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M E R H A B A ,

Bu sayfada sıklıkla olumsuz gelişmelerden söz açıyoruz. Yazın dünyamıza yönelen 
sansür uygulamaları da bu gelişmelerin başında yer alıyor. Küçükleri Muzır 
Neşriyattan Koruma Kurulu başta olmak üzere çeşitli kurumların, akıl almaz 
kararlarını sizlerle paylaşıp dertleşiyoruz. Ancak zaman zaman güzel şeyler de oluyor. 
Bu kez böylesi bir haberi paylaşmak mutlu edecek bizleri.

Hatırlayacaksınız, iki yıl önce,  Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Yapı 
Kredi Yayınlarından çıkan, Elisabeth Brami’nin Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi ve 
Kız Çocuk Hakları Bildirgesi kitaplarını “muzır neşriyat” ilan etmişti. Biz de bu kararı 
sizinle paylaşıp, eleştirmiştik.

Bu iki kitabı, 7 yaşındaki kızıyla birlikte okuyan Avukat Mehmet Ümit Erdem’in, bu 
mesnetsiz kararı “kızı adına” yargıya taşıdığını ise geçtiğimiz günlerde öğrendik. 
Mehmet Ümit Erdem’in açtığı dava, tam da “Dünya Kız Çocukları Günü”nde, 
11 Ekim’de sonuçlandı ve Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi ve Kız Çocuk Hakları 
Bildirgesi kitapları artık “muzır yayın” değil.*

Türkiye Yayıncılar Birliği, konuya dair yaptığı açıklamayı “Erdem’in mücadelesinin 
yayıncılarımıza cesaret vermesini diliyoruz,” sözleriyle bitirdi.**   Biz de bu temenniye 
yürekten katılıyoruz.

Safter Korkmaz

*   https://bianet.org/bianet/print/251730-bu-iki-kitap-artik-ozgur (Erişim tarihi 20/10/2021)
**   https://turkyaybir.org.tr/kiz-ve-erkek-cocuk-haklari-bildirgesi-kitaplari-hakkindaki-muzir-nesriyat-
karari-iptal-edildi/ (Erişim tarihi 20/10/2021) 



Wolf Erlbruch’un yazıp çizdiği Korkunç Beşler adlı 
resimli kitap, ilk bakışta bu niteliklerden hiç biri-
ni taşımıyor. Hikâye, şu bildiğimiz “önemli olan 
nasıl göründüğünüz/görüldüğünüz değil kim 
olduğunuz” mesajını veren hikâyelerden biri ve 
eğlenceli ya da komik öğeler içerse de bunlar öne 
çıkmıyor. 

Karakterlere gelince, güzellikten ziyade sahici bir 
çirkinlik, acayiplik akıyor üstlerinden. Eh, kurba-
ğa, sıçan, yarasa, örümcek ve sırtlan, hayvanlar 
âleminin en göz okşayıcı üyeleri sayılmaz zaten. 
Köşeli, sert hatlarına ve kirli, bulanık renklerine 
karşın (ya da tam da bu sayede) çizer onlara yine 
de apayrı bir çekicilik kazandırmayı başarmış. Bir 
köprü altında toplaşıp dertleşiyorlar.  Özellikle, ne 
kadar korkunç olduğunu düşünüp duran kurbağa 
hâlinden hiç memnun değil.  

Derken sırtlan geliyor ve mesaj kaygısı ile yazıl-
mış kitaplara burun kıvıran edebiyat eleştirmen-

lerine nanik yaparcasına mesajı damardan veriyor: 
“Başkalarının sizi güzel ya da çirkin bulmasının 
hiçbir önemi yok. Önemli olan yaptıklarınızdır! Her-
kesin bir şey yapması gerekir! Hem kendisi hem de 
başkaları için!” 

Sırtlan saksafon, sıçan ukulele çalarken, yarasa 
şarkı söylüyor. Kurbağanınsa müzik yeteneği yok. 
O, kendi ve başkalarını mutlu etmek için başka bir 
şey bulmak zorunda. İyi ki harika krep yapabildi-
ğini hatırlıyor. Müzikli krep kafesi açma fikri böyle 
doğuyor…

Resimli kitap sürprizsiz bir şekilde mutlu sonla 
bitiyor. Lafı dolandırmayan, vermek istediği mesajı 
saklamadan, sade ve sevimli bir hikâye anlatan 
Wolf Erlbruch, bu kitapta kalemini her şeyden önce 
çizimler için kullanmış. 

Türkçe okuyanlar onu Ördek, Ölüm ve Lale adlı baş 
eserinden ve -onu tüm Dünya’da popüler bir çocuk 
kitabı çizeri hâline getiren- Kafasına Edeni Bulma-
ya Çalışan Küçük Köstebek’in Hikâyesi’nden tanıyor. 
Korkunç Beşler,  onun diğer erken üretimlerinden 
biri. Reklam sektöründen gelen ve illüstrasyon da-
lında üniversite profesörü olan Wolf Erlbruch’un ço-
cuk edebiyatına 1990’da kazandırdığı bu eser birçok 
dile çevrildi ve otuz yıldan bu yana çocuk odaları-
nın kitap raflarında yer almaya devam ediyor.

Otuz yıldır çocuk edebiyatı ile ilgili birçok yakla-
şım değişti ama Erlbruch’un eserleri hepsine diren-
di. Çünkü sanatın her dalında kendine has üslubu 
olanın cazibesi bir başka!

Çizimlerin ifade gücü
Çeviri

Öykünün özgünlüğü 
Kâğıt ve baskı kalitesi 

Çocuklar, sırtlarından tatlı bir ürpertinin geçmesine neden olan korkunç şeylere bayılır. 
Özellikle de korkunç güzel, korkunç eğlenceli ya da korkunç komiklerse.

Yazan: Suzan GeridönmezEski ama eskimeyenin 
korkunç cazibesi! ilk
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Korkunç Beşler  
Wolf Erlbruch 
Türkçeleştiren: Bahar Siber 
Hep Kitap, 40 sayfa
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Yol Arkadaşım Banjo 
Cary Fagan 
Resimleyen: Selçuk Demirel 
Türkçeleştiren: Sumru Ağıryürüyen
Editör: Ümit Mutlu
Tudem Yayınları, 96 sayfa

Başarının düzenli terfiler eşliğinde gelen maaş artışıyla; refah ve mutluluğun alışveriş 
merkezlerinde arabalara doldurulan alışveriş yığınlarıyla bir tutulduğu bir düzende, 
Jeremiah’nın gerek Luella gerekse can yoldaşı banjo ile kurduğu bağ insanın içini 
ısıtacak cinsten.

Okul sıralarıyla birlikte çocukların başarı kavramıyla 
esas karşılaşması da başlamış oluyor. Sadece derslerde 
gösterilecek performansla da sınırlı değil, bu başarı 
beklentisi. Pek çok anne baba için, kendi çocukluk-
larından içlerinde ukde kalmış hayalleri evlatlarında 
tatma arzusu söz konusu. Ödüllü romanlarıyla Türk-
çede de merakla okunan Cary Fagan’ın Yol Arkadaşım 
Banjo romanı, tam da kendisine dayatılan hevesler içe-
risinden özgün sesini bulmaya çalışan on iki yaşındaki 
Jeremiah Birnbaum’un dünyasıyla tanıştırıyor bizleri. 

Selçuk Demirel’in resimleri ve Sumru Ağıryürüyen’in 
çevirisiyle Tudem Yayınlarından çıkan Yol Arkadaşım 
Banjo’nun baş kahramanı küçük Jeremiah, görünüşte 
dünyanın en şanslı çocuklarından biri. Son derece 
varlıklı olan ailesi, âdeta bir masal evi inşa ederek ona 
muhteşem bir dünya kurmuşlar. Dokuz banyosu, oyun 
odası, spor salonu, kapalı havuzu, saunası, sanat gale-
risi, sinema ve bowling salonu olan bu şatomsu evde 
Jeremiah’nın kendine ait bir süiti var. Cary Fagan’ın 
mizah dolu dili daha bu evin tasviri sırasında kendini 
hissettiriyor: “Aslına bakarsanız, Jeremiahların evi iple 
inşa edilmişti. Diş ipiyle. Anne babası tüm servetlerini, 
banyo duvarına raptedilebilen diş ipi kutuları sayesinde 
kazanmıştı. Bu kutular, lazer ışınları ve minyatür bir 
bilgisayar aracılığıyla ağzınızı ölçüyor, sonra da size 
tamı tamına gereken uzunlukta diş ipi veriyordu. Delüks 
modelde nane, ahududu, çikolata kaplı ceviz, vanilya-

Hayat yolunu tutku belirler
Yazan: Karin KarakaşlıÇO
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lı-meyveli puding gibi özel tatları da seçebiliyordu-
nuz.”

DOSTLUK YOKSA YOKSUNSUN

Kamburunu çıkararak yürüyen, elleri her an bir şey-
lerle oynaşan, kolay kolay arkadaş edinemeyen Je-
remiah okuldan gelir gelmez salon dansları, görgü 
kuralları, suluboya resim, golf ve piyano derslerine 
girmek zorunda. Çocukluğunda cam silerek geçi-
nen babası ve  seyyar bir arabada sosisli sandviç 
satan annesinin, bir “beyefendi” gibi yetiştirmek 
istedikleri Jeremiah, özel okulun burslu öğrencisi 
Luella’yla arkadaş olduktan sonra daha özgüvenli 
ve mutlu bir çocuğa dönüşüyor. Mütevazı ekonomik 
koşulları ve girişken yapısıyla, onunla her anlamda 
taban tabana zıt olan Luella, “Çok pahalı bir kâbu-
sun içinde yaşıyorum,” diyen Jeremiah’ya neşeyi 
getiriyor. Rastlantı sonucu önünden geçtikleri eski 
bir çiftlik evinde banjo çalan bir adamı gördükleri 
anda ise Jeremiah’nın hayatı tamamen değişiyor. 
Banjonun sesine aşık olan Jeremiah, ailesine heye-
canını “Klasik müziğin bir kabahati yok ama bana 
göre değil işte. Duyduğum müzik ise, tıpkı... tıpkı 
çimenlerde yuvarlanmak ya da bir havuza atlamak 
gibiydi. Hatta... Kelimelerle anlatmak öyle güç ki! 
N’olur banjo almama izin verin,” diyerek anlatmaya 
çalışsa da yasakla karşılaşıyor. Ama banjo satın 
alması yasak olsa da yapması izne bağlı değil. Hem 
emekle yaratılacak bir müzik aleti başlı başına bir 
macera demek…

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

SIRA DIŞI BAĞLARIN YAZARI

Cary Fagan, genel olarak külliyatında sıra dışı bağ-
lara, sahici dostluklara özel bir önem veriyor. Şap-
kada Eriyen Bay Karp kitabında Randolph ile çatı 
katındaki kiracı Bay Karp arasında koleksiyon tut-
kusu üzerinden kurulan bağı anlatan yazar, “Yalnız 
Kurt ile Vızvız” serisinde tesadüfen arkadaş olan 
iki farklı çocuğun müzik ve denizaltı maceralarına 
götürmüştü okurları. Aslan Firarda, yüz elli kiloluk 
bir aslan ile ufak bir kız çocuğunun sıcacık arka-
daşlıklarına odaklanırken, Bu İşte Bir Köstebek Var 
romanında ailesinin ani taşınma kararı ile sarsılan 
Danny’nin filozof ruhlu bir köstebekle karşılaşması-
na tanıklık etmiştik. Dünyanın En Komik Adamı’nda 
ailesine bir haftalık tatil kazanan Norman ile tuhaf 
karakter Mort Ziff’in yolu kesişirken, Uçanbalık 
Yayınlarından çıkan Küçük Mavi Sandalye başlıklı 
resimli kitabında da Bo’nun çok sevdiği sevdiği kü-
çük mavi sandalyesiyle maceralarına eşlik etmiştik. 

1957’de Toronto’da dünyaya gelen Cary Fagan, To-
ronto Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan 
sonra çeşitli dergi ve gazetelerde editör ve yazar 
olarak çalıştı. 1998’den bu yana çocuk kitapları ya-
yımlanan ödüllü yazar, çocuk edebiyatı alanında 
dersler de veriyor. 

Yol Arkadaşım Banjo, her şeyi önünde hazır bulmuş 
ve çoğu zaman istemeden pek çok farklı şeyle uğ-
raşmak zorunda kalmış bir çocuğun asıl isteğini 
bulması ve yasakları hiçe sayarak emekle, inatla 
arzusunun peşinden gitmesinin öyküsü.  Romanın 
sonuna banjoyla çalınan ünlü halk şarkılarından 
oluşan bir liste ekleyen Cary Fagan, genç okurlarını 
araştırmaya sevk etmeyi de ihmal etmiyor.

Başarının düzenli terfiler eşliğinde gelen maaş ar-
tışıyla; refah ve mutluluğun alışveriş merkezlerinde 
arabalara doldurulan alışveriş yığınlarıyla bir tutul-
duğu bir düzende, Jeremiah’nın gerek Luella gerek-
se can yoldaşı banjo ile kurduğu bağ insanın içini 
ısıtacak cinsten. Gerçek arzularımızı keşfetmek ve 
onlara ulaşmak için inançla emek vermek üzere 
okuru cesaretlendiren Yol Arkadaşım Banjo’nun 
hepimize öğretecek bir şeyleri var.
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Size bir kötü, bir de daha kötü haberim var. Önce 
kötü olan: Uzmanlara göre, üzerinde yaşadığımız 
gezegenin içinde yer aldığı Samanyolu Galaksi-
si, en yakın komşusu Andromeda Galaksisi ile 
çarpışacak. Güneş Sistemimizi yok edecek bu 

çarpışma yaklaşık 4 milyar yıl 
içinde gerçekleşecek.1  Daha kötü 
haber şu ki; bu çarpışmadan çok 
çok önce -bugünden yaklaşık 1 
milyar yıl sonra- , Güneş’in artan 
parlaklığından dolayı, Dünya 
zaten üzerinde yaşanamayacak 
bir gezegen hâline gelecek...

Ortalama insan ömrünü 80 yıl 
kabul edersek, 1 ya da 4 milyar yıl 
sonrasını hayal bile etmek im-
kânsız. Buna rağmen, Dünya’nın 
olası akıbetini öğrenmek insanın 

içini sızlatmıyor değil...

İnsanlığı, bunca uzak 
gelecek hakkında 
araştırmaya iten şey 
“merak”. Yaşadığımız 
çevreye, gezegene, ga-
laksiye ve nihayetinde 
evrene yönelen sonsuz 
merak. Size bahsetmek 
istediğim kitabın varlık 
sebebi de aynı... Uzay 
Kaşifleri - Evrenin Sır-
larına Kısa Bir Bakış, 

insanlığın, evrenin işleyişine duyduğu merakı ve so-
nuçlarını infografiklerle anlatan değerli bir çalışma. 
Kitabı resimleyen ve kurgulayan Giulia De Amicis, 
bu merak duygusunu okuruna da aşılamaya niyetli. 

İnsanlığın uzay keşfinin zaman çizelgesiyle başla-
yan kitap, kısa bir uzay sözlüğü ile tamamlanıyor. 
İkisinin arasında ise Büyük Patlamadan karadelik-
lere, evrene dair bugüne dek vakıf olabildiğimiz pek 
çok bilimsel gerçek bizi bekliyor.

De Amicis, anlatısının merkezine -doğal olarak- 
Dünya’yı ve Güneş Sistemi’ni almış. Ama bununla 
yetinmeyip galaksiler, karadelikler, kuyruklu yıldız-
lar gibi okurun ilgi alanına gireceğini düşündüğü 
pek çok konuya girmekten de çekinmemiş. Detaylı 
ve etkileyici görsellerle birlikte kullandığı açıklayıcı 
spotlarla, okura, pek çok ilgi çekici bilgiyi kolayca 
aktarmış. Dahası bu bilgilerin edinilmesinde rol 
oynayan insanları ve eylemleri de unutmamış; yeri 
geldikçe okuruna hatırlatmış. 

Sözü uzatmaya gerek yok, uzayın kokusunu ya da 
evrenin şarkılarını merak mı ediyorsunuz,  Uzay 
Kaşifleri - Evrenin Sırlarına Kısa Bir Bakış tam size 
göre bir kaynak o zaman. 

1  Uzay Kaşifleri – Evrenin Sırlarına Kısa Bir Bakış, s.48

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Konunun işlenişi  
Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Yazan: Safter Korkmaz

Merak etmenin gücü yanında 
milyar yılın lafı mı olur!
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Evrenin Sırlarına Kısa Bir Bakış

Evrenin Sırlarına Kısa Bir Bakış

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, 
alışık olduğunuz türden bir kitap değil. 

Sayfaları arasında zor sözcüklere bulanmış 
karmaşık açıklamalar bulmayacaksınız. 

Harika infografikler sayesinde her bir bilgi 
kırıntısı, her bilimsel gerçek, bir bakışta 

kavyabileceğiniz şekilde elinizin altında 
olacak. Evrenin en karmaşık gizemleri,  

olabildiğince az sözcük ve her şeyi anlamayı 
kolay ve eğlenceli kılan bolca grafik ve 

renkli çizimle özetlenmiş olacak.

YOLCULUĞA HAZIR MISIN?
Şimdi rahatla, geri sayım başlıyor.

G
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10...10...9...9... 8...8... 7...7... 6...6... Resimleyen ve Kurgulayan 

Resimleyen ve Kurgulayan GIULIA DE AM
IC

IS

GIULIA DE AM
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IS

9 786257 587594

ISBN 978-625-7587-59-4

Giulia De Amicis, anlatısının merkezine Dünya’yı ve Güneş Sistemi’ni almış. Ama 
bununla yetinmeyip galaksiler, karadelikler, kuyruklu yıldızlar gibi okurun ilgi 
alanına gireceğini düşündüğü pek çok konuya girmekten de çekinmemiş.
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İngiltere’de 2022’de 
raflara girmeye hazırlanan 
Kitap Yapma Sanatı, orijinal 
dilinde basılmasından aylar önce, 
ilk kez Türkçede yayımlanıyor. 
Kitap yapmayı bir sanata benzeten 
bu renkli çalışma, bir kitabın fikir 
aşamasından tanıtımına, baskısından 
dağıtımına tüm sürecini ele alıyor.

   Her kİtap, 

İle yola çıkar
HARİKA BİR FİKİR



  

Yazar olmak, otuz yıldır aralıksız bir şekilde çocuklar için üre-
ten Aytül Akal’ın çocukluk düşüydü. Ama ilginçtir ki çocuklar 
için yazacağı aklının ucundan bile geçmezmiş. Bir diğer ilginç-
lik de şu ki, çocukken ne bir kütüphanesi ne de kendisine kitap 
okuyan ebeveyni olmuş. Akal, buna rağmen kitapsever bir çocuk 
olmuş. Bu yetmezmiş gibi bir de yazar olmuş. Hem de çocuklar 
için yazan bir yazar.

tavşan     deliği

 Geçmişe dönüp yazarlığınızın ilk günlerindeki 
hâlinizle  konuşsanız, vereceğiniz öğüt ne olurdu?
Arşiv tut!

