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Bu bavul 
kimin?

Her dişe 
bir Dodi

Eller 
sahneye!

Kelt Fırtınası 
yaklaşıyor!

Noel Baba'dan 
herkese...

Goriller de 
korkar



M E R H A B A ,

2020 geride kaldı. İyi Kitap, pandemi nedeniyle, geçtiğimiz yılın 
sadece ilk 3 ayında basılı olarak okuruyla buluşabildi. Derginin son 7 
sayısı ise elektronik ortamda erişime sunuldu. (Okurlarımız derginin 
tüm sayılarına İnternet sitemizden, e-posta dağıtımlarımızdan ve 
çeşitli dijital dergi uygulamalarından ücretsiz olarak ulaşabilirler.)

2020’de toplam 214 kitaba yer verdik sayfalarımızda. Bunların 
69’u Türkçe kaleme alınmışken, 145’i başka dillerden Türkçeye 
kazandırılmış. Bu kitapların kategorilere göre dağılımı ise şöyle: 69 
“İlk Okuma”, 67 “Çocuk Kitaplığı”, 13 “Gençlik Kitaplığı”, 49 “Başvuru 
Kitaplığı”, 8 “Her Yaş”, 8 “Çizgi Roman” ve “Grafik Roman”.

Kitap değerlendirme yazılarımızın yanı sıra, Gökçe Yavaş’ın 
çizgileriyle hayat verdiği “Anne Bak!” ve Doğan Gündüz’ün kaleme 
aldığı “Sahaf Dükkânı” köşeleri de 10 sayı boyunca okurlarımızla 
buluştu. Basılı yayımlandığımız yılın ilk 3 sayısında, Fuat Altay’ın 
hazırladığı bulmaca köşemize de yer verebildik. Bunların yanı sıra, yıl 
boyunca yayımladığımız 12 söyleşi de dergimize değer kattı.  

Haziran sayımızda, “Çocuk Edebiyatında Sansür: Gökkuşağından 
Korkmak” başlığıyla hazırladığımız dosya çalışmamız ise 
çocuk edebiyatı alanında emek verenler başta olmak üzere, tüm 
okurlarımızın beğenisiyle karşılandı.

2021’de de İyi Kitap’ta iyi kitaplarla buluşmak dileğiyle…

Safter Korkmaz
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Tudem’in seslenen 
kitaplarına kulak verin!

Geniş kitlelere 
ulaşarak klasiğe 
dönüşen kitaplarımız 
Storytel’in sesli 
kütüphanesinde.

FERDA İZBUDAK AKINCI

Bisiklet Yarışçıları

Yetkin
Dikinciler’in 
seslendirmesiyle
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Suriye’deki savaş nedeniyle işi, ailesi, arkadaşları dâhil, sahip 
olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalan bir adamın 
gerçek hikâyesini üç ciltte anlatıyor Hakim’in Yolculuğu.

İnsanın kendisini bir başkasının yerine koyması, onun ne 
düşündüğünü ve ne hissettiğini anlaması; daha doğru bir 
deyişle, anlamaya çalışması... Genel olarak, “empati”nin ta-
nımını bu şekilde veriyor kaynaklar. Öyle yazıldığı kadar 
kolay değil belki bunu yapabilmek ama birçok kişi çabala-
maya değer olduğunu düşünüyor. İşte, Fabien Toulmé’nin 
Türkçede yeni yayımlanan Hakim’in Yolculuğu isimli gra-
fik romanı da böylesi bir anlama çabasının ürünü. Çıkış 
noktasında bir empati deneyimi yer alıyor. 
Bir uçak kazasını anlatarak başlıyor Toulmé. Hepimizin 
kolaylıkla hatırlayacağı gibi, 2015’in Mart ayında, Ger-
manwings şirketinin “depresif” pilotunun kullandığı 
uçak, yolcular ve mürettabatla (150 kişi) birlikte Fransız 
Alplerinde bir dağa çarptı. “O kaçınılmaz sona doğru 
nasıl korktuklarını hayal ettikçe kurbanlar ve aileleri için 
büyük bir şefkat hissediyordum,” diyor Toulmé; “daha da 
kötüsü, sevdiklerimle birlikte o uçakta olduğumuzu hayal 
ettim. Biz de o pilotun uçurduğu uçağa binmiş olabilirdik.” 
Bu şekilde düşünmesinde, kendisini o yolcuların yerine 
koymasında olağanüstü hiçbir durum yok, eminim haberi 
duyan çoğu insanın aklından geçenler de buna benzer dü-
şüncelerdi. Fabien Toulmé’yi “rahatsız eden” asıl mesele 
ise televizyondaki bir sonraki habere olan yaklaşımı. 

“Bunun başıma geleceğini  
hiç düşünmezdim”

Yazan: Ceyhan Usanmaz
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“Yine bir göçmen dramı; 400 kişi Akdeniz’i katetmeye 
çalışırken hayatını kaybetti.” Olay mahalline gön-
derilmiş bir muhabirin olmaması, ayrıntıya bile hiç 
inilmeden, haberin televizyonda yalnızca bu kadar 
verilmesi rahatsız ediyor Fabien Toulmé’yi. Daha 
da kötüsü, kendisi de benzer bir ruh hâlinde. “Uçak 
yolculuğu için hissettiğim şefkati hissetmiyordum. 
Göçmenlerin deniz kazalarının sürekli yinelenmesi 
miydi bizi korkunçluğa alıştıran? Benim tezim şu: 
Bu iki olayın algılanmasındaki fark, insanın kendini 
özdeşleştirmesinden ve yakınlık duyma meselesinden 
kaynaklanıyor.” İşte o gün alınan kararla kesişiyor 
Hakim ile Toulmé’nin yolları ve o gün alınan kararın 
sonucu olarak ortaya çıkıyor elimizde tuttuğumuz bu 
grafik roman. O insanlarla tanışmak, onları tanımak 
ve tanıtmak...
Hakim ve karısı Najmeh’le (tanık gizliliğini sağla-
mak için gerçek isimleri kullanılmamış) Fransa’da 
bir araya geliyor Fabien Toulmé. Hakim’in başından 
geçenleri anlatmaya başlamasıyla bizler de Hakim’in 
hikâyesine adım atıyoruz. 9 çocuklu bir ailenin en 
büyüğü olarak Şam’ın güneyindeki bir banliyöde 
büyümüş Hakim. Çocukluğu ve ergenliği, okulun 
yanı sıra babasının fidanlığında geçmiş. O kadar 
benimsiyor ki, sonrasında kendi fidanlığını açıyor 
Hakim ve bahçıvan oluyor. Her şey yolunda; işler iyi 
gidiyor, araba alıyor, aile kurmak istiyor, yeni bir eve 
taşınmak üzere... Ama 2011 yılıyla birlikte başlıyor 
olaylar. Aslında her defasında yeni “şartlara” uyum 
sağlamaya çalışıyor Hakim ve ailesi, ama her defa-
sında daha da kötüye gidiyor. Aile evini terk etmek 
zorunda kalıyorlar, hatta Hakim, başına gelenlerden 
dolayı ailesini de terk etmek zorunda kalıyor. Ve 
böylece Hakim’in yolculuğu başlıyor; daha doğrusu 
oradan oraya savrulmaları... Her an tekrar geri döne-

bileceği uzaklaşmaları tercih ediyor Hakim, mesela 
Şam’a sadece iki saatlik uzaklıktaki Beyrut’a, bir 
arkadaşının yanına taşınıyor öncelikle. Ancak hayat 
şartları hep daha ötelere itekliyor onu; önce birkaç 
kilometre derken, aradaki mesafe açılıyor ve giderek 
kapanması zorlaşan bir mesafeye dönüşüyor...
Suriye’deki savaş nedeniyle işi, ailesi, arkadaşları 
dâhil, sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorun-
da kalan bir adamın gerçek hikâyesini üç ciltte an-
latıyor Hakim’in Yolculuğu. Henüz, serinin ilk cildini 
tutuyoruz elimizde. Hakim’i en son Antalya’da bı-
raktık, İstanbul’a doğru harekete geçmek üzereydi... 
Kitabın arka kapağındaki haritadan da anlaşılacağı 
gibi, İstanbul’dan Ege’ye, oradan bir ada üzerinden 
Yunanistan’a ulaşacak Hakim; Balkanları kat ederek 
Avusturya ve İsviçre’yi geçerek Fransa’ya varacak. 
Güzergâhı bu şekilde biliyoruz belki ama Hakim’in 
neler yaşadığını değil. Umarız, serinin diğer iki cil-
dini de Türkçede kısa süre içerisinde okuma imkânı 
bulabiliriz. Böylelikle hemen yanı başımızdaki hayat 
hikâyelerine biraz daha içeriden bakabiliriz belki. 
Hakim’in de dile getirdiği gibi, “her insan bir gün 
‘mülteci’ olabilir. Bunun benim başıma geleceği ak-
lımdan bile geçmezdi.”
Grafik romanların, belgesel anlatılara ne kadar 
yatkın bir tür olduğunun bir başka başarılı örneği 
Hakim’in Yolculuğu. Ancak bu anlamda türe bir ye-
nilik katmaya girişmemiş Fabien Toulmé; hikâyeyi 
anlatmayı, aslında gayet anlaşılır bir nedenle, yeterli 
bulmuş.

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Bayan Charlotte’un tren istasyonunda bavulunu yanlışlıkla 
aldığı kişi Robert de Niro ya da Rafael Nadal olabilir mi 
acaba? Bavuldaki deri kaplı ajandanın üzerinde R.N. harfleri 
var çünkü. Hayır, o bavul Roger Nadirneşe’ye ait. O da mı 
kim? Sıkı durun öyleyse… Ünlü bir sanatçı ya da sporcu değil  
ama o bir başbakan!

Kaderde bir de başbakanın oğluyla tanışmak, onun tornadan 
çıkmış bir çocukluk yaşıyor olmasının getirdiği mutsuzluğu 
keşfetmek ve o deri kaplı ajandanın içinde eğitimle ilgili evle-
re şenlik, ahmakça tasarılarla karşılaşmak varsa, kitabın başlı-
ğındaki gibi “acayip” eğlenceli yaşantılar ve maceralar okuru 
bekliyor demektir.
Peki, kim bu Bayan Charlotte? Kanadalı yazar Dominique 
Demers’in “Bayan Charlotte’un Maceraları” dizisinin tuhaf, 
çok uzun ve çok zayıf, insanları afallatan kıyafetler giyen ve 
davranışlarda bulunan, gizemli, kimilerince “kafadan çatlak, 
zırdeli, uzaydan gelmiş” gibi sözcüklerle nitelenen karakteri. 
Kestirmeden söyleyeyim, bu serinin okuduğum dört kita-
bında da (Yeni Öğretmen, Gizemli Kütüphaneci, Acayip Bir 
Bakan, Yeni Futbol Öğretmeni) çocukların özellikle eğitim 
alanında maruz kaldığı, onlara “normalmiş” gibi dayatılan, 
toplumun büyük kesimince de kanıksanmış bir dolu ahmaklı-
ğın paçavrasını çıkartıyor, burnundan kıl aldırmayan otoriter 
ciddiyeti yerle bir ediyor Dominique Demers. Karakteri Ba-
yan Charlotte aracılığıyla da yıkılması gerekenin yerine ne 
konulması gerektiğini yaşantılarla gösteriyor ya da sezdiriyor.
İyi Kitap’ın 114. sayısında Yeni Öğretmen üzerine yazan Alev 
Karakartal, “başka bir dünya tasavvurunun, ayrıksı ve ‘kafa-
dan çatlak’ gibi görünen kişilerin uhdesinde olmaktan ziyade 

“Mutlu çocuklar daha hızlı 
ve daha iyi öğrenir...” Yazan: Cahit Ökmen
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olağanın gücüyle müsemma” olduğunu belirterek 
bu tasavvurun böylesine ayrıksı, illegal, “uzaylı”, 
alttan alta “anormal” kişilik sergileyen bir karakter-
le işlenmesini sorunlu buluyor. Bu tutumu, yazarın 
“sıradanın içinde saklı ‘kahramanlığa’ gözünün takıl-
mamasını”, popüler ve çok satan kitaplar yazmanın 
bütün inceliklerine hâkim olmasına bağlıyor. Sevgili 
Alev Karakartal’ın görüşü, bakış açısı elbette değerli, 
önemli; “başka bir hayat mümkün”ün bu derece sıra 
dışı bir karakterle işlenmesi, okurda değişim inancı-
na gölge düşürecek, değişimin gerçekliğini bulandı-
racak bir etki yaratabilir. Öte yandan, “normalliğin”, 
tüketim ideolojisine uygun, tektip hazır bir elbise 
gibi insanların üzerine geçirildiği, insan ruhlarına 
renksiz kalıplar hâlinde çivilendiği çirkin bir çağda, 
değişim öznelerinin göreceli “kaçıklığı”, eğlenceli 
ve uçuk karakter davranışlarını kaldıran mizahi bir 
kurmaca içinde insana iyi geliyor, hatta, “sıradanın 
içinde saklı kahramanlığı”,  “değişim enerjisini” can-
landıran, körükleyen bir etki yaratıyor. Bayan Char-
lotte’un davranışlarındaki, değişim öznesini sistem 
dışı kılan “uzaylı” tanımlamaları, “anormalliği” sim-
geleyen vurgular, Alev Karakartal’ın belirttiği bağ-
lamda tartışmaya ve üzerinde derinleşmeye açıktır 
elbette; fakat, ben bu kitaplarda “başka türlü olanın” 
yarattığı şiirsel çekiciliğin, bu çekiciliğin “ruhsuz, 
tekdüze, ahmak” olanı alaşağı etmesindeki şenliğin, 
bu şenliğin dile dönüştürülme biçiminin de çok 
önemli olduğunu düşünüyorum.
İlk kitap Yeni Öğretmen’de, nesnelerle onlara sahip 
olmanın dışında, onları tüketmeye dayanmayan bir 
iletişim kurulabileceğini; çocukların zorlu, gizli duy-

gularını dışa vurmada nesnelerin bir araç olabilece-
ğini şahane bir anlatımla görürüz. Öğrenciler, kitap 
boyunca, yaratıcı eğitim uygulamalarıyla kendilerini 
keşfederler, öğrenmeyi yaşamın içinde oyunlarla 
deneyimlerler, öğretmenlerinin anlattığı hikâyeyi 
bütün duyularıyla hissederler, yaratıcılık seliyle o 
hikâyeyi müthiş ayrıntılarla çoğaltırlar. 
İkinci kitap, Gizemli Kütüphaneci’de Bayan Char-
lotte, bu kez gizemli bir kütüphaneci kimliğiyle 
karşımıza çıkar. Kasabanın çıkarcı, alık yöneticisiyle 
kendi yöntemleriyle başa çıkar, kütüphaneyi çılgın 
bir yaşama alanı olarak çocuklarla buluşturur. Bayan 
Charlotte’un kimi zaman fantastik sıra dışılığı bura-
da da sergilenir: Okuduğu kitapların içine düşmekte, 
kitaplar onu yutmaktadır. Onu bu durumdan, okudu-
ğu kitabı kaldığı yerden okuyarak çocuklar kurtarır. 
Dört kitapta da ortak olan önemli bir yanı bu vesi-
leyle vurgulamak gerekir: Çocuklar, Bayan Charlot-
te’un değişik yöntemleri ve davranışları sonucunda 
yaşadığı zor durumlardan onu kurtaracak hızlı çö-
zümler geliştirirler. Çünkü karşılaştıkları sahici ilgi, 
sevgi, güven sonucu yaşadıkları içsel özgürleşmeyle 
ilişki sorumluğu üstlenirler. Çünkü birini sevmenin, 
önemsemenin doğal sonucudur bu.
Acayip Bir Bakan’da, seyahatlerinde bavulunu dol-
durmak yerine “kendisi için çok değerli fakat gözle 
görülmez anılar biriktiren” Bayan Charlotte’u ha-
rekete geçiren, bir “proje çocuk” olarak yetiştirilen 
başbakanın oğlu Gustave-Aurele’in tedirgin mutsuz-
luğu olur.  Anne babanın mükemmelliyetçi tutumu, 
ne kadar uğraşırsa uğraşsın Gustave’ı yeterince iyi 
olmadığı hissinden kurtaramıyor. Bu durumda dev-
reye girmekten hiçbir şeyin alıkoyamayacağı Bayan 
Charlotte da şenlikli, uçuk eylemleriyle Gustave’ın 
kendini keşfetmesini, başbakan babanın da sayıyla 
kendisine gelmesini sağlıyor.
Bu kitap da serinin şimdilik son kitabı Yeni Futbol 
Antrenörü de “başarı ve mutluluğun anlamını, ‘sahip 
olmak’la, ‘olmak’ ın farkını, öfkeyi olumlu bir şeye 
dönüştürmenin insancıllığını…” baş döndürücü ma-
ceralarla sezdiriyor.

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Karakterlerin işlenişi

Çizimlerin ifade gücü

Redaksiyonun titizliği
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Pek çok okurun The Only Child kitabıyla keşfet-
tiği, dünyaca ünlü ve ödüllü sanatçı GuoJing, 
Fırtına adlı kitabında müthiş bir dostluk öyküsü 
anlatıyor. Sokakta yaşayan bir köpekle bir ka-
dının yakınlaşmasını, aralarında zaman içinde 
kurulan güven duygusunun her bir basamağını, 
iki tarafın da değişen duygu durumlarını anlatır-
ken kelimeleri hiç aratmayan yazar ve illüstratör, 

yağmuru ve 
giderek şid-
detlenen o 
fırtınayı âdeta 
içimizde his-
settiriyor. Loş 
sokak lamba-
larıyla aydın-
lanan hüzün 
dolu sayfalar-
da ilerlerken, 
birkaç adım 
sonra umut çi-
çekleri açtırıp 
farklı bir bo-
yuta geçme-

mize yardımcı 
oluyor. 

