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M E R H A B A ,

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından verilen 2020 Düşünce ve İfade 
Özgürlüğü Ödülleri, 21 Ocakta gerçekleşen çevirimiçi bir etkinlikle 
sahiplerini buldu. Yayınevleri kategorisinde Mikado Yayınları, yazarlar 
kategorisinde ise Buket Uzuner ödülün sahibi oldular.

Okurlarımız, Mikado Yayınları ve Buket Uzuner’in, “Küçükleri Muzır 
Neşriyattan Koruma Kurulu”nun sansür kararlarına hedef olduğunu 
hemen hatırlayacaklardır. Yayıncılar Birliği’nin hazırladığı ve yine aynı 
törende sunumu yapılan Ekim 2019 - Kasım 2020 dönemini kapsayan 
“Yayımlama Özgürlüğü Raporu”* incelendiğinde, başta “Muzır Kurulu” 
olmak üzere çeşitli sansür mekanizmalarının, Anayasa tarafından güvence 
altına alınmış olan düşünce ve ifade özgürlüklerimizin yanı sıra yayımlama 
özgürlüğümüze karşı da nasıl bir tehdit oluşturduğu görülecektir.

Çocuk ve gençlik edebiyatı da bu tehdidin ana hedeflerinden biri 
konumundadır. 2019’un Temmuz ayından bu yana, çocuk ve gençler 
için kaleme alınmış 13 kitap “muzır” ilan edilmiş durumdadır. Edebiyat 
ve kültür dünyamızı sansür ve otosansür kıskacına sürükleyen bu 
uygulamalar kabul edilemez. Düşünme, ifade etme ve yayımlama 
özgürlüğü evrensel haklardır; vazgeçilemezler.

Safter Korkmaz

* http://turkyaybir.org.tr/wp-content/files_mf/1611163134yayinlama_ozgurlugu_raporu_2020_web.pdf

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

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

Okuma güçlüğü çeken çocuklara, 
rahat okuyabilecekleri, başarı 
hissi ile birlikte keyif alabilecekleri 
bir kitaplık oluşturma fikrinden 
yola çıkan ‘‘Sen de Oku ’’ 
koleksiyonunda yeni bir 
dönem başlıyor.

Eşsiz edebiyat 
klasiklerine 
‘‘Sen de Oku’’ 
dokunuşu...

www.sendeoku.org

Okuma seviyesi:  
İlgi yaşı: 6-9

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 8-12

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 9-13

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 9-13

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 9-13

Yılları aşıp klasikleşen ama kimi zaman sayfa sayılarının çokluğu kimi zamansa dilbilgisi ve 
sözcük seçimlerindeki bazı zorluklar nedeniyle çocukların okuma fırsatı bulamadıkları ve 
okuyamadıklarından ötürü üzüntü duydukları eserler, orijinalliğinden ve edebî lezzetinden 
hiçbir ödün vermeden, duru bir dille yeniden anlatılıyor.





Her Şakaya Gülünür mü?
Her Söze Güvenilir mi?
Özge Özdemir
Resimleyen: Ezgi Platin Atzel
Editör: Gökçe Ateş Aytuğ
Redhouse Kids, 40 sayfa

Daha güzel yarınlar için felsefe yapalım, felsefe yapmayı öğrenelim, öğretelim...

Son yıllarda gerek dünyada gerekse Türkiye’de “Çocuklar için 
Felsefe (P4C)” yöntemiyle ilgili çalışmalara, eğitimlere, bu 
alanda yazılmış kitaplara karşı dikkate değer bir ilgi olduğunu 
söylemek abartı olmaz sanırım. Ne var ki bu yöntem, dünyada ve 
Türkiye’de henüz eğitim müfredatında kendisine yer bulabilmiş 
değil. Öte yandan örneğin, İngiltere’de müfredatın merkezinde 
değil ama orada “Çocuklar için Felsefe” kültürü var. Çocuklar 
için felsefe alanında çalışan ve Felsefe Makinesi/Bir Yol Haritası: 
Çocuklar için Felsefe (P4C) Nasıl Yapılır? kitabıyla tanıdığımız 
Peter Worley, İngiltere’de çoğu okulun bu yöntemi kullandığını, 

programına aldığını, öğretmenlerini 
eğittiğini söylüyor. Türkiye’de de bu 
yöntemi kullanan, yaygınlaşması için 
çabalayan insanlar var elbette. 60’lı 
yılların sonundan bu yana ortaöğre-
timde felsefe öğretiminin sorunlarıyla 
uğraşan ve 1992 yılında Türkiye 
Felsefe Kurumu’nun “Çocuklar için 
Felsefe Birimi”ni kuran İoanna Kuçu-
radi ve Birim’in başkanı Nuran Direk, 
çocuklar için felsefe eğitimi alanında 
çalışmalar yaparak bu alandaki yeni 
çalışmaların önünü açtı. 
Felsefeci ve akademisyen Özge Öz-
demir de 2014 yılında tanıştığı “Ço-
cuklar için Felsefe” yöntemini ülke-
mizde yaygınlaştırmaya ve eğiticileri 
eğitmeye çalışan, bu konuda kitaplar 

Eğer bir şey yapmak 
gerekiyorsa felsefe yapalım!

Yazan: Elif Şahin Hamidi
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yazan isimlerden biri. Little Thinkers Society’nin de 
kurucusu olan ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu 
Eğitim Merkezi’nde eğitici eğitimlerine devam eden 
Özdemir’in “Çocuklar için Felsefe Dizisi” eğiticilere, 
yetişkinlere ve çocuklara “felsefe yapma” cesareti 
verecek, bu konuda yol gösterecek nitelikli kitaplar 
arasında yer alıyor diyebilirim. En İyisini Yapmak 
Mümkün mü?, Kavga Çare Olur mu?, Öfkelenmemek 
Elde mi?, Kaygıdan Kaçılır mı? isimli ilk dört kitap, 
“ilişkiler” üzerineydi. Yine dört kitaptan oluşacak 
yeni seri ise “safsatalar” üzerine. Serinin okurla bu-
luşan ilk iki kitabı Her Şakaya Gülünür mü? ve Her 
Söze Güvenilir mi? başlığını taşıyor. 
Tabii ki karşımızda yine önceki kitaplardan tanı-
dığımız felsefe kulübü öğrencileri ve kolaylaştırıcı 
İpek öğretmen var. Her Şakaya Gülünür mü? isimli 
kitapta çocuklar bu kez hep birlikte “safsataları” 
didikliyorlar. Belirsizlik safsatası, kelime oyunu saf-
satası, çift anlamlılık safsatası, vurgulama safsatası 
gibi çeşitli safsatalar olduğunun farkına varıyorlar. 
Çocuklar mantık, mantık hatası, safsata gibi kavram-
lar üzerine sorular sorarken bir de bakıyoruz ki espri, 
soğuk espri, şaka, mizah, iletişim gibi yeni kavramlar 
işin içine giriyor. Her Söze Güvenilir mi? isimli kitap-
ta ise otorite, güç, baskı gibi zorlu kavramlar üzerine 
kafa yoran çocuklar, “otorite olmak ile otoriter olmak 
aynı şey mi?”, “bir otoriteye düşünmeden kulak verir-
sek ne olur?”, “çoğunluğun yaptığı her zaman doğru 
mu?” gibi sorulara cevap arıyorlar. Ama karşılarına 
yine bir sürü başka soru çıkıyor. Çünkü sorular yeni 

Dilin akıcılığı ve açıklığı

Konunun işlenişi

Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

soruları doğuruyor, çocuklar düşünceler arasında 
bağlantı kurmaya ve kavramlar arasındaki farkları 
görmeye başlıyor. Her cuma kulüpte toplanıp felsefe 
yapan bu çocuklar, hazır düşünceleri, ezberlenmiş 
kalıp cümlelerle değil, kendi düşüncelerini kendi 
cümleleriyle ortaya koyuyorlar. Peşine düştükleri so-
rulara doğru veya yanlış, kesin cevaplar bulamıyorlar 
elbette. Çünkü felsefenin amacı bu değil; soru sora-
bilmekte saklı felsefe. Çocuklar tam da bu nedenle 
sürekli düşünmeye, sürekli sorular sormaya, kendi 
sözünü, kendi sesini bulmaya çalışmaya ve daima 
yolda olmaya devam ediyorlar. 
Öğrenciyi merkeze alan İpek öğretmenin kolaylaş-
tırıcılığı sayesinde, çocuklar hep birlikte akıl yürü-
tüyorlar, çıkarım yapıyorlar, bağlantılı ve özenli dü-
şünmeyi öğreniyorlar, felsefe yapıyorlar. Her şeyden 
önemlisi birlikte düşünerek, sürekli sorular sorarak 
kafalarını çalıştırıyorlar, cesurca kendilerini ifade 
ediyorlar, birbirlerine saygı ve özen gösteriyorlar. 
“Çocuklar için Felsefe Eğitimi” yöntemi, rekabetçi 
eğitim sisteminde göremediğimiz bir şeyi başar-
ma imkânı sunuyor: birlikte düşünme ve birlikte 
kavrama. Öte yandan çocukların hem zihinsel hem 
duygusal gelişimini destekleyen bir yöntem olarak 
karşımıza çıkıyor.  Dolayısıyla okullarda bu yönteme 
yer verilmesi büyük önem taşıyor. Umarım müfredat-
ta “Çocuklar için Felsefe” derslerine yer verildiğine 
tanıklık edebiliriz. Online eğitime mahkûm olduğu-
muz şu günlerde daha iyi bir eğitim için, çocuklar 
için, daha güzel yarınlar için bir şey yapmamız ge-
rekiyorsa eğer, felsefe yapalım, felsefe yapmayı öğ-
renelim, öğretelim. Çünkü felsefe yapmak öğretilen 
ve öğrenilen bir şey. İoanna Kuçuradi’nin 2007’de 
dile getirdiği şu sözler de felsefe eğitiminin önemine 
ve gerekliliğine işaret ediyor: “İlk ve ortaöğretimde 
bize (yani felsefeye) dört yıl boyunca birer ders verin, 
20 yıl sonra çok farklı –olumlu anlamda farklı– bir 
Türkiye görürsünüz.” Özge Özdemir’in “Çocuklar 
için Felsefe” alanındaki çalışmaları ve kaleme aldığı 
kitaplar da o farklı geleceğin inşası için değerli bir 
çaba niteliği taşıyor. 
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Dilin eril birikimiyle didişmeyip, hamlesini kurgunun ağırlık 
merkezine saklayan yazar, Adem ile Havva’nın semitik öyküsünü 
tersyüz edip Havva’yı önceliyor. Ribyonak önce Seyran’a can 
veriyor, Vaha ise Seyran sıkılmasın diye arzıendam eyliyor.

Yetişkinler böyledir işte; dilimizde çocuklar için yazılmış en iyi bilimkurgu 
dizisi dediğinizde anlamazlar da on beş yıllık süreçte yazılmış, dört cilt ve  
yaklaşık sekiz yüz sayfadan mürekkep, birçok renkli karakter içeren, destan-

sı kitaplar dediğinizde heyecanlanıp onlarca sipariş vermeye 
kalkarlar. Nicelikle yatar, nicelikle kalkar, nicelik fetişlerini 
beslemeyi ihmal etmezler. Çocuğa bir tane mantıklı soru sor 
deseniz, o kadar çok “kaç” derler ki, -kaç yaşındasın, kaça gidi-
yorsun, kaç kardeşin var...- karşısındakini bıktırır usandırırlar. 
“Ne, nasıl, niye” sorularından önce “kaç” diye soranların kur-
duğu -belki de kuramadığı- dünyayı çocuklara anlatmak için, 
duyargalarını yüksek hassasiyete ayarlayıp yola koyulmuştu 
Miyase Sertbarut, bundan yıllar yıllar önce. “Kapiland” adıyla 
kararında anonimleştirdiği nicelik üssünün, Türkiye’de yürüt-
tüğü tüketim operasyonunun başarısızlığıyla dalmıştık öykü-
ye. Çocukların şiddet eğilimlerini dindiriyoruz yalanıyla per-
deledikleri tüketim şırasını, ilaç diye  kakalamışlardı okullara. 
Damağını kaşıtmak için zoka yutanlar familyasından olmayan 
Hayri adlı, Marji lakaplı cin gibi çocuğun huysuzluğu boz-
muştu planları. Mehtap, Marji’nin gönüldaşı ve yoldaşı olarak, 
bazen köstek çoğu kez destek olmuştu ona. Yazar, iyi geçinme 
yolunu seçmeyip, büyüğünden küçüğüne tüm yöneticilerin 
yakasına asılmış ve silkeledikçe silkelemişti. Tutarsızlık, ben-
cillik, umursamazlık, köşe dönmecilik, sığlık dökülmüştü üzer-
lerinden; bilinçli çocukları sindirmek pahasına, sömürgecilerle 
ilişkileri koruyup kollamayı tercih edeceklerdi, ona da tanık ol-

Kaos çiftçisi olarak  
insanın öyküsü Yazan: Adnan Saracoğluge
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duk. Nuri Baba da gözümüzden gönlümüze girmişti. 
Yetinme senfonisinin güçlü notaları geliyordu Nuri 
Baba’nın civarından. Otları bilen doğa okuryazarı, 
çocukların en büyük destekçisi olmuştu. 
Özgür bireyleri, dev iradelileri “pek çok sevdiği” 
için Kapiland, vitrini görmeye davet etmişti Marji ve 
Mehtap'ı. Özgürlük ve demokrasi tesisleri tıkır tıkır 
işliyordu. Gece çalış, sabah çalış, öğlen ve akşam da 
çalış diye basit bir formülle işliyordu tesisler. Tüketi-
min keyfine diyecek yoktu. Borçlandıkça borçlanan 
insanların ne ara, hangi ortamda özgür olduklarını 
bir türlü anlayamıyordu kahramanımız iki çocuk. 
Yarı Türk olan “Smile” namlı İsmail, çocukların itiraz 
reflekslerini törpülemek için ne kadar didinse de bir 
türlü sonuç alamamıştı. Gene devreye ilaç girmişti. 
Baba tarafından Türk olan Profesör Baha laboratu-
varını ve  kendisine sağlanan müthiş mali desteği 
mi, yoksa babasının gönlündeki badem gözlü Türk 
çocukları korumayı mı seçecekti? Belki de hayatının 
kararını verecekti... 
İlk iki kitaptaki çok koyu, neredeyse radikal siyasal 
eleştiriye Türkçe yazılan çocuk kitaplarında kolay 
kolay rastlamıyoruz. Sadece bu küçük çaplı devrim 
bile, yazarı kutlamak için yeterli bahane. Anamal-
cılığı ve tüketim ilişkilerini bütünsel bir kavrayışa 
yönlendirerek çarpıcı şekilde anlatıya yediren ya-
zar, eleştirel bakışın ucunu cins kalemtıraşla iyice 
sivriltiyor. Önce uzaklardaki ülkede, periferide de-
neyimliyoruz çarkların dönüşünü. Sonra merkezin 
fotoğraflarını çekiyoruz. Yoksulluğun ve evsizliğin 
yasaklandığı ülkede borçlanmak ve tüketmek şanlı, 
şerefli bir iş. İstihbarat merkezini odağa alıp kirli 
ilişkilerin, demokrasi götürme işlerinin nasıl tezgah-
landığını da gösteriyor yazar. KGK başkanı Bud, üç 
kitap boyunca “insan” kötülerin başında geliyor. 

Bunca şey anlatırken, karakter çeperlerini sahici kı-
lacak ayrıntılar kitabın hemen her yerinde karşımıza 
çıkıyor. Tatlı sert çatışmalar, soğuk ya da ince espri-
ler, ergen jargonu, şakalar, şataşmalar, kılcalları besli-
yor. Yazar, ben buradayım demeyi de ihmal etmiyor; 
üst kurmacanın selamını söyleyip karakterlerin isim-
leriyle eğleniyor. Dizinin son kitabında şakayı bir 
adım daha ileri götürüp kitap tavsiye etmeye kadar 
vardırıyor işi. Ahmet Midhat’ın kulakları çınlasın! 
İlk iki kitaptaki nahif sayılacak bilimkurgu damarı, 
üçüncü kitapla birlikte bambaşka bir derinliğe ve 
genişliğe kavuşuyor. Kitap taze kana kavuşup âdeta 
yeniden yapılandırıyor kendisini. Düz kurgu dinle-
nirken paralel kurguyla özne ve anlatı genişlemesi 
yaşanıyor. Nükleer kıyamet çağına giriyoruz. Alvin, 
Kapiland için yapay zekâ çalışmalarını sürdürürken 
büyük bir depremle sarsılıyoruz. Marji ve Mehtap 
otuz yıllık kış uykularındayken kıyamet sonrası top-
lum filizleniyor. 
Kapiland’ın Kıyameti ile Kapiland’ın Külleri’nin pas-
laşması müthiş. Post-kapitalist toplum ile pre-kapi-
talist toplumun; uzay çağı insanlarıyla tarım ve avcı 
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toplayıcı topluluklarının aynı ipe dizilmesi sarsıcı. 
Acziyet ile iç içe kibir, insanlık için işlevsel bir me-
tafor. 
Alvin’in tasarladığı yapay zekâ Loob yeni bir sömürü 
çağını başlatıyor. Asalak tarımcı insanları ne öldü-
rüyor ne güldürüyor. Yazar, eski dünyanın patronu 
Kapiland Başkanı Truman ile KGK başkanı Bud’ı, 
yeni patron Loob’un kolladığı âciz ihtiyarlar olarak 
yansıtıyor. 
İnsansı özellikler taşıyan Loob'un kafa karışıklığı, 
sistemin tıkanmasıyla sonuçlanıyor ve Kapiland'dan 
Sera Adasına taşınan dünyanın merkezi, yeniden 
formatlanıyor. 
Gelelim küllerinden doğacak dünyaya! İsmi öyle olsa 
da Kapiland’ın esamesi okunmuyor kitapta. Şık sıç-
rayışla, antropolojik bir perspektif kazanıyor anlatı. 
Harari’den yapılan alıntı mühürlüyor anlatıyı. Tarım 
devrimi mitini yerle bir ediyor daha ilk satırlarda ve 
şöyle diyor: Açgözlülük tohumlarını ekmiştiniz buğ-
day sanarak. Sınırlar belirlemiştiniz. Biriktirmiştiniz 
ve pay alacakları korkusuyla komşularınızı düşman 
bellemiştiniz. Pazar oluşturmuştunuz. Pahayı ve 
parayı icat etmiş, böylelikle altinsan-üstinsan kur-
gulamıştınız. Efendiler uydurmuş, onların mezarları 
uğruna hayatı kölelere mezar etmiştiniz... Kurguya 
yedirilmiş bu tutarlı eleştiri, insanın karşısında ma-
kinenin, hadi biraz daha inceltelim, sentetik organiz-
manın işlemcisini kuvvetlendiriyor. 
Zaten parça pinçik olmuş, -Kapiland’ın Persia’yı 
suçlamasıyla başlamış nükleer kıyamet ve kıyamet 
sonrası çağıyla- birleşmeyi tamamen unutmuş insan-
lığı ne diye ciddiye alacakmışız ki? Magmacılar ve 
çiftliktekiler arasındaki çatışma, karanlık perdesinin 
aralanmasıyla farklı bir boyut kazanıyor. Meğer ba-
şından beri Sera adasındakiler patron değilmiş. Eski 
sürüm yapay zekânın çok ilerisinde, organizma üre-
ten Ribyonak çekiyormuş âlemi hesaba. 
Bir diziyi karakter dengesini bozmadan, dahası ka-
rakterlerin gelişimini tıkamadan yürütmek kolay 
değil. Marji ve Mehtap eksen karakterler olarak gö-
rünüyor. Sekiz yaşındaki Bahri’nin otuz yıl sonra bir 
nevi komün liderine dönüşmesi; uzaktan gözlemledi-
ğimiz Seyran ve Vaha’nın makul doğacılardan, in-
sanlık karşıtı canavarlara evrilmesi; hatta bir önceki 
kitabın korkunç otoritesi Loob’un, hümanist roman-
tik robota dönüşmesi karakter gelişimi ve okura su-