 Yazarlık, geçiminizi sağlayan bir iş mi? Başka bir 
mesleğiniz var mı? 
1971’den beri bir şirkette çalışıyorum.

 Günde kaç saat çalışıyorsunuz? 
Ayarım yoktur. Evde, işte… İş varsa yapılır.

 İşlerinize dair eleştiri yazıları sizi öfkelendirir mi?
Maksatlı ve saçmaysa kızdırır.

 Okuduğunuz son resimli kitap?
Duvarın İçinden

 Keşke ben yazsaydım dediğiniz kitap?  
Yazabilseydim, çoktan ben yazmış olurdum zaten 
o kitabı.

 Yerinde olmak istediğiniz roman kahramanı? 
Peri Kızı.

 Nefret ettiğiniz roman kahramanı? 
Haksızlık yapana katlanamam.

 Sizce en iyi edebiyat uyarlaması film ya da dizi?  
“Canavarın Çağrısı” ve “Uçurtma Avcısı”.

 İsminizi Google’da aratıyor musunuz? Ne sıklıkla?  
Çok seyrek.

 En çekilmez özelliğiniz? 
Sabırsızlığım.

 En sevdiğiniz uğraşınız, hobiniz? 
Dekorasyon, tasarım.

 Çalmak istediğiniz müzik aleti? 
Piyano.

 Bir mucit olsanız, ne icat etmek isterdiniz? 
Adaleti adil dağıtan bir düzenek.

 Tarihte hangi dönemde/zaman diliminde 
yaşamak isterdiniz?  
İnsanlığın hayatta olduğu dönem. 

 Issız adaya düşseniz yanınızda götüreceğiniz  
üç şey?

Bolca kâğıt, boya kalemleri, çikolata.

Doğanın beklenmedik bir dokunuşuyla her şeyin yok 
olabildiğini, hiçbir şeyin kalıcı olmadığını belirten Akal, 
“Yazmak, ölüme meydan okumak mı, bilemem. Çocukluk 
tutkumu gerçekleştirmekten duyduğum mutluluk ve 
okurlarımın sevgi dolu iletileri bana yetiyor” diyor. 
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“Çocuklar için yazacağım 
aklımın ucundan geçmezdi”

Aytül Akal

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

Kaleme aldığınız sayısız eserle, çocuk edebiya-
tında otuz yılı deviriyorsunuz. Nasıl bir 30 yıldı 
bu? Çocuklar için yazmak, üretmek, çocuklar 
için söz söylemek hayatınızda nasıl bir etki ya-
rattı? 

Yazar olmak, çocukluk düşümdü. Ancak çocuklar 
için yazacağım aklımın ucundan geçmezdi. Kü-
çük oğlum Alper iki buçuk yaşındayken “masal” 
diye tutturmasaydı, kendimi yine de çocuk kitap-
larının dünyasında bulur muydum, bilmiyorum. 
Çocuk algısının çeşitliliği ve renkliliği beni de-
ğiştirdi mi, yoksa zaten o dünyaya ait olduğumu 
fark edemediğim için mi 39 yaşıma kadar ne ya-
zacağımı bulmak için oyalanıp durdum, bunu da 
bilmiyorum.  

Çok fazla okura ulaşan, çokça okunan “Süper 
Gazeteciler” serisinin beşinci kitabı Son Baskı 
yayınlandı. Nasıl başladı ve ortaya çıktı bu seri? 
Gazete, gazetecilik ve gazeteciliğe meraklı kah-
ramanlar yaratmak: neydi size böyle bir seriyi 
yazdıran? 

Okurlarım büyüyordu, masallar, öyküler çoktan 
okunup bitmişti. Artık roman istiyorlardı. Ben orta-
okuldayken, sınıf haberleriyle bir gazete hazırlayıp 
her ay panoya asıyordum. Artık 2000 yılına girmek 

üzereydik; gençler şimdi gazete çıkarmak isteseler 
elbette ekip kurar, teknolojinin her olanağından ya-
rarlanırdı. Bu fikirle doğdu “Süper Gazeteciler”. Ha-
yat Mecmuası ve Elele dergisinde gazetecilik yaptı-
ğım dönemde edindiğim deneyimlerin de büyük kat-
kısı oldu seriye. 

Konuları birlikte seçen, birlikte haber toplayan, 
iş bölümü yapan, yardımlaşan çocuklar var bu 
seride. Pandeminin de etkisiyle iyice teknoloji-
nin esiri olan, uzunca bir süre okullardan uzak 
kalan ve yalnızlaşan günümüz çocukları böyle 
bir birliktelikten, dayanışma ruhundan uzak mı 
kaldılar sanki, ne dersiniz?     

Hayat bize neyi zorluyorsa, o şartları kendimiz ve 
çevremiz için en iyisi olacak şekle dönüştürmek 
bizim elimizde. Çocukların da arkadaşlarıyla 
çevrimiçi buluşup oyunlar oynama, çeşitli proje-
ler üretme fırsatları var. Gerekli olan, ebeveynle-
rin bu konuda onlara yol gösterici olması. 

Seri yazmanın yazara sağladığı kolaylıklar ve 
yanı sıra yaşattığı zorluklar nelerdir? Örneğin 
aynı karakterlerle yola devam etmek, yeni karak-
terler yaratmak zorunda kalmamak, yazar için 
kolaylık mıdır? 

aynanın    içinden
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Bir kitaba başlarken, seri olacağını hiç düşün-
mem; hep “tek kitap” olarak yazmışımdır. Bazen 
okurlar zorlar, bazen kahramanlar zihnimde ko-
nuşup hareket etmeye devam ettiğinden yazmak-
tan başka çarem kalmaz. Karakterler, mekân ve 
zaman belliyse, geriye sadece heyecanlı bir “ma-
cera” bulmak kalır ki, bir yazar için hiç zor de-
ğil. Ancak seri uzadıkça, karakterler sadece yazar 
tarafından değil, artık okurlarca da iyice tanınıp 
benimsenmiş olduğundan, kimin ne yapacağı, ki-
min ne diyeceği, hatta kitabın nasıl sonlanacağı 
da öngörülebilir olur. Okuru sürprizleriyle şaşır-
tamayan bir kitabı ben okumaktan da yazmaktan 
da sıkılıyorsam, okurlar daha çok sıkılır diye dü-
şünürüm. Bu nedenle serileri fazla uzatmam.
 

Çocukların kitaplarla bağ kurmasında evde bir kü-
tüphanenin olmasının, anne-babanın çocuklarla 
birlikte kitap okumasının etkili olduğunu biliyoruz. 
Ancak bazı yazarlar gibi sizin de bir kütüphaneniz 
ve size kitap okuyan bir anneniz-babanız, nine-
niz-dedeniz olmamış. Ne var ki yine de kitapsever 
bir çocuk olmuşsunuz. Üstelik yetmezmiş gibi bir de 
yazar olmuşsunuz. Kitapların büyüsüne nasıl kapı-
lır insan? 

Ebeveynler rol modelimiz. Ancak ne açıdan model 
alacağımız bize bağlı. “Onlar böyleydi, ben öyle 
olmayayım,” diye tersi de seçilebilir; sanırım ben 

birçok konuda öyle 
yaptım. Farkına 
varmasak da ter-
cihlerimizi aslın-
da küçük yaşlarda 
yapmaya başlıyo-
ruz. Çevre baskısı 
bizi değiştirmeye 
çalışsa bile gerçek 
kimliğimizin yok 
olmasına izin ver-
memek kendi eli-
mizde.  

Gerek ebeveynler gerekse öğretmenler, çocuklar-
dan hep başarı, daha çok başarı bekliyor. Herkes 
başarıya odaklanmış. Kim Demiş Yaramazım 
Diye adlı otobiyografik kitabınızda, eğrisi doğru-
suyla çocuk Aytül’ü gözler önüne seriyorsunuz. 
Sınıfta olmak yerine, sokakta koşturmayı yeğle-
yen çocuk Aytül, yetişkinlere ne söylemeye çalı-
şıyor? 

Okul anılarımı topladığım o kitapta, yaptığım 
hataları ve sonuçlarını dürüstçe ortaya koyarak 
asıl önemli olanın hata yapmamak değil, onları 
düzeltme becerisini geliştirmek olduğuna vur-
gu yapmak istedim. Kimse mükemmel değildir, 
olmak zorunda da değil. Asıl sihir, kendimiz ol-
makta.

Yazmak insanın kendisine, dünyaya, ölüme mey-
dan okuması, anlamını sarsması, ben varım, bu-
radayım demesi sanki. Sizin yazma amacınız ve 
bunca yıldır yazıyor olmanın üzerinizdeki izdü-
şümü nedir?

Doğanın beklenmedik bir dokunuşuyla her şey 
yok olabilir; uygarlıklar silinir, kitaplar yanıp 
kül olur. Hiçbir şey kalıcı değil. Yazmak, ölüme 
meydan okumak mı, bilemem. Çocukluk tutkumu 
gerçekleştirmekten duyduğum mutluluk ve okur-
larımın sevgi dolu iletileri bana yetiyor. 

Yazmakla yetenek ve çalışma arasındaki bağ 
hakkında neler söylersiniz? Ne kadarı alın teri, 
ne kadarı yetenek sizce? Öğretilebilir bir şey mi 
yazarlık?

Valla öyle diyorlar ama bilemem tabii: yoksa önü-
ne gelen neden çocuk kitabı yazma atölyesi açsın 
ki? Eskiden yoktu böyle şeyler, yine de yazdık, 
fena mı oldu? Eğer sevdiğiniz bir işi tutkuyla ya-
pıyorsanız, kaç saat harcarsanız harcayın, yorul-
duğunuzu hissetmezsiniz. “Süper Gazeteciler”in 
ardından üç hafta fizik tedavi görmüştüm. Tutku, 
aşk, böyle bir şey: yaşatamazsınız; anlatır, tarif 
edersiniz ancak.
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Kendi sesini nasıl bulur bir yazar, özgünlüğünü 
nasıl ortaya koyar? Kendi deneyiminiz üzerinden 
anlatır mısınız? 

Uzun yıllar dergilerde yazdım. Bu çalışmalar 
beni ileride yazacaklarıma hazırlayan bir süreç 
oldu. “İlk kitapta neyi değiştirmek isterdiniz?” 
diye sorsanız, “hiçbir şeyi” derim. Üslubum iyice 
damıtılmış ve özgünleşmişti artık. Ne yazacağımı 
bulmakta geciktiğimi düşünerek üzülüyordum, 
oysa bu gecikme bana daha ilk kitapla özgün bir 
kaleme dönüşmüş olma armağanını getirdi. 

Çocukluğunuz sizin edebiyatınıza nasıl sızıyor 
ya da neler sızıyor oradan? Çocuklar için yazan 
bir yazarın çocukluğuna ve içindeki çocuğa daha 
sıkı tutunması gerektiği söylenebilir mi?  

Çocukken yetişkinler tarafından “duygusuz, ya-

ramaz, tembel” diye etiketlenmiştim, ben de ger-
çek kimliğimi gizleyip bana biçilen rol neyse, onu 
oynardım. Büyüdüm diye taraf değiştirmem olası 
değildi. Yaşamı derinden hisseden bir insan olarak, 
kahramanımın duygularını anlamak, öte yandan 
okurla metin aracılığıyla özdeşim kurmak, benim 
için hiç zor değil bu nedenle.

Kimi yazarlar bazen öğretme ve mesaj verme kay-
gısıyla işliyor hikâyesini ve çocukların ağzından 
yetişkinlere özgü, kitabi cümleler döküldüğünü gö-
rüyoruz. Siz didaktiklikten, parmak sallamaktan 
sakınan bir yazarsınız. Didaktiklik, çocuklarla ki-
tapların arasına bir duvar mı örer acaba? 

Okurla yazar arasındaki duvarı ören, samimiyetsiz 
anlatımlardır. Çocuk okur, yazarın içtenliğini ya da 
yetişkin tavrını derhâl hisseder. Bence asıl ustalık 
“hiç” mesaj vermemek değil, vermediğini düşün-
dürmek… 

Yazı tasarıları nasıl gelir zihninize? Aniden parlak 
bir fikir, bir tasarı mı gelir, yoksa derme çatma bazı 
düşünceler, görüntüler, sesler mi üşüşür zihninize? 

Aklıma bir fikir düşüverir. Mini mini bir kıvılcım-
dır bu. Yazdıkça şekillenir kahramanlar, olaylar. 
Romanın nasıl biteceği bana da sürprizdir.

Nasıl bir düzene ihtiyaç duyuyorsunuz yazarken, 
size ne iyi geliyor: Sakin ve düzenli bir oda mı, kar-
makarışık bir masa mı, fonda bir müzik mi? 

Yazma ortamı konusunda çıtam çok çok düşüktür, 
hemen her yerde yazabilirim. Önümde bir bilgisa-
yar varsa, başka hiçbir şeye ihtiyacım yoktur, ma-
saya bile. Örneğin “Süper Gazeteciler” serisinin bir 
kitabını, yaz tatilinde gece herkes uyurken sabaha 
kadar yatakta, sırtımı duvara dayayıp, kucağıma 
koyduğum bilgisayarda yazmıştım. 
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Doğum gününde geçirdiği çeşitli talihsizlikler, 
Berin’in o gün yaşamayı umduğu sevince gölge 
düşürür. Beste Erin’in yazıp Hülya Erdil Çakıroğ-
lu’nun resimlediği, Nesin Yayınlarından çıkan 
Benim Canım Kendim adlı öyküde talihsiz Berin’le 
tanışıyoruz.
Çocukların yetişkin ağzıyla konuşmaları, büyüme 
gerçeğinin olmazsa olmazıdır, Kullandıkları keli-
melerin anlamını bilseler de bilmeseler de o keli-
meleri tekrar tekrar kullanmaları da bu anlamda 
değerlidir… Benim Canım Kendim’de Berin de bu 
ses tekrarlarını yetişkin ağzıyla konuşarak yapıyor, 
çok da eğlenceli bir şekilde.
Görsel ile metin arasında olması beklenen uyumu, 
Benim Canım Kendim’de de görüyoruz. Hülya Erdil 
Çakıroğlu’nun resimleri sayesinde okurların kitap 
üzerinde daha fazla zaman geçireceği aşikâr. Kur-

guda soru 
işaretine 
yol açan bir 
uyumsuzluk, 
Berin’in su-
luboya yapı-
mında kul-
landığı suyu 
içmesinde 
karşımıza 
çıkıyor. Ay-
dınlık odada-
ki karakterin 
o bardakta 

duran, renkli ve bulanık olması beklenen su ile iki 
boya fırçasını görmemesi, hareketin inandırıcılığı-
na zarar veriyor.
Resimli kitaplarda, metindeki sadelik ile kurguda 
boşluğa yol açmak arasındaki çizgi çok incedir. 
Metni sadeleştirmeye çalıştıkça, aslında konuya 
hâkim olduğunuz için kestiğiniz yerlerin de anla-
şılacağını düşünebilirsiniz. Ancak okur açısından 
bir şeyler havada kalabilir. Yazar açısından bu çok 
doğal bir süreçtir aslında; bir diyalogda söylemedi-
ğiniz ama karşımızdakinin anlamasını beklediği-
miz kapalı anlatımlarımız gibi. Kitaptan bir örnek 
vermek gerekirse, doğum günü heyecanıyla uyuya-
mayan Berin’in sabah alarm sesine öfkelenmesinde 
bunu hissedebilirsiniz. Gözünü doğum gününe açı-
yorsa, ona gözünü açtıran şey alarm bile olsa hemen 
öfkelenebilir mi karakter? Hele ki beklenen ve vaat 
edilen duygu heyecansa? Elbette günün devamın-
da yaşadığı talihsizlikler onu öfkelendirebilir ama 
güne neredeyse depresif uyanması, bu öfkenin ar-
dındaki sebebin biraz daha eşelenmesi gerektiğini 
hissettiriyor.
Yazarın duyu organlarının gerekliliği üzerine bir 
kurgu düşünmesi önemli... Benim Canım Kendim ile 
çocuklarla duyularımızın önemi üzerine güzel bir 
tartışma başlatabiliriz.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Yazan: Erdi İnci

Berin’in duyuları...

Benim Canım Kendim 
Beste Erin 
Resimleyen: Hülya Erdil Çakıroğlu 
Yayıma Hazırlayan: Öykü Özçinik
Nesin Yayınları, 32 sayfa

Resimli kitaplarda, metindeki sadelik ile kurguda boşluğa yol açmak arasındaki çizgi 
çok incedir. Metni sadeleştirmeye çalıştıkça, aslında konuya hâkim olduğunuz için 
kestiğiniz yerlerin de anlaşılacağını düşünebilirsiniz.
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Tarihin efsane karakterleri bu eğlenceli  
ve heyecanlı seride buluşuyor.  

Usta tarihi romancı ve akademisyen  
Beyazıt Akman çocuklar için yazdı.

online alışverişin yeni adresi

Alp ile Elif’in 
fantastik macerasına 

siz de katılın ve 
zamanda yolculuğun 

keyfini çıkarın!

/epsilonyayinevi
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Acaba 
kahramanlarımız 

Tarihçalan’ı 
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Acayip kendisi jokeymiş  ben de atıymışım gibi sını-
fın içinde beni yönlendirip gösteri yapmaya başladı. 
Yumruğunu havaya kaldırıp sallayarak,  “Acayip-Güç-
lü! Acayip-Güçlü!” diye bağırıyordu. Öteki çocuklar da 
hemen, Acayip’in neden bahsettiğini anlamadan ya 
da ne anlama geldiğini bilmeden tezahürata katıldı-
lar. “Acayip-Güçlü! Acayip-Güçlü! Acayip-Güçlü! Aca-
yip-Güçlü!” 

Tuhaf görünüşlü iki arkadaş Maxwell ve Kevin’ın 
acayip güçlü oluşunun müthiş hikâyesi. Devasa cüsseli 
Maxwell ile gelişim sorunu olan Kevin’ın, akran zorba-
lığı  ve toplumsal  önyargılarla başa  çıkışının  heyecan-
lı hikâyesi, naif ve mizah dolu bir dille Maxwell’in ağzın-
dan anlatılıyor.

Birçok dile  çevrilip okullarda okutulan bu ki-
tap, sadece çocuk ve gençler için değil yetişkinler için 
de olağanüstü bir okuma keyfi sunuyor. Yumruğunu-
zu havaya kaldırıp “Acayip-Güçlü!” diye bağırmaya ha-
zır olun.

Acayip_Guclu.indd   All PagesAcayip_Guclu.indd   All Pages 17.08.2021   11:5317.08.2021   11:53

Her daim normali kendisi olarak tanımlayan insan, kendisine benzemeyen ve 
kendisinden farklı olan her şeyden korkuyor ve onu dışlıyor.

