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ÜCRETSİZDİR 

Bil bakalım 
hangi kuş?

"Ev"in 
hatırlattıkları

Ya elektrikler 
kesilirse...

Her şey dâhil 
sömürü



M E R H A B A ,

Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yaz aramız sona erdi. Eylül 
sayımızla birlikte, 2009’dan bu yana çocuk ve gençlik edebiyatının 
nabzını tutan İyi Kitap’ın yeni yayın dönemine başlıyoruz. Ancak 
ne yazık ki, geçtiğimiz yayın döneminde olduğu gibi yine içimizi 
karartan bir gündemle merhaba diyoruz size.  Neredeyse iki yıldır 
süren Covid-19 salgınının yıkıcı sonuçlarıyla yüzleşmeye devam 
ettiğimiz bugünlere musilaj, orman yangınları ve sel felaketlerinin 
ağırlığı da eklenmiş durumda.

Küresel iklim değişikliği başta olmak üzere, ekolojik sisteme 
verdiğimiz zararların kaçınılmaz sonuçları bu yaşadıklarımız. 
Görünen o ki, geçmişi 250 yılı bile bulmayan sanayi toplumu, son 
buzul döneminden bu yana yaklaşık 12 bin yılda oluşan ve süregelen 
tüm doğal dengeleri alt üst etmiş durumda. Ekosisteme verdiğimiz 
zarar, geri dönülemez bir noktaya ulaşmadan gidişata dur deme 
şansımız olacak mı, diye düşünmeden edemiyor insan.

Sizleri bu karamsar tablodan biraz uzaklaştırıp, çocuk kitaplarının 
ümitvâr atmosferiyle buluşturabilmek dileğiyle, iyi okumalar...

Safter Korkmaz
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Çeşit çeşit kuş türü var. Gaga, kanat ve kuyruk 
hepsinin ortak özelliği. Peki ya ötesi?
Bir şair ve bir karikatürist bir araya gelmiş ve fark-
lı kuş türlerini çocuklara nasıl tanıtabiliriz diye 
düşünmüş. Biri çizmiş diğeri anlatmış, ortaya ya-
ratıcı olduğu kadar da sıra dışı bir eser çıkmış.
Sıra dışı çünkü edebiyat ile bilim arasında mekik 
dokuyor. Şiir diliyle anlatıyor, bilmece yoluyla me-
rak ettiriyor, teknolojinin nimetlerinden faydala-
nıp metne “ses” ekliyor, kitabın iç kapağında sak-
lanan boyamalı poster ve çıkartmalarla oyuncaklı 
aktiviteye dönüşüyor…
Her kuş türü için kafiyeli bir bilmece hazırlayan 

yazar Nazmi 
Ağıl, genç 
okuru birlikte 
düşünmeye 
davet ediyor. 
Bilmecede 
ilgili kuş türü 
hakkında ve-
rilen ipuçları 
yakalayabilen, 
başlıktaki ka-
rışmış harfleri 
sıraya dizip o 
kuşun adına 
ulaşabiliyor. 
Üstelik kuş-
ların hazırda 
olmayan 
çizimleri de 

ancak okurun aktif çabasıyla sayfalarda yerini bu-
labiliyor. Kitabı resimleyen Bülent Arabacıoğlu her 
sayfayı vinyetlerle süslerken farklı kuş türlerinin 
görsellerini bilmecenin bir parçasına dönüştürmüş. 
Kısacası sayfa sayılarını eşleştirip çıkartmayı kitaba 
yapıştırma görevi de okura yüklenmiş.
Kitabın başında, künyenin yer aldığı sayfadan sonra 
“okur”a özel bir sayfa ayrılmış olması ilk bakışta alı-
şılmadık gelse de kitabın genel mantığı içerisinde 
yerli yerine oturuyor. Bu kitap gerçekten okursuz 
düşünülemez ve ancak onun aktif katılımıyla gerçek 
işlevine kavuşabilir. 
Genç okur, kâh şiirler arasında gezerek kâh bulma-
calar çözerek bir yandan ağaçkakan, penguen, karga, 
leylek, yalıçapkını, deve kuşu ve daha nice kuş türü 
hakkında birbirinden ilginç bilgiler edinirken bir 
yandan da genel kültürünü sınama ve genişletme fır-
satı buluyor. Ünlü şair Baudelaire’in bir şiirine konu 
ettiği albatros gibi gerçek kuşların yanı sıra hayali 
kahramanlarla da karşılaşıyoruz. Aralarında dünya-
nın en ünlü ördeği Donald Duck da var, Kaf Dağı’nın 
ardında yaşayıp küllerinden dirilen Anka Kuşu da.
Grafik tasarımı, kâğıt ve baskı kalitesi de bu ilginç 
kitabın keyifle okunmasına katkı sunuyor. Çizerinin 
çocukluğumun sakızı Tipitip’in ve En Kahraman 
Rıdvan karakterlerinin yaratıcısı olması da (benim 
yaş grubumdakiler için) ilginç bir ayrıntı. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Çizilerin ifade gücü

İçerik

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Kuşlar Konmuş Kitabıma
Nazmi Ağıl

Resimleyen: Bülent Arabacıoğlu
Editör: Rana Alpöz

Koç Üniversitesi Yayınları, 40 sayfa

Bilmece tutkunları, şiir sevdalıları, kuş meraklıları… Bazen farklı arayışlara tek kitapla 
yanıt vermek mümkün; bazen de farklı arayışları işte o tek kitap uyandırır!

Yazan: Suzan Geridönmez

Okur kuşu adlandırır, şiir kanatlandırır!
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Roca’nın anlattığı hikâyede trajik sahneler, bol haykırışlı kavgalar yok. Ödeşme denen 
şey, daha derinden, yıllar içerisinde biriktirilmiş yüklerin evin eski zamanları anımsatan 
o doğal ortamında kendiliğinden ortalığa dökülmesiyle yaşanıyor.

Çocukken dünyamız önce evimiz kadardır. O yüzden de büyüdüğümüz o ilk 
evin yeri bizim için hep ayrıdır. Zamanın geçişini saat ve takvim üzerinden 
takip etsek de geçen yılları en çok büyüyen çocuklar ve yaşlanan yetişkinler 
üzerinden fark ederiz. Bütün bu zaman boyunca aile içerisinde kuşakların bir-
biriyle hesaplaşması ise hiç bitmez. Kendine özgü tarzıyla dünya genelinde 
dikkatle ve merakla takip edilen İspanyol illüstratör ve yazar Paco Roca’nın 
Ev (La Casa) başlıklı grafik romanı tam da bu hesaplaşmaya odaklanıyor.
Daha önce Pınar Savaş’ın çevirisiyle yine Desen Yayınlarından Kumdan So-
kaklar (Les Rues de Sable) ve Kırışıklıklar (Arrugas) grafik romanları çıkan, 
1969 İspanya, Valencia doğumlu Paco Roca, bu kez de Murat Tanakol’un 
Türkçeye kazandırdığı Ev ile bir Türkçede külliyata doğru ilerliyor. Kumdan 

Sokaklar’da kafası dağınık bir genç adamın, 
sorun ve telaşla dolu, sıradan bir günde yanlış 
bir sokağa saparak kaybolmasını ve bu vesileyle 
hayallerinin peşine düşme iradesiyle dolmasını 
anlatan Roca; farklı dillere yapılan çeviriler, aldı-
ğı uluslararası ödüller ve sinema uyarlamasıyla 
dünya genelinde tanınmasını sağlayan Kırışık-
lıklar’da da Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle 
çocukları tarafından bir bakımevine yerleştirilen 
Emilio ile zamanla arkadaş olduğu diğer yaşlıla-
rın hayatlarına odaklanıyordu.
YAZLIK EVDEKI ZORUNLU BULUŞMA
İllüstratör-yazar, Ev grafik romanında da yaşlılık 
sürecine yoğunlaşmaya devam ediyor. Bu kez 

Anılar kökleri besler

Yazan: Özlem Toprak
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yıllarca şoförlük yaparak ailesi için elleriyle yazlık 
bir ev inşa eden Antonio ve çocukları ile tanışıyoruz. 
Yaşlı baba öldükten bir yıl sonra ev bakımsızlıktan 
âdeta küsmüş. Vicente, Jose ve Carla adındaki üç 
yetişkin kardeş, eş, sevgili ve çocuklarıyla birlikte 
babalarının ölümünden sonra ilk kez evi boşaltmak 
ve satış için elden geçirmek üzere bir araya geliyor 
ve anıların bugüne taşındığı bir yolculuk başlıyor. 
Bir kez başlayınca ara vermeden okunan Ev, ayrın-
tılarla dolu yalın çizimleri ve sade, tam kararında 
diyaloglarla bezeli hikâyesiyle kalbe dokunuyor. 
Temposu hayli yavaş akan hikâye, sürükleyiciliğini 
ise asla kaybetmiyor. Paco Roca’nın vefat eden ba-
basına ithaf ettiği Ev, yazarın kişisel hikâyesinden 
ilham alan, şefkat ve 
incelik dolu bir üsluba 
sahip. Onca sevgiye 
karşın yıllar geçip her-
kes bağımsız hayatını 
kurdukça kardeşlerin 
gerek babaları gerekse 
kendi aralarındaki 
ilişki seyrelmiş. Oysa 
o ev ve babanın temsil 
ettiği kök hep aynı 
yoğunlukta kalmış. 
Her bir evlat babayla 
ilişkilerini sorgula-
yarak evin değişik 
köşelerinde, ortaya 
saçılmış eşyalarda, 
bakımsız hâle gelmiş 
bahçede kendi çocuk-
luklarını hatırlarken, 
yas sürecinin zorlu-
ğunu da gözler önüne 
seriyor.  Roca’nın anlattığı hikâyede trajik sahneler, 
bol haykırışlı kavgalar yok. Ödeşme denen şey, daha 
derinden, yıllar içerisinde biriktirilmiş yüklerin evin 
eski zamanları anımsatan o doğal ortamında kendili-
ğinden ortalığa dökülmesiyle yaşanıyor. Sorumluluk 
duygusunun ağırlığı, özgüven eksikliği ve vicdan 
muhasebesi karşımıza sık çıkan ruh hâlleri.  
Her bir çocuğun emeğiyle inşa edilmiş olan ev, bu 
etkileyici çizgi romanın en önemli metaforu. Bir 
yandan anlatının geçtiği mekân olarak geçmişten 
bugüne atmosferi belirleyen ev, soyut anlamıyla 

Çizimlerin ifade gücü 

Öykünün özgünlüğü 

Kahramanların işlenişi 

Grafik tasarım 

Redaksiyonun titizliği

da ailenin birliği ve dağılmışlığına âdeta görsel bir 
tanıklık ediyor. Diğer bir metafor olan incir ağacı 
ise çocukların bilmediği ancak babanın yakın dostu 
komşu Manolo’nun anlattığı, Antonio’nun yoksulluk 
ve sıkıntılı dolu çocukluğuna dair anıyla bambaşka 
bir anlam kazanıyor. 
BIÇIMLE DESTEKLENEN ANLATI
Paco Roca, anlattığı hikâyeyi biçimsel tercihlerle de 
desteklemiş. Yatay formatta âdeta evin tuğlası şek-
linde tasarlanan kitapta her sayfada farklı karelerin 
kimi zaman yatay kimi zaman dikey kimi zamansa 
yukardan aşağı, soldan sağa şeklinde farklı yönler-
de ilerlediğini fark ediyoruz. Roca bazı sayfaları da 
birden fazla farklı okumaya imkân verecek şekilde 

tasarlamış.    
Renklerin kulla-
nımı da bu grafik 
romanın en çarpıcı 
özelliklerinden biri. 
Roca, hiçbir aşama-
da çizimlerin önüne 
geçmeyen sepya tonlu 
renk paletinden, farklı 
zaman dilimlerini 
vurgulamak ve hatta 
gerçek ile hayal far-
kını göstermek için 
yararlanmış. 
Yaşlıların bir zaman-
lar dopdolu hayatlar 
yaşamış, biricik hayat 
hikâyelerine sahip 
kıymetli kişilikler 
olduğunu anımsatan 
Paco Roca, ev denilen 
yerin bir mekândan 

çok daha fazlası olduğunu ve mekâna ruhunu veren 
insanları hafızamızda yaşatmamız gerektiğini vur-
gulayan sıcacık bir anlatı. O sıcaklık bize de çok şey 
hatırlatacak.
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Catherine Buquet, bizi kafiyeli sözler eşliğinde 
fırtınalı bir havada, şemsiyeli bir adamla tanış-
tırıyor. Şemsiye, adamı dışarıdaki yağmur ve 
rüzgârdan koruyor ama ya içinde kopan fırtına-
lardan? Bu huysuz yetişkin, havaya, sokaktaki 
kalabalığa, daha doğrusu karşısına çıkan her 
şeye öfkeli. Adamın karanlık ve aksi havasını, 

çizer Marion Arbona’nın ilk sayfalarda ağırlıklı 
olarak kullandığı gri tonlar keskinleştiriyor.
Adamın daha kötü ne olabilir dediği sırada rüz-
gâr, şemsiyesini bir pastanenin renkli camekânın 
önünde, salyaları akmakla meşgul küçük bir çocu-
ğun ayak ucuna taşıyor. İşte bu anda, sayfalara da 
aydınlık ve cafcaflı renkler süzülüveriyor. Çünkü 
çoğu yetişkinin aksine, çocukların dünyası dışa-
rıda yağan yağmura inat aydınlık ve şen. Çocuk, 
adama şemsiyesini geri uzatınca, adam bir an 
bocaladıktan sonra pastaneye girip bir turta alıyor 
ufaklığa. Yaşanılan bu basit ve sıradan gözüken 
an, gri ve iç karartıcı bu günü ışığa boğan dostane 
bir değiş tokuşu meydana getiriyor. 
Puis Yayınlarından çıkan ve olayların iyi tarafları-
nı görmemizi sağlayan bu şefkatli hikâye, nesiller 
arası dostluğu, paylaşmanın zevkini ve tabii bir de 
unlu mamulleri yüceltirken bize en kasvetli gün-
lerde bile parlak anların meydana gelebileceğini 
hatırlatıyor.
Siyahın, sarının ve kırmızının merkezde olduğu bu 
eserde, çizer Marion Arbona farklı bakış açılarının 
getirdiği hisleri aydınlık ve karanlık üzerinden 
ifade ediyor. Çizgileri aralıklı ve sıkı, kalın ve ince 
kullanarak yarattığı dinamik dokularla da okuyu-
cuya görsel bir şölen sunuyor.

Öykünün özgünlüğü 

Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Şemsiyenin Altında
Catherine Buquet

Resimleyen: Marion Arbona
Türkçeleştiren: Göyçen Gülce Karagöz

Puis Yayınları, 36 sayfa

“Nesiller arası dostluğa, paylaşmanın zevkine ve tabii bir de pastane camekânlarındaki 
tatlı mı tatlı unlu mamullere!”
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Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

Bir şemsiyenin getirdikleri
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Çok küçük yaşlardan bu yana çizgiye ilgi duyan ödüllü karikatü-
rist Hicabi Demirci, o günlerden bu yana çizgiyle yol almaya de-
vam ediyor ve varoluşunu çizerek anlamlı kılıyor. Gençlik yılları 
Ten Ten, Teksas, Zagor gibi çizgi romanların elden ele dolaştığı dö-
neme denk gelen Demirci, 1950 kuşağının çizerlerinin açtığı yolun 
ne kadar değerli olduğunu bildiğini söylüyor. Karikatürde görsel 
okuma yapma, karikatürün mesajını çözümleme, katmanlar ara-
sında bağ kurma ve analiz etmenin, çocukların kişisel gelişimi için 
olağanüstü imkânlar sunduğuna dikkat çekiyor. 

Karikatürdeki mizah dilinin, gelişim içindeki 
çocuklarımızın hoşgörü kültürünün gelişmesine 
ve tolerans sınırlarının genişlemesine imkân 
verdiğini belirten Demirci, “Her şeyden 
önemlisi çocukların vicdanlı bireyler olması 
için vazgeçilmez bir sanattır karikatür” diyor.

tavşan     deliği

 Geçmişe dönüp çizerliğinizin/karikatüristliğinizin 
ilk günlerindeki hâlinizle konuşsanız, vereceğiniz 
öğüt ne olurdu?
Kararlı ol.

 Çizerlik/karikatüristlik, geçiminizi sağlayan bir iş 
mi? Başka bir mesleğiniz var mı?
Uzun yıllardır basında illüstratör/grafiker olarak 
çalışıyorum. Geçimimi bu yolla sağlıyorum. 

 Günde kaç saat çalışıyorsunuz?
Gazeteye ayırdığım mesaimin dışında kalan 
vaktimin büyük bir kısmını çizgiye ayırıyorum.

 İşlerinize dair eleştiri yazıları sizi öfkelendirir mi?
Karikatürün bir eleştiri sanatı olduğunu 
biliyoruz. Çizer, başkalarını eleştirirken kendisine 
yapılan eleştirileri de hoşgörüyle karşılamalı ve 
hazmetmelidir.

 Okuduğunuz son resimli kitap?
Shaun Tan’in Ağustos Böceği.

 Keşke ben resimleseydim dediğiniz kitap? 
Keşke ben çizseydim dediğim karikatürler oldu.

 Yerinde olmak istediğiniz roman/çizgi roman 
kahramanı? 
Ten Ten.

 Nefret ettiğiniz roman/çizgi roman kahramanı? 
-

 Sizce en iyi edebiyat uyarlaması film ya da dizi?

The Shawshank Redemption (Yönetmen: Frank 
Darabont)

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

 En çekilmez özelliğiniz? 
İşimdeki detaycılığı gündelik hayata taşımak 
bazen sorun oluyor.

 En sevdiğiniz uğraşınız, hobiniz? 
Yaptığım iş aynı zamanda hobim.

 Çalmak istediğiniz müzik aleti? 
Kontrbas.

 Bir mucit olsanız, ne icat etmek isterdiniz? 
Zaman makinesi.

 Tarihte hangi dönemde/zaman diliminde 
yaşamak isterdiniz? 
Rönesans.

 Issız adaya düşseniz yanınızda götüreceğiniz  
üç şey?

