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M E R H A B A ,

İyi Kitap 13 yaşında!

141 sayıda yaklaşık 3300 kitap hakkında tanıtım, değerlendirme ve eleştiri yazısı, 
onlarca dosya çalışması, söyleşiler, çizgi köşeler... Yazar, çizer, çevirmen, editör, 
gazeteci, akademisyen, hepsi de çocuk ve gençlik edebiyatının içinden gelen 
250’ye yakın farklı kalem, farklı bakış açısı... İşte tarafsız ve ilkeli yayıncılık 
anlayışından ödün vermeden, çocuk ve gençlik kitaplarının izinde geçen 
13 yıla sığanlar. 

İyi Kitap, sadece alanının ilk ve tek edebiyat dergisi değil, geride bıraktığı 13 yılın 
yaşayan “hafıza”sıdır. Çocuk ve gençlik edebiyatının nabzını tutan bu önemli 
birikim, okurunun ilgisi ve desteğiyle var oldu, olmaya devam edecek.

Geçmişte de altını çizdiğimiz gibi,“Cinsiyetçi tutumlar başta olmak üzere her 
türden ayrımcılığı reddeden, eşitlikçi, şiddet karşıtı, farklılıkları zenginlik olarak 
gören, özgürlükten, demokrasiden ve bilimden yana tavrımız çocuk yayıncılığında 
pusulamız oldu, olmaya da devam edecek,” 1

Tüm İyi Kitap ailesinin 13. yaşı kutlu olsun!

Safter Korkmaz

1   İyi Kitap sayı 132. https://www.iyikitap.net/2021/03/01/merhaba-50/ (Erişim tarihi 24/02/2022)
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Sözcükler ne işe yarar? Nesneleri, duyguları, ey-
lemleri adlandırmaya ya da kendimizi ifade etme-
ye yarayan ses öbeklerinden mi ibarettir sözcük-
ler? Yoksa her biri farklı bir kişiliğe ve hikâyeye 
sahip, koca bir dünyanın parçaları mıdır? 
Tetem, Sözcükler ve Ben’i okurken sözcükleri ne 
kadar çok sevdiğimin, Mete ve Tete gibi benim de 
ne çok sözcüğüm olduğunun bir kere daha farkına 
vardım. 
Mete’nin ilk başta hiç sözcüğü yoktur. İlk sözcüğü 
ise “Tete” olur. Bu, onun büyükannesine verdiği 
isimdir. Mete büyüdükçe Tete’de kendi dünyasını 
onun ayakları altına serer. Tete’nin dört duvardan 
ibaret odasında birkaç eşyası vardır ama… Odanın 
asıl marifeti içinde sayısız sözcüğü barındırma-
sıdır. Tete, onları Mete için çağırır ya da saklan-
dıkları yerlerden çıkarır. Tete’nin her sözcüğüyle 

Mete’nin dünyası 
biraz daha zen-
ginleşir. Bazıları 
gürültülü ve 
çılgındır, bazı-
ları ise sessiz ve 
utangaç: Güm-
bürtüsüz şimşek, 
şekilsiz şemalsiz 
endişe, göz nuru… 

İyi hissettiren sözcükler de vardır, sevimsiz sözcük-
ler de. Bazıları insanı korkutur, bazısı hüzünlendirir. 
Dans eden, umutlandıran, inatçı: Eşek şakası, gölge 
tiyatrosu, sabun köpüğü… Mete, Tete’nin ona arma-
ğan ettiği sözcükleri tıka basa ceplerine doldurur. 
Mete’nin dünyası zenginleştikçe Tete’nin odası ya-
vaş yavaş boşalır. Ta ki… 
Tetem, Sözcükler ve Ben’i elime aldıktan sonra defa-
larca okudum. Sözcükler üzerine düşündüm. Kendi 
“Tete”m Cicoş’un evindeki cicili bicili kutuları, 
evinin kuytularına saklanmış gizemli sözcükleri ve 
hayatımın bu anına kadar taşıdığım hazinelerimi 
gözden geçirdim. Sonra kitabı alıp bir daha okudum. 
Nikola Huppertz’in sözcükler kadar zengin bir konu-
yu alıp kuşaklar arası bir sevgi hikâyesine dönüştür-
mesine hayran kaldım. 
Kitabın resimlerine gelirsek… Elsa Klever, Tete’nin 
Mete ile paylaştığı renkli ve kıpır kıpır dünyayı, bu 
ruha uyacak bir biçimde canlandırmış. İki rengin 
-kırmızı ve mavinin- baskın olduğu bir renk paletiyle 
çalışan sanatçı, zaman zaman sadece konturlardan 
ibaret bıraktığı nesnelerle Tete’nin dönüşümünü de 
ustaca vurgulamış. 

Çizimlerin ifade gücü
Dilin açıklığı ve akıcılığı

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Sessiz, çılgın, hışırdayan, süzülen…
Bir hayat dolusu sözcük 

Tetem, Sözcükler ve Ben  
Nikola Huppertz
Resimleyen: Elsa Klever
Türkçeleştiren: Sevengül Sönmez 
Editör: Lora Sarı  
Hippo Kitap, 32 sayfa Yazan: M. Banu Aksoy
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Yayın yönetmenimiz İlke Aykanat Çam ile dergimiz ve yayıncılık 
dünyamız üzerine söyleştik.

İyi
 K

ita
p Mart 2009’dan Mart 2022’ye, İyi Kitap’ın 13 yıllık yolculuğundan kısaca 

bahsedebilir misiniz? Hangi amaçlarla, nasıl başladı derginin yayın haya-
tı? Bugünden bakınca, İyi Kitap, çocuk ve gençlik edebiyatı adına nasıl bir 
birikimi temsil ediyor?
İyi Kitap’ı, çocuk ve gençleri nitelikli edebiyat kitaplarıyla buluşturmak ve ebe-
veyn, öğretmen, kütüphaneci gibi kitap seçicilerin kitap seçimlerine yardımcı 
olmak amacıyla yayımlamaya başladık. İyi Kitap Mart 2009’da yayın hayatına 
başladığında edebiyat dergilerinde ve kitap eklerinde çocuk kitaplarına ayrılan 
sayfalar çok azdı. Oysa bu yıllarda çocuk edebiyatı alanında üretimin arttığın-
dan söz edebiliriz. Buna karşın kitap seçimine yardımcı mecra olmaması, mut-
laka doldurulması gereken bir boşluğa işaret ediyordu. Dolayısıyla bir sorum-
luluk bilinciyle hareket ettik. Ama özellikle vurgulamak isterim ki amacımız 
kesinlikle akademisyenlerin işine soyunmak değildi. Temel çıkış noktamız, 
okurun pek çok yayın arasından nitelikli olanları seçmesine yardımcı olmaktı. 
Zamansız, nitelikli çocuk kitaplarını tanıtan bir yayın organı olarak derginin 
adı da zaten buradan geliyor. 
Dergi süreç içinde farklı misyonlar da edindi. Bugünden bakınca, İyi Kitap, 
çocuk ve gençlik edebiyatı adına önemli bir birikimi temsil ediyor. 13 yılda 
Türkiye’de çocuk edebiyatı alanında önemli adımlar atıldı. Bu yolculuğa İyi 
Kitap çok yakından tanıklık etti. Günümüzde hâlâ Türkiye’de çocuk ve gençlik 
edebiyatı alanında yayımlanan tek dergi olma özelliğini koruyor. Dolayısıyla 
iyi ki tüm maddi zorluklarını göze alarak bu işe başlamışız diyebiliyoruz. Özerk 
duruşuyla yıllar içinde serpilen dergi, Türkiye’nin dört bir yanındaki okulla-
ra, kütüphanelere, eğitim kurumlarına ve kitabevlerine ücretsiz dağıtılmaya 
devam ediyor. Bunu başarmak ve bugünün ekonomik koşullarında sürdürebil-
mek bizim için gurur verici. 
Birikim kısmına dönecek olursak, 13 yılda İyi Kitap da kendi içinde değişimler 
yaşadı. Hem görsel hem de içerik anlamında. Boyutundan logosuna, iç tasa-
rımından derginin içinde yer alan bölümlere kadar hemen her alanda sürekli 
kendisini yenilemeye çalıştı. Çocuk edebiyatına emek veren yetkin kalemler ve 
sanatçılar, bu platformda kendilerini özgürce ifade edebildiler. Yayımlandığı 
günden itibaren çocuk edebiyatı alanındaki sorunları masaya yatırmak üzere 

Yaşında!



yer verdiği dosya konuları da daha sonra bu alanda ça-
lışma yapacak kişiler için önemli bir birikim ve zemin 
hazırladı.
Bugün, www.iyikitap.net adresinde bu 13 yılın tüm ar-
şivi bulunuyor. Her sayıyı tek tek pdf olarak indirebile-
ceğiniz gibi; kitap, yazar, çizer, çevirmen ya da yayınevi 
ismiyle site içi arama da yapabiliyorsunuz. Alanımız 
açısından hep birlikte neler yaptığımızı, gelişimimizi 
gösteren önemli bir bellek oluştu ve bu belleği gelece-
ğe taşımaya kararlıyız.

İyi Kitap’ın çıkışı ve istikrarlı yayın hayatı, Tudem 
Yayın Grubu’nun özverili desteğiyle mümkün ola-
bildi. Derginin Tudem Yayın Grubu ile ilişkisini tarif 
etmenizi istesek, neler söyleyebilirsiniz? Sektörde 
çokça merak edilen konulardan biri, derginin editör-
yal süreçlerinde Tudem’in pozisyonu olsa gerek. Ne 
dersiniz bu konuda?
İyi Kitap, Tudem Yayın Grubu’nun ve reklam verenlerin 
sağladığı maddi destek ile yayımlanıyor ama derginin en 
önemli özelliği, yayın hayatına başladığı günden bu yana 
bağımsız duruşunu korumasıdır. Bu özerk yapıyı sağla-
yabilmek için derginin iç işleyişi Tudem Yayın Grubu’n-
dan tamamen bağımsız ve ayrı konumlandırılmıştır. 
Derginin yayın yönetmeni olarak yazı içerikleri, kitap 
seçimleri, yazıları kimin hazırlayacağı gibi kararlara 
kesinlikle müdahil olmuyorum. Benim görevim, yazı 

işleri müdürü ile birlikte derginin temel çizgisini be-
lirlemek ve bu belirlenen doğrultuda kendisine alan 
ve kaynak sağlamak, yardımcı olmak. Elbette, derginin 
yeni bölümleri, dosya konuları oluşturulurken, tasarım 
değişikliği yapılırken ya da kapağın emanet edileceği 
illüstratör seçilirken fikir teatisi yapıyoruz. 
Dergide üzerine yazılacak kitapları ve yazar eşleşmele-
rini İyi Kitap’ın yazı işleri müdürü belirler. Bu da der-
giye gönderilen kitapların tek tek incelenmesiyle ger-
çekleşiyor. Yani her bir kitabı en iyi anlatabilecek yazar 
seçiliyor. Bu yaklaşım, açıkçası bugüne kadar Türki-
ye’de olmayan, öncü bir yaklaşımdı. Bunun dünyadaki 
örneklerine baktığınızda New York Times Book Review’ı 
örnek gösterebiliriz. Derginin baş editörü, dergiye ge-
len kitapları inceleyerek onu, en iyi kimin ele alabilece-
ğine karar verir ve ardından yazarla iletişime geçer. Bu 
tutumun, kişisel ilişkiler zincirinin kırılıp kitap tanıtım 
yazılarında nesnel yaklaşımın korunmasında çok büyük 
katkısı vardır.  
Tudem Yayın Grubu kitapları da diğer yayınevlerinin 
kitapları gibi dergiye gönderilir, TYG editöryal ekip 
üyeleri, hazırladıkları kitapların İyi Kitap tarafından 
değerlendirilmeye alınıp alınmadığını herkes gibi son-
raki ay dergi çıkınca görür. Bugüne kadar TYG kitapları 
hakkında her eleştiri seviyesinde yazı çıkmıştır. Herkes 
gibi biz de öznel görüşlere saygı duymayı öğreniyoruz.

Derginin 13 yılı bulan yayın hayatının bir anlamda, 
bir okul işlevi gördüğünü de söyleyebiliriz. Sadece 
okurlar açısından değil, alanda çalışan profesyonel-
ler ve hatta İyi Kitap’ta kalem oynatan dergi yazar-
ları açısından da alana bakışı değiştiren, geliştiren 
bir okuma/yazma süreci sağlıyor yayın pratiği. Yine 
bugünden bakarak derginin iç gelişimini, ekolleşme 
sürecini nasıl değerlendirirsiniz?
İyi Kitap, kitap seçicilerine ve okurlara kitap seçim-
lerinde yardımcı olmak için yola çıkmıştı ama bu 13 
yılda, bu alanda çalışan profesyonellere de büyük katkı-
lar sağladığını gözlemliyoruz. Derginin yazar kadrosu 
sürekli güncellenip değişiyor. Yazarları arasında bu 
alanda üretim yapan editörler, yayıncılar ve akademis-
yenler de yer alıyor. Sansür, korsan yayıncılık, cinsiyet 
eşitsizliği, çocuk hakları gibi konularda hazırlanan 
dosyalarda, bu alanda çalışan yayıncılara söz hakkı 
verilmiş olmasının yanı sıra yazarlar için düzenli olarak 
yazabilecekleri bir platformun olması, daha iyi ve kali-
teli yayıncılığa da ister istemez katkı sağlıyor. 
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İyi Kitap’ta özellikle puanlama sisteminin, derginin 
yazarlarına katkı sağladığını düşünüyorum. Çeviri ve 
editörlük kalitesinden illüstrasyonların uygunluğuna 
ve baskı kalitesine kadar, bir kitap tüm yönleriyle ele 
alınıyor ve dergi yazarları kitaba hangi kriterlerle yak-
laşacaklarına, neleri puanlayacaklarına kendileri karar 
veriyor. 
Dergi, bu 13 yılda çok önemli dosya konularına yer 
verdi. Çocuk edebiyatında sansür, korsan yayıncılık, 
cinsiyet eşitsizliği gibi daha çok tartışılması gereken 
konular, farklı eleştiri yazıları ve söyleşilerle desteklen-
di. Tüm bunlar hem okura hem de bu alanda çalışan 
profesyonellere büyük katkı sağladı. 
Yazı işleri müdürü mümkün olduğunca güncel, yani 
yeni çıkan kitapları seçmeye çalışıyor. Niteliksiz kitap-
lara yer vermek yerine iyi kitaplar tüm yönleriyle ele 
alınmaya çalışılıyor. Burada amaç, akademik kitap eleş-
tirisi değil. İyi bir kitabın eksik ya da geliştirilebileceği 
düşünülen yönlerine dikkat çekilmesi, sektörü de nite-
lik anlamında yukarı çekecek, yapılan işlerin kalitesini 
arttıracaktır. 

Son yıllarda kapak illüstrasyonlarıyla da gündemde 
kalmayı başaran bir dergi İyi Kitap. Birbirinden de-
ğerli çizerlerimizin yarattıkları kapaklar, okurların 
beğenisiyle karşılanıyor. Dergi kapaklarının, aynı 
zamanda çizerler için alandaki varlıklarını pekişti-
ren, onlara cesaret veren bir işlevi olduğundan bah-
sedersek yanılmış olur muyuz? Siz nasıl değerlen-
diriyorsunuz kapak çalışmalarının dergiye ve alana 
katkısını?

İyi Kitap, söz et-
tiğiniz ekolleşme 
sürecinde yazarla-
ra ve illüstratörlere 
kapılar açmış, 
gelişimlerine 
çeşitli katkılarda 
bulunmuştur. İyi 
Kitap kapaklarını 
yaparak adını du-
yurmuş ve aranan 
bir sanatçı hâline 
gelmiş pek çok 
illüstratör arka-
daşımız var. Bu 
bakımdan İyi Ki-

tap kapakları pek 
çok genç çizere 
cesaret vermiştir. 
Stok görsel kul-
lanılmayıp her ay 
bir sanatçının İyi 
Kitap’ın kapağını 
tasarlıyor olma-
sını çok önemli 
buluyorum. 
Sektörde çalışan 
bir çok illüstratör 
aslında pek de 
özgür olamadan, 
başka birinin met-
nini, yine başka 
birilerinin istediği 
gibi resimlemek zorunda kalıyor. İyi Kitap kapakları bu 
açıdan onlar için bir nefes alma alanı. 

Dergi yayıncılığının zorlu bir iş olduğu herkesin 
malumu. İki yılı aşan pandemi süreci ve yoğunlaşan 
ekonomik krizin de zorlukları artırdığını tahmin 
etmek güç değil. İyi Kitap bu iki yılı nasıl karşıladı? 
Önümüzdeki sürece dair öngörüleriniz var mı?
Yayıncılık alanında zor günlerden geçiyoruz. Pek çok 
yayıncı üretimini azalttı, tekrar baskılarını yapamayacak 
duruma geldi. Dergiler de okurlarından destek talep 
ederek ne kadar zor durumda olduklarını belirtiyorlar. 
İyi Kitap da bu iki yılda elbette zorlandı. Pandeminin ilk 
senesinde dijital olarak yayımlandı. Bu kararın nedeni 
ekonomik değil, okullar, kütüphaneler, kitapçılar kapalıy-
ken dağıtımın imkânsız hâle gelmiş olmasıydı. Pandemi 
döneminde salt dijital olarak yayımlanması, okur pratik-
lerini değiştirmesi bakımından önemliydi. 
İyi Kitap şu anda hem basılıyor hem de dijital olarak 
okunabiliyor. İyi Kitap ve TYG sosyal medya ve mailing 
hesaplarından pdf linkleri takipçilere iletiliyor. www.iyi-
kitap.net’in yanı sıra Issuu, Magzter gibi İnternet dağıtım 
uygulamaları üstünden de dergiye erişilebiliyor. Aynı 
zamanda, İyi Kitap’ın yayılımına destek olmak isteyen 
kitabevlerinde de basılı kopyası bulunabiliyor. Bu nokta-
ların güncel listesine de İnternet sitemizden erişilebilir. 

