
www.iyikitap.net

Ekim 2021 • SAYI 137

ÜCRETSİZDİR 

Shakespeare de 
çocuktu

Deniz kabuğuna 
kulak ver

Yaşasın 
vasatlık!

Kim boyar 
gökyüzünü?
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YENİ
e-kitabı da var!

Zeynep Özatalay imzalı 

yepyeni kapak tasarımlarıyla

Süper Gazetecİlerİn
MuhteşeM Gerİ Dönüşü!
Süper Gazetecİlerİn
MuhteşeM Gerİ Dönüşü!
Çocuk edebiyatında 30. yılını kutlayan Aytül Akal’ın, yayımlandığı 

günden bu yana 500 bini aşkın okura ulaşan “Süper Gazeteciler’’ 

serisinin 5. halkası Son Baskı, gündemin ve güncelin nabzını 

tutuyor, etik değerler hakkında düşündürüyor.
M E R H A B A ,

Okullar, 6 Eylül’de kapılarını öğrencilere açtı. Covid-19 salgını, 
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu eğitim yılı başlangıcının da belirleyici 
gündemiydi. Yüz yüze eğitimin yapılabilirliği yoğun tartışma konusu 
olurken, daha ilk haftalarda yüzlerce sınıfın hastalık nedeniyle 
karantinaya alınması düşündürücü bir gelişme oldu.

Çocukların okulda, arkadaşlarıyla birlikte, öğretmenleriyle yüz 
yüze ders işleyebilmesinin önemi ve avantajları bir yanda salgının 
korkutucu sonuçları diğer yanda... Açık ki, çocuklarımıza mesafe, 
maske ve temizlik kurallarının önemini kavratabilmek önemli 
önceliklerimiz arasında. Ama çocuklarımızla birlikte, süreci düşük 
riskle atlatmamızı sağlayacak en öncelikli tedbir, aşı. Akıl dışı aşı 
karşıtı kampanyaları ciddiye almamak, bilime güvenmek tek çaremiz.

Salgının bir an önce kontrol altına alınması ve yaşamlarımız için bir 
tehdit olmaktan çıkması umuduyla, her eğitim yılı başlangıcında 
değişik vesilelerle yinelediğimiz eşit, laik, bilimsel eğitim özlemimizi 
tekrar dile getirmek istiyoruz.

Safter Korkmaz
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Bazı şeyleri çıplak gözle göremesek de onların 
orada olduğunu biliriz. Örneğin havadaki oksijen, 
ses dalgaları veya rüzgâr… Rüzgârı göremeyiz 

ama yaprakların üzerindeki 
etkisi gayet görünürdür. Bir de 
soyut şeyler vardır göremediği-
miz. Zihnimizin kıvrımlarında 
oluşan düşünceler ve sözcükler 
mesela. Sözcükler bazen ağzı-
mızdan ses olarak çıkar; bazen 
de kalemin ucundan çıkıp şe-
killenir.  

Genç William’ın dünyasında 
ise sözcükler her yerdedir. 
William sabah olup da pence-
resini açtığı anda odasına dolu-
verirler. Ama onları elde etmek 
o kadar da kolay olmaz William 

için. Çünkü 
sözcükler öyle 
kaygan, öyle 
uçarı kaçarı, 
öyle delifişektir 
ki eve girdikleri 
hızla kapıdan 
fırlayıp giderler. 
William hay-
lazlık yapan, 
saklambaç 
oynayan, yaz 
esintisine ka-

pılan, kâh yüzen kâh cadı kazanında kaynayan söz-
cüklerin peşinde kentin altını üstüne getirir. Bazen 
heyecanlanır ve ilhamla dolar; bazen umutsuzluğa 
kapılır. En nihayetinde onları ikna etmenin yolunun 
kovalamak olmadığını anlar.  
Yazar Donna Guthrie, Uçarı Kaçarı Sözcükler adlı 
kitabının sonuna eklediği notta, William Shakes-
peare’in çocukken nasıl biri olabileceğinden ilham 
alarak bu hikâyeyi yazdığını söylüyor. Bir sözcük 
ustası olan Shakespeare’in konuşma diline 1000’den 
fazla sözcük ve tümce kattığı düşünülüyormuş. 
Guthrie de Shakespeare’in eserlerinden alıntıladığı 
ifadeleri öykünün içine katarak bir akış yaratmış. 
Çizer Åsa Gilland ise kitap boyunca sürüp giden ko-
valamacanın ritmine ayak uyduran, hoş ayrıntılarla 
dolu resimlere imza atmış. Bana tiyatro sahnelerini 
çağrıştıran katmanlarla dolu resimlerin içinde uçu-
şan sözcükler ise kitabın tasarımını zenginleştiren 
önemli bir unsur. Değişik font, punto ve renklerle bi-
çimlendirilmiş sözcükler tiyatro sahnesi gibi resim-
leri tamamlayan enfes birer oyuncuya dönüşmüş.  

Uçarı Kaçarı Sözcükler, çocukları Shakespeare ile 
tanıştırmanın yanında, sözcüklerle oyun oynamanın 
mümkün olduğunu da göstererek okurun önünde 
rengârenk bir kapı açıyor.  

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi

Yazan: M. Banu Aksoy

Shakespeare’le 
tanışmak
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Bir sözcük ustası olan Shakespeare’in konuşma diline 
1000’den fazla sözcük ve tümce kattığı düşünülüyormuş. 
Guthrie de Shakespeare’in eserlerinden alıntıladığı 
ifadeleri öykünün içine katarak bir akış yaratmış. 

Ekim 2021 | 1 



Bir Gün Herkes 
Miyase Sertbarut 
Resimleyen: Merve Atılgan 
Editör: Burhan Düzçay 
Tudem Yayınları, 128 sayfa

MİYASE SERTBARUT
MİYASE SERTBARUT
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“Bir gün herkes 15 dakikalığına iyi olsa...”

Fahir, sınıfa yeni katılan bir öğrencidir. Kimseyle 
arkadaşlık kurmaz, herkesin dikkatini çeken bir 

sessizliği vardır. Rehberlik öğretmeni, sınıftan iki 
öğrenciyi Fahir’le arkadaşlık etmesi için yönlendirir. 

Asmin ve Ender yeni çocuğu izlemeye, gözlemeye 
başlar. Bir süre sonra çocuğun tuhaf bir şeyle 

ilgilendiğini anlarlar. Fahir görünmezliği keşfetmek 
için çabalamakta, deneyler yapmakta, kitaplar 

okumaktadır, hatta çantasında Kuantum Teknolojisi 
diye bir kitap bile vardır. Ender bu duruma alaycı 
biçimde yaklaşırken Asmin, onun neden bu alanla 

ilgilendiğini anlamaya odaklanır.

Fahir görünmezliği keşfedecek midir? Yoksa asıl 
düşünülmesi gereken, bir çocuğun neden bunu 

keşfetmek istemesi midir? 

Miyase Sertbarut’un son derece canlı, neşeli anlatımı ve katmanlı hikâye örgüsüyle 
Bir Gün Herkes, okurunun sıkı sıkıya bağlanabileceği bir roman. Görselleriyle de bu 
duyguyu besliyor kitap; Merve Atılgan’ın çizimleri çok başarılı. 

Ümitli bir tonla dostluğun, dayanışmanın gücünü ve 
kıymetini gösteren Bir Gün Herkes, her biri yedinci 
sınıf öğrencisi olan çocukların dünyasında, otizmli 
bir küçük kardeşin yarattığı “dağınıklığın” etrafında 
geziyor, bu dağınıklığa bakıyor ve en sonunda ona 
bir selam veriyor. Tıpkı, romanın anlatıcı kişisi 
Asmin’in, bir evin koridorunda orta yerde duran ve 
ilk karşılaşmalarında yere kapaklanmasına neden 
olan terliğe selam verip yanından geçmesi gibi. Bir 
yanıyla fark edişe, öğrenmeye selam gönderme bu… 
Fakat diğer yanıyla bundan fazlasını yapıyor: Onu 
görüp, selam verdikten sonra onun parçası olmaya 
varan bir ilişkiyi örmek anlamında da selam veriyor 
yazar “dağınıklığa”.

Asmin, kitabın anlatıcısı, baş karakteri. Devlet oku-
lunda okuyor, arkadaşlarıyla iyi geçiniyor, şakadan 
anlıyor, bol bol gülüyor… Kafası açık, duyarlı, akıllı, 
sosyal bir çocuk. Anladığımız kadarıyla bir “kanka”-
sı yok fakat bunu dert eder gibi görünmüyor; duvar 
kenarındaki masasında kendi tercihiyle tek oturuyor, 
mevsimine göre serin ya da sıcak oluşundan mem-
nuniyet duyduğu duvarıyla arkadaşlık ediyor, ona 
yaslanıyor -tıpkı iyi bir arkadaşa yaslanır gibi. Şikâ-
yeti yok. Derken, sınıfa yeni bir çocuk geliyor, gelip 

Görmek ve 
kabul etmek

Yazan: Sema Aslan 
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gelip Asmin’in tek kişilik dünyasına giriyor. Önce 
masasına oturuyor, sonra kelimenin tam anlamıyla 
dünyasına da giriyor. Yeni çocuğun adı Fahir. Ko-
nuşmayan, çekingen ve ufak tefek bir çocuk. Sesini 
kendinin bile duyamadığını varsayabiliriz. Asmin 
ve arkadaşları, onu konuşurken duymakta zorlanı-
yor çünkü. Hatta o kadar zorlanıyorlar ki, ismini 
söylemek üzere ilk kez konuştuğunda çoğunluk, 
çocuğun adının Fare olduğunu düşünüyor. Biraz 
sesin kısıklığından, biraz yedinci sınıf çocuklarının 
dalgacı ritminden, üslubundan olsa gerek. 

Hikâye, Fahir’in etrafında şekilleniyor. Sınıfa gi-
zemli bir çocuk gelmiş, bir olay olacaksa, tam orada, 
gizemli çocuğun merkezinde yer aldığı o masada, 
Asmin’le Fahir’in arasında olacak elbette; beklen-
timiz o yönde. Çok geçmeden haklı da çıkıyoruz; 
önce rehberlik öğretmeni devreye girerek Asmin ve 
sınıf arkadaşı Ender’i, Fahir’le daha yakından ilgi-
lenecekleri (bir bakıma) gizli bir göreve çağırıyor: 
Fahir’i açma, sosyalleştirme görevi. Sonra Fahir’in 
kuantum gibi zor meselelerle yakından ilgilenen, 
derslerinde hep yüksek notlar alan, teneffüslerde 
ışığın peşinden giden, bilime meraklı bir çocuk 
olduğunu öğreniyoruz -bu da gizemi pekiştiriyor 
tabii. Biraz sonra da evinin demir parmaklıklarla 
çevrili olduğunu görüyoruz ki, dedektiflik ve gizli 
görev için lazım olan her şey tamamlanıyor! 

Fahir’in bir kardeşi var; Mahir. Otizmli olduğunu 
sonradan öğrendiğimiz Mahir, Fahir için zorluklarla 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği

dolu bir kardeş. Onunla dilediği gibi oyun oyna-
yamadığı gibi, sosyal baskıyla da mücadele etmesi 
gerekiyordur -kardeşini kü-
çümseyen, yargılayan ve hatta 
aileyi ayıplayan bakışlardan, 
sözlerden ve davranışlardan 
anne babası kadar Fahir de 
doğrudan etkileniyordur. 
Fahir için çözüm, kardeşini 
görünmez hâle getirmektir; 
ışıkla mesaisinin kaynağında 
görünmezliğin formülünü 
bulma arzusu vardır.  

Kitap, çocukların ağzından, 
otizm hakkında pek az şey bil-
diğimizi anlatıyor bize. Belli genel yargılar dışında 
pek az şey. Bununla birlikte Bir Gün Herkes, okuru-
nu otizm hakkında bilgilendirmeyi değil, otizmli bir 
kardeşi olan Fahir’in yaşadıklarına kör kalmamayı 
amaçlıyor. Yani burada anlatılan Mahir’in değil, 
Fahir’in hikâyesi. Otizmli çocukların anne babaları-
nın neler yaşadıkları bir yana, evdeki küçük/büyük 
kardeşin neler yaşadıkları, romanın odaklandığı 
meselelerden biri. 

Bir Gün Herkes, zor denilebilecek bir meseleyi, son 
derece rahat akan, aynı anda hem komik ve capcan-
lı hem de hüzünlü (ama aydınlık bir hüzün) bir dille 
anlatıyor. Dirençli bir dil ve yaklaşımı var. Hikâye 
ağırlıklı olarak çocukların dünyasında geçiyor 
-yetişkinler pek az devreye giriyor. Çocuklar kendi 
dengelerini kendileri buluyor, dengeyi bozan tavır, 
üslup ve yaklaşımlarla da kendileri baş ediyorlar. 
Çocukların da roman boyunca ara ara dile getirdik-
leri gibi, rehber öğretmen bile geri planda duruyor 
gibidir -böyle bir meselede özellikle rehber öğret-
menin kontrolü ve öncülüğü gerekir diye düşünebi-
liriz fakat belki de rehber öğretmen tam da yapması 
gerekeni yapıyordur; Fahir’i arkadaşlarıyla, yaşıtla-
rıyla, kendi dünyasıyla bir araya getirmenin yine o 
dünyanın dinamikleriyle mümkün olduğunu bile-
rek, çocuklardan doğru bir temasa yol veriyordur. 
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Çocukların omuzlarına bindirdiğimiz ve yıllar 
sonra ağrısı hissedilecek, acısı çıkacak yükler… 
Zamanında bizim de omuzlarımıza bindirildiği 
için tüm bu tantanamız belki de. Koşma, (müm-
künse) yavaş koş, sessiz ol, ortalığı dağıtma, öde-
vini yap, odanı topla… Buradan böyle ahkam kes-
mek kolay, bunları ben de yapıyorum, belki herkes 
gibi. Ama sık sık durumun farkına varıp kendimi 
susturuyorum: “Rahat bırak şu çocuğu!”

Sevgili Hafize Çınar Güner, bu kitabında çocuk-
ların sesi olmuş. Hayvanlar üzerinden bazı davra-
nışları örneklendirerek, çocuklardan neler bekle-
diğimizi ve bu beklentilerin neden son derece yer-
siz olduğunu anlatmak istemiş. Burcu Yılmaz’ın 
imzası gibi ışıldayan resimlemesi ise kitaba hayat 

vermiş. 

Yetişkinlerin en 
büyük sorunu 
bir zamanlar 
çocuk oldukla-
rını unutmak 
veya kendi ço-
cukluklarıyla 
çocuklarının-
kini karşılaştır-
mak. “Babam bir 
baksa, korkudan 
yerimden kal-
kamazdım!”dan 

tutun, “Biz hiç böyle değildik!”e uzanan sonsuz 
klişelerle geçiyor ebeveyn konuşmaları. Evet böyle 
değildik. Çok uslu olmanın marifet olmadığını, 
40’ımdan sonra, büyük bir aydınlanma yaşadığım-
da anladım. Uslu olmak, söz dinlemek, biat etmek 
zorunda değil hiçbir çocuk. Eğer, çocukların hakları 
üzerine düşünme fırsatı veriyor.

Ancak örnek verilen hayvan davranışlarıyla ilgili 
dikkatimi çeken iki şeye de değinmek istiyorum. 
“Eğer bir köpek olsaydım benden istenenleri tıkır 
tıkır eksiksiz yerine getirebilirdim.” Bir köpeğin söy-
lenenleri eksiksiz yerine getirmek gibi bir görevi 
yok, olmamalı da. Tıpkı çocukların olmadığı gibi… 
Bir sonraki sayfaya geçiyoruz: “Eğer bir balık olsay-
dım sürekli soru sormak yerine, anlatılanları usul 
usul dinleyebilirdim.” Bu cümleye eşlik eden çizim-
de keşke bir olta olmasaydı. Sadece balık çizimi de 
yeterli olabilir, hatta hiçbir şey eksilmezdi. Eğer an-
latılmak istenen, balıkların “düşünemeyen” canlılar 
olduğu için oltadaki yeme sorgusuz sualsiz gitmesi 
ise onlar hakkındaki bilgilerimizi biraz tazelemek 
gerekiyor belki de. Bir başkasının “Bunlarla mı 
uğraşıyorsun, ne var ki bunda?” deme olasılığının 
olduğu yerde ise aslında dünyanın -her anlamda- bu 
şekilde değişmeye başlayacağını haykırmak isti-
yorum. Dünyayı çocuklar değiştirecek. Hepimiz 
bunun için buradayız.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Hafize Çınar Güner’in, Nesin Yayınlarından çıkan resimli kitabı Eğer, çocukların yetişkinlere 
haklı isyanını dile getiriyor.

Yazan: Gökçe Gökçeer

Bir şeyleri değiştirebilseydik eğer… 
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Eğer 
Hafize Çınar Güner 
Resimleyen: Burcu Yılmaz 
Nesin Yayınları, 28 sayfa
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Çünkü 
bir ev asla yalnızca 

bir "ev" değildir...
İspanyol sanatçı Paco Roca, dünya çapında övgü 
toplayan ödüllü grafik romanı Ev ile yaşamlarımız 

boyunca unutamadığımız mutlu anılarımıza nostaljik bir 
selam gönderiyor; duvarları neyden örülürse örülsün 

adına ev denen yapının kişisel tarihimiz üzerinde 
oynadığı önemli rolü gözler önüne seriyor.

YENİ

En İyi 
Yabancı Eser 
Eisner Ödülü 

2020



Karin Karakaşlı susmuşların, susturulmuşların sesine kulak ve-
ren, kaleme aldığı hikâyelerle onların sesini duyurmaya çalışan 
bir yazar. Sadece kendi olmak isteyen ve dünyayı keşfetmek der-
dinde olan çocuklar ve gençler için de kalem oynatan Karakaş-
lı “Hem okurken hem yazarken beni ilham ve umutla dolduran 
çocuk edebiyatına çok şey borçluyum,” diyor. Göze aldığı cesur 
kurgular ve en yaratıcı içeriklerle her yaştan okuru peşinden sü-
rükleyebilecek güçte olan çocuk edebiyatı, Karakaşlı için adeta 
kendi içinde bir okul. En sevdiği okurlar da çocuklar ve gençler 
tabii ki.

Fotoğrafçı: Berge Arabian

tavşan     deliği

 Geçmişe dönüp yazarlığınızın ilk günlerindeki 
hâlinizle konuşsanız, vereceğiniz öğüt ne olurdu? 
Bu kadar saf olma.

 Yazarlık, geçiminizi sağlayan bir iş mi? Başka bir 
mesleğiniz var mı? 
Hayır, yazarlıktan geçinemiyorum. Gazeteci, 
öğretmen, çevirmen, editör gibi türlü hâllere 
büründüm bir ömür.

 Günde kaç saat çalışıyorsunuz? 
İşlerin yoğunluğuna göre çok değişiyor ama 
yoğunlaştığımda, hele de geceleri zaman kavramı 
ortadan kalkar.

 İşlerinize dair eleştiri yazıları sizi öfkelendirir mi?
Haksızlık, düşmanlık ve haset öfkelendirir, eleştiri 
değil.

 Okuduğunuz son resimli kitap?
Çarli Maytap ve En Sevdiği Kitap, Julia Donaldson/
Axel Scheffler

 Keşke ben yazsaydım dediğiniz kitap?  
André Aciman’ın Adınla Çağır Beni ve Bul Beni 
romanları

 Yerinde olmak istediğiniz roman kahramanı? 
Tante Rosa

 Nefret ettiğiniz roman kahramanı? 
Bulamadım; kötü karakterler de bana çok şey 
öğretti.

