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M E R H A B A ,

İyi Kitap, Haziran sayısıyla bu yayın dönemini geride bırakıyor. Alışılageldiği üzere, 
iki aylık aradan sonra, Eylül sayımızla merhaba diyeceğiz yeni yayın dönemine. 
Ancak bu kez, iki aylık arada ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz bir özel sayı 
hazırlıyoruz sizlere. Temmuz ayında dağıtıma çıkacak olan özel sayımız, tamamen 
bir dosya konusuna ayrılmış durumda. Çocuk ve gençlik yayıncılığı ekseninde, 
Türkiye’de kitap yayıncılığının süreçlerine ve sorunlarına eğileceğimiz bu dosyada, 
merak edilen pek çok sorunun yanıtını arayacağız. Çocuk ve gençlik yayıncılığına 
emek veren yayıncısından yazarına, edebiyat ajanından çevirmenine pek çok 
meslek grubundan 30’un üzerinde profesyonelin görüşlerini derlediğimiz dosyanın, 
hem okurlarımıza hem de sektör çalışanlarına katkı sunacağına inanıyoruz.

Bu sayımızda Karin Karakaşlı’nın değerlendirmesiyle yer verdiğimiz bir kitap, 
Kaouther Adimi’nin Zenginliklerimiz’i, tam da sözünü ettiğim dosya konusuna 
referans bir yayıncının hayatını konu ediniyor. Fransız asıllı, Cezayirli yayıncı 
Edmond Charlot’un yaşamı ve mücadelesi, ilkeli yayıncılığın anlamı ve önemi 
üzerine öğretici bir ders âdeta.

Charlot’un yanı sıra George Orwell’de konuğumuz Haziran sayısında. Onun 
yaşamını merkeze alan bir grafik roman üzerine Gökhan Yavuz Demir kalem 
oynattı. Charlot gibi Orwell’in yaşamı da edebiyatın dönüştürücü gücüne dair 
değerli bir örnek.

Keyifli okumalar!

           Safter Korkmaz



Okunmak İstemeyen Kitap, fontun ve metnin görsel kimlik içinde eritilmesiyle 
resimli kitap şablonunu bile isteye parçalıyor. Metin, içine sığdığı harfler ve font 
sayesinde zaten resmin bir parçası.

Her şeye göz gezdirdiğim delişmen çağımda, Rus 
avangartlarından Viktor Şklovski’nin Zoo kitabıyla 
yolum kesişmişti. Kitabın en iyi mektubunun üzeri 
çizilmişti ve bu mektubu kesinlikle okumamamız 
salık veriliyordu. Söz dinlemedim elbette, avangart 
metnin saldırgan ironisi benim ergenliğimle kesiş-
miş, edebiyat amacına ulaşmıştı. 

Kemalât dönemimde dümeni kırdığım çocuk 
edebiyatında böylesi nice espri var. Kitap kapris 
yapıyor, naza çekiyor, neredeyse üstünüze tükü-
rüp, zillerinizi çalıp çalıp kaçıyor. Çocuğa uyum 
sağlayan yetişkin yazar, sınırları kaldırdıkça çocuk 
afacanlığına ring hat kuruyor. 

Okunmak İstemeyen Kitap, fontun ve metnin görsel 
kimlik içinde eri-
tilmesiyle resimli 
kitap şablonunu 
bile isteye parça-
lıyor. Metin, içine 
sığdığı harfler ve 
font sayesinde 
zaten resmin bir 
parçası. Pop-art 
esintileri, afiş 
tasarımının klişe 
vurguları ve üst-
teki oyunbazlık, 
sınır tanımazlık 
kol kola girince, 

Ben avangart kitap diyeyim, 
siz afacan çocuk anlayın 

benim defalarca yazsam deyip yazamadığım; algı 
büken, anlama eylemine perende üstüne perende 
attıran bir çeşni çıkıyor ortaya. Hani çocuklar biraz 
bağlamdan, göndermelerden anlasa, metnin serü-
veninden haberdar olsa böyle bir şeyler kotarır diye 
düşünüyorum. 

Yaldızlı kapakla yola koyuluyoruz, kapak tasarımı 
müsmükemmel! Dış avludaki güller, zambaklar akıl-
bükecek yolculuğa eşlik ediyor. Köşede yazar David 
Sundin’in Nobelvari portresi. 

Güya uykuya dalamayan çocuğa okunacak satırlar 
için melekler borazanlarını öttürüyor. Tehlike bora-
zanı bu. Alışkanlığa ters giydirilecek pabuçlar için 
zarif bir alarm. Kitap direksiyona dönüşüp brum 
brumluyor. Kitabı “kokumak” zorlaşıyor, tuhaf “jsöz-
bcükler” giriyor araya. Der demez büsbütün fıttırı-
yor; habales mandaburundan cakafın şartlazmıyor! 
Tam ortalık sakinleşirken kanatları çıkmıyor mu 
kitabın? Kanatlar dağılırken yazı ufalma rekoruna 
kalkışmıyor mu utanmadan? Altı punto mu, hayır; 
dört mü; düş düş; iki mi yoksa; öyle bir şey olsa 
gerek.

Sonra gelsin dev puntolar, tavşan resimleri, çarkla-
rın sıkıştırması, gramofondan dökülen nağmeler, 
kitabın yanmaya başlaması, sözcüklerin kaybolma-
sı, karışması, metnin buharlaşması, “r”lerin “u”lara 
dönüşmesi, kitabın başının döndükçe dönmesi vee-
eee yetişkinin kitabı, aynı zamanda çocuğu olduğu 
gibi kabul etmesi. 

Yaba yaba nap!

Okunmak İstemeyen Kitap  
David Sundin 
Resimleyen: Alexis Holmqvist 
Türkçeleştiren: Murat Özsoy
Editör: Bade Baran 
Hep Kitap, 40 sayfa

Çizimlerin ifade gücü 
Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Grafik tasarım
Baskı kalitesi 

Yazan: Adnan Saracoğlu
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Evet, birçoğumuzun heyecanla beklediği Riko 
ve Oskar serisinin beşinci kitabı çıktı ve yine 
Olcay Mağden tarafından Türkçeye kazandırıldı: 
Riko, Oskar ve Devasa Bir Hata. Çağdaş gençlik 
edebiyatını takip edip de Riko ve Oskar’ı bilmeyen 
kalmamıştır büyük ihtimalle ama ben yine de bu 
ikiliyi kısaca tanıtayım.

Riko, özel eğitim gören, bazen biraz yavaş düşündü-
ğü için kendine derin zekâlı diyen bir çocuk. Beklen-
medik zorlayıcı bir durumla karşılaştığında, kafası-
nın içi bingo toplarının birbirine karıştığı dönen bir 
silindire benziyor. Oskar onun en yakın arkadaşı. Üs-
tün yetenekleri ve keskin zekâsıyla Riko’yu tamamlı-
yor. Ama tersi de geçerli. Çünkü her konuda edindiği 
onca bilgi, Oskar’ı hayat karşısında tutuk biri hâline 
getiriyor. İyi ki herkese açık yüreklilikle yaklaşan, 
kafası zaman zaman devre dışı kalsa da sezgilerine 
güvenen Riko daima yanında!

En azından beşinci kitaba kadar öyleydi. Öncesinde 
sıkı dostlar ufak tefek kırgınlıklar, kısa süreli ayrılık-
lar bir yana, hiç birbirinden kopmadılar. 

Ne yazık ki bu sefer durum ciddi. Riko ve Oskar, 
daha hikâyenin başlarında bozuşuyorlar. Sanırım 
bunda büyümelerinin de payı var. Öyle ya, onlar da 
tıpkı okurları gibi yaş aldı. Serinin dördüncü cildi 
Riko, Oskar ve Gökteki Cennet ’te keşfettikleri oyun 
parkında yeni arkadaşlar edinmişken, şimdi işin 
içine aşk da karışmaya başladı. 

ÇO
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Riko, Oskar ve Devasa Bir Hata 
Andreas Steinhöfel 
Resimleyen: Peter Schössow 
Türkçeleştiren: Olcay Mağden 
Editör: Ümit Mutlu 
Tudem Yayınları, 320 sayfa

Bana, en sevdiğiniz ilk üç çocuk kitabı yazarını sayınız 
dense, Andreas Steinhöfel andığım isimlerden biri olur 
mutlaka. Ancak en sevdiğim ilk üç çocuk kitabını saymam 
gerekse zorlanırım. Çünkü Riko ve Oskar serisi artık beş 
kitaptan oluşuyor ve hepsi de ilk üçe girmeyi hak ediyor!

Okuruyla birlikte büyüyen Okuruyla birlikte büyüyen 
kahramanlar: Riko ve Oskarkahramanlar: Riko ve Oskar

Yazan: Suzan Geridönmez
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Riko ilk defa karnında kelebeklerin uçuştuğunu 
hissediyor. Tabii bu benim basmakalıp ifadem. 
Riko, duygularını kendi “derin” tarzıyla, Yunan 
mitolojisine dayanarak çok daha çarpıcı açıklıyor. 
Hani tanrı Zeus’un onları ortadan ikiye böldüğün-
den beri yarımlarını arayıp duran küre insanları 
var ya, işte Riko, oyun parkından arkadaşı Sarah’ı 
her gördüğünde yarımına kavuşmuş bir küre insan 
gibi hissediyor. Başta, Oskar’ın bu durumdan hiç 
hoşlanmadığını bile fark edemiyor. Ancak Oskar’ın 
babası Lars, ona oğlunun  kıskanıyor olabileceğini 
söyleyince Riko’da jeton düşüyor. 

“Yo. Bu hiç de iyi değildi,” diye içinden geçiriyor 
hemen ve kıskançlık hakkında derin düşüncelere 
dalıyor: “Bu his, bir başkasını kendine saklamak 
isteyen kişiyi çekiştirip dururdu…”

İnsanı çekiştirip duran hisler. Belki de Riko ve 
Oskar’ın son kitabını en iyi ifade eden cümle 
bu. Komşu kadın ve Riko’nun dert ortağı Bayan 
Dahling’in içini kemiren kurt; eskiden kendi 
arkadaşlarıyla buluştuğu oyun parkını satmaya 
kalkan Martha Pommers’in buz gibi soğukluğunun 
arkasında saklanan yalnızlığı ve geçmişleriyle 
yüzleşme cesareti bulamadıkları için ikiye 
bölünmüş küre insana dönen diğer kardeşler, 
sevgililer, dostlar… Kitapta ana ve yan rollerde 
sahne alan tüm insanların, yeterince önemsenip 
bilince çıkarılmadıkları için kalplerine yük olan, 
ruhlarını kemiren ve onları yanlışa iten duyguları 
var. 

Riko ve Oskar da bu duygulardan azade değil.  Bu 
kez ayrı yollardan giderek, oyun parkını gözü para 
bürümüş emlakçıların elinden kurtarmaya çalışan
dargın arkadaşlar bir yandan kıskançlıktan vicdan 
azabına, öfkeden özleme farklı uçlarda gezinen 
hisleriyle baş etmeye çalışırken, öte yandan değme 
dedektiflere taş çıkarıp çetrefilli sırlar çözüyorlar.

Kısacası Adreas Steinhöfel, okurunu sürükleyici bir 
maceraya kaçırmakla kalmıyor, onun bu macerada 
karşısına çıkan herkese kucaklayıcı bir empatiyle 
bakmasını da sağlıyor. Aslında bunu sağlayan Riko. 
Çünkü önyargı bilmeyen bir derin zekâlının gözün-
den bakınca insanları anlamak ve onlara anlayış 
göstermek çok daha kolay oluyor. 

Üstelik Riko, beşinci kitaba gelinceye kadar çok yol 

katetti. Bazen kafasının içinde bingo topları yine 
harekete geçse de bu onu dumura uğratmıyor. Çün-
kü artık topu yakalama cesareti gösteriyor. 

İşte, herkesin yüzleşmesi gereken meseleler var 
ama herkes bunu Riko ve ona sesini kazandıran 
yazar kadar çarpıcı benzetmelerle ifade etmeyi 
başaramıyor. Üstelik dille ustalıkla oynamasına 
alışkın olduğumuz Steinhöfel, dizinin son kitabında 
devreye kurguyu ve hikâyeyi, “küre” hâline getirip 
tamamlayan yeni bir anlatım biçimi de sokuyor.  
Anlatıcı Riko, Oskar’ın ondan ayrı olarak yaşadığı 
maceraları, bize yirminci yüzyılın başında geçen 
bir tarihi roman havasında aktarıyor. Bu ilham ona, 
birlikte Bergwald’a seyahat ettiği Bayan Dahling’in 
kitaplarından birini okurken geliyor. 

Büyük ihtimalle Steinhöfel’e de kahramanlarını 
Bergwald’e gönderme fikri havadan gelmedi. Tıpkı 
eserlerindeki derinlik ve samimiyet sadece özgün 
kurgular ve yaratıcı anlatımlar konusundaki titizli-
ğine dayanmadığı gibi. Hayır, size bir sır vereyim. 
Riko ve Oskar’ın hayatında birçok şey artık Ber-
lin’de değil Biedenkopf ya da kendi adlandırdığı 
şekilde Bergwald’te yaşayan yazarın hayatıyla 
paralellikler gösteriyor.

Dilin açıklıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çeviri ve editörlük 
Baskı ve kâğıt kalitesi 
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bir dünyada yaşıyoruz. Tepetaklak romanındaki 
her şeyi kökten değiştiren “Dönüşüm” gibi, kitlesel 
olarak yeryüzünde “6.Yokoluş”a doğru gittiğimizin 
çığlığını atıyor iklim bilimciler. O ters evlerde dola-
şırken ne kadarı kulağımıza değiyor bu çığlıkların, 
bilinmez. Bir alt üst olmanın naif-şakacı bir metafo-
runu yaşar gibi eğleniyoruz bu tepetaklak odalarda. 
Tepetaklak yeryüzünde…

Romanın anlatıcısı Lenna, ayağımızın toprağa bas-
tığı, gözlerimizin gökyüzündeki bulutları taradığı 
bir dünyayı bilmiyor. Çünkü, Lenna henüz doğma-
dan önce, annesi sekiz yaşındayken dünya tepetak-
lak olmuş; yaşadıkları şehir tuhaf ve tehlikeli bir 
yer hâline gelmiş. Lenna’nın babasının deyişiyle, 
”yerçekimi, tıpkı bir rodeo boğası gibi herkesi oradan 
oraya savurmuş.”

Şöyle bir dünyayı gözünüzün önünde canlandır-
maya çalışın: Söz konusu “Dönüşüm”ün ardından 
gökyüzü ile yeryüzü yer değiştirmiş.” İnsanlar, 
arabalar, evler, köpekler ve ağaçlar gökyüzüne dü-
şüyor. Temelleri sağlam olmayan evler yerlerinden 
sökülüp aşağıdaki gökyüzünü boylarken, sağlam 
olan evlerin içinde bir yerlere tutunabilen insanlar 
hayatta kalıyor.  Her şey tepetaklak, hani kutsal 
kitaplarda tanımlanan “kıyamet” gibi…

Evin içinden dışarıya çıktığınız an altınızda gökyü-
zü var, düşüp kayboluyorsunuz. Yetişkinler, yiyecek 
ve su bulmak için çeşitli evlere, markete, geniş ve 
korunaklı bir alan olan otoparka bağladıkları kab-
lolar üzerinde kayarak dışarı çıkabiliyorlar, küçük 
bir dikkatsizlik gökyüzüne düşüp kaybolmalarına 

“Ters ev”ler, dünyanın pek çok yerinde olduğu 
gibi Türkiye’de de moda oldu. Pek çok ilde bu ters 
evleri ziyaret edebilir; koltukların, kanepelerin, 
yatakların, yemek masalarının, mutfak dolapla-
rının, küvet ve  klozetlerin tepetaklak edildiği 
bu yerlerde hafif bir baş dönmesiyle dakikalar 
geçirebilirsiniz. Farklı odalardaki tüm eşyaların 
tavana çivilendiği bu evler doğal olarak çocuk-

ların ilgisini 
çekiyor. Sadece 
çocukların mı, 
yetişkinler de 
gözleri ve yarı 
açık ağızları 
havada, bu tuhaf 
dünyayı arşınla-
yıp duruyorlar.

Aslında iklim 
krizinin, ekolo-
jik yıkımların, 
salgının, savaş-
ların, ekonomik 
krizlerin ve 
yoğun bir mül-
teci göçünün (…)
tepetaklak ettiği 

Gökçekiminde 
tepetaklak hayatlar…ÇO
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K 

KIT
AP
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Tepetaklak
Vuokko Hurme 
Resimleyen: Susanna Iiavanainen
Türkçeleştiren: Nil Deniz Çıdamlı 
Editör: Tuğçe Özdeniz 
Can Çocuk Yayınları, 216 sayfa

Bu tepetaklak dünya içinde elbetteki en büyük sorun su ve yiyecek temini. Lenna’nın 
babası sinek larvalarından kekler yapıyor.  Giderek temininde güçlük çekilen su, en 
tasarruflu kullanılması gereken yaşamsal madde.

Yazan: Cahit Ökmen 
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neden oluyor insanların. 

Eski dünyayı hiç bilmeyen 
Lenna, anne ve babası, 
kız kardeşi Rousku, evcil 
tavukları Newton ile te-
petaklak olmuş bir apart-
manın üçüncü katında 
yaşıyor. Babasıyla yan 
binada yaşayan Jaan ise 
en yakın arkadaşı. Roman 
boyunca, “umut, sevinç, 
düşkırıklığı, korku, merak, 
heyecan” duygularıyla ka-
maşarak yaşadıkları anlar 
düşünülünce, Tepetaklak 
aynı zamanda bir dostluk 
ve dayanışma hikâyesi. 
Komşuları Kampala amca 
ve Kampala teyze, Jaan’ın babası, gizemli bir diğer 
komşu Sam Alban, yedi bina ötedeki Ondan ve Vil-
dan dramatik hikâyeleriyle, yaşamı sürdürmek için 
kurtuluş arama çabalarıyla, duygusal gelgitleriyle, 
Kardum adı verilen bu alt-üst şehrin diğer sakinleri. 

Lenna’nın annesiyle babası, Kardum’daki “Dönü-
şüm”ün ardından kurtarıldıktan sonra birçok insan 
gibi uzun yıllar alışveriş merkezinde yaşıyorlar, 
burada tanışıyorlar, otoparkta uyuyorlar, alışveriş 
merkezinde dolaşıyorlar ve ön kapıdan dışarıyı sey-
rediyorlar. “Dış dünyaya giden rotalar, Dönüşüm’ün 
ardından, önce en yakındaki eve, oradan diğerine 
ve bir sonrakine olmak üzere yavaş yavaş ortaya 
çıkmaya başladı.”  Daha sonra uzaktan kumandalı 
helikopterlerle keşif uçuşları yapılarak yeni rotalar 
inşa ediliyor, bu rotalar kablolarla birbirine bağla-
nıyor. Roman, Lenna’nın, Jaan’ın ve yetişkinlerin 
bu kablolar üzerinden kayarak Kardum’da yeni 
keşifler yaptıkları tehlikeli ve heyecanlı serüvenlere 
çıkarıyor bizi. Lenna ve Jaan’ı, kitapta krokisi de 
çizilmiş ters evlerinde, kablolar üzerinde yüreğimiz 
ağzımızda bir akrofobi (yüksekten düşme korkusu) 
duygusuyla izliyoruz. 