Tüm ülkede olduğu gibi ekonomik kriz yayıncıların 
da ilk gündemi. Ama biliyoruz ki kitap dünyamızın 
başkaca önemli sorunları da var. Bunların başında 
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sansür ve otosansür uygulamaları geliyor. İyi Kitap 
yayın hayatının ilk gününden bu yana sansür karşıtı 
çizgisini korudu. Başta çocuk ve gençlik yayıncıla-
rımız olmak üzere, yayıncılarımız nasıl bir pratik 
sergiliyor bu konuda? Bizi bekleyen tehlikelerden ve 
çözüm önerilerinizden bahsedebilir misiniz?
İyi Kitap sansür konusunda kapsamlı bir dosya hazır-
ladı. Ayrıca artık çocuk edebiyatında sıklıkla duyulan 
“çocuğa görelik”, “değerler” konularını da ele aldı. 
Hatta sansür konusunun salt devlet kurumlarıyla ilin-
tili olmadığını, sosyal medyanın linç kültürünü nasıl 
beslediğini, organize tavırlarla aşırı okur tepkilerinin 
sonuçlarına yönelik çok önemli tespitlerde bulundu. Bu 
konuda da kitap seçicilerini, okurları bilgilendirmekle 
ilgili önemli bir misyonu üstlendi. Tek bir sansür yönte-
mi yoktur; sansürün türlü türlü araçları vardır. İyi Kitap 
yayınladığı ilk andan itibaren sansürün farklı yönlerine 
eğilmeye çalıştı. “Çocuğu koruma niyeti” altında yapı-
lan ve görünürde “masum” bir eylem gibi görünen ama 
çocuk edebiyatının çoraklaşması anlamında çok büyük 
zararlar verebilecek olan bu konu daha çok tartışılmalı. 
Akademisyenler de bu konu üzerine daha çok çalışma-
lılar diye düşünüyorum.
Toplumun da şunu görmesi lazım; kitap, örneğin tele-
vizyondaki çizgi film gibi çocuğun önüne birden çıka-
bilecek, bu yüzden de önceden denetlenmesi gereken 
bir şey değildir. Kitap, içeriği çok açık, yetişkinin, so-
rumlu olduğu çocuk için inceleyip tercih ederek seçe-
bileceği bir kültürel araçtır. Bir yetişkinin çocuğu için 
bir kitabı tercih etmemesi çok normal bir davranışken, 
bir topluluğun, kurumun ya da devletin “bazı çocukları 
kötü etkileme olasılığı olabilir,” diye bir kitabın yayım-
lanmasını yasaklaması ise hiç normal değildir. Özgür 
düşünceli, sorgulama becerisine sahip, herkese karşı 
hoşgörülü nesiller yetiştirmek istiyorsak bu anormal-
liğe karşı durmak sadece yayıncının, akademisyenin 
değil hepimizin sorumluluğudur. 

İyi Kitap geçtiğimiz yıl “Korsan Yayıncılık” konulu 
bir dosya hazırladı. Yayıncılık dünyamızı ilgilendi-
ren bu önemli konu; telif hakları, okuma kültürü, 
İnternet ve e-kitap dağıtımları gibi farklı boyutlarıy-
la ele alındı. Okurların belki de kafasının en karışık 
olduğu konulardan biri bu. Korsanla mücadelenin 
önemi hakkında neler söylemek istersiniz?
Günümüzde korsan yayıncılık çok farklı tiplerde yapı-
lıyor. Bildiğiniz üzere klasik korsan yayıncılık, piyasada 

çok satan kitapların, yayıncısından, yazarından ya da 
çizerinden izinsiz olarak çoğaltılarak ucuz fiyatlarla 
piyasaya sürülmesiyle yapılır. Ama bu tip korsan yayın-
cılık artık sokaklardan çekilip İnternet üzerinden sosyal 
medya mecralarında ya da e-ticaret siteleri üzerinden 
yapılıyor. Pandemi sırasında kitap alışverişi ağırlıklı 
olarak İnternet üzerinden yapıldı. Özellikle de sosyal 
medyada paylaşılan kitapları korsan olarak algılama-
mak gibi bir eğilim söz konusu. Bu nedenle okura da 
büyük sorumluluk düştüğünü söyleyebiliriz. Her gün 
dijital korsan yapan binlerce yeni site ekleniyor, bunun-
la mücadele büyük bir iş hâline geldi. Yayıncılar Telif 
Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği, korsanla mücade-
le konusunda çok aktif. Hepimiz adına yaptıklarını çok 
değerli buluyorum.

Son olarak, duy-
gularınızı öğ-
renmek isteriz; 
bir fikirden yola 
çıkıp bugünlere 
serpilip gelişen 
İyi Kitap neler 
hissettiriyor 
size? Nasıl tarif 
edersiniz böylesi 
kalıcı bir değeri 
var edebilmenin 
sizdeki etkile-
rini?
Desteğimizi fısıl-
tıyla, kösteğimizi 
bağıra bağıra dile getiren bir milletiz. Biz de devam 
etme, yenilenme, gelişme dürtümüzü her zaman dönüp 
içimizde ve okurlarımızda arıyoruz. Neyse ki birkaç 
avuç insan yaptığımızın değerini biliyor. Bugüne kadar 
dergiye emek veren herkesin çabasıyla ortaya çıkan bu 
işle gurur duyuyorum.

Derginin yıllar içinde gelişen ve büyüyen bir takipçi 
kitlesi olmasını da çok değerli buluyorum. Cesaret 
edilemeyen dosya konularına ve zamansız kitaplara 
yer verişiyle eskimeyen ve keşiflere olanak tanıyan bir 
yayın hâline dönüşen İyi Kitap, her ay yayıncılar, öğret-
menler, kütüphaneciler, veliler tarafından ilgi ve merak-
la takip ediliyor. Hâlâ yerini alacak yayınlar çıkmaması 
da alanında önemli bir iş yaptığını gösteriyor. 

Toprak Işık: 
"Gençler ve 
çocuklar, 
kuru bilgiden 
hoşlanmıyor."

Selam olsun 
Kaptan Kâzım'a!

Gerçeküstü bir 
kedi: Tokyo

Kim uçurtmaları 
sevmez ki!

www.iyikitap.net
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Eduarda Lima’nın işleri, ağırlıklı olarak illüstras-
yon, 2D kısa animasyon kurgu filmleri ve müzik 
olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor; televiz-
yon spotları ve tipografi gibi pek çok alanda aktif 
olarak çalışıyor. Protesto, Lima’nın ilk resimli kita-
bı ve şimdiye kadar sanatsal kariyerinde izlediği 
yol, kitapta kendini belli ediyor. Özellikle sinema 
ve televizyon sektöründe karşımıza çıkan net ve 
seri bilgi akışı, kitapta ustaca seçilmiş kelime ve 
cümlelerle kendine yer buluyor.
Çevre duyarlılığı, hayvan hakları, fabrika çiftçiliği, 
küresel ısınma ve benzeri konuları ele alan resimli 
kitaplarda dünya çapında genel bir artış gözlemle-
mek mümkün. Bu konularda çocuklarda duyarlılık 
yaratmak ya da paniğe yol açmak (kimileri buna 

eko-endişe di-
yor) arasında 
ince bir çizgi 
var. Çocuklara, 
Dünya’nın biz 
insanlar yüzün-
den yaralı oldu-
ğu ve çözümün 
de yine bizim 
atacağımız 
adımlarla müm-
kün olacağı me-
sajını iletmenin 
yolları, faydaları 
ya da riskleri 

elbette tartışılır. Protesto, bu tartışmanın tüm taraf-
larını düşündürecek yaklaşımda bir kitap. Çünkü bu 
hikâyede yalnızca orman hayvanları değil, bebekler 
ve çocuklar da protestoya dâhil oluyor; artık ağlamı-
yor ve gülmüyorlar. Bu küslüğün esas sorumlusu da 
biziz. 
Kitap, nedenini bilmesek de bir kuşun ötmeyi bı-
rakması ile başlıyor. Daha sonra diğer kuşlar da ona 
katılıyor; derken kediler, goriller, kurtlar… Tüm hay-
vanlar âdeta anlaşmışçasına bizi protesto ediyorlar. 
Ortalara doğru ise karşımıza iki bembeyaz sayfa çıkı-
yor; bu iki sayfa hayvanların sessizliğinin sesi olarak 
kulaklarımıza ulaşıyor. Yoğun bir renk cümbüşünün 
ardından yazar, okurun elinden kıymetli oyuncağını 
alıyor ve hiçbir renk ya da görsel olmadan ortada bı-
rakıyor. Bu boş sayfalara bakarken bir anlığına şunu 
düşünme fırsatı veriyor: Sahiden, bir martı, kedi, kö-
pek sesi duymadan geçen bir günümüz dahi var mı? 
Yok; ama olabilir… 
Hayvanların ve bebeklerin, aramızdaki naif ama 
kuvvetli varlığına saygı duruşu niteliğindeki kitap, 
karamsar bir konuyu, gezegenimizin kaybolan gü-
zelliklerini ele alırken, kinayeli bir sonla yüzlerde 
buruk bir tebessüm bırakıyor. Çocukların arada bir 
durup dünyayı dinlemeyi öğreneceği bu muazzam 
resimli kitap, aynı zamanda resimlerin arasındaki 
gizli detaylar ile görsel okuma yetisini güçlendiriyor 
ve her sayfasında bir sohbet içeriği barındırıyor. Yine 
de tüm ayırıcı ve güzel özelliklerine rağmen, benim 
yüreğimi burkan bir kitabın çocuk okurda yaratacağı 
etkiyi tam olarak kestiremiyorum. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Barışalım mı?

Protesto  
Eduarda Lima   
Türkçeleştiren: Selin Örnek 
Editör: Rana Alpöz  
Koç Üniversitesi Yayınları, 36 sayfa

Çocukların arada bir durup dünyayı dinlemeyi 
öğreneceği bu muazzam resimli kitap, aynı 
zamanda resimlerin arasındaki gizli detaylar 
ile görsel okuma yetisini de güçlendiriyor.

ilk
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Yazan: Irmak Ertaş

Bu koleksiyondaki 
kitaplarla okumayı öğrenmek 

çok zevkli!

1. kitap

2. kitap

 Kolay okunur yazı tipi
 Geniş satır aralığı
 Özel sayfa tasarımı
 Dikkat çekici resimler
 Pekiştirici etkinlikler
 3 farklı okuma seviyesi 

Eğlenceli ve 
öğretici öyküler

Her kitapta
16 sayfa
bulmaca
ve oyun

KÜÇÜK YILDIZLAR - İLK OKUMA KİTAPLIĞI 1. SEVİYE KİTAPLARI 700 - 750
KELIME
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Süper kahraman olmak için ille de havalı kıyafetle-
re ve olağanüstü güçlere sahip olmanız gerekmez. 
Bazen aldığınız kararlar bile sizi birilerinin gözünde 
kahramanlaştırabilir. Üstelik bunun için insan olma-
nıza da gerek yoktur. Kendine dost diye hayvanları 
bilmiş herkes bu hissi tanır. Evet, bazen bir köpek, 
kedi, kuş yahut aklınıza gelebilecek her türden 
hayvan kahramanınız olabilir. Hem bunun için sizi 
berbat bir durumdan kurtarmaları, başınıza gelen bir 
felaketten çekip almaları da gerekmez. Kalbinizi sım-
sıcak bir sevgiyle doldurmaları bile onların ne denli 
büyük kahramanlar olduklarının kanıtı. 
Ödüllü yazar Ben Davis’in Türkçeye Ultra Çocuk ile 
Harika Köpek ismiyle çevrilmiş kitabının kahraman-
larından Gizmo ise bundan çok daha fazlasını yapı-
yor. O, köpek yaşıyla on dört, insan yaşıyla yetmiş 
sekizlik gerçek bir dost. Ancak ne yazık ki yaşı epey 
ilerlemiş durumda. Kitabın anakahramanı ve Giz-
mo’nun biricik arkadaşı George’un, ona veda etmesi 
gerekeceği gerçeğiyle yüzleşmesi gerek. Veteriner, 
o karanlık günde ona şöyle söylemişti: “Gizmo artık 
yaşlı bir köpek, o yüzden bu hastalıkları sıklaşacak. 
Bundan sonra eskisi gibi olmayabilir. Elinizden geldi-
ğince güzel zaman geçirmeye bakın.”
George kalan son günlerinde Gizmo’ya, bir “ölmeden 
önce yapılacaklar listesi” hazırlamaya karar veriyor. 

Yazan: Olcay Mağden Ünal

Bir köpek, bir çocuk ve 
yaşamın ta kendisiÇO

CU
K 

KIT
AP

LIG
I

Ultra Çocuk ile Harika Köpek 
Ben Davis 
Resimleyen: Julia Christians 
Türkçeleştiren: Mert Doğruer
Editör: Yağmur Yavaş Aydın
Tudem Yayınları, 248 sayfa

Ultra Çocuk ile Harika Köpek, çok önemli ve zor 
meseleleri irdeleyen bir kitap: Bir kere zamanımızın 
en büyük sorunu akran zorbalığı hikâyenin içine çok 
iyi yedirilmiş. Bununla birlikte anne baba ayrılığı ve 
de elbette ölümle yüzleşme; tüm bunlar yeterli dozlar 
hâlinde okura aktarılmış.
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Listede neler yok 
ki? Dondurma 
yemek, bir partiye 
gitmek -“ne de olsa 
bir partide genelde 
iki şey olur: bir sürü 
insan ve bir sürü 
yemek, Gizmo’nun 
bayıldığı iki şey”-, 
“Ultra Köpek ile 
Harika Çocuk” ma-
ceralarından birini daha yaşamak, şımartılmak, Giz-
mo’nun muhteşem fotoğraflarından bir takvim yap-
mak, şehrin öteki tarafındaki yüksek tepeye tırman-
mak, bayıldığı şeylerden birini yapmak yani kampa 
gitmek, on beş dakikalığına da olsa ünlü olmak ve 
Altın Kumsal’a gitmek. Altın Kumsal, her şeyin değiş-
tiği o muhteşem ve aynı zamanda berbat yer!  
Ne yazık ki George’un baş etmesi gereken tek sorun 
Gizmo’nun hastalığı değil. Okulda da işler istediği 
gibi gitmiyordur. Bir kere çocukluğundan beri en 
yakın arkadaşı olan Matt, namıdiğer AntiMadde 
Çocuk’la işler eskisi gibi değildir. Maalesef Matt, 
George’un okuldaki belalısı iki çocukla iyice yakın-
laşmıştır ve sanki George’u eskisi kadar sevimli bul-
muyordur. Üstelik bu da yetmezmiş gibi diğer ikisi 
George ile dalga geçerken Matt seyirci kalıyor ve 
hatta bazen onlara katılıyordur. 
Tam George’un başında iki bela olduğunu düşünür-
ken okur bir yenisiyle, annesi ve babasının ayrılığıyla 
tanışır. Gizmo’yu ölmeden önce götürmek istediği Al-
tın Kumsal’da yaşanan her neyse George’un annesiyle 
babasının bitmek bilmeyen tartışmalarının doğması-
na sebep olmuş, bununla da yetinmeyip ayrılmalarına 
yol açmıştır. Altın Kumsal vakası sadece ailesinin par-
çalanmasına değil, aynı zamanda George’un hayatına 
“fıttırmalar” diye adlandırdığı panik atak krizlerinin 
de girmesine sebep olmuştur. 
“Şimdi ölürse nasıl dayanırım, bilmiyorum. Annemle 
babam onu daha yavruyken almışlar. Doğduğumdan 
beri hep yanımda ve benim en yakın arkadaşım. Ultra 
Çocuk ile Harika Köpek kostümlerimizle maceralar 
yaşadık, birlikte tatile çıktık. Annemle babam ayrıl-
dıklarında, bu konuyu sadece Gizmo’yla konuşabil-

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Karakterlerin işlenişi
Çizimlerin ifade gücü

miştim. Gitmesine 
hazır değilim.” Bu 
sözler Gizmo’nun, 
George için ne ifa-
de ettiğinin kanıtı. 
Matt’le de arası 
açıldıkça aslında 
tek bir arkadaşı 
kalıyor, o da sevgili 
patili dostundan 
başkası değil. 

Tabii bu kitabın sadece hüzün ve gözyaşı yüklü ol-
duğunu söylersek yazarına büyük bir hakaret etmiş 
oluruz; çünkü Ben Davis tüm bu yürek burkan acıları 
öyle bir dille harmanlayıp yumuşatmış ki okurken 
yer yer kahkaha attığınız bile oluyor. Sanırım yazarın 
başarısı da buradan geliyor; son derece duygusal bir, 
hatta birden çok konuyu gereğinden daha fazla acıklı 
hâle getirmeden ve de sündürmeden, araya mizahi 
unsurlar da katarak anlatabilmek. Elbette kitapta kli-
şelere de rastlamak mümkün, ancak böylesine gerçek-
çi bir hikâyede bunlar okuru şaşırtmıyor, ne de olsa 
hayatın kendisi de klişelerle dolu. Bunlar bana daha 
çok tüm olan biteni besleyen unsurlar gibi geldi. 
Ultra Çocuk ile Harika Köpek, çok önemli ve zor me-
seleleri irdeleyen bir kitap: Bir kere zamanımızın en 
büyük sorunu akran zorbalığı hikâyenin içine çok 
iyi yedirilmiş. Bununla birlikte anne baba ayrılığı ve 
de elbette ölümle yüzleşme; tüm bunlar yeterli doz-
lar hâlinde okura aktarılmış. Öte yandan George’un 
sayfalar arasında tanıştığı yeni arkadaşı Lib ile araya 
bir de sınıf ayrımı konusu giriyor. Çünkü bu kız fa-
kir ve sözde “tehlikeli” bir mahallede oturduğu için 
insanlar tarafından sıklıkla dışlanıyor. Ultra Çocuk 
ile Harika Köpek, bir çocuğun ve de yer yer, yaşlıca 
bir köpeğin gözünden anlatılan duygu yüklü ve ger-
çekçi bir hikâye. Sayfaların arasında karşımıza çıkan 
siyah beyaz çizimler Julia Christians’a ait, kitabı 
Türkçe okumamızı sağlayan da kusursuz çevirisiyle 
Mert Doğruer. 

57

Sadece nasıl bir yer olduğunu görmek için. Gizmo’yla birlikte 
otoparkta hızla yürüyüp şivavanın ve kadının arkasına geçiyo-
rum. Kadın, kapıyı açıyor ve arkasında beni görünce, açık tutu-
yor. İşte böylece içerideyiz.

Onları bir geçit boyunca takip ediyorum ve binanın arka 
tarafındaki bir verandaya çıkıyoruz. Etrafımız, düzgün binalar 
hâline getirilmiş eski ahırlara benzeyen yapılarla çevrili. Belki 
de köpekleri buralarda ağırlıyorlardır. Gizmo duruyor ve taştan 
bir aslan heykelini uzun uzun kokluyor.

“Derin derin çek Gizmo,” diyorum. “Havalı köpek çişi. Se-
nin alışkın olduklarından güzel kokuyordur kesin.”