“Sıcak bir yuva bulma hikâyesi” alt başlığını taşıyan 
Fırtına’nın, en çok, bir köpeğin dostluğunun ne 
anlama geldiğini bilenlerin, özellikle de bir barınak 
ya da sokak köpeğini evlat edinen yetişkinlerle ço-
cukların yüreğine dokunacağına inanıyorum. Çünkü 
ilmek ilmek işlenen, zaman içinde güçlenen o güven 
duygusunu o kadar etkili ve gerçekçi anlatmış ki, 
bunu yaşayanların boğazında bir düğüm oluşturması 
kaçınılmaz gibi… Bu dünyanın dışında olanların da 
kalplerini yumuşatacağından şüphem yok. GuoJing, 
kaybolan köpeği Dou Dou’ya ithaf ettiği bu muaz-
zam çalışmasıyla, sessiz kitaplar dünyasının en çar-
pıcı örneklerinden birine imza atmış. 
Çinli sanatçı GuoJing, resimli kitap yazarı, ressam 
ve illüstratör olmasının yanında bilgisayar oyunla-
rı, çocuklar için hazırlanan televizyon programları 
ve animasyonlarda da konsept sanatçısı olarak ça-
lışan bir isim. Kendisinin birçok uluslararası ödüle 
layık görülen sessiz kitabı The Only Child’ın da en 
kısa sürede Türkiye’de yayımlandığını görmek di-
leğiyle…

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Baskı kalitesi

Fırtına
GuoJing

Hippo Kitap, 40 sayfa

Umudumuz Fırtına! Yazan: Gökçe Gökçeer

Sessiz kitapların, kelimelere ihtiyaç duymadan yaratabildiği büyülü atmosfer ve bunun 
benzersiz gücü, son yıllarda daha çok okur tarafından fark edilir oldu. Bu sebeple 
yayıncıların da daha fazla ilgi göstermeye başladığı sessiz yani yazısız kitapların sayısı 
artmaya devam ediyor. Fırtına, Türkiye’de de yayımlandığı için mutluluk duyduğumuz 
en güzel sessiz kitap örneklerinden biri.
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Çocuklar sözcüklerle oynayabilsin diye...
Çocuk edebiyatı alanında emek veren 

6655 yyaazzaarrıınn ve 3300  ççiizzeerriinn kaleminden, 
““ÇÇooccuuğğuumm  hhiiçç  ookkuummuuyyoorr..  OOnnaa  ookkuummaayyıı  nnaassııll  sseevvddiirreebbiilliirriimm??””  

 sorusuna yanıt arayan rengârenk bir derleme.

Okumak üzerine kaleme 
alınmış anılardan, 
anlatılardan ve 
önerilerden oluşan kitap, 
duyarlı anne babaların 
ve öğretmenlerin 
yolunu ışıtıyor, çocukları 
sözcüklerin büyülü 
dünyası ile tanıştırmanın 
mutluluğunu 
paylaşıyor.



Hubert Reeves Anlatıyor: Okyanuslar
Hubert Reeves - David Vandermeuken
Resimleyen: Daniel Casaneve
Renklendiren: Claire Champion
Türkçeleştiren:  Ayşe Güren
Editör: Seda Kostik

4 milyar yılın yanında 162 milyon yıl nedir ki…

Hubert Reeves, İyi Kitap okurlarının aşina olduğu bir isim. 
Çağımızın saygın biliminsanlarından biri olan Reeves, Ka-
nada’lı bir astrofizikçi. 1965 yılından bu yana CNRS-Centre 
National de Recherche Scientifique’in (Fransız Ulusal Bi-
limsel Araştırma Merkezi) yöneticiliğini sürdüren Reeves, 
geçmişte Nasa’nın bilim danışmanlarından biriydi. Ancak 
onu değerli kılan tek yönü bilimsel çalışmaları değil. Reeves 
bir doğasever ve biyoçeşitliliğin korunmasını her şeyden 
çok önemsiyor. “Humanité et Biodiversité - İnsanlık ve Bi-
yoçeşitlilik Derneği”nin onursal başkanı olan Reeves, çocuk 
ve gençleri bu önemli konuda bilgilendirmeyi de görev 
edinmiş. 88 yaşındaki biliminsanı, bu amaçla üç kitaplık bir 
dizinin oluşmasına da önayak olmuş.
Dizinin ilk iki kitabı Hubert Reeves Anlatıyor: Biyoçeşitlilik 
ve Hubert Reeves Anlatıyor: Orman, İyi Kitap sayfalarında 
daha önce yer almışlardı. Dizinin üçüncü kitabı Hubert Ree-
ves Anlatıyor: Okyanuslar ise bu yazımızın konusu. 
Okyanuslar kitabı (dizinin önceki iki kitabı gibi) bir ekip 
çalışmasının ürünü. Çizgi roman formatında okura ulaşan 
kitabın öyküsü, Hubert Reeves ve David Vandermeuken’in 
imzasını taşıyor. Daniel Casaneve’nin eğlenceli çizimlerini, 
Claire Champion renklendirmiş. Kitabın sonunda yer alan 
terimler sözlüğünü hazırlayan Nelly Boutinot, aynı zamanda 
öykü karakterlerinin yaratılmasında da önemli bir rol üst-
lenmiş. Bu değerli çalışmayı Türkçeye kazandıran, çevirmen 
Ayşe Güren’in ve editör Seda Kostik’in isimlerini de unut-
mamak gerekiyor. 

Okyanuslar nasıl oluştu?
Yazan: Safter Korkmaz
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BIRAKIN DENIZ SIZI ŞAŞIRTSIN
Sualtı Araştırmaları Derneği kurucularından Yalçın 
Savaş, kitabın başında yer alan sunuş yazısında, “Siz 
de kıyıya gidin. Etrafınızdaki muhteşem canlıları ve 
jeolojik oluşumları izleyerek yürüyün. Henüz bilmi-
yorsanız, yüzme öğrenin. Bir maske, şnorkel ve bir çift 
palet edinin. Sualtındaki canlıları izleyin. (…) Bırakın 
deniz sizi şaşırtsın, içinizi sevinçle doldursun,” diye 
sesleniyor okura.
Yalçın Savaş’ın sözleri, kitabın kurgusunun da özeti 
bir bakıma. Öykünün kahramanları, Savaş’ın de-
diğini yapıyorlar ve kıyıya gidiyorlar. Yürüyorlar, 
yüzüyorlar, sualtını izliyorlar. Okyanusları aştıkları 
gezide, hem şaşırıyorlar hem içleri sevinçle doluyor. 
Bu gezide, iki küçük kahramana iki yetişkin eşlik 
ediyor. Hubert Reeves bunlardan biri. Peki, neler 
anlatıyor Reeves, iki küçük eşlikçisine? Suyun, geze-
genimizin tarihinden de eski varlığından söz ederek 
başlıyor anlatısına. Bir teoriye göre, gezegenimize 
düşen kuyruklu yıldızların yarattığı etkiyle serbest 
kalan büyük miktarda suyun, Dünya yüzeyine yayıl-
dığından bahsediyor. Gezegenimizdeki okyanusların 
oluşumunun, 4 milyar yıl öncesine tarihlenebildiğini 
açıklıyor. Yeryüzündeki yaşamın başlangıcından 
iklim hareketlerine, gelgitlerden yanardağlara pek 
çok ilgi çekici bilgi, Reeves’in ağzından kitabın say-
falarına yayılıyor. Burada hemen belirtmeliyim ki 
anlatı dili akıcı ve her yaştan okurun zorlanmadan 
takip edebileceği sadelikte. Kullanılan az sayıda 
bilimsel terim de kitabın sonuna eklenen “Terimler 
Sözlüğü”nde açıklanmış. 
Reeves, derin deniz ve yerkabuğu hareketlerine dair 
gözlemlenebilir olayları, gündelik yaşantımızda ger-
çekleştirebileceğimiz basit deneylerle harmanlaya-
rak, bilimin sadece bir grup özel insanın ilgilendiği 
bir alan olmadığını ve hepimizin, basit akıl yürüt-

Dilin akıcılığı ve açıklığı

Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği

Konunun işlenişi

Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

meler yoluyla bile birçok bilgiye erişebileceğimizi 
gösteriyor. Örneğin, soğuk içeceklerimize koyduğu-
muz buzun batmayıp yüzüyor oluşu ya da eridiğinde 
bardağın taşmasına sebep olmayışı üzerine hiç dü-
şündünüz mü? Okyanuslar kitabını okuduğunuzda, 
çoğumuzun önemsemediği bu gözlemlenebilir basit 
bilginin, nasılda küresel önemde bir olayın açıkla-
masına dönüştüğünü göreceksiniz. Soru şu: Küresel 
ısınma ve okyanuslardaki su seviyesinin yükselişi 
arasındaki ilişki nedir? Ne dersiniz, buzların erimesi 
sonucu artan su miktarı nedeniyle mi yükseliyor su 
seviyesi? Bir kez daha düşünün derim. Bu arada bar-
dakta eriyen buzun, sıvının seviyesini yükseltmediği-
ni de aklınızda tutmalısınız.
Peki, okyanusların yaşı nasıl hesaplanıyor hiç düşün-
dünüz mü? Sahil beldelerinde hayranlıkla izlediğiniz 
falezlerin bu konuda önemli ipuçları barındırdığını 
söylesem size. Her on bin yılda, falezleri oluşturan 
tebeşir taşlarının bir santimetre yükseldiği bilgisini 
aklımızda tutalım önce. Sonra örneğin, İngiltere’de 
yüksekliği 162 metreyi bulan Seven Sisters falezleri-
nin ne kadar sürede oluştuğunu hesaplamaya çalışın. 
Ulaştığınız 162 milyon yıl sonucu sizi şaşırtmasın.  
4 milyar yılın yanında 162 milyon yıl nedir ki…
Edward Munch’un ünlü tablosu “Çığlık”ın ya da 
çizgi roman Tenten’in kahramanlarından Profesör 
Tournesol’un bu popüler bilim anlatısına nasıl dâhil 
olduklarını öğrenmek istiyorsanız, kitap Kuraldışı 
Yayınları etiketiyle raflardaki yerini almış durumda. 
İyi okumalar!
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Claude K. Dubois ve Sarah V., her yaşı hayran bırakacak bir sadelikle 
işlemişler öyküyü. Öyle bir uyum içinde birleştirmişler ki resimle metni, kitabı 
kapadığımda, resmin nerede bitip metnin nerede başladığını, hangi cümleyi 
harflerden hangilerini resimlerden okuduğumu hatırlamıyordum.

2020’ye veda ettiğim, kaygılarla ve mesafelerle parlaklığını büyük ölçüde yitirmiş 
bu Aralık ayında beni mutlu eden şeylerden biri, Akim Koşuyor’dan sonra yeniden 
Claude K. Dubois’yla buluşmak oldu. Belçikalı sanatçının resimlediği, hikâyesini 
kızı Sarah Van Linthout’un (Sarah V.) yazdığı Kimsesiz, sakin resimleri, kısacık me-
tinleriyle beni yine o çok sevdiğim derin sessizliğe itti. Eserin düşündürdüklerini 
sıraya sokma çabama, bir eserin bunları düşündürebilmesine ve bunun için başvur-
duğu anlatım yöntemlerine, eserdeki estetik yetkinliğe duyduğum hayranlık eşlik 
etti. Bütün yayınlarını ilgiyle takip ettiğim Gingko Kitap’a bir teşekkür daha.
Kimsesiz, beni önce ismiyle sarstı. Hector Malot’nun aynı adla Türkçeleşen, çocuk-
ken okuduğum klasiği Sans Famille geldi aklıma ve kimsesizliğin o üşütücü hissini 
o zamanki gibi şimdi de hissettim. Evsizlik değil, barksızlık ya da ailesizlik değil, 
kimsesizlik… Malot’nun eserindeki ailesizlik kuşkusuz bir çocuk için kimsesizlikle 
eşdeğer. Kimsesiz’deki kimsesizlik ise, başka sorular da getiriyor beraberinde: Bu 

yaşta bir adam niçin kimsesiz? Hiç mi arkadaşı 
olmadı, yoksa onları tek tek yitirdi mi? O mu 
uzaklaştırdı insanları, elinde olmayan nedenlerle 
mi koptular birbirlerinden? Ekonomik durumu 
yüzünden mi kimsesiz, kimsesiz olduğu için mi 
yokluk içinde?.. Öykü, bu ve benzeri pek çok so-
ruyu da ardına takarak, üzerine saatlerce, belki de 
günlerce konuşabileceğimiz bir yaşam kesiti su-
nuyor. Toplumsal adaletten sosyal devlete, insan 
olmanın anlamından toplumdaki birey olmaya, 
eşitsizliklere sırt çevirmekten onları gerçekten 
görebilmeye, yetişkindeki önyargı ve kabullerden 
çocuktaki meraka ve berraklığa, yetişkin mesa-

Gören gözün var ettiği insan

Yazan: Mehmet Erkurt
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feden çocuksu yakınlığa, bir yaşamın asgari ihtiyaç-
larına ve sahip olduğumuz konfora kadar, kuşkusuz 
daha sayamadığım pek çok konu ve soru bu yoğun 
öyküde okurları bekliyor.
Gün, hayata ailesiyle, yataklarında uyanan çocuk-
larla başlıyor; kimsesiz, isimsiz kahramanımızın bir 
otobüs durağında ya da reklam panosunun yanında, 
üşümüş bedeni ve çiyle ıslanmış battaniyesiyle baş-
başa uyanmasıyla devam ediyor. O, aç ve açıkta. Bir 
sokak kedisinin açlığını anlayacak kadar. Bir “iyilik 
yapma” üstenciliğine ihtiyacı yok, o kediyle ortak 
noktalarının bilincinde, çöpten bulduğunu onunla 
paylaşmasındaki doğallık burada yatıyor. Üstelik 
görülmüyor da. Onu yattığı yerden kaldırmak için 
gelen polisler dışında, herkes yanından geçip gidi-
yor. Kokuyor, istenmiyor, kovuluyor… İnsanları ve 
aralarındaki bağı izlerken uzaktan, o, ismini bile 
hatırlamıyor. Ta ki, günün bir vakti…
Kitabın orijinal adı Bonhomme gerçekten de için-
de kimsesizliği barındırıyor. “Herhangi bir adam” 
anlamına da gelen bonhomme, doğal olarak belir-
sizliği, aidiyetsizliği, isimsizliği ve bu anlamda 
kimliksizliği de taşıyor. Ama bir horgörü içerme-
den, başındaki bon- (iyi) sıfatından aldığı olum-
lulukla, daha çok “kendi hâlinde bir insan” ya da 
“öyle bir kimse” dercesine kullanılan bu ifade, en 
bilindik kültürlerötesi unsurlardan “kardanadam” 
için de kullanılıyor. En fazla bir mevsimlik ömrü 

olan bonhomme de neige, 
çocukluğun en sevilen 
imgelerinden biri olarak 
asırlardır yaşıyor. Ön-
yargıyla, nefretle, kor-
kularla doldurulmamış 
her çocuk için, yolda 
gördüğü her insan bir 
bonhomme aslında. O 
bedenlendirdiği, giy-

dirdiği, gülümsettiği, 
sevgisiyle var ettiği ka-

rinsandan farksız… Çünkü 
çocuk daha adını koymadan, 

tanımlara başvurmadan bili-
yor: Sevgi ve ilgi var ediyor. Yok-

luğu da kuşkusuz, yok ediyor.
Kimsesiz, toplum içinde, diğer bir deyişle “öteki”nin 
bakışında yer alamadığımız, bir gözden yansıma-
dığımız, her daim yok sayıldığımız sürece varlı-
ğımızın nasıl da tanımsızlaşabileceğini -ve hatta 
silikleşebileceğini- hatırlatırken, bir yandan da bir 
çocuğun insanla kurabildiği katışıksız ilişkinin 
özünü öyküleştiriyor. Çocuğun bakışlarında var 
olduğumuz hâl, bizim de en iyi özümüz aslında. O 
hâl, çocukluktaki ilk sabitimiz, belki. Büyüdükçe 
uzaklaştığımız, yitirmesek de koptuğumuz o ilk 
ben’i en iyi çocuk görüyor. Gördüğü şeye verdiği ad 
da gerçekten yansıttığımız şeye en yakın ad olabi-
lir. Tıpkı öyküdeki kimsesizin deneyimlediği gibi. 
İçtenlikle söylemiş bir sözün hakikate dokunmasın-
dan doğal ne var?
Claude K. Dubois ve Sarah V., her yaşı hayran bıra-
kacak bir sadelikle işlemişler öyküyü. Öyle bir uyum 
içinde birleştirmişler ki resimle metni, kitabı kapadı-
ğımda, resmin nerede bitip metnin nerede başladığı-
nı, hangi cümleyi harflerden hangilerini resimlerden 
okuduğumu hatırlamıyordum. Metin resimdi, resim 
de metin. Eklemlenmemiş, birlikte oluşmuşlardı. 
Tıpkı biz okurların da çocuk ve yetişkin demeden, 
kıdemin ve deneyimin ötesinde, bu metnin (s)özün-
de buluşabileceğimiz gibi.