Bu tepetaklak dünya içinde elbetteki en büyük 
sorun su ve yiyecek temini. Lenna’nın babası sinek 
larvalarından kekler yapıyor örneğin: “Kardum’da 
sinek larvaları yiyiyor olmamız size garip gelebilir 
ama bu bizim için gayet sıradan bir yiyecek. Babam 

sineklerin çok kirli olduğunu 
söylerdi, öte yandan larvalar 
kirli değil, aksine gevrek ve 
lezzetliydi.” Bu hayat koşul-
larının yenmesini zorunlu 
kıldığı, duyduğunuzda 
yüzünüzü buruşturup elinizi 
midenize götüreceğiniz nice 
başka yiyecekler… Giderek 
temininde güçlük çekilen su, 
en tasarruflu kullanılması 
gereken yaşamsal madde. 
Bu durum, biz “eski dünya-
lılar”ın şimdilik uzak oldu-
ğumuz yaşam biçimlerini 
doğuruyor: “Çiş tenceresi 
sebze bahçesine, kaka kabı 
balkon kompostuna boşal-
tılırdı. (…) Kardum’da asla 

suyla bir şey yıkanmazdı. Bulaşıklar hep kirliydi. Eski 
kıyafetler gökyüzüne atılırdı. (…) Kardum’da çocuklar 
asla yıkanmak zorunda kalmazlardı. Bu çok hoştu. 
Huzur içinde çok kirli olabilirdik.”

Apartman komşusu Sam Alban’ın evindeki kafe-
se girip çıkan kuş neyin nesi ki, bu kuşun varlığı 
nelerin göstergesi olabilir? Su bitmeye yüz tuttu-
ğunda Lenna’nın annesinin açıkladığı karar ne 
olabilir ki? Gökyüzünde, yaşanabilecek daha iyi bir 
yer olanaklı mı acaba, bu sorunun yanıtı nasıl bir 
eylemi gerektirebilir ki? Tepetaklak romanı, insanın 
cesaretini ve çözüm bulma yeteneğini sergileyen 
bölümlerle bu soruların tek tek yanıtını veriyor.

Kasvetli, klostrofobik mekânlarının ilginçliğiy-
le, cesur ve güçlü kadın karakterleriyle, serüven 
duygusunun heyecanını diri tutan anlatımıyla bir 
distopya roman Tepetaklak.  

Kitap kapağında Susanna Iivanainen tasarımının 
tercihi daha mı iyi olurdu acaba?

Bu romanı okuduktan sonra, toprağın üstünde tuhaf 
bir şaka gibi duran o “ters ev”lerde gezinmenin 
anlamı da bambaşka olacaktır…

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı  

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi  
Redaksiyonun titizliği
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Uzunca bir zamandan beri Rusya’da yaşayan ve Rusçadan 
Türkçeye kazandırdığı çevirilerle tanıdığımız Mustafa 
Kemal Yılmaz, 2013’te kızının dünyaya gelişiyle birlikte 
çocuk edebiyatıyla içli dışlı olmaya başladı. Pisi Pisi 
Paşa, Pelin’in Dili Masaya Nasıl Yapıştı?, Primatlar 
Banyo Sırasında başlıklı şiirli hikâyelere imza atan 
Yılmaz, kaleminin ucunu mizaha da banan bir yazar. 
“Çocuğunuzla kitap okurken, film izlerken, müzik 
dinlerken birlikte ağlamak da güzel, ama gülmenin yeri 
başka,” diyen Yılmaz, şiire de en çok mizahın yakıştığını 
vurguluyor. 

tavşan     deliği

 Geçmişe dönüp yazarlığınızın ilk günlerindeki 
hâlinizle konuşsanız, vereceğiniz öğüt ne olurdu? 
Öğüt verecek kadar bir fark oluşmadı henüz.

 Yazarlık, geçiminizi sağlayan bir iş mi? Başka bir 
mesleğiniz var mı? 
Çeviri yaparak hayatımı kazanıyorum.

 Günde kaç saat çalışıyorsunuz?
Bazen sadece 4-5 saat bazen 10-12.

 İşlerinize dair eleştiri yazıları sizi öfkelendirir mi?
Hiç eleştiri almadım diyebilirim. O kadar dikkat 
çekmedim galiba.

 Okuduğunuz son resimli kitap?
Hayim Biyalik’ten Kral Süleyman ve Aşmeday. 
Grigori Zlatogorov resimlemiş.

 Keşke ben yazsaydım dediğiniz kitap? 
Amcam Oswald. 

 Yerinde olmak istediğiniz roman kahramanı? 
Aklıma bir isim gelmiyor.

 Nefret ettiğiniz roman kahramanı? 
Huzur’da Suat sinirimi fena bozmuştu.

 Sizce en iyi edebiyat uyarlaması film ya da dizi? 
Master and Commander.

 İsminizi Google’da aratıyor musunuz? Ne sıklıkla? 
Çevirdiğim kitaplara yapılan yorumları düzenli 
olarak takip ederim. 

 En çekilmez özelliğiniz?
Suratsızlığım.

 En sevdiğiniz uğraşınız, hobiniz?
İbranice.

 Çalmak istediğiniz müzik aleti?
Trompet.

 Bir mucit olsanız, ne icat etmek isterdiniz?
Bilim kurgu filmlerindeki tıbbi modüllerden icat 
edebilsem epey hayır duası alırdım.

 Tarihte hangi dönemde/zaman diliminde 
yaşamak isterdiniz? 
Bazen kendimi başka bir zamanda hayal ettiğim 
olur ama her seferinde tıpış tıpış bugüne dönerim.

 Issız adaya düşseniz yanınızda götüreceğiniz  
üç şey?
YouTube dışında aklıma vazgeçilmez bir nesne 
gelmiyor.
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“Kelimeler de aslında 
birer oyuncak”

MUSTAFA KEMAL YILMAZ

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

Bilgisayar Eğitimi bölümü mezunusunuz; ancak 
sonra edebiyata, hatta Rus edebiyatına ve çeviriye 
yöneldiniz. Moskova’da Rus Edebiyatı üzerine eği-
tim aldınız. Edebiyat sularında yol almaya nasıl ko-
yuldunuz, anlatır mısınız?  

İki binlerin başında Dario Fo’nun piyeslerini okumuş-
tum. Biri Füsun Demirel’in çevirisiydi. Çok gülmüştüm 
ve çok hoşuma gitmişti. Sanırım ilk kez o zaman kendimi 
çevirmen olarak hayal ettim. Birkaç yıl sonra üniversite 
kütüphanesinde Three Soviet Plays adında bir derleme 
geçti elime. Mayakovski, Babel ve Şvartz’dan birer oyun. 
Mayakovski’nin oyun yazdığını bilmiyordum. Türkçeleş-
tirmeyi çok istedim ve basılır mı, basılmaz mı diye dü-
şünmeden İngilizcesinden çevirdim. Fakat o sıralarda çe-
viriyle uğraşan bir tanıdığım, yayıncıların sadece orijinal 
dillerden yapılmış çevirileri bastığını söyledi. Yanılıyordu 
ama bu kafamda bir ışık yakmaya yetti. Rusça öğrenmeye 
başladım. Birkaç yıl sonra da kendimi Moskova’da dokto-
ra yaparken buldum.

Çocuk edebiyatına girişim yine Moskova’da oldu. Baba 
olduktan sonra. Kızımız annesi sayesinde Rusçayı kolay 
öğreniyordu, Türkçesi geri kalacak diye endişeliydim. Ço-
cuk edebiyatına merakım o endişenin ürünü.

Çocuk kitapları yazan, resimleyen, okuyan insanla-
rın çocukluklarını içlerinde taşıdıklarını düşünüyo-
rum. Anne-baba olmak da yetişkinlerin çocuk kitap-
larıyla kucaklaşmasına vesile oluyor. Bir kız çocuk 

babası ve çocuk kitapları da yazan bir yazar olarak 
ne dersiniz?

Anne-baba olmak bir nevi rol değiştirmek. Başrolden yar-
dımcı oyunculuğa geçiyorsunuz. Kendimi hâlâ çocuk gibi 
hissediyorum ama çocuk kitaplarıyla tanışmamın büyük 
oranda yeni rolümün gereği olduğunu itiraf etmem la-
zım. 
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Klasik Rus edebiyatının Puşkin, Tolstoy, Turgen-
yev, Gorki gibi dev isimlerinin çocuk masaları da 
kaleme aldığını ve bunların bazılarının Türkçeye 
de kazandırıldığını biliyoruz. Ancak yetişkin ede-
biyatıyla kıyaslarsak Türkçeye kazandırılan Rus 
çocuk edebiyatı örneklerinin çok az olduğunu söy-
lemek mümkün. Rusça çocuk edebiyatı da beslen-
diğiniz kaynaklardan biridir sanırım. Türkçeye 
çevrilmeli dediğiniz ya da çevirmeyi düşündüğü-
nüz Rusça çocuk kitapları var mı? Daniil Harms 
kitabı (Kolka Pankin Brezilya’ya Nasıl Uçtu) çevir-
diğinizi biliyorum örneğin. 

Türkiye’de Rus edebiyatı denince akla klasikler gelir. 
Ama Puşkin’i bir kenara koyarsak, Rusya’da aslında 
çocuk edebiyatının altın çağı yirminci yüzyıldır. Bu-
rada da en güçlü damar, şiirler ve şiirli hikâyelerdir. 
Bu hikâyelerin Rusça bilen herkesi aynı paydada bu-
luşturmak gibi bir özelliği var. Milla Jovovich’in ez-
berden okuduğu çocuk şiirini, Garry Kasparov yine 
ezberinden devam ettirebilir. Bunu ilk fark ettiğimde 
aklım başımdan gitmişti. Fena hâlde kıskandığımı 
söylemem lazım. Birilerinin “yanılıyorsun” demesini 
çok isterim ama sanırım Türkçede gerçek manada bir 
klasiğe sahip değiliz. 

Three Soviet Plays derlemesini anmıştım. İlk elime 
geçtiğinde Mayakovski’den ötesini görmemiştim ama 

yıllar sonra fark ettim ki o kitabın asıl incisi Yevgeni 
Şvarts’ın yazdığı “Ejder”miş. Ne kadar çocuklara göre, 
ne kadar yetişkinler için, bilemiyorum; yine de o oyu-
nu çevirmeyi isterdim. 

Sizin kaleme aldığınız çocuk kitaplarında tekerle-
melere, kafiyeli tekrarlara, folklorik ögelere, kelime 
oyunlarına yer verdiğinizi, dil farkındalığını önem-
sediğinizi görüyoruz. Ayrıca çok sık kullanılmayan, 
çocukların anlamını bilmediği kelimelere yer veri-
yorsunuz. Kelimeleri âdeta birer oyuncak gibi çocu-
ğun önüne sunuyorsunuz diyebilir miyiz?

Bir çocuğun kelimelerin de aslında birer oyuncak oldu-
ğunu öğrenmesi harika bir şey. Hikâyeler, özellikle de 
şiirler bunun için ideal. 

Kaleme aldığınız üç çocuk kitabı için şiirli hikâyeler 
demek mümkün sanırım; bolca mizahla harman-
lanmış, yüzümüze gülücükler konduran hikâyeler. 
Çocuk edebiyatında mizahın, şiirsel dilin nasıl bir 
gücü, etkisi, büyüsü var sizce? 

Çocuğunuzla kitap okurken, film izlerken, müzik din-
lerken birlikte ağlamak da güzel; ama gülmenin yeri 
başka. 

Şiire en çok mizah yakışır. Çocukken bize okunanları 
ne yazık ki “hamasi” dışında bir sıfatla tanımlamam 
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çok zor. Öte yandan çoğu insanın gözünde şiir hâlâ bü-
yük oranda “lirik” bir şey. Aksini ispatlayan sanatçılar 
oldu ama onlar da gözlemleyebildiğim kadarıyla mü-
zikle sınırlı kaldı. Barış Manço, Kayahan...

Çocuk edebiyatının “yaşsız” oluşunu da göz önüne 
alarak, yaşına başına bakmadan herkes bol bol ço-
cuk kitabı okusa keşke diye düşünüyorum. Ne der-
siniz?

Ben baba olduktan sonra başladım çocuk kitabı oku-
maya.  

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

Kitapların tamamı ev ortamında, kızımla şakalaşma-
larımızdan, itişme ve kakışmalarımızdan doğdu. Ge-
nelde bir kafiyeyle başlar. Ya da bir iki dizeyle. Sonra 
bazen olay örgüsü gelir. Eşim ve kızımla paylaşırım. 
“Evet, bu iyi!” derlerse Google Dokümanlar’da bir say-
fa açar, biriktirmeye başlarım. Bazıları nihayete erer, 
bazıları beklemeye devam eder.

Nasıl bir düzene ihtiyaç duyuyorsunuz çocuk ki-
tapları yazarken ve çeviri yaparken? Sakin ve 
düzenli bir oda mı, karmakarışık bir masa mı, 
fonda bir müzik mi? Çalışma masanızı resmeder 
misiniz? 

Çeviri yaparken mutlak sessizliğe ve dinginliğine ihti-
yaç duyarım. Çok daha kaprisli bir iş. Yazarlık ise daha 
rahat. Âdeta terapi niteliğinde. Yüksek stres altında ve 

fiziksel konfordan yoksun olduğum bir ortamda, hatta 
yürüyüş yaparken bile cep telefonum yanımda olduğu 
sürece kolaylıkla bir şeyler yazabilirim.

Yazmakla yetenek ve çalışma arasındaki bağ hak-
kında neler söylersiniz? Ne kadarı alın teri, ne ka-
darı yetenek sizce? Öğretilebilir bir şey mi yazarlık?

İkisinin de önemi aşikâr. Göz ardı edilen üçüncü bir 
bileşen olarak “merak”a dikkat çekmek isterim. Öğ-
renme arzusundan ziyade heves anlamında söylüyo-
rum. Bence hem yetenekli, hem çalışkan çok insan var 
etrafta. Ama uzun soluklu, hakiki bir hevese sahip in-
san sayısı nispeten daha az.

Kendi sesini nasıl bulur bir yazar, özgünlüğünü na-
sıl ortaya koyar? Kendi deneyiminiz üzerinden an-
latır mısınız? 

Kısa bir dönem hariç 2007’den beri Türkiye dışında 
yaşıyorum. Canım istediğinde çıkıp Türkçe kitap alış-
verişi yapma şansım yok. Bazen hayıflanıyorum ama 
bazen de “Acaba böyle daha mı iyi?” diye düşünmeden 
edemiyorum. 

Yeni planlar, projeler, çocuk kitapları, çeviriler var 
mı? 

İlya İlf ve Yevgeni Petrov’un birlikte yazdığı On İki San-
dalye romanını çevirmiştim, geçtiğimiz haftalarda İş 
Kültür’den çıktı. Şu sıralar yine aynı yazarların Altın 
Buzağı kitabı üzerinde çalışıyorum.
Önceki yıl Tudem’le Pelin’in Dili Masaya Nasıl Yapıştı? ki-
tabını çıkarmıştık. Pelinciğin başına yeterince dert aç-
madığımıza kanaat getirdik. Bu kez biraz da davetsiz 
misafirlerle uğraştıracağız. Sonbaharda yayımlamayı 
umuyoruz. 
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Yalın bir metni olan öykünün resimleri de metinle uyum içinde tasarlanmış. Kalın 
yün kazakların desenlerine martı çığlıkları ve denizin tuzlu kokusu eşlik ediyor.

Öyle insanlar vardır ki girdikleri her ortama çabu-
cak uyum sağlar ve karşılarına çıkan her insanla 
iletişim kurmayı becerirler. Hatta onlara ait bir 
deyimleri bile vardır: Yedi düvelle barışık olmak… 

Çok havalı bir deyim, öyle değil mi? Oysa benim 
gibi kolaycacık arkadaşlık kuramayan insanlar 
için ne zordur ilk kez hiç tanımadığın insanlarla 
dolu bir ortama girmek. Ah hele bir de çocukken… 
Bir gözümle kaçacak delik ararken, diğeriyle de 
acaba kiminle iletişim kurabilirim diye tek tek 
insanları incelerdim. O zamanlar bana gereken 
belki de sadece bir arkadaşlık bankıydı. Ne de olsa 
Lili’nin işini kolaylaştıran da bu oldu. 

Annesi ve köpeği Gölge’yle yepyeni bir eve 
taşınan Lili’nin keyfi yerindedir. Çünkü Gölge ile 
birlikteyken hayat gayet eğlencelidir. Ancak yeni 

okula başlama 
günü gelip 
çatınca Lili’nin 
biraz canı sıkılır. 
Çünkü okula 
köpekler alın-
mamaktadır. 
Lili’nin yalnızlık 
çektiğini fark 
eden öğretmeni 
ona bir öneride 
bulunur: “İster-
sen Arkadaşlık 
Bankı’nı bir dene. 
Orada herkes bir 

Bazen arkadaşlık için gereken 
sadece bir banktır.  

oyun arkadaşı 
bulur.”

Bahçenin ta öbür 
ucunda duran 
bank, Lili oraya 
varana kadar 
kapılmıştır bile. 
Yine de Lili ban-
kın diğer ucuna 
oturup beklemeye başlar. Ama olmaz. “Olmuyor, 
çalışmıyor işte,” diyen Lili’ye, banktaki diğer çocuk 
“Belki de bozulmuştur,” diye yanıt verir.  Böylece 
ikisi Arkadaşlık Bankı’nı tekrar çalıştırabilmek için 
tamirata başlarlar. Bankın tam performans çalıştığı-
nı söylemeye gerek yok, öyle değil mi? 

Wendy Meddour tarafından yazılan Arkadaşım Beni 
Bekliyor’un illüstrasyonlarıysa Daniel Egnéus imza-
sını taşıyor. Yalın bir metni olan öykünün resimleri 
de metinle uyum içinde tasarlanmış. Kalın yün 
kazakların desenlerine martı çığlıkları ve denizin 
tuzlu kokusu eşlik ediyor. Bu kitap, bir arkadaşlığı 
başlatmak için fazla söze ve olaya gerek olmadığı-
nı söylüyor bize. Üstelik güzel bir yöntem/araç da 
öneriyor. 

Konuyu biraz araştırınca dünyada çeşitli sağlık 
merkezlerinde bu tip bankların terapi noktası olarak 
kullanıldığını, okullarda tam da bu kitaptaki gibi ar-
kadaşlık kurma aracı görevi yaptığını gördüm. Artık 
yabancısı olduğum ortamlarda çocukken yaşadığım 
sıkıntıyı yaşamasam da bundan sonra gözüm etrafta 
bir bank arayacak. Neden olmasın?

Arkadaşım Beni Bekliyor 
Wendy Meddour 
Resimleyen: Daniel Egnéus
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu 
Editör: Yağmur Yavaş Aydın 
Uçanbalık Yayınları, 32 sayfa

Çizimlerin ifade gücü 
Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Grafik tasarım
Baskı kalitesi 
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Yazan: M. Banu Aksoy

10 |





İlk kitabı Paris ve Londra’da Beş Parasız’ın 1933’te yayınlanmasıyla birlikte Eric Blair, 
George Orwell’a dönüşür. Orwell’ın bu dönemde yazar ve gazeteci olarak şöhreti, 
esas itibarıyla yoksulluk ve iktisadi durgunluk  hakkında yazdıklarına dayanıyordu.

Bir roman kahramanı 
olarak Orwellilk

 o
ku

ma
 K
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PL

IG
I

Yazan: Gökhan Yavuz Demir

GR
AFi
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Orwell
Senaryo: Sébastien Verdier 
Resimleyen: Pierre Chiristin 
Türkçeleştiren: Zeynep Büşra Bölükbaşı
Editör: Korkut Emrah Erdur
Yapı Kredi Yayınları, 160 sayfa

hiçbir icadı 
konu can sı-
kıntısıyla baş 
etmek oldu-
ğunda çizgi 
romanlarla 
aşık atamaz. 