Birkaç köpek ve sahipleri, verandanın ortasında toplanmış. 
Labrador ve şivava dışında, bir dalmaçyalı, bir korgi, bir de  
beagle cinsi var. Görünürde hiç melez yok.
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Çok küçük yaşlardan beri komik resimler çizmeyi seven 
illüstratör Oğuz Demir, mizah dergileriyle tanışınca çizdiği 
şeylerin karikatür olduğunun ayırdına varmış. Kendini 
ifade etmek için çizmek, konuşmaktan daha kolay bir yol 
olmuş onun için. O gün bugündür çizerek kendini vareden, 
çizgilerini mizahın gücüyle besleyen Demir, “Grafik mizah 
hayatı, olayları yorumlamanın güzel bir yolu. Anlatmak 
istediğini, izleyene bir çırpıda vermez. İzleyeni düşünmeye, 
yorumlamaya zorlar. Çizen için de izleyen için de bir hayal 
gücü egzersizidir,” diyor. 

tavşan     deliği

 Geçmişe dönüp çizerliğinizin ilk günlerindeki 
hâlinizle konuşsanız, vereceğiniz öğüt ne olurdu?
“Sen bir de 80 yaşımdaki hâlimi dinle.”

 Çizerlik, geçiminizi sağlayan bir iş mi? Başka bir 
mesleğiniz var mı?
Bazen yazdığım da oluyor.

 Günde kaç saat çalışıyorsunuz?
Ortalama beş-altı saat.

 İşlerinize dair eleştiri yazıları sizi öfkelendirir mi?

Hayır.

 Okuduğunuz son resimli kitap?

The Wanderer, Peter Van den Ende.

 Keşke ben resimleseydim dediğiniz kitap?
Aklıma bir şey gelmedi şu an.

 Yerinde olmak istediğiniz roman/çizgi roman 
kahramanı?
Mister No.

 Nefret ettiğiniz roman/çizgi roman kahramanı?
Superman. Fazla kusursuz.

 Sizce en iyi edebiyat uyarlaması film ya da dizi?
Cyrano de Bergerac (1990’da çekilen.)

 İsminizi Google’da aratıyor musunuz? Ne sıklıkla?
Bir zaman periyodu yok. İşim düşünce... 

 En çekilmez özelliğiniz?
Sabahları bana bulaşmayın.

 En sevdiğiniz uğraşınız, hobiniz?
Çizmek.

 Çalmak istediğiniz müzik aleti?
Bateri.

 Bir mucit olsanız, ne icat etmek isterdiniz?

Küresel ısınma için bir şeyler yapsam iyi olur. 

 Tarihte hangi dönemde/zaman diliminde 

yaşamak isterdiniz?
60-70’ler eğlenceli görünüyor.

 Issız adaya düşseniz yanınızda götüreceğiniz  
üç şey?
Yelkenli, yeni başlayanlar için yelkenli kullanma 
kılavuzu, içme suyu.
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“Çizmek konuşmaktan  
daha kolay” 

OĞUZ DEMİR

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

Çok küçük yaşlardan beri çiziyor ve boyuyorsu-
nuz. Ortaokul yıllarında ilk karikatürünüz bir 
dergide yayınlanıyor. Lisede ise Gırgır’ın sayfa-
larında… Kendi potansiyelinizi keşfettiğiniz ilk 
zamanlardan ve kendinizi gerçekleştirme ve ge-
liştirme sürecinden bahseder misiniz?

En başından beri kendimi ifade etmek için çiz-
mek, konuşmaktan daha kolay geldi. İlkokul za-
manında mizah dergileriyle tanışınca tam ola-
rak ne çizmek istediğimi keşfettim. Lise yılların-
da dergilerin çizdiklerimi yayınlanması ve üs-
tüne de para vermeleriyle mesleğimin bu olması 
gerektiğini düşünüp Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’ne girdim. Ak-
lım grafikte değildi ama o zaman karikatür ve 
illüstrasyona en yakın bölüm grafik bölümüy-
dü. Üniversite zamanında dergilere dışarıdan 
çizmeye devam ettim, yarışmalarda dereceler 
aldım. Gelecek planım, yayınevi ve dergilerin 
çok olduğu İstanbul’a yerleşip çizmeye devam 
etmekti. Ajansların, dergilerin, yayınevlerinin 
kollarını açmış benim İstanbul’a gelmemi bek-
lediklerinden emindim. Beklemiyorlarmış. Baş-
langıçta küçük, sıkıcı işler aldım. O günden bu 
yana 30 yıl geçti. 30 yıl öncekine göre daha keyif 
aldığım projelerde çalışma lüksüm var. İstan-

bul’dan da ayrıldım. Çalışmalarıma yedi yıldır 
Dalyan’dan devam ediyorum.

Çocukken okuduğunuz resimli kitapların, çiz-
gi romanların nasıl bir etkisi, katkısı oldu çi-
zerliğinize? Geçmişten bugüne etkilendiğiniz, 
örnek aldığınız, takip ettiğiniz, ilham aldığı-
nız çizerler, sanatçılar; beslendiğiniz kaynak-
lar neler?

Komik resimler çizmeyi seviyordum. Sonra 
mizah dergileriyle tanışınca çizdiğim şeylerin 
karikatür olduğunu ve tarama ucu, çini mü-
rekkebiyle yapıldığını, gereksiz taramalardan 
kaçınmam gerektiğini öğrendim. Oğuz Aral’la 
hiç tanışmadım ama çoğu şeyi bana Gırgır ara-
cılığıyla o öğretti. Sonra yarışmalarla birlikte 
karikatürlerin dergi ve gazetedekilerden ibaret 
olmadığını anladım. Yurtdışındaki çizerlerin 
neler çizdiğini görme fırsatım oldu. Mikhail 
Zlatkovsky, Igor Smirnov, Adolf Born, Roland 
Topor gibi ustaların çizgileriyle tanıştım. Son 
zamanlarda Nft’nin hayatıma girmesiyle karşı-
ma yeni bir illüstrasyon anlayışı çıktı. Öğren-
meye devam ediyorum.
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Dergiler ve yarışmalar, tıpkı yazarlar için oldu-
ğu gibi çizerler için de büyük bir önem taşıyor. 
Çizgileri dergi sayfalarında boy göstermiş, ulu-
sal ve uluslararası yarışmalarda ödüller almış 
bir illüstratör olarak, çizerlerin yolculuğunda 
dergilerin/mizah dergilerinin, yarışmaların 
yeri ve önemi üzerine neler söylersiniz? 

Dergiler, yarışmalar, kitaplar çizerin daha geniş 
kitlelere ulaşması için iyi yollar. Çabanızın kar-
şılık bulduğunu görmek de sizi daha çok çizmeye 
teşvik ediyor. Ama yine de bunlar sizin ne kadar 
iyi çizer olduğunuzu belirleyebilecek kıstaslar 
değil. Çünkü sanat ölçülebilir ve kesin doğruları 
olan bir kavram değil. 

Mizah, çocuk edebiyatının önemli unsurlarından 
biri. Görsel iletişimde bir anlatım yolu olarak 
grafik mizahın çocuk kitaplarındaki ve çocuklar 
üzerindeki etkisi, rolü üzerine nedir? 

Grafik mizah hayatı, olayları yorumlamanın gü-
zel bir yolu. Anlatmak istediğini, izleyene bir çır-
pıda vermez. İzleyeni düşünmeye, yorumlamaya 
zorlar. Çizen için de izleyen için de bir hayal gücü 
egzersizidir. Hayal gücü, sadece çocuklar için de-
ğil, yetişkinler için de yoldaki engelleri aşmak 
için iyi bir rehber.

Karikatür çizerek yola çıktınız, grafik tasarım 
okudunuz, çocuk kitaplarını resimlemeye ko-
yuldunuz, çizgi romanlara imza attınız, sergiler 
açtınız. Çocuk kitapları için illüstrasyon yapma-
nın dergiler, sergiler, ticari işler için illüstrasyon 
yapmaktan ya da karikatür ve çizgi romandan 
ayrıştığı noktalar neler?

Çocuklarla iletişim kurmanın getirdiği sorum-
luluklar var. Her söylediğiniz cümle, her davra-
nışınız onun hayatını biçimlendirmesinde rol 
oynuyor. Çocuklar için çizerken de aynı şey ge-
çerli. Çizim tarzı konusu var bir de. Çocukların 
algılayışları da yetişkinlerden farklı. Bir metni 
resimlerken onların ilgisini ayakta tutabilecek, 
hayal kurmasına engel olmayacak yollar aramak 
zorundasınız. 

İçinizdeki çocukla aranız nasıl? Çizerken nasıl 
bir iletişiminiz var içinizdeki çocukla, neler fı-
sıldıyor size?

Gayet iyi, eğleniyoruz birlikte. Çocuklar için çi-
zerken çok konuşuyor.
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İçinde yaşadığımız dijital çağ, aynı zamanda 
hız ve görsellik çağı. Söz konusu çocuk ve ço-
cuk kitapları olduğunda bu çağ, çizerlere neler 
dayatıyor, ne gibi avantajlar ve dezavantajlar 
sunuyor? Çocukların ekranlara bağımlı olduğu 
bu çağda, resimli kitaplar çocukların kitapla bağ 
kurmasında etkili mi sizce?

Kitapların karşısında ciddi bir rakip var. Dijital 
çağ her şeyi kolay ulaşılabilir ve kolay tüketi-
lir kılıyor. Oyun sektörü çocukları ekran başına 
bağlayacak oyunların peşinde. Çocukları bu de-
ğişimden uzak tutmak gerçekçi olmaz. Kitaplar 
da çizerler de çocuklara ulaşabilmek için bu de-
ğişime ayak uydurmak zorunda. Kitaplar okuyu-
cunun ilgisini çekebilmek için farklı tasarımlarla 
ve görsellerle destekleniyor. Mesela dijital ya da 
sesli kitap gibi alıştığımızın dışında formatlarla 
okuyucuyla buluşuyor. 

Çocuk kitapları resimlemek için tercih ettiğiniz 
malzemeler, renkler, teknikler hakkında konu-
şabilir miyiz? Kullanacağınız malzemeyi ya da 
tekniği neye göre belirliyorsunuz? 

Son zamanlarda çoğunlukla dijital çalışıyorum. 
Bazen tarama ucu, mürekkep, suluboya da kulla-
nıyorum. Tekniği ve malzemeyi belirleyen birkaç 
şey var: Kitabın hitap ettiği yaş grubu, içeriği, ön-
ceden belirlenmiş bir tasarımı varsa o...

Çizim yapmak için nasıl bir ortama ve düzene 
ihtiyaç duyuyorsunuz? Eskiz defterleriniz var 
mı ya da yanınızda sürekli bir defter taşıyor mu-
sunuz? Çalışma masanızı sözcüklerle resmeder 
misiniz?

Sessiz ortamda çalışmayı seviyorum. Çalışırken 
bölünmemek için gece çalışıyorum. Saat 00:00-
06:00 arası en sessiz, sakin zaman. Yanımda ta-
şımıyorum ama aklıma gelen fikirleri not almak 
için masamda bir eskiz defterim var. Çalışma 
masam ne kadar boş olursa o kadar iyi. Kullan-

madığım bir şeyin çalışırken masamda olmasını 
istemiyorum.

Çizen, çizmek isteyen, yeteneğini geliştirmek is-
teyen çocuklara ve gençlere ne söylemek istersi-
niz?

Yetenek önemli fakat tek başına çok anlam ifade 
etmiyor. Çizmek, para kazanmak için de en iyi 
yollardan biri değil. Çizmeyi sevmeniz gerekiyor. 
Çizmenin, kendinizi ifade etmenin en iyi yolu ol-
duğundan emin olun. Çiziminizi geliştirmek için 
sabırlı olmak zorundasınız. Çizime ayırdığınız 
zamanın daha fazlasını eskiz yapmaya ayırın. 
Kendinizi daha iyi ifade edebilmek için de size 
katkı sağlayacağını düşündüğünüz şeyler oku-
yun, izleyin, dinleyin... Herkesin baktığından 
daha farklı bir bakış açısı geliştirmek için çaba-
layın; bu sizi farklı kılar. Bir de dünyanın öbür 
ucundaki çizerlerin neler çizdiklerini de takip 
edin. 

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

Şu sıra Kemal Sayar’ın kitaplarını resimliyorum. 
Çocuklar için kutu oyunu çizimleri yapıyorum. 
Çocuk kitapları da devam ediyor. Zaman kaldığın-
da da karikatür çiziyorum. 
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Bazen bir kitabı okuduktan sonra içinizde bir kelime 
yükselir; damakta kalan tada dair genel bir ifadedir 
bu. Çok az esere nasip olan, baskın bir his yaratma 
başarısı. Jane Godwin’in Olabildiğince Mutlu (As 
Happy as Here) romanı böylesi kitaplardan biri. 
Her bir sayfasını çevirirken “Bu nasıl dürüstlüktür,” 
demekten kendimi alıkoyamadım. Dürüst, romanın 
mahlası âdeta. Aslı Konaç’ın akıcı çevirisiyle Çınar 
Yayınlarından çıkan gençlik romanı hâliyle kolay 
unutulur bir eser değil.
İsmi, yazarın oğlu Wil Wagner’in grubu The Smith 
Street Band’in, “Something I Can Hold in My Hands” 
şarkısından esinlenen kitap, hasta koğuşunda ka-
derin bir araya getirdiği birbirinden çok farklı üç 
genç kızın arkadaşlık ve kendini keşif macerasını 
anlatıyor. Baş kahraman ve anlatıyı ağırlıklı olarak 
gözünden izlediğimiz Evie, ailesinin başarılı bir 
sporcu olması yönündeki baskısını iliklerinde hisse-
den bir uzun mesafe koşucusu. Akıl almaz bir kaza 
sonucu, taşındığı kamyonetten fırlayan bir piyano-
nun çarpmasıyla bacaklarından ağır yaralanıyor. 
Yatırıldığı hastane koğuşunda önce Lucy, ardından 
da Jemma ile tanışıyor. Lucy, annesinin küçük yaşta 
kaybetmiş, babasının üzerine titrediği hâlen zatürre 
tedavisi gören, aslen lösemili bir genç kız. Jemma 

Yazan: Karin KarakaşlıOlabildiğince Mutlu 
Jane Godwin
Türkçeleştiren: Aslı Konaç 
Editör: Aslı Tohumcu 
Çınar Yayınları, 256 sayfa

Elinize aldığınızda birkaç saat 
içerisinde okumayı bitirmeden hayata 
devam etmeyeceğiniz kitaplardan biri 
bu. Günlere göre ayrılmış kısa, vurucu 
bölümler anlatıya dinamizm katmış.
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ise kendilerine bakmaktan aciz insanların yanına 
evlatlık verilmiş, zor hayatının koşullarıyla sertleşmiş 
ve apandisiti patladığı için hastaneye yatırılmış bir 
diğer genç hasta.
Bir hastanenin soğuk ortamında birbiriyle geçinmek 
dışında bir şansı olmayan bu gençler içerisinden 
okur öncelikle Evie ve Lucy’ye kolay ısınıyor. Ancak 
çok ağır bir çocukluğa sahip olan, üzüntü ve öfkesini 
de başkalarından yer yer zalim yöntemlerle çıkaran 
Jemma’yı anlamak, onun çıkışsızlığını hissetmek, 
yazarın bize bahşettiği bir hediye. Jemma ilk bakışta 
küstah ve itici bir karakter gibi gözükse de aslında 
içinde kırık dökük, kaybolmuş küçük bir kız çocuğu. 
Üç kız, pencereden baktıklarında aşağıdaki parkta 
esrarengiz bir insan trafiğine tanık olup organize bir 
suçun farkına varınca, üçünü de sonsuza dek değişti-
recek olaylar zinciri başlıyor.

ORGANİK BİR KURGU
Godwin, özellikle zamanın belli bir karakter için 
durduğu anları sinematografik, berrak bir dille 
anlatmış. Buna ilk örnek daha kitabın başındaki 
Evie’nin ağır çekime alınmış kaza sahnesi. Hâliyle 
o anlarda biz de Evie’nin yanındaymışız, tam olay 
mahallinin içindeymişiz gibi hissediyoruz. Okur 
değil, tanık oluyoruz. 
Önceleri Jemma’nın sert, neredeyse küstah tavrın-
dan ötürü üçlü arasında doğru dürüst bir iletişim 
kurulamazken, gizemi birlikte çözme kararlılığı, bö-
lümlerin uzunluğuna ve katmanlılığına da yansımış. 
Dolayısıyla anlatının kendisi kurguyu belirlemiş. Bu 
da romanın yapısına organik bir sahicilik bahşedi-
yor. 
Eserleri alandaki pek çok önemli ödüle layık gö-
rülen, 1964’te Melbourne doğumlu Jane Godwin 
Türkçede okul öncesine yönelik çocuk kitaplarıyla 
tanınıyor. İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan ve 
mevsimlerin güzelliğine odaklanan Bana Yazın Şar-
kısını Söyle, sayılarla tanıştıran Bir Mavi Ayakkabı 
- Saymayı Öğrenelim, doğa ve evrene bakan Gizem’in 
Parlak Ayakkabıları ile Çınar Yayınlarından çıkan 
büyük ve küçük kavramlarını keşfe odaklanan Çok 
Küçük Ne Kadar Büyüktür? sevilen kitaplarından. 
Farklı dillere çevrilmiş on beş kitabıyla uluslararası 
üne sahip yazar ayrıca Penguin Kitapların Avustral-

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Karakterlerin işlenişi
Redaksiyonun titizliği

ya biriminde, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında 
yayıncı olarak görev yapıyor. 

MİLAT OLAN ANLAR
Romanın en büyük başarılarından biri de hiç şüphe-
siz karmaşık aile ilişkileri ve zorlu arkadaşlıklara dair 
yakalanan isabetli ayrıntılar. Bu ayrıntılar sayesinde 
her üç karakteri ve onlar aracılığıyla tanıdığımız ebe-
veynleri son derece sahici, kanlı canlı insanlar olarak 
deneyimliyoruz. 
İlk bakışta pek çok sert başlık var kitapta: trafik ka-
zası, hastane süreci, lösemi, hırsızlık, ölüm… Öte yan-
dan bütün bu konular doğrudan hayatın içinde var 
ve hiçbir çocuk ya da genç acıdan muaf değil. Do-
layısıyla asıl mesele bu konuları nasıl işlediğinizde. 
Yazar o noktada şefkati hiç elden bırakmıyor. Günün 
sonunda herkesi anlamamızı ve hissetmemizi sağlı-
yor. Çok kolay düşülecek bir tuzak olan melodramay-
sa hiç başvurmuyor.
Kitaptaki katmanlı gizem unsuru, genç okurlara 
temposu hiç düşmeyen heyecanlı bir maceraya eşlik 
etme fırsatı sunmuş. Elinize aldığınızda birkaç saat 
içerisinde okumayı bitirmeden hayata devam etme-
yeceğiniz kitaplardan biri bu. Günlere göre ayrılmış 
kısa, vurucu bölümler anlatıya dinamizm katmış. 
İnsanın kalakalmasına yol açan kurgudaki ciddi ters 
köşeler de cabası.  
Büyüme ve dönüşüm anlarının tam olarak ne an-
lama geldiğini baş karakterin dilinden aktarıyor 
yazar: “Belki de önemli olan, yaşananların neden 
olduğu değil, artık olduklarına göre Evie’nin ne ya-
pacağıydı.” Ne de olsa elindeki bilgi ve deneyimle 
nasıl bir irade koyacağın aslında hayatın kendisini 
belirliyor.
Hayatın tamamında iz bırakacak ömre bedel anlara 
ve onların bıraktığı izlere odaklanan Olabildiğince 
Mutlu, bir anlamda milatların hikâyesi. Okurdan 
usulca kendi milatlarını anlatmasını da talep eden 
bir sahiciliği var. O talebe karşılık vermekse okuyan 
herkesi dönüştürecek. 
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Çocuk Yenilikçiler - Mucitlerin ve 
Öncülerin Gerçek Çocukluk Hikâyeleri  
Robin Stevenson
Resimleyen: Allison Steinfeld   
Türkçeleştiren: Onur Kaya 
Hep Kitap, 206 sayfa

Alan Turing’in, İngiltere hükümetini 
kızdıracak “kişisel tercihleri” ne olabilir 
diye düşündüm ister istemez. Tuttuğu 
futbol takımı, sevdiği yemekler ya da 
saç kesimi miydi acaba sorun?

