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"Biz" her zaman 
"biz" değildir!

Sakın bakla 
yemeyin!

Pripyat'ta 
bir lunapark

Uzaylılar 
İnegöl'de!
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M E R H A B A ,

“Biz yayıncılar, emeğimize, umudumuza ve geleceğimize sahip çıkıyor; başta 
yayıncılığımız olmak üzere ülkemizin kültür sanat ortamını çoraklaştıran 
engellerin ivedilikle kaldırılmasını talep ediyoruz.”

Bu satırlar, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 5 Ocak’ta yayınladığı, “Kitap Dünyamızın 
Acil 2022 Çağrısı!” 1  başlıklı duyurudan. Başta içinde bulunduğumuz ekonomik 
krizin etkileri olmak üzere, yayıncılık dünyamıza yönelen tehditlere dikkati çeken 
Yayıncılar Birliği, çözüme yönelik 17 maddeden oluşan taleplerini de kamuoyu ile 
paylaştı.
Devletin -diğer pek çok sektöre uyguladığı gibi- yayıncılık sektörüne de destek ve 
teşvik sağlaması gerektiğinin altını çizen Türkiye Yayıncılar Birliği’nin; kâğıt ve 
hammadde temini sorunlarından korsan kitap satışına, yayımlama özgürlüğünden 
iklim krizine, sansürden muzır kuruluna, kitabevlerinin sorunlarından 
kütüphanelere pek çok farklı konuya dair taleplerini önemsiyor ve sahip çıkıyoruz.

Safter Korkmaz

1   https://turkyaybir.org.tr/kitap-dunyamizin-acil-2022-cagrisi/ (Erişim tarihi 19.01.2022)



Güneş’in etrafında birkaç milyar yıldır dönmekte 
olan şu güzelim gezegende her şey kendi hâlinde, 
olması gerektiği gibi ilerliyordu. Bıraksalar belki 
de o şekilde, sakince devam edecekti yaşam. İlk 
fitili kim ateşledi acaba? Alet kullanan ilk insan 
Homo habilis mi, ateşi denetim altına alan Homo 
erectus mu, yoksa sona kalan tek insan türü olan 
akıllı Homo sapiens mi? Ne olduysa oldu işte. 
İlkel taş aletlerle başlayan insan teknolojisi yokuş 
aşağı yuvarlanan dev bir kartopu misali giderek 
hızlandı da hızlandı. Artık o yokuşta o kadar hızlı 
gidiyoruz ki durmamız mümkün değil ve bu iler-

leyiş ne yazık ki 
hem bize hem 
çevremizdeki 
diğer her şeye 
zarar veriyor.
Isabel Minhós 
Martins ve 
Bernardo P. 
Carvalho’nun 
kinayeli bir 
dil ve enfes 
görsellerle 
hazırladığı 
Gelmek ve 
Gitmek, 

insanlığın bu tuhaf teknoloji macerasını anlatırken, 
oturup derin düşüncelere dalmanıza neden olan bir 
kitap. 
Kitap, geçmişte yavaş yavaş yürüdüğümüzü, yiye-
cek ya da güvenli bir sığınak aramak için dolanıp 
durduğumuzu söyleyerek başlıyor. Ama zamanla 
tekerlekten rokete uzanan bir icatlar dizisine imza 
attığımızı; hiç gitmediğimiz kadar uzaklara git-
menin bizi diğer hayvanlardan ayırdığını, böylece 
âdeta bir şampiyona dönüştüğümüzü söylüyor. O 
sırada hayvanlar da kendi sessiz hareketlerini sür-
dürüyorlar. Kimseye zarar vermeden üstelik… Her 
şeyi artık “kolayca” yapmamızın bedeline ise son-
raki sayfalarda geliyor Isabel Minhós Martins ve 
anlatısını şu sözlerle noktalıyor: “Ayakların sadece 
ayakkabı giymek, kafanın da sadece şapka takmak 
için olmadığını hatırlamak belki de fena olmazdı.” 
Isabel Minhós Martins’i geçmiş yıllarda abm Yayın-
larından çıkan Bu Ses de Ne? (Kitap seni Çağırıyor) 
adlı kitabı ile hatırlayanlar olacaktır. Gelmek ve Git-
mek ise Koç Üniversitesi Yayınları etiketiyle çıktı. 
Üstelik yayınevi, yazarın dört kitabını daha dilimi-
ze kazandırdı.  Kitabın illüstrasyonları Bernardo P. 
Carvalho’ya ait. İkisi de Lizbon Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nde iletişim tasarımı eğitimi alan Martins 
ve Carvalho, Planeta Tangerina adlı yayınevinin 
kurucuları arasında yer alıyorlar. Yayınevinin imza 
attığı işlere bakınca grafik tasarım olarak çok güçlü 
ve etkileyici bir yaklaşımlarının olduğunu söyle-
mek yanlış olmaz.

Çizimlerin ifade gücü  

Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Grafik tasarım 

“Ayakların sadece ayakkabı giymek, kafanın da sadece şapka 
takmak için olmadığını hatırlamak belki de fena olmazdı.” Yazan: M. Banu Aksoy

Gelmek ve Gitmek 
Isabel Minhós Martins 
Resimleyen: Bernardo P. Carvalho
Türkçeleştiren: Sevcan Şahin 
Editör: Rana Alpöz 
Koç Üniversitesi Yayınları, 48 sayfa
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Gidiyoruz ama 
nereye?



Bundan üç yıl önce Michael Morpurgo’nun Anya’yı 
Beklerken romanını tanıtırken, “Kimi yazarların 
sadece kitapları değil, hayat içerisinde bir dertleri, 
anlatacak bir meramları olur. Çocuk ve gençlik ede-
biyatının usta kalemi Michael Morpurgo için bu me-
ramın adı savaş,” diyerek başlamışım söze. Tudem 
Yayınlarının bastığı külliyatıyla hayatı kökünden 
sarsan bu acı deneyime ve ona karşı ortaya çıkan 
dayanışmaya odaklanan yazar, Flamingo Çocuk 
başlıklı onuncu romanıyla da yıkım ortasındaki 
umudu göstermeye devam ediyor. 

Morpurgo, yazdığı bütün gençlik romanlarında 
savaşı sadece cephede yaşanan bir çatışma olarak 
değil, toplumsal hayatta her türlü farklılığa karşı ge-
liştirilen önyargılara karşı bir ömür verilmesi gere-
ken mücadele olarak da göstermeye özen gösterdi. 
Bunu yaparken empati sözcüğüne hak ettiği derin-
liği kazandıran yazarın Flamingo Çocuk romanı, bu 
açıdan kuşkusuz en incelikli eserlerinden biri. Zira 
bu kez başkahraman Lorenzo, günlük hayatının pek 
çok alanında kendine has alışkanlıkları olan, istik-
rarlı bir rutine ihtiyaç duyan özel bir çocuk. Savaş 
gibi her şeyi tepetaklak eden olağanüstü bir olayın 
böylesi hassas bir dengede ilerleyen bir çocuğun 
gözünden ne anlama geldiğini görmek, okurlar için 
unutulmaz bir ders.

FLAMİNGO VE ATLIKARINCA DİYARINDA

İpek Güneş Çıgay’ın çevirisiyle okurla buluşan ro-
man, çerçeveler kurarak anlatıcı ses açısından il-
ginç bir rota çiziyor. Lorenzo’dan önce bu hikâyenin 

Yazan: Karin KarakaşlıDostluk savaşla 
sınandığında

Flamingo Çocuk 
Michael Morpurgo 
Türkçeleştiren: İpek Güneş Çıgay 
Editör: Yağmur Yavaş Aydın
Tudem Yayınları, 216 sayfa

Morpurgo hayata hep yakın duran, onun yeri geldiğinde edebiyatı da şaşkına çevirecek 
özgün kurgusuna saygı duyan bir yazar. Dolayısıyla bu romanı da sadece iyiler ve 
kötülerden ibaret değil. Genellenebilecek kutuplar yok; sadece kendi bireysel iradesini 
iyiden ya da kötüden yana kullanmaya karar veren tekil insanlar var.
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yazarı olacak İngiliz Vincent Montague 
ile tanıştırıyor bizi. Bir yandan üniver-
siteye hazırlanan diğer yandan hayatı 
keşfetmeye can atan genç, büyükanne 
ve büyükbabasının çocukken kendisine 
hediye ettiği ve baş ucunda asılı adaşı Vincent Van 
Gogh’un tablosundaki balıkçı teknelerinin diyarına 
gitmeye karar veriyor. Böylece Güney Fransa’nın 
sıra dışı doğası ve özellikle de flamingolarıyla ünlü 
Camargue bölgesine ışınlanıyoruz. Kamp yaparken 
rahatsızlanan ve flamingolar eşliğinde yürüdüğü 
uzun yolda bayılan genç, gözünü bir çiftlikte açıyor 
ve burada asıl hikâyenin anlatıcısı olacak Kezia 
Charbonneau ile tanışıyor. Vincent’ı yarı baygın 
hâlde çiftliğe taşıyan çocukluk arkadaşı Lorenzo 
ile birlikte, oğlana ailesinden miras kalmış bu çift-
likte yaşayan Kezia Charbonneau, gerek Vincent’ın 
gerekse okurun bu sıra dışı kahramanın hikâyesini 
anlamasında çok önemli bir rol oynuyor. 

Kezia bizleri Lorenzo ile birlikte İkinci Dünya Sava-
şı’na denk gelen çocukluklarına götürüyor. Annesi 
ve babasıyla birlikte çevresi flamingolarla çevrili bu 
çiftlikte sakin bir hayat sürdüren Lorenzo, otistik 
yapısı sebebiyle insanlarla iletişim açısından bazı 
zorluklar yaşayan; öte yandan hayvanları iyileştir-
meyi, onlarla bağ kurmayı başaran özel bir çocuk. 
En sevdiği şeyse müzik ve kent meydanında biricik 
arkadaşı Kezia’nın Roman ailesi tarafından yapılıp 
işletilen atlıkarınca. 

Mutlak denge ve istikrara ihtiyaç duyan Loren-
zo’nun hayatı Alman işgaliyle birlikte kökünden 
sarsılıyor. Burası artık flamingoların vurulduğu, 
Kezia’nın ailesinin toplama kampına götürüldüğü 
ve atlıkarıncanın durduğu bir dünya. Ve en büyük 
savaş cephede değil, günlük hayatın tam ortasında.

UMUTLA DİRENMEK

Morpurgo hayata hep yakın duran, onun yeri geldi-
ğinde edebiyatı da şaşkına çevirecek özgün kurgu-
suna saygı duyan bir yazar. Dolayısıyla bu romanı 
da sadece iyiler ve kötülerden ibaret değil. Genel-
lenebilecek kutuplar yok; sadece kendi bireysel ira-
desini iyiden ya da kötüden yana kullanmaya karar 
veren tekil insanlar var. Bu açıdan roman, yazarın 
yine İkinci Dünya Savaşı’nda Alman askerleri ta-
rafından işgal edilen Fransa’nın küçük bir sınır ka-

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Karakterlerin işlenişi
Redaksiyonun titizliği

sabasında geçen 
Anya’yı Beklerken 
eseriyle koşutluklar içeriyor. Cephede esir düşmüş 
babasının yokluğunda, büyükbabası, annesi ve 
küçük kız kardeşiyle yaşayan ve çobanlık yapan 
küçük Jo bir yandan zaman içinde arkadaş olduğu 
Yahudi çocukları sınırın öte tarafına geçirmek için 
mücadele ederken diğer yandan bir bombardıman 
sırasında kızını kaybetmiş Wilhelm isimli Alman 
onbaşı ile de dost oluyordu. Flamingo Çocuk’ta da 
Almanların içerisinde iyi niyetli bir astsubay var, 
on bir yaşındaki oğlu Hans’ı bombalı bir saldırıda 
kaybetmiş, eskiden öğretmen olan Willi Brenner. 
Kötülüğün orta yerinde atlıkarıncaya ve çocukla-
ra sahip çıkan tek bir insanın yaratabileceği fark 
yürek ısıtıyor. Kezia ve Lorenzo sözcüklere ihti-
yaç duymayan dostlukları içerisinde birbirilerine 
alınlarını dayayarak güç bulurken Lorenzo’nun 
bombalar arasında “Uç Flamingo Uç” diye yükselen 
duası, Kezia’nın yanından ayırmadığı Azize Sarah 
ikonasını astsubaya verirkenki duyguları unutulur 
gibi değil: “Bir an ikonayı ona verdiğime pişman 
oldum. Ama sonra pişman olduğuma hayıflandım. 
Bir şekilde, ona benden daha çok ihtiyaç duyacağını 
biliyordum. İnancımın umudumdan daha güçlü hâle 
geldiği an, o andı sanırım...” 

Morpugo kişisel anılarını toplumsal meseleleri an-
latmak için ustalıkla harmanlayan bir yazar. İkinci 
Dünya Savaşı’na giden biyolojik babası aktör Tony 
Van Bridge’i ancak on dokuz yaşında tanıyan 1943 
doğumlu Morpugo, ölümün kıyısında dahi umudu 
ve dayanışmayı, dostluğun mucizesini ve hay-
vanlarla kurulan özel bağı anlatmaktan asla geri 
durmadı.  Bu güçlendirici hikâyelerden hepimize 
düşen bir pay var. Yeter ki almayı bilelim.
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Çift taraflı bu kitabın her iki kapağındaki başlık-
ta da İspanyolca “biz” yazmakta: Nosotras 1  ve 
Nosotros 2 . İşte daha burada, minik bir harf farkı, 
“biz” kelimesinin karşılığının kapsayıcı olabildi-
ği kadar ayırıcı olabileceğini de gösteriyor. O bir 
harflik fark, dilde bile kadın ve erkeklerin tek bir 
“biz” ortaklığında buluşmasının önüne geçebili-
yor.
Toplumsal cinsiyet rollerini ve onların yaptı-
rımlarını tarihsel bir bakışla ele alan bu eserin 
bir yüzü “kadınlığa”, diğer yüzü ise “erkekliğe” 
ayrılmış. Yazar Ana Romero kadın olmakla 
ilgili bölümde, tarihte ilkin erkeklerin sahip 

olduğu ama kadınların 
men edildiği eğitim ve oy  
hakkı gibi temel haklardan 
bahsederken; bir yandan da 
yasaklara karşı hakları için 
mücadele eden kadınları 
anlatıyor. 
Yazar kitabın erkek olmak-
la ilgili diğer kısmında ise 
erkeklere konulan gizli 
yasaklardan bahsediyor. 
Kadına -yani zayıflığa- at-
fedilmiş olan, aslında en 
olağan duygu ve davra-
nışları erkeklerin özgürce 
yaşayabilmesine nasıl ket 
vurulduğunu anlatıyor. 

İnce ve dikey bir formata sahip 
eserdeki karşılıklı iki hikâye, orta 
sayfaların katlanmış çift sayfa 
şeklinde tasarlanmasıyla geniş ve yatay bir alanda 
buluşuyor. Burası, bizi ayırmadan bir araya getiren 
bir meydan. Cinsiyet ayrımcılığının geride kaldığı, 
herkesin kendisi gibi olduğu bu meydanda, insanlar 
omuz omuza her türlü kısıtlamaya karşı mücadele 
ediyor. Nosotras – Nosotros (Biz), genç okurundan 
gerçekliği gizlemediği gibi onu değiştirilemez, acı 
bir son olarak da betimlemiyor.  
NotaBene Yayınları tarafından yayımlanan kitabın, 
çocuk kitaplarında pek rastlamadığımız ince uzun 
formatı, metnin şiirsel akışı ve illüstratör Valeria 
Gallo’nun çizimleriyle bütünleşerek, kalıpların dışı-
na çıkmanın nasıl özgün ve güzel sonuçlar doğura-
bileceğini de bize gösteriyor. 

Çizimlerin ifade gücü  

Konunun işlenişi

Grafik tasarım 

Kâğıt ve baskı kalitesi 

Farklı bir kitap Farklı bir kitap Nosotras - NosotrosNosotras - Nosotros. “Biz”in her zaman “biz”i . “Biz”in her zaman “biz”i 
kapsamadığını hatırlatıyor okuruna...kapsamadığını hatırlatıyor okuruna...

Nosotras – Nosotros 
Ana Romero   
Resimleyen: Valeria Gallo 
Türkçeleştiren: Mehlika Sürhay
NotaBene Yayınları, 48 sayfa

Yazan: Çağla Vera KılıçarslanBiz olabilmek

1   Biz (Kadınlar)
2  Biz (Erkekler)
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Akıcı okumanın ve 
okuduğunu anlamanın 

yolları bu kitaplarda

“Okuma Güçlüğüne Yönelik Alıştırmalar” serisi, 
okumaya yeni başlayan, okuma güçlüğü çeken çocuklar ve okuma 

hızlarını artırmak isteyen ilkokul öğrencilerini korkusuzca okumaya 
yüreklendiriyor. Treysi Terziyan ile Stefani Terziyan’ın birlikte 

hazırladıkları kitaplar ebeveynlere ve eğitmenlere rehberlik ediyor, 
kolaydan zora doğru ilerleyen alıştırmalar eşliğinde çocukları bilinçli 

okuryazarlığa adım atmaya teşvik ediyor.

1   Biz (Kadınlar)
2  Biz (Erkekler)



  

Bilimle edebiyatı buluşturan Toprak Işık, hem yetişkinler, 
hem çocuklar için yazan bir elektrik-elektronik mühendisi. 
Bilinçli bir seçim olmasa da mühendisliği de çok seven Işık, 
yazarlıkla mühendisliğin birbirlerini desteklediğini düşünü-
yor. Önceleri sadece yetişkinler için yazan Işık, çocuklar için 
yazmayı daha çok sevmiş. Yeni kitabı Uzayda Bir Mahalle ile 
çocuklarla buluşmaya devam eden yazar “Çocuklara yazmak 
kanatsız uçmak gibi… Kollarınızı açıp okuru da yanınıza alarak 
gökyüzünde süzülebilirsiniz. Yetişkinlerle birlikte uçmak için bir 
alete ya da araca ihtiyacınız var. Çünkü onların hayal gücü ço-
cuklarınki kadar gelişkin değil,” diyor. 

tavşan     deliği

 Geçmişe dönüp yazarlığınızın ilk günlerindeki 
hâlinizle konuşsanız, vereceğiniz öğüt ne olurdu? 
Sabırlı ol.

 Yazarlık, geçiminizi sağlayan bir iş mi? Başka bir 
mesleğiniz var mı? 
Elektronik mühendisiyim. Danışman olarak yapmayı 
sürdürüyorum.

 Günde kaç saat çalışıyorsunuz? 
On-on iki saat.

 İşlerinize dair eleştiri yazıları sizi öfkelendirir mi? 
Akıllıcaysa sevinirim, değilse öfkelenmemem için 
elimden geleni yaparım.

 Okuduğunuz son resimli kitap?
Kaya’nın Kitabı. Yazarı Grahame Baker Smith.

 Keşke ben yazsaydım dediğiniz kitap?  
Pal Sokağı Çocukları.

 Yerinde olmak istediğiniz roman kahramanı?  
Yok.

 Nefret ettiğiniz roman kahramanı?  
Yok.

 Sizce en iyi edebiyat uyarlaması film ya da dizi? 
Yüzüklerin Efendisi.

 İsminizi Google’da aratıyor musunuz? Ne sıklıkla?    
Üç-beş haftada bir.

 En çekilmez özelliğiniz? 
Başkalarına sormak lazım.

 En sevdiğiniz uğraşınız, hobiniz? 
Koşmak.

 Çalmak istediğiniz müzik aleti? 
Gitar.

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

 Tarihte hangi dönemde/zaman diliminde 
yaşamak isterdiniz?  
Yaşadığım dönemi seviyorum.

 Issız adaya düşseniz yanınızda götüreceğiniz  
üç şey?

Pala benzeri bir kesici alet, çakmak, ayakkabı.
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“Çocuklara yazmak 
     kanatsız uçmak gibi…”

TOPRAK IŞIK

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

Siz aslında bir elektrik-elektronik mühendisi-
siniz. Ama bir yandan da çocuklar için yazan, 
onlara matematiği sevdiren, bilimi edebiyatla 
buluşturan bir yazarsınız. Yazıyla olan ilişki-
nizden, çocuklar için yazma serüveninizin baş-
langıcından bahseder misiniz? 