Gerçi kar-
godan çıkan 
çizgi roman, 
çocukluğumda “Teksas-Tommiks” diye bilinen o 
İtalyan çizgi romanlarından değil; hatta basbayağı 
bir yazar biyografisi. Sébastien Verdier ile Pierre 
Christin’in yazıp çizdikleri Orwell, tahmin edeceği-
niz üzere bütün dünyanın genellikle Hayvan Çiftliği 
ve 1984 ile tanıdığı George Orwell’ın hayat hikâye-
sini anlatıyor. Oldum olası büyük yazarların hayat 
hikâyelerini -ekseriyetle- çok sürükleyici bir roman 
tadında bulmuşumdur. Bu önyargım Orwell için de 
geçerli. Bir yazar olarak Orwell’ın hayat hikâyesini, 
bir roman kahramanının hikâyesi olarak okumaya 
başlıyorum. Ve uzun bir süreliğine bütün sıkıntılar 
buharlaşıp gidiyor.

Neredeyse yüz elli sayfa civarında olan kitabın 
çizimlerine, yer yer birer ikişer sayfayla André 

İnsan her hâlde bir çocukken, bir ihtiyarken, 
bir de ikisinin arasında şayet işsiz kalmışsa bir 
günün saatlerini nasıl tüketeceğini bilemiyor 
olsa gerek. Artık çocuk değilim ve sanırım henüz 
ihtiyar da sayılmam; fakat çalışmadığım günler 
sanki her günden daha uzun sürüyor ve bitmek 
bilmiyor. Acaba Kocabaş hiçbir şey yapmadan 
bütün gün bahçede uyuklayarak bir günün so-
nunu nasıl getiriyor diye düşünürken kargodan 
bir çizgi roman çıkıyor. Evet ya! Çocukluğumun 
sonu gelmez okul sonrası öğleden sonralarında 

sayfaları ara-
sında macera-
dan maceraya 
koştuğum o 
çizgi romanlar! 
Çizgi romanla-
rın dünyasında 
can sıkıntısına 
asla yer yoktur. 
Muhtemelen 
bilgisayar oyun-
ları, sezon sezon 
diziler ve akıllı 
telefonlarımız 
dâhil insanlığın 
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Juillard, Olivier Balez, Manu Larcenet, Blutch, 
Juanjo Guarnido ve Enki Bilal gibi illüstratörler de 
desenleriyle renk katıyor. Doğrusu bu kadarı bile 
çizgi romanı tekdüze bir anlatımdan uzak tutmaya 
kâfi geliyor ve hatta hikâyeye 
müthiş bir dinamizm kazandırıyor.

Aslında kitabın yazarı, bütün 
hikâyeyi yine Orwell’ın kitapların-
da yazdıklarına dayandırıyor. Bu 
anlamda Orwell’ın asıl yazarı yine 
Denemeler’in, Günlükler’in, Balina-
nın Karnında’nın, Paris ve Lond-
ra’da Beş Parasız’ın, Wigan İskelesi 
Yolu’nun, Katalonya’ya Selam’ın, 
Hayvan Çiftliği’nin ve 1984’ün 
yazarı George Orwell. Çünkü 
çizgi romanın yaratıcıları zaten bu 
kitaplara açıkça atıf veriyor, hatta 
yer yer yazarın bu kitaplarından 
hatırı sayılır uzunlukta alıntılar 
yapıyorlar.

“Orwell Olmadan Önce Orwell” 
adlı ilk bölümde 1903 doğumlu 
Eric Blair’in çocukluğuna ve okul 
yıllarına şahitlik ediyoruz. Eton 
mezunu Blair üniversite okumak 
yerine, henüz on sekiz yaşınday-
ken Hindistan İmparatorluk Polis 
Teşkilatına katılıyor ve Birman-
ya’da beş sene görev yapıyor. 
Fakat çok geçmeden bir sömür-
ge polisi   olarak hizmet ettiği 
emperyalizmin kokuşmuşluğuna 
daha fazla dayanamıyor ve istifa 
edip çocukluğundan beri hayal-
lerini süslediği gibi yazar olmaya 
karar veriyor. Fakat bu yeni hayatının ilk iki buçuk 
senesi, daha sonra Paris ve Londra’da Beş Para-
sız’da anlatacağı üzere, tam bir sefalet içinde geçer. 
Hayatı, insanları, İngiliz toplumunu ve yoksulluğu 
anlamak isteyen -henüz daha George Orwell mah-
lasını kullanmayan- Eric Blair’in, bu sefalet için o 
günlerde pek çok yazar adayının tercih ettiği Paris’i 
seçmesi bile yazar olmak arzusunun ne kadar ciddi 
olduğunun ispatıdır.

İlk kitabı Paris ve Londra’da Beş Parasız’ın 1933’te 
yayınlanmasıyla birlikte Eric Blair, George Orwell’a 
dönüşür. Orwell’ın bu dönemde yazar ve gazeteci 
olarak şöhreti, esas itibarıyla yoksulluk ve iktisadi 

durgunluk  hakkında yazdıkları-
na dayanıyordu. Wigan İskelesi 
Yolu’nda emperyalizme ve sınıf 
farklarına karşı oluşunu, özgürlük 
ve eşitliğin sosyalist tanımlarına 
bağlılığını, fakat bir yandan da 
örgütlü sosyalist hareketlerin ço-
ğuna da karşı olduğunu açıkladığı 
günlerde, İspanya İç Savaşı patlak 
verince İspanya’ya gidecek ve 
fiilen çarpışacaktı. Önce onbaşı, 
sonra teğmen rütbesine yükseldi 
ve cephede yaralandı. İspanya 
dönüşünde yazdığı Katalonya’ya 
Selam ile de bağnaz ve statükocu 
sol ile arasına ciddi bir mesafe 
koydu. 

1938 kışının sonlarına doğru 
kendisine verem teşhisi konulan 
Orwell, aslında 1945 Ağustosun-
da yayınlanan Hayvan Çiftliği’ne 
kadar mali sıkıntılar çekmeye de-
vam ettiği ve -bu arada hakkında 
denemeler yazacak kadar düşkün 
olduğu- sigara nedeniyle bu ince 
hastalıktan kurtulamayacaktır. 
Nitekim 1947’de yineleyen veremi-
nin ilk aylarında yazmaya başladı-
ğı 1984’ü, 1948’de hasta yatağında 
tamamlayacak ve 1950’nin Ocak 
ayında daha henüz kırk altı yaşın-
dayken hayata veda edecektir.

Eric Blair’ı bir aynasız, berduş, serseri, milis, gaze-
teci, yazar, ukalâ, sosyalist, vatansever, bahçıvan ve 
hayalperest olarak anlatan bu çizgi romanı okuduk-
tan sonra, hemen gidip bir George Orwell kitabı 
okumak isteyeceksiniz.

Çizimlerin ifade gücü 
Çevirinin açıklığı ve akıcılığı

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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En küçük temasın ve hareketin dahi kişisel çıkar 
üzerinden hesaplanarak tasarlandığı bir düzende, 
boyundan büyük hayaller kuran, dahası hayatını 
bunları gerçek kılmaya adayanlara genellikle deli 
gözüyle bakılır. Oysa işin özü şu ki, hayat hep bu 
delilerin cesareti ve emeği sayesinde daha yaşanılır 
oluyor. Sayısız edebiyat âşığının gözü pek girişi-
mine tanıklık eden yayıncılık sektörüne, dünya 
genelinde ilham kaynağı olarak ömürlük hizmet 
sunan Edmond Charlot’yu bu vesileyle tanımaya ne 
dersiniz?

Ödüllü yazar Kaouther Adimi’nin kaleme aldığı 
Zenginliklerimiz, Damla Kellecioğlu’nun çevirisiyle 
Delidolu Yayınlarından çıkmıştı. Albert Camus, Ju-
les Roy, Emmanuel Roblès, André Gide ve Gabriel 
Garcia Lorca’nın ilk kitaplarını basan kişi olarak da 
bilinen Cezayirli kitapçı Edmond Charlot’nun ha-
yatının ve yayıncılık serüveninin izini süren kitap, 
bir insanın şahsında bir ülkenin çalkantılı yakın 
tarihine de ışık tutuyor. 

BİR MEKÂNDAN DAHA FAZLASI

Kitapçı olmasının yanı sıra, genç yazarları teşvik 
eden bir yayınevi, yoksul halk ve öğrenciler için ki-
tap ödünç veren bir kütüphane ve bir sanat galerisi 

Hayatı İkinci Dünya Savaşı’ndan Cezayir’in Fransız sömürgeciliğine karşı kurtuluş 
mücadelesine dek pek çok önemli tarihi olaya denk gelen Edmond Charlot’yu tanıdıkça, 
yakın dönem siyasetine de yakından bakma imkânı buluyoruz.

Hayalinin peşinde 
bir dünya yaratmak

Zenginliklerimiz
Kaouther Adimi 
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu 
Editör: Yasemin Ertuğrul
Delidolu Yayınları, 188 sayfa
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Yazan: Karin Karakaşlı
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dâhil pek çok şekle bürünen “Vraies Richesses (Ger-
çek Zenginlikler)”, ismini de dönemin büyük yazarı 
Jean Giono’nun aynı adlı kitabından alıyor. Edmond 
Charlot’nun henüz 21 yaşındayken 1936’da açtığı ve 
zamanla bir kültür merkezi hâline gelen kitapevi, 
vitrininde asılı duran afiş üzerinden idealist yayın-
cının hayata bakış açısını da gözler önüne seriyor: 
“Okuyan bir insan iki insan eder.”

1986’da Cezayir’de doğan ve hâlen çalışmalarını 
Paris’te sürdüren Kaouther Adimi, roman için 2017 
merkezli bir şimdiki zamanla, kitapevinin kurul-
duğu 1936’ya kadar giden bir geçmiş zaman hattı 
kurmuş. Şimdiki zamanda Cezayir Ulusal Kütüpha-
nesi’ne ait ek bir bina olarak hayatını sürdüren tari-
hi yerin bir çörekçi olmak üzere satılması sürecine 
tanıklık ediyoruz. Zorunlu stajını tamamlamak için 
bu yerin tasfiyesine gelen Ryad, kaldırımın karşı 
tarafında hüzünlü gözlerle süreci izleyen, mekânın 
emektârı Abdallah’la sohbeti koyulttukça geçmişe 
ışınlanıyoruz. Bu eski zaman hattı ise yazar Adimi 
tarafından yayıncının günlük notları, anıları, arka-
daşlarıyla görüşmeler ve arşiv malzemeleri üzerin-
den incelikle örülmüş.    

KÜÇÜK HAYATLAR, BÜYÜK SİYASET

Hayatı İkinci Dünya Savaşı’ndan Cezayir’in Fransız 
sömürgeciliğine karşı kurtuluş mücadelesine dek 
pek çok önemli tarihi olaya denk gelen Edmond 
Charlot’yu tanıdıkça, yakın dönem siyasetine de 
yakından bakma imkânı buluyoruz. Fransa, Nazi 
işgali altındayken Özgür Fransa dergisini çıkaran 
ve seferberliğe katılan Edmond Charlot, Cezayir’in 
ulusal bağımsızlığını da hararetle savunmuş. 

Romanın bir diğer dikkat çekici özelliği de Kaout-
her Adimi’nin mizah dolu, keskin ve etkileyici dil 
üslubu. Okuru başkent Cezayir’in ruhuna nüfuz 
etmeye davet eden bölüm, bu üsluba incelikli bir ör-
nek oluşturuyor: “Yalnız olacaksınız, çünkü kaybol-
mak ve her şeyi görebilmek için yalnız olmak gerekir. 
Eşlikçilerin insana külfet olduğu şehirler vardır; 
bu şehir de onlardan biri. Bu şehirde bir aylak gibi 
gezilir; eller cepte, iç sıkıntısıyla. Sokakları tırma-
nacaksınız; hiçbir zaman kilitlenmeyen ağır, ahşap 
kapıları iterek açacak, sendikacıları, sanatçıları, 
askerleri, öğretim görevlilerini, isimsizleri, çocukları 
yok eden kurşunların duvarlarda bıraktıkları izlere 

dokunacaksınız. Güneş yüzyıllardır başkent Ceza-
yir’in teraslarına doğuyor ve bizler, yüzyıllardır aynı 
teraslar üzerinde cinayetler işliyoruz.” 

Bir dönem yayınevinin Fransa şubesini de açan 
ve savaş sonrası kâğıt bulma mücadelesi veren 
Edmond Charlot, bütün azmine karşın bir noktada 
zamanın değişimine yenik düşüyor. Bazı yazarla-
rını daha iyi para teklif eden büyük yayınevlerine 
kaptırırken, yayınevinin 1961’de uğradığı bombalı 
saldırı sonrası el yazısı çoğu arşivini kaybediyor. 
Fransa-Türkiye-Fas hattında yıllarını geçirdikten 
sonra görme yetisini kaybeden yayıncı, yine de 
Montpellier yakınlarında yerleştiği Pézenas’da bir 
kitabevi açarak 2004’e bu dünyadan ayrılana kadar 
hayatı kendisi için anlamlı kılan bu aşka sadık 
kalmış.

Onunkisi akasya sakızı ve kitap arasında akmış bir 
ömür. 9 Ekim 1935 tarihli günlük notuna hüzünle 
gülümsememek elde değil: “Kitaplarımı düzenler-
ken şehir esnafına sakız sattığım bir yazdan kalma 
on kutu akasya sakızı buldum. Üzerimde kısa kollu 
gömlek, yakan güneşin altında üç beş kuruş kazan-
mak için bakkalları turlardım. Şimdi tüm bu sakız-
ları bitirmem neredeyse bir yılımı alır. Arkadaşlara 
da dağıtırım. Akasya sakızının bir son kullanma 
tarihi var mıdır, yoksa onlar da kitaplar gibi ölümsüz 
müdür?” 

22 Temmuz 1939 ise âdeta fikri takibini daha 
doğrusu hayat takibini yapıyor: “Kitapçılığı asla 
yayıncılıktan ayırmadım. Asla. Bence ikisi aynı şey. 
Eğer kitapçılık da yapmadıysa ya da kitapçı değilse, 
insanın yayıncı olabileceğine inanamam. Akasya 
sakızı satsın daha iyi.” 

Zor yolun talibi olan ve bu hayatı getirdiği güzellik-
ler kadar sıkıntılarla da sonuna kadar kucaklayan 
Edmond Charlot’dan öğrenecek çok şey var. Küçük 
hayatların büyük tarihteki yeri ve her koşulda inan-
dığını yapmanın hazzı en büyük dersler arasında. 
Bu hayat coşkusundan hep birlikte nasiplenmek 
dileğiyle…

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği 
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önemli olan onunla kuracağı dostluk, geçirecekleri 
hoş vakit... Bu sıra dışı dostluk böylece başlamış 
oluyor işte. 

PİNOKYO GİBİ CAN BULAN YUMURCAN 

Neredeyse tamtakır buzdolabını yuvası bilmiş bir 
yumurta ve mutlu bir ömür sürdükten sonra artık 
yalnız başına yaşamının son günlerini huzurlu bir 
sessizlikle sürdüren yaşlı adam, bu iki masal kah-
ramanı, bir araya geldikten sonra günlerini muhab-
bet ederek ve mahallede dolaşıp etrafı seyrederek 
geçiriyorlar. Birbirlerine öğretecekleri ve anlatacak-
ları çok şeyleri olduğunu fark etmek onları daha da 
mutlu ediyor. Bahtiyar Amca, yumurtanın dostluğu-
na alıştıkça ona insani özellikler yükleme ihtiyacı 
duyuyor. Tabii bunun pratik gerekçeleri de var. 
Örneğin yumurta dostuna hitap edebilmesi için bir 
ismi olmalı. Bahtiyar Amca muzip bir yaratıcılıkla 
dostuna “Yumurcan” ismini koyuveriyor. Birlikte 
vakit geçirmek, sohbet etmek iyi güzel ama bir 
küçük sorun daha aralarındaki ilişkinin gelişmesi-
ni engelliyor. O da Yumurcan’ın duygularını açığa 
çıkaran herhangi bir yüze, mimiğe sahip olmaması. 
Bahtiyar Amca, boya takımlarını ve fırçasını ortaya 
çıkarıp Yumurcan’a güzel bir yüz çiziyor. Şimdi 
istediğinde kocaman gülümseyen ağzı, parıldayan 
gözleri ve minicik burnuyla çok daha sevimli bir 
dostu var. Masalın bu kısımları Geppetto Usta ile 
Pinokyo’nun macerasına olan benzerliğiyle de oku-
ru yakalıyor. 

Dünyanın Son Yumurtası’ndan bahsediyorum. 
Yalnız yaşayan Bahtiyar Amca ile buzdolabın-
da kalmış tek yumurtanın dostluğunu anlatan 
masaldan yani. Bahtiyar Amca eşini kaybetmiş, 
çocukları da evlenip başka şehirlere yerleşmiş; 
tek başına yaşayan ama güler yüzünü, yaşamaya 
sevincini koruyan biri. Bir sabah uyanıp kahvaltı 

etme hevesiyle 
buzdolabını 
açtığında karşı-
sına konuşan bir 
yumurta çıkı-
yor. Üstelik bu 
acayip yumur-
tanın, dünyanın 
son yumurtası 
olduğuna dair 
ciddi bir iddiası 
da var. İyi niyetli 
Bahtiyar Amca, 
yumurtanın bu 
iddiasına hemen 
kanıveriyor 
çünkü onun için 

En yakın dostunuz buzdolabında 
sizi bekliyor olsa?
Bir yumurtanın en yakın arkadaşınız olmasını ister miydiniz? Evet, bildiğimiz 
yumurtadan bahsediyorum. Hani kimisi için nefis bir omlet kimisi içinse rafadan 
ya da kayısı kıvamında haşlanmış olanından. Yumurtayla karın doyar ama ömür 
geçer mi? Peynirlisi, domates-biberlisi olur da hoş sohbetlisi olmaz mı? Bilemediniz 
tabii. Oysa tüm bunlar bir masalda gayet de olup bitiyor desem? Siz yine de 
buzdolabınızdaki yumurta rafına iyi bakın. 

Dünyanın Son Yumurtası 
Ahmet Önel 
Resimleyen: Oğuz Demir 
Editör: Demet Uyar 
Elma Çocuk Yayınları, 48 sayfa

Yazan: Emel Altay
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DÜNYANIN SON ON, YÜZ, BİN... YUMURTASI 

Yumurcan ve Bahtiyar Amca arasında günden güne 
gelişen dostluk masalsı olmasına masalsı ama 
masalların bile gerçeklik duvarına tosladığı anlar 
vardır. Bu masalda bu gerçek, bir tavuk çiftliği. Her 
zamanki gezintilerinden birinde bir tesise denk 
geliyorlar ve meraklı yaşlımız, ellerindeki kolileri 
araçlara yükleyen adamlara ne taşıdıklarını so-
ruyor. Cevap elbette yumurta; onlarca, yüzlerce, 
binlerce yumurta. Naif Bahtiyar Amca, dostunun 
dünyada kalan son yumurta olmadığını, kendisine 
yalan söylendiğini anlıyor ve çok kırılıyor. Neyse 
ki Yumurcan’ın özrünü kabul etmesi kolay oluyor; 
çünkü kendisi de biliyor ki dünyada son olan şey 
dostuyla geçireceği güzel vakitler... Buna rağmen 
Bahtiyar Amca, genç dostunun kendi türdeşleriyle 
ömrüne devam etmesini uygun buluyor ve onu 
tesisteki yumurta kutularından birine, diğer yumur-
taların yanına bırakıyor. 