Kocabaş ve onun neredeyse onda biri olmasına rağ-
men on katı ses çıkarmakta mahir Fıstık’la beraber 
yaşadığımdan beri, bedenlerimizin boyutu ve ön 
yargı üzerine de bolca düşünme fırsatım oluyor. Ta-
bii bu konuda akla gelen ilk isim ve eser daima John 
Steinbeck ile Fareler ve İnsanlar oluyor. Fakat mesele, 
edebiyatın belki de yüzyıllardır en sevdiği ve tüket-
mediği bir tema olmaya hâlâ devam ediyor. Her daim 
normali kendisi olarak tanımlayan insan, kendisine 
benzemeyen ve kendisinden farklı olan her şeyden 
korkuyor ve onu dışlıyor: Canavar, diyor; kötü, diyor; 
cadı, diyor; lanetli, diyor; vahşi, diyor ve korkusunun 
dev aynasında kendi benzemezini hep bir garabet 
olmaya mahkûm ediyor.

Gelen kargo görevlisi yine hiç korkmaması gereken 
yegâne köpeğimizden, koca kızımızdan korkarak, 
kargoyu bırakıp kaçıyor. Kargonun içinden Rodman 
Philbrick’in orijinali (Freak The Mighyty) 1993’te ya-
yınlanan ve yakınlarda Türkçeye Ebru Elbaşıoğlu 
tarafından tercüme edilen Acayip Güçlü’sü çıkıyor. 
Serin bir sonbaharın arada bir sağanağa dönen yağ-
mur tıpırtıları arasında kitabı okumaya başlıyorum. 
İlk intibam Philbrick’in, Steinbeck’in Fareler ve İnsan-
lar’ının yeni bir versiyonunu yazdığı yönünde oluyor. 

Sayfaları çevirdikçe ve kitabın içinde ilerledikçe, iki 
tuhaf küçük adamın bir araya geldiklerinde “Aca-
yip-Güçlü”yü oluşturdukları bir dostluk hikâyesi gi-
derek belirginleşiyor. Kitabın sonundaki gayet matrak 
“Acayip’in Sözlüğü”ne göre “190 santimetreye eşdeğer 

Acayip güçlü bir 
dostluk hikâyesi Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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ölçü birimi, üstelik uzamaya devam eden” devasa 
cüsseli Maxwell (Güçlü) ile “70 santimetreye eşit 
ölçü birimi” olan gelişim sorunundan muztarip Ke-
vin (Acayip), akran zorbalığı ve toplumsal ön yar-
gılarla başa çıkmanın yolu olarak “Acayip-Güçlü” 
olmayı buluyorlar.

Bu nahif, mizahi, içli ve heyecanlı hikâye 
Maxwell’in ağzından anlatılıyor. Maxwell öğrenim 
güçlüğü çeken çocuklarla aynı sınıfta okuyan, 
büyükannesi (Balnine) ve büyükbabası (Beybaba) 
ile beraber yaşayan, çevresindeki herkesin iri göv-
desinden çekindiği kadar beyinsiz olduğundan da 
kuşku duymadığı yalnız ve kendi içine kapalı bir 
çocuk. Bu nedenle evin bodrum katında yaşamayı 
da dert etmiyor. Kendi kendine yetmesini biliyor ve 
hatta kendine has bir mizah anlayışına da sahip. O 
kadar ki anlatmaya “Beyinsizin tekiydim ben,” diye 
başlayabiliyor. Sonrasında Acayip’le tanışmalarını 
ve nasıl Acayip-Güçlü olduklarını anlatıyor: “Acayip 
geldi ve kendi beynini bir süreliğine kullanmama izin 
verdi.” Tabii bu sırada Kevin da hasretini çektiği o 
büyük bedene kavuşmuş oluyor. Size de bir nebze 
Fareler ve İnsanlar’daki George Milton ile Lennie 
Small’u hatırlatmıyor mu?

Kendi boyutlarının ve zekâlarının normalliğiyle 
gündelik hayatlarını mutlu ve huzurlu geçiren her-
kes biri bücür diğeri dev, biri cüce diğeri canavar 
olan ikiliye baktığında sadece iki ucube görüyor. 
Oysa hiç de ucube olmayan bu iki çocuk gayet iyi 
eğlenip, bayağı heyecanlı maceralar yaşıyorlar. Max 
yürümekte zorlanan Kevin’ı tüymüş gibi omuzları-
na alıp istediği her yere götürürken onun ayakları 
oluyor ve Kevin da konuşmakta ve karar almakta 
zorlanan Max’e, hayli gelişmiş muhayyilesi ve ke-
lime haznesiyle yol gösteriyor. Onların dünyasına 
girince aslında her şeyin normal olduğunu ve hiçbir 
şeyin anormal olmadığını anlıyorsunuz. Aslında 
bu iki kafadar da başka yaşıtları gibi ejderha ko-
valayan, kötülerle mücadele eden, define arayan, 
heyecanlı macera peşinde koşan gayet eğlenceli 
çocuklar.

Max’in bir başka talihsizliğiyse yaşadıkları küçük 
kasabada yüzüne bakan herkesin kendisinde baba-
sını görmesi ve hatırlaması. Çünkü Max’in babası 
bir katil. Çok kaba bir akıl yürütmeyle, yani aslında 
hiç düşünmeye ihtiyaç duymayan ön yargılara 

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Kahramanların işlenişi 
Redaksiyonun titizliği

müracaat etmenin konforuyla kasabalılar bu hık 
demiş babasının burnundan düşmüş iri kıyım 
çocuğun da suça meyilli bir geri zekâlı olduğuna 
hükmediyorlar. Buna her an maruz kalabilen Max 
nasıl olsun da içine kapanmasın!

Fakat Max’in başka insanlarla ilişki kurmaya 
karşı geliştirdiği o kalın zırhı – yani Acayip’in 
sözlüğüne göre “ZIRH: Eski zaman şövalyelerinin 
giydiği robotumsu kıyafet”i – Kevin delip geçiyor. 
Öğrenme güçlüğü çektiği varsayılan Max gayet 
güzel okumaya başlıyor meselâ.

Bir an için her şeyin güllük gülistanlık bir hâl 
aldığını ve tatlıya bağlandığını düşünebilirsiniz. 
Fakat önce Max’in babası Katil Kane şartlı tah-
liye oluyor ve eve gelip oğlunu kaçırıyor. Neyse 
ki Acayip gelip onu kurtarıyor. Sonrasında ise 
iç organlarının büyümesine rağmen bedeni bü-
yümeyen Kevin’ın sağlık problemleri giderek 
artıyor. Bu da bizi Fareler ve İnsanlar’dakinden 
daha farklı ama en az onunki kadar kırık bir sona 
getiriyor.

Philbrick, asıl anormal olanın, normal olduğunu 
varsaydığımız ön yargılar olduğunu sıcak, keyifli 
ve duygusal bir hikâyeyle anlatıyor. Asıl ucubenin 
bizatihi toplum olduğunu çok zarifçe gösteriyor. 
Belki de Acayip Güçlü bu nedenle 1993’ten beri 
tazeliğini hiç yitirmemiş bir hikâye.

Kitabın ruhuyla hayli uyumlu tercümeye gelince 
bir şeye işaret etmeden geçemeyeceğim. 143. 
sayfada şöyle bir Türkçe garabet var: “Seni hadsiz 
yaratık.” Densiz veya haddini bilmez yerine ısrar-
la “hadsiz” in kullanılması, anlaşılan o ki çevir-
menler arasında da yayılıyor. “Hadsiz”in bu had 
aşımı dışında tercüme bir metin okuduğunuzu 
hissetmiyorsunuz.

Kocabaş, o iri köpek az evvel başlayan gök gürül-
tüsünden korkup yanıma geliyor. Sanılanın aksi-
ne bir canavar değil. Daha çok koca bir bebek...
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Ayışığı’nın Gökyüzü Atlası siyah beyaz çizimleriyle okuru gece göğünde ve Yunan 
mitolojisinin girişinde bir gezintiye çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda hareketli 
görselleriyle sayfaların âdeta canlanmasını sağlıyor.

Gecenin yıldızlı göğü, sınırını göz-
lerimizle çizdiğimiz, sayfalarını 
aklımızla numaraladığımız bir kay-
naktır. Hiçbir mevsimde kurumayan 
bir hikâye nehri gibidir, bir görünüp 
bir kaybolarak bizi sarmalar, heye-
canlandırır ve meraklandırır. Üstelik 
karşılığında hiçbir şey beklemez, tek 
yapmamız gereken arkamıza yasla-
nıp onu usul usul seyre dalmaktır. 
Bazen tam da bu sırada insanın aklı-
na yüzlerce yıl önce yaşayıp da aynı 
hikâye aşkıyla yıldızlara kapılan baş-
kaları düşer. Bu yanıp sönen ışıltıları 
seslendirirken kim bilir onlar hangi 

Ayışığı altında 
hareketli masallar Yazan: Olcay Mağden Ünal

kelimeleri seçmişlerdir? Tüm bu takımyıldızların 
öyküsü hangi masalcının zihninden dökülmüştür? 
Hâl böyleyken birden kendinizi nesilden nesile 
uzanan bir tür kabilenin içinde hissedersiniz; top-
raksız, sınırsız ve zamansız. İşte o an, yıldızlarla bir 
olursunuz. 

Gözen Kamaz imzalı Ayışığı’nın Gökyüzü Atlası, 
bizlere gökyüzünün sunduğu hikâyelere meraklı 
bir kız çocuğunun, Ayışığı’nın geceyle sohbetini 
anlatıyor. Geceleri penceresinden bakıp uzun uzun 
göğü seyreden, uçsuz bucaksız karanlıkta parlayan 
yıldızları düşünürken hayaller kuran, başka dün-
yaların ve hayatların merakıyla uykuya dalan bu 
kız günün birinde denizin sesini duyar; sahil onu 
çağırıyordur. İşte tam o sırada Aydede, bir yandan 
evrelerini geride bırakırken bir yandan da bütün 
bilgeliğiyle yıldızların hikâyesini anlatmaya başlar. 
Böylece Ayışığı, gökyüzüyle denizin buluştuğu yer-
de takımyıldızlarının eşliğinde Yunan mitolojisinin 
efsanelerine balıklama dalar. 

Gözleri kıpkırmızı canavar Typon’dan kaçmak için 
balığa dönüşüp Nil nehrine atlayan tanrıça 
Aphrodite ve oğlu Eros’tan, Hera’nın kıskançlığın-
dan nasibini alan prenses Kallisto’ya, ölümsüzlüğü 
gökyüzüne işlenen Herkül’den, Zeus’un yıldırımla-
rını taşıyan kartala, savaş tanrısı Mars’ın oğulları 
Romus ve Romulus’a ve emzirip hayatta kalmalarını 
sağlayan dişi kurttan, yaşadığı zaman boyunca 
gücüyle kendisinden söz ettiren dev cüsseli Orion’a 
gökyüzünü işleyen takımyıldızların ardında kimler 
varsa hepsinin sırrını tek tek dinler. 
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Ayışığı’nın Gökyüzü Atlası 
siyah beyaz çizimle-

riyle okuru gece 
göğünde ve Yunan 
mitolojisinin giri-
şinde bir gezintiye 

çıkarmakla kalmı-
yor, aynı zamanda 

hareketli görselleriyle 
sayfaların âdeta canlanmasını 

sağlıyor. Ancak bununla da yetinmi-
yor, kitabın arka kapağındaki cepten 

çıkan bir asetat kâğıdı sayesinde sayfalar 
gerçekten de canlanıyor. Asetat kâğıdı görsel-

ler üzerine yerleştirilip sağa sola hareket ettirilince 
kitabın içine gizlenen optik illüzyon görülebilir hâle 
geliyor. Böylece birden havada süzülen bulutlar, rüz-
gârın dalgalandırdığı perdeler, gökyüzünde dörtnala 
koşan kanatlı atlar, karanlığa kanat çırpan kartallar, 
son sürat ilerleyen kurtlar ve gökyüzünü ağır ağır 
terk eden Ay, okura eşlik etmeye başlıyor. Bir anda 
koskoca gökyüzü âdeta insanın etrafını sarıyor. 

Gözen Kamaz’ın bu siyah beyaz ve hareketli eseri, 
aslında bir bitirme projesi. Kamaz’ın 2017 yılında 
yazıp illüstrasyonlarını yaptığı “Ayışığı,” BASE 2017 
ile Kharkiv Devlet Tasarım ve Sanat Akademisi’nin 
düzenlediği IX. International Forum Design Edu-
cation 2017’de birinci oldu ve sergilenmeye değer 
görüldü. 

Bu kitapta gökyüzünün evrenin sonsuz deviniminin 
bir parçası olarak sürdürdüğü hareketliliğin yanı 
sıra dikkat çekici başka bir unsur daha var, o da 
takımyıldızların hikâyelerindeki mitolojik ayrıntı-
lar. Alandaki eksikliğin altını her fırsatta çizmeye 
çalışan biri olarak, bu eserin küçük yaştaki okurun 
mitolojiyle tanışması adına önemli bir kaynak oldu-
ğunu düşünüyorum. Her bir takımyıldızdan tanrıça-
lara, tanrılara, titanlara ve Olimpos’a uzanan upuzun 
bir yol çıkıyor karşımıza. Bu yolu gerekli taşlarla 
döşemek de biz yetişkinlerin elinde, çünkü efsane-
lerden alıntılanmış her küçük hikâye bir çocuğun 
aklında onlarca soru doğurabilecek nitelikte.

Çizimlerin ifade gücü 
Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği 

Dinozorlar zamanını görmüş bir 

ağacın tohumu nasıl büyür? Minicik 

bir tohum, nasıl kocaman bir ağaç 

olur?

Dinozor Ağacı, işte bu dönüşümün 

hikâyesini anlatıyor.

Okuyan Fil serisi 

okumaya yeni başlayan 

çocuklara kitap ve 

okuma sevgisi 

kazandırmak için 

tasarlandı. Çocukların 

kendi okuma deneyim-

lerine başlarken 

kolaylıkla okuyabile-

cekleri seviyelere 

ayrılmış olan Okuyan 

Fil serisi, yepyeni 

dünyaları keşfe çıkan 

minik okurlara bu 

yolculukta eşlik ediyor.

Sınıf
1.

Okuyan Fil

Resimleyen: Vaghar Aghaei
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Korkularımızla başa çıkabilmenin en iyi yolu, on-
larla yüzleşmektir. Bir mesele üzerinde çalışabil-
mek için önce o meselenin varlığını kabul etmeli ve 
onu anlamaya çalışmalıyız. Meseleyi enine boyuna 

incelediğimizde, onun üstesinden 
gelmenin yolunu da daha kolay bu-
luruz. Korkular için de geçerli bu. 
Korkuyu tanır, onu kabul edersek 
onunla nasıl başa çıkabileceğimizi 
bulmak kolaylaşır.  
Korkularla baş etmenin bir diğer 
ve önemli yolu ise korkularımızı 
paylaşmaktır. Taşıdığımız yükü 
bizimle birlikte sırtlanacak birisi 
olduğunda o yükle mücadele etmek 
de daha kolay olur. Gece Parlayan, 

işte bunları 
söylüyor bize. 
Korkular ve 
dostluk bu ki-
tabın odağın-
da yer alan 
konular...
Bulut Tepe-
si’nde, çatıları 
bulutlara uza-
nan evlerden 
birinde bir 
çocuk yaşar. 
Adı Du-
man’dır. Du-

man masalları ne kadar seviyorsa gölge ve karanlıktan 
da bir o kadar hoşlanmaz. Hayallerinin resimlerini 
ancak aydınlıkta yapar; hava kararınca onu kendinden 
uzak tutmak için evdeki tüm ışıkları yakar. Bu nedenle 
gece gökyüzünde parlayan Ay onun için önemlidir. Ne 
var ki bir gece gökyüzünde koca bir kurt belirir ve Ay’ı 
yavaş yavaş ele geçirmeye başlar. 
Duman bu noktada bir yol ayrımına gelir: Yatağın 
altında durarak korkusunun karşısında hiçbir şey yap-
madan bekleyecek ve korkmaya devam mı edecektir, 
yoksa bir şeyleri değiştirmek için harekete mi geçecek-
tir? Verdiği karar ona hiç beklemediği bir şey kazandı-
rır:  Korkularını yenmesine yardım edecek bir dost. 
Kitabın korkularımızdan söz ederken korku sözcüğüne 
vurgu yapmayan yaklaşımını değerli buluyorum. Du-
man ve Tan’ın korkuyla yüzleşme becerilerini ve bunu, 
öğüt veren yetişkinler olmaksızın, sırt sırta durarak 
birlikte yapmaları da aynı şekilde önemli. Öykünün 
melodik dili de okumayı keyifli kılan özelliklerden. 
Kitapla ilgili beni rahatsız eden kısım ise başlangıç 
sahnelerinin görsel olarak birbirine çok yakın olması 
ve ilerleyen sayfalarda Duman’ın yayını gerdiği pozis-
yonun hiç değişmeden iki kere tekrarlanması oldu. 
Tuba Kumaş ve Ahmet Uzun’un Gece Parlayan ile 2019 
TUDEM Edebiyat Ödülleri’nde üçüncülük ödülü ka-
zandıklarını da hatırlatalım. 

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım
Baskı kalitesi 

Korkularla baş etmenin bir diğer ve önemli yolu Korkularla baş etmenin bir diğer ve önemli yolu 
ise korkularımızı paylaşmaktır. Taşıdığımız yükü ise korkularımızı paylaşmaktır. Taşıdığımız yükü 
bizimle birlikte sırtlanacak birisi olduğunda o bizimle birlikte sırtlanacak birisi olduğunda o 
yükle mücadele etmek de daha kolay olur... yükle mücadele etmek de daha kolay olur... 

Yazan: M. Banu AksoyKorkuyla 
yüzleşmek
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kaleminden müthis  
bir macera 

Noel Domuçu  
İle Jack’in Müthiş Maceraları  
J. K. Rowling  
Resimleyen: Jim Field 
Çeviren: Hazel Bilgen

Jack çocukluk oyuncağı Domuç’u çok 
sever. Jack’in iyi gününde de kötü 
gününde de Dom hep onun yanında 
olmuştur. Ta ki bir Noel arifesine dek: Ne 
yazık ki korkunç bir şey olmuş ve Dom 
kaybolmuştur. 

Ama Noel arifesi mucizelerin gerçekleşip 
kaybolan umutların geri döndüğü, 
her şeyin canlanabildiği bir gecedir – 
oyuncakların bile. 

Dünyanın en iyi hikâyecilerinden J.K. 
Rowling’in kaleminden, bir çocuğun en 
sevdiği oyuncağını bulmak için ne kadar 
ileri gidebileceğine dair, içinizi ısıtacak bu 
sürükleyici maceraya ünlü illüstratör Jim 
Field göz alıcı resimleriyle eşlik ediyor. 
Noel Domuçu ile Jack’in Müthiş Maceraları 
ailedeki herkesin çok seveceği bir klasik 
olmaya aday.



Dev Bir Benek 
Dilek Sever 
Resimleyen: Murat Başol 
Editörler: Mehmet Erkurt, Ceylin Aksel
Can Çocuk Yayınları, 128 sayfa

Babasının kaybına ve alt üst olan hayatlarına dair üzüntüsü Benek’i yaşamdan nasıl 
alıkoyuyorsa, zincirlerindeki pas da bisikleti öyle için için çürütüyor...

