumluyor, pastanenin biraz ilerisindeki dönemin meşhur
kitabevi Hachette Kitabevi’ne de uğrayıveriyorlar. Zaman yolculuğu, bir
boyut daha atlıyor ve karakterler daha eski duraklara,
Osmanlı tarihinden bir döneme de gidiyorlar. Beyoğlu’nu “Beyoğlu” yapan beylerle tanışıyorlar. Okuyucu, bundan sonra tarihi Tünel-Karaköy tramvayının
rayları üzerinde giderken sadece mekân içinde değil,
zaman içinde de hareket ettiği hissini duyup, tarihi
her zamankinden çok duyumsayabilir. Her iki kitabın da sonunda yer alan sorular sayesinde, Masal ile
Kara’nın seyahatinden yola çıkarak İstanbul’la ilgili
bildiklerini ve hayal dünyasını zenginleştirebilir. Mario Levi’nin tarih danışmanlığını üstlendiği kitaplar,
hikâyeler dışında sonnotlarıyla da okuyucuyu İstanbul’un efsane ve tarih hazinesine göz atmaya çağırıyor. Masal ile Kara’nın bundan sonraki İstanbul
yolculuklarına eşlik etmeye şimdiden gönüllüyüz.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü
Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği

basvuru KiTAPLIGI
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Şapkam dolu tohumla…
Bir zamanlar, büyük şehirlerin küçük mahallelerinde yaşayan insanlar varmış.
Bu insanlar; yiyeceklerini semt pazarından alırlar, mevsimlerin döndüğünü
filelerindeki sebze ve meyvelerden anlarlarmış. Tezgâhlarda, “Aaa, patlıcan
çıkmış bile...” diyerek yazın geldiğini müjdeleyenlerin ya da incirin moruna bakıp
yazın bitmesine hayıflananların sesleri duyulurmuş...
Yazan: Seda Akipek

Böyle söyleyince masal gibi oluyor, değil mi?
Sebzelerin, meyvelerin dijital fontlarla ve sayısal
kodlarla market reyonlarında sergilenmesine
gözümüz pek alıştı ama kese kâğıtlarına -kaligrafisine güvensin ya da güvenmesin- keçeli kalemle
yazılan fiyatlara bakarak yapardık biz haftalık
alışverişlerimizi. “Kilosu kaça?” sorularına, iyelik ekiyle ve söz sanatlarıyla verilen yanıtları da
kulaklarımız
az işitmedi;
mevsiminde
yenilen sebze
ve meyvenin
tadı da rengi
de başkaydı
çünkü. Hangi
mevsimde ne
yetiştiğini şıp
diye bildiğimiz zamanlardı. Oysa şimdilerde “Kışın
domates mi
Tohum Saçan Şapkam olur?” diye
Sima Özkan
Resimleyen: Kübra Teber itiraz eden kaç
Redhouse Kidz Yayınları, 44 sayfa kişi kaldık?

Sima Özkan’ın hazırladığı, Kübra Teber’in resimlediği Tohum Saçan Şapkam’ı okurken eskilere gitmem
ve bunları düşünmem kaçınılmaz oldu. Tohum Saçan Şapkam, mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri
konu alan bir resimli kaynak kitap. Anlatıcı Güneş’in
şapkası, rüzgârla gökyüzüne savruluyor, tohumlar
saçıyor. Toprak; her tohumu işitiyor, mevsimler
boyunca yeryüzünü paletinin en güzel renklerine
boyuyor: Kış mevsiminde kıpkırmızı bir nar sunuyor
örneğin, yaz mevsiminde yemyeşil bezelye; baharda
sapsarı limonlarla selamlarken turuncu balkabakları
veriyor güz gelince.
Her ay bir sebze ve bir meyve olmak üzere toplamda
12 sebzenin ve 12 meyvenin konuk edildiği bilgilendirme sayfalarıyla okur, küçücük tohumların
köklenme, filizlenme, çiçeklenme, meyvelenme yolculuğuna eşlik ediyor. Tohum Saçan Şapkam, hava
koşullarının ve coğrafi özelliklerin değişkenliğine
göre sıcağa dayanan, soğuğa karşı koyan doğal mucizelerin, bedenlerimizin görünmez zırhı olduğunu
tekrar hatırlatıyor. Bize de bu güzel kitabı okumak ve
filelerimizi buna göre doldurmak kalıyor.
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

ilk okuma KITAPLIGI
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Bir dinleme meselesi
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Yazan: Anıl Basılı

“Sen dinlemeye başlayınca
dillenir her şey, yoksa kuru
gürültüdür en fazla.”