Evin en küçüğüydüm ve tüm aile fertlerinin ki-
taplarla arası iyiydi. Yazmayı da seviyorlardı. 
Yetiştiğim ortam yazıyla dost büyümemi sağladı. 
Yıllar içinde bu tutkuya dönüştü. Üniversiteyi bi-
tirip bir işe girdikten sonra da düzenli yazmaya 
başladım. Önceleri sadece yetişkinlere yazıyor-
dum. Sanırım mizahi bir üslup kullandığımdan 
çocuklara yazmamı tavsiye edenler olurdu. Ço-
cukların hayal dünyasına seslenme fikri bana da 
çekici geldiğinden onlar için yazmaya başladım. 
Yazdıkça da daha çok sevdim ve devam ettim.

Mühendislik de severek, isteyerek yaptığınız bi-
linçli bir tercih miydi? Mühendis yanınızla ya-
zarlığınız arasında nasıl bir etkileşim söz konu-
su? Besleniyorlar mı birbirlerinden? 

Okuduğum bölümü, puanı yüksek diye ilk sıraya 
yazmıştım. Aynı listede matematik, fizik, mimarlık 
ve tıp da vardı. Bilinçli seçmediğim hâlde mühen-

disliği yaparken çok sevdim. Yazarlıkla mühendislik 
bence birbirlerini destekliyor. Örneğin mühendislik-
te işlevi olmayan bir şeyi tasarımınıza koymazsınız. 
Aynısı edebi kurgular için de geçerli. Her sahnenin, 
her cümlenin, her kelimenin bir işlevi olmalı. Diğer 
taraftan bakınca yazının da mühendisliği destekle-
diğini gözlemliyorum; size empati kurmayı öğreti-
yor ve bu mühendislik ortamlarında çok işe yarıyor.

Oğuz Atay da bir mühendisti ama babasının 
baskısıyla seçtiği bu mesleği hiç severek yapma-
mıştı. Hatta Tutunamayanlar’da Selim’e şöyle 
bir cümle kurdurur Atay: “Lisede iyi bir öğren-
ci olduğum için zor bir meslek seçmeliydim. Bu 
nedenle mühendis olmaya mecburum.” Bir ço-
cuğun, bir gencin kendini böyle bir mecburiyet 
içinde hissetmemesi için anne babalara düşen 
nedir?   

Aile baskısı yanlış mesleklerle buluşma nedenle-
rinden sadece biri. Elbette ki aileler, çocuklarını 
meslek seçimi konusunda açık ya da üstü kapalı 
biçimde zorlamamalılar. Ama son kararı gencin 
vermesi de sorunu tek başına çözmez. Asıl gerekli 
olan, doğru seçim yapmasını sağlayacak bilgi ve 
bilinç seviyesine ulaşması. Aile en çok bu konuda 
onu desteklemeli. 

aynanın    içinden Şubat 2022 | 7 



İnsanın severek yapacağı bir işinin, mesleğinin 
olması kendini gerçekleştirip geliştirebilmesi adı-
na da çok önemli. Ancak kapitalist sistem, hemen 
her meslekteki insanı köleleştirip hem yaptığı 
işe hem de kendisine yabancılaştırıyor. Çocuk-
lar için “Büyünce Ne Olsam?” başlıklı bir seri ve 
İşimle Başım Dertte adlı kitaplar da yazmış bir 
mühendis-yazar olarak, büyüyünce işsiz kala-
cağı endişesiyle yaşayan günümüz çocuklarına, 
gençlerine neler tavsiye edersiniz? 

Günahını hep kapitalizme kestik ama üretimdeki 
yabancılaşma sanayi devrimlerinin zorunlu so-
nucuydu. Kapitalizm dışı bir sistemde de sanayi 
üretimi öyle olmak zorundaydı. Kapitalizm in-
sanları asıl tüketimde kendi ihtiyaçlarına yaban-
cılaştırdı. Yüz milyonlarca insan, kapitalistler 
mal satabilsin diye ihtiyaçları dışında tüketiyor-
lar. Sadece para kazanmak ve lüks, hatta gereksiz 
tüketim yüceltiliyor. Piyasa manipülasyonları ile 
nitelikli dolandırıcılık yapan bir zengin, gençlere 
örnek diye gösteriliyor. Onlara, her izlediklerine, 
her okuduklarına inanmamalarını, hayata eleşti-
rel bakmalarını öneriyorum. İnsanın hayatı tü-
kettikleriyle değil, ürettikleri ile ve başkalarının 
hayatlarına kattıkları ile anlam kazanır.
 

Sıradana Övgü başlıklı deneme kitabınızda iki 
komşunun kavgası, bir adamın işini kaybetmesi 
gibi hayatın içinden sıradan olayların, yazabilen 
için bir öykü olduğuna dikkat çekiyorsunuz. “Ya-
zar olan sensin; sıradan konuşmalardan sıra dışı 
derinliğe inmek, oradan inci gibi öyküler çıkart-
mak senin görevin,” diyorsunuz. Çocuk edebiyatı 
için “sıradan” olanla ilgili ne dersiniz? 

Sıradanlığın anlamı çocuk ya da yetişkin 
edebiyatında farklı değil bence. İçinde büyük 
olaylar ya da çok değişik insanlar olmayan 
hikâye ve romanlar, saklı derinlikleri i le ço-
cuk okurları da etkileyebilir. Bu konuda onla-
rın kavrayışına güveniyorum. 

Çocukluk anılarınız-
dan beslenerek ka-
leme aldığınız yeni 
kitabınız Uzayda Bir 
Mahalle’den bahse-
delim biraz da. Dalga 
teorisi, kuantum fizi-
ği, cüce yıldızlar, kara 
delikler gibi bilimin 
sırlarla dolu sokakla-
rında bir gezinti nite-
liği taşıyan bu kitap 
nasıl doğdu?  

Kitapta bahsettiğim teoriler, etkileri bakımından 
fiziğin ötesine geçiyor. Zamanın göreliliği, kuan-
tum belirsizliği gibi alışılmış kabulleri sarsan 
bilimsel teorilerin kavranabilmesi, onlarla erken 
tanışmayı gerektiriyor. Peki onların ağır bilimsel 
yükünü çocuk beyni nasıl kaldıracak? Bilgi, duy-
guları uyandırırsa insan zihnine kolayca giriyor 
ve özümseniyor. Edebiyatın önemli becerilerin-
den biri okurun duygularını hareketlendirmek. 
Kitap, duyguları hareketlendirerek karmaşık ko-
nuları gençlere anlatma isteğimden doğdu.

Romain Gary, Şafakta Verilmiş Sözüm Vardı adlı 
kitabında “İnsanın çocukluğunu büyüdüğünde 
bile içinde taşıması tuhaf,” der. Bu kitabı yazma-
ya koyulduğunuzda içinizdeki çocukla nasıl bir 
irtibatınız oldu, çocukluğunuzdan neler sızdı 
hikâyeye? 

Edebi eserlerde okura bir duygu vermek isteriz. 
Yazar kendindeki duyguları okuruna geçirebilir. 
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Ve duygularımızın kaynağı hemen her zaman ço-
cukluğumuzdadır. Psikanaliz sizi elinizden tutup 
çekerek çocukluğunuza götürür; yazı sürecinde 
bu kendiliğinden olur. Yazan herkesin çocukluğu 
ile irtibatı güçlüdür. Benim için de geçerli aynısı. 
Hikâyeye çocukluğumun duyguları sızdı, diyebi-
lirim. 

Mizah da çocuk edebiyatının önemli unsurların-
dan biri. Çocuğu edebiyata ve edebiyat aracılığıy-
la da bilime yaklaştıran bir unsur aslında. Çocuk 
edebiyatı ve bilim, ayrıca bu ikiliyi şenlendiren 
mizah üzerine konuşabilir miyiz?  

Eğlenceli olmasa bilim insanları hayatlarının 
sonuna kadar, emekli olmaksızın bilim yapmayı 
sürdürmezlerdi. Mizahın da eğlenceli olduğuna 
kuşku yok. Çocukların gülüp eğlenmeyi sevdikle-
rini de biliyoruz. Dolayısıyla bilim, mizah ve ço-

cuk birbirlerine çok yakışıyorlar. Ben de bu yüz-
den onları buluşturmaktan keyif alıyorum.

Çocuk edebiyatının “yaşsız” oluşunu da göz önü-
ne alarak çocuklar için yazmanın, yetişkinler 
için yazmaktan ayrıştığı noktalarla ilgili neler 
söylersiniz? 

Çocuklara yazmak kanatsız uçmak gibi… Kolları-
nızı açıp okuru da yanınıza alarak gökyüzünde 
süzülebilirsiniz. Yetişkinlerle birlikte uçmak için 
bir alete ya da araca ihtiyacınız var. Çünkü onla-
rın hayal gücü çocuklarınki kadar gelişkin değil. 

Çocuklar için yazarken size doğru yolu gösteren 
en önemli kaynağınız nedir ve yazı tasarıları 
nasıl gelir zihninize? Aniden parlak bir fikir, bir 
tasarı mı gelir, yoksa derme çatma bazı düşünce-
ler, görüntüler, sesler mi üşüşür zihninize? 

En önemli referansım çocuk okurların, olmuş 
ya da olmamış demeleri. Yazıyla ilgili fikirler 
çoğunlukla masada oturup çabalarken doğar ve 
genellikle yazdıklarımın ilk hâli kötüdür. Onları 
tekrar tekrar yazarak düzeltir, fazlalıklarından 
arındırır ve insan içine çıkabilir hâle getiririm. 

Nasıl bir düzene ihtiyaç duyuyorsunuz yazarken, 
size ne iyi geliyor: Sakin ve düzenli bir oda mı, 
karmakarışık bir masa mı, fonda bir müzik mi? 
Çalışma masanızı resmeder misiniz? 

Bir otobüs ya da uçak yolculuğunda, her koşulda 
yazabilirim. Ama çalışma odamda, ki odam ço-
ğunlukla düzenli olur, sözsüz bir müzik eşliğinde 
yazmayı tercih ederim. Masamda, o dönem oku-
duğum kitaplar ve çözmeye çalıştığım matematik 
sorusuna ilişkin karalamalar da olur. 

Yeni planlar, projeler, kitaplar var mı? 

Bu aralar mühendisliği biraz artırdığım için pro-
jelerim birikti. Çoktandır üzerlerinde çalıştığım 
bir çocuk ve bir yetişkin roman dosyasını yavaş 
yavaş yazmayı sürdürüyorum. 
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1986 yılında Çernobil Faciası gerçekleştiğinde 
ben henüz doğmamıştım bile. Facianın hâlâ 
ödenen bedellerini ne zamandan beri bildiğim 
konusunda da bir fikrim yok. Dönemin Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Cahit Aral’ın, facia sonrası çıkıp 
çay içmesi ise anlatılanlardan, okunanlardan 
aklımda kalan. Birkaç yıl önce yayınlanan “Çerno-
bil” dizisini seyretmeye bile tahammül edemedim. 
26 Nisan 1986 yılından geriye ne kaldığı ortada. 
Deniz Mert İçöz’ün yazıp Döndü İçöz’ün resim-
lediği, Nesin Yayınları tarafından yayımlanan 
Çernobil’in Son Çocukları, tarihi bir felaketi ve bu 
felakete neden olan nükleer santralin ne olduğunu 
aktarıyor çocuklara. Yetişkinlere ise unutmaya 
mütemayil oldukları bir felaket deneyimini hatır-
latıyor.
Çernobil Faciası’nın gerçekleştiği Pripyat kentin-

de, santral 
çalışanlarının 
ve ailelerinin 
yaşaması için 
kurulan bir 
yerleşkede, 
sokakta oyna-
yan çocuklar 
ve onların 1 
Mayıs’ta açıla-

cak yeni lunaparkın hayalini kurmalarıyla başlıyor 
kitap. Sonra sıra gece yarısına, uyanamadıkları 
sabaha ve orada öylece kalakalan lunaparka geliyor. 
Kitabın sonunda Çernobil Faciası’nın ne olduğuna 
ve nükleer santrale dair bilgilendirici bir yazı da 
var. Geri kalanını anlatmak dili döndüğünce, gücü 
yettiğince ebeveynlere kalıyor. 
Kitabın detaylı çizimleri gerçekten çok etkileyici. 
Küçük maketler hazırlanmış ve onların fotoğraf-
larıyla kitabın resimli kısmı oluşmuş. Renkler ve 
grafik açısından da oldukça başarılı. İnsan ister 
istemez böylesi bir görsellik keşke hayatı ve neşeyi 
aktarsaydı diyor. Elden ne gelir?
Bu yıl Çernobil Faciası’nın 35’inci yılı. Çernobil’in 
Son Çocukları, Çernobil temalı ilk çocuk kitabı olma 
özelliğini de taşıyor. Gelirinin bir kısmı yazarı tara-
fından Nesin Vakfı’na bağışlanan kitap, slogan hâli-
ne getirdiğimiz “unutmayacağız”ları, hem bize hem 
gelecek nesle bir müşterek mesele olarak bırakıyor. 
Yetişkinleri bu kadar etkileyen bir olayı ele alan sar-
sıcı bir kitabı çocuklarımıza neden okuyalım ya da 
okutalım diyebilirsiniz elbette. Türkiye’de hâlâ inşa-
atı devam eden bir nükleer santral varken, dünyanın 
bir yerlerinde hâlâ nükleer enerjiden vazgeçilmemiş-
ken, çocuklara hâlâ başka bir dünya verememişken 
neden okumasınlar, neden okumayalım? Kim bilir 
bizim değiştiremediklerimize çare, belki onların 
akıllarına bu yaşlarda atılan tohumlardadır. 

Çizimlerin ifade gücü  

Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Grafik tasarım 

Baskı kalitesi

Kitabın detaylı çizimleri gerçekten çok etkileyici. Kitabın detaylı çizimleri gerçekten çok etkileyici. 
İnsan ister istemez böylesi bir görsellik keşke İnsan ister istemez böylesi bir görsellik keşke 
hayatı ve neşeyi aktarsaydı diyor. Elden ne gelir?hayatı ve neşeyi aktarsaydı diyor. Elden ne gelir? Yazan: Adalet Çavdar

Çernobil’in Son Çocukları 
Deniz Mert İçöz  
Resimleyen: Döndü İçöz 
Yayıma Hazırlayan: Senta Urgan
Nesin Yayınları, 40 sayfa 

Çernobil temalı 
ilk çocuk kitabı
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                   Yaşasın!
    Mıymıy Teyze
     geri döndü...

Böcekler, kediler, çiçekler, 
gürültücü komşular... 
Bir de sürekli yakınan  
Mıymıy Teyze...

Mıymıy Teyze, hayata hangi 
gözlerle baktığımızı hatırlatıp, 
mutluluğun ve güzelliklerin 
ipuçlarını vermek için bekliyor.
Kapıyı çalmaya hazır mısınız?

Aytül Akal
Zeynep Özatalay

www.ucanbalik.com.tr
 ucanbalikyayinlari

Ingaaaa Ingaaaaa!
“Amanın... Ağlıyor yine!”

Mıymıy Teyze ne yapacağını şaşırmış 
durumda. Yardıma ihtiyacı var!
Onunla birlikte bebek bakmaya  

hazır mısınız?

Aytül Akal
Zeynep Özatalay www.ucanbalik.com.tr

Çatttt kırıldı, 
patttt çatladı…

Musluk bozuldu, elektrikler kesildi,  
fareler halay çekti…

Mıymıy Teyze’ye yardım etmeye  
hazır mısınız?

Aytül Akal
Zeynep Özatalay ucanbalikyayinlari

Aytül Akal
Zeynep Özatalay

Ingaaa da ıngaaa, güm güm de 
güm güm, çıt çıt da çıt çıt...
Mıy mıy da mıy mıy...

Mıymıy Teyze, hayata hangi  
gözlerle baktığımızı hatırlatıp, 
çocuk olmayı ve eğlenceyi 
keşfetmek için sizi bekliyor.

Zili çalmaya hazır mısınız?

www.ucanbalik.com.tr

 ucanbalikyayinlari www.ucanbalik.com.tr

Tabak tabak yemekler, tatlılar…
Dolap dolusu elbiseler, kutu kutu ayakkabılar…

Mıymıy Teyze sürekli alışveriş yapıyor; 
aldıklarıyla ne yapacağını bilemiyor!

Ama bu defa çok parlak bir fikri var!

Onunla karşılaşmaya  
hazır mısınız?

Aytül Akal
Zeynep Özatalay

YENİ

Aytül Akal ve
Zeynep Özatalay’ın

çizgi filmleri aratmayan
“Mıymıy Teyze’’ serisi, 

sokaklardaki cümbüşe 
renk katacak bir 

serüvenle
karşınızda.  



Ne zaman ev taşımak zorunda kalsam, bizim bah-
çedeki Kocabaş’ı küçültmek istiyorum. Neredeyse 
elli kilo olan heybetli koca kızımızı ve hatta çetenin 
diğer üyelerini de şöyle cebime koyup çıkıp gitsem, 
ne güzel olur diye düşünmüyor değilim. Kocabaş’ı 
cebimden çıkarıp çalışma masama bırakmışım, ma-
samda bir biblo köpek sürüsü geziniyor. Tahayyül 
etmesi bile güzel. Ama ne mümkün!

Buz gibi bir havada sağa sola rastgele uçuşan kar 
tanelerine bana mısın demeden çıkıp gelen kargo 
görevlisi arkadaş, bahçe kapısında elime Sabine 
Ludwig’in kaleme aldığı İmdat, Öğretmenim Hava-
landı’yı tutuşturup gidiyor. Kitabın arka kapağında 
yazanlardan öğrendiğime göre çok sevilen başka 
bir romanın, İmdat, Öğretmenim Küçüldü’nün en az 
onun kadar eğlenceli devam macerasıymış. Biraz 
keyfim kaçıyor, çünkü ilkini okumadığım devam 
romanlarını okumayı sevmiyorum. Nedense bana 
uzun bir filmi ortasından, şampiyonluk maçını ikin-
ci yarısından itibaren izlemek gibi tuhaf geliyor. Ka-
der, kısmet, deyip şikâyet etmeden kitabı okumaya 
başlıyorum. Tahmin ettiğim gibi kitabın ilk bölümü, 
ilk romana göndermelerle, orada olan biteni anlat-
mayan ama hatırlatan imalarla dolu. Olsun, okuma-
ya devam. Nasılsa ben sayfalar arasında ilerledikçe 
olaylar da daha berrak hâle gelecek.

Yazan: Gökhan Yavuz DemirFelix’in küçük bir 
sorunu olabilirÇO

CU
K 

KIT
AP

LIG
I

İmdat, Öğretmenim Havalandı 
Sabine Ludwig 
Türkçeleştiren: Ayça Sabuncuoğlu 
Editör: Bahar Siber 
İletişim Yayınları, 239 sayfa

Romandaki yan karakterler o kadar incelikle işlenmişler ki insan ev sahibi Hühnerkopf, 
okul müdürü Klingbeil ve hademe Michalski’yi görünce, belki de bütün ev sahipleri, 
okul müdürleri ve hademeler dünyanından her yerinde birbirine benziyordur diye 
düşünmeden edemiyor.
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Her şey 7 Mayıs Çarşamba akşamı şiddetli bir 
fırtınayla başlıyor. Kaiser Wilhelm Lisesi’nin bah-
çesinde yüzyıl evvel İmparator Wilhelm’in kendi 
elleriyle diktiği ünlü meşeye yıldırım düşüyor. Son-
rasını günbegün kahramanımız Felix Worndran’ın 
defterlerindeki notlarından izliyoruz. Felix’in okula 
yeni geldiği zamanları da kapsayan bu notların baş-
langıcı 6 Kasım tarihli ve muhtemelen ilk romanın 
konusunu teşkil ediyor. Fakat bu ikinci romanın ka-
panışındaki 16 Haziran Pazartesi tarihli not hariç, 
bütün olup bitenler 7 Mayıs Çarşamba ile 26 Mayıs 
Pazartesi tarihleri arasında cereyan ediyor. Alman-
ca öğretmeni Bayan Wahlbusch’a göre hep canlı 
bir hayal gücü olan Felix, bize her şeyi olduğu gibi 
anlattığına inanmamızı söylüyor, çünkü ona göre 
son haftalarda okulunda olup bitenleri uydurmaya 
kendisinin hayal gücü bile yetmeyecektir.

