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M E R H A B A ,

Yayın hayatına 2009 Mart’ında başlayan İyi Kitap, 12 yaşında!

Bu 12 yılda, alanında ilk ve tek olmanın bize yüklediği sorumluluğu bir 
an olsun unutmadan, ilkeli yayıncılık pratiğimizle bir gelenek yarattık. 
Her sayı, çocuk ve gençlik kitaplarından derlediğimiz güncel örneklerle 
okurumuzu buluşturmakla kalmadık; çocuk edebiyatının sorunlarına 
işaret eden, çözüm yolları öneren bir yayın çizgisi izledik. Çocuk 
edebiyatıyla kesiştikleri ölçüde toplumsal cinsiyet meselelerinden 
mülteci haklarına, evrimden sansüre çeşitli konularda duruşumuz hep 
net oldu. Cinsiyetçi tutumlar başta olmak üzere her türden ayrımcılığı 
reddeden, eşitlikçi, şiddet karşıtı, farklılıkları zenginlik olarak 
gören, özgürlükten, demokrasiden ve bilimden yana tavrımız çocuk 
yayıncılığında pusulamız oldu, olmaya da devam edecek.

12 yılda, kimi zaman övgü kimi zaman yergileriyle ama hiç azalmayan 
destekleriyle varlıklarını hep yanımızda hissettiğimiz okurlarımıza ve 
elbette değerli katkılarıyla dergiyi var eden yazarlarımıza teşekkürü 
borç biliriz.

Tüm İyi Kitap ailesinin 12. yaşı kutlu olsun!

Safter Korkmaz
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Gérard, itaat meselesine en temelden, aileden giriş yapıyor. Çocukluğu “bir bağımlılık 
durumu” ve “itaat etmek zorunda” kalınan bir dönem olarak tanımlarken; yaşam deneyimi 
olmayan ve zihinsel/fiziksel yetersizlikler yaşayan çocuğa karşı ebeveyni, doğal otorite 
olarak konumlandırıyor.

#AşağıBakmayacağız, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, kay-
yum rektör atamasını protesto ederken maruz kaldıkları zora da-
yalı “resmi otoriter” tutuma karşı geliştirdikleri “sivil itaatsizlik” 
pratiğinin, sosyal medyadaki ifadesiydi. Fransız felsefeci Valérie 
Gérard’ın kaleme aldığı İtaat mi? İsyan mı? kitabını okuduğumda, 
bu sosyal medya etiketinin başlığa çok yakışacağını düşündüm. 
Valérie Gérard, tam da bu ifadenin ardında büyüyen tartışmaya 
dair; yani otorite, itaat, itaatsizlik, isyan gibi kavramlar üzerine kafa 
açıcı bir eser meydana getirmiş. 
İtaat mi? İsyan mı? ele aldığı konulara, ajitasyona kaçmadan, tar-
tışmayı keskinleştirmeden yaklaşmaya çalışan bir felsefe metni. 
Yazar, çalışmasını dört ara başlıkla sunuyor okuruna. Bu başlıklar 
bile okuru düşünmeye teşvik eder nitelikte: “Anne babaya itaat 
etmeli mi?”, “Ya itaat etmenin kendisi iktidarsa?”, “Neden ve nereye 
kadar itaat etmeli?”, “İnsan isyan ettiğinde”
EBEVEYNE ITAAT
Gérard, itaat meselesine en temelden, aileden giriş yapıyor. Çocuk-
luğu “bir bağımlılık durumu” ve “itaat etmek zorunda” kalınan bir 
dönem olarak tanımlarken; yaşam deneyimi olmayan ve zihinsel/
fiziksel yetersizlikler yaşayan çocuğa karşı ebeveyni, doğal otorite 
olarak konumlandırıyor.(s.13) Ancak bu bağımlılık durumunun -ya 
da ebeveyn otoritesinin- “çocuğun ihtiyaçlarına cevap veriyorsa 
meşru” olacağını da belirtmekten geri durmuyor.(s.15) Çocuğun çı-
karına olmayan, mantıksız, keyfi emirlerle bezeli bir bağımlılık iliş-
kisinin kabul edilemezliğinin altını çizerken; ebeveyne itaatin sa-
dece çocukluk dönemiyle sınırlı olduğunu/olması gerektiğini belir-
liyor. Ebeveyne bağımlılığı, maddi bağımlılık ve zihinsel bağımlılık 

#AşağıBakmayacağız

Yazan: Safter Korkmaz
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olarak ikiye ayıran yazar; maddi bağımlılığın, çocuğu 
itaate zorlayan bir tehdit olmaması gerektiğini hatır-
latıyor. Dahası zamanla düşünsel kapasitesi gelişen, 
kendisine verilen buyrukları değerlendirme yetisine 
kavuşan ve “hayır” diyebilmeyi öğrenen çocuğun, 
ebeveyninden zihinsel olarak da bağımsızlaşacağına 
-bağımsızlaşması gerektiğine- işaret ediyor. 
EĞITIM VE ITAAT
“Peki, ama tüm çocukluğumuzu itaat ederek geçir-
diysek nasıl kendi başımıza düşünme yetisine sahip 
olabiliriz?” sorusuyla ilerleyen Gérard, eğitimin,“ço-
cukları bağımlılıktan otonomluğa, itaat etme alış-
kanlığından sorgulama kapasitesine sahip olmaya” 
yöneltip yöneltmeyeceğini de sorguluyor. (s.20) Eği-
timi temel bir politik sorun olarak tanımlayan yazar; 
eğitimin “politik bağımsızlıktan ayrı düşünülemeyen 
zihinsel bağımsızlığın oluşmasını” sağlayacağını 
söylüyor. (s.22)
ITAAT VE IKTIDAR
Çocuk ve ebeveyni arasında tanımlanan doğal ba-
ğımlılık -ve itaat etme- ilişkisi elbette yetişkinler 
arası ilişkilerde yoktur. Yazar, yetişkinlerin “yasalara 
ve yöneticilere itaat etmeyi kabul” ettiklerini ve “top-
lumsal düzenin böyle sağlandığını” söylüyor bize. 
(s.27) Yetişkinlerin, başkalarının otoritesini bu kadar 
kolay kabul edip itaat etmelerinden yola çıkarak 
“Neden insanlar itaat eder? Bunun sonuçları neler-
dir?” sorularına varıyor. Sonra da yanıtlamaya başlı-
yor: “İtaatin en açık nedeni buna zorlanmadır.”(s.28) 
Gérard, kaba kuvvetle ya da çeşitli biçimlerde teh-
ditle itaate mecbur bırakıldığımızı belirlerken, bazı 
durumlarda insanların bu tehditlere rağmen itaat 
etmemeyi tercih ettiklerini hatırlatıyor bize. Güç 
karşısında itaat etmenin anlaşılabilir olduğunu ama 
kötü yönetimlere karşı direnmenin de nedenleri ol-
duğunu söylüyor. La Boétie’den hareketle ortaya çı-
kan şu çarpıcı fikri paylaşıyor bizimle: “Halkı itaate 
mecbur kılan zorba yöneticinin gücü değildir, zorba 
yöneticinin gücünü yaratan halkın itaatidir.” (s.32)
İtaatin nedenlerinden bahsederken, “zorlama”dan 
sonra “otorite”den söz açıyor yazar. Otoriteyi, her-
hangi bir şiddet ya da tehdit olmadan itaat ettirme 
gücü olarak tanımlıyor Gérard. Bir kişiye ya da kuru-
ma duyduğumuz saygının ve sözlerine duyduğumuz 
inancın, otoriteyi doğurduğuna işaret ediyor. Ör-
neğin doktorların tıp alanındaki buyruklarına itaat 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Çizimlerin ifade gücü

Konunun işlenişi 

Grafik tasarım

etmemiz, bu tip bir otoriteye örnek verilebilir. Öte 
yandan, saygı ve inanç ortadan kalktığında, otorite 
de yok olur. Örneğin söylediklerinin aksini yapan 
politikacıların kaybolan otoriteleri gibi... Bu nedenle-
dir ki çoğu otorite sahibi, otoritesi üzerine herhangi 
bir tartışmaya ya da şüpheye tahammül edemez, en-
gellemek ister. 
Gerard, itaatin üçüncü nedenini de “rıza” olarak 
belirliyor. Bireyin ya da toplumun ortak çıkarlarını 
korumak adına konulan bazı kurallara (örneğin trafik 
kuralları) uymayı kabul etmemiz gibi. 
SORGULAMAK, ITIRAZ ETMEK, DIRENMEK, 
ISYAN...
“Otoritelere körü körüne saygı duymak sorumlulukla-
rın bilincinde olma yetisini kaybettirebilir,” (s.38-39) 
diyen Gerard; insanları düşünmeye, sorgulamaya, 
birlikte tartışmaya, okumaya, sorumluluklarına sahip 
çıkmaya çağırıyor. Bize, otoritenin, mantık çerçevesi-
ne sığmayan, bireyin ya da toplumun çıkarlarını gö-
zetmeyen, açıkça yanlış ya da zararlı emirlerine uy-
mama tavrının çoğu zaman zor ama tercih edilmesi 
gereken davranış olduğunu söylüyor; örneğin aşağı 
bakmamak ya da aşağı sokaktan yürümemek gibi... 
“Direnmek, var olduğumuzu kabul ettirmektir,” (s.50) 
diyen yazar, vicdani retten isyana pek çok zor konu-
yu oldukça açıklayıcı örneklerle okuruna anlatıyor.
Bunca ağır konuları genç okur için akıcı dille anlat-
mayı başaran yazar kadar, metni Tükçeye kazandıran 
Başak Öztürk’ün hakkını da 
teslim etmek gerekiyor. İtaat 
mi? İsyan mı?, gençlerle oku-
yup tartışabileceğimiz değerli 
bir kaynak.
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Kumsal’ın Çizgili Dünyası
Hanzade Servi
Resimleyen: Mavisu Demirağ
Editör: Burhan Düzçay
Tudem Yayınları, 200 sayfa

Şırılırmak’ta yaşayan herkesin irili ufaklı dertleri, korkuları, 
umutları, bu hikâyenin etrafında örülüyor ve iyi kötü herkes 
derdine derman buluyor. Yazar, sanki “Takıntısı olmayan beri 
gelsin!” diye sesleniyor. İyi de yapıyor.

Kendisine obsesif kompulsif bozukluk teşhisi konulan 
13 yaşındaki Kumsal, tam da bu teşhisin konulmasın-
dan sonra, hemen hemen birkaç gün içinde anne ve 
babasından, evinden, okulundan, arkadaşlarından ayrı 
olarak bir yıl geçireceği Şırılırmak’a doğru yol alır. 
Dedesiyle birlikte yaşayacağı bu bir yıl, türlü zorlukla-
ra ve sürprizlere gebedir. Ebeveynlerinin işi nedeniyle 
yurt dışında yaşayacakları ve bir çocuk için gerçek 
bir maceraya dönüşmesi muhtemel bu dönemi, başka 
bir ülkede değil de onlardan ayrı, küçük bir kasabada 
geçirmek ne Kumsal’ın ne de annesiyle babasının 
aklına gelirdi. Plan bu değildi. Fakat seyahate günler 
kala OKB teşhisini alan Kumsal’ın büyük değişiklikler 
yerine küçük değişikliklerle sınanması roman kişi-
lerinin aklına daha yatkın geldiğinden, Kumsal yurt 
dışına değil, yurt içine yelken açar. Dedesine çok gü-
venmesinin, ona bağlı olmasının sağladığı rahatlık bir 
yana; vakti zamanında anneannesinin de “takıntılar”la 
yaşamış olmasının dedeye kazandırdığı deneyim ve 
yaklaşım zenginliğinin de bu kararın görece kolay ve-
rilebilmesinde etkili olduğunu anlarız. Diğer taraftan 
her cümlesini “toruncum” vurgusuyla bitiren bir de-
deye bir yıl süreyle yakın olmak, kim bilir, belki de her 
çocuğun koşulsuz şartsız isteyeceği bir şeydir. 

Takıntısı olmayan var mı?

Yazan: Sema Aslan 
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Kumsal’ın Çizgili Dünyası, daha ilk sayfalardan 
itibaren okurunu tanıdık, rahat, güvenli bir dünya-
ya, sosyal ağları kuvvetle örülmüş ama bunaltma-
yan bir dostluk, tanışıklık, komşuluk örgüsünün 
içine çekiyor. Her şey çok samimi, çok akışkan, 
bütünüyle olağan. Dil üzerinden kuruluveren bu 
zahmetsiz ilişki, yazarın büyük başarısı, kuşkusuz. 
Diyalogların böylesi doğal bir akışla yazılırken 
zengin bir içerikle dopdolu olması, ayrıca dikkat-
lerden kaçmıyor.  
Kumsal, dedesi ve dedesinin komşuları, ahbapla-
rıyla birlikte yaşayacağı Şırılırmak’a geldiğinde ilk 
iş, yeni okulunda yeni insanların arasında hayatta 
kalma stratejisi oluşturur. Meali, dikkat çekme-
mek. Ancak sıradan olmak, göze batmamak belli 
koşulları beraberinde getirir: Devamsızlık yapma-
mak, çok başarılı olmamak, çok tembel olmamak 
gibi. Bu hem öğrencilerle hem de öğretmen ve 
okulun idari kadrosuyla ilişkisini, yönetebileceği 
bir mesafe ve boyutta tutmak anlamına geliyor. 
Saygılı ve sorumluluk sahibi bir çocuk olduğu 
zaten konuşmalarından belli –bunu, biz okurlar da 
ilk anda anlıyoruz. Ancak göze batmamaya çalış-
mak, bazen herkesin dikkatini üstüne toplamaya 
çalışmaktan daha zor olabilir. Üstelik OKB’li bir 
çocuksanız. Kumsal, rutinleriyle yaşıyor. Çizgilerin 
üstüne basmamak, olur da basarsa lanetbozar ru-
tinini tekrarlamak; sevdiği oyuncakları, yemekleri 
ve cansız nesneleri birbirleriyle ilişkileri içinde 
düşünerek ya hepsi ya hiçbiri açmazında sürük-
lenmek, bu sürükleniş sırasında olur da tehdit 
yaratacak bir adım attıysa hemen ve yeniden la-
netbozarını uygulamak… Elini sekiz kere bacağına 
dokundurmak, sekiz kere aynı cümleyi okumak, 
aynayı ya da duvardaki çerçeveyi sağdan sola sol-
dan sağa dörder kez gözleriyle taramak, tüm bu 
ilişkiler ağının etkisiyle bazen sofradan istese de 
yiyemeyerek aç kalmak veya doyduğu hâlde daha 
fazla yemek zorunda kalmak Kumsal’ın yaşadıkla-
rının sadece bir bölümü. İnsanlarla yakınlaşama-
mak, kendini gizleme ihtiyacı hissetmek, kusurlu 
ya da sıkıcı olduğunu düşünmek, daha çok sıkış-
mak daha çok korkmak daha çok daha çok daha 
çok… düğümlenmek, belki en zoru. Anne baba-

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Kahramanların işlenişi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

sından ayrı geçirmekte olduğu ilk haftalarda yo-
ğunluğu ve şiddeti artan takıntılara ne olacağı ise 
romanın adım adım uğraştığı sorunun ta kendisi. 
(Böylesi büyük bir kararı alabilmiş olan ebeveyn-
lerin ve dedenin gözü kara olduğunu düşünmek 
de okurun lüksü.) 
Şırılırmak küçük bir yer. İnsanların birbirlerini 
mutlaka bir yerlerden tanıdığı bu kasabada, ne gü-
zel ki, herkes zarif, anlayışlı, sabırlı ve işbirliğine 
açık. Kumsal’ın büyük şanssızlığı tam da OKB ile 
tanışmışken ailesinden uzakta kalması ise büyük 
şansı da Şırılırmak’ta birbirinden tatlı insanlarla 
bir arada bulunması. Sadece Kumsal’ın değil, Şırı-
lırmak’ta yaşayan herkesin irili ufaklı dertleri, kor-
kuları, umutları, bu hikâyenin etrafında örülüyor 
ve iyi kötü herkes derdine derman buluyor. Yazar, 
sanki “Takıntısı olmayan beri gelsin!” diye sesleni-
yor. İyi de yapıyor.
OKB nedir, insanın hayatını nasıl etkiler, çözümü 
mümkün müdür / nasıl mümkündür gibi soruların 
bilimsel yanıtlarını bilmek isteyenler elbette bilim-
sel kaynaklardan ve uzmanlardan bilgi alacaktır. 
Kumsal’ın Çizgili Dünyası bu anlamda tam nereye 
denk düşüyor, bilemiyorum. Fakat işbirliği, yakla-
şım zenginliği, sabır, inanç, nezaket ve iyi niyetle 
yaklaşmanın pek çok sorunun çözümünde anah-
tar olduğu, olabileceği açık. Bu kitabın yazarı da 
belli ki bu kalabalık anahtarlığı almış eline; merak 
duygusunu diri tutan, son derece de zarif bir dille 
üstelik, bir hikâye anlatmış. İçinde arkadaşlık var, 
cesaret var, değer verme bilinci var, özlem var, 
metanet var, gayet kararında bir mizah var. OKB 
ile yaşayan, OKB ile uğraşan bir okurun gözünden 
Kumsal’ın hikâyesi nasıl görünür bilemiyorum 
ancak Kumsal’ın etrafındaki insanların Kumsal ve 
OKB ile ilişkileri son derece sarih anlatılmış. Niha-
yet kitabı bitirdiğinde okurunun elinde şahane bir 
anahtar demeti kalıyor. 
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Ekosistemimizde sayıca en bol bulunan biyolojik 
varlık virüsler; üstelik her yerdeler. Ancak kötü 
şöhretlerine rağmen, aslında çoğu zaman insan-
ları hasta etmiyorlar. Bugün -herkesin virüslerden 
bahsettiği bir zamanda- onlar hakkında bilgi edin-
menin tam zamanı!
Pandemi, bizi DNA, RNA, PCR, virüs, bakteri gibi 
kelimelere aşina olmaya zorladı. Oysa gerçek şu 

ki, bazen neden 
bahsedildiğini 
tam olarak anla-
mak yetişkinler 
için bile zor. 
Öte yandan 
çocuklar da 
yaşam koşulları-
nı zorlaştıran bu 
sağlık sorunu 
hakkında her 
tür detayı me-
rak ediyor. 
İşte, virüslerle 
ilgili her ka-
fadan bir ses 
çıkmaya devam 
ederken altı 
bilim insanın-
dan oluşan bir 
grubun, Ellas 
Educan kolek-

tifinin uzman sesleri minik okura ulaşıyor. Titizlikle 
hazırlanmış olan Virüslerin Gizli Hayatı, koronavi-
rüsle ilgili önemli şeyleri okuruna aktarırken yal-
nızca ona odaklanıp kalmıyor; dolaysız ve anlaşılır 
bir dille bize virüsleri tanıtıyor. Öncelikle virüsün 
ne olduğunu açıklayan kitap, sonrasında virüslerin 
Dünya tarihinde ne zaman ortaya çıktığı, insan gö-
züyle görülemeyen bu mikroorganizmaların nereler-
de yaşadığı, virüslerin nasıl bu kadar hızlı yayıldığı, 
kaç çeşit virüsün olduğu ve bir virüs kaptığımızda 
vücudumuzun onunla nasıl savaştığı gibi sorulara da 
ışık tutuyor. 
Okunması kolay ve güncel bir içeriğe sahip olan 
Virüslerin Gizli Hayatı’nın en önemli avantajı ise 
konuyu ele alışındaki doğallık, mizah anlayışı ve bir 
de Ellas Educan ile birlikte çalışan Mariana Tolosa 
Sisteré’nin eğlenceli çizimleri. Ayrıca kitabın sonun-
da, bir oyun formunda sunulmuş ve metin boyunca 
öğrendiklerimizin büyük bir bölümünü gözden ge-
çirmemizi sağlayan bir soru-cevap dizisi de mevcut. 
Virüslerin Gizli Hayatı, küçük okura, virüslerin her 
zaman her yerde bizimle olduklarını anlatırken, 
gezegenimizin ekolojik dengesi ve hayatın evrimi 
için ne kadar önemli görevler üstlendiklerini de 
gösteriyor.

