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M E R H A B A ,

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR), geçtiğimiz 
Ocak ayında yaptığı bir açıklama ile yayıncılık dünyamızın 2021 yılına ait 
bazı verileri, 2020 yılıyla karşılaştırmalı olarak kamuoyunun bilgisine sundu. 
İçinde bulunduğumuz krizin etkilerinin henüz tam yansımadığı bu rakamlar 
bile, yayıncılık sektörünü ve paydaşlarını bekleyen zorlu günlerin habercisi 
gibi.

YAYBİR’in açıklamasına göre, 2021’de ilk kez basılan kitap başlık sayısında 
1505 adet, bandrol sayısında ise 5.890.848 adet azalma meydana geldi. 
Açıklanan rakamlara detaylıca bakıldığında asıl daralmanın yaşandığı üç 
yayın kategorisinden biri de çocuk ve gençlik yayınları. (Diğer ikisi yetişkin 
kurgu ve ithal kitaplar.) Bandrol sayılarından hareketle elde edilen verilere 
göre, 2021’de çocuk ve gençlik kitapları için alınan bandrol sayısı 789.921 adet 
azaldı. Bu da önceki yıla göre yaklaşık %2’lik bir küçülmeye denk düşüyor.

YAYBİR’in rakamlarla ortaya koyduğu daralmanın artarak devam ettiğini, 
kitap dünyasını yakından takip eden herkesin görebildiğini söylemek 
yanlış olmaz. Devletin, yayıncılık sektörünün giderek derinleşen ve kültür 
yaşamımızı tehdit eden sorunlarına çözücü müdahalelerde bulunması daha 
fazla ertelenemeyecek bir görevdir. 

Safter Korkmaz

1    https://www.yaybir.org.tr/yayincilik-sektoru-2021de-yalnizca-binde-12-buyuyebildi/,  
     Erişim tarihi 22/03/2022



Hızlıca başlayacağım: Bay Tavşan, tavukların ça-
lıştığı, çikolata yumurtalar üretilen bir fabrikanın 
sahibidir. Odaklandığı tek şey daha çok para ka-
zanmak olduğundan tavukların çalışma şartlarını 
ve ihtiyaçlarını önemsemez. Hatta daha fazla üre-
tim için tavuklara daha çok çikolata yedirir, gece 
gündüz demeden onları işe koşar. Bu rayından 
çıkmış üretim hâli, çikolata yumurtaların kalitesi-
ne yansır elbette. Kalite kontrol uzmanı tekboynuz 
Edip’i delirten “çok kırık”, “çok bozuk” veya “çok 
saçma” yumurtalar çıkar ortaya. Neyse ki tavuklar 
tüm izinlerin iptal edildiği, uykularından çalan, 
salata yemelerine imkân tanımayan bu çalışma 
şartlarına itiraz ederler de türlü uğraşlardan sonra, 
Bay Tavşan’ın aklı başına gelir. 
Kapitalizme küçük bir giriş mahiyetindeki kitap, 
serbest piyasa ekonomisinin dehşetini hızlıca 

gözler önüne 
seriyor. Üstelik 
bunu paskalya 
yumurtaları gibi 
neşeli bir şey üze-
rinden yapması, 
bize mutluluk 
vaat eden tüm o 
“sevimli” şeylerin 
ardındaki üretim 
işleyişini nasıl 

da görmezden geldiğimizi anımsatması açısından 
önemli. Örgütlü olmanın, takım çalışmasının de-
ğerini; çalışanın ihtiyacını gözetmemenin bedelini; 
herkesi her işe koşmanın, yani nitelikli iş gücüyle 
niteliksizi birbirinden ayırt etmemenin yol açtığı 
sonuçları (kitapta bkz. Defne) göstermesinin yanı 
sıra, sermayeyi elinde bulundurmanın daima çözüm 
getirmeyeceğine dair umut verici bir örnek sunma-
sı açısından Bay Tavşan’ın Çikolata Fabrikası’nın 
önemli bir yerde durduğunu söyleyebilirim. Durma-
dan yumurtlamaları, durmadan doğurmaları, durma-
dan süt vermeleri için gün ışığına çıkarılmadan yedi-
rilip duran hayvanların feci hayatlarını düşünmenizi 
de sağlayabilir hem.
Anlatının, metin sınırları dışında da aktığı, bir 
anlamda biçimle içeriğin birbirini desteklediği, 
konuşma balonlarıyla ve ayrıntılı çizimlerle dolu bir 
kitap Bay Tavşan’ın Çikolata Fabrikası. İnternette 
bulduğum, kitabın orijinaline ait sayfalarla çevirisini 
karşılaştırdığımda, metni Türkçeleştiren Ümit Mut-
lu’nun (şaşırtıcı olmayan biçimde) ne eğlenceli bir iş 
çıkardığını da anladım. 
Daha ne diyebilirim ki; dünyanın bütün tavukları, 
birleşin! 

Çizimlerin ifade gücü 
Çevrinin açıklığı ve akıcılığı 

Öykünün özgünlüğü
Baskı kalitesi

Yumurta mı 
tavşandan? 

Bay Tavşan’ın Çikolata Fabrikası  
Elys Dolan 
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu 
Editör: Yağmur Yavaş Aydın 
Uçanbalık Yayınları, 32 sayfa

Yazan: Burcu Yılmaz

Kapitalizme küçük bir giriş mahiyetindeki kitap, serbest piyasa ekonomisinin dehşetini 
hızlıca gözler önüne seriyor. Üstelik bunu paskalya yumurtaları gibi neşeli bir şey 
üzerinden yapması, bize mutluluk vaat eden tüm o “sevimli” şeylerin ardındaki üretim 
işleyişini nasıl da görmezden geldiğimizi anımsatması açısından önemli.
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Kaç yaşında olursak olalım hepimizin içinde görülme, 
fark edilme ve ait hissedebileceğimiz bir ortam bu-
labilme ihtiyacı vardır. Bazen bunu bastırır, inkâr et-
meye kalkar ama er geç bu en doğal isteğimize teslim 
oluruz. Marsık ve Ben (Marsh and Me) romanının baş 
kahramanı Joey, bu ihtiyacı, bu isteği hepimiz adına 
cesaretle dile getiren bir çocuk. Martine Murray’in 
kurduğu bu sıra dışı dünyada merak ve şaşkınlıkla 
takip edebileceğimiz bir iç yolculuk var.  

Genç okurlar Murray’i yine Tuğçe Özdeniz çeviri-
siyle Can Çocuk Yayınlarından çıkan ve bizzat kendi 
resimlediği Molly, Pim ve Milyonlarca Yıldız (Molly 
and Pim and the Millions of Stars) kitabıyla tanıdı. 
Orada en iyi arkadaşı Ellen Palmer’ınki gibi sıradan 
bir hayatı olmasını isteyen, ancak iksirler hazırlayan 
annesiyle bambaşka bir dünyaya sahip olan Molly’nin 
maceraları yer alıyordu. Molly ve gizemli sınıf arkada-
şı Pim’e küçük bir selam verilen bu yeni romandaysa 
okulda kimsenin dikkatini çekmeyen, çekingen ve içe 
kapanık bir çocuk olan Joey’nin ağzından anlatılan 
bir büyüme hikâyesi var. Spor karşılaşmalarına ilgi 
duymayan, özel hiçbir alanda başarılı olmayan Joey, 
kendi başına olduğunda gitar çalmaktan hoşlanan ve 
bir müzik grubunda yer almanın hayalini kuran bir 
genç. İç dünyasının zenginliğiyle dışarıya yansıyan 
sakinliği arasındaki o çelişkiyi bir tek küçük bir tepe 
biliyor.

BİR TEPE, BİR AĞAÇ EV, BİR SIĞINAK

Joey bize ailesinden ve arkadaşlarından önce, hat-
ta kendisine dair söyleceklerinden de önce her gün 

Yazan: Karin KarakaşlıKalbin kilidini 
güven açarÇO
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Marsık ve Ben 
Martine Murray 
Türkçeleştiren: Tuğçe Özdeniz
Editör: Seda Ateş
Can Çocuk Yayınları, 160 sayfa

Yer yer hüzünlü bir hâl alan anlatı gerçek anlamda bir bağ kurmak için göze alınması 
gereken dürüst, açık, içten paylaşımın zorlu mucizesini gösteriyor.
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tırmandığı o küçük tepesini tanıtıyor.  Joey’in bütün 
hayallerine ve sırlarına ortak olan, tren yolunun di-
bindeki bu bakımsız tepenin büyüsünü orada “Olmak 
istediğim her şey olurum: ünlü bir astronot, bir dağcı, 
savaşçı ya da şair” şeklinde özetlemiş. Ancak bir gün, 
tepesinde derme çatma malzemeden yapılmış bir 
uzay gemisini andıran ağaç evi fark edince ve gizemli 
bir istilacı kafasına bir şeyler fırlatmaya başlayınca, 
Joey’nin yalnız, huzurlu günleri de son buluyor. 

İstilacının olmadığı bir zamanda gizlice ağaç evin içi-
ne giren Joey’nin kafası daha da karışıyor. Zira içerisi 
Joey’nin anlam veremediği tuhaf nesnelerle dolu. Kim 
bilir belki kendisinden de daha içe kapanık, tamamen 
ayrı bir gezegenden gelmiş gibi göründüğü için bu 
kadar merak ediyor Joey bu kızı ve Marslı olabileceği 
düşüncesiyle ona Marsık adını veriyor. Ancak sorulara 
yanıt almak, Marsık’ın sırlarla dolu iç dünyasını keş-
fetmek önce güven duygusunun gelişmesine ihtiyaç 
duyacak. 

NESNELERİN HİKÂYESİ

1965 yılında Melbourne’de doğan Martine Murray si-
nema, resim ve dans eğitimi almış. Yazmaya bütün bu 
farklı alanlardaki çalışmalarının kaydını tutmak için 
başladığını söyleyen yazar, “Sanat okuluna giderken 
günlüğüme çok yazardım. Tuval ve gravürlere de notlar 
alır, anların eskizi diyebileceğim gerçek anlamda hikâ-
ye olmayan küçük hikâyeler yaratırdım,” diyor.

Martine Murray’in bu farklı disiplinlerden beslenen ve 
ayrıntılara yoğunlaşan üslubu özellikle tasvir bölüm-
lerinde kendini hemen belli ediyor. İstilacının gize-
mini çözmek için onun yokluğunda ağaç eve giren ve 
yerde birbiriyle ilgisiz bir sürü tuhaf nesneyi yan yana 
sıralanmış bulan Joey’nin gözlemlerinde olduğu gibi: 
“Bu küçük şeyler, sıradan, gündelik ıvır zıvır; bir yüksük, 
bir düğme, bir kalemtıraş, bir meşe palamudu, bir 
madeni para, bir kâğıt kıskacı, bir taş, bir lastik bant, 
bir tel toka ve bir fiş. Bir oyunun tam ortasındaymış 
gibi görünüyorlar. Bir diş var, hemen yanındaysa sanki 
onunla sohbet ediyormuş gibi duran bir meşe palamu-
du. Kemer tokasının etrafında bir salyangoz kabuğu, 
bir şişe kapağı ve bir gümüş düğme yelpaze gibi yayıl-
mış. Kemer tokası öğretmeni dinleyen çocuklar gibiler. 
Kalemtıraşın hemen önünde bir zar var. Sanki bir tür 
yüzleşmenin ortasındalar, bir düello mu bu?” 

Marsık ve Ben, gerçek anlamda bağ kurmanın zorluğu-
nu ve bir kez kurunca da yaşattığı mucizeleri gösteren 
bir hikâye. Asıl adının Ruzica olduğunu öğrendiğimiz 
Marsık aracılığıyla Sırp halk masalları, yerel şarkılar 
ve bambaşka bir coğrafyanın dokusu dâhil oluyor 
romana. Sözün yetmediği zamanlarda müziğin, hele 
de paylaşılan şarkıların sağaltıcı gücüne sığınıyor bu 
iki genç insan. Marsık, Joey’nin yetenek ve tutkusu-
nun ortaya çıkmasını sağlarken Joey de onun şifası ve 
dünyaya inancı oluyor. Birbirine iyi gelmenin mutlulu-
ğunu gösteriyorlar bize.

Yer yer hüzünlü bir hâl alan anlatı gerçek anlamda bir 
bağ kurmak için göze alınması gereken dürüst, açık, 
içten paylaşımın zorlu mucizesini gösteriyor. Marsık 
gibi kendine ait hayal dünyasını gerçeğin ta kendisi 
gibi yaşayan ve yaşıtlarından kendisini tamamen 
yalıtmış olan bir karakter için güvenmek çok güç bir 
adım. Ama Joey de vazgeçecek bir çocuk değil. İkisi 
de hayattaki yerlerini bulmak için birbirini beklemiş 
âdeta.

Baş kahramanların dinamik bir yapı içerisinde dönüş-
tüğü romanda anne, baba, kardeş ve arkadaş olarak 
gördüğümüz bütün yan karakterler de ilginç kişilik 
özellikleri ve gerçekçi tasvirleriyle anlatıya zengin-
lik katıyor. Okurun kendini izleyici olarak bulduğu 
macerada sonlara doğru tempo fazla hızlansa ve bazı 
önemli gelişmeler çok hızlı aksa da Joey ve Ruzi-
ca’nın dünyası insanı içine çekiyor. Ağaç evde onlarla 
birlikte otururken, kendi sırlarınızı anlatmaya başlı-
yorsunuz. Artık hatırlıyorsunuz çünkü ve paylaşmaya 
cesaretiniz var. Bu sıcacık, samimi hikâyenin gücüne 
sığınıyoruz.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği 
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Bir çocuk, büyüyünce nasıl nehir olabilir ki? Bir çocuk, büyüyünce nasıl nehir olabilir ki? 
Bu imkânsız! Hayallerde bile! Arkadaşlarına Bu imkânsız! Hayallerde bile! Arkadaşlarına 
göre Abel tamamen saçmalamaktadır.göre Abel tamamen saçmalamaktadır.

Sınırsız hayal kurma özgürlüğü ve bu özgürlük-
ten alınan güç eşsizdir. Bir de tam hayallerinizle 
bulutlara doğru yükselirken sözleriyle sizi tepe-
taklak yere geri düşürenler vardır. Bu kitap, hem 
yükselenler hem düşürenler için…

Çocuklara sorulan o sevimsiz sorudan nasibini 
almış görünüyor Abel: “Büyüyünce ne olacaksın?” 

Neyse ki alışıldık cevaplar gelmi-
yor bu kez. Doktor, öğretmen, ve-
teriner ya da ne bileyim, herhangi 
bir mesleğin çalışanı olmak 
istemiyor Abel. O, bambaşka bir 
noktada duruyor: “Ben büyüyünce 
nehir olacağım,” diyor. Sen neler 
söylüyorsun Abel?

Elbette bundan saçma bir şey ola-
maz. Bir çocuk, büyüyünce nasıl 
nehir olabilir ki? Bu imkânsız! 
Hayallerde bile! Arkadaşlarına 
göre Abel tamamen saçmalamak-
tadır. Dahası, fikrini değiştirmek 
zorundadır. Çünkü imkânsız ha-

yaller kurmak 
yasaktır. 

Yasakçı zih-
niyetin birey-
leri ne yapar? 
Heves kırmaya, 
hayalleri yık-
maya, geliştir-
dikleri antitez-
lerle karşı tarafı 

Neden 
olmasın?

Yazan: Gökçe Gökçeer

sindirmeye çalışırlar. Ama yorulurdun; ama bacak-
ların olmazdı; ama kolların da… ama ıslak olurdun. 
Ama... Ama... İş okyanusta kaybolmaya, yani bir 
nevi YOK OLMAYA kadar varıyor. Abel, durmayı 
bil! Yoksa, yok olursun!

Cécile Elma Roger’ın incelikle kurguladığı, Ève 
Gentilhomme’un stili, grafik anlatımı ve sıcacık 
renk paletiyle bizi düşlerin içine bıraktığı, Göyçen 
Gülce Karagöz’ün Fransızcadan Türkçeye çevirdiği 
Nehir Çocuk; gerçek ile hayal, umut ile dipsiz kuyu-
lar arasında bağlantılar kuran, kurduran bir resimli 
kitap. Ayrıca, çocuklarla felsefi tartışmalara uygun 
bir ortam yaratıyor. Yazar Roger, okuru hayallerin 
peşinde sürüklerken, çevre sorunları hakkında da 
birkaç şey söylemeyi ihmal etmiyor. Satır arasında 
da olsa… Kitabın sonunda hayal bozucular, Abel’in 
yanında yer almayı, ona destek 
olmayı tercih ediyorlar. Üstelik, o 
güne kadar hiç dile getiremedikleri 
imkânsız görünen hayallerini de 
dile getirmeye cesaret ederek. 

Önemli bir not düşerek bitirmek istiyorum: Özel-
likle Abel’in konuşmalarının yer aldığı sayfalarda 
el yazısı fontu kullanılması ne yazık ki okuma 
güçlüğü yaratıyor. Orijinalinin de böyle olduğunu 
biliyorum. Belki Türkçe baskıda farklı bir font kulla-
nılabilirdi. Yeni baskılar için ise henüz geç değil.
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Çizimlerin ifade gücü 
Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Grafik tasarım
Baskı kalitesi
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Ultra Çocuk ile Harika Köpek, 
insanlar ve köpekler arasındaki 
koşulsuz sevgiyi hem hüzünlü 
hem de eğlenceli bir anlatıya 
dönüştürüyor.

 Ödüllü yazar 
  Ben Davis
     Tudem’de!

Güldürürken
gözleri 

nemlendirmeyi 
başaran 

kitaplardan!

Belleklerden 
uzun süre 
sİlİnmeyecek bİr 
dostluk romanı!

            GİZMO İLE 

    YAPILACAKLAR LİSTESİ

1.  Kamp yapmak 

2.  Dondurma yemek

3.  Partiye gitmek

4.  Şehrin öteki tarafındaki   

     yüksek tepeye tırmanmak

5.  Şımartılmak

6.  On beş dakikalığına ünlü olmak

7.  -----

8.  ----
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Okumaya-yazmaya sevdalı kişilerin çoğunun arka planında, 
kitap okunan bir ailede büyümek gibi büyük bir şans var, 
diye düşünüyorum. Güzin Öztürk de o şanslılardan. Çünkü 
her gece seslendirmeler yaparak, çocuklarına kitap okuyan 
bir anneye sahipmiş. Aslında Öztürk, hukuk eğitimi almış 
bir yazar. 2015 yılında katıldığı yarışmada birincilik ödülüne 
layık görülmek, “yazma” eyleminin hayatının bir parçası 
olduğunu hatırlamasını sağlamış. Ödülün de motive eden 
gücüyle, o gün bugündür çocuklar için yazmaya devam 
ediyor. Çocuklar için yazmanın büyük sorumluluk istediğine 
dikkat çeken Öztürk “Onların diline, düşünce dünyasına 
uygun, hayal güçlerini destekleyen ve onlara bir şeyler 
öğretme amacı gütmeyen hikâyeler ve romanlar yazmayı 
istiyorum ve bunu sorumluluğum olarak görüyorum,” diyor.

tavşan     deliği

 Geçmişe dönüp yazarlığınızın ilk günlerindeki 
hâlinizle konuşsanız, vereceğiniz öğüt ne olurdu? 
Kaygılanmayı bir kenara bırak.

 Yazarlık, geçiminizi sağlayan bir iş mi? Başka bir 
mesleğiniz var mı? 
Avukatım ve hâlen avukatlık yapıyorum.

 Günde kaç saat çalışıyorsunuz?
On saat. Bazen bu süre aşılabiliyor bazen de 
azalabiliyor.

 İşlerinize dair eleştiri yazıları sizi öfkelendirir mi?
Hayır.

 Okuduğunuz son resimli kitap?
Bugün Burada Yarın Orada.

 Keşke ben yazsaydım dediğiniz kitap? 
Çok sevdiğim kitaplar var ama hiç öyle bir şey 
demedim. Hayran kaldım sadece.