 Sizce en iyi edebiyat uyarlaması film ya da dizi? 
“Call Me By Your Name” (Adınla Çağır Beni)-Luca 
Guadagnino

 İsminizi Google’da aratıyor musunuz? Ne sıklıkla?  
Eskiden arada bakıyordum. Çok uzun zamandır 
unuttum, bakmıyorum hiç. 

 En çekilmez özelliğiniz? 
İnsanı deli edecek kadar suskunlaşabilirim. 

 En sevdiğiniz uğraşınız, hobiniz? 
Hayal kurmak.

 Çalmak istediğiniz müzik aleti? 
Piyano.

 Bir mucit olsanız, ne icat etmek isterdiniz? 
Işınlanmayı.

 Tarihte hangi dönemde/zaman diliminde 
yaşamak isterdiniz?  
1920-30’lar Avrupası.

 Issız adaya düşseniz yanınızda götüreceğiniz  
üç şey?

Cep telefonu (şarj derdimin olmayacağını 
varsaymak istiyorum), kitap, defter (dördüncü 
seçenek olmadığı için yanında kalemlilerinden 
olsun).
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“Çocuk edebiyatına çok şey borçluyum”

Karin Karakaşlı

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

1997 yılında ilk romanınız yayınlandı ve bu bir 
gençlik romanıydı. Ayrıca çeviriler yaptınız, 
makaleler, denemeler yazdınız, Agos’ta çalıştı-
nız. Öyküler ve çocuk kitapları kaleme aldınız. 
Şiir sizi besleyen ana damarlardan biri… Nasıl 
çıktınız bu yola; yazıyla olan ilişkinizin başlan-
gıcına gitsek önce?

Yazının edebiyata dönüşme macerasını hep haya-
li bir muhatap, bir okur tahayyülüne bağladım. 
Bir başkasına ulaşmak istediğinizde, mesele duy-
gu ve düşüncelerinizi kendiniz için not ettiğiniz 
günlük formatından çıkıyor. İşin içine bir anda 
kurgu giriyor, bir yapı inşa ediyorsunuz ve özgün 
bir edebiyat diliyle bambaşka bir dünya kurma-
ya başlıyorsunuz. Üniversite döneminde öyküyle 
çıktığım yola roman, deneme ve şiiri de kattım 
zamanla. Agos Gazetesi’nde çalışırken de haber-
den köşe yazısına, söyleşiden manşete gazete dili-
ni öğrendim. Çocuk edebiyatıysa başlı başına bir 
okul oldu.  

İlk çocuk kitabınız Ay Denizle Buluşunca, so-
nuncusu ise Uçan Kız Volante. Ki bu son kitabı 
çocukluğunuza ithaf ettiniz. Çocukluğunuz, ya-
zınınıza nasıl sızıyor ya da neler sızıyor oradan?

Ay Denizle Buluşunca’yı yazdığım dönemde çok 
gençtim, evimiz yanmıştı. Oturacak yer bile 
olmadığı için bütün bir kış mevsimini çeşitli 
kafelerde tüneyerek geçirmiştim. O ara Bu Ya-
yınevinin düzenlediği çocuk edebiyatı yarışma-
sına dört elle sarılarak çocukluğumda okumayı 
isteyeceğim bir hikâye kurmaya başladım. Bir 
yanıyla sıcaklık arayışımdı bu. Kendi çocukluk 
anılarımdan da faydalandım yazarken ama en 
çok da Aykızı ve Deniz’in ilişkisiyle aktım. Sade-
ce yazarın değil, herkesin çocukluğunu içinde 
taşıması gerektiğini düşünüyorum. 

Her türlü kimlikten sıyrılabilmek, başka dillerin 
şarkılarına, başka seslere kulak vermek, görün-
meyenleri görünür kılmak gibi çok şahane bir 
beceriniz var yazarken ve muhtemelen yaşar-
ken. Özellikle çocuk edebiyatında bunu başara-
bilmenin yolu ve bunun önemi üzerine konuşa-
bilir miyiz? 

İnsanların, doğanın, canlıların, eşyanın hikâye-
sini merak ediyorum. Anlatılmamış olanlar özel-
likle ilgimi çekiyor. Edebiyat bana susmuşların 
ve susturulmuşların sesini işitme, onları içimde 

aynanın    içinden
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duyma ve o hikâyeye aracı olma fırsatı verdi. Özü 
itibariyle de hep muhalif olarak gördüm yazıyı. 
Düzenden memnunsan niye hayatını başka bir 
dünya yaratmak üzere erteleyesin? Çocuk ede-
biyatında ise ihtiyacım olan özgürlüğü ve umu-
du buldum. En sevdiğim okurlar da çocuklar ve 
gençler. Onlar kendi doğalarında her tür kimlik-
ten azade, sadece kendi olmanın ve dünyayı keş-
fetmenin derdinde. Ben de onların ruh zenginli-
ğine, dürüstlüğüne layık olacak şekilde yazmaya 
çalışıyorum. 

“Yazmak, dünyanın anlamını sarsmak, ortaya 
dolaylı bir sorgulama koymak ve yazarın son 
bir gerilim daha yaratmasıyla soruyu yanıtsız 
bırakmaktır,” diyor Roland Barthes. Çocuk ede-
biyatının yapması gereken tam da Barthes’ın de-
diği gibi soruyu yanıtsız bırakmak ve çocukları 
başka soruların peşine sürüklemektir diyebilir 
miyiz? 

Edebiyatın ve yazının farklı türlerini denemek 
yazara çok fazla şey öğretiyor. Çocuk edebiyatı ise 
bu açıdan âdeta kendi içinde bir okul. Kurguda 
boşluğa ya da gevşekliğe zerre tahammülü olma-
yan çocuk, diyalogları ve meselenin ele alınışı-
nı da samimiyet sınavından geçiriyor. Hâl böyle 
olunca çocuk edebiyatı göze aldığı cesur kurgular 
ve en yaratıcı içeriklerle her yaştan okuru peşin-
den sürükleyebilecek güçte. Hem okurken hem 
yazarken beni ilham ve umutla dolduran çocuk 
edebiyatına çok şey borçluyum. 

 
Yaşlı insanlar âdeta birer söz büyücüsü. Marquez’in 
büyükannesi gibi büyülü hikâyeler anlatan bir 
büyükannem olmasını çok isterdim. Siz anne-
annenizle bir arada olabilmiş bir çocuktunuz. 
Onunla aynı odayı paylaşmış olmak hikâyecili-
ğinize ne kattı? 

Biz anneannemle birbirimize “koğuş arkadaşı” 

derdik. Aynı odada yatardık. Gece sohbetlerimi-
zin tadına doyum olmazdı. Onu güldürmeyi çok 
severdim, o yüzden okulda ya da sokakta ne yaşa-
mışsam maceraya dönüştürürdüm. O da bana es-
kilerden anılarını anlatırdı. Dünyamız genişlerdi 
birlikte. Anneannemden karşımdaki insanı din-
lemenin önemini, emanet edilen hikâyenin kıy-
metini öğrendim. Yaşlı kuşakla bağ kurmak bam-
başka katmanlar açıyor ruhunuzda ve bir yandan 
da birbirini anlamak denen mucizenin nasıl da 
yaştan bağımsız bir deneyim olduğunu fark edi-
yorsunuz. Çocukların yaşlılarla iletişimini bu açı-
dan hayatın bir hediyesi olarak görüyorum.

Bazen yazarlar öğretme ve mesaj verme kaygı-
sıyla işliyor hikâyesini ve çocukların ağzından 
yetişkinlere özgü, kitabi cümleler döküldüğünü 
görüyoruz. Sizin bu konuda çok özenli olduğunu-
zu görüyorum. Didaktikliğin çocuklar üzerinde 
nasıl bir yan etkisi olur?

Çocuk doğası gereği her şeyi merak eder, deneye 
yanıla öğrenmek ister. Dolayısıyla en son ihtiyacı 
olan şey didaktik, hazır yargılardır. Ne düşünmen 
ve hissetmen gerektiği sana dayatıldığında, hikâ-
yeyle sahici bir bağ kurma ihtimalin kalmıyor. 
Kahramanı çocuk olan kitaplarda ayrıca yetişkin 
dilinden bağımsız olarak, o çocuğun kendi biricik 
varlığını ortaya koyacak özgün, tutarlı bir dilin 
var olması şart. Diyaloglar konuşma enerjisini 
yansıtmalı, günlük hayatın gerçeğine yaslanma-
lı. Daha da önemlisi kahraman sadece konuştuğu 
anlarda değil, zihin ve ruh dünyasında da kendi 
yaşıyla uyumlu bir iç sese sahip olmalı. 

Kimi yazarlar kaostan beslenir, kimileri ise aşırı 
bir düzene ihtiyaç duyar. Hepsinin farklı bir yo-
ğurt yiyişi, yazma disiplini var. Size ne iyi geliyor, 
nasıl bir düzene ihtiyaç duyuyorsunuz yazarken?

Bu da zaman içerisinde değişen şeylerden biri 
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oldu. Önceleri yazmak için biraz kendi içime dö-
nebileceğim görece sessiz, sakin mekânlara ih-
tiyaç duyardım. Zamanla iş hayatının koşuştur-
ması ağırlık kazanınca, her ortamda çalışmayı 
öğrendim. Yıllardır en gürültülü yerlerde yaza-
biliyorum. En çok da yollarda, trende ya da va-
purdayken yazmayı seviyorum. Sanki o zaman 
yazının içine yol da kaçıyor. 

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

Önce bir huzursuzluk duygusu gelip yerleşiyor 
içime. Yazmadan duramayacağım bir şey var, an-
latmadan rahat edemediğim bir meram; kalıbına 

dökülene kadar peşimi bırakmıyor. Köşe yazısı ve 
deneme gibi alanlarda ele almak istediğim belli 
bir kavram ya da doğrudan ona yaslanarak iler-
leyeceğim bir film, şarkı, şiir ya da kitap oluyor. 
Kurguda tıkandığımda hemen bilgisayar başın-
dan kalkar, bambaşka bir şey yapmaya başlarım 
ve hiç şaşmaz bir biçimde tam da o ara zamanda 
yazının omurgası kafamda canlanır. Edebiyatta 
ise daha karmaşık ilerliyor bu süreç. Kimi zaman 
bir kelime, bir cümle oluyor içimde, bazen de bir 
kahramanın peşi sıra yola çıkıyorum. Her sefe-
rinde sil baştan işe girişiyor ve yeni şeyler öğre-
niyorum. 

Ödüller de almış bir yazar olarak, yazarların 
hayatında önemli bir yere sahip olan yarışmalar 
hakkında neler söylersiniz? Yarışmalar, jürideki 
eski kuşak yazarları yeni kuşak yazarlarla ve 
eserleriyle buluşturması, genç yazarların eserle-
rinin eski kuşak yazarlar tarafından değerlendi-
rilmesi bakımından nasıl bir öneme sahip? 

Özellikle ilk dosyayı teslim ânımı hiç unutmam. 
Semtimde zaten her gün gittiğim Gençlik Kitabe-
vi’nin bir öykü yarışması düzenlediğini, jüride 
de kitaplarını tutkuyla okuduğum yazarlar ol-
duğunu görünce, hem çok şaşırmış hem de çok 
sevinmiştim. Açıkçası zamanlama açısından da 
mucize gibi gördüm bu gelişmeyi. Çünkü tam da 
artık sadece kendime saklayamayacağım kadar 
dili ve kurgusuna yoğunlaştığım öyküler ortaya 
çıkmaya başlamıştı ve onları değerlendirmesine 
güvendiğim birilerine emanet etmek istiyor ama 
bir yandan da çok korkuyordum. O ilk adım ina-
nılmaz zor ve ürkütücü. Benim cesaret edebil-
mem tamamen sevdiğim, yakından bildiğim bir 
kurumun işin içinde olmasıyla ilgiliydi. O süreç-
teki herkese ve özellikle Yaşar Nabi Nayır Gençlik 
Ödülü’nü var eden, gençlere el veren Enver Er-
can’a bir ömür müteşekkirim. 

Fotoğrafçı: Berge Arabian
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İnsanların -gencinden yaşlısına- dinozorları neden 
muhteşem bulduklarını düşünüyorum. Aynı de-
virde yaşamak istemeyeceğimiz kadar korkunçlar 
ancak aynı gezegende yaşadığımız için heyecan 
duyacağımız kadar da fantastikler. Çok ciddi bir 
dinozor sever olarak kendi adıma bu hayranlığı, 
fantastik bir şeyin parçası olduğumuzu anımsatan 
en büyük kanıtlardan biri olmaları ile açıklayabili-
yorum. İstedikleri kadar korkunç olsunlar, varlık-
larıyla da yok oluş hikâyeleriyle de doğanın muaz-
zamlığını anımsatıyorlar ve bunu heyecan verici 
bulmamak için bir sebep yok. 
Dinozorlar bilim, doğa ve dünya tarihi adına da çok 
şey ifade ediyorlar. Tam da bu yüzden haklarında 
ciddi bir külliyat olduğundan söz edebiliriz. Çocuk 

edebiyatında da 
giderek sevilen 
bir figüre dönü-
şen dinozorlar, 
bilim odaklı 
eserler kadar 
kurgusal eser-
lerin de birer 
parçası oldu-
lar. Uçanbalık 
Yayınlarından 
çıkan Dinozor-
ların Şarkısı ise 
dinozorların 

varlığına hem bilimsel hem de romantik bir yerden 
aynı anda bakmayı başarıyor. 
Patricia Hegarty’nin kaleme aldığı, Türkçede Ümit 
Mutlu çevirisi ile okuduğumuz kitap, dinozorların 
dünya üzerindeki 175 milyon yıllık serüvenini 
olabilecek en sade biçimde anlatıyor. Thomas 
Hegbrook’un, resimleriyle anlatıya ciddi anlamda 
destek olduğu Dinozorların Şarkısı şiirsel bir 
üslupla dinozorların denizlerin dibinde başlayıp 
göklere kadar yükselen evrimini tarif ediyor. 
Hegarty, bu serüveni dinozorlara yaraşır biçimde 
destansı anlatırken Hegbrook’un çizimleri, 
estetikten ödün vermeden türler arasındaki farkları 
görsel biçimde ortaya 
koyuyor. Böylece, 
anlatının yer veremediği 
bilimsel açıklama 
ihtiyacını neredeyse 
karşılıyor. 
Dinozorların Şarkısı, bu 
sade ve masalsı dili ile 
sürükleyici, akılda kalıcı; 
doyurucu çizimleri ile 
de bilgilendirici 
bir doğa kitabı-
na dönüşüyor.  

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Konunun işlenişi

Çizilerin ifade gücü
Grafik tasarım
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Uçanbalık Yayınlarından çıkan Dinozorların Şarkısı, dinozorların dünya üzerindeki 175 
milyon yıllık serüvenini bilimsel düzlemden ayrılmadan, masalsı bir dille anlatıyor. 

Yazan: E. Nida Dinçtürk

Bilimden beslenen bir masal: Dinozorların Şarkısı
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Çocuklar için çeşitli müzikaller düzenleyen, Susam Sokağı’nın 
metin yazarlarından Ayfer Artaç, çocuklara sanatı sevdirecek İlham 

Perileri serisinde hem önemli sanatçılarla ilgili bilgiler veriyor 
hem de çocukları masalsı bir dünyaya davet ediyor.  

BU 

KİTAPLARDA

MÜZİK 

SAKLI!

Dinozorların Şarkısı 
Patricia Hegarty 
Resimleyen: Thomas Hegbrook
 Türkçeleştiren: Ümit Mutlu
Editör: Özge İpek Esen 
Uçanbalık Yayınları, 32 sayfa
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Çocuklar için çeşitli müzikaller düzenleyen, Susam Sokağı’nın 
metin yazarlarından Ayfer Artaç, çocuklara sanatı sevdirecek İlham 

Perileri serisinde hem önemli sanatçılarla ilgili bilgiler veriyor 
hem de çocukları masalsı bir dünyaya davet ediyor.  

BU 

KİTAPLARDA

MÜZİK 

SAKLI!
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Eserin kuşaklar boyu okunup klasikleşmesinin arkasındaki nedenlerden biri de dili. 
Son derece sade ve süsten uzak, bir o kadar da çarpıcı bir üslubu var.

Birçok çocuk, birçok farklı ne-
denle ebeveyniyle değil, büyü-
kanne ve/veya büyükbabasıyla 
yaşıyor. Frieder de bu çocuklar-
dan biri. O ve anneanne aynı 
evi paylaşıyor. Başka da kimse 
yok yanlarında. Bu yüzden ola-
cak, evde en çok Frieder’in sesi 
duyuluyor. Küçük çocuk sık sık, 
“Anane!” diye bağırıyor.

Bazen istediği yanıt geliyor 
bazen de karşı taraftan sadece 
“Düş yakamdan!” homurtusu 
yükseliyor. Okul çağına yakla-
şan küçük bir çocukla yaşlı bir 

kadının ilişkisi 
ister istemez 
gerilimli oluyor. 
Ama Anneanne 
ile Frieder’in 
yazarı Gudrun 
Mebs, her biri 
tek başına ba-
ğımsız küçük 
birer öykü ola-
rak da okuna-
bilecek 15 bö-
lüme müthiş 
bir sevgi de 
sığdırmış.

Anneanne ile 
Frieder (Oma 
schreit der 

Yakadan düşmeyen torun 
kalbe yerleşiverir!

Yazan: Suzan Geridönmez

Frieder), bu ikiliyi konu eden birçok kitaptan ilki. 
Eser 1984’de Almanya’da yayımlandığında büyük 
bir başarı elde etmiş ve yazar aralıklarla, hepsi de 
çok sevilen devam kitaplarını yazmıştır. İlki çoktan 
çocuk kitapları klasiklerine terfi etmişken beşincisi 
ve (şimdilik) sonuncusu Almanya’da yakın bir tarih-
te, Mart 2021’de basılmış. 

Birçok dünya diline çevrilen ilk kitabın, neredeyse 
40 yıl sonra da günümüz çocuk okurla rahat buluşa-
bilmesinin birkaç temel nedeni var.

Birincisi, konu edilen gündelik olayların büyük 
çoğunluğu dün olduğu gibi bugün de güncel ve 
evrensel bir geçerliliğe sahip. Yani neredeyse her 
çocuğun gündemiyle örtüşüyor. Evde top oynansın, 
patırtı çıksın istemeyen yetişkinler. Herhangi bir işi 
varken, karşısındakine kulak verip zaman ayırmak 
yerine “düş yakamdan çocuk” diyen büyükler. 

Tabii çocuk dinler mi?! Frieder, anneanne sağanak 
yağmur yüzünden pikniği iptal edince, 3 koca muzu 
hayal kırıklığıyla arka arkaya tıkınıyor. Anneanne 
evde gümbürtüyle atılan şutlara isyan edince, Frie-
der inatla evde futbolu zirveye taşıyıp odasındaki 
camı indiriyor. Üstelik bazen canı öylece, hiç neden-
siz yaramazlık yapmak istiyor. 