Robin Stevenson’ın yazıp Allison Steinfeld’in re-
simlediği Çocuk Yenilikçiler, Hep Kitap’ın “Gerçek 
Çocukluk Hikâyeleri Dizisi”nin yeni kitabı. Eserin, 
içeriğine referans veren uzunca bir alt başlığı 
da var: Mucitlerin ve Öncülerin Gerçek Çocukluk 
Hikâyeleri.
Yazar eserinin hemen başında, “yenilikçi” kavra-
mıyla neyi kastettiğini açıklıyor okuruna. “Yeni-
likçiler” özetle diğerlerinden farklı düşünen; zeki, 

meraklı; bir şey 
keşfetmek ya da 
bir soruna çözüm 
bulmak gibi ha-
yallerin peşinde 
koşan; kimi mucit 
kimi girişimci 
ama günün so-
nunda hepsi de 
çalıştıkları alanda 
“çığır açan” kişi-
ler. Stevenson, bu 
tanıma uyduğunu 
düşündüğü çe-
şitli isimleri, dört 
bölüm altında 

Otosansürün dayanılmaz 
ağırlığı...

Yazan: Safter Korkmaz

bir araya getirmiş. “Teknoloji Devrimi” adını verdiği 
ilk bölümde Grace Hooper, Steve Jobs, Bill Gates ve 
Reshma Saujani yer alırken, “Denizler, Gökyüzü ve 
Uzay” başlıklı ikinci bölümde Wright Kardeşler, Wil-
liam Kamkwamba, Jacques Cousteau ve Elon Musk 
var. Alan Turing, Hedy Lamarr, Florance Nightingale 
ve Jonas Salk, “Şifreleri Çözmek ve Hayat Kurtar-
mak” isimli bölüme dâhil olmuşlar. “Öncüler” adını 
taşıyan son bölümde ise Maria Montessori, Walt 
Disney, Madam C. J. Walker ve Alvin Ailey isimleri 
göze çarpıyor.
Metin, bu isimlerin çocukluklarına odaklanmakla 
yetinmeyip, onların çalıştıkları alanlarda büyük işler 
başarmış Ada Lovelace, Charles Babbage, Leonardo 
da Vinci, Mavis Lilian Batey, Salman Khan, Joseph 
Plateau gibi isimler hakkında da kısa bilgiler aktar-
mış. Ayrıca kitabın sonuna, daha fazla bilgi edinmek 
isteyenler için “İleri Okumalar” başlığıyla bir kay-
nakça da eklenmiş.

BİR GARİP SEÇKİ
Kitabın içindekiler listesini ve “Giriş” yazısını oku-
duğumda, kafamın bir hayli karıştığını söylemeliyim. 
Açıkçası bölümlemeler ve bu bölümlemelere dâhil 
edilen isimler, zorlama bir seçkiyle karşı karşıya 
olduğumu düşündürdü. Daha ilk bakışta, bölüm 
başlıklarının sırf kitaba konu edilen “yenilikçiler”i 
gruplandırabilmek adına geniş kapsamlı, ekletik ve 
belirsiz tutulduğu hissine kapıldığımı itiraf etmeli-
yim. Bu tercih, işlevsellik adına kabul edilebilir gibi 
dursa da tek tek isimler gözetildiğinde, yazarın “ye-
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nilikçi” seçimlerinin rahatsız edici bir uyumsuzluk 
sergilediğini düşünüyorum. Reshma Saujani’yle Bill 
Gates’i ya da William Kamkwamba ile Elon Musk’ı 
aynı listede görmek, “yenilikçilik” ve toplumsal fay-
da mevzularında yazarla oldukça farklı yerlerde dur-
duğumuza işaret ediyor.
Malavi’deki köyünde kıtlık başta olmak üzere pek 
çok ciddi sorunla boğuşan, hayatta kalması bile 
mucize sayılabilecekken o koşullarda köyüne elekt-
rik ve temiz su sağlayabilen William Kamkwamba 
ile sahip olduğu milyar dolarlarla kripto para bor-
salarında spekülasyon peşinde koşan Elon Musk 
bir başlıkta nasıl buluşabiliyor, açıkçası çok anlam 
veremiyorum. Bulduğu çocuk felci aşısını hiçbir 
karşılık beklemeden insanlığın hizmetine sunan ve 
milyonlarca insanın hayatını kurtaran Jonas Salk 
ile yaşamlarının bir noktasından sonra attıkları 
her adımı banka hesaplarını şişirme olanaklarına 
dönüştüren, gerek kişisel gerek iş yaşamlarında 
türlü acımasızlıklarına tanık olduğumuz Bill Gates 
ve Steve Jobs’un aynı kitapta buluşmasına anlam 
veremediğim gibi...
Bir yanda kıtlık (Kamkwamba), ırk ayrımcı-
lığı (Reshma Saujani, Madam C. J. 
Walker), cinsiyet ayrımcılığı ve 
gericilik (Hedy Lamarr, Gra-
ce Hooper, Alan Turing, 
Alvin Ailey) gibi sorun-
larla boğuşarak insan-
lığın gelişimine katkı 
sunan isimler, diğer yan-
da kapitalizmin “başarı” 
sembolleri Jobs, Gates ve 
Musk. Bir alanda diğerlerin-
den önce bir şeyleri fark etmek, 
fırsatları değerlendirmek, ürün geliş-
tirmek yahut yazarın ifadesiyle “çığır açmak” ancak 
kelimenin en dar anlamıyla “yenilikçilik” sayılabilir. 
Dahası bahsettiğimiz bu üç sembol isimin, “yenilik-
çi” sayabileceğimiz özelliklerinin, kişisel tarihlerinin 
bir anında sona erdiğini hatta temsil ettikleri şirket-
ler şahsında kurumsal bir gericiliğe dönüştüğünü 
belirlemek de yanlış olmaz diye düşünüyorum. 
Elbette Stevenson’ın konuya toplumsal fayda açı-
sından değil, bir alanda “çığır açıcı” yenilikler yarat-
mak penceresinden baktığının farkındayım. Seçtiği 
isimlerin, “farklı” yaşanmış çocuklukları üzerinden, 

okuruna hayallerinin peşinden koşma cesareti aşıla-
mak istiyor. Farklılıkların zenginliğimiz olduğu, ne 
yapmak istiyorsak onun peşinden koşmamız gerekti-
ği gibi olumlu mesajlar kitabın satır aralarında gizli. 
Stevenson, mesajlarını en çarpıcı şekilde vermek 
adına bu ünlü isimleri seçkisine dâhil etmiş. Sanırım, 
başarı ve hedeflere ulaşmak kavramlarının anlamını, 
kapitalizmin bize öğütlediği gibi, iş yaşamında ve 
banka hesaplarında aramak yazarın da düştüğü yay-
gın bir hata. Oysa Gates, Musk ve Jobs kadar zengin 
ve başarılı(!) olmasalar da teknoloji alanında pek 
çok gerçek “yenilikçi” mevcut. Küresel sorunların 
çözümüne odaklanan, çevreci ve dönüştürülebilir 
teknolojiler ile bilginin paylaşımını öne çıkaran açık 
kaynak kodlu yazılımlar gibi alanlarda uğraş veren 
isimsiz “yenilikçiler”, böylesi bir kitabın öncelikli 
tercihi olmalıydı bence.

MUZIR KURUL’UN GÖLGESİNDE YAYINCILIK 
İtiraf etmeliyim ki iş, yukarıda eleştirdiğim sınırlar-
da kalsaydı, Çocuk Yenilikçiler kitabını, raflardaki 
diğer bazı benzer eserlere kıyasla daha tercih edile-
bilir bulabilirdim. Jonas Salk, Alan Turing, Madam 

C. J. Walker yahut Alvin Ailey gibi bizim 
toplumumuzda pek bilinmeyen -ya da 

kimi farklılıkları görmezden geli-
nen- isimlere yer vermiş olması 

sevindiriciydi. Üstelik kitabın 
dili anlaşılır, tasarımı işlevsel 
ve dikkat çekici, çizimleri 
güzel ve eğlenceliydi. Ne 

yazık ki bu olumlu düşünce-
lerim de üçüncü bölüme gel-

diğimde dağılıverdi. Bölümde ilk 
tanıtılan “yenilikçi”, az önce ismini 

andıklarımdan biriydi: Alan Turing. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında, Alman şifreli mesajlarının 
çözümünde kilit rol oynayan Turing, aynı zamanda 
bilgisayar bilimleri ve yapay zekâya dair çalışmala-
rıyla da çağımıza damga vurmuş bir isim.
Turing’i anlatan bölümün sonlarında yer alan şu 
ifade dikkatimi çekti: “Ülkesine yaptığı muazzam 
katkılara rağmen İngiltere Hükümeti, kişisel tercih-
lerinden ötürü ona sırtını döndü.” (s. 117) Turing’in, 
İngiltere hükümetini kızdıracak “kişisel tercihleri” 
ne olabilir diye düşündüm ister istemez. Tuttuğu 
futbol takımı, sevdiği yemekler ya da saç kesimi  
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miydi acaba sorun? Ancak metinde takip eden 
cümleler, saydığım olasılıklar için fazlasıyla sert ge-
lişmelere işaret ediyordu: “1952’de tutuklandı. Suçlu 
muamelesi gördü. (...) İki yıl sonra, kırk iki yaşında 
yaşamına son verdi.” (s.117) 
Turing’in yaşamını anlatan bölümü tekrar tekrar 
okudum, gözden kaçırdığım bir şey var mı diye. Yok-
tu! Yazar, bize Turing’in bu gizemli “kişisel tercihle-
ri”ni neden anlatmıyordu? O anda bir “acaba” belirdi 
zihnimde. Acaba gerçekten yazardan mı kaynakla-
nıyordu bu gizem, yoksa başka bir sorun mu vardı? 
Merak kediyi öldürür derler, -aman kediye bir şey 
olmasın- arama motorlarında biraz mesai ve nihayet 
kaynağa, kitabın İngilizce orijinal metnine erişim!1 
Evet doğru tahmin, orijinal metinde herhangi bir gi-
zem yok. Bahsettiğim bölüm şöyle İngilizce metinde: 
“Despite his incredible contributions to his country, 
the British government turned on him. Alan Turing 
was a gay man living at a time when this was 
against the law in the United Kingdom. In 1952, 
he was arrested because of his relationship with 
another man. He had never much cared about the 
opionions of others, and he did not deny being 
gay: He thought the law was absurd and should be 
changed. But he was treated as a criminal. He also 
lost his security clearance and was no longer trusted 
to do important, secret work. Two years later, he died 
by suicide at age forty-one.” (Kid Innovators: True 
Tales of Childhood from Inventors and Trailblazers, 
Quirk Books, 2021, s.117)
Uzun alıntının hepsini çevirmek yerine kısa bir özet 
yapmam gerekirse, eserin Türkçesinde “kişisel ter-
cihler” gizemiyle bizden saklanan bilginin, Turing’in 
cinsel yönelimi olduğunu öğreniyoruz. Turing, 
eşcinsel olduğu için dönemin tutucu yasalarının 
zulmüne uğruyor ve maruz kaldığı baskının etkisiyle 
yaşamına son veriyor. 
Türkçe metinde bilgi eksikliğine ve anlam kayma-
sına yol açan bu durumun teknik bir hata olduğunu 
düşündüm -daha doğrusu umdum- önce. Alıntıda 
bold yaptığım satırların çevrilmemesi büyük bir ha-
taydı belki ama olabilirdi böyle şeyler... Derken 

1 Google Kitaplar servisinde, çoğu kitabın içeriğine kısmi erişim 
imkânı sunuluyor. Üzerine konuştuğumuz kitap özelinde  
https://books.google.com.tr/books?id=6APlDwAAQBAJ&pg 
adresinden kitap içi arama yapılarak söz konusu alıntılara 
ulaşılabilir. (Erişim tarihi 15.02.2022)

kitabın sonuna, ünlü dansçı Alvin Ailey’in anlatıldığı 
sayfalara geldim. Alvin Ailey gerek siyahi gerekse 
eşcinsel kimliği ile çeşitli zorluklara göğüs gererek 
başarıya ulaşmış bir isim. Alan Turing anlatısındaki 
çeviri sorunu içime bir kurt düşürmüş olacak ki, Al-
vin Ailey anlatısını da karşılaştırmalı okuma ihtiyacı 
hissettim. Evet, ne yazık ki çeviri burada da eksik bı-
rakılmıştı. Orijinal metinde yer alan şu satırlar“At the 
time, there were few opportunities for black people in 
the world of dance, and as a gay black man, Alvin 
faced homophobia as well as racism.”(Kid Inno-
vators: True Tales of Childhood from Inventors and 
Trailblazers, Quirk Books, 2021, s.192) Türkçeye şöyle 
çevrilmişti: “O zamanlar dans dünyasında siyahiler 
için çok az fırsat vardı.” (s. 192-193)
Bir kitapta motamot bir çeviri arayışında olmadığımı 
başta belirtmeliyim. Çevirmen gerektiğinde serbest 
çeviri tercihine yönelebilir. Yahut -çok doğru bul-
masam da- yayınevi çeviri metin üzerinde editörlük 
çalışması yürütürken çeşitli kısaltmalara gidebilir. 
Ancak gerek çeviri tercihleri gerek yayınevi müda-
haleleri, kaynak metindeki bilgileri yok edecek ve 
anlam kaymalarına sebebiyet verecek düzeyde olma-
malıdır. Hele ki “Giriş” yazısından itibaren tüm met-
ninde, okuruna farklı olmanın, farklı düşünmenin, 
hayallerinin peşinden koşup kendi gibi var olmanın 
iyi ve gerekli bir şey olduğunu anlatmaya çalışan 
böylesi bir kitapta.
Görünen o ki, Çocuk Yenilikçiler kitabında bilinçli 
bir tercihle, iki ünlü ismin cinsel yönelimine dair 
bilgiler makaslanmış. Bunun bir çeviri tercihin-
den çok, yayınevi kararı olduğunu düşünüyorum. 
Bu düşüncemin nedeni ise aynı yayınevinin (Hep 
Kitap) Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler isimli 
kitabının başına gelenler. İlgili okur hemen hatır-
layacaktır, sözü geçen eser Küçükleri Muzır Neş-
riyattan Koruma Kurulu tarafından muzır yayın 
ilan edilmişti. Yanılmayı içten dileyerek tahmin 
ediyorum ki, yayınevi bu kez sansüre uğramamak 
adına böylesi bir tercih yaptı. Sansürden korunmak 
için otosansür uygulamak; “kırk katır” yerine “kırk 
satır”ı tercih etmek bu olsa gerek.  

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Seçkinin tutarlılığı
Yayınevinin metne müdahalesi
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Hayatımda bir zamanlar karikatür dergileri vardı. 
Ben liseye giderken Leman dergisi haftalık yayın-
lanırdı ve bir şekilde her hafta alınır, sınıfta şöyle 
bir dolaştırılırdı. Sonra ne oldu da hayatımdan çıktı 
Leman, hatırlamıyorum. Bugün yayımlanan karika-
tür dergilerinin pek çoğunun adını bile bilmiyorum. 
Desen Yayınları tarafından yayımlanan, Hicabi De-
mirci’nin Çizmeye Değer kitabını elime aldığımda, 
geçmişte kaldığını sandığım karikatür özlemim 
tekrar canlandı. Hakikaten, ben neden bu zevkten 
kendimi bunca yıl mahrum bıraktım?
1968 doğumlu Hicabi Demirci, üniversite yıllarında 
girdiği çizgi film atölyesi ile profesyonel çizerliğe 
başlamış. Animasyon çalışmaları sırasında çizgi film 
senaryoları da yazmış. Üretken bir kalem Demirci; 
gazetelerde karikatür köşeleri, kitaplar, afişler, kitap 
kapaklar ve daha niceleri... Üstelik pek çok ödülün de 
sahibi. 
Hicabi Demirci okullarda görsel okuma etkinlikleri 
de yapıyor. “Dijital çağın parolası olan hız, karikatü-
rün giderek etkili ve vazgeçilmez bir sanat olduğu bil-
gisini kulağımıza fısıldar,” diyen Demirci, kitabında 
sevgi, yardımlaşma, hoşgörü ve barış kavramlarına 
odaklanmış. Bilim, iklim krizi, salgın, eğitim, insan 

Yazan: Adalet Çavdar

Dikkat! Anne 
terliği geliyor...