“Rutubetli bir bodrum katının duvarında asılı olsanız da, eğer 
mutluysanız güneş hemen yanınızdan doğuyor ve hiç batmıyor. 
Gökyüzünden dünyaya yayılan bir müzik nereye giderseniz gidin 
hep sizinle geliyor. Eğer mutluysanız, tüm mutsuz anlarınızı unu-
tuyor ya da size ait değillermiş de başka birinden dinlemiş gibi 
hatırlıyorsunuz. Ben mutluluğa Benek beni duvardan indirdiğin-
de kavuştum…”

Bu sözler basbayağı bir bisiklete ait. Biraz zincir, demir, lastik,-
birkaç vida ve bir kutu turuncu boyadan ibaret bir varlıktan söz 
ediyoruz. İnsanların karmaşık dünyasına gidonundan şahitlik 
eden, sokak sokak kurdukları şehirleri tekerleriyle keşfetmek 
isteyen, heyecanı ve hüznü tüm aksamında hisseden bir bisik-
let bu. Her bisiklet gibi onun da varoluşunda ağaçlı caddelerde 
teker çevirmek, kaldırım kenarlarından rüzgâr gibi savrularak 
geçmek var. Fakat tüm bunlar için de bir sürücüye ihtiyaç duyu-
yor; doğasına uygun hareket edebilmek için, enerjisiyle ona can 
verecek olan sahibini bekliyor. 

Can Çocuk etiketiyle yayımlanan Dev Bir Benek, Yazar Dilek 
Sever’in çocuk edebiyatı alanında kaleme aldığı üçüncü kitabı. 
Bir ailenin başına gelen yer yer üzücü, bazen de aşırı eğlenceli 
olaylar, temelinde ise bir anne ve kızın hayata tutunma çabası, 
turuncu bir bisikletin gözünden anlatılıyor okura. Fakat hikâye-
ye geçmeden önce Sever’in metni oluştururkenki ifade gücünü, 
sözcük seçimindeki titizliğini, dili özenli ve incelikli kullanışını 
özellikle vurgulamak gerek. Okura nefes alma alanları bırakan, 
sade ve derli toplu bir anlatım benimsemiş yazar ve hepsinden 
önemlisi, bunu kurgu boyunca koruyabilmiş. 

Hikâye, Patya’nın bir bisiklet ustasından kızı Benek için turun-

Bisikletin bile 
bir kalbi vardır

Yazan: Deniz Poyraz
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cu bir bisiklet aldığı sahneyle açılıyor. Hem okur 
hem hikâyedeki karakterler için bilinmezliklerle 
dolu bir macera, ilk satırlarından son sayfasına ka-
dar beklentiler, hayaller, umutlar, düş kırıklıkları 
üzerinden matematiğini kuruyor. Okur, İstanbul’un 
tarihi semtlerinin otantik atmosferi içinde buluyor 
kendisini. Eski bir yalıda yaşayan Patya ve kızı, ya-
nındaki çalışanların bile maaşlarını ödeyemeyecek 
vaziyette. Başlarına gelen birtakım talihsizlikler, 
onları daha alçakgönüllü bir yaşam kurmaya yönel-
tiyor. Yeşilçamvari bir dokunun içinde, ölen bir ba-
banın belli belirsiz hayaliyle, yaşama dair öfkesiyle 
ve eski mutlu zamanların özlemiyle yaşayan Benek’i 
hiçbir hediye mutlu etmiyor artık. Babasıyla paylaş-
tığı eski anların hatırası, kendisine hediye edilen bi-
sikleti görmezden gelmesine neden oluyor. 

Bir çocuk bisiklete binmekten vazgeçtiyse, zaten 
orada büyük bir problem yok mudur? Özellikle de 
bisiklet için? “Hiçbir şey anlamıyordum. Alt tarafı bir 
bisiklettim işte. Duvardan indirecek, seleye oturacak 
ve pedalları çevirecekti. Dünyadaki bütün çocuklar 
gibi (Benek de) benimle gezecekti. Bu her çocuk için 
muhteşem bir şey olmalıydı. En azından ben öyle ol-
masını umuyordum. Evet, hâlâ umuyordum!” Bisiklet, 
Patya’nın onu ustanın atölyesinden aldığı günden bu 
yana beklemekten pas tutuyor. Duvardan indirilse 
bile tekerlerini döndürecek gücü belki de yok artık. 
Babasının kaybına ve alt üst olan hayatlarına dair 
üzüntüsü Benek’i yaşamdan nasıl alıkoyuyorsa, zin-
cirlerindeki pas da bisikleti öyle için için çürütüyor. 
Birbirine hiçbir zaman uzak olamayacak iki kelime; 
bisiklet ve çocuk. İyileşmek için birbirlerine ihtiyaç-
ları var oysa. Yapılması gereken tek şey bunu bir an 
evvel fark etmek. Neticede, bu keşiften sonra her şey 
güzele doğru ilerliyor ailenin hayatında. Devasız gö-
rünen birtakım dertler, sevginin ve dayanışmanın 
gücüyle kolayca çözülüveriyor. Bu pozitif durum, ile-
riki bölümlerde hikâyeye katılacak olan öteki karak-
terlerin yaşamlarına da yansıyor. 

Murat Başol’un klasik bir anlayışla ele aldığı tasvir-
ler, resimsel anlamda oldukça güzel ve keyifli ça-
lışmalar olsalar da okurun imgelem gücüne yeterli 
alanı bırakmıyor bana göre. Çizimler her ne kadar 
kurgunun gerçekçi tarafıyla örtüşüyorlarsa da bir 
bisikletin diliyle hayat bulan bu yer yer masalsı an-

latım, belki daha stili-
ze figürleri ve yoğun 
renk paletinden aza-
de bir boyamayı hak 
ediyor diye düşündü-
rüyor okura. Başol’un 
yetişkinler için ürettiği işlerin sıkı takipçisi olarak, 
çocuk yazınında çizimlerin niteleme gücünün bun-
ca yüksek oluşunun da bazen sorun teşkil ettiğini 
hatırlatmak isterim, naçizane.

Neticede Dev Bir Benek, yaşamlarımızı kuşatan tür-
lü sorunlar karşısında sevinci yitirmeden, umudu el-
den bırakmadan durabilmenin öğreticiliğiyle örülü 
bir roman. Fakat asla didaktik değil. Sarıcı ve keyifli 
bir anlatımla bütünleşen olaylar dizisinin incelikle 
işlendiği bir kitap. Hem genç okurlar hem yetişkin-
ler için… İyi okumalar.

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı-baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Ne zaman elleri heyecandan hop hop hoplamaya, 
çilleri zıp zıp zıplamaya başlasa Noona’nın ağzından 
sürekli fırlayıveren bir kelime var: “Yuppiii!” Arka-
daşı Lily’ye göre çocukça bir kelime bu. Bu kelimeyi 
duymak hiç mutlu etmiyor onu ve verdiği tepki “Yup-
piii mi? Bebek misin sen?” oluyor. Noona, ağzına ve 
karakterine çok yakışan o mutlu ve coşkulu kelime-
sini silmek istiyor hemen. Neyse ki evlerinde “söy-
lenmiş sözleri anında siliveren sihirli bir silgi” var. 
Orit Gidali’nin yazıp Aya Gordon-Noy’un resimledi-
ği Kendi Gibi Olmayı Öğrenen Noona ve Sihirli Silgi 
kitabı, ağzından başka bir “Yuppiii!” daha kaçar 
diye korkan, heyecanını dizginlemeyi öğrenmeye 
çalışırken, kendi gibi davranmaya çabalayan bir kız 

hakkında. O kız 
hikâyenin de-
vamında silgiyi 
bir süre daha 
yanında taşıma-
ya karar veriyor. 
Ağzından kaçan 
tüm “Yuppiii!”-
leri yakalayıp 
kimseye belli 
etmeden silmeyi 
başarıyor. Ama 
bunun bir başarı 
olmadığının da 

farkında. Çünkü her defasında kendi gibi hissetme-
yi, kendi gibi davranmayı da siliyor, eksiltiyor. O si-
hirli kelimeyi söylerken hissettiği, gerçek duyguları 
da yok oluyor. Ağzından çıkan kelimeleri bu kadar 
kontrol etmeye çalışırsa, elbette söylediği kelime-
lerin içi de boşalır, değersizleşir. Oysa bir çocuğun 
içinden gelerek söylediği her kelime, sessizlikten 
daha değerli değil midir? 
Ağzımızı her açtığımızda dudaklarımızdan bizi, 
bize ve çevremizdeki insanlara anlatan kelimeler 
dökülür. Yanında her zaman rahat hissettiğimiz ve 
bizi her hâlimizle seven kişilerin yanında, ağzımız-
dan çıkan kelimelerin nasıl göründüğünü önem-
semeyecek kadar rahat hissederiz. İşte hikâyenin 
devamında, Noona kendini silmekten usanmışken, 
tam o sırada Harry geliyor yanına. Noona, Harry’ye 
sildiği tüm kelimeleri bile anlatıyor, içini döküyor. 
Onun yanında, kendi olabildiğinde, özgürce eğle-
nirken her şey yolunda. Bir an “Yuppiii!” diyecek 
olup silgiye davrandığında, Harry’nin cevabı: “Her 
şeyi silip yok etme!” oluyor. Yerinde söylenmiş bir 
kelime, yerinde kalıyor. O sihirli kelimesi, kendini 
olduğu gibi sevmeyi başaran Noona’nın korkularını 
ve endişelerini siliyor. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Yazan: Sima Özkan

“Kendini” niye silesin ki?

Kendi Gibi Olmayı Öğrenen Noona ve 
Sihirli Silgi 
Orit Gidali 
Resimleyen: Aya Gordon-Noy
Türkçeleştiren: Deniz Evliyagil
Yayıma Hazırlayan: Zeynep Kopuzlu Taşdemir
1001 Çiçek Yayınları, 32 sayfa

“Oysa bir çocuğun içinden gelerek söylediği her kelime, sessizlikten daha değerli 
değil midir?”
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“Kendini” niye silesin ki?

Küçük Kuki günün birinde aynaya bakar ve 
kocaman kulaklarını beğenmediği için maske 
takmaya karar verir. Onu maskeyle gören anne 
babası “Ne şahane fikir!” der. Onlar da kırışık-
lıklarını, küçük gözlerini beğenmiyorlardır. Dı-
şarı çıkar Kuki, onu gören herkes maske takma 
fikrine bayılır. Okula vardığında öğretmeni ve 
arkadaşları da hoşlanmadıkları saçlarını, ağız-
larını bu şekilde gizlemenin şahane bir fikir 
olduğunu düşünür. Kuki kusurlarını kimsenin 
fark etmemesi bir yana, bunları gizlemek için 
bulduğu çözüme övgüler alması yüzünden çok 
mutlu olur. 

Ne var ki 
ertesi gün 
bambaşka bir 
dünyaya uya-
nır bu maskeli 
oğlan. Anne 
babası da ona 
özenip maske 
takmıştır; so-
kaktaki insan-
lar, okuldaki 
arkadaşları da 
öyle. Karşılaş-
tığı herkes tıp-
kı onun gibi 

maskelidir ve herkes birbirine, hatta Kuki’ye ben-
zemektedir. Artık kusurlar da görünmüyordur, 
insanlar da. Koca kulakları fark edilmesin derken 
kendisinin de maskeli kalabalıkta kaybolmasına 
çok canı sıkılan Kuki iyisiyle kötüsüyle kendisi 
olmaya karar verir ve yeni bir akım başlatır. 

İranlı çizer ve yazar Narjes Mohammadi, fark-
lılıklar yerine kusursuzluğun yeğlendiği genel 
güzellik anlayışının, ona uymaya çalışan tek bir 
bireyle bile nasıl güçlenip yerleştiğini gösteriyor 
Ne Şahane Fikir ile. İlksatır Yayınları tarafından, 
Özlem Tutar’ın Türkçesi ile yayımlanan kitabın 
maskesiz sokağa çıkamadığımız fiziksel bir sal-
gın dönemine denk gelmesi, düşüncelerin de 
bulaşıcı olduğu mesajını daha belirgin bir hâle 
getiriyor. Tek tipleşmeye karşı çeşitliliği, mükem-
mellik idealine karşı kusurları savunan bu küçük 
hikâye, toplumun bireyi biçimlendirdiği kadar bi-
reyin de toplumu biçimlendirdiğini ve toplumun 
ideallerine uymaya çalışırken aslında bu algıyı 
birey olarak bizim yarattığımızın altını çiziyor. 
Dahası tek bir kişinin bile bütünün bir parçası 
olarak değişimi başlatabileceğini ifade ediyor. 
Farklı fonlar, pastel tonlar ve özgün figürler ile 
kısacık, yalın cümlelerin oluşturduğu gösterişsiz 
ve sakin bir üsluba sahip kitap, bu sayede derin 
bir mevzuyu basitçe aktarmayı başarıyor.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Tek tipleşmeye karşı çeşitliliği, mükemmellik idealine karşı kusurları savunan bu 
küçük hikâye, tek bir kişinin bile değişimi başlatabileceğinin altını çiziyor. 

Toplumun 
algılarıyla oynayınız! 

Yazan: Sanem Erdem

Ne Şahane Fikir! 
Narjes Mohammadi 
Türkçeleştiren: Özlem Tutar 
Yayıma Hazırlayan: Burcu Yılmaz 
İlksatır Yayınları, 32 sayfa
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Burçlar Kuşağı 
Can Göknil 
Editör: Ayşegül Utku Günaydın 
Desen Yayınları, 64 sayfa

“Evvel zaman içinde o garip alacakaranlıkta, Burçlar Kuşağı’nda yüzlere, kalplere 
hüzün çökmüş. Koç, Dünya’ya özlem duyduğu için Burçlar Kuşağı’ndan ayrılmak 
istiyormuş. Yeryüzü âleminde çocuk çobanın sürüsüyle otlağa çıkan üzüm gözlü, 
pembe burunlu koyuna gönlünü kaptırmış. Çocuk çoban kavalına üfledikçe, göklere 
süzülen ezgileri dinleyen Koç burcunun gözleri hasretle yaşarıyormuş. Gel gör ki pembe 
burunlu yeryüzünde, kendi ise göklerdeymiş. Bu hasrete daha fazla dayanamayan 
Koç, ‘Yıldızlarımın ömrü son bulmadan bir kez olsun çayıra ineyim,’ diye Dolunay’a 
yalvarmış. ‘İznin sadece yarım gün,’ demiş Dolunay, ‘gün sonu Burçlar Kuşağı’nın 
başına döneceksin. Yoksa döngümüzü, dengemizi yitiririz.’” 

Can Göknil’in 
yeni kitabını, 
eminim herkes 
kendi burcunun olduğu 
sayfadan başlayacaktır 
okumaya. Benim için de 
geçerli bu durum, kaçınıl-
maz olarak. Ama kitapla 
ilgili yazı yazmaya niyetlenmiş biri olarak, be-
nim metni baştan başlayarak tamamlamam ge-
rekiyordu; zaten, bu konuda herhangi bir ikilem 
de yaşamadım! Dolayısıyla, Burçlar Kuşağı kita-
bının ilk sayfasından okumaya devam ediyorum 
Koç’un hikâyesini:

“Koç vazifesinin başına kısa zamanda döneceği-
ni söyleyerek yanından geçmekte olan ilk buluta 
atlamış. Rüzgârı da arkasına alınca kendini 
üzüm gözlü, pembe burunlunun yanı başında 
bulmuş. Sevgilisiyle koklaştıkça zamanın nasıl 

Burçlarla İlİşkİmİz 
karışık! Yazan: Ceyhan Usanmaz
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geçtiğinin farkına varmamış. Dolunay’a verdiği sözü 
unutuvermiş çünkü sevda böyle bir şeymiş.”

Kitabı hangi sayfadan başlayarak okuyacağıma dair 
bir ikilem yaşamasam da Koç’un, verdiği söz ile 
sevda arasında -muhtemelen- ikilemde kalışını  an-
layabiliyorum ve verdiği kararın nedenini de... Az 
çok tanıyorum çünkü Koç burcunu!

Burçlarla ilişkimiz de genel olarak karışık aslında. 
Tümden reddetmek de mümkün, günlük yorumlara 
göre hareket etmek de... Bir de sanırım “orta” yolu 
tercih edenler var: Hikâye anlatmayı ve yazmayı, 
aynı şekilde hikâye dinlemeyi ve okumayı seven 
insanlar için bir başka konu başlığı olarak yakla-
şanlar. Rast geldiğinde okuyup kimi zaman ciddiye 
alan kimi zamansa gülüp geçenler... Belki biraz da 
insanın o dönemdeki ruh hâline bağlı olarak değiş-
kenlik gösteriyordur. Burçlarla ilişkimiz karışık ve 
ruh hâlimiz değişken ama Burçlar Kuşağı kitabın-
dan anlaşıldığı kadarıyla burçların ilişkileri de bir 
hayli karışık! 

Can Göknil, burçlara ait 12 miti yeniden yorumlu-
yor Burçlar Kuşağı’nda. Diğer bir deyişle, sadece 
kendi burcumuzu okumanın yeterli olacağı bir “yo-
rum” kitabı değil elimizdeki; burada yorumlanan 
şey, bir bütün olarak burçlar kuşağı. İyilik ile kötü-

Çizimlerin ifade gücü 

Dilin açıklığı ve akıcılığı 

İçerik

Redaksiyonun titizliği

lük, kader, talih, barış, sevgi gibi kavram-
lar etrafında şekillenen, atalara değinen, 
neredeyse son bulacak yaşam kadar ya-
ratılış coşkusunu, türeyiş efsanelerini de 
ele alan bir anlatı. Can Göknil, mitolojiyle 
ilgili yıllardır sürdürdüğü çalışmalarına 
dayanarak oluşturmuş Burçlar Kuşağı’nı. 
Gerçekten de sanatçının geçmiş dönem-
lerdeki çalışmalarına baktığımızda; örne-
ğin 1994-1997 tarihli “Yaratılış Efsaneleri” 
ya da “Anadolu Tanrıçaları” ve hatta 2003-
2005 tarihli “Kader” başlıklı resimlerinde 
bu kitabın izlerine rastlamak mümkün. 
(Bu arada, söz konusu çalışmalarına ayrın-
tıları için cangoknil.com/tr/ adresi ziyaret 
edilebilir.) 

İnanıp inanmamak, dikkate alıp almamak 
herkesin kendi elinde ama insanlık, belki 
de gözünü ilk açtığı andan itibaren, Güneş 
batınca kafasını göğe kaldırdı ve o günden 
bu yana bir taraftan bilim yolunda ilerledi, 

bir taraftan da sayısız hikâye üretti gördükleriyle il-
gili, üretmeye de hiç kuşkusuz devam edecek... Can 
Göknil’in Burçlar Kuşağı kitabındaki anlatım tarzı 
ve eşlik eden resimleri de bu üretimlerin özgün bir 
örneği; ne ilk ne de son elbette...