İkincisi, anneannenin Frieder’in haylazlık-
larına ilk tepkisi çok bilindik, hatta yer yer 
modern çocuk eğitimi anlayışı ile bağdaş-
mayacak denli gerçekçi. Anneanne, düş 
yakamdan demekle kalmıyor, Frieder iyice 
azınca, hemen dediğimi yap “yoksa fena 
olur” ya da “külahları değişiriz” gibi laflar 
da ediyor. Ama yazar epey haylaz Frieder’e 
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şefkatle yaklaştığı gibi anneanneyi de aynı kucak-
layıcı, sevecen tutumla kolluyor. Dolayısıyla okur, o 
yaşlı kadını tüm aksiliğiyle hemen bağrına basıyor.

Zaten anneanne, Frieder’e asla gerçek anlamda kız-
mıyor, en azından kızgınlığı uzun sürmüyor. İşte 
bu da üçüncüsü; anneanne çocukla çocuk olmayı 
başarıyor. Müthiş bir empati duygusuyla ve ender 
rastlanan bir hayal gücüyle hem de. Doğum günün-
de torununa klasik büyükanneler gibi kaşındıran el 
örgüsü bir kazak ve çorap hediye etse de mutfakta 
sürprizini hazır tutuyor. Anneannesi, tabağına etini 
ne zamandır hayalini kurduğu oyuncak kepçeyle 
servis edince Frieder’in ağzı açık kalıyor. Bahçede-
ki çiçeklerin hakkından gelen çılgın şutlar, otobüs 
durağında piknik niyetine yenen sosisler, hepsi an-
neannenin çılgın fikirleri.

Eserin kuşaklar boyu okunup klasikleşmesinin bir 
diğer nedeni yazarın dili. Son derece sade ve süsten 
uzak ama bir o kadar da çarpıcı bir üslubu var. Türk-
çesinde bu tarzın yakalanmış olması sevindirici 
ve arkasında, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın’ın 
emeği ve edebi becerisi var. 

Kitabın, her biri bağımsız da okunabilecek bölümle-
re ayrılıp, kendi içinde kapalı, başı sonu olan öykü-
lerden oluşması bir diğer avantaj. Çünkü hitap ettiği 
küçük yaş grubuna yetişkinler tarafından (örneğin 
uyku öncesi) bölüm bölüm sesli okunabilir. Aynı 
şekilde henüz uzun metinleri hatmetmekte zorlanan 
çocuklar da kitabı, bölümler arasında aralar vererek 
zorlanmadan okuyabilir. 

Önceleri gezginlik ve tiyatro oyunculuğu yapan 
Mebs, Alman çocuk ve gençlik edebiyatında ken-
dine Frieder kitaplarının yanı sıra yurtta kalan bir 
çocukla ona gönüllü annelik yapmaya başlayan 
bekâr bir kadını konu eden ve 1984’te Alman Genç-
lik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülen Sonntagskind 
(Pazar Günü Çocuğu) adlı gençlik romanıyla önemli 
bir yer açtıktan sonra sanatsal üretimini bu alanda 
yoğunlaştırdı.  Kariyerinin başında kitabı resim-
lendiren Rotraut Susanne Berner gelinen noktada 
Almanya’nın en tanınmış çocuk ve gençlik kitabı 
illüstratörlerinden biri olarak anılmaktadır.

Çeviri 
Çizimlerin ifade gücü

Editörlük 
Kapak tasarımı 
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Alman yazar Jens Sparschuh’un kaleminden, Suzan Geridönmez çevirisiyle dilimize 
kazandırılan bu eser, akran zorbalığı gibi çok ciddi bir konuyu son derece keyifli bir 
dille okura aktarıyor.

Küçükken yaşadığım evin du-
varları kâğıtla kaplıydı. Üstünde 
yer yer çizgi hâlinde kabartılar 
uzanan bir kâğıttı bu. Geçmek 
bilmeyen öğle uykusu saatle-
rinde uyuma numarası yapar, 
bu çizgilerin üzerinde oyunlar 
kurardım. Bazen parmağım bir 
bisiklet olur, çizgilerle döşeli 
bu engebeli yolda düşmeden 
ilerlemeye çalışırdı, bazen de 
çizgiler arası uzun atlama olim-
piyatları düzenlerdim. Annemi 
uyuduğuma inandırır mıydım, 

orası meçhul 
ama ben epey 
eğlenmiş 
olmalıyım ki, 
aradan geçen 
otuz küsur 
yıla rağmen 
gözlerimi 
kapayıp 
parmağımı 
boşluğa uzat-
tığımda aynı 
oyunu kaldı-
ğım yerden 
oynayabili-
yorum. Belki 
de hayatın 

Deniz kabuğu uğultusu

Yazan: Olcay Mağden Ünal

mucizevi yanı budur; bu şekilde bizler zamanın ve 
mekânın ötesine geçebilirken imkânsız da ihtimal-
lerin içinde yerini almayı başarır. Bir nevi büyücü 
olup çıkarız. Tek bir göz kırpışla zamanda yolculuk 
yapar, yeterince iyi bir seyyahsak seneler öncesi-
ne ait kokuları bile içimize çekebiliriz. Peki, nedir 
bunu mümkün kılan? Cevabı bulmak için şıklar 
arasında bocalamaya gerek yok, çetrefilli cümleler 
boşuna. Bunu sağlayan hayal gücümüzden başkası 
değil. Doymak bilmeyen, yedikçe semiren, semir-
dikçe gelişen hayal gücümüz. İyi hoş da bu hayal 
gücü düşmanı dost etmeye yetecek kadar kuvvetli 
olabilir mi? Yeri geldiğinde cesaretle kol kola girip 
şöyle görkemli bir gösteri yapabilir mi?

Bunun cevabını Ginko Çocuk etiketiyle raflarda 
yerini alan Jens Sparschuh eseri Jakob’un Deniz 
Kabuğu adlı kitapta ve bir deniz kabuğunun içinde 
arayalım. Kulağa alt tarafı bir deniz kabuğu gibi 
gelebilir, oysa Jakob’un hayal bile edemeyeceği bir 
maceranın başlamasına sebep olacaktı. Doğrusu 
başta ondan hiçbir umudu yoktu, en nihayetinde 
üzerinde tuşları olmadığı gibi parlak ışıklar ve albe-
nili görüntülerle onu soluksuz bırakacak bir ekrana 
da sahip değildi. Hâlbuki tatillerini geçirdikleri 
pansiyonun sahibi Kamphus Dede’nin söylediğine 
göre tek yapması gereken onu kulağına dayamaktı. 
“İçindeki denizin uğultusunu hemen duyacaksın. 
Hatta gözlerini kapatırsan görebilirsin bile. Bundan 
daha şahanesini bulamazsın!”

Jakob elinde deniz kabuğuyla ne yapabileceğini 
düşünürken en azından yalnız olduğuna sevinmişti, 
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çocukların çoğu henüz tatilden dönmemişlerdi, bi-
raz sıkılıyordu doğrusu ama yine de bu onun parkta 
kendi hâlinde kalabileceği anlamına geliyordu. 
Böylece ona durmadan hırbo diye seslenen, gözlük 
katili, burnu siğilli, iri yarı Jonas’tan biraz olsun 
uzak kalabilecekti. Ama işte Jakob’un şansına, hu-
zuru fazla uzun sürmedi ve Jonas tam da yanında 
bitiverdi. Ancak Jakob’un korktuğunun aksine iki-
linin arasında tuhaf bir ilişki gelişmeye başladı ve 
tüm bunların kaynağı o deniz kabuğuydu. Bir anda 
bir cep telefonuna, fotoğraf makinesine, denizin 
uğultusunu kulaklarınızın içine kadar getiren bir 
deniz uygulamasına dönüşüveren bu kabuk, ikiliyi 
ne tesadüftür ki burnu siğilli haydutlar, papağanlar, 
fırtınalar ve korsanlarla dolu bir maceraya çıkarı-
verdi. 

Pek çok ödülün sahibi Alman yazar Jens Sparschuh’un 
kaleminden Suzan Geridönmez çevirisiyle dilimize 
kazandırılan bu eser, akran zorbalığı gibi çok ciddi 
bir konuyu son derece keyifli bir dille okura aktarı-
yor. Evet, ilk bakışta gözümüze çarptığı gibi Jakob, 
şu iri yarı Jonas’ın hakaretlerine maruz kalıyor, 
ondan korkuyor. Ancak deniz kabuğu işleri değiş-
tiriyor. Sanki aralarında görünmez bir bağ kuruyor. 
Belki ikisi de farklı telden çalmaya epey bir süre 
daha devam ediyor ama ortak bir yol tutturabili-
yorlar. İşte o zaman, insanın aklına, acaba Jonas’ın 
karşısına böyle bir fırsatın daha önce hiç çıkıp çık-
madığı sorusu düşüyor. Deniz kabuğu Jonas’ın ku-
lağındayken Jakob ona sesi gerçekten duyup duya-
madığını sorduğunda şu cevabı alıyor: “Tabii! Yoksa 
beni salak mı sandın? Zaten hepiniz öyle sanmıyor 
musunuz, oğlum?!” İşte tam da bu noktada insan 
ister istemez o zorbayı acaba biz yaratmış olabilir 
miyiz diye düşünmeye başlıyor. Her halükârda im-
kânsızı mümkün kılan yine hayal gücü oluyor. Julia 
Dürr’ün harika ve detaylı çizimlerinde de görüldü-
ğü gibi bir deniz kabuğu karşılıklı sıkılan yumruk-
ları, kenetlenen ellere dönüştürüyor.

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği 

Ekim 2021 | 15 



Sü
pe

rv
as

at
 İs

ke
nd

er
  

Su
si

e 
M

or
ge

ns
te

rn
 

Re
si

m
le

ye
n:

 C
la

ud
e 

K
. D

ub
oi

s 
Tü

rk
çe

le
şt

ire
n:

 Ö
m

rü
m

 E
rd

eş
Ya

yı
m

a 
H

az
ır

la
ya

nl
ar

: F
ua

t A
lta

y,
 

Si
m

a 
Ö

zk
an

 
FO

M
 Y

ay
ın

la
rı

, 6
4 

sa
yf

a

Birçok iyi işine rastlayıp, güçlü çizgilerine tav olduğumuz Claude K. Dubois, tam 
kıvamında eşlik ediyor metne. Kolayca yerine geçtiğiniz İskender ve tüm karakterler 
bizden, çevremizden birileri.

Bizi kim niteliyor, neye göre niteliyor, hangi hakla niteliyor ve en önem-
lisi niye niteliyor? Anne babamızdan başlayıp, öğretmen, arkadaş, konu 
komşu, cümle akraba ve hemen herkesle devam eden bu liste, çoğunluk-
la, çocukların kendilerinden uzaklaşmalarıyla sonuçlanıyor. Kişi, kendi-
sini eksik yanıyla yargılayan topluma cevap vereceğim derken telef olup 
gidiyor. Pek az yaratıcı karakter vurdumduymazlığını kuşanıp yoluna 

devam edebiliyor.

Süpervasat İskender kitabını okurken ilkin bu şimşekler çaktı 
zihnimde. Susie Morgenstern, bakış açılarıyla oynayarak ka-
rakteri bir oradan bir de kendisine yaraşır yanından gösteriyor 
bize. Karakterleri araçsallaştırıp, toplumsal taleplerin parodisi-
ne soyunuyor. 

Eksik gedik yanlarıyla tanımlayıp, süpervasat dediği İsken-
der’in neleri yapamadığını görüyoruz evvela. Hani soğukkan-
lılığımızı yitirsek, hakikaten akmaz kokmaz ortalama bir tip 
diyeceğiz İskender’e. Adaşı Büyük İskender’den bir uzay uzak-
taki çocuğu, yargısız infaz trenine bindirip göndereceğiz meç-
hule. Oysa azıcık soluklanıp İskender’i gönül hizasından takip 
ettiğimizde görmeye başlıyoruz marifetlerini. Hoş görmesek 
kaç yazar, o gene de anlı şanlı biricik İskender olacak kendi 
güzel dünyasında. 

Şiirsel, sanki Dr. Seuss inceliğiyle buyur ediliyoruz metne. Düz 
yazı vurgusu arttıkça keşke baştaki gibi sürebilseydi metin 
diye ah çekiyoruz. Yanlış anlaşılmaya teşne İskender’in, evde-
ki beceriksizliğini, okuldaki iddiasızlığını, harika ablasından, 
maharetli arkadaşlarından yana ağır basan kantarın dibinde 
not ediyoruz. Kiminle hangi konuda  kantara çıktığımız be-

Vasat İskender’İn 
Süper Manevraları

Yazan: Adnan Saracoğlu

ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I
16 | iyikitap



lirliyor birçok şeyi. Derken üç yüz elli kiloluk zarif 
devin evlerinde kalmaya başlamasıyla değişiyor 
her şey. Boz ayı ya da goril değil, kuyruklu olsa da. 
Tıpkı siyah beyaz olup panda ya da zebra olmadığı 
gibi. Bach, Mozart, Dvorak falan desem, tuşlarıyla 
göğe ağan mucizevi bir şey diye eklesem anlar da 
ders diye okutursunuz İskender’i kurtaran yarenini. 

Piyanodan önce ve sonra diye işaretliyoruz İsken-
der’in miladını. Lübnan’lı öğretmeni Hasmig’in 
tatlı sert kılavuzluğuyla dalıyor notalar dünyasına. 
Çalıyor silkiniyor, yeğnik değil artık toplumun şaşı 
kantarında, kırk okka çekiyor! Şiir görse şer sayacak 
o aynı çocuk, Shakespeare olmuş  şakıyor. 

İskender’i tek bırakmıyor yazar, sınıf arkadaşlarını 
yanına yöresine iliştirip baştaki numaranın bir ben-
zerini çekiyor. Sınıfın başarı abidesi, kusursuz Ines 
ürkerken, İskender arka çıkıyor ona solfej kursunda. 
Kuru metni teatral havaya bürürken, Kevin’a da 
aşılıyor aynı sahne civanmertliğini. Üstelik fiziği ve 
cesaretiyle göze sokulmuş Kevin’ın, karmaşık lego-
larla harikalar yaratması, ön yargısından sıçratıyor 
okuru. 

İskender, arkadaşlarını kollamakla yetinmeyip an-
nesinin pazar çantalarını sırtlamasını da biliyor. 
Güvensizliği, oğlunun özeniyle giderilen anne de 
katılıyor piyanodan sonraki İskender’in hayranları 
arasına. 

Yazarın, iletiyi metne yedirip estetik ambalajıyla 
okuru tavlamak yerine, topaklı nutuklar atması 
gözümüzden kaçmıyor. Vasatlar için amigoluğa 
soyunmaya, büyüklerin çocuklar üzerindeki baskı-
sının altını koyu koyu çizmeye ne hacet.

Birçok iyi işine rastlayıp, güçlü çizgilerine tav ol-
duğumuz Claude K. Dubois, tam kıvamında eşlik 
ediyor metne. Kolayca yerine geçtiğiniz İskender ve 
tüm karakterler bizden, çevremizden birileri. Sakar-
lığı ve dalgınlığında soğuk hava estirmiyor tonlar, 
cevvalliğinde ve başarısında da renk patlamalarına 
maruz kalmıyorsunuz. Aynı sakin, sıcak çizgiler; 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlığı

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı-baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

yalın, duygu durumlarına eşlik eden etkili eskizler. 
Öğretmenin “en sevdiğiniz şey...” sorusuna cevap 
verirken, birçok farklı çocukla değil de aynı çocu-
ğun farklı zevkleri, kişiliklerinin farklı cepheleriyle 
karşılaşıyoruz sanki. Saç, baş, kaş değişse de ortak 
insanlık hâlleri, çocukların devinimleri... 

İyi öğretmenin, kitabı uğurlayana kadar sürecek 
soru yağmuruna tutuluyoruz. Papağanı emekliye 
ayırıp, düşündürten, iç dünyada yolculuğa çıkartan, 
kişisel farkındalığı kışkırtan sorular bunlar. Uyu-
mayı, yatak yorganı seven Tomas’ın bilgece ceva-
bıyla bir gol daha atıyor yazar, sofu yetişkinler ka-
lesine. Çocukların cevapları eksikliğini hissetikleri 
şeylerle dopdolu. Suratsız ana babası olan, neylesin 
dev çikolatayı, sevilmeyi unutmuş olan kiminle 
paylaşsın başarısını? 

Hayatta en çok neyi arzularsınız sorusu ise İsken-
der’in kahramanlık büstünü cilalayıp parlatıyor. 
Çocukların seri paslaşmasıyla ve küçük katkılarıyla 
daha renkli olacağını düşündüğüm finale İsken-
der’in bir nebze topaklaşmış manifestovari cevabı 
damga vuruyor. 

Merak illa da merak, bilimin sanatın tükenmez ya-
kıtı, insanın sadık yari merak. Soruyu daha iyi soru-
larla cevaplatan merak...
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Bana Bir İşaret Göster
Ann Clare Lezotte
Türkçeleştiren: Arzu Altınanıt
Editör: Merve Çay
Çınar Yayınları, 304 sayfa

2021 Schneider Aile Kitap Ödülü sahibi Bana Bir İşaret Göster, duyma engellilerin 
dünyasına bir çocuğun rehberliğinde girmede, ayrımcılığın nasıl da yaygın bir hastalık 
olduğunu anlatmada gözü kara bir girişim. Yazarın kendisinin de duyma engelli olması, 
romanı daha da ilginç kılıyor.

