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M E R H A B A ,
20 Kasım, 1954’ten bu yana Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Bu gün, 
aynı zamanda Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yayımlandığı (1959) ve Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin kabul edildiği (1989) gün.

Çocuk haklarına dönük farkındalığın artırılması, çocukların yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi ve bu konuda uluslararası dayanışmanın örülmesi amacını güden 
Dünya Çocuk Hakları Günü, Kasım ayının çocuklara yönelik tek önemli gündemi 
de değil. Her yıl Kasım ayının ikinci haftası “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” olarak 
kutlanmakta. Bu hafta boyunca, çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı 
kazandırmak ve kütüphanelerle tanışmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler 
düzenleniyor. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (ÇOGEM) de bu hafta kapsamında, her yıl bir “Türkiye Bildirisi” 
yayımlıyor. 2022 yılında ÇOGEM adına bildiriyi yazar Miyase Sertbarut kaleme aldı. 
Biz de tüm çocukların hem Dünya Çocuk Hakları Günü’nü hem de Dünya Çocuk 
Kitapları Haftası’nı, bu bildiriden birkaç satır alıntıyla kutlamış olalım:

“Dünyanın en iyi arkadaşı, çok yapraklı, çok zamanlı, çok heyecanlı... Dünyadaki tüm

çocuklar onunla tanışmalı. Çünkü her kitap gizli bir 'Barış Antlaşması'.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda o gizli arkadaşı hatırlayın, göğsüne bir madalya

takın. Buna ihtiyacı yok aslında, bizim onu hatırlamaya ihtiyacımız var.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlu olsun.”

 Safter Korkmaz



Çizimlerin ifade gücü 
Çevirinin açıklığı ve akıcılığı

Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Yazar Daniel Fehr’i, Kitap Nasıl Okunur? ve Kitap-
tan Nasıl ve Ne zaman Çıkılır? adlı kitaplarından 
hatırlayacaksınız. Türkçeye çevrilen bir kitabı 
daha var ama bu ikisi, Walt’u Beklerken’in çizgisine 
daha yakın duruyor. Diğer iki kitabın öne çıkan 
özelliği, çocuk edebiyatına ilgi gösterenlerin ya da 
bu dünyanın içinde yaşayanların daha çok seve-
cekleri eserler olmaları. Yani masalları, klasikleri, 
çocuk edebiyatının en ünlü karakterlerini bilmeyen 
okurlar için, içine girilmesi pek mümkün olmayan 
metinler ve çizimlerden oluşuyorlar. Bilenler içinse 
şenlik… Walt’u Beklerken de tıpkı bahsettiğim bu 

kitaplar gibi, bu kez Walt Disney’i tanıyan ve özellik-
le de çok sevenler için müthiş bir eğlence vadediyor. 
Onu tanımayan yoktur belki ama metin ve çizimler 
arası böyle bir yolculuk her bilene anlamlı gelir mi, 
emin olamıyorum.

Bazı şeyler direkt söylenmez ama gösterilir. Bu kitap-
ta da Walt’u bekleyen çocukların ağzından Disney 
adını duymuyoruz. Metinde de hiç geçmiyor. Hatta 
arka kapakta da… Ama bahsi geçen kişinin o olduğu 
anlaşılıyor. Fehr, oyun oynamayı çok sevdiğini her ki-
tapta belli ediyor ve anlıyoruz ki bunu kendine özgü 
bir üsluba oturtuyor. Mickey Mouse’un, Pluto’nun, 
Oswald’ın ve onlarca Disney karakterinin arasında 
neye bakacağına şaşıran ve bu oyunun içinde kay-
bolan okur için aslında hem eğlenceli hem de zor bir 
yolculuk bu. Sayfalar arasında defalarca gidip geldi-
ğimi, kaçırdığım ne var diye emin olmaya çalıştığımı 
itiraf edeyim. İçimde çok şey kaçırdığıma dair bir his 
var, bu notu da düşeyim. Çocukların diyaloglarının 
aslında birer yönerge gibi anlaşılması kaçınılmaz.

Maja Celija, Orta Avrupa’ya özgü o tarif edilmesi güç, 
çarpıcı çizgisiyle kitabı bambaşka bir atmosfere ta-
şıyor ve yazara mükemmel bir oyun arkadaşı oluyor. 
Çeviri Berivan Özkoçak’a ait; tıpkı Çınar’dan çıkan 
diğer iki kitap gibi… İyi okumalar, iyi eğlenceler. 

Walt’u Beklerken 
Daniel Fehr
Resimleyen: Maja Celija
Türkçeleştiren: Berivan Özkoçak
Çınar Yayınları, 32 sayfa
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Yazan: Gökçe Gökçeer

Walt söz verdiyse gelir!
İki çocuk Walt’u bekliyor… Belli ki canları çok sıkılmış. Kim acaba bu Walt? İçlerinden 
biri camdaki buğuya bir şeyler çiziyor. Ooo, bu tanıdık bir imge. Hem de çok! Bir 
sonraki sayfa, Walt’un kim olduğunu açıkça anlatıyor.
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ni söyleyebiliriz. Jean-Jacques Sempé, uzun ve 
verimli mesleki yaşamı boyunca Match, Punch, 
L’Express, Pilote, New York Times ve New Yorker gibi 
uluslararası ölçekte tanınan gazete ve dergilerde 
çizerlik yaptı. Paris, Münih, New York, Londra, 
Salzburg gibi ülkelerde kişisel resim sergileri açtı. 
Usta sanatçı artık aramızda olmasa bile onun ince 
esprilerle ve zekâ dolu bir kinayeyle yüklü çizgile-
ri, dünyanın her yerinden sayısız sanatçıya ilham 
vermeye devam ediyor.
Gelelim bisiklet ustası Mösyö Raoul Taburin’e… 
Vites değiştirme, kalpiye pedal, bilyeli rulman, 
dişli, şambrel gibi konulara hâkim biri varsa o da 
Saint-Ceron kasabasının ünlü bisikletçisi Raoul 
Taburin’dir. Ömrünü adadığı mesleğinin en önemli 
sırrı, her türden iki tekerli motorsuz taşıta yaptığı 
ince ayar ve nazik müdahaleler… Anlayacağınız, 
Raoul Taburin’in elinden gelmeyen şey yok. Sa-
int-Ceron kasabasında öyle bir ünü var ki artık 
kasaba sakinleri bisiklete “taburin” diyorlar. Fakat 
Taburin, kendine atfedilen şöhrete uygun bir yaşam 
süremiyor. “Görünüşü ve asıl varlığı arasındaki yük 
dağılımının eşitsizliği, gerçekte tutarlı bu yaradılışın 
dengesini bozuyordu,” diye yazıyor Sempé ve Tabu-
rin’in büyük sırrını veriyor okura: “Taburin, bisiklete 
binmeyi bilmiyordu…”

Raoul Taburin, geçtiğimiz Ağustos ayında ya-
şamını yitiren karikatür sanatçısı Jean-Jacques 
Sempé’nin eseri. Damla Kellecioğlu’nun Türkçe-
leştirdiği çalışma, Desen Yayınları etiketiyle bir 
süredir raflarda. Sempé, ülkemizde daha çok Pıtır-
cık kitaplarının ve yine Desen Yayınları etiketiyle 
yayımlanan Diğer Şeyler dizisinin yazarı/çizeri 
olarak tanınıyor. 

Sempé’nin ya-
şantısını tek 
kalemde özet-
lemek elbette 
zor. Fakat 
50’li yılların 
ortalarından 
itibaren yük-
selen kariyeri 
boyunca 
Marcellin 
Caillou (na-
mıdiğer Elma 
Surat), Martin 
Pebble gibi 
kültleşmiş 
karakterlere 
can verdiği-

Raoul Taburin bisiklet 
süremiyor!

Raoul Taburin 
Jean-Jacques Sempé 
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu 
Editör: Ümit Mutlu 
Desen Yayınları, 104 sayfa

Yazan: Deniz Poyraz

Bazen bir şeyin nasıl “yapılamayacağını” çok iyi 
bilmek -hatta başarısızlığı defalarca tecrübe etmek- 
bize, o işin en iyi nasıl yapılabileceğini öğretebilir. 
Taburin’in başına gelen de tam olarak bu.
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Her ne kadar çocukluğunda, herkes gibi üç tekerlek-
li bisikletin hakkını verebilse de iki tekerleğe geç-
tiğinde işler sarpa sarmış Taburin için. Merkezkaç 
kuvveti, yerçekimi ve ivme denen “gizemli kuvvet-
ler” üzerinde hâkimiyet kurma konusunda büyük 
zorluklarla karşılaşmış. Peki nasıl oluyor da bisiklet 
kullanmayı bilmeyen biri, kasabaya nam salmış 
bir bisiklet tamircisine dönüşebiliyor? Bu sorunun 
cevabı Sempé’nin, 
en sıradan görünen 
bir meseleye şöyle 
bir bakıp, oradaki 
zarif absürtlükleri 
kolaylıkla ayıkla-
yabilmedeki ince 
ustalığında gizli.

Velhasıl, bazen bir 
şeyin nasıl “yapıla-
mayacağını” çok iyi 
bilmek -hatta başa-
rısızlığı defalarca 
tecrübe etmek- bize, 
o işin en iyi nasıl 
yapılabileceğini öğ-
retebilir. Taburin’in 
başına gelen de tam olarak bu. Kendisi bir “bisiklet-
ten düşme sanatçısı” olarak, mekanik sanatına fena 
hâlde hâkim olabilmiş biri. Seleden bilyeli rulmana, 
gidondan tekerleğe bisikletin tüm parçalarını bir 
bilim dalıyla uğraşır gibi disiplinle ve kararlılıkla 
çalışınca, ortaya böyle bir deha çıkmış. Yanına çırak 
girdiği bir bisikletçide, mesleğin hakkını teslim 
edecek yetkinliğe ulaşıyor ve koskoca dükkân artık 
Taburin’e emanet!

Taburin oldukça komik ve eğlenceli bir karakter. 
Gülmeyi ve en çok da güldürmeyi seven, temiz 
kalpli biri. Baştan ayağa kaprissiz, saf ve dost  
canlısı bir adam. Oysa bu dostane kimlik, sosyal  
hayatında bazı sorunlara yol açıyor. Herkesin 
bildiği ama üzerine konuşmak istemediği şu konu… 
Komik insanlar açıkça dışlanmasalar da duygusal 
ilişkilerde yeterince kabul göremezler, ön plana 

çıkamazlar. Onlara sanki hep neşeli olmaları  
gerekirmiş gibi muamele edilir ve dertleri,  
sıkıntıları kolayca yok sayılır; besledikleri  
derin sevgiler veya gizliden gizliye yaşadıkları 
büyük aşklar pek ciddiye alınmaz. İnsanlar, sizi 
“görmeye alıştıkları biçimde” göremezlerse eğer,  
siz daha n’olduğunu anlamadan yanınızdan uzak- 
laşabilirler.

Hayat bazen bir bisik-
let tamircisine, genç 
kadınların, Campio-
nissimo marka vites-
lerden bile çok daha 
karmaşık olduğunu 
öğretir. Kasabaya yeni 
taşınan bir yabancı, 
farkında olmadan ve 
zamansız biçimde, sizi 
en derin korkularınız-
la yüzleşmeye sürük-
leyebilir. Onlarca yıl 
sıkı sıkıya sarıldığınız 
katı prensipleriniz 
birer birer yumuşar-
ken, doğru bildiğiniz 

yanlışlar en çılgın ama en güzel hakikatiniz ola-
bilir. İddiasız gibi görünen yaşantınız kontrolden 
çıkıverir ve bir bakmışsınız, kendi yaşamınızın 
tüm dünya ile aynı anda ve en ön sıradan seyircisi 
oluvermişsiniz.

Jean-Jacques Sempé, yarattığı Raoul Taburin  
karakteriyle hayatı, insan varoluşunun en saf  
noktasından okumayı başarıyor yine. Sanatçının 
kusursuz çizgileri hikâyeye eşlik ediyor. İnsan  
olmaktaki tuhaflığımızı, güzelliğimizi; bir türlü  
dile gelmeyen karmaşık ve zor pek çok meseleyi  
birkaç çizgiyle önümüze seren Sempé’yi çok ama 
çok özleyeceğiz… 

Çizimlerin ifade gücü 
Çevirinin açıklığı ve akıcılığı

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Eskiden anket defterleri vardı. “Issız bir adaya 
düşsen yanına ne alırdın?” sorusu da ankette 
mutlaka yer alırdı. Laf olsun diye üç şey yazanlar 
da olurdu, yanıtı uzun uzadıya düşünenler de... 
Sahi, hayatta seçecek sadece üç şeyimiz olsay-
dı? Düşünmesi, yanıtlaması zor bir soru. Zaman 
zaman aklımdan geçer, eşyalarımdan vazgeç-
mek zorunda kalsaydım neyi bırakır, neyi alır-
dım diye? Bir “yangında kurtarılacaklar” listesi 
yapmak veya evden bir bavulla ayrılmak, içinden 
çıkılması hayli güç bir mesele.  

Günlerden bir gün kasabaya, ardından koca bir 
bavulu sürükleyerek bir yabancı gelir. Yorgun ve 
üzgün görünmektedir. Onu gören kasaba sakin-
leri -kuş, tavşan ve tilki- yabancının hikâyesin-
den çok bavuluyla ilgilenirler. Koskoca bavulun 
içinde bir fincan olduğunu duyunca şaşırırlar. 