 Yerinde olmak istediğiniz roman kahramanı? 
Alis.

 Nefret ettiğiniz roman kahramanı? 
Mavi Kulübe kitabındaki baba: Bay Brandner.

 Sizce en iyi edebiyat uyarlaması film ya da dizi? 
Miss Minoes. 

 İsminizi Google’da aratıyor musunuz? Ne sıklıkla? 
Nadiren.

 En çekilmez özelliğiniz?
Açken ben, ben değilim. 

 En sevdiğiniz uğraşınız, hobiniz?
Uzun yürüyüşler. 

 Çalmak istediğiniz müzik aleti?
Ukulele.

 Bir mucit olsanız, ne icat etmek isterdiniz?
Işınlanma aracı.

 Tarihte hangi dönemde/zaman diliminde 
yaşamak isterdiniz? 
Gezegenler arası turizmin yapılabildiği bir zaman 
diliminde.

 Issız adaya düşseniz yanınızda götüreceğiniz  
üç şey?
İşaret fişeği, köpek balığı ısırsa da parçalanmayacak 
kadar dayanıklı bir bot ve çekme ihtimalinin güzelliği 
nedeniyle cep telefonu. 
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“Çocuklara yazmak 
büyük sorumluluk istiyor”

GÜZİN ÖZTÜRK

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

Aslında siz bir hukukçusunuz, hukuk eğitimi aldı-
nız. Ama lise yıllarından bu yana yazıyla hemhâl 
oluyorsunuz. Hatta şiir yazmışlığınız da var. Ama 
kimseyle paylaşılmıyor yazılanlar. Yazıyla olan iliş-
kinizin başlangıcına gidelim mi öncelikle?

Kitap okunan bir ailede büyüdüm. Annem, her gece ses-
lendirmeler yaparak bize kitap okurdu. Ablalarıma öze-
nerek, okumayı söker sökmez bir kütüphane kartı edin-
dim. Bunlar okuma sevgisi kazanmamda çok etkilidir. 
Aynı zamanda bende yazma isteği de uyandırmıştır. 
Terry Pratchett, “Yazdıklarımı okuduklarıma borçlu-
yum,” diyor. Terry Pratchett’in söylediğine katılıyorum. 
Hiç unutmuyorum, ben on bir-on iki yaşlarındayken, 
kardeşim bir hafta kadar hastanede yatmak zorunda 
kalmıştı. Duygularımı ona şiir yazarak söylemiştim ya 
da şiir yazdığımı düşünmüştüm diyelim. Yazmanın o 
güne kadar hayatımın bir parçası olduğunu,  kıymetli 
hocam Nevzat Süer Sezgin’in rehberliği ile 2015 yılında 
Tudem’in yarışmasına katılıp Tudem Edebiyat Birincilik 
Ödülü’nü aldığımda hatırladım. Ödülden sonra, ailem ve 
arkadaşlarım arasında nihayet diyen çok oldu ve yazma-
yı bırakmadım.

Raymond Carver, Yazmak Üzerine adlı kitabında 
“Genç bir yazarın başka mesleklere adım atmaya 
çalışan genç insanlar kadar, hatta bence daha faz-
la yüreklendirilmeye ihtiyaç duyduğu kesin,” diyor. 
Yazınsal yolculuğunuzda sizi yüreklendiren kimler 
ya da neler oldu? Yazan, yazmak isteyen çocukları 
ve gençleri yüreklendirmek için bir şeyler söylemek 
ister misiniz?

Yazar arkadaşlarımın, ailemin, hocamın yüreklendirmesi 
çoktur. İlk kitapla okurla buluştuktan sonra, okurlarım-
dan aldığım yorumlar da beni motive etti. Başka yazarla-

rın yazma serüvenlerini okumak, 
kurgu dışı kitapları da kütüpha-
nenizden eksik etmemek, oku-
ma kulüpleri, seminerler, çeşitli 
edebiyat günleri sizi her zaman 
edebiyat dünyasının içinde tutar. 
Yetenekli olmak kadar çalışmanın 
da önemli olduğuna inanıyorum. 
Yazmak, disiplinli olmayı gerekti-
riyor. 

Oğlunuzun dünyaya gelişiyle, çocuklar için yaz-
mak için kolları sıvadınız. Çocuklar için yazmak ne 
ifade ediyor sizin için ve neden önemli? Yetişkinle-
re yazmak ve çocuklara yazmak arasında nasıl bir 
fark görüyorsunuz? 

Çocuklara yazmak büyük sorumluluk istiyor. Onların 
diline, düşünce dünyasına uygun, hayal güçlerini des-
tekleyen ve onlara bir şeyler öğretme amacı gütmeyen 
hikâyeler ve romanlar yazmayı istiyorum ve bunu so-
rumluluğum olarak görüyorum. Prof. Dr. Sedat Sever 
hocamız bir söyleşisinde, “Çocuk kitapları, belirsiz, yeni 
ve şaşırtıcı olmalı,” demişti. Bu açıdan, edebi değeri yük-
sek ve sanatsal duyarlılık ile yazılmış veya resmedilmiş 
eserleri yetişkinler gibi çocukların da sevdiğini unutma-
mak gerek. Çocukların hayal dünyası bizlerinkinden çok 
daha geniş ve onlara bu açıdan yetişebilmemiz zor. Bu 
nedenle, çocuklar için yazmanın kolay olduğunu düşü-
nenlerden değilim. Bir yetişkine göre çocuğun dikkatini 
ve ilgisini okuduğu kitapta tutabilmek için çok daha faz-
lası şart; sanatsal zenginliğe önem veren bir ekip çalış-
ması gerekiyor. Tasarımından harflerin büyüklüğüne, 
yazının karakterine, çizimlerin ifade gücüne, renkleri-
ne, dilin akıcılığına, çocuğa göreliğine kadar…
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Kuş Olsam Evime Uçsam adlı ki-
tabınız, ilk romanınızdı ve savaş 
mağduru çocuklara adanmıştı. 
Savaşın yersiz yurtsuz bıraktı-
ğı Beşir, hayallerinde kuş olup 
Halep’e uçuyordu bu hikâyede. 
Savaş ne yazık ki hiç gündem-
den düşmüyor, sanki her an yeni 
bir savaş başlatmak için “hazır 
ol”da bekliyor birileri. Bugün 
Ukrayna’daki savaş, kuş olup evine uçmayı hayal 
edecek çocuklar doğuruyor. Bu ilk romanınız ve do-
layısıyla size bu kitabı yazdıran savaş, çocuk, sığın-
macılık üzerine konuşabilir miyiz? 

Kuş Olsam Evime Uçsam’ı yazdığım sırada, ülkemiz çok 
göç alıyordu. Her yerdeydiler, hemen evimizin, ofisi-
mizin yakınında… Sokaklarda yaşıyorlardı ve özellikle 
çocukların perişan hâli beni çok üzüyordu. Haberlerde 
izlediklerim ve gazetelerde okuduklarım dışında, savaş-
tan kaçan bir çocuğu yazdığım için, bu konuda sürekli 
araştırma yapıyordum. Türkiye’de kaç tane kamp var? 
Bu kampların yeri nerededir?  Fiziki koşulları nasıldır? 
Her günüm savaşı ve savaş mağduru çocukların yaşa-
dıklarını anlamaya çalışmakla geçiyor, onlarla yapılan 
sokak röportajlarını izliyor, yaptıkları resimleri inceli-
yordum. O resimlerde, şiddet, kalp kırıklığı, yalnızlık, 
korku olduğu kadar umut, çocukça sevinçler, oyun ve 
sevgi de vardı. Bütün bunları düşününce, şunu anla-
mak zor olmasa gerek: Mülteci olmak bir tercih değil-
dir. Kimse evsiz, yurtsuz, annesiz babasız kalmak iste-
mez. Beşir de işte bu sebeple, tıpkı diğer savaş mağduru 
çocuklar gibi, hem göç ettiği ülkede kendini güvende 
hissediyor hem de cebinde taşıdığı toprağın kokusu ile 
bir gün geri dönmeyi umduğu ülkesinin özlemini yaşı-
yor. Dünyanın neresinde olursa olsun, çocukların gözle-
rine korku ve çaresizlik dolduran savaşlar hiç olmasın 
istiyorum. Kuş Olsam Evime Uçsam’ı yazarken de bu 
duygu ve düşünceler içindeydim. Adı Beşir ya da Anna 
olsun her çocuk barış içinde yaşamayı hak ediyor.

2015 Tudem Edebiyat Birinci-
lik Ödülü’nü almıştı bu roman. 
Daha sonra 2018 yılında, Kar 
Kurdu ve Canavar ikincilik ödü-
lünü aldı. İlk romanıyla birincilik 
ödülünü almış bir yazar olarak, 
yazarların hayatında önemli bir 
yere sahip olan yarışmalar hak-
kında ne düşünüyorsunuz? 

Verdiğim en doğru kararlardan biriydi yarışmaya ka-

tılmak. Yarışmaya katılmasaydım yine de vazgeçmeye-
cektim yazmaktan ama katılıp ödül almak beni çok yü-
reklendirdi, büyük bir itici güç oldu. Ödüllerin verdiği 
moralle, okumaya ve yazmaya, çalışmaya devam ettim. 
Bu yüreklenmeyi yaşamak isteyenler, çocuk edebiyatına 
emek vermek isteyenler için yarışmaları önemli buluyo-
rum. Elbette iş ödülü almakla bitmiyor. İyi edebiyat pe-
şinde koşmak, nitelikli ve özgün eserler verebilmek için 
çok çalışmak gerekiyor.

Bol kahkaha eşliğinde okuduğu-
muz Sanal Zombi Anneannem adlı 
kitabınız, çocukların teknoloji ba-
ğımlılığına bir eleştiri. Çocukların 
teknolojiye esir oldukları bu çağ-
da, onları “ekranlara uzak, kitap-
lara yakın” kılmak, “sanal zom-
bi”lerden korumak için sihirli bir 
formülünüz var mı? 

Sanal Zombi Anneannem’i yazarken, çocukları dijital 
dünyadan ve ekranlardan uzak tutmak gibi bir amacım 
ya da niyetim hiç olmadı. Sizin de belirttiğiniz gibi, tek-
noloji bağımlılığına karşıdan bakıp, okuma güçlüğü ya-
şayan çocukların, hem kahkaha ile okuyacakları hem de 
üzerinde düşünüp tartışabilecekleri bir kitap olmasını 
istedim. Etkinliklerde, kitabın altını üstüne getirdiler, re-
simlerin hepsini en ince detayına kadar inceleyip bolca 
kıkırdadılar desem abartmış olmam. Teknoloji hep yanı 
başımızda olsun ama zaman zaman da dijital olmayan 
dünyanın heyecanını, güzelliklerini yaşayalım.

Tudem’in okuma güçlüğü çeken disleksik çocuklar için 
hazırladığı “SEN de OKU Klasikler Koleksiyonu”nda 
Alis Harikalar Diyarında’yı yeniden anlattınız. “Alis”-
le birlikte tekrar ve tekrar tavşan deliğinden aşağı yu-
varlanıp aynanın içinden geçmek nasıl bir serüvendi?  

Alis Harikalar Diyarı’nda, çok ya-
ratıcı, muzip, sınırları zorlayan bir 
kitap. Oldum olası sevmişimdir. Onu, 
okuma güçlüğü çeken ya da okuma-
ya isteksiz çocuklar için uyarlamak 
beni çok heyecanlandırdı ve mutlu 
etti. Uyarlama öncesi, değişik yayı-
nevlerinden okumalar yaptım, film-
leri tekrar izledim, kelimelerimin 
sade ve anlaşılır olmasına dikkat 
ettim. Cümleleri uzun tutmadım. An-
latıcı Alis’in kendisi oldu ve bu şekilde Alis’in gözünden 
Harikalar Diyarında’ki karakterler ve yaşananları okura 
aktarma imkânım oldu. “Sen de Oku Klasikler Koleksiyo-
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nu”nu çok önemsiyorum. Okuma güçlüğü çeken çocuk-
ların da klasiklerden ve onların büyülü dünyalarından 
uzak kalmayacaklarını bilmek içimi rahatlatıyor. Sen de 
Oku Koleksiyonu (klasikler de dâhil), okuma güçlüğü ya-
şayan ve okumaya isteksiz çocuklara karşı sorumluluk 
duygularıyla hareket ediyor. Onları güçlü, eğlenceli, bü-
yüleyici serüvenler ve temalarla okur olarak kazanıyor, 
onlara yeni dünyalar sunuyor. Okuma güçlüğü çeken 
bir çocuğun “ben de rahatlıkla bir kitabı baştan sona 
okuyabildim,” demesi ne kadar önemli ve güzel.

Bazen yazarlar öğretme ve mesaj verme kaygısıyla 
işliyor hikâyesini ve çocukların ağzından yetişkin-
lere özgü, kitabi cümleler döküldüğünü görüyoruz. 
Didaktiklik, çocuklar üzerinde nasıl bir yan etkiye 
sahip? 

Çocuklar da biz yetişkinler gibi tat almak için okur. Sanat-
sal duyarlılıktan uzak, çocukları eğitme amacı güden, on-
lara nasıl bir insan olmaları gerektiğini aşılamaya çalışan 
ve bunu da burunlarının dibinde parmak sallayarak ya-
pan kitaplar çocukları okumaktan uzaklaştırır. Çocukları 
aptal yerine koyan kitaplardan bahsetmiyorum bile. On-
ların hayal dünyası, yaratıcılıkları, anlama, kavrama ve 
imgeleme güçleri hepimizinkinden kat kat fazla. Çocuklar 
okurken, kahramanla birlikte gülmek, koşmak, gizli ge-
çitlerden geçmek, ağlamak, öfkelenmek, haksızlığa karşı 
durmak, kısacası kitabın içinde kaybolmak ister. Kitabın 
içinde kaybolurken biri sürekli kulağınıza fısıldasa ve sizi 
eğitmeye çalışsa, “bu konuşan da kim” dersiniz?  Hikâye 
o kulağınızın dibindeki sesle birlikte birden ders kitabına 
dönüşebilir. Mesela hayat bilgisi dersine… Çocuklar, sa-
natsal duyarlılığı yüksek, didaktik olmayan ve düş gücü-
nü destekleyen kitaplardan bir şey öğrenmez mi? Elbette 
öğrenir, duygudaşlık kurarak kendini kahramanın yeri-
ne koyar, öteki olur,  kahramanla birlikte kitabın içindeki 
dünyada yaşayarak çıkarımlarda bulunur, sorgular.  Fa-
kat çocuklar için eğitici içerikli kitaplar da var; yani kur-
gu dışı kitaplar. Kurgu dışı kitapların da onların ilgisini 
çekecek bir tasarıma ve anlatıma sahip olması gerektiği-
ni çocukların ilgi ve meraklarını besleyebileceğini düşü-
nüyorum. Didaktik olmayan ve çocukların düş gücünü 
zenginleştiren iyi edebiyat eserlerinin önemini bir cüm-
le ile özetlemem 
gerekirse, Astrid 
Lindgren’in de 
dediği gibi, “İyi 
edebiyat, çocu-
ğa dünyada bir 
yer ve dünyaya 
da çocukta bir 
yer kazandırır”. 

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

Aslında buraya kadar anlattıklarımın, yazarken beni 
motive eden şeyler hakkında ve nasıl bir yolda ilerleye-
ceğim, ilerlemek istediğim konusunda açıklayıcı oldu-
ğunu umuyorum. Bir iki kitabımda fikir ansızın geldi 
aklıma. Bazen, başından sonuna ne yazacağımı bilerek 
oturuyorum masaya, bazen bir başlık ya da bir parag-
rafla başlayıp, kendim de hayret ederek devam ediyo-
rum. Yazmak istediğim konuda araştırma yapmak, baş-
ka okumalar yapmak çok hoşuma gidiyor. Daldan dala 
atlayabiliyorum bazen, okudukça dünyam genişliyor, 
genişledikçe yeni olaylar, karakterler sayfalarda yerini 
buluyor. Esin perisi denen şeye inanıyordum fakat uçup 
gitti, birkaç senedir işler perilerle yürümüyor. İki sene 
önce ne yazacağımı bilemez hâldeydim ve Terry Pratc-
hett’in dediği gibi, “dünyanın merkezinde kocaman bir 
boşluk vardı.” Böyle hissettiğim anlarda daha çok oku-
yor ve fikir arıyorum. Vapurda, otobüste, yürürken, gece 
uyku tutmazsa, canım çok sıkılırsa, markette elmaları 
tarttırırken her yerde bir romanın ilk cümlesi olabile-
cek cümleyi düşünüyor, arıyorum ve o sırada aslında 
aklımda bir fikir yokken. Bu biraz alıştırma gibi oluyor 
ve zihnimde o cümle ile şekillenen karakterler oluşuyor 
ve onların konuşmaları dolanıp duruyor. 

Hukukçu bir yazar olarak, yazmakla yetenek ve ça-
lışma arasındaki bağ hakkında neler söylersiniz? Ne 
kadarı alın teri, ne kadarı yetenek sizce? 

Yeteneğin önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat çok ça-
lışmanın da yazmak için gerekli olduğuna inanıyorum. 
Metinden yazarın yetenekli olduğunu anlayabilirsiniz 
ama çok çalışılmış, çok okuma yapılmış, kurgu veya 
kurgu dışı kitaplarla haşir neşir olunması sonucu ortaya 
çıkmış metinleri görünce gözleriniz parlayabilir. Okudu-
ğum bazı kitaplarda, her bir cümle üzerinde saatlerce, 
günlerce düşünüldüğünü hissedebiliyorum ve dil işçiliği 
işte böyle bir şey diyorum. Yetenek, alın teri ile birleşince 
ne harikalar çıkıyor.

Ufukta yeni planlar, projeler, kitaplar var mı? 

Son dosyamı bitireli birkaç ay oldu. Şu anda, az önce yu-
karıda anlattığım o ilk cümlenin peşindeyim. Hakkında 
yazmak istediğim bir şey var ve o ilk cümleyi düşünür-
ken mekân da şekillenmeye başladı. Umarım çocukların, 
“yazarın aklına böyle bir şey nasıl gelmiş,” dedikleri bir 
roman olur.
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Her şeyin, en basit şeylerin bile, mesela çiçeklerin 
rüzgârla savrulup savrulmayacağının veya bir 
ağaçta kaç tane yaprak olacağının sıkı kurallarla 
belirlendiği bir şehir düşünün. Bisiklete binmenin, 
balon uçurmanın, çay kahve içmenin ve hatta ko-

nuşmanın bile kurallara bağlı olduğu, 
yerli yersiz birçok yasağın bulunduğu 
bir şehir. Orada yaşayanlar mutlu olsa 
da düşününce içime sıkıntı oturuyor 
ve gözümün önüne gri, puslu bir hava 
geliyor.
Gözde Başkent de yazıp resimlediği ilk 
kitabı Meteor’da, bizi buna benzer bir 
atmosferle karşılıyor. Kuşbakışı gördü-
ğümüz, grinin hâkim olduğu şehirde 

göze çarpan ilk 
şey, caddelerin ve 
binaların inanıl-
maz muntazam-
lığı. Hikâye, “Bu 
şehirde yaşayan-
lar düzeni sever-
di. Parkları bile 
her zaman derli 
toplu ve yeteri 
kadar yeşildi,” 
diye başlıyor ve 
sayfaları çevir-
dikçe buna dair 
şaşırtıcı detaylar-
la karşılaşıyoruz. 

