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ÜCRETSİZDİR 

Dolores Umbridge'den 
Ickabog'a iktidar

"Tilki Yuvası 
Aveme"ye hayır!

Hayaller Tarlası'na 
ulaşmak



M E R H A B A ,

Mart ayı başlarında, İstanbul Üsküdar’da bulunan Selimiye Çocuk 
Kütüphanesinin, Üsküdar Belediyesine devri haberi gündeme geldi. 
Kütüphanenin kapatılacağı ve binasının gençlik merkezi ya da “sıbyan 
mektebi” olarak kullanılacağı iddia ediliyor.*

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 
verilerine göre tüm ülkede sadece 60 adet çocuk kütüphanesi 
bulunuyor.** Yani yaklaşık 24 milyon çocuk nüfusuna karşılık 60 
kütüphane! Üstelik bu sayı, Üsküdar örneğinde olduğu gibi giderek 
azalmakta. Yakın zamanda kapatıldığını bildiğimiz kütüphanelerle 
birlikte, sayının şimdiden 57’ye (hatta belki daha da az) düştüğü 
söylenebilir.

Ülkemizde ilk çocuk kütüphanesi 1925 yılında Akhisar’da kurulmuş ve 
sayıları giderek artmış. 1966’da 179 olan çocuk kütüphanesi sayısı 1974’de 
286’ya yükselmiş. 1979’da 296 olan sayının, 12 Eylül sonrası düşüşe 
geçtiği; 1986’da 106 olan çocuk kütüphanesi sayısının 2000 yılında 72’ye 
düştüğü görülmekte. Bugün gelinen yerde ise ellinin biraz üzerinde...

Bu basit istatistikler bile çocuk kütüphanelerinin nüfusa oranla 
ne derece yetersiz olduğunu ve 50 yıl öncesinin bile çok gerisinde 
kaldığımızı gösteriyor. Her ilçeye, her semte çocuk kütüphaneleri kurma 
hedefiyle hareket etmemiz gereken bir çağda, var olanları kapatmak tarif 
edilemez bir akıl tutulması örneği sayılmalı.

Safter Korkmaz
* https://gazeteuskudar.com/2021/03/13/uskudarlilar-kutuphaneme-dokunma-diyor/
** https://kygm.ktb.gov.tr/TR-9/istatistikler.html
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Ickabog
J.K. Rowling
Resimleyen: Kolektif
Türkçeleştiren: Hazel Bilgen
Editör: Darmin Hadzibegoviç
Yapı Kredi Yayınları, 284 sayfa

Artık mesele, iktidarını sağlam tutmak isteyen bir şeften çok, aciz bir iktidarın 
zaaflarından nemalanmak isteyenlerin hükümranlığı. Elbette bu sinsi planları hayata 
geçirmenin yolu, yine başarılı bir propaganda kurgulamaktan geçiyor...

Harry Potter’ın maceraları sayesinde hayatı 
daha renkli ve umutlu gören okurlardan biri 
de benim. Otuzlarımı geride bırakmama iki yıl 
kalmış olsa bile, J. K. Rowling’in dönem dönem 
birinci kitaptan başlayıp yeniden okuduğum 
bu müthiş eseri, hayatıma yansımaya ve bende 
yeni hikâyeler uyandırmaya devam ediyor. Bu 
deneyim, Ickabog’u elime aldığımda duyduğum 
o tanımsız heyecanı açıklamak için başlı başına 
yeterli olsa da kapağını kapadığımda uzun süre ne 
diyeceğimi bilemeyişimin nedeni bambaşka.
UMBRIDGE’LI YILLARA SELAM
Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı’nı okudu-
ğumda, kitaptaki siyasi göndermelerin zenginliği-
ne, somutluğuna ve yaşadığımız bağlamla yakın-
lığına -ki on yılı aşkın bir süre sonra bu yakınlığın 
korkutacak ölçüde artacağını bilmeksizin- duy-
duğum hayranlık, Ickabog’la tekrar yüzeye çıktı. 
Hogwarts’a atanan müfettiş Dolores Umbridge’in 
bakanlık üzerinden çıkarttığı kararnamelerle ve 
her daim sürdürülen propagandayla yaratılan o 
karanlık atmosferi, Ickabog’da bambaşka bir yere 
taşıyor Rowling. Artık mesele, iktidarını sağlam 

Ziyafet sofrasındaki 
entrikalar Yazan: Mehmet Erkurt
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tutmak isteyen bir şeften çok, aciz bir iktidarın za-
aflarından nemalanmak isteyenlerin hükümranlığı. 
Elbette bu sinsi planları hayata geçirmenin yolu, 
yine başarılı bir propaganda kurgulamaktan geçi-
yor.
ZIYAFETTEN SEFALETE
Ülkemizin adı, Kornukopya. Açlık Oyunları hayran-
larının heybetli ve nahoş bir silah deposu olarak 
hatırladığı bu isim, bu kez biraz daha kökenine 
yakın bir noktada temsil buluyor. Latince cornu 
(boynuz) ve copiae (bereket) sözcüklerinin birleşi-
minden oluşan, başlı başına “bereket” anlamına da 
gelen cornucopia, Antik dönemde, içi meyvelerle, 
yemişlerle dolup taşan boynuza verilen addı. Yunan 
mitolojisinde adı Amaltheia’nın Boynuzu (Αμαλθείας 
κέρας) ya da Bereket Boynuzu (Κέρας της αφθονίας) 
olarak da geçen bu kutsal eşyanın, Zeus’a dadılık 
eden keçiden ya da nimften geldiği rivayet edilir.
Kornukopya, adını hak eden bir krallık. Haritaya 
yayılmış bir ziyafet sofrası. Krallığın merkezi Ha-
murhisar, komşusu İslişehir, kuzeyinde Yayıkkent 
ve Kocaşişe. Her kent ürettiği gıdalarla meşhur. 
Hamurişleri ve pastalar, isli etler ve şarküteri ürün-
leri, süt ürünleri ve peynirler, bağlar ve leziz şarap-
lar. Bu bolluk ve bereket tablosunun tek aykırı rengi, 
ülkenin en kuzeyindeki Bataklık Diyarı. Mantar 
dışında hiçbir ürünün yetişmediği bu topraklar ve 
hayvancılıkla geçinen hor görülmüş halkı, ne kral-
lığın dikkatinde ne de ziyaretçilerin. Üstüne üstlük, 
efsanevi canavar Ickabog’un bu bataklık diyarında 
yaşadığına dair silik rivayetler ülkede yer yer kol 
geziyor. Efsaneye inananlar ise, en az diyarın kendi-
si kadar hor görülüyor.
Ancak Ickabog gerçek -değilse bile- olmak üzere. 
Öyle bir mevcudiyete erecek ki, onu reddetmek, 
vatan hainliğiyle bir tutulacak. Ona karşı verilecek 
“mücadele” için ilan edilen ekonomik seferberlik, 
ülkenin bütün çehresini değiştirecek. Bir yalanın 
üstüne diğeri eklendiğinde ve çıkar gruplarının 
başvuracağı yolların hududu kalmadığında… ada-
letin terazisi, en azından şiirsel dengesini yeniden 
bulabilecek mi?
ISIMLER VE KÖKENLER 
Rowling’in isim seçimlerine aşina olanlar, mito-
lojiye yapılan türlü göndermeyi hatırlayacaktır. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Kahramanların işlenişi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Ickabog’un kökenini ise, önsözde, “zafer yok” ya da 
“bozguna uğramak” anlamlarında kullanılan İbra-
nice ichabod sözcüğünden aldığını açıklıyor Row-
ling. Ickabog’daki ick-, İngilizcede hem yapışkan ve 
iğrenç şey, hem de böyle bir şeyi ifade etmek için 
kullanılan “Iyy!”, “İğrenç!’” nidalarını akla getiriyor. 
Bog ise aynı dilde bataklık demek. Gizemli Icka-
bog’un yaşadığı rivayet edilen Bataklık Diyarı’nı ve 
o diyara dair her duyguyu barındıran bu adın “za-
fersizlik” anlamı ise, öykünün akışında saklı.
Harry Potter kitaplarında alıştığımız, Rowling’in dil 
kullanımını yansıtan yaratıcı çeviri geleneğini, bu 
kitapta da Hazel Bilgen titizlikle sürdürüyor. Tol-
kien’ın seçimlerini hatırlatan soyadlar, karakterlerin 
iç dünyasını okura doğrudan yansıtıyor. Bu kez kar-
şımıza düz anlamıyla bir “adı anılmaması gereken 
kişi” çıkmasa da gücünü anonimliğiyle perçinleyen 
kötülük, tüm yıkıcılığıyla kanımızı dondurmaya 
yetiyor. Üstelik Rowling bunu, klasik masalların 
kurgusu ve Dickens’ı anımsatan imgeler eşliğinde 
gerçekleştiriyor.
TEFRIKADAN KITABA
Rowling’in önsözünde de belirttiği üzere, Icka-
bog’un kaleme alınışı aslen Harry Potter kitaplarına 
denk gelse de dizinin bitiminden sonra yazar bir 
süre çocuk edebiyatına ara veriyor. Ickabog’un 
gün yüzüne çıkması ise, Covid-19’un en büyük eve 
kapanış döneminde, yazarın web sitesinde yayım-
ladığı öykülerle başlıyor. Düzenlenen bir resim ya-
rışmasında, bu öyküleri okuyan çocukların çizdiği 
resimlerden dereceye girenler seçiliyor ve kitapta 
bu resimler kullanılıyor. Aynı yarışmayı Türkiye’de 
Yapı Kredi Yayınları düzenliyor ve bizler öyküyü, 
dereceye giren bu 34 resim eşliğinde okuyoruz.
Ickabog, zamanıyla da mekânıyla da bir masal âlemi-
ne davet ediyor bizi. Kurguda yaşananların masaldan 
ibaret olmasını dilemek ise beyhude. Vaktizama-
nında Dolores Umbridge ve temsil ettiği her şey ne 
kadar gerçekse, Ickabog’da yaşananlar da ne yazık ki 
bir o kadar karşılığını buluyor günümüzde.
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Tilki 8
George Saunders
Resimleyen: Chelsea 
Cardinal
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Editör: Ümit Mutlu
DeliDolu Yayınları, 64 sayfa 

Acılara, dertlere, felâketlere kör ve sağır kalmak istemiyorsa, 
edebiyat, Tilki 8 başta olmak üzere başka bütün canlıların yaşama 
hakkını savunmaya mecbur.

Her yer bina. Her yer inşaat. Her yerde insanoğlunun, bu 
dünyanın biricik efendisi olduğunun emareleri. Her yerde 
insanlığın pervasız açgözlülüğünün izleri. Sosyal medyada 
yaşama alanı giderek daralan hayvanatın çaresizliğine şa-
hitlik eden ilginç videolar: Karnını doyurmak için neredey-
se ev ev, kapı kapı gezen ayılar, çakallar, tilkiler... Zeynep’le 
Kocabaş’ın beraberce çimlerinin canına okudukları ön 
bahçeyi çimlendirmeye çalışır ve iki çim düşmanı haylazı 
arka bahçeye kapatırken bunları düşünüyorum. Doğa-kültür 
mücadelesinde insanın dünyadaki egemenliği arttıkça hay-
vanlara yaşayacak yer kalmıyor.
Bu arada kargodan eski bir tanıdığın yeni kitabı çıkıyor: 
Tilki 8. Eski bir tanıdık diyorum, zira bu sayfalarda daha 
önce George Saunders’ın gayet eğlenceli Frip’in Aşırı Israrcı 
Pırtlakları kitabı hakkında yazmıştım. Tilki 8 daha düşündü-
rücü, hatta kaygı verici fakat bir o kadar da sevimli ve şirin 
bir kitap.
Tilki 8, sürüsündeki başka tilki dostlarıyla kendi yaşama 
alanlarında mutlu mesut yaşayıp giden bir tilki. Onu diğer 
tilkilerden ayırt eden en büyük özelliği, kendi türü için ya-
bancı dil sayılabilecek bir lisan olan insan dilini öğrenmiş 
olması. Bunun için özel bir eğitim aldığı veya bir kursa 
gittiği de yok. Sadece meraktan ve insan dilinin “söscükle-
ri”nin müzikalitesinin kulağına hoş gelmesinden, her gece 

Tilki 8’den bize  
bir mektup var

Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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pencere dibinde oturup yavrularına masal okuyan 
bir teyzeyi dinleyerek “insanca” konuşmayı öğreni-
veriyor. Gerçi dinlediği ve çok geçmeden anlamaya 
başladığı masalları hiç de gerçekçi bulmadığı, hatta 
bu masalların düpedüz yalan olduğuna inandığı 
için insanlardan şüpheleniyor. Ama öte taraftan “iyi 
geceler öpücüü” denen şeyi, yani annenin yavrula-
rının yüzlerine burnunu ve dudaklarını “deydirme-
sini” ilginç buluyor. Çünkü tilkiler de yavrularına 
sevgilerini aynı “bööle” gösteriyor. Sevginin böyle 
hissedilmesi ve gösterilmesi, neticede “dünyaanın 
geleceyi için” Tilki 8’in içini umutla dolduruyor.
Tam mânâsıyla vakıf olamadığımız fakat yine de az 
çok tecrübe ettiğimiz üzere, hayatın işleyişi hiçbir 
umudu kırmadan bırakmaz. Nitekim Tilki 8 ve sürü-
sünün yaşama alanına “Tilki Yuvası Aveme” inşaatı 
başlıyor. Yuva üzerine yuva kurmak tam insan işi. 
Buna da hayatın acımasız ironisi diyebiliriz.
Tilki 8 insanca bilse de “aveme”nin ne olduğunu 
anlayamıyor. Tilki mi avlar yoksa tilki mi yer, bi-
lemiyor. Kamyonların biri gidip diğeri gelmeye 
başlayınca, yaşadıkları orman kazılıp, ağaçlar sö-
külünce, su içme yerleri “maffedilince” ve tepeleri 
“tamaamen” dümdüz edilince anlıyorlar ki “aveme” 
fena bir şeymiş. Tilki 8 ve arkadaşları bilmedikleri 
bir “aveme” inşaatıyla bir anda aç 
ve susuz kalıvermişler. Anlayaca-
ğınız “Tilki Yuvası Aveme” tilki-
lerin yuvasına durduk yere dert 
düşürmüş.
Bundan sonrası pek çok tilkinin 
öldüğü, sürünün dağıldığı, Tilki 
8’in kendi sürüsünden ve yuva-
sından çok uzaklara gidip başka 
bir sürüde yaşaması gibi üzücü 
hadiselerle dolu. Gerçi Tilki 8, ora-
da kendisine yeni bir yuva kurmayı, 
bir eş bulmayı ve baba olmayı başarıyor. 
Hayata yeniden tutunup, umutlu ve mutlu olmak 
istiyor. Zaten bu mektubu da biz insanlara bunun 
için yazıyor. Hikâyesinin moral bozucu olduğunun 
da farkında. Ama eğer bir tilkiden tavsiye alırsak 
bu hikâyeyi yine de mutlu bir sonla bitirebilmenin 
mümkün olduğuna da inanıyor. O tavsiye de as-
lında şu: Hikâyenin sonu mutlu olsun istiyorsanız, 

daha iyi insanlar olmaya çalışın ve tilkilerin yaşama 
alanından uzak durarak onların yuvasına “aveme” 
yapmayın. Ne dersiniz yapabilir miyiz? Tilki 8 biz-
den bir cevap bekliyor.
Görünen o ki biz bu cevabı vermekte geciktikçe ve 
daha da kötüsü yapageldiğimiz şekilde doğayı istila 
etmeyi sürdürerek kendimizden başka hiçbir canlı-
nın hayatına saygı göstermedikçe, edebiyatımız bu 
türden daha çok ve belki giderek daha sert şikâyet 
mektuplarıyla dolacak. Acılara, dertlere, felâketlere 
kör ve sağır kalmak istemiyorsa, edebiyat, Tilki 8 
başta olmak üzere başka bütün canlıların yaşama 
hakkını savunmaya mecbur. Tıpkı biz okurların da 
Tilki 8’in mektubuna acilen bir cevap vermemiz 
gerektiği gibi. Çünkü daha adil, merhametli ve mut-
lu bir dünya umudunu yaşatmanın Saunders, Tilki 8 
ve bizim için başka bir yolu yok.
Tilki 8, insanların penceresinden bakarken 
edebiyata dair temel bir kriteri “öyreniyo,” o da şu: 
“Hikaayeyi iyi bi yazar yazmışsa, hikaayedeki İnsan 
nekkadar üzülüyosa onu okuyan İnsan da okkadar 
üzülüyo.” Kocabaş da ben de Tilki 8’in hikâyesini 
okudukça onun kadar üzülüyoruz. Eğer Tilki 8 
haklıysa, bu demek oluyor ki Tilki 8 iyi bir kitap ve 
George Saunders da iyi bir yazar.

Tercümenin açıklığı ve akıcılığı

Hikâyenin özgünlüğü

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Hem anlatım hem de ortaya çıkardığı görsel 
zenginlik açısından çocuk edebiyatında öncü sa-
yılabilecek tarza sahip, aldığı onlarca ödül, ünvan 
ve bu alandaki konumuyla değeri tartışılmaz bir 
yazar ve çizer Quentin Blake’in Ketebe Yayınların-
dan çıkan Tatlıçayırlar kitabı, çocuklar için farklı 
bir kuraklık anlatısı oluşturmuş.
Dünyadaki kuraklık sonucu, Tatlıçayır ailesi, bir 
şekilde büyük bir çatlağın içinde buluyor kendi-
sini. Hemen tırmanıp kurtulabilecekleri gibi bir 
çatlak da değil bu. Yukarı doğru saatler sürecek 
bir tırmanış onları bekliyor, belli. Yani, kurtuluş 
kolay değil... Peki, nasıl kurtulabilecek Tatlıçayır 

ailesi? 
Biz yetişkinler, 
dünyanın bu 
hâle gelmesinin 
tek sorumlula-
rıyken, yaptık-
larımız üzerine 
işlenmiş kitap-
ları çocuklarla 
birlikte okuma-
mız bizim açı-
mızdan oldukça 
zordur elbet. 
Sonuçta mese-
lenin failleriyiz 
ve bu yaptıkla-
rımızın sonuç-
larını çekecek 
olan çocukları 

şimdiden hazırlamaya çalışmalıyız, öyle değil mi? 
Ama şimdi konuşmaya kalksak ne diyebiliriz ki 
çocuklara?
İşte bu noktada Tatlıçayırlar giriyor devreye! Sebep 
olduğumuz kuraklıktan çıkış yolunu “Bu kuraklığı 
ortaya çıkarırken yok ettiğimiz diğer canlı türleri, 
bizi bu kuraklıktan kurtaracak,” diye gösteriyor bizle-
re. Bir kuşun gagasında geliyor kurtuluş, bir bitkinin 
sırtında...
Yine de bu konuları çocuklarla konuşmak hâlâ zor. 
Buraya gelene kadar yaptıklarımız, bundan sonra 
yapmayı planladıklarımız, eğer bu planladıklarımızı 
yapmazsak oluşacak muhtemel sonuçlar ve bunun 
gibi başlıkları düşündükçe çocuğa bu meseleyi 
nasıl anlatacağımız dallanıp budaklanıyor. Belki de 
konuyu açmak için fantastik kitaplara bakmak bizler 
için kolaylaştırıcı olur. Meselenin gerçekliğinden 
çok uzaklaşmadan yapılacak girizgâhlar, dinleyici ta-
rafında da bu meselenin yaratacağı kaygıyı yatıştıra-
bilir. Okuduğunuzda Tatlıçayırlar kitabının bu vaadi 
sunduğunu göreceksiniz.
Öyleyse vicdana dokunan meseleleri dert edinen, 
elini taşın altına koyan insanlara kulak vermek he-
pimiz için daha faydalı sanki. Meseleye onların nasıl 
yaklaştığını görüp, onlardan yardım alarak ilerlemek 
bizim de kolayımıza gelebilir. Denemenin bir zararı 
olmaz, değil mi?

Çizimlerin ifade gücü 

Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 

Tatlıçayırlar
Quentin Blake

Türkçeleştiren: Gamze Özdemir
Editör: Didem Demirel

Ketebe Yayınları, 32 sayfa

Dünyadaki kuraklık sonucu, Tatlıçayır ailesi, bir şekilde büyük bir çatlağın içinde 
buluyor kendisini. Hemen tırmanıp kurtulabilecekleri gibi bir çatlak da değil bu.
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Vicdana dokunan meseleler
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YYAAZZAARRIINN  DDİİĞĞEERR  KKİİTTAABBII

Sıradışı bir ailenin 
           sıradışı yolculuğu

Tuhafoğlu ruhunu 
keşfedebilmek için 

nasıl bir hazine avına 
çıkmak gerekiyor?