Yabancı ise bavulda sadece fincan olmadığını söy-
leyerek devam eder: Oturup çayını içebileceği bir 
masa ve sandalye, çayını demlediği küçük kulübesi 
ve hatta kulübesinin bulunduğu rüzgârlı tepe de 
bavulun içindedir. 

Bunca şeyi bir bavulla taşımak kolay mı? Yabancı 
çok yorgun olduğunu söyler ve dinlenmeye çekilir. 
O, kâbuslarla dolu, tatsız bir uyku uyuyadursun, 
diğerlerinin bütün derdi bavulun içinde gerçekte ne 
olduğunu görmektir. Bir yandan da gelen yabancıyı 
değerlendirirler. Garip, güven uyandırmayan ve bel-
ki de yalan söyleyen biri… Bavulu açmaktan başka 
çare yoktur. Büyükçe bir taş bulunur ve…  

Kitap mutlu bir sonla bitiyor gerçi ama biz okurla-
ra da üzerinde konuşacak pek çok konu sunuyor: 
Farklı olanı ötekileştirmek, yabancı olanı dışlamak, 
kişisel sınırlar, güven ve vicdan muhasebesi. Mül-
teci sözcüğünü her gün sıklıkla duyduğumuz bir dö-
nemde üzerine düşünülecek önemli konular bunlar.

Kalın konturlar, net renkler ve karakterlerin sözle-
riyle renklenen yazı tasarımı, kitaba sade ama etkili 
bir hava katıyor. Kasabalıların ve yabancının renk-
leriyle ilgili tercihler de öyküdeki farklılık meselesi-
ni görsel olarak vurguluyor. 

Chris Naylor-Ballesteros’un hem yazıp hem resimle-
diği Bavulumdaki Kırık Fincan, geçmiş yıllarda Pe-
arson etiketiyle yayımlanmıştı. Domingo tarafından 
yeniden basılan kitabın çevirisi Melike Hendek’e 
ait. Kitabın 2020 yılında Kate Greenaway Madalyası 
finalistlerinden biri olduğunu da ekleyelim. 

Çizimlerin ifade gücü 
Çevirinin açıklığı ve akıcılığı

Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Hayat bir bavula sığar mı?

Bavulumdaki Kırık Fincan 
Chris Naylor-Ballesteros
Türkçeleştiren: Melike Hendek
Domingo Yayınları, 32 sayfa

Yazan: M. Banu Aksoy

Kitap, biz okurlara üzerinde konuşacak pek çok konu sunuyor: Farklı olanı 
ötekileştirmek, yabancı olanı dışlamak, kişisel sınırlar, güven ve vicdan muhasebesi
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Esra İlter Demirbilek, yıllarca hobi olarak karikatür ve çizgi hikâyeler 
çizmiş, mühendislik okumuş, derken çocuk kitapları resimlemeye baş-
lamış, bir süre ikisini birlikte yürütmüş ve sonunda çocuk kitaplarıyla 
yola devam etmeye karar vermiş bir illüstratör. Demirbilek, Türkiye’de 
illüstratörler açısından en büyük sorunun, resimli kitaplardan hâlâ pek 
çok çizerin telif alamaması olduğuna dikkat çekiyor ve şöyle diyor: “Oysa 
resimli kitaplarda hikâyeyi resimler anlatır. Tek seferlik ödemeler, çizerleri çok 
yoğun ve ağır bir tempoda çalışmaya zorluyor. Yurt dışı projelerde birim üc-
retler çok daha iyi seviyede olduğu için maddi-manevi daha doyurucu oluyor. 
Şunu öğrendim: En iyisi kendi kitabını yazıp resimlemek.” 

 Geçmişe dönüp çizerliğinizin ilk günlerindeki 
hâlinizle konuşsanız, vereceğiniz öğüt ne olurdu?
Sana verilen sözlere güvenme. Sözleşmeni sağlama 
al.

 Çizerlik, geçiminizi sağlayan bir iş mi? Başka bir 
mesleğiniz var mı?
Çizerliğin yanı sıra yazdığım kitaplardan da gelir 
elde ediyorum.

 Günde kaç saat çalışıyorsunuz?
Ortalama beş-alt saat.

 İşlerinize dair eleştiri yazıları sizi öfkelendirir mi?
Eğer eleştiri doğru ve yerinde ise dikkate alır, 
kendimi bu alanda iyileştirmeye çalışırım.

 Okuduğunuz son resimli kitap?
Jack ve Kaybolan Zaman. 

 Keşke ben yazsaydım dediğiniz kitap?
Yıllarımı verdiğim ve gençler için kaleme aldığım 
fantastik kurgu kitabımın kapağı. 

 Yerinde olmak istediğiniz roman/çizgi roman 
kahramanı?
Aldueren, yani gençler için yazmış olduğum eserin 
başkahramanı.

 Nefret ettiğiniz roman/çizgi roman kahramanı?
Nefret ettiğimiz kişi aslında kendimizde görmek 

istemediğimiz tarafımızı bize yansıtır. Onunla 
yüzleşir ve bu fırsatı yakaladığım için teşekkür 
ederim.

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

 İsminizi Google’da aratıyor musunuz? Ne sıklıkla?
En son yedi-sekiz yıl önce.

 En çekilmez özelliğiniz?
Mızmızlığım. 

 En sevdiğiniz uğraşınız, hobiniz?
Şarkı söylemek.

 Çalmak istediğiniz müzik aleti?
Piyano, yan flüt.

 Bir mucit olsanız, ne icat etmek isterdiniz?
Işınlama makinesi.

 Tarihte hangi dönemde/zaman diliminde 
yaşamak isterdiniz?
16. yüzyılda, İskoçya’da.

 Issız adaya düşseniz yanınızda götüreceğiniz üç 
şey?
Nükleer pil, uydu haberleşme sistemi ve bir 
bilgisayar.

tavşan     deliği6 |



ESRA İLTER DEMİRBİLEK

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

Siz âdeta kâğıdı, kalemi, boyaları oyuncak bellemiş 
bir çocukmuşsunuz. Kendini bildi bileli çizenlerden-
siniz aslında. Ancak ilginçtir ki mühendislik okudu-
nuz ve on altı yıl mühendislik yaptınız. İllüstrasyon 
alanında kendinizi gerçekleştirme ve geliştirme sü-
recinden bahseder misiniz?

Resim ve matematik aslında birbiriyle ilgili alanlar. İkisi 
de görsel algı, tasarım becerisi ve yaratıcılık gerektiriyor. 
Leonardo Da Vinci hem ressam hem mühendis mesela.
Ortaokul ve lisede resim konusunda yoğun bir teknik eği-
tim aldım. Yıllarca hobi olarak karikatür ve çizgi hikâyeler 
çizdim. Anne olduktan sonra çocuk kitapları illüstrasyon-
larıyla ilgilenmeye başladım ve özel eğitimler aldım. Hâ-
len farklı dallardaki (botanik illüstrasyonu) eğitimlerime 
devam ediyorum. Mühendisliği tercih etmemin sebebi, 
maddi olarak güvence arayışımdı. Bir süre iki mesleği bir 
arada yürüttükten sonra tamamen illüstrasyona kaydım. 
Kurumsal yaşantının bana sağlamış olduğu bazı sosyal 
becerilerin, özellikle iletişim kurmak anlamında çok fay-
dasını gördüm. 

Çocukken okuduğunuz resimli kitapların, çizgi ro-
manların nasıl bir etkisi, katkısı oldu çizerliğinize? 
Geçmişten bugüne etkilendiğiniz, örnek aldığınız, ta-
kip ettiğiniz, ilham aldığınız çizerler, etkilendiğiniz 
sanatçılar, beslendiğiniz kaynaklar neler?

Çocukluğumda resimli kitaplara erişmek kolay değildi. 
Sıkı bir mizah dergisi okuyucusuydum. Galip Tekin, İlban 
Ertem, Ergün Gündüz çok sevdiğim sanatçılardı. Çocuk 

kitaplarına ilgi duymaya başladığım zamandan beri de 
pek çok sanatçıyı takip ediyorum. Instagram, Behance ve 
illüstrasyon ajanslarının web sitelerinden çok besleniyo-
rum. 

“Yaratma cesareti” çizmek, yazmak gibi yaratıcı uğ-
raşlarda oldukça önemli. Rollo May, Yaratma Cesa-
reti adlı kitabında, cesaret kavramı için “umutsuzlu-
ğa rağmen ilerleyebilme yetisi” diyor. Biraz da böyle 
bir cesaret sanki yazmak-çizmek gibi yaratıcı işlerle, 
sanatla uğraşmak, ne dersiniz? 

Sanatçının en büyük zaafı egosudur. Anlaşılamama ve 
takdir görmeme riskine karşılık üretiyor olmak bence en 
büyük cesaret. 
 

Başlangıçta çizgilerle vücut bulan karakterler/tiple-
meler yaratıyordunuz, sonra sözcüklerle de karak-
terler yaratmaya, hikâyeler kurmaya koyuldunuz. 
“Çılgın Deneyler Kulubü” ile yazarlık maceranız 
başladı. Hem çizmek hem yazmak, kendi yazdığınız 
hikâyeyi resimlemek ve bir başkasının yazdığı hikâ-
yeyi, kurduğu dünyayı resimlemek, çizgi hikâyeler 
üretmek üzerine konuşabilir miyiz? 

Hikâyeyi önce görsel olarak kurgulayıp sonra metne dö-
kenlerdenim. Aslında kelimelerle aram çok iyi değil, keşke 
sadece görsellerle hikâyelerimi anlatabilsem ama o kadar 
karmaşık kurgular geçiyor ki aklımdan, bunları sadece 
görsellerle anlatmam zor. 

“Şunu öğrendim: En iyisi kendi 
kitabını yazıp resimlemek”
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Başkasının kitabını resimlerken, 
hikâyeyi içselleştirmiş olmam ve 
birlikte işbirliği yaptığımız yazar 
ve çizerin tutumu önemli. Öyle 
kitap projeleri oldu ki görsellerle 
hikâye bambaşka yerlere geldi, 
yazar metni değiştirdi ya da il-
ham alarak başka projeler üretti. 

Doğayı korumak için bir ara-
ya gelen “Yeryüzü Takımı”nın 
maceraları devam edecek mi? 
Seri kitaplar yazmanın ve 
seri kitapları resimlemenin 
avantajları ve dezavantajları 
neler sizce?

Seri dört kitaptan oluşuyor. Son kitap yakın zamanda ba-
sılacak. Avantajı, eğer ilk kitap beğenilirse devamı okur 
tarafından heyecanla bekleniyor. Dezavantajı, eğer sağ-
lam bir iskelet oluşturamadıysanız ilk kitaptan sonra kur-
gu sallanmaya başlıyor ve seri uzadıkça kendinizi tekrar 
etme riski taşıyorsunuz. En iyisi tadında bırakmak. 

Mizah dergileriyle yolunuzun kesişmesi de sizin için 
bir dönüm noktası sanırım. Mizah, çocuk edebiyatı-
nın önemli unsurlarından biri. Görsel iletişimde bir 
anlatım yolu olarak grafik mizahın çocuk kitapların-
daki ve çocuklar üzerindeki etkisi, rolü üzerine neler 
söylersiniz?

Mizah benim gerçeklerle yüzleşmemde, olumsuz durum-
lardan sıyrılmamda yardımcı olmuştur. Atölyelerimden 
birinde bir öğrenci “görünmeyen gözlük” üzerine komik 
bir teknoloji haberi yazmıştı. Bu haberi yazan öğrencinin 
kocaman siyah gözlükleri vardı, belki de bu durum onu 
rahatsız ediyordu. Mizah sayesinde kendiyle barışmış ola-
bilir, çünkü çok eğlenmişti. Belki de ifade edemediği bir 
sorunu dile getirip rahatlamıştı. Mizah işte böyle bir ilaç. 

Kitapların yanı sıra çocuk dergileri için de çiziyor-
sunuz. Çocuk kitapları için illüstrasyon yapmanın 
dergiler, sergiler, ticari işler için illüstrasyon yap-
maktan ya da karikatür ve çizgi romandan ayrıştığı 
noktalar neler?

Çocuk kitapları, ağırlıklı olarak 
sanat ve edebiyat alanına girer, 
çizgilerin daha sanatsal olması 
beklenir. Çizgi romanlarda ola-
bildiğince hareketli, farklı pers-
pektiflere sahip, okuru olayın/
sahnenin içine çeken türden çi-
zimler aranır. Çocuk dergilerinin 
amacı eğlendirmek ve bilgilen-
dirmektir, çizimler olabildiğince 
dikkat çekici ve eğlencelidir. Ti-
cari illüstrasyonlarda da ajans-
tan gelen “brief” doğrultusunda 
müşterinin beklentisi tam olarak 
karşılanmalıdır. 

Tıpkı çevirmenler, editörler gibi çizerler de freelan-
ce ve güvencesiz çalışmanın yol açtığı sorunlardan 
muzdaripler. Siz yurt dışındaki ajanslarla da çalı-
şıyorsunuz. Oradaki düzenlemeler ve Türkiye’deki 
düzenlemeler arasında nasıl bir fark ve benzerlikler 
var? O deneyimlerinizden neler öğrendiniz?