Halkın şehirde en çok değer verdiği ve bakımını 
titizlikle yaptığı yer olan park inanılmaz sıra dışı. 
Kedi köpeğin, kuşun böceğin girmesi yasak bir kere, 
oyun oynamak veya sohbet etmek de öyle. Çiçekle-
rin açıp açmayacağı, ağaçlar arasındaki mesafenin 
eşitliği, yaprakların sayısı ve uçuşup uçuşmayacak-
ları bile kurallarla belirlenmiş. Bu parkın düzeninden 
sorumlu üç bahçıvan ise görevlerini her gün büyük 
bir sorumluluk duygusuyla yerine getiriyor. Her şey 
yolunda giderken günün birinde aniden olağanüstü 
bir olay gerçekleşiyor: Parkın tam ortasına bir mete-
or düşüyor ve işler değişiyor.
Üç bahçıvanın düzenlerini altüst eden meteoru 
yerden kaldırmak için gösterdikleri çabayı anlatan 
Meteor, bir yandan bahçıvanların asla pes etmemesi 
ama bir noktada değişimi kabullenmesi gibi sah-
neleriyle cesaret ve umut aşılıyor. Ayrıca düzen ve 
kural kavramlarını, görsellere yerleştirilen detaylar-
la sorgulatıyor. Gözde Başkent’in yalın anlatımını 
yumuşak renkli görselleri ahenkle tamamlıyor. Renk 
paletini ayrıca sevdim; meteorun düştüğü sahneye 
kadarki sayfalara soluk, gri tonlar hâkimken, hikâ-
yenin yarısından sonra, parktaki değişimle birlikte 
renkler usul usul canlanıyor. 
Meteor, değişim ve yeniliğin güzelliğini vurgularken 
felsefi alt metniyle okuru düşündüren bir kitap.

Çizimlerin ifade gücü 
Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Öykünün özgünlüğü
Baskı kalitesi 

MeteorMeteor,  değişim ve yeniliğin  güzelliğini ,  değişim ve yeniliğin  güzelliğini 
vurgularken felsef i  alt  metniyle okuru vurgularken felsef i  alt  metniyle okuru 
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Yazan: Yağmur Yavaş Aydın
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Kültürel bir varlık olarak insanın, kendini başka 
canlılardan ayırt etmesini mümkün kılan en belirle-
yici özelliği konuşan, alet kullanan, politika yapan 
bir hayvan olmasından önce, liste yapan bir hayvan 
olması olabilir. Dünyamız, ucu bucağı olmayan bir 
listeler dünyasıdır. Yapacaklarımızın, alacaklarımı-
zın, yemememiz gerekenlerin, okuyacaklarımızın, 
gideceğimiz yerlerin bitmek bilmeyen listeleri var-
dır. Belki de kültür, doğa karşısında inşa ettiğimiz 
sonsuz listelerin adıdır.

Benim de her gün yapacaklarımın bir listesi var. 
Kocabaş’ı gezdirmek, kahvaltı hazırlamak, çama-
şırları toplamak ve sonra oturup bu yazıyı yaz-
mak. Bunun için kargo görevlisinin günlük kargo 
dağıtım listesinde bulunan kargomu bana teslim 
etmesi ve benim de paketin içinden çıkan Frank 
Cottrell-Boyce’un Türkçeye İpek Güneş Çıgay 
tarafından tercüme edilen yeni romanı Dünyayı 
Kurtarmanın 10 Yolu’nu okumam gerekiyor. Kargo-
mu aldığım, kitabımı okuduğum, Kocabaş’ı gezdir-
diğim ve çamaşırları topladığıma göre artık yazımı 
yazabilirim.

Kaçak Robot romanıyla tanıdığım ve sevdiğim 
Cottrell-Boyce, yine biraz karışık ve bol eğlence-
li bir romana imza atmış. Yaşlılığa bağlı hafıza 
problemleri yaşayan dedesinden alınıp “Geçici 
Çocuk Bakımevi”ne yerleştirilen ve yaz tatili için 
Stramoddie Çiftliği’nde Blythe ailesinin yanına 
verilen Prez’in hayli maceralı ve keyifli bir hikâyesi 
var. Prez neredeyse hiç konuşmuyor. Çünkü hatırla-

Yazan: Gökhan Yavuz DemirBütün dönüşler 
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Dünyayı Kurtarmanın 10 Yolu 
Frank Cottrell-Boyce 
Resimleyen: Steven Lenton 
Türkçeleştiren: İpek Güneş Çıgay 
Editör: Ümit Mutlu
Tudem Yayınları, 288 sayfa

Yuvamız neresidir? Yuva yola çıktığımız, başladığımız yer midir, yoksa yolun sonunda 
varacağımız, ulaşacağımız yer mi? Kim bilir, yuva belki de bizatihi yolculuk veya yolda 
olmaktır. 
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makta güçlük çeken dedesini özlüyor. Sonra bir gün 
geçici bir misafir olarak kaldığı evin kapısı çalıyor. 
Evin sahipleri zilin sesini duymadıkları için Prez 
kendisine ait olmayan bir kapıyı açmak zorunda ka-
lıyor ve içeri Sputnik’in girmesiyle beraber her şey 
eskisinden daha gürültülü, tehlikeli, heyecanlı ve 
hızlı bir hâl alıyor. Sputnik’in beraberinde getirdiği 
kötü bir haberi de var: Dünya çok yakında uzaylılar 
tarafından küçültülerek imha edilecek.

Prez, uzaydan gelen ve gerçek hâlini sadece kendi-
sinin görebildiği Uzaylı-İskoç melezi Sputnik’le bir-
likte dünyayı kurtarabilmek için, bir gezegen olarak 
dünyanın var olmaya değer olduğunu ispatlayan 
bir liste hazırlamak zorunda. Bu sanıldığı kadar 
kolay bir iş değil. Çünkü hem Prez’in aklına bir şey 
gelmiyor hem de onun az sayıdaki önerisini 
Sputnik kabul etmiyor, üstelik sayılı gün çabuk 
geçiyor ve zaman hızla azalıyor. Bütün bunlara 
Sputnik’in Prez’den başka herkese bir köpek olarak 
görünmesi, hiç uslu durmaması ve her cihazı tamir 
etme merakı da eklenince olaylar daha şenlikli ve 
daha çılgın bir ivme kazanıyor.

Modern bilimin yerçekiminin dalgalar hâlinde 
seyahat ettiği bilgisiyle yer yer ayakları yerden 
kesilen bir hikâye uyduran Cottrell-Boyce, anlatı-
sının merkezine insanın evrendeki yerinin neresi 
olduğu sorusunu yerleştiriyor: Yuvamız neresidir? 
Yuva yola çıktığımız, başladığımız yer midir, yoksa 
yolun sonunda varacağımız, ulaşacağımız yer mi? 
Kim bilir, yuva belki de bizatihi yolculuk veya yolda 
olmaktır. 

İşte Prez ve Sputnik böyle bir yolculuğa beraber 
çıkıyorlar. Bu yolculuk esnasında hapishaneden 
mahkûm kaçırmaktan yerçekimi dalgaları üzerinde 
sörf yapmaya, huzurevinde çılgın merdiven-asansör 

partileri vermekten 
uzaktan kumandanın 
“durdur” tuşuyla hırsız yakala-
maya, pek çok tuhaf ve çılgın durağa 
uğruyorlar. Ama yolculuğun asıl amacı, 
Prez’in üzerinde bir yuvası olmadığını 
düşündüğü bu dünyayı kurtarmak için Sputnik’in 
listesini bir an evvel tamamlamak. 

Bütün bu macerayı da yaz sonunda Prez’in kırmızı 
bir defterdeki, her biri romandaki bir bölüme denk 
gelen yirmi yedi kalemlik “bu yaz gerçekleşen 
şaşırtıcı şeylerin listesi”nden okuyup öğreniyoruz. 
Evvela dedesiyle yaşarken sonrasındaysa Sputnik’le 
dünyayı kurtarırken liste üzerine liste hazırlayan 
Prez, sonuçta gerçek bir liste üstadı.

Listelerin gücü sayesinde evrende her şey ve (Sput-
nik, Prez, dede ve Figaro dâhil) herkes kendi yerini 
yurdunu buluyor ve hikâye mutlu bir sonla bitiyor. 
Bütün dönüşler yuvaya ama yolculuğumuz hâlâ 
devam ediyor.

Yazı bitiyor. Şimdi listedeki geri kalan kalemlere 
sıra geliyor. Akşam yemeği hazırlayacağım, Koca-
baş’ı gezdireceğim, başka bir yazı için başka bir 
kitabı okuyacağım, tercüme yapacağım, bulaşık 
makinesini çalıştıracağım ve sonra yarın yeni bir 
listeyle bu dünyadaki yolculuğuma kaldığım yerden 
devam edeceğim. Acaba Kocabaş’ın da o gün ya-
pacaklarına dair “mama yiyeceğim, havlayacağım, 
uyuyacağım, havlayacağım, kuyruk sallayacağım, 
mama yiyeceğim, kedi kovalayacağım, kuyruk 
sallayacağım, havlayacağım, mama yiyeceğim, uyu-
yacağım” diye sıralanan uzun bir listesi var mıdır? 
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doğum günü gelip çatar. Bu hayattaki tam doksan 
beşinci yılını kutlayacak Papatya Hanım. Hayatı 
bir baston, bir gözlük, sulanan çiçekler ve okunan 
kitaplardan ibaret yaşlı bir kadındır en nihayetin-
de. “Doksan beş yaşında” ya o yüzden pek de umut 
vadetmemektedir. Ailesi tarafından Atıl’a, hazır-
lanacak sürpriz parti için büyükannesini oyalama 
görevi verilir. Atıl ne yapacaktır ki büyükannesiyle? 
Hem de tam üç saat boyunca. 

Zaman bir şekilde akıp gider. Doğum günü sürpriz 
konuklarla kutlanır. Ancak Atıl, büyükannesini 
oyalama derdine düştüğünden ona hediye almayı 
unutmuştur. Odasındaki kitapları karıştırır, eh 
görece yeni duran bir tanesini paketleyip Papatya 
Hanım’a verir. Kitabın adı Kaf Dağı’nda Bir Gün’dür 
ve bu hediyeyle hayatları kesinlikle değişecektir. 

Papatya Hanım kitabı hızla bitirir ve Kaf Dağı’nı 
görmek istediğini söyler. Ailenin seyahatlerden 
sorumlu kişisi büyük teyze, Papatya Hanım’ın 
kız kardeşi gezgin Akasya Hanım da işte böylece 
teşrif eder kitabımıza. Rengârenk bir karakter olan 
Akasya Hanım’ın önderliğinde müthiş bir yolculu-
ğa sıra gelmiştir. Üçü birlikte Kaf Dağı’nı bulmaya 
karar verirler. Nesiller arası bir mucize: On ikilik 
bir çocuk Atıl ile doksan beşlik Papatya Hanım ve 
onun kardeşi seksen beşlik Akasya Hanım. Atıl’ın 
annesiyle babası başta bu fikre karşı çıksa da so-
nunda elleri mahkûm kabul etmek zorunda kalırlar. 
Böylece bu üçü yola çıkarlar. Rotalarının ilk durağı 
Çin olacaktır ve düşerler hem Kaf Dağı’nın hem de 
masalların kuşu Zümrüdüanka’nın peşine:

“’Bir kuş ki türlerinden bambaşka, 

Uçmasa, konmasa, kanatları, gagası olmasa, 

Kuş denilmez böylesine, 

Bazı kitaplar insanın karşısına tam zamanında 
çıkıveriyor. Dünya üzerindeki milyarlarca in-
sandan birinin aklına bir gün bir hikâye geliyor 
ve satırlar dolusu harf sanki başka bir insanın 
zihninde tam da en doğru anda şekilleniyor. Eski-
den, ben henüz yetişkinliğe bu denli bulanmamış 
ve de bulaşmamışken, dinlediğim bir şarkının 
eş zamanlı olarak dünya üzerindeki herhangi 
biri tarafından dinlenip dinlenmediğini merak 
ederdim. Keşke, derdim, keşke bunu bulabilme-
nin bir yolu olsa. Denk düşen kitaplar da aynı 
şarkılar gibi bir etki yaratıyor insanda. Çocuk 
edebiyatımızın yaratıcı isimlerinden Koray Avcı 
Çakman’ın Kaf Dağı’nda Bir Gün kitabı da işte 
tam olarak böyle geldi bana. En doğru zamanda! 

Aslında her şey 
son derece sıradan 
bir şekilde başlı-
yor. Sıradan bir 
evde, sıradan bir 
aile hayatı süren 
Atıl’ın hikâyesiyle. 
Annesi, babası, 
ablası ve büyü-
kannesiyle birlikte 
yaşıyor Atıl; tabii 
kedisi Üşütük’ü de 
unutmamak gerek. 
Derken bir gün 
Atıl’ın büyükannesi 
Papatya Hanım’ın 

Yazan: Olcay MağdenSıra dışı bir seyahat
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Kaf Dağı’nda Bir Gün 
Koray Avcı Çakman 
Editör: Özlem Akcan 
Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları,  128 sayfa

Koray Avı Çakman, bizlere güvende hissettiğimiz alanlardan çıkmamızı öğütlüyor âdeta. 
Bildiklerimizin güvenli ve bir o kadar sıkıcı limanlarından, bilmediklerimizin heyecanına 
kapılmamızı, hayatın belki de sırf bu anlar için yaşamaya değer olabileceğini anlatıyor.
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Sanki iki kanatlı bir bilmece!’

Ama Zümrüdüanka’yı diğer kuşlardan farklı kılan, 

Ne gagası ne boynu ne de uçuşuymuş. 

Bilgi ağacının dalında tüneyen bu kuşun bilmediği 
yokmuş. 

Bildikleriyse gökteki yıldızlardan çokmuş.”

Üç kafadar Çin’e masalsı bir yolculuk yaparlar. 
Burada onları epey bir macera, çeşit çeşit yiyecek, 
daha önce hiç görmedikleri bitkiler, hiç bilmedikle-
ri yollar ve elbette beklenmedik olaylar bekliyordur. 
Seyahatleri sırasında bir fener ustasıyla tanışırlar: 
Bao Usta. Usta’nın söyledikleri kulaklara küpe edi-
lecek cinstendir: 

“Yaşam yolları farklı ama amaçlar aynıdır. Sonunda 
herkes ışığı yaymak ister. Kimi benim gibi fenerin 
içine yerleştirir o ışığı, kiminin zaten içindedir aydın-
lık.”

Koray Avcı Çakman, bu kitabında bizlere güvende 
hissettiğimiz o alanlardan çıkmamızı öğütlüyor 
âdeta. Bildiklerimizin güvenli ve bir o kadar sıkıcı 
limanlarından, bilmediklerimizin heyecanına 
kapılmamızı, hayatın belki de sırf bu anlar için 
yaşamaya değer olabileceğini anlatıyor. Aramızda 
onlarca yaş farkı olsa bile esas önemin hayallerimi-
zin gerçekliğine ait olduğunu fısıldıyor satırların 
arasından. Ya da belki de sırf bana böyle geliyordur. 
Ama öyle olsa bile bunu aklımda doğurmamı sağla-
dığı için yazara sonsuz teşekkürlerimi iletmekte bir 
beis görmüyorum. Türk çocuk edebiyatında nesil-
ler arası diyaloğu bu kadar iyi vurgulayabilen bir 
eser yarattığı için kendisini takdir etmekte bir beis 
görmediğim gibi. 

Ne de olsa üç kafadarın rehberi Yu’nun söylediği 
gibi: “Seyahate çıkan herkes bir şeyler arar. Kimi hu-
zur, kimi mutluluk, kimi heyecan... Çoğu ne aradığını 
bilerek çıkar yola, kimi işini şansa bırakır.”

Hayat uzun bir seyahat. Bu yolculuğu kaderine mi 
terk etmeli yoksa onu kendimiz mi şekillendirmeli? 
Belki de çocuklarımıza öğretmemiz gereken yegâne 
şey budur. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği 



Kimi zaman mesleğiniz gereği kimi zaman da salt 
okurluğun keyfiyle yurtdışından seçtiğiniz bazı 
yayınevlerinin kataloglarını karıştırırsınız. Elbette 
öncelikle iyi bir kapak tasarımı ve doğru noktala-
ra dokunan bir tanıtım metnidir merakınızı çelen. 
Bildiğiniz ya da takip ettiğiniz bir yazar olmadıkça, 
size sunulan vitrinle yetinir, henüz kitaptan tek bir 
cümle okumamış olsanız bile heyecanlanırsınız. 
İşin keyfi tam da bu heyecandadır ya… Christopher 
Edge’in ilk kez Nosy Crow Yayınevi kataloğunda 
gördüğüm, Matt Saunders’ın kapak tasarımlarıyla 
merakımı ânında harlayan kitaplarından Jamie Dra-
ke Denklemi ile Albie Brigth’ın Sayısız Dünyası yakın 
zamanda Bilgi Yayınevi tarafından yayımlanmış, 
hatta İyi Kitap’ın önceki sayılarında yer bulmuştu. 
Şimdi Edge kitaplarına bir yenisi daha eklendi: Yine 
-ve ne mutlu ki- Ceren Ceylan’ın Türkçesinden oku-
duğumuz, Maisie Day’in Sonsuz Canları.
Christopher Edge’in diğer iki kitabına aşina olanları 
yine bilimle, bilimsel teorilerle beslenmiş, ilk genç-
lik deneyimini ve büyümeyi elle tutulur noktalarıyla 
okura duyumsatan, illaki gizemle dolu ve merakı her 
an körükleyen bir kitap bekliyor. Albie Bright’ın Sayı-
sız Dünyası’nda ölüm ve yas gerçeğine paralel dün-
yalar teorisi eklemlenir, Jamie Drake Denklemi’nde 
uzaydaki yalnızlığımız sorgulanırken, Maisie Day’in 
Sonsuz Canları’nda kendimizi evrenin çoğunluğunu 
oluşturan karanlığın içinde buluyoruz. Kuramsallık 
ile kurgusallık arasındaki sınırda gezinirken, karan-
lık madde ve karadelik kavramlarını gayet insani bir 
ilk gençlik öyküsünün algısıyla ve duygusallığıyla 
duyumsuyoruz. Maisie’yle birlikte korkuyor, sorgulu-

Yazan: Mehmet ErkurtYokluğun soyut karanlığı, 
karanlığın somut varlığı…ÇO
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Maisie Day’in Sonsuz Canları 
Christopher Edge 
Türkçeleştiren: Ceren Ceylan  
Editör: Biray Üstüner
Bilgi Yayınları, 152 sayfa