“Görüldüğü gibi, ilksel zamanlarda yeryüzünde insa-
noğlu, yukarıda gökyüzü ve katları, altta ise yeraltı 
âlemi varmış. Atalarımızın inanç dünyasında, evren 
yaratıldığında iyilik ve kötülük ikiz kardeşmiş. Evvel 
zaman dünyamızın düş gördüğü zamanlarmış.”
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Çünkü sınıfta Louis’in anlatmakta olduğu şey çok 
ilginç! Öğrenciler devamını duymaya can atıyor. 
Öğretmen ise Louis anlatacaklarını bir an önce bi-
tirsin diye sabırsızlanıyor. Ne var ki Louis’in hayal 
gücü sınır tanımıyor. “Rockçı mamut” diye bir şey 
var ve Louis, onunla ilgili deneyimini aktarmaya 
kararlı! 

Kanadalı yazar Eveline Payette ve illüstratör 
Guillaume Perreault’nun yarattığı, çevirmen 
Deniz Aytekin’in Türkçeyle buluşturduğu Rockçı 
Mamut, bizlere çocukluğun nasıl bir imgelem 
potansiyeline karşılık geldiğini bir kez daha hatır-
latıyor. Yetişkinlikle ve bilgiyle daralan o potansi-
yeli.

Kitabın bize hangi ruhla dokunacağı daha ithafta 
kendini gösteriyor. Kurguyla ve anlatımla hiçbir 
şekilde bütünlük kurmak zorunda olmayan ithaf 
bile, metni oluşturan üst sesin hayata bakışını 
yansıtıyor. İthaftan kalan gülümseme eşliğinde 
öyküye geçiyor ve kendimizi bir sınıfta buluyo-
ruz. Dersimiz, seçilmiş bir konu hakkında yapılan 
sunumlar üzerine. Ödevimiz ise evcil bir hayvanı 
anlatmak. Bir önceki sunumu yapan öğrenci ye-
rine otururken, anlatıcımız Louis tahtada yerini 
alıyor. Öykü boyunca, öğretmenin araya girişleri 
ve öğrencilerden gelecek bazı tepkiler dışında, hep 

Payette ve Perreault, ortak bir hayal gücünde buluşmuşlar. Hem uyumdan hem de 
bireysel özgünlüklerinden ödün vermeden konuşturmuşlar anlatımlarını...

Zil çaldı... peki niçin 
kimse bahçeye çıkmıyor? 

Yazan: Mehmet ErkurtRockçı Mamut 
Eveline Payette 
Resimleyen: Guillaume Perreault 
Türkçeleştiren: Deniz Aytekin 
Editör: Özlem Akcan
Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları, 56 sayfa
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Louis’yi dinleyeceğiz. Üstelik derli toplu bir anlatım 
planı dâhilinde… “Olabildiğince” derli toplu, diye-
lim.

Louis evcil hayvan olarak sınıfa bir mamut türünü 
anlatıyor. Bu türün adı, “rockçı mamut.” İngilizceye 
aşina olanlar rock tamlayanını görünce, “Haa taş 
devrinden olduğu için böyle,” anıldığı sonucuna 
varabilir ama hayır, pek çok açıdan 1970’lerin rock 
kültürünün atası niteliğinde bir tarih öncesi canlı-
dan söz ediyor Louis. O yıllarda rockçı birer genç 
olan ve bu genci hâlâ içlerinde yaşatan anne ve ba-
bası kadar rockçı bir canlı bu. Taş devrini müziğiyle 
ve tarzıyla kasıp kavuran, varlığı insanlarca ma-
ğara resimlerine kadar yansıtılan bir mamut türü... 
İnandınız mı? Ben de inanmadım ama içinizi ferah 
tutun, eğlenmek ve kapılıp gitmek için “inanmaya” 
ihtiyaç duymadığınız bir hayal gücüyle karşı kar-
şıyasınız. Zira hayal eden de anlatan da bir çocuk. 
Hakiki bilgilerle kurmacayı birbirine karan da ço-
cuğun samimi merakıyla harlanmış, yaşın ve dene-
yimin el verdiği en iyi araştırmayla perçinlenmiş, 
motivasyonunu hâlâ -ve iyi ki- oyun içinde bulan 
(z)engin hayal gücü… Yoksa başka hangi güç bir 
yetişkine bile, “Voïvoden Mamoutun adı acaba ger-
çekten bir biliminsanına mı ait?” diye sordurabilir 
ki? 

Louis sınıfa yaptığı yarı hayali yarı gerçek -oranlar 
yanıltıcıdır- sunumda, okurlara genel hatlarıyla 
bilimsel bilgiye ulaşma sürecinin nasıl işlediğini 
de özetliyor. Hipotezlerden, kanıtlanması gereken 
varsayımlardan söz ediyor. Üstelik hipotez ve sezgi 
arasındaki ilişkiye de değiniyor. Bu arada yaşadığı 

absürt deneme ve yanılmaları açık yüreklilikle an-
latıyor Louis. Elbette bütün bunları yaşına uygun, 
gayet çocuksu -bu açıdan da gerçekçi- bir yaklaşım-
la yapıyor. Hangi kaynakları nasıl seçip nasıl oku-
duğuna ilişkin kriter karşısında kendinizden geçi-
yorsunuz. Ya da hipotezin ne olduğunu açıklarken, 
ne olmadığını da açıklama ihtiyacını hissedince 
Louis, gülme kaslarınız titremeye başlıyor. Bununla 
yetinmiyor, mamutların niçin yok olduğu üzerine 
bir hipotez de kendisi öne sürüyor: Sonu kötü biten 
bir saklambaç partisi! “İlahi çocuk,” derken biz 
okurlar, Louis’nin -ya da Eveline Payette’in- neyi 
hatırlattığını fark ediyoruz: Bilimsel bilgiye giden 
süreci başlatacak olan “bilinmezlere dair” soruların, 
yaşımız kaç olursa olsun, aynı şey tarafından ateş-
lendiği: Hayal gücü.

İşte bu hayal gücü, tam da bir öykü anlatmamızın 
olmazsa olmazı. Çocuk edebiyatındaki “edebiyat” 
boyutunu gözardı etmemizi, ancak çıpayı gözlemle 
ve merakla şekillenmiş hayal gücüne atmamız ön-
leyebilir. Çocuğun seveceği bir şey ortaya koyduğu-
muzu -iddia etmeden- düşünürken biz yetişkinler, 
onun hayal gücünün (z)enginliğini ancak kendi 
hayal gücümüzle hatırlayabiliriz. Çocuk olmanın ne 
olması “gerektiği”ne dair normatif köşelerimizle ve 
yetişkin kaygılarımızla değil, çocuk olmaya ilişkin 
anı, deneyim ve gözlemlerimizle yapabiliriz bunu. 
Payette pedagojideki uzmanlığını kuşkusuz tam da 
bu noktada konuşturuyor. Çocuğa uygunluk, eğit-
sellik gibi atanmış değerlere ve denetimci rollere 
takılmadan, çocuk olma ve çocuk gibi düşünme 
deneyimine odaklanıyor. Bunu da öykünün iyiliği 
için yapıyor. O ve Perreault, ortak bir hayal gücün-
de buluşmuşlar. Hem uyumdan hem de bireysel 
özgünlüklerinden ödün vermeden konuşturmuşlar 
anlatımlarını. Gerçeğin nerede bitip kurmacanın 
nerede başladığını belirten çizgiyi -eğer öyle net 
bir çizgi varsa bile- kumla örtüp, öykünün bütünlü-
ğüne ve Louis’nin aklındakini anlatma heyecanına 
vermişler kendilerini. Çocuk olma deneyiminin 
doğallıkla sahip olduğu öyküleme yetisine ve heye-
canına... 

Konunun işlenişi 

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Çeviri ve redaksiyonun titizliği
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Furnari, mizah patikalarında dolaşıyor; tuhaf suratlı erkekler ve 
kadınlar arz-ı endam ederek seçilmeye, beğenilmeye çalışıyor. Ne 
münasebet demenizi bekliyor yazar. Seçilmek, beğenilmek için bu 
kuyruk telaşesi de ne saçmalık!

Denklik kavramının, çocuklu-
ğumdan bu yana, yetişkinlerin 
en yanlış anladığı kavram oldu-
ğunu düşünmüşümdür. Yanlış 
anlamaları yetmezmiş gibi bu-
nun üzerine evlilikler, ortaklıklar 
kurdurtur, saç baş yoldurturlardı. 
Kendi mükemmel zihinleri tat-
min olduktan sonra dünya yansa 
fasa fisoydu. Artlarındaki enkaza 
bir kez olsun dönüp bakmaz, 
suçu ve suçluyu muhatapların-
da ararlardı. Narsizmle içiçe bu 
narkoz, eleştirel bakışı dışladığı 
için; mutlak doğru-mutlak yanlış 

sarkacından 
medet umardı. 

Prens Burnu-
büyük’ün öy-
küsünde Eva 
Furnari, bu çir-
kin bilmişlikle 
tanıştırıyor bizi. 
Sarayda yaşa-
yan ve istediği 
her şey elinin 
altında olan 
prens, kendisi-
nin tıpkısının 
aynısından 
bir dost arıyor 
önce; bulama-
yınca ve bir oza-

Sevgisi burnundan 
daha büyük prens 

Yazan: Adnan Saracoğlu

nın çaldığı acıklı şarkı onu farklı yerlere götürünce 
de olsun olsun sevgili olsun madem diyor. Bir kere 
dost da sevgili de öyle bulunmaz a ponçik prens! 
Gönlündekileri aklındakileri paylaşacak yârendir 
her ikisi de. Birinde belki daha derinlere dalar, ken-
dini tamamlar, hatta aşarsın. 

Kriterleri var ama yüceler yücesinin; ölçüyor, biçi-
yor, çarpıyor, tartıyor küsuratı tamamlıyor ve not 
veriyor. Mükemmel not dışında hepsi kalıyor, mü-
kemmel notu da kimse alamıyor. 

Furnari, mizah patikalarında dolaşıyor; tuhaf suratlı 
erkekler ve kadınlar arz-ı endam ederek seçilmeye, 
beğenilmeye çalışıyor. Ne münasebet demeni-
zi bekliyor yazar. Seçilmek, beğenilmek için bu 
kuyruk telaşesi de ne saçmalık! Eşiniz, denginiz, 
yareniniz olana bunca yüce yetki verdiğinizde, öy-
künün sonrası nasıl devam eder? Furnari’nin komik 
ve şifalı öyküsü şiddetin başrolde olduğu binlerce 
korkunç ihtimali ima etmeden, çözüme ve güzel 
olana odaklanarak ilerliyor. Üçten, beşten öte not 
bilmeyen Prens Burnubüyük’e haddini bir minicik 
kelebek bildiriyor. Onun peşinden çarşı pazara se-
ğirtiyor, tebdil-i mekân önce şaşırtıyor prensi, sonra 
gıdım gıdım sağaltıyor. Tahta oturup insan çağır-
madan farklı olarak, bu tam bir arayışa ve hiyerar-
şiden arınıp adanışa dönüşüyor. Bakımsız, süssüz 
püssüz, beş karış sakallı prens, kendi kriterlerinde 
ancak iki puan alacağı kılıkla buluyor yarenini. 

Geleneksel masalların bugünlerde en çok eleştirilen 
yanı, aristokrat sınıfı merkeze koyup, diğer insanla-
rı değersizleştirmesi. Hiper özne olarak aşırı şişmiş 
prens, prenses gibi kişilerin ya da babalarının an-
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lamsız kaprislerinin yerine getirilmesi uğ-
runda milyonda bir sınıf atlama şansı olan 

köylülerin vs. heba olup gitmeleri. Birçok kereler 
okuduğum masallarda, kralın, isteklerinin kurbanı 
olmasını aklımdan geçirmişimdir ve ne yazık ki 
pek az masal bana bu tatmini sağlamıştır. 

Başkalarının kusurlarını listeleyerek yola çıkan 
prens, listelenmemiş kusurlarıyla savrulduğu çarşı-
da, önce parasını vermeden elma yemeye kalkıyor, 
sonra da hırsız diye kovalanınca dar sokaklarda 
nefes nefese koşturuyor ve derken körolasıca liste 
dile gelse beş-altıdan fazla not alamayacak heybetli 
bir hatun tarafından kurtarılıyor. Köylü bir kadının 
kurtarıcı olması, prensin kurtarılması; cesur ve gü-
zel yeni dünyanın alametifarikaları bunlar. 

Kızın toprak bir tasta getirdiği suya hâlâ küçüm-
seyerek bakıp, liste esintili kristal bardağı gözü 
arayan prense ilk hikmetli cevap gene kızdan gelir; 
dolu bir tasın, boş bir bardaktan yeğ olduğu. Bu 
cevap âdeta konuşma, kaynaşma, dertleşme aşa-
masının doludizgin başlangıç fişeği. Al gülüm ver 
gülüm ile başlayıp, alların verlerin birbirine ka-
rıştığı ve birlikte alınıp birlikte verildiği el ele, diz 
dize, gül güle bir iletişim dizisi. Meyveye para mı 
veriliyormuş safhasını çoktan geçen Prens Burnu-
büyük, Lalezar Doğrusöyler’in bostanından lahana 

toplamaya, bulaşığa, süpürmeye, pişirmeye 
hasılı müşterek denilen hayatın önemli bir 

kısmına omuz vermeye yüksünmüyor. 

Gene bir masalda, kız kralı meslek sahibi 
olmadığı için reddediyordu. Kral kuyum-
cu ustası olunca evleniyorlardı. Bütün 
bu yaşananlara bakınca, Lalezar Doğru-
söyler, belki de biraz beğendiği sünepe 
prensi kıvama getirmek için elindeki 
fırsatı kullanıyor. Bir iki provayla, kaçak 
sünepe prensten pırıl pırıl bir hayat ar-
kadaşı çıkartıyor. Süt reçelini ve takım-
yıldızlarını konuşabileceğimiz, birlikte 
dertlenip, birlikte dinleneceğimiz rüya 
gibi eşlerin şerefine...

Çizimlerin ifade gücü
Dilin açıklığı ve akıcılığı

Öykünün özgünlüğü
Redaksiyonun titizliği 



Hep Senin Yüzünden 
Çiğdem Sezer 
Resimleyen: Emre Özdemir 
Editör: Aynur Barkın 
Uyurgezer Kitap, 76 sayfa

İlişkilerimizi zora sokan belki de en önemli faktör, karşımızdakinin ne düşüneceğini, 
ne hissedeceğini atlamak. Çiğdem Sezer de malzemesine göre kısa sayabileceğimiz 
metninde farklı ilişkileri örnekleyerek tam da bunu anlatmış.

Kahramanız Erdi, kuzeni İrem’in bir süre kendilerinde 
kalacağını duyunca çok sevinir. Birlikte çok iyi vakit ge-
çireceklerini hayal eder. Ama İrem geldiğinde fark eder 
ki, arada bir görüşmekle sürekli birlikte olmak farklıdır. 
Örneğin, İrem çok kitap okur, annesi babası bunu tekrar-
layıp durduğu için Erdi bu tekrardan kısa sürede sıkılır. 

“ ‘Oğlum, bak İrem’e durmadan kitap okuyor. Sen niye oku-
muyorsun?’

‘Sanki kendileri durmadan kitap okuyor,’ diye geçirdi için-
den Erdi.”

Yazar burada ebeveyne de bir çift sözü olduğunu belirtir; 
söylemek değil, yapmaktır önemli olan.

İrem sadece kitap konusunda değil, sınav sonuçlarında, 
satrançta, münazarada, müzik okuluna tam burslu kabul 
edilmekte hep iyidir. Bu başarılar, peş peşe neredeyse 
gözüne sokulurcasına hatırlatılır Erdi’ye. Erdi için kuze-
niyle yaşamak hiç de hayal ettiği gibi olmamıştır, tam bir 
düş kırıklığıdır yaşadığı. Yetişkinler kadar çocukların da 
düş kırıklığı yaşadığını unuttuğumuzu pek güzel hatır-
latmış bize Çiğdem Sezer. 

Farklılıklara da değiniyor metin. Erdi bir süredir, en 
yakın arkadaşı Yusuf okula gelemediği için çok üzül-

Kimin yüzünden?
Yazan: Dilek Büyük
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mektedir. Üstelik Yusuf’un babasının işleri iyi 
gitmediğinden köye dönme ihtimalleri olduğunu 
öğrenmiş, endişesi daha da artmıştır. Kuzeniyle 
yolunda gitmeyen ilişkisinden de görmüştür ki, 
yakın arkadaş kolay bulunmuyordur. Erdi odasının 
eşiğinde bulduğu ve Kıpır ismini verdiği karıncayı 
korumaya almış, onu arkadaşlarına kavuşturursa 
kendisi de en yakın arkadaşı Yusuf’a kavuşacağına 
dair bir düşünce geliştirmiştir. Ama İrem, Kıpır’ı 
fark edince, yaklaşımları alaycı olur ve bu Erdi’yi 
daha da öfkelendirir. 

Kitabın başından itibaren yazar, bize karakterlerin 
dünyasını oldukça tutarlı bir çizgiyle sunuyor. Erdi 
daha duygusaldır, İrem ise daha gerçekçi. Kız ve 
erkek karakterleri yan yana gördüğümüzde pek çok 
yazar kız karaktere duygusallığı, erkek karaktere 
gerçekçiliği yakıştırırken Çiğdem Sezer tam tersini 
kullanmış ve bize gerçekçi ya da duygusal olmamı-
zın cinsiyetten bağımsız olduğunu anımsatmış.

İlişkilere değinmişken, çoğu kez yolunda gitmeyen 
ilişkilerin bize musallat ettiği bir duyguyu; öfkeyi 
de işlemiş. Bazen en çok yanı başımızdakilere öf-
keleniriz. İrem’in her konuda kendisine örnek gös-
terilmesi, duyarlılığına güvendiği kuzeninin Yusuf 
için üzüldüğünü fark etmemesi, Kıpır’a bakış açısı 
Erdi’nin kuzenine öfkesini giderek artırır. Öfkeyle 
başa çıkmak yetişkinler dünyasında da çocukların 
dünyasında da zor konulardan biri. Bazen kendi 
kendimize bir yol buluruz öfkemizin harlı ateşini 
söndürebilmek için ama çoğu kez dışarıdan bir 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı-baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

destek işimizi kolaylaştırır. Erdi de babaan-
nesinin öğrettiği yöntemi kullanırır. Sinir-
lendiğinde içinden tekerlemeler tekrarlar ve 
bu sakinleşmesini sağlar. Kahramanımızın 
bu anlarda kullandığı tekerlemeler (aslında 
mâniye de benziyor) hem farklı bir edebi tür 
eklenmesiyle metni zenginleştirmiş hem de 
bir babaanne önerisi olması nedeniyle, önceki 
kuşağa selam göndermiş. 

Kadın-erkek ilişkilerindeki denge, ev işlerinin 
paylaşımına değinmeyi de atlamamış Çiğdem 
Sezer. Çok yoğun bir tempoyla çalışmasına 
rağmen özellikle mutfak işlerinin de üstüne 
yıkıldığı anne formunun imdadına yine evin 
konuğu yetişiyor. Erdi’nin akşamları gözünü 
televizyondan ayırmayan babasını mutfağa 

doğru harekete geçirip, biraz destekle “yapamam” 
denilecek bir şey olmadığını fırında balık pişirmek 
gibi nispeten kolay bir örnekle gösteriyor  yazar. 