Türkiye’deki en büyük sorun, özellikle resimli kitaplardan 
hâlen pek çok çizerin telif alamaması. Oysa resimli kitap-
larda hikâyeyi resimler anlatır. Tek seferlik ödemeler, çi-
zerleri çok yoğun ve ağır bir tempoda çalışmaya zorluyor. 
Yurt dışı projelerde birim ücretler çok daha iyi seviyede 
olduğu için maddi-manevi daha doyurucu oluyor. Şunu 
öğrendim: En iyisi kendi kitabını yazıp resimlemek.

Yazarlar kadar çizerlerin de günümüz çocuğunun 
ilgi alanlarını yakından takip etmeleri gerekir diye 
düşünüyorum. Ne dersiniz? Hınzır bir çocuğun an-
nesi ve bir çizer olarak günümüz çocuğunu tanımak, 
çizgilerinizle ona erişmek için nasıl bir yol izliyor-
sunuz? 

Elbette. Bahsettiğiniz hınzır çocuk artık 18 yaşında bir er-
gen. Eskiden onunla bol bol çizgi film izlerdik. Şimdilerde 
çevremdeki 7-12 yaş çocuklarla karşılıklı sohbet ediyoruz.

İçindeki çocukla aranız nasıl? Çizerken nasıl bir ile-
tişiminiz var onunla, neler fısıldıyor size?
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Söylediği her şeyi yapmıyorum. Sonra da pişman oluyo-
rum. Keşke yapsaymışım diyorum. Böyle, işte.

İçinde yaşadığımız dijital çağ, aynı zamanda hız ve 
görsellik çağı. Söz konusu çocuk ve çocuk kitapları 
olduğunda bu çağ, çizerlere neleri dayatıyor, ne gibi 
avantajlar ve dezavantajlar sunuyor? 

Çağa ayak uydurmak lazım. Mürekkep kokusunu seviyo-
rum ama mobil uygulamalar, interaktif kitaplar da şaha-
ne kapılar aralıyor. Her geçen yıl Bologna Çocuk Kitapları 
Fuarı’ndaki Dijital Medya alanı genişliyor. Çizerleri yeni 
teknolojileri öğrenmeye itiyor. Yapay zekânın işin içine 
girmesi bildiğimiz her şeyin çöp olacağı endişesini aklı-
mıza getirse de geleneksel eğitim almış olan bizlerin bu 
durumu bir fırsata dönüştürebileceğimizi düşünüyorum. 

Çocuk kitapları resimlemek için tercih ettiğiniz mal-
zemeler, renkler, teknikler hakkında konuşabilir mi-
yiz? Kullanacağınız malzemeyi ya da tekniği neye 
göre belirliyorsunuz? 

Ağırlıklı dijital çizim yapıyorum ve pastel, kuru boya fır-
çalarını kullanmayı seviyorum. Özel çalışmalarımda gele-
neksel malzemeler kullanıyorum. Bazen iki tekniği karış-
tırıp dijital kolaj yapabiliyorum. Resimleyeceğim kitabın 
teması, tekniği belirlememdeki en büyük unsur. 

Çizim yapmak için nasıl bir ortama ve düzene ihti-
yaç duyuyorsunuz? Eskiz defterleriniz var mı ya da 

yanınızda sürekli bir defter taşıyor musunuz? Çalış-
ma masanızı sözcüklerle resmeder misiniz?

Sınırsız kahvenin olduğu her yer. Eskiz defterleri konu-
sunda düzenli değilimdir. Çalışma masam bir dağılır, bir 
toplanır. 

Çocukların kendi yeteneklerini keşfedip geliştirmesi 
için ebeveynlere, eğitimcilere düşen sorumluluklar 
nelerdir sizce? Çizen, çizmek isteyen, yeteneğini ge-
liştirmek isteyen çocuklara ve gençlere ne söylemek 
istersiniz?

Teknik resim eğitimi 9-10 yaş ve üzeri için başlanabilir. 
Çocuğun oran/orantı, perspektif gibi konuları anlayabil-
mesi için derinlik algısının gelişmesi, el kaslarının gelişmiş 
olması gerekiyor. Görsel olarak kendilerini beslemelerini, 
bol bol çizmelerini ve hayal gücünü geliştirici aktiviteler 
yapmalarını öneririm. Okul öncesi dönem için ise resim 
bir “konuşma” biçimidir. O yaştaki çocuklarla hayal gücü-
nü besleyici, görsel algıyı geliştirici aktiviteler yapılabilir. 
Bol bol resimli kitap okunabilir, farklı resim malzemele-
riyle aktiviteler yapılabilir. 

Şimdilerde neler yapıyorsunuz? Üzerinde çalıştığınız 
bir çocuk kitabı/yeni projeler var mı? 

“Yeryüzü Takımı”nın son kitabı üzerinde çalışıyoruz. 
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Çizimlerin ifade gücü 
Dilin açıklığı ve akıcılığı

Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Hepimiz birer adayız. Sırtımızda yeşermeye hazır 
bir toprak var ediyoruz önce; yola çıkana kadar. 
Yol aldıkça, yolda yaşadıklarımız ve biriktirdikle-
rimizle üzerimizde ne çiçekler, ağaçlar yeşeriyor. 
Toprağımız katman katman birikiyor, zenginle-
şiyor. Özgüven ise bambaşka bir kazancıdır her 
yolun; tek başına, evini sırtında taşımaya mukte-
dir bir ada olmaya cesaret etmektir. 

Ezgi Ünsal Araz’ın yazdığı ve kolajla çizimi har-
manladığı üslubuyla Hasret Küçük’ün resimlediği 
Yüzmeyi Seven Ada, bilinmeyene yol almanın 
cesareti ve merakla beslenen korkular hakkında 
bir resimli hikâye kitabı. Olduğun gibi kalma-
nın, hareket hâlinde olmaya evrildiği hikâyede, 
seyyahlığa karar vermiş adanın en iyi arkadaşı, 

durmayı en iyi 
bilen -tohum-
dan büyüyen- 
bir ardıç ağacı 
olunca durmak, 
kalmak, gitmek 
gibi kavramlar 
çeşitli metafor-
lara dönüşüyor. 

Kitabın kah-
ramanı küçük 
ada, on sekiz 
adadan oluşan 
büyük bir aile-

nin üyesi. İçindeki merakı körükleyen, onun yanın-
dan geçip giden canlılar oluyor: Önce okyanusun 
en derin çukurunu görmek için yola çıkmış ama 
haritası kayıp gidince cebinden, yolunu kaybetmiş 
bir balina; ardından mercanlara tutkun bir ahtapot 
geçip gider yanından. Ağzına bir parmak bal çalar 
adanın, fotoğraf albümündeki diyarları göstererek 
tek tek. Sonra gezgin bir turna, kanadında gördükle-
rini biriktirdiği defterine, uzak coğrafyaları kelime-
lere nasıl döktüğünü anlatır. Yüzen buz dağlarını 
sokar minik adanın aklına. Kafası karışan ada, Ay’la 
da konuşunca öğrenir ki olduğu yerde durmazmış 
Dünya bile. İçi içine sığmayan her maceraperest 
gibi, bilmediği uzakların hasretini çeker ve sonun-
da yüzmeye karar verir. Gövdesini harekete geçirir 
ve tek başına yüzer denizlerce. Bir kara parçasının 
kıyısında mola verir; zürafa, koala ve timsahla 
karşılaşır.

Ardıç tohumu, adanın sırtına yerleşince onun 
heyecanına da ortak olur, merakına da. Beraber yol 
almaya karar verirler. Sonradan öğrenirler ki başka 
adalar da durmaya isyan etmiş, denizden denize 
çıkmışlar keşfe. Dünya öyle büyük bir ada ki dön 
dolan bitmiyor yaşayan ve duran hiçbir varlığın 
isyanı, asla. 

Yüzmeyi Seven Ada 
Ezgi Ünsal Araz
Resimleyen: Hasret Küçük
Yayıma Hazırlayan: Senta Urgan
Nesin Yayınevi, 28 sayfa
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Yazan:Yazan: Sima Özkan Sima Özkan

Hepimiz birer adayız
Durmamayı keşfetmek için, ne kadar uzağa yüzebilirsin?Durmamayı keşfetmek için, ne kadar uzağa yüzebilirsin?
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musahhihleri dört duvar arasından çıkarıp roman 
karakteri olarak okurla tanıştırıyor. 
Emrah İmre’nin duru Türkçesiyle Katalancadan 
çevirdiği ve Can Çocuk tarafından yayımlanan  
Bay Evdeyokum’un Post-it’leri, sekiz yaşındaki  
Clàudia’nın okuldan eve dönerken öğretmeninin 
verdiği ödevi nasıl yapacağını düşünmesiyle başlı-
yor. On beş gün içinde bir mesleği tanıtıp o mesleği 
yapan biriyle röportaj yapması gerekiyor. Sınıftaki 
sunumun ardından bir oylama yapılacak ve birinci 
seçilen mesleğin adı, okuldaki üçüncü sınıfına ve-
rilecek. Ödevini özenle hazırlamak isteyen Clàudia, 
fırıncı babası ve sekreter annesini en baştan eliyor, 
daha ilgi çekici bir meslek bulması gerektiğini dü-
şünüyor. İşte tam da o gün, iki daireli apartmanla-
rına yeni bir komşu taşınıyor. Clàudia’nın dikkatini 
önce nakliye kamyonundan indirilip sahanlığına 
bırakılan koliler çekiyor. 

“En azından işler biraz ilginçleşmeye başlıyor: Tİ-
YATRO 1, TİYATRO 2, TİYATRO 3, TİYATRO 4. Aca-
ba yeni komşu oyuncu mu? ŞİİR 1, ŞİİR 2, ŞİİR 3, ŞİİR 
4. Yoksa şair mi? ROMAN 1, ROMAN 2, ROMAN 3, 
ROMAN 4. Demek ki yazarmış! DENEME 1, DENE-
ME 2, DENEME 3. Neyi deniyor acaba? SÖZLÜK-
LER 1, SÖZLÜKLER 2,  SÖZLÜKLER 3, SÖZLÜKLER 
4, SÖZLÜKLER 5, SÖZLÜKLER 6, SÖZLÜKLER 7... 
Amaaan! Öğretmenmiş demek, pek sıkıcı!” 

Bazı kitaplar daha ilk sayfadan, ithafla yakalar oku-
ru. O kısacık cümlelerde kendinden bir şey bulan 
okur, özel ve öznel bir bağ kurar. Ağacın Hafıza-
sı’yla tanıyıp sevdiğimiz Tina Vallès’in son çocuk 
romanı Bay Evdeyokum’un Post-it’leri de yazıyla, 
yayıncılıkla, sözcüklerle uğraşan okurlarını,  
“Komşularıma
Bütün serbest çalışanlara
Düzeltmen kardeşlerime
Evde yalnız başına çalışan bütün yiğitlere” ithafıyla 
can evinden vuruyor.

Üstelik bu kadarla 
da sınırlı kalmıyor. 
Elinde kırmızı 
kalemle gördüğü 
her yanlışın üzerini 
çizen, evde tek 
başına çalışmaktan 
“asosyal” damgası 
yiyen -tamam, bel-
ki biraz da asos-
yalleşen- gözünün 
nurunu kitaplara 
akıtan, emeği de 
kendi de görünmez 
kılınan düzeltmen-
leri, eski tabirle 

Yazan: Özlem Akcan

Çocuksu merak ve nezaketÇocuksu merak ve nezaket
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Bay Evdeyokum’un Post-it’leri
Tina Vallès 
Resimleyen: Christian Inaraja 
Türkçeleştiren: Emrah İmre 
Editör: Tuğçe Özdeniz 
Can Çocuk Yayınları, 120 sayfa

Tina Vallès’in Bay Evdeyokum’un Post-it’leri, ana karakterin mesleğinden bağımsız, her 
yaştan okurun kendine dair bir şey bulabileceği bir roman. Çünkü her birimiz bazen 
“evde yokuz” bazen de kapalı kapıların ardındakini merak eden küçük kız oluyoruz. 
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Clàudia yeni komşularının öğretmen olmadığını, 
evden çalıştığını ve isminin de Jacint olduğunu 
öğreniyor annesinden. Ama ne iş yaptığını hâlâ 
bilmiyor. Kurgunun özgünlüğü ve Tina Vallès’in 
çocuk edebiyatındaki hüneri de bu noktadan sonra 
başlıyor.

ANLATICI SESİ
Bu yazıyı yazmadan önce ithafla ve karakterle 
mesafelenip kendime özellikle şu soruyu sordum: 
“Eğer yayıncılık yapmasaydım, bu kitapta beni etki-
leyen şey ne olurdu?” 
Çocuksu merak duygusunun büyük bir ustalıkla 
kurgulanması ilk sıraya yerleşiyor. Clàudia’nın 
gizemli ve ilgi çekici komşularıyla tanışmak için 
tabiri caizse “meraktan çatladığı”, kapısını çalıp 
eli boş döndüğü, “evde yokum” post-it’iyle daha da 
meraklandığı ve post-it’lere kırmızı kalemle yazıl-
mış notlar aracılığıyla iletişim kurdukları kurgu 
boyunca yazarın yetişkin sesini duymuyoruz; çocuk 
anlatıcının duygu ve düşünce dünyasında geziyo-
ruz. Clàudia tıpkı bir çocuk gibi o kapıdan ayrılma-
makla utandığı için bir daha önünden geçmemek 
arasında gidip geliyor. Tıpkı bir çocuk gibi kafası 
karışıyor. Tıpkı bir çocuk gibi merakına yenik düşü-
yor. 
İnsanların hayatına burnunu sokan, kötücül bir 
merak değil bu; çocuksu ve sevgi dolu. Hatta yer 
yer, “İyi misin, merak ettim,” gibi şefkatli. Dünyayı 
algılayıp bir insanı tanımanın yolu da bu meraktan 
geçiyor. 
“Clàudia kafasının içinde bir salyangoz varmış gibi 
hissediyor, antenlerine dokununca kabuğuna çekilen 
bir salyangoz bu. Bay Evdeyokum’un da kabuğu var 
ve zor bir dönemden geçtiği için kabuğundan çıkmak 
istemiyor.”