HER MASAL MUTLU SONUNU ARAR

Masal bu ya, “her masal mutlu sonunu arar” minva-
linde bir finale ilerliyor yazar Ahmet Önel. Dünya-
nın Son Yumurtası için de böyle bir mutlu son hazır-
lamış. Elma Yayınlarından çıkan kitabın çizimleri 
Oğuz Demir’e ait. Kapak resminden iç sayfalardaki 
resimlemelere tüm çizimlerin Bahtiyar Amca ve 
Yumurcan’ın sıra dışı dostluğunu gözümüzde 
canlandırmamız adına hayli yardımcı olduğunu 
söylemeliyim. Dünyayı buzdolabının içinden ibaret 
saymamaya, sevgi ve dostluk dilinin ayrı dünyalar 
arasındaki farkları dahi sıfırlayacağına dair bir ma-
sal Dünyanın Son Yumurtası. Belki dostunu kırma-
manın önemine dair de anlamamız gereken şeyler 
içeriyordur. Bunu herhâlde en iyi Yumurcan’lar bilir.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü 

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı  
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği 



Yazan: Olcay Mağden
Anne Bak! 
Gökçe Yavaş Önal 
Editör: Ayşegül Utku Günaydın 
Desen Yayınları, 88 sayfa

doğumun sonunda ortaya çıkan; pembe, yumuk 
yumuk eller, küçücük, sevimli bir burun değil; tam 
tersine kaygıyla yoğurulmuş, karanlık bir balçık-
tır. Gökten zembille anneliği yüklenmeyen her 
kadın, yeni hayatında kendi vücudundan çıkan 
balçığı da bir başına şekillendirmek zorunda kalır, 
ne de olsa onu bir tek o görüyordur. 

İşte sevgili Gökçe Yavaş Önal’ın Anne Bak! İsimli 
karikatür kitabı, yukarıda söylediklerimi eğlen-
celi ve son derece gerçekçi bir dille, tabii bir de o 
kendine has keyifli çizimleriyle bizlere anlatıyor. 
Her sayfada “Evet evet, ben de aynı şeyi yaşadım,” 
ya da “Ah, evet bu bana da oldu,” diyebileceğiniz 
bir kitap bu. Örneğin şu kutsallık meselesi. Ben de 
tıpkı Gökçe gibi, hamile kaldığını öğrendiği an iti-
bariyle ANA pelerinini sırtına takanlardan olama-
dım. Hiçbir zaman göbeğime kitap okumadığım 
gibi, ona klasik müzik de dinletmedim. Çünkü o 
göbekti ve şiş olması bir şey değiştirmiyordu; üs-
telik göbeğe kitap okuma fikri son derece saçma 
geliyordu. Gökçe de bunu kitabında şu şekilde 
belirtmiş: “Anne olmayı kutsal bir görev gibi de 
görmüyorum. Hatta abartılmış bir kavram bence.” 
Ben de annelik coşkusuyla donanmış kadınları 
gördükçe hep şöyle diyorum: “Fil de yavrusunu 
yirmi iki ay karnında taşıyor, onun yanında biz 
hiçbir şeyiz.”

Anne Bak! aslında bir nevi kılavuz niteliğinde. 
Gökçe Yavaş Önal, kendi evlilik ve annelik hikâ-
yesini anlatırken bizlere de kimsenin yapmadığı 
bir iyiliği yapıyor: Gerçekleri söylüyor. Hamilelik-
te işitilen hurafelerden çeşit çeşit insanın kestiği 

Çocuk yetiştirmekle ilgili en sevdiğim sözlerden 
biri şu: It takes a village to raise a child. (Bir çocuğu 
büyütmek/yetiştirmek için bir köy/kasaba gere-
kir) Kökeni bilinmemekle birlikte bu sözün Afrika 
kültüründen ya da Amerikan yerlilerinden geldiği-
ne inanılır. Her ikisi de toplumsal birlikteliğin ve 
ortak yaşamın mühim sayıldığı kültürler. Ancak 
ne hikmetse modernleşen ve hatta gerçekliğini yi-
tiren yeni dünya düzeninde bu sözü sadece sosyal 
medya hesaplarımızdan paylaşıyor, içini doldur-
maya bir türlü yanaşmıyor, yanaşamıyoruz. Bu 
çağın anneleri delilik ve sürmenaj arasında sessiz 
çığlıklar atarken bir zamanlar çocuğu yetiştirme 
görevini paylaşması beklenen toplum, çocuk sahibi 

kadına yepyeni bir 
isim takmakla ye-
tiniyor: “Annesi.” 
Kendisine verilen 
ve hatta yapışan 
bu yeni adla yep-
yeni bir serüvene 
atılan kadın, kendi 
doğumuyla ona 
bahşedilen isimle 
birlikte bir an-
lamda geçmişini 
de yitirir. Ve bu 
anlamda esasında 
kendini de do-
ğurur. Ancak bu 

Kasabası da köyü de 
aynı: Annesi
Anne Bak! aslında bir nevi kılavuz niteliğinde. Gökçe Yavaş 
Önal, kendi evlilik ve annelik hikâyesini anlatırken bizlere de 
kimsenin yapmadığı bir iyiliği yapıyor: Gerçekleri söylüyor.
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Çizimlerin ifade gücü
İçerik 

 Grafik tasarım 

ahkâma, uykusuz geçen gecelere; ruhsal ve fiziksel 
olarak bir türlü eskiye dönemeyişlerden bir de bu 
yüzden altında kalınan bakışlara, yitirilen özgüve-
ne... Okuduğunuz tüm ebeveynlik kitaplarını unu-
tun ve hakikate kulak verin, çünkü “Bebek doğana 
kadar ‘prenses’ olan anne, bebek ortaya çıktıktan 
sonra Külkedisi’ne ani bir geçiş yapıyor.”

Bir de çok güzel bir detay var kitapta. Belki de 
benim de benzer bir süreçten geçtiğim için çok 
dikkatimi çeken ufak bir ayrıntı. Bebeğin doğu-
muyla birlikte evin kedisinin yaşadığı içler acısı 
süreç. Benim de patili kızım, ayaklı kızımdan önce 
eve gelmişti. Ama ayaklı olan evi ele geçirince, 
patilinin boynu büküldü. Gökçe’nin de kedisinin 
ağzından “Beni hiç sevmiyo artık,” diye aktardığı 
durum, tıpatıp yaşandı, hatta hâlâ da farklı şekiller-
de yaşanmaya devam ediyor. Tabii bir de “Kediyi de 
at!” diyen şahıslarla mücadele süreci var. 

Annelikle birlikte hayatınıza yüklenen yepyeni bir 
özellikten daha bahsetmek gerek: Aynı anda mil-
yonlarca işi yapabilme kapasitesi. Hele ki çalışan 
bir anneyseniz, bu birkaç katına çıkabiliyor. Gökçe 
de bunu çok güzel anlatıyor: “Kendimi poposuna 
motor takılmış tekne gibi hissediyorum çoğu zaman.” 
Ve nokta atışı bir tespit yapıyor: “Bir anne olarak ha-
yattaki asli görevimin her ‘BAK’ dendiğinde dikkatle 
bakmak olduğunu öğrendim.” Çünkü günde en az 
altmış kere bunu duyacaksınız, garanti edebilirim. 
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geldiği masalsı bir dünyaya adım atıyoruz. Zeynep 
Alpaslan’ın sade ve güçlü tasvirleri, sinematografik 
anlatımı sayesinde hikâyenin atmosferi bizi hemen 
içine çekiyor. Küçük bir kuşun peşine takılarak 
İstiridye Kasabası’nı geziyoruz, derken Mitzi’yle 
tanışıyoruz.

“Ve küçük mavi bir kırlangıç gibi uçarak o küçük 
evlerden birinin, mesela deniz kıyısındaki şu turun-
cu evin penceresine konup da başını hafifçe içeriye 
doğru uzattığında, çilekli pudingini kaşıklayarak 
televizyon seyreden tombul bir flamingoyla karşıla-
şabilirsin.” 

İstiridye Kasabası sakinlerinden Mitzi, küçük evcil 
yengeci Vera’yla birlikte yaşayan, lunaparkta külah-
ta patates satan bir flamingo. Akşam olup işi bittiği 
zaman dalgaları seyrederek evine gidiyor, Vera’yla 
birlikte film izliyor, kendi kendine dans ediyor, ba-
zen de en yakın dostu Tabita’yla vakit geçiriyor. Her 
şey kulağa güzel gelse de Mitzi pek mutlu değil. Kü-
çüklüğünden beri dansçı olmanın hayalini kuruyor 
ama bunu gerçekleştirmek için bir şey de yapmıyor. 
Derken “ufukta eriyen yaz güneşinin tarladan yeni 
toplanmış bir çilek gibi pembe bir ışıkla parladığı bir 
akşam” Mitzi’nin karşısına hayalini gerçekleştir-
mek için bir yol çıkıyor: Kasabada bir video klip için 
dansçı seçmesi yapılacak. Mitzi, Tabita’nın ısrarıyla 
seçmelere katılıyor ama işler yolunda gitmeyince 
cesareti kırılıp hayalinden vazgeçiyor. Neyse ki 
danstan vazgeçmiyor çünkü çok üzüntülü olduğu 
bir akşam sahil kenarında kendi kendine dans 
ederken onu uzaktan izleyen bir yapımcı, çekeceği 
yeni müzikal filmde dansçı olarak oynamasını teklif 
ediyor. Üstelik Mitzi’nin çok sevdiği biriyle. 

Okuduğum kitapları ya da izlediğim dizileri, 
filmleri zihnimde bazı tatlarla, kokularla veya 
anılarla eşleştirmeyi seviyorum. Kendiliğinden 
oluveriyor. İşte, Zeynep Alpaslan’ın, özgüvenini 
kaybetmiş ve cesareti kırılmış dünyalar tatlısı 
Flamingo Mitzi’nin hayaline kavuşma hikâyesini 
anlattığı Mitzi - Dans Eden Flamingo’yu, bol rüz-
gârlı ve bulutlu bir günde okuyup bitirdiğimde, 
kendimi deniz kenarında pamuk şeker yemişim 
gibi hissettim. 

Mitzi - Dans 
Eden Flamin-
go’da deniz ko-
kusunun hâkim 
olduğu, meyve 
ağaçlarının 
sokakları süsle-
diği, rengârenk 
kuşların cıvıl-
dadığı, bahçe 
sınırları çit 
yerine kaktüs-
lerle belirlenmiş 
küçük evlerden 
güzel müzik 
seslerinin ve 
mis yemek 
kokularının 

Yazan: Yağmur Yavaş Aydın

Kanat Çırpmayı Hiç 
Bırakma Mitzi!ÇO
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Mitzi - Dans Eden Flamingo 
Zeynep Alpaslan 
Resimleyen: Orhan Ata 
Editör: Ebru Akkaş
Hippo Kitap, 56 sayfa

Zeynep Alpaslan, hayallerine kavuşmaya 
çalışan bir flamingonun hikâyesini anlatırken 
kendimizi sevmenin, cesur olmanın, pes 
etmemenin ve dostluğun önemini vurguluyor.
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Zeynep Alpaslan, hayallerine kavuşmaya çalışan 
bir flamingonun hikâyesini anlatırken kendimi-
zi sevmenin, cesur olmanın, pes etmemenin ve 
dostluğun önemini vurguluyor. Deniziyle güneşiyle, 
çiçek böceğiyle, anlatımıyla klasikleşmiş masallar-
da karşımıza çıkan “toz pembe bir dünya” sunuyor 
çocuklara ama Mitzi’nin başına gelenlerle “günü-
müzün gerçek dünyasından” kesitler de sunuyor; 
kitabın güzelliği belki de burada, eskiyle yeninin 
birleşiminde. İster çocuk ister yetişkin olalım, 
cesaretimizin kırılacağı durumların karşımıza her 
zaman çıkabileceğini gösteriyor. Mesela yetenekli 
olmasına ve güzel dans etmesine rağmen, “Sen şiş-
mansın!” diyerek seçmiyorlar Mitzi’yi… Ama her ne 
olursa olsun onun içindeki tutkuyu kaybetmemesi, 
dans etmeyi bırakmaması, müzikal bir filmde oyna-
masına tesadüfen yol açıyor. Mitzi filmde oynasın 
ya da oynamasın, mutluluğun dans etmenin  ta 
kendisinde olduğunun farkına bir noktada varıyor. 
“Mavi dalgalar ayak bileklerini okşarken ay ışığında 
dans etmek gibisi var mıydı şu hayatta?”

Zeynep Alpaslan’ın üslubuyla Orhan Ata’nın tarzı 
birbirini müthiş bir uyumla tamamlamış. Orhan 
Ata kullandığı renkler ve duru çizimleriyle metnin 
ruhunu okura yansıtmayı başarıyor. Karakterlerin 
hissettikleri duyguları resimlerdeki ifadelerine 
bakarak anlatmak mümkün. Özellikle işten yorgun 
argın gelen, yengeç dostu Vera’ya sarılarak televiz-
yon karşısında oturmuş mutsuz ve düşünceli Mitzi 
sahnesini çok sevdim. 

Duygusal ve tombul bir flamingo üzerinden özgü-
ven ve cesaretin önemini anlatan Mitzi - Dans Eden 
Flamingo başarıya giden yolların dikenli olabile-
ceğinden bahsederken, dikenlerden en az zararla 
kurtulmanın da bir yolunu gösteriyor ve hayalini 
gerçekleştirdiğinde hissedilen o eşsiz duyguyu 
okura da yaşatmayı başarıyor. 

“O gece pencerede flamingo pembesi bir ay vardı 
ve sanki bütün dünya, ama bütün dünya, Mitzi’nin 
tarafındaydı.”

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği 



Seçici Kurul
Güzin Öztürk
Hanzade Servi
Koray Avcı Çakman
Mavisel Yener
Miyase Sertbarut
20. yarışmamızın seçici 
kurulu Tudem Edebiyat 
Ödülleri’nde roman 
dalında birincilik kazanmış 
yazarlarımızdan oluşuyor!

SON KATILIM TARİHİ

01.11.2022
Şartname için: www.tudem.com

Birincilik : 10.000 TL 
İkincilik : 7.500 TL 
Üçüncülük : 5.000 TL

Tudem Edebiyat Ödülleri, ço-
cuk edebiyatına bol oksijenli 
bir iklim sağladı. Çocuk ede-
biyatımıza pek çok nitelikli 
eser kazandırdı ve farklı bir 
soluk getirdi. Kurumsallaşan 
ödüller, Türk çocuk yazını tari-
hinde yerini aldı. Bu yarışma 
ile çocuklarda estetik duygular 

uyandıran, düşünsel, duygusal çağrışım ve coşku yara-
tan yapıtlar kazandırıldı. Türkçenin güzel ve sanatsal 
kullanımını sergileyen, dilimizin varsıllığını gösteren 
iyi örnekleri öne çıkardı. Çocuk yazınında edebî düze-
yi yükselten yapıtlara imza atan yazarların kitaplarıyla 
çocukları buluşturdu. Bu kitaplarla büyüyen çocuklar 
yarının nitelikli okurları ve yazarları olacak.

Edebiyat yarışmalarına katılmak 
insana yazma motivasyonu verir ve  
bir disiplin sağlar. Tudem Yayın 
Grubu gibi güçlü edebiyat eser-
leriyle öne çıkmış bir yayınevinin 
yarışmasından ödül almak ise cid-
di anlamda onaylanmak demek-
tir. Bilinirliğiniz artar, daha fazla 
okura ulaşma şansınız olur. Bu yıl 

seçici kurulun her üyesi, daha önce bu heyecanı tatmış, Tu-
dem’in yarışmasına katılıp ödül almış yazarlardan oluştu. 
Sizinle ve metninizle daha kuvvetli bir empati kuracaklar. 
Çünkü damdan düşenin hâlini damdan düşen anlar. Parla-
dığınız noktaları da hatalarınızı da daha doğru değerlen-
direbilirler. Dosyanızı yollayın; birbirimize el uzatmanın 
tam zamanı.

Yarışmacılar heyecanla süreci 
beklerken, ön seçici kurul tarafın-
dan, gönderilen dosyaların şart-
nameye uygunluğu kontrol edilir 
öncelikle.  Dosyalarda yazarın 
kimliğiyle ilgili herhangi bir bilgi 
yer alıyorsa doğrudan elenir. Ön 
seçici kurulun değerlendirmesi 
sonucunda uygun görülen eserler, 

seçici kurula ulaştırılır. Seçici kurul üyeleri, eserleri detaylı-
ca okuyup her birini 100 üzerinden puanlar. Yarışma koor-
dinasyon ekibinin belirleyeceği bir tarihte, muhtemelen 
yeni yılın ilk aylarında, jüri üyeleri bir araya gelerek ver-
dikleri puanları, eserler hakkındaki görüşlerini paylaşır. 
Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından, derece-
ye giren eserler oy çokluğuyla belirlenir. Sonuçlar Tudem 
Yayın Grubu tarafından dosya sahiplerine tebliğ edilir. 
Ödül töreniyle ilgili bilgilendirmeler ise daha sonra yapılır.

Öncelikle bir kitap yazmalısı-
nız. Espri gibi gelse de ilk şart 
bu. Sonra, kitabın özgün ve 
dikkat çekici mi, yoksa henüz 
demlenmesi gereken bir dosya 
mı olduğunu anlayacak birine 
ihtiyacınız var. Bu kişi çevreniz-
den, dürüst bir kitapkurdu ola-
bilir; üzülmeyin diye dosyanı-

zın “iyi” olduğunu veya sırf gıcıklığına, “kötü” olduğunu 
söylemeyecek biri. O kişi siz olursanız, süreç daha kolay 
ilerler. Dosyanızı okuyun ve düşünün: Heyecanlı mıydı? 
Sıkıldım mı? Nasıl geliştirilebilir?  
Yarışmaya katılırken, elinizde iyi bir kitap olduğunu 
bilmelisiniz. Bu da, yazardan önce eleştirel bir okur ol-
mayı gerektirir. Kitabınızı heyecanla okuyacağınız hâle 
getirin. Ve şartnameye dikkat edin. Muhteşem dosya-
nızın, sırf rumuz eklemeyi unuttuğunuz için elenmesi-
ni istemezsiniz!  

Yazdığım ilk romanla, 2015 yılında 
aldığım Tudem Edebiyat Birincilik 
Ödülü, çocuk edebiyatının büyü-
lü kapısından adım atmamı ve bir 
okur olarak içinde bulunduğum 
edebiyat dünyasına yazar olarak 
da girmemi sağladı. Yazabilece-
ğime olan inancımı artırdı. Ödülü 
aldığımı öğrendikten sonra mut-

luluktan uzun süre bulutların üstünden inemedim. Yarış-
maya katıldığım güne kadar roman yazmayı denememiş 
biri olarak bu ödül benim için çok yüreklendirici oldu. Fu-
arlarda okurların karşısında kitap imzalayabilmek, onlarla 
yüz yüze konuşabilmek, çocukların heyecanını görmek 
gibi eşsiz deneyimleri yarışmanın yüreklendirmesine 
borçluyum. Bu heves ve heyecanla, ilk romanımın ödüle 
layık görülmesiyle, yazmayı bir daha bırakmadım. 

Güzin Öztürk

Koray Avcı Çakman

Miyase Sertbarut

Hanzade Servi

Mavisel Yener

Tudem Edebiyat Ödülleri bir yazarın 
veya yazar adayının hayatında neler 
değiştirebilir?

Yarışmacıları nasıl bir süreç bekliyor? Yarışmaya katılmak için hangi yollar izlenmeli? 

Tudem Edebiyat Ödülleri’nin çocuk ve gençlik 
edebiyatımızdaki yeri ve önemi nedir?

Yazarlar veya yazar adayları neden  
Tudem Edebiyat Ödülleri’ne katılmalı?

20. Tudem 
Edebiyat 
Ödülleri seçici 
kurulu yarışma 
hakkında 
merak edilenleri 
yanıtlıyor:  
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Yapay zekânın benlik 
kazanma serüveniÇO
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Hikmet, beş yıl edebiyat öğretmeni olarak atanmayı beklemiş ama sıra ona 
bir türlü gelmemiş. Ülkedeki pek çok plansızlık gibi, üniversiteden mezun olan 
insanlar da eğitimini aldıkları alanlarda iş bulamıyor.