Bana Bir İşaret Göster, pek çok yönden bir benzerine 
rastlaması zor bir çocuk kitabı. İlk olarak hikâye 1805 
yılında Amerika’da, beyazların yerlilerin topraklarına 
yerleşerek kurduğu bir köyde geçiyor. Başkarakteri 11 
yaşında sağır bir kız çocuğu. Yaşadığı köyde duyma 
engelli insan popülasyonu öyle yüksek ki sağır olsun 
olmasın herkes işaret dilini biliyor ve kullanıyor. Köy-
de bölge yerlileri Wampanoag Kızılderilileri de sayıca 
az ve daha çok hizmetçilik gibi işlerde çalışıyor olsalar 
da yaşamaya devam ediyorlar. Ve romanda atmosferi 
belirleyen bir detaydan öte bir işleve sahipler. 
BU KİTAPTA UMUDUN YANINDA  
KÖTÜLÜK DE VAR
Bana Bir İşaret Göster, daha önsözünde okurunu uyarı-
yor: “Bu sayfada umudun yanında büyük kötülük hikâ-
yeleri de var.” Gerçekten uyarının hakkını verdiğini 
söyleyebiliriz çünkü yer yer Charles Dickens roman-
larındaki masum yetimlerin düştüğü zorlu durumları 
andıran şeyler yaşıyor kahramanımız Mary. Kaçırılı-
yor, dayak yiyor, hizmetçiliğe zorlanıyor. Ve tüm bu 
kötülükler başına, korkunç bir ayrımcılıkla, sadece 
sağır olduğu için geliyor. İyi kalpli insanların olduğu 
mutlu masallardan fırlamış gibi duran köyünde yaşa-
yıp giderken, köye gelen bir bilim insanının engelli bi-
reylere karşı gösterdiği ayrımcılık ve sözde bilim adına 
yaptığı çalışmaların kurbanı oluyor. Neyse ki köyünün 

Ayrımcılığı işaret eden 
ellerin romanı Yazan: Emel Altay
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iyi ve cesur insanları en zor durumlarda dahi Mary’i 
yalnız bırakmıyorlar. Mary’nin kaçırılması ve zorla 
tutulduğu bölümler, Dickens romanları gibiyse, kötü 
adamın elinden kurtulup köyüne dönme sahneleri 
de Jules Verne, Melville ya da Conrad gibi fırtınay-
la denizin savaşını ustalıkla resmeden yazarları 
anımsatıyor. Yazar birbirinden farklı atmosferde ve 
olay örgüsünde sahneler kurmaktan çekinmediği 
gibi insanların içindeki kötülükleri de tüm yalınlı-
ğıyla masaya koyuyor. Amerikan yerlilerine ya da 
duyma engelli insanlara, kime olursa olsun sözle, 
bakışla ya da davranışla yapılan en ufak ayrımcılık 
Mary’nin gözünden kaçmıyor. Oldukça duyarlı bir 
çocuk olan Mary, sorgulamanın yanında yüzleş-
melerden de kaçmayan biri. En yakınının kaybında 
kendi hatasının olduğunu düşünüp bunu ailesine 
anlatması, değil 11 yaşında bir çocuğun bir yetişki-
nin bile yapmakta zorlanacağı bir davranış. Mary, 
kendilerine yardımcı olan yerlinin, kendi yaşların-
daki kızıyla kurduğu dostça ilişkiyle ya da annesi-
nin kullandığı bazı kelimeleri ırkçı bulup eleştirme-
siyle, özel bir bilince ve duyarlılığa sahip olduğunu 
ortaya koyuyor. 
YAZAR ROMANINI KURARKEN TARİHİ 
GERÇEKLERDEN YARARLANMIŞ
1800’lü yıllar dünyanın henüz küresel bir köy hâline 
gelmediği, toplulukların kendi yaşam standartları, 
ilişkileri dışında kalan dünyayla pek de ilgilen-
mediği, bilgi sahibi olmadığı zamanlar. Mary de 3 
kuşak önce buraya gelip yerleşen dedelerinin izinde 
köyünde mutlu mesut yaşamını sürdürüyor. Babası 
ve kendisi, dahası köyün dörtte birine yakın nüfusu 
sağır olduğu için durumunu normal buluyor, dışarı-
daki hayat hakkında hiçbir bilgisi olmadığı için de 
tüm dünyanın böyle olduğunu düşünüyor. “Böyle” 
yani insanların bir kısmı sağır, diğer kısmı da duya-
bilse bile işaret dilini biliyor ve duyma engellilerin 
de sosyal hayata katılabilmeleri için konuşurken 
işaret dilini de kullanıyor. Yazar ana temalarından 
biri olan ayrımcılığı anlatmak için tarihi gerçek-
lerden yararlanmayı seçmiş ve Mary’nin köyünü 
Martha’s Vineyard adasında konumlandırmış. Bu da 
yazara, adanın gerçekten var olan sağır popülasyo-
nunun tarihi bilgilerinden ve hikâyelerinden yararla-
nabileceği geniş bir alan sunmuş. Adada yerli halk-
tan insanların toprakları uğruna hâlen hak iddia 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
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etmeleri de yazara ayrımcılık konusunu işlemede 
engelli bireylerle birlikte ikinci damarı açmış. Ame-
rikan yerlilerine karşı uygulanan ayrımcılık örnek-
lerinde Mary’nin en yakın arkadaşından annesine 
hayli kabarık bir liste var ve önsözdeki uyarıyla tu-
tarlı biçimde bunlar, içinde hiç de sevimlilik barın-
dırmayan sert kötülük anları. Yazarın zaman zaman 
açığa çıkan ayrımcı dilleri dışında normal hatta iyi 
insanlar olarak çizdiği portreler, romana gerçekçi 
bir derinlik kazandırması açısından değerli. 
Ayrımcılık, sömürgecilik, ırkçılık gibi çocuk kitap-
larında işlenmesine pek alışık olmadığımız ağır 
konularla karşı karşıya bırakıyor yazar bizi. Yazar 
romanını kurgularken, gerçekten yaşanmış olay-
lardan ve mekânlardan faydalanmış. Bunun için 
yaptığı çalışmaları ve okumaları kitabın sonunda 
anlatıyor. Bir başka gerçeğe dokunan şeyse yazarın 
bizzat kendisiyle ilgili. Ann Clare Lezotte de tıpkı 
romanındaki başkarakter Mary gibi duyma engelli. 
Yazarın kişisel deneyimi, romanın özellikle işaret 
dilinin kullanıldığı sahnelerinde ve Mary’nin iç 
dünyasını betimlemede kendini hissettiriyor, “içe-
riden biri”nin kaleminden çıktığı okura geçiyor. 
Özellikle Mary’nin iyi hissetmediği anlarda “elleri-
nin kekelediğini” söylemesi gibi ayrıntılar, okurla 
karakteri birbirine yakınlaştırıyor. 
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Küllü ve Tüylü - Gece Yarısı Sihri 
Lindsey Kelk 
Resimleyen: Pippa Curnick
Türkçeleştiren: Cansu Akkoyun 
Editör: Nihal Ünver 
Dinozor Genç Yayınları, 224 sayfa

Tüketilemeyecek kadar zengin olan masal geleneğiyle yepyeni maceralar, hikâyeler, 
masallar düşlemek ve inşa etmek mümkün. Ustalıksa sadece bu bilindik masallardan, 
günümüz okurunun ilgisini çekebilecek uyarlamalar ortaya koyabilmekte.

İçinde beş köpek ve -geçici olarak- annelerinden ayrı 
düşmüş beş de kirpi yavrusu bulunan bir masalda ya-
şıyorum. Bu sebeple bazen Kocabaş’ı ejderha, Toprak ile 
Çapul’u cadının pastadan kulübesini yiyen Hansel ve 
Gratel veya Zeynep’i Sindrella gibi gördüğüm çok olu-
yor. Böyle olunca masallar hiç eskimiyor, hatta başka 
başka yeni masallara dönüşüyorlar.

Lindsey Kelk’in yazdığı ve Pippa Curnick’in çizimleriy-
le hikâyeye harikulade bir derinlik ve sahicilik kattığı 
Küllü ve Tüylü - Gece Yarısı Sihri, eski masallardan yeni 
bir masal yaratmaya yönelik tam da böyle bir kitap. Ro-
manın kahramanı Küllü’nün adı aslında Külkedisi’nin 
kısaltılması. Zaten kitabın üçte ikisi de bildiğimiz Kül-
kedisi masalının ufak tefek değişikliklerle yeni bir ver-
siyonunu sunuyor. Ufak tefek farklardan birisi Küllü’nün 
sihir yapması ve Tüylü isminde konuşan bir köpeğinin 
olması. Ufak bir not düşmeden geçmeyeyim, kitaptaki 
çizimlerde Tüylü’nün boynundaki tasmada “S” harfi 
bulunmasına hiç şaşırmayın, çünkü Tüylü’nün orijinal 
ismi “Sparks”.

Küllü’nün henüz tam hâkim olamadığı sihir yeteneğini 
keşfetmesi, köpeğinin birden konuşmaya başladığını 
öğrenmesi ve iyilik perisi Brian ile tanışmasıyla başla-
yan hikâyesinde Kelk, uzun bir süre asıl masalın izleği-
ne sadık kalıyor. Ev işleri yapan Küllü, saraydaki baloya 

Eski masallar, 
yeni romanlar Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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giden şımarık üvey kız kardeşler, cam ayakkabılar, 
arabaya koşulmak üzere ata dönüştürülen fareler ve 
gece yarısından önce ev dönme zorunluluğu... Nite-
kim Küllü saraydaki baloya gidip masa altında kek 
ve pasta yerken Prens Joderick ile tanışıyor ve sa-
atler gece yarısını vururken de apar topar saraydan 
ayrılıyor. Sonrasında yine asıl masalda olduğu gibi 
Prens elindeki ayakkabı tekiyle baloda gördüğü kızı 
aramaya koyuluyor. İşte bu noktada Kelk, eski Kül-
kedisi masalından yeni bir hikâye çıkarma planını 
devreye sokuyor. 

Besbelli ki Küllü ve Tüylü - Gece Yarısı Sihri bir ro-
man serisinin ilk cildi olarak yazılmış. Çünkü krali-
yet ailesinin perilere karşı güvensizlikleri, bir takım 
istemsiz sihirler yapan Küllü’yü saraydan kaçmaya 
zorladığında yepyeni bir macera başlıyor. Çok ipucu 
vermeden söyleyeyim ki Küllü, Karanlık Dağlar’ın 
arkasındaki periler diyarına doğru yola koyuluyor. 
Yazarımız Kelk, eski masallardan yeni bir hikâye 
damıtmaya o kadar kararlı ki bu macerada Küllü’ye, 
bir başka meşhur masalın kahramanı Hansel de eş-
lik ediyor. Bu maceranın başladığı an, elimizdeki 
ilk kitabın da sona erdiği an oluyor. Kelk’in Küllü 
ile Hansel’i nasıl bir maceraya attığını okuyabilmek 
için ikinci kitabı beklemekten başka çare yok.

Sanırım modern zamanlara kadar edebiyatta oriji-
nallik çok da ayırt edici bir kriter değildi. Biz mo-
dernler orijinalliğe, buluşa belki de gereğinden faz-
la önem atfediyoruz. Edebiyatın klasik çağlarının 
büyük isimleri esasında yeni bir hikâye anlattıkları 
için değil, zaten geniş halk kitlelerince çok iyi bili-
nen hikâyeleri yeniden işleyerek, dönüştürerek ve 
başka hikâyelerle harmanlayarak anlattıkları için 
büyüktüler. Aklıma evvelâ Shakespeare geliyor ama 
örnekler çoğaltılabilir. Shakespeare’in Romeo ve 
Jülyet ’ten tutun da başka pek çok ünlü komedya ve 
tragedyasına kadar oyunlarının ana hikâyeleri antik 
Yunan trajedilerinden, İtalyan halk masallarından, 
Roma ve İngiliz tarihinden pek çok bildik hikâye ve 
hadise ile doluydu. Shakespeare orijinalliğini, ori-
jinal bir hikâye anlatmasına değil, çok bilinen bir 
hikâyeyi orijinal bir hâle getirmesine borçluydu.

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

Bu sebeple çağdaş yazarların, kadim anlatılarla, kla-
sik hikâyelerle ve çok bilindik halk masallarıyla bu 
şekilde verimli ve yaratıcı ilişkiler kurmalarını çok 
önemsiyorum. Konu çocuk edebiyatı olduğunda, 
tüketilemeyecek kadar zengin olan bu masal gele-
neğiyle yepyeni maceralar, hikâyeler, masallar düş-
lemek ve inşa etmek mümkün. Ustalıksa sadece bu 
bilindik masallardan, günümüz okurunun ilgisini 
çekebilecek uyarlamalar ortaya koyabilmekte. Çün-
kü bu asıl masalı birebir tekrar ederek veya sadece 
üzerindeki tozu alıp güncellemekle yapılabilecek bir 
iş değil. Masalın mantığına uygun düşecek karak-
terler, olaylar ve gizemlerle asıl masalı dönüştürerek 
zenginleştirmekten bahsediyorum. 

Eski bir masaldan yeni bir roman yaratmanın başa-
rı kriterini böyle koyarsak, Kelk’in çabasının çok da 
başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Gidiş yolu kesinlik-
le doğru olan Kelk, en azından ilk kitapta, giriştiği 
bu zorlu işin altından ustalıkla kalkmış görünmüyor. 
Onun için söylenebilecek en iyi şey, bu teşebbüsü-
nün sadece cüretkâr ve hoş olduğu olabilir; ama hep-
si bu.

Eski masalları düşündükçe Kocabaş’ın ejderha de-
ğil de bir peri olduğunu, orta yerinden parçalanmış 
bahçe hortumununa baktıkça da Zeynep’in Sindrel-
la’dan ziyade Terminatör’e benzediğini düşünüyo-
rum.
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Fremon Craig’in yazıp yönettiği senaryoyla 2021’de sinemaya da uyarlanan Judy 
Blume’un romanı, ilk yayımlandığı 1970’ten bu yana tüm dünyada her yaştan okurun 
zevkle okuduğu bir klasik.

Yeni bir şeylere başlamak her ne kadar heyecan 
verici olsa da aynı zamanda ürkütücüdür de. Hele 
çocukken zorlu çabalarla alıştığımız ev, çevre ve 
okulun değişmesi ayağımızın altından bir anda 
zemini çekebilir. Judy Blume’un klasikleşmiş ki-
tabı Tanrım Orada Mısın? Benim, Margaret (Are 
You There God? It’s Me, Margaret), New York’un 
merkezinden, New Jersey’in dışında Farbrook 
denilen bir mahalleye taşınan Simon ailesinin on 
iki yaşındaki kızı Margaret eşliğinde tam da böy-
le bir değişim macerasını anlatıyor. 

Kolektif  Kitap Yayınlarının çocuk serisinden 
Gizem Çiçek’in çevirisiyle çıkan kitap, Marga-
ret’in ağzından ergenlik döneminin bütün çelişki 
ve dengesizliklerini son derece gerçekçi bir bi-
çimde yansıtırken samimi ve yalın anlatımıyla 
da dikkat çekiyor. Bir yandan bedenindeki deği-
şimlerle ilgili huzursuzluklar yaşayan Margaret, 
diğer yandan da sınıf arkadaşı Nancy, Gretchen 
ve Janie’den oluşan kızlar kulübüne dâhil olarak 
yeni sınıfına uyum sağlamaya çalışır. Oğlanlar, 
memeler, sütyen ve regl konularının hararetle 
tartışıldığı kulüp, ergenliğin adeta bir mikro 
dünyası. Bir yandan regl olamadığı için kendisini 
anormal hisseden Margaret, diğer yandan da bir 
şeyler hissettiği oğlanlarla ilgili olarak kendini 
anlamaya çalışıyor. Akran zorbalığının da gün-

Büyümek denen 
zorlu macera

Yazan: Karin Karakaşlı
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Tanrım Orada mısın? Benim, Margaret 
Judy Blume 
Türkçeleştiren: Gizem Çiçek 
Yayıma Hazırlayan: Deniz Aytekin
Kolektif Kitap, 188 sayfa
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deme geldiği bu ortamda Margaret, zamanla o çok 
kendine güvenli görünen arkadaşı Nancy’nin de 
endişe ve korkuları olduğunu, her zaman gerçeği 
söylemediğini; herkesin kıskandığı, yaşıtlarından 
önce gelişen Laura’nın ise büyük sıkıntıları olduğu-
nu fark ediyor. 

DİNE FARKLI BİR BAKIŞ

Fremon Craig’in yazıp yönettiği senaryoyla 2021’de 
sinemaya da uyarlanan Judy Blume’un romanı, ilk 
yayımlandığı 1970’ten bu yana tüm dünyada her 
yaştan okurun zevkle okuduğu bir klasik. Ancak 
aynı zamanda cinsellikle ilgili bölümleri ve kimi 
çevrelerce Hıristiyanlık karşıtı olarak değerlendiri-
len yorumlarıyla o yıllarda eleştirilerin odağında da 
olmuş. Zamanının hayli ötesinde duruşuyla dikkat 
çeken romanın en çarpıcı özelliklerinden biri Mar-
garet’in her gece Tanrı’ya doğrudan hitap ederek ve 
çok kişisel bir bağla konuşarak dua etmesi.

Hıristiyan bir anne ve Yahudi bir babanın kızı olan 
Margaret, anne-babası tarafından herhangi bir din 
ya da inanca yönlendirilmeden yetiştirilmiş, reşit 
olduğunda kendi inancını seçmesi için özgür bı-
rakılmış bir çocuk. Ancak yeni ev, okul ve arkadaş 
çevresiyle birlikte aidiyet ihtiyacı artan Margaret, 
kendini inancı konusunda acilen bir karar vermek 
zorunda hisseder. Bu arayışı ve Margaret’in sıcacık 
dilini şu duasından hissetmek mümkün: “Tanrım 
orada mısın? Benim, Margaret. Hayat her gün daha 
beter hale geliyor. Bir tek ben regl olmayacağım. Bi-
liyorum Tanrım. Dini olmayan tek kişi ben olduğum 
gibi. Neden bana yardım etmiyorsun? Bugüne kadar 
her istediğini yapmadım mı? Lütfen… Bırak ben de 
herkes gibi olayım.” 

Okul ödevi olarak farklı dini inançları inceleyen 
Margaret, kendisini olduğu gibi kabul eden Yahudi 
babaannesi Sylvia’nın yanı sıra, karma bir evlilik 
yaptığı için yıllarca kızlarıyla görüşmeyen koyu Hı-
ristiyan anneanne ve dedesini de yakından tanıma 
imkânı bulur. Anlaşılan büyüklerin dünyası da en 
az gençlerinki kadar karışıktır…

SANSÜRE KARŞI MÜCADELE

Margaret karakterini altıncı sınıf deneyimlerin-
den esinlenerek yazdığını söyleyen Judy Blume, 
yazarlık kariyeri boyunca sansüre karşı mücadele 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Kurgunun özgünlüğü - tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği

etmek zorunda kaldı. 1938 New Jersey doğumlu 
Blume, New York Üniversitesi’nde eğitim bilimleri 
öğreniminin ardından 70’li yıllarda yazdığı çocuk 
ve ilkgençlik kitaplarıyla ün kazandı. Aile içi çatış-
malar, akran zorbalığı, beden farkındalığı, cinsellik, 
din gibi zorlu konuları ele alan kitaplarının ABD’de 
çeşitli eyaletlerde yasaklanması üzerine Sansüre 
Karşı Ulusal Koalisyon ile işbirliği yaparak ülkenin 
önde gelen düşünce özgürlüğü savunucularından 
biri hâline geldi. 

Kitapları çok satanlar listesine giren, otuz iki dile 
çevrilen ve yüze yakın ödüle layık görülen yazarın 
bu romanına ve başlığına, popüler kültürün farklı 
alanlarında hâlen sık sık göndermede bulunuluyor. 
Roman da tıpkı hayat gibi açık bir sona sahip. Bu 
tercih bize hikâyeyi kendi içimizde devam ettirebil-
me imkânı sunuyor. 

Kuşaklar boyunca milyonlarca gencin kitapların 
dünyasıyla tanışmasına vesile olan Margaret ka-
rakteri, aradan geçen yıllara karşın hep ilk günkü 
canlılığında. Özellikle Tanrı ile konuşurken giriş-
tiği tertemiz vicdan muhasebeleri unutulacak gibi 
değil. Elbette sorduğu şu sorular da: “Tanrım orada 
mısın? Benim, Margaret. Bugün berbat bir şey yap-
tım. Düpedüz berbat. Ben kesinlikle gelmiş geçmiş en 
korkunç insanım ve başıma iyi şeyler gelmesini hiç 
ama hiç hak etmiyorum. Laura Danker’a sataştım. 
Pislik yapasım geldi ve bütün öfkemi ondan çıkar-
dım. Laura’nın duygularını incittim. Neden bunu 
yapmama izin verdin? Seni arıyordum. Sinagoga 
baktım. Kiliseye baktım. Ve bugün günah çıkarmak 
istediğimde aradım seni. Ama orada yoktun işte. 
Seni ne yapsam hissedemiyorum. Bir türlü geceleri 
seninle konuşurkenki gibi olmuyor. Neden Tanrım? 
Seni neden sadece yalnız başımayken hissediyo-
rum.”

İnancın, resmi din kurumlarından çok daha fazla-
sını ifade ettiğini usulca kulağımıza fısıldayan ro-
man, yetişkin dünyamızı da samimiyet ve sahicilik 
açısından sınava tâbi tutacak güçte. Margaret’le 
birlikte çıkılacak bu yoldan her yaşta öğrenilecek 
çok şey var.