Önce içerisinde öğretmenlerle ilgili Latince haka-
retler bulunan duvar yazıları boy gösterir. Sonra 
matematik dersinin sınav kâğıtları kaybolur. Ardın-
dan ise matematik öğretmeni Bayan Schmitt-Gös-
senwein yıldırımın yaktığı ihtiyar meşe ağacının 
çukuruna düşüp beyin sarsıntısı geçirir. Bu arada 
biyoloji öğretmeni Bay Günther’in yerine iki hafta 
derslere girecek çift doktoralı ve sürekli Faust ’tan 
alıntılar yapan Doktor Doktor Witzel, deli midir 
yoksa sadece kendi hâlinde eksantrik biri midir, 
bütün sınıf bunu merak eder. 

Olanlar sadece bundan ibaret değildir. Yaşanan 
her sıkıntıda olağan şüpheli hep Felix çıkar. Herkes 
Felix’ten şüphelenirken, Felix’in yaşadığı talihsiz-
likler de artar. Evvelâ Mario’nun ağzına meyan şe-
kerini tıkmakla, sonra sırayla Ella’nın saçlarını ya-
pıştırmak ve onun doğum günü partisini -bilhassa 
pastasını- mahvetmekle itham edilir. Bütün sınıf bu 
edepsizlikleri Felix’in yaptığından emindir. Felix, 
ben yapmadım, dedikçe daha çok göze batar. Tek 
konuşabildiği dostu Ella’dır ama bütün bu aksilikler 
de ona tesadüf etmiştir.

Felix’in hayatını giderek daha da zorlaştıran ise 
evdeki bütün düzeninin alt üst olmasıdır. Annesi ile 
babası birkaç sene evvel boşandığı için annesiyle 
yaşayan Felix, iki haftalığına annesinin Londra’ya 
gitmesi nedeniyle babasının evinde yaşamak zorun-

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği 

dadır. Oysa Felix’in hayalgücü ne kadar güçlüyse, 
hafızası da bir o kadar zayıftır. Sürekli bir şeyleri 
–bazen faresi Schmitti’yi beslemeyi, bazen matema-
tik kitabını veya Almanca defterini, bazense aylık 
metro kartını–  unuttuğu için kahramanımız an-
nesinin evi, babasının evi ve okul arasında telaşla 
koşturup durur.

Felix nihayet bütün bu olup bitenleri açıklayacak 
bir teori geliştirir ama kendi teorisine kendisi bile 
inanmakta güçlük çeker. Buna göre her şey, yüz 
sene önce Willi’de öğretmenlik yapmış ve lanetlen-
miş Hulda Stechbarth’ın başının altından çıkmak-
tadır. Maalesef en yakın dostu Ella, Felix’i dinlemez. 
Felix’e sadece Doktor Doktor Witzel inanır. Ama 
onun da gerçek maksadı yardım etmekten çok daha 
başka bir şey olabilir mi?

İşte bütün bu hikâyeyi, nereye varacağını merak 
ederek bir solukta okuyorsunuz. Küçük görünen 
veya küçümsenen sorunların, çoğu kez nasıl görün-
düğünden daha büyük sorunlara dönüşebileceğini 
anlıyorsunuz.

Romandaki yan karakterler de Ludwig tarafından 
o kadar incelikle işlenmişler ki insan ev sahibi 
Hühnerkopf, okul müdürü Klingbeil ve hademe 
Michalski’yi görünce, belki de bütün ev sahipleri, 
okul müdürleri ve hademeler dünyanından her 
yerinde birbirine benziyordur diye düşünmeden 
edemiyor.

Romanın ortalarından sonra ilk macerayı okuma-
mış olmanın handikabı kendiliğinden ortadan kal-
kıyor. Ama yine de siz, siz olun; beni dinleyip önce 
İmdat, Öğretmenim Küçüldü’yü, ardından İmdat, 
Öğretmenim Havalandı’yı okuyun. Willi’de olup bi-
tenleri kendinizden geçerek okuyacak ve muhteme-
len benim gibi Felix’in başına yeni bir şey gelse de 
serinin üçüncü İmdat ’ı çıksa diye dua edeceksiniz.

Köpekleri küçültmeyi geçtim, daha büyümeseler 
ona şükredeceğim. Zeynep yine boya gidiyor da...
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Bozulan Fenerin Biraz Hüzünlü 
Hikâyesi ya da Aşk Tutması    
Olcay Mağden Ünal 
Resimleyen: Ceylan Aran 
Editör: Burcu Arman     
Çınar Yayınları, 40 sayfa

Kırmızı dudaklı yarasa balığının rujunu nerede bulabiliriz?

Olcay Mağden Ünal’ın yazdığı Ceylan Aran’ın 
resimlediği ve Çınar Yayınları tarafından yayım-
lanan Bozulan Fenerin Biraz Hüzünlü Hikâyesi 
ya da Aşk Tutması, uzun isminin hakkını veren, 
oyun arkadaşlarına selam gönderirken çocuklu-
ğun hem ciddiyetini hem samimiyetini aynı dilde 
buluşturan, kahverengi gözlerle dolu bir kitap. 
Dünya üzerinde kaç milyar kişide olduğu önemli 
değil bu kahverengi gözlerin. Hikâyedeki “da-
yım” için bir çift kahverengi göz var sadece, o da 
Amerika’daki Anna’da!

Küçükken bir dayım olmasını çok isterdim. Ev-
deki kadın nüfusunun fazlalığını dengeleyecek 
ve “Dur, yapma” demeden benimle sınırsız oyna-

yacak bir oyun 
arkadaşı, sanki 
sadece bir dayı 
kimliği ile gire-
bilirdi hayatıma. 
Dayılarımın 
daha bebekken 
öldüğünü duy-
duğumda da 
çok üzülmüş, 
bu sefer “Küçük 
bir erkek kardeş 
istiyorum ben!” 
diye annemi 
darlamaya baş-
lamıştım. Ablam 

Haydi Kaptan, 
vakit tamam!

Yazan: Esra Kara

çoktan odasına kapanmalara başlamış, bangır 
bangır dinlediği müziklerle ve arada bir gösterdiği 
edalı yüzüyle dünyamızdan kopmuştu. Çözümü, 
dedemle asma yapraklarının, çiçeklerin, tavukların, 
civcivlerin arasında top peşinde koşturmakta bul-
muştum. 

Tam da bu yüzden, hikâyede hiç gitmediği yerleri, 
denizleri, azılı dalgaları, yıldızsız geceleri ve kimse-
nin adını bile duymadığı tuhaf hayvanları anlatan 
dayının -dayımın-, kıvırcık yeğenine verdiği fenerin 
neden bozulduğunu çok merak ettim. Hem, yıllar 
sonra bir dayı bulmuşken bırakmak olmazdı. Aklı-
ma takıldı bu arada, sevgili dayı, bu yıldızsız gece-
lerde azılı dalgaların arasında, sen feneri nereden 
buldun acaba?

Ben: Sahi, bu feneri nereden buldun dayı? 
Dayı : Bir kangurunun kesesinde! 
Ben: Sana inanmıyorum. 
Dayı: Ben de senin benim yeğenim olduğuna inan-
mıyorum ama konumuz bu değil. 
Ben: Konumuz ne peki? İyice merak ettim. 
Dayı: Fırtına yükselmeden atla gemiye hep beraber 
gidelim koca dişli deniz kalamarına. Oradan geçe-
lim kırmızı dudaklı yarasa balığının yanına! 
Ben: Lafı dolandırma, “yeni başlayanlar için dayılık 
el kitabı”nda yazanları hatırlatırım sana.  
Ne olursa olsun anlat gerçeği yeğenine, 
Yoksa inanmaz sana bir dahaki sefere!

Dayım -benim dayım olmaması artık hiç önemli 
değil- söylediklerimden pek etkilenmişe benzi-
yordu. Yeğenine söyleyecekleri için biraz cesa-
rete ihtiyacı vardı, bunu görebiliyordum. Kaptan 
şapkasını koydu önüne ve daldı uzaklara bir süre. 
Karşısında parmağını kıvırcık saçlarına dolamış, 
hazine sandıklarını ve çil çil altınları, daha çok da 
oynayacakları yeni oyunları düşünen sevimli bir 
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çocuk varken bunu yapmak kolay değildi, anlayabi-
liyordum. Gerçek bir dayım yoktu belki ama uzun 
yıllar denizcilik sektöründe çalıştığım için pek 
çok kaptan arkadaşım oldu. Baba kaptanların işi 
zordu fakat hiçbiri anne kaptanlar kadar gözü yaşlı 
değildi. Teyze ve hala kaptanlar yanlarında bolca 
fotoğraf albümü taşıyordu. Amca ve dayı kaptanlar 
gittikleri yerlerden yeğenleri için mutlaka değişik 
oyun(cak)lar getiriyordu. Dede kaptanlar çok tonton 
olurdu ama konumuz bu değil elbette! Ben de birkaç 
kez uzak sefere niyetlenmiş ancak deniz tutmasına 

yakalanmış, yarı yoldan geri dön-
müştüm. Tamam itiraf ediyorum, 
yaşadığım şey deniz tutması değil 
aşk tutmasıydı. İkisi birbirine öyle 
çok benziyordu ki, midem de bu 
duruma şaşırmıştı.

Midem: Karar ver, kelebekler mi uçuyor yoksa acil 
iniş yapacak bir yer mi bulayım? 
Ben: Sanırım ikisi de!   
Dayı: İşte şimdi yandık desene. Bendeki sadece aşk 
tutması çünkü! 
Ben ve Kıvırcık Yeğen (Aynı anda): Neeeeee!

Bu arada hikâyenin küçük kahramanının sabrı taş-
mış olacak ki, sesleniyor bana:

Kıvırcık Yeğen: O senin dayın değil bir kere! 
Ben: Olsa fena olmazdı. Top oynardık. 
Kıvırcık Yeğen: İstersen beraber oynarız, geç karşı-
ma annemler eve gelmeden. Şut atalım her yere bir 
şeyler kırılacak mı diye düşünmeden. 
Ben: Harika olur ama ya kırılırsa annenin sevdiği 
saat? 
Kıvırcık Yeğen: Ona daha vakit var, merak etme 
sen.

Yıllar sonra, tam kendime oyun arkadaşı bir dayı 
buldum derken, onu bir çift kahverengi göze kaptır-
dım kaptırmasına da aklım kırmızı dudaklı yarasa 
balığında kaldı. Kullandığı özel ruj, sadece Gala-
pagos Adaları’nda satılıyorsa, bunu hemen iletme-
liyim diğer kaptan arkadaşlarıma. Bozulan fenerin 
biraz hüzünlü hikâyesinden çıktım nasılsa…

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü  

Grafik tasarım  
Baskı kalitesi 

Uçan Fil’in dünyaca ünlü
White Ravens kataloğuna 
giren çevre dostu kitabı

Geri Dönüşüm Ülkesi
minik okurlarını masalsı bir 

dünyaya davet ediyor.
Fakat bildiğiniz tüm masalları 

unutun. Bu masalda sıvı 
yağ Aykız çevre kirliliğiyle 

mücadele ediyor.
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Bir yasla baş etmek, kaybın büyük acısını yaşamak 
ve gerçeği kabullenerek hayata devam etmek her-
kes için zor bir yolculuktur. Bir de henüz çocuksanız 
ve kaybettikleriniz anne babanızsa hayata devam 
edebilmek için elinizden gelen tek şey gerçeği yok 
saymak olabilir. Düşünme(me) Oyunu, görmezden 
gelinerek aşılmaya çalışılan yas sürecinin, bir öykü 
karakteriyle yavaş yavaş çözülmesini anlatıyor. 

Fabula, 12 yaşında, huysuz, arkadaş sevmeyen, ders-
lerle ilgilenmek yerine bahçe işleriyle, tamiratlarla 
ilgilenmeyi seven bir kız çocuğu. Her zaman siyah 
tişört ve siyah tayttan oluşan kıyafetiyle kaykayına 
atlayıp yalnız bir kovboy gibi yaşamayı seviyor. 
Yemekle de arası hiç yok, onun için pasta yemek 
ölümle eş. Hoşlandığı şeyler odasında yalnız olmak, 
kitap okumak, etraftan topladığı bir ton döküntüyü 
tamir edip çalışır hâle getirmek ve çiçekleri sula-
mak. Yani Fabula’yı doğayı, okumayı ve geri dönü-
şümü seven pırıl pırıl bir kız çocuğu olarak tanımla-
mamız mümkünken, birlikte yaşadığı büyükannesi 
ve öğretmeni başta olmak üzere yetişkinlere say-
gısız tavrı, yaşıtlarına olan sevgisizliğiyle evlerden 
ırak bir yabani dememiz daha uygun düşüyor. Tabii 
Fabula’nın yabani ve yer yer kaba davranşlarını 
anlamlandırabilmek için gerçeği öğrenmeye ihti-

Yazan: Emel AltayKurallarını yas ve kederin 
belirlediği bir oyunÇO

CU
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Düşünme(me) Oyunu 
Sevtap Ayhan 
Resimleyen: Nesibe Çelebi 
Editör: Burhan Düzçay
Tudem Yayınları, 120 sayfa

Düşünme(me) Oyunu, çocukların ölümü kabullenmeyle 
ilgili yaşadığı zorlukların, yetişkinlerden çok da farklı 
olmadığını göstermesi ve birini sevmek, bağlanmak, 
kaybetmekle ilgili sorduğu büyük sorular açısından 
değerli bir kitap.

16 | iyikitap



yacımız var. Yazar Sevtap Ayhan’ın 
ve kitabın en büyük başarısı da bura-
da gizli; Fabula’nın davranışlarının 
ardındaki gerçek bize aşama aşama 
veriliyor. 

OKUR FABULA’NIN, FABULA 
HEROS’UN PEŞİNDE

Aslında Düşünme(me) Oyunu’nda 
başkarakter Fabula’yla hızlıca kurulan 
empati, doğal olarak ona inanma, kıla-
vuz alma eğilimi yaratıyor. Buradaki 
ilginç nokta şu; okur Fabula’nın pe-
şinde onun yaşadığı, anlattığı şeyleri 
takip ederek ilerlerken o da başka bir 
kitap kahramanının peşine düşüyor. Okulun karne 
şenliklerinde insan ve parti sevmez Fabula için en 
ideal yer elbette arka bahçedir. Orada tek başına 
otururken küçük bir çocuğun ağladığını duyuyor. 
Çocuk turuncu saçları, iskambil kartlarındaki Jo-
ker’e ya da masallardaki cinlere benzeyen kıyafetiy-
le biraz tekinsiz olsa da ağlayan ve yardıma ihtiyacı 
olan bir çocuk nihayetinde. İsminin Heros olduğu-
nu öğrendiğimiz bu çocuk, annesinin büyütecini 
çalan karganın peşine düşüp kaybolmuş. İnsanlarla 
konuşmaya bile tahammülü olmayan asi Fabula’nın 
kalbi çocuğa ısınıyor ve büyüteci bulup annesine 
dönmesi için ona yardım etmek istiyor. Heros “Çok 
Çok Uzak Kasaba’”da yaşadığını, kendisinin de bir 
öykücü çırağı olduğunu anlatırken Fabula bu çocu-
ğu bir yerden tanıdığına emin, sırrı çözmeye çalı-
şıyor. Sır, elbette düşünmeme oyunuyla zihnin en 
arkalarına atılmış acı gerçek, baş edilemeyen yas. 

BİRİNİ SEVMEK, ACI ÇEKMEK Mİ DEMEK?

Kitabın birkaç yerinde Fabula’nın neden bu kadar 
öfkeli, kıyafetleri gibi karalar bağlamış, insanlar-
dan ve hayatın neşesinden elini eteğini çekmiş 
bir kız çocuğu olduğu kendi cümleleriyle açıkla-
nıyor. Bunlardan biri; “Ben sevmeyi sevmiyorum. 
Birini sevmek ona bağlanmaktır. Bağlanırsan üzü-
lürsün.” 2020 Tudem Edebiyat Ödülleri Roman 
Yarışması Birincilik Ödülü sahibi Düşünme(me) 
Oyunu, yazar Sevtap Ayhan’ın çocukların ölüm 
karşısındaki yas sürecini anlatmayı seçen cesur 
kalemi ve çizer Nesibe Çelebi’nin resimleriyle 
kayda değer bir kitap çıkmış ortaya. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi   

Redaksiyonun titizliği   

İNKÂRDAN KABULLENMEYE 
YAŞIN TÜM EVRELERİ

Düşünme(me) Oyunu, zorlu bir 
yas yolculuğunun tüm evreleri-
ni önümüze seriyor. Yas süreci 
evreleri temelde birbirini takip 
eden beş maddeyle açıklanır: 
İnkâr-Öfke-Pazarlık-Depresyon- 
Kabullenme. Fabula’yı inkâr ve 
öfke içinde görüyoruz kitabın 
başlarında. Büyükannesine onu 
sevmediğini, anne ya da ba-
basıyla yaşamak için harekete 
geçeceğini söylüyor. Aslında 

ortak kaderi paylaştığı çocukluk arkadaşı Amica’yı 
tanımazlıktan geliyor, öğretmenine karşı yalan söy-
lemekten, herkesi terslemekten çekinmiyor. İnsan-
larla sosyalleşmek yerine bahçe işleriyle uğraşmayı, 
eski eşyaları tamir edip dönüştürmeyi tercih ediyor. 
Acı gerçeği kavradığında ise yemeden içmeden 
kesilip günlerce odasına kapanıyor. Ve depresyo-
nunu da yaşadıktan sonra kabullenmenin ağır ama 
kararlı adımlarıyla hayata dönüyor. Son sahnede 
öğretmeniyle yaşadığı diyalog, Fabula’nın hayata 
devam etmeye karar verdiğinin en güçlü kanıtı. Ta-
bii büyükannesinin söylediği gibi; acı geçmeyecek, 
sadece onunla yaşamayı öğreneceksin...
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Ünlü hayvan bilimci Dr. Temple Grandin’in güçlüklerle ve 
ilhamla dolu başarı yolculuğunu anlatan Resimlerle Düşünen 
Kız - Dr. Temple Grandin’in Hikâyesi, Ginko Çocuk’tan çıktı. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda, insanların varo-
luş sorgulamalarının başarı, sosyal kabul ve yete-
nek gibi başlıklar üzerine yoğunlaştığını düşü-
nüyorum. Bu yüzden “yetersizlik” hissinin, sessiz 

ve derinden yayılan bir tür 
duygusal salgın olduğuna dair 
iddiaya bile girebilirim. Ben, 
bu salgın karşısında bağışık-
lık kazanabilmek için şöyle 
bir inanç sistemi geliştirdim: 
Herkesin beyninde -farazi 
olarak- yüz tane ampul oldu-
ğunu düşünüyorum. Herkes 
birbirinden farklı noktalarda-
ki ve farklı sayıdaki ampulleri 
yakabiliyor. Kimisi aynı anda 
beş tanesini aynı parlaklıkta 

yakabilir-
ken kimisi 
farklı za-
manlarda, 
on farklı 
noktadaki 
ampule 
enerji 
göndere-
biliyor. 
Kimileriy-
se belki 
sadece 
iki ampul 

Farkını keşfet, onu bir 
madalya gibi göğsüne tak!

Yazan: E. Nida Dinçtürk

yakabiliyor ama bunları güneş kadar parlak bir 
kuvvetle aydınlatabiliyor. Böyle düşünmek, beni, 
insanları yetenekleri kadar duygusal yapılarıyla 
da kabullenme ve farklılıkların doğallığını anlama 
konusunda gerçekten çok rahatlatıyor. Ayrıca bu 
sayede, kimi zaman bana da uğrayan “yetersizlik 
duygusu” ataklarını sakince atlatabiliyorum. 

Peki, hiç kimse bana fikrimi sormadığı hâlde ben 
bunca lafı niye anlattım? Çünkü bugün bu sayfada 
buluşmamızı, Dr. Temple Grandin’e borçluyuz ve 
onun vesilesiyle “farklı” olmaktan, “farklı” düşün-
mekten, “farklı” olanla barışabilmekten bahsedece-
ğiz. 

Julia Finley Mosca’nın kaleme aldığı, Resimlerle 
Düşünen Kız - Dr. Temple Grandin’in Hikâyesi 
kitabı, otizmli hayvan bilimci Temple Grandin’in 
ilham dolu yaşam hikâyesini bir çırpıda anlatıyor. 
Grandin’in hikâyesi, otizmin kendisine getirdiği 
“farklı” tanımını nasıl hayatının başarısına 
çevirebildiğini, hatta nasıl göğsünde bir madalya 
gibi taşıdığını görmek açısından son derece 
kıymetli. Mosca’nın anlatısı da bu “farklılık”ı 
anlayabilmek ve barışabilmek için olabildiğince 
erken bir karşılaşma fırsatı yaratıyor. Zaten kitap, 
Mosca’nın “Kendini yalnız hissetmiş tüm çocuklar 
için” notuyla başlıyor. Temple Grandin’in “resimlerle 
düşünerek” döşediği başarı yolu, uzaktan bakınca 
neredeyse aşamaları giderek zorlaşan ama sonu 
mutlu bir bilgisayar oyunu gibi görünüyor.