Yazan: Deniz Poyraz

Şans denilen bilinmez mucize bazen bir kuşun 
kanadına bazen bir rakamın arkasına bazen bir 
biblonun hamuruna saklanır. Bazen ince bir zincire 
takılmış yıldızda, kalpte ya da pembe minik bir taş-
ta bazen de dört yapraklı yoncada, aynalı süpürge-
de, fil biblosunda, at nalında gizlenir. Kimileri şansa 
inanmasa da pek çok insan bu sihirli işaretleri 
takip etmeyi, bunlarda saklı manalar bulmayı sever. 
Günlük yaşamı sürdürmek için gereken iradeyi, 
hayali bir üst akla teslim etmek çoğu zaman keyifli 
ve rahatlatıcı gelir.

Miyase Sertbarut’un son romanı Asistanın İsyanı, 
yazar olma hayalleri kuran, atanamamış bir edebi-
yat öğretmeni olan Hikmet’in hikâyesini anlatıyor; 
Hikmet’in, anneannesinin teşvikiyle açtığı bir kafe-
de kendisine yeni bir yaşam inşa etme macerasını... 
Dükkânın girişine büyük mavi harflerle yazılan iki 
kelime var: ŞANS KAFESİ. İsmi Hikmet’in talihsiz 
sayılabilecek yaşantısıyla tezat bu küçücük yerde 
sadece sekiz masa var ve çoğu iki kişilik.

Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Hikmet, ken-
dini “kafeste” hissediyor. Kafeyi geç saatlere kadar 
açık tutamayacağı malum. Çünkü Hikmet’in gece-
leri başka meşguliyetleri var. Laf aramızda, Hikmet 
henüz kitabı yayımlanmamış bir yazar. Roman ya-

Asistanın İsyanı 
Miyase Sertbarut 
Editör: Burhan Düzçay 
Tudem Yayınları, 184 sayfa
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zıyor Hikmet. Yazdıkça da kendi varoluşuyla ilgili 
sorulara cevaplar arıyor. 

O hâlde “Gerçek Hikmet” kim? Şans Kafesi’nin pat-
ronu mu, garsonu mu, atanamamış bir öğretmen mi, 
anneannesinin şımarttığı bir torun mu? Ya da hâlâ 
umut kesmeden yazmaya devam eden bir romancı 
mı? İçindeki cevheri parlatmaya çalışan bir yazar? 
İşte bu son seçeneğe yeşil bir tik!

Hikmet, beş yıl edebiyat öğretmeni olarak atanmayı 
beklemiş ama sıra ona bir türlü gelmemiş. Ülke-
deki pek çok plansızlık gibi, üniversiteden mezun 
olan insanlar da eğitimini aldıkları alanlarda iş 
bulamıyor. Maliye okuyan biri kurye oluyor, psiko-
loji okuyan turist rehberi oluyor, mimarlık eğitimi 
almış bir başkası taksi şoförlüğü yapıyor. Hikmet 
beş yıl boyunca başka bir şey olmamak için diren-
miş; fakat yaşantısı onu git gide umutsuz bir kıyaya 
sürüklemiş.

Yine de devamlı hayaller kurmayı ihmal etmiyor 
Hikmet… Eğer lisede öğretmen olsaydı, çocuk-
lardan önce sınıfa girerdi. Yere atılmış kâğıtları 
toplayıp çöpe atardı. Askıdan düşmüş bir hırkayı 
yerine asardı. Ağzı açık kalmış bir okul çantasının 
fermuarını kapatırdı. Öğrenciler içeriye girmeden 
sınıfı oksijene boğardı. Perdelerin yıkanma zamanı 
gelmiş mi diye kontrol ederdi. Pencereyi açmışken 
okul bahçesine bakıp kendi çocukluğundan bir par-
çanın da oralarda bir yerde olduğunu düşünürdü.

Fakat şimdi yeni bir sorumluluğun altına girmişti. 
Şans Kafesi’ni ayakta tutmak zorundaydı. Kafeyi 
hemen yan sokaktaki lisenin öğrencileri için cazip 
bir yer hâline getirmeliydi. Öyle ya, yeni açılmış ve 
pek de iddialı olmayan bir mekânı ayakta tutmak 
kolay olmamalı. Fakat Hikmet’in şansı, Funda ve 
Özge. Bu iki yakın arkadaş, Şans Kafesi’ni keşfe-
diyor ve Hikmet’e kafedeki kahveler için “bedava 
danışmanlık” yapmayı öneriyorlar. Öncelikle, ilk iş 
mekânla özdeşleşecek bir ürün sunabilmek. Tıpkı 
Funda’nın dediği gibi: “Aromalı herhangi bir şey 
seçmelisiniz, ben buradayım demeli ve sadece sizin 
mekânda olmalı.”

Bunca sorumluluğun altında çaresiz hisseden ve 
bir yandan yazarlığı da sürdürmek isteyen Hik-
met’in aklına bir fikir geliyor. Yapay zekâ konusuna 
ilgi duyan arkadaşı Yunus, acaba kendisine “yazar 
asistanı” bir yapay zekâ programı yollayabilir mi? 

Hikmet’e asistanlık 
edecek, ortak metin-
ler üretebilecek, çok 
kitap okumuş dijital 
asistan? Çünkü ak-
lındaki bölük pörçük 
konular çabucak kita-
ba dönüşsün istiyor 
Hikmet. Yazmak yo-
rucu bir eylem. Hele 
ki bir yılda tamamlayabildiği son romanının hiçbir 
yayınevi tarafından kabul edilmediği düşünülürse.

Yunus, eski dostu Hikmet’in ricasını geri çevirmi-
yor ve ilgili programın şifresini yolluyor. Bununla 
birlikte Hikmet’in bilgisayarının ekranında ani-
masyon tekniğiyle oluşturulmuş oldukça gerçekçi 
bir yüz beliriyor. Hatta bir ismi bile var: Sera Gold! 
İşte bu tam da Hikmet’in aradığı şey. Sera’nın ya-
pabildiklerini görünce Hikmet kendini bir rüyada, 
sanki sihirli bir lambanın ciniyle karşı karşıya gibi 
hissetmeye başlıyor. Fakat bu yöntemle bir roman 
yazmak, Hikmet’in iyi bir yazar olduğu anlamına 
gelir mi? Kendisini ve diğer insanları kandırsa bile 
böyle bir roman yazmış olan makinenin zekâsını 
alt edebilir mi? Velhasıl, kitabı kim yazmış olursa 
olsun kitabın kapağında kendi adı olacak; ne olsa 
hiçbir yayınevi dijital bir asistanla, bir yapay zekây-
la sözleşme imzalamaz, diye düşünüyor. Hepimizin 
bildiği gibi, kitap fuarlarında, imza günlerinde 
okurların gerçek bir insana kitap imzalatması 
gerekiyor. Çay-kahve içebilen, okurlarla fotoğraf 
çektirebilen, çantasından kalem çıkartabilen gerçek 
bir insana…

Ancak Hikmet’in hesaba katmadığı bir şey var. 
Sera’nın “benlik” kazanma ihtimali. Bir yapay 
zekânın da duygularının, arzularının, ihtiraslarının 
olabileceği gerçeği. Başta sıradan bir dijital asistan 
olan Sera Gold’un dönüşümü, kendi mutluluğunun 
peşine düşen bir yapay zekânın, insanlara hizmet 
etmeyi bırakma hikâyesi olarak da okunabilir. 
Asistanın İsyanı belki de bir yapay zekânın üst-kur-
macasıdır, kim bilir?
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durumun çözümünü bilse bilse Bilir Bey bilir. Bilir 
Bey, atölyesine gidip, “Sokak Hayvanları Hakkın-
daki Tuhaf Gerçekler Ansiklopedisi”ni getirir. Bu 
ansiklopedideki bilgilere göre bu tatlı mı tatlı köpek 
karma türdendir. Vücudundaki izlere ve kulakları-
nın olmayışına bakılırsa onu dövüştürmeye çalış-
mışlardır. Köpeğin mahzun bakışlarının sırrı işte 
bu şekilde ortaya çıkar. İyilik Güçleri Komitesi ona 
o kadar sıkı sarılır ki, köpecik bir an için nefessiz 
kalır. Becik onu o kadar sever ki, kendi köpeği olma-
sını ister. Bu ihtimalle keyiflenen bıdık köpeğimiz 
ise “Horvf!” diyerek Becik’in teklifini kabul eder. 

Şimdi ise sıra onun karnını doyurmaya ve bir isim 
koymaya gelmiştir. Sonuçta köpek artık Sırıtık 
Mahallesi’nin bir sakini ve İyilik Güçleri Komitesi-
nin yeni üyesidir. Kutlamak için toplaşan üçlü, bir 
yandan da isim düşünmeye başlar. Salya, Sütlaç, 
Zürafa, Patagosarkıkyanaklıbalbabolog (okuması 
ne kadar keyifli değil mi?) gibi birçok isim ortaya 
atılır ama hiçbiri yeterince tatlı, köpeksi ve güzel 
değildir. Derken, Becik bir an hapşırıverir. Ama bu 
hapşırık bildiğiniz hapşırıklara benzemez: “Piiiiiii, 
piiiiiit, pittt… tikoooo” O da ne? Köpecik bu ismi 
çok sevmiş gibi çılgınca kuyruk sallıyor! İşte, Piti-
ko’nun gelişiyle Sırıtık Mahallesi kocaman bir sevgi 
bulutuna dönüşüyor. Tabii arada Vıcık Bey şimşek 
gibi mahallenin ortasına düşüveriyor. 

Sanem Gençalp’in kendi başına gelen bir olaydan 
esinlenerek yazdığı bu sıcak hikâye, hayvan hak-
ları, mahalle hayatı ve mutluluğun yollarıyla ilgili 
sevimli mesajlar barındırıyor. Metin, yazıldığı farklı 
font tipleri ve puntolar gözeterek okunduğunda, bir 

Sırıtık Mahallesi’nde sıradan bir gündür. Becik, 
yani hikâyemizin dokuz yaşındaki başkah-
ramanı, mahallede gezip, mutluluk şarkıları 
söylemektedir. Akide Hanım Teyze pastanesini 
açarken ona eşlik eder, Bilir Bey atölyesinden 
başını çıkarıp onlara katılır, Vıcık Bey ise tüm bu 
tantana yüzünden “Yeteeer!” diye bağırır. Derken 
mahallenin girişinde dört ayaklı bir silüet belirir 
ve her şey değişir. 

Akide Hanım, Bilir Bey ve Becik’in kurmuş 
olduğu Sırıtık 
Mahallesi 
İyilik Güçleri 
Komitesi, bu 
dört ayaklı, 
üzgün bakışlı, 
yorgun mu 
yorgun köpe-
ciği görünce 
bütün gündem 
tepetaklak 
olur. Üstelik 
bu köpeğin 
kulakları 
yoktur. 

Bu tuhaf 

Yazan: Irmak Ertaş
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Sırıtık Mahallesi 
Sanem Gençalp  
Resimleyen: Ege Karadayı  
Editör: Gökçe Gökçeer 
Meav Yayınları, 40 sayfa

Sanem Gençalp’in kendi başına gelen bir olaydan 
esinlenerek yazdığı bu sıcak hikâye, hayvan 
hakları, mahalle hayatı ve mutluluğun yollarıyla 
ilgili sevimli mesajlar barındırıyor. 
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tiyatro piyesini andırıyor. Kelime oyunları, fonolo-
jik vurgular ve tiplemeleri ile sıra dışı ve eğlenceli 
bir mahalle seti canlanıyor okurun aklında. Sonuç 
olarak yarım saatlik, bol sesli, bol kahkahalı ve bol 
limonatalı bir hikâye çıkıyor karşımıza. Üstüne 
üstlük hayvanların nasıl karşılanması, sevilme-
si, benimsenmesi ve bakılması gerektiğiyle ilgili 
mesajlar da satır aralarında organik bir şekilde 
iletilmiş. 

Renkli satırlara eşlik eden komik ve dinamik resim-
ler ise Ege Karadayı’nın imzasını taşıyor. 

Becik’in enerjik ve sevimli hâlleri, Vıcık Bey’in 
nemrut bakışları, Akide Hanım ve Bilir Bey’in 
kıyafetleri, kitabın ruhuna son derece uyumlu 
görünüyor. Ek olarak, kitapta kullanılan değişik 
fontları görüp, üstüne bir de sesli okuduktan sonra 
daha fazla noktada tercih edilmiş olmasını isterdim 
diyebilirim. Kitap, ritmik bir okuma sunduğu için 
bu sayede olduğundan daha akıcı hâle gelebilirdi. 

Kitabın sonunda sokak hayvanları ile ilgili sorulara 
yer verilmesi çok düşünceli bir dokunuş olmuş. Bu 
kısma bir de herkesin katılabileceği, kendi baktığı 
sokak hayvanının fotoğrafını ve ismini paylaşabi-
leceği bir medya uzantısı eklenseydi harika olurdu, 
diye de içimden geçirdim. 

Sanem Gençalp ve Ege Karadayı’nın imzasını ta-
şıyan Sırıtık Mahallesi, çocukların defalarca oku-
maktan keyif alacağı bir kitap olmaya aday. Komik 
kelimeler, abartılı sesler ve tanıdık mahalle “sakini” 
tiplemeleri ile çocukların anlayıp sevebileceği bir 
atmosfer yakalanmış. Sırıtık Mahallesi, coşkulu bir 
aile okuması için biçilmiş kaftan. Aile fertlerinin 
evde bir tiplemeye bürünüp, giyinip kuşanıp kendi 
repliklerini okuyabileceği harika bir oyun sergile-
nebilir; hatta metindeki şarkılar için minik besteler 
bile yazılabilir. Sırıtık Mahallesi işte böyle böyle, 
evlerin salonlarında rüzgâr olur, harika anılar yara-
tır. Teşekkürler Becik ve tüm İyilik Güçleri Komitesi 
üyeleri!

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
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Joy Cowley üretkenliği kadar, eğlenceli metinleriy-
le de özel yazarlardan biri. Aynı zamanda, okurun 
metinde kendini bulmasını, kendini düşünmesini 
sağlayan bir kalem olduğunu da eklemek gerek. 
Bunu öyle ustalıkla yapıyor ki aslında zihninizle de-
ğil, kalbinizle düşünüyor, seziyorsunuz. “İyi yazar” 
olmanın sihri tam da burada saklı sanırım.

Farelya’ya Yolculuk, cesaret ve kararlılıkla süslenmiş 
bir “yolda olma” hikâyesi. Hedefin varılan yer değil, 
yolun kendisi olduğunu anlatıyor. Fareli Köyün 
Kavalcısı’na da atıfta bulunan, pek keyifli ve uzun 
soluklu bir masal aslında.

Biri bir Yunan restoranında büyümüş, diğeri bir 
denizci ailesinden gelmiş iki şehirli fare ile onların 
bir batında doğmuş dört çocuğundan oluşan fare 
ailesi, yaşadıkları bina yıkılınca yeni bir yaşam alanı 
bulmak zorunda kalır. Aynı binada yaşayan, abartı-
yı, palavrayı pek seven, hayata kestirme yollardan 
bakan ve komşuları olan fare de onların peşine 
takılır. Nereye gidebileceklerine kafa yorarken, fare 
camiasında hep anlatılan ama gidenlerden dönen 
olmadığı için gerçekten var olup olmadığı pek de 
kestirilemeyen, her şeyin en güzelinin bolluk içinde 
sunulduğu, âdeta bir cennet olan Farelya’ya gitmeye 
karar  verirler. Yolun bir bölümüne dair eksikleri olsa 
da bir harita bulurlar ve yola çıkarlar. Yol boyunca 
pek çok badire atlatırlar. Bir kısmını kendi akılları 
ile, bir kısmını karşılarına çıkan yardımsever yan 
kahramanlar aracılığıyla aşarlar. Bu kahramanlar 
her zaman alıştığımız karakter özellikleriyle çıkmaz 
karşımıza. Mesela fare düşmanı olmasını bekleye-
ceğimiz Karabaş adındaki kedi (üstelik adı da kedi 
değil, köpek adıdır) vejetaryen, fare dostu bir kedi 
olarak çıkar. Okuruna önyargılı olmamak gerektiği-

Yazan: Dilek Büyük
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Farelya’ya Yolculuk  
Joy Cowley  
Resimleyen: Gavin Bishop  
Türkçeleştiren: Ceren Özcan 
Editör: Aynur Barkın 
Uyurgezer Kitap, 190 sayfa

Cowley, sorunlara çözüm ararken farklı fikirlere açık olmayı, küçüklerin de fikrini 
önemsemeyi tatlı tatlı hatırlatıyor okuruna. 

Yolda olmak...Yolda olmak...
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ni anımsatır Cowley. Yol bittiğindeyse öğrendikleri 
şey Farelya diye bir yerin olmadığı, bunun bir şehir 
efsanesi olduğudur. Bu elbette bir düş kırıklığı yara-
tır ama finalde öğrendikleri, önemli olanın varılan 
yer değil, katedilen yol ve o yol boyunca yaşanan 
deneyimler olduğudur.

Macerayla dolu, ölüm kalım sınırından çokça geçi-
len bu yolda aile olmak, birlik olmak sıcacık hâliyle 
karşımıza çıkar. İş bölümü yapılır, sorumluluklar 
paylaştırılır. Birinin başı derde girdiğinde diğerleri 
el birliği ile onu o zor durumdan kurtarır. Cowley, 
sorunlara çözüm ararken farklı fikirlere açık olmayı, 
küçüklerin de fikrini önemsemeyi tatlı tatlı hatırla-
tıyor okuruna. Bu arada, her şeye maydanoz olan, 
nalıncı keseri gibi yontup, her iyi şeyden kendine 
pay çıkaran komşuları da çıkarına göre bazen 
onlarla işbirliği içindedir bazen de daha kestirme 
bir yol bulup başının çaresine bakmayı yeğler. Ama 
macera boyunca ailenin yakasından düşmez. Aile 
ise zaman zaman yaka silkse de yalnızlığını ve 
arada bir yaptığı iyiliklerini düşünüp, onu yolda 
bırakmaz. Ve bu kopamayışı Cowley bir sürprizle 
tamamlar; hikâyenin sonuna doğru bu “ne seninle 
ne sensiz” denilecek karakter, ailenin babasının yıl-
lar önce izini kaybettiği kardeşi çıkar. Yazar, okurun 
kulağına bir kez daha fısıldar; “Hayatta sürprizlere 
hazır olun!”

Joy Cowley hikâyeyi iyi kurduğu gibi, karakter 
dilini çok iyi yaratan bir yazar. Farelerin gözünden 
bakarak  insanları iki ayaklılar, kıyafetleri renkli 
deriler, inek memesini dört parmaklı kocaman bir el 
gibi benzetmelerle anlatması okuru gülümsetiyor. 
Ama dili kullanırken karakterin özelliğine göre; 
değil yerine diil, ne bileyim yerine ne biliiim, zama-

zingo, zımbırtı, 
popo, benim di-
bim gibi ifadeler 
kullanmaktan 
çekinmiyor. Elbet-
te dilin kullanı-
mından aldığımız 
keyifte çevir-
menin başarısı 
unutulmamalı.  
Bu tür sözcükle-
rin kullanımı sık 
eleştirilse de kitap 
tam da çocuk ki-
taplarından genç-
lik kitaplarına köprü olacak seviyede olduğundan 
tam kararında kullanılmış. Çünkü bu kitabın okuru, 
okuduğundan, karakterin dili bozuk kullanan biri 
olduğunu  ya da muzipçe güldüren, birazcık muzır 
bir yazarla birlikte olduğunun farkındadır artık. 