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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Fırtına Koruyucusu’nun Adası
Catherine Doyle
Türkçeleştiren: İren Kori
Editör: Ebru Koç Bal - Hikmet 
Doğan Benli
İthaki Çocuk Yayınları, 296 sayfa

Zaman yok olur gider • Sönmüş bir mum gibi,

Ve dağlar ile ormanlar • Doldurur vadesini, doldurur vadesini; 

Ama ateş cevheri ruhların • Eski tatlı bozgunu,

Sen bir yere gidemezsin.*

Yirminci yüzyılın en önemli şairlerinden William But-
ler Yeats’in, ait olduğu coğrafya ve kültürün, İrlanda ve 
Kelt mitolojisinin kadim sözlü geleneğini derlediği Kelt 
Şafağı adlı eserinin girişinde yer alır bu dizeler. Geçip 
giden zaman, tıpkı dağlar ve ormanlar gibi çoğul ve 
parçalıdır. Zamanın yok oluşu bir mumun sönmesin-
den farksızdır. Ne var ki, mum sönse de doğanın içkin 
bir elementi olan ateş yok olur mu? Peki ya zaman? 
Geçtiğini ve yok olduğunu varsaysak da anı parçaları 
olarak varoluşunu sürdürmez mi? Ya insanlar? Beden-
lerinin vadesi dolsa da ruhları, doğada hiç yok olma-
yan ateş gibi yaşamaya devam etmez mi? Çoğu pagan 
ve şaman kültürde olduğu gibi Kelt inanışlarında da 
doğada hiçbir şey aslında yok olmaz, dönüşür. 
Türkçeye ilk kez İntikam, Cehennem, Mafya kitapla-
rından oluşan, Romeo ve Juliet ile Godfather’ın bu-
luşması olarak nitelenen Blood for Blood (Kana Kan) 
üçlemesiyle çevrilen İrlandalı yazar Catherine Doyle, 
yeni romanı Fırtına Koruyucusu’nun Adası ile tıpkı 
usta Yeats gibi İrlandalı köklerine dönüyor. Romanın 
on bir yaşındaki kahramanı Fionn, babasının bir deniz 
kazasındaki ölümünden sonra annesinin terk ederek 
bir daha ayak basmadığı Arranmore Adası’na, bir süre 

Büyük Kelt Fırtınası  
yaklaşıyor...

Yazan: Nilay Kaya
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için, yeni tanışacağı büyükbabasıyla yaşamak üze-
re gelir. Fionn’un son zamanlarda sürekli didiştiği 
on üç yaşındaki ablası Tara bir önceki yaz adaya 
gelmişken, Fionn tıpkı büyükbabası gibi adayla da 
tanışmak zorundadır. 
Yazar Catherine Doyle’un kendi büyükbabası ve 
büyükannesinin yaşadığı, çocukluğunun da adası 
olan Arranmore, bu romanda soluk alıp veren bir 
kara parçası olmasının ötesinde, bütün canlıları 
kontrol eden büyülü bir diyara dönüşmüş durumda. 
Fionn çok geçmeden sahilde, içi mumlarla dolu bir 
kulübede yaşayan münzevi büyükbabasının, sadece 
mum ustası değil, mumlarla doğanın elementlerini 
kontrol eden, (evet, biraz Son Havabükücü Avatar 
gibi!) dahası yaptığı mumlarla adanın farklı zaman 
katmanlarına yolculuğu mümkün kılan, adalıların 
“Fırtına Koruyucusu” diye adlandırdıkları birisi ol-
duğunu öğreniyor. Öte yandan, ablası Tara, her gün 
“sinir bozucu” erkek arkadaşı Bartley ve Bartley’nin 
kızkardeşi Shelby ile gizemli bir deniz mağarasını 
keşfe çıkıyor ve hiçbir şekilde Fionn’u bu maceraya 
ortak etmiyor. Bir yandan onlarla birlikte bu ma-
ğarayı bulmaya can atan, bir yandan da denizden 
ölesiyle korkan Fionn, Dublin’deki annesinin “şu 
sıralar ablasıyla ikisine annelik yapamadığı için” 
adaya gönderilmiş olmalarının üzüntüsüyle uğraştı-
ğı yetmiyormuş gibi bu adanın gizemini tek başına 
çözmek zorunda kalıyor. 
Haydi İrlanda dilinde söyleyelim, zira yazar da 
romanda yerel dilden bazı kelimeleri kullanmayı 
seviyor. Bunun romanın büyülü dünyasını pekişti-
ren (dilbilim profesörü J.R.R.Tolkien Orta Dünya 
dillerini ve özel isimleri oluştururken nereden 
esinlendi dersiniz?) bir uygulama olduğu şüphesiz. 
“Árainn Mhór” adasında, gökyüzünde uçuşan kuz-
gunlardan, dengesiz gelgitlere kadar her şey, Taht 
Oyunları’nın yaklaşmakta olan kışı gibi, Büyük 
Fırtına’nın kopacağının habercisi. Büyük Fırtına’nın 
kopması demek, Kelt mitolojisinin kötücül tanrıça-
sının bu hikâyede uykuya yatmış büyücü versiyonu 
olan Morrigan’ın uyanması, Ruhtakipçilerini peşine 
takıp yine mitolojide halkların iyi tanrısı olarak yer 
eden, burada ise iyi büyücü olarak kendini gösteren 
Dagda’ya yeni bir savaş açması demek. Bu savaşı 
kazanmaya ise her ne kadar güçlü bir büyücü olsa 

da Dagda’nın tek başına gücü yetmiyor. Onu des-
tekleyen halka, en çok da elementlere hükmeden o 
özel insana, yeni Fırtına Koruyucusu’na ihtiyacı var. 
İlk Keltler bazı ağaçların kutsal olduğuna inanırlar-
dı. Kelt rahipleri druidler, özellikle meşe ağacıyla 
özdeşleştirilirdi. Burada da kutsal bir meşe ağacı, 
adadaki dört klan arasında nesilden nesile aktarılan 
yeni Fırtına Koruyuculuğu görevinin kimde olduğu 
bilgisine sahip. Roman bu öğrenme sürecini bize 
aktarırken, maceranın katman katman genişlediği, 
işin içine Kelt mitolojisine ait “selkie”leriyle (yarı 
insan-yarı fok balığı), denizkızlarıyla türlü deniz 
canlısının dâhil olduğu, merak ve heyecan duygu-
sunu her daim tepede tutan bir anlatıyla seyrediyor. 
Voldemort, Ruh Emiciler ve nesilden nesile onu 
takip eden aileler ile Hogwarts merkezli iyi büyücü-
lerin karşılaşmasını andırır bir şekilde, burada da 
Morrigan, Ruhtakipçileri, klanlar ve Dagda, savaşın 
bütün safları birer birer beliriyor. Sona geldiğimiz-
de bu hikâyenin olsa olsa bir üçlemenin ilk halkası 
olabileceğini görüyoruz. Üstelik roman sadece he-
yecanlı ve keyif verici maceralar sunmuyor; bir nevi 
çağdaş druid büyükbabayla Fionn’un arasındaki 
ilişki başta olmak üzere, aile dinamikleri, aidiyet 
duygusu ama en çok da korku ve cesaret üzerine 
akılda kalıcı sorular, içe işleyen duygular bırakıyor. 
Büyükbabanın sözlerine kulak verelim: “Cesaret 
sadece bir korkuyu unutma meselesidir, Fionn. Daha 
fazlası değil. [...] Cesaretin birçok farklı çeşidi vardır, 
Fionn. Kendi içimize yaptığımız yolculuklar çoğun-
lukla en fırtınalı denizlerde yol almaktan daha zor-
dur.” Fırtına Koruyucusu’nun Adası o büyülü adanın 
çiçeklerinin, okyanusun kabaran tuzlu sularının 
bütün kokularını burnumuza getiriyor. Kitap  şimdi-
den yazı boyunca adını andığımız popüler klasikle-
rin izinden, ama kendi yolunda gitmeye aday. Keşke 
bir de ona layıkıyla eşlik eden illüstrasyonları  
olsaydı...

* William Butler Yeats, Kelt Şafağı, İstanbul: Dedalus, 2017.

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Kahramanların işlenişi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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fa Çizimler ve renk kullanımı, hikâyenin önüne geçecek 

kadar iyi. Maalesef Türkçesi sanki çevirmenden 
doğruca mizanpaja geçmiş hissiyatı yaratıyor.

Şehrin en havalı gazetesinde tuhaf bir ilan vardı, hem de bir 
penguene ait: Maceracı Bay Penguen gizem peşinde. Ancak ara-
dığı heyecan bir türlü kapısını çalmıyordu. Üstelik ofisi de yeni 
tutmuş, kafasındaki içinden ok geçen şapkaya ve boynundaki 
şık papyona epey bir para bayılmıştı. Ödenmemiş faturalar ve 
dolapta kalan son öğle yemeğini düşünürsek “Profesyonel Mace-
racılık”taki ilk iş günü hiç de eğlenceli geçmiyordu. Böyle giderse 
neyi var neyi yok yanına alıp Güney Buzulu’na postalanması an 
meselesiydi. Oysa şimdiye dek hazinelerin peşine düşmeli ve 
türlü tehlikeye göğüs germeliydi, ne de olsa macera kitaplarında 
hep böyle olurdu. Derken, tam da her şeyden ümidini kesmek 
üzereyken, telefonu çalıverdi. 
Arayan, Olağanüstü Nesneler Müzesi’nin sahibi Mübeccel Ke-
mik’ti. Müzenin çok eskidiğini, duvarların neredeyse yıkılmak 
üzere olduğunu söylüyor ve tek kurtuluşun büyük büyük büyük 
babasının müzenin içine bir yere gömdüğü hazineye ulaşmaktan 
geçtiğini anlatıyordu. İşte Bay Penguen beklediği macerayı kapı-
da ararken telefonda bulmuştu. Üstelik hazine bulunduğunda dol-
gun da bir ücret alacaktı. Bir taşla iki kuş. Derhâl yaveri Cezmi’nin 
makamının yolunu tuttu. Burası ofisteki dosya dolabının üçüncü 

Macera  
arayanlar  
buraya

Yazan: Olcay Mağden Ünal
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çekmecesinden başka bir yer değildi elbette. Çünkü  
Cezmi hiç konuşmayan ve aklındakileri kâğıda ya-
zarak anlatan melon şapkalı bir örümcekti. Tabii bu 
hikâyeye bir de parklarda yaşayan, üst üste en az on 
beş mont giymesiyle meşhur Esma Tezcan ve onun 
kravatlı kuşları eklenmeliydi. Esma, Bay Penguen 
ve Cezmi’nin sıkı arkadaşıydı ve hikâyenin düğümü 
onun ellerinde çözülecekti. 
Maceracı ikili müzeye varır varmaz Bayan Kemik 
ve onun epey uzun, bir o kadar da iri kardeşi 
Mustafa’yla birlikte hazinenin peşine düştü. Tabii 
önce ipuçlarına ihtiyaçları vardı. Buldukları ipucu 
onları başta gizli bir geçide, sonra da derinlerdeki 
karanlık ve de vahşi bir ormana götürdü. Bu yolu 
bulmalarında kungfu yeteneklerini sergileyen 
Cezmi’nin payı büyüktü elbette. Bu andan sonra 
gizem iyice artacak, kütük zannettikleri şeyler 
kütükle uzaktan yakından alakası olmayan 
hayvanlara dönüşecekti. Şelalelerden yuvarlanacak, 
karşılarında gizli odalar belirecekti. Başlarına hiç 
ummadıkları işler gelecek, hikâye sonlanmaya 
başladığı yerden yeniden başlayacaktı. 
Özlem Tutar çevirisiyle Türkçeleştirilen Bay Pengu-
en ve Kayıp Hazine, keyifli dili, eğlenceli çizimleri 
ve özellikle de maceracı köpek Claude serisiyle 
tanınan, bol ödüllü İngiliz yazar ve çizer Alex T. 
Smith tarafından yazılmış. Smith’in diğer kitapları 
gibi burada da macera ön planda. Kolay okunan 
sade bir dili var ve heyecanlı ritmi merak uyandı-
rıyor. Müthiş bir kurgusu, tatmin edici karakter, 
mekân tasviri ve can alıcı bir sonu yok. Ancak yine 
de hedef kitlesine serüven dolu, keyifli bir okuma 
deneyimi yaşatabilir. Çizimler ve renk kullanımı, 
hikâyenin önüne geçecek kadar iyi. Maalesef Türk-
çesi sanki çevirmenden doğruca mizanpaja geçmiş 
hissiyatı yaratıyor. Gerçi kitabın künyesinde editör, 
yayına hazırlayan ya da son okuma gibi bir detay 
bulunmadığına göre belki de gerçekten öyledir. 
Editör gözüyle toparlanması gereken yerler mevcut. 
Orijinal metnin çok az bir kısmına ulaşabildiğim 
için detaya hâkim olmasam da yaptığım ufak kar-
şılaştırma sonucu Türkçe isim seçimlerine de pek 
anlam veremedim. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Çizimlerin ifade gücü

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı
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Gördüğü her hareketi ve sözcüğü kaydeden, elim-
deki kitabın kapağında da belirttiği gibi “elleri 
seyrederken büyülenen” ve büyüyen 0-3 yaş grubu 
için, oyunlu bir kitap daha Türkçede: Hayvan Ti-
yatrosu. Bizi oyunlu okumaya, oyun temelli öğren-
meye davet ediyor. Söz konusu kitaplar olduğunda 
ve bebekler için anahtar kelimenin eğlenmek 
olduğu düşünülünce, bol kıkırtılı bir okuma mace-
rasının bizi beklediği ortada.

O yaş grubu için 
sivri köşelerin-
den arındırılmış, 
o çok aranan 
“güvenli” ki-
taplardan biri 
olabilecek Hay-
van Tiyatrosu, 
“ZEROTRE” 
(İtalyanca 0-3) 
adını taşıyan bir 
serinin ilk kitabı. 
Bu seri, “en iyi 
yayıncılık proje-
si” dalında 2009 
yılı Andersen 
Ödülü’ne sahip. 
Kitabın orijinal 
adı aslında “El 
Hayvanları”. 
Öyleyse eller 
kitaba, eller 
sahneye!

Jorge Lujan ile Teresa Porcella’nın yazıp Giulia 
Orechhia’nın resimlediği Hayvan Tiyatrosu, parmak-
larımızı sırasıyla bir elma kurduna, bir papağana, 
bir salyangoza, bir kirpiye, bir eşeğe ve son olarak 
da tüm sıcaklığıyla tüm bu canlıları ısıtan güneşe 
dönüştürüyor. Nasıl mı? Bu kitabın ortasında koca-
man bir boşluk var. Yuvarlak bir bıçak izi değil de 
okurun yaratıcılığına açılan bir perde olarak düşü-
nebilirsiniz. Elleriniz çizimin yer almadığı o boşluğu 
tamamlamak ve o sevimli hayvanlara hayat vermek 
için göreve çağırılıyor. Sadece ellerinizle yaptığınız 
bu pandomimle, sizi dinleyen çocuk hangi canlıyı 
sahnelediğinizi tahmin etmeye çalışıyor. Parçalardan 
bütünü tahmin edecek ve bunu her sayfada tekrar 
tekrar yapacak. Bebekler nasıl ki tekrarı çok sever, 
bu kitabı da tekrar tekrar dinlemekten, yani ellerinizi 
sahnede görmekten hiç bıkmayabilirler.
Öte yandan, kitapla etkileşime geçmeye teşvik edi-
ci sorularla süslenen metin de Eric Carle'ın henüz 
Türkçeye kazandırılmamış minik kitabı Do You 
Want to Be My Friend? ’de olduğu gibi, ebeveynin 
çevirmek üzere olduğu her sayfada, çocuğun için-
deki merak duygusunu ateşliyor. Her sayfanın sağ 
tarafında bir tüy, bir kuyruk, salyangoz kabuğundan 
bir parça, bir burun, bir sonraki sayfada bizi hangi 
hayvanın beklediğini tahmin etme oyununa yön-
lendiriyor. O hoş sıcaklık kimden geliyor acaba? 
Tüm parmaklar boşluğa...