Çizimlerin İfade Gücü

Dilin açıklığı ve akıcılığı
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Grafik tasarım

Virüslerin Gizli Hayatı
Dr. Anna Cabré Albos 

Dr. Laura García Ibanez
Dr. Blanca Bernal 

Dr. Adriana Humanes
Dr. Ana Payo, Dr. Alicia Pérez-Porro
Resimleyen: Mariona Tolosa Sistere

Türkçeleştiren: Türkan Zafer
Editör: Göyçen Gülce Karagöz

abm Yayınları, 28 sayfa

Her virüs bizi hasta eder mi? 
İyi düşünün...

Virüsleri tanıyalım

Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

ba
sv

ur
u 

KiT
AP

LIG
I

6 | iyikitap



Okumayı oyun hâline getirip 
eğlenceli kılmanın yolları bu kitapta!

Okuma güçlüğü çeken (disleksik), 
okumaya yeni başlayan ve okuma 
becerisini geliştirmek isteyen 
çocuklara yol göstermek amacıyla 
hazırlanan Ses Farkındalığı görsel, 
işitsel ve yazınsal alıştırmalardan 
oluşan, kapsamlı bir rehber.

tudem.com 
      tudemyayingrubuwww.sendeoku.org

BU KİTAPTA NE VAR?
  Harfler ve sesler arasındaki  

    ilişkiyi temel alan oyunlar

  Hece alıştırmaları ve okuma  
    parçaları

  Destekleyici, pekiştirici etkinlikler 

 Okuma güçlüğü tanı süreci  
    hakkında detaylı bilgi paylaşımı
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Cemil Kavukçu hiçbir fazlalığa yer vermeden, yalın ve etkili bir anlatımla heyecan ve 
temponun bir an bile düşmediği bir kurgu oluşturmuş.

Çocukken kendimizi önemli ve değerli hissettiğimiz anları şöyle bir hatırla-
maya kalksak, hepsinin ortak noktası olarak günlük hayat rutininin kesintiye 
uğradığı ve beklenmedik, heyecanlı bir olayın yaşandığı anları görürüz. Daha 
o kavramın adını dahi bilmeden hissettiğimiz şey özne olmanın, irade gücü-
nü keşfetmenin, hayatın farklı olasılıklarını fark etmenin büyüsüdür. Çağdaş 
edebiyatın usta öykücüsü Cemil Kavukçu, mesajı muzip bir üslupla içinde 

saklı İlginç Bir Şey Yapmalıyız başlıklı çocuk romanında genç 
okurları tam da o macera duygusunun ortasına sürüklüyor.
Can Çocuk Yayınlarından çıkan, Burak Akbay’ın resimlediği 
roman, kısa ve yoğun içeriği ile dikkat çekiyor. Cemil Kavuk-
çu hiçbir fazlalığa yer vermeden, yalın ve etkili bir anlatımla 
heyecan ve temponun bir an bile düşmediği bir kurgu oluştur-
muş. Ancak bu noktada mesele sadece çocukların hoşlanacağı 
bir macera anlatmak değil, bizzat o macera ihtiyacının nereden 
kaynaklandığını ve ne anlama geldiğini birlikte keşfetmek.
Romanın baş kahramanları Tunç ve Hakan, küçük kasabala-
rındaki her günü birbirinin aynı olan sıkıcı yaz tatillerinde bir 
maceraya ihtiyaç duyduklarına karar verir. Bu sadece tekdüze 
hayat akışını değiştirmek için değil, okul açıldığında arkadaş-
larının -hele de iki gencin de hoşlandığı Nazlı’nın- merakla 
dinlemek isteyeceği bir şey yaşamış olmak için de gereklidir. 
İmkânların kısıtlı olduğu mahalledeki maceraya uygun tek yer 
terk edilmiş, metruk evdir. Ancak maceranın kendi kurgusu 
hayallerinden farklıdır ve evin ıssız odalarında başka misafirler 
onları beklemektedir… 
BÜYÜMEK DENEN ZORLU MESAI
Karakterlerdeki en küçük ayrıntılara gösterdiği özenle bilinen 
Kavukçu, ne çocuk ne ergen sayılan iki delikanlının görünür 
olma arzusunu ortaya koyuyor. Yazar bu noktada Hakan ve 

Hayat, macerasız yaşanmaz

Yazan: Karin Karakaşlı
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Tunç’un ev hayat-
larına ve ailelerine 
de bakarak yorgun, 
sinirli annelerden 
duygularını ifade 
etmekte zorlanan 
babalara, birbiriyle 
çekişen ağabey-ab-
la ve küçük kardeş 
ilişkilerine bütün bir 
hayat gerçeğinin res-
mini çizmiş. Hakan’ın 
evindeki otoriter 
dede tiplemesiyse, 
erkeklik pratiğinin 
farklı kuşaklara âde-
ta bir genetik miras 
olarak devredildiğini 
gösteriyor. 
Hakan ve Tunç’un 
yanı sıra mütevazı 
koşullarda yaşamak 
durumunda olan di-
ğer hanelerde hayata 
atılmak durumunda 
kalan gençlerin durumu da çarpıcı bir toplum resmi 
sunuyor. Kavukçu, bu noktada betimleme gücüyle 
bu gerilimi iliklerde hissettiriyor: “[Hakan ve Tunç’u] 
top oynamaktan soğutan Boşnak ve Arnavut göçmen-
lerin yaşadığı yukarı mahallenin çocuklarıydı. Ne za-
man bir maç düzenleseler, mutlaka kavga çıkıyordu. 
Bunun asıl nedeni de ortaokula gidenleri muhallebi 
çocuğu gibi görmeleriydi. Aileleri onları ilkokuldan 
sonra okutmamış, bir meslek öğrensinler diye sana-
yide oto tamircilerinin, mobilyacıların, tornacıların 
yanına çırak vermişti. Okula gidenler çocuk kalırken 
onlar birden büyümüştü. Elleri irileşmiş, sesleri ka-
lınlaşmıştı. Pazar günleri sinemaya gitmek, çıkınca 
da mahallelerindeki boş arsalarda top oynamaktan 
başka yapacak bir şeyleri yoktu.” 
GÖR BENI, BURADAYIM
Çocukluk yıllarını geride bırakan iki arkadaşın hikâ-
yesinde asıl vurguysa büyürken fark edilen değişim, 
yeni arayışlara duyulan ihtiyaç, “dikkat çekme” heve-
si ve çekingen adımlarla kapısından içeri girilmeye 
hazırlanılan gençlik eşiği. Ne de olsa büyümekten 
daha zorlu bir serüven, hayatın kurgusundan daha 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

absürt bir gerçeklik 
yok.
Macera sırasında 
Hakan ve Tunç’un ki-
şiliklerindeki farklılık 
da belirgin biçimde 
ortaya çıkıyor. Tunç 
korkusuna karşın me-
rak duygusu ve atak-
lığıyla hep ilerlemeye 
daha kararlıyken, 
Hakan gizli olarak bu 
eski konağa girmenin 
başlarına açacağı 
beladan endişelenen 
ve ailesiyle tartışma-
ya girmekten korkan 
bir genç. Bu arka 
plan eşliğinde Hakan 
ve Tunç’un birbirine 
olan güveni de zorlu 
bir sınavdan geçiyor.
Öykü kitaplarıyla pek 
çok ödül alan, roman 
ve deneme alanında 

da eser veren Cemil Kavukçu’nun kitabın başındaki 
kısa giriş yazısı da onun çocuk edebiyatına yaklaşı-
mını en güzel biçimde özetliyor:
“Çocukken okuduğum kitaplardaki, izlediğim filmler-
deki kahramanlardan biriydim ben. Kötülerin korkulu 
rüyası bir uçan adamdım, kovboydum, tahta kılıcını 
düşmanlarına sallayan bir denizciydim, baltalı ilah 
ya da görünmez adamdım. Adaleti sağlıyordum…
Okuduğum çizgi romanlara özenerek defterler alıp 
kendi uydurduğum serüvenleri yazıp çizdim. Büyü-
düm, hayal dünyasında yaşayıp hayallerini yazan 
biri oldum sonunda.”
Hayallerin en sahici gerçekleri gösterdiğini bilen bir 
yazarın gençler için yazdığı bu kitap hepimize pek 
çok soru sorduruyor. Büyümenin yaşı yok, bir kez 
daha hatırlıyoruz.
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Bir yazar nasıl yaratıyor ete kemiğe bürünmüş o sahici kah-
ramanları, nasıl yazıyor, yazarken nelerden besleniyor, ço-
cuklar için yazmak nasıl bir şey? Kahramanlarını yakından 
tanıdığımız yazar Koray Avcı Çakman, bir yazar için kahra-
manlarının gölgesinde kalmanın büyük bir mutluluk olduğu-
nu söylüyor. Neredeyse hemen her yerde, her koşulda yaza-
bilen Çakman’ı çok daha yakından tanımaya çalıştık.

"gazi üniversitesi, işletme mezunuyum. çeşitli 
dönemlerde trt’ye metin yazarlığı yaptım. 
yaratıcı drama lideri ve yoga eğitmeniyim."

tavşan     deliği

Geçmişe dönüp yazarlığının ilk  
günlerindeki hâlinizle konuşsanız,  
vereceğiniz öğüt ne olurdu? 
O zaman da şimdi de “Yaz!” derim.

Yazarlık geçiminizi sağlayan bir iş mi?  
Başka bir mesleğiniz var mı? 
. . . . . . . . . . .

Günde kaç saat çalışıyorsunuz? 
Bazen, kahramanım rahat vermez bana:  
“İlle de yaz, şunu da bunu da!” der. Bazen de 
yazmak yerine zihnimde kurgulayarak çalışırım.

Kitaplarınıza dair eleştiri yazıları  
sizi öfkelendirir mi? 
Yetkin kişilerin yaptığı yapıcı eleştirileri  
dikkate alırım.

Okuduğunuz son kitap? 
Madam Broşe’nin Salıncağı

Keşke ben yazsaydım dediğiniz kitap?  
. . . . . . . . . . .

Yerinde olmak istediğiniz roman kahramanı? 
Tek bir kahraman mı :) Yooo...

Nefret ettiğiniz roman kahramanı? 
Tilkinin kurnazlığıyla, Bayan Rottenmeier’in 
bilmiş hâlleriyle güzel kitaplar.

Sizce en iyi edebiyat uyarlaması  
film ya da dizi? 
Victor Hugo’nun Notre Dame’ın Kamburu, 
1939 yapımı.

İsminizi Google’da aratıyor musunuz?  
Ne sıklıkla? 
Bir bilgi gerekirse aratırım. Onun dışında 
bakmam.

En çekilmez özelliğiniz? 
Dağınıklığım.

En sevdiğiniz uğraşınız, hobiniz? 
Bahçe işleriyle uğraşmak ve dalış yapmak.

Çalmak istediğiniz müzik aleti? 
Arp.

Bir mucit olsanız, ne icat etmek isterdiniz? 
İstediğim anıyı tekrar yaşamamı sağlayan 
bir icat.

Tarihte hangi dönemde/zaman diliminde 
yaşamak isterdiniz? 
Tek bir zaman dilimi düşünemiyorum. Ama 
farklı farklı zamanlara ışınlanmak isterim:)

Issız adaya düşseniz yanınızda 
götüreceğiniz üç şey? 
Dalgıç gözlüğü, dürbün ve kano.
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“Yazarken belleğim hazine sandığım benim”
Koray Avcı Çakman

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

Çocuklar için yazan bir yazarın alamet-i farikası 
nedir ve çocuklar için yazmanın, yetişkinler için 
yazmaktan ayrıştığı noktalar nelerdir?

Çocuklar, önyargılarla düşünmezler; anda yaşarlar 
ve bizlerden çok daha fazla özgürlüklerine düşkün-
dürler. Onların ruhlarına dokunabilmek, duygula-
rını hissedebilmek ve düşüncelerini kavrayabilmek 
için birer minyatür yetişkin olmadıklarını fark et-
mek zorundayız.  Fransız şair Jacques Prévert “Bir 
Kuşun Portesini Yapmak” şiirinde, önce kapısı açık 
bir kafes çizmekten, sonra da kuş gelsin diye gere-
kirse yıllarca beklemekten söz eder. “Eğer gelirse 
kapamalı kapıyı usulca fırçayla,” der.  Ardından da 
sıra demir telleri özenle, kuşun tek tüyüne bile do-
kunmadan silmeye gelir. Çocuklar için yazmayı bi-
raz bu şiire benzetiyorum. Ressam kafesin tellerini 
paletindeki renklerle yok eder, yazarlar da sözcük-
lerle… Şiirin sonu ne demek istediğimi sanırım biraz 
daha netleştirecek:
“Sonra beklersin ötsün diye kuş / Ötmezse kötü / Resim 
kötü demektir / Öterse iyi olduğunun resmidir / İmzanı 
atabilirsin artık / Bir tüy koparırsın usulca / Kuşun ka-
nadından / Ve yazarsın adını resmin bir köşesine.”

Kimi yazarlar kaostan beslenir, kimileri ise aşırı 
bir düzene ihtiyaç duyar. Hepsinin farklı bir yaz-
ma disiplini var. Size ne iyi geliyor, nasıl bir düze-
ne ihtiyaç duyuyorsunuz yazarken?

Kahramanların zihnimi ele geçirmesini seviyorum 
ve sanırım yazma sürecim de onlara göre şekilleni-
yor. Bazen haylaz bir çocuk dizginleri ele alıyor ya 

da gizemli bir komşu… Hayatta hiç burun buruna 
gelmeyeceğim türden karakterlere can veriyorum.  
Onlar da beni diriltiyorlar, yaşamıma renk ve coş-
ku katıyorlar. Hayatın olağan akışının veremeyeceği 
bir cümbüşten bahsediyorum. Buna bağımlı hisse-
diyorum kendimi. Bir kelebeğin peşi sıra kırlarda 
kaybolmayı, bir uzaylının anlattıklarını can kulağıy-
la dinlemeyi, bir tespih böceğinin minicik gözleriyle 
dünyayı görmeyi hiçbir şeye değişmem. Bu tutku 
zorunlu olduğunu düşündüğüm yazma disiplinini 
kazandırıyor bana ve neredeyse her yerde, her ko-
şulda yazabiliyorum. 

Yazmanın yazara hem acı çektiren hem de şifa su-
nan, iyileştiren, haz veren bir yanı var. Gerçekten 
tuhaf bir deneyim yazmak. Çocuklar için yazar-
ken de bu ikilik söz konusu mu?

Jean Paul Sartre, “İnsan bazı şeyleri söylemeyi seçtiği 
için değil, onları belli biçimde söylemeyi seçtiği için 
yazardır,” der. Çocuklar için yazarken de sözcükle-
rimiz renkli, soluk, muzip, çığırtkan, dingin, işgü-
zar, hırçın, şefkatli, vakur, gizemli, sıradan olabilir.  
Bazen bir kahramanın ardı sıra zıp zıp zıplayabilir, 
hop hop hoplayabilir, bazen kaçıp gizlenebilir. Onu 
dizginlemek de özgürleştirmek de yazarın elindedir. 
Kesip biçebilir, eğip bükebilir, çekip uzatabilirsiniz 
sözcükleri. Ama sözcüklerle oynarken aklımızın bir 
köşesinde hep varmak istediğimiz şey olmalıdır. 
Ufukta orayı gördüğünüz anda sözcükler size değil, 
siz onlara hükmetmeye başlarsınız. 
Ben bu sürecin tamamından haz aldığımı söyleye-

aynanın    içinden
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bilirim. Ama işin doğrusu yazarken bu hazzı düşün-
mem. Belki çile olarak algılanan, varmayı hedefle-
diğiniz yere nasıl gideceğinizi keşfedip sözcüklere 
hükmettiğinizi hissedene kadar olan çabalamalar-
dır. Ama onun için de “acı” gibi olumsuz bir sözcük 
kullanmam. Düşünür Kierkegaard, edebiyatı oyun 
alanına benzetir ve yazarken kendini iyi hissettiğini, 
yaşamın uyumsuzluklarını ve bütün acılarını unut-
tuğunu söyler. Ben de aynı fikirdeyim.

Yazı tasarıları nasıl gelir zihninize? Aniden par-
lak bir fikir, bir tasarı mı gelir, yoksa derme çat-
ma bazı düşünceler, görüntüler, sesler mi üşüşür 
zihninize ve sonra bunlar bir hikâyeye dönüşür 
mü?

Yazarken belleğim hazine sandığım benim… Kalemi, 
kâğıdı elime aldığımda dökülüverir önüme. İşte kah-
ramanlarım da onların içinden çıkar. Yıllar öncesin-
de bir kır gezintisinden tanıdık rüzgârın çıkagelip 
saçlarımı okşadığını hissederim. Çocukluğum kapıyı 
aralar ve beni oradan izler. Ateş böceklerinin gizem-
li ışığı, annemin öpücüğü, babamın beyaz daktilosu, 
anneannemin şen kahkahaları, kalabalık bayram-
lar, serin yaz akşamlarında oynanan saklambaçlar, 
yüzü tükenmez kalemle çizilmiş bir bez bebek, ki-
razlı bir saç tokası, sevinçler, hüzünler, güceniklik-
ler, taşınmalar, özlemler, kavuşmalar…
Sandığımdakiler yalnız geçmişle ve çocukluğumla 
sınırlı değildir. Yaşadığım her an ona bir şeyler kat-
maya çalışırım. En önemlisi de gündüz düşlerimdir. 
Borges, “Düş görmek uyanıkken gördüğümüz nes-
neleri bir araya getirmek, onlardan bir öykü ya da 
öykü dizisi örmektir,” der. Benim de tüm yazarlar 
gibi en önemli sermayem hayal gücüm, en önemli 
malzemem de sözcüklerimdir. 

Yeni bir kitabının okurla buluşması, yazar için 
heyecanlı ve biraz da gerginliğe neden olan bir 
süreç. Örneğin Virginia Woolf yeni bir kitabı ya-
yınlanacağı zaman epey strese giriyor, kötü eleş-
tirilerden çok ürküyor. Siz neler hissediyorsunuz 
yeni bir kitabınız okurla buluşacağı zaman?