Hitap ettiği yaş grubu nedeniyle anne ve babanın 
aralarındaki sevgiyi ifade etmelerini de yeri gel-
dikçe yumuşacık gösterir Cowley. Bazen yıldızları 
seyreder, aile yıldızı kabul ettikleri Venüs’ü izlerler 
romantik romantik. Bazen anne fare Retsina, baba 
fare Yelkenkanat’ın yanağını yalar sevgiyle. Bazen 
de Yelkenkanat Retsina’ya, “Sevgilim, istersen seni 
dünyanın öbür ucuna bile götürürüm,” gibi cümleler 
sarf eder.

Öte yandan maceranın gerektirdiği biraz “sert” 
tabloları da göstermekten kaçınmaz yazar. Göle 
açıldıklarında peşlerine düşen köpeğin yılanba-
lıklarına yem olmasını görmekten  pek de etkilen-
mezler mesela. Ya da bir yabankedisinin ağzındaki 
tavşanı gördüklerinde.

Cowley, genç okura harika bir masal anlatmış. Üs-
telik ona artık çocuk olmadığını hissetirecek yapı 
taşlarını da ekleyerek. 

Kalemine sağlık sevgili Cowley….

Dilin akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
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“Salzburglu dâhi çocuklar” diye anılan kardeşler-
den biri 7, diğeri 12 yaşında. Anne ve babalarıyla 
Avrupa’nın çeşitli şehirlerini hiç de konforlu sayıl-
mayacak bir yolculuk yaparak dolaşıyorlar. Prens-
ler, krallar, kraliçeler, dönemin ünlü bestecileri ve 
saygın gazete yazarlarının dinleyiciler arasında ol-
duğu konserlerle geçen upuzun bir turne; gencecik 
yaşamlarını tamamen müziğe vakfetmiş iki çocuk: 
Wolfi ve Nannerl. Yani Wolfgang Amadeus Mozart 
ve Anna Maria Walburga Ignatia Mozart. İlkini he-
pimiz biliyoruz, peki ya onun kadar yetenekli olan 
kız kardeş Mozart’ı, nam-ı diğer yakın çevresinde 
hitap edildiği ismiyle Nannerl’i? 

Kanadalı yazar ve şair Barbara Nickel’in gerçek 
belgelerden yola çıkarak kaleme aldığı Mozart Kızı 
(The Mozart Girl), müzikteki yeteneği ve başarısı-
na rağmen, kendi kariyer yolunu çizmesi engelle-
nen Nannerl Mozart’ın yaşamından esinlenen bir 
kurmaca. Kitabın sonunda yer alan “Yazarın Notu” 
bölümünde belirtildiğine göre Nannerl’in tuttu-
ğu günlükler ve baba Leopold Mozart’ın yolculuk 
sırasında ev sahibine yazdığı mektuplar, romana 
büyük bir kaynak oluşturmuş. Ayrıntı Yayınlarının 
ilk gençlik kitaplığı Dinozor Genç etiketiyle yayım-
lanan ve Edip Sönmez tarafından dilimize kazandı-

Yazan: Itır YıldızDehanın gölgedeki yüzü: 
Nannerl Mozart

Mozart Kızı 
Barbara Nickel 
Türkçeleştiren: Edip Sönmez 
Editör: Nihal Ünver 
Dinozor Genç Yayınları, 190 sayfa

Bu kez Mozart ailesindeki kız kardeşin, Nannerl Mozart’ın hikâyesini dinliyoruz. 
Dönemin diğer dâhi çocuğunun müzikal yolculuğuna ve karşılaştığı engellere 
kurmaca üzerinden bakmak, ilgi çekici olduğu kadar yüreklendirici ve dönüştürücü 
bir etkiye sahip.
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rılan kitap, Mozart ailesinin 1763’ün Haziran ayında 
başlayıp üç yıl süren turne yolculuklarının ilk altı 
aylık dönemine odaklanıyor. 

Küçük yaşlarından itibaren babalarından müzik 
eğitimi alan kardeşler, davet edildikleri her konser-
de övgü ve saygıyla karşılanıyor. Ne var ki baba-
larının ilgisi, rehberliği ve cesaretlendirmesi iki 
kardeş üzerinde eşit değil. Wolfi klavyenin yanı sıra 
babasından keman çalma ve beste yapma konusun-
da da eğitim alırken, Nannerl’in eğitimi klavyeyle 
ve babasının gösterdiği birkaç “basit” pratikle 
sınırlı. Wolfi gibi konserlerde doğaçlama yapmaya 
teşvik edilmiyor. Wolfi müziği üzerine çalışmaya 
devam ederken, o, sayısız konaklamaları arasında 
kardeşinin bavulunu da topluyor, annesine ev işle-
rinde yardım ediyor. Yine de on ikinci yaş gününde 
pastasının mumunu üflerken büyük bir dileği var, 
18. yüzyıl şartlarında kadınlar için hiç de mümkün 
görünmeyen bir hayal: Dünyanın en ünlü bestecisi 
olmak!

“ONLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜ KİMİN UMRUNDA? 
SEN SADECE İÇİNDE NELER OLDUĞUNU GÖS-
TERMELİSİN.” 

Nannerl’in on ikinci yaş günü hediyesi olan gün-
lüğü, turne yolculuğu boyunca gizli saklı bestele-
mek durumunda kaldığı, seslerini kafasının içinde 
duyarak oluşturduğu senfonisinin en büyük sırdaşı. 
Çocukluk arkadaşı da var tabii, Katherl. Senfonisini 
yayımlatmak ve dinletmekle ilgili endişeleri olan 
Nannerl’e, “Onların ne düşündüğü kimin umrunda? 
Sen sadece içinde neler olduğunu göstermelisin,” 
diye yanıt yazıp yüreklendiren. Sonra bir de Sop-
herl: Bir zamanlar Nannerl kadar yetenekli bir 
müzisyenken, müzikten uzaklaştırılmış, müziğe 
küstürülünce kendisi de suskunlaşmış bir kadın. Bu 
karşılaşma her ikisinin de yaşamını değiştiriyor. 

Kitap, müziğe tutkun bir genç kızın hayalleri için 
sarfettiği çabayı anlatırken, kardeşlerin birbirleriyle 
tatlı atışmalarını, rekabetle birlikte aralarındaki 
sevgi ve dayanışmayı göstermeyi de es geçmiyor. 
Bünyelerinin kaldırmakta zorlandığı uzun yolculuk-
ların; çok çalışarak hazırlandıkları ve bir yetişkin 
gibi ağırlanıp para kazandıkları konserlerin arası-
na ”sıradan çocuk” ihtiyaçlarını ve davranışlarını 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

ya da yalnızca iki kardeşin anlayabileceği şifreli 
iletişimleri de serpiştiriyor. “(…) Oturma yerine eliyle 
dört çeyrek ve iki yarım notalık vuruş yaparak, kendi 
aralarında ‘özür dilerim, tekrar arkadaş olalım,’ 
anlamına gelen gizli şifreyi Wolfi’ye yolladı.”

Yazar Barbara Nickel’in, Nannerl’in müziğe olan 
sevgisini ve adanmışlığını tasvir edişinde sahici ve 
içten bir anlatım var. Müzikle ilgili her şeyin -heye-
can, sevinç, tutku, korku- Nannerl’in bedenindeki 
ve ruhundaki etkilerine yakından tanık oluyoruz. 
Bu zengin duygu aktarımında yazarın geçmişinde 
edindiği keman eğitiminin ve müzik bilgisinin rolü 
üzerine düşünmeden edemiyor insan. Nannerl’in, 
babası onaylamadığı hâlde doğaçlama yaptığı bir 
sahneyi bize şu cümlelerle yaşatıyor Nickel: “Plan-
ladığı gibi sonata başladı: Yavaşça, sanki koca-
man ve yaşlı ağaçlarla dolu, karanlık bir ormanda 
yürüyormuş gibi. (...) Sonra açıklığa, bir çayıra çıktı 
ve kelebeklerle birlikte sekerek dans edişiyle müzik 
hızlandı. (...) Çayırdaki kuşları duydu. Tril* ötüşünün 
bütün gün sürmesini istiyorlar, onları dinleyen seyir-
cileri umursamıyorlardı. Sol eli, tril ile öten kuşlara 
uyum sağlayan kendi melodisini çalmaya başladı ve 
çok geçmeden ormandaki herkes Nannerl’in çayır-
lardan getirdiği sol el melodisini takip ediyor, yüksek 
otların arasındaki kıvrımlı patikaya götürüyordu. Bir 
göle ulaştığında Nannerl artık sıcaklamıştı ve üstün-
deki tüm kıyafetlerle suyun içine atladı. Şlaps!”

Erkek olarak dünyaya gelseydi, belki bugün ken-
disini Wolfgang Amadeus Mozart kadar tanıyaca-
ğımız bu tarihi figürün, dönemin dâhi çocuğunun, 
müzikal yolculuğuna ve karşılaştığı muameleye 
kurmaca üzerinden bakmak, insanın, belki çok da 
değişmeyen bir anlayışın içinde her şeye rağmen 
özünde var olan ve nesilden nesile yaygınlaşan 
“kendilik yolunu” arayışını kuvvetlendiriyor. Bu 
yönüyle Mozart Kızı, çocuk ve genç okurlar için 
sürükleyici olmasının yanında yüreklendirici bir 
hikâye de anlatıyor.

*Tril: Birbirine çok yakın iki notanın seri şekilde peş 
peşe çalınması.
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Arlo bir aslan. Ne yaparsa yapsın göz kapakları 
uykuya yenik düşmüyor, uykusu var ancak bir 
türlü uyuyamıyor. 

Bizim evin iki miniği de uykuyla inatlaşmaktalar; 
onu ufukta gördüklerinde bile ondan kaçıyor ve 
saklanacak yer arıyorlar.

- Anne: Aslan neden uyuyamıyor 
acaba?

- İki minik: Aslanlar çok horlar. 
Horladığında etrafındakileri rahat-
sız ettiğinin farkında. O yüzden 
uyuyamıyor olabilir. Başkalarını 
düşündüğü için yani!

- Anne: Neyse ki bizim evdeki 
küçük aslanlar horlamıyor ve böyle 
dertleri yok.

Arlo ve bahsi geçen iki minik, öyle 
veya böyle günlerini ve geceleri-
ni uykusuz geçiriyorlar. Arlo’nun 

ailesiyle 
tanışmak ve bu 
durumla nasıl 
başa çıktık-
larını sorabil-
mek isterdim. 
Aklımdan bu 
düşünce geçer-
ken Arlo’nun 
yanına gelen 
baykuşun bize 
bir şarkı hediye 
edeceğinden 
habersizdim:

“Tepeden tırnağa güzelce; uzan, gerin, kocaman esne. 
Kıvrıl bir de hafifçe, gözlerini yummadan önce… 
Haydi şimdi bir düşün, olmak istediğin yerleri. 
Orada yapacaklarını ve görebileceğin şeyleri…”

Çocukları uyumaları için zorlamanın veya onlara 
bir saat sınırlaması koymanın ne kadar anlamsız 
olduğunu fark etmem, bu şarkıdan çok daha önceki 
zamanlara denk düşüyor. Ancak onlara uykudan 
önce olmak istedikleri yerlerin hayalini kurdurma 
fikri hepimiz için oldukça yeni.

Kitapta Arlo’nun uyuyamama hâllerini izlerken, 
olmak istediği yerlere de eşlik ediyoruz. Arlo ile be-
raber dağlara çıkıyor, nehirleri aşıyor, devasa ağaçla-
ra tırmanıyoruz. Kate Greenaway Ödüllü Catherine 
Rayner’in yazdığı ve resimlediği Arlo - Uyuyamayan 
Aslan kitabı bittiğinde içimizi tatlı bir huzur kaplı-
yor. Ağaçlara tırmanmanın yorgunluğu da iyi hisset-
tiriyor. Biraz da denizde mi yüzseydik acaba...

Catherine Rayner’in çizgilerindeki muzip hava, 
karalama ve lekelerle kendini biraz daha belirginleş-
tiriyor. Aslanın yelesinden kafa karışıklığı, baykuşun 
kanatlarından hayalleri okunabiliyor.

Kedigiller uykuyu çok sever. Aslanlar uyuyamadık-
larında bitkin düşer. Sadece küçük insan yavruları 
uykuyla inatlaşır, uykularının geldiğini kabul etmek 
istemez. Yapılacak onca yaramazlık varken kim ne 
yapsın uykuyu? Onlara hak vermemek elde değil, ne 
dersiniz?

Çizimlerin ifade gücü 
Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Grafik tasarım 
Baskı kalitesi 

Yapılacak  onca  yaramazlık Yap ı lacak  onca  yaramazlık 
varken k im ne  yapsın  uykuyu?varken k im ne  yapsın  uykuyu?
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Bazen hayata baktığımız taraf olumsuzsa hep daha da olumsuzunu görmeye Bazen hayata baktığımız taraf olumsuzsa hep daha da olumsuzunu görmeye 
devam ederiz. Oysa birinin küçücük bir iyiliği, bütün akışı değiştirebilir.devam ederiz. Oysa birinin küçücük bir iyiliği, bütün akışı değiştirebilir.

Bu yazıyı yağmurlu bir İstanbul gününde yazı-
yorum ve şu an sokakta olmadığıma şükrediyo-
rum. Çünkü İstanbul, yağmur romantizminin 
yapılabileceği en son şehir sanırım. İnsanların 
-sanki şekerden yapılmışlar da eriyeceklermiş 
gibi- hızla hareket ederken birbirlerinin üstlerine 
basmaları; şemsiye taşıyanların asla yanlarından 
geçenleri fark etmemeleri; arabaların fütursuzca 
geçip ortalığı çamura bulamaları ve en fenası da 
kaldırım taşlarına bastığınız anda üstünüze fış-
kıran çamurlu su! Bütün bunlara rağmen yağmur 
yağarken siz deniz kenarındaysanız, hani oldu 
da denk geldi bir nefes alacak zamanınız da var, 
en güzel gökkuşağını yakalama şansınız olabilir. 
Tabii bu durum, uslu bir çocuk olursak Şirinler’i 
görebileceğimiz iddiasıyla neredeyse aynı oranda 
bir olasılığa işaret etse de...

Mireia Vidal’ın yazdığı, Anna Font’un resimledi-
ği, Elif Dinçer’in çevirip dilimize kazandırdığı 
Bugün Nasılsın? Şubat ayında abm Yayınları 

tarafından 
yayımlandı. 
Yağmuru, 
güneşi, 
gökkuşağını 
anlatan kitap 
bir kasabada 
geçiyor. Yağ-
mur yağar-
ken insanla-

Bir küçük iyiliğin 
yayılma hâli 

rın telaşla etraflarının farkında olmadan yaptıkları 
şeylerin etkilerini anlatıyor: Birinin pantolonuna 
su gelmesini, koşarken bir diğerinin çiçeklerinin 
düşmesini, sıra bekleyenleri, otobüste oturacak yer 
bulamayanları... Bunların hepsi yağmurun negatif 
yanları gibi görünse de yere düşen çiçek buketin-
den bir çiçeği görüp, üstüne basmadan onu alıp 
annesine çizdiği resimle birlikte hediye eden çocuk 
bir anda havanın yumuşamasına neden oluyor. 

Çünkü bazen hayata baktığımız taraf olumsuzsa 
hep daha da olumsuzunu görmeye devam ederiz. 
Oysa birinin küçücük bir iyiliği, bütün akışı de-
ğiştirebilir. Bu kelebek etkisi kitabın devamına da 
yansıyor. İşini seven bir kadın, taze balıkla yemek 
yapan ve aile büyüğüne götüren adam, terlik almak 
için gittiği dükkana yardımcı olmak isteyen yaşlı 
kadın, kocaman ayaklarına uygun bir ayakkabı bu-
lan ayakkabıcı… Ve sonunda açan güneşle ferahla-
yan gökyüzü ve insanları karşılayan gökkuşağı!

Kitabın sonunda yağmura, yağmurlu atasözlerine 
ve gökkuşağına dair bir yazı var. En sonunda ise 
yağmur gibi gelen kötü sözlerle nasıl baş edeceği-
mize dair bir not. Hepimize lazım! Bu kitap keşke 
yetişkinlere de yağmur gibi gelen kötü haberlere 
karşı ne yapacağını söyleseydi. 

Bugün Nasılsın? 
Mireia Vidal 
Resimleyen: Anna Font 
Türkçeleştiren: Elif Dinçer 
Editör: Zeynep Aras
abm Yayınları, 36 sayfa
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makul bir istektir bu? Ancak, Henry hemen hiçbir 
spora yakın ve yatkın bir çocuk değil. Denemediği 
şey kalmamış. İçinde top olan tüm sporlar, tırman-
ma ve kayma, atlama ve dalma… Ne varsa denen-
miş. İşin özü şu: Henry futbol oynamaz, kayak 
yapmaz, sokaklarda oynamaz ya da diğer oğlanlarla 
takılmaz. Henry odasında saatlerce yapboz yapma-
yı seven, dikiş dikmekten, resim yapmaktan ya da 
el işi başka etkinliklerden hoşlanan sakin mizaçlı 
bir çocuk. Ne var ki, kız kardeşleri gürültülü ve 
kavgacı, ebeveynleri ise agresif derecede açık hava 
sporlarına düşkün. Ter döktürmeyen hiçbir faaliyet, 
görüş alanlarına bile girmez; televizyonda sporla 
ilgili programları izlemek hariç.

Hikâyenin daha en başında, puf! diyerek bir peri 
damlar Henry’nin odasına. Odasını kendi özel alanı 
olarak korumak Henry için zaten hep bir sorunken, 
şimdi bir de periyle uğraşmak, en hafif ifadeyle 
yorucudur. Peri, bir yapboz kutusunun içinden çıkar 
-manidar! Ancak ne peri ne de Henry, perinin orada 
olma nedenini bilir. Henry, bir hafta içinde teslim 
etmesi gereken bir yapboz videosunun heyecanı ve 
gerginliği içindeyken, yani bütünüyle yalnızlığa 
ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyken ne zaman ne 
yapacağı belirsiz bir periyle karşılaşmıştır. Çıldır-
mamak elde değil diye düşünürüz biz okurken; 
çıldırmamak, bağırmamak, feryat etmemek… Fakat 
Henry’nin tepkisini şu “sade” cümleyle aktarmak 

Henry, üç kardeşin en büyüğü. On bir yaşında. 
İki küçük kız kardeşi var. Annesi de babası da 
spor öğretmeni. Evleri, kayak pistine “bir taş 
atımı mesafede”. Lafın gelişi değil, sahiden de 
Henry taş atsa, piste düşer. Ancak bu, yasaklı 
bir davranış; piste sırf bu nedenle taş atmıyor 

Henry. Anne 
babası spor 
öğretmeni 
olduğu için, 
spor, evdeki 
başat konu. 
Bu elbette 
Henry’nin 
açıklaması. 
Biz, Norveçli 
ailelerin kül-
türel olarak 
da spora 
daha yatkın 
olduğunu 
düşünmek 
isteyebiliriz 
-kim bilir, 
belki de 

Hayır, hayır, 
daha fazla hayır!

Sihir Sınavı  
Elin Viktoria Unstad 
Resimleyen: Henry Bronken  
Türkçeleştiren: Ayda Akça Akkoç
Hayalkurdu Yayınları, 120 sayfa

Elin Viktoria Unstad’ın Sihir Sınavı isimli 
kitabı, Norveçli bir oğlan çocuğunun iki 
ayrı sınavla başa çıkma, sınavları aşma 
mücadelesine odaklanan heyecanlı hikâyesi. 

Yazan: Sema Aslan
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son derece mümkün: Henry, odasında bir 
perinin bulunmasından son derece mutsuz-
dur. 