KİŞİSEL SINIRLAR
Teknolojik iletişim araçlarının insanları 7/24 
ulaşılabilir hâle getirdiği, kişisel sınırların, nezake-
tin ortadan kalktığı bir çağda Tina Vallès, çoktan 
unutulmuş bir iletişim şeklini, mektup arkadaşlığı-
nı yeniden yorumlayıp kurgunun ana unsuru hâline 
getiriyor. 

Clàudia çok merak ettiği komşusunu Facebook’tan 
ya da bir başka sosyal medya uygulamasından 
bulmaya çalışmıyor, adını İnternete yazıp hakkın-
da bilgi toplamıyor; Bay Evdeyokum’un koyduğu 
sınırlara riayet edip onun seçtiği yöntemle iletişimi 
sürdürüyor. Yazdığı notlara sabırla yanıt beklerken 
soracağı soruları, sözcükleri de özenle seçiyor, sınır-
ları aşmamaya özen gösteriyor. Bay Evdeyokum da 
bir çocuğun nezaketi ve samimiyeti karşısında ka-
yıtsız kalmıyor. Kapalı kapıların açılmasıyla birlikte 
iyileşme süreci de başlıyor.  

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü 
Kurgunun özgünlüğü  
Redaksiyonun titizliği

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
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nin ise yazarı Vinciane Okomo, çizeri Claire Le Gal. 
Fransa çıkışlı olan bu kitapları Gözde Koca Türkçe-
leştirmiş ve Tudem Yayınları ülkemiz okurlarının 
beğenisine sunmuş.
Kitaplardan biri doğadaki zararlı atıkları azaltmak, 
hatta sıfıra indirmek için okuru bilgilendiriyor ve 
ona tüketici olarak alışkanlıklarını değiştirmeye 
yönelik tavsiyelerde bulunuyor. Diğer kitap ise nor-
malde atılacak olan ürünlerin yeniden kullanımını 
sağlamak için aynısını yapıyor. Kitaplarda böyle 
yapsanız ne güzel olur, denilenlerin bazıları, çocuk-
luğunu şimdiki gibi malların fabrikalardan taştığı 
bir dönemde yaşamamış olanların gülümseyerek 

İçinde bulunduğumuz çağda ne üretirken ne de 
tüketirken doğaya gerekli özen gösteriliyor. Beş 
on yıl önce yapılan bir araştırma, gelecek elli yılda 
aynı şekilde devam edebilmemizin ancak bize bir 
dünya daha tahsis edilmesiyle mümkün olduğunu 
ortaya koymuştu. Yaşayış biçimimizi değiştirmek 
zorunda olduğumuz açık. Gençlerin ve çocukların 
bilinç seviyelerini artırıp onları doğaya daha dost 
yaşayabilir hâle getirmek amacıyla bir kitap serisi 
hazırlanmış: “Gezegenimizi Koruyalım”. Seriyi 
oluşturan kitaplardan ikisinin adı, Görevimiz Sıfır 
Atık ve Görevimiz Yeniden Kullanım… İlkini Lucie 
Vallon yazmış, Vincent Bergier resimlemiş; ikincisi-

Almadan önce üç, atmadan önce 
iki kere düşün
Yeniden kullanım için, plastikten, kâğıt, cam ve organik atığa kadar tüm çöplerin, 
doğru şekilde ayrıştırılmaları gerekli. Kitaplarda bu konuya özellikle dikkat 
çekiliyor. Çok önemli bir başka nokta da az tüketimin özendirilmeye çalışılması.

Görevimiz Sıfır Atık
Lucie Vallon
Resimleyen: Vincent Bergier
Türkçeleştiren: Gözde Koca
Editör: Yağmur Yavaş Aydın
Tudem Yayınları, 40 sayfa

Görevimiz Yeniden Kullanım
Vinciane Okomo
Resimleyen: Claire Le Gal
Türkçeleştiren: Gözde Koca
Editör: Yağmur Yavaş Aydın
Tudem Yayınları, 40 sayfa
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hatırlayacağı türden. Teki kaybolmuş bir çoraptan 
nasıl bulaşık bezi yapılabileceği bile anlatılmış. 
Tanıdık olmayan öneriler de var: Örneğin organik 
atıkların gübreye dönüştürülmesi yoluyla toprağın 
veriminin artırılmasını sağlayan kompost uygula-
ması bunlardan biri… 
Yeniden kullanım için, plastikten, kâğıt, cam ve 
organik atığa kadar tüm çöplerin, doğru şekilde 
ayrıştırılmaları gerekli. Kitaplarda bu konuya özel-
likle dikkat çekiliyor. Çok önemli bir başka nokta da 
az tüketimin özendirilmeye çalışılması. Hem satın 
almadan hem de atmadan önce iki kez düşünülmesi 
ve ikinci el eşyaların kullanılması öneriliyor. Ayrıca 
yerli ürün tüketimi teşvik edilmeye çalışılıyor; 
bunun için alışverişinizi mahalle esnafından yapın, 
deniyor. 
Yetmişli yıllarda zengin Avrupa’nın ve ABD’nin, 
üretimi başta Çin olmak üzere Asya ülkelerine 
kaydırdıkları biliniyor. Kitaplarda buna da değinile-
rek üretimin transfer edildiği ülkelerde, insanların 
çok kötü koşullar altında çalıştırıldığı belirtiliyor; 
oralarda üretilen ürünlere daha soğuk bakılmasını 
sağlamak amaçlanıyor.
Her iki kitapta da normalde çöp olacak ürünlerden 
eşya ve oyuncak yapımı anlatılmış. Böylelikle doğa-
ya atık olarak gidecek malzemeler yoldan çevrilir-
ken, atık adayı yeni ürünlerin alımı da engellenmiş. 
Kendi oyuncaklarını kendileri yapan çocukların 
daha becerikli hâle gelmeleri de cabası…
İki kitabın amaçları son derece yakın. Bu yakınlık 
içeriklerine de yansımış ve belki de zorunlu olarak 
çok benzer bilgiler verilip çok benzer tavsiyelerde 
bulunulmuş. Örneğin her ikisinde de plastik poşet 
kullanımını azaltmak için bez torba taşınması 
önerilmiş ve eskiyen tişörtlerin bez torbaya dönüş-
türülme yöntemi anlatılmış. Daha bunun gibi pek 
çok tekrar söz konusu. Bu durum, kitapların art arda 
okunmasını bir miktar sıkıcı hâle getirirken, bilgi 
ve tavsiyelerin pekiştirilmesini de sağlamış.
Kitaplarda rahatsız edici olmamakla birlikte ufak 
tefek kusurlar da var: “Tüm zengin ülkelerde çöp-
lükler doldukça tamir etme kavramı yok oluyor.” Asıl 
söylenmek istenen şuna benzer bir şey olsa gerek: 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Konunun işlenişi  
Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

“Tamir etme kavramı yok oldukça tüm zengin ülke-
lerde çöplükler doluyor.”
Kapitalist üretim sürecinin son derece verimli 
olduğu, buna karşın sistemin asıl sorununun tüke-
timde ortaya çıktığı öteden beri biliniyor. Sistem 
ancak kontrolsüz biçimde ürettiklerinin kontrolsüz 
biçimde tüketilmesiyle nefes alabiliyor. İnsanlar 
kendi doğal ihtiyaçlarını karşılamak için değil, 
sistem ayakta durabilsin diye tüketiyorlar. Dola-
yısıyla kapitalizmin öncüleri olan gelişmiş Batı 
ülkelerinde tüketimi kısmaya yönelik çocuk kitap-
larının yayımlanması hayli ilgi çekici ve dünyadaki 
değişim konusunda fikir verici. Asya ve özellikle 
de Çin ile Batı ülkeleri arasındaki ticaret savaşları 
dünyayı sarsmaya devam ederken, insanları müte-
vazı yaşamaya çağıran kitapların sayısı artacak gibi 
görünüyor.
Sebebi her ne olursa olsun, daha az tüketimin 
dünyaya ve insanlığa iyi geleceği kesin. Bu nedenle 
arkasındaki esas motivasyondan bağımsız olarak 
gezegenimizin korunmasına hizmet edecek her 
söze kulak vermek yararlıdır. Görevimiz Yeniden 
Kullanım ve Görevimiz Sıfır Atık, ülkemiz çocukla-
rının çevre bilincini artıracak kitaplar. Okunmaları 
ve okutulmaları gönül rahatlığı ile tavsiye  
edilebilir. 
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yaşayan Momo, okulun tatile girdiği o yaz aylarının 
neredeyse hiç bitmeyeceğinden korkuyor. Nasıl 
korkmasın ki! Her şeyin birbirinin aynı olduğu, 
günlerin karbon kâğıdından çıkmış gibi birbirine 
benzediği bir hayattan daha korkutucu ne olabilir?
Fakat Momo, elinde bir okuma listesiyle halk kü-
tüphanesine kaydını yaptırıp edebiyat dünyasının 
kapılarını hızla açınca, yani zaman ve mekân içinde 
birden bütün sınırları ve yasaları aşan bir yolculuğa 
başlayınca, o yaz tatilinin de hayatının da seyri kök-
ten değişmeye başlar. Okumak önce okuyan kişinin 
zihnini, ardından sırasıyla okuyan kişinin çevresi 
ve dünyayla kurduğu ilişkiyi değiştirip dönüştür-
düğü için hayatı tecrübe edişimizi zenginleştirir ve 
renklendirir.
Hikâyesini başka kitaplar ve yazarlarla bezeyen ve 
okurunu tek bir kitapta pek çok kitaptan haberdar 
kılan Hassan, iyi okurların dünyanın her yerinde 
iyi dostluklar kurabileceklerini de Momo ile Bay 
Èdouard’ın dostluklarıyla gösteriyor. Nitekim Bay 
Èdouard ile tanıştıktan sonra kitap okumak Momo 
için ayrıca bir de oyuna dönüşüyor. Üstelik bu oyun 
da başka her oyun gibi hayatı ve siteyi renklendirip 
daha yaşanılır kılıyor. Zaten okumak da sürekli yeni 
oyuncular, kurallar, yasaklar ve hedeflerle büyüyen 
ve neredeyse hiç bitmeyen bir oyundur.
Aslında Hassan, okurlarını Momo’yla birlikte Antoi-
ne de Saint Exupéry’nin Küçük Prens’ini, Michel 
Tournier’nin Cuma ya da Yaban Yaşam’ını, Roma-
in Gary’nin Èmile Ajar takma ismiyle yazdığı ve 
kahramanının adının Momo olduğu Onca Yoksulluk 
Varken’ini de okumaya davet ediyor. İşte bu sebeple 
iyi okurların okuyacakları kitaplar hiç bitmez, hatta 
okudukları her yeni kitapla daha da artar. Çünkü bir 
kitap daima bir kitaptan daha fazla bir şeydir. 

Hayat herkes için bazen sıkı-
cı, tekdüze ve renksiz olabilir. 
Fakat iyi okurlar için hayat, 
okumayan diğer türdeşlerine 
nazaran daima daha az sıkıcı, 
daha az tekdüze ve daha az 
renksizdir. Çünkü insan, okur 
pasaportuyla hem zamanda 
hem de mekânda hiçbir gümrü-
ğe takılmadan özgürce yolculuk 
edebilir. Kitapların içindeki 
binlerce farklı maceradan her 
biri, okurlarının gelip kendi 
bulunduğu kitabın kapağını aç-
masını ve sayfalarını çevirmesi-
ni beklerken, hangi kitap okuru 
sıkılmaktan bahsedebilir ki!