Ailesini de örnek figür hâlinde gördüğümüz İrem 
baştan sona mükemmel mi peki? Hayır, mükemmel 
değil. Erdi’nin Yusuf için ne kadar üzüldüğünü an-
cak Erdi ona çıkışırcasına bunu söylediğinde fark 
ediyor mesela. Ya da yüzme ve bisiklete binmekte 
Erdi kadar iyi olmadığını kendisinden duyuyoruz. 
Ama insanın eksikleri olabileceğini ve önemli ola-
nın bunları telafi çabası olduğunu da görüyoruz.

Yetişkin söylemlerinin çocuk üzerindeki etkisi, 
çocuk dünyasındaki düş kırıklıkları, arkadaşlık ve 
aile içi ilişkiler ve paylaşımlar, kendini anlatabilme, 
karşımızdakini anlayabilme  gibi pek çok konuyu 
aynı metinde, üstelik didaktik olma tuzağından ve 
cinsiyetçi yaklaşımdan uzak durarak birbirine bağ-
lamayı pek güzel başarmış yazar.

Kitaptaki metin-görsel dengesi iyi. Ancak ne yazık 
ki, çizimler metne eşlik etmekten uzak , sanki taslak 
hâlinde kalmışlar. Çizim konusunda ülkemizde de 
hayli yol alındı son yıllarda. Bu yüzden gözümüz 
biraz daha metne uyan, incelikli görseller arıyor.
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Gümbür Gümbür, yazarı Amerikalı sanatçı, müzis-
yen David Ouimet gibi çok yönlü bir hikâye. Ou-
imet, yazıp resimlediği ilk çocuk kitabı olan Sus-
pus’un devamı niteliğindeki Gümbür Gümbür’de, 
sese farklı bir yerden yaklaşıyor. Gümbür Gümbür, 
kendi sesinin ayırdına varıp ona güvenmeye ve 
farklı seslerin bir araya geldiklerinde nasıl daha 
güçlü hâle geldiklerini fark etmeye dair bir eser.
Gökyüzünde iki uçurtma buluştuğunda, bu yeni 
bir arkadaşlığa kapı açıyor. Uçurtmaların sahibi 
iki kız sohbet etmeye, şarkı söylemeye ve gülme-

ye başlıyor. Ancak sonrasında, bu iki kızın, pek çok 
başka kişiyle birlikte evlerini geride bırakıp tehlikeli 
bir yolculuğa çıkması gerekiyor. Bu zorlu yolculuk-
ta, iki arkadaş fırtınaya karşı mücadele ederken bir 
süreliğine ayrı düşse de yeni topraklarda birbirlerini 
bulmayı başarıyorlar.
Kitabın iki ana karakterini bir araya getiren uçurt-
malarının iplerini, denizde ayrılmalarına neden olan 
teknenin halatını ve kitabın sonunda yine birleştir-
melerini sağlayan -iki apartman arasına gerilmiş- ipi 
düşündüğümüzde görüyoruz ki, David Oumiet, an-
latısında birleştirici ve ayırıcı olayları “ip” ile nesne-
leştirmiş.   
Sanatçı, kelime kullanımında olabildiğince cimri 
davranarak, çizimlerin kendileri için konuşmasına 
alan açtığı Gümbür Gümbür’de, geleneksel resimli 
kitap formatı ile çizgi roman stilini harmanlamış. 
Kitapta renkli çizimlerle akan anlatının yanı sıra 
kelimelere yer verilmeyen siyah-beyaz çizgi roman 
kareleri de mevcut. Ouimet’in müzikal geçmişinin 
etkisi, onun şiirsel anlatım tarzında da görülüyor. 
Ayrıca kitapta tipografi de yalnızca kelimeleri oku-
mamızı sağlayan bir araç olarak değil metni şekil-
lendirip, anlamını güçlendiren bir sanat biçimi ola-
rak kullanılmış. Metnin anlamına göre kelimelerin 
fontları büyüyüp küçülmüş, yazı karakterleri giderek 
soluklaşmış ya da bazı harfler alt satıra dökülmüş.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi
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“Birlikte sesimizin daha gür olduğunun farkında değil misin?”

Gümbür Gümbür, özel bir arkadaşlığın, onun getirdiği gücün 
ve cesaretin hikâyesi. Kimi zaman renkler solsa da kimi zaman 
ışık boğulsa da iki arkadaş birbirlerinin biricik farklılıklarını 

kucaklayarak bir arada duruyor.

Suspus’ta gürültülü bir dünyada kendi yerini bulmayan çalışan 
içine kapanık kız, şimdi sesini duyuracağı geleceği inşa ediyor. 

Üstelik bu kez yalnız değil.
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Gökyüzünde iki uçurtma buluştuğunda, bu yeni bir arkadaşlığa kapı açıyor. 
Uçurtmaların sahibi iki kız sohbet etmeye, şarkı söylemeye ve gülmeye başlıyor.

Dostluğun sesi! Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

Gümbür Gümbür 
David Ouimet 
Türkçeleştiren: Seda Ersavcı  
Çınar Yayınları, 48 sayfa
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Ziyaret ettiğiniz kitaplar sizde nasıl izler 
bırakıyor? Kitapların iç dünyanızdaki 
yansımalarını yazıya döker misiniz? 
Peki, bir okuma günlüğü tutmak okuma 
alışkanlıklarınıza neler katabilir?

Dört ayrı kapak seçeneğiyle raflara yerleşen 
Okuma Günlüğü, okuduğunuz kitaba dair 
unutmak istemediğiniz ayrıntıları, yorumları, 
anahtar sözcükleri, alıntıları ve sizde 
uyandırdığı çağrışımları not edip yıllar 
boyunca saklayabilmeniz için tasarlanan 
sade ve kullanışlı bir günlük.

Kİtap 
tutkunlarının 
yenİ okuma 
günlüklerİ...

YENİ
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Uzay yolculuğu, birçok çocuğun düşlerini süsle-
yen ancak pek az insanın gerçekleştirmeyi başa-
rabildiği bir süreç. Astronot Olmak İsteyen Kedi  
ile hayal kurmanın iyi bir başlangıç olduğunu ve 
hayallerin gerçeğe dönüşebilmesi için ne kadar 
çok çalışmak gerektiğini anlatıyor Mavisel Yener, 
hem de hayalperest bir pisinin gözünden... 
Küçük yaştaki çocuklara en sık yöneltilen sorular-
dan biridir “büyüdüğünde ne olmak istediği”; ve 
her çocuğun da mutlaka vardır kendi düş dünyası 
ile örtüşen bir yanıtı. Kimi anne mesleğini kimi 
baba mesleğini kimi de en sevdiği çizgi filmden 
esinlenerek seçtiği mesleği söyler. Her yaşta çeşit-
lenir bu cevaplar kuşkusuz. Hatta bazen anlık bile 
değişebilir… Öte yandan, kimi çocuklar bir hayli 
kararlı görünür. Çocukların hızlıca verdikleri bu 

yanıtlar, çoğunlukla çevrelerin-
deki yetişkinlerle girdikleri etki-
leşimden kaynaklanıyor olabilir 
pek tabii ki. Öte yandan, eğer bir 
çocuk teleskopla yıldızlara bakarken içine bir merak 
duygusu düştüyse, uzaya dair ne varsa araştırmaya 
başlayacaktır mutlaka…
Mavisel Yener, masal dilini kendisine has bir yorum-
lama ile uyarlıyor her hikâyesinde. Bu hikâyede, ma-
salı anlatan bir çocuk ve masalı dinleyen bir dede 
var. Dede her seferinde masal anlatmasını istiyor ço-
cuktan. Çocuğun anlattığı masal kahramanı merak-
lı bir kedi, Şeker. Mavi zamanların birinde yaşayan 
kedimiz, ev halkının hepsinin gitmesi ile kediliğini 
yapmaya başlıyor. Bütün gün boyunca oturup yat-
mak yerine sürekli bir hareket hâlinde bulunuyor. 
Yerde bulduğu bir kask ile kendisini astronot olarak 
hayal ediyor. Astronot başlığı ile uzaya gitmeye ha-
zır olduğunu düşünüyor. Başka neler gerekebilece-
ğini ise kitaplarda gördüğü resimlerin yardımı ile 
öğreniyor. 
Meslek seçimi, okula hazırlık ve merak duygularını 
geliştirmeye yönelik keyifli, esprili ve akıcı bir hikâ-
ye kaleme almış Yener. Anlatıcının çocuk, dinleyi-
cilerin ise dede ve kedi olması oldukça tatlı bir fark 
katmış kitaba. Okuma yazma bilmenin önemini vur-
gularken, hayal kurmanın yeterli olmayacağı, “uzayı 
çalışmadan sadece rüyalarda görürsünüz” mesajı 
çok hoş geldi bana. Dünyamız hep yaşanır kalırsa, 
Mars hayallerimiz de yalnızca turistik gezilerde ka-
lır ümidiyle, geleceğin astronot çocuklarına arma-
ğan olsun bu kitap!

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Bir kask yeter mi astronot olmaya?

Astronot olmak isteyen 
pati kaldırsın Yazan: Songül Bozacıilk
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Astronot Olmak İsteyen Kedi 
Mavisel Yener 
Resimleyen: Efecan Sezer 
Editör: Biray Üstüner 
Bilgi Yayınları, 36 sayfa
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Peter Wohlleben’in Ağaçların Gizli Yaşamı ki-
tabını okuduğumda, bugüne kadar ağaçları hiç 
tanımadığımı fark etmiş ve çok üzülmüştüm. 
Önlerinden geçip gittiğim, yapraklarının hışır-

tısını dinlediğim, gölgesinde 
dinlendiğim ağaçları yakından 
tanımak ufkumda kocaman bir 
kapı aralamıştı. Bir Ağaç Ol! ’un 
yazarı Maria Gianferrari de aynı 
kitabı okumuş ve çok etkilenmiş 
belli ki. Sondaki yazar notunu 
okumadan önce, bu kitabı okudu 
mu acaba, diye düşünmüştüm. 
Sonra notu okuduğumda tahmi-
nimde yanılmadığımı anladım. 
Doğanın en güzel, en güçlü ya-
ratımlarından biri olan ağaçlara 
başka bir gözle bakabilmek ne 
büyük bir ayrıcalık!

Kitap, okura ağaçlarla 
insanların birbirine ne 
kadar benzediğini anlatı-
yor. Ağaçların köklerinin 
sarıldığı mantarlar saye-
sinde birbirleriyle nasıl 
konuştuklarını, besinle-
rini nasıl paylaştıklarını, 
suyu depolayıp kaynak-
larını nasıl bölüştüklerini 
ve tehlikelere karşı birbir-

lerini uyardıklarını, koruduklarını anlatıyor. Yaşadı-
ğımız dünyada daha iyi insan nasıl oluruz, ağaçlar 
bize nasıl ilham verir, bunu aktarmayı amaçlıyor. 

Felicita Sala’nın muhteşem bir renk paletiyle oluştur-
duğu çizimlerin eşlik ettiği Bir Ağaç Ol!, şiirsel an-
latımının yanı sıra genç okurlara ağaçları kurtarma 
konusunda da ipuçları veriyor. Konuyla ilgili kaynak 
kitaplarla İnternet sitelerinin listelendiği ve ağaç 
anatomisinin anlatıldığı sayfalar da çok kıymetli. 

Göyçen Gülce Karagöz’ün Türkçeye çevirdiği bu 
çok özel kitapla ilgili gözüme takılan olumsuz tek 
bir şeyi de söylemeden geçemeyeceğim. “Derin bir 
ağaç kabuğudur. Dışı cansız olsa da, içinde olanı 
korur.” İfadelerinin yer aldığı sayfada bir ağacın üze-
rine kazınan kalp figürü dikkat çekiyor. Yan sayfada 
aynı figür, yaşlı bir adamın kolunda dövme olarak 
resmedilmiş. İnsanlarla olan benzerliğimize dikkat 
çekmek harika bir fikir olsa da bir ağacın dış kabu-
ğunu kazımak gibi olumsuz bir davranışı olumlayan 
bu çizimi ve elbette onu yönlendiren metni doğru 
bulmadığımın altını çizmek istiyorum. Dış kabuğu 
kazımanın ağaçta enfeksiyona neden olabileceğini, 
bunun da ötesinde doğadaki herhangi bir canlıya 
dışarıdan bu şekilde müdahalenin yanlış olduğunu 
hatırlatmadan geçmeyi kalbimiz kabul etmiyor.

Çizimlerin ifade gücü  
İçerik

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Baskı kalitesi 

Yazan: Gökçe Gökçeer

Bir ağaç gibi…
Bi

r A
ğa

ç 
O

l! 
M

ar
ia

 G
ia

nf
er

ra
ri 

Re
si

m
le

ye
n:

 F
el

ic
ita

 S
al

a 
Tü

rk
çe

le
şt

ire
n:

 G
öy

çe
n 

G
ül

ce
 K

ar
ag

öz
 

Ed
itö

r: 
Ra

na
 A

lp
öz

 
D

an
ış

m
an

 E
di

tö
r: 

O
ğu

z 
K

ur
do

ğl
u

Ko
ç 

Ü
ni

ve
rs

ite
si

 Y
ay

ın
la

rı
, 4

0 
sa

yf
a

“Ormandaki ağaçlar gibi olup birbirimizi korursak, tüm kaynaklarımızı paylaşırsak 
dünya daha da güzel bir yer olur.”
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Çocukken, “hiç ayrılmayalım”a denk düşen ne çok 
pakt yaptık en iyi arkadaşımızla; dostluğumuzun 
biricikliğini ne değişik ne yaratıcı yollarla taçlan-
dırdık. Kimimiz varlığı dahi bilinmeyen kilitli def-
terleri ona emanet etti kimimizse iki kişilik gizli 
kulüpler kurdu, bir sırrı paylaşmak için. Konuştuk-
ları kendilerine özel kalsın isteyenler oldu aramız-
da, bir dil uydurdular; konuştukça konuştular ve 
uyduruk dili anadilden daha akıcı konuşur hâle 
geldiler. “Var mısın?” sorularıyla serçe parmak 
sözü verenlerimiz de oldu. Her zaman olmayacak-
sa da bir zaman mutlaka yan yana geleceklerinin 
çocukça yeminidir serçe parmak sözü, ciddi iştir. 

Bu örnek-
lerden 
her biri 
dostluğun 
gayri res-
mi garanti 
listesine 
dâhildir.
Galiba, en 
iyi arka-
daşı hiç 
değişme-
sin ister 
çocuk. 
İster iste-
mesine de 

kendini gerçekleştiren her bireyin başka yerlere 
savrulma, farklı benliklerde var olma ihtimalini de 
içten içe bilir. Sonrası ne büyük sürpriz ama! Onları 
birbirlerine kenetleyen gizli bir bağ olup olmadığı-
nı büyürken anlayacakları heyecanlı bir bekleyiş 
önlerindeki...
Alex Latimer’in yazdığı David Litchfield’in resimle-
diği Çekirdek ile Yumurta’da bu türden bir bekleyiş 
hikâye ediliyor. Çekirdek ve Yumurta’nın aynı boy-
da ve şekilde oldukları zamandan başlayan dostlu-
ğu, Çekirdek’in olduğu noktaya dikili kalmasıyla, 
Yumurta’nınsa tüylerinin uzaması ve kanatlarının 
güçlenmesiyle köklü bir değişime uğruyor. Ama 
onların birbirlerine verdikleri bir serçe parmak 
sözü var; hayata karışma biçimlerinin farklılığına 
rağmen çocuklukta örülen o gizli bağın peşinde-
ler. Latimer’in özellikle, hikâyenin sabit karakteri 
Çekirdek’i sözcükleriyle harekete geçiriş şekli 
hikâyenin yoğun duygusunu pekiştiriyor ve anlatı-
mın akışını belirliyor: Peşinden gidebilecekmiş gibi 
ileri uzattığı dalları tutasımız ve becerebilse havaya 
zıplardı, dedirten mutluluğuna tebessüm edesimiz 
geliyor. Ödüllü çizer Litchfield’ın bir yerde bir gökte 
betimlediği ışık ışık atmosferse bize hem tanıdık 
dünyadan hem de hayal dünyasından sesleniyor. 
Tertemiz bir çeviri ve edisyonla dilimize kazandı-
rılan bu dostluk hikâyesinde Çekirdek ve Yumurta, 
her yaştan okura “çocukluk arkadaşı değil çocukluk-
tan beri arkadaş onlar” dedirtiyor.

Çizimlerin İfade Gücü

Öykünün Özgünlüğü

Grafik Tasarım

Baskı Kalitesi

Galiba, en iyi arkadaşı hiç değişmesin ister çocuk. İster istemesine de kendini 
gerçekleştiren her bireyin başka yerlere savrulma, farklı benliklerde var olma 
ihtimalini de içten içe bilir...

Yazan: Seda AkipekÇocukluk arkadaşı değil 
“çocukluktan beri” arkadaş olmakilk
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Çekirdek ile Yumurta 
Alex Latimer 
Resimleyen: David Litchfield
Türkçeleştiren: Emre Ülgen Dal 
Katkıda Bulunan: Şiirsel Taş
Domingo Yayınları, 32 sayfa
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Geçen yılın sonunda abm Yayınlarından çıkan ve 
akran istismarını konu edinen Kırmızı’yı, gene bu 
sayfalarda yazmıştım. Bu defa başka bir kırmızı var 
önümde: Domates Dolması Meryem! Konu çok ben-
zer: Utangaç, hemencecik kızarıveren, bu yüzden 
arkadaşlarının Domates Dolması lakabını taktıkları 
Meryem’in, kabuğunu nasıl kırdığını ve arkadaş-
larının kendi kabuklarının (veya kırmızılıklarının) 
varlığını nasıl benzer biçimde deneyimlediklerini 
görüyoruz.
Tıpkı Kırmızı’da olduğu gibi Domates Dolması 
Meryem!’de de öğretmen duruma dâhil oluyor da 
çocuklar arasında bir aydınlanma -veya kırılma- ya-

şanıyor. Birisiyle 
konuşması gerek-
tiğinde utanan, 
kıpkırmızı olan 
Meryem’in sınıfın 
önünde şiir oku-
ması gerekince 
arkadaşlarına da 
eğlence çıkıyor 
tabii. Fakat öğret-
menleri bu du-
ruma sinirlenip 
onları paylayınca 
hepsi suspus olup 
domates dolma-

sına dönüşüveriyor! Meryem şiirini okuyor, arka-
daşları şiire bayılıyor ve benzer utancı yaşayarak 
deneyimledikleri domates olma hâlinden sonra onu 
oyunlarına dahil etmeye başlıyorlar -veya Meryem 
başkalarının da kendi gibi olduğunu görüp daha az 
utanıyor. Ama bir şey var: Arkadaşları, şiiri nedeniy-
le, ona Sinekkuşu Meryem diyorlar artık. İsim verme 
hâli bir türlü geçmiyor yani…
Her iki kitapta da beni düşündüren konu aynı: Kişi-
nin karşısındaki anlayabilmesi için illa onun yaşa-
dıklarını yaşaması mı gerekiyor? Elbette hep böyle 
değildir fakat klasik masallardan alışık olduğumuz 
“eden bulur” türünden bir ahlaki yaklaşımın varlı-
ğını günümüz çocuk kitaplarında hissetmek biraz 
can sıkıcı. Bu nedenle, daha az can sıkıcı olmak için, 
karşı tarafa geçiyor ve şunu diyorum: Yalnız olma-
dığımızı hissedebilmek için başkalarının da bizim 
gibi olduğunu görmek gerekiyordur belki de.
Öte yandan kitabın çizimleri, hem kompozisyon 
hem de karakter tasarımı anlamında, metni çok 
daha güçlü kılıyor. Doğru kullanılan boşlukların 
çizimde etkiyi nasıl artırdığını, karakterin ve hatta 
metnin duygusunu vermede nasıl önemli olabil-
diğini bu kitapta bir kez daha görüyoruz. Tekniğe 
boğulmamış, karakterlerin duygularını yansıtmada 
çok başarılı çizimlerin yer aldığı bir kitap var karşı-
mızda.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Doğru kullanılan boşlukların çizimde etkiyi nasıl artırdığını, 
karakterin ve hatta metnin duygusunu vermede nasıl 
önemli olabildiğini bu kitapta bir kez daha görüyoruz. 
Tekniğe boğulmamış, karakterlerin duygularını yansıtmada 
çok başarılı çizimlerin yer aldığı bir kitap var karşımızda.