Üç adet lamba cini.
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“Karikatür sanatı,  
dünyadaki sorunlara mercek tutar”

Hicabi Demirci

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

Küçükken resme meraklı bir çocuk olduğunuzu ve 
ziyaret ettiğiniz bir karikatür sergisinin size ka-
rikatürist olma yolunu açtığını biliyorum. Kendi 
potansiyelinizi keşfettiğiniz ilk zamanlardan ve 
kendinizi gerçekleştirme ve geliştirme sürecinden 
bahseder misiniz?

Bütün çizerlerin ortak yanının çok küçük yaşlarda 
çizgiye duydukları ilgi olduğunu düşünüyorum. 
Ankara Ulus’ta açılan karikatür sergisini 15 gün 
boyunca her gün ziyaret ettiğimi hatırlıyorum. 
Lise son sınıf öğrencisiydim. Karikatürlerin yazı-
dan arındırılmış olması beni içine çeken bir durum 
oluşturdu sanırım. Gırgır gibi bir mizah dergisinin 
zirvede olduğu bir dönemde yazısız karikatür-
le ilgilenmem bana hâlâ şaşırtıcı gelir. Şurası bir 
gerçek ki, İnternetin olmadığı ve ustalara ulaşma 
konusundaki mesafelerin bu kadar kolay olmadığı 
bir dönemde kendi yol haritanızı oluşturmak, bi-
linç geliştirmek aşırı istekle, tutkunuzun derecesiy-
le ilgili.

Çocukken okuduğunuz çizgili/resimli kitapların, 
çizgi romanların bir etkisi, katkısı oldu mu kari-
katür yolcuğunuzda? Geçmişten bugüne etkilen-
diğiniz, örnek aldığınız, takip ettiğiniz çizerler, 
etkilendiğiniz sanatçılar, beslendiğiniz kaynaklar 
neler?

aynanın    içinden
Eylül 2021 | 7 



Hiç kuşkusuz bilinçaltı, geçmişte karşılaştığınız her 
çizginin büyüsünü kayıt altına almıştır, alır. Ten 
Ten, Teksas, Zagor gibi çizgi romanların elden ele 
dolaştığı yıllardı benim gençlik yıllarım. 1950 ku-
şağının çizerlerinin açtığı yolun ne kadar değerli 
olduğunu görüyor ve biliyorum. Turhan Selçuk 
gibi bir büyük ustanın bu topraklarda yaşamasının 
Türk karikatürü, dünya karikatürü ve benim için 
büyük bir şans olduğunu söylemeliyim. İran kari-
katürünü çok yakından takip ediyorum.

Sözcükleri kullanmadan, tipografiye yer verme-
den, sadece çizgilerle söz söylüyorsunuz. Sözcük-
süz söz söylemek bir karikatüristin çizim gücüne 
nasıl bir etki eder?

Şunu baştan belirteyim: Karikatürde yazı kullanıl-
ması onun değerini düşürmez. Çok iyi yazılı karika-
türler olduğu gibi yazıdan arındırılmış son derece 
başarısız işler de görmek mümkün. Kompozisyon, 
desen gücü ve mizah kalitesi etkili bir karikatürün 
oluşmasında önemlidir. Mizah kültürü ve onun dili 
ülkeden ülkeye farklılıklar gösterir. Başka bir kül-
türe ait mizahi bir ifadeyi kendi dilinize tercüme 
ettiğinizde, aynı duygu etkisini alamayabilirsiniz. 
Yazıdan arındırılmış karikatürler bu handikabı or-
tadan kaldırdığı gibi, sizin evrensel bir yolda ilerle-
menize katkı sağlar. 

Her karikatüristin kendine özgü bir “çizgi dili” 
var sanırım. İmzayı görmeden Hicabi Demirci 
karikatürlerini hemen tanırım örneğin. Karikatü-
ristin o kendine özgü dili üslubu nasıl oluşur? Bu, 
karikatürist açısından iyi bir şey mi? 

Çizerin kendi dilini, kurgusunu oluşturması önem-
lidir. Çizerin üslubunu yaşadıkları, gözlemledikleri 
ve hayata ne katmak istediği belirler. Çok çalışmak, 
üsluptaki flu alanlardan netliğe doğru ilerlememizi 
sağlar. Başarılı bir üslup bize her zaman eserdeki 
duygunun, empatinin karşı tarafa geçmesinde yar-
dımcı olur.

2020’de World Press Awards yarışmasında ka-
rikatür dalında “Yaşam Kaynağı Su” temasıyla 
ikincilik ödülü, aynı yıl Aralık ayında konusu CO-
VID-19 olan uluslararası Cartoon Rendom yarış-

masında birincilik ödülü aldınız. Pandemi, kurak-
lık, orman yangınları, sellerle boğuştuğumuz şu 
günlerde, yeşil alanların, su kaynaklarının gitgide 
tükendiğini ve iklim krizinin tüm dünyayı etkile-
diğini net bir şekilde görüyoruz. Bu konudaki dü-
şüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 

Kazan kazan zihniyeti bütün insanlığın geleceğini 
tehdit ediyor ne yazık ki. Doğa, insanlığın kendine 
yaptığı vahşeti iade ediyor hepimize. Küresel ısın-
ma, salgınlar, doğal afetler günümüzün ve önü-
müzdeki yüzyılın en büyük sorunları arasında ilk 
başta yer alacaktır. Buna sebep olan kapitalist üre-
ticiler ve politikacılar da kafalarını kumdan çıkar-
dıklarında elde ettikleri kazançları harcayacak bir 
dünya bulamayacaklar. 

Çizgili Dünya, Çizginin Çizgisi/Karikatürün Serü-
veni ve Hico/Karikatürler çocukların çizgi/karika-
tür yoluyla bir fikri ortaya koyabilmeleri, kendile-
rini ifade edebilmeleri için bir kapı aralayabilecek 
kitaplar. Yeni nesil çocukların karikatürle, çizgiy-
le arası nasıl sizce? 

Karikatürün “çocuklar için felsefe” olması açısın-
dan çok önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. 
Her çocuğun karikatür çizmesi gibi bir düşünce 
çok doğru olmayabilir, ki öyledir. Ama her çocuğun 
karikatürde görsel okuma yapması, karikatürün 
mesajını çözümlemesi, katmanlar arasında bağ 
kurma ve analiz etmesi, kişisel gelişimi için olağa-
nüstü imkânlar sunar. Karikatürdeki mizah dili ge-
lişim içindeki çocuklarımızın hoşgörü kültürünün 
gelişmesine ve tolerans sınırlarının genişlemesine 
imkân verir. Her şeyden önemlisi çocukların vic-
danlı bireyler olması için vazgeçilmez bir sanattır 
karikatür.

Arada çocuk kitabı da resimliyorsunuz. Bir kari-
katürist, çocukların kitapla olan bağının da güç-
lenmesi için çocuklar için karikatür çizerken, ki-
tap resimlerken nelere dikkat etmeli sizce?

Çocuklarımızın vicdanlı bireyler olmasını katkı 
sağlayan, tükenmişliği, çaresizliği değil umut kav-
ramını besleyen unsurlara yer verilmesi gerektiği-
ni düşünüyorum.
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Çizgi film çalışmalarınız da var. Karikatür ve çiz-
gi film ya da çocuk kitabı resimleme çalışmaları 
arasında nasıl bir ilişki var? Birbirini beslediği ve 
ayrıştığı noktalar neler?

Bütün sanat disiplinleri birbirini besler. Asıl olan 
elinizde güçlü bir hikâyeniz olmasıdır. Aynı hikâye 
üzerinden çizgi film, karikatür ve kitap resimleme 
yapabilirsiniz. Kullandığınız araçlar bir parça deği-
şir. Uzun metrajlı çizgi filmler, tıpkı sinema gibi bir-
çok insanın destek vermesi gereken bir sanat dalı. 
Beş duyuya hitap ediyor olması önemli bir avantaj. 
Bu avantajı son dönemlerde teknolojinin elverdiği 
sınırlar dâhilinde bazı karikatürlerimde kullanma-
ya çalışıyorum. İçeriğine dokunmadan küçük ani-
masyonlar ve ses efektleri ekliyorum.

Çocuk kitapları için karikatür çizmenin dergiler, 
sergiler, ticari işler ya da yetişkinler için yapılan 
farklı işlerden ayrıştığı noktalar neler? 

Çocuk kitapları için çizimlerin (renk, büyüklük vs.) 
yaş gruplarına göre değişkenlik gösterdiğini biliyo-
rum. Çocuk kitapları için çizer, editörün taleplerini 
haklı olarak dikkate almak zorundadır. İllüstrasyon 
gibi ticari işlerde de müşterinin talepleri ve müda-
halesi söz konusudur. Karikatürü her ikisinden ayı-
ran en önemli nokta ise çizerin kendisini istediği 
gibi ifade edebilmesidir.

Çalışma ortamınız ve disiplininiz hakkında konu-
şabilir miyiz? Nasıl bir düzene ihtiyaç duyuyorsu-
nuz karikatür çizmek için? 

Dağınık bir çizerim. Dağınıklığın en önemli sebe-
bi çizeceğim konuya olan konsantrasyonum. Ka-
rikatürleri kâğıt ve kalem gibi klasik yöntemlerle 
çiziyorum. Ama renklendirmeyi dijital ortamda 
gerçekleştiriyorum. Eskiz defteri kullanmıyorum. 
Çizimlerimi yaparken müzik dinlemeyi seviyorum. 
Üretimlerimi günün geç saatlerinde gerçekleştiri-
yorum.

Tıpkı iyi bir yazar gibi iyi bir karikatüristin de an-
tenleri sürekli açık gezen iyi bir gözlemci olması 
gerektiğini, insan ve dünyaya dair bir derdi olma-
sı gerektiğini söyleyebilir miyiz? 

Özellikle editöryal karikatür çizerleri tıpkı bir ga-
zeteci gibi çalışmak zorundalar. Olayların gidişa-
tını sezinlemek ve öngörülü olmak editöryal bir 
çizerin en önemli özellikleridir. Karikatür sanatı, 
dünyadaki sorunlara mercek tutar. Karikatürcü ise 
bu sorunların vicdanları yaralamasını istemez. Ka-
rikatürde, insana ait çelişkiler hayal gücüne katkı 
sağlar.

Şimdilerde neler yapıyorsunuz? Üzerinde çalıştı-
ğınız yeni projeler var mı? 

Gündelik gazete işleriyle birlikte karikatür üretme-
ye devam ediyorum. Yeni karikatür kitabı projemin 
üzerinde çalışıyorum.
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“Hayvanlar, çocukluğun krallığına yakın bir diyar-
da yaşar. Çocuklar ve hayvanlar birbirlerini anlar 
ve isteyerek birbirlerine karışırlar. Kuşaktan kuşa-
ğa insanlar, en derindeki düşüncelerini gizlemek 
için fikirlerini, tavırlarını, konuşmalarını, kıyafet-
lerini değiştirebilirler. Oysa kediler veya köpekler, 
inekler veya atlar, tavuklar, eşekler değişmez. 
Yüzyıllar boyu bu yaratıkların hepsi ‘aynı’ kıyafeti 
giyer, aynı tatlı tavırlara sahiptir veya değillerdir 
ve çocukların anladığı o aynı dili konuşup aynı 
fikirlere bağlı kalırlar.”1 

Balinanın Hikâ-
yesi de hay-
vanların çocuk 
edebiyatındaki 
bu kolaylaştırıcı 
ve etkileyici 
gücünden ya-
rarlanıp, ok-
yanuslardaki 
plastik atık kir-
liliğine dikka-
timizi çekiyor. 
Bir balinanın 
rehberliğinde 
okyanusta gez-
meye çıkan ço-
cuk, o sulardaki 
güzelliğin yanı 
sıra olmayan 
hazineleri, çöp-

leri, balinanın yutmak zorunda kaldıklarını da görü-
yor ve onun hikâyesini dünyaya anlatıp bu kirliliğin 
önüne geçmek için çabalamaya söz veriyor. Metnin 
sade, içten, zaman zaman bir ağıta yaklaşan güçlü 
dili, onu çevre sorunlarına dikkat çeken çoğu kitap-
tan ayrı bir yere koyuyor. Üstelik çocuk kitaplarında 
sıkça karşılaşılan hayvan bir karakterle nadiren 
karşılaşılan başka bir karakteri bir araya getirerek2 
genel bir soruna dikkat çekmesi; söz hakkını beyaz 
bir çocuğa değil de siyah bir çocuğa vermesi benim 
için bu kitabı daha da ayrıcalıklı kılıyor. İllüstras-
yonlar ise renkleri itibarıyla, okyanusun canlılığını 
ve zenginliğini çok iyi yansıtıyor -ve hatta atıkların 
korkunçluğunu da. 
Metne getireceğim tek eleştiri son cümlesine ilişkin. 
Zira bütünün inceliğinden kopuk diyebileceğim, 
mesajını doğrudan veren, eklektik duran ve olmasa 
daha iyi olurdu dedirten cümledeki bu dil, çocuk 
okurun sağduyusuna yeterince güvenilmiyormuş 
hissi yarattı bende.

1 Catherine Cate Coblentz, “Walking into Yesterday”,  The Horn 
Book, Temmuz- Ağustos, 1944, s.297. (Aktaran: Merrilie Mather, 
“Animal Stories for Children and The Use of Animal Characters in 
Children’s Literature”,  Boston University, 1950.)

2 https://www.theguardian.com/books/2020/nov/11/childrens-
books-eight-times-as-likely-to-feature-animal-main-characters-
than-bame-people
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Balinanın Hikâyesi
Karen Swann

Resimleyen: Padmacandra
Türkçeleştiren: Burak Kaya

Editör: Biray Üstüner
Çeviri Editörü: Ceren Ceylan

Bilgi Yayınları, 30 sayfa

Metnin sade, içten, zaman zaman bir ağıta Metnin sade, içten, zaman zaman bir ağıta 
yaklaşan güçlü dili, onu çevre sorunlarına dikkat yaklaşan güçlü dili, onu çevre sorunlarına dikkat 
çeken çoğu kitaptan ayrı bir yere koyuyor.çeken çoğu kitaptan ayrı bir yere koyuyor.
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100 Yıldızla Evrenin Hikâyesi
Florian Freistetter
Türkçeleştiren: Çağla Vera Kılıçarslan
Editör: Suzan Geridönmez
Bilim Editörü: Murat Havzalı
Ginko Kitap, 324 sayfa

Freistetter’e göre herkes bir gökyüzü gözlemcisi olabilir; kapsamlı bir akademik eğitim 
almış olması şart değil. Yeter ki izlediklerinden gerekli dikkat ve özeni esirgemesin.

Tahminlere göre, bugünkü evrenin hikâyesi 13,8 
milyar yıl önce büyük patlama ile başlamış. Güneş 
Sistemi’nin yaşı bunun yarısından az. Biz insanlık 
olarak senaryoda bebek sayılırız. Kapladığımız yer, 
okyanusta bir damla bile değil. Buna rağmen evreni 
yutacak kadar geniş bir meraka sahibiz. Binlerce yıl-
dır gözlerimizi gökyüzüne dikip orada neler olduğunu 
anlamaya çalışıyoruz. Dere tepe düz gittik diyemeyiz 
ama bir arpa boyundan epeyce uzun yol aldığımızı da 
kimse inkâr edemez. 
Bugün gereğinden fazla aydınlatma ile yıldızların 
gecelerimize konuk olmasını engellesek de teknoloji-
nin sunduğu olanaklar sayesinde uzaya daha keskin 
gözlerle bakabiliyoruz. Heyecan verici, yeni keşifler 
aydınlatıyor sınırsıza uzanan yolculukta yolumuzu.
100 Yıldızla Evrenin Hikâyesi, binlerce yıllık merakı-
mızdan beslenen bir kitap. Yazar Florian Freistetter 
seçtiği yıldız, gezegen ve galaksilerin başlarından ge-
çenleri evreni açıklamak için kullanmış. Ginko Çocuk 
tarafından yayımlanan eseri Almanca’dan dilimize 
Çağla Vera Kılıçarslan çevirmiş. 
Kitap, iki üç sayfalık kısa yazılardan oluşuyor.  
Freistetter, her yazıda, uzay sakinleri üzerinden ko-
nuyu astronomiye ve komşusu olan bilimlere taşımış. 