nulan bakış açısı çeşitliği adına kutlanası bir başarı. 
Dilin eril birikimiyle didişmeyip, hamlesini kur-
gunun ağırlık merkezine saklayan yazar, Adem ile 
Havva’nın semitik öyküsünü tersyüz edip Havva’yı 
önceliyor. Ribyonak önce Seyran’a can veriyor, Vaha 
ise Seyran sıkılmasın diye arzıendam eyliyor. Akış 
içinde okur bunu rahatlıkla kavrıyor. Benzer tez, 
ilerleyen sayfalarda karakterin ağzıyla yineleniyor. 
Adem-Havva sıralaması okuru haylazca gülümsetse 
ve içinden “o iş öyle değil,” dedirtse de...
Bir miktar geçmişe dönerek sömürü, kolonizasyon 
biçimleri örneklendiriliyor. Kapiland şurup gönder-
mişse, Ruslar da bilgi-teknoloji göndermiş. Ne hik-
metse ellerindeki en büyük gen projesi için, kendi 
topraklarını değil de Ankara civarını üs seçmişler. 
Ribyonak’ın doğum sancıları bu üste duyuluyor. Fil-
lerin tepişmesinde bahtına ezilmek düşen çimlerin 
öyküsü, bir kez de bilgi-teknoloji savaşlarıyla anlatı-
lıyor. 
Kobaylar karanlıkla yüzleşmiş, kıyameti yaşamış ve 
küllerinden yeniden doğmuşken, dünyanın istikame-
ti adına makul bir tezle, iç karartmayan sona doğru 
yola çıkıyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü dünyanın, efen-
dilerin, kölelerin, hiç değişmeyen güç dengelerinin, 
tüketim alışkanlıklarının, üretim ilişkilerinin köküne 
kibrit suyu döküyoruz. Distopyayı alaşağı ediyor, 
ütopyaya burun kıvırıyoruz. Sınırları çiğneyip, türü-
müzün aynıyla da gayrıyla da kucaklaşıyoruz. Alınıp 
satılmayan şeyleri önceleyip eşit unsurlar olarak aynı 
masada yerimizi alıyoruz. Paylaşıyoruz, paslaşıyoruz, 
barışıyoruz. 
Ekolojiden sosyolojiye, antropolojiden ekonomi 
politiğe, mitoslardan popüler kültür donelerine 
birçok disiplini ve unsuru devreye sokup hepsini iç 
dinamikleri tutarlı bir anlatıya seferber etmek; müm-
kün olduğunca gerçekçi bir zeminden ayrılmayıp 
çocuğun çılgın kavrayışına yakıştırmak; nihayetinde, 
incelikli bir umut ajandasıyla zihinleri, gönülleri tok-
sinlerden arındırmak her Havvakızının harcı değil. 
Kapiland dörtlemesi, mütevazı bir milat olarak da 
çocuk edebiyatımızdaki yerini alacak. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü

Kahramanların işlenişi

Redaksiyonun titizliği
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Ailemizin en küçük üyesi sayesinde, “uzaktan eği-
tim” denen garabetin ne menem bir şey olduğunu 
yakından deneyimliyoruz. İlkokula yeni başlamış 
çocuğun, dört duvar arasına sıkışıp kalan ve her 
an patlamaya hazır enerjisi bir yana, teknolojik 
nimetlerin en gerekli anlarda su koyverişi de bu 
deneyimi tadından yenmez hâle getiriyor. Neyse 
ki öğretmenimiz deneyimli, cana yakın, çocuklarla 
iyi anlaşan bir kadın. Sağ olsun, haftada birkaç 
saat, ekran karşısında da olsa çocuklara beden 
eğitimi dersi veriyor. Tüm sevecenliğiyle “Erkekler 
top sektirsin, kızlar ip atlasın,” diyerek başlıyor 
derse. Top sektirmek yerine ip atlamak isteyen 
bizim ufaklığın garibine gidiyor bu. Tersinden, 
bizimkinin ip atlamak istemesi de öğretmeninin...

Öğretmenimiz, 
her sabah kız 
öğrencilerin 
süslenip ren-
gârenk tokalar 
takarak gelmesi-
ni istiyor ekran 
karşısına. Erkek 
öğrencilerin ise 
saçlarını tarayıp 
gelmesi yeterli. 
Öğretmene -ve 
ders kitaplarına 
göre- çocukların 
bakımından, 
yeme içmesin-
den de anneler 
sorumlu...

Eh, sözün nereye varacağını anlamış olmalısınız. 
Cinsiyet eşitsizliğinin, yaşamın her alanına nasıl 
nüfuz ettiğini nasıl kanıksandığını görmek zor değil. 
Yukarıda yazdıklarım, öğretmene ve ebeveynlere ne 
kadar doğal geliyor, tahmin edersiniz. Kız ve erkek 
çocuklara atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri, kanık-
samanın da ötesinde öğretilen, nesilden nesile akta-
rılan “bilgi” düzeyine erişmiş durumda. 
Belle DeMont’un yazıp, Sonja Wimmer’in resimle-
diği Kırmızı Çanta, işte bu kabul edilmiş toplumsal 
cinsiyet rollerini sorgulayan, ezber bozan bir kitap. 
Kahramanımız Çarli, anneannesinden miras parlak 
kırmızı bir omuz çantasıyla okula gitmeye karar 
veriyor. Çünkü kol çantasını çok seviyor ve takmak 
istiyor! Çarli’nin kol çantasıyla okula gidişi, başlan-
gıçta, dayatılmış toplumsal cinsiyet rollerinin dışına 
çıkamayan babası ve arkadaşları tarafından yadır-
gansa da sonunda bir dizi dönüşüme önayak oluyor. 
Babası, arkadaşları ve hatta bir trafik polisi yapmak 
isteyip de kendilerini frenledikleri şeyleri deneyimle-
me şansı buluyorlar.
Kitabın son sayfasında, etrafındakilerin bakışlarına 
aldırmadan yürüyen Çarli’nin parlak kırmızı çanta-
sının yanı sıra yine parlak taşlarla süslenmiş büyük 
mavi bir gözlük takıyor oluşu gülümsetiyor beni. Öte 
yandan düşünmeden de edemiyorum, keşke gerçek 
yaşamda da bu kadar kolay olsa bazı şeyler...

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Grafik tasarım

Kırmızı Çanta
Belle DeMont

Resimleyen: Sonja Wimmer
Türkçeleştiren: Çağdaş Irkad

Editör: Ebru Koç Bal
İthaki Çocuk Yayınları, 36 sayfa

Belle DeMont’un yazıp, Sonja Wimmer’in resimlediği 
Kırmızı Çanta, kabul edilmiş toplumsal cinsiyet 
rollerini sorgulayan, ezber bozan bir kitap.

Kırmızı çanta...
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Çocuklara yaklaşmaktan yıllarca ürktüm. Bir çeşit 
psişik güçleri olduğunu, beni parmaklarında oyna-
tabileceklerini, hatta içimi görebileceklerini falan 
düşündüm. Ta ki bir gün arkadaşımın üç yaşın-
daki çocuğuyla uzun uzun oyalanmam gerekene 
dek. Bu tarihi kesişme, kandırılmaya izin vermenin 
ve nihayetinde kandırmanın birleştirici, mucizevi 
gücünü gösterdi bana.  Üç yaşındaki çocuk, anne-
sine, kendine, yaptıklarına, yapmaya izinli oldukla-
rına ilişkin şeyler uydurdu bana; ardından ben bir 
şeyler uydurdum ona. Sonunda hiç zarar görmedi-
ğim gibi o yemeğini yedi, ben resmimi yaptım ve 
anladım ki bildik yetişkin rolüyle veya rolleriyle, 
yaklaşamadığım ve bunun yerine ne koyacağımı 

bilemediğim 
için, bu küçük 
şeyler beni 
yıllarca ür-
kütmüş. Oysa 
oyun oyna-
mak, “mış” 
gibi yapmak 
ve “mahsus-
çuktan olan” 
bu işin alame-
tifarikası sayı-
labilirmiş.  Bu 
Ayı Çocuk Ba-
kamıyor’un da-
dısı Ayı Çoko 
da yapılması 
gerekenleri 

yedi haşarı yavruya bildirmiyor ama oyunlaştırarak, 
hatta kurgulaştırarak, tümünün üstesinden geliyor. 
Tavşandeliği ailesinin yedi yavrusuna bakıcılık 
yapmak üzere gelen ve erkek olmasının (yani bence 
öyle) yerleşik cinsiyetçi kalıpları kırmada önemli 
olduğunu düşündüğüm Ayı Çoko, yavruların onu 
kandırmasına izin veriyor önce -belki de sahiden ka-
nıyor, kim bilir. Yavrular aslında izinleri olmayan her 
şeyi izinli olduklarını söyleyerek yapıyor ve sonunda 
da ceremesini çekiyorlar bu üçkâğıtlarının. Suçu ise 
ilk olarak Bayan Tavşandeliği’nden duyduğumuz o 
önyargılı cümleyle, daima Ayı’ya atıyorlar: “Bu Ayı 
çocuk bakamıyor.”  Yavrular nihayet kandırmaktan 
bitap düştüklerinde ve kendi sınırları içine çekildik-
lerindeyse sıra Ayı’ya geliyor. Ayı’nınki ise onları 
oyuna, kurguya ve oyun içindeyken de yapılması 
gerekenlere kendiliğinden çeken bir kandırıkçılık. 
Bu noktada oyunun doğası ve mucizevi gücü beliri-
yor işte. Zira içinde bir yandan rıza, öte yandan da 
kurallar olan bir eylemden söz ediyoruz. Neticede 
yavrular, en başından beri yapmaları umulan şeyleri, 
oynarken yapıyorlar ve belki de oyunun doğasındaki 
taahhüt gereği, akşam olup da Bay ve Bayan Tav-
şandeliği eve döndüğünde Ayı onları ele vermiyor.  
Bu esnada arkadan bir ses fısıldıyor: “Bu ayı çocuk 
bakabiliyor.” Siz, karşınızdakinin parlak ayakkabıları 
olmasa da ön yargılı olmamaya bakın.

Çizimlerin ifade gücü
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Bu Ayı Çocuk Bakamıyor
Ruth Quayle

Resimleyen: Alison Friend
Türkçeleştiren: Gökçe Yavaş

Yayıma Hazırlayan: Hülya Şat
Altın Kitaplar,  36 sayfa

Bu Ayı Çocuk Bakamıyor’un dadısı Ayı Çoko, yapılması gerekenleri yedi haşarı yavruya 
bildirmiyor ama oyunlaştırarak, hatta kurgulaştırarak, tümünün üstesinden geliyor.

Bir zamanlar  
bir ayı varmışilk
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Sevgi, dayanışma ve yardımlaşma 
yoluyla hayatın farklı anlamlar 
kazanabileceğini, inançla ve 
azimle her sorunun üstesinden 
gelinebileceğini hatırlatan 
bu gerçekçi kitap, Obsesif-
Kompulsif Bozukluk (OKB) 
hakkında farkındalık yaratıyor; 
kendimizin ve etrafımızdakilerin 
takıntıları üzerine düşünme 
fırsatı sunuyor.

Bu kitabı sekiz kez
okumak isteyebilirsiniz!

Hanzade Servi'nin yeni romanı Kumsal'ın Çizgili Dünyası, takıntılarından 
kurtulmaya çalışan on üç yaşındaki bir çocuğun bazen gülünç, kimi zaman 

hüzünlü ama en çok da cesur mücadelesini sayfalarına taşıyor.

Uyarıyoruz:



Çözüm Bakanlığı
Sanne Rooseboom
Resimleyen: Mark Janssen
Türkçeleştiren: Hasan Türksel
Editör: Tuğçe Özdeniz
Can Çocuk Yayınları, 200 sayfa

Heyecanlandığı zaman ayak parmakları çizmelerinin içinde kıpır kıpır oynayan Nina, 
bir konuya odaklandığında eli saç örgüsüne giden Alfa, bazen dokuz yaşında bazen 
bir yetişkin gibi görünen Ruben... Zorbalık ve nice sorunla baş ettikleri “ciddi” bir 
macera onları bekliyor

Sevdiğimiz bir hikâyenin bizde uyandırdığı hissi bir yana koyup 
metni incelenmesi gereken mekanik bir yapıymış gibi ele almak 
kulağa ilk başta can sıkıcı gelebilir. Ancak, “Bu kitabı neden sev-
dim?” sorusunun cevabı, biraz da bizi bu hisse götüren nedenleri 
irdelemekte yatmıyor mu? Metnin bize sundukları arasından 
“hayal gücü”, “yaratıcılık” diye nitelendirip baş tacı ettiğimiz un-
surların; bilgi, deneyim, gözlem ve belki kayıt gibi malzemelerden 
oluştuğunu ya da beslendiğini söylemek yanlış mı olur? Neyse ki, 
iyi kurmacayı tüketme anı, bu giriş kadar dolambaçlı değil. Kapılı-
yoruz ve gidiyor. 
Sanne Rooseboom’un Hasan Türksel çevirisiyle Can Çocuk Ya-
yınlarından çıkan kitabı Çözüm Bakanlığı, kurgusundan temasına, 
karakterlerinden anlatım biçimine, salt matematiğe indirgene-
meyecek, titiz, esprili ve duyarlı bir çalışma. Çözülmeyi bekleyen 
sırlar, gizlilik içinde yürütülmesi gereken operasyonlar gibi merak 
duygumuza hitap eden olayların yanında yardımlaşma teması, gü-
lümseten diyalogları ve yazarın hiç de gözardı edilmemesi gereken 
sahneleme becerisi sayesinde gerçeklikle hayal gücünün birbirini 
inşa ettiği sürükleyici bir kurmaca okuyoruz. Her bölüm, Mark 
Janssen’in yaptığı çizimlerle açılıyor.
Nina, on bir yaşında, meraklı, serüvenlerin peşinden gitmeye he-
vesli, bir fikrin heyecanına kapıldı mı yerinde duramayan bir kız 
çocuğu. Postacı olan babasının bir gün eve getirdiği bir zarfın üze-
rindeki “Çözüm Bakanlığı’na” yazısı dikkatini çekiyor. Belli ki böy-
le bir adres olmadığı için postaneye teslim edilmek üzere babasıyla 
eve gelen bu mektup, Nina’nın içindeki yardım etme dürtüsünü ha-
rekete geçiriyor. Olur da zarf, Sağlık ya da Ekonomi Bakanlığı gibi 
ilgisiz bir bakanlığa gidip bir yığın şikâyet mektubunun arasında 

Başka bir serüven de başka 
bir kariyer de mümkün

Yazan: Itır Yıldız
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gözden kaçarsa; ya adı Ruben olan göndericinin acil 
bir çözüme ihtiyacı varsa? Nina, her ne kadar babası-
nın, örneğin, “kulağı delik hoş fırıncıya” gönderilen 
bir mektup için tüm fırıncıları arayıp doğru adresi 
bulacak kadar insanlara yardım eden biri olduğunu 
bilse de bu gizemli zarf için kendisinin bir şey yap-
ması gerektiğini düşünerek mektubu gizlice okuyor.
İNSAN, GÜZEL BİR AURAYA SAHİP OLDUĞUNU 
YANİ GÖZLE GÖRÜLMEYEN BİR ŞEYİ NASIL 
KANITLAYABİLİR Kİ?
Nina ve en yakın arkadaşı Alfa, mektubun sınıfın-
daki bir akranının zorbalığına uğrayan, dokuz ya-
şındaki Ruben adlı bir çocuk tarafından yazıldığını 
öğreniyor. Ruben, herkesin davet edildiği bir yaş 
günü kutlamasına çağrılmadığı gibi “kötü bir aurası 
ve etrafa negatif hava yayması” sebebiyle Sophia 
ve diğer sınıf arkadaşları tarafından dışlanıyor. Ça-
reyi de yaşlı bir komşusunun sözünü ettiği Çözüm 
Bakanlığı’na yazmakta buluyor; e-posta adresi hata 
verince mektup yazarak şansını deniyor.
Heyecanlandığı zaman ayak parmakları çizmelerinin 
içinde kıpır kıpır oynayan Nina ve bir konuya odak-
landığında eli saç örgüsüne giden Alfa, sanki bu 
özellikleri süper güçleriymişçesine harika bir plan 
yaparak Ruben’i bulup, onu Sophia ve acımasız çete-
sinden koruyorlar. Böylece, hem arkadaşlığın hem de 
esas maceranın temelleri atılmış oluyor.  
YETİŞKİNLERİN DÜNYASINA GİRİŞ: “HER 
MACERA SIKICI BİR TOPLANTIYLA BAŞLAR.”
Ruben’le arkadaşlıkları, maceraperest ekibi Çözüm 
Bakanlığı’ndan bahseden yaşlı komşu Bayan Vis’e 
götürüyor. Bir zamanlar insanlara anonim olarak 
yardım eden bakanlık, bir süre sonra kapatılıyor. 
Zamanında bakanlıkta memur olarak çalışan Bayan 
Vis’in anlattıkları üzerine, üç kafadarın zihninde şu 
soru beliriyor: Bakanlığı tekrar kurmak ve insanlara 
yardım etmek mümkün olabilir mi? Üç sorun sap-

tayıp anonim olarak kalmayı becererek sorunları 
çözebilirlerse neden olmasın? Böylece Bayan Vis’in 
dâhil olduğu “üç ayrı sorunu belirleme” toplantısı, 
ilk gayriresmi görevler ve macera başlıyor. 
Temelinde bir yardımlaşma hikâyesi anlatan Roose-
boom, dayanışmanın ilişkisini akranlar ve komşular 
arasında, hatta ünlü ve sıradan vatandaş arasında 
kuruyor. Olay örgüsünü, sorun, çözüm ve yardımlaş-
ma üzerinden ilerletmesi, yazarın kendisine “kurma” 
konusunda bir hareket alanı sağladığı gibi, okurun 
karşısına da gözlem ve empati gücü yüksek, sağdu-
yulu, inisiyatif alıp harekete geçme konusunda is-
tekli çocuk karakterler çıkarmasını mümkün kılıyor. 
Çocuklara özgü bakış açısı, hayal gücü ve oyuncu 
yaklaşımı elden bırakmadan, karakterlerinin hem 
problem çözme hem de zorbalığın üstesinden gelme 
becerilerine bir nevi katkıda bulunuyor. 
Kitap bir yandan çocukluktaki masumiyet, akran zor-
balığı, arkadaşlık, iyilik, kıskançlık gibi “zamansız” 
konulara değinirken, öte yandan İnternet ve bilgi 
çağına doğmuş bir nesli yakalayan güncel ayrıntı ve 
diyaloglar barındırıyor. Kolombiya’da bir hastanede, 
Peru’da bir yetimhanede ve Paraguay’da bir ortaokul-
da çalışmış Bayan Vis üzerinden, didaktik bir tona 
girmeden, başka bir kariyer yolculuğunun mümkün 
olduğuna işaret etmesi de bahse değer. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü

Redaksiyonun titizliği
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Yaramaz Çamur
Robert Munsch
Resimleyen: Dušan Petričić
Türkçeleştiren: Gülfer Kırbaş
NotaBene Yayınları, 32 sayfa

Çişim Geldiii!
Robert Munsch
Resimleyen: Michael Martchenko
Türkçeleştiren: Gülfer Kırbaş
NotaBene Yayınları, 24 sayfa

Çıkış yaptığı dönemlerde çocuk edebiyatına çılgın ve yeni bir yaklaşım getiren 
Munsch’ın hikâyeleri, evrensel olan çocukluk hâllerini temel alması nedeniyle 
güncelliğini kaybetmiyor.