Ekim 2021 | 23 



Haydi Biraz Cesaret 
Raina Telgemeier 
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Editör: Esra Kökkılıç
Desen Yayınları, 224 sayfa

Raina Telgemeier

Haydi Biraz 
Cesaret

Psikolojik sorunlar ve terapiye gitmek yetişkinlerde bile 
utanç duygusu yaratırken, ergenliğin eşiğinde karşılaştığı 
sorunların bombardımanı altında kalan bir çocuk, bir 
de terapiye gittiği için kendini garip hissedecek ve 
dışlanmaktan korkacaktır elbette...

Çocukluk dönemleri uzaktan rahat görünür yetişkinle-
re. İnsan ömrünün keşiflere, öğrenmeye ve oynamaya 
adanan dilimidir bu çünkü; hayatın tüm zorluklarıyla 
yüzleşmeye daha çok zaman vardır. Oysa evin bilindik 
ortamından çıkıp okul hayatına başlamak, yabani bir 
ormana düşmeye benzer bir nevi. Burada ayakta kalmak 
ve yok olmamak için ortama uyum sağlamak gerekir. 
Diğerlerinden farklı olma fikri bile korkutucu gelir ama 
o diğerleri de benzer süreçlerden geçer, benzer korkuları 
yaşar aslında.
Raina Telgemeier de kendi çocukluğunda yaşadığı sorun-
lardan esinlendiği çizgi romanları ile bu süreçlerden ge-
çen çocuklara yalnız olmadıklarını anlatıyor. Daha önce 
yine Desen Yayınları tarafından yayımlanan Gülümse ile 
diş telleri ve ergenlikle mücadelesini, Kardeşim ve Ben ile 
kardeş çatışmaları ve aile ilişkilerine dair hikâyesini ak-
taran yazar, otobiyografik nitelikteki üçüncü çizgi romanı 
Haydi Biraz Cesaret ile bu kez ergenliğin hemen öncesine 
giderek, kaygı bozukluğunun başlangıç öyküsünü ve te-
rapi sürecini okurlarıyla paylaşıyor. 
Dördüncü sınıfa giden Anna için her şey, mide enfek-
siyonu geçiren kardeşi yüzünden ailecek hasta olmala-

Endişe ve enginar 
yaprakları

Yazan: Sanem Erdem
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rıyla başlıyor. Kusa kusa helak olması yetmezmiş 
gibi, sınıfın gıcık kızı Michelle’in okulda kusan bir 
çocukla dalga geçmesine şahit olunca, ya yine hasta 
olup kusarsam diye içi içini kemirmeye başlıyor. Za-
ten hassas, gergin ve içine kapanık bir çocuk olan 
Anna, hasta olma korkusuyla boğuşurken, yemek 
yemekle de ilgili sorunlar yaşamaya başlıyor, zira 
kendisini hasta etmeyeceğini düşündüğü yiyecekle-
rin sayısı gitgide daha da azalıyor. Çekingen yapısı 
yüzünden okul 
da onun için 
kaygı verici bir 
ortam üstelik. 
Öbür çocukların 
iğrenç şakaları, 
Michelle’in mil-
lete isimler takıp 
dalga geçmesi, 
beşinci sınıfa 
geçince kar-
şılaştığı sözlü 
anlatım dersleri, 
arkadaşlarının 
ergenliğe ondan 
önce girmesi Anna’nın korkularını daha fazla bes-
liyor. Bütün bunlara iki küçük kardeşi ve sonradan 
onlara misafir olan büyükannesi ile birlikte küçük 
bir dairede yaşaması da eklenince, sık sık hasta 
düşen, ancak fiziksel bir rahatsızlığı bulunmayan 
Anna, sonunda terapi görmeye başlıyor.  
Konuşmaktansa resim yapmayı tercih eden Anna, 
önceleri terapistine ne anlatacağını bilemiyor. Aile-
sinden, kardeşlerinden ve onların yeme alışkanlıkla-
rından bahsediyor. Terapiye ve terapistine alıştıkça, 
korkularını tanımlamayı ve bunları kontrol altına 
etmeyi öğreniyor. Terapide öğrendiği bu beceriler 
okul hayatında da ona fayda sağlıyor, mesela gözü-
nü çok korkutan o sözlü anlatım dersinde bedenine 
odaklanarak sakinleşme yöntemini öğretiyor arka-
daşlarına ve bu sayede gıcık olduğu Michelle’e de 
farkında olmadan yardımı dokunuyor. 
Psikolojik sorunlar ve terapiye gitmek yetişkinlerde 
bile utanç duygusu yaratırken, ergenliğin eşiğinde 
karşılaştığı sorunların bombardımanı altında kalan 
bir çocuk, bunlar yetmezmiş gibi bir de terapiye git-

Çizimlerin ifade gücü 

Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım 

tiği için kendini garip hissedecek ve dışlanmaktan 
korkacaktır elbette. Haydi Biraz Cesaret, psikolojik 
sorunların da fiziksel hastalıklardan farklı olmadı-
ğını, hatta zihindeki sorunların bedeni de etkiledi-
ğini göstererek ruh sağlığına dair ön yargılara açık-
lık kazandırıyor. Burada göstermek sözcüğünün al-
tını çizmek istiyorum, zira sözcüklerle ifade etmesi 
zor olan meseleleri, sözlü ifade becerileri gelişmekte 
olan okurlar için ideal olan grafik roman formatı 

ile ele alan kitapta 
görsel dil daha ağır 
basmakta. Küçük 
Anna’nın yüz ifade-
siyle, beden diliyle 
ve zihninde canla-
nan görüntülerle 
kaygının neye ben-
zediğine, nasıl bir 
his olduğuna dair 
gerçekçi, dürüst 
ve bir o kadar da 
yumuşak bir resim 
çizilirken; endişe 
yeşili ve panik 

karası ile yapılan renklendirmeler de görsel mesa-
jın etkisini artırıyor. Yazarın kendi çocukluğunun 
diliyle anlattığı ve Damla Kellecioğlu’nun Türkçeye 
pürüzsüz bir şekilde aktardığı hikâyesi, kaygı bo-
zukluğu yaşayan çocukların kolayca özdeşim kurup 
hislerini tarif etmelerine yardım ederken, sorun 
yaşasın yaşamasın her yaştan insanın içine empati 
tohumları da ekmeyi başarıyor. 
İç dünyasında yaşadığı mücadeleleri okurlarıyla 
paylaşmasıyla bizzat kendisi cesaret örneği teşkil 
eden Raina Telgemeier, Haydi Biraz Cesaret ile çiz-
gi roman sektörünün Oscarları sayılan olan Eisner 
Ödülleri’ne iki ayrı dalda layık görülmüş. Ödüller 
veya çoksatan listeleri okurların ilgisini pek çekme-
yecek olsa bile kendi dillerinde konuşan bir yazarın 
samimiyeti gözlerden kaçmayacaktır.
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Gerek Payam Ebrahimi’nin sade ve akıcı anlatımı gerek kitabı resimleyen Roser Matas 
Nadal’ın öyküye uyumlu sahne çizimleri, ironinin gücünden beslenen eğlenceli bir 
resimli kitap çıkarmış ortaya...

“Benim babam, senin babanı 
döver” klişesi, bir dönem mi-
zah dergilerinin vazgeçilmez-
lerindendi. Sadece mizah der-
gilerinin mi? Çocukluğumda 
-ki bir hayli geçti üzerinden-, 
sokak itiş-kakışlarının sık kul-
lanılan cümlelerinden biriydi 
bu. Hâlâ çocuklar arasında 
yaygın mıdır emin değilim 
ama bu cümleyi arkadaşına 
savuran çocuğun, babasına 

duyduğu saf 
güvene hep 
hayran ol-
muşumdur. 
Gerçekten 
de safçadır 
onun niyeti; 
her şey bir 
yana, aslın-
da itiş-kakı-
şı gerçek bir 
kavgaya dö-
nüşmeden 
bitirmek 
isteğidir 
aklındaki. 

Benim babam, 
senin babanı döver!

Yazan: Safter Korkmaz

Şiddeti kendine ve arkadaşına yakıştıramadığı gibi, 
korkusunu maskelemenin en kestirme yolunu bul-
muştur böylece. Öte yandan, onun gözünde şiddet, 
çocukluktan ne kadar uzaksa yetişkinliğe o kadar 
yakındır. 

Üzerine biraz düşününce, çocuğun bu kendiliğin-
den belirlemesinin ne derece isabetli olduğuna 
şaşıyor insan. Çocuklar arası anlaşmazlıklar azıcık 
itiş-kakış, biraz bağırtı-çağırtıyla çözümlenip arka-
daşlıklar kaldığı yerden devam ederken, yetişkinler 
dünyasında işler tamamen farklıdır. Şiddetin dozu 
gitgide çoğalırken, küslükler kutuplaşmalar alır ba-
şını gider. Basit meseleler 40 yıllık kan davalarına 
dönüşür, kimi zaman savaşlara neden olur...

İranlı yazar Payam Ebrahimi de Yetişkinler Çözüm-
den Ne Anlar? isimli kitabında, çocuklar arası bir 
itiş-kakıştan yola çıkıp, yetişkinlerin şiddete mey-
yal dünyasına götürüyor bizi. Onun kurgusunda, 
küçük çocukların kavgasına önce büyük abla ve 
abileri, sonra abla ve abilerin arkadaşları dâhil olur. 
Öğretmenler, anne-babalar ve tabii ki onların arka-
daşları da sıradadır. İş, kalabalık orduların getirdiği 
büyük yıkıma kadar uzar gider. Savaşın getirdiği 
yıkım, yetişkinlerin “sorun”a getirdiği “çözüm”dür. 
Benim böyle kuru kuruya anlattığıma bakmayın 
elbette; gerek Ebrahimi’nin sade ve akıcı anlatımı 
gerek kitabı resimleyen Roser Matas Nadal’ın 
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öyküye uyumlu sahne çizimleri, ironinin gücün-
den beslenen eğlenceli bir resimli kitap çıkarmış 
ortaya.

YETİŞKİNLER DE ÇOCUK KİTABI OKUMALI

İşte tam bu noktada biraz kenara çekilip, kitaba 
başka bir açıdan bakmak ihtiyacı hissediyorum. 
Yetişkinler Çözümden Ne Anlar?, elime alıp oku-
duğum anda çizimleri, ironik anlatım becerisi ve 
mesajı ile çok hoşuma giden bir kitap oldu. İşte, 
dedim çocuklara tanıtılması, okutulması gereken 
bir eser. Ancak yazıya hazırlanırken yaptığım 
ikinci, üçüncü okumalarda şu soru aklıma takıl-
dı: Acaba biz yetişkinler bazı kitapların mesajına, 
anlatı gücüne ya da çizimlerine kendimizi fazla 
mı kaptırıyoruz? Daha açık bir ifadeyle kendi be-
ğenimizi, zaman zaman çocukların beğenilerinin 
önüne mi geçiriyoruz?

Yetişkinler Çözümden Ne Anlar?, çocuklar kadar 
yetişkinlere de seslenen mesajı ve yine -bence- 
çocuklardan çok yetişkinlerin beğenisine hitap 
eden -günlük gazetelerin ya da dergilerin bant 
karikatürlerini hatırlatan- çizimleriyle bu soru-
ları canlandırdı zihnimde. Kitabı okuyan -ya da 
ebeveyniyle birlikte okuyan, tartışan- çocukların, 
anlatıyı ve çizimleri seveceklerini düşünmekle 
birlikte, anlatının mesajı karşısında benim kadar 
heyecanlanacaklarına çok emin olamıyorum. 
Tabii bu, kitabın değerini düşürmüyor ve benim 
hem çocuklara hem yetişkinlere okumalarını 
tavsiye etmemin önünde engel değil.

Kitabın Türkçe baskısı için uygun görülen 
Yetişkinler Çözümden Ne Anlar? başlığına da 
değinmek gerekiyor. Farsça ve İngilizce bas-
kılarında, motamot bir çeviriyle “Mutlu Yıllar” 
başlığı kullanılmış. Keşke Türkçe baskısında 
da mesaj kaygısını öne çıkaran mevcut başlık 
yerine, ironinin gücüne güvenen başka -ve 
daha kısa- bir başlık tercih edilseymiş.

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi

y a y ı n c ı l ı k
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Akdeniz Sürgünü 
Hoda Barakat 
Türkçeleştiren: Mustafa İsmail Dönmez 
Editör: Ayşegül Utku Günaydın 
Delidolu Yayınları, 164 sayfa

“Ben tombulum, diyor Şemse. Çünkü benim yurdum yok. Bedenim büyüsün de 
ağırlığımı yere atayım. Böylece yere yerleşsin, orayı hissetsin diye çok yiyorum. 
Topraklarımızdan ayrıldığız zaman çok yürüdük. Yürümüyor, uçuyordum âdeta. Bir 
yerde ikamet edip orayı vatanım olarak hissedeyim diye şişmanlıyorum. Vücudum 
büyüsün de boşlukta yer kaplasın diye. Herhangi bir yoğunlukta istikrarlı bir şekilde 
kalabilmek için, kendine ait bir evde ikamet edebilmek için.”1

Hoda Barakat’ın kaleme aldığı Akdeniz Sürgünü 
yaz başında (Haziran 2021), Mustafa İsmail Dön-
mez çevirisiyle Delidolu Yayınları tarafından 
yayımlandı. Kumaşların zamanıyla kişilerin za-
manını buluşturan büyülü bir metin sözü edilen. 
Barakat, eserinin adından da anlaşıldığı üzere 
sürgün olmayı, savaşların, katliamların sonuçla-
rını edebiyat yoluyla bize aktarıyor.
Barakat 1952 doğumlu, Paris’te yaşayan Lübnan-
lı bir yazar. İç savaşın ardından Arapça olarak 
kaleme aldığı, 1998 yılında yayımlanan Akdeniz 
Sürgünü isimli metin, 2000 yılında Necib Mah-
fuz Roman Ödülü’nü almaya hak kazanmış. 
Akdeniz Sürgünü, 1975’ten 1990’a on beş sene de-
vam eden Lübnan İç Savaşı’nda yerle bir edilen 
Beyrut’un binlerce yıllık kültürünü, babasının 

Akdeniz’de sürgün olmak

Yazan: Feryal Saygılıgil
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kumaş dükkânının yıkıntıları içinde yaşamaya ça-
lışan bir adamın hatıraları üzerinden katman kat-
man anlatan bir metin. Metnin en ilgi çekici tarafı, 
kahramanın dükkânda çocukluğundan itibaren 
hemhâl olduğu keten, kadife, dantel, ipek türünde 
kumaşların hikâyesi üzerinden kendi hikâyesini 
anlatması. Kumaşların özellikleri, tarihsel süreçle-
ri, insanların büyüme, olgunlaşma/olma süreçle-
rine eşlik ediyor. Bunun yanı sıra roman okuyucu, 
moda kelimesinin ortaya çıkışı ve hazır giyimin 
beden algısına etkisi (s.41), kapitalizmin kumaşla-
rın niteliğini değiştirmesi ve bununla birlikte cilt 
hastalıklarının ortaya çıkışı (s.133) üzerine düşün-
dürüyor. Arka planda ise mezhep çatışmalarıyla 
Beyrut’un yıkımına tanıklık ediyoruz. Anlatıcı, 
hatıralarına gömülmüş, caddelerde ve sokaklarda 
patlayan bombaların eşliğinde, baba mesleğini 
sürdürme endişesi taşımaktadır. Buna annesinin 
geçmişteki ve sonraki eylemlerini anlama uğraşı 
da ekleniyor. 
Babasının ölümünden öncesini ve sonrasını hatırlı-
yor; çocukluğunu, annesinin kız evlat beklentisini, 
kendisinin okuyup “adam olamayacağı” ve baba-
sından bir adım ileri gidemeyeceği fikri üzerine 
düşünüyor. Annesini anlamaya çalışıyor. 
Anlatıcı savaş sırasında yıkılmış, yerle bir edilmiş 
kentin yıkıntıları arasında kendine geliyor: “Etra-
fımdaki şişmiş cesetleri ve kokularını fark edince 
beni ıskaladıklarını ve hâlâ hayatta olduğumu 
anladım. Kafamda gidip gelen görüntülerden 
üzerimde ölenlerin ağırlığı ile birkaç kez ayıldığı-
mı ve onları ittirdiğimi anladım. Ağızları havaya 
doğru açık olanların gırtlaklarından çıkan sesler 
duydum…”(s.112) ve bu yıkıntılar, moloz yığınları 
arasında dolaşıyor. Dolaştıkça hatırlamaya baş-
lıyor. Kimi zaman hayal kimi zaman halüsinas-
yonlar görüyor: Annesinin bakıcısı Şemse’ye âşık 
oluşunu, rengârenk kumaşları, annesini, babasını 
hatırlıyor.
Anlatıcının zihninde Mezopotamya’yla ilgili anla-
tılar, destanlar büyük yer tutmakta. Bunları kendi 
hikâyesiyle, kumaşlarınkiyle harmanlayarak bü-
yük bir heyecanla aktarıyor bize. Örneğin, ketenin 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Kurgunun özgünlüğü 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi  
Redaksiyonun titizliği 

yaraların kapanmasına yardımcı olan iyileştirici 
gücünün önemini, mütevazılığını, cömertliğini; 
kadifenin gizemini, üç boyutlu olmasını; “havadaki 
örgü” dantelin lüksü, zenginliği temsil etmesi-
ni; ipeğin ritmini, sesini ve bilgece bakabilmeyi 
ipeğe... Tüm bunları tarihsel arka plan ve kendi 
hikâyesiyle birlikte ilmek ilmek örüyor. 

Kitabı okuduktan sonra kumaşları başka türlü 
görmeye başlıyor; yerine göre fısıldayan yerine göre 
haykıran seslerini işitiyorsunuz: “Şimdi yerinde kal, 
Şemse. İpek kumaşlara yaklaşıp hepsini tek tek ha-
reket ettireceğim. Sen de dinle. Boğuk sese, nağme-
lere, uzaktan gelen davul sesine, aşkın gözlerini kör 
edenlerin ellerindeki kemanın çıkardığı iniltilere 
kulak ver. Kumaşların uçlarını toplayarak avu-
cumun içine hapsedip sonra tekrar açtığımda ne 
duyuyorsun? Duyduğun ses ne? Küçük bir derenin 
önündeki setin bir anda kaldırılışı, alev gibi kum-
lara, hücum eden dalgalar, şehvetle titrerken azat 
oluveren nefes, memedeki sütün emzikli bebeğin 
ağzına dökülmeden önceki çağlayışı, pürüzsüz bir 
camın üzerinde soğuk civanın titreyişi ya da rahim 
zarındaki kanın ilk fışkısı mı?” (s.140).   

Akdeniz Sürgünü, tarihsel anlatılar eşliğinde sür-
gün olmak, mültecilik üzerine hüzünlü bir metin.  
Aynı zamanda yıkıntılar arasındaki bir adamın ara-
yış, hatırlama, kayboluş hikâyesi. Savaş sonrasında 
cesetler, yıkıntılar arasında var olabilme, ayakta 
kalabilme uğraşı. Romanın sonunda anlatıcının 
sorusu bütün bu uğraşı anlamlandırmak gibidir: 
“Sonra kendi kendime, neden buna geri dönüyorum 
ki dedim. Bütün hayatımı havanda su dövmek için 
harcamadım mı zaten?  Her yaptığımız şey bu değil 
mi baba?”   

Sahi, biz ne yapıyoruz?