John David Anderson’dan, eksantrik karakterleri 
ve şaşırtıcı olay örgüsüyle benzerine az rastlanır, 
tuhaflıklarla dolu bir keşif hikâyesi!



Gece Yarısı, Canavarlar Geldiğinde
Victor Spoormaker - Bouwien Jansen
Resimleyen: Alette Straathof
Türkçeleştiren: Hasan Türksel
Editör: Tuğçe Özdeniz
Can Çocuk, 176 sayfa

Kitabın geneline yayılan bir rüya dili var. Yeniden yaşıyormuş gibi, o anda kalarak 
anlatırız rüyalarımızı. Kitabın yazı dili, anlatının bu doğasına sadakatle, okuru da 
kâbusların dünyasına çekiyor. Leo ya da Aki olamıyorsak bile, Leo’nun ve Aki’nin eşi 
dostu, arkadaşları olabiliyoruz.

Uzmanlık alanı kâbuslar olan Victor Spoormaker ile editör-ya-
zar Bouwien Jansen’in ortak çalışması Gece Yarısı, Canavarlar 
Geldiğinde isimli kitap, gündüz mesaisi yetmezmiş gibi insanı 
bir de gece çalıştırıp pestilini çıkaran kâbuslar hakkında. Büyük 
kız kardeş Mia, küçük kardeş Vallie ve hikâyenin kahramanı Leo, 
anne babalarının daha geniş bir ev ve bir bahçe hayaliyle aldık-
ları karar neticesinde, işte o daha büyük ve bahçeli eve taşınır-
lar. Bu yeni evde her bir çocuğun kendine ait bir odası olur. Ne 
güzel! Ama geniş bir ev, sahiden de herkesin mi hayali? Daha 
ilk satırlarda anlıyoruz ki, Leo’nun hayallerinde geniş bir ev ve 
kendine ait bir oda yok. Bir çatı katı odası, hiç yok. O, tüm gece 
kız kardeşiyle didişerek uykuya dalmaktan, evini sadece birkaç 
adımla baştan sona gezmekten, odanın orta yerinde duran kü-
çük yatakla çarpışmaktan ve herkesin birbirine değmesinden, 
herkesin birbirinin “ayağının altında” olmasından epeyce mem-
nun. Fakat ev de yaşam da büyümekte olan çocuklarla birlikte 
büyümek zorundaymış gibi, bu mekân değişikliği, Leo dışındaki 
herkesin, tüm aile üyelerinin, üzerinde anlaştığı, uzlaştığı bir 
değişiklik gibi görünür. Leo’ya evin ışığından, sesinden, sıcaklı-
ğından uzakta kalan çatı katı odasına alışmak kalır. 
Meğer önceden de kâbuslardan muztarip olan Leo, bu yeni ev 
olayıyla beraber, hayatını büsbütün düğümleyen kâbuslu gecele-
re karışır. Her gece, üstüne üstüne gelen canavarlarla boğuşmak, 
her gece başka bir mücadelenin zayıf, çelimsiz baş karakteri 
olmak, Leo’nun iliğini kemiğini sömürür, yaşam enerjisini ve 
özgüvenini emip neredeyse bitirir. Hayaletler gerçekte varlar mı 
yoklar mı, kapıların ve dolap kapaklarının gıcırdamasının önüne 

Kâbuslarla baş etme 
kılavuzu

Yazan: Sema Aslan 
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geçilse bile ka-
pılar ve kapaklar 
artlarında sakladık-
ları canavarları unut-
turabilirler mi, bir şeyin 
yokluğunun bilgisi onun etki-
sini ortadan kaldırmaya yeter mi 
sorularının etrafında uzun uzun dolaş-
tığımız kâbuslu geceler ve günler boyunca, 
okur, iki şey öğrenir: Kâbuslar sadece musallat 
oldukları kişiyi değil, onunla birlikte yaşayanları da 
felç edebilir ve ebeveynler “Hayalet diye bir şey yok,” 
demekten çok daha fazlasını yapmak durumunda 
kalabilir. 
Kitapta Leo’nun anne ve babası, son derece sevgi 
dolu ve mutlu yetişkinler olarak resmedilmiş. Ancak 
Leo ve kâbuslarıyla ilişkilenme biçimleri ara ara kafa 
karıştırıyor. Durumu ciddiye almıyor değiller fakat 
tavırlarındaki eda “metanet” mi yoksa daha önce de 
tecrübe edilmiş bir olayın bu defaki ciddiyetini tam 
kavrayamamak mı, şüpheye düştüm. Eninde sonunda, 
kâbuslar üzerine doktora yapmış bir bilim insanının 
rehberliği söz konusu olduğu için, hikâyenin, ebevey-
nin nasıl pozisyon alması gerektiğine ilişkin ipuçla-
rını da barındırdığı varsayımı hep arkada bir yerde 
duruyor okurken. Ama belli ki buradaki ebeveynlik, 
zaten ve dolayısıyla bilen bir ebeveynlik modeli değil. 
Sayfalar ilerledikçe “bu defa başka galiba” duygusu 
Leo’nun annesiyle babasının aklını çeliyor, görüyoruz. 
Kitaba dair iki not daha: 
Sorunun çözümü için yetişkinlerin önerileri işe ya-
ramayınca, Leo, kütüphaneden buldukları bir kitabın 
rehberliğinde yol alıyor. Kendiyle aynı yaşlarda bir 
çocuğun, Aki’nin kâbuslarını okuyarak, nasıl da birbi-
rinin benzeri canavarların birbirine benzer saldırgan-
lığına karşı hayatta kalmaya çalıştıklarını fark ediyor 
Leo. Aki, balta girmemiş bir ormanda yaşayan kabile-
nin, ergenliğe girmiş üyesi olarak yetişkin erkeklerle 
birlikte ava çıkmak zorundayken, yani tam da bir 
eşikteyken, kâbusları coşkuyla ayağa kalkar. Onu ezip 
geçen bu kâbuslar, Leo’nunkilerle neredeyse birebir 

aynıdır. Leo, üzerinde 
konuşmayı çok tercih et-

mese de kâbuslarını ailesi 
ve öğretmeniyle paylaşır. Aki, kabilenin sabah ritü-
eli olarak rüyaları anlattığı/dinlediği bir paylaşma 
pratiğinden geçer. İki çocuk da tavsiyeler alırlar. 
Leo’ya verilen tavsiyeler akla yatkın gibi görünse 
de işe yaramaz. O da Aki’ye verilen tavsiyeyi alır ve 
uygulamaya çalışır. Kâbuslar iki çocuğu buluşturur. 
Aki, Leo’nun zihninde Leo’yla buluşur; tıpkı Leo’nun 
satırlar aracılığıyla Aki’yle buluşması gibi. Biz de bu 
sayede birbirine paralel giden, bazen iç içe geçen iki 
hikâye okuruz. 
Bir diğer husus da yazı diline ilişkin. Kitabın ge-
neline yayılan bir rüya dili var. Yazarlar, hikâyeyi 
tam olarak, birinin rüyasını anlatırken kullandığı 
dili kullanarak anlatıyorlar. Yeniden yaşıyormuş 
gibi, o anda kalarak anlatırız rüyalarımızı. Kitabın 
yazı dili, anlatının bu doğasına sadakatle, okuru da 
kâbusların dünyasına çekiyor. Leo ya da Aki olamı-
yorsak bile, Leo’nun ve Aki’nin eşi dostu, arkadaşla-
rı olabiliyoruz. 
Çizimlerin de hikâyeyle aynı duygusal yoğunlukta, 
göz alıcı olduğu kitapta, kâbusların nedenleri, onları 
coşturan koşullar üzerine ayrıntılı bir bilgi bulmak 
belki mümkün değil fakat en sona eklenen kaynak-
ça, merak edenler için verimli bir araştırma alanı 
açıyor.

Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Kurgunun özgünlüğü

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği
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Doksanın üzerinde kitap resimleyen, pek çok sergiye katılan, atölyeler 
düzenleyen, 2018 yılında illüstrasyon dalında Hans Christian Ander-
sen Ödülü’ne aday gösterilen, “Kitap Yapın!” başlıklı 2007 Tudem Ede-
biyat Ödülleri’nde üçüncülük, Vespa Tasarım Yarışması’nda birincilik 
ödülü alan Sedat Girgin’le çizerlik serüvenini konuştuk. Roald Dahl’ın 
evinin arka bahçesinde kapanıp yazdığı kulübeye benzettiği evinde 
küçük bir çalışma odasında çizgilerin ve renklerin dünyasına karışan 
Girgin için yeni bir şeyler yaratmak, resim yapmak âdeta bir sağaltım 
süreci. 

Çocuk yaşta yeteneğin keşfinin çok önemli bulduğunu 
belirten Girgin, “Öğretmenlerin yetenek avcısı gibi 
çalışıp, yetenekli, yaratıcılığa yatkın öğrencileri 
keşfedip, velilerle görüşmesi ve o çocukları yetekli 
oldukları branşlara yönlendirmeleri gerekir” diyor.

tavşan     deliği

 Geçmişe dönüp çizerliğinizin ilk günlerindeki 
hâlinizle konuşsanız, vereceğiniz öğüt ne olurdu?
Kendi üslubun dışında işlerle oyalanma.

 Çizerlik, geçiminizi sağlayan bir iş mi?  
Başka bir mesleğiniz var mı?
Tek işim çizerlik ve ressamlık.

 Günde kaç saat çalışıyorsunuz?
Aktif olarak altı saat diyebilirim ama 
çalışmadığım zamanın çoğunda da masada 
oturup düşünüyorum.

 İşlerinize dair eleştiri yazıları sizi öfkelendirir mi?
Çalışılmış bir eleştiriyse hayır.

 Okuduğunuz son resimli kitap?
Eşim Gökçe İrten’in Siz Hiç Bir Kitaba Sarıldınız 
mı? kitabı.

 Keşke ben resimleseydim dediğiniz kitap?
Roald Dahl’ın Bay ve Bayan Kıl’ı. 

 Yerinde olmak istediğiniz roman/çizgi roman 
kahramanı?
Tenten.

 Nefret ettiğiniz roman/çizgi roman kahramanı?
Amerikan süper kahramanları.

 Sizce en iyi edebiyat uyarlaması film  
ya da dizi?
The Godfather.

 İsminizi Google’da aratıyor musunuz? Ne 
sıklıkla?
Google Alerts’a ismimi ekledim. Hakkımda bir şey 
paylaşılınca bildirim geliyor.

 En çekilmez özelliğiniz?
Benim için değil ama çevremdekiler  
için geç yatıp geç uyanmam.

 En sevdiğiniz uğraşınız, hobiniz?
Müzik ve davul çalmak.

 Çalmak istediğiniz müzik aleti?
Daha iyi davul çalabilmek isterdim.

 Bir mucit olsanız, ne icat etmek isterdiniz?
Işınlanmayı.

 Tarihte hangi dönemde/zaman diliminde 
yaşamak isterdiniz?
Antik Çağ.
 
 Issız adaya düşseniz yanınızda götüreceğiniz 

üç şey?
Çakı, çakmak, uyku tulumu.
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“Çocuk yaşta yeteneğin keşfi çok çok önemli”
Sedat Girgin

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

En baştan başlayalım istiyorum; çizim yeteneği-
nizi, kendi potansiyelinizi keşfettiğiniz ilk zaman-
lardan ve sonra kendinizi gerçekleştirme ve geliş-
tirme sürecinden. Nasıl çıktığınız bu yola? 

Uzunca anlatmak yerine şöyle kısa bir şekilde 
özetlersem; duygularını resim-çizgi ile ifade eden 
herkes, hatta her çocuk gibi ben de kendi kendime 
elime ne geçerse bir şeyler karalayarak başladım. 
Tamamıyla kendi hayal dünyasında yaşayan, ders-
ler de dâhil defter, kitap köşelerine resimler çizen 
bir çocukluğum oldu. Sözgelimi, okuduğum kitap-
lardaki sahneleri hayal dünyamda çok gerçekçi 
canlandırdığımı anımsıyorum. Sürekli görsel dü-
şünen, her şeyi gözlemleyen, ağzı açık etrafı izle-
yen bir çocuğun beyninde oluşan imgeler kâğıda 
dökülüyordu. Ve bu yaptıklarımı herhangi birisine 

göstermek, övgü almak için değil, tamamen içten 
gelen bir dürtüyle yapıyordum. Böyle bir çocukluk 
geçirdikten sonra Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölü-
mü’nü kazanmamla süreç hızlandı. Lisede almaya 
başladığım temel sanat ve desen derslerinden son-
ra daha da hızlandı ve sürekli çizen, resmeden biri-
si olarak bugüne kadar geldim, diyebilirim. 

Yolda nelerle karşılaştınız, yön gösterenleriniz 
kimler oldu? Etkilendiğiniz, örnek aldığınız, takip 
ettiğiniz çizerleriniz kimler? 

Az önce de dediğim gibi kendi kendine çevreyi göz-
lemleyen bir çocuk olarak her yolda karşılaştığım 
şeyleri kendi içimde yaşadım. Eğlenmeyi, eğlendir-
meyi seven neşeli bir çocukluk geçirdim. Resimle 
uğraşmam da oyun gibi kendimi eğlendirmekten 
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geçiyordu. Çizgisinde yaşam olan, duygusunu ak-
taran her çizgiden etkilendim. Özellikle Quantin 
Blake’in çizgilerindeki rahatlıklar ilk etkilendiğim 
imgeler oldu diyebilirim. Sonraki süreçte, bugüne 
kadar sürekli bu rahatlığı aradım, hâlen arıyorum. 

Bazen çocuğu destekleyen, elinden tutan hiç kimse 
olmuyor ve pek çok çocuğun içindeki cevher gün 
yüzüne çıkamıyor. Çocukların kendi yeteneklerini 
keşfedip geliştirmesi için ebeveynlere, eğitimcilere 
düşen sorumluluklar hakkında ne düşünüyorsu-
nuz? 

Her konuşmada dile getirmeye çalıştığım bir konu 
var: Bana göre ortaokul, lise eğitim hayatında re-
sim, müzik, beden eğitimi öğretmenlerinin tek gö-
revi müfredatı uygulamak, konuları öğretmek ola-
mamalı. Çocuk yaşta yeteneğin keşfi çok çok önemli 
bulduğum bir konu. Öğretmenlerin yetenek avcısı 
gibi çalışıp, yetenekli, yaratıcılığa yatkın öğrencile-
ri keşfedip, velilerle görüşmesi ve o çocukları yete-
nekli oldukları branşlara yönlendirmeleri gerekir. 
Örneğin ben çok şanslıyım ki böyle keşfedilmiş ve 
bugüne böyle gelmiş biriyim. Geçmişte ailem ve 
bazı öğretmenlerimin destekleri, yönlendirmeleriy-
le bugün bu yaşta potansiyelimi gösterebiliyorum.

Çocuk kitapları için illüstrasyon yapmanın dergi-
ler, sergiler,  ticari işler ya da daha farklı işler için 
illüstrasyon yapmaktan ayrıştığı noktalar neler-
dir? Çizerin içindeki çocukla daha yakın bir ilişki 
kurmasını gerektirir mi örneğin?

İşin temeline bakacak olursak, herhangi bir malze-
me ile herhangi bir mecrada yaptığınız her görsel 
iş aynıdır. Hepsi iyi bir kompozisyon, sağlam bir 
desen, doğru renk kullanımı gerektirir. Fakat elbet-
te her alanın çok büyük farklılıkları da vardır ve bu 
gereksinimler doğrultusunda hem deneyim hem 
de bilinçle çalışmak çok önemlidir. Özellikle çocuk 
kitabı illüstrasyonu başta kolay gibi düşünülse de 
en ufak çizgi, mimik değişiklikleri bile çocuğun ola-
ğanüstü detaycı bakışı ve yüksek hayal gücü etkisi 
sonucunda büyük farklar yaratır. Çocuk kitabı ya-
zarı veya çizeri, içindeki çocukla yakın bir ilişki ku-
ramazsa çocuk kitabı değil eğitim kitabı yazıyor ve 
süslemek için çiziyordur. Çocukla samimi iletişim 

kurabilmek en zorudur. O iletişimi kurabildikten 
sonra yazdıklarınız veya çizdiklerinizin bir kıyme-
ti vardır.
 

Çocuk kitapları resimlemek için tercih ettiğiniz 
malzemeler, renkler, teknikler hakkında konu-
şabilir miyiz? Kitabın konusuna, hikâyeye, hitap 
ettiği yaşa göre ya da baskıda kullanılacak kâğıt 
türüne göre değişebiliyor mu kullanacağınız mal-
zeme ya da teknik? 

Günümüzde dijitalin geldiği konum artık görmez-
den gelinemez. Ben de mecburen tüm kitap çizim-
lerimi dijitalde sonlandırıyorum. Fakat artık dijital, 
kâğıt ve geleneksel boyama tekniklerini çok iyi 
taklit edebiliyor. Ben de işlerimde her zaman ge-
leneksel boyama tekniklerini ön planda tutmaya, 
hatta çocuk rahatlığında boyanmış yüzeylerle bir-
leştirmeye çabalıyorum. Kullanılan teknik elbette 
tüm etkenlere bağlı olarak değişiyor. Üslubumdan 
çok fazla uzaklaşmadan, özellikle yaşa bağlı olarak, 
teknik ve anlatım açısından farklılıklar gerekiyor. 
Baskılarda kullanılan kâğıda göre müdahale şart. 
Aksi takdirde hiç memnun olmadığım sonuçlarla 
karşılaştığım çok oldu. 

Çalışma ortamınızı ve disiplininizi merak ediyo-
rum. Nasıl bir düzene ihtiyaç duyuyorsunuz çizim 
yapmak için? Eskiz defterleriniz var mı ya da ya-
nınızda sürekli bir defter taşıyor musunuz? Çalış-
ma masanızı sözcüklerle resmeder misiniz? 

Roald Dahl’ın evinin arka bahçesinde kapanıp yaz-
dığı kulübesine benzettiğim evde küçük bir çalışma 
odam var. Bir yaratım mağarası gibi düşünebiliriz. 
Geceleri masa lambası eşliğinde sakince oturur, 
uzunca düşünür ve eskizler yaparım. Sürekli ma-
samda kalem ve kâğıtlar hazır duruyor. Defter yeri-
ne kolayca buruşturup atabildiğim kâğıtları tercih 
ediyorum. Defter fikri beni biraz gerebiliyor. Eskiz 
defterlerini seyahatlerde daha çok tercih ediyorum. 

Sait Faik “yazmasaydım delirecektim” diyor ya, 
çizmek de böyle bir tutku mu? Çizmeseydiniz ne 
yapardınız? 

Çizmeseydim ya da resim yapmasaydım delirir 
miydim bilmiyorum ama yeni bir şeyler yaratmak, 



resmetmek beni çok rahatlatıyor; bir meditasyon, 
terapi gibi diyebilirim. Çizmediğim zamanlarda 
hiçbir şey yapmadan oturup düşünüyorum, hayal 
ediyorum. 

Edebiyat, sinema, müzik vs. gibi sanatın diğer dal-
larıyla nasıl bir ilişkiniz var; çiziminizi, hayal gü-
cünüzü besleyen kaynaklar neler? 

Etrafımda deneyimlediğim her şeyden besleniyo-
rum. Bana etki eden her şey elimden çıkan çizgiye, 
renge yansıyor. Resim, çizgi benim hislerimi duy-
gularımı anlatmamda bir aracı. 

Nasıl ki her yazarın bir üslubu, kendine has bir 
sesi varsa çizerin de var. Sedat Girgin çizgilerini 
hemen tanırım. Bu, çizer açısından iyi bir şey mi? 
Çizerin üslubunu belirleyen nedir, çizer kendi sesi-
ni, üslubunu nasıl bulur? 

Çizerin üslubu bir uzvu, uzantısı gibidir. Üslup 
ses tonu, mizaç gibi çizerin karakteridir. Kendisi-
ni yansıtır, zamanla çalışarak gelişir. Çizer kendi 
üslubunu bulması için bol bol desen çalışmalı ve 
en rahat ettiği yoldan gitmeli, o yolu geliştirmelidir. 
Benim her karakterim otoportrem sayılabilir.