Kitap, Grandin’in eğitim hayatı sonrasında hayvan-
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cılık dünya-
sında bir bilim 
kadını olarak 
var olabilme 
çabasına ve ko-
nuşma güçlüğü 
çeken biriyken 
nasıl başarılı 
bir konuşmacı-
ya dönüştüğü-
ne dair birçok 

önemli detaya değinse de hitap ettiği yaş kitlesi 
gereği, hikâyeyi oldukça kompakt biçimde aktarı-
yor. İtiraf etmek gerekiyor ki bu hâl, yetişkin okurlar 
için anlatının tadını damakta bırakıyor. Julia Finley 
Mosca’nın gönlü de buna razı olmamış olacak ki, 
kitabın sonunda yetişkin okurlara yönelik daha ge-
niş bir özet sunuyor. Ayrıca Grandin’in hikâyesini 
daha derinlemesine öğrenmek isteyenler için onun 
konuşmalarına ait uzantıları ve hikâyesini anlatan 
filmin detaylarını da paylaşıyor. Böylece kitabın 
yaş aralığını genişleterek ona zamansız bir kaynak 
kimliği kazandırıyor.

Bu anlatı, Daniel Rieley’ın çizimleriyle destekleni-
yor. Yazar Julia Finley Mosca, anlatımında şiirsel 
ve harmonik bir dil benimserken Rieley, iri hatlı 
grafiklerle Grandin’in hayatının önemli kırılımları-
nı tarif ediyor. Resimlerle Düşünen Kız - Dr. Temple 
Grandin’in Hikâyesi kitabı Türkiye’deki okurlarla 
Ginko Çocuk sayesinde buluşurken, kitabın Türkçe 
çevirisi Ferhat Sarı imzası taşıyor. Kitabın Türkçe-
deki ilk baskısında birkaç tashih göze batıyor ancak 
bu hataların ilerleyen baskılarda düzeltileceğinden 
eminim.

Resimlerle Düşünen Kız - Dr. Temple Grandin’in 
Hikâyesi, aslında Julia Finley Mosca’nın 4 kitaplık 
Amazing Scientists - Harika Bilim İnsanları seri-
sinin ilk eseri. Aynı zamanda, serinin Türkçeye 
kazandırılan ilk kitabı. Mosca, serinin tamamın-
da tıpkı Grandin gibi muhteşem başarılara imza 
atmış bilim kadınlarının hikâyelerine odaklanıyor. 
Serinin diğer eserlerinin de kısa sürede Türkçeye 
kazandırılması ümidiyle…

Çizimlerin ifade gücü 
Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Grafik tasarım 
Redaksiyonun titizliği 

Tavşan ve arkadaşları ormanda 

çıkmışlar yola. Birdenbire bir soru 

gelmiş akıllarına! Uzayda yoksa 

Dünya’dan güzel gezegen, 

Dünya’mızın farkı nedir 

diğerlerinden? 

Çok geçmeden bulmuşlar aradıkları 

cevabı. Suymuş Dünya’nın en büyük 

farkı. Tanışmışlar meraklı su 

damlasıyla, öğrenmişler suyun tüm 

hallerini fazlasıyla.

İnatçı keçi, kırmızı yeleli aslan, sivri 

dilli yılan ve oyuncu tavşan, bu 

maceralarında hem Dünya için suyun 

önemini keşfediyor hem de meraklı 

su damlasıyla birlikte eğlenceli bir 

maceraya atılıyorlar.

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.

• Kolay okunan, gözü   

 yormayan büyük yazılar

• Dil öğretimini destekleyen  

 özgün anlatım

• Öykülere eşlik eden çok

 sayıda resim

• Duygu ve düşünce evrenini  

 besleyen temalar

• Kavramsal gelişime yönelik  

 dil kullanımı

• Görsel yorum becerisini  

 geliştiren resim dili

• Okuma becerisini pekiştiren  

 öyküler

• Zengin kelime dağarcığı

• Diğer öğrenme alanlarını

 destekleme

Sınıf
2.

Okuyan Fil

Resimleyen: Kıymet Ergöçen

Dünya'da 
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Çocukken bir şeyleri merak ederken biyoloji, fizik, kimya ya da mühendislik diye ayrım 
yapmıyorsunuz. Bilmek, sırrına erişmek istediğiniz olaylar, fenomenler var sadece.

Bir gün gelir, çocukken kurduğunuz bazı gizli 
hayallerin evrensel olduğunu, dünyanın her 
yerinde çocukların benzer hayaller kurduğunu 
anlarsınız. En azından bana öyle oldu. Zoran 
Drvenkar’ın Türkçeye henüz çevrilmemiş 
bir çocuk romanında, küçük kahramanların 
yetişkinlere göre oyun icabı, kendilerine göre 
ise gizli görev gereği Dünya’nın merkezine 
yolculuk ettiklerini okuduğumda, şu işe bak 
dedim şaşkınlıkla. Dünya’nın merkezine bir 
yol açmak, katman katman toprağın altına 
inip yer altını keşfetmek sadece bana, benim 
küçüklüğüme ait bir fantezi değilmiş meğer. 
Şimdi de elimde yeni bir kanıt tutuyorum: 
Domingo Yayınlarından geçtiğimiz günlerde 
çıkmış Yer Altı Su Altı kitabı.

Dünya’nın merkezine 
yolculuk Yazan: Suzan Geridönmez

Daha elinize aldığınız anda kocaman boyutu ve 
ağırlığı ile insanı etkileyen bir eser bu. Ama onu 
tek sözcükle tanımlayacak olsaydım, göz doldurucu 
derdim. Çevirdiğiniz tarafa göre zemini mavi ya da 
kızıl kahve olan ikili kapağını süsleyen çizimlerden 
başlayarak hem de.

Kapaktan, bu çarpıcı çizimlerin kimin elinden çıkma 
olduğunu da öğreniyorsunuz. Birlikte çocuklar için 
birbirinden başarılı popüler bilim kitapları yaratan 
Polonyalı çizer çift Aleksandra Mizielinska ve Daniel 
Mizielinski’yi Türkiyeli okur yine Domingo Yayınla-
rından çıkmış Atlas kitabından tanıyor. Varşova’da 
yaşayan ikili, grafik ve web dizayn, kitap tasarımı ve 
tipografi çalışmalarını yürüttükleri Hippopotam adlı 
stüdyolarını henüz üniversite eğitimleri sırasında 
kurmuş. 

Kitap tasarımı alanındaki ustalıkları Yer Altı Su Altı 
kitabına da damgasını vurmuş. Okuru adım adım, 
daha doğrusu katman katman yer altı ya da su altına 
götüren yolculukta her şey sihirli bir denge içinde: 
Oyunbazlık, detaya düşkünlük, bilimsel bilgi ve şa-
şırtma efekti yaratan uçuk-kaçık ilginç veriler. 

Okuru bir görselden diğerine taşıyan, seke seke bil-
giler arasında dolaşmaya davet eden oklar, kutucuk-
lar ve balonlar okumaya bir yandan eğlenceli oyun 
havası verirken diğer yandan belli bir sistematiği 
takip ediyor. Böylece okur kısa sürede kitabın man-
tığını çözüyor ve bilgiye nereden nasıl ulaşacağını 
kavrıyor.  

Bilgi demişken, başlı başına eğlenceli olan “İçindeki-
ler Sayfası” nasıl bir kapsam ile karşı karşıya olduğu-
muzu açık ediyor. “Yer Altı”ndan sadece birkaç baş-
lık sayalım: Mağaralar, Tektonik levhalar, İrili ufaklı 
börtü böcek, Yer altı şebeke hizmetleri, Derinlerdeki 
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Yer Altı Su Altı
Aleksandra Mizielinska - Daniel Mizielinski
Türkçeleştirenler: Emre Ülgen Dal - Seda Kostik  
Danışmanlar: Almila Çiftçi, Emrah Çoraman, 
Gönenç Göçmengil, Mutlu Kart Gül, Volkan Yalazay
Domingo Yayınları, 112 sayfa
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katmanlar. “Su Altı”na gelince, başlıklar arasından 
ilk gözümüze çarpanları hemen sayayım: İlk deni-
zaltılar, Mercan resifleri, Su altı bacaları, Petrol ve 
gaz platformları.

Çocukken bir şeyleri merak ederken biyoloji, fizik, 
kimya ya da mühendislik diye ayrım yapmıyor-
sunuz. Bilmek, sırrına erişmek istediğiniz olaylar, 
fenomenler var daha ziyade o yaş grubunun dünya-
sında. 

İşte o olaylar, fenomenlerin birçoğu ve fazlası bu 
kitapta var. Su ve elektrik şebekelerini deli gibi me-
rak ettiğim, nasıl çalıştıklarını kafamda çözmeye 
çalıştığım yaşları geçtim çoktan ama şehirlerde 
yer altında bulunan boru ve kabloların döşeneceği 
derinliğin hangi olgular tarafından belirlendiğini 
öğrenmek için yaşım hiç de geçmiş değil. Her say-
fada onlarca balonda yer alan bilgilerin tümü kısa 
ve öz tutulmuş ama toplamı doyurucu ve açıklayıcı. 
Gerek yer altında gerek su altında yaşayan canlılar, 
bitkiler ve doğa olayları hakkında sayısız şey öğ-
renmekle kalmıyoruz, insanlığın buraları keşfetmek 
için giriştiği maceralar ve bilimsel sonuçları konu-
sunda da birbirinden ilginç ayrıntılarla karşılaşıyo-
ruz.

Kitabı defalarca karıştırsanız da her seferinde gö-
zünüze yeni detayların çarpması neredeyse garanti. 
Eser, okura istediği yerde uzun uzun oyalanma, bazı 
yerleri atlaya atlaya geçme olanağı tanıdığı için dar 
bir yaş grubuna hitap etmiyor. Küçük büyük birlikte 
sayfalar arasında dolaşabileceği ebatta olması onu 
tam bir aile kitabı hâline getiriyor. Hatta aile birey-
leri arasında “bana ver, ben okuyacağım” kavgaları 
çıkartma potansiyeli taşıyor.

Çizimlerin ifade gücü 
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği

Grafik tasarım  
Kâğıt ve baskı kalitesi 

Yetmiş yıllık yokluklarının ardından gri kurtlar 
Yellowstone Milli Parkı’nın ekosistemine geri 

getirildi. Ait oldukları yere dönmeleriyle birlikte,
parkın doğasında muazzam bir değişim gerçekleşti. 

Yazan: Jude Isabella
Resimleyen: Kim Smith

Çeviren: Sima Özkan



piştirilmiş gerçek yaşam deneyimlerini fark etmek 
zor olmuyor. İnsan okuduklarının ne kadarının 
kurgu ne kadarının anıların yeniden yorumlanması 
olduğunu merak etmiyor da değil. Ama sanırım, 
kurgu da olsa Deniz’in yazardan bağımsız bir kişi-
lik olduğunu kabul etmek en doğrusu.

Bunca laf edip, bu arkadaşları niye kıskandığımı 
açıklamadım daha değil mi? Kızmayın, şimdi giri-
yorum konuya. Kıskandım çünkü henüz ortaokul 
sıralarında, onları kuantum fiziğinden Sicim Teo-
risine, kütle çekiminden karanlık enerjiye, nice ye-
tişkinin bugün bile anlamadığı konularla tanıştıran 
bir fen bilgisi öğretmenleri var: Düzgün öğretmen. 
Tamam, Düzgün öğretmen Serdal’ın babası; ama 
öyle olmasa bile çocuklarla iyi ilişkiler kurabilen, 
onları ciddiye alan, adı gibi düzgün biri o. Kahra-
manlarımızı düşünmeye, araştırmaya yönelten, 
bilimsel bilgi ve yöntemle tanıştıran, 40 yıl sonra 
bile iyilikle hatırlanacak bir rol model. Ne yazık ki 
benim böyle bir fen bilgisi öğretmenim olmadı!

80’LERDE ÇOCUK OLMAK

Yahu üç ortaokul öğrencisiyle kendini neden kı-
yaslıyorsun, diyenlere de bir cevabım var elbette: 
Uzayda Bir Mahalle’de anlatılanlar 1980’lerde ge-
çiyor. Sadece anlatının içine serpiştirilen ipuçları 
değil böyle düşünmeme sebep olan; yazar Toprak 

Sicim Teorisi ile ilk kez üniversitede tanıştım. 
Teorinin ne önerdiğini -kaba hatlarıyla- anlamam 
ise tekrarlı okumalarla geçen uzun saatlerime 
mal oldu. Belki de bu yüzden Deniz, Zafer ve Ser-
dal’ı çokça kıskandım. Ah, tabii siz daha onlarla 
tanışmadınız. Bu üç arkadaş, Toprak Işık’ın yeni 
romanı Uzayda Bir Mahalle’nin kahramanları. 
Ama başrol Deniz’in; onun ağzından dinliyoruz 

tüm hikâyeyi. 
Okurla sohbet 
edercesine, tane 
tane anlatıyor her 
şeyi. Öte yandan 
metnin dehlizle-
rinde ilerlerken, 
Deniz’in sesinde 
Toprak Işık’ın 
yankısını da his-
setmiyor değiliz. 
Yazarın önceki ya-
pıtlarını okuyan, 
yaşam öyküsünü 
birazcık bilen biri 
için, anlatıya ser-

Yazan: Safter Korkmazİnegöl’de bir 
mahalleÇO
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Uzayda Bir Mahalle 
Toprak Işık 
Resimleyen: Doğan Gençsoy 
Editör: Burhan Düzçay
Tudem Yayınları, 112 sayfa

Günümüzde çocuklar için hazırlanan popüler 
bilim kitaplarının sayısı her geçen gün artarken 
kurguyla kurgu dışını bir araya getiren, 
edebiyattan güç alan bilim konulu anlatılara 
çok sık rastlamıyoruz. Uzayda Bir Mahalle, işte 
az rastlanan bu türün iyi örneklerinden biri.
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Işık da o tarihlerde ortaokul çağlarında, varın siz 
düşünün gerisini. 

Tesadüfe bakın ki ben de ortaokul sıralarındayım o 
tarihlerde. Demek oluyor ki Deniz, Zafer ve Serdal 
aslında benim akranlarım. Onlar dalga teorisiyle, 
cüce yıldızlarla boğuşurken Arşimet’in hamam ta-
sından yahut Newton’un elmasından bir karış öteye 
gidemeyen ben hayıflanmayayım da kim hayıflan-
sın!

Neyse ki şimdiki çocuklar şanslı. Sadece İnterneti, 
akıllı cihazları falan kastetmiyorum şans derken. 
Araştıran, bilimsel bilgiye ulaşmak isteyen kişi 
için bunlar elbette bulunmaz nimet; ama 80’lerle 
bugünün önemli farklarından biri çocukları bilimle 
buluşturan, onların merak duygusunu kışkırtan, 
eğlenceli mi eğlenceli kaynak kitapların varlığı. Siz-
lere 80’lerde çocuk olmanın ne denli zor olduğun-
dan bahsedip kendi kuşağımı acındıracak değilim 
ama biz, şimdikiler gibi özenle hazırlanmış, renkli 
mi renkli popüler bilim kitaplarını rüyamızda bile 
göremezdik.  Şanslıysak evimizde 6 ciltlik Hayat 
Ansiklopedisi ve yakınımızda bir halk kütüphanesi 
olurdu. Kitabımızın kahramanları da iki kere şanslı 
ki Düzgün öğretmenin yanı sıra İnegöl’de gidebile-
cekleri, görmeye değer bir de kütüphane var: İshak-
paşa Halk Kütüphanesi.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

KURGUNUN KURGU DIŞIYLA BULUŞTUĞU YER

Günümüzde çocuklar için hazırlanan popüler bilim 
kitaplarının sayısı her geçen gün artarken kurguy-
la kurgu dışını bir araya getiren, edebiyattan güç 
alan bilim konulu anlatılara çok sık rastlamıyoruz. 
Uzayda Bir Mahalle, işte az rastlanan bu türün iyi 
örneklerinden biri.

Toprak Işık, pek çok ciddi bilimsel meseleyi roma-
nına konu edinmiş edinmesine ama elimizdeki 
yapıt çocukların dünyasından beslenen, sağlam bir 
altyapının üzerine oturmuş, mizah dozu yüksek, 
edebi bir  metin. 

Anlatının bilim yükünü çeken okul-kütüphane 
maceralarında, kahramanlarımıza eşlik eden sınıf 
arkadaşları Serap, Tankut ve sürpriz çıkışıyla her-
kesi şaşkına çeviren Kürşat, önemli yan karakterler. 
Yazar, çocuk dünyasına has inat ve çekişmelerin 
gülümseten atmosferinde, önyargıların yanlışlığına 
dair mesajını da parmak sallamadan vermeyi başa-
rıyor.

Metinde birbirinden bağımsız gibi görünen ama 
bir araya geldiğinde bütünlüklü bir dönem anlatı-
sına dönüşen olaylar dizisi sadece okul-kütüphane 
eksenine değil, pek çoğumuzun özlemle andığı, 
artık geçmişin bir parçası hâline gelen mahalle da-
yanışmasına da selam gönderiyor. Uzaylılarla haşır 
neşir Hanife abla, Deniz’in kahramanı uzaylıların 
korkulu rüyası Ali abi, askere gitme ateşiyle yanıp 
tutuşan Edip abi, başta Nebi olmak üzere mahalle-
nin Arnavut kökenli sakinleri eski Türk filmlerine 
taş çıkartan mahalle yaşantısının önemli figürlerin-
den birkaçı. Yazar Işık, bu karakterlerin her birini, 
birbirinden ilginç ve komik olaylar dizisinin içinde 
kanlı canlı birer kahramana dönüştürmeyi başa-
rıyor. Öyle ki kitabın sonunda kahramanlarımız 
Deniz ve Zafer yatılı okul için mahalleyi geride bı-
rakmak zorunda kaldıklarında, okur da onların ya-
şadığı ayrılık acısına kolayca ortak oluyor. Bu arada, 
İnegöl’de -ki İnegöl de uzayda değil mi sonuçta- bir 
mahalleye veda ederken, Deniz’in yeni maceralarını 
da merak etmiyor değiliz.
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“YAZI ELE VERİR YAZANI”

Hamdullah Köseoğlu’nun kişisel hayatını şekillendi-
ren şartlar, toplumsal sorumluluğunu yerine getire-
bilmek için gösterdiği direnç ve savunduğu değerler 
tümcelerine sızar. “Yazdıklarımız, iç dünyamızın 
bir yansımasıdır. Ne kadar gizlesek de yazı, ele verir 
yazanı. Sözden kaçılır, yazıdan kaçılmaz.” (Ormanın 
Sakladıkları, s.133) 

Sanatın her dalının sanatçının sev-
gisini, tutkusunu, özlemlerini yan-
sıttığını düşünür Köseoğlu. “Barış 
Koyağı” isimli masalındaki ressam 
için şu tümceleri kurar: “Çizici 
Dede yüreğini kormuş bu tablolara. 
Kaygısını, korkusunu, iç çatışmala-
rını kormuş. İnsanlar, kanıksadıkları 
güzellikleri ancak tablolarda görüp 

ayrımına varırlarmış.” (Az Gittim Uz 
Gittim, s. 65)

Hamdullah Köseoğlu’nun ayrıntılara 
değer veren duyarlı yanı hem yaşan-
tısında hem yapıtlarında gözlenir. 
Toplum içindeki duruşu kitapların-
dakiyle örtüşür. Örneğin, okurunun 
karşısında ceketini iliklemesi, alçak-

Çocuk ve gençlik edebiyatımızın incelikli kalemi 
Hamdullah Köseoğlu’nu 16 Ocak 2022’de, uzun 
süredir yaşadığı Tire’de yitirdik. Onunla yaklaşık 
yirmi beş yıla varan tanışıklığımızda ödül tören-
lerinde, okullardaki imza günlerimizde, panel-
lerde, seçici kurullarda, fuarlarda pek çok ortak 
anı biriktirdik. Gürül gürül akan Türkçesi, üstün 
konuşma yeteneğiyle hoş bir toplantı atmosferi 
yaratır, fuarlarda genç yazarların ortamla kay-
naşmasını pekiştirirdi. 