1 s. 69-70
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Çocuk edebiyatının kuyruğuna bağlanan ve bir türlü 
kurtulamadığı tuhaf bir teneke var: Mutlu ve eğitici 
kitap arayışı. Çocukların önüne kitapları allayıp pul-
layarak koyma; çiçekli böcekli, sihirli değnekli hikâ-
yelerden başkasına gözlerini kapama devri hâlâ de-
vam etse de Judith Loske, Sadako’nun Turnaları’nda 
büyük bir eşiğin üzerinden atlayarak çocuk edebiya-
tının aslında ne olduğunu hatırlatıyor okurlarına.
Sadako’nun Turnaları, Hiroşima’ya atılan atom 
bombası sebebiyle lösemiye yakalanan Sadako’nun 
gerçek hikâyesini anlatıyor. Eski bir Japon inanışı, 
kâğıttan bin turna katlarsa dileğinin gerçek olaca-
ğını fısıldıyor kulağına; böylece Sadako hasta yata-
ğında başlıyor kâğıttan turnalar yapmaya. Ancak 
küçük parmakları ölüme yetişemiyor, turnalar yarım 

kalıyor.
Sadako’nun hikâ-
yesini, hastalık 
sürecinde sahibine 
harika bir refakatçi 
olan kedisinin ağ-
zından okuyoruz. 
Japon kültüründe 
şansı simgeleyen 
bu kara kedi hem 
küçük kıza hem de 
okurlara zor gün-
lerde umudun öne-
mini hatırlatıyor; 
çünkü hayat her 

zaman günlük güneşlik akmıyor, dünya üzerindeki 
herkes kötü tecrübeler ediniyor. Bunu kabullenmek 
ise hayatı yaşamanın en güzel yolu. Loske, Sada-
ko’nun hikâyesini çocuklar için yazıp resimleyerek 
bu felsefeyi çocuk edebiyatıyla başarılı bir biçimde 
harmanlıyor.
Anlatım, bu hassas konunun işlenişi için yer yer 
zayıf kalıyor. Hastalığın sebebi olarak kara bulutlar 
gösteriliyor ve anlatımın yeterince açık olmaması, 
resimli çocuk kitabı kategorisindeki bir eserin hitap 
ettiği yaş grubunda korku geliştirebilecek nitelikte. 
Okurun ölüm kavramıyla karşılaşması, olması ge-
rektiğinden daha vurucu, karanlık ve ani. Kedinin 
duruma ettiği isyan ve yaşadığı kafa karışıklığıysa 
hem bağ kurulabilecek hem de zihinde hayata dair 
karamsar düşünceler uyandırabilecek düzeyde.
Yazar, Sadako ve kedisinin kurduğu hayallerde 
Japon motiflerine yer vermeyi de ihmal etmemiş; 
kitap boyunca origamiden kiraz ağaçlarına, yeşil 
çaydan pirinç toplarına, Japon ejderhasına birçok 
kültürel ayrıntı, incecik işlenmiş illüstrasyonlarla 
öyküye eşlik ediyor.
Ölümün koparamayacağı bağlarla, yasla ilgili usul 
usul bir hikâye Sadako’nun Turnaları. Çünkü kayıp-
lar da hayatın içinden ve hatırlanmaya, yazılmaya 
değer.

Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Anlatımın açıklığı ve akıcılığı

Yazan: Zeynep Sarıfakıoğlu

Bin turna taşır mı umutlarımızı?

Sadako’nun Turnaları  
Judith Loske 
Türkçeleştiren: Osman Tunaman 
Arden Yayınları, 48 sayfa

Ölümün koparamayacağı bağlarla, yasla ilgili usul usul bir hikâye Sadako’nun 
Turnaları. Çünkü kayıplar da hayatın içinden ve hatırlanmaya, yazılmaya değer...
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Bin turna taşır mı umutlarımızı?
Bu kitapta 
KORKUYA 
geçit YOK!
Korkudan korkmamanız 
gerektiğini fark ettiğinizde 
çok şaşıracaksınız!

12
BÖLÜM

KORKUYA 

DAİR HAP 
BİLGİLER

KORKUYU 
SINAMA 
TESTİ

MATRAK 
RESİMLER

EĞLENCELİ 

ALIŞTIRMALARDünyadaki en eski dört 
duygudan biri olan korkunun izini süren 

Sakın Korkma!, matrak çizimleri, bilgi 
ve farkındalığı artırmaya yönelik içeriği, 
etkileşimli etkinlik sayfaları ve göz alıcı 

tasarımı ile tarih boyunca insanların peşini 
“bir türlü” bırakmayan korku hissine dair 

ne varsa açıklığa kavuşturuyor.
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“Apis Mellifera” ile tanışmadan önce, sabahları 
propolisini kaşıklayan, ekmeğine sürdüğü tere-
yağını bal ile tatlandıran ve bunları tek lokma-
da yutan biriydim. Fethiye’de yaşadığımız için 
güvendiğimiz yerel üreticilerden ihtiyaçlarımı-
zı alabiliyorduk. Belgesellerdeki arıcıları hay-
ranlıkla izlemiş ve kitaplardaki arıların yaşam 
döngüsünü de okumuştum. Ama hiçbiri bana 
tam olarak tek bir Apis’ten bahsetmiyordu…

Kuraldışı Çocuk’tan çıkan Balarısı - Apis Mellifera’nın 
Yoğun Hayatı isimli, Candace Fleming’in yazıp 
Eric Rohmann’ın resimlediği, Şiirsel Taş’ın çevi-
risini yaptığı kitap sayesinde, bir balarısının 
kısa yaşam öyküsüne tanıklık ettim. Ve Apis’in 
doğumundan günler sonra bile uçmaya hazır 

olup olmama 
hâlinin tedir-
ginliğini ben de 
yaşadım. “Uça-
cak kadar güçlü 
mü dersin?” 
sorusuna her 
seferinde ço-
cuğunu okula 
hazırlayan ebe-
veyn sesiyle 
“Henüz değil,” 
diyebildim.

KISA AMA YOĞUN BİR HAYAT

Apis, yaşamının ilk haftasında, kreşe çeki düzen 
verip her petek gözünü yeni bir yumurta için ha-
zırlıyor. İlk haftanın sonunda kreşten ayrılıp ana 
arı ile ilgileniyor, onu arısütüyle damla damla bes-
liyor. On iki günlük olduğunda altıgen petek gözle-
ri yapıyor, on sekiz günlükken kovanın girişindeki 
iki yabancı arı ile boğuşuyor ve onları kovandan 
uzaklaştırıyor. Yirmi beşinci gün olduğunda yuva-
dan dışarı adım atıyor ve…

“Çiçeklerin özündeki iyiliğin tatlı kokusu geliyor 
esintiyle. Bu mis gibi kokuyu izleyerek ve saniyede 
iki yüz kere kanat çırparak kilometrelerce uçuyor 
Apis, ta ki… döne döne bir çiçeğin ortasına konana 
dek.”

Apis, nektar arıyor, buluyor ve kovana getirdiği 
nektarları bal yapan bir işçi arıya verip “Harika bir 
nektar var!” anlamına gelen müthiş bir dansa baş-
lıyor ve tüm bu işlemi gün batımına dek dokuz kez 
yaptıktan sonra -gerçekten- dinlenebiliyor. Kısacık 
ömrüne -yaklaşık otuz beş gün- 800 km. uçuş ve 
otuz bin çiçek ziyareti sığdırıyor ve kahvaltıda 
yediğimiz bir çay kaşığı balın onda birine yetecek 
kadar nektar toplamayı başarıyor.

Uçacak kadar güçlü, 
Kısacık ama yoğun bir hayat, 
O bir Apis Mellifera.

Öykünün özgünlüğü 
Bilgilerin bilimselliği
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Apis Mellifera , 35 günlük kısacık ömrüne 800 km. uçuş ve otuz bin çiçek ziyareti 
sığdırıyor. Sonunda kahvaltıda yediğimiz bir çay kaşığı balın onda birine yetecek 
kadar nektar toplamayı başarıyor.

Nektar peşinde bir ömür...
Yazan: Esra Kara

ba
sv

ur
u 

KiT
AP

LIG
I

 

Balarısı
Apis Mellifera’nın Yoğun Hayatı  
Candace Fleming 
Resimleyen: Eric Rohmann
Türkçeleştiren: Şiirsel Taş 
Editör: Seda Kostik
Kuraldışı Çocuk Yayınları, 40 sayfa
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Kullandığınız dilden keyif almak ister misiniz? 
Onu nasıl eğip bükebildiğinize bir bakın.
Anlamsız ama yerinde sözcükler yaratabiliyor, 
mantığınıza sığmayan cümleler oluşturabiliyor, 
üstelik aklınızın itirazlarına rağmen eğleniyorsa-
nız, dilinizin büyüleyici yönünü keşfetmişsinizdir 
bile. Tekerlemeleri bilinç düzeyinde fark etmişsi-
nizdir.

Tekerlemeler, tutarsızlığı taşıyabilen 
nadir türlerden. Eklektik aktarımın 
başrolünde olduğu özgün anlatım-

lardan. Hâliyle, edebiyatın en özgür oyun alan-
larından. Simgeleri, özneleri, olayları yuvarlayıp 
çevirebildiğimiz, dilimizle karşılıklı oturup oyun 
kurabildiğimiz bir alan. Üstelik hepsi kendi diline 
içkin olsa da kimilerinin hiç değilse içerik olarak 
evrenselliği heyecan verici. 

Telma Guimarães, Brezilya halk kültüründeki “Bu-
radaki Pastırma Nereye Gitti?”1 tekerlemesinden 
esinlenerek yazdığı metinde, kayıp pastırma yerine 
kitap imgesini kullanmakla yetinmemiş, tekerleme-
nin doğrusal kurgusunu, resimli kitaplarda görmeye 
alışık olmadığımız biçimde, çember kurguya dönüş-
türmüş. Kitap imgesi, nedensellikten yoksun olaylar 
dolayısıyla düştüğümüz boşluğu kapatmak, döngü-
yü tamamlamak için yaratıcı bir çözüm sunmuş. 
Hikâyeye, kaybolan bir kitabı aramakla başlıyoruz. 
Kurgu, ilkin bizi sokağa çıkarıyor, insanların, hay-
vanların içinden geçirerek, bir karnavalın ortasına 
bırakıyor. Ardınca, ara-bul oyununu bitkilerin, kuş-
ların, böceklerin arasında sürdürüyoruz. Büyükçe 
bir kuşu andıran büyükbaba karakteriyle yaşam ala-
nımıza dönüyor, büyükannenin patlattığı mısır eşli-
ğinde kitabın öznesi çocukla birlikte -belki de bizzat 
o olarak- henüz okuduğumuz, hâlâ elimizde tuttuğu-
muz kitabı okuyor, çemberi bütünlüyoruz.
Yolculuğumuz metinden çok, illüstrasyonlarla örülü. 
Çizer Jana Glatt,2 kitapta Picasso’dan esinle grafik-
sel bir dil yaratmayı amaçlamış.3 Renklerin dışa-
vurumu, figürlerin ürettiği doku, oyunumuzun asli 
kurucusu. Metnin aktarmadıklarının çokluğundan 
faydalanan zengin görsel dilin, kitabı olduğundan 
çekici kıldığını söylemek gerek. Damakta, şekerleme 
gibi rengârenk bir sergiyi izledikten sonra kalana 
benzer tatlı-ekşi bir lezzet bıraktığını da.
1 Esin kaynağı tekerlemenin özgün adı:“Cade O Toucinho Que Esta-

va Aqui?” Dilimizdeki “Komşu Komşu, Hu Hu!” tekerlemesine yapı-
sal benzerliği ilgi çekici

2 Bu kitapla illüstrasyon kategorisinde 2020 Jabuti Ödülü’ne değer 
görüldü.

3 http://www.lendojunto.com.br/2020/12/livro-para-ler-com-os-be-
bes-cade-o.html

Çizimlerin ifade gücü
Kurgunun özgünlüğü

Çevirinin niteliği
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Brezilya’dan Anadoluya, yerelden evrensele...

Tatlı-ekşi bir 
tekerle(n)me

Yazan: Funda Mengilli
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Buradaki Kitap Nereye Gitti? 
Telma Guimarães 
Resimleyen: Jana Glatt
Türkçeleştiren: Sezen Kiraz Doğan 
Editör: Biray Üstüner 
Bilgi Yayınları, 48 sayfa
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Dünya’nın Neden Ateşi Var? - Ve İklim 
Hakkında Birçok Soru Daha 
Federico Taddia - Elisa Palazzi
Türkçeleştiren: Esma Fethiye Güçlü 
Yayıma Hazırlayan: Feride Kurtulmuş
Proje Editörü: Didem Demirel 
Ketebe Yayınları, 96 sayfa

F. Taddia - Elisa Palazzi
F. Taddia - Elisa Palazzi

SORUYOR...SORUYOR...
Siz çocukların kafaları zehir gibi! 
Hayatını çalışmaya, araştırmaya, 

öğrenmeye adamış bu serideki insanların 
kafaları da öyle. İşte Zehir Gibi Kafalar 

bu beyinlerin karışımından doğdu. 

Okyanuslar ısınırsa balıklar terler mi? Bir sonraki 
buz devri ne zaman olacak? Dinozorların 

zamanında iklim nasıldı? İklim bilimci Elisa Palazzi, 
gezegenimizin iklimini keşfetmek, iklimin nasıl 

çalıştığını, nasıl değiştiğini ve ona iyi bakmak için 
neler yapabileceğimizi anlamak için çıktığımız bu 

harika yolculukta bize eşlik ediyor. Gerçek bir bilim 
insanına aklımıza geleni sorduk ve ortaya Zehir 

Gibi Kafalar için harika bir kitap çıktı!

2013 Premio Andersen Ödülü 
(En iyi bilgilendirici kitap)

FEDERICO FEDERICO 
TADDIATADDIA

DÜNYA’NINDÜNYA’NIN  NEDENNEDEN
ATEŞİATEŞİ  VAR VAR??

9 786257 587198

ISBN 978-625-7587-19-8

DÜNYA’NIN 
DÜNYA’NIN NEDEN ATEŞİ

NEDEN ATEŞİ VAR?
 VAR?

VE VE İKLİMİKLİM  HAKKINDA HAKKINDA

BİRÇOKBİRÇOK SORU DAHA SORU DAHA

ELISAELISA
PALAZZIPALAZZI

1880’den bu yana yeryüzündeki sıcaklık bir derece artmış ve bilim insanlarına göre 
bu miktar, durumun ciddiyetini anlamak için yeterli. Önemsenmesi gereken bir başka 
nokta da 1950 yılından bu yana artışın daha da hızlanmış olması.

Buzullar gezegenimizi serinletiyor mu? Okyanuslar 
ısınırsa balıklar terler mi? Kuzey Kutbu mu daha soğuk 
Güney Kutbu mu? Hava kirliliği ne zaman başladı? 
Bunlar, Federico Taddia ile Elisa Palazzi’nin yazdıkları, 
Antongionata Ferrari’nin resimlediği kitabın bölüm 
başlıklarından bazıları… Yanıtlar, bölümlerin içinde 
ayrıntılı olarak veriliyor. Sorulardan en önemlisi de 
kitabın adında yer alıyor: Dünya’nın Neden Ateşi Var? 
Ve İklim Hakkında Birçok Soru Daha… Esma Fethiye 
Güçlü’nün İtalyancadan çevirdiği eseri Ketebe Yayın-
ları, “Zehir Gibi Kafalar” adlı setin kitaplarından biri 
olarak yayımlamış. 
Seçilmiş soruların hiçbiri, sorumluluk sahibi birinin 
bundan bana ne diyebileceği türden değil. Hatta ya-
nıtları okuyanların, dünyayı kurtarmak için gerçekten 
bir şeyler yapmanın zamanı gelmiş, demeleri olası. 
Bilime kulak verenler genellikle Dünyamızın geleceği 
hakkında endişelenmemiz gerektiğini düşünüyorlar. 
Dünya’nın iklimindeki değişim en önemli kaygı kay-
naklarından biri. 
Aslında kitapta dillendirilmemiş sorulardan biri de şu: 
Bu kitabı neden okumalısınız? Diğer soruların yanıtla-
rı bir araya geldiğinde bunun da yanıtı verilmiş oluyor. 
Ateşi varsa, gezegenimiz hasta demektir. Dünya’nın 
sayısız konuğundan biri olarak biz insanların bu duru-

Ne olacak bu 
Dünya’nın hâli? 

Yazan: Toprak Işık
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mu dert edinmesi son derece anlaşılır. Hasta bir ev 
sahibinden konuklarını rahat ettirmesini  bekleye-
meyiz.
Kendi ateşimizi bir derece yardımı ile kolayca 
ölçebiliyoruz. Dünya için ise yıllar süren gözlemler 
gerekiyor. On sekizinci yüzyılın ikinci yarısından 
beri yeryüzünün farklı yerlerine kurulan çok sayıda 
ölçüm istasyonu var. Bu istasyonlardan yıllar bo-
yunca alınan ölçümler Dünya’nın ısındığını kesin 
biçimde gösteriyor. 1880’den bu yana yeryüzündeki 
sıcaklık bir derece artmış ve bilim insanlarına göre 
bu miktar, durumun ciddiyetini anlamak için yeter-
li. Önemsenmesi gereken bir başka nokta da 1950 
yılından bu yana artışın daha da hızlanmış olması. 
Peki bu olumsuz gidişte kabahat bize mi ait?
Dünya’yı Güneş ısıtıyor ama sıcaklığı sadece ona 
ulaşan ışınlar belirlemiyor. Işınların Dünya’ya 
vardıktan sonra başlarına neler geldiği de önemli. 
Örneğin beyaz zeminler onları neredeyse aynen 
geri yansıtıyor. Bu, ısının karla kaplı yüzeylerde 
tutulamaması demek. Toprak ise ısıyı daha çok 
emiyor. Yeryüzünden yansıyan tüm ışınlar uzaya 
saçılmıyor. Dünyamızın etrafını battaniye gibi 
saran sera gazları, yansıyan ışınların bir kısmını 
atmosferde hapsediyor; bu sayede gezegenimiz ya-
şama elverişli bir sıcaklık seviyesini koruyabiliyor. 
Battaniyeyi oluşturan gazlar arasında karbondioksit 
de var. Petrol, doğal gaz ve karbon gibi yakıtları 
kullandıkça karbondioksit üretiyoruz ve bu karbon-
dioksit dünyamızı saran gaz tabakasını kalınlaştıra-
rak ısınmanın artmasına neden oluyor.
Canlılık hassas bir denge sayesinde başlamış ve 
devam edebilmesi için o dengenin korunması şart. 
Dünyadaki yaşama göreli geç dâhil olmamıza 
rağmen, yarattığımız etki ile doğal dengeyi sarsa-
biliyoruz. Örneğin ürettiğimiz karbondioksit ile 
sera gazlarından oluşan tabakanın kalınlaşmasına 
neden olarak bunu yapıyoruz. Isınma böyle devam 
ederse içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar 
Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık bugünkü değerinden on 
bir derece daha yüksek olacak, ki bu doğal denge-
nin alt üst olması anlamına geliyor. 
İklimin değişmesi sadece bizi değil tüm canlıları 
etkiliyor. Biz ettiğimizi buluyoruz diyebiliriz ama 
diğer canlılar bizim ettiğimizi buluyorlar. Ancak şu 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı-bilimselliği 

Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

da var ki iklim değişikliğinin tek nedeni biz değiliz. 
Son bir milyon yılda sekiz kez buz devri yaşanmış. 
Demek ki yaklaşık yüz bin yılda bir buz devri ya-
şanması normal…

Kitabın girişinde de belirtilmiş; okur, baştan sona, 
sondan başa ya da rastgele seçtiği bölümleri birbir-
lerinden bağımsız biçimde okuyabilir. Gerçekten 
de baştan sona okumak bazı konularda tekrar hissi 
verdiğinden sıkıcı gelebilir. Okurun içindekiler 
bölümünden ilgisini en çok çeken soruları seçerek 
ilerlemesi daha keyifli olabilir. Buradan tahmin edi-
leceği üzere her bölüme konu olan sorunun yanıtı 
tek başına anlaşılabilecek şekilde sunulmuş. 