Varoluşumuzun  
gizem dolu hikâyesi

Yazan: Toprak Işık
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Bütün hikâyenin yüz yıldızla anlatılamayacığını 
de en başta söylemiş, ki bunu tahmin etmesi güç 
değil: Mekân bütün bir evren. Zaman ise büyük 
patlamayla başlıyor ve bitişi belirsiz bir geleceğe 
uzanıyor. Yine de büyük hikâyenin bir yerinden 
tutup bütünün anlamlı parçalarına ulaşmak müm-
kün. Nitekim kitabı baştan sona dikkatli biçimde 
okuyan okurun zihninde, bütünü hayal etmeyi 
kolaylaştıran buğulu bir resim oluşacaktır. 
Freistetter, evrene ilişkin bilgimizi gökyüzü göz-
lemlerimize borçlu olduğumuzu kitap boyunca 
tekrar tekrar göstermiş. ULAS J1342+0928’i göz-
lemlemiş olmasaydık, bugün kara deliklerin sırrı-
na daha uzak olurduk. Hemen hemen her büyük 
galaksinin merkezinde bir kara delik bulunduğu 
bilgisine de sahip olmayabilirdik. 
Freistetter’e göre herkes bir gökyüzü gözlemcisi 
olabilir; kapsamlı bir akademik eğitim almış olma-
sı şart değil. Yeter ki izlediklerinden gerekli dikkat 
ve özeni esirgemesin. Çok basit ayrıntılar sizi 
bir kâşif yapabilir. İşte bir örnek: Kanatlıat takım 
yıldızının bir üyesi olan HD 209458’in ışığının üç 
buçuk günde bir azaldığını onu düzenli gözlemle-
yen herkes fark edebilirdi. O azalma, yıldızla teles-
kobumuz arasından geçen bir gezegenin varlığını 
açık ediyor: Adı Osiris. 
Yazar, eserinde kütlenin uzayda neden olduğu 
bükülme, bu bükülmelerin ışığa etkisi gibi pek 
çok bilimsel teori ve gerçeğe yer vermiş. Karanlık 
madde ile karanlık enerji de bunlar arasında… Bir 
yıldızın doğumu öncesinden ölümünden sonrasına 
kadar evrende olup biteni de çok güzel anlatmış. 
Yıldızların gövdeleri içindeki heyecan verici ma-
ceraları merak eden herkesi tatmin edecek bilgiler 
paylaşmış.
Uzayın sınırsızlığını düşünürken kimin aklına 
diğer gezegenlerde yaşam olup olup olmadığı  
sorusu gelmez ki? Freistetter bu konuda da bilim-
sel tutumunu koruyarak bilgilendiriyor okurunu. 
Yaşama elverişli gezegenler hakkında somut 
paylaşımlarda bulunuyor ama spekülasyon olarak 
algılanabilecek akıl yürütmelerden hep uzak duru-
yor. Sırlarını özellikle fizik ve matematik sayesinde 
çözdüğümüz evren pek çok mitin de ilham kayna-
ğı. Freistetter kitabında o mitlere eser miktarda yer 
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vermiş ve kalemini hep bilimsel olandan yana kul-
lanmış. Evrene ilişkin gerçek bilgiye ancak bilimle 
ulaşılabileceğini sık sık vurgulamış.
Yazarın astronomiyi çok sevdiği üslubundan 
anlaşılıyor. Seçtiği bilimsel gerçeklerin ilginçliği 
ile birlikte onun akıcı anlatımı da okura muhakkak 
geçecektir. Öte yandan kitapta Batı merkezli bakış 
hissediliyor ve diğer kültürlerin astronomiye ver-
dikleri emek yeterince yer bulamamış görünüyor. 
Kendisi de bir sürü yıldızın adının Arapça oldu-
ğunu belirtiyor. Buna rağmen Arap astronomların 
bu bilime katkılarını kitapta göremiyoruz. Aynısı 
Çinli ve Hintli astronomlar için de geçerli. 
Kitabın dili de önemli kusurlar içeriyor: 
“Venüs ne zaman uzun bir aradan sonra tekrar 
akşam ya da sabah göğünde “ışık getiren” rolüne 
soyunduğunda, gözlemevlerinde, UFO gördüğünü 
rapor eden heyecanlı kişilerin telefon çağrıları 
artar.”
Bazı paragraflarda arka arkaya gelen cümlelerdeki 
zaman uyumsuzlukları da kulak tırmalıyor:
“Bu sürenin sonunda ‘yeni yıldız’ gökyüzünden 
tekrar kaybolur. Oysa söz konusu olayda kalıcı izler 
bıraktı ve evrene bakışımızı temelli değiştirdi.”
100 Yıldızla Evren’in Hikâyesi, çocuk kitapları ara-
sında yayımlanmış olmasına rağmen yetişkinlerin 
de hiç sıkılmadan ve bilgilenerek okuyabilecekleri 
eserlerden. Astronomiye ilişkin kavrayışımız, sağ-
lam bilimsel temellere oturmuş bir dünya görüşü-
ne sahip olabilmekle yakından ilgili. Bu yüzden bir 
toplumun doğru astronomik bilgiye ulaşabilmesi 
çok önemli. Freistetter, bu anlamda değerli olan 
eserini bitirirken bir kez daha hatırlatmış hikâye-
nin büyüklüğünü. Meraklısına ilgilisini çekebile-
cek başka kitaplar da önermiş. 100 Yıldızla Evren’in 
Hikâyesi, hak ettiği kadar okurla buluşarak, eksik 
kalan editörlük çalışması giderilmiş sonraki baskı-
ları ile yoluna devam edebilirse çok iyi olur.
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Nefes Almadan
Gerard van Gemert
Resimleyen: Mark Janssen
Türkçeleştiren: Lale Şimşek Çalışkan
Editör: Tuğçe Özdeniz
Can Çocuk Yayınları, 160 sayfa

Yazar, yetişkin dünyasına mesaj yolluyor ve âdeta şöyle diyor: Genç kuşağı izleyin, 
onların merak ve cesaretinden öğrenecek çok şeyiniz var!

Bir şekliyle farklı olan herkes ve her şey, anlaşılmak için özel bir 
çaba talep eder. Belki de çoğu insanın kendisine yabancı olan 
karşısında hazır kalıpların, önyargıların rahatlığına sığınması 
bundan ileri geliyor; yaftalayınca tanımak için çaba harcamak 
zorunda kalmıyorsun. Oysa bu ruh tembelliğinin ve sonu ırkçı-
lığa varan kasıtlı cehaletin bedeli çok ağır. Spor konulu çocuk 
kitaplarıyla tanınan Gerard van Gemert’in on yaş ve üzeri genç 
okurlar için yazdığı Nefes Almadan (Ademloos)  romanı, Suri-
ye’den Hollanda’ya göç eden Adil ile Joey’nin arkadaşlığı ekse-
ninde ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı açık yürekle müca-
dele edebilmenin olanağını gösteriyor hepimize. Hem de bütün 
zorlukları ve sahiciliğiyle.
Lale Şimşek Çalışkan çevirisiyle Can Çocuk tarafından yayımla-
nan kitap, Mark Janssen’in sayfanın tümüne yayılan ve atmosfer 
yaratan renkli resimleriyle zenginleşmiş. Nefes Almadan, savaş 
ve göç ortasında yaşından önce büyümek zorunda kalan Adil’in 
hikâyesi. Afganistan’daki son gelişmeler ve Suriyeli göçmenler 
hâlihazırda siyasal ve toplumsal gündemin en önde gelen mad-
deleriyken, Nefes Almadan doğrudan özneye söz hakkı veren 
yaklaşımıyla daha da değer kazanıyor.
HAYATTA KALMA MÜCADELESI
Yalın diliyle dikkat çeken kitabın üçüncü tekil şahıstan iki anla-
tıcısı var: Joey ve Adil. Hollanda’da Zevenhoeven Ortaokulu’nun 
beşinci sınıfında okuyan ve şehrin iki kulübünden biri olan 
Xalandria’nın D1 kümesinde oynayan sekiz oğlanla tanışıyoruz. 
Aralarından bir oyuncu eksilince Joey, ne zamandır futbol oy-
nadıkları sahanın yakınındaki Sığınmacı Merkezi’nden oyunu 
izlemeye gelen Adil’i, arkadaşlarının önyargılarına karşın büyük 
çabalarla maça dâhil etmeyi başarır. Ancak Adil’in kısa sürede 
müthiş yetenekli olduğu ortaya çıksa da takıma ve gündelik ha-

Tanışmak yetmez, 
tanımak lazım

Yazan: Karin Karakaşlı
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yata dâhil olması bundan çok daha zor olacaktır.
“Her zaman kendi gördüğüme, kendi duyduğuma 
inanıyorum. Bu çok daha iyi,” diyen Joey, Adil’in 
bombalanan evini, ölen annesini, sokaklarda sabah-
layışını, ölüm eşliğindeki tır ve tekne yolculuklarını, 
kamptaki hayatını öğrendikçe takdir, isyan ve öfkey-
le dolar. Adil, insanlık dışı şartlarda bindirildikleri 
tekne alabora olunca kurtaramadığı kız kardeşi Yasi-
rah’ın acısını, kendisini o ölümden sorumlu tutan bir 
vicdan azabıyla yaşamaktadır. İşte bu nokta Joey’nin 
anlamakta en çok zorluk çektiği yerdir: “Joey ellerini 
başına götürdü. Nasıl da olur da biri, hem de henüz 
çocuk yaşta biri böyle bir duruma düşüp üstüne üst-
lük bir de kendini suçlu hissetmek zorunda kalır. Asıl 
Adil’in korunup kurtarılması gerekirdi. Onun küçük 
kız kardeşine duyduğu sorumluluğu bir başkasının 
onunla ilgili duyması gerekirdi ve şimdi, orada otur-
muş kendini Yasirah’ın ölümünden sorumlu tutuyor-
du. Joey kendine ben bunu yapabilir miydim, diye 
sordu. Adil’in yaptığını yapabilir miydi? Birini kurtar-
mak için kendisi dahil her şeyi bir kenara bırakabilir 
miydi? Hem mecazi hem gerçek anlamda su boyunu 
aşmışsa. Hiç sanmıyordu.”
Elbette herkes Joey’in empati yeteneğine sahip 
değil. Ancak gençler Adil’le doğrudan zaman geçir-
dikçe içlerinde en önyargılı olan Leander ve Rens 
bile Adil konusunda peşin hükümlü davrandıkları 
gerçeğiyle yüzleşiyor. Öte yandan iş yetişkinlere 
geldiğinde Joey ve ablası Susan, bizzat futbol yöne-
tim kurulunda olan babalarına karşı büyük mücadele 
vermek zorunda kalıyor. 
KARŞIYA GEÇMEK
Gerard van Gemert, savaş, göç ve ırkçılık konusunda 
en katı gerçekleri olanca çıplaklığı içerisinde vermiş. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı-baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Adil’in babası “Bir kez karşıya geçtik mi her şey nor-
male dönecek,” dese de savaştan öncekine benzer bir 
hayat kurmanın imkânsızlığı açgözlü kaçakçıların 
ve ilgisiz görevlilerin yaşattığı zulümle açığa çıkıyor. 
Hayatta kalma güdüsüyle yası ve haksızlığı sırtla-
mayı çok küçük yaşta öğrenen Adil’in, ancak birden 
fazla alanda kahramana dönüşünce genel kabul gör-
mesi ise göçmen ya da yabancı olanın hep “mükem-
mel” olma baskısıyla karşı karşıya olduğunu bir yan 
konu olarak hissettiriyor. 
1964 yılında Hollanda’nın Weesp kasabasında doğan 
Gerard van Gemert futbol oynayarak büyüdüğü için 
The Soccer Gods ve Kief the Goal-Getter adlı sevilen 
kitapları başta olmak üzere yine merkezinde spor 
olan birçok çocuk kitabı yazdı. Bu bağlamda hokey 
oynayan kızlarının ısrarıyla hokey konulu The Hoc-
key Twins’i de kaleme aldı. 
Futbol sevgisi eşliğinde buluşmanın mümkün ol-
duğunu kanıtlayan Nefes Almadan ile Gerard van 
Gemert, tüm zorluklara karşın birbirini doğrudan 
tanımanın mümkün ve her şeye değer olduğunu 
gösteriyor. Zira hiçbir haber ya da yayın doğrudan 
temasın yerini tutamaz. İnsanın birbirine ilk elden 
teslim ettiği hikâyesinin etkisi çok başkadır. Genç 
okurlara bu gerçeği gösteren van Gemert, en çok 
da yetişkin dünyasına mesaj yolluyor ve âdeta şöyle 
diyor: Genç kuşağı izleyin, onların merak ve cesare-
tinden öğrenecek çok şeyiniz var. 
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Dilin Büyük Macerası
Ingrid Seithumer
Resimleyen: Lili Scratchy
Türkçeleştiren: Yağmur Ceylan Uslu
Türkçeye Uyarlayan: Mehmet Said Aydın
Tekir Kitap, 60 sayfa

Dillerin çeşitlenmesi, yayılması, zayıflaması 
ve ölmesi gibi konuları es geçmiyor 
Seithumer. Aslında son derece modern 
bir kavram olan “ana dil” sorununun son 
ütüsünü titizce yapıveriyor...

Felsefeyle, matematikle, fen bilimleriyle ilgili pırıl 
pırıl, haylaz, oyunbaz kitaplar el ele tutuşmuş dans 
ederken; dilbilimle, “dilin büyük macerasıyla” ilgili 
kitaplar küsüp pusup kalacak değillerdi ya ötelerde. 
Onlar da koşturup katıldılar halkaya ve oyunun sesi 
olup dile getirdiler muğlak anlamı. 
Ingrid Seithumer lafazanlığını kuşandı, Lili Scratchy 
boya küplerini terkisine aldı ve başladılar yazıp çiz-
meye. Saussure gibi ciddi bir dilbilimciden alıntıyla 
açsalar da kitabı, dört bir yana dağılan mamutlarla, 
kakalarla, hırlamalar gürlemelerle, binbir dilde mer-
habayla neşeye bulamışlar sayfaları. 
Çetenin başı, suçlunun hası “beyin” olduğundan, ön-
celikle onun ifadesi alınıyor. Sesin anlam ve kavramla 
buluşup mantık dizgesinde iletişim öbeklerine dö-
nüşmesi, en büyük sihir değilse nedir? Bilim efendim 
bilim, sakince dağılabilirsiniz! Hiç de dağılmıyoruz, 
aksine öylesine büyülenmişçesine toparlanıyor ve 
beyine, içine düşecekmişçesine eğiliyoruz. “Zürafa, 
toprağı sökerken kullandığımız alet; bulut, dişlerimizi 
ellerimize dikerken zıpladığımız yerdir” yargılarına 
tam nerede itiraz ediyor, tutarsızlık ve mantıksızlığa 
nasıl parmak basıyoruz? Broca ve Wernicke namlı 
yiğitler olmasa hâlimiz duman! 

Dil: Dirimin Göbek Adı

Yazan: Adnan Saracoğlu
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Kısa ve çarpıcı paragraflarla birçok konuya deği-
nip hızlı spotlar yakması kitabın en büyük başarısı. 
Bunu yaparken görsel dili selsebil misali akıtıyor, 
mizahtan hiç usanmıyor. Bağlamın bam teline ba-
san karikatürlerle metni derinlikli çözümlememizi 
sağlıyor. Bir iki yerde stereotipleştirme tehlikesin-
den kaçamayıp anlamı kabalaştırıyor. Mandarince 
konuşan Çinlinin üstündeki Judo kıyafetleriyle, 
Çin-Japon barışını güçlendirmeye çalışmıyorsa 
(iyi niyetimize gayret) özensizliğe de tosluyor kimi 
zaman. 
Kaslar, ses telleri, titreşimler, dişe yapışan dil, yu-
varlanan dudaklar olmasa başlamadan biterdi bu 
destansı öykü. Öte yandan bin yıllardır çağlayan 
dil, artık jestlerle de yolunu bulmayı, yatağını geniş-
letmeyi sürdürüyor. Homo sapiensin, kendi  varlığı 
üzerine düşünmesiyle hayvan dilinden ayrışan dil, 
geçmişi ve geleceği kurgulayacak güce kavuşup 
somutu kat be kat aşıyor. 
Dillerin çeşitlenmesi, yayılması, zayıflaması ve öl-
mesi gibi konuları es geçmiyor Seithumer. Aslında 
son derece modern bir kavram olan “ana dil” soru-
nunun son ütüsünü titizce yapıveriyor. Kipling’in 
“vahşi çocuk Mowgli” -sömürgeci- fantezisini şık bir 
şekilde silkelerken, hoş ve barışçıl bir fantezi olan 
Esperanto’nun babası Polonyalı Zamenhof’a “salu-
ton” demeyi de ihmal etmiyor.  
Kitap dilimize çevrilmekle kalmayıp, kendi kültür 
dünyamızdan akislerle zenginleştirilmiş. “Türkçe 
söyleyen Can Yücel” esprisine yakın bir uyarlama 
ile yabancı topakların giderilmesi hedeflenmiş. 
Tam bu noktada, çoğu yazımda girme fırsat bula-
madığım editöryal topraklara girmeliyim: Kitabın 
geneline hakim olan oyunbazlık, “Türkçe” ile ilgili 
paragraflarda terk edilip, “bilgi aktarma” derdine 
düşülüyor. Tarihler, düzenlemeler, anayasa mad-
deleri anılırken gülümser yüzünüzün düştüğünü, 
adrenalin pompasının durduğunu fark ediyorsunuz. 
Mükellef sofrada sohbet ile yaşadığınız doygunluk 
yerini hazımsızlığa bırakıyor. Kaynaktaki küçük 
kusurlar gittikçe irileşmeye başlıyor. 
Dil mi lehçe mi, köken dil mi çeşitli küçük diller-
den evrilen diller mi, gibi bitmesi güç tartışmalarla  
etekte biriken taşlar okurla üleşiliyor. Akraba dille-
rin sözcüklerinden bir demet sunulup, dil aileleriyle 
ilgili seri konferansa geçiliyor. Mükemmele yakın 

Dilin akıcılığı ve açıklığı

Konunun işlenişi

Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Türkçeye uyarlama

çalışılmış, tartışılmış Hint-Avrupa (Indo-Germen) 
ailesinin yanı sıra, deneme yanılma safhası bitmiş 
sayılmayan, “Türki diller ailesi” de boy gösteriyor. 
Göz bebeğim argo, klark çekip rol kesiyor, gençler 
ve kendini genç hissedenlerin jargonları alı al moru 
mor renk katıyor kitaba. Liverpool limanlarından, 
Tophane taraflarından biraz daha essin istiyorsu-
nuz. 
Yabancı sözlük istilası, TDK’nin dil bekçiliği, Türki-
lizce... dil konusunun ülkemizde ne kadar formal ve 
yüzeysel ele alındığını hatırlatıyor. Sürekli devinen 
sözlüklerin Googliser’lı, gameur’lı, bisounours’lu 
hücum zenginlikleri yanında hep savunmada kalıp 
oyuna güzellik katacağını ummak en hafifiyle dil 
çaylaklığı...
Oyunbazlıktan taviz vermeyen kitap, işi ne kadar 
ciddiye aldığını, sondaki kaynakça ve karşısındaki 
dilbilimcilerle bize gösteriyor. Dilimize bereket...
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Vassiliki Nevrokopli’nin romanı, en başta telefonlarımız olmak üzere, teknolojik aletlere 
ve elektriğe bağımlılığımızın boyutunu gözler önüne seriyor.