İyi yazarlar insanların zihinlerinde ve belleğinde 
güçlü bir yer edinen kahramanlar yaratır.  “Bü-
yük ya da dünyaca ünlü yazar” deriz ama bazen, 
hatta çoğu kez yazarın yarattığı karakterin görün-

tüsü, endamı, yüzü-gözü okurların zihnine net bir 
biçimde kazınırken, yaratıcısı olan yazarın sureti 
pek belirsizdir. Don Kişot! Ne zaman ondan bah-
sedecek olsam baştan aşağı zırhına kuşanmış bir 
hâlde, elinde mızrağıyla, atı Rosinante’nin üzerinde 
yel değirmenlerine savaş açtığı sahne devinir zih-
nimde. Arka planda uzun kulaklı eşeğinin üzerinde 
şaşkın gözlerle efendisine bakan Sancho Panza… Ve 
bu cesur maceranın ilham kaynağı, Don Kişot’un 
hayali sevgilisi Dulcinea. Bu imgelerin bana özgü 
olduğunu zannetmiyorum. Kahramanlar insanların 
zihninde onca netken, Cervantes’in görüntüsü ya 
çok bulanıktır ya da hiç yoktur. Bir yazar için kah-
ramanlarının gölgesinde kalmak ne büyük bir mut-
luluktur. Ben de yeni bir kitabım okurla buluşacağı 
zaman “Acaba kahramanlarım belleklerde nasıl yer 
edinecekler, nasıl izler bırakacaklar?” diye düşünür 
ve her seferinde çok heyecanlanırım.

Flamingo Günlüğü, Yedikır’ın Kuşları, Almar-
pa’nın Gizemi gibi hemen her kitabınızda kuşlar 
ve doğa önemli bir yer tutuyor. Kuşlara olan il-
giniz, sevginiz, bilginiz nereden geliyor? Almar-
pa’nın Gizemi’ndeki Kuşçu biraz da siz misiniz 
acaba?

Bir tarafı orman, bir tarafı deniz masal gibi bir sa-
hil kasabasında büyüdüm ben. Anneannem bazen 
dağlara bakar ve “Şuralarda ayak basmadığım bir 
yer yoktur,” derdi. Tüm o gezintiler boyunca ben de 
eşlik ederdim ona. Zirveye çıkar, su kaynağını bulup 
susuzluğumuzu giderir, ormanın cömert yemişle-
riyle ağzımızı tatlandırırdık.  Sahilde de rengârenk 
deniz kabukları toplar, saatlerce maviliklere bakıp 
gözlerimizi dinlendirir, martıları izlerdik. 
Eskiler yaşama dair pratikten gelen kadim bilgilere 
sahipti. Anneannem kuşları yalnız gözlemekle kal-
maz, onların hareketlerine göre kışın nasıl geçeceği-
ni, yazın erken gelip gelmeyeceğini de söylerdi. Kuş-
ları gözlemeyi, doğayı dinlemeyi onunla öğrendim. 
Hâliyle Almarpa’nın Gizemi’ndeki Kuşçu’ya biraz de-
ğil, epey benziyorum.

Artık bazı çocuk kitaplarında babaların önlük ta-
kıp mutfağa girdiğini ve hüngür hüngür ağladığı-
nı görüyoruz. Çocuk kitaplarında kadının ve erke-
ğin temsilindeki değişim hakkında ne söylersiniz?

12 | iyikitap



Bir yazar olarak şöyle düşünüyorum: Eğer bir ka-
rakter yazarın zihninde gerçekten iyi şekillenmişse, 
gerçek bir kişiliğe bürünmüştür ve kendini bulmuş-
tur. Ve eğer öyleyse o karakter mutfağa girip girme-
yeceğini, hüngür hüngür ağlayıp ağlamayacağını, 
yani ne zaman ne ya-
pacağını gayet iyi bilir. 
Dolayısıyla sizin bir ya-
zar olarak,  sergilediği 
tavırların yarattığınız 
kahramana uygun olup 
olmadığını sorgulama-
nız ya da bazı “önceden 
belirlenmiş” rollere, ka-
lıplara ve nosyonlara 
uymaya çalışarak “mü-
dahale etmeniz” gerek-
mez. Tam tersi böylesi 
yaklaşımlar işlevsel 
değildir, fayda değil za-
rar getirir. Çünkü kah-
ramanınızı kısıtlamaya 
ve yönetmeye kalkış-
mış, ona karşı çalışma-
ya başlamış olursunuz. 
Bunda başarılı olduğu-
nuz derecede de kah-
ramanınız gücünü ve 
“gerçek”liğini kaybeder, 
sıradanlaşır.
Yaşamda olduğu gibi öykü ve kurgularda da gerçek 
kahramanlar özgürdür. Özgür olmayanlar ya da öz-
gür olmasına yazarının izin vermediği “karakter”ler 
ise gerçek birer kahraman olamazlar.

Önceki kuşaklar ders kitaplarının arasında çizgi 
roman okurdu, günümüz çocukları ise ders kitap-
larının arasında telefon kurcalıyor desek yeridir. 
Çocukları “ekranlara uzak, kitaplara yakın” kıl-
mak için sihirli bir formülünüz var mı?

Carl Sagan, Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı 
kitabında Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde geçen 
bir anısını aktarır ve “Çocuklar dokunmak için karşı 
konulmaz bir dürtü hissederler. O günlerde müze-
lerde en çok duyulan iki sözcük ‘lütfen dokunma-
yınız’ idi. Onlarca yıl önce, bilim ya da doğa tarihi 

müzelerinde ‘elinizi sürebileceğiniz’ hiçbir şey, hatta 
bir yengeci alıp izleyebileceğiniz bir gelgit havuzu 
bile yoktu,” der.
Eski müzecilik anlayışının düştüğü yanlışa bizler 
düşmemeli, çocukların hayal gücünü sınırlamamalı, 

aksine ona hizmet ede-
bilmeliyiz.
Yazmak kendinde olma-
yana ya da başkalarının 
ihtiyaçlarına yönelmiş 
bir heves değildir. Haya-
tın devingenliği içinde 
düşünceleri sanatsal bir 
dille yeniden biçimleme 
içgüdüsünden kaynak-
lanır. Yazmanın itici 
gücü sorular ve sorun-
lardır.  Sorunlarla karşı 
karşıya kalan ve sorula-
rımıza yanıt bulanlarsa 
kahramanlardır. 
Çocuklar okudukları 
kitaplarda yazılandan 
fazlasını algılar ve ken-
dilerine ait bir anlam 
geliştirirler. Collodi’nin 
Pinokyo’sunu bir yetiş-
kin okuduğunda,  tah-
ta bir kalbin sevmeyi 

öğrenmiş bir insanla değiştirilmesi onu etkiler. Bir 
çocuksa tahtadan kuklanın başını belaya soktuğu 
anları soluk soluğa okur. Küçük Prens’te “Gülünüzü 
önemli kılan gülünüz için harcadığınız zamandır,” 
sözünün gerçek anlamını öğrendiğimde artık çocuk 
değildim. 
Çocuklar kitaplara biz yetişkinlerin gözüyle bakmaz.  
Bu yüzden de “İyi yazar nasıl yazar? Ne gibi kuralla-
ra, prensiplere uymalıdır ki iyi yazsın? Nelere dikkat 
etmeli, kahramanını nasıl yönetmelidir?” gibi önce-
den hazırlanmış ama iyi pişirilmesi mümkün olma-
yan yapay reçetelere dayanarak yazılmış kitaplar 
onları okumaktan soğutur. Çocukları kitaba yakın 
kılmanın yolu onları, onların gerçekliğine göre ya-
zılmış kitaplarla buluşturmaktan geçer.
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Bert, bir asker kaçağının affedilmesinin mümkün olmadığına 
inanırken, ölmekten ve öldürmekten korktuğu, bundan kaçtığı 
için birinin suçlanamayacağını düşünürken bulur kendini...

Joy Cowley, Yeni Zelandalı hayli üretken bir ya-
zar. Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında yazdıkla-
rıyla da bolca ödül kazanmış. 
Sığınak; kısa bir metnin içinde aile ve kardeşlik 
ilişkileri, savaş taraftarı ya da karşıtı olmak, ço-
cuklukla gençlik arasındaki o ince duygusal ve 
zihinsel ayrım, verdiğimiz anlık kararların bazen 
ne çok insanın yaşamını etkileyebileceği gibi pek 
çok konuyu barındırıyor. 
Kitap bir çerçeve öyküyle başlıyor. Seksen dört  
yaşındaki emekli polis Bert,  kendisinden dört yaş 
büyük ablasının cenaze törenine katıldıktan son-
ra  yaşadığı huzurevine dönmüştür. Ve kapısını 
beklenmedik biri tıklatır; daha önce tanışmadığı 
torununun oğlu Eureti’dir gelen. Yazar, bizi bu 
genç adamın hikâyeye dâhil olmasıyla Yeni Ze-
landa’nın yerli halkı Maori’lerle tanıştırıyor. Yok 
saydığımız bağların var olduğunu, kaybolmadığı-
nı, ummadığımız bir anda kendini gösterebilece-
ğini hatırlatıyor Bert’e ve elbette bize. Devamında 
genç misafirinin soruları, zihninde bir zaman yol-
culuğuna çıkarıyor Bert’ü ve taa 1942 yılının Yeni 
Zelanda’sına götürüyor. Böylece çerçeve hikâye-
den, iç hikâyeye geçiriyor tatlı dilli Cowley bizi. 

Ya kendi sığınağımızda 
sakladıklarımız? Yazan: Dilek Büyükge
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11 yaşındaki Bert; on beş yaşındaki  Betty, altı bu-
çuk yaşındaki Meg, annesi, babası ve teyzesiyle 
yaşamaktadır. Cowley karakterlerin özelliklerini 
oturup tek tek anlatmıyor bize ama hikâyenin 
içinde hepsini ustalıkla çiziveriyor: Meg duygusal 
ve metnin içindeki az ve kısa konuşmalarıyla altı 
buçuk yaşın çocuk saflığını; Bert anlayamadıkla-
rının şaşkınlığını anlatan hâlleriyle, çocuklukla 
ergenlik arasındaki o kısa mesafeyi; Betty ise genç 
kız olmanın, çocukluğu bir arpa boyu gerisinde 
bırakmanın muzip ve “artık biliyorum” havasını  
seriveriyor önümüze. Babası sağlık sorunları nede-
niyle askerliğe elverişli bulunmamasından ötürü 
üzgündür, annesiyse koca koca adamların se-
bepsiz yere birbirini öldürmesini anlamsız bulur. 
Teyzesi onlarla yaşamaktadır çünkü kocası Mack 
savaştadır. 
Evlerinin yakınındaki kullanılmayan eski fırını, 
olası bir saldırı anında, ailesinin sığınak olarak 
kullanabileceği fikrini bulan Bert’ü, ablası bekle-
mediği şekilde destekler. Ve eski fırını sığınağa 
dönüştürmek için büyüklerden gizli faaliyetlerine 
başladıklarında hiç beklemedikleri bir şeyle kar-
şılaşırlar: ölmekten ama daha çok öldürmekten 
korkan bir asker kaçağı gizlenmiştir sığınaklarına. 
Üstelik fena hâlde üşütmüş, hayli hastadır. İki kar-
deşin önceliği artık sığınağı düzenlemek değil, bu 
kaçağın iyileşip yoluna gitmesini sağlamaktır.  
Betty bir hemşire gibi gerekli ilaçları bulup, aske-
rin bakımını yaparken iki genç arasında filizlenen 
bir aşkı da belli belirsiz hissettirir bize Cowley. 
Ama askerle karşılaşmalarının asıl etkisi Bert üze-
rinde olur. O güne dek askerliğin ve savaşmanın 
sorgulanmadığı zihninde ilk kez korku denilen 
şeyi fark eder Bert. Bir asker kaçağının affedilme-
sinin mümkün olmadığına inanırken, ölmekten ve 
öldürmekten korktuğu, bundan kaçtığı için birinin 
suçlanamayacağını düşünürken bulur kendini ve 
bu düşünsel değişim,  Betty ile birlikte elinden 
gelen tüm desteği vermesini sağlar genç kaçağa. 
Ta ki, Bert ve Betty arasında, çocuk ve ergen çatış-
ması yaşanıncaya kadar. Bert, Betty ile kaçak genç 
arasında, kendisini dışarıda bırakan duygusal bağı 
fark ettiğinde hırsına yenilir. Dışarıda bırakılmış-

lık duygusu bir çocuk için baş edilebilir bir duygu 
değildir (yetişkinler için baş edilebilir midir aca-
ba?). İntikamını alması kolaydır. Kaçak için yaptık-
ları kaçış planı tam gerçekleşmek üzereyken ihbar 
eder Bert. Anlık bir karardır bu. Yazarın yer yer 
muziplikler barındıran, neşeli bir melodi gibi ru-
humuza akıttığı müziğin kreşendosudur bu nokta. 
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Cowley, Bert’ün verdiği anlık kararla sadece kendi 
hayatımızı değil, birçok hayatı nasıl etkilediğimizi, 
yaşamlarımızın domino etkisini kitabın finalin-
de öyle ani ve çarpıcı şekilde veriyor ki, yıldırım 
çarpmış gibi bir duyguyla okuru birkaç yaş birden 
büyütüveriyor. Metnin bu bölümü genç okurun 
farklı açılardan bakmayı -neredeyse - deneyimle-
yebileceği bir bölüm. Bu yüzden felsefe çalışmala-
rında da rahatlıkla kullanılabilir.
Öykünün finali yeniden çerçeve metine dönerek 
tamamlanıyor. Bert bu hatırladıklarını o güne dek 
kimseye anlatmadan, kararının ummadığı kadar 
kötü sonuçlarını içine gömerek yaşadığı gibi, geç 
Eureti’ye de anlatmıyor, anlatamıyor. 
Hem eğlenceli dili olan, hızla akıp giden hem de 
genç okura usul usul kendi düşüncelerini sor-
gulatabilecek bir kitap Sığınak. Cowley okurunu 
kıkırdatacak kelimeleri ustalıkla seçmiş, Ceren 
Özcan da bu sözcüklerin uygun karşılıklarını aynı 
özenle bulup çevirmiş; osuruk, pırtlatmak, kaytar-
mak, araklamak, abayı yakmak gibi. Yazarın bu 
yaklaşımıyla attığı ipi tutan okur, hikâye aktıkça 
sadece kıkırdamıyor, bir yandan da zıtlıklar içinde 
öğrendiklerini  değerlendirmeye başlıyor: savaşın 
kutsallığı, vicdani retçiler, yalan söylemek, yeni 
deneyim ya da düşüncelerle fikir değiştirebilmek, 
korkunun nedenleri ve sonuçları, güvenmek, gü-
venilir olmak…
Cowley, okumayı seven gençler kadar, okuma mo-
tivasyonu düşük grup için de yeni bir dünyanın 
bileti olacak yazarlardan biri. Ve Sığınak da işte 
tam böyle bir kitap.

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
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Dudak Uçuklatan Teknoloji Maceraları
Sean Connolly
Resimleyen: Kristhyna Baczynski
Türkçeleştiren: İpek Güneş Çıgay
Editör: Ümit Mutlu
Tudem Yayınları, 240 sayfa

STEM… Dünyada çok popüler olan bir eğitim sisteminin adı. 
İngilizce bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik sözcük-
lerinin ilk harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş… 
Şimdilerde sanatı temsilen, M’nin önüne bir de “A” eklendi. 
Sean Connolly, önsözde Dudak Uçuklatan Teknoloji Ma-
ceraları adlı eserinin bir STEM kitabı olduğunu belirtmiş. 
Kristhyna Baczynski’nin resimlediği kitabı, İpek Güneş Çıgay 
Türkçeleştirmiş ve Tudem Yayınevi yayımlamış.
Çalışma yirmi altı bölümden oluşuyor. Her bölümde günü-
müz teknolojisinde bulunan ya da yakın gelecekte ortaya 
çıkması muhtemel bir teknolojik gelişme anlatılmış. Bölüm 
sonlarına da söz konusu gelişmelere paralel birer deney ko-
yulmuş. Deneyleri kolay anlaşılır bilimsel açıklamalar izliyor. 
İlk bölümün adı “Hızlı Yetiştiricilik.” Bugün ekilenler öbür 
gün yenebilir olsa bundan yaşantımız nasıl etkilenir? Ya da 
robotlar kendilerinin farkına varırlarsa?.. Sürücüsüz araçlar, 
birbirleri ile iletişim hâlindeki cihazlar, klimalı giysiler, akıllı 
gözlükler… Bunlar kitapta bahsedilenlerden sadece birkaçı… 
Acaba tümünün hayatımıza olumlu katkı sağlayacağını söyle-
yebilir miyiz? Connolly’ye göre bundan emin olamayız. 
Eserin genel yaklaşımı, teknolojiye karşı olumlu; ancak geliş-
melerin doğurması olası kötü sonuçlardan da bahsediliyor. 
Yazarın amacı, neyin nasıl kullanılacağı konusuna dikkat 
çekmek. Metalin kesiciliği, cerrahın elinde hayat kurtarıyor 
ama bilenmiş çeliğin en yaygın kullanım biçimi bu değil. 
Atomun parçalanmasıyla dünyanın nasıl tanıştığından hiç 
bahsetmeyelim. 