Anadolu’da yayımlanan dergilere destek veren, 
yapıtları pek çok ödüle değer bulunan, ardında 
atmışa yakın yapıt bırakan, dil ustalarımızdan 
Hamdullah Köseoğlu’nun yaşam öyküsü Kars’ta 
başlar. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Türkoloji Bölümü mezunudur. 77 yıla 
sığdırdığı onurlu yaşamına baktığımızda onu tek 
kimlikle anamayacağımızı görürüz. Bir yanıyla 
öğretmen, öykücü, masalcı, romancı, bir yanıyla 
da kültürel araştırmalar yapan bir halk bilimci-
sidir. 

ba
sv

ur
u 

KiT
AP

LIG
I

DO
SY

A

Yazan: Mavisel YenerBir masal efendisi:  

HAMDULLAH KÖSEOĞLU
İnsani değerler, hayatın temel soru ve 
hedefleri üzerine kafa yorup sömürünün 
olmadığı paylaşımcı bir toplum düzeni özlemini 
yapıtlarına yansıtan Hamdullah Köseoğlu’nun 
yaşamdaki duruşu hep yalın, yapmacıksız, 
şairane oldu. 
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gönüllü, incelikli, saygılı, kibar kişiliğinin yansıma-
sıdır; kravatından, şık giyiminden vazgeçmemesi, 
estetik prensiplerinin sembollerindendir; gündelik 
konuşma diline gösterdiği özen, ana dilinin incelik-
lerini ne denli içselleştirdiğinin örneğidir.  

HAMDULLAH KÖSEOĞLU’NUN DİL EVRENİ

Yazarın tüm yapıtları üzerinde bir değerlendirme 
yapmak bu yazının sınırlarını aşar ancak genel 
olarak söyleyebiliriz ki Hamdullah Köseoğlu’nun 
dili kullanmadaki becerisi tüm yapıtlarında öne 
çıkar; sözünü iyice inceltir, dil estetiğinden, yalın 
söylemden ödün vermez. Köseoğlu’nun biçemine 
masal dili hakimdir, arı duru Türkçenin zengin söz 
varlığını yansıtır. Kimi metinlerinde bir pa-
ragrafta birkaç deyim kullandığı bile 
olur: “Sürekli atar tutar, verir verişti-
rirler. Mangalda kül bırakmazlar. 
Sıra iş yapmaya gelince de ka-
çar gizlenirler. İpe un sermeye 
başlarlar. ‘Bana dokunmayan 
yılan bin yaşasın,’ derler.” 
(Ormanın Sakladıkları, s. 
110) 

MASAL EFENDİSİ

Hamdullah Köseoğlu denin-
ce, akla önce öykü mü, roman 
mı, masal mı gelir, yoksa şiir 
mi? Aslında o yazdığı her türün 
içine geleneksel masalı tatlandıran 
öğeleri katan, bunu yaratıcılığı ile bütün-
leştiren bir masal efendisiydi. 

“İlksiz zaman içinde, kalbur saman içinde… Yazarlar 
çizer, çizerler yazar iken; ben annemin beşiğini tıngır 
mıngır sallar iken, aynı zamanda dağda kuzu çoban-
lığı yapıyordum. Koşmaktan düşmekten yoruldum, 
değneği atıp evin yolunu tuttum.” (Az Gittim Uz 
Gittim, s.7) 

Bu örnekte de görüldüğü gibi gelenekle bağını yi-
tirmeden ama çağdaşlığı da özümseyerek yaratır 
tekerlemelerini. 

Masalın gerçekler üzerine bir düşünme yöntemi 
olduğunu söyler Köseoğlu. Dilini sahiplenişi, tutarlı 
duruşunun yanı sıra değerleri sahiplenişi de ma-
sallarında açıkça görülür. “Yaprak yaprağın önünü 
kesmesin” ister “güçlünün güçsüzü ezmediği” bir 
dünyayı düşler “insanların ürettiğince saygı gördü-

ğü” zamanlara olan özlemi yansıtır masallarında.   
“Bir varmış bir yokmuş. Birinde var, bininde yokmuş. 
İlksiz bir zamanda, uzak bir ülkede mutlu yaşayan 
insanlar varmış. Bu insanlar çok çalışkanmış. Dur-
madan çalışır çabalarlarmış. Çalışkan oldukları 
kadar sevecenlermiş de. Sevgi en yüksek değer, en 
büyük erdemmiş.” (Az Gittim Uz Gittim, s.53) 

YAZARINA DİRENEN ÖYKÜLER

Yetişkinlerin hatalarını, baskıcı tutumlarını eleş-
tirir, çocuğa yapılan dayatmalara karşı çıkar, ço-
cukların acılara tanık olmasını istemez Hamdullah 
Köseoğlu. Onlara hep mutlu sonlu öyküler, masallar 
mı yazılacaktır? Bu konuda girdiği içsel tartışmayı 

Yazarına Direnen Öyküler  kitabına taşır. Mine 
adlı küçük kız öykü yazmaktadır fakat 

bu öykü birden dile gelip konuşmaya 
başlar, Mine’ye direnir.  “Ben acılı 

bir öykü olmak istemiyorum. Ço-
cukların mutlu olacağı bir öykü 

olmak istiyorum.” (s.13) Oysa 
Mine gecekondusu yakılan 
insanları görmüştür, orada 
ağlayan kadınları, çocukları 
bir türlü unutamaz. Bu olayın 
öyküsünü yazıp insanları 

uyarmak ister. “Yanlışlıklar 
görülsün, değiştirilsin istiyorum. 

Gerçekleri öğrencinler istiyorum. 
Büyüyünce yoksulların evlerini yık-

tırmasınlar istiyorum.” (s.14) Mine ile 
yazdığı öykü, derinlikli bir beyin fırtınası 

yaparlar. “Öykü olumlu bitmeli. Güzel bitmeli. İlgiyi 
ve özlemi artırmalı” diye kendini savunur öykü. 
Mine ise gerçekleri olduğu gibi yazma konusunda 
kararlıdır. Masalın sonunu söyleyip büyüsünü boz-
mayacağım elbette. Bu kitapta yer alan Soğuğu Sev-
meyen Öykü de yazarlık/yazma konusunda iletiler 
verir okura. 

YERYÜZÜNÜN SAHİPLERİ

Hamdullah Köseoğlu güçlü betimlemeleri, sinema-
tografik anlatımı aracılığıyla, doğanın boy aynasın-
da okurun kendini görmesini sağlar. Yeryüzünün 
insandan başka sahiplerinin de olduğunu duyum-
satır. Uzak tepeler, derin vadiler, ırmaklar, dupduru 
pınarlar, ebemkuşakları, yeraltı suları, otlar, çiçek-
ler, ağaçlar, sürgünler, mevsimler taşar çoşar say-
falardan. Hemen her zaman, insanın doğaya karşı 
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acımasız yaklaşımının yergisini görmek olasıdır. 
Doğa, yazarın dil nehrinde, bir öykü kahramanı-
na dönüşür. “Çocuklar gibi, Mavi Irmak da durup 
dinlenmezdi. Hani atalarımız, “Su uyur, düşman 
uyumaz,” derler ya, bu, Mavi Irmak için değildi. 
En derin, en durgun, en suskun yerinde bile burun-
tular, çırpıntılar, dalgalar eksik olmazdı. Döner, 
savrulur, mavi mavi açardı. Sık sık yatağından 
çıkar, çevresi su altında bırakarak, geri dönerdi.” 
(Mavi Irmak, s.14) 

Ormanın Sakladıkları adlı masalsı romanda do-
ğayı çok seven iki kahraman vardır. Aslı çiçek-
leri böcekleri, Barış ise kuşları, atları sever (Kar-
delen adlı romanında da dağlara sürülen atların 
doğa ile mücadelesini anlatır; atlar Köseoğlu’nun 
yapıtlarında önemli yer tutar). Çocuklar bir gün 
ormanın derinliklerinde kanatları ışıktan uçan 
bir at görürler. Kimseye söz etmezler bundan. 
Ama gizem artık onları çekmektedir. Karşılarına 
ormanda, onlara yol gösteren Alaca Kaz çıkar. 
Artık düşle gerçek içiçedir. Şiirsel bir metin akı-
şıyla ilerleyen, Barış ve Aslı’nın günlüklerine 
yazdıklarıyla aktarılan maceranın bölüm baş-
larında yer alan epigraflar dikkat çeker. Yazar, 
onlar aracılığıyla şair ve düşünürlere saygı duru-
şunda bulunmuştur. 

ÇOCUĞA SAYGI

Çocuk kahramanlarına özgür alanlar açmaya ça-
lışır Köseoğlu. Sert, çatışmacı, acı yüklü aktarım-
larla çocukların duygularını incitmek istemez; 
usulca, incelikle onların duygularını yoklamayı 

yeğler. Ailenin, toplumun, eğitim sisteminin çocuğa 
şiddet uygulamasını, baskıcı, zorba tutumlarını eleşti-
rir, çocuğa yapılan dayatmalara karşı çıkar. Örneğin, 
“Görünmez Çocuk” adlı öyküsünde, minik kahramanı 
Doğan’ı görünmez yaparak onu özgür kılar.  “Doğan 
hem var hem yoktu. Dövülmekten, azarlanmaktan 
kurtulmuştu. Artık canı yanmayacaktı. Artık korkudan 
dudakları uçuklamayacaktı. Sakınmayacak, saklan-
mayacak, kendini savunmak zorunda kalmayacaktı.” 
(Kendini Arayan Çocuk, s.12) 

İnsani değerler, hayatın temel soru ve hedefleri üze-
rine kafa yorup sömürünün olmadığı paylaşımcı bir 
toplum düzeni özlemini yapıtlarına yansıtan Hamdul-
lah Köseoğlu’nun yaşamdaki duruşu hep yalın, yap-
macıksız, şairane oldu. 

Bu yazıyı onun sözcükleri bitirsin: “Sözün özü: Çok 
mutluyum. Biz, görevimizi yaptık. Örnek olduk, yol aç-
tık. Umarım herkes çene çalmak yerine üstüne düşeni 
yapar.” (Ormanın Sakladıkları, s.111)

Hamdullah Köseoğlu’nun emeğini saygıyla selam-
layarak yakınlarına, yayın ve kültür dünyamıza baş-
sağlığı diliyorum. Biz onu okudukça sesi bu kubbede 
bâki.
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Georg Vollmer’in yazıp Pina Gertenbach’ın 
resimlediği Baykuş Elli’nin Oyun Arkadaşı, bir 
yavru baykuşun hikâyesi. Tam uyku tutacakken 
arkadaş edinme derdine düşen, arkadaş canlısı 

bir baykuşun.
Tüm hemcinsleri gibi geceyi 
seven, yani geceleri avlanan 
bir baykuş Elli; ama yalnızlık-
tan muzdarip. Gün doğarken, 
edinebileceği tüm arkadaşla-
rının hayata yeni başladığını 
görüyor ve aralarına katılmak, 
onlarla eğlenmek istiyor. 
Ancak onların uykularından 
uyandığı saat, Elli’nin uyku 
vakti.
Her yeni güne, yeni bir arka-

daş edinerek 
başlamak 
istiyor kahra-
manımız. İlkin 
inek Mathilde, 
ikinci gün 
martı Greta 
ve üçüncü 
gün kurbağa 
Tobias... Otlak-
lardan deniz kı-
yısına, oradan 
da bataklığa, 
tüm ormanı 
dolanıyor. 

Sıcak ve parlak gün ışığı, dansa davet, oyun teklif-
leri, kurbağa gibi vıraklama denemeleri… Elli’nin 
yeni edindiği arkadaşlarla keyifli vakit geçirmekten 
başka bir dileği olmasa da inen göz kapaklarına 
engel olamıyor. Bu onun doğasında var. Her yeni 
doğan günle biyolojik saati onu uykuya çağırıyor. 
Edindiğini sandığı her arkadaş yerini sabaha ve 
hüzne bırakıyor; çünkü kapanan gözleriyle derin bir 
uykuda buluyor kendini. 
Ay doğup ormandaki -neredeyse- tüm canlılar ses-
sizliğe gömüldüğünde uyanan Elli, “Belki de bana 
göre arkadaş yok bu dünyada,” diyerek uğradığı 
hayal kırıklığını dile getiriyor. Sonra geceyi onun 
kadar seven başka bir hayvan çıkageliyor tüm vızıl-
tısıyla. Kocaman, yuvarlak gözleri beliriyor gecenin 
karanlığında. Bir yarasadan başkası değil bu: Yara-
sa Teha. Çünkü o da geceleri avlanan bir hayvan.
Belki metinde, neden hayvanlardan bazılarının 
geceleri yatmak, sabahları kalkmak bilmediğinden 
söz edilebilirdi. Uyku saatiyle ilgili sorun yaşayan 
bir çocuk olsaydım ve yatağa sırf bu hikâyeyi dinle-
me vaadiyle girseydim, “Baykuş Elli’yle Yarasa Teha 
da uyumuyormuş işte, ben de uyumayacağım,” diye 
tuttururdum sanırım. Yaban hayatındaki bu gececil 
yaşam düzenin açıklaması belki dipnot olarak bile 
düşünülebilirdi. En nihayetinde elimdeki, bol bol 
horlayan, yastıklara gömülen, bir köşede kestiren 
hayvanlarla dolu, uyku getiren bir kitap.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Yazan: Sima Özkan
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“Onu, yüzünü rüzgâra vermiş, gülümseyerek bisikletini sürerken görseniz, asla 
anlamazsınız. Ezra da üzerinde rengi solmuş kotu, kafasına ters taktığı şapkasının 
altından tutam tutam sarkan karamel rengi dağınık bukleleriyle altıncı sınıfa giden 
herhangi bir çocuktan farksızdır. Anlayacağınız, benim kardeşim de on bir yaşındaki 
her çocuk gibidir ama aslında değil işte.”

Barbara Cain’in, Otizm: Kardeşimle Aramdaki Gö-
rünmez Bağ başlığını taşıyan kitabı, yukarıdaki 
tümcelerle başlıyor.

İnsanlarla göz iletişimi ve toplumsal ilişki kura-
mayan, duygularını dile getiremeyen, sürekli aynı 
hareketleri yineleyen, bunları ısrarla sürdürüp rutin 
eylemlere bağlı olan, ilgi alanları az ve duyusal 
alanları sınırlı bir çocuk sahibi olan ailelerin sayısı 
az değil. Sözünü ettiğimiz bu farklılık otizm, daha 
doğrusu otizm spektrum bozukluğu. Otizmin sıklık 
oranı önceleri binde iki iken, son verilere göre yak-
laşık on kat artmış durumda. 

Çocuk ve gençlik edebiyatı aslında engellilik so-
rununa son derece duyarlı. Ancak her alanda oldu-
ğu gibi burada da bazı tabular, sansürler, dahası 
oto-sansürler egemen. Engellilik sorunu çoğunlukla 
ya duygusal ya da öğütleyici/eğitici bir anlayışla 
ele alınıyor çocuk ve gençlik kitaplarında. Bedensel 
ya da davranış bozukluğu olan engellilik türlerinde 
bireysel tepkilerden çok, toplumsal davranış kalıp-
ları devreye giriveriyor. Engellilik ya çok acınası bir 
hâl ya da bazı durumlarda iğrenilecek bir görüntü 
olarak algılanıyor. Bu nedenle bakışlarını kaçırmak, 
yokmuş gibi davranmak daha sık karşılaşılan bir 
tepki biçimi. 

Ezra’yı anlamak... Yazan: Selahattin Dilidüzgün

Otizm - Kardeşimle Aramdaki Görünmez Bağ 
Barbara Cain 
Türkçeleştiren: Duygu Günkut 
Editör: Psk. Dan. Petek Halman Kaya 
Okuyan Koala Yayınları, 144 sayfa
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Barbara Cain, ruhbilimci kimliğiyle sözü edilen ön-
yargı ya da tabu davranış biçimlerini yıkıp böylesi 
sorunlara alabildiğine gerçekçi yaklaşabilmenin bir 
örneğini sunmuş eserinde. 

“Genç Bir Kızın Günlüğü” alt başlığını taşıyan ki-
tap, 14-15 yaşlarındaki Jennifer’ın kardeşi hakkında 
tuttuğu gizli bir günlüğün aktarılmasından oluşu-
yor. Günlüğün oluşturulması da son derece ilginç: 
Öğretmenin öğrencilerden, “bildikleri, önemsedikle-
ri fakat tam olarak anlamadıkları bir konu hakkında 
yazmalarını” istemesiyle Jennifer, kardeşiyle olan 
ilişkisini anlatmaya başlar, tuttuğu günlükte. As-
lında ödevin niteliği romanın kendisi kadar önemli. 
İçinde yaşadığımız ama çeşitli nedenlerle anlama-
dığımız sorunları aşmanın bir yolu olarak, bu konu-
da yazmak önerilir âdeta. Çünkü yazmak, bir soru-
nun bileşenlerini mantık çerçevesinde ve bir bütün-
lük anlayışı içinde yan yana dizmeyi gerektiriyor. 
Böylece anlama süreci de başlamış oluyor aslında. 
Jennifer erkek kardeşi Ezra’yı bilir, önemser ama 
tam olarak anlamaz. Yazdıklarıyla kardeşini daha 
iyi tanıyacak ve anlayacaktır.

Ezra otizmli bir çocuktur ve Jennifer için bazen 
önemli bir sorun bazen de asla vazgeçemeyeceği, 
canı kadar sevdiği can yoldaşıdır. Günlük, bir sırdaş 
gibi bir yandan Jennifer’ın gündelik yaşamına ışık 
tutarken bir yandan da onun içi dünyasına, özlem-
lerine, heyecanlarına da tanık eder bizleri. Jennifer 
düşleri olan oldukça duyarlı biri. Ona göre Ezra’yı 
doğru anlamak gerekir. Ezra, bu dünyanın kuralla-
rıyla anlaşılamayacak özel biridir. Bu nedenle özel 
bir çaba ve sevgi gerekir.

Kardeşinin koruyucu meleği konumundaki Jen-
nifer’ın yazdığı proje ödevi öylesine beğenilir ki 
öğretmen, ondan ödevini bir yarışmaya katılmak 
üzere genişletmesini ister. Okulda kardeşine karşı 
yapılan akran zorbalığı ve bu konu ile baş etme 
yolları da ödevin konusu içine karışınca, Jennifer 
gerçekten de iyi bir ödev hazırlayarak yarışmada 
birinci olur. Ödülü ise iyi bir gazetecilik bölümünde 
öğrenim görme şansıdır. 

Otizmi bir sorun olmaktan çok, baş edilmesi gere-
ken bir rahatsızlık olarak gören bir kız çocuğunun 
gerçekçi bakış açısına tanık ediyor kitap bizleri. Bu 
arada ailede yaşanan sorunlar da alabildiğine ger-

Dilin açıklığı ve akıcılığı   

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Konunun işlenişi

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

çekçi sunuluyor eserde. Babanın işyerindeki sorun-
ları, anne baba arasındaki tartışmalar ve tutarsız 
ilişkiler, büyükbabanın ve babanın Ezra’ya karşı 
hoşgörüsüz tutumları Ezra’nın yaşadığı sorunlarla 
koşutluk gösteriyor. Bu sorunlar çözüme kavuştuk-
ça Jennifer’in proje çalışması da başarıya doğru yol 
kat ediyor. Bu nedenle Jennifer’ın yaptığı ödevin 
açımlayıcı bir işlevinin olduğu söylenebilir. Çünkü 
ödül töreninde aile içi çatışmalar ve Ezra’nın sorun-
larının, edinilen bir köpekle  çözülmeye başlaması 
yan yana gösteriliyor. Köpeğin gelmesiyle birlikte 
Ezra’nın Jennifer’a olan bağımlılığı da azalmıştır. 
Jennifer artık kazandığı burs ile iç rahatlığıyla 
uzaktaki gazetecilik okulunda öğrenim görmeye 
başlayacaktır. 