Çizim sürecinde yazar, editör ve çizer arasında 
nasıl bir iletişim, işbirliği ve yönlendirme söz ko-

nusu? Nasıl işliyor bu süreç ve çizerin üzerinde 
olumlu-olumsuz ne gibi etkileri oluyor?

Yazar, çizer, editör çocuk kitabını yayına hazırla-
mak için olması gerekli bir üçgen. Çocuk kitabının 
yayına hazırlanma sürecinde iyi bir editör köprü 
değil; çizerin-yazarın göremediği kusurları iyi bir 
editör görebilir ve kitabı çok daha sağlam bir teme-
le oturtabilir. Yazar ve çizeri mimar gibi düşünür-
sek editör kitabın mühendisidir. Her işte olduğu 
gibi bu üçayaktan bir tanesi kötüyse iş olumsuz 
sonuçlanabilir. 

Çizen, çizmek isteyen, yeteneğini geliştirmek iste-
yen çocuklara ve gençlere ne söylemek istersiniz?

Başlangıçta bir hedef, küçük bir başarı seçmele-
ri ve ona odaklanmalarını tavsiye ederim. Ona 
ulaştığındaki motivasyon akıntıyı yakalamaya 
benzer, alır sizi sürükler.  Tabii en başta bunları 
sağlamak için, elini ve gözünü sağlamlaştırmak 
için bolca çizmek ve bolca iyi örnekleri incelemek 
gerek. 

Şimdilerde neler yapıyorsunuz? Üzerinde çalıştı-
ğınız bir çocuk kitabı/yeni projeler var mı? 

Şu sıralar ağırlıklı olarak kişisel sergi işlerime odak-
lanıyorum. Bunun dışında eşim Gökçe İrten’le bir-
likte hazırladığımız bir çocuk kitabı var. 
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Tavan Arası Sırları
Nehir Yarar
Resimleyen: Burcu Güdücü
Editör: Aykut Tanrıkulu
Altın Kitaplar, 136 sayfa

Tavan Arası Sırları, sadece eski bir evin gizemli hazinesini değil, çocuklar arası 
arkadaşlığın saf güzelliğini de anlatıyor.

Doğduğu mahallenin sokaklarında oynayabilen şanslı 
çocuklar olarak hepimizin aklında bilindik bir met-
ruk ev resmi yer etmiştir. Uzun zamandır kimselerin 
yaşamadığı bu mekânlarla ilgili sürekli cinli, hayaletli 
masallar, eski ev sahiplerine dair gizemli hikâyeler 
anlatılır. Çocukların en sevdiği oyun alanlarıdır bu 
eski evler. Nehir Yarar’ın Tavan Arası Sırları romanı, 
işte tam da böyle bir ev eşliğinde okuru sürükleyici bir 
maceraya davet ediyor. 
Burcu Güdücü’nün renkli çizimleriyle Altın Kitap-
lar’dan çıkan Tavan Arası Sırları, anne, baba, dayı ve 
anneannesiyle geniş bahçeli, eski bir evde yaşayan 
Yiğit’in dünyasına götürüyor bizi. Evin metruk hâlin-
den utanan ve hiçbir sınıf arkadaşının burada yaşadı-
ğını bilmesini istemeyen Yiğit’in günleri, arkadaşla-
rından kaçarak geçmektedir. Tek dileği bu eski evden 
kurtulmaktır. Ancak günün birinde gerçeğin ortaya 
çıkmasıyla birlikte hayatı hiç beklemediği bir şekilde 
hareketlenir. Bir anda bahçede özgürce oyun oyna-
maya hasret kalan arkadaşlarının gözdesine dönüşen 
Yiğit, sınıfın en haylazı Yavuz’la arkadaşlık etmeye 
başladığındaysa iyice hayrete düşer. Anlaşılan arka-
daşlık denilen şey hayli esrarengiz bir konudur. İki 
çocuk ön yargıları aşıp birbirini anlamaya çalışırken, 
ailenin maddi sıkıntıları nedeniyle satılığa çıkarmaya 
hazırlandıkları evin tavan arasında buldukları eski bir 
not, onları gizli bir hazineye doğru büyük bir macera-
ya çıkarır. Büyüklere bir şey belli etmeden, bir gizemi 
çözmeye çalışmak başlı başına bir macera olacaktır… 

Evin ve arkadaşlığın sırrı

Yazan: Karin Karakaşlı
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DIŞLANMA VE BIREYLEŞME
Nehir Yarar, çocuk dünyasında dışlanmanın nasıl bü-
yük bir sıkıntı olduğunu Yiğit ve Yavuz karakterleri 
üzerinden başarıyla vermiş. Çocukların diyalogları-
nın kimi yerde yaşlarından büyük tınlaması ve bazı 
mesajların altının fazlaca kalın çizilmiş olması bir 
yana mizah dolu anlatım ve tempolu kurgu, romanın 
bir solukta okunmasını sağlıyor.   
Yazar metruk evin tarihi eşliğinde geçmişin ve anıla-
rın kıymetini, Yiğit’in hayal ve umutları eşliğindeyse 
geleceğin heyecanını doya doya duyumsatmış. Ayak-
kabı tamircisi Ayşe Teyze, toplumsal cinsiyet rolleri 
açısından ilgi çekerken; hiç evlenmemiş, saçları 
uzun, elinden yemek ve ütü her iş gelen, okuduğu 
kitaplar eşliğinde hayalinde birbirinden keyifli yol-
culuklara çıkan Cevdet Dayı, alışılagelmişin dışında 
bir portre çizerek, bu çocuk romanının en unutulmaz 
kahramanlarından birine dönüşüyor. 

SIRRIN GÜCÜ
Tavan Arası Sırları, sadece eski bir evin gizemli ha-
zinesini değil, çocuklar arası arkadaşlığın saf güzelli-
ğini de anlatıyor. Yiğit ve Yavuz eve dair bir sır saye-
sinde birlikte zaman geçirmeye başladıkça, koruyu-
cu kalkanlarını indirerek birbirini doğrudan tanıma 
fırsatı buluyor. Ne de olsa sır vermek ve sır tutmak, 
karşılıklı güven isteyen eylemler. İki arkadaş, günlük 
anlaşmazlıklarını bir yana bırakarak çok daha derin 
bir bağ kurmanın mümkün olduğunu gösteriyor. 
1978 doğumlu Nehir Yarar, babasının tayinlerinden 
ötürü farklı şehirlerde geçirdiği çocukluk ve gençlik 

Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

yıllarının ardından 1999’da Bursa’da iki 
sınıflı bir köy okulunda öğretmenliğe 
başladı. Bu döneme dair “Harf öğretip 
oyun oynadığım, soba başında ısınıp 
sohbet ettiğim bu muhteşem çocuklar 
ile birer yetişkin olduklarında da hâlâ 
dost kalabilmek ise sanırım mesleği-
min en kıskanılası yanı. Ve ben hâlâ 
yürekleri kocaman bu minik insanları 
biriktirmeye devam ediyorum,” diyor.  
Çocuklar arası arkadaşlık öykülerini 

birbirinden keyifli maceralarla har-
manladığı kitaplarıyla bilinen Yarar, 

daha önce de Önüm Arkam Sağım Solum 
Sınav’da büyük bir gerginlik içinde sınava 

hazırlanan Sinan ve ailesinin bu zorlu süreçte 
karşılaştıkları heyecanlı, komik ve hüzünlü anları 
paylaşmış; En Yeşiller Kulübü’nde okul ve ev arasın-
da robot gibi gidip gelen Feride’nin anneannesinin 
desteğiyle En Yeşiller Kulübü’ne üye oluşunu ve 
karşılaştığı beklenmedik sürprizleri anlatmıştı. Ka-
yıp Şehrin Anahtarı’nda ise küçük bir ilçede yaşa-
yan dört kafadarın, içlerinden büyük şehre ve yeni 
okula giden arkadaşları Turgut için hazırladıkları 
hediye defter, kayıp bir şehir efsanesinin kapısını 
aralamıştı. 
Tavan Arası Sırları, maddi ve manevi zenginliğin 
anlamı üzerine düşündüren bir kitap. Modern apart-
man ve site hayatlarının yanında eski moda kalan 
bu ev, tedavülden kalkmış değerleri anımsatırken, 
zorluklara karşın bir arada durmayı başaranların 
gücü en büyük servet olarak ortaya çıkıyor. O za-
man insan ister istemez Yiğit’in umutla olan sına-
vına gülümserken buluyor kendini: “Anneannesi 
ve dayısı sessizce yemeklerini yemeye devam ettiler. 
Yiğit ise tabağına gözünü dikti ve bekledi. En kötü 
zamanlarda ortaya çıkacağı ümit edilen mucizeyi 
sabırla bekledi. Ama gelen giden olmadı.” Mucize 
bambaşka bir kılıkla geldiğinde Yiğit’le birlikte 
hepimiz de evi ev yapanın, içinde geçirilen hayat 
olduğunu bir kez daha anlıyoruz.

Nisan 2021 | 15 
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“Oturdum. Ne yazayım diye düşünmeye başladım.  
Acaba hikâye mi yazsam?”1

Orhan Veli’nin eserlerinin telif koruma süresi 1 Ocak 
2021 itibarıyla sona erdi. Antoine de Saint-Exupéry, 
Sabahattin Ali ya da George Orwell örneklerinde ol-
duğu gibi, pek çok yayınevi birbiri ardına Orhan Veli 
kitapları yayımlamaya başladılar. Tanınmış yazar ve 
şairlerin eserlerinin, 70 yıllık telif koruma süresinin 
sonunda böylesi bir ilgiye mahzar olması, artısıyla ek-
sisiyle ayrı bir tartışma konusu. Ben -hazır fırsat ayağı-
ma gelmişken- bu yeni basımlardan birini bahane edip 
genç okurla Orhan Veli’yi tanıştırma hevesindeyim. 
Üstelik şair Orhan Veli’yi değil, öykücü Orhan Veli’yi 
anmak niyetindeyim.
Elimdeki kitabın başlığı Hoşgör Köftecisi. Everest Ya-
yınları, Ocak 2021’de yayımlamış. Orhan Veli’nin 1947-
1950 yılları arasında kaleme aldığı 6 öyküsünü içeriyor. 
Öykülerin isimleri, yayımlandıkları gazete/dergiler ve 
yayım tarihleri şöyle:
“Hoşgör Köftecisi”, Tanin, 2 Nisan 1947
“Kan”, Seçilmiş Hikâyeler, Ekim 1947
“Baharın Ettikleri”, Seçilmiş Hikâyeler, 1948
“Öğleden Sonra”, Yaprak, 15 Nisan 1949
“İşsizlik”, Yaprak, 1 Haziran 1949
“Denize Doğru”, Yaprak, 1 Nisan 1950
Bu öyküler, daha önce aynı başlık altında Yapı Kredi 

Tanin’den Yaprak’a  
Orhan Veli öyküleri...

Yazan: Safter Korkmaz
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Yayınları tarafından (Orhan Veli’ye ait bir söyleşi ve 
çeviri öyküyle zenginleştirilerek) basılmıştı.

FAKIR HALKIN EDEBIYATI
Orhan Veli, çoğunlukla gelenekçi kalıpları yıkıp 
şiire yeni bir soluk getiren “Garip” akımının ku-
rucusu ve eğlenceli/ironik mısraların müellifi 
olarak bilinir. Yayımladığı “Yaprak” dergisi, çeşitli 
konularda kaleme aldığı politik makaleleri, muha-
lif tavrı ve hatta bu yazının konusu olan öyküleri 
pek bilinmez. Sanırım, ismi bu kadar çok anılıp da 
üretimleri, fikirleri bunca az bilinen fazla edebiyat-
çı yoktur. Yaşadığı yıllarda ona cepheden (gerek 
edebiyat anlayışına gerek toplumsal sorunlara yak-
laşımına) saldıran tutuculuk, zamanla yerini onu 
apolitik bir motife dönüştüren kavrayışa bırakmış 
durumda. Oysa Orhan Veli, her şeyden önce derdi 
olan bir edebiyatçıdır. 21 Mart 1947’de Tasvir gaze-
tesinde yayımlanan bir söyleşisinde şöyle anlatır 
bu derdini: “... edebiyat fikre dayanıyor. Bu itibarla 
edebiyatın halk kitlelerine bir şeyler söylemesi lazım. 
Okur-yazarları halka doğru götüren bir edebiyat is-
terim. Yani edebiyatın çoğunluğa hitap etmesini isti-
yorum. Çoğunluk okuyup anlamalıdır. Anlayabilmesi 
için de edebiyatta kendi meselelerinden bahsedil-
mesi lazım… Bugünkü dünyada çoğunluğu fakir halk 
teşkil ediyor. Demek ki edebiyat da onların edebiyatı 
olacaktır.” (Hoşgör Köftecisi, YKY, s.57-58)
1 Ocak 1949’dan 15 Haziran 1950’ye dek 28 sayı ya-
yımladığı Yaprak dergisi külliyatı2, Orhan Veli’nin, 
sanatı ve edebiyatı halka taşıma çabasının en somut 
ürünleridir. Dergide Orhan Veli’yle birlikte Orhan 
Kemal’den Sabahattin Eyüboğlu’na, Sait Faik’ten 
Melih Cevdet’e kadar pek çok değerli kalemin şiir 
ve öykülerinin yanı sıra, ülke ve dünya sorunlarına 
dair makaleleri yayımlanıyordu. Tek parti döne-
minden çok partili hayata geçişe ve Demokrat Parti 
iktidarının ilk günlerine tanıklık eden dergi, de-
mokrasiden ve aydınlanmadan yana tavrıyla dikka-
ti çekiyordu. Derginin ilk sayısında, hayran olduğu 
tiyatro sanatçılarından bahsederken şöyle diyordu 
Orhan Veli, “...onlarda gerçek olan birşey var. ‘Nasıl 
oynarsam güzel olur?’ demiyorlar; ‘nasıl oynarsam 
gerçek olur?’ diyorlar. Gerçeği de halka bakmak, hal-
kı görmek, halkı duymak suretiyle buluyorlar. Demek, 
tasası gerçek olan sanatkâr, halkı çiğnemiyor. Halkla 

gerçek bir daha kucak kucağa.” (Yaprak, Sayı 1, s.2) 
Oyunculuk sanatı üzerinden örneklediği “gerçek” 
ve “halk için sanat” kavrayışı, bir bakıma onun öy-
külerindeki arayışın da temelini oluşturuyordu.

GÜZEL BIR DÜNYADA YAŞAMAK
Orhan Veli’nin öykücülüğünü değerlendirenler, 
üslubundaki Çehov (ve Sait Faik) etkilerinden sık-
lıkla söz ederler. Akıcı süssüz bir dille kaleme aldığı 
öyküleri, sıradan insana odaklanır. Kalabalığın için-
deki herhangi birinin başına gelen ya da gelebile-
cek olan olaylar -sıradan ya da şaşırtıcı fark etmez- 
öykülerine konu olabilir. Onun “çoğunluğa hitap 
eden edebiyat” ve “halkla kucak kucağa gerçek” 
arayışı gündelik yaşamda, sıradan insanın eylemin-
de, düşüncesinde vücut bulur. Öykülerini okurken 
bazen bir günlüğü okuyormuş hissine kapılırsınız. 
Büyük olaylar, şaşırtıcı gelişmeler yoktur bunlarda. 
Örneğin “Kan” öyküsünde bir şey olacağı beklenti-
sine kapılırsınız, okuru sarıveren bir gerilim vardır 
girişte ama okuyup bitirdiğinizde, sadece başarısız 
bir av macerasına tanıklık ettiğinizi anlarsınız.
Öykülerde kendi yaşamından izler de vardır. Kitaba 
ismini veren “Hoşgör Köftecisi” örneğin... Kardeşi 
Füruzan Yolyapan, Orhan Veli’yle arada gittikleri 
böyle bir köftecinin gerçekten var olduğundan 
bahsetmiştir bir söyleşisinde. Yazarın “Güzel bir 
dünyada yaşamak istiyorsanız siz de öyle bir meyha-
ne bulunuz,” diye tanıttığı Hoşgör Köftecisi, yemek 
yenecek bir mekândan çok, farklı dünyalara, çalışan 
namuslu insanların dünyalarına açılan bir kapıdır 
âdeta. Kısacık öyküde, yaşanmışlığın sıcaklığını 
hissedersiniz.
Ben de tam yeridir deyip, yazıyı “güzel bir dünyada 
yaşamak istiyorsanız siz de” bu öyküleri okumalısı-
nız diye bitirmek isterim. Hangi yayınevinden ol-
duğu fark etmez, Hoşgör Köftecisi’nin bir baskısını 
edinin ve okuyun. 

1 Hoşgör Köftecisi, “Baharın Ettikleri”, Everest Yayınları, s. 25 
2 Dergi arşivi İnternet üzerinden erişilebilir durumdadır:  
https://www.tustav.org/sureli-yayinlar-arsivi/yaprak/

Dilin açıklığı ve akıcılığı
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Anılarımızdan bağımsız yaşamıyoruz. Kültürel bir varlık olarak da maceramız 
doğumumuzun çok öncesinde başlıyor. Geçmişin izlerini barındıran arkeolojik eserler 
bugünkü bilincimize yaşamadığımız dönemleri taşıyor.

Geçmiş korkusu Yazan: Toprak Işık
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İstanbul’da, Gülhane Parkı’nda, 
Nazım’ın şiirine konu olmuş bir 
ceviz ağacı var. Eser, o ağaçla 
başlıyor. Hemen ardından da 
genç okurun zihnini meşgul ede-
cek görsel bir alıştırma geliyor; 
ilk sayfada tek başına sunulan 
ceviz ağacı, acaba sonraki sayfayı 
dolduran ağaçlardan hangisidir? 
Ceviz ağacı bahane; yazarın asıl 
amacı, okurunu parkın hemen 
yanı başındaki Arkeoloji Müze-
lerine çekmek: Eski Şark Eserleri 
Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve 
Çinili Köşk Müzesi…
Osman Hamdi Bey, ülkemizde 
arkeoloji ve müzecilik deyince ilk 
akla gelmesi gereken isim. Lider 

Hepgenç de kitabının adını buna uygun biçimde 
Osman Hamdi Bey’in Hazinesi - İstanbul Arkeolo-
ji Müzeleri koymuş. Samimi bir sohbet üslubuyla 
anlatmış; sade ve kolay anlaşılır bir dil  kullanmış. 
Final Kültür Sanat Yayınlarından çıkan kitabı Aysun 
Altındağ resimlemiş.
Tarih kokulu gezinin ilk durağı Eski Şark Eserleri 
Müzesi… Merdivenlerin başında duran iki aslanın ara-
sından geçilerek çıkılıyor zaman yolculuğuna. Kapıyı 
açıp içeri giren okuru, iki bin yıllık altı heykel başının 
sorduğu bir bilmece karşılıyor: İçine kör girilip göre-
rek çıkılan ev neresidir?
Hepgenç kitap boyunca okurun zihnini uyanık tut-
maya ve etkin kılmaya çalışıyor. Sadece bilmecelerle 
yetinmiyor, onu el becerilerini kullanmaya de teşvik 
ediyor. Örneğin müzedeki maskelerden yola çıkarak, 
kendi maskesini yapmaya çağırıyor okuru.
Eski Şark Eserleri Müzesi’nde konuk, milattan sonra 
yaklaşık altıncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ya-
zıtlara rastlıyor. Üzerlerinde tanıdık semboller de var. 
Sonsuzluk işareti bunlardan biri… Yazar, tabletlerin 
karşısındaki tuhaf yaratığı tanıtıyor ve onun hangi iki 
hayvanın bir araya getirilmesiyle oluştuğunu soruyor. 
Kitabın sonunda tüm soruların yanıtları varken bu-
nunki herhâlde unutulmuş. Meraklı okur doğru yanıtı 
İnternetten araştırıp bulabilecektir. Hepgenç, okura 
kendi tuhaf yaratığını çizmesi için de yer ayırmış. 
Antik Mısır’a ait bölümü gezerken okur, bu uygarlık-
ta kedilerin özel yerini öğreniyor. Konu Firavunlar 
diyarı olunca kimin aklına mumyalar gelmez ki? Peki 
pet şişeler ve tuvalet kâğıtları ile kendi mumyanızı 
yapmaya ne dersiniz?
Mumyalama işleminin ardından Babil Uygarlığına 
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geliyor sıra. İnce bir kitapta ne kadarı anlatılabilirse o 
kadarı paylaşılıyor okurla. Kral II. Nebukadnezar tara-
fından yaptırılan tören yoluna ve İştar Kapısı’na kısa 
bir bakış atılıp müzenin Sümerlere ayrılmış bölümüne 
geçildiğinde çivi yazısından örnekler sunuluyor. Me-
raklısı için tarihin ilk alfabesi de sayfada yerini almış.  
Sümer Uygarlığından sonra dışarı çıkıldığında amaç 
sadece hava almak değil, aynı zamanda mini minna-
cık açık hava müzesini ziyaret etmek. Binlerce yıl ön-
cesinin emeğini üzerinde taşıyan kabartmalı sütuna 
dokunmak serbest. 
Arkeoloji müzesindeki eserler tarih öncesi çağdan 
Osmanlı dönemine kadar geniş bir zaman dilimine 
yayılmış. Bunlardan en önemlileri İskender, Ağla-
yan Kadınlar ve Tabnit lahitleri… Lahit, Antik Mısır, 
Roma ve Yunan dönemlerinde zenginlerin gömüldüğü, 
genellikle taştan oyularak yapılan sandık şeklindeki 
mezarlara deniyor. İskender Lahiti özellikle önemli. 
Osman Hamdi Bey onu bulup ülkemize getirmekle 
kalmıyor; bu değerli eserlerin koyulabileceği bir müze 
inşa edilmesini de sağlıyor. 
Son durak, 1472 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafın-
dan yaptırılan Çinili Köşk. “Köşkün içindeki kolek-
siyonda on birinci yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait iki bin civarında 
eser bulunuyor.” Meraklı okur, Hepgenç’in örneklerini 
sıraladığı bu eserleri gidip yerlerinde görme fırsatı 
yoksa da mutlaka İnternette aratıp inceleyecektir. 
Kitap kapanışı Osman Hamdi Bey’i tanıtarak yapıyor. 
Onun emeklerine duyulan saygıyı sunuyor ve başka 
müzelerde buluşma dileği ile okura şimdilik veda 
ediyor. 
Anılarımızdan bağımsız yaşamıyoruz. Kültürel bir 
varlık olarak da maceramız doğumumuzun çok önce-
sinde başlıyor. Geçmişin izlerini barındıran arkeolojik 
eserler bugünkü bilincimize yaşamadığımız dönemle-
ri taşıyor. Böylelikle kökü derinlere uzanan bir duygu 
ve düşünce dünyasına kavuşuyoruz. Hepgenç’in 
kitabı, sayfalarındaki geçmiş kokusuyla iştah açıcı bir 
tadımlık sunmuş gençlere. Dileriz ki okur damağın-
da kalan tadı takip eder ve müzelere gidip geçmişin 
izlerini yerinde görür, kültürel tarihini daha derinden 
hisseder.
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“Azıcık düşünerek çözülemeyecek bir soru ya da sorun var mı ki şu dünyada?” diye 
soruyor yazar, cesaret vermek istercesine. Tabii biraz da kışkırtıyor. Kim, ”kendini 
kandıran bir mızıkçı” olmak ister ki?