Yaël Has-
san’ın yazdığı 
ve Türkçeye 
de Nükhet 
İzet tarafın-
dan tercüme 
edilen Prens 
Momo’nun 
küçük kahra-
manı Momo da 
aslında haya-
tını kitaplarla 
renklendirmeyi 
bilen bir okur. 
Ağaçsız, çiçek-
siz, betondan 
ibaret gri ve 
sıkıcı bir sitede 

Yazan: Gökhan Yavuz Demir
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Yaël Hassan, okurlarını Momo’yla birlikte Antoine de Saint Exupéry’nin Küçük 
Prens’ini, Michel Tournier’nin Cuma ya da Yaban Yaşam’ını, Romain Gary’nin Èmile 
Ajar takma ismiyle yazdığı ve kahramanının adının Momo olduğu Onca Yoksulluk 
Varken’ini de okumaya davet ediyor.
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Momo okumaya yeni başlayan her okur gibi evvela 
ileride kendisinin de şehir kütüphanesi kadar bü-
yük bir kütüphanesi olacağını hayal etmeye başlı-
yor. Sonra Romain Gary’nin aslında göçmen bir ya-
zar olduğunu öğrenince kendisinin de bir göçmen 
olarak Fransızcanın büyük bir yazarı olabileceğine 
inancı artıyor. Bütün bu tatlı heyecanların üzerine 
bir de sürekli kendisine “yüce hükümdarımız” diye 
hitap eden Bay Èdouard’ın oyunbazlığı eklenince, 
Momo için gündelik gerçeklik giderek mucizevi 
bir hâl alıyor. Nitekim Onca Yoksulluk Varken’de 
“Benim adım aslında Mohammed ama daha kısa 
olsun diye herkes bana ‘Momo’ der,” diye bir cümle 
okuduğunda, bir kitapta kendinden söz edileceğini 
asla tahmin edemeyen Momo, bunu da Bay Èdouard 
ile tanıştığından beri yaşadığı sihirli şeylerin deva-
mı olarak görüyor. Oysa iyi okurlar için mucizeler 
sıradandır.
Evvela Bay Èdouard, Momo’ya “Prens,” diyor; 
sonrasında gezici kütüphaneci Souad da Momo’ya 
“Çarşambanın Küçük Şairi” ismini veriyor. Küçük 
Prens’teki özün gözle değil gönülle görüldüğünü 
söyleyen tilkinin çok haklı olduğunu, Momo işte 
böyle anlıyor. Çünkü hiç kimsenin gözü onu prens 
veya şair olarak görmezken, sadece Souad ile 
Èdouard’ın gönlü onu böyle görebilmişti. Ne de olsa 
sadece iyi okurlar birbirlerinin özünü gözleriyle 
değil, gönülleriyle görür.
Bir oyunla başlasa bile Bay Èdouard ile Momo’nun 
arkadaşlığı zaman içinde giderek derinleşiyor. O 
kadar ki bir süre sonra Bay Èdouard’ın yaşına bağlı 
bir takım sağlık problemleri ortaya çıktığında 
Momo arkadaşını yalnız bırakmıyor. Onunla sürekli 
konuşuyor; hiçbir şeyi unutmasın diye en iyi bildiği 
kitapları ve hikâyeleri ona tekrar anlatıyor. İyi 
okurlar dünyanın her yerinde birbirlerine anlatacak 
bir şeyler bulurlar ve hiçbir zaman konuşacak konu 
sıkıntısı çekmezler. 
Momo sonu biraz hüzünle bitse de bir okur olarak 
kendi hayatını değiştirdiği bir yaz geçiriyor. Şimdi 
sıra Momo’nun okurlarında; belki onlar da iyi bir 
okur olmaya karar vererek kendi hayatlarını daha 
renkli kılmayı deneyebilirler. 

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Onun adı, bir eseri kitaplaştırmayı ve kitlesiyle 
buluşturmayı dert edinen her yayıncıyı anlık bir 
sessizliğe çeker. Bu sessizliği dolduran hararetli 
merak duygusuna hafif bir tedirginlik de eşlik eder. 
“Yine neyi, nasıl anlattı acaba?” sorusundaki coş-
kulu heyecana, elbette o kaçınılmaz, “Acaba okur 
kitlesinin yaşı ne olacak?” sorusu karışır. Ama bu 
soru fısıltının ötesine geçmez. Zira Avustralyalı res-
sam, heykeltıraş, illüstratör, yazar Shaun Tan, sahip 
olduğu söz potansiyelini dokuyla ve renkle, karak-
terlerle ve unsurlarla, mekânla ve kompozisyonla, 
kuşkusuz bambaşka bir anlatıma büründürecektir.

Shaun Tan’ın 2006 yılında yayımlanan The Arrival 
adlı sessiz kitabı, Türkçede Uzak adıyla basılmış, 
göç ve göçmenlik olgusunu bir ana karakterin 
yolculuğunu temel alarak öyküleştirmişti. Ailesine 
daha iyi bir yaşam kurma ümidiyle bilmediği di-
yarlara doğru yola çıkan bir adamın, kendini farklı 
bir âlemde bulma hikâyesi, canlılardan nesnelere, 
mekânlardan dillere, insanın yenilikler karşısında 
kendini “yabancı” hissetme hâlini özellikle vurgu-
luyordu. Sanatçının dört yıllık bir hazırlığın sonun-
da okurla buluşturduğu Uzak’ın ardından, şimdi 
bu hazırlık sürecinin hikâyesini okuyoruz. Shaun 
Tan’ın rehberliğinde, Uzak’a hayat veren eskizlerin 
arasında bir yolculuğa çıkıyoruz

Uzak Bir Diyardan Eskizler, bir sanat eserine hayat 
veren meşakkatli çalışmanın kapsamlı tasvirini 

Uzak Bir Diyardan Eskizler 
Shaun Tan 
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Editör: Ayşegül Utku Günaydın 
Desen Yayınları, 48 sayfa

Uzak Bir Diyardan Eskizler, bir sanat eserine hayat veren meşakkatli çalışmanın 
kapsamlı tasvirini sunmakla yetinmiyor, aynı zamanda eserin arkasındaki emeğin 
çok katmanlı, çok boyutlu hikâyesini de anlatıyor.

“Vazgeçmeye” izin veren eskizlerin “Vazgeçmeye” izin veren eskizlerin 
vazgeçilmezliğivazgeçilmezliği

Yazan: Mehmet Erkurt
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sunmakla yetinmiyor, aynı zamanda eserin arkasın-
daki emeğin çok katmanlı, çok boyutlu hikâyesini 
de anlatıyor. Yaratım sürecinin bileşenleri ve aşa-
maları, bizzat sanatçının kendisi tarafından, farklı 
başlıklar altında irdeleniyor. Anlatılacak hikâyenin 
kendisinden, o hikâyenin nasıl anlatılacağına; 
hikâyeyi ateşleyen motivasyon(lar)dan, o motivas-
yonların olası kaynaklarına; 
malzeme seçiminin teknik 
ve fiziksel boyutlarından, 
modellemenin, ışığın estetik 
performansına ve yaratılması 
planlanan nihai etkiye uzanan 
bir düşünceler, denemeler ve 
kararlar bütünü, görsel bir 
şölen eşliğinde okurla payla-
şılıyor. Shaun Tan’ın anlatıma 
ve üretime dönük seçimlerin-
deki içtenliği, çalışmasındaki 
samimi heyecanı taşıyan 
cümleleri, eser ile kendi hayatı 
arasında kurduğu özdeşimler, 
okuru nihai bir kabulden çok süreci birlikte düşün-
meye, birlikte keşfetmeye davet ediyor. Sessiz bir 
kitabın ardındaki bu çok sesli dünya, emeğe ve o 
emeğe yön verip eşlik eden duygulara bir tanıklık 
niteliğinde.

2011 yılında çocuk ve gençlik edebiyatına katkı-
larından ötürü Astrid Lindgren Anma Ödülü’nü 
(ALMA) almaya hak kazanan Shaun Tan, “Bir 
konunun ya da deneyimin doğrudan aktarımı yerine 
hayalî bir temsilini, yani mecazi bir dengini çalışmak 
her zaman için ilgimi çekmiştir,” diyor. Zira hikâye 
bavullu bir adamla başlıyor ve nereye gideceği 
biraz da yolda belli oluyor. Yazar önceliği öykünün 
akışına veriyor. Anlattığı meselenin şablonlarını, 
tekrarlanan imgelerini -konu buna ne kadar teşne 
olsa bile- nihai bir kalıp olarak saptamıyor. Öncelik-
le insani ve bireysel deneyime güveniyor. 

Kuşkusuz, ne Uzak ne de Uzak Bir Diyardan Eskiz-
ler için birer çocuk kitabı deyip geçmek mümkün. 
Özellikle Eskizler, yapılan çalışma üzerine yazılmış 

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı 
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

bir “üst metin” olduğu için, doğrudan yetişkine yö-
nelik kurgulanmış. Buna karşın, sanatçının eserleri, 
çocuk edebiyatının karakteristik özelliklerinden 
“yalın anlatım”ın neleri barındırabileceğine iliş-
kin müthiş birer örnek niteliğinde. Her biri, çocuk 
edebiyatında aranan yalınlığa illaki “basitlikle” 
ve “doğrudanlıkla” değil, yaşamın bizzat taşıdığı 

dolaylamalarla, dolambaçlarla 
da ulaşabileceğimizi gösteri-
yor. 

Shaun Tan, çocuk edebiyatın-
da eksikliğini sık sık gördüğü-
müz, mesaj önceliğiyle sürekli 
geri plana atılan “araştırma”-
nın önemini de vurguluyor. 
“Araştırma, yeni fikirler keş-
fetmek için harika bir yöntem; 
üstelik fikirlerinize gerçekçi-
liğin ağırlığını yansıtmanıza 
da olanak veriyor,” derken, 
sahip olduğumuz ve -özellikle 
çocuk karşısında- yetkinliğini 

sorgulamadığımız fikirlerin bizzat hayatla ve olası 
pek çok öyküyle sınanması gerektiğini hatırlatı-
yor. Bu da sıkı bir çalışma demek. “Eskiz” burada 
özellikle devreye giriyor. Çünkü eskiz, denemeye ve 
yanılmaya alan açıyor. Aceleciliği, oldu bitticiliği, 
“Bir an önce yayımlanayım,” önceliğini dışlıyor. Sil-
meyi, elemeyi, beğenmemeyi, vazgeçmeyi, eskisini 
bırakıp yenisini yapmayı, baştan başlamayı ifade 
ediyor. “Eskiz”, sanatçı ile eseri arasına, sanatçının 
kendi eserini değerlendirmesini sağlayacak sağlıklı 
bir mesafe koyuyor. Bizim bu mesafeye, yazdığımızı 
ikinci kez okumayı bile manasız görecek kadar tar-
tışmalı bir özgüvenle dalıverdiğimiz çocuk edebiya-
tında özellikle ihtiyacımız var. Tıpkı, “Çalışmalarım 
sırasında yumuşak kurşunkalem kullandım,” diyen 
Shaun Tan gibi. “Çünkü düzenlemeye, silmeye ve 
yeniden çizmeye olanak veriyor.” 



Aşkın Güngör, Düş Berberi’nde okuru mutlu bir 
atmosferle karşılıyor: Kıpır kıpır bir çocuk, birbiriy-
le tatlı tatlı didişen kırk beş yıllık bir çift, evi saran 
kızarmış yumurtalı ekmek kokusu, esprilerin hava-
da uçuştuğu şen şakrak kahvaltı sofrası. Ha, bir de 
yatağın altına ve dolabın içine saklanan vampirlerle 
zombiler var ama ev halkı onlara alışmış, o yüzden 
sorun değil. 
Erol, babaannesi ve dedesiyle yaşıyor, ayrıca süper 
güçlere sahip. Evi saran canavarların hakkından 
gelmeyi başarıyor; tabii ara sıra dedesinden de 
yardım alıyor. O sabah kahvaltıda da dedesiyle 
bunun üzerine sohbet ediyorlar. Kahvaltıdan sonra 
üçü birlikte dışarı çıkıyor, Erol’un annesinin yanına, 
hastaneye gidecekler. Geç kalıyorlar çünkü İstan-
bul’da taksi bulmak, zombilerle başa çıkmaktan 
daha zor olabilir. Üstelik gökyüzünü ufolar sarmış. 
Neyse ki Erol ışın kılıcını çıkarıyor da uzaylıları sa-
vuşturuveriyor. Hastaneye vardıklarında, annesinin 
odasındaki canavarlarla savaşıp onları da kovuyor; 
böylece annesi çabucak iyileşecek. 
Ertesi sabah uyandığında evde kimseyi bulamıyor. 
Salona girdiğindeyse tam ortada, iki yanında tava-
na dek uzanan kırmızı-beyaz şeritli şeker çubukla-
rına benzer iki direk bulunan kırmızı bir berber kol-
tuğu görüyor. Derken camdan içeri dev gibi uzun, 
yaşlıca bir kadın giriyor ve Erol’un artık “normal bir 
çocuk” olması için düşlerini tıraş ediyor. İşte Erol, 
Düş Berberi’yle böyle tanışıyor ve o andan itibaren 
hayatı değişiyor. 
Gerçekle düşlerin iç içe geçtiği, hem eğlenceli hem 
de hüzünlü bir hikâye Düş Berberi. Babasını tren 
kazasında kaybettikten sonra, üstüne bir de annesi 
hastalanan Erol’un acıyla başa çıkmak için yarattı-
ğı fantastik dünyanın, duyduğu bir cümleyle nasıl 
yıkılıverdiğini ve düşlerinin kaybolup gitmesiyle 

Bizi üzen, hayallerimizi yıkan, bir türlü kabul 
etmek istemediğimiz, edemediğimiz gerçeklerle 
-ayrılık, ölüm, hastalık, köklü bir değişim gibi- kar-
şılaştığımızda, bununla başa çıkmak için kendi-
mizce yöntemler geliştiririz. Düşlere ve kitaplara 
sığınmak, hem kaçış hem bir kabullenme süreci 
olabilir. Ama yetişkinler için mi daha zordur 
bu, yoksa çocuklar için mi bilemiyorum. On bir 
yaşımdayken babaannemi kaybedip ölümle ilk kez 
karşılaştığım zaman, bana o dönem çıkan Harry 

Potter kitapları 
hediye edilmişti. 
Şimdi bakınca o 
fantastik dün-
yaya kendimi 
kaptırmamın, 
süreci daha 
rahat atlatma-
mı sağladığını 
düşünüyorum. 
İyi ki o düşler 
dünyasından 
uzaklaşmamı 
istememişler; 
Düş Berberi’nde 
Erol’a yaptıkları 
ve onu fark et-
meden yetişkin 
birine dönüştür-
dükleri gibi…

Düşleri elinden alınırsa bir çocuktan 
ne kalır geriye?ÇO

CU
K 

KIT
AP
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Düş Berberi
Aşkın Güngör
Resimleyen: Canan Barış
Dark İstanbul Yayınları, 128 sayfa

Sadece gözleriyle bile anlaşan, oğullarını kaybetmelerine rağmen hayata tutunmaya 
çalışan ve torunlarının mutluluğu için her şeyi yapan “huysuz ve tatlı çift” Sacide Hanım 
ve Ayhan Bey hikâyeye büyük renk katıyor.