Domates Dolması Meryem! 
Laure Monloubou 
Türkçeleştiren: Korkut Erdur 
Editör: Hazel Bilgen 
Yapı Kredi Yayınları, 36 sayfa

Domates kırmızısı
Yazan: Burcu Yılmaz
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Çocukluk arkadaşı değil 
“çocukluktan beri” arkadaş olmak
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Kitap Tamircisi  
Ömür Kurt 
Resimleyen: Ahmet Uzun 
Yayıma Hazırlayan: Keriman Güldiken  
Doğan Egmont Yayınları, 96 sayfa

Kitap Tamircisi ’nin kahramanı Muhsin Dede’nin, mesleğini nasıl icra ettiğinin adımlarını, 
tamir edilmek üzere bırakılan bir kitap aracılığıyla öğreniyoruz. Her adım ayrı bir 
dünyaya ve öyküye açılıyor.

Bir kâşif ile bir kitap tamircisinin ortak özelliği ne ola-
bilir? Bu soruya pek çok yanıt verilebilir ancak benim 
en çok ilgimi çeken, “ikisinin de bilmedikleri bir yola 
çıkmış olmaları ve yolun onları dönüştürmelerine izin 
vermeleri”. Nasıl mı?
Yedinci yüzyılda okuduğu metinlerdeki çelişkilerin 
çeviri kaynaklı olabileceğinden şüphelenen Xuanzang 
isimli bilgin, Çin’den Hindistan’a doğru yola çıktığın-
da, yaklaşık yirmi yıl sürecek macerasında karşısına 
nelerin çıkacağını bilmeden yola koyulur. Döndüğünde 
ejderhalar ve canavarlardan bahsedecek, Dünya’nın 
zihnimizin bir temsili olduğuna bizi inandıracaktır.
On beşinci yüzyılda Bartolomeu Dias’ın, iki okyanusu 
ilk kez birbirine bağlayan yolculuğu  tarihe, korkuya 
karşı yapılan gerçek bir yolculuk olarak kaydedilir. 
Dias ile aynı gemide yolculuk yapanlar kendilerini 
suların derinliğine bırakarak, Fırtınalar Burnu’ndaki 
bilinmezliğe göğüs gerer.
On sekizinci yüzyılda “küçük botanikçi” olarak anılan 
Humboldt’ın uzakta olana ve bilinmeyene karşı duy-
duğu büyük arzu, yirmi dokuz yaşında Pizarro firka-
teynine bindiği gün “Mutluluktan başım dönü yor,” diye 
yazmasına sebep olacaktır.
Tüm bu kâşiflerin hikâyelerini okurken masasının 
başında olmaktan mutlu biri düşüyor aklıma: Muhsin 
Dede.
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Kitap Hasta-

“Nereden çıktın yola, 
nereye varacaksın sonunda?”

Yazan: Esra Kara
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lıkları Hastanesi’nde öğrendiği kitap tamirciliğini 
Yeşilköy’de uzun yıllardır yapıyor olması kulağa 
ilginç geliyor ve merak uyandırıyor, “Peki, bu mes-
leği tam olarak nasıl yapıyor?”
Ömür Kurt’un yazdığı, Ahmet Uzun tarafından re-
simlenen ve Doğan Egmont Yayıncılık tarafından 
yayımlanan Kitap Tamircisi’nin kahramanı Muhsin 
Dede’nin, mesleğini nasıl icra ettiğinin adımlarını, 
tamir edilmek üzere bırakılan bir kitap aracılığıyla 
öğreniyoruz. Her adım ayrı bir dünyaya ve öyküye 
açılıyor. İçindeki sorulara da biraz hazırlıksız yaka-
lanıyoruz: “Nereden çıktın yola, nereye varacaksın 
sonunda?”
1932 senesinde Ahlatlı Belturan tarafından yazılmış 
Pusulasız Bir Gezginin Düş Gören Haritaları isimli 
kitabın, kitap tamircisine geldiğindeki hâli hem 
Muhsin Dede’nin yorgun hâline hem de pusulasız 
gezginin notları arasındaki dağlara, ovalara, deniz-
lere, madenlere, ülkelere ve şehirlere benziyor. 
Ankara’da yaşadığım on yedi yıl boyunca şehirdeki 
pek çok kitapçıya, sahafa uğradım ve üniversite 
yıllarında derste olmam gereken saatleri orada iz 
sürerek geçirdim. İzini sürdüğüm şey sadece yazar-
lar ya da yeni çıkan kitaplar değildi. 
Karanfil Pasajı’nda ve Zafer Çarşısı’nda, sahaflarda 
karşıma çıkan yıpranmış kitaplar bana hep daha 
kıymetli geliyordu. Bazı okurlar kitabın çizilmesin-
den veya içerisine notlar alınmasından pek hoşlan-
maz. Ben kitabı okurken onunla sohbet edenlerde-
nim. Okuduğum cümle bana komik geldiyse kita-
bıma küçük bir gülümseme bırakır, bilmediğim bir 
konuysa araştırılacak başlıkları yazar, aydınlanma 
yaşatan ifadeler içinse mutlaka küçük notlar alırım. 
Şanslıysam sahaflarda karşıma benzer okur de-

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü-tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı-baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

neyimlerinden geçmiş kişilerin bıraktığı kitaplar 
çıkar. Birkaç defa kitap arasında unutulmuş mek-
tuplara da denk gelip heyecanlanmıştım. Bir çocu-
ğun o kitabı ödev verildiği için mi yoksa kendisi 
için mi okuduğunu altını çizdiği yerlerden ve başka 
ipuçlarından anlayabilirsiniz. Yaşanmışlığı olan 
bir kitapla yeni bir arkadaş vasfıyla tanışmak beni 
mutlu eder. Ancak bu romantizm, hasarlı yerlerin 
tamirini de gerektiriyorsa onu da es geçmem. Varlı-
ğından daha önce haberdar olmadığıma üzüldüğüm 
Kitap Hastanesi’nin bilgilerinden faydalanabilmek 
isterdim. Bu açıdan bir arkeolog gibi yavaş, ürkek 
ve dikkatli çalışan Muhsin Dede önemli bir kaynak. 
Ondan öğrenebileceğimiz pek çok şey var. Kırışan 
sayfaları düzeltmek, yırtılmış olanları pamuk ipli-
ğiyle dikerek birbirine kenetlemek, kopmuş olanları 
zamkla yapıştırmak, çıkarabildiği lekeleri silgiyle 
temizlemek ve en önemlisi önündeki kitabın hisleri-
ni paylaşmak ve kaderine ortak olmak.
Muhsin Dede ara sıra dışarı çıktığında şehirdeki 
çocukları alışveriş merkezlerinde yapay atlara 
binerken veya başlarını cep telefonlarından kaldır-
maz hâlde gördüğünde üzülüyor. Bu üzüntüyü pay-
laşmakla beraber, çocukları bu koşullara iten pek 
çok sebebe bakmadan yapılacak eleştiriyi de haksız 
buluyorum.
Hikâyenin sorular ve kısa öyküler içeren bölümler 
eşliğinde anlatılması okura yeni bir yolda yürüme 
zevki yaşatsa da hikâyede eksik kalan merak un-
surları, yan karakterlerin olmaması ve durumun 
sıklıkla açıklamalara başvurularak aktarılması yü-
rüdüğümüz yolu biraz boş bırakmış. Dipnot kulla-
nımının yerine, kitap sonunda yer verilebilecek bir 
mini sözlük de tercih edilebilirmiş.
Kitap biterken Muhsin Dede’nin tamir ettiği kita-
ba fısıldadığı gibi dünyadaki tüm dağlara ovalara 
tepelere denizlere ülkelere ve şehirlere fısıldamak 
istedim:
“Birazcık dayan! Seni iyileştireceğim…”

* Kâşiflerle ilgili bilgiler, Koç Üniversitesi tarafından yayım-
lanan Seyahatler ve Kâşifler Atlası kitabından alınmıştır. 
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Ormandaki hayvanlar, bizimle birlikte şehirlerde yaşa-
sa nasıl olurdu? Hayatımızı, alışveriş yapan kravatlı ko-
alalar ve apartman dairesinde kiracı ayılarla paylaştığı-
mızı düşünün. Peki, hayvanlar açısından, işgalci bir tür 
olan insanlarla aynı şehirde, tıpkı onlar gibi yaşamak 
nasıl bir duygudur? Babamla Kamp, son sorudan yola 
çıkarak, insan türünün çevresiyle ilişkisinde, ilkinin le-
hine olan eşitsizliği ele alıyor.

Bir haftada neden yedi gün vardır? Kira ödemek için (en 
azından) beş gün çalışmak insanlara mı özgüdür, yoksa 
“şehirli” olmanın tüm canlılara getirdiği bir zorunluluk 
mudur? İnsan icadı tatillerde, nefes almak için neler ya-
parız? Doğa, insan istilasından nasıl kurtulur? Peki ya 
hayvanlar, onlar nasıl kurtulur?

Bizi çeşitli alanlarda düşünmeye sevk eden kitap, insa-
nın doğayla ilişkisine eleştirel bir bakış sunmayı amaç-
lıyor. Tüketim kültürü ve ekolojik kriz odağında olsa da 
niyetiniz varsa, emek, kapital, zaman ve mekân ilişkile-
ri üzerinde düşünmek için kapı aralamaya da elverişli. 
O kapıyı açmak, içeriye girmek, derinlere bakmak ve 
görmekse tamamıyla bize bağlı. Çünkü metin, kapının 
ardındakini ima etme ya da gerekli malzemeyi sunma 
çabasında değil.

Yazan: Funda Mengilli

Değişmesi gereken: 
İnsanÇO
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K 

KIT
AP

LIG
I

Babamla Kamp 
Gonca Mine Çelik 
Final Kültür Sanat Yayınları, 80 sayfa

Kitap, insanın doğayla ilişkisine eleştirel bir bakış 
sunmayı amaçlıyor. Tüketim kültürü ve ekolojik kriz 
odağında olsa da niyetiniz varsa, emek, kapital, 
zaman ve mekân ilişkileri üzerinde düşünmek için kapı 
aralamaya da elverişli.
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Öykünün ana karakterleri şehirde yaşayan “sıra-
dan” bir ayı ailesinin iki üyesi. Aile, yaşam alanla-
rı insanlarca işgal edilmiş türlü hayvan ailesinden 
yalnızca bir tanesi. Hayvanlar, ormanda yaşayacak 
alanları kalmayınca, evlerinin üzerinde yükselen 
apartmanlara taşınıyorlar. Şehre göç, yavru ayının 
kısa yaşam süresi içerisinde, hemen hemen aniden 
gerçekleşiyor. İşe arabayla giden, yavrusuyla ancak 
hafta sonları vakit geçirebilen bir baba ayı, evde üc-
retsiz çalışan, yeni yaşamına -yazara göre dişi oldu-
ğu için- daha kolay uyum sağlayan bir anne ayı ve 
ormandaki günlerini de hatırlayacak yaştaki bir yav-
ru ayı, küçük, kiralık bir apartman dairesinde sıkış 
tıkış yaşıyorlar. Tıpkı şehirde yaşayan diğerleri gibi, 
tıpkı bizim gibi.

Hikâyeyi, neredeyse modern bir fabl karakteriymiş-
çesine konuşan yavru ayının ağzından dinliyoruz. 
Olay örgüsünü, her nedense tavşanları sinir bozucu 
bulan yavru ayıyla onun pimpirikli babasının hafta 
sonu gittikleri kampta yaşadıkları oluşturuyor. Kam-
pa gidişin öncesiyle sonrası ileri bir tarihten çabu-
cak anlatılsa da orada geçenler nispeten eşzamanlı 
aktarılıyor. Kampın ardından şehirdeki eve dönüşle 
ivmelenen kurgunun sonlarına doğru, çevreci ve 
-yazarın ifadesiyle- iyi insanların eylemleri başrole 
geçiyor. Hayvanların ormanda yaşamaları gerekti-
ğini savunan “iyi” insanların yaptıkları planla, mut-
lu sona biraz da aceleci bir şevkle varıyoruz. Ne ya-
zık ki bu planda, öykünün ana karakterlerinin, ayıla-
rın aktif bir rolü bulunmuyor. Değişim, karakterlerin 
kendilerinden gelmiyor. Sorunlarının kaynağı in-
sanlar olsa da hayvanlar kendi yaşamları hakkında 
söz söylemiyor, insanlarla herhangi bir mücadeleye 
girmiyor ya da bir dayanışma kurmuyorlar. “Kurta-
rıcı” insanların çözüm yaratmasını bekliyorlar. Me-
sajsa oldukça net. Değişmesi gereken şey, aslen biz 
insanların davranışları. 

Metnin ilginç yanı, insanlarla hayvanların özünde 
birbirine fazlaca benzeyen karakterler olarak kur-
gulanmış olması. Benzeşme, şehirde topluca ve bir 
arada yaşamaktan, karşılıklı etkileşimden kaynak-
lanmıyor. Hayvanlar, kendi yaşam alanlarındayken 
de insan davranışları sergiliyor. Toplumsal rolleri, 
aile ilişkileri, düşünme biçimleri insanlardan çok da 
farklı değil. Doğada dahi, yavrularıyla, insanların 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı

Redaksiyonun titizliği

kendi aralarında oynadığı oyunları oynuyor, onla-
ra insanların kendi çocuklarına anlattığı masalları1 
anlatıyorlar. Şehre taşındıklarında, ormandaki ya-
şamlarından bir iz taşımıyorlar. Son kertede doğaya 
döndüklerindeyse, şehirdeki alışkanlıklarını devam 
ettiriyorlar. Karakterlerin dilinden, konuşma tarzın-
dan, birbirlerine hitap şekillerinden, akıl yürütme 
biçimlerine, insanlarla ilişkilerine, hatta iyi insan 
kavramının nitelenmesine kadar metnin ezgisini, 
anlatıcı ayı aracılığıyla yazarın sesinden dinliyoruz.

Konusu ve sordurdukları bakımından zengin met-
nin akıcı, mizahi dilinde merak unsuru finale kadar 
diri tutuluyor. Temposu değişken bir okuma deneyi-
mi vaat eden üstelik bunu haksız çıkarmayan kapak 
tasarımındaki dinamizm, baskın rengi ve yazı biçi-
miyle ilgi çekici. Renk paleti-baskı ilişkisi dolayı-
sıyla olsa gerek, kimi sahnelerin resimlerinde iç içe 
geçmişlik hissi varsa da kurgu mutlu sona ilerledik-
çe, illüstrasyonların da iç açtığını söylemek gerek.

Babamla Kamp, böylesine çok yönlü, katman kat-
man bir meseleyi dert edinen metninin söyleyecek 
daha çok sözü olduğu duygusunu yaşatıyor. Kitabı 
kapattığınızdaysa, sözlerini daha çok duyma, başka 
başka yönlerden de dinleme isteği bırakıyor ardında.

 
1 Metinde gönderme yapılan masal, Grimm Kardeşlerin ünlü masal-

larından Hansel ile Gretel.
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“Henüz çok küçüksün.” diyorlar. “Neden okula gitmek için bunca ısrar?” “Ben okula 
gitmek istemiyorum ki aslında,” diye cevap veriyor çocuk. “Zaten sayıları öğrenince 
hemen bırakacağım.” Bir tek buna ihtiyacı varmış ya neden acaba? “Çünkü ne zaman bir 
oyuncak istesem, çok pahalı diyorsunuz. Etiketleri okuyayım da gerçekten pahalı mı 
yoksa beni kandırıyor musunuz anlayayım.” 

Yazan: Melek Özlem Sezer

Çocuklar için finans mı dediniz? 
ÇO
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Hayatın temel öğelerinden olan ekonomi, çocuğun 
günlük yaşamını da çevreliyor elbette. Ki büyükler 
de dolaylı olarak bunu anlatmak zorunda kalıyor: 
“Ama tatlım işe gitmezsem, sana oyuncak alamam 
ki.” Çocuk oyuncaktan vazgeçse, paranın diğer 
işlevleri sıralanıyor: Paramız olmazsa yemek yiye-

meyiz, sinemaya gidemeyiz, kiramızı ödeyemeyiz… 
Kira mı, o da ne? Bizim evimiz diyoruz, kendi evi-
miz için kim bizden para istiyor ki? Gel de kolaysa 
anlat şimdi! 

Neyse ki Cinders McLeod, imdada yetişiyor ve bizi 
para birimi havuç olan eğlenceli bir dünyaya götü-
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rüyor. Dört kitaplık “Çocuklar İçin Finans 
Serisi”, Kazan!, Harca!, Paylaş!, Biriktir! 
başlıklarında meseleleri çocuk dünyasına 
uygun şekilde hikâyeleştiriyor. 

Kazan! adlı kitapta, Çakıl şarkı söyleye-
rek zengin ve ünlü olmak istiyor. Peki, 
bunu nasıl başarabilir? 

Annesi, müzik dersi almasını 
öneriyor. Çakıl dersin finanse 
edilmesi gerektiğinin farkında, diyor ki: “Ama ders 
almak için para vermem gerekir. Ben param azalsın 
istemiyorum ki, param çoğalsın istiyorum.” Anne 
ben öderim demiyor; bahçe işlerine yardımına kar-
şılık haftada bir havuç ödemeyi teklif ediyor. İyi de 
böyle zengin olamaz ki… Anne, sabrı ve bir işi müm-
kün kılmanın aşamalarını iyi anlatıyor. Çakıl iyi 
bir şarkıcı olursa okul konserlerine çıkabilir. Ama 
öyle de ünlü olamaz ki! Doğru ama şarkı söylemeye 
devam ederse… “Biri beni keşfeder mi dersin?” diye-
rek çocuksu heyecanıyla bölüyor sözü Çakıl.  “O da 
olabilir,” diyor anne. “Daha önemlisi gün geçtikçe 
daha iyi bir şarkıcı olursun.” Böylece anne ilksel 
hedefi değiştirmeyi başarıyor, dahası sermayeyi ve 
bunu oluşturmanın yöntemini de göze sokmadan 
anlatıyor. Havuç kazanmaya devam ederek, birik-
tirdikleriyle albüm kaydetmek. Böylece bir sürü 
tavşan albümünü satın alabilir. Tabii Çakıl hemen 
“O zaman mı zengin ve ünlü olacağım?” diyor. Anne 
onun heyecanını öldürmeden yönlendiriyor: “O za-
man diyeceksin ki: Çalıştım ve kazandım!” 