Walter Benjamin 1892-1940 
yılları arasında yaşamış bir 
düşünürdü. Hâlen popüler 
bir isim olmasının arkasında, 
bugünün modern dünyasının 
birçok sorununa onun kültür, 
edebiyat ve politika alanındaki 
araştırmaları üzerinden yakla-
şabilmemiz, güncel meseleleri 
onun geliştirdiği kuram ve 
kavramları ışığında tartışabil-
memiz yatıyor kuşkusuz. Ya-
şadığı dönemin düşünsel ev-
renini derinden etkileyen Ben-

jamin’in 
günümüze, 
canlılığın-
dan bir şey 
yitirmeden 
ulaşması-
nın bir di-
ğer nedeni, 
üretiminin 
çok geniş 
bir yelpaze-
ye yayılmış 
olmasıdır. 
İlk yazınsal 
ürünlerini 
edebiyat 
eleştirileri 
alanında 

Çocukları düşünen ve onları  
düşündürten biri: Walter Benjamin

Yazan: Suzan Geridönmez
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verdiğini, film ve fotoğrafa özel bir merak beslediğini, 
renkler hakkında düşündüğünü, radyo oyunları hazır-
ladığını ve 19. yüzyıl Fransız şairi Charles Baudelai-
re’yi çevirdiğini biliyoruz. Oysa dahası var…
Sürgün ve maddi güçlük içerisinde geçen yaşamı-
nı, Nazi zulmünden kaçmaya çalışırken İspanya’da 
yakalanması üzerine, öz iradesiyle sonlandıran Ben-
jamin’in ilgi alanlarından biri de çocuk dünyası ve 
algısıydı. Bir koleksiyoner olarak oyuncak ve çocuk 
kitapları toplamış; Berlin ve Frankfurt radyosu için 
çocuk ve gençlere özgü hikâyeler ve oyunlar yaz-
mış; yaşadığı dönemin çocuk edebiyatına eleştirel 
yaklaşımlar getiren makale ve radyo konuşmaları 
yayımlamış; 1900’lerde Berlin’de Çocukluk adlı eserde 
çocukluk anılarını kaleme almış ve 1929’da Proleter 
Bir Çocuk Tiyatrosu Programı adı altında çocuk tiyat-
rosuyla ilgili tasarılarını programlaştırmıştır.
Benjamin’in tarihi çocuk kitapları koleksiyonundan 
günümüze ulaşabilen 216 eser, 40 yıldan bu yana 
Frankfurt Üniversitesi Gençlik Kitabı Araştırma Ens-
titüsü’nün bünyesinde bulunuyor. Gerek bugünlerde 
restore edilip dijital ortama aktarılan bu eserlerin 
kendileri, gerek Benjamin’in radyo konuşmalarında, 
çocuk kitaplarında resim-metin ilişkisi üzerine söyle-
dikleri onun resimli kitaplara düşkünlüğünü ortaya 
koymaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında, çocuk edebiyatının sözden 
ama her şeyden önce de harften kopması gerektiğini 
ileri süren, resmin çocuk edebiyatındaki rolüne özel 
bir önem veren Benjamin’in, Türkiyeli çocuk okurun 
karşısına ilk defa bir resimli kitapla çıkması rastlantı 
olmasa gerek… En azından ben, Nesin Yayınlarından 
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çıkmış, Karmakarışık 1 Gün ve 15 Bilmece’yi bu heye-
canla elime aldım. 
Resimli kitabın çıkış noktası, Walter Benjamin’in 
1932’de “Denksport” (Düşünce Jimnastiği) başlığıyla 
sunduğu bir radyo konuşmasıdır.  Künyeden, Cemal 
Ağca tarafından “Çılgın Bir Gün ve 30 Bilmece” adıy-
la çevrildiğini öğrendiğimiz bu konuşmanın, aslına 
sadık bir diğer çevirisi 2018’de Metis Yayınlarından 
çıkan Radyo Benjamin adlı derleme eserde yer almak-
ta ve çevirmen Cemal Ener ile Elif Okan Gezmiş’in 
tercihiyle Karmakarışık Bir Gün: Otuz Bilmece adını 
taşımaktadır.
Ama kapakta Walter Benjamin’in yanı sıra çizer Mus-
tafa Savaş’ın da ismini taşıyan, çevirisi Esin Pervane 
tarafından kısaltılıp yine künyedeki ifadeyle “dilimize 
uyarlanan”  Karmaşık 1 Gün ve 15 Bilmece’ye geri dö-
nelim.
Öncelikle bir yandan metnin tarihi atmosferini hisset-
tirirken modern bir anlatım dili yakalamaktan da geri 
kalmayan Mustafa Sönmez’in illüstrasyonları dikkat 
çekiyor. Kahve-gri tonlarında tutulmuş arka plan eski 
fotoğrafları anımsatıp küçük okuru geçmişe götürü-
yor. Yakın plan gördüğümüz karakterler ise bu arka 
plandan mavi, kırmızı renk lekeleri olarak hemen ay-
rılıyor, bu da onların tanınmasını, takip edilmesini ve 
okurun bazı ayrıntılara odaklanmasını kolaylaştırıyor.
Odaklanma demişken, hikâyenin kendisi ve içerdiği 
15 bulmaca gerçekten de dikkat istiyor. Ama kitabın 
girişinde de vurgulandığı gibi asıl önemli olan yüksek 
skor yapmak değil, kafayı çalıştırmak. “Azıcık düşü-
nerek çözülemeyecek bir soru ya da sorun var mı ki şu 
dünyada?” diye soruyor yazar, cesaret vermek isterce-
sine. Tabii biraz da kışkırtıyor. Öyle ya, kim, ”kendini 
kandıran bir mızıkçı” olmayı kabul edip çözümlere 
bakar ki?! Tuhaf bir şekilde başlayıp tuhaf bir şekilde 
süren hikâyeye adım atmak çok daha heyecan verici. 
Üstelik tüm bu tuhaflıklar sadece bulmacalar etrafın-
da bir hikâye kurgulamaya hizmet etmiyor, damakta 
gizemli,  izi sürülesi hoş bir edebi tat da bırakıyor.  
Büyük ihtimalle kitabın günümüz çocukları tarafın-
dan rahat ve keyifle takip edilmesinde, metnin Esin 
Pervane tarafından uyarlanmasının payı da var. Bense 
en kısa zamanda Benjamin’in orijinal metninin izini 
sürüp bu resimli kitabın kapsamına sığmayan diğer 
15 bilmecenin peşine düşeceğim.

Çizimlerin ifade gücü

Dilin akıcılığı 
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Justyna Chudzinska Ottino’nun yazıp resimlediği, 
Uçanbalık Yayınlarından çıkan bu kitabın başkah-
ramanı, tadı ekşi olan şeyleri, vahşi hayvanlar gibi 
giyinmeyi ve kendi etrafında dönmeyi çok seven 
Mathilda. 
Bir de kendisinin değil de başkalarının, ondan 
“büyük”lerin tanımladığı bir Mathilda var ki, işte 
o: henüz yalnızca beş yaşındaki Matilda, yaşıtı 
diğer çocuklardan daha ufak olan Mathilda, ablası 
Sofia’nın bile kendi başına bir şeyler yapamayacak 
kadar küçük olduğunu düşündüğü Mathilda. Bu 
can sıkıcı, heves kırıcı tutum karşısında saçları 
kabarıyor, kaşları çatılıyor ama bir şey demiyor 
Mathilda. Gece olunca içini ona her zaman kulak 

veren Aydede’ye açıyor, gündüzleri oyun oynamaya 
devam ediyor. Sonra bir gün her zamanki gibi abla-
sıyla oynarken, top önce havaya sonra da bahçedeki 
kocaman armut ağacının en tepesine doğru yol 
alıyor. Mathilda gidip topu almak istediğinde ablası 
Sophia’dan gene o bildik lafı işitiyor:  “Bunun için 
çok küçüksün.” 
Bu kadarı da fazla artık ve Mathilda, ablasının ona 
sözleriyle çizdiği sınırı görmezden geliyor. Hem 
bir şey istedik mi hangi söz durdurabilir bizi! Mat-
hilda’nın cesareti ve kararlılığı onu yalnızca ağacın 
tepesine değil, gökyüzüne de taşıyacak ve sadık din-
leyicisiyle buluşturacak şiirsel bir serüvenin başlan-
gıcı oluyor. Mathilda tüy gibi hafiflemiş varoluşuyla 
havada süzülüyor. 
Mathilda ve Aydede, “büyük” ve “küçük” kavram-
larına, ona sınır koyanlara inat cesaret gösteren ve 
başkalarının söylediklerine göre değil kendi hisset-
tiklerine göre hareket eden bir çocuğun, kendini 
gerçekleştirme yolculuğu. 
İllüstrasyonlarında farklı teknikleri harmanlayıp 
kolajlar yapan Justyna Chudzinska Ottino, kitapta 
pek çok perspektif kullanarak Mathilda’nın dünyayı  
algılayışındaki değişimleri onun gözünden görme-
mizi sağlıyor, Mathilda’nın hissettiklerini de içten ve 
duyarlı olduğu kadar esprili bir şekilde resmediyor.

Çizimlerin ifade gücü 

Dilin akıcılığı 

Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 

Mathilda ve Aydede
Justyna Chudzinska Ottino
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu

Editör: Hülya Dayan
Uçanbalık Yayınları, 28 sayfa

Mathilda gece olunca içini ona her zaman kulak 
veren Aydede’ye açıyor, gündüzleri oyun oynamaya 
devam ediyor...
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Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan
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Herkesin birbirine benzediği hatta neredeyse aynı 
olduğu bir toplulukta farklı olmak zordur. Aslında 
onlar gibisinizdir ama aynı zamanda tamamen 
farklı olduğunuzu hisseder, bu farklılığı bir türlü 
dile getiremezsiniz. Çözemediğiniz, anlamlandıra-
madığınız farklılığınız zamanla sizi rahatsız etme-
ye başlar. Hele de küçücük bir çocuksanız…
Farklılıklar üzerine sayısız çocuk kitabı var. Özel-
likle de resimli çocuk kitaplarında sıklıkla karşı-
mıza çıkan bir tema bu. Çocukların kendilerini 
olduğu gibi kabul etmesine yardımcı olması açı-
sından bu çabayı çok kıymetli buluyorum. Pearson 
tarafından yayımlanan ve Melike Hendek çeviri-
siyle Türkiyeli okurlarla buluşan Gemma Merino 

imzalı kitaplar, 
farklılıklar hak-
kında çok eğ-
lenceli öyküler 
sunuyor çocuk-
lara. Özellikle 
Suyu Sevmeyen 
Krokodil kita-
bından sonra 
okunması çok 
uygun düşecek 
yepyeni bir 
kitapla selam-
lıyor okurlarını 
Merino: Ateşi 
Sevmeyen Ej-
derha
Suyu Sevmeyen 
Krokodil’de, 

sudan neden hoşlanmadığını bir türlü bulamayan, 
krokodil kardeşlerinden nasıl farklılaştığını nihayet 
bir ejderha olduğunu anladığında çözen Arnıld’dan 
sonra, şimdi de ateşten hiç hoşlanmayan Arya’yla 
tanışıyoruz. Kardeşleri sürekli ağızlarından ateş 
çıkarsa da Arya’nın minik ağzından en fazla ıslığa 
benzer bir ses çıkıveriyor. Olmuyor! Sudan da nefret 
etmesi lazım ama o da ne? Arya suyu çok sevdiğini 
fark ediyor. Sonunda babasının ona aktardığı önemli 
bir bilgiyle kendini yeniden ve aslında gerçekten 
tanıma şansı buluyor: O bir ejderha değil, suyu çok 
seven bir krokodil!
Yazar, bireyin kendini olduğu gibi kabul edişinin ve 
farklı olmanın güzelliğinin altını çiziyor çizmesine 
ama bana göre çok önemli bir şeye daha dikkat çe-
kiyor: Aile tarafından da kabul görmenin. Bu mutlu 
son, gerek dış görünümleri gerek cinsel yönelimleri 
gerekse ilgi alanları farklılık gösteren çocukların aile 
içinde kabul görmesi gerektiğini de açık seçik vur-
guluyor. Şefkatle sarıp sarmalıyor çocukları.
2011 yılında Suyu Sevmeyen Krokodil’le Mcmillan 
Ödülü’nü kazanan Katalan yazar ve çizer Merino’nun 
tanıdık, sürprizsiz ama umut veren ve serinin diğer 
kitaplarıyla birlikte yan yana durması gereken bu 
resimli kitabını, özellikle kendini çeşitli farklılıkları 
yüzünden yalnız hisseden tüm çocukların ve elbette 
yetişkinlerin okumasını gönülden dilerim.
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Ateşi Sevmeyen Ejderha
Gemma Merino

Türkçeleştiren: Melike Hendek
Pearson Yayınları, 32 sayfa

Kimliğini keşfetmek, kendini tanımak üzerine yazıp resimlediği 
kitaplarla tanıdığımız Gemma Merino, bu kez ateşi sevmediğini 
fark eden ve bir ejderhayla buluşturuyor bizi!
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Yazan:  
Gökçe GökçeerSen aslında kimsin Arya?
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Elma Surat’ın Akılalmaz Hayatı
Jean-Jacques Sempé
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Editör: Ümit Mutlu
Desen Yayınları, 128 sayfa

Savaş Kızıltaş, namıdiğer Elma Surat, diğer çocuklardan farklıdır. Çünkü suratı kızarması 
gereken zamanlarda kızarmazken, nedendir bilinmez normal zamanların neredeyse 
tümünde kızarır...

Kapakta  ismini görmeseniz de çizgisini gördüğünüz anda, 
sesinizde kuş cıvıltılarıyla “Bu Sempé!” diyeceğiniz biridir o. 
Çizgilerinin sihri belki biraz da içindeki zıtlığın dinamikliğin-
den kaynaklanıyor. Hızla çizilmiş gibi görünmesine rağmen,  
tam tersine yavaş yavaş bakmaya, tadını çıkara çıkara oku-
maya sevk eder. Bazen yarım bırakmış gibi görünen çizgiler, 
okurun zihninde tamamlanır. Velhasıl, azın çokluğunu göste-
ren bir ustadır Jean-Jacques Sempé.
Elma Surat’ın Akılalmaz Hayatı için çizimlerin kutucuklar-
la çerçevelenmediği bir grafik roman olduğunu söylemek 
pekâlâ mümkün. Farklılıklar, anlayış ve dostluk üzerine, ta-
lihsizliğe rağmen iyimserliğin gönül şenlendiren melodisini 
sayfalardan okurun ruhuna aktaran bir öykü. 
Savaş Kızıltaş, namıdiğer Elma Surat, diğer çocuklardan farklı-
dır. Çünkü suratı kızarması gereken zamanlarda kızarmazken, 
nedendir bilinmez normal zamanların neredeyse tümünde 
kızarır. Tıp da çare bulamayınca giderek yalnız kalır, çünkü 
farklıdır. Ve bir gün farklı başka bir çocukla, Barış Bahçetırmı-
ğı ile tanışır. Üstelik yeni taşınan komşularının oğludur Barış 
ve onun da farklı bir derdi vardır; neredeyse hiç nezle olma-
masına rağmen sürekli hapşırmaktadır. Ve tıp ona da çare 
olamamıştır. Farklı olanların, bir başka farklıyı anlaması daha 
kolaydır. Aralarındaki dostluk böyle başlar. Birbirlerinden hiç 
sıkılmadan bildiklerini, oyunları hatta suskunluğu paylaşırlar. 
İkisi için de harikulade günlerdir. Sempé buraya kadar olan 

Birlikte gülebilmek midir 
dostluk, birlikte susabilmek mi?