Cain’in kitabı yalnızca sorun odaklı bir anlayışla 
bir engellilik durumuyla karşı karşıya bırakmıyor 
bizleri. Aynı zaman ergen bir genç kızın gerçekçi 
iç çatışmalarına, heyecanlarına, arayışlarına ve 
değerlerine de tanık kılıyor. Onun gözünden bazen 
kardeş sevgisini görürken bazen de ailenin ikircikli 
tutumlarının çocuklar üzerinde nasıl yanlış etkiler 
bıraktığını izliyoruz. Jennifer’a göre otizmli olmak 
utanılacak, iğrenilecek, korkulacak ve saklanacak 
bir durum değil; tersine yüzleşmeyi ve çaba göster-
meyi gerektiren, yaşama dair bir gerçeklik. Bütün 
bunlar, günlük gibi sırdaş bir paylaşım aracıyla 
konunun gerektirdiği mahremiyetler de zedelenme-
den okur ile buluşturuluyor. 

Türk çocuk edebiyatında günlük çok yaygın bir tür 
değil aslında. Kısa zaman önce Mavisel Yener’in ba-
şarıyla kaleme aldığı Günlük de Neyin Nesi?, günlük 
konusunda önemli bir kapı aralamışken Barbara Ca-
in’in günlük-roman biçimindeki kitabı iyi bir örnek 
oluşturuyor. Kitap otizmli çocuklarla birlikte yaşam 
konusunda geliştirilen bir dizi not ile son buluyor.

Bilgisellik boyutu oldukça yüksek olmasına karşın 
yazınsallıktan ödün vermeden kaleme alınan kitap, 
yalnızca otizm değil, engelli çocuklar sorununa 
tümel bir bakış açısı da geliştiriyor.

Şubat 2022 | 29 



Kral ile Deniz’i 2010 yılında, Türkiye’de ilk yayım-
landığında nasıl hevesle aldığımı ve aynı hevesle 
nasıl pek çok kişiye armağan ettiğimi anımsıyo-
rum. Bu güzel kitabın yeni baskısını görmek beni 
çok sevindirdi. Heinz Janisch ve Wolf Erlbruch’u, 

işlerine bayıldığım bu iki sanat-
çıyı, bir arada görmek kalbimi 
tekrar pıtırdattı. 11 yıl sonra, bi-
raz daha büyümüşken ve kitabı 
yeni baskısından okurken şunu 
düşündüm; Kral ile Deniz’i Wolf 
Erlbruch’tan daha iyi kim resim-
leyebilirdi? Erlbruch’un çocuk 
kitaplarında ele aldığı konuları 
ve illüstrasyonla ilişkisini göz 
önünde bulundurunca benim 
aklıma daha iyi bir seçenek gel-
medi. Zira Ördek, Ölüm ve Lale’de 
ölüm gibi bir konuyu bile insanı 

şaşırtacak 
denli basit 
ve güçlü 
biçimde ele 
alabilen bir 
sanatçının, 
Kral ile Deniz 
gibi sade ve 
derin öykü-
lerden oluşan 
bir kitabı 
resimlemesi 

tam isabet olmuş. Ve elbette kitabın çevirmeninin 
Ayça Sabuncuoğlu olması da…
Güç sahibi olmayı ve gücün sınırlarını; doğanın, eşya-
nın o sağlam ve zaman zaman kişiyi dehşete, şaşkın-
lığa düşürebilen kendi hâlindeliğini sakin, sade ama 
yine de koyu bir yoğunlukta verebilen 21 kısacık öykü-
den ve yine aynı yoğunlukta ve sadelikte illüstrasyon-
lardan oluşuyor Kral ile Deniz. Bu yoğunlukta öyküle-
rin her biri yoruma açık elbette. Erlbruch’un boşluğu 
cömertçe sunan kolajları da buna yardım ediyor. Ama 
şu kadarını görebiliyoruz; bu aslında bir dönüşümün 
ve belki de gücümüzün her şeye yetemeyeceğinin, 
daha doğrusu kifayetsiz kalacağının, hikâyesi. Ve 
gücün temsili olarak bakabileceğimiz, değişime, anla-
maya ve hatta dönüşüme açık bir kral… Kayıtsız kalan, 
öfkelenen, neşelenen, şaşıran ve kendisinin tek kral ol-
madığını fark eden, tacını başından çıkarıp dünyadaki 
yerinin sınırlarını belki daha iyi anlayarak neşeyle 
mavi sulara atlayan bir kral… Sadece kendiyle meşgul 
olmaya son verip çevresindekileri daha iyi duyabilen, 
yapabileceklerini fark eden ve olduğu gibi kabul edil-
mesi gerekenleri en sonunda alçakgönüllükle kabul 
eden bir kral… Anlayacağınız anlatılan bizim hikâye-
miz. Varlığını meşrulaştırabilmek için her geçen gün 
sesini daha çok yükselten, inadından denizleri kuru-
tup yeri göğü deşen kralların değil.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım
Baskı kalitesi 

Güç sahibi olmayı ve gücün sınırlarını; doğanın, eşyanın o Güç sahibi olmayı ve gücün sınırlarını; doğanın, eşyanın o 
sağlam ve zaman zaman kişiyi dehşete, şaşkınlığa düşürebilen sağlam ve zaman zaman kişiyi dehşete, şaşkınlığa düşürebilen 
kendi hâlindeliğini sakin, sade ama yine de koyu bir yoğunlukta kendi hâlindeliğini sakin, sade ama yine de koyu bir yoğunlukta 
verebilen 21 kısacık öyküden ve yine aynı yoğunlukta ve verebilen 21 kısacık öyküden ve yine aynı yoğunlukta ve 
sadelikte illüstrasyonlardan oluşuyor sadelikte illüstrasyonlardan oluşuyor Kral ile DenizKral ile Deniz..

Yazan: Burcu Yılmaz

Birbirimize bakabiliriz
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Alya’nın Dünyası - Gizemli Duvar 
Seda Öğretir 
Resimleyen: Öykü Akarca   
Editör: Hülya Şat 
Altın Kitaplar, 80 sayfa

Sanatçılar ve çocukların ortak noktası bu belki de; görüyor, duyuyor ve biliyorlar...

Sınırlayan, geçit vermeyen, bencilliği kışkırtan du-
varlar... Ya da birbirinden farklı taşlarının arasından 
yaban otlarının fışkırdığı, oyuklarında binbir böceğin 
telaş ettiği, tırmanma yarışlarının gözdesi ve de üze-
rinde sallanan çocuk bacaklarının yoldaşı duvarlar. 
Duvar aynı duvar ama bakana, işlev katana, anlamına 
omuz verene, koltuk çıkana göre başkalaşıp duran da 
aynı duvar. 

Hayatımızdan hızla çıkmasına, anlam ve işlevinin 
kabalaşmasına göz yummayıp duvara  güzelleme kıva-
mında bir kitap yazan ve yazdıklarına çocuk bakışının 
çeşnisini katan, üstelik bu çeşniyi de resim sanatının 
berisine koyan Seda Öğretir, aynıyı ve gayrıyı tek ipte 
oynatıyor. 

Kahramanımız Alya, yetişkin aklıyla oynamaya ni-
yetlenmiş bir kere, okuru daha ilk satırlarda yanına 
alıyor böylelikle. Okurken, çocuğumuzla kurduğumuz 
iletişimde her adımda kaç çuvallama yaşadığımızı ha-
tırlıyor, gülüp duruyoruz kendimize. Varlığını psikozla 
eşitlemeyen yetişkin, çocukluğunu da feda etmediği 
için Alya’ya tezahürat etmeye başlıyor: Çok mu zor ha, 
çok mu zor! Yediğine, içtiğine, tırmandığına, düştüğü-
ne, kalktığına, geldiğine, gittiğine karışmasa, o kadar 
karışmasa en azından... Tamam sizin alınıza, morunu-
za inandık amenna; ama bizim çocukluğumuzu bozma-
yınız! 

Gereklilik kipini yangında ilk unutulacaklar arasına 
iteleyip Alya ile duvarı paylaşıyoruz. Ressamı perde-
siz camından izleyip, düşlere düşüncelere dalan; ama 
karıncanın, salyangozun hatırını sormayı unutmadan 
çıkan Alya en iyi arkadaşımız. Yaşasın karınca olmak, 
yaşasın salyangoz olmak, yaşasın Alya olmak! 

Dünyayı daha iyi görebilmek 
için çocuğum Yazan: Adnan Saracoğlu
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Güzellik ve çirkinlik üzerine kendisiyle giriştiği 
beyin fırtınasından bir nebze yaralı çıkıyor Alya. 
Güzel nedir, çirkin nedir gibi estetiği ilgilendiren 
soruların çocuk kitabının merkezinde olması öyle 
yerinde ki... “Ben” dediği iki yaşından, kemale erdi-
ği (ah kimselerin vakti yok durup kemale ermeye) 
demlere dek sürdüreceği kavgasında, kişi kendisini 
çirkin bulsa bir dert, güzel bulsa başka bir dert. Çir-
kin ve güzelin altını oyup serabı dağıtmak ve “ben” 
ile barışmakla çözülüyor bu çetrefil dava.  

Naftalin kokulu sözcükler, deyimler dans ediyor 
satırlarda. Yazar mantıklı bir gerekçeyle anneanne 
ile ilişkilendiriyor bu sözcük ve deyimleri. 

Ressamın perdesi yok ama Alya’nın baktığı yere 
göre havalı bir sır perdesi var: O da ne; fırçalarıyla 
mı konuşuyor, şimdi de boya mı yüklüyor, tuvale 
neler konduruyor? Ressam, resim, estetik derken içe 
ve dışa bakışlardan oluşan somut anlamını çok çok 
aşan perspektif sorununa eğiliyor kitap. Anne ve 
baba seslendirilirken, karıncaya, salyangoza bakı-
lırken, ormanda telaş içinde koştururken, vahşi kurt 
anne kurda dönüşürken hep o perspektife yaslanı-
yoruz. Ressam resme, dışarıda gördüklerini mi kon-
duruyor? Anlam ve örgü içeride kurulmuyor mu? 

Bölümlendirmede yerinde bir matematik var âdeta. 
Kısa ve çarpıcı bölümlerle, kolayca giriyoruz kitaba, 
ısınıyoruz Alya’ya, dalgamızı geçiyoruz yetişkinler-

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

le. Sonra bölümler iyice uzuyor, daha detaylı, daha 
sakin... daha oyunsuz olmasaydı keşke!

Kokuları renklendirmek, hisleri tuvale dökmek, iç 
dünya ile dış dünyayı birleştirmek etrafında döner-
ken yazarın en önemli başarısını da atlamayayım: 
Kaşarlı tost yerken dilini yakan Alya, okurun da 
aynı hissi yaşamasını sağlıyor. Cümledeki detay-
larla beynin uyuşukluğu deliniyor; akasya çiçeğini 
yediğini söyleyen Ezgi sayesinde çiçeğin ortasında-
ki tat bombası bal çubuğunu emer gibi oluyor; baş-
kasıyla kıyaslandığında öfkesi arşı alaya çıkan Alya 
ile bir koşu çocukluğunuza dönüyorsunuz. Hikâye 
anlatma sanatının bilimsel temelleri bir kez daha 
sınanmış oluyor; bir sözcük asla bir sözcük değildir! 

Her kitapta heybesi genişleyip derinleşen Öykü 
Akarca, Gizemli Duvar’da imgelerin etrafını düş-
sel renklerle boyuyor. Çoğunlukla başarılıyken, 
kimi yerde renk uyumunu yitiriyor gibi. Alya’nın 
güzel-çirkin takıntısını imleyen aynanın etrafın-
daki alevlenmiş sarı ve kırmızı, yine Alya’nın anne 
kurtla karşılıklı bakıştığı sayfadaki tonlar çok güç-
lüyken, Alya’nın Ezgi’ye sırrını verdiği sayfadaki 
kahverengi-yeşil tonlar çarpıcı olmaktan uzaklaşıp 
resmi boğuyor. Kitapta tepeden tırnağa olumlu an-
lamlara bulanmış duvarın üstündeki karalık, ona 
yaşanmışlıktan çok, tehlike ve çirkinlik yüklüyor. 
Elbette bunlar ve yukarıda yazılanların tümü benim 
bakışım, duyuşum, görüşüm...

Gelelim kitabın kurgu dışına göz kırptığı işlevsel, 
eğitsel tercihe: Alya, ressam Mihri Hanım ile tanış-
tığında, hem isim annesi büyük ressamımız Mihri 
Müşfik Hanım ile hem de Frida Kahlo ile kesişiyor 
yollarımız. Meksika’nın güneşi Frida ile buraların 
güneşi Mihri Müşfik Hanım belki de bambaşka 
dünyalara açtıkları gözlerle çok benzer şeyler gör-
düler ama anlam dünyalarının, formasyonlarının ve 
anlatım biçimlerinin farklılığı onları çok ayrı figür-
ler olarak görmemizi sağladı.

Sanatçılar ve çocukların ortak noktası bu belki de; 
görüyor, duyuyor ve biliyorlar.
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Varoluşsal sancıları yediden yetmişe herkesin 
yaşadığı bir çağa denk geldik. Hepimiz bir anlam 
arayışı içindeyiz. Ama kaybettiğimiz asıl şeyin 
ne olduğunu bilmiyor ya da bilmezden geliyoruz. 
Öncelikle insan olmanın erdemini yitirdik. Üre-
tim tüketim alışkanlıklarımız başka bir boyuta 
evrildi. Eşyalara yüklediğimiz anlamlar çok de-
ğişti. Sahip olunan eşyanın verdiği mutluluk çok 
hızlı bir şekilde yok oluyor artık. Doyumsuz, mut-
suz ve kendisinden başkasını düşünmeyenlerin 
çağında, tüm bunlara rağmen var olmaya çalışan, 
gönül gözü ile gören nice insandan birinin hikâ-
yesi Manto.

Küçük bir kız çocuğu Lison; ablası Pia’nın kır-
mızı mantosuna 
hayran. Ve abla-
sının giymeye-
ceği zamanları 
bekliyor. Çünkü 
ancak o zaman 
manto onun ola-
cak. Sabırsızlıkla 
bekliyor o gün ne 
zaman gelecek 
diye. Bir noktada 
artık daha fazla 
dayanamıyor, 
soruyor ablası 

ve annesine. Mantonun büyüklere göre olduğunu 
söylüyor annesi ve sabretmesi gerektiğini ekliyor. 
Ablası, bana küçüldüğünde senin olacak, diyor. 
Bunun üzerine Lison, her gün ablasının kollarını, 
bacaklarını ölçüyor ne zaman küçülecek diye. Anne 
ve ablası artık Lison’un bu çabasını görmezden ge-
lemiyorlar ve ona hayallerinin hediyesini, tam da 
kendi boyuna uygun olan “manto”yu hediye ediyor-
lar. Ertesi gün büyük bir heyecanla ablası ile birlikte 
okula yürüyor Lison. İşte o yol üzerinde, büyüklerin 
görmezden geldiği ama onun yüreğinin gördüğü 
şeye gözlerimizi kapatmanın mümkün olmadığı 
an geliyor... O an biz yetişkinlere çok şey söylüyor. 
Çocukların masumiyeti, fedakârlığı ve dayanışması  
bizlere unuttuklarımızı yeniden hatırlatıyor.

Çocukluğun en masum sevinçleri ve hayallerini, 
çizim ve sözlerle oldukça güzel aktaran bir hikâye 
Manto. Aynı zamanda çocukların verdikleri ilk ödül 
olan “Prix des İncorruptibles” 2021 ödülünün de 
sahibi. Manto’nun, sevgili Sumru Ağıryürüyen’in 
akıcı çevirisiyle, büyükler için de diğer insanlarla, 
yaşamla, dünya ile kurdukları ilişkiyi gözden geçir-
melerini sağlayacak bir okuma yolculuğu olacağını 
düşünüyorum. Asla gözlerini kaçırmayan çocuklar 
sarsın dünyamızı. Keyifli okumalar olsun.

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Lison, her gün ablasının kollarını, bacaklarını 
ölçüyor ne zaman küçülecek diye. Manto 
ancak o zaman onun olacak...

Yüreğinin gördüğünü, gözler 
görmezden gelemez…

Yazan: Songül Bozacı

Manto
Séverine Vidal 
Resimleyen: Louis Thomas 
Türkçeleştiren: Sumru Ağıryürüyen 
Editör: Gökçe Gökçeer 
MEAV Yayınları, 36 sayfa

ilk
 o

ku
ma

 K
ITA

PL
IG

I
34 | iyikitap



Yaşadığımız kâğıt krizinden sebep, istemsiz, 
“Yahu bu nasıl güzel bir baskı, nasıl güzel bir 
kâğıt kalitesi; sonraki baskılarda da aynı kaliteyi 
sürdürebilirler mi acaba?” diye sorduğunuz bir 
kitap yayımlamış Puis. Yazıya yukarıdaki gibi bir 
soruyla başlamak epey üzücü. Umarım kâğıda 
dair bu kaygılarımız kısa sürede geride kalır.

Britta Teckentrup’un yazıp-resimlediği 
İyilik Tohumu’nda, kitabın sol ve sağ 
sayfalarında bulunan birbirinin zıttı 
görseller, sayfaları çevirdikçe etkile-
şime girmeye başlıyor. Bu zıtlık ve et-
kileşim, metinden bağımsız bir kurgu 
bütünlüğü ortaya koyuyor. Resimli ço-
cuk kitaplarında resimlemeyi sayfaya 
sıkışmış bir tasarımdan kurtarıp, kitabı 
sadece sayfa sayfa okunacak bir nesne 

olmaktan çıkaran, 
sayfa ortalarının bile 
kullanıldığı “farklı” 
bir görsel şölene dön-
müş İyilik Tohumu. 

Görsel tasarımda 
çağını yakalamış bir 
eser olsa da metinde 
aynı çağdaş çizgiyi 
sürdürebildiğini söy-
leyemiyoruz ama. Yer 
yer didaktik tınılara 
yol açan öğüt niteli-

ğindeki metin, hem çocuk hem de yetişkin okuru 
beklentiler ve hakikat arasında kararsız, çelişkili bir 
noktaya itiyor. Öfkeyi, fikir ayrılığını, ruhsal olarak 
kötü hissedebilmeyi ve hatta tartışmayı sürekli 
“kötü” ya da karanlık tarafta resmetmek, yalnızlığı 
da bu duyguların sonucu olarak saptamak, yakla-
şımda tek yanlılığı, eksikliği, yanlışı da beraberinde 
getiriyor. Tüm bu tutumlardan “arınmış” bir “mü-
kemmel” dünyayı da iyi tarafta görüyoruz. Bu nok-
tada elimizi yetişkin kalbimize koyup düşünüyoruz: 
Öfke ve öfkenin ifadesi her zaman kötü müdür? 

Biz bu yetişkin hâlimizle kendimizi düzgün ifade 
edip edemediğimizden emin değilken, duyguları-
nı henüz keşfeden çocukların öfkelenmesini safi 
kötüymüş gibi gösterip, bu öfkeyi ve sonuçlarını 
karanlık tarafa itip baskılamak sağlıklı mıdır? Ya da 
çevresine uyum sağlaması için kimi zaman bilinç-
sizce zorladığımız çocuğa, o mutlu olduğu yalnız-
lığı bir yükmüş gibi ona taşıtmaya çalışmamız 
anlamlı mıdır?

Kitabı bitirdiğimde, tüm bu didaktik baskılamanın 
daha çok metinde kendini gösterdiğini düşündüm. 
Tam da bu yüzden, bütün bu soruları temel alıp 
çocuklarla tartışma konuları çıkarabileceğimiz, 
resimleri de okuyarak hoş vakit geçirebileceğimiz 
bir kitap İyilik Tohumu.

Çizimlerin ifade gücü  
Grafik tasarım 

Baskı kalitesi 

Yazan: Erdi İnciYa aynı fikirde değilsek…
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Kitabın sol ve sağ sayfalarında bulunan birbirinin zıttı görseller, sayfaları çevirdikçe 
etkileşime girmeye başlıyor. Bu zıtlık ve etkileşim, metinden bağımsız bir kurgu 
bütünlüğü ortaya koyuyor... 

ilk
 o

ku
ma

 K
ITA

PL
IG

I
Şubat 2022 | 35 



Pisagor ve Şu Lanet Sayı 
Luca Novelli 
Türkçeleştiren: Nükhet Amanoel 
Editör: Mustafa Aydın
Can Çocuk Yayınları, 136 sayfa

Pisagor’un görüşüne göre ölüm bir son değil; daha önce hayata 
defalarca geldiğine ve bundan sonra da gelmeyi sürdüreceğine 
inanıyor. Her defasında bir insan olacağının garantisi de yok. 