Seri, finansal sistemi ve para psikolojisini yönetme-
yi, çocuğun kavrayışına uygun anlatmada oldukça 
başarılı. Harca! kitabında, Duman gördüğü her 
oyuncağı almak istiyor ya, yalnızca üç havuç harç-
lığı var. Eyvah, seçmek zorunda! İyi de niye seçmesi 
gerekiyor ki? Sonuçta üç havucu, üç de isteği var. 
Ama ne yazık ki her şeyin fiyatı aynı değil. Duman 
düşünmek değil harcamak istese de anne harcama 
isteğiyle gerçekler arasında doğru korelasyon kur-
mayı şıp diye öğretiveriyor ona. 

Paylaş! kitabında, ninesi 
doğum gününde Bulut’a 
on havuç hediye ederken 
şöyle diyor. “Birazını ken-
dine harca, birazıyla da 

Çizimlerin ifade gücü 
Konunun işlenişi 

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

başkalarına yardım et.” Yardım ki 
dayanışmanın aksine tepeden bakan, 
üstün hissettiren bir şeydir, eşitlik 
ilkesini ihmal eder. Bu ego hevesi 
Bulut’ta süper kahraman olma ve 
dünyayı kurtarma hayalinde boy 
gösteriyor. O bir süper kahraman 
kostümü alacak, ejderlerle savaşıp 
dünyayı kurtaracak. Ama ejder yok 
ki, üstelik bütün havuçlarını kostü-

me harcarsa, mesela bal arıları için çiçek almaya 
havucu kalmayacak. Bakalım Bulut hangi isteği 
için ne kadar ayıracak?

Biriktir! kitabında, kardeşlerinin gürültüsünden 
usanan Tarçın, babasından ona bir ev almasını 
istiyor. Baba evlerin çok pahalı olduğunu söylüyor. 
Tarçın da oyun evi almayı akıl ediyor. Babanın bu-
nun için de parası yok ama Tarçın on havuç birik-
tirebilir pekâlâ. Haftada iki havucunu harcamazsa 
beş haftada bunu başarır. O zaman da ne dondurma 
alabilir ne sinemaya gidebilir. Öyleyse harcama, 
tasarruf dengesini sağlamalı. 

Kitaplarda genel sistem, yetişkinin desteğiyle ilk 
isteğin sorgulanması, seçenekleri görme ve değer-
lendirme, kararın mümkün kılınması için planlama 
yapma diyebiliriz. Zekice öykülerle konuların yalın 
bir forma kavuştuğu, didaktiklikten uzak kalmayı 
başarmış ve sevimli resimlerle kendini daha da tatlı 
kılmış bir seri. Okul öncesi ve birinci sınıflar için 
harika bir seçim!
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Kökeni Arapça olan “intihal” sözcüğüyle ilgili Ferit 
Develioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Lügat ’inde iki 
açıklama yer alıyor: 1. Çalma, başkasının malını be-
nimdir, diye iddia etme 2. (Edebiyatta) Birinin yazısı-
nı veya şiirini kendininmiş gibi gösterme. 

Ali Püsküllüoğlu ise Türkçe Sözlük’ünde  “intihal”e 
karşılık olarak “aşırma” maddesine gönderme ya-
pıyor ve yazın terimi olarak ne olduğunu güzelce 
açıklıyor: Başka yazarların, ozanların yazılarından, 
şiirlerinden bölümler alıp kendininmiş gibi yazma 
işi.

Bunun dışında aşırma sözcüğünden türeyen iki 
sözcüğe de yer veriyor Püsküllüoğlu: 1) Aşırmacı: 
Başkalarının yapıtlarından aldıklarını kendininmiş 
gibi gösteren 2) Aşırıcı: (Mecazi olarak) çalan, aşı-
ran, hırsız.

Osmanlıdan günümüze çocuk kitaplarında kitabı 
yazanla ilgili birçok tanıma rastlarız. Muharriri 
yazıyorsa biliriz ki o kitabı yazan kişidir, mütercim 
ise tercüme etmiştir; yani kitabı özgün dilinden 
diğer dile çevirmiştir. Nakleden ibaresi varsa, o kişi 
kitabı çevirmiş de olabilir, kitaptan kendine göre 
eklemeler çıkartmalar yaparak yazmış da olabilir. 

Adapte eden ise orijinal kitap-
tan yola çıkarak kitabı kendine 
göre yeniden yazan, uyarla-
yan kişidir. Esinlenen ise bir 
başkasının kitabından, hikâ-
yesinden, fikrinden esinlenip 
tamamen farklı bir eser ortaya 
koyandır. Yazan ve yazar ise 
bir kitabın metnini hiç yoktan 

ortaya çıkaran kişidir yani telif sahibi, müelliftir. 

Coşkun Yayınları ya da bir başka adıyla Coşkun 
Amca Yayınları, 1970’li yılların başında yüzlerce 
resimli kitap yayımlamış bir yayınevi. Coşkun 
Yayınlarının “100 Kuruşluk Hikâye Serisi” içinde 
çıkan Beyaz Teyze kitabının arkasında Coşkun 
Yayınlarının kitapları hakkında bir tanıtım yer alır: 
Coşkun Yayınları’nın 25 kuruşluk, 50 kuruşluk ve 
100 kuruşluk hikâyeleri 3 Yaşından 9 yaşına kadar 
çocuklar içindir. Üç yaşındaki çocuğunuzu kucağı-
nıza alınız. Ona coşkun yayınlarından herhangi bir 
hikâyeyi okuyunuz. Bu arada içindeki renkli resimleri 
gösteriniz. En huysuz çocuk bile rahat rahat sizi din-

leyecektir. Okumasını öğrenen 
çocuklarınız için COŞKUN YA-
YINLARI hikâye dizisi en ilginç 
en terbiyevi hikâye dizisidir.

Yayınevinin sahibi Bahaettin 
Coşkun, yayımladığı kitapların 
neredeyse hepsini Almanca 
çocuk kitaplarından adapte 
etmiştir. Bazı kitapların üzeri-

ne, her ne kadar adapte ettiği kitabın orijinal ismini 
yazsa da bunun dışında genelde ne yazar ne çizer 
ne de birkaç kitap hariç yayınevi ismine yer vermiş-
tir. Adapte ettiği ya da hikâyesini yazdığı kitapların 
sadece orijinal ismini belirtmeyi yeterli görmüş, 
hatta bazı kitaplara bunu dahi yazmaya zahmet 
etmemiştir. Yine de Coşkun’un adapte ettiğini ya 
da hikâyesini yazdığını söylemesi bile kitaplarının 
telif bir eser olmadığını dile getirmesi açısından 
değerlidir. 

Yazan: Doğan Gündüz

Coşkun’un doğrudan doğruya Wunderbücher serisinin logosunu alıp üzerine 
“Coşkun Yayınları” yazarak kendi yayınevinin logosunu oluşturması da gözden 

kaçmayan bir başka nokta.

Yazan, çeviren, uyarlayan, 
esinlenen, bir de “aşıran”...sa
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100 Kuruşluk Seri içinde çıkan 
Alinin Anneler Günü Hediyesi ki-
tabında yazan “Das allerschöns te 
Gebursstags-Geschenk’ten adapte 
eden B. Coşkun “ ipucundan yola 
çıktığımızda bu kitabın Alman-
ya’da Carlsen Yayınevinin 
Wunderbücher serisi içinde 
1959’da Almanca olarak yayınlan-

dığını görüyoruz. İşin ilginç yanı Carlsen Yayınevi-
nin çocuk kitapları başlığı altında 1956’dan itibaren 
yayımladığı Wunderbücher serisindeki kitapların 
Amerika’daki Wonder Book serisi içinde yayımlanan 
kitaplardan Almancaya çevrilmiş olmasıdır  (https://
www.wunderbuecher.de/die-wunderbuecher/ ). Bilgi-
leri uç uca eklediğimizde Alinin Anneler Günü Hedi-
yesi’nin yazarının Barbara S. Bates, illüstratörünün 
de Marguerite Scott olduğunu, kitabının orijinalin 
ilk kez İngilizce olarak 1951’de The Happy Birthday 
Present adıyla basıldığını öğreniyoruz.

Bahaettin Coşkun sadece bu kitabı değil başka ki-
tapları da Carlsen Yayınevinin Wunderbücher kitap 
serisinden almış. Coşkun Yayınlarının ve Carlsen 
Yayınevinin bazı kitaplarını karşılaştırdığımızda, 
Coşkun Yayınlarının kitaplarının eksik künye bilgi-
lerini aşağıdaki şekilde tamamlayabiliyoruz (Kitabın 
Almanca isminin yanındaki yıl Almanya’daki, İngi-
lizce isminin yanındaki yıl ise Amerika’daki ilk ba-
sım tarihini göstermektedir. Her bir kitabın Türkçe 
basım tarihi 1970’tir):

- Beyaz Teyze (Die Tierkindertante-1964 / The Bunny 
Sitter-1963 / Yazan: Virginia Grilley, 
Resimleyen: Nancy Meyerhoff)

- Sekiz Küçük Tavşan, (Das Geburtstagsgeschenk-1958 
/ A Surprise For Mrs. Bunny-1953 / Yazan ve resimle-
yen: Charlotte Steiner)

- Çiftlik Hayvanları (Wer lebt auf dem Bauernhof-1956 
/ Who Lives on the Farm-1949 / Yazan Mary Elting, 
Resimleyen: Pauline Jackson) 

- Canlılar Doğar ve Büyür (Alles wächst und blüht-1959 
/ See How It Grows-1954 / Yazan: Marguerite Walters, 
Resimleyen: Flora Smith)

- Topkuyruk (Peter Langohrs erster Frühling-1957 / 
Yazan: Jean Fritz, Resimleyen: Rachel Dixon)

- Tonton Ev Yapan Ayı (Meister Petz baut sich ein 
Haus-1965 / Yazan: Fenella Rothe Resimleyen: Clare 
McKinley)

- Osman Sarı Kanarya (Hanschen der Kanarien-
vogel-1965 / Yazan: Ellen Wilkie, Resimleyen: S. 
Koester)

Bahaettin Coşkun’un,  Wunderbücher serisindeki 
kitaplardan başka, bu serinin Almanca tanıtım ya-
zısını bile kendine göre adapte ettiğini görüyoruz: 

WUNDERBÜCHER kitapları 3-8 
yaş arası çocuklar için harika 
renkli resimli kitaplardır. Çocukla-
rın özellikle sevdiği her şey onlar-
da bulunabilir: hayvanlar ve oyun-
cak bebeklerin, küçük kız ve erkek 
çocukların, gemilerin, trenlerin ve 
otobüslerin peri masalları ve hikâ-
yeleri. Çocuğunuzu kucağınıza 

alın, hikâyeleri okuyun ve onlara rengârenk resimleri 
gösterin! Dünyadaki diğer sayısız çocuk gibi, onlar 
da WUNDER kitaplarına hayran kalacaklar. 

Coşkun’un doğrudan doğruya Wunderbücher se-
risinin logosunu alıp üzerine “Coşkun Yayınları” 
yazarak kendi yayınevinin logosunu oluşturması da 
gözden kaçmayan bir başka nokta.

Coşkun Yayınlarının, Wunderbücher serisinden 
seçtiği kitaplarının dışında Carlsen Yayınevinin 
Tonton Ev Yapan Ayı gibi başka kitaplarını da 
“adapte ederek” kendi serisini oluşturduğu anlaşı-
lıyor. Bunu haricinde hangi kitaptan adapte ettiğini 
tespit edemediğimiz Parmacık, Küllü Dilli ve Ballı 
gibi kitaplar da 100 Kuruşluk Seri içinde yer alıyor. 

Her biri yirmi sayfadan oluşan, 16,5cm x 19,5cm (en 
x boy) boyutundaki “100 Kuruşluk Seri”nin kitap-
ları Coşkun Yayınları tarafından basılırken on altı 
sayfalık, 12cm x 16,5cm boyutundaki “50 Kuruşluk 
Seri”nin kitapları ise Coşkun Amca Yayınları tara-
fından basılmış. 

Coşkun Amca Yayınlarından 
çıkan “50 Kuruşluk Hikâyeler” 
serisi içinde yer alan Vızıldak ki-
tabının Das Brave Bienchen’den 
adapte edildiği kitabın ilk sayfa-
sında yazıyor. Resimler orijinal 
kitaptan ama hikâyesi Coşkun 
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Amca’ya ait. Kitabın orijinal adından yola çıkarak 
yaptığımız araştırma bizi, orijinal kitabın yazar 
ve çizeri, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nden 
mezun, çocuk kitapları ve doğa üzerine illüstras-

yonları olan  Avusturyalı çizer 
Ida Bohatta-Morpurgo’ya (1900-
1992) götürüyor. Bohatta Almanca 
konuşulan ülkelerde yıllarca çok 
okunan çocuk kitabı çizer ve ya-
zarlarından biri. 

Das Brave Bienchen’in ilk baskısı 
1935’te yapılmış. 50 Kuruşluk Seri 
içinde çıkan, hiçbir isim verilme-

den sadece hikâye Coşkun Amca denilerek yayım-
lanmış Bohatta’nın bir kitabı daha var elimizde: 
Cimcime Müzikçi (Heinzel Triller, Musiklehrer).

Bunların haricinde Dehdeh, Gelin Bahçesi ve Güneş 
Ana kitapları da içindeki elfleri, perileri, doğanın 
küçük canlıları üzerine kurulmuş hikâyeleriyle ve 
resimleme tarzıyla Ida Bohatta’nın eserlerine ben-
ziyor. Ancak Bahaettin Coşkun bunları hangi ki-
taplardan adapte ettiğini belirtmemiş olsa da daha 
derinlemesine yapılacak bir araştırmayla bunların 
orijinallerine de ulaşmak mümkün.

“50 Kuruşluk Seri”de bir de Güzel Tay adında bir 
kitap var. İçinde “Yarısını Ben Yedim”, “Güzel Tay”, 
“Beyaz Oğlak”, “Kadife Tüylü Sıpa ve Kuzu Kuzu 
Mee” şiirlerinin (!) olduğu minik kitabı, Coşkun 
Amca yazmış ve resimlemiş; künyesinde böyle ya-

zıyor. “Kuzu Kuzu Mee” çok bilinen bir tekerleme 
(Kuzu kuzu mee/Bin tepemee/Gel gideliiim/Ayşe 
teyzemeee). Öyle görünüyor ki Bahaettin Coşkun, 
anonim tekerlemeleri bile kendisinin yazdığı notu-
nu düşmekte bir mahzur görmemiş. 

Gerek Ferit Develioğlu gerekse Püsküllüoğlu, inti-
halin/aşırmanın tanımını yaparken birinin ya da 
başkalarının eserlerini kendininmiş gibi göster-
mekten söz ediyor. Halklara ait olan anonim eserle-
rin; masalların, hikâyelerin, tekerlemelerin “anonim 
bir eser” olduğu belirtilmeden, sanki kendininmiş 
gibi göstermenin de aşırmaya dâhil olduğu herkes-
çe bilindiğinden olsa gerek bu maddede, bunu ayrı-
ca belirtmeye gerek bile duymamışlar.

Beyaz Teyze, Bahaettin Coşkun, Coşkun Yayınları, 100 Kuruş No:5, İstanbul, 1970, 20 sayfa

Topkuyruk, Peter Langohrs erster Frühling’ten adapte, Coşkun Yayınları, 100 Kuruş No:11, İstanbul, 1970, 20 sayfa

Parmacık, Dawmchein’den adapte, Coşkun Yayınları, 100 Kuruş No:12, İstanbul, 1970, 20 sayfa

Alinin Anneler Günü Hediyesi, Das allerschönste Gebursstags-Geschenk’ten adapte eden B. Coşkun, Coşkun Yayınları, 
100 Kuruş No:13, İstanbul, 1970, 20 sayfa

Sekiz Küçük Tavşan, Das Geburtstagsgeschenk’ten adapte: B. Coşkun, Coşkun Yayınları, 100 Kuruş No:14, İstanbul, 1970, 20 sayfa

Tonton Ev Yapan Ayı, Meister Petz baut sich ein Haus’tan adapte: B. Coşkun, Coşkun Yayınları, 100 Kuruş No:15, İstanbul, 1970, 20 sayfa

Küllü, Dilli ve Ballı, Coşkun Yayınları, 100 Kuruş No:16, İstanbul, 1970, 20 sayfa

Osman Sarı Kanarya, Hanschen der Kanarienvogel’den adapte: B.Coşkun, 100 Kuruş No:17, İstanbul, 1970, 20 sayfa

Çiftlik Hayvanları, Wer lebt auf dem Bauernhof Carlsen Verlag’dan, 100 Kuruş No:19, İstanbul, 1970, 20 sayfa
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Vızıldak, Hikâye: Coşkun Amca, Resimler: Das Brave Bienchen, Coşkun Amca Yayınları, 50 Kuruş No:2, İstanbul, 1970, 16 sayfa

Güzel Tay, Şiirler, Resimler, Yayınlayan: Coşkun Amca, Coşkun Amca Yayınları, 50 Kuruş No:4, İstanbul, 1970, 16 sayfa

Cimcime Müzikçi, Hikâye: Coşkun Amca, Coşkun Amca Yayınları, 50 Kuruş No:5, İstanbul, 1970, 16 sayfa

Gelin Bahçesi, Hikâye: Coşkun Amca, Coşkun Amca Yayınları, 50 Kuruş No:6, İstanbul, 1970, 16 sayfa

Dehdeh, Hikâye: Coşkun Amca, Coşkun Amca Yayınları, 50 Kuruş No:8, İstanbul, 1970, 16 sayfa

Güneş Ana, Hikâye: Coşkun Amca, Coşkun Amca Yayınları, 50 Kuruş No:11, İstanbul, 1970, 16 sayfa
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Kutuplar Arası 
Buzzz GİBİ Bİr Macera

İngİltere’de eserlerİ 
200 bİnden fazla satan ve 
pek çok ödüle değer görülen 
Jeremy Strong’un, ‘’Sen de Oku’’ koleksİyonuna eklenen 
üç kitaplık ‘’Nelİ Buzgibİ’’ serİsİ, küçük okurlarına katıksız bİr 
kahkaha tufanı vadedİyor, çevreye karşı duyarlılıklarını artırıyor.

Okuma güçlüğü çeken ve disleksik çocuklar için özel olarak hazırlanan Sen de Oku 
dizisindeki diğer kitapları keşfetmek için sendeoku.org’u ziyaret edebilirsiniz.
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