Çizmeye Değer 
Hicabi Demirci 
Yayıma Hazırlayan: Ayşegül Utku Günaydın
Desen Yayınları, 104 Sayfa

Çizmeye Değer, bize en klişe tabirle 
ayna tutuyor. Evimizin içinden 
bakarak gördüklerimizin yanı sıra, 
evlerimizin içinin nasıl göründüğünü 
de gösteriyor. 
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ve yaşam, insan hakları, savaş, sevgi temalarını ele 
almış çizer. Yani son iki yılda her birini tekrar tekrar 
öğrendiğimiz ve sınandığımız kavramları çizmiş. 
Bu kitap hem yetişkinler hem de çocuklar için. Ço-
cuklara kitap okumayı seven yetişkinlere, gördüğünü 
anlatma ve yorumlama üzerine kurulu bir oyun-oku-
ma şansı da veriyor Çizmeye Değer. Çocuğun yorum-
lama zenginliğinin keyfine varmak bir yana, bir şe-
kilde dünyada olan bitenleri onun kulağına fısıldama 
şansı da bulabilirsiniz böylece. Elinizde fırsat varken, 
“Onlar her şeyi bizden daha iyi biliyorlar,” deyip işin 
içinden sıyrılmamak gerek. 
Çocuklar ve gençler, dünyada olanlara dair farkında-
lıklarını evde nelerin konuşulduğuyla geliştirmeye 
başlarlar. Konuştuğunuz -ya da sustuğunuz- her 
cümlenin onlar için bir tınısı var. Özellikle pandemi 
sürecinde hiç görmediğimiz kadar birbirimizi göre-
rek, yeniden kazandığımız ya da farkına vardığımız 
aile olma pratiğini, belki böyle küçük oyunlarla ileti-
şimi güçlendirerek devam ettirebiliriz. 
Hicabi Demirci’nin seçkisiyle gündelik hayatın kar-
maşası içinde kaçırdığımız gündemi de yakalıyoruz. 
Öte yandan, gündem dediğimiz, bu memleket şart-
larında her gün en az beş kere değişse de hayatta 
kalma çabası baki. Hayatta kalma teması ise Demir-
ci’nin çizimlerinin ana konusu bence. 
Çizmeye Değer, bize en klişe tabirle ayna tutuyor. 
Evimizin içinden bakarak gördüklerimizin yanı sıra, 
evlerimizin içinin nasıl göründüğünü de gösteriyor. 
Karşımızda çığ gibi biriken problemlerin çoğu siyasi 
kaynaklı olsa da insan eliyle düzeni bozulan dünya-
nın karikatüre dökülmüş hâli, hafızamızı güçlendiri-
yor. 
İtiraf etmeliyim ki Demirci’nin çizimleri arasında 
beni en çok terlik çizimi gülümsetti. Dünya ne kadar 
değişirse değişsin, teknoloji ne kadar gelişirse geliş-
sin hatta gökten pembe kar yağsın, yine de şu hayat-
ta baki kalan tek gerçek anne terliğinin isabet gücü-
dür! Ve o terliğin bizdeki kıymeti çok büyüktür... 

Çizimlerin ifade gücü
İçerik

Seçkinin kapsamı

BU KESE ÇOK KARIŞIK
Bir Bireyselleşme ve 
Bağımsızlaşma Hikayesi

İSTEK CANAVARLARI
Ve Hayatımın Kontrolünü 

Elime Almanın Öyküsü

BENİM ANNEM  
BİR KAPLAN

Beden Algısı Hakkında 
Cesaret Veren Bir Hikaye

Bir Okuyan Us alt markasıdır.

KUŞ EVİ
Anneanne ile Torunun  
Bir Kuşu Özgürleştirme 
Hikayesi

Okuyan Koala kitapları,  
çocukları problemlerle  

yakınlaşabilme konusunda  
cesaretlendiriyor.



Köpekler bir karga gibi yüz sene yaşamıyor, onların 
yeryüzündeki serüvenleri çok daha kısa sürüyor. 
Fakat bu kısa ömürlerinde bizim gibi ihtiyarlıyorlar; 
onların da yüzlerine, tüylerine ak düşüyor, eklem 
ağrılarından dolayı daha az hareket ediyorlar, göz-
lerinde ve kulaklarında yaşa bağlı görme ve işitme 
kayıpları meydana geliyor. Bütün bunları bir süredir 
Kocabaş’ta gözlemliyoruz. Bu sebeple soğuk hava-
larda bizim ihtiyar koca kızı eve alır olduk. Önceleri 
çekinse ve rahat edemese de şimdilerde bayağı alıştı. 
Artık kitap okurken de yazımı yazarken de Kocabaş 
az ötemde yatıp uyukluyor. Arada bir öyle iç çekiyor 
ki sanırsın yılların yorgunluğunu atıyor.
Kargodan bu sefer Nazlı Eray’ın Karga Feramuz’un 
Aşkı çıkıyor. Aslında romanın hayli ilginç, fantastik 
ve insanın hayal gücünü gıdıklayan bir konusu var. 
Seksenlik Karga Feramuz’un, hikâyenin anlatıcısı on 
dört-on beş yaşlarındaki Nazlı’nın köşkteki babaan-
nesine olan platonik aşkını, ağaçtan düşen bir gün-
lükten öğreniyoruz. Ama olayların gerçeküstülüğü 
bununla da bitmiyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde 
yaşananlarla birlikte hikâyemize bir firavun, Ağ-
layan Kadınlar Lahdi üzerindeki ağlayıcı kadınlar, 
Venüs heykeli, şarkı söyleyen bir büst ve üç bin 

Yazan: Gökhan Yavuz Demir

Büyülü gerçekçilik 
ne değildir?ÇO
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Karga Feramuz’un Aşkı
Nazlı Eray 
Editör: Semih Gümüş 
Yayına Hazırlayan: Müren Beykan
Günışığı Kitaplığı, 180 sayfa

Yazar kendi yarattığı gerçeküstü olaylar silsilesini ya kendi de ara sıra unutmaktan 
korktuğu için yahut daha da kötüsü okurunun hafızasına hiç itimat etmediğinden 
olsa gerek sürekli hatırlatma ihtiyacı hissediyor.
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sene öncesinden gelen bir mağara adamı olan Ateş 
de dâhil oluyor. İnsan bütün bunları işitince doğru-
su kitaba daha bir heyecanla sarılıyor.
Gerçekten de Nazlı Eray’ın, bizim edebiyatımızda 
çok da tercih edilmeyen fantastik ve gerçeküstü un-
surlarla hikâyesini bezemek gibi ayırt edici bir tarzı 
var. Fakat bu karakteristiği, genelde onun yazarlığı 
ve özeldeyse bu romanı hakkında yazılan pek çok 
yazıda belirtildiği gibi kendisini “büyülü gerçekçi” 
kılmıyor. Edebiyatımızdan çok daha güdük kalmış 
eleştirimiz, aradaki nüansları yiyip geçse de “ger- 
çeküstücülük” ile “büyülü gerçekçilik” arasında dağ-
lar kadar fark bulunuyor.
Kesinlikle gerçeküstü olan, fakat hiç de büyülü bir 
gerçekçiliği olmayan Karga Feramuz’un Aşkı, anlat-
mayı tasarladığı veya vadettiği hikâyesiyle sıradışı 
bir roman. Fakat bütün bu heyecan ve coşku, anlatı-
nın inşasındaki ve anlatımındaki acemiliklerle yerini 
maalesef bir hayal kırıklığına bırakıyor.
Mesela çok insan merkezci bir bakış açısıyla, insana 
has pek çok hususiyet hayvanlara ve heykellere yan-
sıtılmış. O kadar ki dişi kargaların diyet hakkındaki 
konuşmaları veya lahitteki ağlayan kadınların süs 
eşyalarına düşkünlüğü, cinsiyetçi değilse de pekâlâ 
çocukça. Bir de bütün bir metin boyunca şimdinin 
geçmişe dayatılması söz konusu. Şimdinin beğeni-
leri, değerleri, kavrayışları bütün bir geçmişe teşmil 
ediliyor. Oysa sadece insanların, toplumların, Koca-
baş’ın veya Karga Feramuz’un değil, kavramların da 
tarihi vardır. Yani her çağ aynı şeyi güzel veya çirkin 
bulmadığı gibi, aşktan da aynı şeyi anlamaz ve asla 
aynı tarzda âşık olmaz. Elbette bu kitap bir doktora 
tezi değil, sadece bir roman. Ama bu kadar çok yanıl-
gıyla iyi edebiyat da inşa edilemiyor.
Yazar kendi yarattığı gerçeküstü olaylar silsilesini 
ya kendi de ara sıra unutmaktan korktuğu için ya-
hut daha da kötüsü okurunun hafızasına hiç itimat 
etmediğinden olsa gerek sürekli hatırlatma ihtiyacı 
hissediyor. Her iki ihtimalde de yazarın kendine gü-
ven sorununa işaret eden bu tekrar eden hatırlatma-
lar, okurun okuma keyfini kaçırmaktan başka bir işe 
yaramıyor. 
Roman içinde müze ile köşkün bahçesi arasında 

mekik dokuyan anlatıcımız Nazlı, bu iki ayrı âlemi 
mukayese ediyor: “Oysa müzedeki kişiler, heykeller, 
iskeletler, büstler ve lahitler hep sessiz ve kımıltısız-
dılar. Bu içinde bulunduğumuz zamanın dışında bir 
yerdeydiler sanki ... İki ayrı dünya arasındaydım” 
(s. 25). Fakat bu mukayeseyi o kadar seviyor ki hiç 
erinmeden sürekli hatırlatıyor: “İki dünya arasın-
daydım sanki ... zamanın kımıltısız durduğu müze-
ye...” (s.50); “Müzeden içeriye girdim. O loş sessizlik, 
o kımıltısız dünya, yüzyılların, geçmiş zamanların 
o tuhaf kokusunu ve rengini taşıyan bu değişik 
mekân” (s. 59); “Müze gene eski sessizliğine gömül-
müştü. Asırların eskimiş, tozlu ve esrarengiz havası, 
büyük bir durağanlıkla çevrede hüküm sürüyordu” 
(s. 74); “Müze hiçbir zaman değişmiyordu ... Başka 
türlü bir zamanı vardı müzenin” (s. 108). Böyle sü-
rüp gidiyor. Romanın neredeyse üçte ikisinin mü-
zede geçtiği düşünülürse, müzenin ne kadar sessiz, 
kımıltısız ve durağan olduğunu kaç defa okuyacağı-
nızı varın siz hesaplayın.
Bir de metnin içinde hiçbir karşılığı olmayan, “Kar-
ga’nın gözlemlerine, hayatı yorumlayışına hayran 
kalmıştım,” gibi içi boş ifadeler var. Çünkü Fera-
muz’un günlüğünden aktarılan ve anlatıcının baba-
annesi Cevriye Hanım’a aşkını anlatan o satırlarda 
“gözleme” ve “hayatı yorumlamaya” benzer tek bir 
ifade bulunmuyor. 
Kitabı bitirdikten sonra bu senenin başlarında yaza-
rın kendisiyle yapılan bir söyleşide şöyle bir ifade-
sine tesadüf ettim: “Büyülü gerçekçilik daha başka 
bir şey.” Sanırım Nazlı Eray ile hemfikir olduğum yer 
burası: Evet, bence de büyülü gerçekçilik daha başka 
bir şey. Dolayısıyla Karga Feramuz’un Aşkı’nı büyülü 
gerçekçiliğin ne olmadığını görmek için okuyabilir-
siniz.
Gerçeküstünün böyle zayıf bir anlatımı karşısında 
insan, gerçekliğin sıradanlığına sığınıyor ve teselliyi 
Kocabaş’ın yanına uzanmakta buluyor.  

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Karakterlerin işlenişi
Redaksiyonun titizliği   
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Güneş Ağacı
Heinz Janisch
Resimleyen: Sahar Bardaie
Türkçeleştiren: Olcay Geridönmez
Editör: Suzan Geridönmez
Ginko Çocuk Yayınları, 44 sayfa

Işıltılı ve sembollerle dolu bu tabloda ressamın rehberliğinde dolaşan kelebek, dans 
eden kadın figüründe umut ve beklentiyi, kucaklaşan iki sevgili figüründe aşkı ve 
kavuşmayı, bekçi figüründe ise güven duygusunu görüyor.

Bazı sanat eserleri ömrünü tükettikten sonra yok olurken, daha az 
sayıda olan bazıları yaşam döngüsüne direnerek, zihinlerde nesiller 
boyu varlıklarını sürdürüp insanları etkilemeyi başarırlar. Sanatçı-
nın zamandan ve mekândan -hatta kişilerin bilgi ve görgü seviye-
sinden de- bağımsız olan, her insanda mevcut en temel duygulara 

hitap edebilme becerisi bunun en büyük sebeplerinden 
biridir. Bir açıdan bakınca, yaşama ve ölüme dair insani 
beklenti ve korkularımızın seslerden, sözlerden ya da renk 
ve desenlerden oluşan ortak bir dile tercüme edilmesi gibi 
bir işlevi de var sanki sanatın.
Doğa dinlerinden semavi dinlere, yerkürenin her topra-
ğında yöreye ve kültüre göre kılık değiştirip farklı farklı 
hikâyelerle karşımıza çıkan hayat ağacı sembolü, tüm bu 
mitlerde hayatta ve evrendeki her unsurun birbiriyle bağ-
lantısına, evrenin birliğine ve sürekliliğine dair ortak bir 
anlam taşıyor. Ginko Çocuk tarafından yayımlanan Güneş 
Ağacı’nı da bu sembolü konu eden dört katmanlı bir tercü-
me ve yorumlama çalışması olarak ele almak istiyorum. En 
alt katmanda Avusturyalı büyük ressam Gustav Klimt’in 
“Hayat Ağacı” adlı eseri bulunuyor. Çağdaşı Freud gibi 
insan ruhunun derinliklerine merak salan sanatçının sim-
geci üslubuyla bu kadim sembolü yorumladığı duvar res-
minin ardından, yazar Heinz Janisch’in bu resimden ilhâm 
alan metni ikinci katmanı oluşturuyor. Güneş Ağacı kitabı-
nın fikir anası olan Sahar Bardaie’nin çizimleri de Klimt’in 
ve Janisch’in yorumlarını çocuklara yönelik görsel diline 
tercüme ederek kitaptaki üçüncü katmanı meydana getiri-
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yor. Son olarak çevirmen Olcay Geridönmez’in met-
ni Almancadan Türkçeye çevirerek gerçekleştirdiği 
asıl tercüme eylemi ise dördüncü ve son katmanı 
oluşturmakta.

Ülkemizde de çok sevilen Avusturyalı yazar Heinz 
Janisch, okurlarını Gustav Klimt’in üç parçalık dev 
duvar resminde gezintiye çıkarmak için, resimde yer 
alan mavi kelebeği dile getirmeyi tercih etmiş. Işıltılı 
ve sembollerle dolu bu tabloda ressamın rehberliğin-
de dolaşan kelebek, dans eden kadın figüründe umut 
ve beklentiyi, kucaklaşan iki sevgili figüründe aşkı 
ve kavuşmayı, bekçi figüründe ise güven duygusunu 
görüyor. Altın yaldızlı dalların tepesine tünemiş kara 
şahinlerden ise hiç rahatsız olmuyor kelebek. Tam 
tersine, ressamın “ışığı seven gölgeyi bilir,” sözünü 
hatırlayarak onlara nazik davranıyor. 

Döneminin muhafazakâr ve geleneksel sanat anla-
yışını reddeden Klimt gibi Sahar Bardaie de katı ku-
rallar yerine kendine özgü bir üslupla, bu detaylarla 
dolu resmi çocuklar için sadeleştirerek yorumlarken, 
kaynak eserin özünü de aktarmayı başarıyor. Eser-
lerinde Mısır ve Bizans motiflerinden, hatta biyolo-
jiden de esinlenen Klimt gibi, İran asıllı Bardaie de 
köşeli ve keskin hatlar ve yuvarlak, masalsı figürlerle 
zıtlıkları uyum içinde bir araya getirerek, hayat ağacı 
sembolünün temsil ettiği bir başka unsur olan den-
geyi de sağlıyor. 

Güneş Ağacı’na ilham olan Gustav Klimt’in kısa 
bir biyografisi ve “Hayat Ağacı” resmine dair kısa 
bilgilerle beraber eserin 3 sayfalık tam kopyası1, bu 
yaldızlı bahçede gezmeye devam etmek isteyenler 
için kitaba eklenmiş. Güneş Ağacı, büyük bir sanat 
eserinin detaylı yollarına tek başına girip gördükle-
rini kendi dilleriyle yorumlamak isteyen her yaştan 
okur için çok güzel bir rehber. 

1 Sanatçının bu eseri için hazırladığı taslakların orijinaline tümüyle 
uygun olarak restore edilip sergilendiği Viyana MAK Müzesi’nin 
desteğiyle.

Çizimlerin ifade gücü
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Kaç çeşit insan vardır acaba? Kedi sevenler, kedi 
sevmeyenler, uzun boylular, kısa boylular, amuda 
kalkabilenler, kalkamayanlar, kulaklarını oynatabilenler, 
oynatamayanlar… Belli ki sonunu bulmak mümkün değil. 

Yaşamın Kısa Tarihi’ni Idan Ben-Barak yazmış ve 
Philip Bunting resimlemiş. Ümit Mutlu’nun dili-
mize çevirdiği eseri, Uçanbalık Yayınları ülkemiz 
okurunun beğenisine sunmuş. Tüm mucizeler 
gibi yaşam kavramını da kesin doğrular içerisine 
hapsetmek olanaksız. Yaşamın Kısa Tarihi’nde 
de ele alınan mucizenin dünü ve bugünü çocuk 

okurlara gizemli belirsizlikleri 
ile anlatılmış; kolay görünen zor 
sorular sorulmuş.
Kaç çeşit insan vardır acaba? Kedi 
sevenler, kedi sevmeyenler, uzun 
boylular, kısa boylular, amuda 
kalkabilenler, kalkamayanlar, 
kulaklarını oynatabilenler, oynata-
mayanlar… Belli ki sonunu bulmak 
mümkün değil. 
Yaşam nedir? Canlıların bir özelli-

ğidir. Yanlışlana-
masa da bu basit 
tanımla yetinme-
yeceğimiz çok 
açık. Yüzyıllar 
boyunca insanlar 
yaşamın doyuru-
cu tanımını ara-
mışlar. Felsefeci-
ler, bilim insanları 
en ideal tanıma 
ulaşmak için 

Yaşamdaki  
en büyük mucize

Yazan: Toprak Işık

birbirleri ile yarışmışlar. Eserde bu yarışın ürettiği 
birer ikişer sözcüklük tanımların ardından günümüz 
bilimsel birikimine uygun olan paylaşılmış. 
Yaşam acaba nerede, nasıl başladı, tetikleyeni neydi? 
Hiçbirinin kesin biçimde yanıtlanması mümkün 
görünmüyor. Okur ile olasılıklar paylaşılıyor ve ona 
yaşamın temel yapı taşları anlatılıyor. Peşinden, 
yapı taşlarının bir araya gelmesiyle oluşan, yaşadığı 
söylenebilecek ilk organizasyonlar kitaba konuk 
ediliyor. 
Pek çok yolculukta olduğu gibi, canlılığın ortaya 
çıkışında da en önemlisi ilk adımın atılmasıydı. Yo-
lun en az yarısını oluşturan o adım, belki de akıllı 
bir baloncuğun ortaya çıkmasıydı. Bu baloncuk 
kendinde olanla yetinmeyip içine başka molekülleri 
toplamış olabilir. Karmaşık yaşam formlarına atalık 
edebilmek bunu gerektiriyor. Kitap, bunun ardından 
milyonlarca yılın üzerinden jet hızıyla geçmiş ve iyi 
ki de öyle yapmış; çünkü sonrasındaki karmaşa işin 
özünü gölgeleyebilirdi. 
Yaşamın Kısa Tarihi’ni okuyan çocuklar, derin bir 
kavramı sorgulayarak öğrenme yolunda keyifli bir 
adım atmış olacaklar. Anne babaların da onlara 
eşlik etmeleri verimi artırır. Konunun muhatabına 
göre derinleşebilir olması bu yolu seçen yetişkinle-
rin sıkılmamalarını sağlayacaktır. 
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gülümsetiyor hem de umut veriyor.
Hafize Çınar Güner’in kaleminden çıkan hikâyeyi 
Müjde Başkale resimlemiş. Akıcı ve yumuşak üs-
luba sahip bu kitap, Leyla’nın kendini tanıtmasıyla 
başlıyor. Yedi buçuk yaşındaki Leyla, yüksek katlı 
apartmanların arasında, gürültünün eksik olmadığı 
bir yerde yaşıyor. Arabaları yok. Her sabah annesiyle 
birlikte vapura biniyor, kendisi okula, annesi işe öyle 
gidiyor. Babası da bisiklet sürüyor. Okul arkadaşları 
bu durumu her ne kadar garip bulsa da Leyla araba-
larının olmamasından memnun. Apartmanlarının 
köpeği Kırçıl, Leyla’yla annesini her akşam vapur 
iskelesinde karşılıyor, sabahları da yolcu ediyor. 
Leyla onu çok seviyor, özellikle Kırçıl’ın, hayatlarını 
değiştirip güzelleştirdiği o akşamdan beri…
Bir köpeği merkezine alarak sıkıntılı bir akşamın, 
yerini güzel anılarla dolu bir geceye bırakmasını, 
büyümeyi ve bağ kurmayı anlatan bu hikâyeye usul 
usul, farklı karakterler ekleniyor. Bunlar arasında bir 
çevirmen, hostes ve üniversite öğrencileri olması 
bana çok tanıdık ve gerçekçi geldi, bu da kitapla kur-
duğum bağı güçlendirdi. Hafize Çınar Güner okurun 
karakterlerle güçlü bir empati kurmasını sağlamakta 
özellikle maharetli. Büyüklerin dünyasında geçirdiği 
özel akşamda Leyla’nın duygularını çok iyi anlıyor-
sunuz, onunla birlikte endişeleniyor, meraklanıyor, 
heyecanlanıyor ve seviniyorsunuz. 