Her şey Maisie’nin onuncu yaş doğum gününde, güne gözlerini açtığı sabah vakti başlıyor. 
Maisie ona gelecek hediyeler konusunda çok heyecanlı. O, bir bilim insanı olma yolunda 
sağlam adımlar atıyor ve kendisini nükleer reaktör yapmaya hazır hissediyor.
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yor, merak ediyoruz. Ve elbette zihnimizdeki diğer 
bir kısmi karanlık bölgeye gidiyoruz: Hafızanın 
dehlizlerine. Kayıtların geçmişe, ancak hatırlama-
nın bugüne, şu âna ait olduğu o zamansız bölgeye.
Her şey Maisie’nin onuncu yaş doğum gününde, 
güne gözlerini açtığı sabah vakti başlıyor. Maisie 
ona gelecek hediyeler konusunda çok heyecanlı. 
O, bir bilim insanı olma yolunda sağlam adımlar 
atıyor ve kendisini nükleer reaktör yapmaya hazır 
hissediyor. Gelecek hediyenin, bu reaktörü yapmak 
için gereken malzeme olduğundan da emin. Ama 
asıl sürpriz, evin boşluğunda gizli. Ne annesi var 
evde, ne babası, ne de ablası Lily. Evde kimsenin 
olmamasına önce gayet mantıklı açıklamalarla 
yaklaşıyor Maisie. Alınacak eksikler, dışarıda hâlle-
dilecek kısa bir iş… her şey olabilir. Yine de zaman 
geçiyor, ancak kimse eve uğramıyor. Bir ara, Maisie 
dış kapıyı açıyor ve… simsiyah bir boşlukla karşıla-
şıyor. Önünde derin, yoğun bir karanlık uzanıyor. 
Pencerelerden giren parlak gün ışığına, camlardan 
süzülen aydınlığa rağmen ev bir karanlık denizinde 
yüzüyor gibi. O karanlık hiçliğe mi ait? Her şey yok 
mu oldu? Yoksa o karanlık, bambaşka bir hakikatin 
yansıması mı? Karanlık da başka bir şeyden kay-
naklı, başka bir şeyden ileri gelen bir madde, bir 
varlık mı?.. Bu soruların olası cevaplarını geçmişte, 
anılarda arıyoruz. Anılar hâlâ mevcut, aydınlık ve 
elle tutulur hâlleriyle Maisie’ye eşlik ediyor. Geçmiş 
doğum gününün anıları. Ablası Lily’yle konuştukla-
rı. Ergenliğin arayışlarında yer yer bunalan Lily’yle 
günden güne uzaklaşmalarının ardından, ilk kez 
yeniden buluşmaları. Her şeyi başlatan ya da biti-
ren o doğum gününün anısı. Karanlığı hem yıkan 
hem de yapan Büyük Patlama’nın (!) günü. 
Christopher Edge çocuk olma, ilk gençliği dene-
yimleme ve büyüme süreçlerine eşlik eden yaşamı 
bilimsel teorilerle, uzaya dair sorularşa ve verilerle 
imgeleme konusundaki yetkinliğini, 2019 STEAM 
Çocuk Kitapları Ödülü sahibi ve 2019 Carnegie Me-

dal Adayı bu kitapta da gösteriyor. Evren, uzay-za-
man, karadelik, varlık ile hiçlik ve Büyük Patlama, 
gerek kendi tanımları içinde gerekse hayatlarımızla 
ilişkilendirebileceğimiz felsefi yönleriyle, kurgunun 
geliştirici, zenginleştirici, edebi unsurları olarak 
öyküde yerini alıyor. Paralel evrenler üzerinden kur-
guladığımız farklı yaşam olasılıkları gibi, tanımlar 
ve karşılıklar da farklı bağlamlarda farklı anlamlara 
bürünüyor. Uzay ile insanın birbirinden aslında 
kilometrelerce, ışık yıllarınca uzak değil de aksine, 
bir arada, iç içe, birlikte var olduğunu hatırlamak, 
bu öyküyle bir açıdan kolaylaşıyor.
Maisie Day’in Sonsuz Canları’nı romandan ziyade 
uzun öyküye yakın bulduğum için, sonunda kurgu-
ya dair öğrendiğimiz hakikatin elbette çok detaylı 
bir açıklamasını okumayı beklemiyordum. Finalde 
bize söylenenler daha çok duygusal bir düzlemde 
temelleniyor. Yaşananların niçin yaşandığına dair 
inandırıcı olduğunu düşündüğüm bir insani moti-
vasyonla karşılaşıyoruz. O motivasyonun neden-
lerini de çok iyi anlıyoruz. Buna karşın, kitabın 
ilk sayfasından bu yana tanık olduğumuz sıra dışı 
deneyimlere neden olan bağlamın nasıl yaratıla-
bildiğini, okurun birazcık da “kısa yoldan” kabul 
etmesi bekleniyor. Bu, öykünün insani derinliğini 
ve yaşanan gerçeğin vuruculuğunu hiçbir şekilde 
zayıflatmasa da “inandırıcılığı” güncel çıtanın ve 
kurgulardan bugün beklenen özgünlüğün yarım de-
rece de olsa altına düşürebiliyor. Elbette bu, kitabı 
bir an olsun elimden bırakmadığım ve Christopher 
Edge’in diğer kitaplarını okumak için heyecanla 
fırsat kolladığım gerçeğini değiştirmiyor. Kitabı 
bitirdikten sonra dönüp ilk sayfayı tekrar okudu-
ğumda yaşadığım hayranlığı da.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Çevirinin ve redaksiyonun titizliği 
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dan itibaren dışarıdan getirttikleri kurt sürülerini 
kademeli olarak tekrar parka sokmaya başlayarak 
doğanın kendi kendini iyileştirmesine ve dengesini 
yeniden kurmasına izin vermişler. 

Meav Yayıncılık tarafından “Bir Ekosistemi Onaran 
Yırtıcının Gerçek Hikâyesi” alt başlığı ile yayım-
lanan Kurtların Dönüşü, biz insanların bilinçsizce, 
sadece kendi besin ihtiyacımızı gözeterek eko-
sistemlere zarar verişimize dair bir ibret hikâyesi 
olarak okunabilir. Fakat antropolog ve bilim yazarı 
Jude Isabella bu kitabında türümüzün yaptığı hata-
lar yerine, bu hataların nasıl telafi edilebileceğine 
odaklanmış ve Yellowstone Milli Parkı’nın kurtla-
rından yola çıkarak doğadaki karmaşık ve hassas 
ilişkiler ağını, doğada var olan canlı cansız bütün 
unsurların birbirlerine bağımlılığını bir vaka örne-
ğiyle açıklamayı amaçlamış. Kurtların parka geri 
dönünce ilk iş olarak yırtıcı hayvan yokluğunda 
aşırı çoğalan elk nüfusunu kontrol altına almaları-
na, elklerin sayısı azalınca ağaçların da kendilerini 
yenileme fırsatı bulmalarına, o ağaçlardan fayda-
lanan başka hayvanların da yaşam imkânlarının 
iyileşmesine, hatta kunduzlar sayesinde arazideki 
su kaynaklarının kimyasının bile değişmesine 
anlatısında yer veren yazar, doğadaki etki-tepki me-
kanizmasının işleyişini basit ve düzenli bir şekilde 
aktarmayı başarmış.

Böyle karmaşık bir ilişkiler ağının daha rahat 
kavranması için kronolojik bir düzen izleyen ana 
metnin, bilgi kutuları ve şemalarla desteklendiği ki-
tapta, önemli terimleri açıklayan bir sözlük ve dizin 
de yer alıyor. Kim Smith, toprak tonları ile renklen-
dirdiği resimleri ile hayvanları ve bitki örtüsünü 
aynı anda hem gerçekçi hem de yumuşak çizgilerle 
tasvir ederken, metnin bilimselliğinden uzaklaş-

Amerika Birleşik Devletleri’nin bir zamanlar 
“vahşi” olan batısında yer alan Yellowstone Milli 
Parkı, 1872 yılında kurulduğu vakit, canı her 
isteyen buraya girip gönlünce avlanabiliyormuş. 
1883 yılında Amerikan hükûmeti, park sakinleri 
olan hayvanların büyük kısmının avlanmasına 
yasak getirmişse de kurtlar gibi yırtıcı hayvanlar 
bu yasaklara dâhil edilmemiş; hatta civardaki 
sığır çiftliklerini korumak için para ödülüyle 
bu hayvanların avlanması teşvik edilmiş. Böyle 
böyle 1926 yılına gelene dek parkta tek bir kurt 
sürüsü bile kalmamış. Eh, meydanı boş bulan 

otçul elkler 
bitki örtü-
süne dadan-
mış, bunun 
sonucunda 
bitkiler sey-
rekleşip daha 
birçok zincir-
leme etkiye 
neden olmuş. 
Aradan yıllar 
geçmiş, yap-
tıkları hatayı 
anlayan dev-
let büyükleri 
1995 yılın-

Yazan: Sanem ErdemHassas 
dengeler

Kurtların Dönüşü - Bir Ekosistemi 
Onaran Yırtıcının Gerçek Hikâyesi 
Jude Isabella 
Resimleyen: Kim Smith 
Türkçeleştiren: Sima Özkan 
Editör: Gökçe Gökçeer 
Meav Yayınları, 44 sayfa

Antropolog ve bilim yazarı Jude Isabella bu kitabında türümüzün yaptığı hatalar 
yerine, bu hataların nasıl telafi edilebileceğine odaklanmış.
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maksızın küçük okurların da ilgisini çeken bir 
denge kurmuş. Kurtların Dönüşü resimli bir kitap 
ancak bilgi içeriğinden dolayı metin oranı yüksek. 
Bu yüzden, belki başlangıç düzeyindeki okurların 
gözünü korkutabilir. Ancak yazarın parktaki doğal 
yaşamı âdeta bir belgesel anlatıcısının, o sakin ve 
objektif gözlemci üslubuyla anlatışı, kitabı dinle-
meyi de zevkli kılacaktır. Burada çevirmen Sima 
Özkan’ın, bu üslubu Türkçeye başarıyla aktarması-
nın önemi büyük; yalnız tek bir notum var: İngiliz-
cedeki “conspiracy of ravens” ifadesinin orijinaline 
sadık kalarak “kuzgun komplosu” olarak çevrilmesi 
kaçırdığım bir kelime oyunu mu var diye düşünme-
me sebep oldu; söz konusu bilgi kutusunda esnek 
bir yaklaşım daha iyi olabilirdi. 

Yirmi yılı aşkın süredir çeşitli dergilere ekoloji ve 
vahşi yaşam üzerine yazılarıyla katkıda bulunan 
Jude Isabella, bu kitabı hazırlarken doğa bilimciler-
le yaptığı söyleşilerden ve akademik makalelerden 
de yararlanmış. Bilgi açısından sağlam temellere 
sahip olan yazar, bu kitapta özel olarak Yellowstone 
Milli Parkı’nı ele almasına rağmen okura ekosistem-
lerin işleyişi ve türler arasındaki etkileşim zincirle-
rine dair genel bir perspektif de sunuyor. Kurtların 
Dönüşü, ekolojik bilincinin iklim ve gıda krizleri 
sayesinde kaçınılmaz olarak yavaş yavaş artma-
ya başladığı şu dönemde, büyük küçük demeden 
herkesin ihtiyaç duyacağı bir kaynak; büyüklerin 
hatalardan ders alıp çözüm bulması, küçüklerin 
ise doğaya saygı duyan büyüklere dönüşmesi için. 
Kendi ekosistemlerimizi onarmamız için ilham olur 
bize belki.

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
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Hakkında Birçok Soru Daha… Kitapta Federico Tad-
dia’ya yazar olarak Mario Tozzi eşlik etmiş. Tozzi, 
çizmelerinde gezegenimizin tozu bulunan dene-
yimli bir jeolog. Kitabın çizeri ise Roberto Luciani… 
Ne yazık ki onun adı kapakta yer almamış. Oysa bol 
miktarda bulunan harika çizimleri esere çok önemli 
emek verdiğini gösteriyor. Kitabı İtalyancadan 
Türkçeye, Esma Fethiye Güçlü çevirmiş.
Kitabın adının yanı sıra her bölümün başlığı da bir 
soru: “Dünya Gerçekten Yuvarlak mı?”, “Karalar 
Hep Sabit midir?”, “Bazı Taşlar Neden Değerlidir?” 
Bunların yanı sıra daha bir sürü bölüm ve kapakta 
da belirtildiği gibi jeoloji hakkında pek çok soru 
var. Ek olarak sayfaların altına, yanıtları başka 
sayfalarda olan soru kutucukları da yerleştirilmiş. 
Yanıtlar önceki sayfalarda ise okur onları hatırlayıp 
hatırlamadığını kontrol edebilir ve hatırlamıyor ise 
dönüp tekrar okuyabilir. Yanıtları sonraki sayfalar-
da olan sorular da mutlaka okuru o sayfalara bir an 
önce varmak için iştahlandıracaktır. 
Yazarların esprili konuşma dilleri, okurun eserde 
bulunan bol miktarda bilgiyi sıkılmadan almasını 
sağlayacak nitelikte. Bilgilerin görünürde dağınık 
biçimde kitapta yer bulmuş olmaları okumayı daha 
eğlenceli hâle getirmiş. Bölümler birbirlerinden 
yalıtılmış değil. Okuyup geçtiğiniz bir konuya 
ilerleyen sayfalarda yeniden rastlayabiliyorsunuz ve 
bu tekrar hissi uyandırmıyor; aynı konuya bir başka 
açıdan bakılıyor. Zaten meselelerin tamamı doğala-
rı gereği birbirlerine sımsıkı bağlanmış durumda. 
Depremler, seller, patlayan volkanlar, dün yokken 
bugün ortaya çıkan ama beş ay sonra tekrar kay-
bolan adalar, hepsi bu dünyanın jeolojik hâllerine 
dair… 

“Zehir Gibi Kafalar”, çocukları ve gençleri bilim-
le buluşturmayı amaçlayan bir seri. Serinin her 
kitabında birden fazla yazarın imzası var. Şim-
diye kadar Ketebe Yayınları tarafından ülkemiz 
okurlarının beğenisine sunulan kitaplarda, bu 
yazarlardan biri hep Federico Taddia olmuş. Tad-
dia’nın biyografisinde gazeteler, radyolar ve tele-
vizyonlar arasında çocuklar için koşturup yazılar 
yazan bir yazar, düşünür, “çocuklarla konuşur” 
olduğu söylenmiş. Gerçekten de serinin ülkemiz-

de yayım-
lanmış üç 
kitabında 
çocuklar-
la sohbet 
eden bir 
yazarın 
sesi rahatça 
duyuluyor.  
Serinin 
bu yazıya 
konu olan 
kitabının 
adı: Volkan-
lar Neden 
Uyanıyor? 
Ve Jeoloji 

Yazan: Toprak IşıkBu dünya 
bir âlem

Volkanlar Neden Uyanıyor? Ve Jeoloji 
Hakkında Birçok Soru Daha 
Federico Taddia - Mario Tozzi
Resimleyen: Roberto Luciani
Türkçeleştiren: Esma Fethiye Güçlü
Editör: Didem Demirel 
Ketebe Yayınları, 96 sayfa

Gezegenimiz en az bizim kadar canlı; üzerinde yaşayanlara sunduklarıyla sonsuz 
saygıyı ve minneti hak ediyor. Volkanlar Neden Uyanıyor, verdiği bilgilerin yanında 
bu gerçeğin altını çizdiği için de ayrıca değerli.
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戀椀爀氀椀欀琀攀 欀攀弁昀攀琀洀攀礀攀

栀愀稀爀 漀氀甀渀℀

Eserin dilinde okuru rahatsız edecek hiçbir kusur 
yok gibi görünüyor. Bunda çevirmenin payı büyük 
olsa gerek. Gözden kaçmış minicik bir hata varsa 
da dikkatli okurun bunu yakalayıp düzeltmesi zor 
olmayacaktır: Kırk üçüncü sayfada çok eski fosillere 
örnek olarak trilobit fosillerinden bahsedilmiş ve 
trilobitlerin 200 yıl önce yaşadığı belirtilmiş. Elbet-
te ki bu sayıya altı sıfır daha eklenmeli. 
Kitapta bölümler genellikle ucu açık biçimde biti-
rilmiş ve bazı bilgiler çok net olarak verilmemiş. 
Bunun özellikle yapıldığını düşünmek mümkün. 
Konu, zaten sınırlı bir hacme sığdırılamayacak ka-
dar geniş. Bilgiler, ya çok dar bir çerçevede detaylı 
biçimde verilebilir ya da çerçeve geniş tutulup 
okura tadımlık olarak sunulabilirdi. İlki seçilmiş 
olsaydı büyük olasılıkla eseri okumak daha sıkıcı 
olurdu. İsteyen okur ona ilginç gelen konulardaki 
eksik bırakılmış bilgilere dair merakını, kaynaklara 
ulaşmanın çok olay olduğu günümüz koşullarında 
rahatlıkla giderebilir. 
Bu dünyanın gerçekten sürprizlerle dolu bir yer 
olduğunu şimdiye kadar fark etmemiş olan varsa 
eserin önüne koyduğu bilgilere bakınca gülümse-
ten bir aydınlanma yaşayacaktır. Alplerde mercan 
resiflerinden oluşmuş dağlar bulunduğunu öğre-
nip de şaşırmamak mümkün mü? Kitap sayesinde 
jeolojinin ne kadar eğlenceli bir bilim dalı olduğunu 
keşfedip sıkı bir dostluğa kucak açanlar da olacak-
tır. Nitekim Mario Tozzi’nin biyografisinden jeoloji, 
doğa ve çevre bilimlerini yaygınlaşmayı görev 
edindiği anlaşılıyor.
“Zehir Gibi Kafalar” serisi, çocukların ve gençle-
rin çok ilgisini çekecek, onları bilim konusunda 
iştahlandıracak güzel bir kitapla çıkmış ülkemiz 
okurunun karşısına. Gezegenimiz en az bizim 
kadar canlı; üzerinde yaşayanlara sunduklarıyla 
sonsuz saygıyı ve minneti hak ediyor. Volkanlar 
Neden Uyanıyor, verdiği bilgilerin yanında bu ger-
çeğin altını çizdiği için de ayrıca değerli. Çocuklar 
ve gençler için yazılmış pek çok benzeri gibi o da 
yetişkinlerin hiç sıkılmadan okuyup bilgilenebile-
cekleri türden…  
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bu işe ısındığını öğreniyoruz. Yine bu alıntılarda, 
Cemal Süreya’nın “ayrı bir çocuk edebiyatı olmaması” 
gerektiğine inandığı bilgisine de ulaşıyoruz. “Çocuk 
edebiyatı” ifadesiyle çocukların küçümsendiğini 
düşünüyor Süreya. Kendi ifadesiyle: “Edebiyat vardır. 
Çocuklar da ondan kendilerine göre koparabildiklerini 
alırlar.” (s. 10) “Bırakalım çocuk da yüzmeyi (okuma 
yazma) öğrendikten sonra bizim girdiğimiz denize 
girsin.” (s. 10)

Yazarın çeşitli argümanlarla ispata giriştiği iddiasını 
tartışmayı başka bir zamana bırakıp, çocuğu önem-
ser tavrını öne çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. 
Bu tavrı, Çocukça’da yayımlanan ilk yazısında da 
gözlemlemek mümkün. Yazısının girişinde, “Pırasa-
ya gözlük takın, onun resmi çıkar ortaya,” cümlesiyle 
bize tanıttığı arkadaşına söylettiği şu sözler çok 
önemlidir bence: “Yalnız şunu unutma: Çocuklar her 
şeyi anlar. Her şeyden söz edebilirsin onlara. Enflas-
yondan bile.” (s. 24)

BİR SÖYLEŞİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Günler kitabından yapılan alıntılardan menkul “Ço-
cuklar İçin Edebiyat” isimli ilk bölümü, “Aslında Hiç 
Parmak Kaldırmadım!” başlıklı bir söyleşi 2 metni 
izliyor. Söyleşiyi gerçekleştiren, aynı zamanda bu 

Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi’nin hemen başında, 
Cemal Süreya’nın “Çocukça” dergisinden kovul-
duğunu öğreniyoruz. Gelişim Yayınları tarafın-
dan 1984 yılında yayımlanmaya başlayan Çocuk-
ça’da 12 yazısı çıkmıştır Süreya’nın. İşte, bu 12 
yazının yer aldığı kitabın güzel başlığı da yazarın 

dergideki 
köşesine 
verdiği isim-
den gelmek-
tedir.

Kitabın 
girişinde 
bizi karşıla-
yan, yazarın 
başka bir 
yapıtından 
yapılan 1 

alıntılardan, 
çocuklar 
için yazmak-
ta önceleri 
zorlandığını 
ama giderek 

“Lacivert ipek helikopterler 
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Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi 
Cemal Süreya 
Resimleyen: Mustafa Delioğlu 
Yayıma Hazırlayan: Necati Güngör
Yardımcı Editörler: Mehmet Erkurt, Ceylin Aksel
Can Çocuk Yayınları, 64 sayfa

Çocuk okuruyla senli benli sohbet edercesine kaleme 
aldığı metinlerde, yer yer öğretici olma çabası sezilse 
de yine kendi ifadesiyle “onlarda okuma tadı yaratmaya 
çalışmak,” belli ki yazarın en önemli önceliği.

Yazan: Safter Korkmaz
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kitabı yayıma hazırlayan değerli 
yazar Necati Güngör.

Söyleşide Cemal Süreya çoğun-
lukla edebiyat öğretmenlerinden 
söz açmış. Onların yetkinlikle-
rinden ve onunla iletişimlerin-
den kısaca bahsetmiş. Yazarda 
“edebiyat duygusu” uyandıran 
Fransızca öğretmenini, öğrenci-
lik hâllerini, sınıfta hiç parmak 
kaldırmadığını, okuma alışkan-
lığının nasıl başlayıp geliştiğini ve “ilk edebiyat 
sevincini” nasıl hissettiğini yine bu söyleşiden 
öğrenebiliyoruz.