Yazan: Dilek Büyük
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kısımda okurun yüzündeki gülümsemeyi milim mi-
lim artırıyor. Ve birden çizgilerin olmadığı, iki boş 
sayfada siyah,  büyük yazılmış bir “AMA” ile okurun 
kalbini buruveriyor. Üstelik altına eklediği parantez 
içindeki notla devamının hüzünlü olduğunu pekiş-
tirerek yapıyor bunu. Artık okur, bu noktadan sonra 
masal dinleyen bir çocuğun hem endişeli hem mera-
ka dönük umuduyla devam ediyor okumaya. 
Barış ve ailesi, Savaş bir hafta tatile gittiği sırada 
taşınmıştır. Heyecanla çaldığı kapıda tanımadığı bir 
adamı gördüğü andaki suratı, bir sonraki sayfada 
yabancı eşyalarla dolu evin kapısındaki bir başına 
hâli okurun gönlündeki orkestradan sadece hüzünlü 
notaların duyulmasına neden olur, gülümseyen du-
dağınızın bir kenarı sarkıverir. İyi haber; dostunun 
giderken Elma Surat’a bir mektup bırakmasıdır. Kötü 
haber ise anne ve babasının mektubu nereye koy-
duklarını bir türlü hatırlayamamasıdır. Eh, ne de olsa 
anne ve babaların heeep çok işi vardır…
Zaman geçer, Savaş kızarmaya devam eder, yeni 
arkadaşlar edinir, eski dostunu sık sık düşünür ve 
büyür.
Sempé artık çocukluğun kaygısız ve zamansız oldu-
ğu dünyadan, yetişkinlerin kalabalık ve hızlı dün-
yasına taşır bizi. Çalışanlarla dolu büyük işyerleri, 
akmayan trafiğe takılıp kalan araç yığınları, iş için 
koşturan insanlarla dolu uçaklar, asansörler… Sayfa-
lardaki çizgilerin sakinliği de değişir bu hıza paralel 
olarak. Hayat çocukluğun ferahlığından, yetişkinli-
ğin yarım nefesle yaşanan, geniş görünen dar alanı-
na taşınmıştır. 
Tam da burada Sempé bize yeniden bir masal mu-
cizesi hediye eder, yine boş sayfaya yazılmış büyük 
ama bu kez pembe bir sözcükle: “VE”, üstelik pa-
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Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

rantez içine alarak yazdığı notla bu kez “ama” ile bir 
ucunu sarkıttığı dudağımızı yeniden toplayıverir, 
koca bir gülümseyle heyecanlandırdığı okuru hemen 
yan sayfaya taşır. Hayli yağışlı bir günde, çok kala-
balık bir otobüste,  hapşıran Barış Bahçetırmığı ile 
kızaran Savaş Kızıltaş yeniden karşılaşıverir!
Hikâyenin bundan sonrası iki eski  dostun, birbirini 
bulmuşken kolay kolay kaybetmeyeceğini anlatıyor. 
Üstelik biri öğretmen, biri iş adamı olmuş iki yetiş-
kin olarak, çocukken yaptıklarını, hiç çekinmeden, 
çocukluk neşesiyle yeniden yaparlar; mesela parkta 
oturan insanların önünde koşarak yarışmaktan ya 
da şaşkın bakışlar eşliğinde kütük üstünde yürüme 
yarışı yapmaktan hiç çekinmezler. Ve üstat Sempé 
kulağımızı büküverir bize bunları anlatırken; yetiş-
kin olduk diye neşesiz olmamız gerekmediğini fısıl-
dayıverir çizdikleriyle. Fısıldamakla da kalmaz, âdeta 
“Bana söylemene gerek yok ama bir düşün bakalım 
sen nasıl yaşamayı seçtin?” diye sorar okura. 
Savaş’ın kırmızı suratı ile birkaç istisna dışında say-
falarda renk kullanmamış Sempé. Renk konusundaki 
bu sadelik, görselle anlatmak istediklerini daha 
da çarpıcı hâle getirmiş. Çocukluk ve  yetişkinlik, 
yalnızlık ve arkadaşlık, bulmak ve kaybetmek  gibi 
zıtlıkları kullanarak farklı olmayı, hoşgörü sahibi ve 
dost olmayı aynı potada eriterek, her yaştan okura 
damakta bir masal tadı, yüzde kocaman bir gülümse-
me ile dostlara ve dostluklara sahip çıkmayı bir kez 
daha hatırlatıyor.
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Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sayısız bahaneyle örtüldüğü, talihsiz gerekçelere 
sarmalandığı çağımızda deneyimlenen her hikâye, ya karşı durmakla ya da o diyardan 
gitmekle nihayetleniyor. Acaba Daniela’nınki nasıl nihayetlenecek?

“Hmm, özgeçmişiniz etkileyi-
ci. Dev kalamar dahi yakala-
mışsınız.”
“Doğrudur.”
“Fiziksel güç bakımından 
neler söyleyebilirsiniz?”
“Hazine sandığı kaldırarak 
yüzerlik setlerle güç antren-
manı yapabiliyorum.”
“Peki, cesaret sertifikanız 
var mı?”

Daniela’nın heyamolası

Yazan: Seda Akipek

“Evet, tüm korsan gemilerinde akredite ve özel-
likle timsah çukurundan paslı anahtar çıkarma 
modülü içeren bir sertifikam var.”
“Bu pozisyon için gerekli tüm nitelikler sizde mev-
cut görünüyor ama yine de korsan olmazsınız!”
“Aaa, neden?”
“Kadınlardan korsan olmaz da ondan!”
Pozisyonu, eğitsel donanımı dilediğiniz sözcükler-
le değiştirin, bu diyalogdakine benzer -açık ya da 
örtülü- bir adaletsizliğe mutlaka tanık olduğunuzu 
fark edeceksiniz. Susanna Isern’in yazdığı, Gómez’in 
resimlediği Korsan Kız Daniela adlı kitaptaki kah-
ramanımız da bu türden bir adaletsizliğe maruz 
kalıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sayısız 
bahaneyle örtüldüğü, talihsiz gerekçelere sarmalan-
dığı çağımızda deneyimlenen her hikâye, ya karşı 
durmakla ya da o diyardan gitmekle nihayetleniyor. 
Acaba Daniela’nınki nasıl nihayetlenecek?
Daniela, Siyah Timsah gemisinin azılı tayfasına 
katılmayı kafasına koyuyor, Kaptan Kulağıkesik’in1 
sınavını olağanüstü bir performans sergileyerek 
tamamlıyor. Ancak Kulağıkesik, güzel haberi müjde-
lemek yerine adaletsizliğini tescilleyen laflar ediyor. 
Neyse ki Siyah Timsah’ın korsanları bir liderde bu-

1 Kitapta kaptanın hem Kulağıkesik hem de Kesikkulak olarak 
adlandırıldığı dikkati çekiyor. Muhtemel yeni baskılarda 
düzeltilecek bir hata.
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lunması gereken en önemli özellikten haberdar ve 
bu, hikâyenin sonunu şekillendirmeye yetiyor.
Anlatımda öne çıkan esprili korsan dili ve bol aksi-
yonlu kurgu, hikâyenin maceraperest ruhuyla uyum 
içinde. Metnin ötesine geçen ve hikâye atmosferini 
zenginleştiren çizimler, korsanların özgün yaşamla-
rını fazlasıyla iyi yansıtıyor. Daniela’nın insanüstü 
güçleriyse âdeta çocuk edebiyatının klasikleşmiş 
karakteri Pippi Longstocking’e selam gönderiyor.
O zaman biz de bir selam gönderelim:
O diyardan gitmeyip adaletsizliğe karşı duranlara,
En başta Daniela ve Siyah Timsah’ın korsanlarına...
Heyamola!

Çizimlerin ifade gücü

Dilin akıcılığı

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

ISBN: 978-625-7688-08-6

9 7 8 6 2 5 7 6 8 8 0 8 6

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

dedem_ve_ben_ilan.pdf   1   18.03.2021   09:06



Doğrudan konuya gireyim: Çocuklar pekâlâ sebze 
yer. Hem de bayıla bayıla… Çocukların sebze sev-
mediği ve yemediği iddiası yetişkinlerin uydurma-
sından başka bir şey değildir. Bir çocuk sebze sev-
memeye ve yememeye başladıysa da bence bunun 
başlıca sorumlusu yine yetişkinlerdir. Ne yazık ki 
bir küçük insan brokolinin kötü, kerevizin iğrenç 
veya lahananın rahatsız edici olduğunu çevresin-
den -çevresindeki yetişkinlerden– ne kadar çok 
duyarsa, günün birinde sebze yemeyen bir insana 
dönüşmesi olasılığı da o kadar yüksektir. Sebzele-
rin kötü veya lezzetsiz olduğu mesajı vermekten 
vazgeçelim.

Yazar David 
Aceituno da 
çocukların seb-
ze sevmemeleri 
ihtimalinden 
yola çıkmış olsa 
gerek ki sebze-
leri sempatik 
göstermeye yö-
nelik bir kitaba 
imza atmış. Seb-
zelerin İsyanı, 
bir buzdolabı-
nın içinde pat-
lak veren sebze 
ayaklanmasını 
konu ediyor. 
Balkabağı huy-

suz ve sulu gözlü çocuklardan usandığını haykırır-
ken pazı çocukların onlardan iğrenmesine itiraz edi-
yor. Ardından isyana katılan sebzelerin her biri kendi 
meramını dile getiriyor. Bunu yaparlarken de alttan 
alta “Biz iğrenciz,” mesajını da sık sık veriyorlar. 
Sebzelerin İsyanı’nı okuyunca aklıma gelen ilk şey 
Drew Daywalt’ın yazdığı ve Oliver Jeffers’ın enfes 
ilüstrasyonlarıyla hayat verdiği The Day the Crayons 
Quit adlı kitap (ve onun devam kitabı olan The Day 
the Crayons Came Home) oldu. Orada bir boya ku-
tusunun içindeki kalemler işi bırakıyor ve sahipleri 
olan çocuğa bunu birer mektupla anlatıyorlardı. 
Burada ise her bir sebzenin genel olarak çocuklara 
hitaben kaleme aldıkları şikâyetleri yer alıyor. Her 
sebzeye belirgin bir kişilik özelliği atfedilirken, her 
sebzeye ayrılmış sayfada da bu kişiliği yansıtan bir 
üslup  yaratılmış. Sebzelerin İsyanı’nı okurken her 
iki kitabı karşılaştırmaktan kendimi alamadım. Açık-
çası Daywalt’ın boya kalemlerinin sempatikliğini -ki 
bunda Oliver Jeffers’ın çizimlerinin katkısı çok bü-
yük-  Aceituno’nun sebzelerinde bulamadım. Daniel 
Montero Galán’ın çizdiği sebzelerin ifadelerini ise 
genel olarak itici buldum. 
Bitirirken, sebzelerin her birine ayrı ayrı saygı duy-
duğumu ama her bireyin herhangi bir yiyeceği sev-
meme ve yememe hakkı olduğunu da belirteyim.

Çizimlerin ifade gücü

Dilin akıcılığı

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım

Sebzelerin İsyanı
David Aceituno

Resimleyen: Daniel Montero Galan
Türkçeleştiren: Fatih Yıldız

Editör: Ezgi Berk
Hippo Kitap, 48 sayfa

Sebzelerin her birine ayrı ayrı saygı duyuyorum 
ama her bireyin herhangi bir yiyeceği sevmeme ve 
yememe hakkı olduğunu da belirtmeliyim.
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Okuma güçlüğü çeken çocuklara, rahat okuyabilecekleri, başarı hissi ile birlikte keyif 
alabilecekleri bir kitaplık oluşturma fikrinden yola çıkan ‘’SEN de OKU’’ koleksiyonunu 

farklı bir boyuta taşıyan ‘’SEN de OKU Klasikler’’ seçkisi yeni kitaplarla büyüyor.

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

www.sendeoku.org
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İlgi yaşı: 9-13

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

Okuma seviyesi:   
İlgi yaşı: 9-13

Yakında!



Hayaller Tarlası’na Davet
Göktuğ Canbaba
Resimleyen: Ceyda Karlı
Yayıma Hazırlayan: Bahar Ulukan
Doğan Egmont Yayınları, 152 sayfa

Hayaller Tarlası’na Davet, sunduğu heyecan ve macera dolu okuma keyfinin yanı sıra 
epey duygu yüklü bir kitap.

Geçmişimiz bizi ören iplikler gibidir. Hayatın 
şişleri bata çıka işler bizi. Tüm zorluğuna rağ-
men örgü örmek muhteşem bir deneyimdir; 
belli bir ritmi, belli bir işleyişi, tekrar eden bir 
deseni, bana göre her şeyden önemlisi peşine 
düşülen motifin de hayatın kendisi gibi bir ma-
tematiği vardır. Ancak bazen işler hesaplandığı 
gibi gitmeyebilir, tıpkı hayat gibi. Gün gelir, bir 
veda duvar gibi dikilir önümüze. Aşmak için 
söz konusu her neyse vedalaşmak gerekir, bu 
da hızla işleyen şişlerin sivri dişlerinden kaçıp 
kurtulan bir ilmeğe benzer. Üstüne ne kadar kat 
çıkılırsa çıkılsın o ilmek oradadır, kaçmıştır bir 
kere, kendini hatırlatır. Ayrılıklar da öyle, yıllar 
geçer, mevsimler birbiri ardına döner, ancak in-
san takılı kalır o anda; bazen bir arkadaştır veda 
edilen, bazen çocukluk, gençlik, kimi zaman da 
bir şehir.

Doğan Egmont etiketli ve Göktuğ Canbaba 
imzalı Hayaller Tarlası’na Davet bize işte haya-
tımızdaki o kaçan ilmekle nasıl baş edeceğimizi 
anlatıyor. Hikâyemizse şöyle başlıyor: “Karan-
lık, ufka uzanan mısır tarlasına bakan üç katlı 
ahşap evin üzerine, naftalin kokan eski bir çarşaf 
gibi örtüldüğünde evin sakinleri Leyla Hanım ve 

Hayaller, vedalar ve 
konuşan köpekler

Yazan: Olcay Mağden Ünal
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kızı Defne, biricik köpekleri Gümüş’ü sakinleştir-
meye çalışıyordu.” Bu üçlünün hayatı, masallara 
hayran Leyla Hanım’ın anlattığı bir efsaneyle 
tamamen değişir. Efsaneye göre yıldızlar bizim 
hatıralarımız, “gökyüzü de kocaman bir hatıralar 
deniziymiş.” Hayaller Tarlası adındaki tarlanın 
sonunda bir ağaç dururmuş: Hatıralar Ağacı. Ve 
yıldızlar incecik iplerle işte bu ağaca bağlanır-
larmış. “Parlak yıldızların ipleri ağaca sıkı sıkı 
bağlıymış. Soluk olanlar ise bağlı olduğu daldan 
ha çözüldü ha çözülecekmiş. Parlak yıldızların 
sahipleri hatıralarıyla barışıkmış. Soluk olanların 
sahipleriyse aynı soluk yıldızlar gibi silik bir hayat 
sürerler, geçmişte yaşarlarmış.” Ancak bu tarlaya 
girmek için bir davet gerekirmiş ve bunu da an-
cak tarlanın sesini gerçekten duyabilenler elde 
edebilirmiş. 

Defne aklında Hayaller Tarlası, hasretinde anne-
sinin gülümsemesi yola koyulmaya karar verir. 
O ağacı bulacak, annesinin bir türlü vedalaşa-
madığı hatırasını ağaca sıkı sıkı bağlayacaktır. 
Gök gürültüsü, sağanak, fırtına dört bir yanını 
çevirmişken korkularına yenik düşmemeye ça-
lışır Defne. Derken hiç beklemediği biri belirir 
arkasında: Köpeği Gümüş! Üstelik ne zaman bir 
kırmızı araba ya da bir çocuk görse çılgına dö-
nen Gümüş artık konuşabiliyordur, epey de kibar 
biridir.

Böylece bu ikilinin giderek bir maceraya dö-
nüşen yolculuğu başlar. Her ne kadar Gümüş, 
Defne’yi eve dönmesi için ikna etmeye çalışsa da 
yola devam ederler ve karşılarına son derece tu-
haf bir korkuluk çıkar. Elbette o da konuşuyordur, 
kendisi bir şiir sevdalısıdır ve adı da Konuşan 
Saman Beyefendi’dir. İçi saman dolu bu centilme-
nin mısraları, Gümüş’le girip durduğu laf dalaşı 
yüzünden ara sıra kesintiye uğrasa da sonunda 
girmek üzere oldukları serüven hakkında onlara 
bolca ipucu vermeyi başarır. Yolculuklarında 
karşılarına hayli geveze karga kardeşler; kendini 
Sufle Şövalye ve atını da Kremşati diye tanıtan, 
görünmez jöle devlerini kendine düşman belle-
miş cılız mı cılız bir adam; yaşadıkları masal-

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

larda anlatılanlardan epey farklı bir prenses ve 
alışılmadık pek çok hikâye çıkar. 

Kendisini çocuklar, gençler ve yetişkinler için 
yazdığı öyküler ve romanlardan tanıdığımız 
üretken yazarımız Göktuğ Canbaba bu kitabın-
da da her zamanki gibi farklılaşıyor. Özellikle 
karakter yaratma konusundaki becerisi okurunu 
yine şaşırtmıyor. Bana kalırsa tutarlı, yaratıcı ve 
dolayısıyla başarılı bir kurgunun yanı sıra bir 
çocuk kitabının olmazsa olmazlarından biri de 
karakterlerin kendilerine has sesleri ve renkle-
ridir. Canbaba bu işte de bir usta olduğunu bize 
Hayaller Tarlası’na giden yolda eşlik ederken 
gösteriyor: İnsan yaşıyla yetmişlik Gümüş’ün 
seçtiği kelimeler, konuşma tarzı; Sufle Şövalye-
si’nin kendine kurduğu dünya ve Gümüş’le atış-
maları, Defne’nin yılmaz karakteri... 

Hayaller Tarlası’na Davet, sunduğu heyecan ve 
macera dolu okuma keyfinin yanı sıra epey duy-
gu yüklü de bir kitap. Bunca koşturmanın, heye-
canın, mizahın arka planında aslında çok hassas 
bir mesele var. Bunu okuru duygusal çöküntüye 
uğratmadan, keyfini durmadan kaçırıp sündür-
meden aktarmak zor zanaat; elimizin altında 
bunu çok iyi başarmış bir eser duruyor, Türk 
çocuk edebiyatının da böyle metinlere ihtiyacı 
var. Bu hikâye ayrıca koskocaman bir dostluktan 
bahsediyor. Arkadaşlığın, yaşanacaklar kulağa 
ne kadar korkutucu gelirse gelsin birbirinin ya-
nında olmayı gerektirdiğini gösteriyor. Canbaba 
görünenin aslında hiç de gözüktüğü gibi olma-
yabileceğini, esasen tek yapmamız gerekenin 
empati kurmayı öğrenmek olduğunu, farklılıkları 
kabul ederek dünyamızı ne kadar genişletebile-
ceğimizi dile getiriyor. Ceyda Karlı da Defne ve 
Gümüş’e bu serüvende siyah beyaz çizimleriyle 
eşlik ediyor. Sözlerimi Sufle Şövalyesi’nin kural-
larından ilkiyle bitiriyorum: Dünyayı nasıl gör-
mek istiyorsanız ona öyle bakmanız dileğiyle. 
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Sen, Ben, Elma Ağacı
Sevim Ak
Resimleyen: Ayşe Deniz Şahin
Editör: Mehmet Erkurt - Ceylin Aksel
Can Çocuk Yayınları, 224 sayfa

“O, silikleşmek, görünmezlik elbisesini kuşanmak isterdi 
bazen. Bir salyangoz gibi kabuğuna sinmek.”1

İnsan sayılardan korkar mı? Yok canım, o kadar da 
olmaz demeyin. Aritmofobi denen bir rahatsızlığı yaşa-
yan roman kişisi Bilgin, sayılar söz konusu olduğunda 
böyle bir korku, endişe ve panik durumu yaşamakta. 
Oyun oynarken bile sayılara katlanamaz. Matematik 
derslerinde ise sıranın altında parmaklarıyla sayacak 
kadar baskı altında duyumsar kendini. Matematik der-
sinden neredeyse nefret eder. Gerçekten göğüslemesi 
güç bir durum. 
Sevim Ak’ın son kitabı Sen, Ben, Elma Ağacı böyle bir 
sorunu konu edinmekte. Bilgin son derece zeki, duyarlı 
ve yetenekli bir çocuk olmasına karşın, anne ve babası 
için bu durum dünyanın sonu gibidir. Çünkü baba ba-
şarılı ve mükemmeliyetçi bir fizikçi, anne mesleğinde 
istatistik ile iç içe. Babanın, oğlunun mutlaka bu soru-
nu aşması yönündeki bunaltıcı ve baskıcı tutumu du-
rumu kolaylaştırmak yerine içinden çıkılmaz bir hâle 
dönüştürmekte. Romanda baba itici ve inatçı bir kim-
lik olarak biçimlendirilirken; anlatının ileriki aşamala-
rında onun da çocukluk yıllarına ilişkin bazı çözümle-
melere tanık oluruz. Anne sorunun farkındadır ancak 
çalıştığı kurumda, bilgisayar ve istatistik işine kendini 
o denli kaptırmıştır ki oğlunun durumu ile yalnızca 