Hayatı güzelleştiren anların farkına varamayabi-
liyoruz bazen; gündelik koşuşturmaca içerisin-
deyken kim bilir neleri kaçırıyoruz. Oysa birini 
gerçekten tanımak, bağ kurmak, dünyanın bize 
sunacaklarını keşfetmek ve tesadüfler ruha iyi 
gelebilir. Hele bu tuhaf zamanlardan geçerken. 
Teşekkürler Kırçıl bunu hatırlatıyor işte; küçük bir 
olayın insanların hayatlarını nasıl güzelleştirebil-

diğini, birbirimizin 
yanından öylece 
geçip gitmediği-
miz ve durup ileti-
şim kurmaya vakit 
ayırdığımız bir 
hayatın mümkün 
olduğunu göste-
riyor. Bir çocuğun 
gözünden büyük-
leri ve onların dün-
yalarını, rastgele 
gelişen bir akşamı 
anlatırken hem 

Yazan: Yağmur Yavaş Aydın

Her sokağın bir Kırçıl’ı olmalı
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Teşekkürler Kırçıl 
Hafize Çınar Güner 
Resimleyen: Müjde Başkale 
Yayıma Hazırlayan: Bahar Ulukan
Doğan Çocuk Yayınları, 48 sayfa

Teşekkürler Kırçıl, ümitvar bir hikâye, 
insanlara ve hayvanlara, günbegün 

içine uyandığımız dünyamıza sevgiyle 
yaklaşmamızı hatırlatan bir kitap.
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Müjde Başkale’nin hem masalsı hem modern havaya 
sahip çizimleri ise sadece hikâyenin duygularını 
güçlendirmekle kalmıyor, renkleri ve karakter tasa-
rımlarıyla okurun hayal gücünü şekillendiriyor âde-
ta. Kitabın yağmurlu bir akşamüstüyle bizi içine çek-
tiği atmosferi, hikâye ilerledikçe güneşli bir havaya 
bürünüyor. Kırçıl’ın tüylerinin dağınıklığı, sokakta 
telefonlarına doğru başlarını eğmiş yürüyen insanlar, 
koltuk üzerinde birikmiş kitap yığınları, yemek hazır-
layan anne babanın birbirine bakışları gibi detaylar 
her bir sahneye sahicilik katıyor. Yer yer kendini 
hissettiren nostalji ise hikâyeyi zenginleştiriyor. Bazı 
sahneleri okurken, çocukluğumda bahçeye kurulan 
kalabalık yaz sofralarını anımsayarak gülümseme-
den duramadım. 
Evet, kitabın bana göre en büyük özelliği insanı 
gülümsetmesi, umut vermesi ve hayallere daldırma-
sı… Günler çok çabuk geçiyor ve her şey müthiş bir 
hızla değişiyor. Bu değişime ve hıza ayak uydurmaya 
çalışırken zaman zaman yoruluyor, karamsarlığa 
kapılıyoruz. Birbirimize yeterince vakit ayıramıyoruz. 
İşte bu kitap büyüklere, “Eskiden ne güzeldi,” deyip 
susmak yerine, günümüz koşullarına o “eski güzel 
anları” adapte etmeyi gösteriyor; belki de “Biraz 
durup yavaşlayın,” diyor. Küçük okurlara ise iyilik 
yapmayı, kucaklamayı, sevmeyi, büyümenin heyeca-
nını ve keşfetmenin güzelliğini anlatıyor. Teşekkürler 
Kırçıl, ümitvar bir hikâye, insanlara ve hayvanlara, 
günbegün içine uyandığımız dünyamıza sevgiyle 
yaklaşmamızı hatırlatan bir kitap. 
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ilginçleşen serüven, kitabın ilk sayfalarında 
karaktere dair büyük sırrın açığa çıkmasıyla hızlı 
bir şekilde başlıyor. Kahramanımız insan ama 
ismi “Kedi”; 12. yaşına girdiği gün ilk dönüşümü 
gerçekleşecek. Bilin bakalım hangi hayvana?

HER MACERA, FİZİKSEL YA DA RUHSAL  
BİR ARAYIŞLA BAŞLAR
Hikâye, Kedi’nin annesinin ortadan kaybolmasıyla 
açılıyor, bu firarla birlikte Kedi yaş gününe 
yalnızca iki gün kala kendisinin, annesinin ve 
büyükannesinin kediye dönüşebildiğini, yani 
şekil değiştirenlerden olduğunu öğreniyor. İlk 
dönüşümüne sayılı günler kalmışken annesini 
bulması gerekiyor. Çünkü Renk Kuşu’nun tüyünü 
kaybettikten sonra kediye dönüşen annesi, tekrar 
insan hâline kavuşamama tehlikesiyle karşı karşıya. 
Hafızalarını kontrol altında tutmaya yarayan ve 
dönüşüm sırasında ihtiyaç duydukları tüy, 12 
yaşına basan her şekil değiştirene törenle takdim 
edilen, bir ömür korunması gereken, kişiye özel 
bir anahtar niteliğinde. Kedi’nin mümkünse yaş 
gününden önce annesini (o şimdi simsiyah bir kedi) 
bulması lazım. Büyükannesi ise Renk Kuşu’nun 
yaşadığı Zanadara’dan giriş izni alıp, kaybolan tüyü 
bulmalarına yarayacak ay ışığı çiçeği tohumundan 
toplamalı. Dahası, bunların hepsi iki gün içinde 
olmalı. Ancak ne derler bilirsiniz: Bazen evdeki 
hesap çarşıya uymaz. Bazı durumlarda ise kısmen 
uyar ama işler planlandığı gibi gitmeyebilir.
Cesaret ve sevgiyle maceraya atılanın karşısına, 
yolunu kolaylaştıracak birilerinin ya da durumların 
çıkmasını isteriz hep. Bir anda koca bir bilinmezlikle 
baş başa kalan Kedi’nin de hayatına yepyeni bir 
arkadaş giriyor. Atlas, başkalarının farklılıklarıyla 
dalga geçmeyi huy edinmiş akranlarının acımasız 
dünyasında özgüvenli, rahat ve önyargısız kalabilmiş 

Başka bir insanın ya da canlının yerine geçmek, 
şekil değiştirmek nasıl olurdu? Bana Pisi Pisi 
Diyebilirsiniz, çocuk zihinlerimizin en eğlenerek 
meşgul olduğu hayallerden birinin izini sürüyor. 
Ve evet, kitabın adından da anlaşılacağı üzere baş 
karakterimiz şekil değiştirme tecrübesini kediye 
dönüşerek yaşıyor. Tabii önce birtakım gizemleri 
çözmesi ve türlü maceralara atılması gerek. 
Fantastik unsurlarla işlenmiş, bir çırpıda okunan 
büyüme hikâyelerine hayır demeyen çocuklar ve 

yetişkinler buraya!
Merve Doğruer’in yazıp Volkan 
Akmeşe’nin resimlediği, Meav 
Yayınlarından çıkan kitap, 
özünde kişinin kendini keşfetme 
serüvenini anlatıyor. Bu yolda 
payına düşen sorumlulukları 
üstlenip piyangodan çıkan 
zorlukları aşmaya çalışırken, kimi 
arkadaşlıkların ve heyecanların 
da kapıyı her an çalabileceğini 
müjdeliyor. Kediye veya başka 

canlılara 
dönüşebilen 
“şekil 
değiştirenler”, 
dönüşümün 
ardından kilit 
bir öneme sahip 
Renk Kuşu 
tüyü, sihirli 
diyar Zanadara 
ve dönüşüm 
sırasında 
hatırlamayı 
kolaylaştırıcı otlar 
gibi detaylarla 

Yazan: Itır YıldızKedi’yi adıyla çağırın
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Kimlik, arkadaşlık ve bağlar üzerine fantastik bir hikâye anlatan Bana Pisi Pisi 
Diyebilirsiniz, sorumluluklar üstlenip zorlukları aşmaya çalışırken kimi heyecanların 
da kapıyı her an çalabileceğini müjdeliyor.
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çocuklardan. Henüz yeni tanışmış olmalarına 
rağmen Kedi’nin kendisine yakın hissettiği, 
birbirlerine hiç benzemeseler de tuhaf addedilen 
tüm özelliklerini doğal karşılayan böyle bir arkadaşa 
sahip olması bu maceranın hediyesi. 
Hikâye, gizemli bir atmosfer içinde kimliğini bulma, 
bağlar, arkadaşlık kavramı üzerine kurulurken, 
karaktere seçimler yaptıran olay örgüsüyle hem 
ritim kazanıyor hem de okura tutarlı bir kurmaca 
okutuyor. Kediye dönüşen annenin kaçabileceği 
yerler listesi için yetişkinlerin hazırladıkları 
versiyonla yetinmeyip kendi kararları doğrultusunda 
ilerleyen çocukların önünde yeni ihtimaller açılıyor 
ve “büyüme” yolundaki bazı adımlar, iradenin ortaya 
konduğu böyle anlarda atılmış oluyor. Sadece, 
hikâye, birinci tekil yerine üçüncü tekil ağızdan 
anlatılsaydı, metindeki bazı açıklamalı kısımlar 
kurguya biraz daha doğal ve akıcı yedirilir ve 
nüktedan satırlar daha görünür kılınır mıydı, diye 
düşünüyor insan. Olay örgüsü güzel işlendiğinden 
ve eğlenceli bir hikâye olduğundan kimi okurlar 
buna takılmayacaktır elbette. Şekil değiştirenlerin 
12 yaşına gelip ilk dönüşümlerini gerçekleştirdikten 
sonra kendi isimlerini seçebilmeleri ve bir anlamda 
kişinin sahip olduğu potansiyeli, gücü ve biricikliği 
temsil eden, “ömürlük yoldaş” Renk Kuşu tüyü gibi 
hoş ayrıntılar tebessüm ettirici. Akmeşe’nin hayal 
gücünü hareket geçiren resimleri de hikâyeyle çok 
iyi örtüşüyor; hatta Kedi’nin odasının tasvirini bir de 
onun çiziminden göresimiz geliyor. 
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Karakterlerin işlenişi
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Yazan: Adnan Saracoğlu

Ketebe Yayınlarından çıkan Hafızasını Kaybeden 
Fil, İspanyol yazar Maria Giron’un bellek, unut-
ma, aidiyet, aile ve yaşlılık temalarını başarıyla 
ele aldığı derinlikli bir kitap. 

Herkes unutabilir, hatta dünyanın 
en iyi hafızasına sahip olduğu dü-
şünülen fil bile! 
Bir gün hayatınız hakkında hiçbir 
şey hatırlamazsanız, ne yaparsınız? 
Hikâye, kahramanımız Ako’nun 
bu soru karşısında hissettikleriyle, 
tüm hayatını unutan -kim olduğu-
nu ve nereden geldiğini hatırla-
mayan- yaşlı file yardım etmeye 
karar vermesi ile başlar. Yaşlı filin 
geçmiş hatıraları ve bağları içeren 

hafızasında 
açılan boşluğu, 
Ako’nun kendi-
ne -çocukluğa- 
has bir şekilde 
doldurduğunu 
görürüz. Hikâ-
yede birden 
fazla kırılma 
anı yaşanır. 
Birinci kırılma, 
Ako’nun sahip 
olduğu içgörü 
ve empatiyle 
filin kendini 

“üzgün, kaybolmuş, yalnız, çok yalnız” hissettiğini 
kavraması ve tüm duyguları şefkatle kabul etmesi 
ile gerçekleşir. Bu kırılmanın ardından yaşlı fil ile 
eğlence, kahkaha, oyun dolu rengârenk bir gün ge-
çirirler. Ako’nun arkadaşları ile tanışan fil, onların 
oyunlarına katılırken bedeni kısa sürede çocukların 
tuvali olur ve renkli bir bedenselliğe de geçiş yapar. 
Herhangi bir aidiyetin ve anıların olmadığı bir 
hayatın oldukça renksiz ve gri olabileceği fısılda-
nırcasına, önce filin bedeninin sonra kurduğu yeni 
bağlar ve ilişkilerle zihninin renklendiğine tanık 
oluruz. Hikâyedeki ikinci kırılma ise yaşlı filin, 
Ako’nun ailesiyle tanıştığı sırada yaşanır: Fil birden 
kendisinin de bir ailesi olduğunu hatırlar ve ailesini 
çağırır. İyileşme olarak yorumlanabilecek kitabın 
sonundaki hatırlamanın, travmaya bağlı oluşan 
geçici bir hafıza kaybı sonrası tam bir iyileşmeye 
mi yoksa Alzheimer gibi daha derin bir unutkanlı-
ğın içindeki anlık bir hatırlayışa mı işaret ettiği ise 
muğlak kalır. Hatırlamaya eşlik eden aileye kavuş-
ma, ailenin belki de geriye dönük en köklü ve derin 
bağımız olduğu vurgusunu düşündürtür. Dürdane 
Tekin’in başarılı çevirisi ile dilimize kazandırılan 
hikâyede, yazar etkileyici çizimleri ile filin yaşlı-
lığını ve duygu dünyasını da başarılı bir şekilde 
resmeder. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Yazan: Burcu Borhan
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Nefretin ve savaşın gölgesinde, 
hayata bir atlıkarıncanın 

sırtından bakan iki çocuk… 

Uç flamingo,
uç!

İngiliz çocuk edebiyatı elçisi Michael Morpurgo, 

farklılıklarıyla dünyaya iz bırakanlara adadığı 

yeni romanı Flamingo Çocuk’ta, insanlar 

ve hayvanlar arasında kurulan tarifsiz bağı 

sözcüklerin gücüyle yeniden tanımlıyor.  

M I C H A E L 
M O R P U R G O 
K I TA P L I Ğ I



Kendi güzelliğinin sarhoşluğundaki 
Başkan’ın, küçük bir kız çocuğu tarafından 
kandırılabilecek kadar dirayetsiz ve 
şuursuz oluşu, yazarın manevralarına 
sahiden bir dayanak oluşturabiliyor mu?

Mısır gevreği paketinin üstünde bile fotoğrafı bulunsun 
diye, günün ilk saatlerinden itibaren ülkeyi kendi hizmetine 
koşan ve kısaca kendini dev aynasında gören Başkan Pablo 
Fernando’nun yönetimindeki küçük ülke Costa Banana’nın 
vay hâline! Herkesin izlendiği, her hareketin bilindiği Cos-
ta Banana’da Başkan ne seviyorsa onu sevmek; Başkan ne 
yiyorsa onu yemek; Başkan neye gülüyorsa ona gülmek … 
işin özü, tek bir beden ve tek bir kafada yaşıyormuşçasına 
davranmak dışında yol yoktur. Başkan, her şeyin ve tüm 
zamanların en iyisidir, müthiş yetenekli ve zekidir -elbette 
kendi bakış açısından. Kendine hayranlığı akıllara zarar 
boyuttadır: Doğan tüm çocuklara, kız/oğlan fark etmeksi-
zin Pablo adının verilmesini yasayla düzenlemiştir, çünkü 
dünyada Pablo’dan daha güzel bir isim zaten yoktur! (Kari-
katürize başka pek çok detayla bu en en en şahane nitelikler 
defalarca çıkar karşımıza.) Yine de Pablo Fernando, (sık sık 
ve tüm nitelikleriyle birlikte) korkunç olmaktan uzak bir 
adam olarak tarif edilir. Ona diktatör diyenler vardır, eh, o 
da bırakalım aleyhinde olanları, kendini beğenmeyenleri 
bile ıssız adaya sürmekten çekinmeyen bir liderdir ama 
bununla birlikte o kadar da(!) acımasız değildir. Mesela biri-
lerinin kellesini istemez. Ya da savaş çıkması ihtimalinden 
bile hoşlanmaz ve savaş fikrini aklına getirmez. Bu neden-
lerle olsa gerek, Pablo Fernando halk tarafından bir tür sem-
patiyle karşılanır. Ayrıca, yazarın özellikle altını çizdiğine 
göre, korkutucu görünmeye çalıştığı anlarda bile aslında 
biraz komik görünür. Zaten ufak tefek bir yapısı vardır. Ne 
madalyalarla dolu üniforması ne de hâli tavrı, onu gerçek bir 
korkunç yapmaya yetmektedir. Tüm bunlar, esasen yazarın 
okura söyledikleridir. Okurun, Başkan’ın niteliklerine ve 
yönetim biçimine ilişkin biraz daha farklı düşünme, hisset-

Costa Banana 
diye bir yer

Yazan: Sema Aslan

Korkunç General 
Jozua Douglas 
Resimleyen: Elly Hees 
Türkçeleştiren: Hasan Türksel
Editör: Tuğçe Özdeniz 
Can Çocuk Yayınları, 256 sayfa
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Korkunç General, tüm absürtlükler ve küçük komik-
liklerle Başkan’ı, generali, kendiyle barışık olmayan 
“First Lady” Florabella’yı, pohpohlanmaktan nere-
deyse körleşme ve dengesini yitirme tehlikesiyle 
karşı karşıya kalan Fico’yu soymaya çalışırken, yani 
onların “aslında” kim olduklarını anlatmaya çalışır-
ken sanki bazı önemli noktalarda da tavizler vermiş. 
Babadan oğula geçen bir Başkanlık yönetimindeki 
Costa Banana’da yaşananlar, macera tonunda ve 
bazen komedi bazen absürt kıvrımlarla ilerler görü-
nürken sanki macera da tam macera değil; komedi ve 
absürt de tam o değil… Bir yabancılaşma/yabancılaş-
tırma duygusu/efekti var mı? Pek yok… Kız çocukla-
rının da zeki, becerikli, dikkatli olabileceği konusuna 
gelince… Bu noktada da hem yine bir pazarlık söz 
konusu oluyor ve küçük bir numara gerekiyor hem de 
her şeye rağmen bir tür “erkek gücü” yardıma geli-
yor; çapaklı kalıyor Rosa’nın mücadelesi. 