Teknolojinin gelişmesiyle, üs-
telik gün geçtikçe hızlanarak 
gelişmesiyle birlikte artık hayat-
larımızın çok daha kolaylaştığını 
söyleyebiliriz. Bazı isteklerimiz 
için mücadele vererek yorulma-
mıza gerek kalmayabiliyor, tek 
bir tuşla birçok şeyi yönetebili-
yoruz; tahmin ettiğimizden de 
hızlı hareket edebiliyoruz, tah-
min ettiğimizden de uzak nok-
talara ulaşabiliyoruz... Ancak bir 
taraftan da başka “zorluklar” baş 
gösteriyor; İnternetsiz nasıl vakit 

geçireceğimi-
zi bilemiyoruz 
örneğin, daha 
da önemlisi 
elektrikler ke-
sildiğinde ne 
yapacağımızı 
şaşırıyoruz 
çoğu zaman. 
Çünkü, artık 
her ne ka-
dar elektrik 
kesintileri 
daha seyrek 
yaşanıyor olsa 
da en temel 
ihtiyaçlarımı-
zı bile ancak 
elektrikle kar-

Gözler karanlığa alıştıkça

Yazan: Ceyhan Usanmaz
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şılayabilir durumdayız. Giderek yaygınlaşan şekilde 
elektrikli ocaklarda yemek pişiriyoruz, doğal gazlı 
kaloriferlerin ısınması için elektrikle çalışan termo-
sifonlar kullanıyoruz, neredeyse bütün işlerimizi 
hâllettiğimiz bilgisayarlarımızı ya da telefonlarımızı 
açık tutabilmek için elektriğe ihtiyacımız var (bu 
şarjlar ne kadar da az dayanıyor!) vb. Dolayısıyla, 
biraz uzayan bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya 
kaldığımızda  sorunlar birikmeye başlıyor... Vassiliki 
Nevrokopli’nin Türkçede yeni yayımlanan romanı 
Karanlığa Yakalanmak’ta da benzer bir sorun söz ko-
nusu. “Aksilikler o gün başladı,” cümlesiyle başlıyor 
Karanlığa Yakalanmak, “Yerel şebekedeki arızanın 
bir salgın gibi bütün ülkeye yayılacağını kim tahmin 
ederdi ki?”
Lisede okuyan Argiris de “yerel şebekedeki arızanın 
bir salgın gibi bütün ülkeye yayılacağını” tahmin 
etmediği için, sabah okula gitmek için hazırlanırken 
fark ettiği elektrik kesintisini pek önemsemiyor. 
Elektrikler öğlene kadar gelir, geçici bir arızadır, 
düşüncesini paylaştığı arkadaşlarıyla birlikte okulda 
buluşuyorlar. İlk başta, elektriksizliğin yol açtığı so-
runlara bir şekilde çare bulunuyor. Hademe elinde 
tarih öncesinden kalma bir zille koridorlarda dola-
narak ders arası zamanının geldiğini haber veriyor, 
telefonlarının şarjları dolu olduğu için oyun oynama-
ya devam edebiliyorlar... 
Okul o gün için sona erip evlere dağıldıklarında da 
ısınmak için şömine yakarak, yemek pişirmek için 
gaz ocağı ve aydınlanmak için mum kullanarak idare 
edebiliyorlar; nasılsa akşama gelir diye düşünüyorlar 
elektrikler. Ama işte, bir türlü gelmiyor o beklenen 
elektrikler; günlük yaşam da giderek daha fazla etki-
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lenmeye, örneğin otobüsler aksamaya, süpermarket-
lerde sıkıntılar yaşanmaya başlıyor. Günler ilerledik-
çe, Argiris ve arkadaşları için daha büyük sorunsa, 
artık cep telefonlarını da kullanamıyor olmaları: 
“Her zaman, bir yerlere yerleştiğimiz an cep telefon-
larımızı çıkarıp oyuna başlar, arkadaş gönderilerini 
likelar, güzel yorumlar yazar, geyik yapardık. Oysa 
şimdi kararsızca birbirimize bakıyor, ne yapacağımız 
bilemiyorduk.” Ancak tam da “kararsızca birbirle-
rine bakma” döneminde, Argiris, çevresine “başka 
bir gözle bakma”yı da keşfediyor: “Merdivenlerden 
inerken, benim onun için ne yaptığımı ve onun benim 
için yaptığı onca şeyi düşündüm. İyi olup olmadığını, 
işlerinin, hayatının nasıl gittiğini sormayalı, nasılsın 
demeyeli ne kadar zaman olmuştu acaba? Farkına 
vardım ki, genel olarak bir şeyin üzerinde düşüneli ya 
da birini, özellikle de anne babamı umursayalı çok 
zaman geçmişti.”
Vassiliki Nevrokopli’nin romanı, en başta telefon-
larımız olmak üzere, teknolojik aletlere ve elektriğe 
bağımlılığımızın boyutunu gözler önüne seriyor. 
Telefonu elinde yapışık yaşayan Argiris’in hikâyesi 
ise yalnızca başını ekrandan kaldırıp etrafını daha 
dikkatli gözlemlemeye başlamasından ibaret değil. 
Evet arkadaşlarıyla vakit geçireceği yeni oyunlar 
buluyor, komşularla ilişkilerini geliştiriyor, şiire olan 
ilgisini fark ediyor (“şiir, bütün bedenimde yıldırım 
çarpmış etkisi yarattı”), başkalarına yardım etmenin 
mutluluğunu ve yakınlarıyla birlikte sofraya otur-
manın anlamını keşfediyor ama daha da önemlisi, 
gözleri “karanlığa alıştıkça”, çok daha derinlerdeki, 
çok daha koyu bir karanlıkla savaşmanın fırsatını da 
yakalıyor. Kendi ifadeleriyle, korkak ve çekingen bir 
genç, cesur bir gladyatöre dönüşüyor...
Vassiliki Nevrokopli, günümüzdeki sosyal ilişkilere 
eleştirel bir bakışla yaklaştığı ve kendisine IBBY Yu-
nanistan 2019 Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü kazandı-
ran Karanlığa Yakalanmak romanını çocuklara ithaf 
etmiş; “Konuşmayan, tekmeleyen, kimsenin kendileri-
ne bir şey sormadığı çocuklara. Kişisel sığınaklarını 
inşa eden ama bir gün gelip onları yıkma cesarite 
gösteren çocuklara. Karanlıkla sarılmış olsalar da 
ışığa dönük duran o çocukların hepsine.”
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Harika Bir Başlangıç
Annette Pehnt
Türkçeleştiren: Semra Pelek
Editör: Özlem Akcan
Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları, 152 sayfa

Bir tarafta Philip’in konforunu muhafaza etmek için her şeyi sineye çekebilecek 
babası, diğer taraftaysa işlerini kaybetmek pahasına bir araya gelen yoksul 
çocuklar...

Kocabaş ne kadar farkında bilmiyorum ama 
hayat hiç adil değil. Kocabaş’a bir aile, özel 
bahçe, bol mama, taze su, güven ve sevgi olarak 
gelen hayat; çoğu sokak hayvanına yahut sel/
yangın gibi felâket bölgelerindeki canlılara sa-
dece açlık, susuzluk, ölüm ve yalnızlık korkusu, 
terk edilmenin acısı ve şiddet sunabiliyor. Belki 
de bu yalın gerçeği Kocabaş hariç, hepimiz 
biliyoruz. Biliyoruz fakat çok azımız bu adalet-
sizlikten rahatsız olup hayatı adil kılacak denli 
evcilleştirmeye çabalıyoruz. Çoğumuzsa kendi 
hayatlarının konforunu riske etmemek için, her 
şey normalmiş gibi üç maymunu oynamaya 
devam ediyor; sanki görmeyince, duymayınca 
ve konuşmayınca hayat bayram olurmuş gibi. 
Türkçedeki “biri yer biri bakar, kıyamet ondan 
kopar” deyişinin aksine “birileri yiyor, milyonlar 
bakıyor ve yer yerinden oynamıyor.”
Yaz sıcağında elimdeki akıllı telefondan dün-
yanın başka başka köşelerinden gelen sel veya 
yangın felâketlerinin vahametini takip ederken, 
bir taraftan da Kocabaş’a bakıp bunları düşü-
nüyor ve arka kapağında “adaletsizliği bir kez 
fark edince hiçbir şey eskisi gibi olmaz” yazan 
Annette Pehnt’in kaleme aldığı, Semra Pelek’in 
Türkçeye tercüme ettiği Harika Bir Başlangıç’ı 
okumaya başlıyorum. 

Bİrİ yer bİrİ bakar...

Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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Kitabın iç dünyamda yarattığı etki tam olarak 
şöyle: Fikir iyi, hikâye ilginç; fakat sanırım bu iyi 
fikirin ilginç hikâyesinin işlenişi hayal kırıklığı 
yaratacak denli zayıf. Müsaadenizle şimdi bu olum-
suz kritiğimi hangi kriterler üzerine bina ettiğimi 
anlatayım.
Hikâyeyi özetlemeksizin söyleyebileceğim tek şey, 
elimizde sınıf çelişkisi üzerine inşa edilmiş bir 
kitap var. Hikâye bir tatil köyünde geçiyor. Bir ta-
rafta sistemin işleyebilmesi için, bütün sene o sis-
temin çarklarını ve dişlilerini yağlayıp çalıştıran 
orta sınıfın, bir yıllık çalışmasının karşılığı olarak 
borç harç da olsa hak kazandığı tatil boyunca özel, 
biricik ve önemli olduğu hissiyatıyla yiyip içip gü-
neşlenen temsilcileri; diğer tarafta ise bu illüzyonu 
gerçekmiş gibi süsleyip makyajlayarak inandırıcı 
kılmaya çalışan, sistemin, özgür ve haklara sahip 
modern köleler olmaları dışında onlara tahammül 
etmediği ötekiler, göçmenler, yoksullar ve aşağıda 
makus kaderleriyle bir başına bırakılanlar.
Bir tarafta beş sene evvel gelip unutamadığı beş 
yıldızlı tatil köyündeki sınırsız yemeklerin ve son-
suz eğlencenin tadını yeniden çıkarmak isteyen 
Philip ve tanımadığı başka orta sınıf çocukları. 
Diğer tarafta ise bu çocuklara ve ebeveynlerine 
hizmet eden, hizmet ederken de sürekli gülümse-
yerek orta sınıfın hayatını güzelleştirmekle görevli 
Anuka ve onunla aynı yazgıyı paylaşan çocuk işçi-
ler güruhu.
Bütün gün tatil köyünün müşterilerinin varlığına 
varlığını armağan eden ve işten çıkınca da evde 
kardeşlerine bakan Anuka, onun taş ocağında 
çalışan kardeşi Mo, hasta düşen küçük kardeş 
Stefane’ye bakmak için işini tehlikeye atan Va-
lencia ve işini kaybetmiş Tommie... Bu çocukların 
yoksulluklarını, yalnızlıklarını, çalışmaya mecbur 
kalmalarını, boylarından büyük dertlerini, ürkek 
hayallerini, cılız umutlarını, hayata erken atılma-
larına rağmen hâlâ çocuk olmalarını ve dayanış-
tıklarında birbirlerinden başka kimseye ihtiyaç 
duymadıklarını okuduğumda, nedense Fazıl Hüs-
nü Dağlarca’nın şiir gibi şiiri “Çocuk ve Allah”ın o 
muhteşem ilk dörtlüğünü hatırlıyorum: 
Çocuklar korkunç Allahım;
Elleri, yüzleri, saçları...

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı 

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Kapak tasarımı-baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Uyurlar bütün gece
Yok sana ihtiyaçları.
Annette Pehnt buraya kadar reklam dünyasının 
normalleştirmek için fazla mesai yaptığı modern 
hayatlarımızın, yaldızı kazındığında altından 
çıkan sömürüyü, eşitsizliği ve vahşeti biz okurla-
rına ikna edici bir dille gösteriyor. Elbette görmek 
isteyenlere, çünkü çoğumuzun bize gösterilmeye 
çalışılan bu acımasız işleyiş karşısındaki tepki-
miz Philip’in babasının yaptığı gibi “boş ver şim-
di ... tatilimizi bununla mahvetmeyelim,” demek 
oluyor.
Bir tarafta Philip’in konforunu muhafaza etmek 
için her şeyi sineye çekebilecek babası, diğer 
taraftaysa işlerini kaybetmek pahasına bir 
araya gelen yoksul çocuklar. Ne kadar ekmek, 
o kadar köfte! Risk almadan, üç maymunu 
oynayarak bu dünyadaki adaletsizliği gideremez, 
aksine bu adaletsizliği daha derinleştirir ve 
meşrulaştırırsınız. Bir tarafta üç maymunu 
oynayarak konforunu koruyan orta sınıf ahlâkı, 
diğer taraftaysa zincirlerinden başka kaybedecek 
bir şeyi olmayan yoksul çocuklar. Hem 
konforunuzu hem de adalet duygunuzu aynı anda 
koruyamazsınız, çünkü adaletsiz bir dünyada bu 
ikisinden biri sürekli diğerini tehdit eder.
Pehnt’in bu sınıf çelişkisi temelli hikâyesi, 
maalesef sonda orta yolcu bir iyimserliğe teslim 
oluyor. Susan gibi sistemin eşik bekçisi olan 
birinin yenilgiyi bu kadar çabuk kabul etmesi, 
sistemin olağan işleyişine aykırı. Hele ki bütün 
bir sistemin işleyişi tepeden tırnağa aynı 
kalırken; yani işten atılmayan Valencia, işine iade 
edilen Tommie ve Anuka ile hâlâ güzelleştirici 
olmaya devam eden bütün o çocuk işçiler başka 
yaşıtları gibi okula gidemez, oyun oynayamaz ve 
çocukluklarını yaşayamazken. İşte bu noktada 
Pehnt’in kof iyimserliği, taşıyamayacağı kadar 
ağır bir meselenin altında ezilip kalıyor.
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Sakın Korkma!
Milada Rezková
Resimleyenler: Lukáš Urbánek, Jakub Kaše
Türkçeleştiren: İpek Güneş Çıgay
Editör: Ümit Mutlu
Tudem Yayınları, 200 sayfa

Sakın Korkma!, kesinlikle baştan sona keyifle okunacak ve üzerine madde madde 
sohbet edilecek, okur kitlesi çocuklarla sınırlandırılmayacak bir çalışma.

Çek yazar Milada Rezková’nın yazıp, Lukáš Urbánek ve Ja-
kub Kaše’nin resimlediği Sakın Korkma!, insanın dört temel 
ve ilkel duygusundan biri olan korkuyu ele alıyor. Korkuyu 
sadece insana özgü statik bir duygu durumu olarak açık-
lamak yerine, var oluşumuzdan bu yana deneyimlediğimiz 
örnek durumlara, hayvanların korkuyla ilişkisine kadar ge-
niş bir kapsam dâhilinde işliyor.
Rezková, okurla doğrudan diyalog içerisinde bulunan iki 
ana anlatıcı sesinden yararlanıyor: Biri, duyguyu, kökenini, 
nedenlerini açıklayan bilimsel ses ki, doğrudan Korku’ya, 
duygunun kendisine ait. Diğeri de deneyimi yaşayan, du-
yumsayan, duyguyu kendi açısından ifade eden George, 
diğer bir deyişle “korkan” insan. Üstelik George hepimizi 
ortak, yaşsız, zamansız bir deneyimde buluşturacak en 
önemli özelliğe sahip: O bir çocuk.
İnsanın korkuyla ilişkisi, öncelikle korkunun gerekliliği 
üzerinden tanımlanıyor. Burada korkunun sevimli göste-
rilmesi basit bir şirinleştirme değil, bir hakikate dayanıyor: 
Korku, hayatta kalmamızı sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında, 
onunla özde “olumlu” bir ilişki kurduğumuzu görüyoruz. 
Tam da bu yüzden Korku, kitabın başında okura, “Senin 
dostunum, sana yardım etmeye geldim,” diyor. Okura, ken-
disini ya da sevdiklerini tehlikeye sokacak şeyler yapma-
masının doğrudan “korku”  duygusundan kaynaklandığını 
açıklıyor ve “Adımın seni korkutmasına izin verme,” diyor. 
Korku’ya göre bu hayatta asıl korkulması gereken şeyin 
“hiç korkmamak” olduğu açık.
Ardından duygunun adı, diğer bir deyişle “korku” sözcüğü 
üzerine düşünüyor ve “korku”nun Türkçede “korumak”la 
aynı kökene sahip olduğunu görüp önce şaşırıyor, sonra 

Korkudan korkmamak için 
“Korku”yla tanışmak Yazan: Mehmet Erkurt
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Korku’nun bir önceki sayfada söylediklerini hatırlı-
yoruz: “Senin dostunum.” Elbette, korkunun pek çok 
dilde nasıl ifade edildiğini de öğreniyoruz ve bütün 
bu dilleri konuşan insanların da aynı duyguyu taşı-
dığı sonucuna varıyoruz. Korkmak konusunda 
yalnız değiliz. Bunun gibi bazı doğal çıkarsa-
malara varmamız için kitap bize sorulabi-
lecek soruyu da kimi zaman öneriyor.
Kitaptaki etkinlikler, bulmaca ve yazı 
yazma sayfaları, okurun yalnızca kitapla 
etkileşimli bir ilişki kurmasını sağlamak-
la kalmıyor, aynı zamanda öne sürülen 
savın üzerine biraz olsun düşünebilmesi, 
kastedilen üzerine kafa yorabilmesi için 
zaman kazanmasını sağlıyor. Zira oku-
run böyle eslere ihtiyaç duyması doğal. 
Kitaba hâkim olan çizgi romansı öyküleş-
tirme biçiminde, korkuyu tanımlamaya 
ve kavramaya yönelik mizahla karışık 
bir açıklayıcı anlatım benimsense ve bu 
anlatım genellikle okuru kapıp götürse 
de özellikle bazı karelerde konunun yer 
yer fazla dolaylı aktarıldığını düşündüm. 
Bunu düşünmemin nedenlerinden biri, 
kitabın, gerek anlatımı gerekse formatıyla 
okura her şeyden önce bir “anlaşılırlık” ve 
“yalınlık” vaadinde bulunduğunu hissetmem. 
Az metin, bol resim ve ferahlık sağlayan boşluklarla, 
üzerine gitmeyi seçtiği her noktayı açıklığa kavuş-
turacağı izlenimiyle, kitap içeriğiyle de tasarımıyla 
okuru daha en başından rahatlıyor. Bununla birlikte, 
bazı ayrıntı isteyen kısımlara görece yüzeyden doku-
nulup geçiliyor. Örneğin, DNA’yla taşınan korkunun 
tanımında, okurun DNA’yı gayet iyi tanıdığı varsa-
yılıyor. Amigdala gibi beyne dair bir detaya inilince, 
başka detayların da gerektiğini hissediyor okur. Ya 
da korkunun türlerinden söz ederken -ki en güçlü 
ve etkili bulduğum bölümlerden biri- tanımların ay-
rıştırılmasında bazı boşluklar, her insanda kolaylıkla 
işe yaramayacak, hatta ters tepebilecek bazı öneriler 
göze çarpıyor. Bu dengeyi kurmanın bir yolu, kitabı 
renklendirse de imgeleme anlamında zayıf kaçan, 
aslında görece konuyu dağıtan bazı hikâyelerin yeri-
ne, tanımsal kısımların biraz daha anlaşılır, aşamalı, 
çeşitli ve bağlantılı kılınması olabilirdi. Aynı yönte-
mi bazı ara ve ana başlıklar arasındaki geçişlerde de 
önermek mümkün.