Yazan: Yağmur Yavaş Aydın



çocukluktan çıkıp mutsuz bir yetişkine benzediğini 
anlatıyor. 
Aşkın Güngör’ün esprili üslubu, komik ve eğlenceli 
diyaloglarıyla hikâyeyi hüzne boğmaması, oku-
ru rahatsız hissettirecek bir duygusallıktan uzak 
durması, kitabın başarısını artırıyor. İlk başta neşeli 
bir aile tablosu çizilirken, aslında bu aileyi saran 
bir hüznün olduğu adım adım hissettiriliyor ve bu 
açıklandığında okurda ufak bir şok etkisi yaratı-
lıyor. Yazar, fantastik ve gerçeklik unsurlarını bir 
arada ustaca kullanmış. Öyle ki kitabı okurken ilk 
sayfalarda hikâyenin fantastik bir evrende geçtiğini 
düşündüm. Babaanne ve dedenin, çocuğun anlattı-
ğı zombilere, vampirlere, uzaylılara verdiği tepkiler 
ve anlatım dili, hikâye sahiden de öyle bir dünyada 
geçiyormuş gibi hissettirdi. Örneğin Erol sabah 
uyandığından dedesinin nerede olduğunu sordu-
ğunda, babaannesi gayet sıradan bir şeymişçesine 
vampir kazığı almaya gittiğini söylüyor. Tüm bu 
canavarların Erol’un hayal dünyasında yarattığı ka-
rakterler olduğu kurgu ilerledikçe anlaşılıyor. Kitabı 
okurken bana en büyük keyif veren şeylerden biri 
bu hissiyat oldu.
Kitapta bir diğer sevdiğim şey ise karakterlerin tat-
lılığı ve doğallığı. Özellikle, sadece gözleriyle bile 
anlaşan, oğullarını kaybetmelerine rağmen hayata 
tutunmaya çalışan ve torunlarının mutluluğu için 
her şeyi yapan -mesela süper kahraman kıyafeti 
giyip sokaklarda dolaşmak gibi- “huysuz ve tatlı 
çift” Sacide Hanım ve Ayhan Bey hikâyeye büyük 
renk katıyor.
Hikâyeyle karakterlere fırçasıyla can veren kişi 
ise Canan Barış. Kullandığı renk paletinden sahne 
kompozisyonlarına, kelimenin tam anlamıyla hari-
ka bir iş çıkarmış. Özellikle ufoların belirip Erol’un 
kılıcını çıkardığı, kasvetli gökyüzü altında karak-
terlerin taksi beklediği ve Erol’un annesiyle hastane 
odasında konuştuğu sahnelere bayıldım. 
Düş kurmanın çocukların hayatındaki paha biçi-
lemez rolüne vurgu yapan Düş Berberi, her şey bir 
yana belki de şunu sorguluyordur: Düşleri elinden 
alınırsa bir çocuktan ne kalır geriye? 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü 
Çizimlerin ifade gücü  

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği

Gezegenlere
yolculuk var!

BİRİCİK GEZEGENİMİZ 
DÜNYAMIZDAN
MESAJ VAR! 
İYİ DİNLE...
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“Nasıl oluyor da insanlar, çocuklar yakılıyor ve tüm dünya susuyordu?”* 

* Gece, s. 68, Elie Wiesel, Koridor Yayınları

SUÇ VE CEZA
Yazan: Safter Korkmaz

Artık Hiçbir Yer Ev Değil
John Boyne
Türkçeleştiren: Olcay Mağden
Editör: Ayşegül Utku Günaydın
Delidolu Yayınları, 392 sayfa

Artık Hiçbir Yer Ev Değil, okurunu rahatsız eden 
türden bir roman. Hani o, oturduğunuz yumuşacık 
koltuk minderinin altından çıkıntılık yapıp da huzu-
ra ermenize bir türlü izin vermeyen, ne idiği belirsiz 
nesne var ya, işte onun gibi. Zekice kurgulanmış, 
ustaca kaleme alınmış bir roman okuyorsunuz; 
metin güzel güzel akıyor ama yazar rahat bırakmı-
yor sizi, dürtüklüyor. Konfor alanınızdan çıkmaya, 
kimi önemli kimi daha önemli konular hakkında 
düşünmeye zorluyor sizi. Sadece önyargılarınızla 
ve yaptıklarınızla değil, yapmadıklarınızla ve göz 
yumduklarınızla da hesaplaşın istiyor. Hatta en çok 
da onlarla...

Basit birkaç soru: Kaçımız, eşine şiddet uyguladığı-
nı bildiğimiz bir erkeği durdurmak için etkili ve so-
nuç alıcı girişimlerde bulunduk? Kaçımız, işyerinde 
ya da okulunda kendinden zayıflara terör estiren 
zorbalara karşı çıkabildi? Kaçımız, vatan-millet ha-
masetinin ardına gizlenen onca garabete itiraz edip 
ayağa kalkabildi? Uzağa gitmeye gerek yok, kaçı-
mız vicdanı rahat bir şekilde, mültecilere yönelen 
ırkçı nefretin karşısında durduğunu söyleyebiliyor?

Ama sağlam bahanelerimiz var, değil mi? Hem de 
pek çok! Bir kere sayımız az; sonra, bizim üstümüze 
mi vazife bunlar canım? Dahası işimiz çok, taka-
timiz yok; derdimiz çok, naktimiz yok! Oysa biz 
bahaneler ürettikçe, birileri gözümüzün içine baka 
baka suç işlemeye devam ediyor. Peki, sessizliğimiz 
ve eylemsizliğimizle, işlenen bu suçlara ortak olmuş 
sayılmaz mıyız?
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İşte romanımızın kahramanı Gretel böylesi bir so-
ruyla yüz yüze bırakıyor bizi. Hem de daha ilk cüm-
leden: “Voltaire’in dediği gibi her insan, yapmadığı 
tüm iyiliklerden suçluysa o hâlde ben 
koca bir ömrü, yaşanan tüm kötülükler 
karşısında masum olduğuma kendimi 
ikna etmeye çalışarak geçirmişim de-
mektir.”

Gretel, 91 yaşında ve Bruno’nun ablası. 
Bruno kim derseniz, o da John Boy-
ne’a dünyaca ün kazandıran Çizgili 
Pijamalı Çocuk romanının iki çocuk 
kahramanından biri. Evet, Artık Hiçbir 
Yer Ev Değil, bir devam romanı. 

Yeni komşular 

Artık Hiçbir Yer Ev Değil’in bir devam romanı ola-
rak tanımlanması sizi yanıltmasın. Çizgili Pijamalı 
Çocuk’la onu ayıran temel farklar var. Hedeflenen 
okur kitlesinden edebi üsluba, anlatı dilinden kur-
gunun giriftliğine, iki farklı metin bunlar. Çizgili 
Pijamalı Çocuk’un, çocuk ve genç okuru da gözeten 
dil ve kurgusuna karşılık, Artık Hiçbir Yer Ev Değil 
bir yetişkin romanı; ve bence Boyne’un ustalık eser-
lerinden biri. İlk satırından son satırına incelikle 
örülmüş kurgusu, hikâyede her şeyi çözdüğünüzü 
düşündüğünüz anda sizi şaşkına çeviren sürpriz-
leri, yer yer uzun ancak anlaşılır cümlelerle akan 
metniyle heyecan verici bir roman. 

Çizgili Pijamalı Çocuk’ta 12 yaşındaki Gretel, çok 
derinleşmeyen bir yan karakterken, bu romanın 
anlatıcısı ve başkahramanı. İlk kitapta Tanrı anlatı-
cının ağzından, iki çocuğun (Bruno ve Shmuel) ar-
kadaşlığı ekseninde toplama kamplarını, soykırımı 
ve ırkçı vahşeti tanımışken; ikinci kitapta suç, suç-
luluk duygusu, kefaret, hatırlamak, yas, aile olmak 
gibi çeşitli izlekler etrafında Gretel’in sesine kulak 
veriyoruz.

Anlatıda, Gretel’in bugününe ve akronik zaman 
akışı içinde geçmişine tanıklık ediyoruz. Günümüz 
Londra’sında, şehrin “birinci sınıf gayrimenkullerin-

den” birinde yaşamakta olan 91 yaşındaki Gretel’le 
karşılaşıyoruz önce. Yaşlı kadın, bu eve ve kendi-
sinden 23 yaş küçük, üst kat komşusu Heidi Harg-

rave’e sıkı sıkıya bağlı. Dahası, ölen alt 
kat komşusunun yerine, yeni birilerinin 
taşınacak olması fikri bile onu rahatsız 
ediyor. Okur, bu durumu kadının raha-
tına düşkünlüğü ve orta sınıf alışkan-
lıklarıyla açıklama eğilimine girebilir 
kolaylıkla. Ancak öyle olmadığını, 
Gretel için “ev” ve “aile” kavramlarının, 
somutta nasıl bu mekânda vücut buldu-
ğunu romanın sonunda anlayabiliyoruz. 
Bu, John Boyne’un kurgudaki en büyük 
sürprizi belki de.

Öte yandan Gretel, yeni komşu fikrinin yarattığı ra-
hatsızlığın boşuna olmadığını da kısa sürede anlı-
yor. Alt kata taşınan ailenin babası, Bay Darcy-Witt, 
eşine ve çocuğuna şiddet uygulayan, güç ve iktidar 
delisi, psikopat bir tiptir. Ona kardeşi Bruno’yu ha-
tırlatan, ailenin küçük oğlu Henry ile tanışan Gre-
tel, tanık olduğu bu kötülük karşısında bu kez bir 
şeyler yapmak zorunda olduğunun farkındadır. 

Auschwitz Şeytanı

Günümüz Londra’sında cereyan eden ana olay ör-
güsü, yukarıda özetlediğim çerçeveye sahip olsa da 
roman, aslında Çizgili Pijamalı Çocuk gibi bir holo-
kost romanı. Gerek günümüz olay örgüsünde gerek 
geçmişe geri dönüşlerde, tüm her şey dönüp yine 
Yahudi soykırımına, Auschwitz Toplama Kampı’na, 
kampın komutanı olan Gretel’in babasına ve elbette 
Bruno ile Schmuel’e bağlanıyor.
Gretel ve annesinin, 1946’da Paris’e kaçışlarıyla baş-
layan geriye dönüşler, aslında Gretel’in bugününü 
ve hissettiği derin suçluluk duygusunu anlamamızı 
sağlayan yol haritası niteliğinde. İsimlerini ve dille-
rini değiştirerek geçmişlerinden kaçabileceklerini 
düşünen anne kız; Paris’te, suç ve ceza kavramları 
üzerine derin tartışmalara kapı aralayacak türden 
bir kolektif şiddete maruz kaldıklarında ne kadar 
yanıldıklarını anlarlar.
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Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgu

Kahramanların işlenişi
Redaksiyonun titizliği

Kapak tasarımı

Gretel’in, Paris’te başlayan geçmişinden uzaklaşma 
çabası, dünyanın farklı köşelerinde farklı isimler 
altında devam eder. Ancak nereye giderse gitsin 
suçluluk duygusu peşini bırakmaz. Dahası, gittiği 
her yerde, onu geçmişiyle yüzleşmeye zorlayan 
bir sürpriz beklemektedir. Auschwitz’den tanıdığı 
bir SS subayı, ailesini toplama kampında yitirmiş 
Yahudi bir sevgili, kendi çocukluk görüntüsüyle 
yüzleştiği bir belgesel film ya da oğlu Caden’ın kü-
çük bir çocukken, izinsizce aşıp geçtiği bir tel örgü, 
travmasını derinleştiren olaylardan birkaçıdır.

Ancak başına ne gelirse gelsin, 80 yıl boyunca kar-
deşi Bruno’nun adını yüksek sesle söyleyecek -ya 
da kendi çocukluk fotoğrafına bakabilecek- cesareti 
bile bulamaması, daha kişisel bir nedene dayanır. 
Nazi iktidarının Alman toplumunun sırtına yük-
lediği kolektif suç ortaklığının ya da  “Auschwitz 
Şeytanı” olarak anılan babasının işlediği insanlık 
suçlarının yükü bir yana, suçun ve suçluluk duygu-
sunun şahsileştiği bir kırılma ânıdır bu. 