Öte yandan peri de geçmek zorunda olduğu 
sihir sınavının gerginliği içindedir; bir krizi 
çözmek, gireceği sınavın en önemli parçası. 
Burada, Henry’nin yanında hangi krizi, ne 
tür bir sorunu çözmesi gerektiğini bilmeyen 
peri, günün sonunda tüm olasılıkları de-
ğerlendirip, sihirli değneğini çoğu kez yerli 
yersiz kullanmaktan çekinmez. Eh, böyle 
olunca olaylar da karmaşıklaşır, gerilim de 
tırmanır.

Henry, o yıl ilk kez Norveç’te düzenlenecek 
olan Dünya Yapboz Şampiyonası’na katılmak için 
1000 parçalık bir yapbozu hiç bölünmeden, tek 
seferde tamamladığını gösterir bir videoyu birkaç 
gün içinde hazırlayıp, seçici kurula göndermek 
zorunda. Fakat boş kalan tüm vakitler, ailenin 
hep birlikte yapmaya ant içtiği spor faaliyetleriyle 
doldurulduğu için, bunu ne zaman, nasıl yapa-
cağını bilemez. Diyelim erken kalktı ya da geç 
yatmaya karar verdi. Bu defa da bir küçük kardeş 
odaya girerek video çekimini bozar. Bu hikâyede en 
önemli ayrıntı, aslında Henry’nin kendi ihtiyacını 
ve önceliğini bir türlü ifade edememesi, nihayet ko-
nuşmayı başardığı anda da sesini kimseye duyura-
mamasıdır. Hikâyenin daha en başında, hayır deme 
arzusundan söz eden Henry, hemen hiçbir koşulda 
ailesine hayır diyememektedir. 

Tüm zorlukları ve bir iki de macerayı atlatarak son 
son son anda ön eleme aşaması için videosunu 
göndermeyi başaran Henry, Dünya Şampiyonası’na 
katılmaya hak kazanır. Şampiyonanın başından bu 

yana, yarışmaya başvuran en genç kişi ünvanını da 
alır. Ama hâlâ, o noktada bile ailesine bu yarışma-
nın kendi için taşıdığı anlamı, önemi anlatamamış-
tır. Henry’ye tüm gözler kör, kulaklar sağır. 

Sancılar içinde okuruz Henry’nin engelleri aşma 
mücadelesini. Ev ahalisi yetmezmiş gibi bir de 
ortalığı karıştıran peri de bir gerilim nedeni bu 
hikâyede. Sonunda, peri dediğimiz de Henry gibi 
bir çocuk; o da bazı engelleri aşmak zorunda, o 
da gergin ve heyecanlı. (Sırası gelmişken, peri bir 
oğlan çocuğu. Yapboz çözmek, dikiş dikmek, resim 
yapmak, odasında yalnız kalmak gibi tercih ve 
zevkleri olan Henry’nin, perinin oğlan oluşuna şa-
şırması -şaşırıyor çünkü-, biraz şaşırtıcı. Tüm zevk 
ve tercihleri, kolayca ve maalesef “kız işi” olarak 
nitelenebilecek bir oğlan çocuğunun, perileri “kız 
işi” olarak yaftalaması azıcık tuhaf.)

Hikâye bize en büyük sınavın kendi alanına sahip 
çıkabilmek olduğunu söylüyor. Yapboz yarışmasına 
katılabilmek için aşılacak engeller var, evet ama 
o engeller her türlü aşılabilir. Aşılması elzem olan 
engelse, başkalarının arzu ve doğrularının hayatı-
mıza müdahalesidir. Esas sınav budur. Henry, kendi 
alanına sahip çıkabilme gücünü bulacak mı? Peri-
nin görevi, bir yapbozun tamamlanmasına yardım 
etmek değil, basit ama hayati bir gerçeği hatırlat-
maktır: Hayır, hayır ve daha fazla hayır!

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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bir kütüphane isterim ki vakur duruşundan silkinip 
bir müzikal sahnesine dönüşsün: Kelimeler say-
falardan havalanıp dans etsin, kitaplar birbiriyle 
konuşsun, şarkı söylesin, görünmez mürekkeplerle 
yazılmış sayfalarda satırlar belirsin, hikâyelerin 
kahramanları kitaplardan çıkıp kütüphanede 
dolansın, kütüphanenin miskin kedisi yüksek sesle 
kitaplar okusun... Bu fantezinin kolay kolay sonu 
gelmeyeceğe benziyor.  

Fransız yazar Pascaline Nolot belli ki kendi küçük-
lüğünden ilhamla yazdığı -çocukluğunda zamanı-
nın çoğunu küçük bir hayalet gibi belediye kitaplı-
ğında roman okuyarak geçirirmiş- Eliott ve Gizemli 
Kütüphane’de “sihirli bir mekân olarak kütüphane” 
kalıbını kullanarak hayli eğlenceli bir hikâye anlat-
mış. Romanın kahramanı Eliott okulda kendisine 
musallat olan zorba sınıf arkadaşları yüzünden 
sorunlar yaşıyor, özellikle canı sıkıldığı zamanlarda 
halk kütüphanesine sığınıp kendini çok sevdiği 
macera kitaplarına teslim ediyor. Bir gün, “zorbala-
rın kraliçesi”, oyuncak bebek yüzlü korkunç Char-
lie’den canını kurtarmak için, kelimenin sözlük an-
lamıyla kendini kütüphaneye atıyor. Uyuyakalıyor, 
uyandığında ise akşam olduğu için artık kapanmış 
olan kütüphanede akla hayale gelmeyecek, bam-

Kütüphaneler sadece ağır ve tozlu kitaplarla dolu, 
dev bir sessizliğe gömülmüş  mabedler midir? 
İskenderiye, Trinity College, New York Halk 
Kütüphanesi, British Library, Oxford Bodleian, 
Rusya Devlet Kütüphanesi, Çin Ulusal Kütüp-
hanesi, Venedik’teki Marciana Milli Kütüphane, 
Rio de Janeiro Portekiz Kraliyet Okuma Odası 
ve daha nicesi... İnsan dünyanın bu en ihtişamlı 

kütüphaneleri-
ni düşününce 
Hogwarts’ın 
sihirli kitap-
larla dolu 
rafları arasında 
kaybolmak, Bay 
Morris Less-
more’un Uçan 
Kitapları’ndaki 
kanatlanıp 
uçan kitaplarla 
beraber hava-
da süzülmek 
gibi fantezilere 
kapılmadan 
edemiyor. Öyle 

Yazan: Nilay Kaya

Öyle bir kütüphane isterim ki...
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Eliott ve Gizemli Kütüphane 
Pascaline Nolot 
Resimleyen: Antonin Faure 
Türkçeleştirn: Şirin Etik
Editör: Hasret Parlak Torun 
Redhouse Kidz Yayınları, 160 sayfa

Fransız yazar Pascaline Nolot belli ki kendi 
küçüklüğünden ilhamla yazdığı Eliott ve 
Gizemli Kütüphane’de “sihirli bir mekân 
olarak kütüphane” kalıbını kullanarak hayli 
eğlenceli bir hikâye anlatmış.
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başka bir dünyayla karşılaşıyor. 
Ailesinin henüz altı aylıkken 
kütüphaneye kaydettirdiği Eli-
ott, ikinci evi bildiği bu mekânı 
aslında hiç tanımadığını fark 
ediyor. Kitapların dahi özünün 
değiştiği bu tuhaf dünyada ona 
tek tanıdık gelen, kütüphane 
görevlisi Caleb gibi dururken, 
alışılageldik kütüphane görev-
lilerinden farklı olarak bir rock 
grubunda şarkı söyleyen, uzun 
saçlı, kolları dövmeli, havalı ve 
sempatik Caleb’in de gizli işler çevirdiğini öğreni-
yor. Robot fareler, bilmiş bilmiş konuşan bir kedi, 
bir kütüphane hayaleti bu dünyanın sakinleriyken, 
kütüphaneyi tapınak şövalyeleri edasıyla koruyan 
gizli bir cemiyetin varlığını öğreniyoruz. Eliott bu 
cemiyetin tam ortasına, başka bir deyişle macera-
nın orta yerine düşüyor. Cemiyetin gizliliğini tehdit 
ettiği için Eliott’un âdeta bir şövalye gibi belli gö-
revleri yerine getirip merhaleler aşması gerekiyor. 

Burası, imkânsız göründüğü hâlde sıraya konması 
gereken kitaplarla dolu arşivler, yeryüzünde bir eşi 
daha olmayan enterasan kitaplar, ilham ofisleri, 
kitap falcıları, nadide kelimelerin peşine düşen 
canavarlarla dolu, kurmaca âleminin harikalar ve 
tuhaflıklar diyarı. Çılgınlar gibi kitap biriktirip o 
kitapları hiç okumayan, bu hastalığının teşhisi de 
konmuş kişilerden tutun, yolunu kaybetmiş roman 
karakterleri, tek bir kitap ya da cemiyeti korumak 
için hayatlarını tehlikeye atan ajanlar ve görevliler 
Eliott’un yeni hayatına giren renkli kişiler oluyor. 
Eliott, bu süre zarfında hem gündelik yaşamında 
hem burada, her şeyin göründüğü gibi olmadığını, 
kendini yapayalnız zannederken kitaplardan başka 
arkadaşlarının da olabileceğini öğreniyor; daya-
nışmanın, kendini ifade etmenin, ses çıkarmanın 
gücünü keşfediyor; iyiliğin ve kötülüğün doğasını 
yakından tanıyor. 

Pascaline Nolot’nun, Eliott’un 
hikâyesini kurgularken çok da 
özgünlük yakalamış olduğunu 
söyleyemeyiz. Bununla birlikte 
okumaya, kitaplara ve kütüp-
hanelere saygı duruşu nite-
liğindeki bu romanda, Eliott 
başta olmak üzere inandırıcı 
ve sempatik karakterler yarat-
tığı için okuyucuyu yakalıyor. 
Cinsiyet bağlamında pozitif 
ayrımcılık eğilimine kapılma-
dan kötü karakterini bir kız ve 

sâfi kötü yapmaktan çekinmiyor. Ona zorbalık eden 
Charlie’nin, annesinin Eliott’u teskin çabalarındaki 
iyi niyetli yaklaşımının aksine, zorluklar yaşayan 
psikolojik bir mağdur değil basbayağı kötü oluşu, 
hikâyenin en dikkat çekici unsurlarından biri. 
Çevresel faktörler olmaksızın, insanın özündeki 
kötülüğün de yol açabileceği bir akran zorbalığı 
bahsiyle karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra hikâyede 
ebeveynlerinden gördükleri muamele nedeniyle 
zorbalığa meyleden çocuk modelleri de bulunuyor. 
Yeri gelmişken, geçtiğimiz yıl çekilen Belçika yapı-
mı Un Monde / Oyun Alanı adlı film de bu her daim 
güncel konuyu muazzam bir gerçeklik ve ustalıklı 
bir hikâye anlatımıyla ele alıyordu. Elbette Eliott’un 
hikâyesinin birincil özelliği, hitap ettiği kitlenin de 
yaşı gereği, filmden farklı olarak eğlendirici oluşu. 
Yine de Pascaline Nolot, “kurmacanın ve kütüp-
hanelerin acayip diyarı fantezisini” bu toplumsal 
mevzuya değinmek için eğlence kalkanı olarak 
kullanmış gibi gözüküyor. 

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği   
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Kitap, uyku saati geldiğinde ışıkların kapatılmasından Kitap, uyku saati geldiğinde ışıkların kapatılmasından 
hoşlanmayan Leonard’ın karanlıkla mücadelesini konu alıyor.hoşlanmayan Leonard’ın karanlıkla mücadelesini konu alıyor.

Korku, herkes için en doğal yaşam deneyimlerin-
den birisidir. Herhangi bir durum ya da uyarıcı 
karşısında bu duygu belirip, bizi olmayacak şeyle-
ri düşünmeye itebilir. En basit hâliyle hayatımızın 
herhangi bir evresinde yaşayabileceğimiz ve her-
kes için sıradan olan temel bir duygudur korku... 
Yetişkin ya da çocuk olmak, bu durumu değiştir-
mez. Çünkü korku, bizi tehdit altında hissettiren 

o ana karşı verdiğimiz en hızlı 
yanıttır. Çocuklar ise bu korku 
durumu için yetişkinlere kıyas-
la daha büyük risk altındadır. 
Çünkü çocukluk en savunmasız 
olduğumuz dönemdir. Özellikle 
herhangi bir görsel uyaranın 
olmaması çocuklarda kaygı, 
belirsizlik ve gerginliği arttırır. 
Bu gibi durumlarda korkuyu 
ortaya çıkaran en belirgin tetik-

Işıkları kapatır mısınız! Işıkları kapatır mısınız! 
Artık uyuyacağım.Artık uyuyacağım.

Yazan: Fethi Yılmaz

leyici karanlıktır.  Josh Pyke’ın kaleme aldığı, Chris 
Nixon’ın resimlediği Hadi Işıkları Kapat Leonard, 
karanlıktan korkan çocuklar için harika bir çözüm 
önerisi ile bize merhaba diyor.

Kitap, uyku saati geldiğinde ışıkların kapatılmasın-
dan hoşlanmayan Leonard’ın karanlıkla mücadele-
sini konu alıyor. Işıklar kapanır kapanmaz zihninde 
canlandırdığı canavarların tasvirleri ile bizi hayrete 
düşüyor ve korkunun onda yarattığı etkiye ortak 
ediyor. Anne ve babasıyla ışıkların kapatılmaması 
üzerine giriştiği uzun diyaloglarla çocukluğumu-
zu hatırlarken, Leonard’ın kendi kendine bulduğu 
ilginç bir çözüm ile karanlık korkusundan kurtul-
manın farklı bir yoluna tanıklık ediyoruz. Gizemli 
bir kitaptan öğrendiği “Canavarlar nasıl korkutu-
lur?” listesindeki her şeyi tek tek yapmaya başlıyor 
ve karanlık artık normalleşiyor. Günlerce açık kalan 
odasının ışığı artık kapanıyor ve Leonard keyifle 
uykuya dalıyor. 

Çocuklara karanlık korkusuyla mücadele etme 
gücü veren bu kitap, onların kendilerini daha iyi 
hissetmelerine yardımcı olacak keyifli bir okuma 
etkinliğine dönüşüyor. Hadi Işıkları Kapat Leonard, 
çocuklar için karanlık korkusuyla baş başa kaldık-
larında onları çözüme götüren eğlenceli bir öneri ile 
karanlıktan korkan tüm çocukları ışıkların kapalı 
olduğu bir oda da uyumaya davet ediyor.  

Hadi ışıkları söndürün.
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Çocukları özdeğerlerinin farkına varmak için yüreklendirmek ve 
bunu doğrudan yönlendiren cümlelerle değil de her şeyi bir neden-
sonuç ilişkisi içinde temellendirebilecekleri daha sağlam bir kurguyla 
yapmak onları “kendileri olma” yolunda daha fazla teşvik etmez miydi?

“Kendin ol” cümlesi ve kendi olmaya övgüler 
düzen, bunu varılması gereken bir hedef gibi 
sunan kitaplar beni hep tedirgin etmiştir. Zira bu 
“kendi olma” durumu benmerkezciliği yücelten, 
bizi dünyanın geri kalanından uzaklaştıran bir 

noktaya götürebilir de insanı. 
“Ben böyleyim” lafından size de 
gına gelmedi mi mesela? “Böyle” 
olanlar ve kendi olmakla övü-
nenler, kendilerinin ne olduğunu 
biliyorlar mı bir kere, aslında bunu 
merak ediyorum. Dönüşüme ina-
nıyorlar mı sonra? Karşılaştığımız 
her “kendi” olanla değişip dönüş-
tüğümüze? (Bu yazıya konu olan 
kitabın başındaki ithaf dönüşüm 

vurgusu yapsa da 
bu sadece orada 
kalıyor. ) Soru-
larımı, elbette, 
çoğaltabilirim. 
O yüzden daha 
dar, sorularımın 
temeli olduğunu 
sandığım alanda 
kalmaya çalışaca-
ğım: Kendim ola-
bilmem için önce 
kendimi bilmem 
gerekmez mi? 

“Ben” kimim? Yazan: Burcu Yılmaz 

Kendin Ol! her sayfada “Sabırlı ol!”, “Yalnız ol!” gibi 
motivasyon cümleleriyle ilerleyen, çocuklar için bir 
tür kişisel gelişim kitabı diyebilirim. Bir yandan 
“kendin ol” denirken bir yandan nasıl olmamız 
gerektiğine ilişkin cümlelerle karşılaşmak biraz 
çelişkili bir durum. Bizi kendimiz olmaya götürecek 
şeyler meraklı olmak, farklı olmak, garip olmak vb. 
ise nihayetinde hepimiz aynı noktaya varmaz mı-
yız? Veya tüm bunlar kendim olmam için gerekliyse 
neden gerekli olduklarına, ne olduklarına veya onla-
rı nasıl gerçekleştirebileceğime ilişkin düşüncele-
rin de yer alması gerekmez miydi kitapta? Aslında 
şöyle ol, böyle ol demektense “Sabırlı ol”manın 
önerildiği sayfada yazan “Kendin gibi olmak zaman 
alır”ın üzerinde durulsaydı daha ikna edici bir 
kitap çıkabilirdi ortaya. Her şey bir yana, çocukları 
özdeğerlerinin farkına varmak için yüreklendirmek 
ve bunu doğrudan yönlendiren cümlelerle değil de 
her şeyi bir neden-sonuç ilişkisi içinde temellen-
direbilecekleri daha sağlam bir kurguyla yapmak 
onları “kendileri olma” yolunda daha fazla teşvik 
etmez miydi? Dahası şu “kendi olma”yı, bu yoldaki 
çabayı ve bunun gerçekten övünmeye değer bir şey 
olup olmadığını sorgulatmaz mıydı? Hem sadece 
çocukları da değil...
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Yemeni oyalarının anlatılmamış, sihirli hikâyesi Yemeni oyalarının anlatılmamış, sihirli hikâyesi 

Uzaydaki Renkli Orman’ın kapağında, bir iğne 
oyası motifine tutunmuş bir kız çocuğu havada 
süzülmekte. Peki Maya isimli bu kız nereye git-
mekte böyle? Lim gezegeninde yaşayan büyü-
kannesi Seniha Hanım’ın yanına elbette. Maya, 
son günlerde kendini biraz keyifsiz hisseden 
büyükannesini, şifalı simsefa ağacının tohumu ile 
iyileştirmeye kararlı. 

Ilgım Veryeri Alaca’nın yazıp çizdiği bu kitaptaki, 
yoğun ve uzun süreli bir emeğin ürünü olduğu 
hemen belli olan, farklı ve sıra dışı illüstrasyonlar 
insanı ilk bakışta kendi etki alanına çekiveriyor. 
Sanatçı, aslında çok tanıdık bir nesneyi; yemeni 
oyalarını geleneksel kullanım mecrasından çok 
farklı bir yerde, bir çocuk kitabında ana öğe ola-
rak kullanmış. Birbirlerine ince ince düğümlenen 
iplerin meydana getirdiği çeşitli motifleri soyut 
resimlere dönüştürmüş Ilgım Veryeri Alaca. 

Bir orman 
hayal etmek... 

Böylelikle izleyici kâh 
minik bir tohumun 
kesitine yakından 
kâh koca bir evrene 
uzaktan bakıyormuş 
gibi hissediyor. 

Birçok farklı tekniğin 
kullanıldığı, mor, 
mavi ve yeşilin farklı 
tonlarının hâkim 
olduğu bu kitabın 
kimi sayfaları ise yarı saydam. Böylelikle iki farklı 
sahne birleşerek bir üçüncüyü ortaya çıkarıyor. 
Uzaydaki Renkli Orman’ın hikâyesi de aynı şekilde 
gerçek ve fanteziyi, insanlar ile robotları, bildiği-
miz ve hayal ürünü çiçekleri bir araya getiriyor. 
Ilgım Veryeri Alaca’nın eseri, okuyucuyu hayal 
kurmaya davet eden yepyeni bir iğne oyası motifi 
gibi. 