Konunun işlenişi

Anlatımın akıcılığı ve açıklığı

Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Çeviri ve redaksiyonun titizliği

Sakın Korkma!, kesinlikle 
baştan sona keyifle oku-

nacak ve üzerine madde 
madde sohbet edilecek, 

okur kitlesi çocuklarla sınır-
landırılmayacak bir çalışma. Hat-

ta hemen öncesine ya da ardına “Çıtır Çıtır 
Felsefe” dizisinden Cesaret ve Korku1’yu da katar-

sak, Rezková’nın “cesaret” ve “korkusuzluk” kavram-
larına yaklaşımını daha zengin, felsefi bir tartışma 
zeminine oturtmamız mümkün.
Çevirmen İpek Güneş Çıgay’ı ve editör Ümit Mut-
lu’yu, bu kitabın gerektirdiği kültürel aktarımlar 
ve uyarlamalar konusundaki incelikli çalışmaları 
nedeniyle ayrıca anmalı. Korku kavramını başka bir 
dilden, o dilin sahip olduğu semantik bağlantılardan, 
imgelerden ve kültürel birikimden süzüp Türkçeye 
ve Türkçenin anlam ağına -kültürel referanslarla 
birlikte- taşırken, okuru metne yabancılaştırabilecek 
yerelleştirmelere kaçmayıp çalışmanın egzotik yönü-
nü de bir şekilde vurgulamak konusunda kurdukları 
denge özellikle dikkat çekiyor.

1 Brigitte Labbé, Günışığı Kitaplığı
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Duvarın İçinden
Jonathan Standing
Türkçeleştiren: Ayşe Çevik
Hayalkurdu Yayıncılık, 32 sayfa

Jonathan
Standing

Kanadalı sanatçı Jonathan Standing, evrensel sorunlara eğildiği ilk kitabı Duvarın 
İçinden’de, duvarların ardında yaşamak zorunda bırakılan çocukların dünyasına 
götürüyor bizleri.

Duvarlarla çevreleniyor dünyamız, sınırlara hapsediliyor. Etrafımız-
da birçok düşmanlarımız olduğundan bahsediyor büyükler! Bu du-
varları inşa etmemiş olsalar, güvenle yaşayamayacağımızı ve mutlu 
olmayacağımızı söylüyorlar… “Düşmanlar her yerde” histerisiyle 
yaşıyoruz. Özgürlüğümüzün düşmanı “demir perdeyi” yıkmakla 
övünenler, sayısız duvarlar ördüler dünyamıza.
Marvel evreni başta olmak üzere pek çok TV ve bilgisayar oyunun 
tasarımcılarından olan Kanadalı sanatçı Jonathan Standing’in ev-

rensel sorunlara eğildiği ilk kitabı Duvarın İçinden, Hayal-
kurdu Yayınları tarafından yayımlandı. Standing, duvarların 
ardında yaşamak zorunda bırakılan çocukların dünyasına 
götürüyor bizleri. Düşmanlığı değil dostluğu, demagojiyi 
değil hoşgörüyü merkeze alan, yalnız ve mutsuz bir çocukla 
karşı karşıya geliyoruz. Duvarın ardındaki “düşmana” duyu-
lan nefret ikliminde büyüyen, fakat kirlenmeyen ve insani 
duyguları körelmemiş bir çocuğun adımlarını takip ediyoruz. 
Kitabımız “Duvar Bakanlığı”nın (Ne manidar bir adlandır-
ma!) bildirisiyle başlıyor. “En büyük başarımız olan duvar, 
güvenliği sağlamakta ve huzuru korumaktadır,” deniyor bil-
diride ve devam ediyor: “Duvar, bizi diğer tarafta yaşayan 
istenmeyen kişilerden ayırarak, uygar bir gelecek için bize 
umut vermektedir.” Aslında bildirinin dili, bugünün dünya-
sında pek çok liderin belagatinde yer alıyor. Son cümlesi ise 
her şeyi özetler nitelikte: “Duvar’a tırmanmaya veya zarar 
vermeye yönelik herhangi bir girişim, vatana ihanet olarak 
kabul edilecektir.” Bu satırları okuduğumda aniden 2016 
yılında The Guardian’da yayımlanan bir haberi anımsadım. 
Ortadoğu’da bulunan bir ülke lideri şöyle bir açıklama yap-
mıştı: “Bütün ülkeyi duvarlarla çevrelemek istiyorum. Bu 
duvarın amacı ülkeyi vahşi yaratıklardan korumak!” Daha 

“O duvar, duvarınız  
vız gelir bize vız!..” Yazan: Gürer Mut
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sonra, benzer bir yorum iki yıl önce okyanusun diğer 
tarafındaki ülkenin başkanından gelmişti: “Sınırları-
mıza ördüğümüz bu duvar, hukuk devleti adına büyük 
bir zafer!” O nedenledir ki, Standing’in resmettiği 
dünya, günümüzün toplumsal krizlerinin bir yansı-
masıdır.
STANDING, UMUT VAAT EDIYOR INSANLIĞA…
Duvar bir tür bilinmezlik; insanın ufkunu, hayal dün-
yasını ve umutlarını sınırlayan bir engel. Birbirinden 
soyutlanmış iki toplumu sayfalarına taşıyor yazar. 
Karakterlerin söyleyecek sözü yok. Bu histeride, 
kelimeler ölmüş âdeta. Sadece, Duvar Bakanlığı’nın 
“Duvar”a ve ardındaki “düşmana” ilişkin yazdığı 
bildiriler var. Duvar Bakanlığı’nın propaganda me-
tinleri her yerde… Etrafta ise kendi sıkışmışlığını ve 
çaresizliğini göremeyen bir güruh dolanıyor. 
Sarı benizli bir çocuk yürüyor umarsız, kederli ve 
bitkin. Ansızın duvarın üzerinde bir oyuk beliriyor; 
karşısında kendisine bakan mavi benizli bir çocukla 
karşılaşıyor. Tüm hamasi nutuklar, düşmanlaştırma, 
nefret  o saniye silinip gidiyor. Bu sözsüz anlaşmanın 
içinde pek çok anlam, duygu var. Standing, umut 
vaat ediyor insanlığa… İnsanların sevgiye ve dostlu-
ğa olan özleminin daha ağır basacağını gösteriyor. 
Bu duygular, gri bir dünyanın içinde yeşeriyor; su 
çatlağını buluyor. Sevgi kolay kolay yok edilebilir 
mi? Yok edilemiyor. Birbirine hasretlik çeken insan, 
karşı karşıya geldiği o ilk anda atılan nutukları bir 
kenara itiyor. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Öykünün özgünlüğü

Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Düşmanlıkla büyütülen duvarlar, sevgi karşısında 
ayakta kalamaz!
Kocaman duvarlar, yıkılmaz ve aşılmaz denen en-
geller de yıkılıyor elbette… Şairin de dediği gibi: “O 
duvar/ o duvarınız/ vız gelir bize vız!” Umutsuzlukla, 
savaşla, düşmanlıkla büyütülen duvarlar, özlemin ve 
sevginin karşısında ayakta kalamıyor. 
Peki, duvar nasıl yıkılacak; nasıl aşılacak? Standing, 
bir duvarı yıkacak olan şeyin “irade” olduğunu an-
latıyor okuyucusuna. Deneyen, başarısız olan ve bir 
kez daha deneyip bir kez daha başarısız olan çocu-
ğun çabasıyla baş başa bırakıyor bizleri. Ve belki 
de en önemlisi, bütün bunları en mutsuz ve yalnız 
olduğunu düşündüğü anda yapıyor olması. Umudun 
tükendiği bu zaman zarfında dahi, duvarın ardına 
ulaşma azmi bu… Hiçbir şey hayal gücünüze ket 
vuramıyor ve yine hiçbir bir şey dosta olan özlemin 
önüne geçemiyor.
Duvarların da bir ölüm günü var! Kimisi sessiz çü-
rüyerek, kimisi ise büyük bir gürültüyle devriliyor. 
Standing’in çalışması, dayatmalara ve sevgisizliğe 
karşı sevginin tarafında kazanılan bir zafer. Yaşadı-
ğımız dönemi kâbusa çevirenlere karşı bir haykırış. 
Bu bir anlamda, “Duvarlar değil, köprüler inşa edin!” 
haykırışı…



Covid-19 salgını nedeniyle anaokulunu yarıda 
bırakmak zorunda kalan oğlum, yine aynı neden-
den, birinci sınıfı da “uzaktan eğitim” marifetiyle 
tamamladı. Öğretmeni ve arkadaşlarıyla bilgisayar 
ekranı dışında çok az bir araya gelebildi. Sadece 
okulda değil, başka sosyal ortamlarda da yaşıtla-
rıyla buluşma şansı pek bulamadı. Hele ki kapan-
ma dönemlerinde...

İki yılı bulan 
(ve hâlâ süren) 
bu zorlu dönem-
de, en büyük 
sıkıntılarımız-
dan biri, onun 
bitmek bilme-
yen enerjisini 
ve dış dünyaya 
yönelen merakı-
nı doğru yöne-
tebilmek oldu. 
Oynadığımız 
oyunlardan yap-
tığımız gezilere, 
kitap okuma 
saatlerinden 
ders çalışma 
saatlerine, elişi 
çalışmalarından 
her telden soh-
betlere günleri-
mizi onun ihti-

yaçlarını gözeterek planlamaya çalıştık. Çoğunlukla 
el yordamıyla ilerlediğimiz bu çabamızda zaman 
zaman tökezledik, yetersiz kaldık. Tökezlediğimiz 
yerde kitaplar yetişti imdadımıza. İnsan vücudunu 
ya da uzayın derinliklerini anlatan resimli ciltlerden 
atlaslara, etkinlik rehberlerinden çeşitli sanat dalları-
nı konu edinen atölye kitaplara pek çok eser yardım-
cı oldu bize. 
Nermin Ferhan Karamuti’nin, 21 Adımda Yaşamı 
Fark Etme Rehberi isimli kitabı da bu kapsamda 
değerlendirilebilecek bir kaynak eser. Kitap, salgın 
dönemi için bir etkinlik rehberi değil elbette. Yazar, 
merak eden, bilim ve mantık yoluyla sorgulayan, do-
ğayla ve insanlarla barışık çocuklar için 21 adımdan 
menkul bir “yaşamı fark etme” rehberi oluşturma he-
defiyle çıkmış yola. Sonuçta tam da salgın nedeniyle 
sosyal yaşamları sekteye uğrayan çocukların, hem 
boş vakitlerini değerli uğraşlarla planlamalarına yar-
dımcı olacak hem de yaşama farklı bir gözle bakıp 
çevrelerine karşı bir farkındalık oluşturmalarını sağ-
layacak bir eser çıkmış ortaya.
Kuş gözlemciliği, mizah dergisi çıkarmak, ev orta-
mında yapılabilecek deneyler tasarlamak, mutfakta 
yeni lezzetler yaratmak gibi ilgi çekici aktivite öneri-
lerinin yanı sıra; edebiyattan müziğe, bilimden yeni 
nesil mesleklere pek çok konuda yönlendirici tavsi-
yeler içeriyor, Karamuti’nin hazırladığı 21 adım.
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Yazar, merak eden, bilim ve mantık yoluyla sorgulayan, doğayla ve insanlarla barışık 
çocuklar için 21 adımdan menkul bir “yaşamı fark etme” rehberi oluşturma hedefiyle 
çıkmış yola.

Yazan: Safter Korkmaz
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Odysseus’u nasıl bilirsiniz? Gözüpek bir savaşçı, 
usta bir denizci, değil mi? Evine dönmek için yıl-
larca mücadele eden, her türlü zorluğa karşı koyan 
bir macera adamıdır o. Şimdi sözünü edeceğim 
kişi ise başka bir Odysseus: Korsan Odisseus el 
Barbarossa. 
Koca bir gemide, aylardır tek başına yaşayan ve 
yolculuk eden Odisseus’un sonunda yiyecek bir 
lokma ekmeği kalmaz. O kadar acıkmıştır ki bir 
gece gözünü gökyüzünde parıldayan yıldızlara 
diker. Yıldızların çok gevrek ve taze olacağına 
kanaat getiren korsan, gökyüzüne ulaşmanın yo-
luna aramaya başlar. Denizkızlarına, okyanusların 
ortasındaki dev girdaba ve nihayet kocaman, bilge 
balinaya danışır. Sorusunun cevabını bulan Kor-
san Odisseus el Barbarossa, yanına koca bir kap 

ve bir kaşık alarak doğruca yıldızların içine dalar 
ve karnını tıka basa doyurur. Öykü burada bitmiyor 
elbette. Yıldızların yokluğu Ay’ın canını fena hâlde 
sıkınca, Yıldız Korsanı bu kez onun derdine çare 
bulmak için uğraşır.  
“Empati ve dostluk üzerine eğlenceli bir hikâye” alt 
başlığıyla sunulan kitabın sonunda empati konusu 
üzerine düşündürten bir bölüm de yer alıyor. 
Yıldız Korsanı, İspanyol illüstratör Albert Arrayás’ın 
yazar olarak da imza attığı ilk kitabı. Çalışmalarının 
inceliği, güzelliği ve hepsinden öte bir hayal dünya-
sını yansıttığını söyleyen Arrayás, bunu yaparken 
detaylardan ve zengin dokulardan yararlanıyor. Ku-
ruboya, suluboya ve dijital tekniklerin tüm imkânla-
rından yararlanan sanatçı, gerçekten de incelemesi 
keyifli sahnelere imza atmış.
Öykünün kurgusunun, resimlerdeki yetkinliğe denk 
olmamasını ilk kitap olmasına bağlıyorum. Yıldızları 
yeme isteği ve bunun için yıldızlara ulaşma çabası 
iyi bir fikir. Ancak Korsan Odisseus yıldızlara hiçbir 
engele takılmadan, sorunsuz ulaşıyor. Ay’ın sorunu-
nu ise yine onun söylediği doğrultuda çözüveriyor. 
Kitabın künyesine dair küçük bir not: Arrayás web 
sitesinde bunun yazıp resimlediği ilk kitap olduğunu 
belitmiş. Kitap ilk önce Almanya’da basılmış. Marlet 
ise İspanyolca baskısında çeviren/uyarlayan olarak 
geçiyor. Kitabı dilimize İspanyolca’dan çevirince 
Marlet yazar olarak kitapta yer almış. 
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Yıldız Korsanı
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Yıldız Korsanı, İspanyol illüstratör Albert Arrayás’ın yazar olarak da imza attığı ilk 
kitabı. Çalışmalarının inceliği, güzelliği ve hepsinden öte bir hayal dünyasını yansıttığını 
söyleyen Arrayás, bunu yaparken detaylardan ve zengin dokulardan yararlanıyor.
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Yalınayak Gen 9-Sınırları Aşmak
Keiji Nakazawa
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Editör: Ayşegül Utku Günaydın
Desen Yayınları, 272 sayfa

Kahramanımız Gen, daha önce hiç fark etmediği bir 
güçle tanışır: Sanatsal üretimin gücü!