Kefaret

Çizgili Pijamalı Çocuk ve Artık Hiçbir Yer Ev Değil 
arasında farklar olduğu gibi, iki metin arasında bağ 
kuran detaylardan da bahsetmek mümkün. Örne-
ğin Bruno ve Schmuel gibi, Henry’nin de 9 yaşında 
olması ya da Henry’nin ve Bruno’nun aynı kitabı 
(Define Adası) okuyor olmaları gibi. Yahut Caden’ın 
(tam da 9 yaşında) bir inşaatı çevreleyen tel örgüyü 
gizlice geçip kaybolmasıyla Bruno’nun tel örgüyü 
geçişi arasında kurulan paralellik gibi. Yahut ro-
manda, erkek çocukların temel özelliğinin, macera 
ve keşif arayışı olması gibi. Bir okur olarak, çocuk 
karakterleri aynılaştıran bu tür sembol tekrarlara 
gerçekten ihtiyaç var mıydı metinde, çok emin de-
ğilim.

Gretel -özellikle de yaşlı Gretel-, belli ki Boyne’un 
üzerine çok çalıştığı bir karakter. Daha ilk satırlar-
dan itibaren kendine güvenen, ne yaptığını bilen 
biriyle karşı karşıya olduğumuzu fark ediyoruz. Yer 
yer sivri dili, az ama yerinde kullandığı iğneleyici 
mizahı ile orta sınıfa mensup, yaşlı bir kadın o. Ta-

şıdığı sırlar, hissettiği suçluluk duygusu ve uzun 
yaşamında karşılaştığı zorluklar, bir insanı ne dere-
ce katılaştırıp, hassas bir denge hâlinde tutarsa, işte 
Gretel de öyle aslında. Onun bu denge hâlini bozan 
gelişme de açık ki alt katına taşınan aile. Gretel, 
romanın kötü adamı Bay Darcy-Witt’le yüzleşip, 
onun kötülüklerine son verecek eylemine girişirken, 
bir anlamda günahlarından arınmanın da yolunu 
bulmuş gibidir. Kötülüğe seyirci kalmak yerine 
eyleme geçmiş, üstelik ölen kardeşi Bruno’ya kar-
şılık Henry’nin hayatını kurtarmıştır. Her ne kadar 
eylemi, onu “ev” saydığı nezih mekândan ayırıp bir 
cezaevi hücresine taşısa da içi rahattır. Ailesinin 
(birbirinden habersiz parçalarının bile) düzene 
giren yaşamı da onu rahatlatan başka bir gelişme 
olarak sayılabilir.
John Boyne’un bir yapbozun parçaları gibi işlediği 
kurguyla bizi taşıdığı son, aslında yeni sorgulama-
lara da kapı aralıyor. Örneğin, Gretel son eylemi 
ile gerçekte neyin kefaretini ödemiştir? Aslında 
geçmişi konusunda yine sorumluluk almaktan ka-
çınmış; babası, kardeşi Bruno ya da Auschwitz’de 
yaşananlar konusunda kimseye bir şey anlatmamış, 
gerçekle yüzleşmemiştir. O hâlde sonuç gerçek bir 
“arınma” sayılabilir mi? Farklı bir yol izleyip, ifşa 
olmayı göze alarak, şiddetten uzak bir çözümle 
(kanun marifetiyle) Bay Darcy-Witt’i etkisiz hâle 
getirmeyi seçemez miydi? Sorular çoğaltılabilir 
ama sonuçta elimizdeki bir kurgu; John Boyne’un 
kurgusu.

Bir de romanın sonunda Bay Darcy-Witt’in, Gre-
tel’in geçmişini bu kadar hızlı ve kolay ortaya çıka-
rabilmesi ya da oldukça yaşlı bir kadının, yapılı bir 
erkeği tek başına bir odadan diğerine taşıyabilmiş 
olması gibi kimi detayların üzerinde biraz daha 
çalışılsa daha iyi olurmuş diye düşünmeden edeme-
diğimi söylemeliyim.  

Bir kitabın dünyanın öbür ucundaki 
matbaada başlayıp küçük bir çocuğa 
ulaşana kadar yaptığı büyüleci yolculuk!

Elinizde tuttuğunuz kitap dünyanın
dört bir yanına nasıl ulaşıyor?
Matbaa işçilerinden tren sürücülerine, 
konteyner gemisi kaptanlarından
postane çalışanlarına ve kitapçılara
kadar özel teslimatta görev alan
kişileri ve araçları keşfedelim!

Şehrin kenarında eski bir bina var.
Artık kimse uğramasa da burada
bir zamanlar insanlar çalışırmış. 
Şimdilerde bu eski bina yeni bir
eve dönüşüyor.

Mimar Amy’den tesisatçı Summer’a 
kadar tüm inşaat ekibi harıl harıl 
çalışıyor. Bu kitapla inşaat ekibini, 
makineleri ve aletleri keşfedelim!

www.fibulayayincilik.com
fibulayayincilik
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Bir kitabın dünyanın öbür ucundaki 
matbaada başlayıp küçük bir çocuğa 
ulaşana kadar yaptığı büyüleci yolculuk!

Elinizde tuttuğunuz kitap dünyanın
dört bir yanına nasıl ulaşıyor?
Matbaa işçilerinden tren sürücülerine, 
konteyner gemisi kaptanlarından
postane çalışanlarına ve kitapçılara
kadar özel teslimatta görev alan
kişileri ve araçları keşfedelim!

Şehrin kenarında eski bir bina var.
Artık kimse uğramasa da burada
bir zamanlar insanlar çalışırmış. 
Şimdilerde bu eski bina yeni bir
eve dönüşüyor.

Mimar Amy’den tesisatçı Summer’a 
kadar tüm inşaat ekibi harıl harıl 
çalışıyor. Bu kitapla inşaat ekibini, 
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Bazı insanlar vardır, on parmaklarından onlarca 
marifet taşar. Bir gün pelerin geçirirler sırtlarına, 
başka bir gün bir bakmışsınız bambaşka bir pe-
lerinle karşınızda. Üstelik imzalarını attıkları ne 
varsa öyle bir zevkle işlenmiştir ki mest olursunuz. 
Eda Albayrak da benim için böyle muhteşem ve 
muhterem kişiliklerden biri. Ne yaparsa hiç şüp-
hesiz alkışlanacak bir isim. 
Özellikle “Bidigago” serisiyle bizi yaratıcı düşün-
celerle dopdolu bir gezintiye çıkaran Eda Albay-
rak, bu kez de okurlarına mevsimleri anlatıyor. Üs-
telik renk renk kelimelerle süslenmiş birbirinden 

leziz çizimler de 
ona eşlik ediyor. 
Sayfaların 
arasında kitabın 
karakteri Defne 
ile bir maceraya 
atılıyoruz. Me-
selemiz büyük: 
Mevsimlerin 
peşindeyiz. Sahi 
şu takvimin 
yaprakları birer 
birer düşerken 
mevsimler ne-
reye gitti böyle? 
Peki yetişkin-
lere ne demeli? 

Telefonlar kulaklarında, çantalar omuzlarında oralı 
oldukları bile yok. Varsa yoksa bir telaş, bir karma-
şa, koşuşturma. Hani sonbaharın kızılı, güneşin 
sarısı? Nerede gökyüzünün mavisi, baharın yeşili? 
Ne zaman yağacak şu kar? Nerede kaldı beyazlar 
içindeki kış? Belli ki bu gidişle yaz, göstermeyecek 
o sımsıcak yüzünü. 
Tam Defne’nin koluna girip kaygıyla biçare yol alır-
ken, Eda Albayrak’ın büyülü melodiler gibi süzülen 
kelimeleri yetişiyor imdadımıza. Ve elbette Burcu 
Koçer Oruç’un sözcüklere eşlik eden birbirinden 
muhteşem çizimleri. Öyle ki gören, kitabın kendi-
ne has bir ruhu var da canlanıverecek sanır. Belki 
de bu yüzden mevsimlerle müzik iç içe geçiyor ve 
bestekâr komşu Vivi kemanını kaptığı gibi imdada 
yetişiyor, bir mucizedir gerçekleşiyor. Defne’nin bit-
mek bilmeyen sorularıysa Vivi’nin parmaklarının 
arasından dökülen şifalı notalarla yanıt buluyor. 
Hep Kitap etiketiyle yayımlanan kitabın editör kol-
tuğunda, son zamanlarda adını giderek daha fazla 
duymaya başladığımız ve başarılı işlerini merakla 
takip ettiğim Bade Baran oturuyor. Eda Albayrak’ın 
konuk olduğu ve çocuklar ile yaratıcı zekâ konusun-
dan bahsettiği “Arkadaşım Kitap” podcast serisini 
de bu vesileyle analım ve Bir Müzik Efsanesi Mev-
simlerin Gelişi kitabından alıntı yaparak bitirelim:
“Bir ateşböceği olsan, güneşin sıcak, daha daha 
sıcak olduğunu... Doğanın dinlendiğini... Meyvelerini 
verdiğini ağaçların nasıl haber verirdin?” 

Bir Müzik Efsanesi - Mevsimlerin Gelişi 
Eda Albayrak
Resimleyen: Burcu Koçer Oruç
Editör: Bade Baran
Hep Kitap, 40 sayfa

Yazan: Olcay MağdenMucizevi notalar ve 
rengârenk mevsimler
Sayfaların arasında kitabın karakteri Defne ile bir maceraya atılıyoruz. Meselemiz 
büyük: Mevsimlerin peşindeyiz.

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü 
Çizimlerin ifade gücü  

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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çarpıcı ve güçlü unsurları çarçur edilmiş, çocuksu-
laştırılmış bir öyküye yazıklanmak işten değil! 
Nehir, yaşına yaraşır özgüvenle doludizgin anlatı-
yor. Onun ağzından dinliyor, görüyor, onunla birlik-
te üzülüyor, seviniyoruz. Hemen ilk sayfada, daha 
okur ısınma turunu tamamlamadan, “Bayan değil 
kadın,” diye klişelere abanmasını sineye çekmiş-
ken, ikinci sayfada da İstanbul’un yeni vapurlarını 
beğenmediğini öğreniyoruz. Sazı babası alıp eski-
den denize girilen İstanbul plajlarından dem vuru-
yor, fabrika atıklarını sanık sandalyesine oturtuyor; 
annesi ise ceza sahasına kesilen muz ortayı bilgiççe 
yumuşatıp balık türleri azalan deniz üzerinden topu 
ağlara yuvarlıyor ve gooooool olmuyor! Maalesef bu 
da gol değil... 
Foça’nın adı foklardan geliyor. Yunuslar balık değil 
memeli. Fok balığı galatı da kabak tadı verdi doğru, 
fok demek nemize yetmiyor. Peki ama bunlar habire 
sıralanıp durduğunda öykü güme gitmiyor mu, 
bütün diyaloglarda kulağa kamu spotu tadı -tatsızlı-
ğı- geldiğinde okur kaçacak ıssız ada aramıyor mu? 
Hatta bu yavan bilinçlendirmeye tepki olarak, her 
şeyin en yanlışını yapası gelmiyor mu? Hem nalına 
hem mıhına vurması beklenen, doğaya duyarlı 
ferah bir kurgusallık yerine, atacağı adım en baştan 
belli metin, iyileri üzüp kötüleri sevindirmiyor mu? 
Tahtakale’nin ele avuca sığmaz dükkânlarını gezip 
Hacı Bekir’den alacağımız fıstıklı lokumla havaya 
girecekken, bu kez “kürklere hayır”, “bilinçsiz ba-
lıkçılığa hayır” spotlarına tosluyoruz. Kırk sayfalık 
metinde, yarım sayfa ansiklopedi maddesine ayrılı-
yorsa burada ciddi bir sorun var demektir! Uzunca 
maddeyi okuyunca alttaki fok bıyıklı anne esprisi 
bile güme gidiyor. Bunun gibi yazarlık ışıltılarının 

Çocuk edebiyatının araçsallaştırılması gibi bir 
sorunu tartışmak için biçilmiş kaftan, ideal örnek 
bir kitap duruyor önümde. Okudum, aklıma 
üşüşenleri teyelledim, son ütüsünü yaptım. Çok 
uzunca bir yazının yeri ve zamanı olmadığından, 
yer yer tatlılaşan ama çoğu zaman kekre kaçan 
kısa voltalar atacağız birlikte. 
Doğaya karşı duyarlık ekip biçmeye hiçbir iti-
razım yok. İklimdi, hayvanların korunmasıydı, 
bilinçli tüketicilikti, sürdürülebilir üreticilikti 
derken, içinde bulunduğumuz gezegenle kurdu-
ğumuz berbat ilişkinin sağaltılması hepimizin 

hayrına. Öte 
yandan bilim-
sel bir me-
tinle değil de 
çocuklar için 
yazılmış kur-
gusal bir me-
tinle sesimizi 
duyuruyorsak, 
neye odakla-
nıp neyi arka 
vokale havale 
edeceğimize 
özen göster-
meliyiz. Özen 
gösterilmedi-
ğinde içindeki 

Ben kamu spotu değilim! 
Kırk sayfalık metinde, yarım sayfa ansiklopedi maddesine ayrılıyorsa burada ciddi 
bir sorun var demektir! Uzunca maddeyi okuyunca alttaki fok bıyıklı anne esprisi 
bile güme gidiyor.