BU ASANSÖR AKLINIZI ALIR

Yazan: Toprak Işık
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Eserin genel yaklaşımı, teknolojiye karşı olumlu; ancak gelişmelerin 
doğurması olası kötü sonuçlardan da bahsediliyor. Yazarın amacı, 
neyin nasıl kullanılacağı konusuna dikkat çekmek.
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STEAM eğitim siste-
mine de Connolly’nin 
kitabında bahsettiği 
gelişmeler için önerdi-
ği şekilde yaklaşmak 
yerinde olur. Matema-
tik ve bilim, endüstri 
devrimlerinden sonra, 
artan bir hızla teknolo-
jinin gölgesine girme-
ye zorlandı. Tarihte 
bilimin patlama yap-
tığı en önemli dönem 
belki de Antik Yunan 
Uygarlığı zamanı idi. 
Büyük beyinler bilimle, 
matematikle ve STE-
AM’de yer verilmesi 
unutulmuş felsefe ile 
teknolojiyi geliştirmek 
için uğraşmadılar. STE-
AM’in sadece T’sine 
odaklanmak, bilimi ve 
matematiği, teknolo-
jinin destekçisi gibi 
algılamak bu iki alanın 
özgürlükten beslenen 
doğasına zarar verebilir.
Kitapta dilbilgisi açısından hatalı ve yeterince özenli 
kurulmamış cümleler var. Örneğin;  
“Burada, bu teknolojinin, hâlihazırda kullandığımız 
diğer teknolojilerle olan bağını açıklayıp onları nasıl 
geliştirebileceğini açıklıyoruz.” 
Aynı cümlede “açıklamak” fiilinin iki kez kullanılma-
sı kulak tırmalıyor.
Bazı bilimsel yanlışlıklar da dikkat çekiyor: 
“Dalgalar hâlinde iletilen enerjinin, en tepedeki ve 
en dipteki noktası arasındaki mesafeye dalga boyu 
denir.” 
Bu bilgi yanlış. Ardışık iki tepe ya da ardışık iki çu-
kur arasındaki mesafe bize dalga boyunu verir.
“Bir ses topundan yayılan aşırı derecede yüksek 
şiddetteki sesler, 130 desibelden (dB) daha yüksek 
seviyelerde kulak zarlarına zarar verebilir.” 
“Desibel: Sesin şiddetini ya da gücünü ölçmek için 

Dilin akıcılığı ve açıklığı 

Konunun işlenişi 

Çizimlerin ifade gücü 

Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Kağıt ve baskı kalitesi

kullanılan birimdir.”
Desibel, metre, gram, 
Watt gibi kendi başına 
büyüklük ifade eden 
bir birim değildir; bir 
büyüklüğün diğer 
büyüklüğe oranını verir. 
Örneğin 3 dB hemen 
hemen iki kat anlamı-
na gelir. Dolayısıyla 
bir sesin desibelinden 
bahsederken, aynı sesin 
bir başka yerdeki ya da 
andaki şiddetinin kaç 
katı olduğunu söylüyo-
ruzdur. 
“Eğer x 10’dan büyükse, 
o zaman 5 ile çarp.’ Bu 
komutlara, ‘koşullu öner-
meler’ denir.”
Önermeler doğru ya 
da yanlış, kesin hüküm 
bildiren ifadelerdir. Bah-
si geçen ifade önerme 
değildir. 
Yazar, lazer konusuna 
da yeterli ölçüde hâkim 

görünmüyor. Bir bilim editörü ve dile ilişkin özenli 
dokunuşlar kitabı daha güzel yapabilirdi. 
Yapay zekânın varacağı yer gibi bazı kısımları karan-
lık olan geleceğe hazır, bilimle barışık ve teknoloji 
üretebilen bir kuşak yetişmesini hepimiz arzularız. 
Connolly’nin çalışması, hatalarına rağmen okuyana 
keyif verecek ve fayda sağlayacak nitelikte. Gençleri 
bilim ve teknolojide etkin olmaya çağırıyor. Önle-
rindeki dünyaya ışık tutarken, onları öğrendiklerini 
uygulamaya özendiriyor. Bu yüzden kitabın ülkemiz 
gençleri ile buluşmasını umuyor ve içindeki tüm de-
neylerin yapılarak arkalarındaki bilimsel gerçeklerin 
kavranmasını diliyorum.
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Sıfır Atık Görevleri 
Gezegeni Korumak İçin  
Gerçekleştirilmesi Gereken 32 Görev!
Katrine Balzeau
Resimleyen: Laurent Audouin
Türkçeleştiren: Sebla Kutsal
Editör: Emek Seyrek Pierre
Sırtlan Çocuk, 80 sayfa

Gezegenimizi korumak ve çok daha temiz bir dünyada yaşamak için yapabileceklerimiz 
sınırsız: Örneğin işe atıklarımızı sınıflandırıp ayıklamakla başlayabilir, eski kıyafetlerimizi 
dönüştürerek değerlendirebilir, kendi diş macunumuzu yapıp tek kullanımlık eşyalar 
yerine uzun ömürlü ürünleri tercih edebiliriz.

Kapkaranlık evrenin içinde, mavi yeşil parıldayan dünyamız; ço-
cukluğumuzun astronot olma hayallerini süsleyen o görüntü. Bize 
okyanuslarıyla, ormanlarıyla, doğasıyla, havasıyla, suyuyla yaşam 
verdi; mucizelere inanmamızı sağladı. Oysa biz ona hak ettiği 
değeri bir türlü veremedik, hor kullandık ve o da yaşlanıp yorgun 
düştü. Şimdi kalkmış başımıza gelenlere hayret ediyoruz. Aniden 
çıkan zamansız fırtınaların, dinmek bilmez yangınların, aşırı sıcak-
ların ve aşırı soğukların, yağmuru ancak rüyamızda görmemize 
sebep olan kuraklıkların, taşkınlar çıkaran sağanakların, kurtu-
lamadığımız hastalıkların nedenlerini sorguluyoruz. Hâlbuki tek 
yapmamız gereken, iğneyi de çuvaldızı da kendimize batırmak. Ne 
de olsa tüm bunların sorumlusu bizden başkası değil. 
İnsanların büyük bir kısmı doğayı korumanın öneminden bihaber; 
bir kısmı da küresel ısınmayı palavradan ibaret buluyor, sanki bu 
inanıp inanmama lüksüne sahip olduğumuz bir konuymuş gibi. 
Ancak bu meseleye ve soruna ilgi duyanlar dahi dünyamıza sahip 
çıkmak için büyük bir organizasyon gerektiğini düşünüp işin için-
den sıyrılma eğilimindeler. Oysa her birimizin yapabileceği öyle 
çok şey var ki. En önemlisi de doğayı koruma bilincini küçük yaş-
tan itibaren hayatımızın merkezine yerleştirmek, ne de olsa bunun 
yemek yemekten ya da iyice dinlenmekten hiçbir farkı yok. Nasıl 
ki bir çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümek için yeterince besin 
alıp iyi bir uyku çekmesi gerekir, yaşamını sürdürebilmesi için de 
ona bu ortamı sağlayacak bir Dünya’ya ihtiyaç duyacaktır. 
Bu bağlamda doğanın korunması konusunu işleyen çocuk kitap-
larının önemi yadsınamaz. Biz yetişkinlere düşen görev, çocukları-
mızı bu alanda yazılmış nitelikli eserlerle buluşturmaktır. Özellikle 
çizgi romanlarını beğeniyle okuduğum Sırtlan Kitap’ın alt markası 
Sırtlan Çocuk, bu görevi yerine getirmek için önemli bir işe imza 

Süper kahraman değil 
eko-kahraman Yazan: Olcay Mağden Ünalba
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atmış. Doğal hayatı koruma, eko-vatandaşlık ve sıfır 
atık konularında uzman; bu alanda çalışan “7 Noktalı 
Uğur Böceği” (La coccinelle à 7 points-coccinellea-
septpoints.jimdofree.com) adlı ajansın kurucusu Kari-
ne Balzeau imzalı Sıfır Atık Görevleri, gezegenimiz için 
daha iyi bir gelecek isteğiyle çocuklarımıza ve aslında 
bizlere de gerçekleştirilmesi gereken 32 görev veriyor. 
Böylece aşırı plastikten, aşırı ambalajdan, aşırı atıktan 
ve aşırı israftan kurtulabileceğimizi, tüketim alışkanlık-
larımızı değiştirebileceğimizi ve tüm bunları yaparken 
bir yandan da çok eğlenebileceğimizi söylüyor. 
Bu kitapta bizlere Balzeau’nun ajansının adındaki uğur 
böceği Luna rehberlik ediyor ve evde, banyoda, arka-
daşlarla, mutfakta ve doğada yapılabilecek görevleri 
sıralıyor; bir yandan da hem konuyla ilgili kavramları 
açıklıyor hem de dünyadaki ve ülkemizdeki kirlilik 
hakkında bilgi veriyor. Gezegenimizi korumak ve çok 
daha temiz bir dünyada yaşamak için yapabilecekleri-
miz sınırsız: Örneğin işe atıklarımızı sınıflandırıp ayık-
lamakla başlayabilir, eski kıyafetlerimizi dönüştürerek 
değerlendirebilir, kendi diş macunumuzu yapıp tek 
kullanımlık eşyalar yerine uzun ömürlü ürünleri tercih 
edebiliriz. Hediyelerimizi hazırlarken bile doğayı dü-
şünmekten vazgeçmemeliyiz; kim kendi elimizle hazır-
ladığımız bir kurabiye yapma kitinden ve ambalaj yeri-
ne de harika, rengârenk ve eşsiz bir kumaş parçasından 
etkilenmez ki? Peki ya en yakın arkadaşımız için örece-
ğimiz bir bilekliğe ne dersiniz? Biz de bu dünyanın bir 
parçasıyız, o yüzden onu koruma görevini başkalarının 
sorumluluğuna bırakma şansımız yok. Birer sıfır atık 
komandosu olmak dururken neden etraftaki çöpleri 
toplamasını bir başkasından bekleyelim? Ve doğanın 
tüm güzellikleri önümüzde seriliyken kim dekorasyon 
için plastiğe ihtiyaç duyar?
Laurent Audouin’in Fransız tarzını belli eden çizimle-
riyle renklendirip keyiflendirdiği Sıfır Atık Görevleri 
- Gezegeni Korumak İçin Gerçekleştirilmesi Gereken 32 
Görev!, Sebla Kutsal’ın çevirisiyle dilimize kazandırıl-
mış. Bilgilerin eğlenceli bir dil, yaratıcı bir tasarım ara-
cılığıyla aktarıldığı ve önerilerin uygulanabilirliği göz 
önüne alındığında kitabın çocukların bir yandan keyif 
alıp bir yandan sorgulamalarına olanak sağlayacağını 
düşünüyorum. 

Dilin akıcılığı ve açıklığı

Konunun işlenişi

Çizimlerin ifade gücü

Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği

Kağıt ve baskı kalitesi
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Aslı Tohumcu’nun ritmik bir dille yazdığı, Mavisu 
Dermirağ’ın öykü ile uyum içindeki neşeli çizimleriyle 
renklendirdiği Benim Babam Kötü Örnek, geleneksel 
aile içi rolleri sorgulayan bir kitap.

Yemekli misafiri bol bir ailede büyüdüm ben. Eksiksiz akşam yemeklerini bir 
demlik çay, şerbetli bir tatlı ve orta şekerli Türk kahvesi takip eder, o sırada 
annem de sürekli misafire hizmet ederdi. Babam kibar ve yardımsever biriydi; 
annemin yorulduğunu anlar, yardım etmek için ayağa kalktığında akrabaların 
“KILIBIK mısın oğlum sen?” yakıştırmasına ve ağız dolusu kahkahalarına maruz 
kalırdı. Bu mizansen yıllar içinde tekrar ettikçe babam karanlık tarafı seçti ve 

anneme yardım etmekten vazgeçti. 
Zamanla misafirler azaldı, ben büyüdüm, akrabalarla daha az 
görüşür oldum, derken bilinçaltıma atıp varlığını unuttuğum 
insanları Aslı Tohumcu’nun yazdığı, Mavisu Demirağ’ın resim-
lediği Can Çocuk’tan çıkan Benim Babam Kötü Örnek kitabını 
okuyunca hatırlayıverdim birden; işte o kasketli dayı, bilmiş 
enişte, ak sakallı dede, üstünlük taslayan amca benim akrabala-
rımdı. 
ADNAN BEY’IN ÇOK YORUCU HAYATI YA DA AAA!  
ASLINDA BU BENIM ANNEM 
Aslı Tohumcu bu öyküsünde, kendilerine atfedilen toplum-
sal cinsiyet rollerinin gerektirdiği gibi, özel alanda hiçbir işe 
karışmayan erkeklere karşı Adnan Bey’i çok güçlü bir şekilde 
konumlandırmış. Öyle ki, patriarkanın kadına yüklediği bütün 
görevleri üstün bir başarıyla yerine getiren bu babanın gerçek 
olması bana ilk başta inandırıcı gelmedi.
Kitabın ana kahramanı Adnan Bey her sabah kızını okula, eşini 
işe bırakır, kendi mesaisine de tam zamanında yetişir. Öğle 

Bu babanın nesi  
kötü örnek?

Yazan: Işıl Sümer
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tatillerinde bile boş durmaz Adnan Bey. Hızlıca 
sandviçini yer, küçük işlerini halleder. Evin tüm alış-
verişini de o yapar. Her akşam iş çıkışı ya markete 
uğrar ya kırtasiyeye. 
Hafta sonu bari dinlenseydi, birkaç arkadaşını 
görseydi diye düşünürsünüz ama Adnan Bey kızını 
kursa, eşini arkadaşlarına bıraktıktan sonra ailesini 
ziyarete gider. Bu kadarla kalmaz tabii, bir bakmış-
sınız perdeleri takıyor bir bakmışsınız çamaşırları 
katlıyor Adnan Bey. Mutfakta da bir sihirbaz, üç 
öğün yemeğe ek olarak kakaolu kekler, börekler, 
tas kebabı, pilav, şerbetli tatlılar, pastalar da Adnan 
Bey’den soruluyor. Kalan vaktinde saç kesiyor, kıya-
fet dikiyor!  
“Bu ne tempo Adnan Bey, kitabı okurken ben yorul-
dum,” diyecek oldum, sustum hemen. Adnan Bey bir 
yerden tanıdık geliyor bana. Kimdi diye düşünür-
ken... Tabii ya annem işte bu! Hafta içi sabah okula 
gidip günde 6 saat ders veren, akşam misafir ağırla-
yan, hafta sonu beni kursa götüren, evin tüm temizli-
ğini tek başına yapan, anneannemle dedemin pazar 
alışverişini yüklenen kadın!
HAYAT GERÇEKTEN MÜŞTEREK MI?
Aradan geçen 30 küsur senede pek bir şey değişme-
di, hâlâ istisnalar haricinde birçok hanede ev işi gibi 
ücretsiz çalışma alanlarında kadınlar erkeklerden 
çok daha fazla mesai yapıyor; evin idaresi ve çocuk 
bakımı kadın işi olarak adlandırılıyor. Oysa bir yetiş-
kinin kendi yaşadığı evin ihtiyaçlarını karşılamasın-
dan, çocuklarının sorumluluğunu üstlenmesinden 
daha doğal ne olabilir ki? Okuyucuda tekrar tekrar 
dinleme isteği uyandıran kafiyeli metniyle Benim Ba-
bam Kötü Örnek’de Aslı Tohumcu, bir yazarın sahip 
olduğu imkânlar çerçevesinde bize bunu anlatmaya 
çalışıyor. 
Çizimler açısından ise renkleri cömertçe ve uyum 
içinde öyküye aktaran Mavisu Demirağ’ın kullandı-
ğı pastel tonlar, sakin mimikleriyle tüm karakterler 
ve Adnan Bey’in  yeteneklerinin anlatıldığı abartılı 
sahneler metni zenginleştiriyor. 

Dilin edebi niteliği

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Kahramanların işlenişi

Grafik tasarım

Redaksiyonun titizliği



Yalınayak Gen-8. Kitap: Ölüm Tacirleri
Keiji Nakazawa
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Editör: Ayşegül Utku Günaydın
Desen Yayınları, 272 sayfa

“Yalınayak Gen serisini başyapıta dönüştüren dinamik, insanın en ilkel taassuplarını bir 
çocuğun evreninde, bir çocuğun diliyle başarıyla ortaya koyabilmesinde saklı.”

Başlıktaki ifade “Yalınayak Gen” serisini okuyan Haruna 
Honda adlı Japon bir çocuğa ait. Serinin 6. kitabının ilk sayfa-
larında, kitabı okuyan çocukların fikirlerine yer verilmiş. Biz 
de Brecht’in ölümsüz şiirine göndermeyle “Okumuş bir çocuk 
soruyor!” diyelim ve Haruna’nın sorusunu tamamlayalım: 
“Neden daha barışçıl bir dünya için çabalamıyoruz?” 
Desen Yayınları, “Yalınayak Gen” adlı çizgi roman serisinin 
kitaplarını yayımlamaya devam ediyor. Yazar ve çizer Keiji 
Nakazawa’nın, İkinci Paylaşım Savaşı sırasında Hiroşima’da 
yaşananları küçük bir çocuğun gözünden aktardığı dramatik 
ve sarsıcı hikâye, Japonya halkının yakın tarihindeki nükleer 
saldırının âdeta belgesi olmuş vaziyette. Dizinin ilk dört kita-
bı, savaşa sürüklenen Japonya’yı ve nükleer saldırının yarattı-
ğı tahribatı gözler önüne seriyordu. 5. kitapta ise yaratıcısının 
yaşamından otobiyografik öğeler de taşıyan Gen adlı karak-
terin, ABD’nin gerçekleştirdiği saldırı sonrası ailesinden ve 
eski yaşamından geriye kalanları toparlamaya çalışmasını 
okumuştuk.
6. ve 7. kitaplar, Japonya’nın savaş sonrası dört yılını atmosfe-
rine taşımış, Hiroşima halkının büyük felâket sonrası hayata 
tutunma gayretlerini aktarmıştı. Bir avuç ayrıcalıklının çıkar-
ları için girilen savaşların, yoksul milyonlar üzerinde yarattığı 
tahribat çarpıcı biçimde kaleme alınmıştı. 8. kitapsa 1950’deki 
Kore Savaşı’nın gölgesi altında Japonya’da yaşayan sıradan 
insanların hayatlarına odaklanıyor.
Gen ve arkadaşları, yoksulluk içinde kıvranan Japonya’da 
ayakta kalmaya çalışıyorlar. Mahallelerinde karşılaştıkları, 

“Şu anda bile savaşan  
pek çok insan var, neden?”