“Yalınayak Gen”, özel bir çizgi-roman serisi. Hiroşimalı 
sanatçı Keiji Nakazawa’nın kendi yaşantısından izler de 
taşıyan çalışması tüm dünyada, nükleer savaş karşıtlığı-
nın önde gelen eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir 
bakıma, savaşın erken büyüttüğü çocukların hikâyesi. Sa-
natçının ifadesiyle özetleyecek olursak: “Yalınayak Gen’de 
geçen hikâyeler benim ve Hiroşima’daki diğer insanların 
gerçekten başından geçenleri anlatıyor.”
Serinin ilk dört kitabı, savaşa sürüklenen Japonya’yı ve 
nükleer saldırının yarattığı tahribatı gözler önüne seriyor-
du. Beşinci kitaptan itibaren savaş sonrası toplumunun, 
yani Japon halkının yaralarını sarma çabalarına yine Gen 
adlı karakterin gözünden tanıklık etmiştik. Serinin doku-
zuncu kitabı, Sınırları Aşmak alt başlığıyla geçtiğimiz ay 
Desen Yayınları tarafından yayımlandı. Kitap, bu kez 1951 
yılının Japonya’sına odaklanıyor.
Büyük bir yıkımı geride bırakan Hiroşimalılar, yoksullu-
ğa mahkûm edilen toplumlarını ayağa kaldırmak üzere 
gayret gösteriyorlar. ABD, bölgeye gönderdiği askerlerle 
ve konuşlandırdığı askeri üslerle kentte “güvenliği” tesis 
ederken Japonya’daki kukla hükümeti de dilediği gibi yön-
lendirmektedir. Öte yandan, bölgede kurduğu laboratuvar-
larda, nükleer felâkete maruz kalmış insanların bedenleri 
üzerinde “tedavi” adı altında deneyler yapmaktadır. Bu de-

Sınırların olmadığı  
bir dünya hayali

Yazan: Deniz Poyraz
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neyler insanlığa fayda sağlayan bilimsel çalışmalar 
gibi gözükse de temelinde, ABD’nin maruz kalacağı 
olası bir nükleer felâkete hazırlık amacı taşımaktadır.
Görünmez bir emperyalist abluka altında yaşayan 
Hiroşima halkının tek sorunu yalnızca bu da değil-
dir. Her felâket sonrasında olduğu gibi, Hiroşima’da 
da savaşı fırsata çevirmeye çalışan bir kesim türe-
miştir. Bunlar belediye meclisindeki politikacılarla 
olan ilişkilerini kullanarak yerel halkı evlerinden 
çıkarmaya, dönüşüm adı altında verimli çeltik tarla-
larını kişisel hırsları uğruna yerle bir etmeye çaba-
lamaktadırlar. Bu gibi gelişmeler, halkın üzerindeki 
yükü daha da artırmaktadır. Ufak tefek direniş ha-
reketleriyse, ABD 
ile iş birliği içinde 
olan yöneticiler 
ve onların kolluk 
güçleri tarafından 
kolayca ezilmekte-
dir. Diğer yandan, 
Japon ulusunun 
geleneklerle besle-
nen yerleşik feodal 
yapısına karşı 
koymak da pek 
mümkün gözük-
memektedir.
Kahramanımız 
Gen ve arkadaşları, 
gücünü kötüye 
kullanan insanları 
gördükçe, hak-
sızlıklara karşı daha fazla bilenirler. Ne var ki onlu 
yaşların henüz başında birkaç arkadaşın tüm bu 
karanlıkla tek başlarına savaşacak güçleri yoktur. 
Aynı acıları yaşamış bir halkın çocukları olmaları ve 
yoksullukla sınanan yaşantıları, onları birbirine daha 
sıkı bağlamaktadır. Ayrıca Gen, bu kitapta, daha 
önce hiç fark etmediği bir güçle tanışır: Sanatsal üre-
timin gücü! Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi birkaç 
yönetmeninden biri kabul edilen Akira Kurosawa’nın 
el yapımı bir film afişi, Gen’in ideallerini bambaşka 
biçimde etkileyecektir. Şehirde tanıştığı bir ressam-
dan sanat tarihi dersleri almaya başlar, ilk çizimlerini 
de böylece hayata geçirir.
1951 yılının bir başka önemi de ABD Başkanı Tru-
man’ın Kore Savaşı’nda atom bombası kullanma 
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hayalinin, uluslararası kamuoyu tarafından önlenmiş 
olmasıydı. Amerika bu korkunç planını uluslararası 
protesto fırtınasıyla karşı karşıya kaldığı için, dün-
ya topluluğundan soyutlanma korkusuyla hayata 
geçirememişti. Ancak, Kore Savaşı’nın sonlarına 
doğru ikinci kere ve 1969’da üçüncü kere, Kore Yarı-
madası’nda nükleer silah kullanmaya kalkıştı. Bu iki 
kalkışmayı da önleyen, Japonya’nın yaşadığı felâketi 
yakından izleyen dünya halklarıydı. Bu felâket, o dö-
nem her an, her fırsatta nükleer silah kullanma eği-
limde olan ABD’ye karşı âdeta öfke dolu bir çığlığa 
dönüşmüştü. Aslında bu örnekler bile ölüme ve sava-
şa karşı örgütlenmiş yoksul halkların, dehşet saçan 

koca bir “canava-
rı” durdurmadaki 
başarısını gözler 
önüne sermekte. 
Soralım o zaman: 
Geçmişteki bu ka-
zanımların bugün 
bile savaşların, 
göçlerin, kıyım-
ların pençesinde 
kıvranan dünyalı-
lara örnek olması 
gerekmiyor mu?
Neticede, Hiroşi-
ma’daki en basit 
bir anlaşmazlıkta, 
olumsuzlukta; 
insanların günlük 
yaşamlarını etkile-

yen her gelişmede nükleer felâket travmasının izleri 
görülmektedir. Gen ise tüm bu karanlığın ortasında, 
sınırların olmadığı bir dünya özlemiyle, bir ülkeden 
diğerine gökkuşağından köprüler inşa etmenin ne 
kadar muhteşem olacağını düşünmektedir. İnsanların 
bu köprüleri özgürce geçip birbiriyle dostça kavuştu-
ğu savaşsız, huzur dolu bir dünyanın hayaliyle fırçayı, 
kalemi ve çizim defterini eline alıyor bu sayıda. Sınır-
ları Aşmak, savaş sonrası çocuklarının büyüme ve öz-
gürleşme hikâyesi olarak okunmalı en çok… Umutla.
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Ormanın en güzel turtalarını yapan geyik, tüm 
hayvanların gönlünü bu sayede çalmayı başarmış. 
Sadece kendisinin bildiği gizli bölgeden topladığı 
yemişlerin turtalarına, kurabiyelerine, pastalarına 
kattığı lezzetle de gurur duyarmış. Sırrını kimseyle 
paylaşmamak güçlü hissetmeye yarayabilir belki 
ama bilgi paylaşılmadığında bazen beklenmedik 
olaylar da olabilir. İşte tam olarak bu gelmiş geyi-
ğin başına… Sır gibi sakladığı tariflerin yer aldığı 
kitabı bir gün çalınınca yollara düşüp bunu yapa-
nın kim olduğunu bulmaya karar vermiş. 

Ortalığı ka-
rıştırıp kitabı 
çalanın kim 
olduğunu söy-
lemeyeceğim 
ama zaten 
önemli olan bu 
değil. Önemli 
olan, kıskanç-
lığa kapılarak 
yapılan ve kont-
rol edilemeyen 
davranışların 
karşısında nasıl 
hoşgörülü, af-
fedici olunabi-
leceğini kavra-
mak. Geyik, en 
başta sinirlense 
de beklenmedik 
bir hamleyle 

karşısındakini ve okuru şaşırtmayı başarıyor. Affedi-
ciliğin her iki taraf için de ne kadar hafifletici oldu-
ğunu düşündürüyor bize. Başarabilene ne mutlu!
Pek çok dile çevrilen kitaplarıyla tanınan, daha önce 
de Günışığı Kitaplığı tarafından Türkçeye çevrilen 
Hayır! Burası Orman Değil! kitabıyla hatırlayacağı-
nız Susanna Isern, bu kez Hippo Kitap’tan Nazlı Gür-
kaş çevirisiyle çıkan Ormandaki Gizem’de psikolog 
kimliğinin de katkısıyla kıskançlığı özenle ele almış. 
Bir çocuk kitabı yazarının psikoloji alanına hakim ol-
ması, her kitabın bu şekilde uzman elinden çıkması 
ya da denetlenmesi gerekmediğine inanan biri ol-
sam da Isern’in edebiyatçı kimliğinin yabana atılma-
ması gerektiğinin altını çizmeliyim. Daniel Montero 
Galán’ın çizimleriyle gencecik okurları şahane bir 
orman atmosferine taşıyan Ormandaki Gizem, bana 
göre okunması gereken resimli kitaplar arasında yer 
almayı hak ediyor. 
Ormanlar için göz yaşı döktüğümüz acı dolu günle-
ri henüz atlatamamışken, ormanda geçen bir hikâye 
okumak bana çok iyi geldi. Bazen bizim dışımızda 
hiçbir canlı, hiçbir yaşam, hiçbir ev yokmuş gibi 
yaşadığımız bu güzel gezegende, hayvanların da 
bir yaşamı olduğunu konuşmak için iyi bir fırsat 
olabilir diye düşünüyorum. Kitapta yer alan “deney 
fareleri” göndermesi üzerine de bambaşka bir tartış-
ma ortamı yaratılabilir belki. Keşke.
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Resimleyen: Daniel Montere Galán
Türkçeleştiren: Nazlı Gürkaş
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Sıcacık ve hareketli bir orman atmosferinde geçen Ormandaki Gizem, hem hayvanların 
bizden bağımsız bir yaşamı olduğuna odaklanmak hem de duyguların nasıl 
yönlendirilebileceği üzerine konuşmak için bir fırsat veriyor. 
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Küçük... Önemsizleştirmek, sevimlilik atfetmek, 
uyduramamak, korunmaya değer vurgusu yap-
mak, olgunlaşmamışlıktan dem vurmak, hâlledile-
bilirlikten bahsetmek, kullanışlılığın altını çizmek 
ve bir dolu başka niteleme için başvurabileceği-
miz dolu dolu bir sözcük. Böyle söyleyince kulağa 
da epey büyük geliyor zaten. Ama çocukken bu 
kadar farklı anlama sahip olabileceğini fark etmek 
güç. Çocuklukta bolca duyulan “küçük” sözcüğü 
kısıtlanmalara ve yetersizliklere de denk düştüğü 
için, çocukların kendilerine yönelik olarak kulla-
nıldığında pek heyecanla kucakladığı bir sözcük 

değil 
sanki, ne 
dersiniz? 
Boy ölçüş-
melerin, 
birtakım 
yarıştır-
maların, 
buçuklu 
yaşların 
küçük ol-
mama is-
patı olarak 
devreye 
girmesi de 
acaba bu 

yüzden midir? Gökçe İrten de hem yazıp hem resim-
lediği kitabı Beni Görebiliyor musun?’u bu eksende 
hikâye ediyor ve okura, küçük olmak hakkında şama-
talı yoldan farklı bir bakış açısı sunuyor.
“Şunu görebiliyor musun,” diye sorarak başlıyor İrten 
hikâyesine. Ardından küçüklük ve büyüklük nereden 
baktığına göre değişir diye devam ediyor, uçak ana-
lojisi yapıyor: Yanındayken kocamandır mesela ama 
gökyüzündeyken küçücük görünür, diyor. Okura 
“sen” diye sesleniyor ve mini mini görünen o pirele-
rin, uğur böceklerinin, karıncaların, tırtılların kendi 
türlerine has “büyük”lüklerini hatırlatıyor. Kütlede, 
hacimde, uzunlukta küçük olsalar dahi büyük mezi-
yetleri sayesinde temasta oldukları şeylere ne denli 
varsıllık kattıklarını kulaklarımıza oyunbaz bir dille 
fısıldıyor. Birlikte yaşadığımız her canlının bir diğe-
rine nasıl kenetlendiğine, koca dünya içindeki küçük 
dünyalara işaret ediyor. Sözel anlatımda duraksama-
ya yol açan yerler1 olsa da görsel anlatımın estetiği 
ve zenginliği okuma keyfini sürüklüyor. O keyif ki 
bir fil ayak izinin oluşturduğu su birikintisinde sır-
tüstü yüzen uğur böceğininki gibi...

1 Gözden kaçan özne-yüklem uyumsuzlukları ve dilin akıcılığını 
olumsuz etkileyen birtakım söz dizimleri gibi.
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Beni Görebiliyor musun?
Gökçe İrten

Yayıma Hazırlayan: Keriman Güldiken
Doğan Egmont Yayınları, 48 sayfa

“Küçük şeyleri dert etmeye değer mi hiç?”
“Küçücük bir ev almışlar.”
“Bu bana küçük oldu.”
“Yapmayın ama o daha küçük.”
“Küçük ya, henüz anlamıyor.”
“Bu küçük parça her şeyi bir arada tutuyor.”
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Her geçen gün daha da büyük bir gürültü yığı-
nının içine çekiliyoruz. Görüntüler hep çığlık 
çığlığa; her yanda bir kakofoni, curcuna, karmaşa. 
Sanki bir strateji oyununun içinde kurallar tersine 
işliyor, biz ilerledikçe gümbür gümbür bir karanlık 
etrafımızı sarıyor. Oysa dört bir yan aydınlan-
malıydı? İçten içe yorganın altına kıvrılıp fener 
ışığının altında yalnızlığa ve sessizliğe sığınmak 
istiyor insan. Fısır fısır bir sükunet arayışı. Parmak 
uçlarımıza kadar doluyuz, fazla doldurulmuş bir 
dolmalık biber gibi yarılıp parçalanmayı, içimizde 
ne varsa etrafa saçmayı bekliyoruz. Hani gözle-
rimizden gördüklerimizi, kulaklarımızdan duy-
duklarımızı kusabilsek ancak içimizi boşaltabile-
cekmişiz gibi. Oysa olmuyor, doldukça dolmaya, 
duydukça duymaya devam ediyoruz. Birileri çıkıp 
dünyanın üstüne işaret parmağını dudaklarının 

üstüne götürmüş, şıştlayan dev bir hemşire resmi 
asmalı, şöyle çok değil biraz sessiz kalabilsek gözle-
rimizle duymaya bile başlarız. 

Gırtlağımızı geçip artık göğsümüzü düğümleyenle-
rin sayısı arttıkça sessiz kitaplar daha da huzurlu bir 
liman olup çıkıyor. İnsanın kendi kendisiyle kalıp 
yine kendiyle yolculuğa çıkabileceği bir sefer. Sessiz 
hikâyeler, sanki elinde meşalesiyle önden giden ama 
seçimleri de hep okura bırakan, sırtı dönük, pelerinli 
bir refakatçi. Arkasından gitmek korku değil, huzur 
veriyor. Her seyirde yepyeni bir maceraya yelken 
açılıyor. 

Çizimlerine pek çok merak uyandırıcı kitapta rastla-
yabileceğimiz Burcu Yılmaz’ın 2019 Tudem Edebiyat 
Ödülleri’nde ikincilik kazanan Evden Çıktığımda adlı 
eseri de bir sessiz kitap. İlk sayfada kırmızı çatılı bir 
ev karşılıyor bizi ve sonra o evden çıkan küçük çocu-
ğun eline uzanan kırmızı bir ip. Derken karanlık çı-
kıveriyor çocuğun karşısına. Bu bir bulut, bir hayalet, 
bir rüzgâr, kim bilir belki bir nefes. Korkuyor çocuk, 
kaçmaya başlıyor. Ancak sonra ipi elinde, bir cesaret 
geri dönüyor. İşte o zaman sanki karanlık da dağılı-
yor mu ne? Neler neler varmış oysa içinde. 

Bazen bir boşluk, bir leke, bir renk öyle çok şey anla-
tabiliyor ki, Burcu Yılmaz, korkularıyla yüzleşmekte 
kararlı, içine kapanık bir çocuk eşliğinde tüm o 
telaşı, endişeyi ve merakı okura büyük bir başarıyla 
yansıtıyor. Sonuçta ortaya “evlere sığmayan sessiz 
bir öykü” çıkıyor.

Öykünün özgünlüğü

Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Evden Çıktığımda
Burcu Yılmaz

Yayıma Hazırlayanlar: Hülya Dayan,  
İlke Aykanat Çam

Uçanbalık Yayınları, 44 sayfa

Sessiz hikâyeler, sanki elinde meşalesiyle önden giden ama seçimleri de hep okura 
bırakan, sırtı dönük, pelerinli bir refakatçi. Arkasından gitmek korku değil, huzur 
veriyor.
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Büyülü Deniz
İrem Sunar Özat
Resimleyen: Melike Şen
Yayıma Hazırlayanlar: Melisa 
Kesmez - Öykü Özçinik
Nesin Yayınevi, 256 sayfa

İrem Sunat Özat, sualtı dünyasını ve canlılarını anlatırken, onları “insana benzer” bir 
sosyalleşme sistemi içinde kurgulamış. Okula giden, para kazanan, ince zevkleri olan, 
şov dünyasını seven türlü deniz canlısı...

İrem Sunar Özat’ın, kendi gibi çocukluğu denizler ve ok-
yanuslar üzerinde geçen kahramanı Kakalak’ın macerası-
nı anlattığı romanı Büyülü Deniz, her şeyden önce görsel 
bir şölen. Romanı okuduktan sonra sualtının muhteşem 
dünyasına sahiden gitmiş, tarifi zor renk ve biçimlerin 
arasında gezmiş, bolca yüzmüş olduğunuzu düşünmeniz 
epeyce mümkün. Bu başarılı görselleştirme ve imgelerin 
capcanlı anlatımın kaynağında çok büyük ihtimalle yaza-
rın çocukluk anılarından, deneyiminden izler ve kuşkusuz 
denizlere, okyanuslara, sualtı dünyasına duyduğu derin 
sevgi bulunuyor. İtiraf etmek gerekirse, çocukluk günle-
rini karadan uzakta, yük gemilerinde geçiren kahramana 
da yazara da imrenmek çok kolay! Kim bilir, ne hikâyeleri 
vardır? 

Büyülü Deniz, belki de bu pek çok hikâyeden sadece bir 
tanesidir. Adı, Deniz Canavarı tarafından büyülendiği 
için unutulan ve bu nedenle Kakalak olarak anılan ro-
man kişisi 10 yaşında, doğaya ve maviliklere tutkun, 
meraklı bir kız çocuğudur. Yılın en sevdiği zamanı, 
karadan ayrılacakları ve haftalar boyu bir yük gemisiy-
le denizlerden okyanuslara, okyanuslardan limanlara, 
limanlardan plajlara, plajlardan uzun bir mavi yolculukla 
tekrar eve varacakları yaz tatilleridir. Kendini en az ka-
radaki kadar güvende ve mutlu hissettiği bu engin mavi-

Birlikte yaşamak,  
doğada(n) olmak

Yazan: Sema Aslan 
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lik, Kakalak’a geniş bir hayal gücü kazandırmıştır. 
Zihnin farklı deneyimlerden geçtiğinde nasıl farklı 
çalışabildiğine örneklerle doludur Kakalak’ın yaşa-
mı. Daha romanın başında, bu zihin açıklığının ve 
kıvraklığının dile yansımalarını görüyoruz. Kaka-
lak, okyanus göçmeni bir topluluğun yaşantısını dü-
şünürken aklına gelen ilk şeylerden biri dil oluyor: 
“Kesin denizle ilgili bir sürü kelimeleri vardır. Deni-
zin binbir türlü hali var çünkü. Biz sadece birkaçını 
adlandırıyoruz.” Bu merak uyandıran giriş, tadımlık 
bir bölümle devam ediyor, en yakın arkadaşı hemen 
bir örnek veriyor: “Mesela ‘deniz süt liman’ diyoruz,” 
diyor. İstiyoruz ki bu bölüm uzasın da uzasın. Çün-
kü Kakalak’ın kapısını araladığı bu dünya, daha 
ilk anda ilgimizi çekiyor. Tıpkı Kakalak’ın dediği 
gibi, sanki bambaşka bir gezegende, başka bir var 
oluş biçimiyle tanışacakmışçasına meraktayız -dili 
öğrenmemiz gerekiyor! Fakat bu bölüm sahiden de 
tadımlık: “Karada bildiklerin denizde işe yaramaya-
bilir. Kullandığımız bir sürü kelime bile orada farklı. 
Odaya kamara deniyor mesela, pencereye lumboz. 
Sağın sağ değil, solun da sol değil. Sağ tarafa san-
cak, sola iskele deniyor.” Bu tadımlık bölüm, hoş bir 
anekdotla sona ediyor. Geminin arka tarafına “kıç” 
dendiğini söyleyen Kakalak, şu saptamasıyla ka-
radaki yaşamın denizdeki yaşamdan farkını dille, 
daha genel bir çerçevede “yaşam kültürüyle” mimli-
yor: “Bu lafı karada kullansam, annem kıyamet kopa-
rır. Ama gemide istediğin kadar ‘kıç’ demek serbest!”   