Kuşkusuz iklim dünyanın sağlığı açısından hayati 
öneme sahip. İklimi çok karmaşık bir düzen belirli-
yor. Bunu anlayabilme çabası iklim bilimi diye yeni 
bir alanın doğmasına neden olmuş. Böyle kitaplar 
hem iklim değişimi konusundaki farkındalığı hem 
de iklim bilimine ilgiyi artırmaları açısından de-
ğerli. Çevreye duyarlı kuşakların kuracakları düzen 
Dünya’nın doğal dengesi ile barışık olacaktır. Bu, 
bindiğimiz dalı kesme çabasını sonlandırmamız an-
lamına gelir ki, böylesi bir olumlu değişime gezege-
nimizden önce bizim ihtiyacımız var. 
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Marianne Dubuc’un yazıp resimlediği Haydi Okula 
kitabının o büyük, sahne sahne detaylandırılmış 
sayfalarını incelemeye başladığımda, diğer elimde 
bitmek üzere olan Okulsuzluğun El Kitabı vardı. 
Yazarı Mary Griffith, şu soruyu yöneltiyordu: “Tüm 
dünyayı çocuğunuzun dersliği olarak nasıl kullana-
bilirsiniz?” Okulsuzluk sayfalarca kanıma işlemişti. 
Hikâyemizin okul heveslisi kahramanı, seneye 
anaokuluna başlayacaktır ve ormandaki diğer 
hayvan arkadaşlarının okullarına ziyaret eder. He-
nüz okula gitmeden, arkadaşlarının okul ortam-
larına bir göz atmak istiyordur. Fareler, tavşanlar, 
kurbağalar, tilkiler, ayıcıklar, tembel hayvanlar, 
sincaplar, kurtlar, kaplumbağalar ve kirpiler… 

Hepsi ken-
di duvar-
sız, duvarlı 
ama çatı-
sız, yeraltı, 
dal üstü, 
sazlığın 
ortası... 
kısacası 
orman 
okulunda-
dır. 
Öte 
yandan, 
rutinler ve 
ritüeller 
öyle tanı-

dıktır ki. “Son bir kez sarılalım, sonra gidiyorum,” di-
yen ebeveyn fare; “Çocuklar, paylaşın lütfen! Herkese 
yetecek kadar sinek var!” diyen öğretmen kurbağa… 
Harfleri ve sayıları öğrenen tavşancıklar, kütüphane-
de toplanan tilkiler, doğadan topladıklarıyla yaşadık-
ları çevre hakkında bir sürü şey öğrenen sincaplar, 
matematiği kaç havuç yemiş, kaç havuç kalmış diye 
çözen tavşanlarla Pom’un hayalindeki okul, hepsinin 
bir karışımı gibidir. 

Okulsuzluğun El Kitabı’nda bir öğretmen kendi-
liğinden gerçekleşen öğrenmeyi “okul oyununu 
oynamak” diye tanımlıyor. Bu tıpkı Haydi Okula’daki 
gibi, çocukların “öğrenci” değil, “öğrenici”; öğret-
menlerinse “öğretici” değil, bir öncü ve yol gösterici 
olduğunun resminin çizilmesine benziyor. Çünkü 
her öğrenci bir kâşif. Her sınıf bambaşka bir dünya 
ve öğretmen küçük bir patika açıyor. Öğrencilerin 
dünyayı keşfinde, onlara keşfetmenin kimyasını 
öğretiyor. Bu yüzden, Dubuc’un resmettiği gibi okula 
başlamak büyük bir macera. 

Pom, davetkâr ve eğlenceli görünen her bir okulun, 
her bir pencerenin önünde durup içeride gerçek-
leşmekte olana bakıyor. İçeridekiler bir sürü değil, 
grup grup kendi ritimlerinde hareket ediyor. Serbest, 
uyumlu. Pom, okul oyununu seviyor. Umarım o da 
kendisinden beklenen yaşı geldiğinde insancıkların 
okulunda “bildiğini okuyabilir”…

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Öğrenmenin doğal, dürtüsel, yaşamakla ve kendiliğinden gerçekleştiği; herkesin 
sadece ihtiyaç duyduklarını bulduğu okullara gidelim mi?

Yazan: Sima ÖzkanOkul oyunu
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Haydi Okula
Marianne Dubuc
Türkçeleştiren: Ece Nahum
Editör: Gökçe Ateş Aytuğ
Redhouse Kidz Yayınları, 28 sayfa
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Kimsenin sizi fark etmediğini düşündüğünüz 
zamanlar oldu mu hiç?  Başarılarınızı önemsiz 
gördüğünüz ya da yokluğunuzu kimsenin hisset-
meyeceğini düşündüğünüz anlar? Kendini de-

ğerli hissetmek ne kadar güçlü bir 
duygudur aslında; bizi biz yapan 
ne varsa tümüne sahip çıkma-
mızı sağlayarak bizi koruyan bir 
zırha dönüşür. Çocuklar için de 
bu durum hemen hemen aynıdır. 
Tek fark, bu zırhın onlar için daha 
kırılgan olduğudur. Kendilerini 
değersiz hissettiklerinde fark 
edilmek için her şeyi yapabildik-
lerini unutmamak lazım. Bu ça-
baları dikkate almak ve ona özgü 
olan becerilerini görmek önemli-

dir. Değer gören ve kendi becerilerinin farkında olan 
her çocuk, başarılı olma yolunda emin adımlarla 
kendiliğinden ilerler. Aksi bir durumda ise sonuç 
genellikle olumsuz olacaktır. İstekleri ve becerileri 
dışında yaptıkları ne varsa onları başarısız ve mut-
suz bireylere dönüştürür. Bu konu hakkında çocuk-
lara tavsiye niteliğinde olan Gökyüzü Boyacısı’na bir 
göz atmanızı öneririm. Kendi değerimizi fark etmek 
üzerine unuttuklarımızı hatırlatan bu kitap, Göktuğ 
Canbaba’nın kalemiyle ve Ceyhun Şen’in harika 
illüstrasyonlarla karşımıza çıkıyor. 

Hikâye, Bulut Dağıtıcısı’nın gökyüzünü bulutlarla 
kaplaması ile başlıyor. Yıldız Hanım da akşam oldu-
ğunda göğe yıldızları asıyor. Kitabın ana karakteri 
ise Gökyüzü Boyacısı. Onun işi ise vakti geldiğinde 
göğü boyayarak geceye merhaba demek. Fakat Gök-
yüzü Boyacısı’nın bir derdi var; gecenin içinde kim-
senin onu fark etmediğini düşünüyor ve çok yalnız-
lık çekiyor. Aklına gelen ilginç bir fikirle bu derdini 
aşabileceğini düşünüyor ve asıl hikâye de burada 
başlıyor. Yaşadığı bir dizi serüven, onu o yapan 
göğü boyama becerisinin aslında onu en çok mutlu 
eden şey olduğunu anlamasını sağlıyor. Bununla 
birlikte yaptığı şeyin başkalarının hayatını da nasıl 
etkilediğinin farkına varıyor. Gökyüzü Boyacısı’nın 
ilgi çekici hikâyesine ortak olup kendiniz ile alakalı 
bir şeyleri fark etmek için acele edin.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım
Baskı kalitesi 

Gökyüzü Boyacısı’nın bir derdi var; Gökyüzü Boyacısı’nın bir derdi var; 
gecenin içinde kimsenin onu fark etmediğini gecenin içinde kimsenin onu fark etmediğini 
düşünüyor ve çok yalnızlık çekiyor...düşünüyor ve çok yalnızlık çekiyor...

Yazan: Fethi Yılmaz

Gökyüzünü boyamak 
ister miydiniz?
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MS 79 ve 2020 yıllarında geçen iki paralel hikâye üzerinden ilerleyen Kral Titus’un 
Şarkısı, farklı dönemlerdeki üç akranın Likya’da geçen serüvenine odaklanıyor.

Kimi okurları gelecekte geçen hikâyeler heyecanlandırır kimilerini 
antik dönemdekiler. Bazıları dünyanın merkezine inmek ister bazıları 
uzayın derinliklerine ya da tarihin tozlu sayfalarına karışmayı. Aslında 
buradaki tüm “kimiler” ve “bazıları” çocuk-yetişkin demeden içimizden 
birileri. Sonunu tahmin ettiğimiz hikâyelere bile denk gelsek, kapılmaya, 
sürüklenmeye, zamanlar ve coğrafyalar arası savrulmaya itirazımız yok. 

İpek Arman’ın Kral Titus’un Şarkısı adlı kitabı da adından 
anlaşılacağı gibi bizi dünya üzerindeki başka bir zamana, 
MS 79 yılına doğru gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Çocuk-
lar için yazılmış bir kitabın esaslı malzemelerinden olan 
“gizem” ve “merak”, kitapta birbirine paralel ilerleyen iki 
hikâyenin kuvvetli birer tutkalı.

Luki ve Morin, MS 79 yılında, Roma İmparatorluğu’nun 
yönetimi altına girmiş Likya topraklarında, Kekova’da ya-
şayan iki arkadaşlar. Balıkçılık yaparak geçinen ailelerine 
yardım etmek, tutulan balıkları sandalla şehir merkezine 
götürüp toptancıya satmak gibi sorumlulukları var. Hemen 
hemen onların yaşlarında olduğunu tahmin ettiğimiz Arda 
ise 2020 yılında ve babasıyla birlikte Ankara’dan Milano’ya 
havalanan uçağın içinde. Luki ve Morin, merhametli ol-
masıyla bilinen ve halk tarafından sevilen kralları Titus’a 
karşı hazırlanan suikast girişimini öğrenince kendilerini 
olayların göbeğinde buluyorlar. İkili, maceranın içine adım 
adım çekilirken, yüzyıllar ötesindeki akranlarının da on-
ların yaşadığı dönem ve coğrafyaya dair merakı her geçen 
gün büyüyor. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündü-
ğü bir seyahat planlayacak kadar…

Küçük bir çocukken arkeolog annesiyle kazı alanlarını ge-
zen ve sonra arkeolojik kazılarda paleoantropolog olarak 

Yazan: Itır Yıldız

Maceraperestleri çeken dev bir 
mıknatıs: “Işık Ülkesi” LikyaÇO
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çalışan İpek Arman, arkeolojik 
alanların esrarengiz havasına 
başka çocuklar da kendisi gibi 
tanık olsunlar diye “Anadolu 
Uygarlıkları” adında, tarihten 
beslenen kurmacalardan oluşan 
bir seri kaleme alıyor. Serinin 
en yenisi Kral Titus’un Şarkısı, 
Demet Uyar editörlüğünde ve 
Kübra Teber’in çizimleriyle 
Elma Yayınevi tarafından basıl-
mış. Serinin aynı yayınevinden 
çıkan önceki iki kitabı Midas’ın Geveze Berberi ve 
Prenses Ada’nın Tuhaf Ayakları. 

“DÖNEMLER ARASINDA” İYİ İŞLEYEN, ETKİLİ 
BİR KLİŞE OLARAK YAZI  
Anlayacağınız, yazar, uzmanı olduğu bir dünya-
dan hikâyeler kuruyor. Luki ve Morin’in dünyası, 
antik dönemdeki gündelik yaşayışın ayrıntılarıyla 
açılıyor. Rodos’a yapılan balık, zeytin, zeytinyağı 
ticareti; yoğun ticaret nedeniyle şehrin her tarafı-
na yayılan amfora atölyeleri, evler ve önlerindeki 
taraçaların tasviriyle yüzyıllar öncesinin Kekova’sı 
yavaş yavaş hayalimizde canlanıyor. Ansiklopedik 
anlatımda hafızamızdan uçabilecek veya ilgimizi 
çekmeyebilecek bilgiler, hikâyenin içine yerleşti-
rilmiş. Örneğin, Luki ve babasının bir diğer geçim 
kaynağı purpur. Deniz kabuklarının iç yüzeyinden 
elde edilen bu mor madde, purpur işliklerinde iş-
leniyor ve sadece zengin ya da soyluların giysile-
rinde, dokuma ve kumaşlarda kullanılan mor boya 
üretiliyor. Ancak anlatıcının mor boyadan uzunca 
bahsetmesine rağmen göz kırptığı daha önemli bir 
detay var: Yazı. Yüzyıllara meydana okuyup sera-
mik levhalarda, taşlarda günümüze varan anlatılar. 
Yani “dönemler arasında” çok daha iyi işleyen, etkili 
bir klişe. 

SÜRPRİZ SONLU BİR YAZ TATİLİ 

Krala yapılacak suikastın izindeki Luki ve Mo-
rin’den 2020 yılındaki Arda’ya çeviriyoruz başımızı. 
Likyalıların kullandıkları Likçe üzerine uzmanlaş-
mış dilbilimci babasıyla bir konferans için Mila-
no’ya giden Arda, burada görkemli La Scala opera 
binasında sahnelenen Titus’un Merhameti adlı ope-
rayı izliyor. Eser İtalyanca olduğu için, öncesinde 
hem opera hem de Kral Titus hakkında bilgi veren 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı-baskı kalitesi

Editoryal titizlik 

babası, Arda’nın bu merhametli 
krala, ona karşı girişilen suikast 
planına, Titus’un Kekova’ya yap-
tırmış olduğu hamamın kalıntı-
larına karşı artan ilgisiyle karşı-
laşıyor. Böylece ortaya, sürpriz 
sonlu bir yaz tatili planı çıkıyor: 
İstikâmet Kekova.

Geçmişle günümüz arasında gi-
dip gelen anlatım, tempoyu hep 
yüksek tuttuğu gibi, zihnimizin 

dönemler, olaylar ve karakterler arasında kıyaslama 
yapmasına olanak tanıyor. Hayal gücüne dokunup 
dünü ve bugünü merak ettiriyor. Kısacası, minik (ya 
da yetişkin) okurların kitabı okuduktan sonra tıpkı 
Arda gibi Kekova’ya gidip su altı ve karadaki antik 
kalıntıları görmek istemesi hiç şaşırtıcı olmaz. Bu 
anlamda, yazarın “Anadolu Uygarlıkları” serisini 
hazırlamaktaki amacıyla örtüşen bir kurmaca yarat-
tığı söylenebilir. Ne var ki, Kekova’nın geçmişine ve 
günümüze dair tasvirler çok davetkâr olsa da anlatı-
mın kimi yerlerde biraz yavanlaşıp bazı cümlelerin 
tekrara bağladığını ifade etmek gerek. Bir de Luki 
ve Morin arasındaki diyaloglar biraz esprili veya 
çekişmeli olsa, acaba daha kıvrak bir metinle mi 
karşı karşıya olurduk diye düşünüyor insan. Yine de 
bu kıymetli serinin bir sonraki kitabını, hangi dö-
nemi ve bölgeyi konu edineceğini ve elbette bu kez 
küçük maceraperestlerin başına neler geleceğini 
merakla bekliyoruz.
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“Hiçbir zaman telafi edemeyeceğimiz bir şey vardır: On beşimizdeyken evden kaçmamış 
olmak. Sonradan anlarız: Sokakta geçirilen kırk sekiz saat, tıpkı alkalik çözeltide 
olduğu gibi, mutluluğun kristalini yaratır.”1

Alman düşünür, edebiyat eleştirmeni, kültür tarihçisi Walter Benjamin’in, ergenlikte-
ki gözü pek bir eylemlilikle riskli bir deneyimin keşfine yönelik bir cümlesi bu. Benja-
min’in cümlesindeki yaşı yarıya indirelim. Yine sonradan anlayacağımız, telafisi çok 
güç belki de olanaksız bir şey vardır: Çocukluğu, tüm haşarılıklarıyla, -hele de kafadar 

arkadaş/arkadaşlar varsa- doludizgin yaşamamak. Yaratıcı bir 
düşselliğin başı çektiği sınırsız ve hınzır bir enerjiyle, evrenin 
isten kararmış çıtalarını çığlıklar ve kahkahalarla yerinden oy-
natmak, bu duygu ve yaşantıları deneyimlemek de “mutluluğun 
kristalini” yaratır. On beş yaşın o gözü pek “özgürlüğü içselleş-
tirmek” keşfi de Benjamin’in deyişiyle “er ya da geç kendi payı-
na düşecek kaderi belirleyen tarih çarkını kendisi için çevirmesi” 
de nüvesini böyle bir çocuklukta saklar belki. 
Yetişkinlikte, çoklukla ”kayıp düşsel bir kıta” gibi belli belirsiz 
anımsanan çocukluk yaşantılarından su yüzüne çıkabilenler, 
eğer yaşanabilmişse, “çılgın yaramazlıklar” değil midir?
Norveçli yazar Maria Parr’ın Hamurdan Kalp kitabının kah-
ramanları -Lena ve Trieste- çocukluklarını yetişkinlerin betini 
benzini attıran, yürekler hoplatan, sınırları zorlayan bir haşarı-
lık cesareti sergileyerek yaşıyorlar. Özellikle, dünya çocuk ede-
biyatının en önemli adlarından İsveçli Astrid Lingren’in kült 
kitabı Pippi Uzunçorap’ın dünyasından fırlayıp gelmiş duygusu 
yaratan Lena’nın başı çekmesiyle, kitabın başat yetişkin kahra-
manlarından şahane bir dedenin onlarla işbirliğiyle, baş döndü-
rücü bir hızla çok şenlikli serüvenler yaşıyoruz kitapta. Köyün 
kilisesinde dinledikleri Nuh’un Gemisi mitinden esinlenerek, 
Trieste’nin amcası Tor’un gırgır teknesine bulabildikleri hay-

Çocukluk ne yana düşer usta… 
Norveç fiyortlarında?