Çocuk edebiyatında bazı kitaplar, çocuğa yetişkin perspek-
tifiyle hitap ederler ve yetişkin olmanın sorumluluğu ile 
çocuğa uygun bir eser yaratmak için, yazar ile okuru ara-
sındaki o değişmez ortak nokta ihmal edilir: Çocuk olma 
deneyimidir bu. Bazı kitaplar ise bu ortak noktayı koruyan, 
çocuklukla bağını koparmamış bir yazarın kaleminden 
çıktıklarını hemen belli ederler. Yetişkinlerin, otoritelerin 
onayına değil çocukların beğenisine önem verip çocukla 
çocuk olan, üstünlük taslamadan onlarla birlikte eğlendik-
leri izlenimi yaratır böyle yazarlar.

Kanadalı yazar Ro-
bert Munsch ikinci 
türe giriyor. Ana- 
okulu öğretmenliği 
yaptığı 1970’lerin 
başlarında öğren-
cilerine hikâyeler 
uyduran Munsch, 
büyük beğeni kaza-
nan bu hikâyeleri 
yazıya dökmesi 
doğrultusundaki 
ısrarlara karşı ko-
yamayıp uzun ve 
üretken bir yazarlık 

Çocukluk 
hâlleri

Yazan: Sanem Erdem
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kariyerine adım atmış. Sözlü anlatıma dayanan hikâ-
yelerini son hâline getirmek için, kimi zaman iki-üç 
yıl süreyle çocuklara anlatan ve onlardan aldığı tep-
kilerle şekillendirdikten sonra yazıya döken yazar, 
çoğu hikâyesini de dinleyicilerinden yeterli beğeniyi 
almadığı için kitaplaştırmaktan vazgeçmiş. Karak-
terlerini yaratırken gerçek hayattaki çocuklardan 
esinlendiğini belirten Munsch, öğretmenliği bırak-
tıktan sonra da bu alışkanlığından kopmamış. Çocuk 
gelişimi alanında yüksek lisans derecesine sahip 
olması bir yana, annesinin (ve kendisinin) deyimiyle 
hiç büyümemiş, “6 yaşında ama olgun bir” çocuk 
gibi davranması çocuklarla iletişimindeki başarısını 
açıklıyor. Çıkış yaptığı dönemlerde çocuk edebiya-
tına çılgın ve yeni bir yaklaşım getiren Munsch’ın 
hikâyeleri, evrensel olan çocukluk hâllerini temel 
alması nedeniyle güncelliğini kaybetmiyor.
Türkçede daha önce farklı yayınevleri tarafından 
yayımlanan Robert Munsch kitapları, bu kez  
NotaBene Yayınları aracılığı ile okurlarla buluşmaya 
devam ediyor. Yaramaz Çamur, yazarın 1979 yılında 
yayımlanan ilk kitabı. Dušan Petričić imzalı çizimler-
le güncellenen bu hikâye, küçük bir kızın bir çamur 
birikintisiyle yaşadığı mücadeleyi anlatıyor. Jule 
Ann ne zaman temiz kıyafetler giyip dışarı çıkacak 
olsa yaramaz çamur onu bulup üstünü başını kirleti-
yor. Ne kadar dikkat ederse etsin, ne önlemler alırsa 
alsın bu belalı çamur her seferinde gelip onu bulun-
ca sonunda iki kalıp sabunla karşı saldırıya geçmeye 
karar veriyor. Bu arada kahramanımız her çamura 
bulandığında annesi kızmadan, hatta tek bir ke-
lime bile etmeden kızını tekrar tekrar bir gü-
zel yıkıyor; çünkü bu Jule Ann’in hikâyesi ve 
çamurla ilgili sorununu da kendisi çözüyor. 
Türkiyeli okurlarla yeni buluşan diğer Robert 
Munsch klasiği ise çocukların idrar kontrolü ile 
ilgili sorunlarına hitap ediyor. Yazarın çoğu kitabın-
da birlikte çalıştığı Michael Martchenko’nun resim-
lediği Çişim Geldiii!, çiş yapmama kararı alan And-
rew adlı bir oğlan çocuğu hakkında. Andrew insan 
doğasına karşı gelmeyi başaramıyor elbette. Anne 
babası çişin var mı diye sorunca “Yok, yok, yok, yok!” 
diyor ama yola çıktıklarında çişim geldi diye bası-
yor feryadı. Büyükannesi ve büyükbabasının evine 
vardıktan sonra da Andrew, idrar torbası ve ailesi ile 
mücadeleye devam ediyor ama sonunda mecazen ve 
gerçekten su koyuveriyor. 

İki kitapta da üslup, Robert Munsch’un tarzı olduğu 
üzere sözlü anlatıma dayalı. Tekrarlarla, vurgula-
malarla, abartılı ifadelerle sesli olarak okumak için 
yazılmış. Hatta Jule Ann’in her pislendiğinde anne-
sinin onu tekrar tekrar yıkaması, Andrew’un her çişi 
geldiğinde babasının koşturması gibi sahneler can-
landırma yoluyla daha eğlenceli bir anlatıma müsait.
Çizimler açısından iki kitaba da pastel renkler ve 
nahif, yumuşak hatlara sahip karakterler hâkim. Çişi 
gelen Andrew’un işi inada bindirmesi, onu tuvalete 
yetiştirmeye çalışan babasının telaşı, ne yapacakları-
nı bilemeyen anne babanın çaresiz hâlleri; Yaramaz 
Çamur’da çamura bulanmış Jule Ann’in koşuşturma-
ları gibi sahneler, anlatımdaki mizahı görsel açıdan 
zenginleştiriyor.
Çocukların katkısıyla, sadece çocukların beğenisi gö-
zetilerek yazılan bu kitaplarda küçük okurlar kadar 
ebeveynler de kendi hikâyelerini bulacaktır.

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Baskı kalitesi
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Büyük Orkestra, yaşamdaki uyumu anlatırken “orkestra”yı bir metafor 
olarak kullanıyor ama bir yandan da gerçek bir orkestradan bahsediyor. 
Sima Özkan, bu ikisini birlikte çok rahat bir biçimde harmanlamış. 

Sima Özkan’ın yazıp Damla Akyürek’in resimlediği Büyük 
Orkestra, bir göç hikâyesi gibi başlıyor başlamasına ama asıl 
hikâyenin her koşulda ve hep “doğa” olduğu vurgusuyla ta-
mamlanıyor. Kitaplarında ana izleği doğa olan; yazdıklarıyla, 
okurlarını, doğayı daha yakından izlemeye, tanımaya ve onun-
la dayanışmaya davet eden Sima Özkan, Büyük Orkestra’da da 
aynı izleğin peşinden gidiyor. Kitap, ana kahramanı Doğa’nın 
ağzından, onun günlüğüne yazdığı satırlardan okuduğumuz 
bir yaz dönemini anlatıyor. Ama o yaz döneminden öncesi, bir 
göç hikâyesi. 
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yaşayan Doğa, 5’inci sınıfın 
son gününde cebinde anahtarı olduğu hâlde her zamanki gibi 
kapıyı çalar. Evde kimseyi beklemezken karşısında annesini 
bulur. Eh, hâliyle şaşırır. Bu arada iyi bir karne getirdiği için 
heyecanlıdır. Belki okulun son günü olduğu belki karne heye-
canı belki de annesinin evdeki sürpriz varlığı nedeniyle dik-
kati de biraz dağınıktır. Dağınık olmasa, açık seçik ipuçlarını 
rahatlıkla takip edebileceğini varsayabiliriz. Ne de olsa kita-
bın sadece esas kızı değil, anlatıcısı da Doğa. Oysa annesinin 
ıslak gözlerini, coşkudan uzak ruh hâlini, çoktan toplanmış 
çantaları, hazırlanmış kolileri… hiçbirini fark etmez. Parçaları 
birleştirmek yerine, hemen o gün, okulun kapandığı gün yani, 
tatile, Bozburun’a gideceklerini düşünerek tatil çantasını 
hazırlamaya koyulur. Neden sonra bu gidişin birkaç günlük 
gidişlere benzemeyeceğini, doğduğu ve büyüdüğü evi tama-

Deniz hiçbir şeyi 
götürmüyor

Yazan: Sema Aslan 

ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I
14 | iyikitap



men terk etmek üzere olduklarını anlar. İstanbul’dan 
Bozburun’a hüzünlü bir göç yolculuğu başlar. 
Okul tatillerini geçirdikleri Bozburun’da yaz kış 
yaşamaya başlamaları Doğa için başlangıçta biraz 
sarsıcı olur. Tam bu anda, kendisi de evinden uzakta 
yaşayan Şanlıurfalı Zehra Öğretmen girer devreye; 
Doğa’ya Tomris Uyar’ın Gündökümü kitabını anlatır, 
çocukluğunda tutmuş olduğu günlüğü gösterir ve 
Doğa’ya da yaz tatilinde günlük tutmasını önerir. 
Büyük Orkestra, bu günlük, işte.
Günlüğün sayfaları boyunca önce Bozburun’daki 
insanları, yaşamın gündelik ritmini, Doğa’nın anne 
babasının gevşeyen, esneyen, şenlenen yaşamları-
nı tanıyoruz. Kısa süre sonra da kuşları, yunusları, 
kaplumbağaları, böcekleri, çiçekleriyle ahenk içinde 
akan bir hayattan kesitler okuyoruz. Ta ki, çöp ye-
diğinden şüphelenilen bir yunusu bulma çabasına 
tanık olana; yaşam ahenk içinde akıyor zannederken, 
öyle olmadığını görene dek. Bir sabah tesadüfen gör-
düğü, hâllerinden bir şey aradıklarını hemen anla-
dığı anne çocuğu takibe alan Doğa, kısa süre içinde 
annenin deniz biyoloğu ve vahşi yaşam koruyucusu 
olduğunu, zor durumdaki bir yunusa yardım etmek 
istediğini öğrenir. Hikâyenin sonrası, adım adım 
okurunu da yanına alan bir tabiata yaklaşma çabası... 
Doğa ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve komşula-
rıyla birlikte bir temizlik hareketi başlatıyor. Gönüllü 
ekip, denizin kıyısını, dibini tarayarak onlarca torba 
çöp topluyor. 
Kitap boyunca okur da Doğa’yla birlikte doğa dostu 
yaklaşımlar üzerine düşünüyor. Bu, Doğa’nın çizdiği 
bir yol, kuşkusuz.
Doğa yaşadığı coğrafyayı tanıyan, hayvanları seven, 
meraklı bir çocuk. Hâl böyle olunca, kitabın okurları 
da ebabil kuşundan karakulak kedisine, bahçede 
ortaya çıkan kaplumbağadan tısböceğine pek çok 
hayvanla tanışabiliyor. Adını andığı hayvanların her 
birini biraz biraz anlatıyor da Doğa. Öylesine görü-
nüp kaybolmuyorlar hikâyenin içinde, varlıkları sa-
hici duruyor ve daha da önemlisi, merak uyandırıyor. 
Kitabın bir özelliği de bu: Sadece hayvanları değil; 
kitapları, şarkıları, yazarları, müzisyenleri de günlük 
yaşamın olağan akışı içinde anlatıyor Doğa. Oku-
duklarını, dinlediklerini, sevdiklerini, sevmediklerini 
sıralıyor. Anne babası caz müzisyeni olduğu için 
onların peşi sıra Ege kıyıları boyunca o bar senin, bu 

mekân benim gezerken, antik kentleri, onların hikâ-
yelerini de öğreniyor ve günlüğüne yazıyor. Daha 
ilk sayfalardan itibaren müzisyenlerin, yazarların 
eserlerinden  alıntılar eşlik ediyor hikâyeye. Hikâye-
nin içinde sık sık kendine yer bulan bu anekdotlar 
nedeniyle olsa gerek, The Cranberries’ten Müslüm 
Gürses’e, Barış Manço’dan Karsu ve Birsen Tezel’e… 
Alice Harikalar Diyarı ve Matilda’dan Anadolu’da 
Kadın ve Müzik’e… şarkılar ve kitaplar için romanın 
sonuna bir de liste eklemiş yazar.
Büyük Orkestra, yaşamdaki uyumu anlatırken 
“orkestra”yı bir metafor olarak kullanıyor ama bir 
yandan da gerçek bir orkestradan bahsediyor. Sima 
Özkan, bu ikisini birlikte çok rahat bir biçimde 
harmanlamış. Bir yaz tatili süresi içinde hem yaz 
tatillerin alametifarikası olan keşifleri, macerayı, 
buluşmaları okuyoruz hem başlangıçların heyeca-
nını duyuyoruz hem de doğaya dair yeni bilgilerle 
donanıyoruz. Doğa da okur da verimli bir zaman 
geçirmiş oluyor. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Korku insanı suskunlaştırır. İnsan, kendini nasıl anlatacağını 
bilemediğinde sözcükleri aramaktan vazgeçer.

Bir çocuğun ilk dünyası evidir. Okula başladığı anda o dünya 
genişler ve dengeler değişir. Hepimiz o başlangıcı dün gibi 
hatırlarız. Bazılarımız için o başlangıç daha da zorlu olabilir. 
Maryam Madjidi’nin kendi hayatından izler taşıyan Benim 
Adım Maryam (Je m’appelle Maryam) kitabı, ailesinin kararıy-
la ülke değiştirmek zorunda kalan küçük bir kızın iç dünyası-
na odaklanıyor. 
Ginko Çocuk Yayınları tarafından basılan Benim Adım Mar-
yam, deneyimli ve ödüllü illüstratör Claude K. Dubois’nın 
pastel tonlu, zarif çizimleriyle dikkat çekiyor. Ferhat Sarı’nın 
çevirdiği kitap son derece yalın bir anlatıma sahip. Yazar, is-
mini vermediği iki ülke ve iki dil arasında bölünen, bu sebeple 
de giderek içine kapanan Maryam’ın bakış açısından göçün 
küçük ruhlarda yarattığı sarsıntıyı berrak bir dille anlatmış. 
1980 yılında Tahran’da doğan ve altı yaşındayken siyasi sığın-
macı olan ailesiyle birlikte Fransa’ya taşınan Maryam Madjidi, 
bu göç hikâyesini anlattığı, Barış Tut tarafından Türkçeye ka-
zandırılmış ve Profil Kitap tarafından basılan ilk romanı Marx 
ve Oyuncak Bebek (Marx et la Poupée) ile Goncourt ödülüne 
layık görülmüş; kitabın Türkçe çevirisi de 2020 Notre-Dame 
de Sion Fransız Lisesi Edebiyat Ödülü’ne hak kazanmıştı. Ya-
zar bu romanında sürgün deneyimini, Fransızca öğrenirken 
giderek silinen anadili Farsçayı, yersiz yurtsuzluğun yeni bir 
kimliğe dönüşümünü mizah dolu şiirsel bir dille anlatmıştı. 

İki dünya arasında  
bir küçük kız

Yazan: Özlem Toprak
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BOŞLUK NEYLE DOLAR?
Maryam Madjidi bu çocuk kitabında ise en çok sade-
liğe önem vermiş. Altı yaşındaki bir çocuk dünyayı 
nasıl algılarsa, tam da o şekilde ilerliyoruz öykünün 
içinde. Yazar, sürgünün siyasi boyutunu “Maryam ve 
ailesi, gelecek korkusu olmadan, özgürce yaşayabil-
mek için başka bir yere gitmek zorunda” cümlesiyle 
vermekle yetinmiş. Çünkü her yaşıtı gibi Maryam da 
ailesi kendisine ne söylerse, onu doğru kabul eden 
bir çocuk. Kendisine sorulmadan alınmış bu kara-
rın küçük hayatında yol açtığı pek çok değişim var. 
Büyükannesinden ayrılmak zorunda, annesi valizde 
hiçbir oyuncağına yer olmadığını söylediği için her 
bir oyuncağın nasıl da bir arkadaşına verilip ortadan 
kaybolduğunu gözlüyor. İşte boşluk böyle başlıyor.
Maryam bu boşluk eşliğinde geldiği ülkeyi “bura”, 
doğduğu ülkeyi “ora” olarak adlandırıyor içinde. Ai-
lesiyle yerleştiği küçük apartmanda eski oyuncakla-
rını da yeni alınacağı söylenen bebekleri de özlüyor.
ARADA DEREDE
Yazar, küçük kızın en çok da iki dil arasında kalışını 
ve ilk zamanların o korkutucu ağırlığını hissetme-
mizi istiyor. Bunu da hem sade hem edebi bir dille 
başarıyor: “Maryam’a sorsalar kafası, içinde iki dilin 
çarpıştığı bir balona benziyor tıpkı. Derken güm 
ediyor ve Maryam Bura’nın dilinden Ora’nın diline 
yuvarlanıyor. Derken güm ediyor ve Maryam okulda-
ki dilden evdeki dile yuvarlanıyor. Bazen Maryam, bu 
iki dilin onunla top çeviren bir hokkabaz gibi oyna-
dığı hissine de kapılıyor. Maryam havada dengede 
durmaya çalışıyor ama iki dilden biri onu bırakır da 
yere düşerse incinmekten korkuyor.”
Korku insanı suskunlaştırır. İnsan, kendini nasıl 
anlatacağını bilemediğinde sözcükleri aramaktan 
vazgeçer. Maryam’ın durumu biraz buna benziyor. 
Okulla ev, yeni ve eski dil arasında bölünürken ye-
mekhanedeki yabancı yemekleri yiyemiyor. Konuş-
madığı için arkadaş da bulamıyor. Hatta kendisini 
görünmez hissediyor. Ta ki kızıl saçlı bir kız yanına 
yaklaşıp adını sorana kadar…
Maryam Madjidi, aidiyetin anılarla, anıların da insan 
ilişkileriyle başladığını hatırlatıyor bize. Bağ kurmak, 
yeni bir dilin ve dolayısıyla dünyanın kapısını açan 
tek anahtar. Maryam’la birlikte biz de bu gerçeği 
anlıyoruz bir kez daha. 
Maryam Madjidi, sonraki yıllarda birbirinden tama-

men farklı iki kültür arasında ustalıkla gidip gelebil-
diği, bambaşka bir dünyanın kapılarını açan deneyi-
mi çocukluğun o meraklı ve duyarlı gözünden pay-
laşmış. Sorbonne Üniversitesi’nde edebiyat okuyan 
yazar, dört yıl Pekin’de, iki yıl da İstanbul’da Fran-
sızca öğretmeni olarak çalışmış. Madjidi, Paris’te de 
tutuklulardan yabancı öğrencilere, şık mahallelerden 
banliyölere kadar çok farklı kesimden insana değme-
ye önem veriyor. 
Maryam’ın içindeki boşluğun artık geride kalan ya 
da yenisi alınacak oyuncak bebeklerle doldurula-
mayacağını anladığı o an, biz de okur olarak nereye 
ve neden ait olduğumuzu sorgulamaya başlıyoruz. 
“İnsan insanın yurdudur” sözünün anlamını de-
rinden kavratan bir ders bu. Benim Adım Maryam, 
öğrenmenin yaşla ilgisi olmadığını kanıtlarcasına 
her yaştan okura bir şeyler fısıldıyor. Yeter ki kulak 
verelim.