Yedi Denizler isminde, ilk kez sefere çıkacak bir 
gemiyle seyahat edecek olan Kakalak ve ailesi, 
denizleri de gemileri de yakından tanımalarına ve 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı-baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

haftalar boyu karadan uzakta yaşamaya 
alışkın olmalarına rağmen, bu defa bir 
şeylerin ters gideceğini daha baştan sezer 
gibiyiz; Kakalak, cadıyla karşılaşmasının 
ürkütücü etkisini hâlâ üzerinde taşıdığı 
için belki. Ama daha çok, roman, Atlantik 
Okyanusu’nun derinlerine taş gibi batı-
veren bir Kakalak ve onu burnuyla dürten 
bir şişe burunlu yunusla bizi tanıştırarak 
başladığı için. Daha ilk anda, küçük kızın 
okyanusa düşeceğini bilerek, gerilimli ve 
heyecanlı bir yerden başlıyoruz romanı 
okumaya. Hemen arkasından şarklı söy-
leyen Sirenler, Kakalak’a özel gönderilen 
tılsımlar, türlü çeşit mesajlar, beklenme-

dik fırtınalar… ve sualtının gizemli dünyasıyla kar-
şılaşıyoruz. 

İrem Sunat Özat, sualtı dünyasını ve canlılarını an-
latırken, onları “insana benzer” bir sosyalleşme sis-
temi içinde kurgulamış. Okula giden, para kazanan, 
ince zevkleri olan, şov dünyasını seven türlü deniz 
canlısı. Bu noktada ilginç bir düşünme alanı açılıyor 
önümüze: Yazar, romanın ikinci yarısından itiba-
ren Kakalak özelinde, insanın doğayla ilişkisindeki 
insan merkezli yaklaşımı sorgulayan bir yaklaşımı 
benimsemiş. Doğayı ve doğadaki canlıları, kendini 
merkezde tutarak ve kendi ihtiyaçları üzerinden 
tanımlayan, okuyan, değerlendiren, koruyan insan, 
tüm bu edimlerinde aslında sonuç olarak perspek-
tifinden kaynaklı tek bir şey yapıyordur; doğayı ve 
diğer canlıları sömürüyordur çünkü bakışı insan 
merkezlidir ve bu bakışa göre doğa bir varlık değil, 
bir “kaynak”tır. Yazarın eleştirel yaklaşımı okunur 
olmakla birlikte, sualtı yaşamındaki sosyal ağların ve 
yaşama pratiğinin kendi dilinin, ritminin, geleneği-
nin yine “insanca” bir sistemi kopyalıyor gibi görün-
mesi üzerine düşünülebilir. İnsan merkezli yaşamla 
yüzleştiğimiz romanda, olayların çözüme ulaşması 
da bu yüzleşmeyle mümkün oluyor ancak yine de 
yer yer kafa karıştıran bir “Kakalak merkezli” anlatı-
nın da kıyısında geziyoruz. 
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Sen ve Evren - Uzay Yolcusu Kalmasın!
Dara Ó Briain - Kate Davies
Resimleyen: Dan Bramall
Türkçeleştiren: Barış Emre Alkım
Editör: Seda Kostik
Domingo Yayınları, 288 sayfa

Douglas Adams’ın Otostopçu’nun Galaksi Rehberi serisinde hayat, evren ve diğer her 
şeye dair nihai sorunun cevabı 42’dir. Dünya gezegeni ise bu cevabın ait olduğu soruyu 
bulmak için inşa edilen bir bilgisayardır sadece.

Birazdan tanıtacağım eser kurgu olmayan bir bilim kita-
bı; ancak Britanya çıkışlı oluşu, mizahi üslubu ve acaba 
bilinçli bir seçim mi diye merak ettiğim 42 liralık fiyat 
etiketiyle Otostopçu’yu anmadan edemedim. Ayrıca iki-
sinde de olaylar evrende geçiyor.
Dara Ó Briain’ın matematik ve fizik eğitimini komedyen-
liği ile harmanlayarak kaleme aldığı Sen ve Evren: Uzay 
Yolcusu Kalmasın!, gökyüzü ve ötesi hakkında çocuklara 
yönelik kısa ve eğlenceli bir giriş özelliği taşıyor. Bizi, 
“Uzaya mı gitmek istiyorsunuz?” sorusuyla karşılayan  
yazar; havasız, kütle çekimsiz bir ortamda insan bedeni-
nin düşeceği hâllere değinip, bunca zahmete değer mi 
diye sorarak uzay yolculuğu yapmanın iyi ve kötü yanla-
rıyla nasıl bir şey olduğuna dair genel bir resim çiziyor 
ve bizleri ileriki bölümlere hazırlıyor. 
“Nereye kadar gittik?” sorusunun cevaplandığı ikinci 
bölümde insanın, daha doğrusu insanlı araçların en fazla 
Ay’a kadar gidebildiğini ve bunun uzay ölçülerine göre 
köşedeki bakkala gitmeye benzediğini öğreniyoruz, zira 
uzay yolculuğu yapmak çok tehlikeli olduğu kadar çok 

Hepimiz yıldız 
tozuyuz Yazan: Sanem Erdemba
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da pahalı. Yazar, bunun nedenlerini kütle çekim kuv-
vetini manyetizma ile kıyaslayarak açıklamaya başlı-
yor. (Dünya’nın üzerindeki cisimleri kendine çekme 
gücü söz konusu olduğunda “yer çekimi” sözcüğüyle 
karşılanan “gravity” kavramının çeviride dikkatli 
manevralarla uygun yerlerde kullanıldığını da not 
düşmek istiyorum.) Daha sonra ise Dünya’nın sandı-
ğımız kadar özel olmadığını, sadece doğru bir nok-
tada konumlanmış, sıradan bir gezegen olduğunu 
görüyoruz. Güneş’e ne çok uzak ne çok yakın olması 
nedeniyle bir atmosfere ve suya sahip, yaşanabilir 
bir bölge bizim gezegen. Ardından ABD ve SSCB 
arasındaki soğuk savaşla başlayan uzay geçmişimi-
zi öğreniyor ve uzay istasyonlarında astronotların 
nasıl yaşadığı hakkında bilgiler ediniyoruz; mesela 
çişlerinin vakumlanıp süzülerek içme suyu olarak 
kullanılması, kakaların ise poşetlenip Dünya’ya geri 
yollanması gibi.
İnsanların Ay’dan daha uzak mesafelere gidebil-
mesi çok fazla yakıt ve gıda gerektirdiği için uzaya 
robotlar ya da sondalar gönderiliyor. “Nereye kadar 
bir şeyler yolladık?” başlıklı bölümde bu araçlar ve 
onlar sayesinde edindiğimiz bilgileri konu ediyor. 
Bu bölümde Güneş, Güneş sistemi ve içindeki diğer 
gezegenler ve gök cisimleri tek tek incelenirken na-
sıl keşfedildikleri ve isimlerinin mitoloji ile ilişkisini 
de öğreniyoruz. 

Dilin akıcılığı ve açıklığı

Bilgilerin çağdaşlığı-bilimselliği

Konunun işlenişi

Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Yazar, “Ne kadar uzağı gördük?” sorusuna cevaben 
Voyager 1 ve 2 seferlerinden bahsediyor ve bunlar 
daha önce hiçbir uzay aracının gidemediği mesafe-
lere ulaşmış olsa da seyahatlerinin Güneş sistemi 
ile sınırlı kaldığını, Samanyolu galaksisinin dışına 
çıkmak gibi bir ihtimalin şimdilik bulunmadığını 
belirtiyor ve buradan gökbilimin geçmişine, eski 
bilim insanlarının yaptığı keşiflere götürüyor bizi. 
Batlamyus’un Dünya merkezli evren modelinden 
Kopernik’in Güneş merkezli sistemine geçildiği; 
Kilise’nin yasakladığı bu fikirleri daha sonra  
Galileo’nun -yeni icat edilen teleskop sayesinde- 
kanıtlayıp onun da ev hapsiyle cezalandırıldığı, 
bilimin sancılı tarihine minik bir bakış atıyoruz. 
Teleskoplar, bunlar sayesinde gözlemlenen ta-
kımyıldızlardan sonra, dâhil olduğumuz Güneş 
sistemini de içeren Samanyolu galaksisini de biraz 
dolaşıyor ve evrenin en gizemli, aynı anda en kor-
kunç ve heyecan verici unsuru olan kara deliklere 

geliyoruz. Karadelikler çok büyük bir kütle 
çekim kuvvetine sahip olduğundan, 

kendilerine yaklaşan her şeyi içine 
çeker ve giren bir daha çıkamadı-
ğını, bu yüzden içeride neler oldu-

ğunu öğrenmenin (şimdilik) imkânı 
olmadığını öğreniyoruz. “Sadece hayal 

edebileceğimiz şeyler” bölümünde ev-
renin başlangıcı ve sonu ile ilgili en çok 
kabul gören kuramlardan, Einstein ve 
uzay-zaman kavramına, evrenin şeklinden 

karanlık maddeye kadar çeşitli teknik bilgi-
ler edinip, son bölümde kısa ve ilginç bilgiler-

le inişe geçiyoruz. 
Dan Brammal’ın mavi, gri ve siyah renkli çi-
zimleri eşliğinde çocukları güldürerek bilgi-
lendirmeyi amaçlayan Sen ve Evren; sohbet 
havasındaki dili, eğlenceli üslubu ve tabii 
ki Barış Emre Alkım’ın başarılı çevirisi ile 
meraklı çocuklar için birebir, ancak içerdiği 

bilgilerden yetişkinler de faydalanacaktır. 
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İklim krizi, ekoloji ve dünya kaynaklarının doğru kullanımıyla ilgili konuları çocuk 
okura aktarmak adına, film ve kitaplar en iyi kanallardan şüphesiz. Bu konularda telif 
eserlerin artması sevindirici.

Uzmanlar küresel iklim krizi ile ilgili uzun zamandır uyarmaktaydı bizleri. 
Söz konusu uyarıların ne anlama geldiğini, özellikle bu yıl, ülkemizde ve 
dünyada oldukça üzücü olarak deneyimlemeye başladık ne yazık ki. Gün-
lerce söndürülemeyen orman yangınları, önü alınamayan seller hepimizi 

çaresiz bir dehşete teslim etti. Belli ki gidişatı değiştirmek 
için, bir şeyler yapmak için kritik zamanlardayız. Var olan 
kaynaklarımızın doğru kullanımı, bu konuda en fazla dikkat 
çekilmesi gereken konulardan biri. Böylesine güncel ve tüm 
dünyanın geleceği ile ilgili konularda çocuklara yönelik 
özgün çalışmalara da her zamankinden fazla ihtiyacımız var. 
İşte Selda Yaşar’ın yazıp, Orhan Ata’nın resimlediği ve Para-
şüt Kitap etiketiyle yayımlanan Susuz Çağın Çocukları tam 
da bu zamanda gereksinim duyduğumuz ekolojik distopya 
örneklerinden.
Hikâyemiz 26. yüzyılda geçiyor. İklim değişikliğine bağlı 
olarak kaynaklar azalır, kıtlık ve susuzluk nedeniyle dünyada 
kaos başlar. Yeni düzende kalan su kaynaklarına göre dünya 
Ainos, Petra, Pergamon, Zeugma ve Patara isimlerindeki 
beş bölgeye bölünür. Her bölgenin etrafına aşılmaz, dev 
duvarlar örülür. Bundan böyle sebep ne olursa olsun bölge-
ler arasında geçiş olmayacaktır. İsimlerini antik dünyadan 
alan bu bölgelerde farklı toplumsal yapılar görülür. Zeugma 
çocukların en fazla önemsendiği bölgedir. Çocuklara özel 
yollar, alanlar çok fazladır. Patara’da çocuklar dâhil herkes 
çalışmaktadır. Bu çalışma modeli öyle yoğundur ki, çocuk-
lar akşam evlerine dönmese aileleri çocukların çalıştıkları 
yerde uyuduğunu düşünüp meraklanmaz. Petra’da zenginler 
ve fakirler şeklinde iki sınıf vardır. Pergamon yöneticileri 

Dünya tükenmeden...

Yazan: Dilek Büyük
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kaynaklarını hiç umursamadan harcadıkları için bu 
bölgenin halkı çok büyük kıtlık içindedir. Ainos hal-
kının nüfusu diğer bölgelerden daha azdır ve bilgiyi 
kutsal saydıklarından devasa bölge kütüphaneleri-
nin yanı sıra, her evde mutlaka kütüphane vardır. 
Hikâyenin devamında susuzluk giderek artar. Reh-
berlik görevini üstlenen, o güne dek görülmemiş bir 
beyaz çiçek, her bölgeden birer çocuğun karşısına 
çıkar ve bu “seçilmiş” çocukları Arkadia adındaki 
bilinmeyen bir bölgede buluşturur. Çocuklar bir 
araya gelip, bildiklerini birleştirince kadim bilgiler-
den öğrendikleriyle Arkadia’daki su kaynağınının 
bölgelerine ulaşmasını sağlarlar. Suyun gelmesiyle 
koşullar değişir, toprak ve doğa yeniden canlanır. 
Böylece Susuz Çağ Medeniyetleri yerini Doğa Çağı 
Medeniyetleri’ne bırakır.
İklim krizi, ekoloji ve dünya kaynaklarının doğru 
kullanımıyla ilgili konuları çocuk okura aktarmak 
adına, film ve kitaplar en iyi kanallardan şüphesiz. 
Bu konularda telif eserlerin artması sevindirici. Selda 
Yaşar kitabında dünün izini unutmamış, distopik 
metninde yerleşim yerlerinin isimlerini antik yerle-
şim alanlarından seçmiş. Böylece öyküsünün zaman 
çizelgesini çok daha uzun tutmuş, okuruna biraz da 
olsa tarihin tozunu bulaştırmış. 
Hikâyede bölge olarak Zeugma’yı ve kahraman ola-
rak beş çocuktan biri olan Zeugmalı Fırat’ı diğerle-
rinden daha önde görüyoruz. Bitki meraklısı kahra-
manımız son derece munis, sakin ve duygusal bir 
yapıda. Öyle ki, bu yapıda bir karakterin maceraya 
atılması biraz şaşırtıyor. Özellikle duvarı aşıp, gizli 
bölgeye ulaştığında ayağını burktuğu için geri döne-
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meyip bir geceyi gizli bölgede geçirince ya da ertesi 
gün geri döndükten sonraki süreçte yer yer Fırat’ın 
istemeden de olsa sebep olduğu bu endişeye dair 
biraz fazlaca “yetişkin” duygusu taşıdığını hissediyo-
ruz. Bu da maceranın akışını biraz sekteye uğratıyor. 
Fırat’ın karşılaştığı ilk çocuk olan Pataralı Göksu, 
Fırat’tan daha pervasız görünüyor maceracı bir ruh 
olarak. Ancak öte yandan bu karakterleri yaşadıkla-
rı bölgelerin özelliklerini bünyelerinde barındıran 
kimlikler olarak okumak da mümkün. 
Yazar distopik öyküler için en iyi rehber araçların-
dan biri olan rüyaları kullanmayı da ihmal etmemiş. 
Devamında kadim bilgilere sahip bilgin karakte-
rinden ve bu bilgileri barındıran kitap fikrinden 
yararlanmış. Bu unsurlarla desteklenen metinde 
macera hızımızı kesen birkaç unsur var: Fırat’ın bir 
kahraman olarak fazlaca ağırbaşlı olması, düğümün 
çözüldüğü kısmın biraz kısa kalması, okurun sona 
doğru koşması yerine âdeta hızlı adımlarla yürüme-
sine neden olmuş. Resimlerin siyah beyaz olması da 
maceranın hızını biraz kesmiş. 
Ekoloji ve iklimle ilgili konular rutin eğitim prog-
ramları içine ne kadar dâhil edilse de çocukların 
sanatla buluştuğunda bu konularla karşılaşmaları 
önemli. Bu yüzden metnin sonunda okura tam da şu 
günlerde hatırlamamız, yapmamız gerekenler her ne 
kadar biraz didaktik bir form kullanılmış olsa da iyi 
bir hatırlatma yapıyor.
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İyi Uykular Alya
Dmitriy Mamin-Sibiryak
Resimleyen: Anastasia Kurtuluş
Türkçeleştiren: Hazal Yalın
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“Alya’nın bir gözü uyuyor, diğeri bakıyor; Alya’nın bir kulağı uyuyor, diğeri dinliyor.” 
19. yüzyılda yaşamış Rus yazar Dmitriy Mamin-Sibiryak’ın çocuklar için yazdığı nahif, 
yalın ve eğlenceli hikâyeler, tüm canlı türlerinin ve de çocukların biricikliğine atıfta 
bulunuyor.