Cemal Süreya, edebiyat öğretmenlerinin onun 
edebiyatçı kimliğinde belirleyici rolleri olmadığını 
söylüyor bize söyleşinin başında. (s. 13)  Ama ket 
vurmadıkları da aşikâr. Öğretmenlerinin hepsinin 
de konularında yetkin, ciddi ve öğretme kapasitesi-
ne sahip olduklarını anlayabiliyoruz. Belli ki öğren-
cileri üzerinde olumlu etki bırakabilmişler. Burada 
durup kendi öğrenciliğimi ve karşılaştığım yetersiz 
edebiyat öğretmenlerini hatırlamadan edemiyorum. 
Kimsenin bir edebiyat öğretmeninden, büyük ede-
biyatçılar yetiştirmesini beklemediği açık elbette. 
Ama en azından konusunda yetkin, öğrenciyi 
önemseyen ve öğretme kapasitesine sahip eğitici-
lerle karşılaşabilmeyi çok isterdim. 

Söyleşide Cemal Süreya, ortaokul yıllarında Necati 
Cumalı şiirlerini ders kitaplarında okuyabildiğin-
den bahsediyor. O sıralar Cumalı 25 yaşındadır. 
Söyleşinin yapıldığı günlerde 58 yaşında olan şair, 
şiirlerinin ders kitaplarında olmadığından yakını-
yor. Yıllar sonra “Üvernika” şiirinin bir test kitabına 
sansürlenerek alındığını öğrense ne düşünürdü 
acaba? 3 Yine tarihin garip bir cilvesi olacak, şiirleri 
değil belki ama bu yazının konusu olan Aritmetik 
İyi Kuşlar Pekiyi kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
“100 Temel Eser Listesi”ne girmiş durumda.

BEHÇET NECATİGİL’DEN REKLAMLARA

Söyleşi metninden sonra, Süreya’nın Çocukça’da ya-
yımlanan yazılarına geliyor sıra. İlk yazı “Lacivert 
İpek Helikopter” ismini taşıyor. En az kitabın ismi 
kadar sevdiğimi söylemeliyim bu başlığı. Neden-
se diğer yazılarının başlıklarında aynı eğlenceli 

yaratıcılığı göremiyoruz. Ancak 
başlıklar bir yana, tüm yazıla-
rında akıcı, duru bir dil bekliyor 
bizleri. Çocuk okuruyla senli 
benli sohbet edercesine kaleme 
aldığı metinlerde, yer yer öğre-
tici olma çabası sezilse de yine 
kendi ifadesiyle “onlarda okuma 
tadı yaratmaya çalışmak” (s. 26) 
belli ki en önemli önceliği.

Cemal Süreya kaleme aldığı 12 
kısa yazıda, pek çok konuya değinmiş. Ama en çok 
şairlerden söz açmış. Behçet Necatigil örneğin, tek 
başına bir şiir/yazının konusu olmuş. Ya da Ahmet 
Arif; “İki Annesi Vardı” başlıklı yazısında ondan 
bahsetmiş çocuklara. “Dört Büyük Şair” yazısına 
Yahya Kemal Beyatlı, Namık Kemal, Ahmet Haşim 
ve Orhan Veli konuk olmuşlar. Oktay Rifat’dan Ho-
meros’a, Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan Cahit Külebi’ye 
pek çok şaire de selam vermeyi ihmal etmemiş. 

Bir yazısında ressamları tanıtmış okuruna. Bir baş-
kasında şiirden, sevgiden, renklerden söz açmış. Bir 
diğerinde kitap tavsiyeleri vermiş çocuklara. Son 
yazısının başlığı ise “Reklamlar”. 1980’li yılların ilk 
yarısının ülke gündemini kısa kısa aktarmış çocuk-
lara hiç kaygı gütmeden.

Yazılarının dili ya da içeriği üzerine çok şey söyle-
nebilir. Ama benim için en önemlisi, Cemal Sü-
reya’nın işini çok önemseyerek ve ciddiye alarak 
yapmış olduğunu hissedebilmek. Yazılarını ve 
çocuklara seslenmeyi ne kadar önemsediğini satır 
aralarında görmek mümkün.

Son bir övgü de kitaba müthiş bir canlılık katan 
resimlemelere... Mustafa Delioğlu yine harika bir iş 
çıkarmış.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

1    Günler, Cemal Süreya, Yapı Kredi Yayınları
2   TRT İstanbul Radyosu’nda yayımlanan “Edebiyatçılar Edebiyat 
Öğretmenlerini Anlatıyor”  isimli program için yapılan söyleşi.
3   http://www.sabitfikir.com/haber/bir-sansur-de-cemal-sureya-
siirine, Erişim tarihi 21/03/2022
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cakta yükseğe, daha yükseğe çıkarlarken karnında 
kelebekler uçuşuyordur. 

Epey mutlu bir çocuk gibi görünüyor doğrusu. 
Oyundan eve döndüğünde annesi onun için sand-
viçini hazırlamıştır bile…

Ama yakamozların dans ettiği dalgalar, çimenlerle 
kaplı tepeler ve rüzgârda hışırdayan çiçeklerden 
başka şeyler de var çocuğun büyüdüğü kasabada. 
Tıpkı hayatında oyun, annesi tarafından yollandığı 
bakkal ve akşamları evi saran tavuk ve patates 
kokusundan başka şeyler olduğu gibi.

Çocuk her sabah evden ayrılan babasının yolunu 
gözlemektedir… Onu neden, annesi babası işe gi-
den herhangi bir çocuk gibi beklemediğini Joanne 
Schwartz’ın yazdığı, Sydney Smith’in resimlediği 
Babamı Beklerken adlı resimli kitaptan öğreniyo-
ruz. 

Hikâye, Kanada’lı yazarın memleketi olan Cape 
Breton’un geçmişiyle yakından bağlantılıdır. Bu 
yarımada 50’li yıllarda bir madenci kasabasıydı. 
2001 yılında artık yeterince kârlı olmadığı ge-
rekçesiyle son kömür madeni de kapanan Cape 

Martı sesleriyle uyanan bir çocuk hayal edin. 
Pencereden bakınca ilk gördüğü denizdir. 
Çünkü bir sahil kasabasında yaşıyordur. Soluğu 
arkadaşıyla birlikte yıkık dökük çocuk parkına 
alıyordur. Binilebilecek durumda olan iki salın-

Yazan: Suzan GeridönmezBeklenen babalar ve Beklenen babalar ve 
tekmelenen madencilertekmelenen madencilerÇO
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Babamı Beklerken 
Joanne Schwartz 
Resimleyen: Sydney Smith 
Türkçeleştiren: Gonca Özmen
Editör: Özlem Akcan
Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları, 52 sayfa

Yazar, Cape Breton’daki büyük maden faciasından yüz yıl sonra, madencilerin hayatına 
bir çocuğun gözlerinden bakıyor. Bizi 50’li yıllara götürürken, kendimizi 2000’li yılların 
Türkiye’sinde bulmamız işten bile değil.
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Breton’un yakın tarihi, madencilerin zorlu ha-
yatları, sendikal mücadeleleri, büyük grevleri ve 
maden kazalarıyla doludur. Yazar bir röportajında, 
içlerinde çocukların da bulunduğu 65 madencinin 
hayatını kaybettiği, bir o kadarının da yaralandığı 
Cape Breton’daki son büyük maden faciasından 
tam yüz yıl sonra o insanları anmak, onurlandır-
mak istediğini söylemiştir.

Yani çocuk, her gün denizin altında, derinlerde kö-
mür kazıyan babasının yolunu, yazarın tarihsel bi-
lincini iliklerinde yaşayarak gözlemektedir. Sabah 
pencereden baktığında ilk gördüğü denizdir ama 
babası aklına ondan bile önce gelmiştir. Bazen 
parktaki oyundan sonra denize nazır gömülmek is-
teyen dedesinin mezarına gitmektedir. Tıpkı baba 
gibi dedenin de hayatı yer altında, madende geç-
miştir. Çocuk da büyüdüğünde madenci olacaktır. 
Çünkü bu kuşaktan kuşağa geçen bir meslektir. 

Yazar, hiçbir şeyi sözcüğe boğmuyor. Yalın ve kısa 
cümleler çok az şey içeriyor. Ama yan yana geldik-
lerinde bizi madenci kasabasının ta içine, küçük 
bir çocuğun gündelik hayatı ve iç dünyasına 
çekiyorlar. Sydney Smith’in muazzam çizimleriyle 
canlanan, karanlıkla aydınlığın el ele verdiği bir 
dünya bu. Bir bakıyorsunuz ışık oyunlarıyla dolu 
deniz manzarasına dalmışsınız bir bakıyorsunuz 
kapkara madenin dibindesiniz. Kasabada, evde 
sıcak, pastel renklerle şekillenen ayrıntılar huzuru 
çağrıştırıyorken gri ve siyahın egemen olduğu 
yeraltı sahneleri o huzuru tehdit ediyor. Gün be 
gün, an be an…

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü 
Çeviri ve redaksiyon

Kâğıt ve baskı kalitesi

Babamı Beklerken’in sonunda yazar bir not düş-
meyi gerekli görmüş. Robert Mcintosh’un Maden 
Ocağındaki Çocuklar: Kömür Madenlerinde Çocuk 
İşçiliği adlı kitabından yaptığı bir alıntıdan da 
yararlanarak, günümüz çocuk okuruna madenci 
kasabasında hayatın nasıl olduğunu kısaca anlat-
maya çalışmış. Sonuçta onun yaşadığı yerde Baba-
mı Beklerken yakın tarihe dair, geçmişte kalmış bir 
hikâye. 

Oysa Türkiye’de birçok kasabada çocuklar hâlâ, 
her sabah ekmek peşinde kömür ocağına inen 
babasının, abisini arkasından kaygılı gözlerle bak-
maktadır. İşçi güvenliğini hiçe sayan patronların 
kâr hırsı yüzünden katliam niteliğindeki göçükler-
de yaşamını yitiren madencilerin mezarı, ülke-
mizde çoğunlukla deniz manzaralı değildir ama 
mezar başında ağlayan madenci çocukları bildik 
bir manzaradır. Hâlâ maden kazalarını kalıcı bir 
şekilde önleyememişken hakkını isteyen maden-
ciye atılan tekme cezasız kalmış, sineye çekilmiş, 
sorumlularca aklanmıştır.

Kısacası ülkemizde, 2019’da Uluslararası Alman 
Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne aday gösterilen, Cilip 
Kate Greenaway Madalyası kazanan bu kitap son 
derece güncel ve etkisi bir kat daha çarpıcıdır.



Çocuklar, anne babalarının sürekli oyun oynaya-
mayacak kadar yorgun veya meşgul olmalarından 
şikâyetçi. Ebeveynlerin çocukların seviyelerine 
“çıkmakta” zorlanmaları doğal tabii. Modern 
zamanlarda bir çocuğun, “O gün babamla epey uç-
tuk,” diyebilmesi nadir rastlanan bir durum değil 
mi zaten. Ninka Reittu’nun yazıp resimlediği ve 
Hazel Bilgen’in sımsıcak kelimelere dökerek Türk-
çeleştirdiği Gerçek Süper Güç’te ise hikâye işte 
böyle başlıyor; oyun arkadaşı babasıyla havalara 
uçan bir çocukla. Kitaba ismini veren “gerçek” 
süper güç uçabilmek, doğru. Havalara uçabilmek, 
hem de düşmekten korkmadan. “Demek ki sevgi 
insanı güvende hissettiriyor.”   

Bir insan çocuk-
lara nasıl dav-
ranıyorsa, ger-
çekte odur diye 
düşünürüm. En 
çocuksu yanını 
aralar insanın 
çocuk; en merha-
metli yanını ve de 
hayal gücünün en 
derinlerini. Baba 
olmaksa, bir “Tut 
Beni” oyunudur, 
süper güçlere 
ihtiyaç duyulur. 

Bu baba oğul hikâyesinde, sadece ikisinin bildiği 
oyunları oynarlar. Kötü hava yoktur; bir arada olduk-
larında fırtına da kopsa hiç üşümezler. Korktuğunda, 
ne zaman babasına ihtiyaç duysa, bilir ki uzakta bile 
olsa yanındadır. Ama oyun arkadaşı babasını, başka-
larıyla paylaşmak istemez çocuk. Bencillik ettiğini 
bilse de kıskanır. Araya telefonlar girer, aralarına ha-
yat girer. Ama “sevgi hiçbir yere gitmez.” Yaramazlık 
yaptığında, babası bu davranışlarından hiç hoşlan-
masa da onu öyle kabul eder, her hâliyle sever.
Kitabın sonlarına doğru süper güçlü baba, süper 
güçlü kollarıyla oğlunu havaya atar. Büyüyüp yuva-
dan uçma vakti gelse de hep oğlunun yanında olaca-
ğına söz verdiği bir oyundur oynadıkları. Çocuğun 
uçmak için ihtiyaç duyduğu cesaret, onu aşağıda 
bekleyen babanın kollarındadır. “Demek ki sevgi beni 
cesaretlendiriyor,” der çocuk. 
Ebeveyn olmak gerçek süper güçler gerektirir. Her 
türlü huysuzluğu halının altına süpürebilen sihirli 
bir süpürge; karanlık korkusunu kaçıran kara bir 
pelerin; ebeveynliğin iki kişilik bir şamata olduğunu 
unutmayarak annenin yüzünü kara çıkarmayan bir 
maske; yumuşak yastık görevi gören bir göbek ve el-
bette yaramaz ruhu sakinleştiren sihirli sözcükler… 

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Grafik tasarım
Baskı kalitesi 

Çocuğun uçmak için ihtiyaç Çocuğun uçmak için ihtiyaç 
duyduğu cesaret, onu aşağıda duyduğu cesaret, onu aşağıda 
bekleyen babanın kollarındadır.bekleyen babanın kollarındadır.

Dev bir oyun parkı 
olarak babailk
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Gerçek Süper Güç     
Ninka Reittu   
Türkçeleştiren: Hazel Bilgen 
Yapı Kredi Yayınları, 36 Sayfa Yazan: Sima Özkan
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Kahramanımız Piko, kamufle olabilme özelliği sayesinde Kahramanımız Piko, kamufle olabilme özelliği sayesinde 
kendisini üstün görüyor. Öyle ki dünyanın kralı payesini kendisini üstün görüyor. Öyle ki dünyanın kralı payesini 
hak ettiğini dahi düşünüyor.hak ettiğini dahi düşünüyor.

Sıradan ya da özel olma, tanımlandığı mekâna 
göre anlam kazanan kavramlar olabilir desem, 
belki bana katılanlarınız olur. Düşünsenize, bir 
havuz kenarındasınız. Tramplene çıkıyorsunuz; 
biiir, ikiiii, üüüüç adım ve hop dört burgunun 

ardından ters dik dalışla atlayı-
şınızı tamamlıyorsunuz. Havuz 
kenarındakiler size hayranlıkla 
bakıyorlar, alkışlarla “bravo” ses-
leri birbirine karışıyor. Oysa bir 
müsabakada olsanız birbirinden 
müthiş atlayışlarınızdan bazıları-
na “pek olmadı” yorumu yapabilir 
aynı izleyiciler. Eğer kendimizi 
yetkinliklerimiz üzerinden ta-
nımlıyorsak ve biricikliğimizin, 
varoluşumuzla geldiğini bir yana 

bırakıyorsak, 
sıradan veya özel 
oluşumuzu da 
mekânlar belirle-
yebilir gibi duru-
yor, ne dersiniz?
Sıradan Bir Geko, 
işte bunları dü-
şündürdü bana.
Kahramanımız 
Piko, kamufle 
olabilme özelliği 
sayesinde kendi-
sini üstün görü-

Güneşin batışıyla birlikte 
turuncuya çalalım mı?

Yazan: Seda Akipek

yor. Öyle ki dünyanın kralı payesini hak ettiğini 
dahi düşünüyor. Ancak kendisiyle o denli meşgul 
ki aynı özellik sayesinde habitatına uyumlanmış 
başka hayvanlar olduğunu göremiyor -buradaki 
“görememe” hem kamuflajın başarısından hem de 
Piko’nun kibrinden kaynaklandığı için isabetli bir 
sözcük oyunu olmuş-. 
Gerçeği öğrendiğindeyse kendisini artık özel 
hissetmiyor ve sıradan olursa kimsenin onu sevme-
yeceğini düşünüp üzülüyor. Ta ki bu düşüncesini 
turuncuya boyayacak biri çıkıp gelen kadar...
Hikâyenin esprili bir tonla ve diyalog ağırlıklı akta-
rılması, yine esprili finalle noktalanması meselenin 
ciddiyetini oldukça iyi biçimde dengelemiş. Resim-
leme tekniği ve renk paleti, mekânın atmosferini ve 
karakterlerin fiziksel özelliklerini başarıyla betimle-
miş. Kitap sonu aktivitesi “ara-bul” oyununun ıska-
lanmamış olması kitabı okur gözünde çekici kılan 
diğer özelliklerden biri olmuş. Piko’nun sevilme 
motivasyonunun ve “özel” olduğu için sevildiği yar-
gısının nereden kaynaklandığının metinde işlen-
memiş olması, ayrıca Lizi’nin bu sevilme açlığına 
verdiği hızlı yanıt ise hikâyenin meselesinin yeteri 
kadar derinleştirilemediği noktasında bir kritik 
olarak ele alınabilir.
Her koşulda, her şeyden azade, biricikliğimizi taç-
landırmayı unutmamak dileğiyle.
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Serdar Uslu’nun, 2020 Tudem Edebiyat Ödülleri 
Roman Yarışması’nda ikincilik kazanan romanı Def-
ne ve Diğer Baş Belaları’nın başlığına bakınca bile 
kahramanlarının hayli egzantrik tipler oldukları 
anlaşılıyor. Sıra dışılık konusunda, sevgili uzun ço-
raplımız Pippi’den hâllice bir Defne var karşımızda: 
“... uzun, kahverengi saçları, küçücük ela gözleri olan; 
çilli suratlı, okka burunlu, oldukça zayıf, olmadık 
derecede çatlak bir kızdı. Dişlerine tel taktırmış, saç-
larını iki yandan toplamış, bulabildiği en kocaman 
tokayı alnının çatına yerleştirmişti. Omzunda yerlere 
kadar uzanan hasır bir çanta taşır, gittiği her yere 
onu da beraberinde götürürdü.” Böyle bir Defne’nin 
çantasında silgi, kalem, tarak ve benzeri sıradan 
nesnelerin olmasını bekleyemeyiz. Nitekim o evlere 
şenlik çantasından akla hayale gelmeyecek şeyler 
çıkıyor: Pullu peri padişahı kartpostalı, karakaşlı 
Hint bebesi figürü, zürafa tarağı, takma dişli Ra-
punzel, çevrile çevrile bitmiş topaç ve daha neler...

Defne, parkta bulduğu, çantasına atıp getirdiği kö-
pekle odasında takılırken asıl baş belası karşılarına 
çıkıyor: Dünyaya her istediğini yapmaya ve yaptır-
maya gelmiş mahlukların efendisi, yani bir kedi. 
Üstelik, meşhur cehennem şairi John Mırton’ın 
soyundan geldiği için adı da John Mırton olan bu 
kedinin bütün ataları bir meşhurlar geçidi oluştu-
ruyor: Cheshire kedisi, Çizmeli Kedi, Kedi Murr, 
bu isimlerin birkaçı. Kendisi ip bükücülüğü, harita 
yürüyücülüğü gibi işlerle meşgul. Söylediğine 
göre, patini harita üstünde bir yere koyup gözlerini 

Yazan: Nilay KayaBirtakım baş belalarıyla 
Orabura’ya seyahatÇO
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Defne ve Diğer Baş Belaları 
Serdar Uslu 
Resimleyen: Emre Karacan 
Editör: Burhan Düzçay
Tudem Yayınları, 136 sayfa

Çoğu çocuğun hızına yetişilmiyor, doğru 
ama hikâyelerin hızı ve ritmi hassas 
bir konu. Defne ve Diğer Baş Belaları 
tabiri caizse “hiperaktif bir roman”. Bir 
an olsun frene basmıyor.
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kapatmak ve patini koyduğun yerde olduğunu hayal 
etmek, dünya seyahati için kâfi. Ama öyle kuru kuru 
hayal de yeterli değil, bunun için harita bilgisi de 
gerekiyor. Hafiften ukala olduğunu söyleyebileceği-
miz Mırton, bir de okusaydı neler neler olabileceğini 
gururla dillendiriyor. Romanın kahramanı Defne 
gibi gözükse de çok kısa bir süre içinde, Mırton’ın 
ondan epey rol çalacağını belirtelim. 