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
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Wendy Mass, Sonunda 12 Yaş’ta herkesin yaşadığı ve yaşayabileceği olağan dönemleri 
ve durumları, dev bir maceraya ihtiyaç duymadan, sadelikle, eğlendirerek ele alıyor.

Bazı yaşlarda bir an önce büyümeyi 
diler insan. Çocukluktan ergenliğe 
geçiş dönemleri iple çekilen doğum 
günleriyle doludur. İlkoğrenimin 
yavaştan sona erdiği, özellikle 
kız arkadaşların farklı ilgilerinin 
uyandığı, -erkek çocukları genelde 
büyüme konusunda pek acele etmez 
keza, oyun arkadaşlarının değiştiği 
o tuhaf dönemler.
12 yaşını düşünelim, çocuk mu genç 
mi olduğunuza ya da olmak istediği-
nize karar veremediğiniz, biraz kor-
kutucu, bir o kadar heyecanlı ama 
unutulmaz o yaşı. Çocuklukla genç-
lik arasında içsel çatışmalar yaşanır 

ama dışarıdan 
nasıl görün-
düğünüz her 
şeyden önem-
lidir: kesinlik-
le bir çocuk 
gibi değil! 
Önce pembe 
tonlardaki 
kıyafetler “kü-
çülen torba-
larına” tıkıştı-
rılır, gardırop 
seçimleri 
kendi başına 
yapılır. Oyun-
cak bebekler 
dolap gerileri-
ne atılır -hayır, 
henüz nihai 

Yaş 12 olmuş, kemale ermiş Yazan: 
Nilay Kaya
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vedalaşmaya hazır olunmadığı için komşunun küçük 
kızına verilmez. Duvarları süsleyen Snoopy’ler, Hello 
Kitty’ler, Şirinler, yerlerini yakışıklı pop yıldızlarının 
posterlerine bırakır. Hayran olunan şarkıcı ya da oyun-
cular için kes yapıştırlı, bol uhu kokulu harita metot 
defterleri tutulur. Beden eğitimi derslerine o sıralar 
moda olan markanın çantasıyla gidilir. Ama özellikle 
kızlar için beden eğitimi derslerinin artık tatsız bir tara-
fı da vardır: Şimdi şort giymek her zamankinden büyük 
derttir, zira artık bacakların tıraş ya da ağdaya ihtiyacı 
olduğu gerçeğiyle yüzleşilir. Kızlar arasında yapılan ilk 
ağda toplantısı epey şenlikli olabileceği gibi, türlü kaza-
larla unutulmaz bir deneyime de dönüşebilir. Öyle kız-
lar vardır ki, sırf kendilerinden birkaç yaş büyük ablalar 
ağda yapıyor diye ipeksi tüysüzlükte bacaklarına ne iş-
kenceler etmişlerdir. Artık tek boynuzlu at baskılı tişört 
giyen, pembe taç takan, sizinle Barbie oynayan kızlarla 
değil; ışıltılı dudak parlatıcısı süren, pijama partisinde 
tatlı bakışlı bir oğlanı hülyalı hülyalı anlatan, havalı kız-
larla arkadaşlık etmek istersiniz. Diğer arkadaşlarınız 
hep sizden daha özgür gibi görünürler, en utandıran 
ebeveynler sizinkilerdir. Herkes sizden daha havalıdır 
ve rezil olmak dünyanın sonunun gelmesi demektir!
Daha önce yine Tudem Yayınları tarafından 11 Yaş 
Günü adlı romanı yayımlanan Wendy Mass, Sonunda 
12 Yaş’ta herkesin yaşadığı ve yaşayabileceği olağan 
dönemleri ve durumları, dev bir maceraya ihtiyaç duy-
madan, sadelikle, eğlendirerek ele alıyor. 12. yaş gününe 
sayılı günler kala Rory’nin midesinde kelebekler uç-
maktadır, zira artık o güne değin yapılmasına izin ve-
rilmeyen şeylerin listelerini yaptığı kutunun kapağını 
açıp işe koyulabilecektir. Evvela artık evde yalnız ka-
labilecektir. Her ne kadar ilk denemesinde en ufak bir 
kapı gıcırtısını dahi hortlak sanıp sürekli annesini arasa 
da. Onu çocuk, hatta bebek gibi gösteren kıyafetlerin-
den ve oyuncaklarından kurtulmak suretiyle bundan 
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böyle sabahları bir yetişkin gibi kahve içecek, küveti 
doldurup keyif yapabilecek, kendi anahtarıyla eve girip 
çıkabilecek, hatta okula tek başına yürüyerek gidip 
gelebilecektir. Okulda öğle tatillerinde evden getirdiği 
sağlıklı yemekleri yemek yerine, herkes gibi kantine 
gidecek, yemek sırasında sosyalleşmek için tatsız tut-
suz da olsa okul yemeklerini yiyecektir. Havalı görün-
mesine engel olan her türlü unsurdan acilen sıyrılması 
gerekmektedir. Kitaplarla arası “fazla” iyi olan, sessiz ve 
gözlüklü bu kızın bir an önce lenslerinden kurtulması, 
kulaklarını deldirip küpe takması, makyaj yapması, 
onun da bacaklarındaki tüyleriyle imtihana girmesi 
icap edecektir. Bebek bakıcılığı yaparak kendi harçlığı-
nı kazanmak, arkadaşlarıyla gizlice toplanıp en korkunç 
filmleri izlemek (ya da korkudan izleyememek!) başlıca 
heyecan kaynaklarından olacaktır. 
Okullarında kurulan film setini ve ergen yıldızı oyuncu-
larla aynı havayı solumalarını saymazsak, Rory ve arka-
daşlarının hayatı hiçbirimizin bir zamanlar ya da şimdi 
yaşadığı hayattan farklı değil. Wendy Mass’ın hikâye-
sinin belirleyici özelliği, gündelik hayatın doğrudan 
bir yansıması olması, karakterleriyle fazlasıyla özdeşim 
kurdurması. Olağan dışına yer vermeyen ya da hayal 
gücünü harekete geçiren herhangi bir unsur bulundur-
mayan roman, gündelik dertleriyle doğrudan aynaya 
bakarak yüzleşmek isteyen, yalnız olmadığını dolam-
baçlı yollardan değil, doğrudan duyumsamak isteyen 
okurlar için. Yazarın diğer kitaplarına baktığımızda da 
-Uzay Taksi serisi hariç, hikâyelerini tamamen gerçekçi 
bir düzlemde kurmayı sevdiğini anlıyoruz. Sonunda 
12 Yaş’ı okumak, gerçekten de yaratıcı bir hikâyenin 
keyifli sularına dalmak yerine, anne babanızdan zar zor 
izin kopararak evlerinde yatılıya kaldığınız en yakın 
arkadaşınızla, ışıklar söndükten sonra yatakta yapılan 
fısır fısır muhabbetlerin keyifli deneyimini yaşatıyor. 
Rory’nin arkadaşlarıyla, annesi, babası, üç yaşındaki 
fırlama kardeşi Samuel’le olan ilişkisi tam da gündelik 
bir dertleşmenin ortak konuları. Ama en çok da büyü-
me konusu. Rory’nin de pek çoğumuzun da 12 yaşını, 
büyüdüm artık diye yarı suçluluk duygusuyla koliye 
kaldırılan oyuncak ayıya duyulan sarılma ihtiyacı çok 
güzel anlatmıyor mu? O zaman en doğru kitap karşınız-
da, keyifli okumalar.

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği



İşte karşınızda Raymon! O, “kocaman, kuvvetli, 
cesur ve de kıllı” bir bizon. O, bir kitap kahramanı. 
O, “yanlışlıkla” kütüphaneye bırakılmış ve yıllarını 
çok sevdiği arkadaşını bekleyerek geçirmiş bir 
kornişon-sever. O, Çınarın en unutulmaz arkadaşı.
Evet, elimizdeki sıra dışı bir kitap. Hikâye, bir ço-
cuk ve onun en sevdiği kitabı üzerine. Çınar ve Bi-
zon Raymon, tüm zamanlarını birlikte geçiriyorlar. 
Oyun oynarken, yürüyüş yaparken, hatta doktor 
ziyaretlerinde bile birlikteler. Bir gün beklenmedik 
bir şey oluyor; Çınar bir dinozor görüyor. Bu di-

nozor, Çınar’ın 
karşısına nere-
de, nasıl çıkıyor 
bilemiyoruz. 
Belli ki kitabın 
yaratıcıları, 
bunu çocuklar 
için sohbete 
açık bir alan 
olarak bırak-
mışlar. -Laf ara-
mızda, yaratıcı 
düşünme bece-
rilerini besle-
yen, etkileşimli 
okumaya zemin 
hazırlayan 
kitapları daha 
çok severim.- 
Çınar, dinozor 

görüyor da ne mi oluyor; bir süreliğine tüm dünyası 
dinozorlarla doluyor, Bizon Raymon ‘u ihmal ediyor. 
Sonrası biraz karışık. Neler olduğunu anlayamayan 
Raymon, kendini bir kütüphanede, dahası kitabının 
dışında buluveriyor. Neyse ki zor zamanlarında yar-
dımına kütüphane görevlisi Nalan yetişiyor. Ve ona 
diyor ki: “Büyük bir sarsıntı yaşadığımızda bazen bu, 
sıra dışı durumlara yol açar.”
Günümüzde ebeveynler ve eğitimciler, çocuklara 
kitap sevgisini erken yaşta aşılamanın önemini daha 
çok dile getirmekte, bunun için oldukça çaba sarf 
etmekteler. Çünkü biliyorlar ki okul öncesi dönem-
de, kitap okunan çocuk ile bu şansı bulamayanlar 
arasında, eğitim hayatı boyunca kapanması zor bir 
uçurum oluşmakta. Bizon Raymon, çocuk ve kitap 
arasındaki o sihirli bağa dikkati çekmenin yanı sıra; 
kütüphane nasıl bir yer, kütüphaneci ne iş yapar gibi 
soruları da yanıtlayan özel bir eser. 
Hikâyede, kütüphaneci Nalan’ın Raymon ile kur-
duğu ilişki, umudu besleyen tavrı ve sözleri ayrıca 
dikkate değer. Okumaya yeni başlamış bir çocuğun, 
böylesi umut dolu bir kitapla okumayı daha çok se-
veceğini bilmek, bana da güç veriyor. Kitabın kapa-
ğını kapatırken bu umutla diliyorum ki, büyük küçük 
her okur, mutlaka bir gün ikamet adresine yakın bir 
kütüphaneye kavuşur...

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Grafik tasarım

Bizon Raymon
Lou Beauchesne

Resimleyen: Kate Chappell
Türkçeleştiren: Olcay Mağden Ünal

Çınar Yayınları, 52 sayfa

Bizon Raymon, çocuk ve kitap arasındaki sihirli bağa 
dikkati çekmenin yanı sıra; kütüphane nasıl bir yer, 
kütüphaneci ne iş yapar gibi soruları da  
yanıtlayan özel bir eser.

Raymon Çınar’ı seviyor!
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Hiroşima’nın Hikâyesi
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25 dile çevrilen Yalınayak Gen, İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Hiroşima’da yaşananları küçük bir çocuğun gözünden 
ele alıyor. Otobiyografik özellikler taşıyan Yalınayak Gen, 
savaşın masum insanlara yaşattığı acıların bir hatırlatıcısı 
ve atom bombasının da bir belgesi niteliğindedir. 
Bombadan Sonra, serinin üçüncü kitabıdır.

“Yalınayak Gen’i bir solukta okuyup bitirdim. Hem keyiflendim,  
hem dehşet duyguları yaşadım. Merakla devamını bekliyorum.”
      Bilgin Adalı

“Gen, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birine etkili bir biçimde 
tanıklık eder. Kendinizi bu olağanüstü kitaba bırakın.” 

      Art Spiegelman
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Keiji Nakazawa tarafından yaratılan ve atom 
bombasının etkilerine dair tarihsel bir belge 
niteliği taşıyan ''Yalınayak Gen'' serisi, sekizinci 
kitap Ölüm Tacirleri ile devam ediyor. 
İnsanlığın yeni nesli için bir güç kaynağı 
umuduyla hayat bulan Gen'in hüzünlü 
öyküsü, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden 
birini unutmuyor ve unutturmuyor.
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Ülke olarak bilimde durumumuz, yüz ağartmıyor. Ne yazık ki felsefedeki hâlimiz onun da 
gerisinde. Şaşırmıyoruz; ekmediğimizi biçemeyiz.

Serhan Kansu, kitabının kapağında soruyor: Pervin Teyze Nasıl Basket Oynar? 
Bu başlığın hemen altında, Ahmet Demirtaş’ın can verdiği, sevimli mi sevimli 
bir teyze var. Eline dünyayı almış, sahaya uygun ayakkabıları ve uygun olmayan 
entarisi ile bir basket topu üzerine oturmuş. Eski Yunan kıyafetleri içerisinde fi-
lozof sakallı bir beyefendi ve Süpermen kostümlü uçan bir hanımefendi, Pervin 
Teyze’ye eşlik ediyorlar. Elma Çocuk etiketli bu kitabı okuyanlar, onların Bay 
Felsefe ve Felsefe Hanım olduklarını hemen ilk sayfalarda öğrenecekler. 
Yukarıdakilerin yanı sıra yıldızlar ve bazı gezegenleri de içeren kapağın kafa ka-
rıştırıcı olduğuna kuşku yok. Karışıklık, kitabın içeriğine oldukça uygun. Pervin 
Teyze ve basketbol bahane, asıl mesele felsefe… O felsefe ki, Serhan Kansu’nun 
aktardığına göre, kafamızın içindeki dağınıklığı düzenleme işlevine sahip.

Belki de felsefe var olanları düzenlerken engin düşünce evreni 
içinde meraklısını bekleyen birçok kavramsal karmaşayı da beyne 
taşıyordur. Tıpkı bilimin de her keşfi ile yeni bilinmezleri zihnimize 
davet ettiği gibi… Elbette bunlar hem felsefenin hem de bilimin 
artılarıdır. Bilimin ışığından ve felsefenin rehberliğinden nasibini 
alanlar, öğrendiklerinin onları mutlak kesinliklerle çevrili sıkıcı bir 
düşünce limanına taşımayacağını bilirler.
Ülke olarak bilimde durumumuz, yüz ağartmıyor. Ne yazık ki 
felsefedeki hâlimiz onun da gerisinde. Şaşırmıyoruz; ekmediğimizi 
biçemeyiz. Biz, tartışmada sıkıştık mı “Felsefe yapma!” diyenleriz. 
Oysa Serhan Kansu, ünlü filozof Immanuel Kant’tan ne güzel bir 
alıntı yapmış: “Felsefe, kendisini öğrenmenize izin vermez, insan 
felsefe yapmayı öğrenir.”
Kansu, kitabına felsefenin birkaç tanımını almış ve tercihini 
bunlardan özellikle biri için kullanmış: Felsefe, düşünme üzerine 
düşünmektir. 
Yazar, beynimizi bir düşünme fabrikasına benzetiyor. Fabrikadaki 
hızlı akışta, her şeyi usulünce buluşturup ürünlerin ortaya çıkma-
sını sağlayan, arkadaki düzendir. Düşünürken, beynimizin içinde 
uçuşan kavramları yakalayıp kullanıyoruz. İnsan zihni de taşıdığı 
kavramları, ya bir üretim bandındaki gibi düzen içinde işler ve tu-

Burada bİr felsefe var, 
uzakta Yazan: Toprak Işıkba
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tarlı yeni düşünceler üretir ya da kavramlar başı boş 
biçimde, ürüne dönüşmeksizin oradan oraya savru-
lur. Hatta okumayan, araştırmayan, sorgulamayan 
pek çok beyin üretimde kullanacak yeterli sayıda 
kavrama da sahip değildir ama fabrika yine de 
durmaz çalışır. Düşünce üretemeden enerji tüketen 
beyin bizden uzak olsun diye felsefe var.
Serhan Kansu, tümevarımdan, tümdengelime akıl 
yürütme yöntemleri ile tanıştırmış genç okurlarını. 
Güzel ve çirkinin, iyi ve kötünün ne olduğunu sor-
gularken felsefi etiği konuk etmiş sayfalarına. Akıl 
jimnastiği ve düşünce fabrikasından çıkan sorular 
bölümünde, okurunu sahneye almış. Kant’ın sapta-
masına uygun olarak onu felsefe yapsın diye kışkırt-
mış. Kafa karıştıran, beynin kıvrımlarını zorlayan 
sorular sormuş. Hatta bunlardan bazılarının çözümü 
de yok. Olsun; asıl maksat çözüm bulmak değil, 
akıl yürütmek ve soruların tümü her yaştan okurun 
aklına hitap edecek türden. Yazar, boş satırlar bırakıp 
okuru son sözü söylemeye de davet etmiş.
Namık Kemal, çok sevdiği milletine “Yüksel ki yerin 
bu yer değildir,” diye seslenmişti. Toprağımızın bir 
başka şairi de kavgasını anlatırken “Şiirle, şarkıyla 
olacak iş değil bu,” demişti. Cehaletle bir derdimiz 
var; çünkü sahiden de yerimiz bu yer değil ve bu 
dert şiirle şarkıyla deva bulmayacak. Bilim üretmek, 
felsefe yapmak iyi gelecek bize. 
Serhan Kansu’nun anlattığı felsefeyi eleştirenler ola-
caktır. Ondan neden bahsetmemiş, bunu neden öyle 
anlatmış diyenler muhakkak ki çıkacaktır. Onlara, iyi 
ki varsınız; buyurun, sıra sizde, demeli. Yazın, siz de 
yazın. Daha fazla çocuğumuz felsefeyle tanışsın, akıl 
yürütmeyi öğrensin. Bilimin erişemediği yerlerde, 
felsefenin rehberliğinde arasınlar yollarını. Beyin-
lerinin içindeki fabrikayı ustaca kullanmayı öğren-
sinler. Öğrensinler ki, tarihe beşik olmuş bu güzel 
memleket aklın egemenliğiyle taçlansın. Toprağın 
ilk kez sabanla buluştuğu, insanlığın okuma yazmayı 
söktüğü bu coğrafyanın evlatları kültürel miraslarına 
yakışır bir geleceğe kavuşsunlar.

Dilin akıcılığı ve açıklığı

Konunun işlenişi 

Çizimlerin ifade gücü

Bilgilerin çağdaşlığı-bilimselliği   

Kâğıt ve baskı kalitesi
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Kitapta sekiz hikâye var. Bu sekiz hikâyenin de anlatıcıları farklı. Aynı mahallede, 
aşağı yukarı aynı olayları, bir o mahalleliden bir bu mahalleliden dinlemek gerçekten 
keyifli.