Özetle, kitaba dair sorulabileceklerden biri şu bel-
ki: Kendi güzelliğinin sarhoşluğundaki Başkan’ın, 
küçük bir kız çocuğu tarafından kandırılabilecek 
kadar dirayetsiz ve şuursuz oluşu, yazarın manevra-
larına sahiden bir dayanak oluşturabiliyor mu? 

me kapasitesi büyük ihtimalle 
yüksektir. 

Korkunç General romanı, Pablo 
Fernando’nun sayılan tüm nite-
likleriyle ahenk içinde olan belir-
gin bir diğer özelliği üzerinden 
yol alıyor: Kız çocuklarının hiç-
bir şeyden anlamadığı, önemli 
pozisyonlarda bulunamayacağı, 
boş beleş işlerle meşgul olup yitecekleri yönündeki 
sarsılmaz inancı üzerinden. Daha en baştan, Rosa 
ve Fico isimli çocuklarından kız olanı işe yaramaz, 
erkek olanı geleceğin başkanı diye tanıtılıyor okura. 
Fakat yine daha en başta, işlerin böyle yürümeyece-
ği, Rosa’nın sadece zeki değil, aynı zamanda epey 
dirençli ve inançlı bir kız çocuğu olduğu, muhak-
kak yeteneklerini konuşturacağı da sezdiriliyor. 
Olay şu ki, Başkan’ın ailesi ve bir dolu personelle 
birlikte yaşadığı sarayında bir dinleme cihazı ol-
duğu ortaya çıkmıştır. Bir dinleme cihazı varsa, bir 
casus da vardır. Bu noktadan itibaren casusun kim 
olduğu ve onu kimin bulacağı gerilimi üzerinden 
ilerleyen hikâyede, aklı başında davranabilen iki 
kişiden biri Rosa, diğeri de çocukların öğretmeni 
Gabriel’dir ki, o Gabriel de sanki biraz tartışmaya 
açık bir karakterdir. En sonunda, henüz küçük bir 
kız kız çocuğu olan Rosa’nın, kafasında mütemadi-
yen savaş tam-tamları çalan bir generalin önderlik 
ettiği darbe hareketini büyük oranda tek başına 
engellemeye çalışmasının hikâyesini okuruz. Bunu, 
küçük bir kız çocuğunun babasının gözünde bir an-
lam ifade etme uğraşı diye de yorumlayabilir isterse 
okur. Rosa’nın hak ve itibarını kazanabilmek için 
sırtlandığı yük, absürt derecede ağırdır ama yaza-
rın yapmaya çalıştığı şey herhâlde tam da budur. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı  
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı    

Çizimlerin ifade gücü     
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi    

Redaksiyonun titizliği   

Mart 2022 | 35 



Fatih Debbağ ilk kitabı Selin Beni Terk Etti ile 
2018’de Tudem Edebiyat Ödülleri’nde birincilik ödü-
lünü kazanmıştı. Çocukların arasındaki duygusal 
ilişkileri, fonuna İstanbul’u yerleştirdiği bir kurguyla 
ve beş yıl öncesinde yaşanan Gezi Parkı olaylarını da 
dâhil ederek son derece akıcı bir kurguyla sunmuştu 
okura. 2020’de ise Arkadaşlar Arasında kitabıyla 
aynı yarışmada üçüncülük ödülü kazandı.
Arkadaşlar Arasında, bir sahil kasabasında ve yaz 
mevsiminde geçiyor. Kitabın kahramanları birbirine 
yakın mahallelerde yaşayan çocuklar. Ve bir de onla-
ra eklenen, sonrasında başlayacak olaylar zincirinin 
de kısmen nedeni olan sokak köpeği Kızım.
Havaların çok sıcak olduğu günlerden birinde Ulaş 
sokakta bulup, Kızım adını verdiği köpeği sahip-
lenmek ister ama annesinin fobisi yüzünden eve 
getiremez. Köpeğe, yakın arkadaş grubundaki Özgür, 
Deniz, Cem, Sinan ve Cemal ile, bir üst mahallede 
bulunan ve çocukların oyun alanı olan odunlukta 
bakmaya karar verirler. Kızım için bir köşe hazır-
larlar odunluğun içinde. Ama Ulaş ve arkadaşları 
ile yukarı mahallenin kendilerine Kovboylar adını 
takan çocukları arasında odunluk paylaşılamayan bir 
mekân hâline gelir. Oysa hepsi okul arkadaşıdır ve 
şimdiye dek aralarında böyle şeyler yaşanmamıştır. 
Kovboylar, Ulaş’ın grubuna Apaçiler adını takar. Bir 
de yukarı mahallede yaşayan İtalyanlar vardır ama 
onlar daha çok figüran olarak kalırlar. Hikâye boyun-
ca Kovboylar ile Apaçiler arasında artan gerilimli 
ilişkiyle birlikte Apaçiler grubunun kendi içindeki 
dayanışma ve demokratik karar alma çabalarına ta-
nık oluruz. 

Yazan: Dilek Büyük

Bir sarı sıcağa 
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Arkadaşlar Arasında
Fatih Debbağ 
Resimleyen: Gözde Eyce
Editör: Burhan Düzçay
Tudem Yayınları, 144 sayfa

Arkadaşlar Arasında, tema olarak içinde bol 
malzeme bulunduran bir metin. Bu kadar 
bol malzemenin ayrışmadan karışıp, hemhâl 
olması pek kolay iş değil. Yazarlığın sihri 
tam da burada kendini gösteriyor.
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Kahramanlar farklılıkları gözetilerek, özenle seçil-
miş. Örneğin Cemal, Suriyeli bir göçmen. Bir göç-
men olarak dışlanma ve diğer sorunlarla mücadele 
etme örneği olarak kurguda yerini almış. Özgür, 
omuriliğinde bir sorunla doğduğu için yaşamına 
tekerlekli sandalye ile devam ediyor. Bu durumun 
zorluklarına rağmen kendini kurban etmek yerine 
bol okuyan, çok şey bilen bir profil görüyoruz. İkizi 
Deniz, gruptaki tek kız. Deniz bize toplumsal cinsi-
yet rollerini, toplumun kızlarla erkeklere nasıl bek-
lentiler yüklediğini gösteriyor çizilen profille.
Fatih Debbağ, bazı “hassas” konulara çekinmeden, 
gerçekçiliğini koruyarak ve üstelik didaktik olma 
tuzağına düşmeden değinen bir yazar. Zorbalık bu 
konulardan biri. İki grup arasındaki gerilimli ilişki, 
bize akran zorbalığının farklı örneklerini gösteriyor. 
Ama sadece bu değil yazarın bize işaret ettiği zorba-
lık. Yaşlı bir kadının kendi hâlindeki köpeğe sırf sev-
mediği için bastonuyla vurmasına da tanık oluyoruz. 
Gerçek yaşamda görsek de çocuk ya da gençlik ede-
biyatında yaşlılarla ilgili olumsuz tutum örneklerine 
pek rastlamayız, çünkü tabularımızdandır. Benzer bi-
çimde toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili atasözlerini 

ve buna paralel öğretmen tutumunu eleştirmekten 
de kaçınmıyor yazar.
Metin her konuda yaşadığımız değişim ve dönüşü-
me de değiniyor. Buna dair farkındalığımızı Ulaş’ın 
dedesinin sözleriyle sorgulatıyor bize Fatih Debbağ. 
Dede, geçmişte yakınlardaki çaydan mahalle çeşme-
sine gelen suyun evlere taşındığını anlatıp devam 
ediyor, “Eskiden olduğu gibi şimdi de suyu evimize 
taşıyoruz. Yalnızca çeşmelerin yerini bakkallar ve 
marketler aldı. Üstelik tüm bunlara para verdiğimizi 
unutma.” 
Hazır dededen bahsetmişken, dede torun ilişkisine, 
yaşlanmanın getirdiği değişimin bireyi ve ilişkideki 
insanları nasıl etkilediğine dair olan “Dedem ve Ben” 
bölümünün de başlı başına bir öykü olarak okunabi-
lecek, ajite etmeden kalbe dokunan bir bölüm oldu-
ğunu söylemeliyim.
Bir de misketler var. İki grup arasındaki gerilim 
savaşma noktasına taşındığında, iki tarafı yumuşak 
bir manevra yaparak misket oyunuyla karşı karşıya 
getirmiş yazar. Bu sayede okur şiddete alternatif 
olabileceğini görüyor. Ve sadece bunu görmekle de 
kalmıyor, unuttuğumuz ya da hiç bilmediğimiz o 
renkli dünyaya bizi usulca sokup, tüm misket oyunla-
rını öğrenerek sayfalardan ayrılmamızı sağlıyor.
Arkadaşlar Arasında, tema olarak içinde bol malze-
me bulunduran bir metin. Bu kadar bol malzemenin 
ayrışmadan karışıp, hemhâl olması pek kolay iş 
değil. Yazarlığın sihri tam da burada kendini gösteri-
yor. Sihir dediğim şey; az yazıyla anlatılanları birleş-
tirip derinleştirebilmek aslında. Eğer bu sihir akarsa 
bir metne, zaten okur duygularının gönül gemisinin 
bazen fırtınalı bazen de durgun bir nehirde yol aldı-
ğını hisseder metin boyunca. Gözde Eyce’nin siyah 
beyaz ve sade desenlerinin eşlik ettiği metin tam da 
böyle. Fatih Debbağ, zamanın yarattığı değişim, sev-
gi, zorbalık, toplumsal değerler ve yargılar, paylaşım 
üzerine sımsıcak ve tüm olumsuzluklara karşı umut-
la dolu bir kurgu oluşturmuş. Ve hepimize hatırlatı-
yor; dayanışmak iyidir… 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
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Büyük şehirden Elmaçiçeği Kasabası’na taşınan Pe-
tek, kendini işte bu “eciş bücüş ve bir kurbağa gibi 
benekli” elmalara benzetmektedir. Kasabaya adını 
veren elmalar nasıl ki büyük marketlerin manav re-
yonlarında sergilenen kusursuz elmalardan farklıysa 
Petek de diğer çocuklardan farklıdır. En azından 
kendini büyük şehirde hep yalnız hissetmiştir. Saçını 
başını daima bir baykuş şapkası altında saklaması 
bunun bir sonucu ya da tersine nedeni de olabilir.
Zeynep Alpaslan’ın son çocuk romanı Kaktüs Çiçek-
leri, Petek’le tanışmamızla başlıyor. Kendini mutsuz 
hissettiğinde müziğe sığınan, yakında açılacak yeni 
okulunda ilk defa gerçek arkadaşlıklar kuracağına 
ve her şeyin farklı olacağına dair ümitler besleyen 
bir çocuk o. Ama daha okulun ilk günlerinde, bay-
kuş beresi teneffüste gülüşmelere neden olur. Diğer 
çocuklar Petek’le dalga geçer. Hayal kırıklığına uğ-
rayan kız, bir kez daha müziğe sığınır. Kulaklığını 
takıp kendini hızlı bir rock parçasına kaptırdığında 
en kötü şey bile dayanılır gelir ona. 
Hafta sonu kasabanın plak dükkânına koşup en sev-
diği Kara Kediler grubunun yeni albümünü alması 
da bundandır. Tam da bir arkadaş bulma umudunu 
rafa kaldırdığı noktada, hayat karşısına örümceğiyle 
mutluluk dağıtan, en az kendisi kadar tuhaf bir kız 
çıkarır: Fırtına. Meğer Fırtına da onunla aynı okula 

Yazan: Suzan Geridönmez
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Kaktüs Çiçekleri 
Zeynep Alpaslan 
Resimleyen: Merve Dilek Efe 
Editör: Hasret Parlak Torun
Redhouse Kidz Yayınları, 164 sayfa

“Organik” tanımı popülerlik kazandıkça eciş bücüş 
elmalara rağbet arttı. Artık görüntüsü mükemmellik 
yansıtmayan meyve ve sebzeler, lekeleri ve 
şekilsizlikleriyle, bilhassa bu özellikleri nedeniyle 
sevilmeye başlandı. Öyle ya, kurtçuklar bile onları 
tercih ettiklerine göre daha gerçek olmalılardı.
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gitmektedir. Bu du-
rum ve onun da Kara 
Kediler grubu hayranı 
olması, iki kızın he-
mencecik yakınlaşıp 
arkadaş olmalarını ko-
laylaştırır. Artık Baykuş 
Kız Petek ile Örümcek 
Kız Fırtına ayrılmaz bir 
ikilidir. 
Zamanla küçük arka-
daş grubuna başka “tu-
haf” çocuklar da katılır. 
Fırtına, başta Petek’i, 
Yarasa Kız Gece ile 
paylaşmak istemese de 
ve Yarasa Kız’ın, Çekir-
ge Çocuk Bulut’a kanı hemen kaynamasa da arala-
rındaki pürüzler hızlıca aşılır. Peki, hepsi de müzikle 
güçlü bağları olan bu çocuklar hayal ettikleri gibi bir 
müzik grubu kurabilecekler midir? Petek’in yolda 
bulduğu ve birden yeniden hatırladığı müzik yarış-
ması ilanı, önlerine bu hedefi koymalarına vesile 
olur. Kimi zaman ümitleri kırılsa da her seferinde bir-
birlerine cesaret veren arkadaşlar sonunda “Kaktüs 
Çiçekleri” grubunu kurar. İlk defa kendi parçalarını 
yazıp bestelemeye cesaret eden grup müzik yarışma-
sından ikinci olarak ayrılır. 
Petek’in başından şapkasını çıkarıp saçlarını rüzgâr-
da özgürce dalgalandırma zamanı gelmiştir…
Akran zorbalığı, arkadaşlık ve müziğin iyileştirici 
gücü gibi temalar etrafında örülmüş hikâye akıcı 
bir dille kaleme alınmış. Kurgunun sürpriz barındır-
maması, gelişmelerin okur tarafından önden tah-
min edilmesi okuma sürecini bir miktar sıkıcılaştı-
rıyor. Hem şişman hem astım hastası olan Çekirge 
Çocuk Bulut dışta tutulursa, diğer karakterlerin 
“tuhaf” olmalarının ya da kendilerini öyle hissetme-
lerinin nedenleri epey havada kalıyor. Örneğin Fır-
tına, başlarda öfke kontrolü sorunu yaşayan birine 
benzese de arkadaşlarının bir-iki tembihlemesi onu 
sakin bir karaktere dönüştürmeye yetiyor. Kitapta 
başrolü oynayan Petek’e gelince; Baykuş şapka, 
gerçekten kişiliğiyle bütünleşen, kendi özgünlükle-
rinde ısrar ettiğini gösteren bir sembol rolü oynu-
yorsa onu neden çıkarmıştır? Madem çıkaracaktı, 
bunu neden, örneğin yeni okuluna başlarken değil 

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Karakterlerin işlenişi

Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyon   

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi   

de yarışmada başarılı 
olunca yapmıştır? 
Kitapta, o ve arkadaş-
larının ötekileştiril-
melerine de sadece bu 
“dışsal” ya da “yüzey-
sel” olgular neden ol-
duğu için “tuhaflıklar” 
biraz naylon bir etki 
bırakıyor. Olayların 
geçtiği mekânlar da 
benzer bir his uyandı-
rıyor. Elmaçiçeği Ka-
sabası, Türkiye kasa-
balarına benzemiyor. 
Hayali bir yer içinse 
fazla tanıdık. Plak dük-

kânları, antika melon şapkaların satıldığı butikler, 
buz paten pistleri, rock müziği yarışmalarının düzen-
lendiği sahneler, üniformasız okullar… Bir Amerikan 
gençlik filmini hatırlatıyor daha çok. 
Kurguda derinleşmeden çözülen düğüm noktaları 
heyecan öğesini zayıflatmışsa da yazarın kıvrak 
dili okuru sürüklemeyi kısmen başarıyor. Fil rengi 
bulutlar, pencere önünden okyanus dalgası gibi çe-
kilen gölgeler (eve dışarıdan bakan izleyici söylüyor 
bunu) ve bir üzüm tanesi gibi parıldayan güneş gibi 
benzetmeler orijinal ama her zaman atmosferi besle-
miyor.
Kitapta, kurguda boşluklar da var. Mesela, süpermar-
ketin deposunda müzik çalışmalarımızı sürdürebilir 
miyiz, diye sormaya giden çocuklar, olumlu yanıt 
aldıktan hemen sonra müzik aletlerini içeri taşıyor-
lar. Hayret, demek koca bateri yanlarındaydı o sırada. 
Onu buraya, ardındansa depoya hop diye nasıl taşı-
dılar acaba?
Mutlu son yaklaşırken Fırtına’nın onu sürekli ezen, 
zorba bir çocuk olan abisine, göz göze geldiklerinde 
hafifçe gülümsemesi de kafa karıştırıcı. İlla bir mesaj 
verilecekse tersi olsaydı keşke. 
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“Tezgâh Savaşı’nın olağanüstü yanı, altı yaşındaki 
bir çocuğun bile bu savaşın silahlarının nasıl çalış-
tığını anında, tam olarak anlayabilmesidir. Tezgâh 
Savaşı, yakın tarihte bunun söylenebildiği tek sa-
vaş…”

Amerikalı yazar Jean Merrill’in Dinazor Genç 
etiketiyle yayımlanan Tezgâh Savaşı adlı romanı, 
kentlerimizi işgal eden büyük şirketlere, motorlu 
taşıtlara ve bunlarla birlikte bozulan sosyal yaşan-
tımıza dair bir hikâye anlatıyor. Özellikle kamusal 
alanda bireylerin tüketim tercihlerini sınırlandı-
rarak onları tek tipleşen bir tüketim anlayışını da-
yatan sisteme, zamanın ötesinden gelen bir uyarı 
metni gibi âdeta. Yazar Merrill’in, kontrolsüz büyü-
menin ve sınırsız tüketim anlayışının önünü açan 
kapitalist düzenle bir derdi olduğu apaçık.