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün ve tasarımın özgünlüğü

Kurgunun özgünlüğü

Hayvan Tiyatrosu
Jorge Lujan - Teresa Porcella
Resimleyen: Giulia Orechhia

Türkçeleştiren: Eylül Alp
Editör: Rana Alpöz

Koç Üniversitesi Yayınları, 14 sayfa
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Yazan: Sima Özkan

Kitap oynanan, keşfedilen, hatta ısırılan ve elbette okunan bir şeydir.
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Sanatçıların eserlerinde, dâhil oldukları ya da 
yakın hissettikleri sanat akımlarının manifesto-
larının, içlerinde bulundukları dünyayı kavrayış-
larının ve bir başka dünyaya dair tahayyüllerinin 
yansımalarını görürüz. 
Bu eserlerin kimileri üretildikleri tarihten bugüne 
görünürlüklerinden bir şey kaybetmedi kimileri 
ise bugün yeniden keşfedilmekte. Ancak konu, 
bahsedilen sanatçıların çocuk ve gençlik edebiya-
tına dair üretimleri olduğunda, genelde karşımıza 
çıkan manzara, nadirat sitelerinde unutulmaya 

yüz tutmuş bir-
kaç nüshadan 
ibaret kalıyor. 
Ama bazen 
öyle şeyler 
oluyor ki, bir 
de bakmışsınız, 
Sovyetler Bir-
liği’nde 1927-
1930 yılları 
arasında varlık 
göstermiş 
OBERİU, yani 
Gerçek Sanat 
Topluluğu’nun 
kurucu üyele-
rinden, avan-
gart sanatçı 

Daniil Harms’ın yazdığı bir çocuk kitabını ellerinizin 
arasında buluvermişsiniz. O kitap ki, Şeyda Ünal’ın 
çizimleri ve Mustafa Kemal Yılmaz’ın çevirisiyle Bir 
Zamanlar Bir Masal Varmış  adıyla Nesin Yayınların-
dan çıkmış. 
İki çocuk, Lenoçka ve Vanya bir masanın başına 
oturmuş bir masal yazmaya koyulmuştur. Ancak 
Vanya’nın her başlangıcına, Lenoçka’nın yapıştırı-
vereceği geçmişten gelen bir gelişme ve son vardır. 
Dünyada söylenmemiş ne bir söz ne de bir masal 
kalmamış gibidir. Daniil Harms’ın doğrusal başla-
yan hikâyesi, ani bir doğrultu değişikliğiyle absürt 
bir hâle bürünür. Bir Zamanlar Bir Masal Varmış’da 
tekrar eden, giderek sarmallaşan ve insanı “yok ar-
tık” demenin sınırlarına getiren olaylar akışı, sıkıcı 
ve düz gerçeklik algısına savaş açıyor. 
Bu şakacı küçürek hikâyedeki sonsuz hareketi re-
simsel bir düzlemde yakalayabilmek ise oldukça 
emek isteyen, meşakkatli bir iş. Çizer Şeyda Ünal’ın 
dinamik illüstrasyonları sayesinde hikâye tüm ab-
sürtlüğü ile gözlerimizin önünde cereyan ediyor. 
* Daniil Harms

Çizimlerin ifade gücü 

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Baskı kalitesi

Bir Zamanlar Bir Masal Varmış
Daniil Harms

Resimleyen: Şeyda Ünal
Türkçeleştiren: Mustafa Kemal Yılmaz

Yayına Hazırlayan: Senta Urgan
Nesin Yayınları, 48 sayfa

Bir zamanlar...
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Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

“Beni, hiçbir pratik anlamı olmayan 
‘saçma’ ilgilendiriyor sadece. Hayatın 
abes tezahürü çekiyor yalnız ilgimi.”*
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Ajanda Ajanda 
Majanda!Majanda!

Majanda 2021
Yıldıray Karakiya, 
M. Banu Aksoy
Başvuru / 8+

Hoşgörü, saygı, 
dürüstlük, işbirliği gibi 
evrensel değerleri 
kapsayan Majanda 
2021, çocuklara 
ajanda kullanma 
alışkanlığı kazandırıyor. 
Değerlerle 
ilişkilendirilmiş içerik 
ve etkinlik seçkisiyle, 
çocukların genel 
kültürünü artırıyor, 
onları yeni hobiler 
edinmeye teşvik
ediyor.

Değil,Değil,
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Mohan, okuyana, sahi neden, dedirtecek sorular seçmiş. Diş neden çürür? 
Dağların dorukları neden her mevsim karlıdır? Yılanlar neden deri değiştirir? Ve 
ilginçlikleriyle bunlardan geri kalmayan beş soru daha…

Promete ateşi çalmasaydı ve Pandora’nın kutusu açılmasaydı da biz buralara 
gelirdik. Zihinsel maceramızın, Tanrıları kıskandıracak bir hıza kavuşmasının 
gerisinde tek kelimelik mütevazı bir soru var: Neden? Bu soruya kayıtsız kalabi-
lecek bir beynimiz olsaydı, dünyadaki ayak izimiz şimdikinden çok daha silikti. 
Neden? Neden, sorusunun peşinde masal, bilim ve oyun yolculuğu… 
O zaman, böyle kitaplar da meraklı okurların huzurunda boy gösteremezlerdi. 
Senem Donatan Mohan’ın yazdıklarını, İpek Kay çizgileriyle görünür kılmış. 
Eser, Paraşüt Kitap aracılığı ile raflara düşmüş.

Mohan, okuyana, sahi neden, dedirtecek sorular 
seçmiş. Diş neden çürür? Dağların dorukları neden 
her mevsim karlıdır? Yılanlar neden deri değiştirir? 
Ve ilginçlikleriyle bunlardan geri kalmayan beş soru 
daha… 
Bir kere olsun, bilmiyorum, biz daha oraya gelmedik 
deyip geçemiyoruz. Ama bilimsel ama değil; her za-
man her soruya bir yanıtımız var. Yazar, seçtiği soru-
lar için önce söylencelere vermiş sözü, sonra bilime…
Bilim, binlerce yıllık sorularımıza kafa yorarken, söy-
lence de ondan geri kalmıyor. Aralarında bir çelişki 
yok aslında. İnsanlığın aynı duygusundan besleniyor 
ikisi de. Merak ettiklerimize yanıt öneriyorlar. Bili-
min yararlılığına kuşku yok. Söylenceler ise kültür 
ormanımızın, yaprakları toplumsal bilincimizde dört 
mevsim yeşilliğini koruyan, kökleri bilinç altımıza 
uzanan binlerce yıllık ağaçları. İşlevsellikleri ile kap-
ladıkları yeri fazlasıyla hak ediyorlar. Hâliyle bilim ile 
söylenceyi bir kitapta yan yana görmek yadırganası 
değil, ilgi çekici. Hatta insana yaşamla baş edebilme 

Efsane ve bilim omuz omuza

Yazan: Toprak Işık
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Efsane ve bilim omuz omuza
gücü vermek anlamında birbirlerini tamamladıkları-
nı söylemek de mümkün. Bilimin erişemediği yerde 
efsanelerin dili pabuç kadar ve baldan tatlı. Kediler 
neden mırlar? Bilim henüz bunu bilmezken, zengin 
Hint kültürü, bir fare, bir davul ve iki kedi içeren 
şirin bir masalla yanıtlamış soruyu. 
Çocuklar için yazılmış bilim kitaplarının sayısı sü-
rekli artıyor. Buna sevinmemek olanaksız. Dünya, 
bize daha fazla bilimden kimseye zarar gelmeyece-
ğini öğretecek kadar fazla döndü kendisinin ve Gü-
neş’in etrafında. İyi olanı esirgememeli çocuklardan. 
Bu kadar bilimin bize yetmediği de bal gibi ortada. 
Daha tedavisi bulunacak nice hastalık var. Uzayın 
karanlık köşeleri bize göz kırpmak için bilimin ışı-
ğını bekliyor. Onlar büyüdüklerinde bu dünya daha 
aydınlık olsun diye şimdiden sahaya çağırmalıyız 
çocukları. Senem Donatan Mohan da öyle yapmış. 
Onları cezbedecek en iyi yolun meraklandırmaktan 
geçtiğini bilerek yazmış kitabını. 
Her bölümün sonunda yazar, okuruna yanıtı ara-
nan soruyla ilişkili bir oyun önermiş. Oyunların en 
önemli malzemesi de hayal. Zaten kitap boyunca 
hayalin ne kadar değerli olduğu sürekli vurgulanmış. 
Seçilen efsaneler de o vurguyu pekiştiriyor. Mehtaplı 
bir gecede gözlerini Ay’a dikip gördüğü lekelerin 
neden kaynaklandığını ilk kim merak etti acaba? O 
lekelerin kıskanç bir kabilenin attığı çamurlardan 

Dilin akıcılığı ve açıklığı 

Konunun işlenişi 

Çizimlerin ifade gücü 

Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Kağıt ve baskı kalitesi

oluştuğunu düşünmenin gerisinde nasıl bir hayal 
gücü vardır?
Balinaların balık yemediğini fark etmekle kalmamış 
bir de ona hikâye uydurmuşuz. Güya balık yiye yiye 
aldığı kilolarla başı derde giren balinalar söz vermiş-
ler bir daha balık yememeye ve yeminlerini bozmak-
sızın diyetlerini sürdürüyorlarmış.
Mohan, dilimize gerekli özeni göstererek anlatmış 
hikâyesini. Ses akışını bozan cümleler ya da oku-
mayı zorlaştıran yazım ve imla hataları yok. Kitabın 
dili gösterişten uzak, sade bir güzelliğe sahip. Bu 
sayede okur, dikkati dağılmadan anlatıya yoğunla-
şabiliyor. 
Neden sorusunun peşinde masal, bilim ve oyun yol-
culuğunda dünden bu güne aynı sorulara verdiğimiz 
yanıtların üzerinden geçiyoruz. Merak duygusunu 
gıdıklayan böyle kitaplar, okuru başka nedenlerin pe-
şine düşürürse gerçek amaca ulaşılmış olur. Dünden 
bugüne değişmeyen bir hikâye bu. Ulaştığımız ya-
nıtlar hiçbir zaman bizi bir yolun sonuna götürmedi. 
Hep yeni başlangıçlara taşındık. Yanıtına kavuşup 
bir gidenler bin geldiler. Kuşkusuz bundan sonra da 
aynısı olacak. Bizi üzmeyen, bilakis mutlu eden bir 
döngü bu. Yanıtları merak etmekle kalmıyor onların 
gelişiyle ortaya çıkacak yeni soruların da yolunu 
gözlüyoruz. Bu gerçeğe yaslanan kitapların hâliyle 
başımızın üstünde yeri var.
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Her hikâyede bolca 
kar var. Bu kadar kara 
rağmen, bu hikâyelerin 
soğuk değil de sımsıcak 
olması ise Pratchett’ in 
usta bir yazar olduğunun 
ispatı zaten.

Yılın bu son günlerinde Kocabaş biraz keyifsiz. Sanı-
rım Noel Baba’nın bu sene ona getirdiği hediyeden çok 
memnun değil. Hediyesi de bahçede yeni bir misafir. Aç 
ve hasta bir hâlde kapımıza sığınan bir köpek yavrusu: 
Zeynep. Yavru olduğu için sürekli oyun istiyor ve bu da 
bizim ihtiyar kızı bir miktar bunaltıyor. Oysa ben kar-
godan yeni çıkan yılbaşı hediyemden çok memnunum. 
Terry Pratchett’in Noel Baba’nın Takma Sakalı’nı keyifle 
okuyorum.
Terry Pratchett “sir” unvanlı, hayli üretken ve maalesef 
2015’te, daha altmış altı yaşındayken kaybettiğimiz başa-
rılı bir yazar. Neil Gaiman ile birlikte yazdıkları Kıyamet 
Gösterisi dışında hiç kitabını okumadığım için, bu kadar 
çok fantastik ve eğlenceli kitaplar yazdığından da doğ-
rusu bihaberdim. Ama şimdi bakıyorum da her yaştan 
okur için bol bol, capcanlı, fantastik ve olağanüstü komik 
hikâyeler yazmış. Mark Beech’in resimlediği ve Niran 
Elçi’nin Türkçeye tercüme ettiği Noel Baba’nın Takma 
Sakalı, yazarın ölümünden sonra, 2017’de yayımlanmış 
on bir hikâyeden oluşuyor. Editörlerinin ve yakınlarının 
onun çalışma masasında buldukları bu hikâyeler, her 

Çok özel bir  
yeni yıl hediyesi

Yazan:  
Gökhan Yavuz Demir
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yılbaşında hediye paketlerinden çıkacak yeni kitap-
larını okumayı bekleyen Pratchett okurları için iyi 
bir yeni yıl hediyesi gerçekten. Pratchett artık yeni 
bir kitap yazamayacak ama anlaşılan okurları için 
ardında büyük bir miras bırakmış.
Yılbaşı eğlencelerinden, yeni yılın o ilk gecesi eğ-
lenme mecburiyetinden çok haz etmiyorum. Ama 
çocukluğumun yılbaşı gecelerini hatırladığımda 
hâlâ içim ısınır. O gece için hazırlanan güzel ye-
mekler, erken yatmak zorunda olmamam, tombala 
oynamak, sobanın üzerinde kızaran kestaneler, 
mandalina kabuklarından yayılan kokular ve elbet-
te içinden oyuncak askerlerin, arabaların ve bolca 
kitabın çıktığı yılbaşı hediyeleri. Oysa uzun yıllar-
dır yılbaşı geceleri sadece kitap okuyorum. Çünkü 
artık gece yarısı kapımın zili çalmıyor, daha da 
kötüsü zil çalsa bile kapının önünde beni bekleyen 
küçük bir hediye paketi olmuyor. Ama bu yılbaşı 
özel ve diğerlerinden farklı bir yılbaşı gecesi ge-
çirmek isteyenler, Pratchett’in her biri birbirinden 
komik bu yılbaşı hikâyelerini okuyabilirler.
Hikâyelerin hepsi İngiltere’de, muhayyel bir kasaba 
olan Blackbury kasabasında geçiyor. Bütün hikâ-
yelerin ortak paydasında da noel var. O yüzden her 
hikâyede bolca kar var. Bu kadar kara rağmen, bu 
hikâyelerin soğuk değil de sımsıcak olması ise  
Pratchett’in usta bir yazar olduğunun ispatı zaten. 
Noel Baba tam da noel üzeri bir mağazada işe gi-
rerse, bunun nasıl bir karmaşa yaratacağını yahut 
bir ofisteki bilgisayar Noel Baba’dan hediye isterse 

neler olacağını merak edenlerin yılbaşı gecesi hiç 
sıkılmayacakları aşikâr. Aklına durmaksızın büyük 
fikirler geldiği için aynı zamanda sürekli sorun da 
yaratan Blackbury kasabasının belediye başkanı 
Horace Clinker, yılbaşı gecesi kimseler aç kalmasın 
diye büyük bir turta yapılmasına karar verdiğinde, 
Pratchett’in okurları gökten turta yağdığına şahit 
oluyorlar. “Dürt-ve-Patlat Ah!” oyununu, benim 
gibi siz de hiç duymadıysanız, bu hikâyeyi okudu-
ğunuzda mutlaka “Dürt-ve-Patlat Ah!” oynamak 
isteyebilirsiniz. İyi Kral Wenceslas’la yoğun bir kar 
fırtınasında kaybolacak olanlarsa yanlarına sıcak 
çay ve kek almayı unutmasınlar! Blackbury’nin ana 
caddesinde ağustos ayının ortasında kar yağması 
ve bunun gibi yaşanan pek çok anormal meteorolo-
jik olay ile Halk Kütüphanesi’nin saat kulesindeki 
rüzgârtavuğu ve onun bir metre çapındaki gümüş 
yumurtası arasındaki bağlantıyı da elbette sadece 
Pratchett okurları bilebilecekler.  Noel Baba, hem 
de Noel günü mahkemede hâkim karşısına her-
hâlde ancak Pratchett’in hikâyelerinde çıkabilir 
olsa gerek ki merak etmeyin jüri kendisini suçsuz 
buluyor. Blacbury sokakları karla kapanıp kasaba 
sakinleri tüneller kazarak evden çıkabildiklerinde 
karşılarında en az altı metre boyunda bembeyaz bir 
Kar-Bebek görseler de biz Pratchett okurları gibi hiç 
şaşırmayıp, elbette ayrı düştüğü annesi Kar-Kadın’ı 
bulana kadar ona bakıyorlar. Noel Baba işsiz kaldığı 
için hayvanat bahçesinde işe girince hipopotamla-
rın uçmaya başlamasına kuşkusuz artık şaşırmıyo-
ruz; biliyoruz ki bu bir Pratchett hikâyesiyse her şey 
mümkündür ve olağanüstü komiktir.
Pratchett hayal gücü bu kadar zengin ve gerçekten 
biraz da çılgın olan muhteşem bir yazar. Noel Ba-
ba’nın Takma Sakalı’nı okuyanlar için bu yılbaşı, 
kesinlikle diğer bütün yılbaşılarından daha komik, 
özel ve unutulmaz olacak gibi.
Kocabaş, ben ve bahçede bulduğu her şeyle oyna-
yan Zeynep, bütün İyi Kitap ailesinin yeni yılını 
kutluyor ve herkese iyi yıllar diliyoruz.

Öykülerin özgünlüğü

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
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Yekta Kopan ve Levent Gönenç, Bir de Baktım Yoksun 
kitabından esinlenerek hazırladıkları Sarmaşık’ta özlemi, 
arayışı, kaybolma hâllerini ve unutulmaz karşılaşmaları ele 
alıyor. Bir babanın zahmetli yolculuğu, oğlunun gözünde 
anlam buluyor.

İnsanın karmaşık “oluş” durumlarını ve eylemlerini 
barındıran “ev”, çatışmaların da merkezi. Ev kimi 
durumlarda bireyin yaralarını saran, manevi çöküntü 
anlarında sığınacağı bir sığınak işlevini görürken, 
kimi durumlarda da hayal kırıklıklarının merkezi hâ-
line gelebiliyor. Kısacası, karakterin şekillenmesinde 
önemli bir yer tutan bu karmaşık alan, duygularla iç 
içe geçmiş bir merkez.
İki çocukluk arkadaşı Yekta Kopan ve Levent Gö-
nenç, Bir de Baktım Yoksun kitabından esinlenerek 
hazırladıkları grafik roman Sarmaşık’ta kaybolma 
hâllerini, özlemi, öfkeyi ve unutulmaz karşılaşmaları 
ele alıyor. Geçmişin hüzünlerini, çatışmalarını ve de 
pişmanlıklarını hatırlayarak; bir babaya olan özlemi 
duyumsayarak…
HAYAL KIRIKLIKLARININ ANLATISI
Sarmaşık, bir tür kaybolma hâlini resmettiği kadar, 
aynı zamanda bezgin bir arayışın da hikâyesi. Hayatın 
tüm olumsuzlukları ve günlük yaşamın yıpratıcı insan 
ilişkileri karşısında sessizleşen bir adamın, geçmiş-
le hesaplaşması... Bir kedi, bir ev, sallantıda bir iş ve 
belirsiz bir geleceğin içine sıkışan bir adamın hayal 
kırıklıklarının anlatısı.