Nihayet yağmur yağıyor. Yeni bahçe arkadaşı Zeynep’ten hiç haz etmeyen 
Kocabaş ile baş başa, çiseleyen yağmurun altında mahallenin sokakların-
da ve boş arsalarda geziyoruz. Aslında mahallede kimseyi tanımıyoruz. 
Kocabaş nasıl bir tasnif yapıyor bilmiyorum ama ben komşularımızı 
köpek seven mahalleliler ve köpek sevmeyen mahalleliler diye ikiye ayı-

rıyorum. İlk grupta bir iki kişi var ama ikinci kategoride bütün 
mahalle. Çünkü bu mahalleler artık çocukluğumuzun veya 
Yeşilçam’ın eski zaman filmlerindeki mahalleler değil.
Artık ona bisküvi verecek kadar Kocabaş’la dost olan kargo 
görevlisi arkadaşın getirdiği paketten, Başak Baysallı’nın yeni 
ve 2019 Muzaffer İzgü Çocuk Öykü Yarışması birincisi kitabı 
Tarlakuşu Mahallesi çıkıyor. Sağ olsun yayınevi kitabın hiçbir 
yerine Başak Baysallı hakkında biyografik bir bilgi koymamış. 
Siz de benim gibi yazarın kim olduğunu merak ederseniz 
“Google amca”ya müracaat etmek durumundasınız. Kitabın 
içindeki sekiz hikâyeye eşlik eden sekiz desenin kime ait ol-
duğunu öğrenmek isterseniz maalesef tahminlerde bulunmak 
zorundasınız. Anlaşılan resimler ya basım aşamasında kendili-
ğinden peyda olmuş yahut o desenleri de belki Başak Baysallı 
kendisi çizmiş. Yayınevinde bu bilgiyi kendine saklayan kişi-
den başka bunu kim bilebilir, ben de bilemiyorum.
Kitapta sekiz hikâye var. Bu sekiz hikâyenin de anlatıcıları 
farklı. Aynı mahallede aşağı yukarı aynı olayları bir o mahal-
leliden bir bu mahalleliden dinlemek gerçekten keyifli. Doğ-
rusu Başak Baysallı kitabına buluş değeri olan bir perspektif 
çokluğu katarak birbirinden bağımsız sekiz hikâyeyi birbirine 
bağlamayı başarmış. 

Eski zaman filmlerinden 
kalma bir mahalle hikâyesi

Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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Mahalleyi ve başlıca mahalleliyi derslerinden çok ge-
çim derdiyle meşgul kâğıt toplayıcısı Çetin’in gözün-
den tanıyoruz. Sonra sırasıyla ev kızı Zeynep, Tatlı 
Badem Kahvehanesi’nin çaycısı Şair Ferdi, zengin 
muhitlerdeki evlere temizliğe giden Balerin Selvi, 
bir tek kitap okumaya üşenmeyen Üşendim Gülşen, 
nedense bir ismi olmayan ama aylaklığın ciddi bir 
müessese olduğunu savunan Aylak Bey, mahalleye 
yeni taşınan reklam metin yazarı Burçin Hanım ve 
kızı Pırıl, mahallenin üniversite öğrencisi bir amatör 
tiyatrocu ile mahallenin bilge Deli’si diğer hikâyele-
rin kahramanı ve anlatıcısı oluyorlar.
Tarlakuşu Mahallesi tonton bakkalı Hasan Amca’sı, 
gönlü zengin kahvecisi Süleyman Usta’sı, huzursuz 
Nimet Abla’sı, koltukçu Yorgo Usta’sı, Çetin’in kader 
arkadaşı Karabaş’ı ve kahvenin kedisi Letafet’i ile ha-
kikaten eski zaman filmlerinden fırlamış bir mahalle. 
Aynı o eski Yeşilçam filmlerindeki gibi mahalleliyi 
korkutarak eski evlerini alıp yerine büyük apartman-
lar dikmek isteyen takım elbiseli karanlık adamlar 
da mevcut. Onların mutluluklarına, acılarına, kay-
gılarına, hayallerine, dertlerine, sevgilerine şahitlik 
ediyoruz. Ama yine de bu hikâyeler bundan ötesine 
gidemiyor. Bu nedenle de bakkalından kahvecisine, 
temizlikçi kadından delisine mahallede karşımıza 
çıkan bütün kahramanlar birer karaktere dönüşmü-
yor ve sadece tip olarak kalıyorlar. Kısacası Başak 
Baysallı buluş değeri olan çoklu perspektife dayalı 
kurgusuna rağmen elindeki hikâyelerin hammadde-
sini çok da işlemiyor.
Bu genel eleştirilere bir de son dönem yazarlarımızın 
ve çevirmenlerimizin devrik cümle kurma saplatıla-
rının yarattığı okuma zorluğu eklenebilir. Belki gün-
delik konuşmada bolca devrik cümle kuruyoruz ama 
Türkçe bir yazı dili olarak bu kadar çok devrik cüm-
leyi kaldırmıyor. En azından bir okur olarak bende-
niz öyle düşünüyorum. Devrik cümleler, hele böyle 
birbiri peşi sıra kullanıldığında okumayı çetrefilleşti-
riyor. Son zamanlarda Türkçe edebiyat okuduğunda 
kendini dayak yemiş gibi hisseden bütün okurlar ne 
demek istediğimi iyi anlayacaklardır. Devrik cümle 
bir iki sayfada bir karşımıza çıktığında anlatımı zen-
ginleştirebilir. Ama bir sayfadaki dokuz cümlenin on 
tanesi devrik ise iş değişir. “Seni seviyorum,” demek 
yerine “Seviyorum seni,” dediğinizde daha şiirsel 
ve edebi bir cümle kurmuş olmuyorsunuz, hatta bu 
cümlenin önünde ve ardında yine birer devrik cümle 

varsa basbayağı okurun kulağını tırmalıyor ve oku-
ma keyfini dinamitliyorsunuz.
Bir hikâye anlatmayı bu kadar ustalık ister hâle ge-
tiren de zaten anlattığınız içerik kadar o içeriği dile 
getiriş tarzınız, yani üslubunuz oluyor. Bu nedenle 
yazarlık aslında basbayağı bir zanaatkârlık. Çünkü 
anlatacağınız hikâyeye en uygun kelime ve cümleleri 
elinizde bir zımparayla günlerce, aylarca, belki yıllar-
ca zımparalayarak üslubunuzun talaşını almanızı ve 
onu pürüssüz kılmanızı gerektiriyor.
Bütün bu şikâyetlerime bakmayın. Başak Baysallı’nın 
hikâyeleri bir oturuşta su gibi okunuyor. Ben sadece 
potansiyeli olan bu hikâyelerin potansiyelini ger-
çekleştiremediğini, hatta potansiyelinin çok altında 
kaldığını düşündüğüm için bu eleştirilerimi sırala-
dım. Çünkü yazarlar gibi okurlar da her zaman daha 
iyisini hedefler, arzular ve hayal ederler.
Gün bitiyor. Kocabaş, Zeynep’e ters ters bakıyor. 
Boş sokağa bakarak mahalleliyi düşünüyorum. Eski 
Türk filmlerindeki müşfik ve dost canlısı mahalleli-
leri geçtim, aslında kendi hâlindeki bu köpeklerden 
rahatsız olmayıp sokak hayvanları için koyduğumuz 
su ve mama kaplarını devirmeyen mahallelilere bile 
hasretiz.

Dilin açıklığı ve akıcılığı

İçerik ve öykülerin işlenişi

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
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Anne Tonnac’ın karikatürleri andıran dinamik çizimleriyle renklendirdiği Küçük İnsan, 
Alain Serres’in yalın ve eğlenceli anlatışıyla okuru farklı bir taraftan bakmaya ve 
düşünmeye zorlayan, boyutu küçük ama içeriği büyük bir kitap.

Kapağında şaşkına dönmüş, tepetaklak bir oğlan çocuğu ve onu hortumuyla 
tutan keyifli bir fil. Belli ki bu kitapta pek alışık olmadığımız bir düzen söz 
konusu. Kapağı çevirince kendinizi doğruca bir ormanın içinde bulacağınızı 
sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Küçük İnsan’ın yazarı Alain Serres, hepimizin 
ilkokullarımızdan gayet yakından tanıdığı bir sınıfta karşılıyor bizleri. Ancak 
işin tuhafı, bu, kapakta gördüğümüz oğlan çocuğunun ve onun boyutundaki 
yaşıtlarının gittiği bir sınıf değil. Hayır, bu hikâye ormanda değil ama yabani 
hayvanların gittiği bir ilkokulda geçiyor. Üstelik bu okulda öğretilenler de 
hepimizin bildiği matematik, geometri gibi dersler. 

Günün birinde öğrencilerden suaygırları Tim ve Tom, ellerinde 
bir çuvalla çıkagelir; sınıf arkadaşlarına getirdikleri bir sürprizdir 
bu. Okulda tüm hayvanlar sürprizin peşinde galeyana gelince or-
talığı sakinleştirmek de bir şempanzeye, yani öğretmene kalır. Ve 
işin aslı açığa çıkar: Bu iki su aygırı hafta sonu aileleriyle orman-
da gezintiye çıktıklarında ağaçların arasında koşuşturan sürprizi 
görmüşlerdir. Eh, üşütüp hastalanmasın, soğukta bir başına kalıp 
kaybolmasın diye de onu çuvala koyup sınıfa getirmeye karar 
vermişler. Böylece yakaladıkları bu sürprizi, sınıflarının küçük 
insanı yapabileceklerini düşünmüşler. 
Küçük insan çuvaldan çıktığında bütün sınıf hayretle onu izler; 
zürafa, timsah, devekuşu ve diğerleri gözlerini keyif ve merakla 
çocuğa diker. Çocuk korkulu ve çekingen bir ifadeyle karşısında-
kilere bakarken öğretmen de nihayet incelenmeye değer bir tür 
bulduğu için hayli neşelidir. Böylece insan çocuğunun anatomi-
sini işleyen ders başlar. Meraklı gözler kollarını ve bacaklarını 
inceleyip daha yüksek sesle konuşsun diye burnu bir o yana bir 
bu yana çekiştirilirken çocuk evine gitmek istediğini haykırır 
durur. Ne yazık ki hayvanlar insanların dilini anlayamaz, bu yüz-
den sınıftakiler çocuğun söylediklerini taklit etmeye çalışıp eğ-

Sınıfta bir beyefendi
Yazan: Olcay Mağden Ünal
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lenmekten başka bir şey yapmazlar. Bir tek kültürlü bir 
fil, küçük insanın söylediklerinin alay edilecek şeyler 
olmadıklarını açıklar. Küçük insan bütün bir günü 
böyle elden ele dolaştırılarak, mıncıklanıp okşanarak, 
sarıp sarmalanarak geçirir. 
Hayvanlar, isim takıp resimlerini bile çizdikleri bu 
küçük oğlan çocuğuna sınıfta bakmaya karar verirler. 
Artık onu besleyip sağlığına dikkat etmek sınıftakile-
rin sorumluluğundadır. Çocuk, ailesine kavuşmak için 
can atsa da akşam olunca okulun kapıları tek tek kilit-
lendiğinden hiçbir yere gidemez. O da yattığı yerde 
tüm bu hayvanları kafeslerin ardına kapattığını hayal 
eder. Neyse ki bir gün öğretmen durumun farkına 
varır ve müdahale etmeye karar verir. 
Anne Tonnac’ın karikatürleri andıran dinamik çizim-
leriyle renklendirdiği Küçük İnsan, Alain Serres’in 
yalın ve eğlenceli anlatışıyla okuru farklı bir taraftan 
bakmaya ve düşünmeye zorlayan, boyutu küçük ama 
içeriği büyük bir kitap. Bu kez sınıf maskotu hâline 
getirilen bir fare, kedi, kaplumbağa ya da başka bir 
hayvan değil; bir insan. Ailesinden zorla koparılan, 
ama bunun farkına bile varılmayan, üşümesin, so-
kaklarda hastalanmasın diye sınıfta bakılmaya karar 
verilen bir insan. Hayvanlar onun dilini anlamıyor, 
üzüntüsüne kulak asamıyor, bakımını üstlendikleri 
için ona karşı sorumluluklarının hepsini yerine getir-
diklerini düşünüyorlar. Serres’in etkileyici hayal gücü 
Tonnac’ın ifadeleriyle müthiş bir iş birliği çıkarmış, 
özellikle çocuğun gözlerindeki korku, çekingenlik, 
hüzün ve özlem dolu bakışlar âdeta sayfalardan dışarı 
taşıyor. Korkut Erdur’un başarıyla bu ikiliye eşlik eden 
çevirisi de eklenince ortaya özlenen bir takım çalışma-
sı çıkmış. 
Küçük İnsan, insanların ve hayvanların rol değiştirdiği 
bir öykü. Acaba kaç hayvan kafese tıkıldığında günün 
birinde onu buraya tıkan insanları “bir pistin etrafın-
da peşi sıra döndürmeyi tasarlar”? Peki ya kaç insan, 
alıkoyduğu hayvanın gözündeki yalnızlığı ve özlemi 
görebilir? 48 sayfanın ardından sondaki iki suaygırıyla 
el ele duran küçük çocuk silüetine bakarken bildiği-
nizi düşündüğünüz şeyleri sorgulamaya başlayacak, 
büyümeye yeterince direnebildiyseniz çocuk kitapları-
nın etkisine bir kez daha hayran kalacaksınız. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Öykünün özgünlüğü

Çizimlerin ifade gücü

Redaksiyonun titizliği



Sevilme iştahıyla işitmek isteyip de çok geçmeden 
daraldığımız sözlerdir bunlar. Cömert bir sevgiden 
gelir. Ne ki daha talep oluşmadan her şey sunuldu-
ğu için ihtiyaçları anlamaya, verilenleri önemse-
meye, demek ki zevk almaya fırsat tanımaz. Ya da 
diyelim ki sevme ve zamanı sevilen şeyler arasın-

da bölüştürme-
ye dair tarzlar 
farklıdır. Ara-
daki sevgi ne 
kadar büyük 
olursa olsun, 
bir gün çatış-
ma, çatışma 
akıllıca değer-
lendirilmezse 
de ayrılık kaçı-
nılmazdır.
Ayrılmaz İkili, 
Ayı’nın Sin-
cap’a sevgisini 
anlatmasıy-
la başlıyor. 
Onun için 
yapacaklarının 
sınırsızlığı ve 
heveslerindeki 
tatlılık var her 

cümlede. Ama tüm sözleri, Sincap olup ağır bir iç sı-
kıntısıyla ve Ayı olup derin bir incinmeyle okuyoruz. 
Çünkü resimler müthiş bir başarıyla her biri aslında 
mutluluk tablosu olması gereken eğlenceli aktivite-
lerde Ayı’yı coşku, Sincap’ı ise suratına yapışıp kal-
mış memnuniyetsizlik içinde işliyor. Sincabın belli ki 
yalnızlığa ihtiyacı var. Ayı ne diyor peki? “Aaa gidi-
yor musun? E tamam, ben de gelirim o zaman.” 
Sincap nihayet kendi hâline çekilip çok mutlu olu-
yor, ferahlıyor ama işte sonra ayıcığı özlüyor. Ve 
elbet incinmiş tarafa dil dökme faslı başlıyor. Kita-
bın iletisi, kişisel alana saygıyla sevgiyi iyi dengele-
miş ilişkiler kurma gereği olarak özetlenebilir mi? 
Kanımca çocukken ayrı, büyüdükçe ve biraz daha 
büyüdükçe farklı derinliklerde okunacak kıymetli 
bir kitap. Üstelik öyle çok ödev veriyor ki, şahsen 
ben şu anda çalıştığım dört ilişki dosyasında Aşkın 
İdeolojik Tasarımı, Ayrılık Ahlakı, Aşk Hukuku ve 
Aslı Kerem’i Sevmiyor Artık’ta Ayrılmaz İkili’nin 
saçaklarıyla uğraşıyorum. Çocuklara hayat bilgisi 
verme açısından doğru, yetişkinler içinse hayatı 
gözden geçirmek açısından bereketli, yani alınası 
bir kitap Ayrılmaz İkili.

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Baskı kalitesi

Ayrılmaz İkili
Smriti Halls

Resimleyen: Steve Small
Türkçeleşitren: Melike Hendek

Pearson Yayınları, 40 sayfa

“Çok ama çok sevgili dostum, uzuuun kuyruklu, 
hokka burunlu minik Sincabım, seni öyle 
çok seviyorum ki, nereye gidersen git, hep 
peşinden geleceğim. Ne yaparsan yap, sana 
eşlik edeceğim. Çünkü… Biz ayrılmaz bir ikiliyiz!”

Ayı Sincap'ı seviyor!
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Yazan: Melek Özlem Sezer
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Spota aldığımız alt başlığının da belirttiği üzere, 
bu kitap, aslında farklı hayvanların -ve insanların- 
dünyayı nasıl gördükleri üzerine bir bilimsel bir 
anlatı. Ancak yüzeyde, ters giden bir kraliyet parti-
sinin gerçeküstü hikâyesi dönüyor.
Kraliçe, toplumun en anlı şanlı soyluları olan bir 
grup kara ve deniz canlısı için bir balo düzenliyor. 
Ancak baloda şiddetli bir gürültünün peşi sıra bir 
şimşek çakıyor ve ardından da ortalık karanlığa 
bürünüyor. İşte tam bu sırada büyük bir suç işle-
niyor; kraliçenin gölgesi çalınıyor! Soruşturmanın 
başına Kraliyet Dedektifi yani görüşü inanılmaz 

derecede iyi olan, parlak renkli bir Mantis Karidesi 
geçiyor ve misafirlerle teker teker yüzleşiyor. Kö-
pekbalığından mızrakbaşlı yılana, yusufçuktan ke-
çiye şüpheliler sırayla masumiyetlerini savunurken 
hayvanların benzersiz görme biçimleri de hikâyenin 
gizemine yeni bir ışık tutuyor. 
Metnin ve çizimlerin, farklı hayvanların nasıl gör-
düğünü göstermek için bir araya geldiği bu eserde 
sanatçı, balo salonunu hayvanların bakış açılarını 
yansıtacak şekilde kitap boyunca çeşitli şekillerde 
resimleyerek her konuğun benzersiz görme biçimi 
için görsel açıklamalar sağlıyor. Çizimlerinde kullan-
dığı açık ve koyu alanlar, farklı perspektif ve renkler 
belirli görme türlerinin kapsamını ortaya koyuyor. 
Sayfalara gömülmüş metin kutuları sayesinde ise 
bahsi geçen hayvanların görme biçimlerinin nasıl 
olduğu hakkında bilimsel bilgimizi artırıyoruz. Ayrı-
ca kitabın arkasında insanlarda görme mekaniğinin 
anlatıldığı ve hayvanlar hakkında daha fazla bilgi 
alabildiğimiz birer bölümle birlikte, ufak bir bilimsel 
terimler sözlüğü de mevcut.
Kraliçenin Gölgesi, minik okuru hayvanlar aleminde-
ki görsel duyuların yapılarını, ışığın fiziğini ve insan 
gözünün anatomisini keşfetmeye davet eden ve  bi-
limle kurguyu ortak bir paydada, dünyayı algılayışı-
mızın çeşitliliğinde buluşturan bir kitap.

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Çizimlerin ifade gücü

Bilgilerin çağdaşlığı-bilimselliği

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Kraliçenin Gölgesi
Cybele Young

Türkçeleştiren: Itır Arda
Bilimsel Çeviri Danışmanı: Pınar Öz

Yayıma Hazırlayan: Fatoş Gökşen, Ilgım Veryeri Alaca
Koç Üniversitesi Yayınları, 40 sayfa

“Hayvanların Nasıl Gördüklerine Dair Bir Öykü”

Kayıp gölgenin 
esrarı

Yazan: 
Çağla Vera Kılıçarslan
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Kırlangıçlar
Sabahattin Ali
Resimleyen: Akşın Bike 
Danişmentgazioğlu
Editör: Demet Çaltepe
Yayıma Hazırlayan: Feridun Andaç
Eksik Parça Yayınları, 176 sayfa

Roman ve öykülerinin yanı sıra şiir, deneme, oyun ve mektup alanında çok değerli 
eserler veren Sabahattin Ali, siyasi fikirleri ve okura düzen sorgulatan edebiyat 
külliyatı ile çok bedel ödemek zorunda bırakıldı.