Yazan: Deniz Poyraz
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bir şekilde iletişim kurdukları her karakterin geriye 
dönük bir savaş hikâyesi var. Bu hikâyeler pek tabii 
hüzünlü ve karanlık. Ancak insan olmanın bir gere-
ği olarak umutları daima ayakta. Sakat bedeninden 
başka hiçbir şeyi kalmamış bir adamın veya mezbele 
köşesinde bir avuç pirinçle yaşamını sürdürmeye 
çalışan ihtiyar bir kadının dahi yaşama sımsıkı tu-
tunmak için haklı gerekçeleri var.
İyi yürekli Gen, işte böyle bir toplumun parçası 
olarak, temas ettiği her insanın kendi kaderlerini 
değiştirmelerine ön ayak oluyor. Karşısına çıkan art 
niyetli insanların maskesini düşürmeye ant içmiş 
gibi kötülüğe karşı çıkarken, bir yandan, dayanışma-
dan ve paylaşmadan doğan sevgiyi büyütüyor, önce 
çevresine sonra bütün topluma yayıyor.
1950 yılının Haziran ayında Kore Yarımadası kuzey 
ve güney diye ikiye bölündü. Aynı tarihsel ve kültü-
rel kökene sahip bölge halkı, aynı dili konuşmalarına 
ve aynı endişeler, heyecanlar içerisinde yaşamları-
nı sürdürmelerine rağmen, birdenbire kendilerini 
amansız bir iç savaşın ortasında buldular. Birleşmiş 
Milletler güçlerinin en önemli bileşeni olan ve Ko-
re’nin kuzeyini bombalayan Amerikan savaş jetleri, 
Japonya’daki İtazuke Hava Üssü’nden kalkıyor. Hi-
roşima’nın yaralarını sarmaya henüz çok uzak olan 
Japon halkı da yanı başlarındaki bu yeni savaş yü-
zünden ikiye bölünmüş durumda. 
Atom bombası yüzünden tarihinin en trajik döne-
mini yaşayan Japonlar, Amerika yüzünden yeni bir 
savaşın içine çekilmenin endişesi taşıyorlar. Toplum 
tepeden tırnağa politize olmuş vaziyette. Gen ve 
arkadaşları hem kendi yurtları hem de içinde yaşa-
dıkları dünya için topyekûn bir barışı savunurlarken, 
bir kısım hükûmet yanlıları da sokaklarda savaş 
naraları atıyor. Ölüm Tacirleri alt başlığıyla yayımla-
nan dizinin 8. kitabı, silah ticaretinden kâr sağlayan 
sanayicilerin doymak bilmez hırslarının, toplumları 
savaşa sürükleyen büyük sermayedarların ve savaş-
larla servetine servet katan “kan emicilerin” ipliğini 
pazara çıkarıyor.
İçeriğe bakılınca kitap daha çok yetişkin dünyasına 
hitap ediyor gibi görünse de çizerin meseleleri ele alı-
şı ve hikâyeleyişi, her yaştan okuru kendisine çekiyor. 
Altını çizelim, “Yalınayak Gen” serisini bir başyapıt 
hâline dönüştüren dinamik de zaten insanın en ilkel 
taassuplarını bir çocuğun diliyle, çocuğun evreninde 
başarıyla ortaya koyabilmesinde saklı. Meramını en 

Çizimlerin İfade Gücü

Anlatımın Akıcılığı ve Açıklığı

Grafik, Tasarım ve Baskı Kalitesi

Redaksiyonun Titizliği

ufak bir duygusal sömürüye imkân vermeden, sözü-
nü kof ahlakçılığa bulamadan ve oto-sansüre karşı 
durarak aktarması. Tüm bunlar bir araya geldiğinde 
kitabın hikâyesi daha etkileyici kılınmış oluyor. Çizer 
Nakazawa’nın ifade gücündeki cüretkârlık da şüphe-
siz yaşananların ilk elden tanığı oluşundan, halkının 
ve sınıfının haklılığından mütevellit. 
Küresel savaşlar sona ersin, silahların buyurganlığı-
na bir nihayet olsun umuduyla yazılan kitaplar, ge-
lecek kuşakların kalbine barış tohumu ekmek adına 
önemli. Çocuklar için Yalınayak Gen’le tanışmak da 
işte bu yüzden kıymetli. Yeryüzündeki bütün çocuk-
ları Gen’le tanıştırabilsek keşke.
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Bu şehir, kendi icat ettiği müzik enstrümanlarıyla 
kurmuştur orkestrasını: Kuruyemişçi leblebi ka-
vurduğu küreğini “kırrrt kırrrttt” saca sürter, kes-
taneci “çıpadaka çıpadaka” maşasını mangalına 
vurur, dondurmacı tepesindeki çanı çınlata çınlata 
dondurmasını döver... Solistlerinin de sesi pek 
gürdür. Makamları birbirine karışmış bir şarkıyı, 

farklı mekânlar-
da hep bir ağız-
dan söylerler: 
“esssskiciiiiiğ”, 
“pooooçaala-
aar taazeeee”, 
“lavaaağntaaa”.  
Bu şehirden 
geçen herkes 
rüzgârına katar 
şarkısını; over-
lokçusundan 
tüpçüsüne, 
vapurundan 
siyasi partisine, 
martısından 
itfaiyesine. 
Herkes, başka 
bir şarkıya eşlik 
eder bu şehirde; 
bazısına fazla 

hareketlidir bazısına ağır tempolu. Günbegün bir 
şarkıyı başa sarar her İstanbullu.
Anna Pellicioli’nin oya işler gibi kaleme aldığı, Mer-
ve Atılgan’ın uçuş uçuş resimlediği ve Şiirsel Taş’ın 
ismi gibi şiirsel çevirisiyle Türkçeleşen İstanbul’un 
Şarkısı adlı kitabı okurken de kulağımıza bir şarkı 
çalınıyor. Yazar “sen”li kalemiyle niyetini açık edi-
yor; böylelikle sayfalar arasında gezinen kızın bir 
elinden de biz tutuyoruz. Yaşanmışlığa ve canlılığa 
bir arada yer veren renk paletiyle resmedilmiş Tarihi 
Yarımada’da gezintiye çıkıyoruz. Bu şehirde doğduk, 
büyüdük; belki de bu şehri daha önce hiç görmedik. 
Yine de kıtaları birbirinden ayıran Boğaz’ın sula-
rında dans eden denizanalarını heyecanla izliyoruz, 
dişimize yapışan güllü lokumun tadına bayılıyoruz, 
sesi mermer duvarlarda yankılanan nalınları merakla 
takip ediyoruz. Kız Kulesi manzaralı sayfada solukla-
nıyor, tek şekerli çayımızı yudumluyoruz. Balıkçıdan 
simitçiye, kaptandan çaycıya, çalgıcıdan halıcıya 
varana dek bu şehrin müdavimlerini birer birer se-
lamlıyoruz. Kitabı kapattığımızda dahi şarkısını hâlâ 
kulaklarımızda duyuyoruz.
Seviyoruz bu şarkıyı. Başa alıp bir daha dinliyoruz.

Çizimlerin ifade gücü

Dilin akıcılığı

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

İstanbul’un Şarkısı
Anna Pellicioli

Resimleyen: Merve Atılgan
Türkçeleştiren:  Şiirsel Taş
Editör: Gökçe Ateş Aytuğ

Redhouse Kidz Yayınları, 40 sayfa

Gündüzleri kıpır kıpır bir şarkı dudağında, bağıra 
çağıra söyler durur. El ayak çekilince bile susmaz, 
mırıl mırıl bir ninni tutturur. Bir karışık kaset yapsam 
şehirlerden, A yüzünün ilk şarkısı İstanbul’un olur.
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Yazan: Seda Akipek
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Ickabog
J.K. Rowling
Çeviren: Hazel Bilgen
Doğan Kardeş, 284 s.

Cesur olduğunuzu düşünüyorsanız 
eğer, bu kitap tam size göre…

J.K. Rowling’in on yıl kadar önce 
kaleme aldığı, gerçeğin, umudun 
ve arkadaşlığın gücünün her şeyin 
üstesinden gelebileceğine dair 
yepyeni, nefes kesen bir masal…

Ickabog, resim yarışmamızı 
kazanan çocukların rengârenk 
resimleriyle raflarda.
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Günün birinde bir oğlan çocuğu, üç bacaklı bir 
köpekle karşılaşır. Köpek, kendini çocuğa tanıtır 
ve sonra da yanından çekilip gitmez. Aradan yıllar 
geçer. O çocuk büyüyüp bir sanatçı olur ve yirmi 
yıl boyunca kalemiyle o köpeğin ruhunu yakala-
maya çalışır. Defalarca üzerinden geçtiği taslaklar-
da üç bacaklı köpeğe eşlik eden tek bacaklı kadın 
karakteri, iki bacaklı bir kız çocuğuyla yer değişti-
rir ve böylece ortaya Üç çıkar. 
Büyük bir şehirde yaşayan sokak köpeği Üç’ün 
hayattan bir beklentisi yoktur. Hâlinden memnun-
dur; anı yaşar ve sahip oldukları için şükran duyar. 

Parlayan güneş 
ısınmak için, 
yağan yağmur 
temizlenmek 
için bir fırsat-
tır onun için. 
Hoplayarak 
baştan sona 
turladığı kentin 
içinde kâh ev 
arar kâh onu 
sevecek birisini. 
Burnu onu ne-
reye götürürse 
oraya gider. 
Bu gezintileri 
sırasında başka 
“bacaklılarla” da 

karşılaşır elbette. Mesela kalabalık şehir hayatı minik 
altı bacaklı için çok tehlikelidir. Bu yüzden onun yer 
altında yaşadığına sevinir. Sekiz bacaklının yüksekte 
bir evde yaşadığını görüp mutlu olur. Sayamayacağı 
kadar çok bacaklıyı ve uzun bacaklıyı görünce ise 
kendi hâline şükreder. Sonra bir gün üç bacağı onu 
şehrin dışına götürür. Tanımadığı başka bacaklılarla 
ve nihayet “üç bacaklı taklidi yaparak kendisine ben-
zemeye çalışan iki bacaklıyla” tanışır. 
Üç, farklılıkların kabulüne ilişkin güçlü bir mesaj 
verirken kimsenin duygularıyla oynamıyor. Hayatta-
ki eksikliklerin yokluğuna vurgu yapmak yerine var 
olan koşulların güzelliğine işaret ediyor.  
Stephen Micheal King, Üç’ü yazdıktan sonra, öykü-
nün özünün, aslında ağabeyi David hakkında oldu-
ğunu fark etmiş. Kitabı bu nedenle “Poland Sendro-
mu”yla dünyaya gelmiş olan ağabeyine ithaf etmiş. 
Çok özel bir konuyu abartmadan, yalın bir üslupla 
ele alan King, resim diliyle de gözlerde hoş bir tat 
bırakıyor. Kuruboya, suluboya ve mürekkebin ustaca 
bir araya getirildiği resimlerin enerjisi sayfaların 
dışına çıkıyor. Stephen Michael King’in yazıp resim-
lediği Üç, seksenden fazla kitaba imza atan sanatçı-
nın ülkemizde yayımlanan ilk resimli kitabı. Umarım 
sonuncusu olmaz.

Çizimlerin ifade gücü

Dilin akıcılığı

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Üç
Stephen Michael King

Türkçeleştiren: Sarp Dakni
Editör: Gökçe Gökçeer

Meav Yayınları, 36 sayfa

Üç, farklılıkların kabulüne ilişkin güçlü bir mesaj verirken kimsenin duygularıyla 
oynamıyor. Hayattaki eksikliklerin yokluğuna vurgu yapmak yerine var olan koşulların 
güzelliğine işaret ediyor.
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Dostluk, 
iki yürek arasında 
kök salan bir ağaç gibidir...

“Bazen sohbet ediyor, bazen susuyorlardı,    çünkü birlikteyken asla sıkılmıyorlardı...”

Desen Yayınları’ndan çıkan diğer Sempé kitapları

Zıtlıkların mükemmel uyumundan ilham 
alan ve farklılıkların birlikteliğine vurgu 
yapan Elma Surat’ın Akılalmaz Hayatı, 
dünyaca ünlü Fransız karikatürist 
Jean-Jacques Sempé’nin zarif 
çizgileriyle örülmüş, enfes bir 
dostluk hikâyesi.

desenyayinlari.com.tr     DesenYayinlari.Tudem     desenyayinlari



Günlükte Saklı Sırlar
Yeşim Saygın
Editör: Müren Beykan
Günışığı Kitaplığı, 208 sayfa

Kahramanlarımız Ateş ve Arya, 80’li yıllarda küçük bir sahil kasabasında gizemli bir 
günlüğün, renklerin ardına saklanmış define şifrelerinin, kaçakçıların ve gizli polisin 
cirit attığı bir hikâyede maceradan maceraya sürükleniyorlar.

Eski günlerde macera, bilgisayar oyunlarında değil haya-
tın kendisindeydi! 80’lerde çocuk olmak, bugünden epey 
farklıydı. Bir kere telefonlar ve tabletler her yeri işgal 
etmemişti. Çocuklar vakitlerini ekran karşısında değil 
sokakta geçirirdi. Macera ise bilgisayar oyunlarında de-
ğil, hayal gücü sponsorluğunda bizzat hayatın içindeydi 
ve çok sahiciydi. Günlükte Saklı Sırlar’ın baş karakterleri 
Ateş ve Arya da içinde 14. yüzyıldan kalma hazinenin 
saklı olduğu mağaranın ve günlüğe işlenmiş renklerin 
ardındaki gizemi çözmek için, güçlerini sınırsız hayal 
güçleriyle olmayan meraklarından alıyorlar.  
SIRADAN BIR BAŞLANGIÇTAN GIZEMLI  
BIR MACERAYA 
Günlükte Saklı Sırlar, ilk cümleden alıntılarsak; “sıradan 
bir günde, sıradan bir kafeye, sıradan bir pasta almaya 
gönderilen” Ateş’le başlıyor. Ateş, birkaç kez okuldan 
kaçtığı için ailesi tarafından küçük bir sahil kasabasın-
daki bir otele, işlere yardımcı olması için gönderilmiş. 
Sürgün olmanın kızgınlığını yaşayan Ateş için burası 
dünyanın en sıkıcı yeri. Oysa Arya için hiç de öyle değil. 
Bir kere orada doğup büyümüş, üstelik annesiyle birlikte 
şirin bir kafe de işletiyorlar. Ateş’in pasta almaya gelmesi 
de tanışmalarına vesile oluyor. Arya’nın sıcakkanlılığı, 
kafasında oradan bir an evvel kurtulmak dışında bir şey 

Renklerin ardında  
define saklı Yazan: Emel Altay
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olmayan Ateş’i pes ettiriyor ve aralarında doğal 
bir arkadaşlık kuruluyor. Uzun yaz günlerinde 
kafe ve otelin işlerine yardım etmek dışında fazla 
bir uğraşları yok. Arya en yakın arkadaşı Çilli ile 
laflıyor, Ateş de odasında çizim yapıyor. Ateş her 
ne kadar kasabada olmaktan çok sıkılsa da bazı 
şeyleri merak etmeden duramıyor. Örneğin çalış-
tığı otelde neden ejderha konsepti kullanılmıştı? 
Sonra kasabalıların Ejder Ağzı dedikleri yer ne-
yin nesiydi? Ateş her sorusuna cevap bulamasa 
da kasabanın sandığı kadar sıkıcı bir yer olmadı-
ğını ve Arya’nın sandığından çok renkli bir kişili-
ği olduğunu zamanla öğreniyor.
ARYA IÇIN HER SESIN BIR RENGI VAR
Arya’nın sinestezik olması, Ateş için çizgi roman-
lardaki süper kahramanların sahip olduğu güçler-
le denk. Arya, insanların ve hayvanların seslerini 
bir renkmiş gibi algılıyor. Ona göre Çilli’nin sesi 
parlak mor, kedisi Yum Yum’ın fıstık yeşili, Ateş’in 
ise lacivert gri… Bu noktada kitabın yazarı Yeşim 
Saygın’ın üslubuna bir parantez açmak gerek. Say-
gın kitabın genelindeki benzetmelerde çok özgün 
ve sıra dışı buluşlar yapıyor, özellikle baş karakteri 
Arya’nın sineztezi gücünü takip eden bir yol izli-
yor. “Derken sağanak yağmurun ardından beliren 
bir gökkuşağı gibi bir aydınlanma yaşadı” ben-
zetmesi, buna güzel bir örnek. Hikâye ilerledikçe 
sinestezi rahatsızlığına sahip bir kişinin daha 
olduğunu öğreniyoruz. Hikâyenin düğümünü 
elinde tutan, hatta kitaba ismini veren günlüğün 
ve sırların da sahibi olan bu kişi Arya’nın büyük 
teyzesi İnci. 1940’larda yaşamış olan İnci, sayıları 
hafızasında renklerle canlandıran, aynı zamanda 
çok gelişmiş bir sayı hafızasına sahip biriymiş. Ne 
yazık ki çocuk denecek yaşta hayatını kaybetmiş, 
geriye günlüğüne şifreli olarak not ettiği gizemli 
rakamlar bırakmış. Renklerle ifade edilen bu ra-
kamların ne olduğunu çözmek, Arya ve Ateş’in en 
büyük tutkusu hâline geliyor. 
RENKLERLE ŞIFRELENEN BIRTAKIM 
RAKAMLAR
Nahif ve içine kapanık bir kız olan İnci, 40’lı yıl-
larda sinestezi hastalığının pek bilinmemesi ne-

Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı 

Kahramanların işlenişi 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği 

deniyle kendisini bir ucube olarak görmüş. Bunun 
acısını günlüğüne aktaran İnci’nin en yakın arka-
daşı ve sırdaşı ise Bahçıvan. Asıl hikâyenin geç-
tiği zamana yani 80’lere geldiğimizde Bahçıvan’ı 
otelin çalışanı olarak görüyoruz. Artık yaşlanmış 
ve hastalıkla boğuşan Bahçıvan bir gün 40 yıldır 
sakladığı İnci’nin günlüğünü Arya’ya vermeye 
karar veriyor. Hem büyük teyzesi gibi sinestezik 
olan hem de aşırı meraklı tabiata sahip Arya’nın 
her bir sayfası renklerle doldurulmuş bu defterin 
gizeminin peşine düşmesi kaçınılmaz. Sonunda 
renklerin temsil ettiği şeyi bulsa da bunun ne 
anlama geldiği konusunda ne onun ne de küçük 
çetesi Ateş ve Çilli’nin bir fikri yok. Hikâyede eş 
zamanlı olarak otelin gizemli müşterisini de takip 
ediyoruz. Gözündeki tik nedeniyle Tikli adıyla 
anılan bu yaşlı adamın garip davranışları Arya 
ve Ateş’in de ilgisini çekiyor. Bir noktada yumağa 
dönüşen olaylar, her başarılı macera romanından 
beklenildiği gibi finalde beklenmedik şekilde 
çözülüyor. Yazarın kurnazca serpiştirdiği ipuç-
larının aslında okurun gözünü ustaca boyayan 
hileler olduğunu anlıyoruz. 
ŞAŞIRTICI FINALIYLE HAKIKI  
BIR MACERA ROMANI
Yeşim Saygın, ilk çocuk romanı Hayaletli Gölün 
Çocuklarını yazdığı 2005 yılından bu yana ço-
cuk ve ilk gençlik edebiyatında önemli bir isim. 
Günlükte Saklı Sırlar da katmanlı yapısı ve şaşırt-
macalı sonu ile macera romanı türünün iyi bir 
örneği. 208 sayfa boyunca çocuk okurunun dik-
katine talip olan Yeşim Saygın, iddiasının hakkı-
nı vermiş. Sahil kasabasını fona alarak bisikletle 
doğada gezinti, nehir kenarında doğum günü gibi 
güzel manzaralara romanında yer açarken zaman 
olarak 80’li yılları seçmesi de hayatın daha içinde 
karakterler yaratmasına katkı sunuyor. 
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Gideon Samson abartmadan, aksine tuhaflığı sıradanlaştırarak 
anlatan iyi bir yazar. Joren Joshua da sıradanlığın kıyafetine 
bürünmüş bu tuhaflıkları sade ve sevimli desenlerle ustalıkla 
resmetmiş.