Sarmaşıklara sarılı  
iki ruh bir beden

Yazan: Gürer Mut
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İlkin tüm mahallenin severek baktığı, 
Goncagül ismindeki kedimizin peşinde 
buluyoruz kendimizi. Bu süre zarfında, 
kendi kayıplarımızın da peşine düşüyor, 
hayatımızı gözden geçiriyoruz. Birçok 
anı belirmeye başlıyor zihnimizde. Bellek 
unutulanı gün yüzüne çıkartıyor; hüzün 
kaplıyor içimizi.
Goncagül’ün tek bir “miyav”ına muhtaç 
hâle geldiğimizde şu sarsıcı gerçekle 
yüzleşiyoruz: Bir gün aniden değer ver-
diklerimizi kaybedeceğiz! Arayış yerini 
endişeye, endişe ise çocukluk travmala-
rımızın korku dolu mekânlarına sürük-
lüyor. Karşımızda aniden yeşil bir konak beliriyor. 
Hani üzerine türlü rivayetlerin anlatıldığı, çocukluk 
korkularımızın tetikleyicisi olan o ürpertici mekân-
lardan… İlkokul çağında okul çıkışlarında bahçesine 
adım atıp kaçtığımız, biraz daha cesaretlilerimizin 
bahçesindeki olgun meyveleri yemek için atıldığı o 
konakla karşı karşıyayız. 
KORKU BAHÇESINDEKI KAVUŞMA
Yekta Kopan, Levent Gönenç ile babalarının ortak 
noktalarına değinirken, iki babanın da oğullarını 
sevmeyi bilmediğini söylüyor. Kitaba yansıyan 
karakter, tam da yaratıcısının hislerini taşıyor. Yeşil 
evin kuytu bahçesinde babasının hayaliyle karşı kar-
şıya gelme anında şaşkın, sevinçli ama bir o kadar da 
ihtiyatlı duruş sergiliyor. Bu kavuşma anında baba 
figürü katı ve alaycı bir üslûpta. Hayata karşı kendi 
bildiğini okuyan, yenilgilerinin ardına sığınmayan 
bir baba…
Esrarengiz bir bahçede, kayıp bir kediyi ararken öl-
müş babasının hayaliyle tartışmaya girişen karakteri-
miz, korkularından sıyrılıyor. Artık tek gerçek var; o 
da biraz çekinerek de olsa bazı hesapları sormak.
Yeşil evin sonsuzmuş gibi görülen bahçesinde, hayal 
ve gerçeğin karmaşıklaştığı anlar oluyor. Anılar 
depreşiyor, söylenmeyenler ağızdan çıkmaya başlı-
yor. Bu noktadan sonra baba-oğul çatışması başlıyor. 
Aynı zamanda bir tür çekişme… Pasif bir mücadele 
de değil bu; karşılıklı ithamların olduğu, hayata 
ilişkin görüş ayrılıklarının sıralandığı ve karşılıklı 
beklentilerden oluşan girift bir yol… Tipik bir baba-o-
ğul çekişmesi/çatışması işte; kazananı hiç bir zaman 
belli olmayan!

“BABA OĞULLAR IYI KONUDUR; COŞKUN 
KELIMELERLE YAZ”
Bir yazı insanının zorlu yolculuğundan çeşitli yaralar 
alarak, yenilgilerle çıkan ve pişmanlıklarını omuzla-
mış baba figürü, kendi olma mücadelesinin yorgunu. 
Her yorgun gibi o da sarsıcı yorumlarda bulunuyor… 
Peki, bir oğul kendi zihninde karşı karşıya geldiği 
babasıyla çatışmaya girebilir mi? Baba ve oğullar 
arasında yaşanan garip ilişkiden olacak, birbirleri 
gibi düşünürler. Bir diğeri gelen tepkiyi önceden 
kestirebilir ve pekâlâ zihnindeki babasıyla kavgaya 
girebilir.
Ölümün getirdiği yalınlık, kaçamak cevaplara sığı-
nılmasını gereksiz kılıyor; bir babadan oğluna hatır-
latmalar, uyarılar sıralanıyor. Hayatta yalnız kalma-
nın çaresizliğini bir an olsun unutan oğul, yelkenleri 
suya indirmemek için direniyor. Fakat Yekta Kopan, 
karakterini babasıyla barıştırıyor; yıpratmadan dert-
leşmek, sarılmak istiyor. Geçmişin anılarına saplanıp 
kalmaya gerek yok artık. Ve babadan son bir nasihat: 
“Baba oğullar iyi konudur; yaz yazabildiğine, coşkun 
kelimelerle yaz.”
Coşkun kelimeler ve kendine has üslubuyla Sarma-
şık, grafik romancılığın içinde kendi özgünlüğünü ve 
derinliğini korumayı bilmiş. Yekta Kopan ve Levent 
Gönenç, hayatın içinden aileye, baba-oğul ilişkileri-
ne, kaybetmeye ve bulmaya dair önemli bir çalışma-
yı, görsel bir boyuta taşımayı başarmış. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
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“Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle 
olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım…”*

Tarihte iz bırakmış bir insanı tanımak için, onun kronolojik olarak neler yaptı-
ğına bakmak yetmez. Nasıl bir iç dünyası olduğunu bilmek, kimler için neler 
başardığını görmek ve yaşadığı dönemi göz önünde bulundurarak ne tür zorluk-
ları aştığını anlamak gerekir. Atatürk’le Birlikte Düşünelim!, tam da bahsettiğim 
amaçla Mustafa Kemal Atatürk’ü pek bilinmeyen yönleriyle ele alıyor ve okuru-
nu, onu anlamaya bir adım daha yaklaştırıyor.

Siz Mustafa Kemal’i ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum ama 
ben, Mavisel Yener’in kaleme aldığı bu eser sayesinde, onu 
düşündüğüm kadar iyi tanımadığımı fark ettim. Atatürk’le 
Birlikte Düşünelim!, bugüne dek okumaya alışageldiğimiz Ata-
türk anlatılarından farklı olarak erişilmez, prototip bir tarihi 
kişilikle baş başa bırakmıyor bizi. Mustafa Kemal’in yaşamı-
na ve düşünce dünyasına dair pek çok detayla bütünsel bir 
portre çiziyor. Tam da bu noktada, ciddi bir araştırma, okuma 
ve yeniden yorumlama mesaisi gerektiren böylesi bir eserin 
oluşumunda, ödüllü yazar Mavisel Yener’in üretken emeğinin 
hakkını teslim etmek gerekiyor.
IÇERIK TASARIMLA BULUŞUNCA
Özellikle okul eksenli tarih okumaları, çoğu çocuk ve genç 
okur için sıkıcı zorunluluklardır. Tekdüze anlatımlarıyla sü-
rükleyicilikten uzak, kronoloji her şeymiş gibi şablonlarla 
ilerleyen ve kim bilir kimin, ne zaman hazırladığı bir müfredat 
içeriğini yineleyip duran ders kitapları, bu sıkıcılığın kaynak-
larındandır. Üstelik sadece ders kitapları da değil, çocuk ve 
gençler için başvuru kaynağı olsun diye üretilen çoğu popüler 
tarih eseri de benzeri sorunlara sahiptir. Atatürk’le Birlikte 
Düşünelim!, bu anlamda da farklı bir çalışma.

Atatürk’ün dünyasına 
açılan renklİ pencere

Yazan: Nihan Bora Sapmaz
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Yener’in, okurun ilgisini canlı tutan akıcı anlatımı, 
kitabın renkli ve hareketli görsel tasarımıyla da des-
teklenmiş. Malum, günümüz dünyasında içerik ne 
kadar sağlam olursa olsun, görsel sunum iyi değilse 
okurun dikkatini kitaba çekmek çok zor. Yener’in 
eserinde, renk ve tipografi seçimleri, fotoğraf kulla-
nımları, bölüm geçişlerindeki grafik uygulamalar, 
kısacası bir bütün olarak grafik tasarım oldukça ba-
şarılı.
Mavisel Yener, okurunu da kitabın serüvenine kat-
mayı ihmal etmemiş. “Düşünelim”, “Yazalım”, “Tartı-
şalım”, “Senaryo Taslağı Oluşturalım” gibi başlıklarla 
okuruna açtığı etkinlik alanları kitabın bir başka 
önemli artısı. Bu interaktif okuma deneyimi, çocuk-
ların okuduklarını özümseyip yorumlayabilmelerine 
yardımcı olacak şekilde tasarlanmış.
Kitap sayfalarına yayılmış şiirler, açıklayıcı notlar, 
çengel bulmaca ve çeşitli soru cevap etkinlikleri de 
7 yaş ve üzeri okur için keyifli bir okuma deneyimini 
pekiştiren katkılar olmuş.

* Atatürk’le Birlikte Düşünelim!, s. 136

Dilin akıcılığı ve açıklığı

Konunun işlenişi
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“Doğayı korumalıyız.”
“Denizlere çöp atmamalıyız.”
Ne kadar yalın, basit gerçekler. Hepimizin dilinde 
çocuklara nasihat olarak bu cümleler var. Hafta 
sonları koşmak için gittikleri ormanda çöp yığın-
larıyla karşılaşan, deniz kenarında yürürken suda 
yüzen ambalajları, kutuları gören çocuk nasıl iç-
selleştirir bu cümleleri? Bu zorluğun farkında olan 
bir doğabilimci Sarah Roberts. Yetişkinler olarak 
bizler kendimize, çevremizdekilere anlatabiliyor 
muyuz bilemem ama Sarah Roberts Torbi’yi Kim 
Yuttu kitabında masmavi suları kirletmememiz 
gerektiğini eğlenceli bir biçimde anlatmış ço-

cuklara. Dili 
elbette çoğu 
yetişkininki 
gibi didaktik 
değil. Yarattığı 
sevimli karak-
ter bir plastik 
poşet: Torbi 
(Kitabı Türkçe-
ye kazandıran 
Sima Özkan, 
görselleri âdeta 
tamamlayan 
sempatik bir 
isim seçmiş). 
Maalesef de-

nize atılmış, dalgalarla sürüklenip durmuş, ısırılmış, 
koparılmış. Ne bilsin denizdeki canlılar poşeti. Her 
gören denizanası sanmış onu. Balina yemek istemiş, 
başarılı olamamış, sarı gagalı martılar üzerinden 
uçmuş, onu korkutmuş. Zavallı deniz kaplumbağası, 
Torbi’yi yutmuş ve nefes alamaz olmuş. Ve sonra 
bir çocuk gelmiş, hepimizin içine su serpen bir şey 
yapmış. Torbi küçük çocuğun elinde artık bir plastik 
poşetten çok daha fazlasıymış.
Sarah Roberts’ın bir sosyal sorumluluk projesi olarak 
yazdığı bu ilk resimli çocuk kitabının tamamı geri 
dönüştürülebilen malzemeler kullanılarak basılmış. 
Torbi’nin ve deniz canlılarının başına gelenleri an-
latmada tekrarlardan yararlanması kitabın dilini 
oldukça ritmik kılmış. Roberts’ın kitabıyla tanışacak 
çocukların plastiklerin çevre, özellikle de hayvan-
lar üzerindeki olumsuz etkilerini düşünecekleri bir 
gerçek. Torbi’yi Kim Yuttu, okullarda, evlerde ve 
atölyelerde plastik kirliliğinin nedenlerini ve plastik 
kullanımını azaltmanın yollarını çocuklarla konuşa-
bilmek için eğlenceli bir okuma deneyimi sunuyor. 
Deniz kirliliği hâlâ büyük bir çevresel sorun. Torbi’yi 
denizden, kaplumbağayı da boğulmaktan kurtaran 
çocuksa gelecek adına içimize umut bırakıyor.

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Baskı kalitesi

Torbi’yi Kim Yuttu
Sarah Roberts

Resimleyen: Hannah Peck
Türkçeleştiren: Sima Özkan

Editör: Fuat Altay
FOM Yayınları, 32 sayfa

Torbi’nin başına gelenler
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Yazan: Yasemin Yılmaz Yüksek

Çok basit gerçekler, büyük sorunlara dönüştüğünde anlatmak zorlaşır. Yanlış 
olduğunu bile bile değiştirmiyorsak bir davranışı mesela... “Tek ben değilim ki 
bunu yapan,” diye bir de üste çıkıyorsak iyice çetrefilleşir mesele.
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Kaledibi Sokağı
Bilgin Adalı’nın ilkokula başlamadan 

önce Antalya’ya göçtükleri iki yılı 

anlattığı “Kaledibi Sokağı” sıcacık bir 

aile ve büyüme hikâyesi.

Bilgin Adalı

Küçük İnsan
Suaygırları Tim ile Tom vahşi hayvanlar okuluna 

çok ilginç bir sürpriz getirdi. Herkes bu sürprizi çok 

sevdi ama küçük sürprizin tek bir isteği vardı, o da 

evine geri dönmek.

Alain Serres
Resimleyen: Anne Tonnac

Çeviren: Korkut Erdur

Korkak Korsan
Korkak Korsan Pelte’nin çok güzel bir gemisi, bir 

sürü de tayfası vardı. Bir de korkusu! Bakalım 

Korsan Pelte korkusuyla nasıl baş edecek?

Sebastiano Ruiz Mignone
Resimleyen: Stefano Turconi

Çeviren: Filiz Özdem

Suda Hayat Var!
Çocukların çevremizi ve gezegenimizi 

korumaya ilişkin duyarlılığını artırmak 

için kurgulanmış Ekolojik Hikâyeler 

serisi devam ediyor.

Jean-Pierre Guillet
Resimleyen: Gilles Tibo
Çeviren: Hazel Bilgen

Pan’ın  
Saklı Sembolleri

Felicity şanslı hissetmeliydi ama her iki 

dünyada da işler kızışıyor ve yine her 

şey Felicity’ye bağlı. Pan üçlemesinin 

son kitabı: Pan’ın Saklı Sembolleri

Sandra Regnier
Çeviren: Serap Gülerçin Karluk



Bu yıl, okulun geleneksel konuşma yarışmasına 
ilgi büyük. Yarışmaya hazırlananlar arasında ko-
nuşma yeteneği pek de parlak olmayan Joe da var. 
Rakiplerinin çoğu gibi onun da asıl motivasyonu 
ödül. Doğrusu ufukta bir tablet kazanma ihtimali 
olmasa yarışmaya katılmak Joe’nun aklının ucun-
dan bile geçmezdi.  Oysa şimdi mutlaka kazanmak 
istiyor. Sonuçta yaşıtları gibi bilgisayar oyunlarına 
bayılmasına karşın, kendine ait bir bilgisayarı yok.
Başta her şey iyi gidiyor. Yakın arkadaşının “ken-
din ol” önerisini benimseyen Joe, “bilgisayar 

oyunlarının olum-
lu tarafları” konu-
lu konuşmasıyla 
finale kalıyor. Ar-
tık tabletle arasına 
girse girse okulun 
gözdesi Victo-
ria girebilir. Kız 
sadece çalışkan 
olsa neyse. Ama o, 
Joe’ya “konuşma-
sı çalıntı” iftirası 
atacak kadar da 
hain bir karakter. 
Bir yandan yarış-
ma hazırlığı diğer 
yandan akran 
zorbalığı… Aslın-
da Joe’nun başını 
kaşıyacak zamanı 
yok. Ne var ki eko-

nomik olarak dezavantajlı ailelere yiyecek yardımı 
yapan bir kuruluşta (Gıda Bankası) gönüllü çalışan 
bir kız arkadaşı ondan yardım isteyince, konuşma 
yarışmasının favorisi Joe değil, kendini ifade etmek-
te zorlanan Joe baskın geliyor. İyi ki de hayır diyemi-
yor. Çünkü zamanla Gıda Bankası, Joe’nun hayata ve 
kendine bakışta bir dönüşüme yol açıyor.
Burcu Aksu Güney’in duru bir dille Türkçeye kazan-
dırdığı romanın sonunu açık etmemize gerek yok. 
Zaten düz ama tutarlı ilerleyen kurgunun şaşırtıcı 
bir yanı yok. Öyle ya hayatta tabletten daha önemli 
meseleler var. Bir şeyi başarmanın yolu da illa ka-
zanmaktan geçmiyor.  Yazar, bir yandan klasik okul 
hikâyelerinin ana direklerinden olan arkadaşlığı ve 
akran zorbalığını merkeze koyarken, bir yandan da 
gençlik ve bilgisayar kullanımı gibi çok tartışılan 
meseleler hakkında düşündürüyor. Toplumsal sorun-
lara da değerek tempolu ama derinleşmeden akan 
roman, gençlik jargonuna ince ayarlanmış bir dozda 
başvuruyor. Yani  genç okuru sıkmıyor,  ebeveyn ve 
öğretmenleri de irkiltmiyor.  Kanada’da bir okul gru-
bu olan Surrey Schools, romanı 2017’de yılın kitabı 
seçmiş. Bunda bazen sivrilikler de barındıran, kimi 
zaman kanatlandıran kimi zamanda katlanılması zor 
duygular uyandıran edebi nitelikler mi,  yukarda say-
dığım özellikler mi etkin olmuş, karar çileğin peşine 
düşen okurun!