Elma çekirdeğinden 
yeşeren umut

Yazan:  
Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün
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yüzeysel olarak ilgilenebilir. Babanın, “bugün okul 
nasıl gitti”, “dersler nasıl bakalım”, “örnek alınacak 
kişilerle arkadaşlık et” gibi duyarsız yaklaşımı Bil-
gin’in biraz daha içe kapanmasına neden olur. 
Hafta sonları ziyarete 
gittikleri babaanne 
ise, anne baba tipinin 
karşıtı bir figür olarak 
çizilir. Resimler yapan, 
gündüzleri evinin kapı 
anahtarını dışarıda bıra-
kan, hayatın her rengini 
tadan, esnek, hoşgörülü, 
her konuyu tek bakış 
açısı yerine çoklu göre-
bilen bilge bir ihtiyardır 
o. Babaannenin kimli-
ğinde somutlanan sanat 
ve sanat dünyasının 
hoşgörüsüne karşılık, 
anne babanın kimliğin-
de somutlanan bilim(!) 
veya sayısal dünyanın 
kuruluğu, bir anlamda 
karşı karşıya getirilir 
romanda. Bilgin baba-
annesine bayılır, çünkü 
bir tek o baskı yapmaz 
ona. Onu anlar, onun 
durumunda bir sorun 
görmez. Babaanne ile 
babanın dertleşmesi 
sırasında tanık oldu-
ğumuz bir sahne son 
derece çarpıcıdır. Baba küçükken bir gitar almak 
istemiş ama olasılıkla maddi olanaksızlıklar nede-
niyle komşunun çöpe attığı gitarı onararak kul-
lanmakla yetinmiştir. Bu nedenle de hâlâ annesine 
inanılmaz öfke duymaktadır. Babaanne, Bilgin’in 
ileride bir grafiti sanatçısı olabileceğinden bahse-
dince baba ölesiye karşı çıkar ve kıyameti koparır. 
Olacak şey değildir bu!
Eğitim alanında sıkça duyduğumuz “Çoklu Zekâ 
Kuramı” her insanın farklı alanlarda yetenekli 
olduğunu söylese de insanları tek alanda başarılı 
kılma ısrarı ne yazık ki toplumun her düzeyinde 

oldukça yaygın. Tek tip insan yetiştirme kaygısı 
hepimizi belirlemiş durumda. Başarı sayılardadır 
sanki. Romanda, oğullarını kendileri gibi yetiştir-
meye çalışan anne baba, ne yaparsa yapsın başarı-

sız olur. Hatta konuyu o 
kadar ileriye götürürler 
ki ailenin soy ağacını 
bile çıkartma çabası 
içine girerler. Sayılar 
dünyasının âdeta birer 
parçası olan bu anne 
babanın çocuğu mudur 
acaba Bilgin? Rastlan-
tıyla bu türden konuş-
maların bir bölümüne 
tanıklık eden Bilgin’in 
dünyası biraz daha ka-
rarır.
Sanat ve edebiyatın 
asla doğrudan öğretici 
olamayacağı ilgililerce 
sık yinelenir. Sevim 
Ak’ın kitabı, bir çocuk 
kitabı olmasına karşın, 
böylesi müşkülpesent 
anne babaların mutlaka 
okuyup kendileriyle 
yüzleşmelerini gerek-
tirecek derecede yetiş-
kinleri de hedefliyor. 
Çünkü anne babalar bu 
tür tavırlarıyla sözüm 
ona çocuklarını başarılı 
yapmaya kalkışırken 

onların dünyasını karartıyorlar. Çocuğu ile doğru 
dürüst iletişim kuramayan, onu anlamayan, so-
runlarının farkında olmayan anne babalar aslında 
her zaman konunun birinci derecede sorumlusu 
durumundalar.
Romanda işler iyice sarpa sardığında Musa adlı, 
ailesinden ayrı bir Suriyeli çocuğun romana katıl-
ması sorunlara farklı bir bakış açısı getirir. Ailesi 
bulunamadığı için bir mülteci kampında yalnız 
başına kalan Musa, başta hoş karşılanmaz. Ancak 
bu çocuğun duyarlıkları, becerileri, bazı dilsel 
engellerine karşın toplumsallaşmasındaki başarı-

Nisan 2021 | 33 



sı dikkat çekicidir. Kısa süre sonra Bilgin ile ku-
rulan sıkı arkadaşlık Musa’dan çok Bilgin’in işine 
yarayacaktır. Çünkü bu çocuğun yaşam serüveni, 
yokluk içinde kendini var etme çabası Bilgin’in 
kendisiyle de hesaplaşmasının önünü açacaktır. 
Bilgin’e çeşitli zekâ oyunları getirmesinin öte-
sinde yaşamın sayılarla ne denli iç içe olduğunu 
gösteren Musa, Bilgin’in kendini bulmasını sağ-
lar. Dahası çocukluğunda yeni gitar almak yerine, 
eski bir gitarı onarmasını sağlayan annesinin 
ona nasıl bir yaşam dersi verdiğini rastlantıyla 
öğrenen babası da bambaşka biri oluverir birden. 
Aydınlanma ve arınma süreci babayı, oğlunu an-
lamaya ve hoşgörülü olmaya iter. Musa’nın bakıcı 
ailesi olurlar. Giderek sıkılaşan arkadaşlık bağları 
nedeniyle Bilgin artık özgüveni yerinde, kendi-
sini ve çevresini anlayabilen, sayı sorununu tam 
olarak aşamasa da bunun dünyanın sonu olmadı-
ğını anlayan biri olmuştur. 
Musa’nın saksı içine elma çekirdeklerini ekerek 
yetiştirdiği fidan, ailesine kavuşacağının simgesi 
olarak sunulur kitapta. Gerçekten de saksıdaki 
elma, çiçek açmaya başladığında kuzenine kavu-
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şur, ailesinin yaşadığını öğrenir, henüz ailesinin 
yanına gidemese de onlarla iletişim kurar. Anlatı-
da gerçekçi betimlemelerle geliştirilen kişiler hiç 
yapay gelmez okura. 
Tam anlamıyla sorun odaklı bir yapısı olan ve 
ele aldığı sorunlara eşitlikçi bir anlayış ile bakan 
roman, çözümleyici ve geliştirici de bir özellik 
taşıyor. Eşitlikçi çocuk edebiyatı anlayışı, ye-
tişkinlere anlatılan her konunun çocuklara da 
anlatılabileceğini savunur. Yeter ki çocuğa göre 
kurgulansın ve çocuk gerçekliği gözden yitirilme-
sin. Bu kavramlar aslında oldukça yeni ülkemiz-
de. Sevim Ak, çoğu romanında da olduğu gibi 
yetişkinler dünyasına ait olan sorunları, çocukla 
ilgili yönünden ele alarak geliştiriyor, ama geliş-
tirirken basma kalıp bir anlayıştan uzak kalarak 
kurguyu özgün bir biçimde yoğurabiliyor. Kita-
bın okunmasını kolaylaştıran bu yaklaşım, çok da 
özdeşleşmeden her kesimin üzerine alacağı bazı 
eleştirileri bir anlamda yüzümüze vuruyor. 
Eğitim, kuşaklararası çatışma, işkolik ebeveynle-
rin çocuk yetiştirme konusunda eksikleri, göç ve 
sonuçları gibi daha pek çok alanı tek bir kurgu 
içinde elen alan Sevim Ak’ın kitabı, hemen hepi-
mizi kucaklayan, gerçekçi ve başarılı bir kitap. 
Ayşe Deniz Şahin’in görsellerinin metin tüketme-
den soyutlaması esere renk katmanın ötesinde, 
kurmaca anlatıcının ruhsal durumlarını da yansı-
tan, fazlasıyla içten ve olumlu bir dünya çağrışımı 
içeriyor.
Sen, Ben, Elma Ağacı, sorun odaklı alanda gerçek-
çi çözümlemeler yaparak çocuklara bir bakış açısı 
sunarken, çocuk yetiştirme sorumluluğu bağla-
mında anne babalara ve eğitimcilere eleştirel bir 
yaklaşım getirip özeleştiri yapmanın bir eksiklik 
değil, bir farkındalık süreci olduğunu anımsatıyor. 
Hadi gelin, hep birlikte kabuğumuzdan çıkma 
yürekliliğini gösterilim!

1 Sen, Ben, Elma Ağacı, s.51



Mutlu çocuklar görme hayalindeyim. Mutlu aile-
lerle, mutlu şehirlerde, mutlu mevsimler yaşasınlar 
isterim. Kış gülsün isterim. Gülsün, güldürsün. 
Kendisine yakıştırılan karanlık ve melankolik hâl, 
sıcak renkler ve neşeyle sarmalansın.
Beyhan Gültaşlar’ın yazdığı, Serkan Aka’nın 
resimlediği Kış Gülünce, İletişim Yayınları tara-
fından yayımlandı. Neşesi kaçan kışı yeniden 
güldürmeye çalışan bir karakterin kitabı bu. Hepi 
topu bir kış, ismi de kısacık! Neden bu kadar 
uzun sürüyor diye kara kara düşündüren soğuk 
kış, en yakın arkadaşı karın da bir türlü yağma-
masıyla somurtmaya başlıyor. Yazar Beyhan 
Gültaşlar’ın cümleleri ilk akla gelene gitmemiş 

hiç, kitabın 
tek cümleyle 
anlatılabilecek 
konusu yaratıcı 
bir iki hamleyle 
özgün bir hâl 
almış. Örneğin 
mutsuz kış 
mevsimi, kış ve 
soğuk havayla 
özdeşleşmiş 
hayvanlarla 
resmediliyor. 
Evden kov-
duğumuz kış 
bacadan inen 
bir ren geyiği 

olarak çıkabiliyor karşımıza. Ya da kapının önünde 
bekleyen bir kutup ayısı. Hâliyle kışı güldürmek 
için bu canlıları güldürmek gerek. Sonra, bir türlü 
yağmayan karı evde kendi malzemelerimizle yap-
mak için bir yöntem öneriyor. Alıyoruz elimize ka-
ğıdı makası. Katlıyoruz, kesiyoruz, binbir benzemez 
kar tanesi yapıyoruz. Bu tür oyunları metnin ritmini 
bozmadan eklemek çok önemli, Gültaşlar bunu çok 
iyi yapıyor. Kitap bir kış büyüsü gibi başlayıp ba-
harın gelişini müjdeleyen leyleklerin görünmesiyle 
son buluyor.
Kitabın dilinde zıpır zıpır olmayan, sakin bir neşe 
var. Bu neşe hem kitabın sonundaki el işi oyunuyla 
hem de mizah katan çizimleriyle kendini gösteriyor. 
Evin dekorasyonundan kar tanelerine, kış moda-
sı lahana giysilerden hayvanlara kadar çizimler 
kitabın ruhunu zenginleştiriyor. İncelikli bir iş 
bu. Ancak bazı sayfalarda yazılar çizimlerin arka 
planında kaybolmuş hâlde; yazı fontu ve rengi bazı 
sayfalarda okumayı gerçekten güçleştiriyor.
Kış Gülünce, ilhamını doğadan alan ve bunu iliklere 
kadar hissettiren bir kitap. Evet, kış soğuktur. 
Ama onu düşününce içiniz ısınsın isterim yine de; 
Serkan Aka’nın resmettiği gibi, bir battaniyenin 
altında, kitapların yanında ya da sıcak bir fincan 
çayın dumanıyla...

Çizimlerin ifade gücü 
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Kış Gülünce
Beyhan Gültaşlar

Resimleyen: Serkan Aka
Editör: Bahar Siber

İletişim Yayınları, 48 sayfa

Kitabın dilinde zıpır zıpır olmayan, sakin bir neşe 
var. Bu neşe hem kitabın sonundaki el işi oyunuyla 
hem de mizah katan çizimleriyle kendini gösteriyor.
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Günlük tutmak, düşünsel ve yazınsal dünyayı çok zenginleştiren bir ritüel ve günlük 
tutan kişi, bu ritüeli mümkün olduğu kadar çok kişiye aşılamak istiyor.

Masamın üstünde sanırım en az 4 defterle çalışıyorum. İşlerimi ve görüşmelerimi 
takip etmem için ajandam, iş notlarım için not defterim, okuduğum kitaplar için kul-
landığım kırmızı minik defterim, bir de tüm bu koşturmacanın arasında nefes almaya 
ihtiyaç duyduğumda, kafam ağırlaştığında sayfalarını açtığım günlüğüm. Günlüğüm, 
masa başında değilsem de çoğunlukla yanımda olan tek defterim. Bazen başucumda, 
mutlaka hep çantamda; gittiğim her ülkede ve şehirde, bazen kahve içmeye gittiğim 

kafede bile yanımda. Neden böyle? Çünkü sanırım gün-
lüğüm benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Aklımın bir 
uzantısı. Her bir defter bittiğinde yenisine geçsem de işin 
ruhu hiç değişmiyor. Tıpkı bizim bedenen büyüyüp değiş-
memize rağmen olduğumuz kişiden başka birine dönüş-
mememiz gibi, defterler değişse de “günlük” aslında hiç 
değişmiyor. Ben 24’üncü defterimdeyim. Yıllardır benimle 
beraber büyüyüp dönüşen biriyle sohbet ediyor gibiyim.
Size, bu kadar hevesle kendi günlük serüvenimi anlatma-
mın sebebi Mavisel Yener’in Tudem Yayınlarından çıkan 
yeni atölye kitabı Günlük de Neyin Nesi?’ni henüz okumuş 
olmam. Tanıdığımız yazar kimliğinin yanında tutkulu da 
bir “günlükçü” olan Mavisel Yener, bu kitabıyla sanki dün-
ya üstünde günlük yazmayan tek bir kişi kalmasın istiyor. 
Günlük yazmaya dair çok yönlü bir rehber olarak değer-
lendirilebilecek bu kitapta Yener, günlük yazmak için 
yardımcı olabilecek tüyolar vermenin yanı sıra günlük 
yazmakla ilgili akla takılabilecek her soruya da ince ince 
cevap veriyor. Türün tarihine ve örneklerine uzanıp birçok 
etkinlik sayfasıyla da pratik fırsatı yaratıyor. 
Evet, günlük yazmanın böyle tuhaf tutkulu bir yanı var. 
Günlük tutan kişi, bu ritüeli de mümkün olduğu kadar 
çok kişiye aşılamak istiyor. Bunda, günlük tutmanın kişiye 

Bir “günlük” tutmalı herkes

Yazan: E. Nida Dinçtürk
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getirdiği kazanımları hissetmenin büyük etkisi ol-
malı. Günlük tutmak, düşünsel ve yazınsal dünyayı 
çok zenginleştiren bir ritüel. Aynı zamanda kişisel 
gelişim, akıl ve ruh sağlığı için de oldukça faydalı. 
Kazandırdığı gözlem yeteneği, geliştirdiği ifade ve 
hayal gücü, hafızaya katkısı, disipline etmesi derken, 
bir insanın kendine yapabileceği en büyük iyilikler-
den biri gibi görünüyor. Yener de kitabın girişinde 
kendi günlük yazma deneyimini aktarıyor ve şöyle 
diyor: “Şimdiyi dinlemeyi, koklamayı, duymayı, göz-
lem yapmayı öğretiyor bana günlük yazmak. Yaşa-
dıklarımı yazarken olayların farklı boyutlarını da 
yakalıyorum.” 
Günlük yazmak deyince çoğumuzun aklında bir 
defter bir de kalem geliyor ve modern zamanlarda 
bu kırtasiye artık biraz demode bulunuyor olabilir. 
Oysa ki beynimiz, beyaz bir ekran ve tuşlar aracılığı 
ile yazmakla bir kalem ve kâğıt kullanarak yazmanın 
arasındaki farkı çok net ayırt edebiliyor. Bu süreçler 
arasındaki farklılık nörolojik süreçlerde de kendini 
gösteriyor. Örneğin son zamanlarda dünyada yayılan 
bir akım olarak Morning Pages, sabah uyanır uyan-
maz hiçbir şey yapmadan 3 sayfa yazı yazmanızı 
tavsiye eden bir rejim. Bunun yaratıcılığı harekete 
geçirdiği ve âdeta zihindeki düşünceleri tasnif ettiği 
ifade ediliyor. Bu yüzden günlük tutma ritüeli, işi ge-
reği kâğıt, kalem ve yazmak ile pek içli dışlı olmayan 
kişiler için de pek faydalı bir rahatlama seçeneğine 
dönüşebiliyor. Anlayacağınız, görünenden daha cid-
di bir mesele günlük tutmak. 
CANININIZ NE ISTIYORSA O ŞEYIN 
GÜNLÜĞÜNÜ TUTABILIRSINIZ
Okuruna da sorular soran bir kitap Günlük de Neyin 
Nesi?. Böylece bu türün içselleştirilmesine de destek 
oluyor. Bıraktığı boşluklarla okuruna da bir alan ya-
ratıyor ve onu bu deneyimin bir parçasına dönüştü-
rüyor. Okurunu, daha kitap bitmeden bir günlükçüye 
dönüştürüyor. Birçok farklı konuda günlük tutula-
bileceğini not ederek daha da yüreklendiriyor: Te-
şekkür günlüğü, spor günlüğü, kitap günlüğü… Sizin 
canınınız ne istiyorsa ve neye ihtiyaç duyuyorsanız o 
şeyin günlüğü tutulabilir. 
Mavisel Yener bu kitapta ilk günlük örneklerine de 
yer vererek türün tarihsel gelişimini ortaya koyuyor. 
Hatta Günlük de Neyin Nesi? için tuttuğu kitap gün-
lüğünden de sayfalar paylaşıyor. Bununla da kalmı-

yor Einstein, Mozart, Kraliçe Victoria, Marie Curie, 
Charles Darwin, Thomas Edison ve Da Vinci gibi 
tarihten birçok önemli karakterin günlüklerini göz-
ler önüne seriyor. Anı ve biyografi türlerine de ayrıca 
değiniyor Yener. Günlük ile bağdaştığı ve ayrıştığı 
noktaları not ederek aslında türlerin karakteristikle-
rini de ortaya koyuyor. 
Kitap bir atölye kitap olduğu için birçok grafikle de 
desteklenmiş. Ancak tasarım dilinin tutarsızlığı ve 
bazı sayfalarda -özellikle Yener’in günlüğünden pay-
laştığı sayfalarda dikkat çekiyor bu- görsellerin farklı 
sunumu, okurun dikkatini dağıtabilecek bir etkiye 
sebep oluyor.
Mavisel Yener, bu atölye kitapta günlük tutmaya dair 
her şeyi anlatıyor ve okurlarını günlük tutmaya baş-
lamaları için cesaretlendiriyor. Bana da sıkı bir gün-
lükçü olarak son bir cümleyle Yener’e destek çıkmak 
kalıyor: Dünya üzerinde günlük tutmayan tek bir kişi 
kalmayana dek, bütün kalemler birleşiiiin! 
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Dedişkom Hatırlamayı Unuttuğunda
Uticha Marmon
Türkçeleştiren: Gülperi Zeytinoğlu
Editör: Su Akaydın
Babil Kitap, 216 sayfa

Bir ailedeki hayati değişiklikler sadece ebeveynlerin taşıdığı bir yük değildir, çocukların 
da bu zorluğu algılayıp onunla baş etmeyi öğrenmesi gerekir.