Kar, şehrin bütün kirini, yine birkaç günlüğüne örttü. Karın keyfini herhâlde 
en çok, bir çocuklar bir de bizim Kocabaş çıkarıyor. Bizim ihtiyar koca kız, 
karda ve soğukta sanki daha bir canlanıyor. Karda uzun yürüyüşler yapmaya 
bayılıyor. Bense bir an evvel sıcağa, battaniyenin altında okuduğum kitabıma 
dönmek istiyorum. Gideon Samson’ın yazdığı, Joren Joshua’nın da metnin 

ruhuna uygun tarzda resimlediği absürt hikâyelerden 
oluşan Kullanılmış Şakalar ya da Zebra’nın Matematiği’ni 
okuyorum. Dışarıda soğuk, yer yer tipiye dönen bir kar ya-
ğışı, bahçede bir dahaki geziye kadar uyuyan Kocabaş ve 
elimde okumaktan kendimi alamadığım on bir adet tuhaf 
hikâye; sanırım kışın keyfini çıkardığım söylenebilir.
Aslında bu kitap, içinde matematiği çok iyi olan bir zeb-
ranın dolaştığı, iki artı ikinin beş ettiği, öğretmenlerinin 
30 Şubat’ta evlendiği ve daha başka pek çok acayipliğin 
sıradan gündelik gerçekliğe sirayet ettiği bir sınıfın hikâ-
yesi. Her hikâye ismini, başka hikâyelerin fonunda zaman 
zaman karşımıza çıkan sınıfın başka öğrencilerinin ismin-
den alıyor: Imara, Ozzie, Noepy, Maximiliaan, Annabelle, 
Ziva, Lev, Wies, Ravi, Katinka ve öğretmenin ısrarla kendi-
sine “Ariane” diye seslenmesine rağmen adının bu olmadı-
ğını söyleyen Zeb. 
Imara, sınıfa bir hafta önce gelen yeni sıra arkadaşı zebra 
Zeb’le tanışmasını; Ozzie, arkadaşı Ziva’ya hediye almak 
için gittiği şaka dükkânında parasının yeteceği bir şaka 
arayışını; Noepy, Ekimin dördüncü çarşambası yürürlüğe 
giren ağlama yasasının nelere yol açtığını; Maximiliaan, 
iki artı ikinin sandığı gibi aslında dört değil de beş ettiğini 
nihayet nasıl anladığını; Annabel, bu seneki doğum gü-

Zeb yahut başka acayiplikler

Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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nünde önceki sene iste-
diği ceylanı Bobina’dan 
kurtulmak umuduyla 
bir aslan istediğini ama 
bu isteği kabul gör-
meyince lila renkli bir 
gıdıklama makinesine 
nasıl razı olduğunu; 
Ziva, üç hafta boyunca 
kendisine ve ailesine 
zorla misafir olan hıç-
kırıktan sonunda nasıl 
kurtulduklarını; Lev, 
konuşma ödevinde sı-
nıfa tanıttığı Bruno’nun 
ders sonunda Kato Öğ-
retmen’le kahve içmeye 
gitmesini; Wies, arka-
daşı Noepy’nin bir sa-
atliğine kafalarını değiş 
tokuş etmek istemesini; 
Ravi, Jayden’la bir gece 
aynı rüyayı gördükten 
sonra her gece rüyasın-
da gördüğü aşkı Me-
ral’in de ona gelip “Dün 
gece öyle bir garip rüya 
gördüm ki,” demesini; 
Katinka, daha ucuz 
olduğu için annesinin 
biletleri “kendi kendine uçuş” sınıfından almasını ve 
kendi kendine uçuş tecrübesini; Zeb ise, Kato Öğret-
men’in Bruno ile olan 30 Şubat tarihli düğünlerinde 
kendilerinden başka kimsenin olmamasını ve hatta 
sokaklarda kimsenin bulunmamasını çok normal, 
sıradan, gündelik hadiselermiş gibi anlatıyorlar. O 
kadar ki matematiği çok iyi olan bir zebra, sınıf ar-
kadaşlarıyla beraber öğretmenlerinin 30 Şubat’taki 
düğününe gittiğinde, sokakların boş olmasını fırsat 
bilip bahçede otlamaya başlıyor ve biz okurlar daha 
önceki diğer tuhaflıklara olduğu gibi buna da hiç 
şaşırmıyoruz.
Gideon Samson abartmadan, aksine tuhaflığı sıra-
danlaştırarak anlatan iyi bir yazar. Joren Joshua da 
sıradanlığın kıyafetine bürünmüş bu tuhaflıkları 
sade ve sevimli desenlerle ustalıkla resmetmiş. 
Hikâyeler ne kadar eğlenceliyse, resimler de o kadar 

Tercümenin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

coşkulu olmuş.
Bilenler bilir, aslında 
çocuk edebiyatı ile 
yetişkin edebiyatı ara-
sında yapılan o keskin 
ayırıma inanmıyorum. 
Benim için sadece iyi 
edebiyat var. Yani anla-
tacağı hikâyeye en uy-
gun biçimi, atmosferi, 
üslubu bulan ve hikâye-
sini ruhuna ters düşme-
yecek şekilde inşa edip 
süsleyen her metnin, 
her yaştan okura hitap 
edebileceğini düşü-
nüyorum. Bu nedenle 
Samson’ın Kullanılmış 
Şakalar ya da Zebra’nın 
Matematiği o her yaş-
tan okura hitap eden, 
iyi edebiyat dediğimiz 
haz havuzunda yer alan 
türden bir kitap olmuş. 
Sıradan hayatlarımızın 
sağduyu baskısından 
özgürleşmek için çok 
iyi bir fırsat sunuyor. 
Keşke iki artı ikinin beş 
ettiği, 30 Şubat tarihli 

davetiyelerin olduğu, şaka dükkânlarından ucuz şaka 
alınabildiği, bir zebrayla aynı sınıfta matematik dersi 
alınabildiği daha çok hikâyemiz olsa. 
Ama gündelik hayatın bitmek bilmeyen telaşeleri, 
kendilerini yine hatırlatıyor. Artık kitabı bırakıp 
Kocabaş’ı gezdirme vakti geldi. Rüzgârın oyuncağı 
olmuş kar havada türlü akrobasi numaraları çekerek 
yağmaya devam ediyor. Soğuk dokunduğu her şeyi 
sanki buza dönüştürüyor. Ama bu sefer üşümüyo-
rum. İçim sanki sıcacık. İyi hikâyeler zaten insanın 
içini hep böyle ısıtmaz mı?..

Mart 2021 | 31 



Yı
ld

ız
 Ö

yk
ül

er
i

A
ni

ta
 G

an
er

i
Re

si
m

le
ye

n:
 A

nd
y 

W
ilx

Tü
rk

çe
le

şt
ire

n:
 Ç

iğ
de

m
 Ö

zü
er

Ya
yı

m
a 

H
az

ır
la

ya
n:

 K
at

e 
Ba

ke
r

A
rd

en
 Y

ay
ın

la
rı

, 9
6 

sa
yf

a

Yıldızların peşinden giderken Eski Yunan’dan Sümerler’e zamanda yolculuk ediyor, 
Yeni Zelanda’nın yerlileri Maoriler’den Kuzey Amerika yerlileri Çerok’lara dek farklı 
Dünya halklarına konuk oluyor, Hindistan’dan Çin’e tüm dünyayı geziyoruz.

Gökyüzü yıldızlar, galaksiler, gezegenler ve daha bir dizi heyecan verici gök cis-
miyle dolu. Kiminin parıltısı Dünya’dan çıplak gözle bile net görülürken kimisi 
zar zor seçilir, ondan net bir görüntü almak ancak teleskoplar ya da daha gelişmiş 
teknik araçlarla mümkündür. Üstelik ışığı ne saçan ne de yansıtan nesne ve feno-
menler de gökte hiç az değildir. Karanlık tarafından yutulmuş gibi duran, bazen 
de ötesinde berisinde ne varsa yutan bu kapkara göksel oluşumların varlığından 
ancak bilim sayesinde haberdar oluyor; kimya, fizik ve matematik yasalarından 
hareketle sadece orada olduklarını değil, özelliklerini ve davranışlarını da biliyo-

ruz. Oysa evrenin sonsuzluğu, insanın bilgisini daima sı-
nırlı, daima eksik kılıyor. Her çözülen sır yeni sırlara kapı 
araladığından gökyüzü araştırmalarının da sonu gelmiyor. 
Üstelik bu ezelden beri böyle. 
İlk çağlardan bu yana insan, başını gökyüzüne kaldırmış 
ve onun bilinmezlerle dolu sonsuzluğuna bakmıştır. Eski-
den bir bakıma şanslılardı. Çünkü uzak geçmişte, kentin 
bozucu ışık kaynaklarından henüz çok uzaktalardı ve çok 
daha berrak bir gökyüzü görüyorlardı. Bilinmezlerle dolu 
karanlıkta en net seçilense yıldızlardı. Dünyanın her ye-
rinde farklı kültürler, asırlardan beri yıldızlara ve onların 
oluşturduğu “takım”lara farklı isimler koymuş, o günün 
bilgisini hayal gücüyle harmanlayarak hikâyeler, efsaneler 
uydurmuş, bu anlatılarla hayatı aydınlatmış, anlamlandır-
mıştır. 
Gökyüzüne serpilmiş yıldızlar kadar dağınık ve çeşitli 
olan bu anlatılar bilimsel araştırmalara kök salıp serpile-
bileceği yatağı hazırlamıştır.  Çeşitli kültürlerin bilgisini 
yansıttıkları kadar, o kültürler hakkında da bilgi saklarlar. 
Kimisi herkesçe bilinen kimisi unutulmaya yüz tutmuş; ki-

Gökyüzü hepimizin!

Yazan: Suzan Geridönmez
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misi belli bir coğrafyanın sınırları içerisinde kalmış 
kimisi tüm dünyaya yayılmış bu öykü ve efsaneler 
denilebilir ki tüm insanlığın mirasıdır ve hazine de-
ğerindedir. 
Hazine değerindeki bu hikâyeleri çocuk ve gençlerle 
buluşturan bir kitabın gizemli, yaldızlı bir hazine ku-
tusuna benzemesine de şaşmamalı belki. Yine de Ar-
den Yayınlarından çıkmış, Anita Ganeri’nin  yazdığı, 
Andy Wilx’in resimledi-
ği Gökyüzüne Bakarak 
Efsaneler Yaratan Dün-
ya-Yıldız Öyküleri’nin 
kapağını açtığımda 
heyecanlanmadan ede-
medim. Üstelik muh-
teşem kapağın altında 
saklananlar heyecanımı 
ikiye katlayıp bana, 
“Bir kitap bu kadar mı 
güzel olur?!” dedirten 
tüm özelliklere sahipti: 
Kimisi tek kimisi çift 
sayfaya yayılan renkli 
illüstrasyonların güçlü 
ifadesi okuru hemen 
yakalayıp onu efsane ve 
öykülerin mitolojik dün-
yasına kaçırıyor;  baskı 
ve kâğıt kalitesi yaldızlı 
bezemelerle süslenmiş 
görsellerin keyfine tam 
varmamızı sağlıyor; 
hem genç hem (belki de çocuğuna sesli okuma ya-
pacak olan) yetişkin okur gözetilerek seçilmiş font 
ve satır aralığı okuma kolaylığı sunuyor; büyük boy 
resimlerin yanı sıra her sayfayı süsleyen zengin vin-
yetler ve bir bütün olarak tasarım edebi zevki ince 
bir estetikle tamamlıyor ve daha nice küçük, parlak 
ayrıntı daha…
Sonucunda daha gördüğünüz ilk andan itibaren 
bu kitabı sadece okumak değil, bol bol karıştırmak, 
hatta sayfalarını okşamak isteği uyanıyor içinizde. 
Üstelik birçok başka parlak janjanlı kitabın pahalı 
“donanımı” sıkça ön planda “pazarlama taktiklerini” 
ya da “çok satma kaygısını” düşündürtürken, Yıldız 
Öyküleri’nin bu nitelikleri rafınızda uzun süre du-
racak, belki de bir sonraki kuşağa miras bırakmak 

isteyeceğiniz bir kitaba hak ettiği değerin verildiği, 
gerektirdiği özenin gösterildiğini yansıtıyor.
Tabii bunda Anita Ganeri’nin dünyanın dört bir 
yanından toplayıp derlediği, özünü ve atmosferini 
bozmadan çağdaş bir anlatımla yeniden yazdığı gök-
yüzü efsanelerinin zengin içeriğinin de payı var.  
Kitapta yer alan öykülerin her biri, özgün isimlerinin 
yanı sıra bir üst ve bir alt başlık taşıyor. Üst başlık 

ilgili gök cismine refe-
rans verirken, alt başlık 
öykünün ait olduğu 
kültürü belirtiyor. Tüm 
öyküler, ilham aldığı 
göksel cisim ya da 
takımyıldızı hakkında 
kısa bilgiler veren ve 
ana öyküden üç yıldızla 
ayrıştırılmış bir giriş 
paragrafıyla başlıyor. 
Efsane ve hikâyelerin 
peşinden giderken Eski 
Yunan’dan Sümerler’e 
zamanda yolculuk edi-
yor, Yeni Zelanda’nın 
yerlileri Maoriler’den 
Kuzey Amerika yer-
lileri Çerok’lara dek 
farklı Dünya halklarına 
konuk oluyor, Hindis-
tan’dan Çin’e tüm dün-
yayı geziyoruz.  
Kitap, baştan sona tek 

seferde okunabileceği gibi tekrar tekrar karıştırılıp o 
anki zamanınıza, ruh hâlinize ya da merakınıza denk 
gelen öyküler seçilerek de okunabilir. Öyle ya da 
böyle hazinenin kapağını kapattığımızda zenginleş-
tiğimizi hissediyor, şunu anlıyoruz: Gökyüzü hepimi-
zin. Yıldızların, onlara bilim dünyasının taktığı ka-
talog numaralarından çok daha fazla ismi var. Tüm 
bu isimlerin de çeşitli kültürlerin gökten damıttığı 
günümüzü aydınlatan heyecan dolu bir hikâyesi. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Hedef grubuna uygunluk
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Tehlikeli Yaz
Tove Jansson
Türkçeleşitren: Zeynep Tamer
Editör: Nihal Ünver
Dinozor Genç Yayınları, 160 sayfa

Bütün küçük hayvanların kuyrukları fiyonkludur…

Gezgin Mumrik vadi kırlarının, göl kenarlarının 
göğüs boşluğunda birikmiş özgür rüzgarlarını 
üflesin mızıkasına; Küçük May ezgiye uyarak 
“Bütün küçük hayvanların kuyrukları fiyonklu-
dur…” şarkısını mırıldansın: “Homsan ay batar-
ken dans edip neşelenir. Sen de şarkı söylesene 
Minik Misan. Ve daha fazla kederlenme. Mum-
rik’in evinin etrafındaki kırmızı laleler sabahın 
güzel aydınlığında salınıp şenlenirler. Görkemli 
gece yavaş yavaş kaybolur. Mayla bir başına 
gider şapkasını arar durur.” Mumi Anne, Mumi 
Vadisi’ne bakan kapısı herkese açık evlerinin ve-
randasında ağaç kabuklarından yaptığı küçücük 
tekneyi bitirmek için sabırsızlansın, Mumi Baba 
hareketlenen volkanik dağın lavlarından “kağıt 
tutucular” yapmaya heveslensin…

Böyle şiirsel bir dünya da tehlikelerle dolu el-
bette. Vadideki büyük sel baskınları, yanardağ 
patlamasının vadide yarattığı kavurucu sıcaklık 
ve her yanı kaplayan is tanecikleri, bu dünyaya 
çarpabilecek kuyruklu yıldızın yarattığı kaygı-
lar… Bunların hepsi yürek ağızda, baş döndürü-
cü maceralara sürükleyecek Mumileri ve dostla-
rını. Ama, doğayla ve varlıklarla kurdukları iliş-
ki biçimi, bu ilişki biçiminin belirlediği güçlü 

Tiyatro-evde  
tehlikeli yaz şenlikleri

Yazan: Cahit Ökmen
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sevgi bağları, sevecenlik ve dayanışma güçlük ve 
tehlikelerle başa çıkmanın sigortası olacaktır. 

Psikanalist, sosyolog ve düşünür Erich From, 
Sahip Olmak ya da Olmak adlı kitabında, bu iki 
varoluş biçiminden “Olmak”a yönelik şunları 
söyler: “‘Olmak’, her şeyi kendi bütünlüğü, canlı-
lığı, yaşamı ve gelişimi içinde sevmek demektir. 
Böyle davranan bir insan, dış ve maddesel olana 
bağlanmaksızın kendini geliştirip evrimleşmeye 
çalışır ve insanlık bilinci ile diğer insan kardeşleri-
ni sevmek, onlarla bir olmak arzusunu taşır.” Tove 
Jansson’un yarattığı Mumi dünyası karakterleri 
tam da böyle bir varoluş sergiliyorlar. 

Mizah, bilgelik ve sınırsız bir düş gücüyle biçim-
lenmiş yaşantılar, “sahip olmanın, hükmetmenin” 
dışındaki, doğayla iç içe bir yaşamın ışıltısıyla 
sarıp sarmalıyor her yaş düzeyindeki okuru. 
Mumi Anne’nin altın bileziğiyle Snorki’nin kol-
yesi kaynak suyunun içindedir, çünkü orada çok 
daha güzel görünüyorlardır. Mumi kitaplarının en 
etkileyici karakterlerinden biri olan, mülkiyet ve 
otorite karşıtı, özgürlükçü gezgin Mumrik’in, par-
kın her yerine yasaklayıcı levhalar koyan, ağaç-
ları traşlayarak ağaç olmaktan çıkaran, parkta 
“cici çocuklar” isteyen park bekçisinin üstesinden 
geldiği bölüm kitabın en şaşırtıcı, ilginç bölümle-
rinden biridir. 

Hipopotama benzeyen sevimli yüzleriyle, kadife 
yumuşaklığındaki tüyleriyle üç kişilik bir ailedir 
Mumi ailesi: Mumi Anne, Mumi Baba ve Mumiş. 
Ama her zaman, evlerinde yaşayan, evlerine ko-
nuk olan başka karakterlerle kocaman bir aile. 
Gün dönümü kutlamalarında en büyük şenlik 
ateşi  Mumi Vadisi’nde yakılır: “Şenlik ateşi yanıp 
kül olduğunda, dokuz çeşit çiçek toplar, hayal-
lerimiz gerçekleşsin diye onları yastığın altına 
koyardık. Ama çiçekleri toplarken ve sonrasında 
sabaha kadar tek bir kelime dahi konuşulmaması 
gerekiyordu.” 

Tehlikeli Yaz, Mumi Vadisi’nin yakınındaki yanar-
dağın vadiye is parçacıkları püskürtmesiyle ve 
yoğun hava sıcaklığıyla başlar. Yanardağın pat-

laması vadiyi de sular altına alan sellere neden 
olur. Ağaçlar bile suların altında kalmış, Mumi 
Vadisi’nin çevresindeki sıradağlar birer ada öbe-
ğine dönüşmüştür. Mumi sakinleri de sel baskı-
nına uğrayan evlerinin önce üst katına sonra da 
çatısına sığınırlar. Akıntıyla sürüklenip yanlarına 
gelen şeylerden biri de bir çeşit evdir: “Deniz ka-
buğu biçimli çatının üzerinde altından yapılmış iki 
adet yüz şekli vardı. Yüzlerden biri ağlıyor, diğeri 
ise onlara doğru gülümsüyordu.” Ne olduğunu 
bilmedikleri bu tiyatro ev, roman boyunca onla-
rı barındıracak; kocaman sahnesiyle, kulisiyle, 
makyaj ve giysi odalarıyla, kiler sandıkları suflör 
bölmesiyle, zengin aksesuarlarla dolu bu mekan 
birçok komik, dokunaklı, heyecanlı maceranın, 
romanın sonunda da Mumilerin tam bir çılgın 
akışla sergiledikleri tiyatro oyununun sahnesi 
olacaktır.