Hayatın zorlu koşullarında bir yerden başka bir
yöne doğru sürüklenmek ya da uzun bir zaman
çoğunluğun kulakları sağır eden, baskıcı gürültüsüne maruz kalmak “duyma” eyleminin üstünü
örtebiliyor. Bu sebeple karşı tarafı dinlemek ya da
bunun için çaba göstermek bir süre sonra önemsiz görünebiliyor. Tam o anlarda, kendi iç sesinizi
bile duymakta zorlandığınızı düşündüğünüzde
karşınıza bir soru cümlesi dikiliyor: “Bir elin sesi
ne?” Bambu’nun “Bir basit dinleme meselesi…”
olarak ifade ettiği, Damla’nın ise keşif sürecinde
fark ettiği bu ses, bir gölge gibi onları izliyor, fark
edilmeyi bekliyor.

Sumru Ağıryürüyen’in kaleme aldığı, Duygu Topçu’nun resimlediği Damla ile Bambu, Kuraldışı Çocuk’un bizlerle buluşturduğu kitaplardan biri. İlham
kaynağını, büyük ölçüde ABD’li besteci Pauline Oliveros’un 1932-2016 yıllarında geliştirdiği, işitmekle
dinlemek arasındaki farkı vurgulayan “derin dinleme” kavramı üzerinden işleyen eser; sürdürülebilir
dinlemenin önemine vurgu yapıyor.
Hikâye, Damla’nın bir sorusuyla başlıyor. Her gün
annesinin eve geldiği saatte Bambu kapının önüne
dikiliyor. Onun geldiğini anlıyor. Kedinin bunu nasıl
anlayabildiğini merak eden Damla bir gece, uyku
arasında Bambu’yla birlikte kısa bir yolculuğa çıkıyor. Nedenini anlamaya çalışıyor. Kulaklara önce
sokak simitçisinin sesi geliyor. Hemen ileride karga
gagasında taşıdığı cevizi düşürüyor. Çıt! Ses büyüyor… Bir kumru hareketlendiğinde, kanatlarından
çıkan ses bir kahkahayı andırıyor. Rüzgârın fısıltısı,
yere düşen yaprakların sesi, birkaç damla yağmurun
çıkardığı büyülü ses eşlik ediyor onlara. Deniz kenarında mola verdiklerinde duydukları en uzak ses
hakkında konuşmaya başlıyorlar. En yakın- en uzak,
en güçlü- en en hafif ses hangisi diye merak ederlerken, saatler geçiyor. Damla daha önce etrafı hiç
böyle dinlemediğini fark ediyor ve aradığı cevaba
uzanıyor.
Cankulağıyla dinlendiğinde “sesler dünyası” dile
geliyor. Gerisi kuru gürültü olarak kalıyor.
Çizimlerin ifade gücü

Damla ile Bambu
Sumru Ağıryürüyen
Resimleyen: Duygu Topçu
Kuraldışı Çocuk Yayınları, 24 sayfa

Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

sahaf dükkâni
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Masalcı İhmal Amca’nın masalı
Bir varmış bir yokmuş.
Yazan: Doğan Gündüz