Zor ve sıra dışı konulara sahip çocuk kitapları, “edebi-
yatta çocuğa görelik” bağlamında önemlidir. İyi Kitap’ın 
Mart ve Nisan 2012 sayılarının da dosya konusu olan 
çocuğa görelik, hayatta herkesi etkileyebilecek ama kim-
senin görmeyi istemediği konuların çocuk edebiyatında 
nasıl bir tutumla anlatılacağına dair bir hassasiyet taşır. 
Zira çocukları belirli durumlara hazırlayabilen de tam 
olarak bu kitaplardır. Alman yazar Uticha Marmon, Türk-
çeye Gülperi Zeytinoğlu tarafından kazandırılan ve Babil 
Kitap’tan çıkan Dedişkom Hatırlamayı Unuttuğunda 
adlı kitabında, hiç de basit olmayan bir konuya girmeye 
cesaret ediyor ve onu son derece çocuk dostu bir tavırla 
bir hikâyeye dönüştürüyor: hiç didaktik olmadan, duygu 
sömürüsü yapmadan, çocuk gözüyle, okuyucuya da ken-
dini çocuk gibi hissettirerek ve çok sevimli bir hikâye 
anlatımıyla. 
Türkiye ve Almanya Alzheimer Dernekleri’nin belirt-
tiğine göre, dünyada 47 milyon alzheimer ve demans 
hastası bulunuyor, Türkiye’de 600.000 aile bu hastalıkla 
mücadele ediyor. Uticha Marmon’un ülkesi Almanya’da 
ise yaklaşık 1.5 milyon alzheimer ve demans hastası yaşı-
yor. 2030’da bütün dünyada 76 milyon, 2050’de ise 135.5 
milyon hasta olması bekleniyor. Uzmanlar her 3 saniyede 
1 kişinin demans hastası olduğunu söylüyor ve ekliyorlar: 
“Gece ve gündüz aralıksız, dikkat ve anlayış ve de sevgi 
ile bu bakımı vermek çok zorluklar taşıyan bir iştir ve has-

Lekesiz zihnin  
ebedi günışığı!1

Yazan: Nilay Kaya

ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I
38 | iyikitap



ta yakınlarının alacağı her destek ve onlara uzana-
cak her bir el önemlidir.”2 
Dedişkom Hatırlamayı Unuttuğunda romanının 
kahramanı Mia’nın ailesiyle Hamburg’da sürdürdü-
ğü olağan hayatı, Almanya’nın güneyinde Konstanz 
gölüne yakın ufak bir şehir olan Lindau’da yaşayan 
büyük büyükbabasının yan dairelerine taşınmasıyla 
epey değişiyor. Önceleri matematik derslerinin sıkı-
cılığı ve zorluğundan ziyade hayatta bir derdi olma-
yan Mia, şimdi “demans” gerçeğiyle yüz yüze geliyor 
ve annesi ile babasının dahi yapamadığı bir şekilde, 
büyük dedesinin can yoldaşı oluyor. Ayakkabılarını 
bağlamayı, çocuklarının kim olduğunu, yemek yeme-
yi, hatta nefes almayı unutmak ne menem bir şeydir? 
Ve bu durum küçük bir çocuğa nasıl açıklanır? 
Bir ailedeki hayati değişiklikler sadece ebeveynlerin 
taşıdığı bir yük değildir, çocukların da bu zorluğu 
algılayıp onunla baş etmeyi öğrenmesi gerekir. Nite-
kim Mia için de “dedişkosunun” aniden kendi evini 
ve şehrini terk etmek zorunda kalarak onların yanına 
taşınması yadırgatıcı bir durum. Emekli olmadan 
önce başarılı bir doktor olan dedişkosunun unut-
kanlığa dayalı tuhaflıklarını görmeye başladığında, 
bu durumun Mia için hayli tedirgin edici olduğunu 
da belirtelim. Buna rağmen Mia, büyükdedesinin 
artarak ilerleyen hastalığı nedeniyle yaşadığı bu zor 
durumun üstesinden gelmek için muazzam ve sevgi 
dolu bir yolu benimsiyor. Henüz hastalığı tanımadan, 
çocuksu merakı ve sevgisiyle, dedişkosunun ihtiyacı 
olan destek ve ilgiyi ona sunma işini layıkıyla üst-
leniyor. Mia’nın annesi ve babası, bu durumla başa 
çıkmak konusunda kendilerini hâlâ güvensiz, bece-
riksiz ve şimdiden bunalmış hissediyor olsa da Mia 
büyük büyükbabası ile bol bol zaman geçiriyor, ona 
bazı şeyleri hatırlatmak konusunda yardımcı oluyor. 
Dedişkonun eski fotoğraflara bakıp hikâyeler anlat-
masını zevkle dinliyor. Dedişko her zamankinden 
daha zor günler yaşadığında hep yanında oluyor. 
Aslında dedenin içinde bulunduğu zor durum sade-
ce demanstan ibaret değil, zira ileri yaşında başkala-
rının bakımına muhtaç olma gerçeğiyle yüzleşmek, 
insanların  sana yardımcı olması için kendi evini 
terk etmek zorunda kalmak gibi yaşlılık üst başlığı 
altında sayabileceğimiz pek çok zorlu dinamik de 
devreye giriyor. Eve duyulan özlem, tek başına bile 
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zorluyken geçmişe ve çocukluğa duyulan özlem de 
söz konusudur. Peter Handke’nin “Çocukluk Şarkısı” 
şiirinde söylediği gibi, “Çocuk henüz çocukken çocuk 
olduğunu bilmezdi / Her şey yaşam doluydu ve tüm 
yaşam birdi.”3 Mia için de en küçük ve basit şeyler 
dahi büyüleyici olabiliyor ama en güzeli bu gerçeği 
dedesine de hatırlatması. Okuyucunun bir çırpıda 
özdeşim kurabildiği bir karakter olan Mia, gerçeklik 
ve düş dünyasının ustalıkla bir araya geldiği bu hikâ-
yede sıra dışı bir arkadaş da ediniyor. Sürpriz bozma-
mak için bu arkadaşın kim olduğunu açık etmeyelim 
ama kendi yaşlarında, sürekli denizci kıyafetleriyle 
gezen ve insanların evlerine âdeta Noel Baba gibi 
bacadan girip çıkan Berti adlı oğlanın hem gizem 
unsuru hem de sempati uyandırdığını, Mia’nın yanı 
sıra bu hikâye için önemli bir rol oynadığını, Mia’nın 
yaşlılık ve demans gerçeğini anlama sürecinde bü-
yük bir yardımcı olduğunu söyleyelim. 
Dedişkom Hatırlamayı Unuttuğunda’da bir kayıp eş-
yalar bürosu var. Mia bir noktada dedesinin hatırla-
yamadığı anılarını bulmak için oraya gidiyor. Ne var 
ki kayıp anıları orada bulamayacağını, artık ailesinin 
hayatında her şeyin daha farklı olacağını öğrense 
de Mia’nın bu duruma iyimserlikle uyum sağlaması 
ve olgunlaşması hayranlık uyandırıyor. Ege Erim’in, 
2008 yılında Yapı Kredi Yayınlarında çıkan Kayıp 
Şeyler Ülkesinde adlı romanı, Can adlı bir çocuğun 
kaybettiği eşyalarını bulabildiği bir diyarı keşfetme-
sini konu ediniyordu. Can’ın da tıpkı Mia gibi hafı-
zasını kaybeden bir dedesi vardı ve Can dedesinin 
anılarını o diyarda aramaya koyulduğunda o güne 
kadar hiç tecrübe etmediği duygularla tanışıyor, ol-
gunlaşıyordu. Bu vesileyle Kayıp Şeyler Ülkesinde’yi 
de tavsiye edelim ve Can ile Mia’yı örnek alarak ha-
yatın zorluklarını göğüslemek ve büyümek konusun-
da çocuklara daha çok güvenmeyi deneyelim.

1 Alexander Pope’un “Eloisa to Abelard” şiirinden bir dize.
2 https://www.alzheimerdernegi.org.tr/2020/08/29/turkiyede-600-

000-aile-alzheimer-hastaligi-ile-mucadele-ediyor/
3 Berlin Üzerinde Gökyüzü. Yön. Wim Wenders. Argos Films, 1988.
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Jamie Drake Denklemi
Christopher Edge
Türkçeleştiren: Ceren Ceylan
Çeviri Editörü: Yasemin Yener
Editör: Biray Üstüner
Bilgi Yayınları, 192 sayfa

Jamie Drake Denklemi, bilimsel evreninin harcını duygusal bağlarla ve büyümenin 
getirdiği dinamik, çelişkili, heyecanlı ve çatışmalı ruh hâlleriyle karıyor. Metin, eldeki 
bu zengin harçla, kozmik maceralara ve büyüme hikâyelerine ilgi duyan okurları aynı 
anda yakalıyor.

Jamie aslında kendini şanslı saymalı çünkü babası astronot. Ve ka-
bul etmek gerekir ki astronot bir babanızın olması, “uzayda tuvalet 
nasıl yapılır?” sorusunun yanıtından çok daha fazlasını ilk ağızdan 
öğrenmenizi sağlar. Jamie, tüm bunların farkında, hatta babasıyla 
gurur duyuyor, ondan öğrendiği tonlarca bilgi var; ayrıca onunla 
vakit geçirmekten, lego yapmaktan büyük keyif alıyor. Sadece uzun 
uzay görevleri sırasında onu çok özlüyor. Bu özleme bir de büyüme 
sancıları, ailevi sorunlar ve cep telefonunu ele geçiren uzaylı ekle-
nince hayatı zorlu bir matematik problemine dönüşüyor. Ama belki 
de yaşadığı tüm güçlükler, babasının uzayda karşılaştığı sorunu 
çözmesinde kendisine yardımcı olacaktır, kim bilir? Uzay macerası-
nın esas kahramanının denklemlerle arası pek iyi olmayabilir ama 
yıldızlara ilgisi, tükenmeyen merakı ve kocaman bir kalbi var.
Çocuklar için yazdığı sürükleyici bilimkurgu kitaplarıyla bilinen 
yazar Christopher Edge, Bilgi Yayınları tarafından yayımlanan, 
çevirisini Ceren Ceylan’ın üstlendiği Jamie Drake Denklemi’nde, 
hikâyenin aynı zamanda anlatıcısı olan ana karakteri Jamie aracı-
lığıyla okuru, hem yıldızlarda hem karakterin iç dünyasında gezdi-
riyor. Babasının mesleğine ilgi duyan ve onun anlattıklarını sünger 
gibi emen akıllı bir çocuk olarak Jamie, başına gelenleri anlatırken 
yıldız takımları, yıldızlararası seyahat, yerçekimi, uzay istasyonu, 
nanoteknoloji, fırlatma rampası gibi konu ve kavramlara başvur-
mayı seviyor. Yalnızca bildiklerini değil hissettiklerini paylaşma 
konusunda da cömert olması bizi kendisine yakınlaştırdığı gibi 
hikâyenin sonunda kalkıştığı çılgın mı çılgın maceranın nedenini 
daha iyi kavramamızı sağlıyor.

Seyahatin türlü biçimleri: 
Uzayda ışık hızında ve  
kendi içinde usulca Yazan: Itır Yıldız
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SIRADIŞI BIR GÖREV, BÜYÜME HÂLLERI, 
ÇARPICI KARŞILAŞMALAR VE KAÇINILMAZ 
SORU: “EVRENDE YALNIZ MIYIZ?”
Hikâye, Jamie’nin babası Dan Drake’in Dünya’nın 
yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu’na git-
mesiyle başlıyor. Uzaylı yaşamını araştırmak için in-
san ırkının yıldızlara gitmek üzere planladığı bu ilk 
görev, bir uzay yürüyüşünü ve kâğıttan bile hafif na-
no-uzay araçlarını beş gezegenli bir yörüngeye sahip 
olan Tau Ceti yıldızına göndermeyi kapsıyor. Dan’in 
uzaydaki göreviyle eşzamanlı olarak Jamie’nin okul 
müfredatında “Uzay Haftası” var. Altıncı sınıfa giden 
Jamie, babasının göreviyle ilgili ciddi, eğitsel şey-
ler yapabildiklerini söylüyor. Öğretmen, babasının 
uzaylı yaşamı araştırmasına dair videoyu izletirken, 
çocuklardan Tau Ceti’nin yörüngesindeki gezegenle-
ri hayal etmelerini, bir uzaylı yaratmalarını, bu arada 
matematiği de ihmal etmeyerek denklem çalışmala-
rını istiyor. 
Jamie’nin uçuk kaçık “uzaylı gündemi”, anne, küçük 
kız kardeş Charlie ve bir zamanlar rock grubunda ça-
lan gürültücü bir büyükbabadan ibaret aile hayatıyla 
ve mahremiyete dair sorunlarla sarmalanıyor. Baba-
sının işi dolayısıyla sürekli şehir değiştirdiklerinden 
bahseden ve kendilerine ait bir evlerinin olmamasın-
dan yakınan Jamie, hem kaçış dürtüsü hem de me-
rakla, babasının anlattığı yerel gözlemevine yolunu 
düşürüyor. İşte hikâyenin düğümü tam da terk edil-
miş gibi görünen bu gözlemevinde tanıştığı gizemli 
kişi ve telefonuna gelen tuhaf sinyalle atılıyor.
BILIMKURGU ILERLEDIKÇE DERINLEŞEN 
KATMANLAR: BAĞLAR
Jamie Drake Denklemi, gerçek bilgiyi de kapsayan 
kurmaca unsurlarıyla yol alırken, Jamie’nin 
babasıyla ve hatta dünya dışı bir varlıkla kurduğu 
bağı merkeze yerleştiriyor. Eh, ne de olsa Jamie, 
ketum bir anlatıcı değil. Bize anlatılan, sevgi dolu, 
karşılıklı ilgi ve özeni elden bırakmayan, öğretici 
sohbetler ve eğlenceli oyunlara açılan bir baba-oğul 
ilişkisi olmasına rağmen tıpkı uzaydaki gibi burada 
da işlerin sarpa sarması an meselesi, ancak tehlikeli 
sularda yüzerken sığınacak tek bir yer var: yalnızca 
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sevgiye itimat edenlerin, cesaret ve inançtan 
beslenenlerin kabul edildiği bir liman. Yazar, 
yoğunluğu ve hikâyenin bütünlüğünü elden 
bırakmadan birtakım klişelere göz kırparak, 
bilimsel evreninin harcını duygusal bağlarla 
ve büyümenin, değişmenin getirdiği dinamik, 
çelişkili, heyecanlı ve çatışmalı ruh hâlleriyle 
karıyor. Metin, eldeki bu zengin harçla, bilimkurgu 
romanlarına ilgi duymayan ama büyüme 
hikâyelerini seven okurları da yakalıyor.
Kitabın başında babasını güneş sistemindeki yıldı-
za benzeten Jamie, kitabın sonunda babasını kur-
tarmak için yaşadığı tecrübeden sonra “artık bili-
yorum ki ışık hepimizin içinde parlıyor,” diyor. Bir 
anlamda Jamie’nin çocukluktan gençliğe geçişine 
ayna tutan yolculuğun sonunda bir zamanlar kendi 
hayatının merkezi bellediği babasının bu imajı bi-
raz yıkılıyor, ama yaşanan güçlükler sonunda kendi 
ışığını ve potansiyelini fark etmesine ve hayal kırık-
lıklarının üstesinden gelmesine yardımcı oluyor. 
Christopher Edge, kitabın sonundaki “teşekkür-
ler” kısmında belirttiği gibi, astronomi ile ilgili 
konularda uzmanlardan yardım almış; hikâyenin 
inşasını bilimsel verilere dayandırmış ama hem 
kurmacada komik ayrıntıları atlamamış hem de 
diyaloglarda esprili üslubu elden bırakmamış. 
Uzaylıyla Jamie arasında geçen sahneler ise koz-
mik maceralara ilgi duyan küçük-büyük herkesin 
merakını daha da katlayacak, yeni okumalara ya 
da araştırmalara teşvik edecek türden. 2018’de 
İngiltere’nin en önemli edebiyat ödüllerinden Car-
negie Medal’a aday gösterilen kitabın kapağın-
daki ve iç sayfalarındaki çizimler Matt Saunders 
imzasını taşıyor.



Püskül Adında Bir Kedi
Helen Peters
Resimleyen: Ellie Snowdon
Türkçeleştiren: Berna Kılınçer
Editör: Merve Akıncı Almaz
Büyülü Fener Yayınları, 136 sayfa

Hayvan sahiplenmenin güzel olduğu kadar zor 
yanlarını görmek için Helen Peters’ın “Jasmine 
Green” kitapları iyi bir başlangıç oluşturabilir...

Çocuklar ve hayvanlar arasında özel bir ilişki var. 
Yetişkin insanların dünyasında söz hakları olma-
yan iki ayrı canlı türü oldukları için, birbirlerinin 
dillerinden anlamalarıdır bunun sebebi belki. En 
yaramaz denilen çocukların bir kedinin yanında 
kedi gibi sakinleştiğine de şahit oldum, kuyruğu-
nu çekip oynayan küçük bir bebeğin yanında ke-
dilerin hiç tepki vermemesine de. Şehir hayatında 
hayvanlarla bu tür yakın ilişkiler ancak hayvan 
sahiplenerek mümkün oluyor. Ancak önce iyice 
düşünüp taşınıp öyle karar vermek ve evcil hay-
vanların çocuklar için hediye değil aileye yeni 
katılan bireyler olduğunu, iyi koşullarda çok uzun 
yıllar sizinle birlikte yaşayacağını bilerek bu so-
rumluluğu almak gerek. 
Çocukların (ve tabii büyüklerin de) hayvan sahip-
lenmenin sorumluluğunu, güzel olduğu kadar zor 
yanlarını görmesi için Helen Peters’ın “Jasmine 
Green” kitapları iyi bir başlangıç oluşturabilir. 
Nerede istenmeyen ya da yardıma muhtaç bir 
hayvan görse hemen yardımına koşan Jasmine’in 
maceralarını anlatan bu seri, ülkemizde Büyülü 
Fener Yayınları tarafından yayımlanıyor. Her ki-
tabı birbirinden bağımsız olarak okunabilen bu 

“En az 3 kedi”

Yazan: Sanem Erdem
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seride, daha önce bir ördek ile bir çoban köpeğini 
kurtaran kahramanımız Jasmine, ülkemizde 
yayımlanan üçüncü macerası Püskül Adında Bir 
Kedi’de bu kez yavru bir kediyi sahiplenmeye ça-
lışıyor.
Ailesiyle bir çiftlikte yaşayan Jasmine ve en iyi 
arkadaşı Tom, hayvan kurtarma merkezine dö-
nüştürmek istedikleri boş bir kulübede, bir anne 
kedi ile üç yavrusunu bulurlar. Bunun üzerine 
yuvasını başka bir yere taşıyan anne kedi, yavru-
lardan birini reddedince kahramanlarımız, Jas-
mine’in veteriner olan annesinden öğrendikleri 
bilgilerle bu yavruyu yaşatmaya çalışırlar. Ne var 
ki kediyi sahiplenmek için ailelerini ikna etmeleri 
çok zordur, zira Jasmine’in hâlihazırda baktığı 
bir ördeği, köpeği, keçisi ve iki tane kedisi vardır 
zaten. Tom’un annesi ise “tüyüydü, piresiydi, mo-
bilyaları tırmalamasıydı,” diyerek evde hayvan 
bulundurmak istemiyordur. Püskül adını verdik-
leri bu yavru için başka bir ev bulmaları şarttır, 
ancak Püskül’e talip olan kişi ne yazık ki evcil 
hayvanları aksesuarlarla bir tutan gıcık Bella’dır. 
Jasmine ve Tom, gözleri gibi baktıkları Püskül’ün 
sorumsuz ellere düşmemesi için ailelerini ikna 
etmek zorundadır. 
Jasmine ve Tom, Püskül ile ilgilenip küçük bir 
canlının sorumluluğunu almayı öğrenirken bir 
yandan da kedi bakımıyla ilgili faydalı bilgiler 
edinirler. Yavru bir kedi sahiplenildiğinde yapıl-
ması gerekenler nedir, inek sütü içemeyen yavru 
kediler nasıl beslenir, doğum yapmış bir kedi ve 
yavrularına nasıl yaklaşılır, evde bulunan kediler 
yeni gelen bir kediye nasıl alıştırılır, hepsini tek 
tek öğrenip tecrübe ederler. Kitap, bu bilgileri 

hareketli bir kurgu ile 
dengelemeyi başa-
rıyor. İnandıkları 
şeyler için yılmadan 

mücadele eden ama 
istedikleri olmadığında 
da bunu kabullenmeyi 
başaran Jasmine ve Tom 

da hayvanlara ilgi 
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duyan çocukların kolayca özdeşim kurup örnek 
alabileceği karakterler.
Anne kedinin yavrusunu neden reddettiğini 
açıklayıp çocuklara hazırlıklı olmalarını tavsiye 
eden veteriner anne üzerinden, hayvanların olası 
sağlık sorunları ve ölüm gibi konulara da değinen 
kitap, hayvan sahiplenmeye dair gerçekçi ama 
yumuşak bir yaklaşım sergiliyor. Hikâyenin akı-
şında hayvan ölümü yok ancak Jasmine’in önceki 
maceralarında yaşanan bir olayın bahsi geçiyor. 
Tom’un babaannesinin ölmesi de kitaba bir par-
ça hüzün katıyor. Bu bilgiyi de ölüm konusunda 
hassas çocuklar ve ebeveynler için küçük bir not 
olarak düşmek gerek. Kitap, karne hediyesi ola-
rak kedi yavrusu isteyen Bella ve babaannesinin 
ölümünü Püskül ile oynayarak atlatan Tom’un 
hikâyeleriyle hayvanların hediye olarak alınıp 
verilmesi meselesini dostluk ve sorumluluk pers-
pektifinden ele alıyor.
Püskül Adında Bir Kedi, hayvanlar ve çiftlik ha-
yatına dair gerçekçi yaklaşımını Helen Peters’ın 
çiftlikte geçen çocukluğuna borçlu. Jasmine ka-
rakteri için veteriner hemşiresi olan ablasından 
ilham aldığını söyleyen yazar, tıpkı kahramanı 
gibi kalabalık bir ailede hayvanlarla iç içe olduğu 
bir çocukluk geçirmiş. Çizer Ellie Snowdon ise bu 
kitap için ilhamını çocukken okuduğu kitaplar-
dan almış. Hikâyeye eşlik eden bol kedili siyah 
beyaz resimleri, İngiltere kırsalında bir çiftlikte 
geçen bu macerayı okurun zihninde canlandır-
makta başarılı olmuş.