Defne ve diğer baş belası arkadaşlarının -yıkana 
yıkana köpüğe dönen köpek ve gölgesi bile olmayan 
Düşük adlı çocuk- macerası, Mırton’un kuyruğuna 
takılarak hep birlikte dünyanın ucundaki kütüpha-
neye doğru yol almalarıyla başlıyor. Bir yandan da 
onlara musallat olan Kaytan Adam denilen canavarla 
baş etmek zorundalar. Gidecekleri yerin adı “Orabu-
ra”. Pek de varlığı somut bir yeri çağrıştırmıyor değil 
mi? Defne’nin “evvel zamanlarda” geçen hikâyesine 
yakışan da Peter Pan ülkesine benzeyen bir mekân 
olsa gerek. Mırton’ın büyükdedesi John Mırton “ger-
çek yerler haritalarda görünmez,” diyor. Bu hikâyede 
de gerçekler ve hayaller düpedüz yer değiştiriyor 
zaten. 

Bu dünyada her şey tepetaklak. Orabura, herkesin 
günde bir iki kez taşındığı; “herkesin herkese yeme-
ğe davetli olduğu”; sürekli amuda kalkarak gezen 
insanların yaşadığı köyleri olan; adlarını kaybeden 
ya da adı sadece uzun bir “Aaaaa...” olan sakinleriyle 
Alice Harikalar Diyarında’nın “abukluklarını” andırı-

yor. Dahası, bir 
adet “Abuklu 
Köyü” de yok 
değil. Mır-
ton’ın ataları-
nın soyunda 
Cheshire 
kedisinin de 
olduğunu 
söylemiştik. 
Ama Mırton 
burada daha 
ziyade beyaz 
tavşanın reh-
berlik görevini 
üstleniyor.

Kahramanla-
rın karşısına 

çıkan Doktor Hoffmann’ın icadı bir otomaton, 
masallarıyla tanınan E.T.A. Hoffmann’a ve onun 
Kum Adam öyküsünün Olimpiya adlı otomaton 
karakterine gönderme olsa gerek. Romanda başka 
masallara göndermelerin ardı arkası kesilmiyor, 
bütün masalların alametifarikası nesneler, burada 
bir mağaraya toplanarak iyiden iyiye fetişleşmişler: 
Peter Pan’ın tüylü şapkası, Külkedisi’nin camdan 
ayakkabısı gibi kült objelerle dolu hazine odası, 
kleptoman bir kedinin eseriymiş meğer. Kahraman-
ların buldukları Eski Dünyalar Atlası ise Oz Ülkesi, 
Fareli Köy, Altın Şehir El Dorado ve Binbir Gece 
Masalları’nın tılsımlı diyarları gibi bütün masal 
diyarlarının haritalarını içinde barındırıyor. Tah-
min edilebileceği gibi, Dünyanın Ucundaki Kütüp-
hane türlü tuhaf kitaplarla dolu, bazıları sözcüklerle 
okuyanın o an yaptıklarını yansılayarak ayna etkisi 
yaşatıyor. Kahramanlarımız ise “olmayan kitabın” 
peşinde. Kütüphanenin, sütunları yılan gibi saran 
helezonik merdivenlerle birbirine bağlananan ko-
ridorlarını da görünce, “yetişkin masalcı” Borges’i 
ve Babil Kütüphanesi’ni düşünmeden edemiyoruz. 
Kısacası, romanın aslında kendisini de özetlediği 
gibi, burası “La  Fontaine’nin Newton’dan daha fazla 
saygı gördüğü bir dünya”, fizik kurallarının alaşağı 
olduğu bol cümbüşlü bir âlem. Bu arada hikâyenin 
çok renkliliğine tezat bir biçimde çizimlerin kara 
kalem olmasının dikkat çekici olduğunu da söyle-
yelim.

Çoğu çocuğun hızına yetişilmiyor, doğru ama hikâ-
yelerin hızı ve ritmi hassas bir konu. Defne ve Diğer 
Baş Belaları tabiri caizse “hiperaktif bir roman”. 
Bir an olsun frene basmıyor, her cümleden edebi 
göndermeler, her kelime üzerinden dil oyunları, her 
adım atılan yerden tuhaf diyar özellikleri fışkırıyor. 
Felsefe ve fantastik edebiyatla yoğun bir mesai 
harcadığı aşikâr olan, çağrışımların hızla birbirini 
kovaladığı bir zihnin ürünü bu roman, bazı okuyu-
culara yorucu ve hikâyeyi takip etmesi zor gelebilir, 
bununla birlikte eğlenceli bir okuma deneyimi 
yaşatıyor.

Dilin açıklığı ve akıcılığı  
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı    

Çizimlerin ifade gücü     
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi    

Redaksiyonun titizliği   
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“Memleket nere hemşehrim” ya da “falan yerin 
neresinden, hangi köyündensin” soruları kadim 
iletişimimizin olmazsa olmazlarındandı. Geçmiş 
zaman, çünkü bir yerli olmanın, bir yere referans 
vermenin anlamını hızla yitirdiği günümüzde, 
sadece alınganlık üzerine ya da seçim vaatlerinde 
hatırlanıyor şehirler, kasabalar, köyler...

Ciddiyetle anmıyor yahut sahip 
çıkmıyorsak, bahane edip kahkaha 
da mı atmayalım? Buyurun hep 
beraber gülme şenliğine katılalım.
Komik Hayvan İsimleri Bakanlığı 
hayranlarını büyük vaatlerle sürük-
leyip Komik Yer İsimleri Oteli’ne 
getiriyor yazar John Hay ve çizer 
Garry Persons. “Fakat iyi güldük,” 
diyenler, dikkat kesilip gıdıkmetre-
lerini kontrol ediyor sayfa başı. 
Oğlumdan kaçmaz, hemen 
uyarıyor, “Babaaaa, yazar ve çizer 

değişmiş,” diye. 
Ona hak verip 
bilmişliğimle 
büyütecimi 
kuşanıp bakıyo-
rum yazar-çizer 
tasarrufunun 
yerküredeki 
titreşimlerine. 
İlk kitapta çok 
daha keskin, 

abartılı bir görsel dil varken bu kitapta görsel mizah 
yeğnikleşiyor ve yükü metin devralıyor. 
Havuz kenarında kaynaşan kuşlar,“hiçbir yer”li yerko-
şarına şaşırıyorlar önce. Sırasıyla “başka hiçbir yer”li 
penguen, “saçmalık”lı karga, “tost”lu ağaçkakan ve 
“yumurta”lı peçeli baykuş ile devam ediyor tanışma 
şenliği. “Kaşınan popo”, “kaka” ve “sidikli köy” gibi 
hayırlı memleketlerle, okuyan çocuğa gülme işkencesi 
yapılıyor. Neredeyse metnin tüm gücü, tuhaf memle-
ket isimlerinin anlık çınlamasında. Arada “Ördek”te 
yaşayan tavuk ve “Tavuk”ta yaşayan ördek ile cambaz-
lıklar da sunulmuyor değil. Saçma isimlerden yılmış 
kukabura, Allah’tan “Tepetaklak”ta yaşıyor da ciddi-
yetimiz bozulmuyor! Yazar aynı kukaburayı alet edip, 
kucağındaki Dr. Seuss kitabının yeşilini mavi, salamı-
nı jambon yapıp sofistike gülücüklere yol veriyor. Peki 
bütün bu curcuna, havuz sefası, kahkaha kasırgası 
nerede yaşanıyor derseniz, “Sıkıcı”da! Hani “İç Bayıcı” 
ile kardeş şehir “Sıkıcı”. 
Saçmanın gücünün kurgu dışıyla kesiştiği kavşakta, 
“Gerçek mi şimdi bütün bu şapşal diyarlar?” sorusu, 
“Hem de ne gerçek!” vurgusuyla kitabın son sayfala-
rında açıklığa kavuşuyor. 
Ruhunda şişman bir kedi gezen ben, meraklanıp 
kitabın orijinal metninde de Çanakkale'nin “Çıplak”ı 
var mı diye bakıyorum. Yokmuş, o bizimkilerin bize 
şirinliğiymiş. 

Çizimlerin ifade gücü 
Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Grafik tasarım
Baskı kalitesi 

Havuz kenarında kaynaşan kuşlar,“Havuz kenarında kaynaşan kuşlar,“hiçbir yerhiçbir yer”li ”li 
yerkoşarına şaşırıyorlar önce. Sırasıyla “yerkoşarına şaşırıyorlar önce. Sırasıyla “başkabaşka  
hiçbir yerhiçbir yer”li penguen, “”li penguen, “saçmalıksaçmalık”lı karga, ”lı karga, 
““tosttost”lu ağaçkakan ve “”lu ağaçkakan ve “yumurtayumurta”lı peçeli ”lı peçeli 
baykuş ile devam ediyor tanışma şenliği.baykuş ile devam ediyor tanışma şenliği.
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Yaşamın Kısa Tarihi, 
çocukları, canlılığın 

kökeni üzerine bilimsel 
bir zaman yolculuğuna 

çıkarıyor!

    Okuru neler bekliyor?
     • Bilimsel veriler
     • Kolay anlaşılır bilgiler
     • İkna edici açıklamalar
     • Gezegenimize dair sırlar
     • Çarpıcı görseller

Merak ettiginiz 
sorunun yanıtı 

bu kitapta!

Yaşam nasıl mı 
  ortaya çıktı?



çantalarını bir köşede bırakmak, yanlarında artık 
taşımamak istiyor.

Yine bazen tedirgin3 bedenlerine ayak uydurmakta 
zorlanan Mumişler, kendileriyle tanışmak için biraz 
alana ihtiyaç duyuyor. Bir dünya kurmaya, orada 
babalarıyla eşit olmaya, annelerinden bağımsız 
olmaya ihtiyaçları oluyor. Önce kendileriyle ba-
rışmaya, sonra “Ben kendi kulübemi yapacağım … 
Ziyaretime gelirsiniz,” 4 diyebilmeye.

Sahi değişim ne zaman makbuldür? Kendimizi 
artık gerçekleştiremediğimiz an, değişimin kaçınıl-
maz olduğu bir sır değil. O an, Mumi Baba gibi ya-
şantımızı kökten söküp hevesle yeniden kurabiliriz. 
Mumi Anne gibi sürüklendiğimiz akıntıya uyum 
sağlamak için türlü tuhaflıklar yapabiliriz. Mumiş 
gibi tek başımıza değişimle yüzleşmeye çalışabilir 
veya Minik May gibi her şeyin üstüne yürüyebilir, 
sözümüzü sakınmadan “Tam bir burjuvasınız!” 5  

diye haykırabiliriz. Balıkçı gibi zihnimizdekilerin 
tamamını unutmayı tercih edebilir, zavallı Garko 
gibi gördüğümüz her sıcaklığın peşine takılabilir, 
büyülü deniz kısrakları6 gibi bizimle arkadaş olmak 
isteyen bir trolle alay edebiliriz. Yosunlar, ağaçlar 
ve kuşlar gibi kumlu kayalığımızı terk edip, kor-
kuyla kaçışabiliriz. Deniz gibi köpürüp, önümüze 
çıkanı yerle bir edebiliriz. O an, hepimiz kendi 
yolculuğumuza çıkabiliriz.

Tove Jansson, her üyesinin böylesine özgün tep-
kiler verdiği bir dünyada baştan aşağı dönüşüm 

“Bazı şeyler mutlaktır, örneğin deniz akıntıları, 
mevsimler, her sabah güneşin doğacağı. Ve deniz 
fenerlerinin yanacağı.” 1 Bilge Mumi Baba bundan 
emin. Ailesi için en iyisinin ne olduğunu, evin 
düzenini korumayı nasıl biliyorsa, öyle biliyor. 
Bazı şeyler mutlaktır ve bunu en iyi babalar bilir.

Peki bir gün deniz fenerleri yanmazsa? Sırf 
canları öyle istediği için. Ayaklarımızın altındaki 
zeminin kayması mı daha kötü, yoksa şeylerin 

hep olduğu 
gibi olması mı? 
Daha da bilge 
Mumi Anne’ye 
göre “İşte en 
korkuncu da bu 
ya… Birbirine 
fazla alışmak, 
her şeyin aynı 
olması. Bazen 
değişikliğe 
ihtiyaç olu-
yor.” 2 Örneğin 
bazen anneler 
ev halkının 
her ihtiyacını 
karşılayan kol 

Yazan: Funda MengilliKendine yolculuk

Baba ve Deniz 
Tove Jansson 
Türkçeleştiren: Ali Arda 
Editör: Nihal Ünver 
Dinozor Genç Yayınları, 224 sayfa

“İşte en korkuncu da bu ya… Birbirine 
fazla alışmak, her şeyin aynı olması. 
Bazen değişikliğe ihtiyaç oluyor.”
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içeren bir yolculuğu anlatıyor romanında. Canlı, 
hatta cansız olmasını beklediğimiz tüm bileşenle-
rinin hisseden, düşünen, davranan bireyler olduğu 
bir Kuzey atmosferi yaşatıyor bize. Mumi serisinin 
yedinci kitabı Baba ve Deniz, 1965’te yayımlanmış. 
İçerdiği metaforik anlatım nedeniyle savaş dönemi-
ne, ismininse Hemingway’in Yaşlı Adam ve De-
niz’ine gönderme yaptığı yorumlarına sahip.7 Ne de 
olsa, Finlandiya İsveçlisi azınlık bir topluma men-
sup yazar ve illüstratör Jansson, Nazi Almanyası 
karşıtı bir dergide Hitler’i de Stalin’i de hicveden 
politik karikatürleriyle ünlü. Yine de bu romanın 
daha çok otobiyografik öğeler içerdiği aşikâr. 8

Romanda, domestik rollere sahip ailenin baskın 
babası da anaç annesi de bohemlik içerse dahi, 
geleneksel İskandinav izlerini taşıyan yaşam biçimi 
olumlanmadan ancak eleştirellikten de uzak res-
mediliyor. Üstelik öyle bir görsellikle ki, manzarası 
tablo gibi önümüze seriliyor. Soğukkanlı, yargıdan 
uzak diliyle kurgu ustaca işleniyor. Karakterlere ne 
yazar ne anlatıcı karışıyor. Cümlelerin ardında oku-
run oynayabileceği genişçe alanlar var. Okurken 
Küçük Prens havasını sezinlemem bireysel okuma 
deneyimimden olduğu kadar, böylesine büyülü ve 
gerçekçi dilinden, okura sunulan alandan kaynakla-
nıyor olsa gerek. 

Mumi karakterlerinin görsel hafızamızda sıcak bir 
yer edinmesi, trol gibi fantastik bir yaratığın tanıdı-
ğımız bir hayvana -hipopotamlara- benzer 
resmedilmesinden kaynaklı.9 Kapak 
çizimindeki aynı sıcaklık, insanı 
kitabın içine çekiyor.

Öte yandan cinsiyet içeren 
dillerden yapılan çevirilerde 
bazen his kayıpları yaşandığı 
bir gerçek. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Çevirinin niteliği

Mumiş’in değişiminde rol oynayan fantastik deniz 
canlılarının ve yalnızlığını da simgeleyen öcü 
Garko’nun dişi olması gibi kimi nüansların yokluğu 
romanın bütününden eksiltmese de yorumlamanın 
zenginliğinden götürüyor. Gene de kitabı kapattığı-
mızda aldığımız keyfi azaltmıyor, Mumi Baba gibi 
kuyruğumuzun ucundan kulağımızın ucuna kadar 
yalnızca anı yaşamış 10 birer okur  olarak tatminkâr 
bir hisle arkamıza yaslanmamıza engel olmuyor.

1   Sayfa 32.
2  Sayfa 165.
3  Mumi Anne’nin ergenlikteki oğluyla ilgili müthiş gözlemi: 
bedeni tedirgin.
4  Sayfa 191.
5  Sayfa 210.
6  Sea fillies: Denizatı şeklinde çevrilmiş olsa da betimlenişleri 
Türkçe’deki denizatlarına benzemiyor. Denizkızları misali büyülü, 
kısraklar gibi yeleli, bacakları ve nalları olan, dans etmeyi ve 
eğlenceyi seven dişi canlılar. 
7  https://en.wikipedia.org/wiki/Tove_Jansson
https://www.goodreads.com/book/show/79551.Moominpappa_
at_Sea
8 https://www.theguardian.com/news/2001/jun/30/
guardianobituaries.books
9 Mumi’lerin birçok kitap, animasyon ve ticari ürüne konu olduğu 
da elbette yadsınmamalı. 
10 Sayfa 220.
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Bu kitabın fareleri, kendilerini yer altına, karanlık evlerine hapsetmiş. Rutinin 
rahatlığından, alışılmışın verdiği güvenden vazgeçmeye hiç mi hiç niyetleri yok.

“Bilmediğimiz bir yerlerde, çimlerin altında üç 
kişilik bir fare ailesi yaşarmış.” 

Yazıya böyle başlasam da elimdeki kitap bir fabl 
gibi doğayı kucaklayarak devam etmediğinden, 
benden sıcak ve sihirli bir yazı beklemeyin. Çün-
kü çok da masallara yaraşır bir aile yok burada. 
Aksine bu ailenin üyeleri, rengârenk çiçekleri ve 
gün ışığının sıcak kokusunu reddeden gönüllü 
mahkûmlar gibiler. Aynı, yerin yüzeyinde yaşar-
ken gözlerini güzelliklere kapatan bazı insanlar 
gibi. 

Bu kitabın fareleri, kendilerini yer altına, karanlık 
evlerine hapsetmiş. Rutinin rahatlığından, alışıl-
mışın verdiği güvenden vazgeçmeye hiç mi hiç 
niyetleri yok. Uzun Louis, Tombik Dora ve Küçük 
Katinka, saydığım sebeplerden ötürü günlerini 
mum ışığında patates pişirerek, kaygı ve huzur-
suzluğun sessiz karanlığında geçiriyor işte böyle.

Günlerden bir gün, ki o gün hikâyemizin başlan-
gıcını oluşturuyor, bek-
lenmedik bir mektup 
geliyor bu eve. Bu ıssız 
aileye mektup gelmesi 
fikrine bile yeterince 
şaşıran minik karak-
terlerimiz, ilk satırı 
okuyunca daha birçok 
sürprizin kendilerini 
beklediğini anlıyorlar. 

Belediye başkanının 
emriyle, artık aileleri-
ne birini daha katmak 

Griden 
turuncuya

zorunda kalıyor farecikler. Yeni üye ise bir semen-
der. Uzak ve zorlu yollardan gelen turuncu renkli, 
kocaman gözlü ve tuhaf fikirli bu yabancı sadece 
evi değil, evdekilerin hayatlarını da değiştirecek 
gibi duruyor.

Antje Damm Çıkagelen Semender’i sadece yazma-
mış, aynı zamanda sıra dışı bir hayal gücüyle re-
simlemiş. Genel itibariyle renkler koyu ve farelerin 
yüzleri merak uyandıran kaygılı bir griyle boyalı. 
Benzer şekilde çizimlerde, stop-motion tekniğiyle 
çekilmiş bir filmin yabancılaştırıcı etkisini hisse-
diyorsunuz. Her ne kadar hikâyeye hizmet etseler 
de hedef kitleyi hesaba kattığımda, bu uzaklaştırıcı 
etkinin ve seçilen koyu renklerin, kitabı eline alan 
çocukları okumaya ne kadar heveslendireceği 
konusunda tereddütlerim yok değil. Yazıların ve 
görsellerin neredeyse aynı renklerde olmasının da 
okumayı zorlaştırdığını söylemeden geçemeyece-
ğim. 