Klasikleşen kitaplar, zamana meydan okuyarak yazıldıkları dönem-
den çok sonraki kuşaklarla ve dünyanın farklı coğrafyalarından 
okurlarla buluşur. Ölümlü hayata karşı edinilen küçük bir zaferdir 
bu; sözün gücünü, meramın evrenselliğini kanıtlar. İz bırakan roman-
ları Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna ile 
çağdaş klasik edebiyatın mihenk taşı olan Sabahattin Ali, öyküleriyle 
de unutulmaz portreler çizmişti. Genç okurları Sabahattin Ali’nin 
dünyasıyla tanıştırmak isteyen Eksik Parça Yayınları da yazarın on 
üç öyküsünü Kırlangıçlar başlığıyla bir araya getirdi. 
Feridun Andaç tarafından yayına hazırlanan, Akşın Bike Danişment-
gazioğlu’nun resmettiği kitapta, yazarın sırasıyla 1935’ten 1947’e uza-
nan Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya ve Sırça Köşk kitaplarından 
çocuklar için derlenen öyküler yer alıyor. Yazarın daha önce de genç 
okurlar için Yapı Kredi Yayınlarından Doğan Kardeş serisi içerisinde 
Üç Öykü başlıklı bir kitabı çıkmıştı. Filiz Özdem’in yayına hazırladığı 
ve Sedat Girgin’in çizimlerini yaptığı bu kitap, Kırlangıçlar içerisin-
de de yer alan iki öykü “Arabalar Beş Kuruşa” ve “Ayran” ile “Sırça 
Köşk”ten oluşuyordu.
Kırlangıçlar, Kırklareli doğumlu Sabahattin Ali’nin öğretmenlik yap-
tığı Yozgat, Bursa, Aydın ve gezdiği Anadolu’nun farklı köşelerinden 
günlük hayat sahnelerini olanca berraklığı ve sahiciliği içerisinde 
resmediyor. Toplumsal gerçekçi üslubuyla yoksul, sıradan halkın çi-
leli hayatına, kaderci yaklaşımına, özlem ve beklentilerine odaklanan 
yazar, insan ve doğa tasvirlerindeki ayrıntılarıyla da okuru derinden 
etkiliyor.
Kırlangıçlar için kaleme aldığı Sunuş’ta yazar Feridun Andaç, Saba-
hattin Ali’nin öykücülüğündeki insan sıcaklığının, yaşama sevinci-
nin izlerinden bahsederek “Saflık, masumiyet… İnsanın insana, haya-

Sabahattin Ali’den  
ruh okuyan öyküler

Yazan: Karin Karakaşlı
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ta tutkuyla bağlılığı… Ve insanı insan yapan değerlerin 
gene yaşamda/insanda ve doğada olduğunu bize 
hissettiren anlatıcımız Sabahattin Ali, aynı zamanda 
bir yurt coğrafyasından renkleri taşır bize,” demiş. Ger-
çekten de günah keçisi ilan edilip “candarmalar”dan 
yok yere dayak yiyen İdris’inden boyacılık ve kasabaya 
gelen kumpanyalara perdecilik yapan Arap Hayri’ye, 
hastanenin bodrum katında yarenlik eden hasta mah-
puslar Süleyman Efendi ile Satılmış’tan sazını eline 
aldığında devleşen amele Ali’ye sayısız insan adeta 
kanlı canlı dikilir önümüze. Ali’nin ait olmadığı yerde 
hissettiği rahatsızlığın tasviri unutulacak gibi değildir: 
“Sazı yine silah gibi sağ ayağının yanında idi ve bu 
ayağı gayet küçük bir hareketle yerden kalkıyor ve tek-
rar parkelere dokunuyordu… Vücudunun her tarafına 
hâkim olan, yüzünün en ufak bir ürpermesiyle bile için-
dekileri dışarı vurmayan gözleri sonsuz bir derinlik ve 
sükûnet içinde yumuşak bir ışıkla parlayan bu adam, 
farkında olmadan kendini sağ ayağının bu minimin ve 
sinirli kımıldamasıyla boşaltıyordu. Ömrümde hiçbir 
insan yüzü, hiçbir ağlayış bana bu kadar acı, bu kadar 
manalı görünmemişti.” 
TÜRKÜLER VE HALK EFSANELERİ
Sabahattin Ali, öykülerini, kahramanlarının kökenine, 
hayat akışına uygun olarak türkü, koşma ve halk ef-
saneleri ile zenginleştirir. Böylelikle öykünün içinde 
adeta bir başka destansı katman açılır. Sivaslı Ali, An-

kara’da konservatuvar sınavına sokulduğu yerde “Ben 
o odada bir türlü sesimi bulamadım!” derken, Kon-
ya’da çalıştığı inşaat alanında, yan yatırılmış bir el ara-
basının üstünde yanık sesiyle vadiyi doldurur. Burada 
yazar, sık sık gösterdiği üzere sınıfsal farklılıklarının, 
köylü-şehirli algısının ve giderek Doğu-Batı önyargısı-
nın temellerine de iner. Hasan Boğuldu öyküsünde ise 
Yüksekobalı yörük kızı Hacer’in sesinden, obalı Emine 
ve ovalı Hasan’ın imkânsız aşkını dillendirir. 
Sabahattin Ali, edebiyatı ile hayatı birbirinden ayrı 
düşünülemeyecek ender yazarlardan biridir. Roman ve 
öykülerinin yanı sıra şiir, deneme, oyun ve mektup ala-
nında çok değerli eserler veren Sabahattin Ali, siyasi 
fikirleri ve okura düzen sorgulatan edebiyat külliyatı 
ile çok bedel ödemek zorunda bırakıldı. Birçok kez 
askere alındı, yazıları ve Aziz Nesin’le beraber çıkar-
dıkları Marko Paşa adındaki mizah dergisindeki siyasi 
hiciv nedeniyle tutuklandı, hapis yattı. Nihayetinde 
nakliyecilik yaptığı ve pasaport verilmediği için ülkeyi 
sınırdan geçerek terk etmeye hazırlandığı bir dönem-
de henüz 41 yaşındayken öldürüldü.

ÖĞRENİLEN SINIFSALLIK
Kitabın açılışını yapan ve ona adını da veren “Kırlan-
gıçlar”, fabl özelliği taşıyan yapısı ve kahramanı olan 
iki kırlangıcın dünyayı algılayışı üzerinden yazara 
kapitalizmin insanı mekanikleştiren, sömüren boyutu-
na ve bu yapı içerisinde samimi insan ilişkilerinin ve 
aşkın nasıl solduğuna tanıklık ettirir. 
 “Arabalar Beş Kuruşa” ve “Ayran”da okul sonrası el 
yapımı oyuncak arabalar satan küçük satıcıyla ve aç 
kardeşlerini doyurmak için koca ayran güğümüyle 
debelenen küçük Hasan’la tanışırız. Sabahattin Ali, 
sınıfsal farklılıkların çocuk dünyasına işlenişini, “Kö-
pek” öyküsünde ise mühendis-çoban karşılaşması 
üzerinden kimsenin kimseyle konuşacak bir şeyinin 
kalmadığı o yarılmanın oluşma ânını gösterir. 
Sabahattin Ali’den öğrenilecek en büyük derslerden 
biri hayatın her ânına ve karşına çıkan her insana bit-
mek bilmeyen bir merakla bakma ve insan ruhunu en 
derinden kavrama yeteneği. Yazar, her dem taze kalan 
sözüyle hiç şüphesiz daha nice kuşaklarla buluşmaya 
devam edecek. 
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Lokumlu Masa
Gürsen Özen
Editör: Müren Beykan
Günışığı Kitaplığı, 144 sayfa

Önce adı değiştirildi köylerin, mahalle edildi, sonra da köylülüğün kendisi. 
Kasabalarsa, hâlâ bildiğiniz gibi, şehirle köy arasında kalmış ebedi ergen:  

Tek caddeli, kirasız, geceleri içinden otobüsler geçen,  
ne biri ne öteki olan…

Okul piyesinde kendisine verilen küçük rolle yetinmeyip 
sahnede rol çalan Ayça; bir kadın ailesinin dik başlı erge-
ni Duru; hep çok meşgul ebeveynlerini anlama mesaisi 
yaparken, farkına vara vara büyüyen Demir; beklenme-
dik bir anda hayatına giren masalcı Mukadder Teyze’yle 
sardunya kırmızısı, dut kurusu ve iğde kadifesinin ses-
lerine kulak kabartmayı öğrenen Gülin;  kısacık boyuyla 
bir kavgalı bir barışık, geleceğin mühendis hanımı Şe-
rife; çocukluğuyla vedalaşan Mustafa; evdeki yalnızlık 
büyümesin diye erken büyümek zorunda kalan, Ba’nın 
kızı Nisan; gelinini kaybeden çocuk damattan Şık Makas 
Dikimevi’nin gamzeli, dağınık terzisine güle oynaya yol 
alan Tahir; “komşu terörü” yüzünden eve kapanmak zo-
runda kalıp kendi sahnelerini yaratan Özge, Ece, Ege ve 
Emre… 
Büyükşehirlerde henüz hayatlarının başındayken nostalji 
yaşamak zorunda kalan; yalnızlaşmış yaşıtlarının aksine 
ağır, uzun gün ve gecelerin hüküm sürdüğü küçük köy ve 
kasabalarda yaşayan; alışılmışın verdiği güvenle başka 
türlü bir şeyin peşine düşmenin heyecanı arasında yolu-
nu bir bulup bir kaybeden küçük oğlan ve kızların hikâ-
yeleri var masada, Gürsen Özen’in Lokumlu Masa’sında…
 “….Yazmalar, yemeniler, tülbentler çoktu evde. Desen de-
sen, renk renk oyalı yazmalar… Oyaların adları da birbirin-

Kasaba:
Hayalİn hayat HÂLİ

Yazan: Alev Karakartal
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den güzeldi: Elti eltiye küstü, Türkan Şorap kirpiği, 
deli dut, gelin tacı..” 
“…. Aklına sandıklı divanda çoktan unuttuğunu ku-
maşlar geldi…Dikiş makinesinin başına geçti, tıkı tıkı 
dikti… Sonra da ‘otur, lastiği sen geçir’, dedi kızına. 
Eline çengelliiğneye takılmış lastiği tutuşturdu.” 
Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan öykü kitabında, bü-
yük kentleri 30-35 yıl öncesinden takip eden evleri 
ve hayatları şimdinin tribünden izlerken, mahalle 
bakkallarında bisküvi arası lokum, iğde bulunan, 
esnafın dükkana gelen çocuklara akide şekeri ik-
ram ettiği, önden fermuarlı, saç örgülü mavi hırka 
giyen çocukların yaşadığı, komşuluk, akrabalık 
ilişkilerinin hâlâ, belki fazla sıkı yaşandığı, kişisel 
ama bir o kadar da ortak mazisini hatırlamayan 
“orta direk” Türkiyeli bir aile var mıdır acaba?
“Büyük salon tıklım tıklım doluydu. Teyzelerin elle-
rini öpe öpe dolaştık. Bunu iyi öğrenmiştik. Benim 
kedili tişörtüm, Yılmaz’ın papyonu övgü şampiyonuy-
du. Sonunda uslu uslu, annemizin yanına oturduk. 
Annem bizimle gurur duyuyordu, belli.” 
Yayınevi, kitabın yazarı Gürsen Özen’i, “Seke Seke 
Uçtu Öyküler adlı kitabıyla tanınan Özen, uzun yıl-
lar sürdürdüğü edebiyat öğretmenliğinden süzdüğü 
birikimini öykü öykü dokumaya devam ediyor. Çocuk 
dünyasının umutlarını, neşesini, kırgınlık ve hüzünle-
rini doğa ve insan sevgisiyle bir araya getiren dokuz 
öykü, yaşamın ince ayrıntılarıyla dolu” diye tanıtıyor. 
Tanıtımlar (çoğu kez) yanıltıcı olabilir ama Özen 
için bunu söylemek zor. Belli ki iyi bildiği Ege yö-
resinin köy ve kasabalarından topladığı ilhamın 
yanına, ihtimal kendi çocukluk anılarını da katarak 
kaleme aldığı öyküleriyle kurguya bir yaklaşıp bir 
uzaklaşarak, iki arada bir derede kalmış bir ülkenin 
çocukluk hâlini raptiyeliyor mantar panosuna.   
Bazen -hatta çoğu kez- boz ağırlıklı da olsa kendine 
has renklerle bezenmiş, cıvıltılar ve iç çekişlerle 
dolu dokuz öykünün başrollerinde çocuklar var do-
ğallıkla Lokumlu Masa’nın. Ancak, “anayurdundan” 
uzaklaşalı epey olmuş bir başkasının, bir yetişkinin 
gözünden -ve ağzından- anlatılan, belki o yüzden 
duygu ve düşüncelerinin ziyadesiyle farkında ve 
bunları bir yetişkin gibi ifade etme kapasitesine 
sahip, bilen, bilmese de arayan çocuklar bunlar… 
Mutlu aşklardan roman çıkmaz derler, çocuk gibi 
çocukların da hikâyesi olmuyor mudur?

Ama kadınlar, işte onlar -ne yazık ki- onlar gerçek! 
Sadece bir iki öyküde şöyle bir görünüp çıkan, 
birinde ise yokluğuyla var olan babaların aksine, 
hep oradalar: Kariyer sahibi olsalar bile mutfaktan 
çık(a)mayan, evin ve çocukların sorumluluğu ve 
yükünü omuzlayan, yetmezse hafta sonları gittik-
leri kurslarda öğrendikleri el işleriyle evlerini “süs-
leyen”, çok yorgun, bazen öfkeli ama hep cefakâr, 
hep fedakâr, çocuklarından çok daha fazla sıkışmış 
annelerin hikâyeleri tıpkı Ayça gibi çocukların öy-
küsünden rol çalıp dururken, küçük okurlar bunu 
fark edebilecekler mi? Tanıdık geldiği için daha 
“konforlu” bir okuma mı sunacak Lokumlu Masa 
onlara? “Seslere, renklere, duruşlara anlam katarak 
sessizleri ve sessizlikleri okumak” misal, alt metinle-
ri çağıracak mı onlar için?
Önce adı değiştirildi köylerin, mahalle edildi, sonra 
da köylülüğün kendisi. Kasabalarsa, hâlâ bildiğiniz 
gibi, şehirle köy arasında kalmış ebedi ergen: Tek 
caddeli, kirasız, geceleri içinden otobüsler geçen, 
ne biri ne öteki olan… Kalbi büyük, ruhu zengin ço-
cukların, öykülerdeki kadar farkında olmasalar da 
uzak ufuklara doğru diktikleri gözlerindeki umut 
değişmedi ama. Anlaşılan yazarımızın gözünde bir 
de kimlikleri, meslekleri, yaşadıkları yer ne olursa 
olsun kadınların gittikleri yol hâlâ çakıllı; bir arpa 
boyu…
Belki bir gün Özen’in kaleminden “Yolda Tek Ba-
şına’nın Mustafa”sı için öngördüğü yola annelerini 
de yoldaş kıldığı hikâyeler okuruz. Öykülerdeki kız 
çocuklarının değiştireceği bir dünyaya iman taze-
lemek, “okusa da değişmeyecek kader”in tekerine 
çomak sokabilmek zira, ancak böyle mümkün:  
“Güneş son ışıklarıyla güne veda ederken, pencere-
nin kıyısından görünen denizi ve son pırıltıları izledi. 
Şimdi yeni ufuklara yelken açma zamanı gelmişti. 
Elindeki gemi maketlerine bir daha baktı. Bu gemiye 
sadece yelken değil, kanat da gerekliydi, kendisini 
güzel geleceklere uçurabilmesi için…”
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“Dünya önyargılarla dolu. Yaşam katılaşmış ve kurumsallaşmış yargılarla, 
fikirlerle raydan çıkarılmış vaziyette. İşte bu yüzden tiyatro yapıyoruz…”

Kısa (özgün ismiyle Short), Holly Goldberg Sloan’ın 
dilimize çevrilen en son romanı. New York Times 
çoksatanlar listesine giren, çeşitli dillere çevrilen ve 
Türkiye’de de beğeni toplayan Mucizeleri Saymak kita-
bının yazarı Sloan, aldığı edebiyat ödüllerinin yanı sıra 
Disney için de pek çok senaryoya imza atmış. Yazar bu 
kez kısa boylu olduğu için üzülen fakat “uzun boylu” 
hayallerin peşinde koşmaktan bir an bile geri durma-
yan bir kız çocuğunun, Julia’nın hikâyesiyle okurunun 
karşısında. Anıl Ceren Altunkanat çevirisiyle yayımla-
nan eser, Domingo Yayınları etiketini taşıyor.
Anlatıcı-kahramanımız Julia, orta sınıf ve oldukça sıra-
dan bir Amerikan ailesine mensup. Kemikleri, kronolo-
jik yaşından biraz daha yavaş gelişiyor. Bir tür büyüme 
geriliği… Bu duruma biraz üzülüyor Julia. Bedeniyle 
ilgili bu soruna bir de yakın zamanda çok sevdiği kö-
peğini kaybetmiş olmasının hüznü de eklenince, pek 
de parlak olmayan bir yaz tatili bekliyor onu. Neyse ki 
-biraz da annesinin ısrarı nedeniyle- küçük kardeşiyle 
birlikte bir tiyatro oyununun seçmelerine katılıyor. Hiç 
beklemediği bir şekilde seçiliyor da oyuna. İyi yanı, 
vakit geçirecek bir uğraşı olması. Kötü tarafıysa, pro-
valar haftalar sürecek ve gösteriler neredeyse tüm yaz 
tatilini kapsayacak… Julia’nın bir parçası olacağı oyun, 