Çeviri

Öykünün özgünlüğü

Redaksiyon

Kapak tasarımı

Kağıt ve baskı kalitesi

Bir Konuşabilse
Jennifer Mook-Sang

Türkçeleştiren: Burcu Aksu Güney 
Editör: Ömer Açık

Uyurgezer Kitap, 152 sayfa

Pastayı nasıl seversiniz? Yazan: Suzan Geridönmez

Kurgusu düzgün, dili düzgün, konu ettiği meseleler ilgi çekici, işlediği değerler 
takdir edilesi kimi kitaplar vardır. Damakta bıraktığı tat tıpkı kremalı pasta gibidir 
ama üstündeki çileği eksiktir. Bir Konuşabilse! işte bu kreması bol eserlerden biri. 
Kim bilir, belki de çilek kremanın içine kaçmıştır…
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80’lerin sonu 90’ların başında televizyonda bir 
kamu spotu yayınlanırdı. Düzenli olarak diş te-
mizliği yapmaya dikkat çekmek için hazırlanan 
bu kısa videonun sözleri, sanıyorum o dönemde 
benim gibi birçok çocuğun zihnine kazınmıştır. 
Ama ne derler bilirsiniz: Söz uçar, yazı kalır. O 
videoyu bugün arasak da bulamıyoruz; ancak o 
dönemde diş sağlığıyla ilgili güzel bir kitap ya-
yımlanmış olsaydı bugün eminim pek çok kitap-
lıkta bir örneği kalırdı. 
Neyse ki günümüz güzel kitaplara ulaşabilme 
çağı. Elif Yonat Toğay’ın kaleme aldığı Dodi 
Dişdostu, diş fırçalamanın önemine yer veren ve 
pek çok çocuğun kitaplığında çoktan yerini alan 
bir kitap. 

Market rafında 
hiçbir işe ya-
ramadan dur-
maktan sıkılan 
Dodi Dişdostu 
sonunda daya-
namaz ve çan-
tasını kaptığı 
gibi yollara 
düşer. Hedefi 
bir ağız dolusu 
diş bulmaktır. 
Dodi yolculu-
ğu boyunca 
çeşit çeşit 
hayvanla kar-
şılaşır. ONe-

BoyunÖyle, GürKükreyen, SırtındaYelken, Doy-
makBilmeyen, SivriTırnak ve daha nicesi… Dodi her 
seferinde karşısındakini nazikçe selamlayıp dişle-
rini temizlemeyi önerdiyse de asla umduğu yanıtı 
alamaz. Çünkü her hayvan kendi yöntemleriyle diş 
temizliklerini yapmaktadır. Kimisi kuşlardan, kimi-
si balıklardan yardım alırken kimisi de ağaç dalları 
ya da yapraklarıyla dişlerini temizler. Hevesle ara-
mayı sürdüren Dodi, aradığını açık bir pencerenin 
gerisinde bulur. 
Elif Yonat Toğay, çocuklara yapmaları gerekeni 
dikte etmek ve “öğretici” bir metin kaleme almak 
yerine diş fırçalamanın önemini bambaşka bir yolla 
anlatmayı tercih etmiş. Farklı türlerin yaşam biçim-
leri ve birbiriyle ilişkilerini ele alan kitap, kafiyeli 
metniyle rahatça okunuyor. Damla Tutan’ın illüst-
rasyonlarının da öyküyü pek çok ayrıntıyla zengin-
leştirdiğini de eklemek gerek. Kitabın sonunda yer 
alan “Biliyor musun?” bölümündeyse öyküde konu 
edilen on hayvanın dişleriyle ilgili ilginç bilgiler 
paylaşılmış. 
Küçük yaşlarda zaman zaman sıkıntılı olabilecek 
diş fırçalama eyleminin başlıca aracına kişilik 
kazandırmak, çocukların diş fırçalarına başka bir 
gözle bakmalarını sağlayacağına eminim. Bundan 
yıllar sonraysa, Dodi’nin bir kamu spotu melodisin-
den çok daha kalıcı olacağını söyleyebiliriz.  

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Baskı kalitesi

Dodi Dişdostu
Elif Yonat Toğay

Resimleyen: Damla Tutan
Editör: Hülya Dayan

Uçanbalık Yayınları, 32 sayfa

Herkesin dişine bir Dodi lazım
ilk
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Yazan:

M. Banu Aksoy

“Kalk kalk kalk! Haydi durma bak

Al macunu sür fırçaya

Fırçala fırçala fırçala
Tam iki dakika!”
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Galileo İle Mevleviler
Frédéric Morlot - Chiara Pastorini
Resimleyen: Junli Song
Türkçeleştiren: Orçun Türkay
Metis Yayınları, 64 sayfa

Felsefe gibi karmaşıklığından ürkülen bir alanı, 
onun temeli olan “bir çocuk gibi soru sorma” 
gücünü anımsatarak doğrudan çocuklara emanet 
eden Metis Yayınlarının Küçük Filozoflar dizisi, 
yine çarpıcı bir eserle karşımızda. Merak ve 
ilgiyle takip edilen serinin 25. kitabında bu kez  
   Galileo’nun dünyasına ışınlanıyoruz.

“Filozof olmadan önce onlar da çocuktu. Cevaplarını merak 
ettikleri soruları vardı. Onların hikâyeleriyle, siz de kendi 
sorularınızın peşine düşebilirsiniz,” diyen Küçük Filozoflar dizisi, 
9 – 14 yaş çocukları için dünyaca ünlü filozofların hayatını ve 
düşünce dünyasını anlatan özenle resimlenmiş kitaplardan 
oluşuyor. Ama yukarıdaki cümleden anlaşılacağı üzere her 
seferinde okunmaktan çok daha ötesine geçme, genç okurları 
kendi özgün hayat maceralarına cesaretlendirme niyetinde. 
Frédéric Morlot ve Chiara Pastorini tarafından kaleme alınan 
Galileo İle Mevleviler de (Galilée part en vrille), Dünya’nın Güneş 
çevresinde döndüğünü keşfederek kiliseyi karşısına alan çılgın 
bilim insanı Galileo eşliğinde genç okurları kendi tutkularını 
bulmaya ve izlemeye çağırıyor.
Orçun Türkay’ın akıcı Türkçesiyle ilerleyen hikâye, Junli Song 
tarafından birbirinden renkli ve ayrıntılı resimlerle donatılmış. 
Serigraf baskı ve gravür tekniğindeki yaratıcılığın tadına gerçek-
ten de doyum yok.
Çocukken sihir ve hokkabazlık tutkunu olan, büyüyünce de 
matematiğe merak salan Frédéric Morlot’yu okurlar bu dizinin 
dokuzuncu kitabı olan, Anne-Margot Ramstein’la birlikte yazdığı 
Albert Einstein’ın Işığı ile tanıdı. Yazara Galileo İle Mevleviler 
kitabında, diş hekimi olmasının yanı sıra felsefe atölyeleri dü-
zenleyen “Küçük Aydınlanma” adındaki topluluğu kuran Chiara 
Pastorini eşlik ediyor.

Galileo’nun Dünya ile macerası

Yazan: Karin Karakaşlı
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Galileo’nun Dünya ile macerası
GÖKYÜZÜNE ÂŞIK BIR ÇOCUK
Çağdaş bir masal formatında kurdukları hikâyede 
iki yazar, öncelikle Galileo’nun çocukluğuna giderek 
İtalya’nın Pisa kentindeki o meşhur eğik kulenin 
bahçesinde kardeşleriyle saklambaç oynayan, ge-
celeri ise gözünü yıldızlardan ve gökcisimlerinden 
alamayan küçük oğlanla tanıştırıyor bizi. 
Pastorini ve Morlot, Galileo’nun bilimsel çalışmala-
rını genç okurları sıkmayacak muzip ve açık bir dille 
anlatmayı başarmış. Gökcisimlerinin hareketine tut-
kun bir genç olarak üniversitede matematik öğreten 
Galileo ile öğrencisi Vincenzo’nun, çan kulesinin 
tepesinden fırlattıkları balkabağı ve karpuzlarla 
giriştikleri deney, bir yanıyla okuru gülümsetirken 
aslında yazarlar -sonradan da görüleceği üzere- bu 
anekdotlar aracılığıyla her seferinde usulca bilimsel 
bir mesaj da veriyor: “Galileo’nun deneysel yöntemi 
bulduğu için modern bilime öncülük ettiği düşünülür. 
Onun sayesinde, bilim deney ile kanıtlamanın birbi-
rinden ayrı düşünülemeyeceği bir bütüne dönüşmüş-
tür, ikisinin de hakikat arayışında vazgeçilmez öğeler 
olduğuna inanılır. Modern bilim açısından, açıklayıcı 
bir kuram olmaksızın yapılan basit bir gözlem de 
herhangi bir olguya uymayan kuram da yetersizdir.” 
MEVLANA ILE KARŞILAŞMA
Vincenzo’nun Hollanda’dan getirdiği dürbüne Vene-
dikli cam ustalarının üflediği mercekleri yerleştiren 
Galileo’nun bu aletle baktığı gökyüzünde Saman-
yolu’nu, Ay’ı, gezegenleri gördüğü zaman hissettiği 
coşkuya kapılmamak mümkün değil. Ardından ki-
taba adını veren ve edebiyatın büyüsünü kanıtlayan 
kurgusal karşılaşmaya geliyor sıra.  Galileo ile onun 
kısaca “Celal” dediği, “383 yaşındaki sarıklı ihtiyar” 
Mevlana Celalettin Rumi’nin meyhanedeki karşılaş-
maları, yazarlara Doğu ve Batı dünyasının referans 
sistemi ve hareketin göreliliği başta olmak üzere 
bilime yaklaşımlarını bir arada sunma fırsatı veriyor. 
Bu kurgudan hareketle o zamana kadar inanılanın 
aksine Dünya’nın Güneş’in ekseninde döndüğünü ve 
dolayısıyla bu gezegenin evrenin merkezi olmadığını 
keşfeden Galileo’nun heyecanıyla savruluyoruz. An-
cak yerleşik düzen açısından bu heyecan fazlasıyla 
tehlikeli. Kitapları gizlice yurtdışına çıkarılıp basılan 
Galileo, 1653’de Engizisyon tarafından yargılanıp ev 
hapsine mahkûm ediliyor. Zamanının çok ötesindeki 
fikirleriyle bugün modern bilimin ve bilim felsefesi-

Dilin akıcılığı ve açıklığı

Konunun işlenişi  

Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

nin temel taşlarından biri olarak kabul edilen Galileo 
Galilei, dürbünüyle çok fazla gökyüzüne bakmaktan 
hayatının son yıllarında uzağı göremeyen ve keşif-
lerini artık hiç kamuyla paylaşmayan küskün bir 
adama dönüşüyor. Ancak bu kitap aracılığıyla onun 
meraklı çocukluğuna ve bitmek tükenmek bilmeyen 
keşfetme hevesine tanıklık etmek ilham verici bir 
macera. Genç okurları soru sormaya, tartışmaya ve 
kendi gerçeklerini bulmaya yönlendiren kurgusuyla 
Küçük Filozoflar dizisinin bu yeni durağı da eğlendi-
rirken öğretiyor. Özellikle de Mevlana’nın dediği gibi 
“insanın hakikati kendi içinde nasıl arayabileceğini” 
öğretiyor. Bundan daha büyük ve ömürlük bir ders 
de olmasa gerek.
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Fare ile Köstebek
Çok Özel Bir Fare ile Köstebek
Joyce Dunbar
Resimleyen: James Mayhew
Türkçeleştiren: Kemal Atakay
Editör: Demet Uyar
Elma Yayınları, 40 sayfa

Fare ile Köstebek, aynı evi paylaşan iki yakın arkadaş. Birinin ak dediğine 
diğerinin kara dediği, birinin sakladığını öbürünün yediği anlar olsa da çok 
iyi anlaşıyorlar. Kahramanlarımız evde ya da parktayken çoğunlukla yemeyi 
ya da eğlenmeyi düşünseler de kimi zaman var olmanın anlamı, eşyaların 
gereklil iği gibi konular üzerine derin sohbetlere dalıyorlar.

“Fare ile Köstebek”, kısa öyküler ve bunlara eşlik eden çizim-
lerden oluşan altı kitaplık bir seri. Joyce Dunbar’ın kaleme 
aldığı, James Mayhew’in çizimleriyle renk kattığı seri, esasen 
çocuk edebiyatında oldukça popüler. Seriden yola çıkarak 26 
bölümlük bir animasyon dizisi yapılmış. 2005 yılında ise tiyat-
ro oyunu olarak sahnelenmiş. 
YEMEK VE DOĞA DÜŞKÜNÜ, NAIF IKI DOST
Fare ile Köstebek, “Sevgili yaşlı kurbağa ve murbağa için” it-

hafıyla başlıyor. Kitapta “Konuş 
Benimle”, “Salata”, “Ortalığı Top-
lamak”, “Eşya” ve “Piknik” adın-
daki beş kısa öykü bulunuyor. Bu 
öykülerin en belirgin özelliği bir 
romanın bölümleri gibi, birbirini 
takip eden bir yapıdan oluşmaları. 
İlk öyküde yarın ne yapabilecek-
leri üzerine çene çalan köstebekle 
fare, diğer öyküde günlerini evde 
geçirmeye ve ev yapımı kurabiye-
leri acımasızca atıştırmaya karar 
veriyorlar. Bir sonraki günü anla-
tan üçüncü öyküde evi toplamaya 
girişip sonrakinde fazla eşyalar-
dan kurtulmanın yollarını arıyor-
lar. Son öyküde ise ilk öyküdeki 

Obur ama paylaşımcı, 
neşeli ama derin Yazan: Emel Altay
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planlar arasında olan ama hava 
muhalefeti yüzünden erteledikleri 
piknik için yola çıkıyorlar. 
Serinin diğer kitabı Çok 
Özel Bir Fare ile Köste-
bek’te ise üç öykü yer 
alıyor. Buradaki öy-
küler, diğer kitap-
takiler gibi birbi-
rini takip edip bir 
bütün oluşturmasa 
da ana temalarda ben-
zerlikler mevcut. Bu öykü-
lerde de karakterlerimizin yemek 
düşkünlükleri, doğada yürüyüş ve piknik yapma 
sevgileri, dostluklarının çıkarsız ve saf oluşu gibi 
ortaklıklar dikkat çekiyor. 
ÇIZIMLER, ÇIZGI ROMAN GÜCÜNDE
Öykülerin anlatım gücünden, çocuk edebiyatında 
rastlamanın bilhassa mutluluk verdiği derinliğin-
den söz etmeden önce çizimlerin kusursuzluğun-
dan bahsetmek gerek. Çok yönlü bir sanatçı olan 
(illüstratör, yazar, müzisyen) James Mayhew’in 
çizimleri öylesine güçlü ki, Fare ile Köstebek serisi 
pekala bir çizgi roman olabilirmiş. İkilinin karak-
ter özelliklerini, anlık ruh hâllerini, gündelik ha-
yatlarındaki davranış kalıplarını, yaşadıkları evi ve 
gezdikleri yerleri, hayal gücüne de yer bırakarak 
elbette, başarıyla tasvir etmiş Mayhew. 
SAHICI, YALIN VE DERIN 
Hikâyelere geçersek; ilk bakışta obur ve doğase-
ver iki dostun sıradan günlerinden naif anekdotlar 
diyebiliriz bunlara. Daha yakından baktığımızda 
ise hikâyelerdeki derinlikli ton, dostların arasın-
daki samimilik ve davranışlarındaki yalınlığın çok 
etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. “Konuş Benim-
le”deki içten ve biraz da şairane ilerleyen diyalog 
ya da “Çakıl Taşları”nda göl kenarındaki sonsuz 
sayıda ve birbirine benzer çakıl taşlarından yola 
çıkarak yapılan var oluş sorgulamaları, “çok özel” 
bir seriyle karşı karşıya olduğumuzu kanıtlıyor. 
Zaten aynı öykünün son cümlelerinde (bu aynı 
zamanda Çok Özel Bir Fare ile Köstebek kitabının 
da kapanış cümlesi); Fare arkadaşına “Tam bir 
düşünürsün sen” iltifatını yöneltiyor. 

İki kitabın ortalamasını aldığımızda Köstebek’in 
ikilinin saf tarafı olduğu ise bir gerçek. Ama belli 
ki saflık, düşünür olmaya engel değil, aksine dün-
yaya ve içinde olup bitene kirlenmemiş, arı bir 
düşünceyle bakabilmek, derinleşmenin en önemli 
adımlarından biridir belki de. 
SU BIRIKINTISI SAÇMA AMA DOSTLUK BAKI 
İkili bazen fantastik sayılacak durumlara da ken-
dilerini sokabiliyorlar. “Saçma Su Birikintisi” öy-
küsünde Köstebek, yolda gördüğü su birikintisine 
Saçma adını veriyor ve onu eve götürmek istiyor. 
Önce bunun imkânsız olduğunu düşünen Fare, 
arkadaşının hayal kırıklığını görünce su birikin-
tisini bir kavanoza doldurup eve götürmeyi teklif 
ediyor. Fare’nin bu isteğe yaklaşımı aralarındaki 
dostluğun ne denli güçlü olduğunu gösteren en 
büyük kanıt.
Elma Yayınlarının özenli baskısıyla 7-9 yaş aralı-
ğındaki çocuklara yönelik satışa sunulan Fare ile 
Köstebek serisinin bu iki kitabı, gerek çizimleri 
gerekse karakterlerin gündelik şeylerden yola 
çıkarak geliştirdikleri diyaloglarla yetişkinleri de 
mutlu edecek türde. 