Göze çarpan başka bir detay da karakterlerin ve 
mekânların temsilindeki karşıtlık. Kurgusallığın 
yansımasıyla çizilmiş karakterler, gerçek hayattan 
koparılıp sayfalara yapıştırılmış gibi duran eşyalar-
la buluşuyor. Karakterlerin iki boyutluluğuna karşın 
mekânların çok boyutluluğu da kurgu ve gerçeklik 
arasındaki çizgiyi yıkıyor. Böylece kitap gerçek 
hayata göz kırpıyor bir bakıma.

Sonuçta yeni insanları evimize, ülkemize kabul 
etmek günümüzün bir gerçeği değil mi? Kişiler 
değişse de deneyimler aynı olmuyor mu hep?  İşte 
belki de bu kitapla gözlerimizi açmayı, olan biteni 
sorgulamayı hatırlarız. Yaşımız kaç olursa olsun.

Çıkagelen Semender  
Antje Damm 
Türkçeleştiren: Aylin Taraşlı  
Editör: Damla Kellecioğlu  
TukoTuko Kitap, 36 sayfa

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Baskı kalitesi  
Hedef kitleye uygunluk
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Bu kitabın fareleri, kendilerini yer altına, karanlık evlerine hapsetmiş. Rutinin 
rahatlığından, alışılmışın verdiği güvenden vazgeçmeye hiç mi hiç niyetleri yok.

Çocukken en sık işittiğimiz, en can sıkıcı cümle-
lerden birinin “Odanı topla!” olduğu konusunda 
hemfikiriz sanırım. Kâh tehditkâr kâh bıkkın kâh 
sinirli bir tınıyla söylenmiş bu lafın her versi-
yonunu ezbere bilirdik. İş odasını toplamaya 
geldiğinde, normalde sorumluktan kaçınmayan 
çocuklar bile ayak diretirdi. Bunun nedeni aslın-
da toplayıp düzenleme eyleminde değil, yetişkin-
lerce toplanıp düzenlenmesi gerektiği düşünülen 
şeylerin bizim için bambaşka bir anlam ifade 
ediyor oluşundaydı. Anne babalarımızın orta-
ya saçılmış şeyler olarak nitelendirdiği her şey, 
kurduğumuz oyunların içinde kendi mantığına 

sahipti. So-
nuçta hangi 
çocuk bin 
bir emek ve 
yaratıcılıkla 
inşa ettiği 
koca bir 
dünyayı 
ha deyince 
raflara, 
kutulara 
kaldırmak 
ister ki!

Karman Çorman Bir Orman’ın kahramanı Me-
mo’nun da keyfi, odasının her bir köşesine dağılmış 
kıyafet ve oyuncaklar arasında yerindedir; çünkü 
burası şimdi onun için bir ormandır. Pateniyle kay-
dığı, maymun olup perdelere tırmandığı, fillerin sır-
tında aslan kovaladığı maceralarla dolu bir orman! 
Ta ki babası odasına gelip ültimatom verene dek: 
“Dışarı çıkmadan önce odanı toplamalısın!” 

Memo’nun canı bu işe biraz sıkılsa da günün sonun-
da bütün oyuncaklar bir yana, ebeveyniyle baş başa 
geçireceği zaman bir yanadır; hele ki en sevdikleri 
şey yani sahilde bir gezinti söz konusuysa... Hem 
Memo’nun aklına yaratıcı bir çözüm de gelir, sonuç-
ta oyuncakların da uykuya ihtiyacı vardır!

Bu tanıdık hikâyenin en cezbedici yanı illüstras-
yonları. Çizer Flavia Sorrentino farklı teknikleri, 
doygun renkleri 
bir araya getirerek 
oluşturduğu çizim-
lerle Memo’nun 
odasının sihirli 
ve rengârenk bir 
diyara açılan gizli 
kapısının anah-
tarını okuyucuya 
teslim ediyor. 

 Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Hangi çocuk bin bir emek ve Hangi çocuk bin bir emek ve 
yaratıcılıkla inşa ettiği koca yaratıcılıkla inşa ettiği koca 
bir dünyayı ha deyince raflara, bir dünyayı ha deyince raflara, 
kutulara kaldırmak ister ki!kutulara kaldırmak ister ki!

Odam dağınık Odam dağınık 
değil!değil!ilk
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Karman Çorman Bir Orman     
Carolina D’Angelo 
Resimleyen: Flavia Sorrentino
Türkçeleştiren: Nazlı Gürkaş 
Arden Yayınları, 28 sayfa

Yazan:Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan Çağla Vera Kılıçarslan
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ödeyecekleri bir eve çıkmakta buluyorlar. Tabii bu 
çözüm, yaşlarını düşününce, kulağa geldiği kadar 
mantıksız. Neyse ki Kerem ve grubu 10 yaşında ev 
tutabilmenin absürtlüğünün farkında, çareyi liseye 
giden ablasından yardım almakta buluyorlar. Nere-
deyse yetişkin ablası çocuklara yardıma yanaşıyor 
ama asıl gayesinin biraz eğlenmek olduğu da ortaya 
çıkıyor. Yine de Kerem’in ailesi tarafından sevilip 
kollanan, şanslı bir çocuk olduğunu anlıyoruz. 

MÜZİK GRUBU HAYALİNDEN SHERLOCK’LUĞA 
GEÇİŞ
Macera, Kerem’in ablasıyla yeni bir eve bakmaya git-
mesiyle bambaşka bir yere evriliyor. O ana dek kim-
seyi rahatsız etmeden müzik provaları yapabilecekle-
ri bir ev ararlarken, Kerem’in baktıkları evin bodrum 
katında bulduğu kolye ile konu polisiye bir hâl alıyor. 
Ve Kerem’in sadece müzikal yeteneğe değil (tence-
reden yapılmış olsa da bateri çalıyor) bir dedektif 
zekâsına da sahip olduğunu görüyoruz. Âdeta bir 
Sherlock Holmes edasıyla bir kolyeden yola çıkarak 
kaçırılmış genç bir kadının kurtarılmasına kadar 
giden düğümü ilmik ilmik çözüyor. Tabii ev arama 
macerasında ablasından destek aldığı gibi burada da 
birkaç yetişkin yardımcısı var. Yine de maceradaki 
en gizemli noktaları aydınlatan, dahası en kritik anda 

Kerem, Emre ve Arda’nın en büyük hayali bir an 
evvel albüm çıkarmak ve şarkılarıyla ülkeyi kasıp 
kavurmak. Üç arkadaşa göre star olmaya giden 
yolda önlerindeki tek engel gönüllerince prova 
yapabilecekleri alanlarının olmaması. “Kendilerine 
ait bir oda”ları olsa her şey tamam olacak. Evlere 
Sığmayan Macera’nın anlatıcısı Kerem’den kendi 
odasının adım atamayacak kadar küçük olduğunu, 

Emre’nin anne-
sinin aşırı kont-
rolcülüğünü ve 
Arda’nın evden 
çalışan babası-
nın gürültüye 
tahammülsüzlü-
ğünü dinleyince 
çocuklara hak 
vermemek elde 
değil. Müziğe 
hevesli çocuk-
lar, ailelerinden 
destek göre-
meyince çareyi 
yetişkin gibi 
davranmakta, 
kirasını kendi 

Yazan: Emel Altay

Çocuklar “kendilerine 
ait bir oda” arıyorÇO
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Evlere Sığmayan Macera
Aytül Akal 
Resimleyen: Gül Sarı 
Yayıma Hazırlayan: Sima Özkan
FOM Kitap, 160 sayfa

10 yaşında üç kafadar, bir an evvel ülkenin en 
büyük müzisyenleri olmak için kendi evlerine 
çıkmaya karar verir ve olaylar gelişir. Hem de hiç 
akla gelmeyecek biçimde... 
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ortaya çıkarak herkesin canını kurtaran yine Kerem 
ve arkadaşları Arda ile Emre oluyor. Çocukların star 
olacaklarına dair kendilerine duydukları özgüven hiç 
de boş olmasa gerek...

ÇOCUKLAR EBEVEYNLERİN OYUNUNA 
GELİYOR
Evlere Sığmayan Macera, Kerem’in ev ararken bir 
kolye bulmasıyla rehine kurtarma hikâyesine dö-
nüşüyor, demiştik. Bu bölümün mutlu sonla çözül-
mesinin ardından hikâye bir kez daha kırılarak ilk 
sorusuna geri dönüyor: Kerem, Arda ve Emre nasıl 
müzik starı olacak? Dedektiflik yaptığı kısımda bile 
ev ilanlarından gözünü ayırmayan Kerem için bu 
soru, hayati önemini sürdürüyor. Keza arkadaşları 
için de. Aileler nihayet çocuklarının kendi odaların-
da yeterince rahat olmadıklarını, gönüllerince prova 
yapamadıklarını anlıyorlar ve bu soruna eğilmeye 
karar veriyorlar. Elbette yetişkinlerin dünyasında 
bu sorunun çözümü 10 yaşında üç çocuğun bir 
başlarına eve çıkmaları değil, bu söz konusu bile 
olamaz. Onlar da kendilerince bir oyun hazırlayarak 
çocuklarına neden henüz yalnız yaşamaya hazır 
olmadıklarını kendilerinin keşfetmelerini sağlıyorlar. 
Finalde hem çocukların aileleriyle yaşamaya can 
attığı hem de çok daha rahat prova yapabilecekleri, 
vakit geçirebilecekleri bir çözümün mümkün olduğu 

görülüyor. 

AİLELER 
ÇOCUKLARINA 
GERÇEKÇİ 
AMA SEVGİYLE 
YAKLAŞIYOR
Yazar Aytül Akal, 
ailelerin çocukların 
sorunlarına karşı 
hem gerçekçi hem de 
çözümcü bir yaklaşım 
geliştirmelerini tercih 
etmiş. Yani ebeveynler 
hem çocuklarının dert-
lerini dinliyor, onları 
ciddiye alıyor hem de 
bariz olanı (ayrı evde 

yaşamalarının mümkün olmadığını) üstten bir bakış-
la değil deneyimleyerek kabul etmelerini sağlıyor. Bu 
açıdan Evlere Sığmayan Macera’nın ebeveyn-çocuk 
ilişkisine gerçekçi ama sevgi ve saygıyı eksik etme-
yen bir bakışla yaklaştığını söyleyebiliriz. Küçük bir 
eleştiri; ailenin çocukların müzik çalışmalarını da 
destekleyen bir adım atması, macerayı çok daha gü-
zel sonlandırabilirdi. Tabii hikâyenin seyrinden bunu 
okurun çıkarması da mümkün. 

ÇOCUK EDEBİYATINDA DOLU DOLU 30 YIL
Aytül Akal, çocuk edebiyatında 30. yılını kutluyor. 
Kitabın yazar tanıtımı kısmında verilen bilgiye göre 
Akal 30 yıla 200’e yakın öykü, şiir, masal, tiyatro 
oyunu, roman ve anı türünde eser sığdırmış. Saygı 
ve hayranlık duyulası bir yaratı gücü. Evlere Sığ-
mayan Macera da yazarın çocuklar için kurmaya, 
düşlemeye devam ettiği zengin dünyasında yerini 
almış durumda. Bu arada kitaptaki çizimlerde imzası 
bulunan Gül Sarı da Akal’ın macerasına çok güzel 
eşlik ediyor.  

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Karakterlerin işlenişi
Çizimlerin ifade gücü   
Redaksiyonun titizliği   
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Dünyadaki en önemli bisiklet yarışlarından birine, 
İtalya Bisiklet Turu Giro d’Italia’ya katılan, 1900’lü 
yılların başında kadın bisiklet yarışçısı olarak 
büyük ün kazanan Alfonsina Strada’nın yaşam 
öyküsünden esinle yazılmış bu romanın iki kah-
ramanı var: Kısa adıyla Alfo ile uğurlu balığı Şilo. 
Kitaba adını veren Şilo’nun birkaç hayali var: Kendi 
hikâyesini yazmak, bir insanla konuşmak, başka 
bir cins hayvanla konuşabilmek, bir Güneyli olarak 
Kuzey Denizi’nde yıkanmak, bir ödül kazanmak, Al-
fo’nun bisiklet yarışını ön sıradan ve insanlarla bir-
likte izlemek ve uçmak. Bu son hayal, aslında uzak 
bir hayal değil -diğer hayallere kıyasla, hiç uzak bir 
hayal değil çünkü tam adı Akdenizli Uçan Balık 
Cheilopogon heterurus olan Şilo, zaten uçabilen bir 
aileden geliyormuş. Özellikle tehlikeden kaçmak 
için uçan bu tür, kitapta da yaz aylarında İtalyan 
sularında ortaya çıkan, yüzgeçleri kanat gibi göste-
rişli ve büyük olan bir tür diye tarif ediliyor. 

Şilo, başından sonuna, Alfo’nun bisiklet yarışçısı 
olarak kariyerinin adım adım nasıl şekillendiğini, 
bu esnada hangi zorluklarla mücadele ettiğini ve 
dünyanın bir kadın bisiklet yarışçısıyla tanışmasını 
anlatıyor. Alfo’nun ilerleyişi sırasında Şilo da bazı 

Yazan: Sema Aslan Bir kadın bisiklet yarışçısı 
ve uçan bir balık ÇO
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Hayalperest Şilo 
Özlem Dilber 
Resimleyen: Merve Dilek Efe 
Editör: Hasret Parlak Torun
Redhouse Kidz Yayınları, 148 sayfa

19.  yüzyılın sonunda, İtalya’da yoksul bir köylü ailesinin on birinci  ve tek 
kız çocuğu olarak doğan Alfonsina Strada, romanda anlatıldığı  üzere, köyde 
ihtiyaç sahiplerinin söküklerini  dikerek bir tür takas yoluyla ihtiyaçlarını 
karşılayan bir kız çocuğu.
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keskin dönemeçler alıyor ve 
hayallerine bir bir kavuşuyor. 

19. yüzyılın sonunda, İtal-
ya’da yoksul bir köylü ailesi-
nin on birinci ve tek kız ço-
cuğu olarak doğan Alfonsina 
Strada, romanda anlatıldığı 
üzere, köyde ihtiyaç sahiple-
rinin söküklerini dikerek bir 
tür takas yoluyla ihtiyaçlarını karşılayan bir kız ço-
cuğu. Şilo’yu da parası olmadığı için balıkçının ba-
lık ağını onararak alabiliyor zaten. Ödünç bisikletle 
her gün birkaç saat antrenman yapıyor ve bu arada 
annesine terzi değil, bisiklet yarışçısı olmak istedi-
ğini söyleyip duruyor. Bir kadının terzilik, aşçılık, 
bakım hizmeti ve benzeri işleri yapmakla yükümlü 
olduğunu, bunları yap(a)mayan kadının evleneme-
yeceğini söyleyen ve kadınların bu konsept dışında-
ki varlığını havsalası kabul etmeyen anneyle geçen 
tartışmalarda ilk eşik, babanın yardımıyla aşılıyor. 
Alfo’nun babası, on tavuk karşılığı bir bisiklet alıyor 
kızına. Alfo bu bisikletle köy, kasaba, kent çapında 
yarışlara katılıyor. Derken Rusya’dan gelen davetle 
uluslararası bir yarışta da boy gösteriyor ve Çari-
çenin özel isteğiyle, yarışı kazanamamış bile olsa 
cesareti nedeniyle altın madalyayla ödüllendiriliyor. 
Yarışları çoğunlukla zaferlerle ardında bırakırken, 
başka önemli bir şey daha oluyor. Ayağına takılıp 
duran eteğinden, rüzgârda kendisine zorluk çıka-
ran uzun saçlarından vazgeçiyor Alfo. Ağabeyle-
rinin şortlarını giyiyor, saçlarını kulak hizasında 
kısaltıyor. Şeytan olduğu gerekçesiyle köylülerin 
hışmına da uğruyor, “kadın gibi yarışmadığı” ve 
çıplak bacaklarıyla zarafetten uzak göründüğü için 
elde ettiği rekor görmezden de geliniyor. Gerçekle 
kurgunun bir arada bulunduğu roman, güzel bir an 
yakalıyor: Sadece kendi arzusu, kendi tutkusu için 
bisiklete bindiğini düşünen, bu nedenle de başkala-
rının tepkisini anlayamayan Alfo, Şilo’nun da yardı-
mıyla bisiklete binme inadının başkalarını da doğ-

rudan etkilediğini 
fark ediyor. Başka 
kadınları ve başka 
adamları farklı 
biçimlerde etkile-
yen ve dönüştüren 

bir inat, Alfo’nunki. Tek kişinin 
içinde kalamayacak kadar 
büyük bir tutku, “dünyadaki 
insanların neredeyse yarısının 
hayatını değiştirmek” bu. 

Şilo, kitabın, hikâyenin anlatı-
lışından çok sonra okunduğu 
bilgisiyle konuşuyor; 1900’ler-
de oldukları hatırlatmasını 

sık sık yapıyor. Kadınların saçı, giyinişi, mesleği, 
hayalleri üzerine söz sahibi olmanın zorluklarını 
okurken hangi yüzyılda olduğumuzu bilelim istiyor. 
Bir efsaneye dönüşen Alfonsina Strada’nın kadın 
sporcu olarak yaşadıklarını anlatırken, bu zaman çi-
zelgesi anlamlı olabilir. Hemen peşinden, günümüz-
de de kadın sporcuların nelerle muhatap olduklarını 
hatırlamak, bu ikisini birlikte düşünmekse, ayrıca 
anlamlı.

Özlem Dilber, hikâyesi boyunca sık sık (balık Şilo 
aracılığıyla) hayvanın doğasına değiniyor. Bu, bir 
hayvanla bir insanın dostluğunu da hikâye etmenin 
taşıdığı bir ses, muhtemelen. Ancak burası bir yana; 
yazar hiç vazgeçmeden dirayetli olmanın, hayalle-
rine inanmanın önemine vurgu yapıyor; hikâyenin 
olumlu duygusal tonunu hep koruyor ve kaybetme-
nin de yarışa dâhil olduğunu söylüyor. Romanın 
sonunda da adı geçen gerçek karakterlerin kısa 
yaşam öykülerine yer veriyor. 

Hayalperest Şilo, bir sporcunun zorlu hikâyesini, 
1900’lü yılların toplumsal kodları, sosyo-ekonomik 
şartları ve politik ortamı eşliğinde anlatan, merak 
duygusunu ayakta tutan ve okurunu, kitabı okuduk-
tan sonra küçük bir araştırma yapmaya da teşvik 
eden bir roman. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı  
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı    

Çizimlerin ifade gücü     
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi    

Redaksiyonun titizliği   

Nisan 2022 | 39 



Hikâyemizin kahramanı Eliz annesinden güç alan küçük bir kız. Sınıf arkadaşlarına, 
babasına ve karşılaştığı herkese annesinin bir kaplan olduğunu söylüyor.

İnsan ya da hayvan, hiçbir canlı birbirine benze-
miyor. Kimi çilli kimi çizgili. 
Bazıları dişlek veya kepçe 
kulaklı. Farklıkları yazmakla 
bitiremeyiz. Oysa hemen 
tüm canlılar, ilk ilişkilerini 
annelerine dokunarak ku-
rarlar. Ten teması sayesinde, 
yabancı oldukları bu dünyada 
güvende hissederler. Büyü-
dükçe kendilerini sarmalayan 
deriye ve bedenlerine alışma-
ya başlarlar.

Hikâyemizin kahramanı 
Eliz de annesinden güç alan 
küçük bir kız. Sınıf arkadaşla-

rına, babasına 
ve karşılaştığı 
herkese annesi-
nin bir kaplan 
olduğunu 
söylüyor. Anne-
si kaplan ama 
sivri dişleri yok 
ya da ormanda 
vahşi şekilde 
avlanmıyor. 
Eliz’in annesini 
kaplan olarak 
görmesinin se-
bebi, annesinin 
hamile olduğu 

Bedenini 
sev!

zamandan kalma çatlakları… 

Eliz bu çatlakları hem güzel buluyor hem de bir 
güç simgesi olarak görüyor. Hikâyenin devamında, 
yüzündeki çillerden dolayı arkadaşları ona “benek-
li” dediğinde güçlü kalabilmek adına bu çözümü 
bulduğunu anlıyoruz.