Şu büyümek dedikleri...
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bir klasik. Bundan yüz yirmi yıl önce yazılan ve 
etkisi günümüze dek sürmüş olan meşhur hikâye, 
Oz Büyücüsü. 
İngilizce adıyla The Wonderful Wizard of Oz, L. 
Frank Baum tarafından yazılıp W. W. Denslow ta-
rafından resimlendirilen bir çocuk romanı aslında. 
Feminist teoriye göndermeler yaptığı düşünülen, 
pek çok siyasi hiciv barındırdığı iddia edilen ve 
başta dinlere/mitlere yönelik alegoriler de dâhil ol-
mak üzere pek çok okumaya açık, artık evrensel bir 
nitelik kazanmış, klasikleşmiş bir roman. Bilindiği 
üzere, Oz Büyücüsü yıllar içerisinde defalarca tiyat-
roya, radyoya ve televizyona aktarılmış. Müzikallere 
konu olmuş. Filmini ise bugünün yetişkinleri için bir 
çocukluk hatırası sayabiliriz. Kötü cadı, süslü aslan, 
Dorothy ve Glinda da dâhil olmak üzere hemen her 
karakteri yıllar içerisinde ikonik birer kimlik kazan-
mış durumda. Oz Büyücüsü kimileri için renkli bir 
masal, kimileri içinse ürpertici bir hikâye…
Neticede kasabada, oyunun bir parçası olan “Munch-
kin”leri canlandırmaya yetecek kadar “küçük yetiş-
kin” bulunmadığından, yönetmen bu açığı çocuklar-
la kapatmaya karar veriyor. Bunun bir sonucu olarak, 
kahramanımız Julia da üniversite tiyatrosunun sergi-
lediği bu oyunda kendine kolayca yer bulabiliyor. 
Başta gönülsüzce katıldığı çalışmalar, zamanla ke-
yifli bir hâl alıyor. Provalara gide gele yeni insanlarla 
tanışıyor Julia. Onların hikâyelerini dinliyor, içlerin-
den bazılarıyla derin dostluklar kuruyor. Katıldığı 
tiyatro topluluğu sayesinde kabuğunu kırmaya başlı-
yor. İnsanlarla daha rahat iletişim kuruyor. Komşula-
rı Bayan Chang da bunlardan biri. Chang, yetmiş altı 
yaşında bir kadın. Yaşam dolu, son derece ilginç biri. 
Uzun yıllar terzilikle uğraşmış. Bir ara balerinmiş. 
Londra’da kareografmış. New York’ta giysi tasarım-
cısı ve en sonunda Los Angeles’ta görsel efekt işleri 
yapmış. Oz Büyücüsü’nde oynayacağını öğrenince de 
Julia’ya bir sürpriz yapıyor ve gösteride giymesi için 
ona bir çift pabuç dikiyor. Julia’dan isteği ise gös-
teride maymunlardan birini canlandırmak, böylece 
gösterinin bir parçası olmak. Julia şaşkın, bu teklifi 
yönetmenle konuşacağını söylüyor. Ama, insanın 
ayaklarının yerden kesilip havada uçması için bir yaş 
sınırı olması gerekmez mi? Peki ya böyle düşünmek 
ayrımcılığa girmez mi?
“İnsanlar bana bakıyor, bir kadından veya beyaz ol-

mayan birinden önce kısa biri-
ni görüyorlar…” Kendi yaşadıkla-
rından da yola çıkarak, önyargıların 
berbat bir şey olduğunu düşünüyor 
Julia. Bayan Chang’e seçmeye katıl-
ma şansı verilmesi gerektiğine ina-
nıyor. Öte yandan, maymun kostümü 
giymiş Chang’in ihtiyar bedenini 
halatlara bağlı hâlde havada süzülür-
ken hayal etmek tuhaf geliyor ona. Bu 
gelgitler aklını oyalasa da yetmiş altı 
yaşında bir kadınını uçan maymun ro-
lüne talip olduğunu, yönetmeni Shawn 
Barr’a ve oyuncu kadrosuna açıklamak 
zorunda.
Malum, dünya ön yargılarla dolu. Ha-
yatın her safhası, katılaşmış ve kurum-
sallaşmış yargılar ve fikirlerle raydan 
çıkmış vaziyette. İşte bu yüzden tiyatro 
yapıyoruz, diyor Shawn Barr, derdimiz bu, 
insanlardan kendilerine ve diğerlerine baş-
ka bir açıdan bakmalarını istiyoruz. Shawn 
Barr’a göre şairler, ressamlar ve oyuncular 
bizden ne gördüğümüzü ne hissettiğimizi ve 
ne duyduğumuzu incelememizi istiyorlar. Ay-
rımcılığı ve önyargıları anlıyorlar. Hatta belki 
de sanat yapmalarındaki itici güç de budur…
Kitap biterken, okur, sanatın yalnızca el işi kâğıdı 
alıp dört şekil ve üç renk kullanarak resim yapmak-
tan ibaret olmadığını fark ediyor. Sanat insanların 
dünyayı ve yaşamlarını farklı bir şekilde görmelerini 
sağlamaya çalışmaksa, Julia ve ekibinin sergiledik-
leri oyun da bu kaideyi harfiyen yerine getirmeli. 
O yaz, hem biyolojik hem de kronolojik yaşından 
hızlı büyüyor Julia. Boyu değilse de içi büyüyor, 
kocaman oluyor. Belki de yetişkinlerin “büyümek” 
dedikleri şey gerçekte budur, kim bilir?
İyi okumalar.

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Kahramanların işlenişi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Şu büyümek dedikleri...
Şubat 2021 | 35 



“Farklı”, içinde ne çok varyasyon ne çok tarif sak-
layan bir ifade, hiç düşündünüz mü? Büyük kala-
balığın içinde ayrıksı duran şeyleri “öteki” diye 
tanımlarken, bazı “normal”lerin bir araya gelerek 
de bir “fark” yarattığına dikkat etmiş miydiniz? 
Dünyada kafa tutulacak o kadar çok norm var ki, 
aslında herhangi bir yerin ötekisi olmak işten bile 
değil. 
Çayırın En Tuhaf Yuvası, tıpkı böyle bir buluşma-
nın hikâyesi. Ahmet Büke’nin kaleme aldığı, Vag-
har Aghei’nin çizimleriyle tamamlanan eser, Can 
Çocuk Yayınlarından çıktı. Bu, bir minik serçe, 

bir kırlangıç 
ve bir guguk 
kuşunun 
beklenmedik 
buluşmasına 
dair bir anlatı. 
Üçü de tek 
başına gayet 
“normal” birer 
kuş iken, bir 
araya geldik-
lerinde nasıl 
“çayırdaki en 
tuhaf yuva”yı 
inşa ettiklerine 
dair…
Minik serçe, 
çayırdaki bir 
ağacın dalına 
harıl harıl bir 

yuva inşa etmeye giriştiğinde, dala tüneyen kırlan-
gıç ile karşılaşıyor. Kırlangıç, bir şekilde kendine 
bir yuva inşa edemeyecek durumda. Misafirperver 
serçe, kırlangıcı evinde ağırlıyor ancak bu misafirlik 
umulandan uzun sürüyor. Derken, ikiliye beklenme-
dik biçimde, yavru bir guguk kuşu dâhil oluyor. Ça-
yırdaki tüm yuvalar aynı türden çift olmuş kuşlarla 
ve onların yine aynı türden yavrularıyla şenlenirken 
bizim serçe, kırlangıç ve guguk kuşu üçlüsü pek 
tuhaf görünüyor. Ancak kimin umurunda? Onlar 
birbirlerine iyi geliyor, bir arada durduklarında üs-
tünde oturdukları çalı birikintisinin gerçek bir yuva 
olduğunu hissediyorlar. 
Çayırın En Tuhaf Yuvası, bir solukta okunabilen, 
minicik bir kitap. Ahmet Büke’nin telaşsız üslubu, 
bu öykünün sıcaklığında tamamlayıcı bir ögeye 
dönüşüyor. Kitap, sadece farklı olanın güzelliğine 
ve sakladığı zenginliğe sığınmakla kalmıyor; ilk 
bakışta alışılmadık ve tuhaf görünenin aslında 
“normal”den daha “normal”, iyi ve güzel olabilece-
ğine dair de bir bakış açısı sunuyor. Zaten kitap, bu 
iki ifade arasındaki büyük çatışmaya odaklanmak 
yerine “tuhaf” görünenin doğallığına ve güzelliğine 
odaklanmayı tercih ediyor. Bu bakışıyla da okuruna 
alışıldık olanın konforuna sığınmak yerine, tuhaf 
görünendeki güzelliği anlamaya dair çaba göster-
meye sevk ediyor. 
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Şapkada Eriyen Bay Karp ile kalbimi çalan Cary 
Fagan’dan, zamanda ve mekânda uzun bir yolcu-
luğa çıkan bir nesnenin hikâyesi Küçük Mavi San-
dalye. Madeline Kloepper resimlemiş ve ortaya 
tıpkı kitaptaki döngü gibi ileri-geri, tekrar tekrar 
okumaktan kendimi alamadığım bir kitap çıkmış. 
Ne gibi işlerimizi görür bir sandalye? Bir çocu-
ğun “kendine ait bir” sandalyesi olabilir. Üstüne 
örtü atıp kurduğu çadır, gündelik rutinlerinin bir 
parçası. Büyüdüğünü fark etmesini sağlayan bir 
oyuncak… Yorulanı dinlendiren, bir çiçeği gökyü-
züne yakınlaştıran bir destek, kuşların konduğu 
bir sofra, ihtiyaç duyulan her yerdeki boşluğu 

dolduran bir nesne. Üzerinde her kim ya da her ne 
oturuyorsa, yaşamlarında bıraktığı izin karşılığında 
sıcaklıklarını saklayan bir sandalye. 
Bu sandalye yeni değil. Eskimiyor mu? Eskiyor 
ama hiç bitmiyor. Değerleniyor. Bo’nun sandalyesi, 
Bo’nun ellerinde yenileniyor ve onun kızının eksikli-
ğini daha önce fark etmediği şeye dönüşüyor. Çünkü 
eşyalara her zaman bir şans daha ve bir şans daha 
vermek gerekir. Bu küçük mavi sandalyeye otur-
duğumda, işte ben en çok bunun üzerinde durmak 
istiyorum. 
Hayal gücü ve yaratıcılığın, çevre bilinciyle el ele 
olduğuna inananlardanım. Nasıl ki üretebilme gü-
düsü, bizi tüketmeye yanaşmayan insanlara dönüş-
türüyorsa, “şey”lere kıymet biçen ya da kaderine/
çöpe terk eden yine bizleriz. Çocuklarsa hiçbir şey-
den kolay kolay vazgeçmiyor. Veda etmeyi, gidenin 
bir daha geri gelemeyebileceğini öğrenmek iste-
miyorlar. Bu da onları en güncel hâliyle “ileri dönü-
şüm” dediğimiz kavrama, yeniden değerlendirme 
ve tekrar kullanım anlayışına götürüyor bence. Ço-
cukken hiç herhangi bir nesneyi, tek bir amaç için 
kullandığınızı hatırlıyor musunuz? Siz hiç çöp diye 
gördüğümüz bir kutudan kendine onu “oyalayacak 
bir oyuncak” yapmayan bir çocuk gördünüz mü? 
Nesnelere verdiğimiz değer, ihtiyaçlarımıza seslen-
dikleri yerden geliyor. O zaman nesnelerin kullanım 
ömrü, tıpkı bu kitaptaki sandalyenin dört ayağının 
üzerinde, kendinden emin bir şekilde taşıdığı değer 
gibi asla bitmiyor.

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
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Küçük Mavi Sandalye
Cary Fagan

Resimleyen: Madeline Kloepper
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu

Editör: Hilâl Aydın
Uçanbalık Yayınları, 40 Sayfa

Bu satırları size, üzerinde oturmakta olduğum küçük mavi bir sandalyeden yazıyorum. 
Dünyayı dolandı, okyanusları aştı elden ele; şimdi benim.

Hiç bitmeyen sandalye
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Gizemli Tarih Oyunu 1.0 Karain’de Taş Çağı
Demet Ekmekçioğlu
Resimleyen:  Deniz Avcıer
Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları, 104 sayfa

Gizemli Tarih Oyunu 2.0 Göbeklitepe’nin 
Kayıp Heykeli
Demet Ekmekçioğlu
Resimleyen:  Deniz Avcıer
Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları, 120 sayfa

Gizemli Tarih Oyunu serisinin başkarakteri Ufuk çok meraklı, zeki ve yaratıcı bir 
çocuk. Henüz dokuz yaşında ama şimdiden bir bilgisayar oyunu tasarlamayı başardı. 
Işınlanarak oyunun içerisine girmek ve ilk insanlarla ateş yakmayı öğrenmek gibi 
şeylerse diğer becerileri arasında geliyor.

Bilgisayar oyunlarına meraklı olmak, zamanımızın ço-
cuklarını düşününce çok da dikkat çekici bir özellik 
olmasa gerek. Oyun oynamayı hangi çocuk sevmez ki? 
Ama Ufuk’u özel kılan bir şeyler, hatta çok şeyler var. O 
tabletine olduğu kadar kitaplara da düşkün. Ayrıca gün-
lük de tutuyor, hem de resim günlüğü. Gün içerisinde 
ilgisini çeken, aklında yer eden olayları defterine çiziyor. 
Anne babası arkeolog olan Ufuk, tarihe ve arkeolojiye de 
oldukça meraklı. İlgi alanlarını bir araya getirip yaratıcı 

şeylerle kendine ait kılmaya ise 
bayılıyor. Evet, karşımızda çok 
yaratıcı ve özgün bir karakter var.
Gizemli Tarih Oyunu, şimdilik iki 
kitaplık bir seri. İlk kitap Gizemli 
Tarih Oyunu 1.0 Karain’de Taş 
Çağı adını taşıyor. İsminden de 
anlaşılacağı üzere Karain Mağara-
sını merkeze alan hikâye, ailesiyle 
birlikte kazı ekibini ziyarete gelen 
Ufuk’un maceralarıyla zenginle-
şiyor. Ufuk, Karain Mağarası’nda 
keşfe çıktığı sırada nesli milyon-
larca yıl önce tükenmiş olması 
gereken dinozorların küçük bir 
üyesiyle karşılaşıyor. Mikroraptor 
adındaki bu minik dinozorla arka-

Tabletle insanlık tarihinin 
derinliklerine yolculuk

Yazan: Emel Altay
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daş olan Ufuk, hem bu acayip dostluktan hem de kazı 
çalışmalarından öğrendikleriyle bir bilgisayar oyunu 
tasarlıyor. “Gizemli Tarih” adını koyduğu oyun, in-
sanlığın çağlar boyunca geçtiği aşamaların bir özeti 
aslında. Taş devri, neolitik çağ gibi çağların her biri 
oyunda bir etaba denk geliyor. Kitapta Ufuk’un sor-
duğu sorulara kazı ekibinin ve Mikroraptor’un verdi-
ği yanıtlarla okurlara bilgi aktarımı yoluna gidilmiş. 
Böylelikle, merakla hikâyeyi takip ederken arkeoloji, 
tarihi dönemler gibi başlıklarda birçok şey öğrenme 
imkânı bulunuyor. 
GÖBEKLİTEPE’DE KAYBOLAN HEYKELİN  
SIRRI NE?
Serinin ikinci kitabı Gizemli Tarih Oyunu 2.0 Göbek-
litepe’nin Kayıp Heykeli, insanlık tarihinin yeniden 
yazılmasına neden olacak kadar büyük bir keşif olan 
Göbeklitepe’de geçiyor. Sonsuz merakı ve yaratıcılı-
ğıyla Ufuk, bir yaş büyümüş hâliyle karşımızda. Bu 
kez yalnız da değil, yanında annesinin yakın arkada-
şının kızı da var. Ufuk ve Gökçe, aileleriyle birlikte 
Göbeklitepe’deki kazı ekibini ziyarete geliyorlar ve 
daha alana geldikleri ilk gün, ortalık büyük bir hır-
sızlık vakasıyla sarsılıyor. Kazıda bulunan bir heykel, 
sırra kadem basıyor. Tabii Ufuk ve Gökçe için bu 
zengin bir maceraya açılan kapı anlamına geliyor. 
İkiliye kısa zaman sonra gizemli bir kız çocuğu da 
katılıyor. O köyde yaşayan ve adının Yıldız olduğunu 
söyleyen kız, gizemli olduğu kadar neredeyse minik 
dinozor Mikroraptor kadar sıra dışı. Babaannesinin 
adını Sirius koymak istediğinden bahsediyor mese-
la. En yakın arkadaşı, Kösürge adında bir köstebek. 
Yıldız’ı garip kılan daha pek çok şey var ama bunlar, 
kitapla birlikte çıkılan yolculukta keşfedilirse tadı 
çıkarılacak türde bilgiler. Bunun için de sıra dışı ol-
duğu kadar geveze de olan Yıldız’ı sabırla dinlemek 
gerekiyor.  
TABLETLE ÇIKILAN ZAMAN YOLCULUĞU 
İki kitapta da süregelen temalar mevcut. Örneğin 
Ufuk’un yanından ayırmadığı tableti hem Karain ma-
ğarasında hem de Göbeklitepe’deki eserlerle ışınlar 
yoluyla manyetik bağ kurabiliyor. Dahası Ufuk, bu 
manyetik alana dâhil olarak tabletinin, daha doğrusu 
kendi tasarladığı tarih oyununun içine girebiliyor, 
mağara insanlarıyla ateş yakmayı ya da basit el 
aletleri yapmayı deneyebiliyor. Tarihle ilgili önemli 
bilgilerin hikâyelerin kurgusuna eğlenceli biçimde 

eklenmesi de iki kitabın ortak metotlarından. Gö-
beklitepe’nin insanlık tarihinin seyrini değiştirmesi, 
Ufuk’un tasarladığı bilgisayar oyunun tüm kronolo-
jisinin değişmesine yol açabileceğiyle birlikte verili-
yor örneğin. 
KİTAPLARIN SONUNDA BİRER SÖZLÜK VE 
MAKALE YER ALIYOR
Her iki kitabın da sonuna kısa bir sözlük konulmuş. 
Sözlükte metinde geçen teknik terimlerin basit 
açıklamaları yer alıyor. Buna ek olarak; iki kitapta da 
arkeoloji alanında çalışan akademisyenlerin Karain 
ve Göbeklitepe üzerine yazdıkları aydınlatıcı bilgiler 
içeren birer yazıyla son buluyor. 
YAZAR GERÇEK KAZI DENEYİMLERİNİ 
HİKÂYELERİNE AKTARIYOR
Serinin yazarı Demet Ekmekçioğlu aslında bir ar-
keolog. Üstelik Karain Mağarası kazılarında bizzat 
çalışmış biri. Kazı sahasında bizzat bulunmuş olma-
nın avantajını kullanan yazar, bildiklerini teknik ve 
profesyonel dilden arındırarak çocukların da anlaya-
cağı bir seviyeye indirmeyi başarmış. Yine de bilgi 
verirken bonkör davrandığını, okurlarının hem mera-
kını hem de öğrenme isteklerini bol bol beslediğini 
söylemek mümkün. Satır aralarında kazı yapmanın 
zorlukları, bu alanda zaman zaman yaşanan güvenlik 
sorunları, arkeologların yaşadığı kimi sıkıntılara da 
işin bir profesyoneli olarak değinmeden geçemiyor. 
Kitaba renk katan çizimler, Deniz Avcıer imzası 
taşıyor. Her biri çocuk kitapları için hacimli sayılabi-
lecek sayfalara sahip kitaplar, Avcıer’in resimleriyle 
daha kolay okunur ve albenili bir hâle kavuşmuş. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü

Redaksiyonun titizliği



Çocukluk ya da sonrası anılarımız, kendimizi 
başkalarıyla kıyasladığımız, onlar gibi görünme-
ye çalıştığımız ve var olanı reddettiğimiz zaman-
larla dolu. Maya da o anlardan birinde, büyük bir 
dert buluyor kendine. Saçlarının bir kuş yuvasına 
benzediğini düşünüyor, kafasından yukarıyı kar-
maşık buluyor ve tam anlamıyla her bir telinden 
nefret ediyor. Nefret belki çok güçlü bir söylem 

gibi geliyor 
kulağa ama diğer 
kızların saçlarını 
gördükçe içinde 
büyüyen o 
harekete geçme 
isteği kadar 
değil. Babasının 
söylediği gibi, 
ebeveynlerinin 
yanına gidip 
sızlanmak 
yerine kendi 
çözümünün 
peşine düşüyor. 
Malzemelerini 
bir araya geti-
riyor ve makas 
gibi tehlikeli 
nesnelerden za-
rar görmemek 
için önlemini 

alıyor. Tartışılır bir önlem tabii. Sonunda çimenlere 
saçılan sonbahar yaprakları gibi görünene kadar 
saçını kesmeye devam ediyor. Bunu toplumda, arka-
daş ortamında kabul edilmek ve sevdiği oyuncakla 
oynayabilmek için yapıyor. Saçlarını kestikten 
sonra ilk işi arkadaşlarının yanına fırlamak oluyor. 
“Saçlarını kesmesi her şeyi düzeltti mi?” sorusu 
sayfalarda cevabını ararken, işlerin giderek karış-
tığını fark ediyoruz. Annesi bir daha saçını kesme-
sini yasakladığında devreye “boyamak” giriyor. Bu 
noktadan sonra çözüme kavuşturmak istediği bir 
sorununu, başka bir canlı üzerinde deneme yapma-
ya çalışma isteğine ve ona zarar verebilme ihtima-
line dönüşmesinin, beni hikâyeden uzaklaştırdığını 
söyleyebilirim. Klozet içinde bir köpeğin boğulma 
tehlikesiyle karşı karşıya gelmesi ve Maya’nın onun 
tüylerini boyamaya çalışması metinde bir çatlak 
oluşturuyor. Ozan’a şartlı arkadaşlık teklifiyle git-
mesi, onu kullanmaya çalışması ve bunu “gönüllü 
arkadaş” olarak algılaması pek masum gelmiyor. 
İşin içine zorbalık sızıyor. Maya kendi için çözüm 
aramaya devam ederken etrafına verdiği zararın 
farkına varamıyor gibi görünüyor. Ama Ozan’dan 
özür dilerken göstermelik bir pişmanlık sergilemek-
ten de geri durmuyor. 
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Saçımla Derdim Var
Eoin Colfer

Resimleyen: Richard Watson
Türkçeleştiren: İpek Güneş Çıgay

Editör: Irmak Ertaş
Tudem Yayınları, 72 sayfa

Eoin Colfer imzalı Saçımla Derdim Var, Tudem Yayınlarının 
okuma güçlüğü çeken çocuklar için projelendirdiği “Sen 
de Oku” serisindeki kitaplardan biri. İpek Güneş Çıgay’ın 
Türkçeye çevirdiği kitabın resimleri Richard Watson’a ait.