Tavşanların ormanından, yusufçuğun güneşli baharından, kuze-
yin renkli kır çiçeklerinden, sivrisineklerin bataklığından, levre-
ğin nehrinden, serçenin çatısından, yani uykuların büyüleyici di-
yarlarından türlü türlü hikâye, Alya için çıkıp geliyor ve Alya’nın 
hem uyuyup hem dinleyen kulaklarından zihnine süzülüyor. Eh, 
ne de olsa uyku Alya’nın uykusu, masallarda ve rüyalarda, olmaz 
denen her şey pek tabii olabilir. Korkak sandığımız cengâver, 
bencil diye tanımladığımız anaç, masum görünen kurnaz çıkabi-
lir. Neyse ki, bu olasılıklar zenginliğinde, hayat derslerinin yanı 
sıra eğlence, neşe ve özgürlük de dolu dolu yaşanır!
19. yüzyılda yaşamış Rus yazar Dmitriy Mamin-Sibiryak’ın kızı 
için kaleme aldığı İyi Uykular Alya (Alyonuşka’nın Masalları), 
Uyurgezer Kitap tarafından Hazal Yalın’ın Rusça aslından çevi-
risiyle ve Sedat Barkın’ın editörlüğünde dilimize kazandırılmış. 
Roman ve kısa öyküleriyle klasik Rus edebiyatının önemli ya-
zarları arasında gösterilen, Tolstoy ve Çehov’un çağdaşı olan 
Sibiryak, Ural Dağları’nda geçen yaşamı boyunca buraya dair 
gazete yazıları ve makalelerle birlikte çocuklar için de kitaplar 
yazmış, çocuk edebiyatını çok önemsemiş, hatta bu alanda üret-
tiği eserlerle adını daha çok duyurmuş. İyi Uykular Alya, hem 
küçük bir parçası olduğumuz hem de her hâlimizle kabul görüp 
sevildiğimiz doğadan, hiç şüphesiz Urallar’dan ve hayal gücü-
nün kıyısından hikâyeler anlatıyor. Pastoral masallara, Anastasia 
Kurtuluş’un resimleri eşlik ediyor. Hazal Yalın’ın metni Türkçe-
leştirmedeki başarısı ise çeviri eser değil de yerli edebiyat oku-
yormuşsunuz hissini yaşatıyor.  
SEKIZ FARKLI MASALDA REKABET, KABUL, DAYANIŞMA
Sibiryak, hikâyelerinde insanlar tarafından küçük-büyük, renk-
li-sevimsiz, tatlı ya da istenmeyen diye tanımlanmasına aldır-

Urallar’ın doğasından,  
çağının ötesinde masallar

Yazan: Itır Yıldız
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maksızın tüm canlıların biricikliğine vurgu yapıyor. 
Sivrisinek, yusufçuk, karga, ayı, kanarya, gül, sümbül, 
horoz ve nicesi zaman zaman büyüklenseler de ço-
ğunlukla nahif ve komikler. Hayvana özgü içgüdüler 
ve insana özgü öğrenme ve gelişme becerileriyle hare-
ket ediyorlar. Belki de bu yüzden, hayvanlara atfedilen 
özelliklerin, klasik masallarda denk geldiğimiz keskin 
sıfat ve tanımlamaları barındırmaması, kitaba dair 
en önemli ayrıntılardan biri. Karga tamamen kurnaz, 
hindi kibirli, tavşan korkak değil. Hatta insan da üstün 
bir tür veya tamamen iyi ya da kötü bir karakter olarak 
belirmiyor. Karşımıza karikatürizelikten uzak, tecrübe 
edip değişen, gelişen ya da yanılan, zaman zaman biz 
okurların kafasındaki şablonlara da ters düşüp şaşır-
tan karakterler çıkıyor. Biraz cesaret biraz da şansın 
yardımıyla tavşan yiğit özelliğiyle aklımıza kazınıyor. 
Serçe gözü kara, uysal görünümlü çiçekler rekabetçi 
bir mizaca sahip olabiliyor. Genç yusufçuk ise yaşadı-
ğı tecrübelerle olgunlaşıyor, yaşamını kendi için daha 
mutlu kılmayı öğreniyor. Çocukların her birinin tıpkı 
bu canlılar gibi özel ve kendine has olduğunu ima edi-
yor Sibiryak son öyküde: “Her çocuk yıldızdır zaten, 
her yıldız da çocuk.”
DOĞANIN DÖNGÜSÜNDEN KÜÇÜK HAYAT 
DERSLERINE
Bitkiler ve hayvanlar aracılığıyla farklılıklar, çeşitlilik-
ler, bunların olağanlığı ve güzelliği… Her canlı, yaşadı-
ğı dünyayı kendi gözünden bir kavrayışla anlatıyor ve 
okur için eğlenceli bir anlatımın önü açılmış oluyor. 
Örneğin, “Evvel Zaman İçinde Kalan Son Si-
nek”in baş karakteri Karakaş için insanlar 
ne de iyidir. Genç sineğin musallat ol-
duğu evin aşçısı, bahçıvanı ve küçük 
sakini Alya, sanki hepsi ömrünü 
sineklere adamış! Sineklerin içeri 
girmesi için açık bırakılan geniş 
pencereler, onlar yesin diye kayna-
tılan reçeller, sağa sola saçılan ek-
mek kırıntıları… “ah hepsi de ne iyi, 
ne hoş!” diyor sinek karakterimiz 
hayranlıkla ve ekliyor: “Belki insan-
ların uçmayı bilmemeleri daha iyidir. 
Bilseler onlar da sinek olurdu, hem de 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
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kocaman ve doymak bilmeyen sinekler. O zaman her 
şeyi kendileri yerdi…”
Bazen de kabul edip uyumlanmaktan başka bir çare-
mizin olmadığı bir doğa gerçeğini, eğlenerek okudu-
ğumuz bir itiş-kakış ya da diyaloğun arasına hafifçe ve 
doğallıkla sokuşturuveriyor Sibiryak: “İşte böyle yaşı-
yordu serçe Sürerçe ile levrek Lüverek: Kışları tir tir tit-
reyerek, yazları keyifle. Neşeli Bacacı Yaşa ise bacaları 
temizleyip türküler söylüyordu. Zaten öyle olur: Herke-
sin kendince işi, kendince eğlencesi, kendince kederi…”
Klasik masallardaki “bir varmış bir yokmuş” girişinin 
yerini bu kitapta “Alya’nın bir gözü uyuyor, diğeri 
bakıyor; Alya’nın bir kulağı uyuyor, diğeri dinli-
yor,” cümleleri alıyor ve kitabın son hikâyesi, önceki 
masallarda yer alan karakterlerin eşliğinde bu tekrara 
bağlanarak çoktan uykuya dalmış ya da can kulağıyla 
bir sonraki masalı bekleyen tüm çocuklara, uykuların 
ve hayallerin sürprizli evrenini müjdeliyor. 
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Çok değil, daha otuz-kırk yıl öncesine kadar evlerin 
baş köşelerinde duvarları süsleyen guguklu saatler, 
bir televizyonun üzerindeki ya da bir büfenin için-
deki masa saatleri, yatmadan önce ayarlanıp başuç-
larındaki komodinlere koyulan çalar saatler, arada 
bir zembereği kurulup çalışıyor mu diye kulaklara 
dayanıp tik takları dinlenen mekanik kol saatleri 
gün geçtikçe eski zaman nesnelerine dönüşüyor. 
Dijital dünyanın yaşantımızı saniye saniye parçalara 
ayıran zorbalığı sadece mekanik saatleri değil aynı 
zamanda saatçileri de saatçilik kültürünü de günlük 
yaşamın dışına sürüklüyor. Bir dönem şehrin en iş-
lek meydanlarında gelip geçenlere zamanı gösteren 
devasa kule saatleri, modern zamanların hayhuyun-
da kaybolmuş insanların dikkatini bile çekmiyor 
artık. Tıpkı bir zamanlar odalarında çocuk sevinç-
lerinin, meraklarının, sabırsızlığının eksik olmadığı 
ama şimdi birçoğunun kapısına kilit vurulan çocuk 
kütüphaneleri gibi. Ya da en çok okundukları zaman-
larda kütüphanelerin baş raflarında okuyucusuyla 
buluşan, artık güncelliğini yitirdiği, yıprandığı veya 
yer darlığı gibi nedenlerle “düşümü yapılmış” çocuk 
kitapları gibi. 

Zamanın hoyratlığından sadece mekanik saatler de-
ğil, bu saatlerin kahramanı olduğu ya da bir vesileyle 
içinde geçtiği çocuk kitapları da payını alıyor. 

Münir Hayri Egeli’nin Sihirli Saat ve Hayat Maka-

rası, 1947 yılında basıldıktan otuz yıl sonra Bursa İl 
Halk Kütüphanesi’nin kayıtlarından düşülmüş. Bu 
az bir zaman değil, çok da sayılmaz. Zaten önemli 
olan geçen zamanın uzunluğundan kısalığından çok, 
nasıl yaşandığı değil midir? Sihirli Saat ve Hayat 
Makarası’nın hikâyesi tam da buna değiniyor. Za-
manı hızlandırmanın yaşamı anlamlı kılan anların 
kaybolmasına yol açtığını ve insanı insan yapan de-
ğerlerde doldurulması imkânsız boşluklar yarattığını 
anlatıyor: Zengin bir Türk beyi, her türlü zenginliğe 
sahip olmasına rağmen çocuğu olmamasının yok-
sulluğunu derinden hissedermiş. Peri padişahının 
küçük kızı Yersu, Bey’in çağrısını duyunca onun 
dileğini yerine getirmiş. Adını Güngör koydukları 
oğlan kırk günlük olunca Yersu, Bey’e üzerinde altın 
bir ipin sarıldığı, ışıktan bir tele takılmış hayat maka-
rası vermiş. Bu makara Güngör’ün hayat makarasıy-
mış. İpi çekildiğinde takvim birkaç yıl ileri gidiyor 
böylece Güngör dertlerinden ya da yapmak zorunda 
olduğu işlerden kurtuluyormuş. Önceleri annesi, on 
sekiz yaşına geldiğinde de Güngör’ün kendisi öyle-
sine gereksiz çekmişler ki hayat makarasının ipini, 
Güngör’ün hayatı çarçur olup gitmiş. 

Zevzek Guguklu Saat (1959) ise Bucak (Burdur) Ço-
cuk Kütüphanesi’nden düşümü yapılan kitaplardan 
biri. Kütüphaneye 14.1.1963 tarihinde “Çocuk kitap-
lığına hediyemdir” notuyla bisikletçi Ahmet Kutlu 
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Yazan: Doğan Gündüz

Zaman, bir zamanlar bizim biz olmamızı sağlayan önemli uğrak mekânlarımızı, 
yokluğunu aklımızın ucundan dahi geçiremediğimiz nesneleri tıpkı kütüphaneden 

düşümü yapılan kitaplar gibi hızla hayatımızdan düşürüyor.
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bağışlamış. Zevzek Guguklu Saat, yaşlı saatçinin 
dükkânında diğer saatlerin aksine canı istediğinde 
çalan, zamanı istediği gibi bildiren bir saattir. Yaşlı 
saatçi ayar tutmayan bu yaramazlığına rağmen onu 
sever. Dükkânın en iyi köşesinde, diğer saatlerin 
ahenkli çalışlarını bozmasına rağmen duvarda asılı 
tutar. Ama Zevzek yanlış zaman vermeyi iyice huy 
edinince depoya kaldırır. Tam da o günlerde guguklu 
saat satın almak için gelen bir müşteriye Zevzek’in 
yaramazlıklarını, beğenmezse iade edebileceğini 
söyleyerek satar. Satar ama bu ayrılık hem Zevzek’i 
hem de yaşlı saatçiyi üzer. Birbirlerini çok özlerler. 
Zevzek zamanı yanlış söylemeye yeni yerinde de 
devam edince sahibi onu bozuk olduğu gerekçesiyle 
iade eder. Zevzek, saatçiye kavuşmanın mutluğuy-
la zamanı diğer saatlerle birlikte doğru söylemeye 
başlar, arada şaşırsa da ihtiyar saatçi sevdiği neşeli 
arkadaşını bir daha satmayı hiç düşünmez. 

Altın Saat (1965), öğretmen Hakkı Ercan’ın Rafet 
Zaimler Yayınevinden çıkan kitaplarından biri: 
Kozalaklı (Aydın) köyünden Hasan Dayının gelini 
Zeynep ile kayınvalidesi, şehre indiklerinde akraba-
ları, Hasan Dayının yeğeni tütün tüccarı Baha Beyin 
evine ziyarete giderler.  Baha Bey’in eşi onları güzel-
ce ağırlar. Ama Zeynep, yatak odasında rastladığı bir 
çift elmas küpeyi gizlice çantasına atar. Küpelerin 
çalındığını öğrenen Baha Bey, Hasan Dayıya duru-
mu anlatır. Gelin Zeynep, kayınpederine küpeleri 
almadığını söylese de küçük kayınbiraderi Sabri, el-
masların parasını ödemek için varlarını yoklarını sat-
maları gerektiğini ve aç sefil kalacaklarını söyleyin-
ce, küpeleri iade eder. Sonuçta elmas küpeler, açlığın 
ne olduğunu bilenler için karınlarının doymasından 
daha değerli değildir. Baha Bey küçük Sabri’ye bu 
başarısının karşılığında bir altın saat hediye eder. 
Gerek kurgusu gerekse dili oldukça didaktik olan bu 
kısacık hikâye şehirli ve zengin olana övgüsü; köylü, 
yoksul ve dışarıdan olana olası hırsız yaklaşımıyla 
sorunlu bir hikâyedir. 

Fethiye (Muğla) Çocuk Kütüphanesi’nden düşümü 
yapılan Oğuz Tanrıkut’un Sihirli Saat (1968) kitabı 
ise dört hikâyeden oluşuyor. Kitaba adını veren ilk 
hikâyede kentin usta saatçisi Yusuf, başka saatlerin 
parçalarını bir araya getirip eşi benzeri görülmemiş, 
hoş melodiler çıkaran bir cep saati yapmıştır. Bir 
köylü, her hafta şehrin pazarının olduğu gün saatin 

bu güzel sesini dinlemek için mutlaka dükkâna uğ-
rar. Saatçiye ve yaptığı saate övgüler düzer. Köyle-
rindeki sağır Murat Amcanın bu saatin sesini duyup 
duyamayacağını merak ettiğini söyler. Yusuf Usta 
yine pazarın kurulduğu bir gün kendisini ziyarete 
gelen köylüye her zamanki gibi sesini dinlemesi için 
cep saatini verir. O sırada kışlanın saatinin bozul-
duğunu haber veren bir asker gelince Yusuf Usta, 
dükkânı köylüye emanet eder ve kışlaya yollanır. İşi 
uzun sürünce de akşam vakti ancak dönebilir. Dük-
kânın kepenkleri indirilmiştir. Ortada ne köylü ne de 
özene bezene yaptığı saati vardır. Saatleri bu kadar 
çok seven birinin hırsız olamayacağını düşünüp 
kendini avutsa da bütün gece içi içine sığmaz. Sabah 
olunca köylüyü dükkânın kapısında görünce sevinir.  
Köylü, saati Murat Amcaya götürmüş ve dinletmiştir. 
Sağır Murat Amca saatin melodisini duyabilmiş-
tir. Yusuf Usta, “Bu saatin, değerini en iyi anlayan 
kişinin elinde olması beni sevindirir,” diyerek saati 
köylüye hediye eder. Kitabın diğer öykülerinde ise 
vicdanın, hakkı ve doğruyu korumanın, elindeki 
gücü halkın mutluluğuna adamanın önemi İslam ve 
Türklük çerçevesinde öğütlenir. 

Elvan Pektaş’ın 1988 Yaşar Nabi Nayır Çocuk Ede-
biyatı Ödülü alan Guguklu Saat adlı öyküsü aynı yıl 
içinde Varlık Yayınlarından basılmış. Yaklaşık otuz 
yıl sonra, zamanın unutturmasına çelme takıp FOM 
Yayınlarından yeniden yayımlanmış. Guguklu Saat, 
guguklu bir saatte hep aynı hareketi yapmaktan hep 
aynı sesi çıkarmaktan sıkılan yalnız bir guguk ku-
şunun kendini yeniden oluşturmasının ve bir dost-
luğun hikâyesi. Uzun uğraşlar sonucu guguk diye 
öterken başını eğmeyi başaran tahta guguk kuşunun 
bu marifeti kimsenin dikkatini çekmez. Üstelik ev 
sahipleri tarafından kuşun kendini göstermek için 
saatin kasasından zamansız ortaya çıkışları saatin 
bozulduğuna yorulur ve saat tavan arasına kaldırılır. 
Guguk kuşunun tavan arasındaki kopkoyu yalnızlığı, 
buraya atılmış tek kollu eski bir oyuncak ayıyla kar-
şılaşınca biraz olsun hafifler. Dost olurlar. Birlikte tek 
düze yaşamlarını anlamlı kılacak bir şeyler yapma 
arayışına girerler. Birbirlerini yüreklendirirler, ayı ça-
lışa çabalaya tek kolunu oynatmaya guguk kuşu da 
tahta kanatlarını çırpmaya başlar. Onların sevinçleri-
ne tanık olan bir fare, arkadaşlarını da getirir. Tavan 
arası şenlenir, dostluklar pekişir. Evin satılmasına 
karar verilince tavan arasındaki guguk saatini ve tek 
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kollu ayıyı birçok eşyayla birlikte alan bir eskici on-
ları çocuklarına götürür. Guguk kuşu ve tek kollu ayı 
onlara değer veren eskicinin çocuklarıyla bir arada 
olmaktan çok mutlu olurlar. Bu mutluluğa eskiciyi 
izleyip yerlerini bulan fareler de katılır. 

Gülsüm Cengiz, 2000 yılında basılan Saatlerin Şarkı-
sı kitabında artık hayatımızdan iyiden iyiye çıkmaya 
başlayan masa saati, kol saati, duvar saati, guguklu 
saat, meydan saati gibi saatleri ve bir saatçinin ne 
yaptığını henüz saatlerle tanışmamış minik okuyu-
cuya aktarma derdindedir. Yaşlı bir kadın, saatinin 
kayışını değiştirmek için torunuyla birlikte bir saat 
tamir dükkânına girer. Burada her birinin tıkırtısı, 
görüntüsü farklı saatlerle karşılaşırlar. İşleri bittiğin-
de yaşlı saatçiye “hoşça kal” diyerek saatlerin şarkısı-
nı dükkânda bırakırlar. 

Zaman, bir zamanlar bizim biz olmamızı sağlayan 
önemli uğrak mekânlarımızı, yokluğunu aklımı-

zın ucundan dahi geçiremediğimiz nesneleri tıpkı 
kütüphaneden düşümü yapılan kitaplar gibi hızla 
hayatımızdan düşürüyor. Çoğuna bir “hoşça kal” 
diyebilme fırsatımız bile olmuyor. Ama aynı zaman, 
ne mutlu ki dostluk, dayanışma, vicdan, paylaşım 
gibi insanı insan yapan değerleri ne kitaplardan ne 
de yaşamımızdan düşürebiliyor.
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