Dünyanın yakın bir köşesinde Anadolu diye bir
yer varmış. Anadolu’nun ortasında da Konya diye
bir şehir. İşte bir gün, bu şehre masalların birinden
fırlayan bir elma pat diye düşüvermiş. Sonra elmanın düştüğü yerin yakınlarında, yılların bin dokuz
yüz on üçünde bir çocuk dünyaya gelmiş. Adını
Vartan koymuşlar. Vartan, sırtında kısa entari sokaklarda gezip oynarmış. Derken günün birinde
ailecek, katar katar hayvan vagonlarına binmişler,
tıngır mıngır Doğu’ya yola çıkmışlar. Daha üç
yaşındaki Vartan, bir sevinmiş bir sevinmiş trene
bindiğine. Sevinmiş, çünkü gezmeye gidiyorlar
sanıyormuş, sürgüne gittiklerini bilmiyormuş.
Neyse ki sonraki istasyonlardan birinde çalışan
bir akrabaları yardım etmiş de trenden inip kurtulmuşlar. Katar katar gidenlerin çoğu, kimi yollarda
kimi çöllerde kırılıp gitmiş.
İnsanın insana kıydığı, yokun bile yok olduğu
Birinci Dünya Savaşı yıllarıymış o yıllar. Konya’da
yaşamak ailesi için iyice zorlaşınca İstanbul’a
göçmüşler. Vartan, daha altı yaşındaymış Kadıköy
Yeldeğirmeni sokaklarının tozuyla tanıştığında.
İlkokula başlamış. Moda’daymış okulu. Öyle yoksulmuş ki ailesi, yenisini alamadıklarından, eskimiş, tabanı ayrılmış kundurasının tabanını iple
bağlar öyle gidermiş okuluna. Yolda, çözülen ipi
bağlamak için arada bir durduğundan okula hep
geç kalır, ceza alırmış. Bir de kardeşi olmuş birkaç
yıl sonra, canından çok sevdiği, ince ruhlu kardeşi Jak. Doya doya zeytin bile yiyemezlermiş o
günlerde. Babası her seferinde zeytin tanesini bir