Bitmek bilmeyen dertler
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“Hani bazı yolculukları, varacağımız yer için değil 
de yolculuğun kendisi için severiz, bu öykü de öyle 
işte,” diye yazıyor Kolka Pankin Brezilya’ya Nasıl 
Uçtu adlı kitabın arka kapağında. Kitabın alt baş-
lığıysa “Kolka Pankin’in Brezilya’ya nasıl uçtuğu-
na, Petka Yerşov’un ise hiçbir şeye inanmadığına 
dair…”
Bir yolculuğa cıkmak icin bazen gereken tek şey 
yola cıkmaktır. Karar vermek yeterlidir. Yanınızda 
birinin olup olmadığı, oraya nasıl gidileceği ve 
orada ne bulacağınız önemli değildir. Yola cıkar-
sınız, gerisi gelir. Kolka Pankin de böyle yapar ve 

Brezilya’ya gitmeye ka-
rar verir. Arkadaşı Petka 
Yerşov’un ise bu konuda 
çekinceleri vardır. Nere-
dedir bu Brezilya? Nasıl 
gidecektir oraya Kolka? 
Oraya gideceği uçağı 
nerede bulacaktır? Kim 
götürecektir onu oraya? 
Petka’nın soruları bit-
mek bilmez. Kolka’nınsa 
yanıtları. Sürekli zıtlaş-
salar da uçak pistini de 
uçağı da onları götüre-
cek pilotu da bulurlar. 
Evet, Petka Yerşov da 
kendini Kolka Pankin’le 
Brezilya’ya uçarken bu-
lur. Peki aradıkları Bre-
zilya’yı bulabilirler mi? 
Öykünün sürprizli sonu 
okurlara kalsın. 

Tamamı Kolka Pankin ile Petka Yerşov’un diyalogları 
üzerine kurulu olan kitap, âdeta ritmi hiç düşmeyen 
bir tiyatro oyunu gibi. Kolka ve Petka sahnede replik-
lerini duraksamadan söylerken biz okurlara da -ya da 
izleyicilere mi demeliyim?- bu performansı kahkaha-
larla izlemek düşüyor.  
Esas adı Daniil Ivanoviç Yuvaçev olan Daniil Har-
ms (Kharms), takma ismini seçerken İngilizce’deki 
“harm” (zarar, felâket) ve “charm” (cazibe, büyü) söz-
cüklerini birleştirmiş.  Devamsızlığı nedeniyle atıldı-
ğı üniversitenin ardından kendini tamamen yazmaya 
veren Harms, yenilikçi ve absürt Sovyet edebiyatının 
önde gelen isimlerinden biri olmuş. Hem yetişkinler 
hem çocuklar için yazan sanatçı, yaşadığı dönemin 
politik ortamına ters düşen tavrı nedeniyle birkaç 
defa tutuklanmış.
Daniil Harms’ın 1928 yılında yayımlanan Kolka Pan-
kin öyküsünü bizim cephemizde ilginç kılan yanıysa, 
yazılışından neredeyse yüzyıl sonra çağdaş bir çize-
rimiz tarafından resimlenmiş olması. Fatih Öztürk’ün 
neon renklerin ön plana çıktığı, hayli hareketli de-
senleri öykünün dinamizmini tam olarak yansıtıyor.  
Bu noktada aradaki yüzyıllık farka rağmen Daniil 
Harms’ın ne kadar “zamansız” bir öykü yarattığını da 
söylemek gerek.
Yazarın aynı yayınevinden Bir Zamanlar Bir Masal 
Varmış adlı bir kitabının daha yayımlandığını ve 
onu da en az bu kitap kadar keyifli okunduğunu not 
düşelim. 
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Kolka Pankin Brezilya’ya  
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Daniil Harms
Resimleyen: Fatih Öztürk

Türkçeleştiren:  
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Yayıma Hazırlayan: Senta Urgan
Nesin Yayınevi, 32 sayfa

Tamamı Kolka Pankin ile Petka Yerşov’un diyalogları üzerine kurulu olan kitap, âdeta 
ritmi hiç düşmeyen bir tiyatro oyunu gibi.

Brezilya nerede?
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Türkçede iki ayrı ismin yan yana gelip anlamı farklı 
yeni bir sözcük oluşturduğu (başkent, dilbilim, de-
mirbaş, balıkadam gibi) birleşik isimler kuralından 
yola çıkarak, Picture Book’un Türkçe karşılığının 
“resimkitap” olarak kullanılmasının daha uygun ola-
cağını düşünüyorum. Birleşik isimlerde olduğu gibi 
burada da iki ayrı isim, “resim” ve “kitap” bir araya 
getirilerek yeni bir isim olan “resimkitap” oluşturul-
muştur. Resimkitap sözcüğünün kabul görmesi ve 
yaygınlaşması umuduyla bu yazıda “Picture Book”un 
karşılığı olarak “resimkitap” kullanılmıştır.
RESİMKİTAPLAR, RESİMLİ KİTAPLAR
“Resimkitap” ile “Resimli Kitap” arasındaki temel 
farkları ortaya koymak resimkitabın ne olduğunu 
anlamamızı kolaylaştıracaktır. 
Resimkitap, her sayfası resimli olan, resimlerin 
hikâyenin anlatımında belirleyici olduğu, kullanılan 
sözcük sayısının oldukça sınırlı (en fazla bin sözcük 
civarı) hatta bazen hiçbir sözcüğün yer almadığı 
(sessiz kitaplar), kitaptaki bir resmin eksikliğinin 
hikâyenin akışını bozduğu, resimler olmadan hikâye-
nin anlaşılamadığı, resim ve sözcüklerin el ele vere-
rek hikâyeyi güçlendirdiği kitaplardır. Sayfa sayısı da 
48 veya daha az olur. 
Resimkitapların en bilinen örnekleri Eric Carle’ın 
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i Türkiye’de resimkitapların 
ortaya çıkışı

Yazan: Doğan Gündüz

Bundan tam altmış yıl önce basılan ilk resimkitapların yazarı Fahrünnisa Elmalı 
eğitimci, yazar ve şairdir. Bugüne ulaşan kitaplarından çocuklar için okul piyesleri, 

hikâyeler, masallar, romanlar, şiirler yazdığını biliyoruz.

Çocuk kitaplarının büyük çoğunluğunda çocuk-
ların dikkatini çekmek, hayal gücünü tetiklemek, 
hikâyeyi güçlendirmek amacıyla metnin içinde 
yer yer resimlere yer verildiğini; bazen de resim-
lerin hikâyenin ana unsuru olduğunu biliyoruz. 
Türkçede çocuk kitapları ister birkaç sayfası 
resimli olsun isterse tüm sayfaları resimden oluş-
sun genel olarak “Resimli Çocuk Kitapları” ya da 
“Resimli Kitaplar” olarak adlandırılmaktadır. Oysa 
İngilizcede resimli kitaplar türlerine göre iki farklı 
şekilde adlandırılırlar: 
1) Picture Book / Picturebook (ki bundan sonra 
yazımızda “Resimkitap” olarak söz edilecektir) 
2) Illustrated book (ki bundan sonra yazımızda 
“Resimli Kitap” olarak söz edilecektir)
NİYE RESİMKİTAP? 
Yazar, çevirmen Fatih Erdoğan, 1989 yılında ya-
yımlanan “Maria’nın Derdi…” başlıklı yazısında1 
“Picture Book” sözcüğüne Türkçe karşılık olarak 
“resim-kitap”ı önerir. Her ne kadar bu öneri ara-
dan geçen otuz yıla rağmen dilimize yerleşmemiş 
olsa da o günden bugüne farklı bir öneri de pek 
ortaya atılmamıştır. 
1 https://www.fatiherdogan.com/marianin-derdi/  Erişim Tarihi 

15 Ocak 2021. Fatih Erdoğan, “Maria’nın Derdi,” Cumhuriyet 
Çerçeve Dergisi, Sayı 41,1989, 16-17
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Aç Tırtıl’ı, Maurice Sendak’ın Canavarlar Ülkesinin 
Kralı kitaplarıdır. 
Resimkitaplar, Türkiye’deki yayınevlerinin katalog-
larında daha çok okuyucunun yaşına ya da okuma 
seviyesine göre birlikte okuyalım kitapları, ilk okuma 
kitapları, ilk kitaplar, okul öncesi kitaplar, okul öncesi 
ve birinci sınıf kitapları, anaokulu (0-6 yaş) kitapları, 
ilkokul (6-9 yaş) kitapları gibi farklı şekilde adlandırı-
lan kitaplardır.
Resimli kitaplar ise hikâyenin resimler olmadığında 
değerinden hiçbir şey kaybetmediği, resimlerin 
hikâyeyi desteklemek amacıyla kullanıldığı 
kitaplardır. Genelde hikâyenin bazı bölümleriyle 
ilgili sahneleri yansıtan bu resimler okuyucunun 
metin arasında soluklanmasını sağlar. Özellikle 
metin okumaya mesafeli duran okuyucuyu görsel 
cazibesiyle kitaba çağırır. Resimli kitapların sayfa 
sayısı yaş grubuna göre üç yüze kadar çıkabilir. 
Sözcük sayısı da iki yüzlerden on iki bin sözcüğe 
kadar ulaşabilir. Roald Dahl’ın Charlie’nin Çikolata 
Fabrikası, Rene Goscinny’nin yazıp Sempé’nin 
resimlediği Pıtırcık serisi bu tür kitapların bilinen 
örnekleridir. 
RESİMKİTAPLARIN ORTAYA ÇIKIŞI
Araştırmacı, yazar Meral Alpay, 1983 yılı Nesin Vakfı 
Edebiyat Yıllığı’nda yayımlanan Türk Çocuk Yayın-
ları Geçmişi ve Bugünü2 başlıklı yazısında “Resimli 
Kitap” başlığı altında, “…Henüz okumaya başlama-
2 Alpay, bu yazıyı Münih’teki Okul Öncesi Çocuk Eğitimi Devlet 

Enstitüsü için 1982 yılında hazırlanmış Türk Çocuk Yayınları 
Antoloji’sinin giriş bölümü için yazmıştır.

mış, ya da yeni okumaya başlamış çocuklar için renk-
li, resimli, sanat ve edebiyat değeri yanında öğretici 
ve yetiştirici işlevi de olan kitapların, yerli yazar ve 
çizerlerin ürünleri ile bilinçli başlangıca ulaşması 
1960’dan sonradır. … Bugünün resimli çocuk kitabının 
ortaya çıkışı Mıstık (Mustafa Eremektar, doğ.1930) 
tarafından çizilen ve yazılan Tenbel Karakaçan 
(1964) kitabına bağlanmaktadır...” diye yazar3.
Meral Alpay’ın tarif ettiği kitaplar yazımızın asıl 
konusu olan ve “resimkitap” diye adlandırdığımız 
kitaplardır. Tenbel Karakaçan, Çocuk Kitapevi’nin 
Yücetürk Küçük Çocuk Kitapları Serisi’nde 1964 yı-
lında yayımlanmıştır. Ancak bu kitap serinin birinci 
kitabı değil sekizincisidir ve serinin ilk kitabından 
en az üç yıl sonra yayımlanmıştır.  Dolayısıyla resim-
kitapların ortaya çıkışını serinin sekizinci kitabı olan 
Tenbel Karakaçan’a değil -daha önce basılmış başka 
bir resimkitap bulunana dek- serinin ilk kitabı olan 
Fahrünnisa Elmalı’nın yazdığı, Mıstık’ın resimlediği 
Üç Kedi kitabına bağlamak gerekir. 
Yaptığım araştırmalar sonucunda kopyalarına ulaşa-
bildiğim4, kişisel arşivimde yer alan Yücetürk Küçük 
Çocuk Kitapları Serisi’ndeki kitapların bilgileri aşa-
ğıdaki gibidir: 
3 Alpay Meral, “Türk Çocuk Yayınları Geçmişi ve Bugünü”, Nesin 

Vakfı Edebiyat Yıllığı 1983, Kardeşler Basımevi, İstanbul, 1983, 
s.231

4 Deve Kuşu Çinçan’ı bana sevgili Ayla Çınaroğlu, Keloğlan’ı 
da sevgili arkadaşım Ayşegül Yurdaçalış hediye etti. Sevgili 
Fatih Erdoğan ise benimle hem Tenbel Karakaçan’ın dijital 
kopyasını hem de Meral Alpay’ın makalesini paylaştı. Üçüne de 
müteşekkirim.

Seri Sıra Kitap Adı Yazan Resimleyen Baskı Sayısı Basım Yılı

1 Üç Kedi Fahrünnisa Elmalı Mıstık Dördüncü Baskı 1966

3 Küçük Leylek Fahrünnisa Elmalı Mıstık İkinci Basılış 1961

4 Sincap Minicik Fahrünnisa Elmalı Mıstık İkinci Basılış 1961

5 Deve Yavrusu Çinçan Fahrünnisa Elmalı Mıstık Üçüncü Baskı 1966

6 Tavşan Hophop’un Tarlası Fahrünnisa Elmalı Mıstık Birinci Baskı 1961

8 Tenbel Karakaçan Mıstık Mıstık İkinci Baskı 1966

13 Keloğlan Mıstık Mıstık İkinci Baskı 1965
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Serinin 7. Kitabı olan ve yine hikâyesi Fahrünnisa 
Elmalı’nın yazdığı resimlerini Mıstık’ın çizdiği Tom-
balak’ın birinci baskısı İstanbul Üniversitesi Kütüp-
hanesi kayıtlarında 1963 olarak görülmektedir. 
Her ne kadar serinin ilk kitabı olan Üç Kedi’nin bi-
rinci baskısına ulaşılamamış olunsa da aynı seride 
yer alan, ilk baskısı 1961 yılında yapılan, serinin 
üçüncü, dördüncü ve altıncı kitaplarından yola çı-
kılarak Üç Kedi’nin de en geç 1961 yılında basılmış 
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Dolayısıyla yerli yazar 
ve çizerler tarafından hazırlanmış resimkitapların 
ortaya çıkışını, en geç 1961 yılında yayımlanan, Fah-
rünnisa Elmalı tarafından yazılmış Mıstık tarafından 
resimlenmiş Üç Kedi kitabına bağlamak daha doğru 
olacaktır. 
Bundan tam altmış yıl önce basılan ilk resimkitapla-
rın yazarı Fahrünnisa Elmalı eğitimci, yazar ve şair-
dir. Bugüne ulaşan kitaplarından çocuklar için okul 
piyesleri, hikâyeler, masallar, romanlar, şiirler yazdı-
ğını biliyoruz. Ne yazık ki hayat hikâyesi hakkında 
çok fazla bilgi sahibi değiliz5.

5 Uzun araştırmalarım sonucunda Fahrünnisa Elmalı’nın bir 
öğrencisine; eğitimci, yazar Naime Özeren’e ulaştım. 12 Ocak 
2021 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde Naime Hanım, 
1953-56 yılları arasında, o zamanlar eski bir köşk olan İstanbul 
Göztepe Harun Reşit İlkokulu’nda Fahrünnisa Hanımın kendi 
sınıf öğretmeni olduğunu, yüreği çocuk sevgisiyle dolu, mükem-
mel bir insan, çok iyi bir öğretmen olduğunu özellikle belirtti. 

Mıstık olarak bilinen Mustafa Eremektar (d.1930, 
ö.2000) ise ressam ve karikatür sanatçısıdır. Taş 
Devri adlı bir çizgi romanı Doğan Kardeş dergisinde, 
Uzay Çocukları ve Bizim Ali adlı çizgi romanları da 
Milliyet Çocuk dergisinde yayımlanmıştır. 
Yücetürk Küçük Çocuk Kitapları serisindeki kitapla-
rın metinleri 250-350 sözcükten oluşur. Kapak resmi 
ile birlikte toplam 20 resimlidir. Her biri 40 sayfadan 
oluşan kitapların bazılarında tüm metin büyük harf-
lerle yazılmıştır. Kitapların eni 14 cm, boyu ise 15,5 
cm’dir.
Kitapların ilk sayfalarında genellikle yaramazlık 
yapan, söz dinlemeyen (annesinin), yemeğini be-
ğenmeyen, tembel, kendi başına buyruk veya baş-
kalarıyla alay eden kahramanımızla tanışırız.  Sonra 
bu kahramanımızın başına sahip olduğu olumsuz 
özelliği, kaba davranışı nedeniyle kötü bir olay gelir. 
Yaşadığı bu tatsız olaydan ders çıkaran kahramanı-
mız hatasını anlar. Sonra söz dinlemeye, yaramazlık 
yapmamaya başlar, çalışkan ve iyi biri olur. 
Kitapların resimleri oldukça sadedir. Karakterlerin 
öfke, sevgi, neşe, korku, sevinç gibi duyguları olduk-
ça iyi yansıtılmıştır. Okuma yazma bilmeyen biri bile 
resimleri takip ederek hikâyenin ne olduğunu rahat-
lıkla anlayabilir.

Devamı gelecek sayıda…

Üç Kedi
Yazan: Fahrünnisa Elmalı, Resimleyen: Mıstık

Çocuk Kitapevi, İstanbul, Dördüncü Baskı, 1966, 40 Sayfa
Küçük Leylek

Yazan: Fahrünnisa Elmalı, Resimleyen: Mıstık
Çocuk Kitapevi, İstanbul, İkinci Basılış, 1961, 40 Sayfa

Sincap Minicik
Yazan: Fahrünnisa Elmalı, Resimleyen: Mıstık

Çocuk Kitapevi, İstanbul, Birinci Baskı, 1961, 40 Sayfa
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Okuma güçlüğü çeken çocuklara, 
rahat okuyabilecekleri, başarı 
hissi ile birlikte keyif alabilecekleri 
bir kitaplık oluşturma fikrinden 
yola çıkan ‘‘Sen de Oku ’’ 
koleksiyonunda yeni bir 
dönem başlıyor.

Eşsiz edebiyat 
klasiklerine 
‘‘Sen de Oku’’ 
dokunuşu...

www.sendeoku.org

Okuma seviyesi:  
İlgi yaşı: 6-9

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 8-12

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 9-13

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 9-13

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 9-13

Yılları aşıp klasikleşen ama kimi zaman sayfa sayılarının çokluğu kimi zamansa dilbilgisi ve 
sözcük seçimlerindeki bazı zorluklar nedeniyle çocukların okuma fırsatı bulamadıkları ve 
okuyamadıklarından ötürü üzüntü duydukları eserler, orijinalliğinden ve edebî lezzetinden 
hiçbir ödün vermeden, duru bir dille yeniden anlatılıyor.