Kılıktan kılığa girme ustası ayımız, bu kez 
Paddingtonvari biçimde insanlarla, insanların 
kurallarıyla yaşıyor... Yaşamaya çalışıyor en 
azından. Saat temelli işleyişle uyuşamıyor hâliyle. 
Deniyor hep yeniliyor, daha iyi deniyor yenilmeyip 
yenileniyor. 
Resimli kitap açısından çok yoğun, çok doygun 
bir örnek karşımızda. Katman katman işlevsellik 
bir yönüyle öyküyü kesiyor, temposunu bozuyor 
ama onu, kurgu ve kurgudışının kesişimi melez 
bir kitap olarak düşündüğümüzde içine birkaç 
kitap sığdırıyor. Alanı ve metni müthiş bir verimli-

likte kullanıyor. 
Ayımız yedide 
kalkmayı, sekiz 
buçukta okulda 
olmayı, on ikide 
öğle yemeğine 
yumulmayı, der-
se doğru saatte 
katılmayı başa-
ramıyor. Harap, 
bitap hâlde 
açlık gurultuları 
eşliğinde pasta-
neden pasta aşır-
maya ve tutuk-
lanmaya kadar 
varıyor iş. 
Baba, böyle 
olmaz, deyip 
başlıyor ayıyı 

torna tezgâhından geçirmeye. Saat belletme seansları 
zamanla başarıya ulaşıyor ve ayı dakiklik destanı yaz-
maya başlıyor. Mizah yüklü metin, okurun bakışına 
göre medeniyete uyma yarışında yıpranan insanın 
alegorisi gibi de düşünülebilir ve böyle gördükten 
sonra da ipin ucu taaaa Tashlin’in “ayı”sına uzayabilir. 
Üç ana rengin zıtlıkla iç içe müthiş uyumu, mavinin 
bir nebze onlardan sıyrılıp kitabın resmi rengi ol-
ması, teknik çizimlerin kitabı estetik yüklü alıştırma 
kitabına dönüştürmesi, doğruyu öğretme ve zamanı 
doldurma biçimleriyle günümüz eğitim-öğretim 
anlayışının, ancak ince gören gözlerce yakalanacak 
eleştirellik içermesi, bunca yoğunluk içinde yorgun 
düşen okurun sonunda öykünün dingin sıcak kolları-
na teslim edilmesi kitabın başarı nişanesi. 
Kitabı birçok “niye” sorusundan kurtaramıyor bu ba-
şarı. Anne babanın hatta ablanın, zorbalık yüklü mu-
amelesi çözümlenmiyor; niye? Pastanenin dibinde 
bekleyen polis, tutuklanma, polis merkezi sorgusu, 
çocuğun polisle eleştirel bir ilişki kurmasını zorlaştı-
racak kadar ayrıntılı işlenmiş; peki niye? Görsel saat, 
anlatılan saat ve eylemin imkânı bir iki yerde örtüş-
müyor ama niye? 
Dolu tarafı görengillerden olarak, ayının bilinç kar-
maşasını yansıtan iki koca sayfadaki yazısız anlatım 
bile, kitabı iyiler arasına koymama yetiyor. Keşke 
ayıyı ve okuru bu kadar yormasaydı!

Çizimlerin ifade gücü

Öykünün özgünlüğü
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Bin kere yapsam bıkmayacağım espriyi 
yineleyeyim: Ayılı çocuk kitaplarını hep benim 
için yazıp çiziyorlar. Eminim; son kararım...
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Ayrı dünyaların canlısı onlar: Gezegenin iki ayrı 
ucunun en sevdiğimiz hayvanları, penguen ve 
kutup ayısı. Deidre Matthee’nin yazdığı ve Maria 
Lebedeva’nın resimlediği Penguen ve Ayı’daki 
bu iki dost, biz okurlardan çok ama çok uzak bir 
ülkede yaşıyorlar. “Maviler ve beyazlar içinde”ki 
bir diyarda. Fazla konuşmadan da anlaşan bu ikili, 
günlerini birlikte oyunlar oynayarak, çevrelerini 
keşfederek, dans ederek, geceleri uykuya dalma-
dan önce kurabiye ve süt keyfi yaparak geçirir. 
Gelin görün ki, penguen ve ailesinin başka bir 
yere taşınmaya karar vermesiyle bu iki dost birbi-

rinden ayrı dü-
şer. Penguenin 
yeni evi “tuhaf 
sesler ve sürekli 
değişen renk-
lerle dolu bir 
ülkede”dir. Bu 
sıcak ülke acaba 
neresidir? Yok-
sa Güney Afrika 
Cumhuriyeti 
mi? Yoksa bizim 
penguen bir 
Afrika pengueni 
midir?
Dünyanın iki 
ayrı ucunda, 

sanki birbirilerinden hiç ayrı düşmemişler gibi, iki 
ayrı mevsimde kalpleri birdir. Birbirlerine fotoğraflar 
gönderir, birbirlerinin kulaklarını çınlatır, kilometre-
lerce öteden birbirlerine fısıldarlar. Araya giren me-
safeler, onları birbirlerinden uzaklaştıramaz. Gerçek 
dostluk, sevgi… her zamanki gibi engel tanımaz. Ama 
bu bir ayrılık hikâyesi. Belki de hiç karşılaşmamış ol-
mayı dilerlerdi. Bir daha hiç yanımızda olamayacak, 
sevdiğimiz tüm şeyleri bir daha asla birlikte yapama-
yacağımız bir arkadaşımızla içimizden konuşmak; 
kendi kendimizle baş başa kaldığımız her an, ona 
akıp giden yaşamımızı fısıldamak, bence fazlasıyla 
hüzünlü. Kutup ayısı ve penguenin hüznü, kitabı 
kapattıktan sonra bile peşimi bırakmıyor. Son sayfa-
da kavuştukları doğru mu? Birbirlerine el sallarken, 
karşılıklı iki sayfada olmalarına inanmalı mıyız? 
Elim kitaplığıma uzanıyor hemen, bu iki muhteşem 
canlının aynı sayfaları paylaştığı bence en güzel 
hikâyeye. Türkçede pek çok kitabını okuduğumuz 
Jeanne Willis’in çok sevdiğim ve henüz Türkçeleşti-
rilmemiş olan Poles Apart kitabına. Ayrı kutupların 
canlılarıysalar, ortada imkânsız bir karşılaşma varsa 
kikirdemeyi, okurken de kikirdetmeyi tercih ederim. 
Dünya tepetaklak olduğunda bile…

Çizimlerin ifade gücü

Dilin akıcılığı

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Penguen ve Ayı
Deidre Matthee

Resimleyen: Maria Lebedeva
Türkçeleştiren: Cumhur Mısırlıoğlu

Yayıma Hazırlayan: Merve Kırman
Ren Çocuk Yayınları, 32 sayfa

Kutup ayısı ve penguenin imkânsız dostluğu.
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Yazan: Sima Özkan

Hİç karşılaşmamış 
olmayı dİledİler!
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dımcı Okuma Kitapları serisi, Milli Savunma Bakan-
lığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Amerikan ICA Yardım 
Heyetinin işbirliği ve Georgetown Üniversitesinin 
yardımıyla hazırlanmıştır. Kitaplar, Okuma Yazma 
Materyali Hazırlama Grubu tarafından, Turhan 
Oğuzkan ile Eloise Enata’nın idaresinde yazılmıştır. 
Teknik yardım, Amerikan Yardım Heyeti (ICA) Eği-
tim Malzemeleri Müşaviri Dr. Paul T. Luebke tarafın-
dan yapılmıştır.
Eloise Enata’nın adına 1980 yılında çıkan Ortesol 
Dergisi’nde de rastlarız Ortesol, İngilizce haricinde-
ki dilleri konuşanlara İngilizce öğreten Oregon’lu 
(Amerika) öğretmenlerin dergisidir. Aynı zamanda 
derginin editörü olan Joe E. Pierce, bu dergide çıkan 
Türkiye’deki GELP başlıklı yazısında ilginç bilgilere 
yer verir (Pierce, 1980, s.30): 
“GELP, (Georgetown University English Language 
Program), Ankara, Türkiye’deki Georgetown Üniver-
sitesi İngilizce Dil Programının resmi adıdır. 1954’ten 
başlayıp 1962 yılına kadar devam etti ve ikinci dil 
programlarına göre oldukça etkili bir programdı. 
Türkçe dışındaki herhangi bir dilden tek sözcük bile 
duymamış birkaç düzine Türk’ü eğitti ve onları çeşitli 
ABD üniversitelerindeki CIA (Central Intelligence 
Agency -Merkezî İstihbarat Teşkilatı-, Amerika’nın 
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i Ali okullarından  
çocuk kitaplarına

Yazan: Doğan Gündüz

Okuma yazma bilmeyen askerlere okuma yazma öğretmek amacıyla Amerika ile 
yapılan iş birliğinin dolaylı olarak Türkiye’de çocuk kitabı yazımına ve  

çocuk kitaplarına erişimine katkısı son derece önemlidir.

1957 yılında ABD’li uzmanlarla birlikte, okuma 
yazma bilmeyen erlere eğitim verilmesi çalışma-
larına girişilmiş, bu çalışmalar sonucunda da 15 
Nisan 1959’da Türk Silahlı Kuvvetleri Okuma Yaz-
ma Okulları açılmaya başlanmıştır. Bu okullarda 
okutulan Türkçe ders kitaplarında Ali adındaki 
köylü bir gencin, köyündeki yaşamı, askere alınışı, 
okuma yazma okulu ve kıtadaki yaşamından olu-
şan kesitler yer alır. Ali’nin hikâyelerinin işlenme-
si, zamanla halk arasında bu okulların adının “Ali 
Okulları” olarak anılmasına vesile olur. (Altunka-
ya, 2018, s.119-123) 
Milli Savunma Bakanlığının, Temel Okuma Yazma 
ve Genel Kültür Eğitimi çerçevesinde Ali Okul-
larında kullanılmak üzere kırk kitaptan oluşan 
Yardımcı Okuma Kitapları serisi hazırlanmıştır. 
Bu seri 1961 yılında basılan, Georgetown Üniversi-
tesi Doçenti Eloise Enata’nın yazdığı Yardım adlı 
kitapla başlar. Resimkitap tarzındaki bu kitap, bir 
köylünün yeni satın aldığı traktörle, komşusuna, 
tarlasını sürerek yardım etmesini anlatır. Yardım, 
Amerikan’ın Türk Hükûmetine yardımına örtülü 
bir gönderme yapar. Kitabın girişinde yer alan 
“TÜRK-AMERİKAN İŞBİRLİĞİ İLE HAZIRLAN-
MIŞTIR” yazısının altında şu açıklama vardır: Yar-
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dış istihbarat servisi) programlarını başarıyla ta-
mamlayabilecekleri düzeye getirdi.”
GELP’in Ankara’daki İngilizce eğitimi, Amerikan ve 
Türk hükûmetleri arasında yapılan anlaşma doğrul-
tusunda verilmektedir. Makalede geçen öğrencilerin 
maaşlarının düzenli olarak Türk Hükûmeti tarafın-
dan ödendiği bilgisi, öğrencilerin devlet görevlisi 
olduğuna işarettir. GELP programında kullanılan 
kitaplardan biri de Eloise Enata’nın Conversations 
in Ankara (GELP, Ankara, Turkey, 1958) - Ankara’da 
Sohbetler adlı kitabıdır.
Muhtemelen 1954 yılında GELP programı çerçeve-
sinde İngilizce öğretmek için Türkiye’ye gelen Eloise 
Enata, ayrıca okuma yazma bilmeyen acemi erlere 
yönelik, Turhan Oğuzkan’la birlikte Millî Savunma 
Bakanlığı için 1959 yılında basılan Türkçe ve Türkçe 
Alıştırma kitaplarını da yazmıştır.  Ali’nin hikâyeleri-
nin anlatıldığı Türkçe kitapları bunlardır.
İstanbul’daki Amerikan Bord Misyonu yetkilisi Anna 
G. Edmonds, 1 Ocak 1962 tarihli mektubunda, “Ya-
yımcılık Departmanı” tarafından 18 Kasım 1961 tari-
hinde Üsküdar’da düzenlenen bir yazarlar konferan-
sını rapor eder (Edmonds, 1962, Mektup No:529). Gün 
boyu süren bu konferansa American Academy for 
Girls (şimdiki Üsküdar Amerikan Lisesi), The Girls’ 
College (Arnavutköy Amerikan Kız Koleji), Robert 
Kolej ve Darüşşafaka Lisesi’nden kırk kadar öğrenci 
katılır.   Doğan Kardeş Yayınlarının yöneticisi Vedat 
Nedim Tör, diplomatik danışman ve yazar Nüzhet 
Baba, Georgetown Üniversitesi grubundan yardımcı 
Profesör Eloise Enata konuşmacılar arasındadır. Bu 
konferansta yeni okuma yazma öğrenenler için ede-
biyat, çocuk edebiyatı ve çeviri olmak üzere üç temel 
konuya değinilir. 
Enata bu konferansta Türk Savunma Bakanlığı, Eği-
tim Bakanlığı, ICA, Georgetown Üniversitesi Grubu 
ve JUSMMAT (Joint US Military Mission for Aid to 
Turkey/Türkiye’ye Yardım için Ortak ABD Askeri 
Kurulu) iş birliğiyle gerçekleştirilen askeri okuma 
yazma programını değerlendirir. Yeni okuma yazma 
öğrenenler için yazma yöntemlerini, sorunlarını ve 
ihtiyaçlarını aktarır, bu gruplara yönelik başarıyla 
yazmak için sekiz madde sıralar:
a) Kimin için yazdığınızı bilin 
b) Hikâyeyi okuyucunun günlük yaşamı üzerinden 
şekillendirin

c) Okuyucunun hoşlanacağı bir ifade biçimi kullanın, 
genelde bir hikâye en iyisidir.
d) Doğrudan ve kişisel bir tarz kullanın. 
e) En basit sözcükleri seçin. 
f) Cümlelerinizi kısa tutun: Temel kitaplarda cümle-
ler dört-altı sözcük uzunluğundadır, daha karmaşık 
yazımlarda ortalama sekiz on sözcük yeterince uzun-
dur.
g) Paragrafları kısa tutun. 
h) Bir seferde çok şey söylemeye kalkışmayın. 
Enata’nın değindiği maddeler çerçevesinde erlerin 
“hem öğrendiklerini pekiştirme, hem söz dağarcık-
larını geliştirme hem de çeşitli konularda bilgilerini 
(sağlık, tarım, tarih, coğrafya, matematik vb.) artırma 
amacıyla ayrıca seminerden geçirilmiş çeşitli yazar-
larca 40 adet ‘yardımcı kitap’ hazırlanmıştır.” (Altun-
kaya, s.126). Bu seride Turhan Oğuzkan, Emin Özde-
mir, Kemal Demiray, Tahsin Saraç, Ali Rıza Özgüç, 
Orhan Asena, Fakir Baykurt, Ceyhun Atuf Kansu gibi 
yazarların eserleri yer alır.
“Yardımcı Okuma Kitapları”, bir süre sonra Halk 
Eğitim Merkezlerinde ve köy okullarında da eğitim 
materyali olarak kullanılmak üzere M.E.B. Yayın Mü-
dürlüğü Basılı Eğitim Malzemeleri Hazırlama Mer-
kezi (BEMHM) tarafından yeniden basılır. Askeriye 
için basılan kitapların üzerinde M.S.B Temel Okuma 
Yazma ve Genel Kültür Eğitimi logosuyla birlikte 
kitap numarası ve Yardımcı Ders Kitapları yazısı yer 
alırken aynı kitap Halk Eğitim Merkezleri için basıl-
dığında bu logonun yerinde M.E.B logosu ve Halk 
Eğitimi Yayınları yazısı yer alır. Bu kitapların içinden 
on iki tanesi de ayrıca M.E.B. logosuyla Çocuk Kitap-
ları ibaresiyle yayımlanmıştır. 
On iki çocuk kitabından biri olan Zeki ile Köpeği 
hem özgün hikâyesi hem de bir resimkitap olması 
açısından dikkat çekicidir: Zeki köpeğiyle bir gün 
pazara gider. Alışverişini yaptıktan sonra köyüne 
dönmek için yola çıkar. Sıcak havada bunalır ve bir 
ırmağın kenarından geçerken serinlemek için suya 
girer. Derin bir yere gelince yüzme bilmediği için 
panikler, neredeyse boğulmak üzeredir. Zeki’nin çır-
pınışlarını gören köpeği suya atlar ve Zeki’yi boğul-
maktan kurtarır.
Yardımcı Okuma Kitapları haricinde, Türk Hükû-
meti ve Amerikan İktisadi Yardım Teşkilatı (AID: 
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Agency for International Development) iş birliğiyle 
1962 yılında sadece çocuk kitabı yazmak için de 
bir seminer düzenlenir (Gündüz, 2018). Bu seminer 
sonrasında yayımlanan on üç çocuk kitabının bazıla-
rının künyesinde “M. Eğ.B. Yayım Müdürlüğü, Basılı 
Eğitim Malzemeleri Hazırlama Merkezinde düzenle-
nen ‘Çocuk Kitapları Semineri’ sonunda çocuklar için 
yazılmıştır.” açıklaması yer alır. Bu seri içinde çıkan 
Ali Hayvanlar Bahçesinde (1963), Can’ın Bir Köy 
Gezisi (1963), Zavallı Korkuluk (1965), Ormanda Bir 
Balo (1965), Uçtu Uçtu Çelin Uçtu (1965), Gümüş Kuy-
ruk (1965) kitapları resimkitaplardır. Bu kitapların ilk 
dördünden “Bir Çocuk Kitapları Semineri” yazımızda 
söz etmiştik (Gündüz, 2018). Diğer iki kitabın hikâye-
sine de yeri gelmişken değinmekte fayda var:
Uçtu Uçtu Çetin Uçtu kitabının kahramanı Çetin, 
bir baloncuya yardım etmek için balonların ipinden 
tutunca balonlarla birlikte havaya yükselir. Eğlenceli 
bir uçuştan sonra kargaların balonları gagalamasıyla 
alçalmaya başlar ve yolda ilerleyen bir sirk kafilesin-
deki filin üzerine iner. Koşarak yanına gelen çocuk-
lar “Uçtu uçtu Çetin Uçtu” diye bağrışırlar.
Gümüş Kuyruk kitabının kahramanı Filiz, derede 
yaşayan küçük balık Gümüşkuyruk’a her gün gelip 
yem verir. Ama bir gün evinde beslemek için Gü-
müşkuyruk’u kepçesiyle yakalar ve su dolu kavanoza 

Yardım
E. Enata, Resimler: Nevzat Akoral, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1961, 14 sayfa

Zeki ile Köpeği
Emin Özdemir, Resimler: Adnan Turani, M.E.B. Yayım Müdürlüğü BEMHM, Ankara, 1964

Uçtu Uçtu Çetin Uçtu
Semra Özin, Resimler: Muammer Bakır, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1965, 22 sayfa

Gümüş Kuyruk
Hanife Tüzüner, Resimler: Olcay Tekin, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1965, 14 sayfa

koyar. Filiz’in kedisi Mestan evde kimse yokken 
kavanozu kırar. Filiz ve arkadaşları yetişip Mestan’ı 
kovalar. Bu olaydan sonra çocuklar Gümüşkuruk’un 
kavanozda yaşayamayacağını anladıklarından Gü-
müşkuyruk’u ait olduğu yere, dereye bırakırlar.
Okuma yazma bilmeyen askerlere okuma yazma 
öğretmek amacıyla Amerika ile yapılan iş birliğinin 
dolaylı olarak Türkiye’de çocuk kitabı yazımına ve 
çocuk kitaplarına erişimine katkısı son derece önem-
lidir. Yine de çocuk kitaplarını araştırırken karşımıza 
çıkan tüm bu şaşırtıcı ilişkiler ağı “bir çocuk kitabı-
nın sadece bir çocuk kitabı olmadığını/olamayabile-
ceğini” bize söylüyor.

Kaynaklar:
• Altunkaya, Niyazi (2018), “Türk Silahlı Kuvvetleri Okuma 

Yazma Okulları (Ali okulları:1959-1975)”, Yetişkin Eğitimi 
Dergisi, Kasım 2018, s.117-130

• Edmonds, Anna G. (1962), http://www.dlir.org/archive/archive/
files/1039210d1207d3355211036121b66abf.pdf (Erişim Tarihi: 
14 Mart 2021)

• Gündüz, Doğan (2018), “Bir Çocuk Kitapları Semineri”, İyi 
Kitap Çocuk ve Gençlik Yayınları Dergisi, Sayı 106, Eylül 2018, 
s. 44-45

• Pierce, Joe E. (1980), “The GELP in Turkey”, The Ortesol 
Journal, Vol II, The Hapi Press, Oregon, 1980, s.30-47

48 | iyikitap