lokmada yememesi, ekmeğe katık etmesini söyler,
azarlarmış Vartan’ı. Hatta bir gün bu yüzden fena bir
tokat bile yemiş çok sevdiği babasından.
Zar zor geçinip o evden bu eve taşınıp durmuşlar
yıllarca. Yoksul evine pasta girer mi hiç? Zeytinin
ekmeğe katık edildiği eve de girmezmiş tabii. Bir
akşam ziyaretlerine gelen misafirleri pasta getirmiş
de yiyince aklı başından gitmiş Vartan’ın. Bu tadı hiç
unutamamış. Okul yolundaki pastanenin vitrininde
her gün gördüğü pastaların hayaliyle yatıp kalkmaya başlamış. Bir gün o en enfes pastaların çağrısına
dayanamayıp evden beş kuruş çalmış. Koşmuş pastaneye. Pastaneci dikmiş gözlerini üstü başı dökülen
Vartan’a. “Bu parayı nerden çaldın,” der gibi bakmış.
Yerin dibine geçmiş oracıkta. Yolda, bir köşeye çekilip pastasını yemiş. Yemiş ama lokmalar da boğazından zar zor geçmiş. Bir daha da hiç ama hiç para
aşırmamış. Hatta bu utanç öylesine yer etmiş ki içine, başka çocuklar böyle hatalara düşmesinler diye,
büyüyüp de “İhmal Amca” olduğunda Çikolatalı
Pasta (Eşek Eşekken, s.70) diye bir masal bile yazmış.
Bu onun yazdığı ilk masal değilmiş elbet. Daha on
yedi yaşında, Göztepe Amerikan Koleji’nde okurken
“Güneşe Vurgun Şehzade” adında yazdığı bir masal
varmış. Sınıf arkadaşları bu masalı onun yazdığına
bir türlü inanamamışlar. Ama öğretmeni inanmış ve
ona kompozisyondan tam not vermiş. Sonra bu masalı Güneşe Vurgun Çocuk (s.9) adıyla kırk sekiz yıl
sonra yayımlanmış.
Vartan hep yoksulluk içinde büyümüş. Okulu tatil
olduğunda çocukluğuna bakmadan terzi yanlarında
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çıraklık yapmış. Etrafındaki zengin çocuklarını, zenginleri gördükçe niye insanlar eşit değil diye sorar
dururmuş kendine. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak
için tek başına yapabileceklerinin azlığını gördükçe
de içi acırmış. Büyüyüp de yirmi yaşına geldiğinde
bir arkadaşı “Türkiye Kominist Partisi’ne katılmak
ister misin?” diye sormuş Vartan’a. O da kabul etmiş
aklına yatan bu teklifi. Sonra da insanların daha eşit,
adil bir yaşam sürebilmesi, sömürünün olmadığı bir
dünya kurulabilmesi için çalışmaya başlamış. Kardeşi Jak da katılmış aralarına.
O yıllarda hangi mesleği yapsam, ne olsam diye düşünüp duruyormuş Vartan. “Ben topluma, partime
nasıl faydalı olabilirim,” diye düşüne düşüne mühendis olmaya karar vermiş. Robert Kolejin inşaat mühendisliği bölümünü bitirmiş. Yıllar sonra, babasına,
yazdığı Büyülü Çiçek (Güneşe Vurgun Çocuk, s.37)
masalını okuduğunda babası “Oğlum, mühendislik
senin neyineymiş? Sen masal yazmalıymışsın,” demiş. İşte babasının bu sözünü hiç unutamamış.
Eh, birileri daha adil, daha eşit, sömürüsüz bir yaşam istediğinde bundan kaybı olanlar boş durur
mu? Durmaz elbet. Başlamışlar İhmalyan kardeşlere
baskıya. O çok sevdiği yurdundan, taşından, toprağından, suyundan, annesinden, babasından hatta
kardeşinden ayrılmak zorunda kalmış. Ama biri
Ermenice diğeri Türkçe iki ana dilinden hiç ama hiç
ayrılmamış.
Eşit, adil ve sömürünün olmadığı bir dünya kurabilme idealinin peşinden Fransa, Macaristan, Polonya,
Çin ve Sovyetler Birliği’ne gitmiş. Kimlerle tanışmamış kimlerle bir arada çalışmamış ki. Başta Nazım
Hikmet. Öyle ki bir gün Varşova’da Nazım Hikmet
ile buluşmuşlar. Bin dokuz yüz elli sekiz yıllarıymış.
Nazım, “Sevdalı Bulut diye bir masal yazdım, okuyayım da dinleyin, bakalım ne diyeceksiniz?” demiş.
Vartan, Sevdalı Bulut masalından, Nazım’ın bu masalı okuyuşundan öyle etkilenmiş ki o da masal yazmaya karar vermiş. Böylece kırk beş yaşından sonra
eni konu oturup masal yazmaya başlamış. İlk masal
kitabı Sihirli Çiçek, 1967 yılında Türkçe olarak Bulgaristan’da yayımlanmış. Nazım’ın dışında onu masal
yazmaya teşvik eden başkaları da olmuş; Zekeriya
Sertel, Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Oğuz Akkan, Erdal
Öz gibi. Cem Yayınevinin Arkadaş Kitaplar serisinden peş peşe çıkmış Türkçe yazdığı masal kitapları.
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Konya’da Alâeddin Tepesi’nin etrafında kısa entarisiyle dolaşan Vartan, Moskova’ya yerleşip saçları
ak bir amcaya dönüşünceye kadar bir sürü ülke, bir
sürü kültür, bir sürü insan tanımış. Tezgahtarlık, terzi
çıraklığı, gömlekçilik, düzeltmenlik, çevirmenlik,