Üstelik kitap sadece kendi ile açılıp kapanmıyor, 
hikâyenin sonunda dünyadaki farklı botanik bah-
çelerinin İnternet sayfalarından, bitkiler, ağaçlar 
ve oyalar hakkındaki çeşitli kitaplara uzanan bir 
seçki de yer alıyor. 

Uzaydaki Renkli Orman 
Ilgım Veryeri Alaca 
Editör: Rana Alpöz 
Koç Üniversitesi Çocuk Yayınları, 48 sayfa

Çizimlerin ifade gücü 
Dilin açıklığı ve akıcılığı 

Grafik tasarım
Baskı kalitesi 

Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan
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Bugünün yetişkinlerinin Dünya’nın geleceği 
konusunda ne kadar duyarlı olduğunu tartışabili-
riz ama geleceğin yetişkinleri olan çocuklardan 
işe başlamanın akıllıca olduğu apaçık. Çünkü 
dönüşümün, değişimin, devrimin onlarla başla-
yacağını biliyoruz. Bu konuda duyarlı yazarlar, 
çizerler ve sanatın hangi dalında üretim yaparsa 
yapsın pek çok yaratıcı insan sesini duyurmak 
istiyor. Uzun zamandır iklim değişikliği konusu-
na dikkat çekmeye çalışan ve çocuklarla atölyeler 
gerçekleştiren Gül Ezgi Karaman da kitabını 
benzer bir kaygıyla ve elbette umutla oluşturmuş. 
Eylemde bulunmanın farklı yöntemleri olduğu 

üzerine de düşün-
me şansı veren 
kitap -her ne kadar 
tüm dünyanın 
içinde bulunduğu 
bu vahim durum 
dev bir politik 
mesele olsa da- 
bireysel olarak 
yapabileceğimiz 
şeylere odaklan-
mayı sağlamış. 

Küçüklüğünden 

beri dans etmeyi seven bir çocuğun, büyüdüğünde 
dans yoluyla insanları harekete geçirişini anlatan 
İklim Dansı, genç okurları dansa ve sanat yoluyla 
eyleme davet ediyor. Doğa için yapabileceklerimiz 
sınırsız. Dansı bu sınırsız olanaklar içinde bir yön-
tem olarak simgeleştiren yazar ve detaylarında yer 
yer Botero’yu anımsatan çizimleriyle metne hayat 
veren illüstratör Başak Arslan, çocuklara doğadan 
ilham alacakları bir atmosfer yaratmış. Evrensel bir 
sorunla karşı karşıya olduğumuz için evrensel bir 
dil olarak dansı kullanan çocuk, hem kendi nesli 
hem de gelecek nesiller için umudun temsilcisi 
oluyor.

Konunun daha iyi anlaşılması ve üzerine sorularla 
gidilebilmesi için kitabın sonuna etkinlik önerileri 
eklenmiş. Okul öncesi çocuklara iklim değişikliği 
sorununu anlatmak, bu konuya giriş yapabilmek 
için okunması etkili olabilir. Ne yazık ki asıl çözüm, 
gelecek nesillerin bilgilerini farklı yollarla paylaşa-
bilmesinde ve diş fırçalarken musluğu kapatmaktan 
çok daha büyük bir meseleyle karşı karşıya olduğu-
muzu kavrayabilmesinde yatıyor. 

Çizimlerin ifade gücü 
Dilin açıklığı ve akıcılığı

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Dünyayı kurtarma 
yöntemi olarak dans!

İklim Dansı 
Gül Ezgi Karaman 
Resimleyen: Başak Arslan 
Yayıma Hazırlayan: Senta Urgan
Nesin Yayınları, 28 sayfa

Yazan: Gökçe Gökçeer

Bir çocuğun gezegenimizi kurtarmak için dansla yola çıkışını 
anlatan İklim Dansı, eylem yapmanın ve harekete geçmenin 
farklı yöntemleri olduğunu anımsamamızı sağlıyor.
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Maarif Vekaleti Tebliğler Dergisi’nin 13 Şubat 1956 
tarihli 890. Sayısında Maarif Vekili yardımcısının 
imzasıyla yayımlanmış bir tavsiye kararı yer al-
maktadır: “Hakkı Ercan tarafından yazılan ve Rafet 
Zaimler Yayınevi vasıtasıyla yayımlanan ‘Emir Geti-
ren Süvari’ adlı eser incelenmiş, İlk ve Ortaokullara 
tavsiye edilebileceği sonucuna varılmıştır. ‘Maarif 
Vekaleti Yayınevlerinden’ ve ‘Rafet Zaimler Yayınevi 
Ankara Caddesi No:47/1 Kat:3 İstanbul’ adresinden 
15 kuruş karşılığında temin edilebilecek olan bu kita-
bın ilgililere duyurulmasını rica ederim.”

Anne babası Rumeli Üsküp eşrafından olan Rafet 
Zaimler (ö.2001), kendi adına kurduğu yayıneviyle 
1930’lı yılların sonlarından 1980’li yılların ortala-
rına kadar yarım asır boyunca Babıali’de hizmet 
vermiştir. İlk, orta ve lise öğrencilerine yönelik 
edebiyat, tarih, biyografi ve yardımcı ders kitapları, 
yayınevinin bastığı kitaplar içinde önemli bir yer 
kaplar. Bunların bir kısmı yerli yazarlar tarafından 
yazılmış bir kısmı da diğer dillerden çevrilmiştir. 
Comtesse de Segur, Luisa M. Alcott, Hector Malot, 
Vasfi Mahir Kocatürk, Enver Benhan Şapolyo, Ömer 
Seyfettin, Daniel Defoe, Gülten Dayıoğlu yayınevi-
nin kitaplarını bastığı yazarların bazılarıdır.

Rafet Zaimler Yayınevinden en fazla kitabı yayımla-
nan yazarlardan biri de öğretmen Hakkı Ercan’dır. 
Öğretmen olması dışında biyografik bilgisine 
ulaşamadığımız Hakkı Ercan’ın Türkiye Çocuk 
Kitapları Kataloğu’nda (Mediha Yurttabir, Ege 
Matbaası, Ankara, 1960) belirtilen en erken tarihli 
kitabının Rafet Zaimler Yayınevinin 1954 yılında 
bastığı Işıklı Durak olduğunu görüyoruz. Aynı yıl 
aynı yayınevinin “Edebi Çocuk Kitapları Serisi”n-
den çıkan Resimli Nasrettin Hoca yazarın bir diğer 
kitabıdır. 1955 yılında Özyürek Yayınevinden 60 

Türk Büyüğü ve Altmış Dünya Büyüğü olmak üzere, 
ünlü tarihi karakterlerin kısa biyografilerine yer 
verilen iki kitabı ile birlikte Rafet Zaimler Yayıne-
vinden Gümüş Balta adlı bir kitabı daha yayımlanır. 
Bu arada çeviriler de yapar Hakkı Ercan. İlk çeviri 
kitabı Annesini Kurtaran Kahraman Çocuk, 1957 
yılında Bakış Mecmuası Çocuk Romanı serisinin ilk 
kitabı olarak basılır. Bu kitabı 1958’de Rafet Zaimler 
Yayınevinden çıkan Adsız Kahraman, Esrarlı Ayna, 
Küçük Vatansever, Sardunyalı Küçük Kahraman 
çeviri kitapları izler.

1958 yılı Hakkı Ercan’ın en çok kitabının yayım-

landığı yıldır: Altın Irmak, Beş Kuruşun Başından 
Geçenler, Bir Zenginin Kızı, Boncuk Cüce, Buz 
Dağlarında, Deniz Canavarı, Denize Gömülen 
Çocuk, Evdeki Altınlar, Fedakâr Bobi, Filin Hediyesi, 
Gemicinin Masalı, Girilmeyen Oda, Gizli Tezgâh, 
Hain Karga, Haylazlığın Sonu, İki Demet Çiçek, İnci 
Sultan, İndeki Hazine, Kuyudaki At, Küçük Çoban, 
Nilüferin Sırma Saçları, Öksüz Nuray, Sarayda Üç 
Gece, Son Hediye, Unutulmayan İyilik, Yakut Yüzük, 

Yazan: Doğan Gündüz

Hakkı Ercan ister dünya masallarından uyarlasın isterse kendi yazdıkları olsun hikâyelerini, 
ahlaki değerleri okuyucunun gözüne soka soka, metnin tutarlılığını gözetmeden, 

kahramanların davranışlarının sonucunun ödüle veya cezaya çıktığı bir kurgu içinde anlatır. 

Öğretmen Yazar 
Hakkı Ercansa
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Yedi Pınar, 23 Nisan, Yoldaki Atlı kitaplarının hepsi 
Rafet Zaimler Yayınevi tarafından basılır.

1962’de, Yerli Malı ve Tutum Haftası kitabı yine 
Rafet Zaimler’den; Kahraman Türk Denizcileri 
ile Ormana Kaçırılan İki Kardeş kitapları ise Işıl 
Kitapevi’nden çıkar. 1963’te Şatonun Bekçisi, 1964’te 
Çamaşırcının Kızı ile Esrarlı Ayna kitapları, 1965’te 
ise Paşanın Bekçisi ile Küçük Maymun kitaplarının 
yayımcısı Rafet Zaimler Yayınevidir. Bunların hari-
cinde basım tarihlerini tespit edemediğimiz Gölün 
İncileri, Ormandaki Baskın, Bir Türk Kahramanı 
kitapları da Rafet Zaimler’in bastığı kitaplardır.

Öğretmen yazar Hakkı Ercan’ın 1950’li yılların 
ortalarından 1960’lı yılların ortalarına kadar çocuk-
lar için kitap yazmaya yoğun bir çaba harcadığını 
ardı ardına yayımlanan ve birçok baskısı yapılan 
eserlerinden görmek mümkün. Ancak 1965 yılın-
dan sonra yeni bir kitabının olmamasının, yazarın 
artık hayatta olmamasından mı yoksa çocuk kitabı 
yazmaktan vazgeçmesinden mi kaynaklandığını 
bilemiyoruz. 

Özyürek Yayınevi’nden 1955’te çıkan 60 Türk Büyü-
ğü kitabının girişinde Ercan, “Önsöz” bölümünde 
“Kitabın hazırlanmasında faydalandığım kaynak-
lar” başlığı altında kaynaklarını tek tek belirtir. 
Ancak herhangi bir kaynaktan yararlanmadan 
yazamayacağı Altmış Dünya 
Büyüğü kitabında ise hiçbir kay-
nak belirtmez. Benzer şekilde 
bazılarını çeşitli dünya masal-
larından uyarlayarak yazdığı 
ilk okuma kitaplarında da bu 
masalı hangi kitaptan aldığına, 
hangi masaldan uyarladığına 
ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. 
Ayrıca kitaplarındaki resimleri 
çizen ressamın kim olduğuna 
dair ne bir isim ne de bir imza 
yer alır. 

Ercan’ın yazdığı kitapların çoğu 
yalnızca kaynakları açısından 
değil içerik ve kullanılan görsel-
lerin hikâyeyle tutarlılığı açısından da sorunludur: 
60 Türk Büyüğü kitabında yer verdikleri padişahlar, 
vezirler, denizciler, müzisyenler, şair ve yazarlardan 
oluşan altmış kişilik bir erkekler topluluğudur. Bu 
büyükler arasına girebilecek Şair Nigâr, Fatma Ali-
ye, Nezihe Muhiddin, Halide Edip gibi kadınların 

en azından birinin olsun adı geçmez.  Altmış Dünya 
Büyüğü’nde de durum farklı değildir. Yazarlar, fel-
sefeciler, komutanlar, bilim insanları, müzisyenler, 

doktorlar arasında tek bir 
kadın bulunmaz.

1962’de çıkan Kahraman 
Türk Denizcileri’nin giri-
şindeki “Bu kitap, özel bir 
komisyonca seçilmiş ve 
Talim Terbiye Dairesince 
de uygun bulunarak Türk-A-
merikan işbirliği sonucunda 
özellikle okul kitaplığınız 
için satın alınmıştır,” notu 
ilgi çekicidir. Ercan’ın ön-

sözünde “Şanlı menkıbelerini ve hal tercümelerini 
bir araya topladığımız kahramanların adları üze-
rinde ayrı ayrı durmak istiyoruz,” dediği kahraman-
ların tamamı da Osmanlı Donanması denizcilerdir.

Hakkı Ercan ister dünya masallarından uyarlasın 
isterse kendi yazdıkları olsun hikâyelerini, ahlaki 
değerleri okuyucunun gözüne soka soka, metnin 
tutarlılığını gözetmeden, kahramanların davranış-
larının sonucunun ödüle veya cezaya çıktığı bir 
kurgu içinde anlatır. 

Bu metinlerin çoğunda şaşırtıcı olmayan ise klasik 
masal anlatılarında olduğu gibi 
kahramanın genelde erkek çocuk/
genç olması ve kahramanlığının, 
dürüstlüğünün, çalışkanlığının, ce-
saretinin, başarısının veya sabrının 
karşılığında aldığı ödülün zengin 
padişahın ya da kralın güzel kızıyla 
evlenmek olmasıdır. 

Hindistana Giden Şehzade’de av-
lanmak için Hindistan’a giden Orta 
Asya hükümdarlarından birinin 
oğlu, orada siyah bir kaplan avlar. 
Onun bu kahramanlığını gören 
kılavuzu güzel kızıyla şehzadenin 
evlenmesine izin verir. 

Kaybolan Gerdanlık’ta güzellik ve iyilik bir gerdan-
lık üzerinden kıyaslanır. İhtiyar, uzun sakallı bir 
adamın yardımcı olmak için kendilerine sunduğu 
hediyeler içinden, güzel olmayı önemseyen Leyla 
güzelliğini artıracak elmas gerdanlığı alır: iyi huylu 
kardeşi Necla da ihtiyacı olan her şeyi temin edecek 
yüzüğü seçer.  Ama Leyla gerdanlığını kaybedince 
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60 Türk Büyüğü, Hakkı Ercan, Özyürek Yayınevi, İstanbul, 1955, 64 sayfa
Altmış Dünya Büyüğü, Hakkı Ercan, Özyürek Yayınevi,  İstanbul, 1959, 64 sayfa
Kahraman Türk Denizcileri, Hakkı Ercan, Işıl Kitapevi, İstanbul, 1962, 48 Sayfa

Hindistana Giden Şehzade, Öğretmen Hakkı Ercan, Rafet Zaimler Yayınevi, 1964, 20 sayfa
Kaybolan Gerdanlık, Hakkı Ercan, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul, 1964, 20 Sayfa

Gizli Tezgâh, Hakkı Ercan, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul, 1965, 20 Sayfa
Girilmeyen Oda, Hakkı Ercan, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul, 1958, 20 Sayfa

Yaz Tatili, Hakkı Ercan, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul, 1964, 20 Sayfa
Çamaşırcının Kızı, Hakkı Ercan, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul, 1964, 20 Sayfa

Kurnaz Balıkçı, Hakkı Ercan, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul, 1965, 20 Sayfa
Sarayda Üç Gece, Hakkı Ercan, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul, 1964, 20 Sayfa

güzelliği de silinip gider, Necla’ya 
sığınmak zorunda kalır.

Gizli Tezgâh, Grimm Kardeşlerin 
derlediği “Uyuyan Güzel” masalı-
nın bir uyarlamasıdır. İhtiyar bir 
adam hükümdarın on beş yaşın-
daki kızının eline bir tezgâh iğne-
si batacağını ve uyku hastalığına 
yakalanacağını söyler. Hükümdar 
bütün tezgâhları ortadan kaldırsa 
da kızı bir gün sarayın bahçesin-
de, hizmetçilerin oturduğu konak-
ta dolaşırken eline iğne batar ve 
uykuya dalar. Kızı kurtaran yine, 
gizli tezgâhı bulup yakan ihtiyar 
adam olur. 

Girilmeyen Oda, Amerikan masallarından “Yasak 
Oda”nın uyarlamasıdır. Kapı kapı dolaşan bir sihir-
baz, dilenci güzel kızları yakalayarak sarayına götü-
rür. Ertesi sabah saraydan ayrılırken kızın bir eline 
içeri girmesini yasakladığı bir odanın anahtarını 
diğerine de bir yumurta verir. Kız merakına yenik 
düşüp yasak odanın kapısını açınca daha önce 
oraya hapsedilmiş perişan hâldeki diğer kızlarla 
karşılaşır ve dehşete kapılıp elindeki yumurtayı 
düşürür. Sihirbaz saraya döndüğünde yumurta-
daki değişikliği görünce sözünü dinlemeyen kızı 
diğerlerinin yanına, yasak odaya kilitler. Sihirbazın 
kurduğu tuzağın farkına varan akıllı bir kız, sihir-
bazı kandırır ve iki kardeşiyle birlikte diğer kızları 
da kurtarır.

Yaz Tatili, Galatasaray Lisesi’nin ilk kısmında yatılı 
okuyan Naci Eğilmez’in hikâyesidir. Çalışkan ve 
sorumluluklarının bilincinde olan Naci’ye babası 
sınıfı birincilikle bitirirse onu Sivas ve Samsun’a 
götüreceğini söyler. Naci çalışır ve sınıfını birin-
cilikle geçer. Böylece Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da 
ayak bastığı Samsun’u ve istiklal savaşından önce 

Sivas Kongresi’nin toplandığı 
liseyi görür.

Çamaşırcının Kızı da Altın Saat 
(bkz. Düşümü Yapılmıştır, Do-
ğan Gündüz, İyi Kitap Çocuk ve 
Gençlik Kitapları Dergisi, Eylül 
2021, Sayı 136, s.43) ve Yaz Tatili 
gibi Hakkı Ercan’ın kendi yaz-
dığı hikâyelerden biridir. Yoksul 
çamaşırcının tembel kızı annesi 
hastalanınca tembel olmaktan 
vazgeçer ve çalışkan olmaya ka-
rar verir. Çalışmaya başladıktan 
sonra ne tesadüf Amerika’daki 
dayısından da maddi yardım 
gelir. Böylece çalışkan olmak 

dolaylı olarak ödüllendirilmiş olur.

Kurnaz Balıkçı’da bir balıkçı, prense sattığı iri bir 
balık için söz oyunlarıyla yüklü miktarda bahşişler 
koparır. Prenses, prensi balıkçıya kaptırdığı paraları 
geri alması için uyarsa da prens her girişiminde 
balıkçıya kanar ve yeniden bahşiş vermek zorunda 
kalır. Şansına, aşçısı pişirmek için balığın karnını 
yardığında içinden inci ve elmaslar dökülür. Prens 
de verdiği paraların karşılığını almış olur.

Sarayda Üç Gece’de ise kimsesiz Aycan şehrin 
dışında eski bir sarayın yıkıntıları arasında geceler. 
Orada geceleri üzerine çullanan dört adamın sal-
dırılarına karşı koyarak sabahlar. Üç geceyi kork-
madan geçirince, padişahın kızı hain adamların 
elinden kurtulur ve padişah da Aycan’ı damatlığa 
kabul eder.

Hakkı Ercan’ın kitapları her ne kadar dili, kurgusu, 
vermek istediği mesajlar ve kullanılan görseller 
açısından sorunlu olsa da yayınlandıkları dönemde 
çocuk kitap kitaplarına yaklaşımın nasıl olduğunu 
göstermesi açısından değerlidir.
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43 AYRI DİLE ÇEVRİLDİ
7 MİLYON OKURA ULAŞTI

Yaz tatili  
TOM GATES’in 
muhteşem  
günlükleriyle  
çok eğlenceli  
geçecek!
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Arkeolog, akademisyen Nesibe Çakır’ın romanlarıyla, genç 
okurlar Anadolu’da tarihsel bir yolculuğa çıkarken, arkeolojinin 

büyülü dünyasının da kapıları aralanıyor.
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