Belki de matematikçilerin en tanınanı… Hemşehri-
miz sayılır. Ege kıyılarımıza iki kulaçlık bir adada, 
Sisam’da doğmuş; üstelik annesi ve babası Anadolu-
lu… Adını herkes dik üçgenlerin kenarları arasındaki 
ilişkiyi tanımlayan meşhur bağıntıdan biliyor. Daha 
az bilinen gerçek ise şu: Pisagor bağıntısını Çinliler 
ve Hintliler, Pisagor’dan çok önce keşfetmişler, kanıt-
lamışlar ve kullanmaya başlamışlar. Bu, Pisagor’un 
hak etmediği bir şöhrete sahip olduğunu göstermi-
yor. Milattan yaklaşık altı yüz yıl önce doğan bu bü-
yük insanı azıcık tanıyan herkes, dik üçgenlerle hiç 
ilgilenmemiş olsaydı da adının bilim tarihine altın 
harflerle yazılacağını kabul eder. Hatta diğer başarı-
larının, kâşifi olmadığı teoremin gölgesinde kaldığını 
söylemek de mümkündür. O, Dünya’nın yuvarlaklığı-
nı ilk fark edenlerden biri…

Luca Novelli, hem yazıp hem resimlediği Pisagor ve 
Şu Lanet Sayı adlı kitabında, matematiğe sığmayan 
bu büyük dehanın hayatını anlatmış. Dilimize Nük-
het Amanoel’in çevirdiği eserin yayıncısı Can Çocuk. 

Pisagor ne doğduğu yerde, ne de doyduğu yerlerde 
çakılıp kalıyor. Bu, onun hayatını anlatan kitabı bi-
limle ilgilenmeyen okur için bile ilginç kılıyor. Bazen 
kendi isteğiyle, bazen bir hükümdarın zorlamasıyla, 
diyar diyar dolaşıyor. En uzun konakladığı yerlerden 
biri Mısır: Tam yirmi yıl… Oradan Babil’e geçiyor. 
Sonrasında memleketine gidiyor. Tiranlarla arası, 
çocukluk arkadaşı olsalar bile iyi değil. 

Onca gezip tozduktan sonra, öğrenip özümsedikle-
rini anlatmak için bir okul kuruyor. Okul deyince 

Matematiğe sığmayan 
bir matematikçi Yazan: Toprak Işık
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sadece bilim öğretilen bir yer gelmesin akla; öğ-
rencilerine bir yaşam biçimi sunuyor. Öyle ki, ne 
yiyeceklerine, ne yemeyeceklerine kadar karışıyor. 
Kulağa küpe olacak öğütler veriliyor, ki bunlardan 
bazıları tanıdık:

“Kantarın topuzunu kaçırma.”

“Yangına körükle gitme.”

Ve şöyle de bir emir: “Bakladan uzak dur!” Bugün 
hâlâ büyük filozofun, bu güzel bitki ile alıp vere-
mediğinin ne olduğu bilinmiyor. Büyük olasılıkla 
bakla masum; düşmanlık Pisagor’un biraz tuhaf bir 
insan olmasından kaynaklı. 

Ona ve öğrencilerine göre her şey sayılardan ibaret. 
Evreni anlamak için yalnız rakamlara ihtiyacımız 
olduğunu düşünüyorlar. Hâl böyle iken, okulun 
aklı evvel bir öğrencisi rakamlarla gösterilemez bir 
uzunluk bulduğunu ilan ediyor. Karekök ikinin, o 
gün için bilinen sayılarda karşılığı yok. Hipasus 
bunu iddia etmekle kalmıyor, üstüne bir de ispat 
ediyor. 

Pisagorcular için sindirilmesi olanaksız bir darbe 
oluyor bu. Rivayet o ki, koyunlarında besledikleri 
bu zeki öğrencinin başarısını yanına bırakmıyorlar; 
onu götürüp denize atıyorlar. 

Kitapta Pisagorcuların öğrendiklerine nasıl işlev-
sel yaklaştıklarının güzel örnekleri var. Bunlardan 
belki de en ilginci, katıldıkları bir savaşta müziği 
kullanmaları. Sadece flüt çalarak düşman süvari-
lerinin düzenini darmadağın edip ordularına zafer 
kazandırıyorlar. 

Pisagor’un okulunu yaşayış bakımından kendi içine 
kapalı ama dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalma-

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Konunun işlenişi  

Çizimlerin ifade gücü 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

yan dini bir tarikat olarak görmek de mümkün. Böy-
le olunca tepki çekmesi ve politik çalkantılardan 
payını alması da anlaşılır bir durum. Düşmanları 
tarafından okul yıkılıyor. Pek çok öğrencisi öldü-
rülüyor. Pisagor da hayatını zor kurtarıyor ve bir 
kaçak olarak noktalıyor ömrünü. 

Pisagor’un görüşüne göre ölüm bir son değil; daha 
önce hayata defalarca geldiğine ve bundan sonra da 
gelmeyi sürdüreceğine inanıyor. Her defasında bir 
insan olacağının garantisi de yok. Ruhuna herhangi 
bir canlı bedeni ev sahipliği edebilir. Pisagor’un 
Hindularınkiyle örtüşen bu inanışı benimsemesi 
şaşırtıcı değil; çünkü kendisi bir dönem Babil’de 
yaşamıştı, ki Babil, Hindistan’dan, Çin’den ve başka 
memleketlerden gelen bilgilerin buluşup kaynaştığı 
bir merkez. 

Luca Novelli, çok rahat okunan bir kitap yazmış. 
Nükhet Amanoel de tertemiz bir Türkçe ile onu 
dilimize kazandırmış. Türkçe baskının kalitesinde, 
düzeltmeninden editörüne kadar herkesin payı olsa 
gerek. Yine de nazarlık kabul edilebilecek minicik 
bir kusur kalmış: “Savaşın mazereti Krotonlu üç 
asilzadenin öldürülüp kurtlara verilmesi oluyor.” Bu 
cümlede mazeret büyük olasılıkla “bahane” yerine 
yanlışlıkla kullanılmış.

Kitabı okuyanların göreceği üzere Pisagor sadece 
matematikçi, bilim insanı, din adamı ya da filozof 
değil. Pek çok alanda varlık göstermiş ve hepsine 
kendi orijinal imzasını atmış; sınırlı ömrü içinde, 
insanlığın ortak macerasına güçlü bir etki ile katıl-
mış. Bu büyük insanı tanımak her yaştan okur için 
ilham verici olacaktır.
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Bazen kral olmak için bir taç, bir asa ya da herhan-
gi bir sembolik nesne gerekmez. Orman yaşamın-
da aslan soyundan gelmek kral olmak için yeter-
lidir. Bazen de bir damla, bardağı taşırmaya yeter. 
Orman halkı, Kral Aslan’ın bencilliklerine artık 
sessiz kalamazlar. Kralın, nehrin akış yönünü 
değiştirip mağarasının önüne bir havuz yaptır-

masıyla orman halkı arasında 
sorgulamalar, tartışmalar ve 
protestolar başlar: “Su herkese 
aittir! Nehrimizi geri ver!” 

Bu yaşananlar Aslan’ın umurun-
da bile değildir. Vakit bazı gele-
neklerin değişme vaktidir. Ama 
nasıl? Bir geleneği yaşatmak 
kadar değiştirmek de zordur, 
zaman alır. Yeni bir lider iste-
diklerine karar veren hayvanlar, 
demokratik bir seçim yapmayı 
planlar. Seçim kuralları belirle-
nir. Maymun, Tembel Hayvan, 
Yılan ve Aslan aday olup seçim 

kampanyalarına 
başlarlar. Broşürler, 
televizyon program-
ları, posterler, halkla 
fotoğraf çektirmeler, 
konuşmalar, birbir-
lerine sataşmalar, 
rüşvet, kavgalar… 
Ormanda, hepimi-
zin alışık olduğu 
seçim manzaraları 

yaşanır. Seçim gününde sandığa atılan oylar Bilge 
Baykuş’un gözetiminde açılır. Oy çokluğu ile Tem-
bel Hayvan yeni başkan seçilir ve zafer konuşma-
sında birlikteliğin önemine vurgu yapar. Maymun, 
seçim kuralını ihlal ederek kampanya boyunca 
seçmenlere muz dağıttığı için diskalifiye olur.

Kitabı meydana getiren sözcükler ve görseller sert-
likten, ayrımcılıktan uzak;  cehalet yerine katılım, 
tartışma ve ciddiyet dolu demokratik bir seçimi 
tasvir ediyor. 

Kapak görselinde sandık başında toplanan ka-
rakterlerin ifadeleri, bir değişimin başlayacağını 
işaret ediyor. Seçim gününü canlandıran sayfada, 
sandığa giden karakterlerin birer silüet olarak 
resmedilmesi; renk, dil, ırk fark etmeksizin seçim 
sandığında herkesin eşit olduğunu gösteriyor. 

Başkan adaylarının posterlerinde, en güvendikleri 
kişilerin başkan yardımcıları olarak yer alması 
adaylar hakkında bize ipuçları veriyor. “Aday”, 
“kampanya”, “seçmen” ve “oy” gibi sözcükler altı 
çizili, kalın harflerle yazılmış ve son sayfada bu 
kavramların tanımları bir sözlükte sunulmuş. 
Konuşma balonları okuma sürecini ilgi çekici hâle 
getiriyor. Son olarak Nazlı Gürkaş’ın metinlerin 
çevirisindeki başarısının, kitabın değerini arttırdı-
ğının da altını çizmek isterim.

Çizimlerin ifade gücü  
Öykünün özgünlüğü 

Konunun işlenişi
Dilin açıklığı ve akıcılığı

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Yazan: Meryem ErmeydanHayvanlar 
sandık başında!
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“Aday”, “kampanya”, “seçmen” ve “oy” gibi sözcükler 
altı çizili, kalın harflerle yazılmış ve son sayfada bu 
kavramların tanımları bir sözlükte sunulmuş.
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 “Köpeğin insanı ısırması değil, insanın köpe-
ği ısırması haberdir.” Gazetecilik söz konusu 
olduğunda muhtemelen hemen herkesin işittiği 
bir ifade bu. Öte yandan, sürekli maruz kala kala 

normal leştirmeye başladığımız 
olağan dışı hâl ve olaylara da uy-
gun düşüyor bir ba kıma. Bitmek 
bilmeyen şu salgın, ardı kesilme-
yen zamlar ve ülkece yaşadığımız 
envai çeşit sorunun artık kimseyi 
şaşırtmaması yahut marketlerde 
söylenerek alışveriş yapan insan-
ları değil de neşeli olanları garip 
karşılamamız gibi. 
Bu normallik mevzusu, Hanzade 
Servi’nin Çok İlginç Bir Haberim 

Var adlı kitabının 
da ana temaların-
dan biri. Öğret-
meninin verdiği 
ödev üzerine il-
ginç bir haber ya-
kalamaya çalışan 
İpek, etrafındaki 
her şeyin sıra-
dan olmasından 
şikâyet ede ede 
dolaştığı sırada, 
çocuk parkında 
lolipop yiyerek sa-
lıncakta sallanan 
yaşlı bir amcayı 

görüyor. Haber arayışının 
devamında çiçekleriyle 
konuşan bir kadın ve mü-
ziğe gerek duymaksızın 
dans eden bir adam ile karşılaşan kahramanımız, 
ilginç haber konuları bulduğunu zannederken asıl 
sıra dışı olanın kendi bakış açısı olduğunu öğre-
niyor. İhtiyaç duyduğu haberin burnunun dibinde 
olduğunu fark eden İpek’in hikâyesi farkındalık ile 
bakmanın, görünenin üzerinde düşünüp doğru bir 
değerlendirme yapmanın ne kadar önemli olduğunu 
vurgularken, bir yandan da normal kavramına ve 
önyargılara dair eleştirel düşünmeyi teşvik eden 
küçük soru işaretleri bırakıyor.
Gazetecilik geçmişi olan Hanzade Servi, haber 
yapmak üzerine kurduğu bu kısacık öyküsünde, 
gözlem yapmayı ve farklı bakış açılarını değerlen-
dirmeyi teşvik ederek sıradanlık ve ilginçlik gibi 
kavramları çok sade bir dil ve neşeli bir üslupla 
ele almış. Tudem’in okumaya isteksiz veya okuma 
güçlüğü çeken çocuklara yönelik “Sen de Oku” 
koleksiyonu için hazırlanan Çok İlginç Bir Haberim 
Var, geniş satır aralıklı sayfa düzeni ve iri puntolu 
yazı karakterleri ile okumayı kolaylaştırırken, Gül 
Sarı’nın hikâyeye eşlik eden siyah beyaz 
çizimleri de sıkılgan okurları sevimli bir 
görsel dil ile yakalamayı başarıyor.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Öykünün özgünlüğü

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Yazan: Sanem Erdem
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Hanzade Servi, haber yapmak üzerine kurduğu bu kısacık 
öyküsünde, gözlem yapmayı ve farklı bakış açılarını 
değerlendirmeyi teşvik ederek sıradanlık ve ilginçlik gibi 
kavramları çok sade bir dil ve neşeli bir üslupla ele almış.
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Jacky Marrone - Altın Pençe’nin Peşinde 
Franziska Biermann  
Türkçeleştiren: Süheyla Kaya
Hep Kitap, 119 sayfa

Ana karakterimiz Jacky Marrone sıra dışı bir tipleme. Sahip 
olduğu özellikler metni eğlenceli hâle getiriyor ve yazarın mizah 
dolu tarzıyla birlikte ortaya keyifli bir okuma atmosferi çıkıyor.

bir dedektif çantası, bardaklıklı müşteri koltuğu... 
tüm bunlara epey bir harcama yapmıştır ve artık 
biraz para kazansa fena olmayacaktır. 

Böylece derhâl çalışmaya başlar ve objeleri 300 
kat büyütme özellikli, olağanüstü güçlü casus 
gözlüğünü çıkarıp iz sürmeye koyulur. Ve takibin 
sonucunda kendisini Bay Stilzchen’in rehin dükkâ-
nında bulur. Burada cam vitrinlerin içinde vazolar, 
kupalar, tabaklar, saatler, şamdanlar, dürbünler, 
resim çerçeveleri, yumurtalar, azı dişleri vardır ve 
hepsi de altındandır. Üstelik Pankek Kardeşler de 
bu dükkâna girip çıkıyordur; uluslararası suçluların 
pis işlerini yaptırmak için kullandıkları aptal mı 
aptal Pankek Kardeşler. Jacky Marrone bu gizemin 
peşine düşmeye karar verir ve kendisine yardım 
etmesi için arkadaşı Alice’e başvurur. Onun meşhur 
büyütücü kurabiyelerine ve küçültücü iksirlerine 
ihtiyacı olacaktır. Bay Tilki, kayıp tavuğun peşinde 
maceradan maceraya koşarken bir sürü de tehlike 
atlatır. Üstelik hikâyenin sonunda hiç beklemediği 
bir gerçekle yüzleşecektir. 

Klasik bir dedektif hikâyesi kurgusuna sahipmiş 
gibi gözükse de karakterleriyle farklılaşan bir öykü 
bu. Ana karakterimiz Jacky Marrone sıra dışı bir 
tipleme. Sahip olduğu özellikler metni eğlenceli 
hâle getiriyor ve yazarın mizah dolu tarzıyla birlikte 

Sıradan bir dedektif öyküsü dinlemek istiyorsa-
nız en baştan uyarılmanızda fayda var: Bu kitap 
kesinlikle size göre değil. Bir kere bu dedektif 
insan değil, bir tilki, hatta Bay Tilki. Kendisi 
Fırın Caddesi 85 numaradaki yepyeni ofisinde 
dedektifliğinin zirvesindeyken ilk işini almak 
için sabırsızlanıyordur. Çok geçmeden bekledi-
ğine kavuşacaktır. Kapıdan içeri, boynunda yaşlı 
bir adamla bir tavuğun fotoğrafı olan madalyon 
asılı bir kadın girer ve Aurelia’nın, dünyanın en 

değerli tavu-
ğunun çalın-
dığını söyler. 
Dedektifi-
miz Jacky 
Marrone, ilk 
işinde bir 
kümes hay-
vanının pe-
şine düşmek 
konusunda 
kararsızdır, 
ancak etrafı-
na şöyle bir 
bakar: Katla-
nan çalışma 
masası, özel 

Satırarasına gizlenmiş masallar
Yazan: Olcay Mağden ÜnalÇO
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ortaya keyifli bir okuma atmosferi çıkıyor. Bununla 
birlikte dedektifin görev sırasında kullandığı ve 
illüstrasyonlar eşliğinde görsellik kazanan aletler 
de bir hayli ilgi çekici, üstelik isimleri de bir o kadar 
yaratıcı. Takibi zorlaştırmayan, kısa cümleler ve sık 
diyaloglar okuma güçlüğü çeken okurlar için de bi-
rebir. 

Tüm bunlar, çocuğun gözünden bakıldığında orta-
ya eğlenceli bir tablo çıkarıyor ve tercih edilebilir 
bir okuma serüvenine sebep oluyor. Yetişkin bakış 
açısıyla yapılacak bir değerlendirmede, söz konusu 
eserde dâhiyane bir kurgusal altyapı olduğundan 
bahsedemesek de satır aralarına gizlenmiş birkaç 
ayrıntı merak uyandırıyor. Esasında kitapta pek çok 
gönderme var, ancak bunun Türk okura geçip geç-
mediğinden emin olamadım. Örneğin Bay Tilki’nin 
tavuğu kaybolan müşterisi Bayan Bolte. Burada ya-
zar, Alman edebiyatının klasiklerinden Wilhelm Bus-
ch imzalı Max ve Moritz kitabına gönderme yapıyor. 
Max ve Moritz 1865 yılında yayımlanmıştır ve kısaca 
değinmek gerekirse Max ve Moritz adlı iki küçüğün, 
yetişkinlere yaptıkları kötü şakaları anlatan kafiyeli 
yazılmış yedi öyküyü anlatır. Genel olarak alışık ol-
duğumuz çocuk kitaplarına benzemez, pek çok vahşi 
unsur barındırır. İşte bu kitapta Max ve Moritz, Dul 
Bolte’nin tavuklarını öldürür. Dolayısıyla Jacky Mar-
rone’deki Bolte karakteri de buradan esinlenilerek 
yazılmıştır. Ancak bu detay, Türkçe baskıda maalesef 
göz ardı edilmek durumunda kalmış. Bunun dışında 
metinde Alice Harikalar Diyarında, Grimm Masalları 
gibi çok daha bilindik atıflar da mevcut. Ancak örne-
ğin rehin dükkânının sahibi Bay Stilzchen gönder-
mesi de yine gözden kaçıyor. Rehinciye ismini veren 
masal, Grimm Kardeşlerin Rumpelstilzchen isimli 
masalı. Bunun hikâyesi de şu şekilde: Değirmencinin 
biri, kızının samanı altına çevirebildiğini ve onun 
kralla evlenmesini istediğini söyler. Bunun üzerine 
kral, değirmencinin kızını huzuruna çağırır, sabaha 
kadar saman dolu bir odayı altınla doldurmasını 
emreder, aksi takdirde öldürülecektir. Kız çaresiz bir 
şekilde beklerken bir cüce çıkagelir. Cüce gerdanlı-
ğına karşılık kızın istediğini yapar ve odadaki tüm 
samanı altına çevirir. İkinci gece kral yine aynı şeyi 
ister. Cüce yine kıza yardım eder ama bu kez yüzü-
ğünü alır. Üçüncü gece de kralın isteği değişmez. 
Ancak bu kez cüce bunun karşılığında değirmenci-
nin kızından doğacak ilk çocuğunu ister... 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü  
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği 

Bu göndermelerin ne kadarı okura aktarılmak is-
tendi -ya da istenmedi- veya buna gerek görülmedi 
mi, tahmin etmek güç; ama kitap çevirisinin aynı 
zamanda bir kültür adaptasyonu olduğu düşünü-
lürse, bana kalırsa bu hususa da dikkat edilmeliydi. 
Çözüm metin içinde bulunamıyorsa, bu atıfların 
anlaşılmasını sağlamak için metnin sonuna eklene-
cek bir masal bölümü de ilgi çekici olabilirmiş. 