Aynı zamanda ressam ve bant-karikatür çizeri 
olan Tove Jansson, Mumi karakterlerini dönemin 
Nazi karşıtı Garm dergisine çizdiği figürlerden 
yararlanarak yaratmıştır. Sekiz kitaptan oluşan 
Mumi serisi, ellinin üstünde dile çevrilmiş; ti-
yatro, sinema ve operaya uyarlanmış ve yazarına 
Hans Christian Andersen ödülünü getirmiştir. 
Yazarın, ailesiyle yazlarını geçirdiği Finlandiya 
Körfezi’ndeki takımadaların, Mumi kitaplarındaki 
doğayı esinlediği söylenmektedir. 

Bazı “kitap keşifleri” vardır ki yaratıcılığın gücü-
ne imrenerek, kurmaca dünyanın derinliklerine 
hayranlık duyarak okurken, içinizden yükselen 
bir coşkuyla hayıflanırsınız, bu yazar dünyasıyla 
daha erken bir buluşma yaşamadığınız için. Seri-
nin okuduğum her kitabı bende bu duyguyu ya-
rattı: karakterleriyle, serüven kurgusunun derin-
liklerinde dolaşan yaşam algısına dönük felsefi 
göndermeleriyle, desenlerinin güzelliğiyle…

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Karakterlerin işlenişi

Çizimlerin ifade gücü

Redaksiyonun titizliği
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Dorothy Parker Toplu Öyküler-1 
Yarın Berbat Bir Gün, 280 sayfa
Dorothy Parker Toplu Öyküler-2 
Çıplakları Giydir, 264 sayfa 
Dorothy Parker
Türkçeleştiren : Başak Bekişli
Editör: Hilâl Aydın La Spisa
Delidolu Yayınları

“Hanımın dediğine bakılırsa, Horace Wrenn tam da aranan şeydi. Kendisi siyahî, dedi, 
ama iyidir. ‘Ama’ sözcüğünün seçimi üzerinde öyle derin düşünüyordum ki, kadının 
sözcük ziyafetinde servis edilen birkaç tabağı kaçırdım. Onu tekrar duyduğumda, yeni 
bir isim ortaya atılmıştı” (“Josephine Sokağı’ndaki Bayan Hofstadter”, Çıplakları Giydir, 
s.87).

Birinci Dünya Savaşının bitiminde, taşralı Amerikan as-
kerleri, taşradaki evlerine dönmek yerine modern, kentli 
bir yaşam sürmeyi arzulamaktaydı. Savaş sonrası “Big Bo-
om”un (Büyük Patlama) ardından kapitalist sistemden um-
duğunu bulanlar inanılmaz zengin oldular. Çoğu Amerika-
lının yaşamına yüksek öğrenim girdi. 1920’lerde üniversite 

öğrenimi gören-
lerin sayısı hızla 
arttı. Orta sınıf 
zenginleşti, bu 
dönemde Ameri-
kalılar, dünyanın 
kişi başına düşen 
en yüksek gelir 
ortalamasına 
sahip olmanın 
mutluluğunu tat-
tılar ve dönemin 
en önemli statüsü 
olan otomobil 
sahibi oldular. 
Şehirdeki tipik 
bir Amerikan evi, 
elektrik lamba-
larıyla ışıl ışıldı; 
dış dünyayla 

Bir zamanlar Amerika’da...

Yazan: Feryal Saygılıgil
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iletişim kurmayı sağlayan radyo sahibi olmak-
la övünüyorlardı. Orta sınıf evlerin çoğunda 
telefon, fotoğraf makinesi, daktilo ya da dikiş 
makinesi vardı. Bu tür nesnelerin sahibi olmak 
önemliydi.

Bu dönemde sinemaya gitmek gibi modern eğ-
lence türleri Amerikalıların yaşamlarına girdi. 
1919’dan beri Anayasada yer alan alkollü içki-
lerin üretilmesini, taşınmasını ve satılmasını 
yasaklayan içki yasağına rağmen, kaçak çalışan 
barlar ve gece kulüpleri açılmaya başladı. İçki 
tüketimi Amerikalıların hayatlarında çok önem-
li bir yer kaplıyordu artık. İçki içilen mekânlarda 
caz, kokteyller, sıra dışı giyim ve yeni dans tarz-
ları vardı. Dans, sinema, araba turları ve radyo 
âdeta birer çılgınlık hâlini almıştı. “Caz Çağı” 
olarak da adlandırılan yeni bir “hayat tarzı” olu-
şuyordu.

Amerikan kadınları özgürleşmekteydi. Çoğu, Bi-
rinci Dünya Savaşı sırasında cephe gerisi görev-
ler için taşradan, köy ve çiftliklerden kente göç 
etmiş ve bilinçli bir biçimde modernleşmişlerdi. 
Saçlarını kısa kesiyorlar (“bobbed”), kısa elbi-
seler giyiyorlardı ve 1920’den beri oy kullanma 
haklarını anayasaya dayanarak kazanmışlardı. 
Fikirlerini kararlılıkla açıklıyor ve kamusal alan-
da yer almaktan çekinmiyorlardı.

Güney’de siyahların uğradığı zulüm, Kuzey’e 
göçü arttırdı. Kuzey’in karma şehirlerinde, be-
yazların kendilerini siyahlardan “koruma” ref-
leksi gelişti. Siyahlar, en iyi olasılıkla kentlerde 
orta sınıf ya da yeni zengin beyazların hizmet-
kârı olarak iş bulabilmekteydi.

Gençler isyan edip, savaşa karşı öfkelerini dile 
getiriyorlardı. Bir anlamda hayal kırıklığı yaşı-
yorlardı, kendilerinden önceki kuşağı savaşın 
sorumlusu olarak görüyorlardı. Bu dönemin 
meşhur yazarları F. Scott Fitzgerald, Ernest He-
mingway, Gertrude Stein ve Ezra Pound zengin 
Amerikalıların hayat tarzını eleştiriyordu. Özel-
likle Freud’un yazdıkları önemseniyor, “varoluş-

çuluk” geleneksel değerlerin sorgulanmasına 
yol açıyordu.

Görünüşteki bu maddi refah sonucu oluşan tü-
ketim toplumu, Gertrude Stein tarafından “kayıp 
kuşak” olarak adlandırılıyordu. Kimliksiz, de-
ğerlerin aşındığı bir toplum...

1929 sonrası dünya çapında yaşanan ekonomik 
kriz ise Amerikalıların çoğunu etkiledi. Fabrika-
lar kapandı; işçiler işlerini kaybetti. Şirketler ve 
bankalar battı. Borçlarını ödeyemeyen çiftçiler 
çiftliklerini kaybettiler. Amerikalıların neredey-
se üçte biri işsizdi.

Geç de olsa Türkçede okuma şansı kazandığı-
mız Dorothy Parker, öykülerinde, ekonomik kriz 
öncesi ortaya çıkan “hayat tarzını” eleştirir. Hem 
yukarıda sözü edilen, bütün dünyayı etkisi altı-
na alan dönemin ruhunu, değişen alışkanlıkları, 
insanların değişime ayak uydurma sancılarını 
kavramak hem de dönemin edebiyatını solumak 
açısından çok önemli iki yapıt kazandırdı bize 
Delidolu Yayınları. (çev.:Başak Bekişli, Yarın 
Berbat Bir Gün, Ekim 2020 ve Çıplakları Giydir, 
Ocak 2021). 

Sadece öykü değil, şiir, deneme, senaryo, tiyatro 
eleştirisi de yazan Parker 22 Ağustos 1893’te 
dünyaya gelir. On dört yaşında okul yaşamı bi-
ter. Yazıları dönemin popüler dergileri olan Vo-
gue, Vanity Fair, Life, Saturday Evening Post ’da 
yayımlanır. Yarın Berbat Bir Gün içinde yer alan 
novella diyebileceğiz uzunlukta yazılmış başya-
pıt niteliğindeki öyküsü “Büyük Sarışın” (“Big 
Blonde”) ile 1929’da O. Henry ödülünü kazanır.  
Öykünün kahramanı “sarışın, iriyarı, hoş bir 
kadın” olan Hazel Morse erkekleri memnun et-
mek, neşelendirmek zorundadır. İçkiyle git gide 
yakınlaşmasıyla bedeni sönümlenen, intihara 
teşebbüs eden ve her türlü yorgunluğuna rağ-
men yine de neşeli görünmek zorunda olan unu-
tulmayacak bir karakter yaratır Parker. 

Parker’ın balayına çıkan ama evlenmeleri gerek-
tiğinden çok da emin olmayan bir çifti ele aldığı 
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“İşte Buradayız” öyküsüyle “Ne Hoş, Ne Cici Bir 
Tablo”, “Çok Kötü”, “Bay Durant”  gibi öyküleri, 
mutlu gibi gözüken ancak yakından bakıldığın-
da hiç de öyle olmadığı anlaşılan evliliklere, ai-
leye eleştirel bir gözle baktığı çarpıcı öykülerdir. 

New York’lu orta sınıf bir hanımefendinin ba-
kış açısını yansıttığı “Malum Bir Hanımefendi” 
isimli öyküsünde, otuz yedi yaşında pek çok ko-
nuda bilgi sahibi olan ya da ahkâm kesen, hepi-
mize çok tanıdık gelen Bayan Legion’un portresi 
ustalıkla çizer:

“… İşsizlik hakkında konuşurken, sokaklardaki 
dilencilerin hepsinin kabarık banka hesapları 
olduğunu ve muhtemelen çoğunun kiraya veril-
miş binalara sahip olduğunu belirtir. Söz konusu 
evlilik hayatı olduğunda Fred Legion’un, şayet 
önüne koyarsanız, her gece biftek yiyeceğinden 
emindir. Irk konusundaki kanaati: Bu İsveçli ve 
İrlandalı kızlar öyle başına buyruk ki, kadının 
bir çift siyahî hizmetçi tutası geliyor. Sanat ve 
edebiyat hususundaki kanaati ise, orayı ona ver-
seniz bile Greenwich Village’da yaşamayacağı 
yönünde. Konu annelik olduğunda, zorluk çıkaran 
yaşa gelen çocukları nasıl giydireceğini bilmenin 
kesinlikle kolay olmadığı görüşünde. Cinsiyetler 
arası ilişkiler konusunda ise, kadınların bu dün-
yada maruz kaldıkları şeylerin berbat olduğunu 
düşünüyor” (Yarın Berbat Bir Gün, s.55). 

“Seyahatname” isimli öyküde işlenen ötekilik 
meselesi sadece siyahlar açısından değil batılı-
nın Araplara bakışını anlamak için de önemlidir. 
Bu bakış hiç şaşırtıcı olmayan bir biçimde or-
yantalizm içeren bir bakıştır: “Korkunç insanlar 
değiller mi ama? dedi kadın. “Düşünsene, birden 
fazla eş! Bu durum senin için de tam Şark’a has 
değil mi? Berbat insanlar. Bir de hepsi fena halde 
dindarmış gibi falan davranmıyor mu?” (s.89). 
Ya da ata benzediği ima edilen bir dadının ya-
şamından kesit sunan “At Suratlı” isimli öyküde 
ayrımcılığın ne anlama geldiğini incelikli bir 
üslupla anlatır. 

Evlat edinilen çocukların aileye adaptasyon-
larıyla ilgili zorluklar, çocuklara üstten bakış, 
devamlı olarak hangi sınıfa ait olduğunu hatır-
latma (“Küçük Curtis”), sınıf meselesi, (“Muhal-
lebi Yürek”, “Gömleğin Şarkısı 1941”, “Semanın 
Ardındaki Yıldırım”), ırkçılık (“Siyah Beyaz 
Düzenleme”, “Josephine Sokağı’ndaki Bayan 
Hofstadter”, “Çıplakları Giydir”), içkili ve partili 
yaşamların yol açtığı hazin durumlar (“Yarın 
Berbat Bir Gün”, “Sadece Ufak Bir Tane”, “Büyük 
Sarışın”), savaşın yol açtığı tahribat (“Cumhuri-
yetin Askerleri”, “Hoş İzin”) öykülerinde işlenen 
diğer konulardandır.      

Kendiyle alay eden bir üslupla öykülerinde Do-
rothy Parker’la da karşılaşırız: “Siz Dorothy Par-
ker’la tanıştınız mı? Nasıl biri? Ah, berbat biri. 
Tanrım, fena biri. Bütün akşam bir köşede oturup 
surat asar… asla ağzını açmaz. Hayatında görüp 
göreceğin en aptal kadın. Biliyor musun yazdıkla-
rının tek kelimesinin bile kendisine ait olmadığını 
söylüyorlar...” (“Jartiyer”, s.150) 

Gündelik yaşam, kadınlık hâlleri, kadınlararası 
ilişkiler, kadınların yaşadıkları ayrımcılık Par-
ker’ın öykülerinde kimi zaman açıkça kimi za-
man da satır aralarında görülebilir: “Her zaman 
başkasının dediğini yapmak zorundadır kadın, 
ister beğensin ister beğenmesin. Mırıltıyla da 
olsa, asla kendine ait bir öneri sunamaz” (“Geç 
Saatler”, s. 39).   

Parker’ın öykülerindeki karakterler sürekli ola-
rak kendilerini ya da başkalarını sorgularlar. 
Gündelik yaşamın durağan akışından sıkılırlar. 
İyi gibi giden bir şey bir süre sonra mahvolabilir. 
Bunu usta işi diyaloglarla, satır aralarında okura 
yansıtan Parker, 1922 ile 1958 arası Amerikan 
yaşam tarzını, kadınların, erkeklerin duygu du-
rumlarını sivri bir dille ustalıkla resmeder.    

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kahramanların işlenişi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği 

38 | iyikitap



İlkokuldaydım, sınıf öğretmenimden “Köy Ensti-
tüleri”nin varlığını duymuştum. Bilginin sınırsızlı-
ğını, işlerliğini, yaşamı öğrendiğin bilgiyle eyleme 
geçirmenin örneklerini bize anlatmak için bahset-
mişti enstitüden. Orada verilen eğitim-öğretimin, 
çocukların yaşadığı toplumsal eşitsizliği ortadan 
kaldırıp nasıl geleceğin öğretmeni, doktoru, aydı-
nı, çiftçisi olarak yetiştirdiğinden söz etmişti. Köy 
Enstitüleri’nden birinde yetişen Fakir Baykurt’un 
yaşamını, çocuklar için anlatan Sibel Öz’ün yazdı-
ğı kitabı okuyunca bu anı canlandı zihnimde.
NotaBene Yayınlarının “Bizim Antikahramanla-
rımız” serisinin son kitabı olan eser, Fakir Bay-
kurt’un yaşamını, değişen ve dönüşen sanatsal, 

sosyal, siyasal 
ve toplumsal ha-
yatın etkisinden 
izlerle okuyu-
cuya anlatıyor. 
Öz, öğretmen 
kimliğinin yanı 
sıra sanatın pek 
çok dalında 
eserler üreten 
Baykurt’un ay-
dın kimliğini 
kurguda biraz 
sönük bıraksa 
da Türkiye’nin 
yakın geçmişini 

anlatmayı seçerek, şimdilerde çok konuşulmayan 
zamanların kulaklarını çınlatıyor.
Baykurt, okuma yazma bilmeyen bir ailenin çocu-
ğu olarak dünyaya geldiği Yörük Köyü’nde, hikâye 
geleneğine aşina bir coğrafyada büyümüş. Babasını 
erken yaşta kaybeden yazar, okuma sevgisini yaşa-
dığı olumsuz koşullara rağmen kaybetmemiş ve ara 
verdiği okuluna 3 yıl sonra geri dönmüş. Köy Ensti-
tüleri’nin sınavını kazanan Baykurt orada kitaplarla 
tanışmış ve köyünde anlatılan hikâyelerin romanlar-
la kurduğu ortaklığı keşfederek yazarlığa ilk adımla-
rını atmış.
Kurguya dâhil edilen Baykurt’un daktilosu Samim-
bey, araya giren bilgi pasajlarıyla akışa ara ara müda-
hil olur. Bazı sayfalarda bu pasajlar, metinden daha 
fazla yer kapladığından reklamı uzun tutulmuş bir 
film gibi okuyucunun ilgisini dağıtabilir ama dak-
tilo imgesinden öğreniriz: Sendika ne demek? Köy 
Enstitüleri ne zaman açılmış? Yörükler kim? Fakir 
Baykurt’un adı neden Fakir? 
Kitap, bize okuma sevgisi, mücadeleci ruhu, yaratıcı-
lığı, bitmeyen umudu ve tüm eşitsizliklere karşı ka-
rarlı duruşuyla Baykurt’un her nesil için ilham verici 
olduğunu hatırlatıyor.

Çizimlerin ifade gücü

Dilin akıcılığı

İçerik

Grafik tasarım

Fakir Baykurt
Sibel Öz

Resimleyen: Çağla Köseoğlu
NotaBene Yayınları, 32 sayfa

Pandemi dönemi her yaş için ayrı kısıtlamaları ve umutsuzlukları getirip bıraktı 
hayatlarımıza. Umudu biraz olsun sürdürülebilir kılmak için bize yeni hikâyeler gerek…

Kahramanınızı 
uzakta aramayın!

Yazan: Ceylin Aksel
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Doğa, devamlılığın en usta yönetmeni ise tohum/
çekirdek de başrollerden en özelidir. Çünkü var 
olmanın en nahif, en küçük hâlidir o. Önce top-
rakla buluşup filizlenir, büyür ve olgunlaşır. Sonra 
içine kendini sakladığı meyveleriyle yenilenir. Bu 
yenilenme, diğer canlılar ve insanlığın da varlığı-
na katkı sağlar. Günümüz şehirlerinde domatesin 
bile nerede/nasıl yetiştiğini bilmeyen bir nesil 
büyümeye devam ediyor. “Doğa” denildiğinde, 
binaların arasına sıkıştırılmış küçücük oyun park-
larını gösteren çocuklar da yok değil. Bu duruma 
üzülenlerdenseniz, Şermin Yaşar’ın yazdığı ve 
Meryem Tanrıkulu’nun resimlediği Cebimdeki 

Mandalina 
Ağaçları’nı 
okumak size 
iyi gelebilir. 
Kitap, Ada 
ismindeki 
küçük bir kı-
zın gün için-
de başından 
geçenlerle 
karşılıyor 
bizi. Ken-
di başına 
birçok şey 
yapmasına 
rağmen canı 
çok sıkılan 

Ada, biraz da olsa işe yaramak ister. Evde kim varsa 
hepsine tek tek yardım teklifinde bulunur ama geri 
çevrilir. Son olarak alışverişten dönen dedesine yar-
dım etmek ister ama sonuç yine aynıdır. Dedesi iki 
adet mandalina tutuşturur eline ve asıl hikâye bura-
da başlar. Yediği mandalina çekirdeklerinden biri, 
ilginç bir yolculuk sonrası filizlenmiş olarak Ada’ya 
geri döner. Onu toprakla buluşturur. Artık canı her 
sıkıldığında fidanıyla ilgilenmeye başlar. Bir süre 
sonra fidan büyür ve ağaç olup kendi meyvelerini 
verir. Tüm aile Ada’nın yetiştirdiği mandalinaları 
yerler ve mutlu son yaşanır. 
Mandalina kokan bu kitabı okurken, metnin nere-
deyse her detayının görselleştirilmesine bu kadar 
gerek var mıydı diye düşünmeden edemedim. Kitap 
hayal etmeme pek izin vermedi. Dikkatimi çeken bir 
başka detay da mandalinaların olgunlaştığı mekâ-
nın, fidanın ilk dikildiği mekândan farklı olmasıydı. 
Kitabın tamamında yan karakter gibi görünen ama 
metinde hiç geçmeyen beyaz kedi de benim için 
merak konusu… Bir mandalina çekirdeğinin küçük 
bir çocuğun ellerinde nasıl bir hazineye dönüştüğü-
nü anlatan Cebimdeki Mandalina Ağaçları, son say-
fasında paylaştığı yapılacaklar listesi ile sizi kendi 
mandalina ağacınızı yetiştirmeye davet ediyor.