desinatörlük, mühendislik, radyo sunuculuğu gibi bir
sürü işte çalışmış. Bir masal kahramanı gibi yaşayan,
insanların iyiliği, eşitliği, fakirin zenginin olmadığı
bir dünyanın kurulması için oradan oraya koşturan
Vartan’ın yaşadıkları, İhmal Amca mahlasıyla yazdığı masallarına da yansımaz mı? Yansımış tabii.
İdealler, dostluklar, arkadaşlıklar, hayal kırıklıkları,
sevinçler, sıla özlemi, umut ve daha niceleri… Almış
sözcükleri güzelce yerleştirmiş cümlelere, biraz yaşadıklarından, biraz hayallerinden, biraz da ideallerinden katmış masallara:
Şeytan Uçurtması (s.5) kitabına adını veren masalında, uçurtmaları çok seven ama şeytan uçurtması bile
alamayacak kadar yoksul, dokuz on yaşlarındaki bir
çocuğu anlatmış. Bir ressamın yardımıyla kese kağıdından yaptığı uçurtma, uçurtma şenliğinde en iyi
uçurtma seçilmiş çocuğun. Buna çok sevinse de “Ah,
bütün çocukların da böyle birer uçurtması olsaydı…”
diye iç çekmekten kendini alamamış çocuk.
İpek Mendil (Şeytan Uçurtması, s.20) masalında her
şeyi olduğu hâlde varlıktan usanan ve mutlu olamayan bir kızı anlatmış.
Kuğunun Göçü (Şeytan Uçurtması, s.29) masalında da bir türlü dönemediği yurduna olan özlemini
kuğunun ağzından dillendirmiş Vartan, yani İhmal
Amca: “… Çamurlara belenmiş kuğu kardeşlerimi
özledim. Kavgalarımızın, dövüşlerimizin bile bir tadı
vardı… Uçabilsem, ülkeme dönerdim.”
Düş (Eşek Eşekken, s.55) adlı masalında da insanın
bilincini kör etmeyen, paylaşılan sevgiyi övmüş bir
güzel. Bu masal 1972 yılında Arkın Kitapevi’nin düzenlediği yarışmada mansiyon kazanmış hem de.
Pencereme Konmuştu kitabında da on iki katlı bir
apartmanın en üst katında oturan bir çocukla, penceresini tıklatıp ondan bir bardak su isteyen dış cephe
sıvacısının dostluğunu anlatmış.
Nazım’ın Sevdalı Bulut masalını dinledikten sonra
masal yazmaya gönül veren Vartan, Moskova’da
oturmaya başlayınca Nazım ile sık sık görüşür,
birbirlerine gider gelir olmuşlar. Vartan 1 Haziran
1963 Cumartesi günü Nazım’a, pazartesi akşamı
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anacığının börek pişireceğini, “Nazım gelsin birlikte
yiyelim,” dediğini söyleyip evlerine davet etmiş. Buluşmak için sözleşmişler. Nazım’la ayrılışları o ayrılış
olmuş. 3 Haziran sabahı aldığı haberle çok ağlamış
Vartan, yoldaşının, dostunun, abisinin, büyük şairin
arkasından. Nazım ile Vartan bir daha hiç buluşamasalar da yıllar sonra, 1979 yılında, Ankara Belediyesinin okunmuş gazete kâğıtlarını toplayıp bastırdığı
Sevdalı Bulut kitabında masalları, Nazım’ın “Sevdalı
Bulut” (Sevdalı Bulut, s.6) masalı ile Vartan’ın “Palyaço” (Sevdalı Bulut, s.44) masalı, buluşmuş.
Birçok masalın yanında bir de “İpin Ucunu Kaçıran Masal” (Boyalı Kırlangıç, s.103) diye bir masal
yazmış İhmal Amca. Bu masalda tersine dönen bir
dünya varmış. Her şey ama her şey tersine oluyormuş. İşte o masalın sonunda, “Yerden göğe üç elma
fırlamış. Biri gidip aya çarpmış, ay paramparça olup
dökülüvermiş. İkincisi de güneşe çarpmış, güneş bölüne bölüne trilyonlarca meşale olup serpilmiş evrene…
Üçüncüsü de. Hadi onu siz uyduruverin bakalım çocuklar, ne olmuş?” diye sormuş çocuklara.
Bu masalı okuyan bir çocuk, üçüncü elma ile ilgili
ne uydursam ne uydursam diye düşünmüş durmuş.
Düşünmekle kalmamış İhmal Amca’nın yazdığı diğer masalları da okumuş, bir de hayatını anlattığı Bir
Yaşam Öyküsü kitabı varmış, onu da satır satır okumuş. Sonra oturmuş onun masallarından ve yaşam
öyküsünden esinlenerek bir masal yazmış:
Bir varmış bir yokmuş...
Dünyanın yakın bir köşesinde Anadolu diye bir yer
varmış. Anadolu’nun ortasında da Konya diye bir şehir. İşte bir gün bu şehre masalların birinden fırlayan
bir elma pat diye düşüvermiş…
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Atatürk'ü daha iyi anlamak için
Mavisel Yener, Atatürk’ü anlama ve anlatma çabalarına özgün bir
yaklaşım getiren yeni atölye kitabı Atatürk’le Birlikte Düşünelim! ile
Atatürk’ün hayatını, kişiliğini, düşünce dünyasını, devrimlerini,
ilkelerini; şiirler, fotoğraflar, anılar, hayal sayfaları ve bulmacalar
gibi etkileşimli zengin bir içerikle çocuklara sunuyor.

Çocukların okuma, düşünme ve yazma gibi becerilerini harekete
geçirirken, görsel zenginliği ile estetik duyarlığı da geliştiren
bir başucu kitabı.