Özellikle son on yılda kent sosyolojisi alanında 
ön plana çıkan bir kavram var: Gentrification. Ke-
limenin Türkçedeki karşılığı ise “soylulaştırma”. 
Günümüzde mahallelerin, küçük esnafın dönüşü-
me zorlanmasını ifade ediyor. Böylece birtakım 
tüketim eğilimleri, büyük şirketler tarafından bize 
dayatılıyor; kültürel yaşam, doğa, canlı cansız her 
varlık, her an tarihten silinme tehdidi altına giri-

Yazan: Deniz Poyraz

Kahraman esnaf, 
şirket kamyonuna karşı

Tezgâh Savaşı 
Jean Merrill
Türkçeleştiren: Edip Sönmez 
Editör: Nihal Ünver 
Dinozor Genç Yayınları, 224 sayfa

“Yazar Jean Merrill, bir tür modern zamanlar alegorisi ortaya koyuyor ve günümüzün 
tekelci sermaye dinamiklerinin işleyişine dair dramatik fakat eğlenceli bir tablo çiziyor…”
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yor. Tezgâh Savaşı’nın ele aldığı mesele bir yanıyla 
da yaşamın kapitalist dönüşümü…

Hikâyeye göre bu savaş gelecek bir tarihte, 15 
Mart 2026’nın öğleden sonrasında, New York’ta bir 
kamyonun, seyyar bir çiçek satıcısına ait tezgâhı 
ezip geçmesiyle başlıyor. Tezgâh yerle bir olurken 
tezgâhın sahibi de ancak bir varile balıklama 
atlayarak canını kurtarabiliyor. Bu tezgâhın 
sahibi, Çiçekçi Morris. Kamyonun sürücüsü de 
o sıralar Mamut Taşımacılık şirketi için çalışan 
Mack. Mack’in, kamyonunu doğrudan Morris’in 
tezgâhının üzerine sürmesiyle tezgâhtaki nergisler 
metrelerce havalara yükseliyor ve Morris’in 
kendisi de bir turşu varilinin içine savruluyor. 
Kitapta Nergis Katliamı olarak adlandırılan olay 
tam olarak bu.

Bilindiği gibi New York, uzun bir süre dünyanın 
en kalabalık ve büyük şehirlerinden biri oldu. 
Tezgâh Savaşı da işte bu büyük metropolü atmos-
ferine alıyor. New Yorklular, caddelerinin başka 
şehirlerinkinden daha meşgul, daha gürültülü, 
daha kalabalık olmasıyla gurur duymuştu. New 
York, arabalar, taksiler, otobüsler ve kamyonlar 
yüzünden öyle kalabalıklaşmıştı ki, trafik çok ağır 
akıyordu. Başta herkes herkesi suçladı. Kendine 
özel arabalarını sürenler, taksiye binenlerden ya-
kınıyordu. Taksicilerin iddiasına göre, özel araçlar 
caddelerden çekilse insanlar çabucak istedikleri 
yere ulaşabilirdi. Otobüs şoförleri hem taksilerin 
hem de özel araçların caddelerden kalkmasını isti-
yordu. Yürümeyi seven insanlar da tekerlekli olan 
her şeyi kusurlu bulurdu. 

Fakat işin kötüsü, daha çok kamyonun şehrin 
caddelerinde görüldüğü böyle bir dönemde, söz 
konusu kamyonların boyutlarının da giderek 
büyümesiydi. Kamyon sürücüleri bir araya gel-
miş ve yoğun trafik koşullarında istedikleri yere 
ulaşabilmenin bir yolunu bulmuşlardı. Buna göre 
kamyonları öyle büyük olacaktı ki, kimse için yol 
vermeleri gerekmeyecekti. Böylece “Büyük Nesne 
Tarih Teorisi” ortaya çıkacaktı ki bu tuhaf teorinin 
detaylarını meraklı okura bırakalım.

Velhasıl, trafik ne kadar yoğunsa kamyoncular 
da o kadar kabalaşmaya başlıyordu. Kalabalık 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

kavşaklarda kimseye geçiş önceliği vermezlerdi. 
Taksiciler bile durum karşısında özgüvenlerini 
kaybetmeye başlayacaklardı. Cüretleri, hızları ve 
sürüş kabiliyetleri pek çok New Yorklunun ma-
lumu olan taksiciler bile temkinli davranmaya 
başlayınca, bu büyük metropolde yaşayan herkesin 
endişeleri daha bir arttı. 

Belediye Başkanı Emmett P. Cudd için büyük kam-
yonlar, ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişme 
adına oldukça elzemdi. Başkanın, kamyonları 
ortalığa salan ve şehirde trafik terörü estiren şir-
ketlerle iş birliği içerisinde olduğunu söylemeye 
gerek bile yok! Hatta Başkan’ın seçilmesinde bu 
şirketler oldukça etkili. Öyle ya, kimse kalkınmaya 
karşıymış gibi bir profil çizmek istemez… “Sahi-
binin sesi” bazı yerel gazeteler de hep bir ağızdan 
kalkınma çığırtkanlığı yapıyorlar ki bu da işin ca-
bası. Burada asıl ilgi çekici nokta, kendi içlerinde 
kıyasıya bir ticari rekabet hâlinde olan bu şirket-
lerin, ortak çıkarlar için koşulsuz şartsız biçimde 
örgütlü hareket etmeleri. 

Yazar Jean Merrill, bu noktada bir tür modern 
zamanlar alegorisi ortaya koyuyor ve günümüzün 
tekelci sermaye dinamiklerinin işleyişine dair 
dramatik fakat eğlenceli bir tablo çiziyor okuruna. 
Oldukça çağdaş bir meselesi olan, umut dolu ve 
keyifli bir metin. Kısa süre önce yitirdiğimiz Tür-
kiye’nin önemli tiyatrocularından, oyuncu ve sena-
ristlerinden sevgili Ferhan Şensoy’un “Kahraman 
Bakkal Süpermarkete Karşı” adlı tiyatro oyunun-
dan bir cümleyle bitirmek uygun olacak: “Önemli 
insanların kavgalarının arasında ezilen önemsiz 
insanlarıyız bu kentin…” 

O hâlde koca koca şirketlerin bize reva gördüğü bu 
umutsuz kadere boyun mu eğeceğiz? Kentlerimiz 
ele geçirilirken elimiz kolumuz bağlı biçimde öy-
lece durup bekleyecek miyiz? Elbette hayır! Neyse 
ki Tezgâh Savaşı’nın bu konuda bize önerdiği bazı 
direniş modelleri var ve her biri birbirinden eğlen-
celi… İyi okumalar.

Mart 2022 | 41 



adalarına yaptığı yolculuklarında karşılaştığı 
toplumlardan esinlenerek yazıp resimlediği kitap 
ilkin 1940’ta yayımlanmış. Farklı bir toplumdan, 
kabile kültüründen bahsetmesi ilgi görmüş. 

Korkuyla cesareti zıt kavramlar olarak ele alan ki-
tapta, Polinezya’nın balıkçılıkla geçinen Hikueru 
Adası’nın genç bireyi Mafatu’nun başından geçen-
ler anlatılıyor. Denizden ölesiye korkan, bu nedenle 
günlük yaşamın atadığı ödevleri gerçekleştireme-
yen ve payına kadınlara atfedilen görevleri yapmak 
düşen, elbette tüm bunlardan utanç duyan Mafatu, 
erkek ve Büyük Şef’in varisi olması dolayısıyla kor-
kak(!) olarak yaşayamaz hâle geldiğinde yola düşer. 
Şiddetli korkusuna rağmen okyanusu kanosuyla 
aşar, ıssız bir adada hayatta kalmayı başarır. Eve 
döndüğünde kazancı, yalnızca isminin anlamı olan 
“Cesur Yürek” tanımına bundan böyle layık olması 
değildir. Aynı zamanda geleceğin şefi olmanın meş-
ruiyetini sağlamış olmasıdır.

21. Yüzyılın ilk çeyreğinde, bulunduğumuz yerden 
gerçekleştirilen bir okumada, atanmış kadın-erkek 
rollerine ve insanların rengine ilişkin, kitaptaki 

İster fantastik öğelerle bezenmiş ister tarihsel 
gerçekliğe dayanarak kaleme alınmış olsun, ede-
biyatın iktidar ilişkileriyle dirsek temaslı en çok 
işlenen konularından birinin cesaret olması ne 
bir tesadüf ne de şaşırtıcıdır. Ne de olsa cesaret 
erkin temelidir.(!) Korku ise utancı. 

Masallarda, efsanelerde cesaret kavramı kaç 
farklı biçimde işlenmiştir dersiniz? Hemen hep-
sinde kendini ispatlamak isteyen bir erkek, ne 
kadar cesur olduğunu göstermek için akla hayale 
sığmaz eylemlere kalkışır. Şüphesiz başına gelen 
türlü olayı atlatır, ödülünü alır: bir kahraman ola-

rak destanlara 
konu olur. İlkin 
hor görülse bile, 
güç gösterileri-
nin ona kazan-
dıracağı yalnız-
ca takdir değil, 
aynı zamanda 
iktidardır. Cesur 
Yürek’te olduğu 
gibi. 

Amerikalı yazar 
ve illüstratör 
Armstrong 
Sperry’nin 
Pasifik 

Yazan: Funda Mengilli
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Korkuyla cesareti zıt kavramlar olarak ele alan kitapta, Polinezya’nın balıkçılıkla 
geçinen Hikueru Adası’nın genç bireyi Mafatu’nun başından geçenler anlatılıyor.
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ifadeleri cinsiyetçi ve ırkçı bulan eleştirilerin 
varlığı şaşırtıcı mıdır? Özellikle Amerikan toplu-
munda, kitaptaki yamyamların siyah olarak betim-
lenmesine karşı tepkiler olduğunu söylemek gerek. 
Neyse ki bu tasvir, roman 1973 yılında Disney 
tarafından sinemaya uyarlandığında filme aktarıl-
mamış. Elbette tepkilerin romanın yayımlandığı 
döneme ait olmadığı da belirtilmeli. Aksine kitap 
1941 Newbery Madalyası alacak kadar beğenilmiş, 
birçok dile çevrilmiş. Öte yandan ödülün İkinci 
Dünya Savaşı sırasına denk geldiği de gözden ka-
çırılmamalı. Ne de olsa savaş dönemleri korkunun 
daha çok ayıplandığı, bireysel bile olsa kahraman-
lık hikâyelerinin fütursuzca teşvik edildiği dönem-
lerdir.

Cesur Yürek, elbette Amerikalıların cesaretini ser-
gileyen bir roman değil. Ancak, yazım dili ve an-
latım biçimi dolayısıyla varlıklı, beyaz bir erkeğin 
kaleminden çıktığı aşikâr bir örnek. Mafatu’nun 
düşünme biçiminden etrafını tanımlamasına kadar, 
Polinezya yerli kültürüyle bezenmiş yazar sesini 
dinlediğimiz bir roman. 

Kurgu, filmi gibi belgesel tadında, kronolojik olay 
aktarımı şeklinde ilerliyor. Yazarın denizciliğe olan 
tutkusundan kaynaklansa gerek, daha çok deniz 
atmosferini hissettiren, adalardaki yaşamı okyanus-
taki kadar cömert betimlemeyen bir mekân algısına 
sahip. Mafatu sadece olaylarda değil, kurgunun geri 
kalanında da yapayalnız. Yakın dostları Uri ve Kivi 
dâhil, figüran karakterler dışında herhangi bir yan 
karakterle çevrili değil. Bizse olayları Mafatu’nun 
zihnine ve duygularına hâkim, gerekli gördüğünde 
bize açıklamalarda bulunan anlatıcıdan dinliyor, 
çocuğun omzu başından izliyoruz. 

Anlatıcı, daha çok görmeyi, anlamayı istediğimiz 
kimi yerleri çabucak geçip, ilgisine haiz olan yer-
leriyse son derece bonkör ve yavaş bir tempoda, 
deyim yerindeyse ballandırarak anlatıyor. Olaylar 
finale hızla yaklaşıyor, kimi sahnelerdeyse ritmi bo-
zacak kadar yavaşlıyor. Kahramanımız korkusunu 
üzerinden öyle çabuk atıyor ki, değişimin samimi-
yetini hissetmek için çaba harcamamız gerekiyor. 
Bu açıdan, tanıtım yazısında dediği gibi roman, bir 
halkın çocuklarına ateş başında anlattığı kahra-
manlık hikâyelerine gerçekten benziyor.

Aynı zamanda illüstratör olan Sperry’nin çizgi ro-
manvari mürekkep taramalı çizimleri, mekânla ku-
rulan ilişkinin kısıtını biraz olsun kapatıyor. Oysa 
metnin kimi sahnelerinde görsel tasvirlerin âdeta 
canlandığını görünce, yazarın betimlemelerden 
aldığı keyfe tanık olunca, sayfa sayısını artırmak 
pahasına, yanından hızlıca geçip gittiğimiz anlar-
da daha çok duraklayıp nefes almış olmayı diliyor 
insan. Elbette o anlarda aldığımız tatta çevirinin 
katkısı büyük. Nurten Hatırnaz özgün atmosfer ve 
duyguları çeviride korumakla kalmamış, okura ge-
çirmenin yolunu da açmış. 

Bariz finallerin tam da kendisinden yola çıkılan 
hikâyelerde, ilk önemsediğimiz kuşkusuz o sona 
hangi yollardan, ne tür duygulardan geçerek vardı-
ğımız. Tabiri caizse gidiş yoluna baktığımız doğru. 
Bir o kadar önemli olansa, bilindik sonlarda dahi 
finalin üzerimizdeki etkisi. Hani, sonunu bildiğimiz 
hâlde defalarca izlemekten bıkmadığımız filmler 
gibi. Cesur Yürek, böyle bir etkiyi yaşatabilseydi, 
ortaya öyle bir cesaret öyküsü çıkardı ki tadından 
yenmezdi. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çevirinin niteliği
Çizimlerin ifade gücü   
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2021’in Ağustos ayında, Türkiye’nin dört bir ya-
nındaki ormanlar cayır cayır yanarken okumuş-
tum bu kitabı. Yağmur gibi akan gözyaşlarının 
ortasında… Anlatımı, çizimlerle metnin uyumu, 
o sakinleştirici, yumuşacık etkisi bir yana, belki 
denk geldiği dönemin de etkisiyle çok sevmiştim. 
Bugün, bu yazıyı yazmadan önce, çok başka bir 
sebeple yine ağlıyordum. Kitabı yeniden okuyun-
ca yağmur dindi ve yazmaya başladım. 

Duygular ve bilinçli farkındalıkla ilgili, okudu-
ğum en iyi örneklerden biri Ağlamak Yağmur 
Gibidir. Duygularımızı tanımanın, onları anlam-
landırıp içselleştirmenin önemini ve gerekliliğini 
hatırlatıyor. Kendimizi sürekli iyi hissetmeye ve 

yapay bir mut-
luluk yaratmaya 
çalışmanın saç-
malığı üzerine 
söylenecek çok 
söz var ancak 
bu kitap, az 
kelimeyle çok 
şey anlatıyor. 
Bilinçli farkın-
dalık, medi-
tasyon, enerji 
yönetimiyle 
ilgili çalışmaları 
bulunan Heat-

her Hawk Feinberg, bu kitabı sadece çocuklar için 
yazmış olamaz. Kitabın arkasındaki notlara bakın-
ca, öyle olmadığını anlıyoruz zaten. Duygularımızı 
hava olaylarına benzeten yazar, tıpkı hava gibi sü-
rekli değişen hislerimize tercüman oluyor. İçimizde 
de yağmur yağıyor, fırtına çıkıyor, rüzgâr esiyor, 
sonra o rüzgâr duruyor… Hatta bazen yağmur din-
dikten sonra gökkuşağı görmek için sabırsızlanıyo-
ruz. Tüm bu duyguların bizi kucakladığı gibi, bizim 
de onları kucaklamamız gerektiğini anlatmak 
istiyor Feinberg. Gülmek, kahkaha atmak ne kadar 
doğalsa, ağlamak, hatta bazen hıçkıra hıçkıra ağla-
mak da bize dair; kaçamayacağımız bir hava olayı. 
Duygularımızla ilgili bugüne kadar aktarılan tüm 
o klişeleri, ön yargıları kırmanın zamanı gelmedi 
mi artık? “Ağlanacak ne var bunda, erkek adam ağ-
lamaz, bebek gibi ağlama, amma ağladın, git odan-
da ağla, ağlaman bitince gel…” Çocuklara sıklıkla 
söylenen bu sözler, onlara ağlamanın utanılacak, 
kaçınılacak bir durum olduğunu anlatıyor. Biz yetiş-
kinler de ağlayan birini gördüğümüzde hemen onu 
sakinleştirmek, gözyaşlarını silmek istiyoruz. Oysa 
tazelenmek için bir ihtiyaç bu. “Nasıl ki toprağın 
yağmura ihtiyacı varsa, bizim de gözyaşlarına ihti-
yacımız vardır.”

Şefkatle sarmalayan metni ve Chamisa Kellogg’un 
sıcacık renklerle bezeli çizimleri ve Özlem Tutar’ın 
duru çevirisiyle, okura gülerken de ağlarken de 
kendini “iyi” hissettiriyor bu resimli kitap. Kalıpları 
kıran tüm kitaplar gibi, Ağlamak Yağmur Gibidir’in 
de herkesin başucunda durmasını dilerim. 

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

“Gözlerine dolan yaşlar tıpkı yağmur gibidir. 
Fırtınanın ardından aklının, yüreğinin ve vücudunun 
yenilenmiş, tazelenmiş ve sakinleşmiş hissetmesini sağlar gözyaşların.”

Elbet diner 
her yağmur…

Yazan: Gökçe Gökçeer

Ağlamak Yağmur Gibidir 
Heather Hawk Feinberg  
Resimleyen: Chamisa Kellogg  
Türkçeleştiren: Özlem Tutar  
Yayıma Hazırlayan: Burcu Yılmaz 
İlksatır Yayınları, 40 sayfa
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“Kütüphaneler edebî sonsuzluğun kaleleridir.”

 Kütüphane Haftası için 
 Okuma Önerileri

 58. Kütüphane Haftası 
28 Mart - 3 Nisan 2022

 YETIŞKINLERE… 

 MINIKLERE… 

 ÇOCUKLARA… 