Çizimlerin ifade gücü

Dilin akıcılığı

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Cebimdeki Mandalina Ağaçları
Şermin Yaşar

Resimleyen: Meryem Tanrıkulu
Doğan Egmont Yayınları, 36 sayfa

Cebimdeki Mandalina Ağaçları, son sayfasında paylaştığı yapılacaklar listesi ile sizi 
kendi mandalina ağacınızı yetiştirmeye davet ediyor.

Senin mandalina 
ağacın var mı?ilk
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Yazan: Fethi Yılmaz
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Apti’nin Beni kitabını okuyanlar Reza Dalvand’ı 
hatırlayacaktır. Çizimleriyle öyküyü bir üst sevi-
yeye taşımıştı İranlı illüstratör. Hem yazıp hem 
resimlediği Evim Nerede? de çizimlerindeki canlı-
lık ve renk paletinin göz alıcılığıyla öne çıkıyordu. 
Dalvand’ın yine hem yazıp hem resimlediği Küçük 
Siyah Bir Şey ise zihinlerde iz bırakacak türden... 
Yaprakların arasından süzülen ışık demetinin 
altında beliren siyah bir “şey”, meraklı gözlerden 
kaçmıyor ve başlıyor ormanda bir kargaşa. Her 
hayvanın gördüğü bambaşka. Çünkü yaşantılar-
daki farklılıklar hayal gücünü, hatta ön yargıları 
belirliyor. Karga gökten düşen bir yıldız parçası 
zannediyor bu siyah şeyi, tilki ise sarayda yaşayan 
prensesin baş örtüsü… Leopar bunun avda düşür-

düğü beneği olduğuna, baykuş ise ejderha yumurtası 
olduğuna emin. Tüm hayvanlar kendilerince yorum-
luyor gördüğünü; merak, korku, kaygı ve hatta kaos 
ortaya çıkıyor.
Dalvand’ın yazıp resimlediği Küçük Siyah Bir Şey’in 
sonunda, o siyah şeyin ne olduğunu öğrenemiyoruz. 
Yazarın merak üzerine kurguladığı öyküsünün, aynı 
duyguyla sonlanması etkileyici. Ayrıca çocukların ve 
ebeveynlerin kitap üzerine konuşabilmeleri için ve-
rimli sonuçlanabilecek bir ortam hazırlıyor. Almanca 
orijinalinden Türkçeye Osman Ataman  tarafından 
çevrilen kitap, İngilizce What Could That Be? adıyla 
yayımlanmış. Bu başlığı ve İngilizce versiyonun ka-
pağını daha çok beğendiğimi söylemeden geçeme-
yeceğim. 
Yirmiden fazla kitaba imza atan Dalvand’ın çizimleri, 
her bir detayıyla dakikalarca incelenecek kadar gü-
zel. Sanatçının yağlı boya ve pastelle şekillendirdiği, 
adeta Fars kültürünün izlerini taşıyan renk seçimle-
riyle büyüleyen çizimleri kitabı daha özel kılıyor. 
Bilinmeyene bakan sayısız farklı göz varsa, sayısız 
farklı yorum da var. İster insan ister hayvan olsun, 
herkesin gördüğü kendine. Deneyimler, korkular, 
hayaller farklı ve sınırsız. Bu bakış açısıyla yola çıkan 
yazarın, çocuklar ve yetişkinler için zihin açıcı bir işe 
imza attığını söylemek mümkün.

Çizimlerin ifade gücü

Dilin akıcılığı

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Küçük Siyah Bir Şey
Reza Dalvand

Türkçeleştiren: Osman Ataman
Arden Yayınları, 30 sayfa

Reza Dalvand’dan önyargı, bilinmeyene 
duyulan merak ve sınırsız hayal gücü 
üzerine dikkate şayan bir resimli kitap…
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Bu ne olabilir?

Yazan: Gökçe Gökçeer
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aslında yemek yapmıştır. Birlikte afiyetle yerler ve 
bir daha annelerinin sözünden çıkmazlar.
Küçük Leylek: Küçük Taktak annesiyle göç edip 
sıcak bir ülkeye gelir. Taktak annesinin yaptığı yuva-
yı çok çirkin bulur. Daha güzelini yapmak için karşı 
bacaya geçer. Önce kuru dikenlerden, sonra yeşil 
otlardan yuva yapar ama rahat uyuyamaz. Bu kez 
samanlardan yuva yapmak için samanlıktan saman 
taşır. Ama yorulur ve orada uyur. Samanlığa giren 
Çiftçi, Taktak’ı yakalar ve oynaması için çocuklarına 
verir. Çocuklar Taktak’ın ayağına ip bağlar, çiftçinin 
köpeği ona havlar. Taktak annesinin yanından ayrıl-
dığına çok pişman olur ve kurtulur kurtulmaz onun 
yanına döner. 
Sincap Minicik: Ormandaki hayvanlar kendileriyle 
alay ettiği için Minicik’i hiç sevmezler. Minicik, bir 
gün Yavru Maymun’un kafasına ceviz atar. Yerinden 
sıçrayan Maymun, Minicik’in katıla katıla güldü-
ğünü fark edince diğer hayvanlarla anlaşıp ona bir 
oyun oynar. Dört tane cevizi bir yaprağa sarıp çınar 
ağacının altından geçen Minicik’e atar. “Pat” diye 
kuyruğuna düşen cevizlerden ödü kopan Minicik, 
Maymun’un ve diğer hayvanların kahkahalarla “kor-
kak sincap” diye alay ettiğini görünce oyuna geldiği-
ni anlar ve daha önce yaptıklarından çok utanır.
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i Türkiye’de resimkitapların 
ortaya çıkışı

Yazan: Doğan Gündüz

Büyük olasılıkla, burada değindiğimiz kitaplardan önce veya aynı dönemde basılmış 
henüz tespit edemediğimiz başka resimkitaplar da olabilir. Zaman içinde bunların 
ortaya çıkarılması Türkiye’de resimkitapların gelişimini ve çocuk kitapları içindeki 

yerini anlamamızı kolaylaştıracaktır.

Önceki sayımızda Fahrünnisa Elmalı’nın yazdığı, 
Mıstık’ın resimlediği, en geç 1961 yılında basılmış 
olan Üç Kedi kitabının Türkiye’deki resimkitap-
ların başlangıcı olabileceğinden söz etmiştim. 
Derginin yayımlanmasından kısa bir süre sonra, 
çok güzel bir tesadüfle yine Fahrünnisa Elmalı’nın 
yazdığı ama bu kez Nejat’ın resimlediği, 1954 yı-
lında Bedri Edis Matbaası ve Neşriyat Yurdu tara-
fından basılan Ayşecik isimli resimkitaba ulaştım. 
Ayşecik, resimkitapların ortaya çıkış tarihini yedi 
yıl öncesine, 1954 yılına çekiyor. 
Ayşecik kitabından söz etmeden önce geçen sa-
yımızda kaldığımız yerden devam ederek Çocuk 
Kitapevi’nin yayımladığı “Yücetürk Küçük Çocuk 
Kitapları Serisi”ndeki kitaplardan ulaşabildikleri-
mizin hikâyelerini özetlemekte fayda var:
Üç Kedi: Cin, Con ve Tonton adındaki üç kardeş 
kedi bir gün annelerine “Bugün bize yemek yap-
ma, biz balık tutacağız,” derler. Anneleri “acemi 
olduklarını, balık tutamayacaklarını” söylese de 
dinlemezler. Oltalarıyla geldikleri dere kenarında 
ne kadar uğraşsalar da eski bir postal dışında bir 
şey tutamazlar ve aç biilaç eve dönerler. Anneleri 
de onlara şakacıktan “Balıklar nerede, bugün ye-
mek yapmadım,” deyince üçü de utanır. Anneleri 

Bu yazının ilk bölümü bir önceki sayımızda yayımlanmıştır.
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Deve Yavrusu Çinçan: Çinçan boynundaki çıngıra-
ğı da önüne konan kepek topaçlarını da hiç sevmez. 
Bir gün çölde giderlerken çıngırağını çıkarıp diğer 
develere fark ettirmeden kervandan ayrılır. Hurma 
ağaçları, sulak yerler bulmak için koşarak uzaklaşır.  
Ama kaybolur. Susar, karnı acıkır, beğenmediği ke-
pek topacı bile burnunda tüter. Günler böyle geçer. 
Bir gün bitkin hâlde yürürken uzaktan çan sesleri 
duyar ve dönmekte olan annesinin kervanını görür. 
Kervancı yanlarına gelen Çinçan’ın boynuna çın-
gırağını takar, önüne de kepek topaçlarını koyar.  
Dersini iyice alan Çinçan da bir daha kervandan 
ayrılmaz.
Tavşan Hophop’un Tarlası: Tavşan Hophop tarla-
lardan havuç, şalgam ya da lahanaları aşırırken tarla 
sahiplerinin ne kadar cimri olduklarını düşünür. 
Yolda tilkiye rastlamaktan, kapanlara yakalanmak-
tan bıkınca da kendi tarlasını yapmaya karar verir. 
Yavrularıyla birlikte havuç, turp, şalgam fideleri eker. 
Her gün tarlasını sular ve sebzelerini büyütür. Bir 
gün tarlasına gittiğinde üç tane şalgamın çalındığını 
görür. Hırsızı yakalamak için kapan kurar. Ertesi gün 
kapana yakalananın kendi yavrusu olduğunu görün-
ce çok şaşırır. Yavrusu da “üç şalgam için kapan ku-
rulur mu, ne cimriler var” deyince yavrusuna “Tarlası 
olmayan kimse cömerttir,” diye karşılık verir. 
Tenbel Karakaçan: Karakaçan tembel ve inatçı bir 
eşektir. Onu çocuğu gibi seven, bakımını yapan sahi-
bi Hasan Dayı bir gün onu sırtında çocukları gezdir-
mesi için bayram yerine götürür. Karakaçan fırsatını 
bulup “ben sizin hizmetçiniz değilim” der ve kaçar. 
Tam özgür olmanın keyfini sürecekken karşısına 
çıkan üç çocuk onu taşa tutar. Sonra yakalayıp hepsi 
birden sırtına binerler. Akşama kadar gezip bırakır-
lar. Karakaçan’ın canı çıkar, kaçtığına çok pişman 
olur. Sabah olup da Hasan Dayının sesini duyunca 
çok sevinir. O günden sonra terbiyeli, çalışkan, iyi 
bir eşek olur.
Keloğlan: Keloğlan hayvanları kovalar, hiçbirine 
rahat vermez. Kedi, Köpek ve Ördek Keloğlan’a yap-
tığının yanlış olduğunu söylemeye karar verirler. 
Keloğlan konuşmak için yanına gelen herkesi ko-
var. Kedi, Köpek ve Ördek küsüp terk edince yalnız 
kalan Keloğlan, balıklarla arkadaş olmak için dere 
kenarına gider. Ama kazayla dereye düşer. Yüzme 
bilmediği için derede çırpınır. Bunu gören Ördek, 
Kedi’ye haber verir. Kedi’nin yardıma çağırdığı Kö-

pek, Keloğlan’ı kurtarır. Bu olaydan sonra Keloğlan 
onlara iyi davranır.
Mediha Yurttabir, hazırladığı Türkiye Çocuk Kitapla-
rı Kataloğu’nda (Ege Matbaası, Ankara, 1960, Önsöz) 
“1959 yılı başına kadar yayımlanan çocuk kitapların-
dan çocuk edebiyatı bakımından bir değer taşıyan-
lara” yer verir. Bu katalogda Fahrünnisa Elmalı’nın, 
daha sonra kısaca “Ders Bilgisi Yayınları” adını 
alacak olan “Bedri Edis Matbaası ve Neşriyat Yurdu 
Ders Bilgisi (Haftalık Öğrenci Dergileri) Yayınları” 
tarafından çıkarılan kitaplarına rastlarız. Bu yayınevi 
Elmalı’nın 1954-1955 yıllarında “Çocuk Hikâyeleri” 
başlığı altında sekiz kitabını “Birinci ve İkinci Sınıflar 
için Resimli Hikâyeler” başlığı altında da on altı kita-
bını basar. Bu on altı kitap 1958 yılında, Ders Bilgisi 
Yayınları tarafından yeniden yayımlanacaktır. 
“Birinci ve İkinci Sınıflar için Resimli Hikâyeler” se-
risi içinde yer alan Ayşecik, küçük harflerle yazılmış 
toplam sekiz sayfalık, yüz yedi sözcükten oluşan, eni 
12 cm boyu ise 17 cm olan bir kitaptır. Resimlerin 
üzerinde sadece “Nejat” imzası yer aldığından ve 
kitabın künyesinde, bu yıllarda basılan birçok kitap-
ta olduğu gibi, ressamın ismine yer verilmediğinden 
şimdilik ressam hakkında başka bir bilgiye ulaşa-
mıyoruz. Kitabın üzerinde basım tarihi yazmasa da 
“Çocuk Hikâyeleri” serisi içinde yer alan elimizdeki 
“Kulaksız” ve “Fatoş’un Kuzusu Keklikle Yavrusu” 
kitaplarının 1954 yılında basılmış olması, bu kitapla-
rın arkasındaki yayın listesinde Ayşecik’in de olduğu 
“Birinci ve İkinci Sınıflar için Resimli Hikâyeler”in 
isimlerine de yer verilmesi Ayşecik kitabını da 1954 
yılına tarihlememizi sağlıyor. 
Ayşecik’in oldukça basit bir öyküsü var. Ayşecik, su 
almak için kovalarıyla çeşme başına gelir. Yorgun-
dur. Dinlenmek için çimenlerin üzerine uzanır. Gak-
layıp kendisini rahatsız eden Karga’yı kovmak için 
çiçek atar. Karga Ayşecik’in kendisine taş attığını 
sanır ve korkup kaçar. Ayşecik’e bir ders vermek için 
topladığı arkadaşlarıyla kovaların içine saklanırlar. 
Ayşecik kalkıp su doldurmak için kovalarının yanına 
gelince hepsi bir anda kovadan havalanırlar. Bu kez 
korkan Ayşecik olur. 
Birinci ve İkinci Sınıflar için Resimli Hikayeler seri-
sinden ulaşabildiğim iki kitap, Ders Bilgisi Yayınla-
rından çıkan Küçük Arı Vız Vız ile Sarı Civciv kitap-
ları resimkitap değil, büyük harflerle yazılmış on altı 
sayfalık resimli kitaplardır. Kitapların künyesinde 
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yazmasa da bu kitapların basım yılı Mediha Yurttabir’in kataloğunda 1958 olarak geçmektedir. Yine aynı ka-
talogdan bu kitapların Bedri Edis Matbaası ve Neşriyat Yurdu Ders Bilgisi (Haftalık Öğrenci Dergileri) Ya-
yınları tarafından basılan sekiz sayfalık nüshalarının da olduğunu öğreniyoruz (s.101, s.140). Muhtemelen bu 
nüshalar da Ayşecik gibi 1954 yılında basılmış olmalıdır. 
Küçük Arı Vız Vız ile Sarı Civciv kitaplarının da hikâyeleri oldukça basittir:
Küçük Arı Vız Vız, kıra çıkar. Karnı çok açtır. Çiçeklerden bal ister. Papatya, Menekşe, Gül, Sümbül ona balla-
rını vermek için yarışırlar. Vız Vız da peteğe döner. Üç arkadaşını çağırır. Dördü birlikte çiçeklere dağılırlar. 

Deve Yavrusu Çinçan
Yazan: Fahrünnisa Elmalı, Resimleyen: Mıstık, Çocuk Kitapevi, İstanbul, Üçüncü Baskı, 1966, 40 Sayfa

Tavşan Hophop’un Tarlası
Yazan: Fahrünnisa Elmalı, Resimleyen: Mıstık, Çocuk Kitapevi, İstanbul, Birinci Baskı, 1961, 40 Sayfa

Tenbel Karakaçan
Yazan ve çizen: Mıstık, Çocuk Kitapevi, İstanbul, İkinci Baskı, 1965, 40 Sayfa

Keloğlan
Yazan ve Resimleyen: Mıstık, Çocuk Kitapevi, İstanbul, İkinci Baskı, 1965, 40 Sayfa

Ayşecik
Yazan: Fahrünnisa Elmalı, Resimleyen: Nejat, Bedri Edis Matbaası ve Neşriyat Yurdu Ders Bilgisi  

(Haftalık Öğrenci Dergileri) Yayınları No:24, Ressam Cahit Matbaası, İstanbul, 1954, 8 Sayfa
Küçük Arı Vız Vız

Yazan: Fahrünnisa Elmalı, Resimleyen: Nejat, Ders Bilgisi Yayınları No:19 
Ders Bilgisi Matbaası, İstanbul, 1958, 16 Sayfa

Sarı Civciv 
Yazan: Fahrünnisa Elmalı, Resimleyen: Nejat, Ders Bilgisi Yayınları No:18 

Ders Bilgisi Matbaası, İstanbul, 1958, 16 Sayfa

Hepsi de bol bol bal emerler. Çiçekler de sevinirler.
Sarı Civciv, kümesin etrafında gezerken bir tırtıla rastlar. Tır-
tılın yalvarmalarına kulak asmaz onu hemen yer. Sonra biraz 
ileride bir solucan görür. Solucan “Beni yeme annem ağlar,” 
dese de aldırmaz. Onu da gagalayıp yutar. O sırada bir tekir 
kedi Sarı Civciv’in üzerine atlar. Civciv “Ne olur beni yeme,” 
diye ağlasa da Tekir aldırmaz. Bekir yetişip Tekir’i kovalar ve 
Civciv’i kurtarır. Bu ona ders olur, “Acımayana acımazlar,” der 
ve artık ot yemeğe karar verir.
Bedri Edis Matbaası ve Neşriyat Yurdu Ders Bilgisi (Haftalık 
Öğrenci Dergileri) Yayınları tarafından basılan “Birinci ve 
İkinci Sınıflar için Resimli Hikâyeler”in Ayşecik dışındaki 
kitaplarına henüz ulaşmadığımız için hangisinin resimkitap 
hangisinin resimli kitap olduğu konusunda şimdilik değer-
lendirme yapamıyoruz.
Büyük olasılıkla, burada değindiğimiz 
kitaplardan önce veya aynı dönemde 
basılmış henüz tespit edemediğimiz  
başka resimkitaplar da olabilir. Zaman 
içinde bunların ortaya çıkarılması Tür-
kiye’de resimkitapların gelişimini ve 
çocuk kitapları içindeki yerini anlama-
mızı kolaylaştıracaktır.
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