Tüm bunların dışında metinde bazı söz dizimi 
hataları mevcut, olası bir ikinci baskıda tekrar göz-
den geçirilmesi gerektiği için bunu da belirtmekte 
fayda olduğunu düşünüyorum. Tüm bu detaylar bir 
yana bırakılırsa Jacky Marrone serisinin ilk kitabı 
Altın Pençe’nin Peşinde kitabı için çocuk okurlar 
açısında keyifli bir dedektif hikâyesi ve macera ki-
tabı diyebiliriz.
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Doğan Gündüz: 28 Ağustos 2014 tarihli günlüğünüze (Ço-
cuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve 
Edebiyat Dergisi, s.881)“Geçen yılın ekim ayından bu yana 
üzerinde çalıştığım Kemalettin Tuğcu Armağan Kitabı’nı 
daha açıkçası Kemalettin Tuğcu Savunması’nı bu yıl so-
nuçlandırmayı amaçlamıştım,” diye not düşmüşsünüz. Si-
zinle tanışmama da vesile bu özel kitap, Kemalettin Tuğcu 
Çocuklara Okumayı Sevdiren Yazar başlığıyla 2018 yılında 
yayımlandı. Tuğcu’nun yazarlığı, yazdıkları, hakkında söy-
lenenler, eleştiriler hepsinin bir arada olduğu, eski bir kuşa-
ğın hatıralarında hikâyeleriyle var olan bir yazarın edebi 
ve gerçek kimliğinin ortaya çıkarıl-
dığı önemli bir çalışma bu kitabınız. 
Ekim 2021’de de Yazarak Yaşadım 
/ Kemalettin Tuğcu Kitabı adlı bir 
başka Kemalettin Tuğcu kitabınız 
çıktı.  Ön sözünde “birkaç kuşağa 
okumayı sevdirmiş bir yazarı savun-
ma çabası ve Tuğcu’ya vefa ödeviyle 
okunmasını dilerim.” diyorsunuz.  
Bir dönemin temsilcisi Kemalettin 
Tuğcu’yu niye savunmalıyız?

Mustafa Ruhi Şirin: Kemalettin Tuğcu hem bir dönem 
yazarı hem de çocuklarca hâlâ okunan bir yazarımızdır. 
Türk çocuk edebiyatı tarihinde çocuklar tarafından en çok 
okunmuş bir yazara vefa ödevi onu savunmayı da gerek-

tirir. Yaşadığı dönemde edebiyat 
kamusu tarafından yok sayılmış, 
göz ardı edilmiş, küçümsenmiş bir 
yazardır Kemalettin Tuğcu. Buna 
karşılık şimdiye kadar kitaplarını 
okumuş ve etkilenmiş okurlarının 
sayısına hiçbir yazar ulaşamamış-
tır. 1970’li yıllarda “resmi kanon”a 
dâhil edilen Ömer Seyfettin başta 
olmak üzere, Kemalettin Tuğcu ka-
dar çocuklarca yaygın ve sevilerek 
okunmuş ikinci bir yazarımız da 
yoktur. Yaşadığı dönemde çok okunduğu için incitilmiş 
bir yazarı savunmak kadar doğal ne olabilir ki! Üstelik de 
çocuklara okumayı sevdirmiş bir yazar Kemalettin Tuğcu. 
Kemalettin Tuğcu Anma kitabıyla ilk defa Tuğcu hakkında 
farklı görüş ve eleştiriler bir araya getirilmiş oldu. 1930’lu 
yıllardan vefatına kadar ve vefatından sonra yazılanlar-
la Kemalettin Tuğcu’yu merkeze alarak, değişen çocuk 
ve çocukluk yanında değişen çocuk edebiyatını yorum-
lamakla kalmadık, Tuğcu’nun çocukluk tarihi ve çocuk 
edebiyatı tarihi içindeki yerini belirlemeye de çalıştık. Ya-
zarak Yaşadım/ Kemalettin Tuğcu Kitabı kitabım ile de ilk 
defa bir Kemalettin Tuğcu portre denemesi yapmış oldum.

DG: 99 Soruda Çocuk Edebiyatı kitabınız 1994’te yayım-
landı. 2007’de çıkan Çocuk Edebiyatı Kültürü “Okuma Alış-
kanlığı ve Medya Sarmalı” ile Çocuk Edebiyatına Eleştirel 
Bir Bakış, Çocuk Edebiyatı Nedir Ne değildir? kitaplarını-
zın ardından 2016’da Çocuk, Çocukluk ve Çocuk Edebiyatı 
kitabınız yayımlandı. Çocuk edebiyatı alanındaki emeğini-
zin merkezinde yer alan bu eserlerinizde edebiyat, çocuk 
edebiyatı, çocuk, çocukluk üzerine değerlendirmeleriniz 
yer alıyor. Türkçe çocuk ve gençlik edebiyatı kanonu tartış-
ması başlatabilmek için birçok yazınızda kanon konusuna 
değiniyorsunuz. Çok olmasa da çocuk edebiyatı kanonu 
içinde yer alabilecek bazı örneklerden de söz ediyorsunuz. 
Bu konuyu biraz açabilir misiniz? Bugün nicelik olarak ço-

Söyleşi: Doğan Gündüz-Mustafa Ruhi Şirin

“Değişen çocuk algısına göre çocuk edebiyatının işlevi değiştiği gibi yaşı da küçülüyor.”

Çocuk edebiyatının 
yaşı küçülüyorsa
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Şair, yazar, çocuk edebiyatı araştırmacısı ve çocuk hakları savunucusu Mustafa Ruhi Şirin, 1977 yılından bu yana 
çocuklar için çocukların tarafında çalışıyor. Doğan Gündüz, Mustafa Ruhi Şirin ile eserleri ve çocuk edebiyatı üze-

rine söyleşti. Bu söyleşinin ilk bölümü önceki sayımızda yayımlanmıştır. 
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cuk edebiyatı alanındaki kitaplar baş döndürücü bir hızla 
artıyor. Bunların içinden Türkçe çocuk edebiyatı kanonunu 
oluşturabilecek eserlere rastlıyor musunuz? Yoksa geçmişte 
olduğu gibi bunlar da yakın gelecekte bir dönemin eserleri 
olarak unutulacak mı?

MRŞ: Kanonla ilgili yazımda ilk sorum şuydu: Kanon 
konusunu gündeme getirmenin yararı var mıdır? Çocuk 
edebiyatında kanon tartışmasını başlatmamın öncelikli 
amacı çocuk ve ilk gençlik edebiyatını, alan edebiyatı çev-
resiyle kanon fikri etrafında düşünmeye yönelikti. Aradan 
geçen on yıla yakın dönemde bu konuda yazı yazan olma-
dı. Oysa kanon tartışmasıyla çocuk edebiyatı eleştirisi de 
derinlik kazanabilirdi. İkinci sorum şuydu: Türk çocuk ve 
ilk gençlik edebiyatında kanon konusu şimdiye kadar ni-
çin gündeme gelmemiştir? Edebiyatta kanon tartışması-
nın 1990’ların sonlarında yapıldığı dikkate alınırsa, çocuk 
ve ilk gençlik edebiyatında kanon tartışması için bugün 
de vakit erken sayılabilir. Bana göre asıl neden ise çocuk 
ve ilk gençlik edebiyatında akademik ve entelektüel dü-
zeyden kaynaklanıyor. Henüz Türkiye’de bireysel yazar 
çabalarına karşın, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı poetik 
dil ve “estetik saygınlık” düzeyine ulaşmadığı gibi bir-iki 
istisna dışında, henüz bu düzeyde eser yazılmamıştır. Ha-
rold Bloom’un vurgusuyla belirtmek gerekirse, “her güçlü 
edebî özgünlük kanonlaşabilir”. Kanon’un altın kuralını 
pedagoji değil eserin estetik gücü belirler. Tekrar etmek-
te yarar var: Bizde bu yönde ortak kabul görmüş kurucu 
ve anahtar edebiyat metinleri henüz yazılmamıştır. Çok 
okunan bazı iyi kitapların olması bu kitapların klasikleş-
miş çocuk kitabı olduğu anlamını içermez. Çocuk ve ilk 
gençlik edebiyatında şimdiye kadar oluşturulmuş listeler 
ise ortak kabule dayanmayan benzer anlayışların kitap lis-
teleridir… Türkiye’de kanon tartışması için üçüncü sorum 
ise şu olmuştu: Kanonu kim yapar? Bu soruya iki ardışık 
soru daha ekleyebiliriz: Çocuk ve yetişkin okur mu? Ka-
non için belirlenen ölçütlere göre mi seçilir kanonik me-
tinler? Çocuk ve ilk gençlik edebiyatı tarihimiz boyunca 
ne en iyiler listesi ne en çok okunanlar listesi ne de klasik 
ve kanonik eserler için ölçek ve ölçütler henüz geliştirile-
memiştir. “Resmi kanon”a göre ders kitaplarına alınan me-
tinler ve yazarlar da edebî kanon için ölçü olamaz. Belirle-
yici merci ise çok bileşenli çocuk ve ilk gençlik edebiyatı 

çevresi olabilir. Bu nedenle de “100 Temel Eser” listeleri 
“resmî kanon” sayılsa da edebî kanon dışındadırlar… Ya-
rım yüzyıl boyunca okuduğum çocuk kitapları arasında 
iyi, klasik ve kanonik eser izleri olan kitaplardan söz ede-
bilirim. Ancak kanon belirleme öznel bir seçim değil bir 
otorite-merci-konsey ile ilgilidir. Kanon tartışmaları peda-
gojik, görsel, estetik kabul ölçütlerine göre hazırlanacak 
öneri listelerinden hareketle somut hâle getirilebilir.

DG: 1987, 1988 ve 1989 yıllarında hazırladığınız Çocuk 
Edebiyatı Yıllıkları Gökyüzü yayınlarından çıkmıştı. Çocuk 
edebiyatının yeni yeni dillendirilmeye başlandığı bu yıllar-
da, çocuk edebiyatının görünürlüğü ve kabulü için önemli 
çalışmalardı bu yıllıklar. 2014 yılı Aralık ayında yayımla-
nan, Türkçe Çocuk Edebiyatı’nın bugüne dek yapılmış en 
kapsamlı çalışması olarak değerlendirilebilecek, Türk Dili 
dergisine özel olarak Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel 
Sayısı’nı hazırladınız. Çocuk edebiyatıyla ilgilenen hemen 
herkesin kitaplığında bulunması gereken bu kitabı/özel sa-
yıyı hazırlama düşüncesi nasıl ortaya çıktı

MRŞ: Çocuk edebiyatı yıllıklarımı çocuk edebiyatını gün-
deme getirmek amacıyla öngörmüştüm. 1985’te Dünden 
Bugüne Çocuk Edebiyatımız radyo programını hazırlarken 
yıllık hazırlama fikri doğmuştu içime. Çocuk edebiyatı 
kamusunun çok cılız olduğu yıllardı o yıllar. Program ve 
yıllıklar ilgi görse de ideolojik farklılıklar nedeniyle, bu 
alanı tekellerinde görenler görmemezlikten geldiler bu 
çabaları. O gün olduğu gibi bugün de çocuğu ve çocuk 
edebiyatını ideolojiler üstü görmeyi sürdürmeye kararlı-
yım. Bu anlayışın en önemli belgelerinden biri de sözünü 
ettiğiniz Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı’dır. 
Bu sayı ile bütün bileşenleri ve paydaşlarıyla Türk Çocuk 
ve İlk Gençlik Edebiyatı Tarihine not 
düşmekle yetinmeyip ortak sorunlarla 
yüzleşme cesareti göstermek istedim. 
Özel sayı çok ilgi gördü ve birkaç yıl 
içinde alanında en çok atıfta bulunu-
lan kaynaklardan biri durumuna gel-
di. Çocuk ve ilk gençlik edebiyatının 
bileşenleri çerçevesinde ve daha oy-
lumlu çalışmaların her beş yılda bir 
yapılması gerektiğini düşünüyorum.
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DG: Çocuk Vakfı’nın şimdi karşılıklı oturduğumuz bu oda-
sında, çocuk edebiyatına emek veren birçok yazar, şair ve 
ressamı da ağırladığınızı biliyorum. Onları da sohbetimize 
de dâhil ederek “vefa ödevimizi” yerine getirmek için bir-
kaç cümleyle çocuk edebiyatımızdaki yerlerinden söz eder 
misiniz?

MRŞ:

Fazıl Hüsnü Dağlarca: Türkçenin en görkemli çocuk şai-
ri. Sözcüklere çocuğun baktığı ve gördüğü yerden bakma-
yı ve görmeyi öğreten şair.

Cahit Uçuk: Gökyüzünü çocuklara hayal penceresi yapan 
çocuk kitapları yazarı.

Kemalettin Tuğcu: Çocuklar için yazarak yaşadığı hâlde 
en çok incitilmiş yazarımız.

Hasan Lâtif Sarıyüce: Anadolu’yu çocuklar için masal 
bahçesine dönüştüren masal yazarı.

Cahit Zarifoğlu: Ergin çocuklara kitap yazma cesareti 
gösteren arkadaşım.

Ülkü Tamer: Çocuklar için hiç şiir yazmasa da çocuk ki-
tapları ve şiiriyle çocuğu ve çocukluğu savunan şairimiz.

Muzaffer İzgü: Türkçeyi ve çocukları güldüren yazarımız.

Refik Durbaş: Çocuklara kitap yazmak için çocukluğuyla 
yaşıt olmayı başarmış arkadaşım.

Nazan Erkmen: Resimle dünyaya bakan, dünyayı çocuk-
lara resimle sevdiren sanatçımız.

Osman Kehri: Afacan bir çocuk gibi çocuk kitabı resimle-
yen öncü ressamımız, çok özlediğim bir dost.

DG: Kırk yılı aşkın süredir çocuk edebiyatı, çocuk hakları 
üzerine çalışıyor, şiirler, masallar, hikâyeler yazıyor, araş-
tırmalar yapıyorsunuz. Bu alanda çalışanları bir araya 
getirip antolojiler, seçkiler hazırlıyorsunuz. Aramızdan ay-
rılmış çocuk edebiyatçılarını vefa ödevleriyle hepimize ha-

tırlatıyorsunuz. Kurucusu olduğunuz 
Çocuk Vakfı aracılığıyla çocuğa söz 
hakkı verilmeyen eğitim şûralarına 
katılmayacağınızı duyuruyorsunuz. 
Çocuktan taraf olan tüm bu çabala-
rınız çocuk edebiyatı çevrelerinde 
yeterince karşılık buluyor mu?

MRŞ: Gerçeğin dili yerine algıların 
felsefe sanıldığı bir çağda dünya ço-
cukları güvende değil. Çocuk Vak-
fı’nın kuruluş felsefesi, “çocuk onu-
runa saygı ve çocuktan yana taraf olmaktır”. Hayatlarına 
dokunduğumuz çocuklar bu anlayışın farkında. Dünyada 
Covid-19 virüsü ve salgınla ortaya çıkan açıklardan biri de 
çocuk açığı’dır. Çocuk açığı’nın başat anlamı çocuğa yö-
nelik anlayış eksikliğidir. Çocuk gerçeğiyle yüzleşmeden 
yeni bir dünya kuramayız. Çocukla ilgili herkesin, özel-
likle çocuk ödevlerine yönelenler olmak üzere, çocuklar 
için yazanların, öğretmenlerin, akademik çevrenin, çocuk 
entelektüellerin, aydınların, Çocuk Hakları Savunucuları-
nın ve politikacıların yeniden çocukla sözleşme imzala-
malarını ve çocuktan yana taraf olduklarını hayatlarıyla 
ortaya koymalarını önermiş olmakla yetinmek isterim.

DG: 1974 yılından bu yana, kırk yedi yıldır günlük tutuyor-
sunuz. Bu günlük bir anlamda çocuk edebiyatının da hafı-
zası gibi. Yayınlanacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sa-
dece bu söyleşi için değil çocuk edebiyatı ve çocuk hakları 
konusunda yaptığınız çalışmalar için de yürekten teşekkür 
ederim.

MRŞ: Günlüklerim Türkiye’nin yarım yüzyıllık çocuk 
ödevlerinin tarihidir. Bir tür sosyal tarih ve çocukluk 
tarihini kaleme almış oldum. Belge ve dip notlarıyla ya-
yımlanmalarını arzu ediyorum. Aslında söyleşimiz de bir 
günlük sayılır. İçtenlikle teşekkür ederim size. Arada yine 
konuşalım; çocukla sözleşme imzalamış olanlar için ço-
cuk ve çocukluk konuşmakla ve yazmakla bitmez…

- Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt: CVII, Sayı 756, Aralık 2014, 896 Sayfa
- Kemalettin Tuğcu - Çocuklara Okumayı Sevdiren Yazar, Hazırlayan: Mustafa Ruhi Şirin, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

İstanbul, 2018, 454 Sayfa 
- Yazarak Yaşadım - Kemalettin Tuğcu Kitabı, Mustafa Ruhi Şirin, Muhit Kitap Turkuvaz Yayınları, İstanbul, 2021, 140 Sayfa

- Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1987, Hazırlayan: Mustafa Ruhi Şirin, Gökyüzü Yayınları, İstanbul, 1987, 689 Sayfa
- Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1988, Hazırlayan: Mustafa Ruhi Şirin, Gökyüzü Yayınları, İstanbul, 1988, 374 Sayfa
- Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1989, Hazırlayan: Mustafa Ruhi Şirin, Gökyüzü Yayınları, İstanbul, 1989, 400 Sayfa

- 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, Hazırlayan: Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Vakfı Yayınları, 99 Soruda Çocuk Dizisi, 
İstanbul, 1994, 288 Sayfa 

- Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Çocuk Edebiyatı Nedir Ne değildir? Mustafa Ruhi Şirin, Uçan At Yayınları, İstanbul, 
2019 (ilk basımı 2007), 184 Sayfa

- Çocuk Edebiyatı Kültürü “Okuma Alışkanlığı ve Medya Sarmalı”, Mustafa Ruhi Şirin, Kök Yayıncılık, 
Ankara, 2007, 194 Sayfa

- Çocuk, Çocukluk ve Çocuk Edebiyatı, Mustafa Ruhi Şirin, Uçan At Yayınları, İstanbul, 2019 (ilk basımı 2016), 192 Sayfa
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Keiji Nakazawa 
tarafından yaratılan ve
atom bombasının etkilerine 
dair tarihsel bir belge 
niteliği taşıyan “Yalınayak 
Gen” serisi onuncu kitap 
Asla Vazgeçme ile 
tamamlanıyor.
Gen’in 25 dile çevrilen ve dünya çapında 
yankı uyandıran hüzünlü öyküsü; nükleer 
silahlanmaya “hayır’’ diyecek gücü 
geleceğe taşıyor, 20. yüzyılın en büyük 
vahşetlerinden birini unutmuyor 
ve unutturmuyor.

KEIJI NAKAZAWA

3

3. KİTAP: BOMBADAN SONRA

desenyayinlari.com.tr   
  DesenYayinlari.Tudem
  desenyayinlari
  desenyayinlari

25 dile çevrilen Yalınayak Gen, İkinci Dünya Savaşı sırasında 
Hiroşima’da yaşananları küçük bir çocuğun gözünden 
ele alıyor. Otobiyografik özellikler taşıyan Yalınayak Gen, 
savaşın masum insanlara yaşattığı acıların bir hatırlatıcısı 
ve atom bombasının da bir belgesi niteliğindedir. 
Bombadan Sonra, serinin üçüncü kitabıdır.

“Yalınayak Gen’i bir solukta okuyup bitirdim. Hem keyiflendim,  
hem dehşet duyguları yaşadım. Merakla devamını bekliyorum.”
      Bilgin Adalı

“Gen, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birine etkili bir biçimde 
tanıklık eder. Kendinizi bu olağanüstü kitaba bırakın.” 

      Art Spiegelman

K
E

IJI N
A

K
A

Z
A

W
A

desenyayinlari.com.tr 

Hiroşima’nın 
hikâyesiYeni



Afacan Frieder ile anneannesi!
Onlar olmasa dünya daha az eğlenceli 
olurdu doğrusu!

cancocuk.com     cancocuk@cancocuk.com      facebook.com/cancocukcom      twitter.com/Can_Cocuk      instagram.com/cancocuk

Joey evinin yakınlarındaki tepede bir ağaç ev keşfettiğinde, birinin 
onun özel yerini işgal etmiş olmasına çok öfkelenir. Gelgelelim bu davetsiz 

misafirin kim olabileceğini de merak eder. Ama onunla temas kurmak kolay 
olmayacaktır. Ağaç evdeki kız vahşi, sırlarla dolu biridir ve Joey’ye hiç dostane 

davranmaz. Joey onunla geçinmenin bir yolunu bulmalıdır. Bu yolu 
ararken kendisiyle ilgili de yeni keşiflerde bulunacaktır.