Eliz’in “kaplan” annesi, “bedensel farklılık” konu-
sunu hayvanlar üzerinden anlatmaya çalışıyor ona. 
Zebranın çizgisinin, zürafanın beneklerinin veya 
papağanın renkli tüylerinin onları diğerlerinden 
özel kıldığını anlatıyor şu kelimelerle: “Tüm hay-
vanların birbirine benzediğini düşün. Dünya oldukça 
renksiz olurdu.” 

2021 Selfies Book Awards ödüllü Benim Annem Bir 
Kaplan’ın yazarı Kate Claxton, anlatısında vücu-
dumuzu sevmemizi ve sevgiyle kucaklamamızı 
öğütlüyor bize. Angela Mayers ise coşkulu çizimleri 
ile kitabı daha da keyifli hâle getirmiş. 

Barışa ve huzura çok daha fazla özlem duyduğu-
muz günümüz dünyasında, tüm canlıları sevgiyle 
kucaklayabilmenin yolu, bedenlerini olduğu gibi se-
vebilmeyi öğrenen ve bireysel farklılıklarını keyifle 
kabullenen çocuklar yetiştirmekten geçiyor. Tam da 
bu yüzden, “içinde bulunduğun bedeni sev” mesajı 
çocuklar için harika değil mi?
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Hikâyemizin kahramanı Eliz annesinden güç alan küçük bir kız. Sınıf arkadaşlarına, 
babasına ve karşılaştığı herkese annesinin bir kaplan olduğunu söylüyor.

Yabanarısı örümceğinin tek seferde dört 
yüz yumurta bıraktığını biliyor muydunuz?

“Elma Çocuk Bilim Serisi”nden Ocak ayında 
yayınlanan ve bir kolektif imzası taşıyan Hay-
vanların Yaşam Döngüsü kitabı o kadar eğlenceli 
ki, bu yaşımda bile hayvanlara dair ne kadar az 
şey bildiğimi fark etmemi sağladı. Kitabı inceler-
ken yanı başımda oturan kedim Çiko’ya da her 
sayfayı tek tek anlattım. İnanmayacaksınız ama 
dinledi!

Bu kitap, özellikle evde bir hayvanla birlikte 
yaşama şansı bulamayan çocuklara, hayvanların 
doğal hayatın döngüsü içerisinde ne kadar büyük 
ve vazgeçilemez bir yer tuttuklarını anlatması 
açısından çok önemli. Biliyoruz ki çocuklar bazen 

istemeden hayvan-
lara zarar verebi-
liyor, canlarını ya-
kabiliyorlar. Bazen 
de sebepsiz yere 
onlardan korkuyor-
lar. Aslında evde 
ve okuldaki eğitim 
hayatlarında, dün-
ya ile kurdukları 
bağı güçlendirmek 
adına, onlara hay-
vanlara ve doğaya 
dair çok daha fazla 
şey anlatmalıyız. 

Hayvanların 
bilmediğimiz dünyası

Yazan: Adalet Çavdar

Dahası, şehir hayatının elverdiği ölçüde de hayvan-
larla ortak yaşam koşullarını sağlayabilmeliyiz. 

Kitap, her hayvan türünün kendine has bir yaşam 
döngüsü olduğu bilgisiyle başlıyor. Hücrede başla-
yan yaşamın nasıl çeşitlendiği, farklı türlerin nasıl 
evrelerden geçip yaşam döngülerini nasıl tamamla-
dıkları pek çok örnekle açıklanıyor; kuşlar, omurga-
lılar, memeliler, sürüngenler, balıklar, ikiyaşamlılar, 
süngerler, sölenterler, solucanlar, eklembacaklılar, 
yumuşakçalar, derisidikenliler gibi... Haydi itiraf 
edin, bazılarını siz de ilk kez burada öğrendiniz 
değil mi?

İşte size kitaptan birkaç ilgi çekici bilgi: Yabanarısı 
örümceği tek seferde dört yüz yumurta bırakıyor-
muş; dört yüz çocuk, düşünebiliyor musunuz? De-
nizatlarında bebekleri taşıyanın erkekler olduğunu 
biliyordum ama tek seferde bine yakın yavrulayabi-
leceklerini bilmiyordum. Kurbağalara ikiyaşamlılar 
deniyormuş, erginleşene kadar sadece suda, başka-
laşım geçirip erginleştikten sonra hem karada hem 
de suda yaşarlarmış. Balinaların soyundan olan 
şişe burunlu yunusların hamilelik süresi 12 aymış 
ve yavru ilk ay altı ay anne sütüyle beslenirlermiş. 
Daha fazlası Hayvanların Yaşam Döngüsü’nde! 
Unutmadan, kitabın sonunda bir de sürpriz bir oyun 
var. 

Bu serinin başka kitapları da varmış Mevsimler ve 
Su Döngüsü başlıklarında. Bence onlara da bir bak-
manızda fayda var. 

Hayvanların Yaşam Döngüsü    
Yazan: Alp Akoğlu, Işın Nur Cicerali Gürer, 
Zuhal Özer, Bilge Nur Pembegül 
Resimleyen: Nazlı Tunalı   
Tasarlayan: Ayşegül Doğan Bircan  
Elma Çocuk Yayınları, 32 Sayfa

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
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“İtiraf edelim: Biz Osmanlılar öteden beri küçüklerle uğ-
raşmamışız, küçük şeyleri pek ehemmiyetsiz görmüşüz-
dür. Hâlbuki bu kayıtsızlık büyük bir hatanın başlangıcı-
dır. Çocuklarımızı düşünücü, sorucu, öğrenmek isteyici, 
serbest davranıcı birer küçük adam hâline getirmeye 
pek de dikkat olunmadığı içindir ki bizde böyle aileler, 
böyle cemiyetler ve böyle bir millet henüz teşekkül etmiş 
görülemiyor…” (Cemil, s.2)
Bu satırlar, Sabri Cemil’in (Yalkut) (d.1882-ö.1957), 
Çocuklara Mahsus Küçük Şiirler kitabının girişindeki 
“Birkaç Söz” başlığı altında yer alıyor. Kitabın baskısı 
ilk kez 1911 yılında Kosova’da yapılmış, 1914 ve 1917’de 
İstanbul’da yapılan baskıları da var.
Kosova Priştine’de doğan Sabri Cemil, 1900 yılında 
İstanbul’da açılan Darülfünun’un Edebiyat Bölümü 
sınavına girer ve birincilikle kazanır. Mezun olduktan 
sonra Üsküp Dârülmuallimîn Rüşdiyesi Müdürlüğü gö-
revinde bulunur. Üsküp’te çıkan Yeni Mektep ve Yıldız 
dergilerine şiirler yazar, çeviriler yapar, eğitim öğretim 
hakkındaki görüşlerini dile getirir.
Çocuklara Mahsus Küçük Şiirler’i için “…bir kısmını 
kendiliğimden yazdım, bir kısmını Fransızcadan aldım. 
Şüphe etmem ki bunlar küçükte aile, mektep, vatan mu-
habbetlerini kökleştirecek,” der şair “Birkaç Söz”de.
Sabri Cemil, çocuklara vermek istediği öğütleri, yaşamla 
ilgili dersleri yalın, kafiyeli şiirlerle aktarır kitabında. 
Anne sevgisi ki anne aynı zamanda vatandır, İslam dini 
hakkındaki temel bilgiler, çalışmak, tembellik, faydalı iş-
ler yapmak, büyüklere itaat etmek, doğruluk, çalışkanlık, 
doğa, bilim, eğitimin önemi, yoksullara yardım etmek, 
iş bölümü, paylaşmak, kavganın kötülüğü, ölüm, kahra-
manlık gibi konuları işler.  
Çocuklara büyüdüklerinde topluma, millete ve vatana 

hizmet edeceklerini; vatan için kendilerini feda etmeye 
hazır olmaları gerektiğini öğütler. Vatan için hizmet 
demek, erkek çocukların öncelikle asker olması, kız ço-
cukların da vatana “çiftçi, dülger, hekim, tüccar, fabrika-
cı, asker” olacak erkek çocukları yetiştirmesi demektir. 
“Küçük Osmanlı” (s.17) ile “Kız Mektepleri Marşı” (s.32) 
şiirleri, çocuklardan neler beklendiğine dair iki güzel 
örnektir: 

Küçük Osmanlı 
Bir gün asker olacağız,  Düşmanımız yenilecek, 
Kılıç, tüfek alacağız,  Bayrağımız yükselecek, 
Düşmanlara salacağız:  Milletimiz hep gülecek: 
Biz Osmanlı evladıyız,  Biz Osmanlı evladıyız, 
Bu vatanın kurbanıyız!  Bu vatanın kurbanıyız! 

Kız Mektepleri Marşı
Biz vatanın ümidiyiz, vatan bizimle yaşar; 
Bu dünyada bir annesiz yaşar mı hiç çocuklar?
Evet, bugün biz küçüğüz, mini mini kızlarız; 
Fakat yarın koynumuzda yavrumuzu besleriz. 
…..
Vatan için onlar kılıç kuşanacak, ölecek, 
Ölürken de acı yaşlar dökmeyecek, gülecek! 
Biz de öyle... Onlar ile edeceğiz iftihar; 
Diyeceğiz: Şu vatana kurban gitmiş oğlum var! 
Devletimiz, milletimiz şan alacak, yine biz 
Ak saçlarla vatan için her gün dua ederiz!
 …..

“Millet Meclisi”, “Osmanlı Sancağı” ve “Donanmaya 
Veriniz” şiirlerinde olduğu gibi siyasi konuları da ço-
cuğun anlayacağı bir şekilde aktarmaya çalışır Sabri 
Cemil. Osmanlı İmparatorluğu’nda İkinci Meşrutiyetin 

Söyleşi: Doğan Gündüz

Rıfat Ilgaz, Mehmet Baydur’a “Hababam Sınıfı, Kastamonu Muallim Mektebi anılarımdır,” 
der. Kitabındaki edebiyat öğretmeni Piyale İhsan’ın “biraz Sabri Cemil biraz da 

başkalarının karışımı” olduğundan söz eder.

Sabri Cemil’den Çocuklara 
Mahsus Küçük Şiirlersa
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ilan edildiği tarih olan 10 Temmuz günü, 1909 yılından 
itibaren milli bayram olarak kutlanmaya başlanır. Şairin 
siyasi şiirlerinden biri olan 10 Temmuz (s.43-44) başlıklı 
şiiri Meşrutiyet üzerinedir:

10 Temmuz! 
Uyuyorduk biz önce,  Ne rahatlık var idi, 
Hür değildik evvelce,  Ne malımız mal idi, 
Esir kaldık yıllarca.  Ne canımız can idi. 
On Temmuz’da canlandık,  On Temmuz’da canlandık, 
Hürriyeti kazandık!  Adaleti kazandık! 
 
Bütün millet o zaman  Hükmederdi paşalar, 
Birbirine hep düşman,  Esir idi ağalar, 
Yanıyordu şu vatan.  Sürülürdü babalar. 
On Temmuz’da canlandık,  On temmuzda canlandık, 
Uhuvveti kazandık!  Müsavatı kazandık! 

Yaşa, yaşa, on temmuz! 
Seni bayram tanırız, 
Şimdi hep bir, hep hürüz. 
Arslan gibi davrandık, 
İnsanlığı kazandık! 

Sabri Cemil’in, 1917 yılında 
İstanbul’da basılan kitabının 
elimizdeki kopyasının en üs-
tünde kurşun kalemle, Arap 
harfleri ile yazılmış “Zeynep 
Hanımefendi kardeşime 
takdim” notu var. Bu notun 
altında kitabın yazarının adı 
matbu olarak yer alıyor. Bir 
ihtimal ki bu el yazısı ve not 
Sabri Cemil’e aittir.
Kitap kapağının ortasındaki çerçevede ise şunlar yazılı:
“Dört yaşından on beş yaşına kadar erkek ve kız çocuk-
ları için tertip edilmiş açık Türkçe elli manzumeyi havi 
mecmuadır.”
Sabri Cemil’in 1911’de ilk baskısı yapılan bir kitapta 
çocukları “erkek ve kız çocukları” şeklinde belirtmesi, 
kızları da anması o dönemin çocuk dergilerinde de yeni 
yeni öne çıkan önemli bir vurgudur. Ancak kızlar için 
yazılmış şiirlerin içeriğine baktığımızda toplumun ka-
dınlardan beklediği, onlara yüklediği görevleri, kızların 
devralacağını ve zaten kıza yakışanın da bu olduğunun 
dile getirildiğini görürüz:

İğne (s.18)
(Kız ağzından) 
Ben iğneyi severim,  Dikiş, oya, tentene... 
Budur benim hünerim.  Neler yapmaz şu iğne? 
Dikiş bilmezsem eğer  Evet, kendi çıplaktır; 
Bana kalem ne eder?  Fakat bizi giydirir. 
Ben hanımım, hanımlar Yaşa iğnem, çok yaşa! 
İğne ile iş yapar.  Gel takayım ta başa!.. 

Kız çocuklarının eline iğne yakışırken erkekler kalem 
ile eğlenir, iğneyi küçümser:

Kalem (s.19)
(Erkek ağzından)
Nedir iğne... Beğenmem.  Yazar, bozar, çizerim. 
Bana verin bir kalem.  Bunlarla eğlenirim, 
Gıcır gıcır yazayım,  Kitabım ne güzel! 
Türlü resim çizeyim.  Bana söyler hep masal. 
Ben isterim çok şeyler:  Kitap, kalem çok yaşa! 
Hokka, kâğıt, hem defter.  Gel gelelim baş başa. 

Pedagoji ile yakından ilgilenen, bu alanda çeviriler 
yapıp makaleler yazan Sabri Cemil’in önsözde andığı 
“düşünücü, sorucu, öğrenmek isteyici, serbest davranıcı 
çocuklar”, şiirlerinden de görüldüğü gibi belli ki erkek 
çocuklardır.
Şairin okul öncesi eğitimin önemini bir asır önceden 
fark edip Çocuklara Mahsus Küçük Şiirler’in girişinde 
bu hususa özellikle değinmesi dikkate değerdir:
“Üç dört yaşında bir çocuk söylenen şeyleri anlayabi-
liyor ve istediğini de anlatabiliyor. İşte onun terbiye-i 
fikriyesine o yaşından itibaren başlamak ister ve başla-
nırsa semere de hâsıl olur.” (s.2)
Sabri Cemil şiir kitabı yazmasının nedeni de tam da bu 
yaştan itibaren çocuklara bir şeyler öğretmek olduğunu 
belirtiyor ve sözüne devam ediyor: 
“…. çocukları bilimli ve düşünceli yapacak daha bir va-
sıta var: Onlara mini mini manzumeler belletmek! Ana 
diliyle açık yapılmış manzumeler böyle küçükleri ne 
kadar teshir ediyor!” (s.4)
“…Ben tecrübe ettim ve gördüm ki bu gibi manzumeler 
küçükler için süt kadar lazım. Zaten her lisanda mini 
miniler için yazılmış ne çok manzumeler, mecmualar 
var!..” (s.5)
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Sabri Cemil, Osmanlı döneminde de Cumhuriyet döne-
minde de birçok yere eğitimci olarak görevli gider. Üs-
küp, İstanbul, Bursa, Şam, Balıkesir, Kastamonu görev 
yaptığı şehirlerdendir. Kastamonu’daki öğrencilerinden 
biri de Rıfat Ilgaz’dır.  Rıfat Ilgaz Mehmet Baydur’a 
“Hababam Sınıfı, Kastamonu Muallim Mektebi anı-
larımdır,” der. Kitabındaki edebiyat öğretmeni Piyale 
İhsan’ın “biraz Sabri Cemil biraz da başkalarının karışı-
mı” olduğundan söz eder. (Mehmet Baydur-Rıfat Ilgaz/
Öğretmen Dünyası Dergisi, Kasım 1988). İlginç olan, 
Hababam sınıfındaki öğrencilerin anlamakta zorlandık-
ları, Osmanlıca kelimeleri kullanan bu öğretmen karak-
terine esin kaynağı olan Sabri Cemil’in Meşrutiyet dö-
neminde Çocuklara Mahsus Küçük Şiirler kitabını “açık 
Türkçe” ile yazması ve buna önem vermesidir. 
Sabri Cemil Yalkut’un Çocuklara Mahsus Küçük Şiirler 
kitabından başka, çocuklar için yazdığı Çocuk Şiirleri 
Cıvıltılar (1942), Resimli Çocuk Şiirleri (1959) kitapları-
nın yanı sıra, Behçet Kemal Çağlar, Ramazan Gökalp 
Arkın, M. Faruk Gürtunca, Fahrünnisa Elmalı gibi yazar 
ve şairlerin şiirlerinden derlediği Küçüklere 19 Mayıs 
Şiirleri (1955) adlı bir derleme kitabı da var. Bu derleme-
de yer alan Sabri Cemil’in tek şiirindeki tını ve tema 44 
yıl önce yayımlanan Çocuklara Mahsus Küçük Şiirler’de 
yer alan şiirlerinden pek de farklı değildir:

19 Mayıs (s.2)
Bin dokuz yüz on dokuz Can verdi bu millete.
Yılında bir uğursuz O günden sonra düşman
Düşman yurda sokuldu, Koğuldu bu vatandan.
Türk’ün bayrağı soldu. O günden sonra millet
Bir gün Mustafa Kemal Gördü bir Cumhuriyet.
“Ya ölüm ya istiklâl!” O günden sonra devrim
Diye çıktı Samsun’a, Getirdi yeni dirim.
Millet bastı bağrına. Bayram değil mi bugün?
19 Mayıs işte Bize ondan da üstün!

Sabri Cemil’in, ço-
cuklar için yazdığı 
şiirleri ister Osmanlı 
ister Cumhuriyet 
dönemi olsun içinde 
yaşanılan, değişen 
toplum düzeninin ve 
yönetimin çocuklarca 
hızlıca kavranması, 
öğrenilmesi, kurallara 
ve yaşama biçimine 

çabucak uyum sağlanması için eğitici bir araç olarak 
gördüğünü söylemek pek yanlış olmaz. Bunlar arasında 
“Yağmur” şiiri (s.35) gibi hoş istisnalar da yok değil. 

Yağmur 
Çıt çıt... Cama kim vurur? 
Ay! Ne iri damlalar! 
Demek dışarıda yağmur
Yağar, sanki gök ağlar!. 
Yağmur hanım, bak bana: 
Yasak sana bu oda! 

Gelme beni görmeye; 
Hadi sen git bahçeye. 
Oradaki çiçekler
Seni dört gözle bekler. 
Tarlaları git sula; 
Sataşma sağa, sola. 
Bütün yemişler olsun; 
Cepler yemişler dolsun! 
Yağmur hanım, bak bana: 
Yasak sana bu oda! 

- Çocuklara Mahsus Küçük Şiirler, Sabri Cemil, Tabı ve neşri Tefeyyüz Kütüphanesi, Dersaadet Matbaa-i Orhaniyye, 1917, 
64 sayfa

- Küçüklere 19 Mayıs Şiirleri, Derleyen: Sabri Cemil Yalkut, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul Tan Matbaası, İstanbul, 1956, 
40 sayfa

- Sabri Cemil Yalkut’un Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir inceleme, İlknur Doğan Kamalı, T.C. Balıkesir Üniversitesi  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, 2018

- Makedonya’da Türk Çocuk Edebiyatının Öncüsü Sabri Cemil’den Çocuklara Mahsus Küçük Şiirler, Nuran Özlük, 
Yedigece Kitapları, İstanbul, Ağustos 2018

- http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/yalkut-sabri-cemil Erişim tarihi: 18 Şubat 2022
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