Çizimlerin ifade gücü 
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Yazar Seda Akipek’in abm Yayınlarından çıkan ki-
tabı Klik! ve Diğer Şamatalı Öyküler, dört öyküden 
oluşan, minicik bir çocuk kitabı. Kitapta çocuk-
ların kolaylıkla özdeşlik kurabileceği dört çocuk 
karakterin hikâyesi anlatılıyor. Yaşamlarındaki 
sıradan anları mutluluğa dönüştürebilen kahra-
manlar bunlar. Bu öykülere sevgi, güven, dostluk, 
merak ve cesaret gibi temalar hâkim.
İlk öykü “Fondü”nün kahramanları Mika ve yakın 
arkadaşı Dora; Dora’nın evlerinin bodrum katında 
buldukları bir değneğin gizemini çözmeye çalışı-

yorlar beraberce. 
Değnekten çıkan 
bulmacanın sırları 
ortaya çıktıkça, 
değneğin işlevleri 
de bir bir çözülü-
yor. Kahramanla-
rımız bu sayede 
bazen bir su biri-
kintisine batmak-
tan korunuyor 
bazen bir demet 
çiçeği kucaklıyor 
bazen de parkta-
ki yavru kediler 
için bir sığınak 
oluşturuyorlar. 
“Klik!” öyküsün-
de pratik fikirler 
yarışmasına katıl-
maya karar veren 

bir başka kahramanımız, öteki çocuklarla girdiği 
rekabetin hırstan arınmış, dostane bir hâlde olabi-
leceğini gösteriyor okuruna. İçine tırtıl kaçmış gibi 
dans ederken, sahnede olmanın heyecanını bizimle 
paylaşıyor. “Lades” öyküsünün kahramanı Nila ise 
annesiyle oynadıkları lades oyununu kazanmak için 
çareler arıyor. “İşin uzmanına”, yani yakın arkadaşı 
Pera’ya danışıyor. Bu da ister istemez eğlenceli anlar 
yaratıyor hikâyede. Kitabın son öyküsü “Rengine Al-
danıp Elmalı Sandım”, çocuk olmanın saf ve yaşam 
karşısındaki tecrübesiz hâllerine dokunan komik bir 
öykü. Altıncı yaş gününde aslında kendisini olduk-
ça şanslı hisseden kahramanımızın o gün yaşadığı 
talihsiz bir an’ı, güzel bir hatıraya dönüştürmesinin 
hikâyesi.
Çizer Zeynep Dağgüden’in kullandığı renk paleti, 
birbirinden keyifli resimlere hayat vermiş. Seda 
Akipek’in öykü dilini oluştururken gösterdiği titizlik 
ve çocukların düş dünyasını renklendirme gayreti, 
görsel anlatımın güçlenmesindeki bir başka etmen. 
Metnin ve resimlerin birbirini tamamladığı görülü-
yor böylece. Yazarın dilinin şiirselliği de anlatıma 
ayrı bir boyut kazandırmış, böylece metnin keyifle 
ve kolayca okunabilmesi mümkün kılınmış. Kitapta 
çocukların kelime haznesine katkı yapacak pek çok 
sözcük olmakla birlikte, eğlenceli betimlemeler de 
bir hayli öne çıkıyor. Şimdiden iyi okumalar…

Dilin Açıklığı ve Akıcılığı

Çizimlerin İfade Gücü

Öykülerin Özgünlüğü

Redaksiyonun Titizliği

Klik! ve Diğer Şamatalı Öyküler
Seda Akipek

Resimleyen:  Zeynep Dağgüden
Editör: Göyçen Gülce Karagöz

abm Yayınları, 48 sayfa

Şamatalı öyküler,  
pratik fikirler...

Yazan: Deniz Poyraz

Çizer Zeynep Dağgüden’in kullandığı renk paleti, 
birbirinden keyifli resimlere hayat vermiş.
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Korku içgüdüsel bir duygudur, yaşı ve cinsiyeti 
yoktur. Herhangi bir nesneye/canlıya, bir olaya 
ya da olduğunu varsaydığımız nice şeye karşı 
bir anda belirebilir. Söz konusu çocuklar olunca, 
korkulan şeylerin sayısı da uzar gider. Neden 
mi? Çünkü sınırlı yaşam tecrübeleri ve bilişsel 
yetkinlikleri, onlara yabancı gelen her şeye karşı 
korku duygusu geliştirmelerine neden olur. Özel-
likle gece olup karanlık etrafı ele geçirdiğinde... 
Yorganın altında nefessiz kalıp korkuyla uyumayı 
bekleyen çocukluğunuzu hatırladınız mı? Yatağın 

altında ya da dolabın içinde canavarların olduğunu 
düşünen, yalnız kaldığında onlarla karşılaşacağı-
nı düşünen hâlinizi… Çocukların yaşadığı bu gibi 
korkular için kitaplardan yardım almak iyi bir yön-
temdir. Her çocuğu etkiler mi bilinmez ama Alberto 
Montt’un yazıp resimlediği Işıkları Kapatma, kosko-
caman bir gorilin bile korktuğu şeyler olabileceğini 
anlatıyor okuruna.
“Yatmadan önce ışıklar kapatılır ve ÇIT diye bir ses 
duyulur. Artık karanlığın ona getirecekleri üzerine 
uzun bir korku listesiyle karşılaşma zamanıdır.” 
Gorilin karanlık ile ilişkilendirdiği hayali varlıklar, 
bazen bir cadı bazen de bir vampir olarak beliriyor. 
Çocukların en temel özelliği olan korkuyu abartma 
eğilimi, bu karakterler ile sayfaları dolduruyor. Kor-
kuları ile yüzleşen goril, arkadaşının telkinleri ile  
korktuğu varlıkların aslında var olmadığına ikna 
oluyor sonunda ve uyumayı başarıyor. Gorilin arka-
daşı kendinden o kadar emin ki onu ikna etmesi çok 
da zor olmuyor. Fakat bu kendinden emin arkadaş, 
kitabın sonunda benzer bir korkuya kapılarak finali 
yapıyor ve roller birden değişiyor. Beklenmedik ve 
kafa karıştıran bu final, “herkesin mutlaka korktuğu 
bir şey var mıdır?” sorusunu akla getiriyor. Siz bunu 
düşünürken ve kitap bitti derken, “Buraya korktu-
ğun bir şeyi çiz” başlıklı boş alan karşınıza çıkıveri-
yor. İllüstrasyonlarda ki sadelik ve naif anlatımıyla 
Işıkları Kapatma, karanlığın beraberinde getirdiği 
belirsizlik ile yarattığınız korkularınızı sorgulama-
ya davet ediyor. Kendi korkularınızla yüzleşmeye 
hazır mısınız?

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Baskı kalitesi

Işıkları Kapatma
Alberto Montt

Türkçeleştiren: Emre Yavuz
Editör: Pınar Elibüyük Yavuz

Sırtlan Kitap, 40 sayfa

Karanlığın getirdikleri
Yazan: Fethi YılmazKorkularınızla yüzleşmeye hazır mısınız?
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Gordon Korman’ın Bilgisavarlar isimli romanı, mesleğe büyük 
bir tutkuyla başlayan ancak talihsiz bir olay nedeniyle sadece 
tutkusunu değil, inancını da yitiren bir öğretmenin, emekliliğine 
aylar kala mesleğine yeniden bağlanışını anlatıyor. Bu, uzun 
uzun düşünüp taşınmanın ya da bir motivasyon konuşmasıyla 
günün sonunda aklını başına devşirmenin sonucu değildir; zorlu 
karşılaşmaların -hadi söyleyiverelim- hayatin cilvesinin sonucudur.

Olay, Greenwich Ortaokulu’nda geçiyor. Anne babası ayrı 
olan Kiana Roubini, oyuncu olan annesinin Utah’da bir-
kaç hafta sürecek film çekimleri nedeniyle, yaşadığı Los 
Angeles’tan ayrılarak Greenwich’e, babasının yanına gelir. 
Buradaki geçici ikameti sırasında babası, üvey annesi ve 
kardeşiyle yaşayacak, Greenwich Ortaokulu’na devam ede-
cektir. Bütünüyle geçici olduğu açık bu adres değişikliği 
Kiana’nın biraz canını sıksa da çeşitli aksilikler nedeniyle 
okula resmen kaydedilememiş olmasını kafaya takmaz. 
Yolunun, çeşitli aksilikler nedeniyle okulun gözden çıkarıl-
mış öğrencilerinin bir araya getirildiği sınıfa düşmesini de 
umursamaz. Kiana parlak bir öğrenci olarak, tamamı tem-
bel, başarısız ya da uyumsuz görünen yedi çocukla birlikte 
117 numaralı derslikte oturur, hiçbir şey öğrenmeyeceğin-
den emin olduğu birkaç haftayı geçirmeye bakar. ÖBÖ-8 
kodlu bu sınıf, Özel Bağımsız Öğretim, Sekizinci Sınıf gibi 
havalı görünen bir adla anılsa da aslında bilgisavarlardan 
mürekkep bir sınıftır. Ya da en azından okulun diğer öğren-
cileri, öğretmenleri ve idarecileri tarafından bilgiye alerjik 
tepki verdiği düşünülen çocuklardan mürekkep. Kiana için 

Bir yeniden başlama hikâyesi
Yazan: Sema Aslan
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fark etmiyor, geçici bir okulda olduktan sonra öğ-
rense ne olur, öğrenmese ne?! 
Hikâyenin kilit karakteri Bay Kermit’e gelirsek… 
Meslektaşlarıyla selamı sabahı yoktur. Pek kim-
seye eyvallahı da yoktur. Erken emeklilik fikriyle 
dolup taşmıştır. Önündeki son eğitim dönemini, 
geçen yirmi yedi yılda yaptığı gibi öğretmeyerek, 
önemsemeyerek, müdahil olmayarak tamamlama-
ya bakıyordur... Böyle anlatınca tabii, her şey çok 
aleyhinde görünüyor ancak Bay Kermit, esasında 
büyük bir haksızlığın kurbanıdır. İşlemediği bir 
suç nedeniyle mesleki itibarı sarsılmış, bunun aka-
binde de tüm hayatını onulmaz bir biçimde etki-
leyen ağır bir depresyona girmiştir. Nişanlısından 
ayrılmış, mesleğine küsmüştür. 
Hikâye tam bu noktada alınan bir kararla Kia-
na’nın da Bay Kermit’in de düşüncelerine ve he-
deflerine çok uzak bir hatta ilerlemeye başlar. 
Bay Kermit’in patronu, baş idareci Thaddeus geç-
mişte yaşanan olaylar nedeniyle Bay Kermit’e kin 
güdüyordur. Onun erken emeklilikle okuldan ay-
rılarak uzun yıllar boyu emekli maaşı alacak olma-
sını hazmedemeyen Thaddeus, Kermit’in ÖBÖ-8 
sınıfıyla baş edemeyerek istifasını sunacağını he-
saplar. Olmadı, böylesi belalı bir sınıfın idaresinde 
mutlaka kovulmaya sebep olacak bir hata yapa-
cağını varsayar. Ama tahmin edersiniz, iyilerin ve 
kötülerin, yanlıştan dönenlerin ve doğruyu inatla 
görmek istemeyenlerin hikâyesi bol virajlı da olsa, 
kazanacak olan bellidir. O kaybetse de kazanır. Bu 
hikâyede de Kermit kazanmaya, Thaddeus kaybet-
meye mahkûm. 
Bilgisavarlar, iyiyle kötünün mücadelesinde oku-
run yüreğine su serpecek adaletli tavrından başka, 
ÖBÖ-8 koduyla yaftalanmış çocuklara odakla-
nışıyla da güç veren ve güç kazanan bir hikâye. 
Öğrencinin gizli kalmış yeteneklerini, akademik 
başarısının önündeki engelleri, davranış sorunları-
nın gerisindeki özel meseleleri fark eden, bu saye-
de de fark yaratan öğretmen, bir yanıyla neredeyse 
“klişe” bir karakter… İçinde olduğu karanlıktan 
“belalı”, “uzak durulası” bir grup öğrencinin ina-
dıyla çıkan öğretmen fikri de öyle. Birbirini başka 

hiç kimsenin görmediği biçimde görmeyi başa-
ran, birbirinin dilinden anlayan ve birbirine “doku-
nan” taraflar vardır bu kategoride. Ancak Gordon 
Korman, bu formülü başarılı bir biçimde uygulu-
yor. Dil akıyor, hikâye açık formülüne rağmen me-
rak duygusunu başından sonuna ayakta tutuyor ve 
okumaya “umutlu olunabilir”, “başka seçenekler 
de mümkün”,  “emek verilirse olur”, “ilişkiler yapı-
cı anlamda yeniden gözden geçirilebilir” tadında 
duygular eşlik ediyor. 
Hikâyede söz etmeye özellikle değer bir diğer ka-
rakter Mateo Hendrickson. Fantastik edebiyattan 
ve çizgi romanlardan beslenen zengin bir hayal 
gücü olan Mateo, hemen her olayı ve karakteri, 
türün, zihnine kayıtlı karakter indeksiyle eşleştirir. 
Mesela baş idareci Thaddeus’un Voldemort ya 
da Dart Vader olduğunu söyler. Yıldız Savaşları, 
Uzay Yolu, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Su-
perman, Batman, Flash, Wonder Woman ve daha 
fazlası, onun dünyasının sabit elemanlarıdır. Olay-
ları değerlendirirken bu hikâyelerde yaşananları, 
kendi kişisel tecrübeleri gibi açıkça hatırlar ve on-
lardan ilham alır. Kitap boyunca Mateo ne zaman 
konuşsa, ne zaman bir karakterin adını ansa ya da 
ne zaman bu dünyanın jargonuna ait bir sözcük 
kullansa, biz okurlar da hemen bir dipnota yön-
lendiriliyoruz. Bunlar, bir bilgisavarın biz okurları 
bilgiyle donattığı anlar olmanın ötesinde, başka 
kitaplarla, başka hikâyelerle teması bir hikâyenin 
içinden kurması nedeniyle de anlamlı. Ayrıca, 
kimin neyi ne biçimde bildiği, bilgiyi nasıl kullan-
dığı meselesi, her zaman canlı kalacak bir konu. 
Gordon Korman’ın hikâyesi aracılığıyla yaptığı bu 
vurgu da oldukça önemli.   
Hikâyeye, çocukların yetişkinlerle ilişkilerine dair 
yerleştirilmiş ipuçları da hem yerli yerinde hem de 
kararında. Mizahı da eklersek, çocuk okurun bir 
solukta okuyacağı bir kitap, Bilgisavarlar. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Kahramanların işlenişi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Bir çocuk, salıncakta sallanıyor. Salıncak en tepe-
deyken gözlerini kapatıyor. Yerçekimi işe koyuldu-
ğundaysa açıyor gözlerini, ne kadar yükseldiğini 
gördü mü diye annesine bakıyor. Bir çocuk daha 
var aynı parkta, kum havuzunda kamyonuyla oy-
nuyor, yüklediği kumu bir köşeden öbür köşeye 
taşıyor. Salıncaktaki çocuk yere atlıyor ve kum ha-
vuzundaki şamatayı seyretmeye gidiyor. Onun da 
hoşuna gidiyor bu iş, kamyonu çocuktan istiyor. 
Ama vermiyor diğeri. Çocuk ağlamaya başlıyor. O 
ağlayınca diğeri de ağlıyor. 
Soru: Bu çocuklardan hangisi kız, hangisi oğlan-
dır; hangisi şişman, hangisi zayıftır; hangisi albi-
no, hangisi down sendromludur?
“Ne önemi var?” yanıtını veren herkes gibi teori-
de siz de bildiniz! Ama pratikte bu sorulara yanıt 
arayanların sayısı da az değil, ne dersiniz? Çünkü 

konu “çocuk-
luk” olunca, 
bu dönemin 
içinden geçmiş 
olmak bilirkişi 
olmaya yetiyor. 
Toplumsal cin-
siyet normları-
nı odağa alarak 
tatlı tatlı ya da 
parmak sallaya-
rak öğütleyen, 
bir adım önde 
olmanın verdi-
ği özgüvenle 
hayat kılavuz-
luğuna talip 
olan yetişkin-
lerle doluyor 

çocukların etrafı. Onlar için hayat, cümleciklerden 
mürekkep konuşma balonları oluveriyor; naftalinli 
ezberler çalınıyor her birinin kulağına. Belki bundan, 
farklı olana başka türlü bakmaya başlıyor insan, ta 
çocukluktan...
Gökçe Gökçeer’in yazdığı ve Pelin Turgut’un re-
simlediği Bana Öyle Bakma! adlı resimli kitapta da 
çocukların görünüşündeki ve özündeki farklılıklar 
ele alınmış. Anlatıcı çocuğun bir hikâyesi yok; ancak 
biricikliğine vurgu yapan, birey iradesinden dem 
vuran, kulak verilmesi gereken bir manifestosu var 
ve “kim olduğumuz” üzerine etraflıca bir sohbet 
imkânı sunuyor. Kitaba dair değinebileceğim diğer 
hususlar; redaksiyonda gözden kaçan bir hata (oku-
ma ritmini aksatan bir kelime eksikliği) ve albinizm, 
down sendromu gibi kavramların -her ne kadar an-
lamları çizimler marifetiyle aktarılmaya çalışılmışsa 
da- okuma sonrasında detaylı bir açıklama isteyebi-
leceği olur.
Yazıyı bitirirken de belki şunu sormalı: Farklılıkları-
mızın bizi ayrıksı bir köşeye koymadığı, hepimizin 
biricik olduğunu hatırlattığı bir yer neden mümkün 
olmasın?