Yazan: Cahit Ökmen
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vanları -iki tavşan, tavuk ve horoz, keçi, kedi Festus, 
kavonozlara doldurdukları böcekler, bir inek- yükle-
dikleri bir bölüm var ki evlere şenlik… bu hayvanlarla 
bu teknede neler yaşanacağını tahmin edebiliyor 
musunuz? Maria Parr’ın çocuk dünyasından bakışla 
ördüğü çok güçlü bir mizah anlayışı var. Örnek mi? 
“Gır gır tekneleri o kadar büyük değil, dedim. Lena 
başını salladı. ‘İşte o yüzden dinozorlar yok olup 
gittiler Trille. Boğuldular. Nuh’un onlara yetecek yeri 
yoktu.’” 
Lena ve Trieste, Norveç’te fiyortlarla, denizle, orman-
la, dağla çevrili bir balıkçı köyünde komşu evlerde 
yaşıyorlar. Lena, annesiyle, Trieste annesi, babası, 
üç kardeşi ve dedesiyle. Trieste’nin, onlara yakın bir 
evde yalnız yaşayan bir de “hala-babaanniş”i var ki 
onla olan yaşantılar -ve dedeyle de- kitabın temel 
izleklerinden biri olan “sevgi”nin yaşanma biçimine 
büyük bir derinlik katıyor.
Kitapta, bir kuzey ülkesinin -Norveç’in-, yaşama kül-
türüne ilişkin de yaşantılarla iç içe geçmiş, çok canlı 
izlenimler ediniyoruz. Kitabın en dikkat çekici yan-
larından biri, yazarın çocukluk yaşantılarını, “çılgın 
yaramazlıkları” doğal çevreyle birlikte örmesi; doğa-
nın ve kültürel yaşamın, yaşamı deneyimlemedeki, 
içselleştirmedeki rolünü yansıtması. Köydeki yaz 
dönümü ritüelleri, (ki burada dedenin ve “hala-ba-
baanniş”in ters yüz edilmiş cinsel rolleri anlamlı 
bir hoşluk: “Hala-babaanniş babamın damatlığını 
ödünç almıştı. Şişko bir penguene benziyordu. Dedem 
de uzun, beyaz bir elbise giymiş, duvak takmıştı ve 
ayağında yüksek topuklu ayakkabılar vardı. Kaktüsü 
de gelin buketi olmuştu.”), yaşadıkları “Paramparça 
Mathilde” adındaki koya ilişkin efsaneler (ki bu efsa-
nelerden biri de bir haşarılığın fitilini ateşleyecek), 
koyunların yaz boyunca dağda dolanması ve kışın 
çoluk çocuk herkesin dağdan koyunları toplaması, 
(“… çam ormanına girdiğimizde hava serinlemiş ve 
kafamın üzerindeki ağaçlar çiyden ağırlaşmıştı. (…) 
fiyordun ilerisindeki yüksek dağların tepelerine sanki 
pudra şekeri serpilmişti.”) … kültürel ve doğal özellik-
lerin işlendiği birçok ayrıntıdan birkaçı.
Hamurdan Kalp, tüm çılgın ve eğlenceli serüvenle-
rin yanı sıra, dokunaklı, yer yer hüzünlü hayat hâlle-
rinin, çocukluğun içinden geçirilerek yaşantılandığı 
bir kitap. Trieste, Lena’ya olan sevgisinden emin, bu 
arkadaşlık için içi titriyor ama bunu ona söylemeye 
cesaret edemiyor: “… çünkü ben onun en iyi arkadaşı 

Dilin açıklığı ve akıcılığı

Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı-baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği

mıyım, bilmiyorum. Bazen öyle olduğumu sanıyorum 
ama bazen de sanmıyorum.” Lena,  bunu şöyle bir 
“fısıltıyla söylese” yeter ama Lena sert, hırçın bir 
mizaca sahip. Bu hırçınlık, Lena’nın bir babaya olan 
özleminden de kaynaklanıyor: “Baba Aranıyor”, bö-
lümü dokunaklılığın ve mizahın doruğunu yaşatıyor 
okura. “Bir baba ne işe yarar?” sorusunun çocuk gö-
zünden yanıtları, gazeteye verilen “Baba Aranıyor” 
ilanı…
Maria Parr, Hamurdan Kalp’te, “ayrılık acısı”, “yakın 
kaybı” gibi zor konuları da tıpkı kahramanlarının ce-
saretiyle, dürüstlük ve içtenlikle ele alıyor. Sevme ve 
empati kurabilme yeteneği, gerçek dostluk, ailenin 
anlamı, yaratıcılık ve hayal gücü metnin hemen her 
daim merkezinde.
Belli bir kültürün içinden, dinsel motiflerin de metin-
de işlev kazandığı bir roman Hamurdan Kalp. -Ör-
neğin, İsa motifli tablo çeşitli durumlarda “korkuyla, 
yalnızlıkla” baş etmede kullanılıyor.- Edebiyat met-
ninin gücü, çocukluğun ruhundan üflenen sözcükler 
ve bu sözcüklerle kurulu yaşantı özgünlükleri bu 
motifleri de insani bir özün içinde eritiyor.
Yaramazlığı çoklukla bilgisayar ekranında yapan bir 
çocukluk çağında yaşarken, bu kitap sahici çocuklu-
ğun aynasından gözlerimize “mutluluğun kristali”ni 
yansıtıyor.
1 Walter Benjamin
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Fuat Baymur ve Kemal Demiray tarafından hazırla-
nan Çocuk Edebiyatı Antolojisi (1961) kitabının önsö-
zünde, önce edebiyatın ne olduğuna değinilir. Sonra 
“çocuk edebiyatı eserleri ile edebi eserler arasında bir 
ayrılık olmaması lazım geldiği” vurgulanır. Bugün de 
sıklıkla dillendirildiği gibi “Çocukların okuyacakları 
eserlerle büyüklerinkini ayıran hususun bunların dil, 
fikir, imaj yönlerinden seviyelerine göre ayarlanma-
ları gerektiği” belirtilir. Bu antolojinin hazırlanma 
amacı “küçüklere yol gösterme gibi önemli bir görevi 
üzerlerine almış bulunan ana-babalara, öğretmenlere 
yardım etmek, bazı eserlerin çeşitli yaşlardaki çocuk-
ların elleri altında topluca bulunmalarını” sağlamak-
tır. Milli Eğitim Bakanlığının “Öğretmen Kitapları” 
kategorisinde yayımlanan bu kitap, eser türlerine 
göre bölümlere ayrılır: Tekerlemeler, ninniler, bil-
meceler - Masallar; mitler, efsaneler - Kahramanlık 
hikâyeleri ve şiirleri - Hikâye, roman - Gerçekler 

dünyası: Meraklı konularda 
yazılar - Gerçekler dünyası: 
Biyografiler, hatıralar, seyahat 
yazıları - Fabl ve şiir. 

Çocuk Edebiyatı Antolojisi’n-
de Fuat Köprülü’den Orhan 
Veli’ye, Cervantes’ten Grimm 
Kardeşlere, Eflatun Cem Gü-
ney’den Beydeba’ya kadar bir-
çok yazar ve şairin eserlerin-
den örnekler bulunmaktadır. 

Enver Naci Gökşen’in Örnekle-
riyle Çocuk Edebiyatımız (1966) 
kitabı ise hem çocuk edebiyatı 
üzerine kapsamlı teorik bilgiler 
içermesi hem de örnekler sun-
masıyla önemli bir kitaptır. Sa-
dece çocuk edebiyatına değin-
mez, çocuğun tinsel gelişimi 
ve okuma eğilimlerine, çocuğa 
okuma alışkanlığı kazandıra-
bilmek için aileye, okula, öğret-
mene ve tabii resmi kurumlara düşen sorumlulukla-
rın neler olduğuna, çocuk yayınlarının niteliklerine, 
çocuk kitaplıklarının amacına, kurulması ve yönetil-
mesine, benzer şekilde okul ve sınıf kitaplıklarının 
nasıl kurulacağına, çocuk gazete ve dergilerinin 
nasıl hazırlanacağına ayrıntılı olarak yer verir. Ma-
sal, fabl, destan, efsane, roman ve hikâye, biyografi, 
şiir ve dramatizasyonun ne olduğunu, köklerinin 
nereden geldiğini, çeşitlerini örneklerle açıklar. 
Pertev Nail Boratav, Eflatun Cem Güney, Alphonse 
Daudet, Ziya Gökalp, Orhan Seyfi Orhon, Fazıl Hüs-
nü Dağlarca, Mahmut Yesari, Reşat Nuri Güntekin, 
Rakım Çalapala, Ali Ulvi Elöve eserlerinden örnekler 
verilen yazar ve şairlerin bazılarıdır. Uzun yıllar 
güncelliğini koruyan Örnekleriyle Çocuk Edebiyatı-
mız kitabı, Hikmet-Dava-Çağ Yayınları tarafından 
1972 ve 1975 yıllarında, Remzi Kitabevi’nden de 1980 
ve 1985 yıllarında yeni baskılar yapmıştır.

Yazan: Doğan Gündüz

Sözü geçen tüm bu antoloji, derleme ve seçkiler çocuk edebiyatını merak eden, se-
ven, bu alanda çalışan, yazan, yazmak isteyen, araştıran, kitap yayımlayan herkes 

için birer başvuru kaynağı, yol gösterici.

Çocuk Edebiyatı Antolojileri, 
Derlemeleri, Seçkilerisa
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Kemal Demiray, 1973 yılında yayımla-
nan Türkçe Çocuk Edebiyatı kitabında, 
1961’de Baymur ile birlikte hazırladığı 
kitaba göre teorik yapısı daha güçlü bir 
eser ortaya koyar. Ayrıca güncel ihtiyaç-
lar doğrultusunda yeni başlıklar da ekler: 
Okuma Materyallerinin Çeşitleri - Çocuk 
Yayınlarının Seçilmesinde Dikkat Olu-
nacak İlkeler - Yaşlara Göre Okuma Eği-
timleri - Çocuk Yayınlarının Seçilme ve 
Ayarlanmasında Anketlerden Faydalan-
ma - Dünya Çocuk Edebiyatı Tarihine Toplu Bakış 
- Türk Çocuk Edebiyatı Tarihine Toplu Bakış.

Son bölümde, Nabi’nin (1642-1712) oğluna bazı öğüt-
lerde bulunmak amacıyla yazdığı Hayriye adı eseri, 
çocuğa hitap eden ilk eser olarak belirtilir. Çocuk 
seviyesinin düşünülerek eser yazılması fikrinin 
Tanzimat’tan sonra belirdiği söylenerek, “Tanzi-
mat’tan 1908’e kadar”, “İkinci Meşrutiyetten sonra” 
ve “1928’den sonra” olmak üzere üç dönem hâlinde 
çocuk edebiyatı hakkında kısa bilgiler verilir. Bu 

kitapta da çocuk edebiyatı 
türlerinden güzel örnekler yer 
almaktadır.

Mehmet Seyda, Cumhuriyet 
Öncesi Yazarlarından Çocuk-
lara Hikâyeler (1974) kitabının 
önsözünde “Bu kitap, esprilerle 
süslü bir anlatımı olan Evliya 
Çelebi’den Cumhuriyet’in ilanı-
na kadar gelen dönemde ede-
biyatımıza emek vermiş ünlü 

yazarlarımızın çocuklarla ilgili hikâyelerinden örnek-
ler veren bir derlemedir” diye belirtir. Derlemedeki 
yazarların çocuk ve çocukluğa dair örnek hikâyeleri-
ni okumak ve yazarların edebi diliyle tanışmak için 
güzel bir kaynak Çocuklara Hikâyeler. Yıllar içinde 
Türkçenin ve çocuğa bakışın değişimini görmek 
için de ayrı bir önemi var bu kitabın. Ahmet Rasim, 
Abdülhak Şinasi Hisar, Refik Halit Karay, Halikar-
nas Balıkçısı, Sabahattin Ali, Sait Faik, İlhan Tarsus, 
Orhan Kemal, Aziz Nesin, Yusuf Atılgan, Yaşar 
Kemal gibi Türkçenin yetkin kalemlerinin bir arada 
olması derlemeyi daha da değerli ve güncel kılıyor. 

Yüksel Pazarkaya’nın derlediği Ağaca Takılan Uçurt-
ma 1974 yılında, Almanya’da basılmıştır. “Özellikle 

Avrupa’daki Türk çocuklarının ve ana 
babalarının Türkçe okuma kitabı eksiği-
ni gidermeyi” hedefleyen Ağaca Takılan 
Uçurtma’da şiirler, öyküler ve oyunlar yer 
almaktadır. Baskı kalitesi dönemine göre 
oldukça iyi olan bu kitap, içindeki öyküler, 
şiirler, oyunlar ve bunlara eşlik eden Orhan 
Peker’in desenleri ile güzel bir antolojiye 
dönüşür. (Gündüz, Doğan, “Ağaca Takılan 
Uçurtma”, İyi Kitap Çocuk ve Gençlik Yayın-
ları Dergisi, Sayı 110, Ocak 2019, s.42-43) 

1977 yılına geldiğimizde, çocuk edebiyatı üzerine 
çalışan Kemal Demiray’ın Açıklamalı Çocuk Edebi-
yatı Antolojisi adlı yeni bir kitap daha yayımladığını 
görüyoruz. Demiray’ın daha önceki kitaplarındaki 
bölüm başlıkları burada daha kapsamlı irdeleniyor 
daha çok örnekle aktarılıyor.  Diğer kitaplarında 
olmayan “Komiks (Çizgi Roman) Sorunu” diye bir 
başlığın yer alması dikkat çekicidir. Her ne kadar bu 
başlık altında yazar, çizgi romanı “okuma arzusunu 
kamçıladığı” için yararlı, bir çeşit “zihin tembelli-
ğine yol açtığı” için de zararlı olduğunu ileri süren 
iki görüşe yer verse de yazarın “Komikslere karşı ne 
tür tedbirler alınabilir?” alt başlığıyla sıraladıkları 
açısından baktığımızda, çizgi romanın sakıncalı 
olduğu düşüncesine daha yakın olduğu hissediliyor.  
Bir diğer yeni başlık da “Görsel-İşitsel Araçlar ve 
Okuma”dır. Burada da sosyal hayatta daha fazla yer 
kaplamaya başlayan radyo, televizyon ve sinemanın 
okuma üzerine etkilerine değinilir.

1977 yılında bir de A. Ferhan 
Oğuzkan’ın Yerli ve Yabancı 
Yazarlardan Örneklerle Ço-
cuk Edebiyatı adlı kitabı ya-
yımlanır. Oğuzkan kitabının 
önsözünde kitabın kimler için 
hazırlandığını açıklar: “Önce 
öğretmen okullarında ve daha 
sonra kız enstitülerinde (kız 
meslek liselerinde) mecburi 
bir ders olarak uzun süre oku-

tulan ‘Çocuk Edebiyatı’, son yıllarda öğretmen yetiş-
tiren bir takım yüksek okullar ile çeşitli fakültelerin 
programlarına da mecburi veya seçmeli ders olarak 
alınmıştır...Bu eser, yüksek öğretmen okullarında oku-
yan öğretmen adaylarının ve çocuk eğitimiyle ilgili 
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uzmanlık alanlarında yetiştirilenlerin ihtiyaçları göz 
önünde tutularak hazırlanmıştır…” Kemal Demiray’ın 
ve Enver Naci Gökşen’in kitaplarındaki ana başlıklar 
bu kitapta da vardır. Bunlara ilave olarak gezi yazı-
ları ve çocuk piyesleri ayrı başlıklar altında incelen-
miştir. Diğer kitaplarda olduğu gibi bunda da çocuk 
edebiyatı türlerine ait örnekler bolca verilmiştir.

1999 yılında, Gülten Dayıoğlu’nun editörlüğünde, 
Meral Alpay, Hülya Dilek ve Fatih Erdoğan tarafın-
dan hazırlanan Cumhuriyet Dönemi Çocuk ve Genç-
lik Öyküleri Seçkisi 1-2, Türkçe çocuk edebiyatıyla 
ilgilenenlerin kitaplığında olması gereken değerli 
bir çalışmadır.  Meral Alpay, “Sunuş” yazısında “Bu 
seçkinin en önemli özelliği kendinden öncekilere ben-
zememesi, özgün örneklere dayanarak Cumhuriyet 
dönemindeki yayın hayatımızda çocuklar için öykü 
yazan ve yayımlayanların birikimini ortaya çıkar-
maya çalışması” olduğunu vurgular. Kitaplardan, 
dergilerden alınan öykülerin üç döneme ayrıştırıla-
bileceğini belirtir. Birinci dönem 1923-1950, Cum-

huriyet’in kuruluşundan çok 
partili siyasal düzene geçiş; 
ikinci dönem, 1950-1980, yeni 
siyasal düzenin sancılarının 
yaşandığı ve 1965 sonrasında 
toplumcu görüşün hâkim ol-
duğu dönem; üçüncü dönem, 
1980 ve sonrası, 12 Eylül dar-
besi sonrası yayın hayatındaki 
durgunluk ve zamanla çocuk 
edebiyatı alanında bilinçli 

yazarların ortaya çıkışı.

Bu seçki, basıldığı 1999 yılına 
kadar çocuk edebiyatı alanın-
da eserler vermiş birçok ya-
zarın hikâyelerinden örnekler 
içeriyor. Hikâyelerin çeşitli-
liği, bazı öykülere eşlik eden 
resimler, kitabın baskı kalite-
si, büyük boy olması okuyu-
cuya her bir öyküde yeni bir 

çocuk kitabı okumaya başlıyormuş heyecanını veri-
yor. Seçki çocuk edebiyatının geçmişi ile günümüz 
arasında bir köprü oluşturuyor. Seçki’de hikâyesi 
bulunan ve bugün de çocuk edebiyatı alanındaki 
çalışmalarını sürdüren Behiç Ak, Sevim Ak, Aytül 
Akal, Gülsüm Akyüz, Gülçin Alpöge, Ayla Çınaroğ-
lu, Gülten Dayıoğlu, Handan Derya, Fatih Erdoğan, 
Can Göknil, Aysel Gürmen, Mustafa Ruhi Şirin, Nur 
içözü, Nuran Turan, Serpil Ural, Yalvaç Ural ve Mev-
lâna İdris Zengin gibi yazarların eserleri günümüz 
çocuk edebiyatı yelpazesine de ışık tutuyor.

Sözü geçen tüm bu antoloji, derleme ve seçkiler 
çocuk edebiyatını merak eden, seven, bu alanda çalı-
şan, yazan, yazmak isteyen, araştıran, kitap yayımla-
yan herkes için birer başvuru kaynağı, yol gösterici. 
Yayınevlerinin satış kaygısı ve baskısıyla reklam ve 
tanıtımlarında sıklıkla kullandıkları “usta, nitelikli, 
muhteşem, her yaş için” gibi sıfatların şaşırtmacası-
na maruz kalmadan yazarların, şairlerin saf metinle-
riyle karşılaşmak için her biri güzel bir fırsat.

Çocuk Edebiyatı Antolojisi, 
Fuat Baymur, Kemal Demiray, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1961 (İkinci Baskı)

Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız , 
Enver Naci Gökşen, Okat Yayınevi, İstanbul, 1966

Türkçe Çocuk Edebiyatı, 
Kemal Demiray, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973 (Ondördüncü basılış)

Cumhuriyet Öncesi Yazarlarından Çocuklara Hikâyeler, 
Mehmet Seyda, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1974

Açıklamalı Çocuk Edebiyatı Antolojisi, 
Kemal Demiray, İnkilap ve Aka Basımevi, İstanbul, 1977 

Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı,  
A. Ferhan Oğuzkan, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1977

Cumhuriyet Dönemi Çocuk ve Gençlik Öyküleri Seçkisi 1-2, 
Editör: Gülten Dayıoğlu, Hazırlayanlar: Meral Alpay, Hülya Dilek, Fatih Erdoğan, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Çocuk Edebiyatı Eserleri Dizisi /227-38, Ankara, 1999
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YENİ
e-kitabı da var!

Zeynep Özatalay imzalı 

yepyeni kapak tasarımlarıyla

Süper Gazetecİlerİn
MuhteşeM Gerİ Dönüşü!
Süper Gazetecİlerİn
MuhteşeM Gerİ Dönüşü!
Çocuk edebiyatında 30. yılını kutlayan Aytül Akal’ın, yayımlandığı 

günden bu yana 500 bini aşkın okura ulaşan “Süper Gazeteciler’’ 

serisinin 5. halkası Son Baskı, gündemin ve güncelin nabzını 

tutuyor, etik değerler hakkında düşündürüyor.