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü
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Bana Öyle Bakma
Gökçe Gökçeer

Resimleyen: Pelin Turgut
Kırmızı Kedi Yayınları, 36 sayfa

“Çocukluk”, herkesin bildiği...
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Yazan:  
Seda Akipek

Yazıya bileceğinizden emin olduğum bir soru ile başlayayım.  İşte geliyor...
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“Resimli kitaplarda metni destekleyen görseller” 
mantığından kurtulup, metin ve görselle bir bütün 
olarak hazırlanan nitelikli kitapların keyfini çıkar-
maya başlamıştık ki, yeni bir düşünce resimli ki-
tapları, ulaştığı konumdan aşağı çekmeye başladı: 
Görsel çalışmaların, metinleri kurtardığı resimli 
kitaplar.
Bu eserlerde illüstrasyonların, görsel çalışmaların 
gücünü gören yayıncılar ve hatta bazı yazarlar, ar-
tık metin üzerinde ne kadar emek harcar oldular? 
Kurgu üzerine neler düşünmeye başladılar? Yoksa 
resimli kitap yazmak, illüstrasyonlar ile güzelce 
“makyajlanmışken” daha mı kolay oldu? Meav’dan 
çıkan Akiko Miyakoshi’nin hem yazıp hem de 

muhteşem re-
simlerle donat-
tığı Ormanda 
Çay Partisi, 
okurken bana 
bu soruları 
sorduruyor.
Ormanda pe-
şinden koştuğu 
ayıyı babası 
sanan (babaya 
ayıp olmuş 
sanki) ve kırmı-
zı başlık takan 
bir kızın hikâ-
yesini anlatıyor 
Ormanda Çay 
Partisi. Kırmızı 

başlıklı kızın, grup içinde büyük dostluklar yaşayan 
hayvanlarla geçirdiği kısacık bir partiyi okuyoruz. 
“Neden? Nasıl? Şimdi ne oldu? Ama niye?” gibi 
soruları ardarda sorduruyor okurken. “Masallara 
gönderme yapmazsa basılamayacağı endişesi” de ilk 
sayfanın başından itibaren dizimize oturup bizimle 
okuyor kitabı.
Çeviri resimli kitaplarda metin yerleşimi daha bir 
zordur. Orijinal metin ile çeviri metnin aynı alanı 
kaplayamaması hemen göze batar. Hele ki her iki 
metin de aynı alfabe ile yazılmıyorsa... Ormanda 
Çay Partisi de aynı sorunla boğuştuğu ve sonunda 
kaybettiği çok belli bir sayfa düzenlemesi ile raflara 
çıkmış. Oldukça başarılı görsellerin kendini öne 
çıkaracak şekilde sayfayı kaplayıp metne neredeyse 
hiç yer bırakmaması, muhtemelen bu kitaba çalışır-
ken yayınevi kadrosunun da saçlarını yoldurmuştur, 
haklarını yemeyelim.
O zaman başa dönersek, muhteşem görsellerle be-
zeli Ormanda Çay Partisi, görsellere iç geçirtirken 
metinde büyük bir ah ettiriyor bize. Sahi ne ara 
“görsel güzel olursa resimli kitap tutar” mantığı yer 
edindi resimli kitaplarda? Madem bu duruma geldik, 
konudan biraz sapıp soralım; yayınevleri de bu man-
tığı sahipleniyorsa acaba illüstratöre en az yazar ka-
dar değer veriyor mu? “Metin olmazsa görsel olmaz” 
düşüncesinin çöktüğünün güzel bir örneği çünkü 
Ormanda Çay Partisi, zira “Sessiz kitap olsa çok 
daha başarılı olurmuş,” dedim kitabı bitirince.
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Ormanda Çay Partisi
Akiko Miyakoshi

Türkçeleştiren: Melek Kaba
Meav Yayınları, 36 sayfa
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Yazan: Erdi İnci

Muhteşem görsellerle bezeli Ormanda 
Çay Partisi, görsellere iç geçirtirken 
metinde büyük bir ah ettiriyor bize...



Arkın Kitabevi, çocuk edebiyatı alanında telif ve tercü-
me yayınlara yer veren Doğan Kardeş Yayınları, Varlık 
Kitabevi, Milliyet Yayınlarıyla birlikte döneminin önde 
gelen yayıncılarından biridir. 1957 yılında Ramazan Gö-
kalp Arkın (d.1914-ö.2011) tarafından kurulur. Çocukluğu 
zorluklar içinde geçen Arkın, zorlukları aşarak öğretmen 
olur. Yaklaşık on yıl öğretmenlik yaptıktan sonra meslek-
ten ayrılır. Çocukken çalıştığı Resimli Ay Matbaasında 
ve yayıncılık dünyasında edindiği deneyim ve birikimle 
eğitim yayıncılığına yönelir. Aynı zamanda şair ve yazar 
olan Arkın’ın kurduğu yayınevi dergi, ansiklopedi, kitap, 
atlas gibi çocuklar ve öğretmenlere yönelik sayısız eser 
basar. Fazıl Hüsnü Dağlarca bir söyleşisinde Arkın için 
söyle der. “Yaşamım boyunca tanıdığım iki kişi vardır ki, 
bunlar tek başına eğitim bakanlığının görevini yapmışlar-
dır: İlki Yaşar Nabi Nayır, ikincisi Ramazan Gökalp Ar-
kın.”  (http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ramazan-go-
kalp-arkin Erişim Tarihi: 14 Aralık 2020)
Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümünde okuyan 
Ramazan Gökalp Arkın, çocuk edebiyatı eserlerine sa-
dece edebi olarak değil, baskı kalitesi açısından da özel 
önem veren bir yayıncıdır.  Frankfurt’taki kitap fuarına 
Türkiye’den katılan ilk yayınevinin sahibi olarak, orada 
gördüğü iyi kalitedeki çocuk kitaplarını Türkiye’de de 
basmak arzusundadır. Bu amaçla Arkın Çocuk Edebiyatı 
Ödülleri yarışması düzenler. Jürinin seçtiği eserleri en 
iyi kalitedeki kâğıda en güzel resimlerle basmak için 
çabalar. Amacına ulaşmanın sevinciyle gazeteye verdiği 
ilanı “Arkın Çocuk Edebiyatı Ödülleri dizisini siz de ço-
cuklarınızla beraber zevkle okuyacak, dünya çocuk edebi-
yatına sunacağımız bu eserler için gurur duyacaksınız,” 
diye bitirir.
Gerçekten de Cumhuriyetin 50. Yılı Çocuk Bayramında 
iftiharla sunduğu bu kitaplar, dönemi itibarıyla Avru-
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pa’da yayınlanan kitaplarla baskı kalitesi açısından 
yarışacak düzeydedir. Ramazan Gökalp Arkın, 10 Ara-
lık 1974’te “Türkiye’de Resimli Çocuk Kitapları Soru-
nu” başlıklı bir açık oturumda şunları söyler*:
“Türk çocuk edebiyatının, edebiyatımızın öteki dal-
ları kadar gelişmemiş olması çocuk seviyesine, çocuk 
zevkine ve diline, çocuk terbiyesine dönük yazarların 
yetişmemiş, ya da bu yola heves etmemiş olmasından-
dır. Çocuk kitaplarının çeviriden, uyarlamadan öteye 
gidememesinin bir nedeni de yazarların çocuk kitabı 
yazma, ressamların bu kitapları resimleme olanağının 
yaratılmamasındandır… Kültür hizmeti gören kuruluş-
ların çocuk roman ve hikayeleri için düzenleyecekleri 
yarışmalar, iyi kitap yayımını sağlayacaktır.”
Arkın Kitabevi’nin iftiharla sunduğu Arkın Çocuk 
Edebiyatı Ödülleri Dizisi’nin ilk kitabı Gülçin Alpö-
ge’nin Şıpşıp’la Tıptıp adlı kitabıdır. Bu kitap, ilerle-
yen yıllarda çalışmalarını çocuk eğitimi ve gelişimi 
ile çocuk edebiyatı alanında yoğunlaştıracak olan 
Alpöge’nin de ilk çocuk kitabıdır. Kitabın ön sayfasın-
da “Bu kitap: Arkın Kitabevi’nin 6-9 yaş için düzenle-
diği Arkın Çocuk edebiyatı Ödülleri 1972 yılı yarışma-
sında ödül almıştır,” açıklaması vardır. Aynı açıklama 
dizinin diğer kitaplarında da yer almaktadır.
Şıpşıp’la Tıptıp, yerin altında yaşayan ve yeryüzünü 
merak eden iki damlacığın Mavi Göl’e doğru yolcu-
luğunun hikâyesidir. Bu yolculuk okuyucuya suyun, 
derelerin, çayların, göllerin nasıl oluştuğunu, suyun 
çamaşır yıkamaktan kayıkların yüzmesine, elektrik 
enerjisi elde etmekten yaptığımız yemeğe hatta oyna-
dığımız kartopuna kadar hayatımızı nasıl da kapsadı-
ğını yalın bir dille anlatır. 
Işıl Özgentürk’ün Güneşe Gidenlerin Öyküsü kitabı, 
dizinin altıncı kitabıdır. Ak yürekliler kara yürekliler, 
karanlık aydınlık metaforu ve zıtlığı üzerinden emek-
çiler ve sömürenler anlatılmaya çalışılmıştır. Sömü-
rüsüz bir dünyanın olabilirliği, birlikte mücadeleyle 
güneşi karartan kara yüreklilerin canavarının yenile-
bileceği vurgulanmıştır. Ne yazık ki metnin didaktik 
dili, yazarın edebi bir metin yazmaktan çok dönemin 
devrimci mücadelesini doğrudan metne yedirmeye 
çalışması metni çocuğa göre olmaktan uzaklaştırıyor. 
Gülsün Karamustafa’nın yumuşak renklerden oluşan 
sıcacık resimleri ise dayanışmanın güzelliğini ve 

* Çocuk Edebiyatı Çocuk Kitapları, Hazırlayan: Doçent Dr. Meral 
Alpay, Dr. Robert Anhegger, Cem Yayınevi Kültür Dizisi, İstanbul, 
1975, s29-30 (Ayrıca bkz, Çocuk Edebiyatı Çocuk Kitapları, Doğan 
Gündüz, İyi Kitap Dergisi, Sayı 109, Aralık 2018, s44-45) 

umudu hiçbir söze ihtiyaç bırakmadan izleyiciye ak-
tarabiliyor.
Dizinin dokuzuncu kitabı olan Leyleğin Getirdiği ise 
bir köy hikâyesi. Yusuf, kuşları sevdiği için babası 
Çoban Mehmet’ten her gün kuş getirmesini isteyen, 
okumanın, büyük adam olup köyünün köprüsünü 
yaptırmanın hayalini kuran bir çocuktur. Bir gün 
kanadı kırık bir leylek bulur. Kış boyunca onu besler, 
yarasını iyileştirir. Bahar gelince leyleği azat buzat 
ederler. Birkaç gün sonra leylek gagasında değerli 
bir inci gerdanlıkla döner ve bunu Yusuf’a bırakır. 
Yusuf’un okumak için ihtiyacı olan para böylece 
bulunmuş olur. Leyleğin Getirdiği “İyilik eden iyilik 
bulur” klişesinin çocuk kitabı olarak ifade edilmeye 
çalışılmış hâlidir. 
Zerrin Arıtan’ın yazdığı dizinin onuncu kitabı Buğda-
yın Günlüğünden, yine bir köy hikâyesi. Bir buğdayın 
tuttuğu günlük üzerinden buğdaydan ekmek olmaya 
giden süreç anlatılıyor. 23 Eylül tarihinde ambarda 
başlayıp, ekilme, yeşerme, olgunlaşma, hasat edilme, 
değirmende öğütülüp un olma, fırında mayalanıp ha-
mur olma ve 3 Eylül tarihinde de ekmeğe dönüşmeyle 
biten bir günlük bu. Çiftçiliğin ve alın terinin yücel-
tildiği, üretiyor olmaktan herkesin memnun, mesut, 
sevinçli olduğu bir anlatı Buğdayın Günlüğünden. 
Zengezurlu Süleyman, dizinin on birinci kitabı. Ab-
dülkadir Ünlü, Ağrı Dağının eteklerindeki Zengezur 
köyünden zorlu kış koşullarında kasabaya okumaya 
giden Süleyman’ın yol boyunca çocuk aklından geçen 
öğretmenleri, arkadaşları, okumak üzerine düşünce-
lerini, kaygılarını, sevinçlerini samimi bir dille anlatı-
yor. 
Gazetedeki ilanında dizide 12 kitap olduğu belirtilse 
de diziye daha sonra iki kitap daha eklenmiştir. Bu ki-
tapların girişinde diğer kitaplardan farklı olarak 9-14 
yaş grubu için olduğu belirtilir. 
On üçüncü kitap, Suzan Albek’in Gecegelen’in Ak 
Unu kitabıdır. Gecegelen, değirmenci Hasan Ağa’nın 
kapısına gecenin bir yarısı bir atlı tarafından bırakılan 
kimsesiz bir çocuktur. Hasan Ağa’nın beş çocuğuyla 
birlikte büyür. Akıllıdır, hesap yapmayı, okumayı 
öğrenir. Girişimcidir, çalışkandır. Büyüdüğünde de 
bir arkadaşıyla birlikte aldığı eski bir değirmeni fab-
rikaya dönüştürür. Bu hikâye “yoksul ve kimsesiz de 
olsan, hatta düzgün bir adın bile olmasa eğer çalışır, 
aklını kullanırsan büyüdüğünde zengin olman hiç de 
zor değil”in hikâyesidir.
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On dördüncü kitap ise Aziz Nesin’in Kar Baba adlı 
kitabıdır. Bu kitap ödül almasa da 1972-1973 yılı ya-
rışmasına katılan kitaplardan biridir. Eserin girişinde 
“İranlı yazar Cabbar Bağceban’ın ‘Kar Baba’ adlı 
manzum masalından esinlenerek” yazıldığı açıklama-
sı yer alır. Bu kitapta şehirde yaşayan yoksul bir çocu-
ğun, Mehmet’in hikâyesine tanık oluruz. Yılbaşından 
bir gün önce hava çok soğuktur ve kar yağmaktadır. 
Gökten kar yerine un ya da şeker yağsaydı bütün 
yoksullar doyabilirdi, diye hayal kurar Mehmet. Sonra 
evden çıkıp arkadaşlarıyla birlikte kardan adam –Kar 
Baba- yaparlar. Hava kararıp arkadaşları ayrılınca Kar 
Baba ile sohbet eder. Birlikte çocukların üşümediği, 
oyuncaklarının olduğu, karınlarının hep tok olduğu 
bir dünya düşlerler. Ayakkabısı delik, sırtında paltosu 
olmayan Mehmet hayallere dalıp uzun süre soğukta 
kalınca hastalanır. Hasta yatağında ateşler içinde 
yatarken Kar Baba’nın karlardan ekmek yaptığını ve 
şehrin bütün yoksullarına istedikleri kadar bu ekmek-
lerden verdiği düşünü görür.
Çoğu toplumsal gerçekçi bir bakış açısıyla yazılan 
bu kitapların yoksulluk, iyilik, çalışkanlık, dayanışma, 
kötülere karşı mücadele etme gibi temalara yoğunlaş-
tığını söylemek yanlış olmaz.
Gazete ilanında her ne kadar “baştan başa 
renkli olarak basılan bu eserler TÜRK ÇOCUK 
EDEBİYATI’nın ilk örnekleri olacak” yazılsa da 
bundan önce 1963-1965 yıllarında Milli Eğitim 
Bakanlığı Yayım Müdürlüğü Basılı Eğitim 
Malzemeleri Hazırlama Merkezi (BEMHM) tarafından 
yayımlanmış benzer çocuk kitapları örnekleri 
olduğunu biliyoruz.  (Bir Çocuk Kitapları Semineri, 
Doğan Gündüz, İyi Kitap, Sayı 106, Eylül 2018, s44-45)
Bugünden geçmişe baktığımızda özel bir yayınevinin 
tamamen kendi çabaları ve sermayesiyle iyi edebi me-
tinlerin ortaya çıkması için çocuk edebiyatı yarışması 

düzenlemesi, çocukları güzel resimlerle tanıştırmak 
için iyi ressamlarla çalışması, bunlarla yetinmeyip 
baskı kalitesi açısından da çocuk kitaplarında en iyi 
kâğıdı kullanması bugün bile iftihar edilecek bir çaba. 
Ramazan Gökalp Arkın’a çocuk edebiyatına katkıları 
ve bu alandaki çabaları için özel bir teşekkür borçlu-
yuz. 
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İstanbul, 1974 • 16 Sayfa
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kitapları

Tudem’in seslenen 
kitaplarına kulak verin!

Geniş kitlelere 
ulaşarak klasiğe 
dönüşen kitaplarımız 
Storytel’in sesli 
kütüphanesinde.
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