Yavru Fok Nesu 
Mehmet Fırat Pürselim
Resimleyen: Merve Kaya
Sia Yayınları, 48 sayfa

Yazan: Adnan Saracoğlu
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çoğu aksaklıkların arasına sıkışıyor. 
Şeytanın avukatlığını yapan Nehir’in monologları 
epey güzel bir keşif aslında. İki taraflı bakış açısı 
tipik doğrucu konformizmi silkeliyor. Don Kişot’u 
okuyup anlamış zeki bir kızın, yunusu balık sanıp, 
gösteri yapan yunus ve foklara tav olması ise pek 
olası değil. Seksenler Türkiyesinde geçmiyor kitap 
hatırlatayım. 
Kibele, sirenler, Efes Müzesi, Ceneviz surları, Ho-
meros... meraklısı için fiyakalı bir arka plan oluştu-
rurken, Foça’ya gidip Foça’nın isim annesi fokların 
derdiyle dertleniyoruz. Nehir önce su parkı sev-
dalısıyken, protestocu grubun katkısıyla doğanın 
dosdoğru safına katılıyor. Nehir, annesi Zeynep ve 
babası Ali’nin okura sunmadığı sıcaklığı protestocu 
grup sunuyor. Büyük kavgayla başlayan dostluk 
numunesi Nehir ve Sudem’in birbirlerini tersleyerek 
şakalaşmaları o kadar doğal ki, bu doğallık hemen 
her noktaya yayılsın kitap bununla sulansın istiyor-
sunuz. Balıkçı ağına takılmış yavru foku, Nehir’in 
anne şefkatiyle kucaklayıp ciğerlerindeki sudan 
kurtarması, sıkılarak okuduğum kitabın tek güçlü 
dramatik atağı; fok evlat edinen ailenin babaya 
müjdeli haberi vermesiyse sınırlı sayıdaki klas 
esprilerden. 
Aksayan metne görsel yama olabilecek resimle-
meden de yüz bulamıyoruz. Resimler metinle pek 
sağlıklı bir ilişki kuramamış. Vapurdan meşhur 
Sarayburnu silüeti, kitabın gizli öznesi fok görselleri 
yavan, mecalsiz. Ne fıstıklı lokumun tadı geliyor ne 
de Nazmi Ustanın dondurmalarının... Tarihî rotaya 
dair tek bir güçlü vinyet, kroki, harita yok. 
Çok daha iyi performanslarına alışkın olunan 
kişilerin başarısızlığı için “gününde değildi” ifadesi 
kullanılır. Peki bir yazar için, bir çizer için bu kulla-
nılabilir mi?  
Peki ya sen, bay pek bilmiş eleştirmen, yavru foklar 
ölsün mü istiyorsun? Yaaaa, yaaaaa!  

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği



ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I

İnsanoğlu, en az kendi kadar ya da kendinden daha 
üstün insan dışı varlıklar yaratmaya teşebbüs 
ettiğinden beri, bu işin sonuçları hiçbir zaman tek 
taraflı olmamıştır. Kurmaca dünyasında da Dok-
tor Frankenstein’ın yaratığından homonkuluslara, 
popüler kültürün türlü mecrasında karşımıza çıkan 
robotlar, yapay zekâlar, androidler ve benzerleri 
hem daha iyi bir dünyaya katkıda bulunur hem 
de insanlık için tehlikeli olabilirler. Hepsi “Yıldız 
Savaşları”nın maskotları R2-D2 ve C-3PO gibi insan 
dostu çıkmaz. Bazıları da kötü Terminatör kesilir; 
iş, robotlarla insanların kıran kırana savaşmasına 
kadar gidebilir. Hikâye nasıl ilerlerse ilerlesin, alt 
metinde hep insanın dünyayı topyekûn kontrol 
altına alma güdüsü vardır. Robot ve muadillerinin 
de biricik görevi bu uğurda insanların hizmetinde 
olmaktır. 

Robot hikâyelerinin tekrarlanan bir diğer kalıbı da 
şudur: Robotların insani zaaflara sahip olmaması 
gerekirken, bir şeyler ters gider ve insanların o bir 
türlü baş edemediği duygular, onların da başına 
bela olur. Örneğin, Philip K. Dick’in Androidler 
Elektrikli Koyun Düşler mi? adlı romanı empati, ha-
fıza, irade gibi sorunlardan muzdarip androidlerin 
kol gezdiği, bu türde yazılmış en iddialı örneklerden 
biridir. Nitekim sinema tarihinin de klasiklerinden 
birine, Ridley Scott’ın “Bıçak Sırtı”na kaynaklık  

Aslında Barba ile Kriko’nun içinde 

yaşadığı dünya bir distopyadan 

farksız. Savaşların yaşandığı bir 

dünya için aksini söylemek nasıl 

mümkün olabilir ki?

İki Robot - Fabrika Hatası 
Miyase Sertbarut 
Resimleyen: Gökçe Yavaş Önal 
Editör: Burhan Düzçay 
Tudem Yayınları, 96 sayfa

Güller, mayınlar ve robotlarGüller, mayınlar ve robotlar Yazan: Nilay Kaya
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etmiştir. Yine bir klasik olan Steven Spielberg im-
zalı “Yapay Zekâ”da, hurdaya çıkması gerektiği için 
annesi tarafından terk edilen küçük robot David’in 
çektiği acılar bizim de içimizi parçalar. 

Deneyimli yazar Miyase Sertbarut’un son romanı 
İki Robot - Fabrika Hatası’nın robot kahramanları, 
kesinlikle birer kalbe ve dolayısıyla güçlü hislere 
sahip olanlardan. Başlıktan da anlaşılacağı üzere 
bir fabrika hatası sonucunda yanlış görev yerlerine 
gidiyorlar. Barba ve Kriko adındaki bu iki robottan 
biri bahçıvanlık, diğeri ise savaşmak için üretilmiş. 
Savaşçı olan, diğerinin aksine deneyimli ve anı ku-
tusu, hâliyle, gördüğü savaşların üst üste binen ka-
yıtlarıyla dolup taşmış. Bahçıvan ise yeni üretilmiş, 
ilk kez göreve çıkacak olmanın heyecanı içinde. Ne 
var ki malum hatayı bir fırsata çevirerek kendisini 
âdeta manipüle eden deneyimli robot karşısında 
basireti bağlanıyor ve neticede hür iradesiyle asıl 
görev yeri olan bahçeye değil, savaşın ortasına gi-
diyor. Savaşçı robotun ilk fırsatta savaştan kaçmaya 
çalışması, bahçıvanın ise savaşa gitme kararından 
çabucak pişman oluşu, romanın henüz başında, iki 
robotun da mekanik de olsa kocaman bir kalpleri-
nin olduğunun sinyalini veriyor. 

Aslında Barba ile Kriko’nun içinde yaşadığı dünya 
bir distopyadan farksız. Savaşların yaşandığı bir 
dünya için aksini söylemek nasıl mümkün olabilir 
ki? Bir gün içinde bütün sevdiklerini ve hayatlarını 
kaybedenler, denizden gelen bir hortumun kendi-
lerini başka yerlere götürebileceğine inananlar, 
kaybedecek hiçbir şeyleri kalmayınca para denk-
leştirebildikleri takdirde insan kaçakçılarının eline 
düşüp şişme botlarla denizde yeni bir hayata ya da 
yeni bir ölüme doğru yol alanlar… Dünyada bunları 
deneyimleyen insanlar varken, hem de onlar güze-
lim bahçelerde hayatın tadını çıkaranlardan sayıca 
hayli üstünlerken distopya, hayalî bir gelecek değil, 
içinde yaşanılan cehennemin ta kendisidir. Açık-
gözlülük ederek kendisi yerine bahçıvan robotu 
savaşa gönderen savaşçı robot da başkanın yazlık 
sarayının bahçesinde güllük gülistanlık bir hayat 
süreceğini düşünürken fena hâlde yanılmaktadır. 

Daha ziyade gül ağacı nasıl budanır, hangi gübre 
hangi fidana iyi gelir, çekici bir peyzaj tasarımının 
sırları, organik atıklardan kompost yapma gibi 
konularda uzman olan Barba, savaş bölgesine geldi-
ğinde daha kendisine verilen ilk görevde çuvallıyor. 
Toprak altına mayın yerleştirme işini beceremeye-
ceğinden değil, hemencecik insanlarla duygusal bir 
bağ kurduğu için. Savaşta bütün ailesini kaybettiği 
için köpeği Sanjak dışında kimsesi olmayan küçük 
kız Galina, derhâl Barba’nın arkadaşı oluyor. Barba, 
bir yandan savaşın ortasında fındık çalılarına nasıl 
su getireceğinin derdine düşüyor, bir yandan da 
Galina ve Sanjak’ı korumak için elinden geleni faz-
lasıyla yapıyor. Kendisine yüklenen bilgi ve yetenek 
programlarının kapasitesinin önüne geçiyor ve biz 
onun “mekanik” kalbinin pek çok insanın kalbinden 
çok daha “organik” olduğunu görüyoruz. 

Miyase Sertbarut, İki Robot - Fabrika Hatası’nda 
robotları, insanları, hayvanları, onların birbirle-
riyle ve doğayla kurduğu ilişkileri sürükleyici ve 
yürek ısıtan bir şekilde işliyor. Tanıdığımız ilk 
robotlardan sayılabilecek Oz Büyücüsü’nün Tene-
ke Adam’ının kendisi için dilediği gerçek bir kalp, 
bu hikâyede insan dışı canlılardan esirgenmediği 
gibi cömertçe dağıtılıyor ve kahramanların başlıca 
silahı oluyor. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı  

Çizimlerin ifade gücü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği 
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çocuklar için keyifli bir yolculuğa dönüştürme 
kararı, oğlu Aleks’e matematiği sevdirme isteğiyle 
ortaya çıktı. Aleks’in ders çalışmak yerine fantastik 
romanlar okumayı yeğlediğini gören yazar, birbi-
rinden ilginç matematik bilmecelerinden oluşan 
Kraliçeyi Kurtarmak romanını yazarak bir anlamda 
kendi macerasını da başlatmış oldu. Yolda buldu-
ğu tuhaf kalemin bütün matematik problemlerini 
çözebildiğini fark eden Aleks, kitaplığında ortaya 
çıkıveren esrarengiz kitaptaki Zümrüt Kraliçe Jay-
den’ı kurtarmak için arkadaşları Sam ve Vanessa 
ile birlikte kendisini bucak bucak kaçtığı şeyin tam 
ortasında buluyor ve matematikle mücadelesine gi-
rişiyordu. Bugün pek çok ülkede derslerde yardımcı 
kitap olarak kullanılan bu romanı, yazarın bu kez 
de coğrafya dersine el attığı Haritada Kaybolmak 
izledi. 

Dünyada ilk kez Günışığı Kitaplığı’nca yayımlanan 
“Gizemli Haritalar” dizisini başlatan Haritada Kay-
bolmak, bizi aileleriyle birlikte yaşadıkları sessiz, 
sıkıcı kasabadan büyük kente taşınan Alt Kardeşler 
Chris ve Francis’le tanıştırmıştı. Sinema dönüşü 
yağmurdan kaçarken sığındıkları garip nesnelerle 
dolu dükkânda ağızlarına attıkları şekerlerle bir 
anda yaşlanmaya başlayan ikili eski bir dünya ha-
ritasında beliren bulmacaları çözmek zorundaydı. 
Hem de peşlerinde hırslı muhabir Wrangler olduğu 

Bilim ve edebiyatı çocuklar için zorlu, sıkıcı ders 
konuları olmaktan çıkarmak kolay bir iş değil. 
Hele bu iki alanı birleştirmek ancak çocuk sev-
gisi olan yetkin bir kalemin işi olabilir. Dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de milyonlarca okuru 
peşinden sürükleyen “Gizemli Haritalar” dizisi-
nin yaratıcısı Vladimir Tumanov, tam da bunu 
başarmış bir yazar. Tumanov’un sevilen serisi-

nin üçüncü 
kitabı Ateşten 
Kaçmak, eski 
kafadarlar Ch-
ris ve Francis 
Alt Kardeşler’le 
arkadaşları 
Mariana’yı yine 
soluk soluğa 
takip edilen bir 
macerada bira-
raya getiriyor.  

Rus asıllı Ka-
nadalı profesör 
Vladimir Tuma-
nov’un bilimi 

Kıvrak bir hayalgücü ve son derece akıcı bir kurguyla bilimsel bilgileri eğlenceli 
kılan bu serinin belki bundan da önemli bir diğer yanı da zerre didaktizme 
kaçmadan hayata dair verdiği mesajlar.

Ateşten Kaçmak 
Vladimir Tumanov 
Türkçeleştiren: Mine Kazmaoğlu 
Editör: Müren Beykan 
Günışığı Kitaplığı, 212 sayfa

Yazan: Karin Karakaşlı

Dünyada yaşamak, 
onu sevmekle başlar
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hâlde. Serinin ikinci kitabı Suda Kaybolmak’ta, 
bu kez ikiliye yeni arkadaşları Mariana da katıldı. 
Günümüzün en güncel sorunlarından iklim krizine 
eğilen romanda çete, sürüklendikleri sel felake-
tinden kurtulmak için bilmeceler ve ipuçlarıyla 
ilerlemek zorundaydı. 

Yine Mine Kazmaoğlu’nun akıcı çevirisi, Müren 
Beykan’ın özenli editörlüğü ve Sadi Güran’ın çarpıcı 
resimleriyle karşımıza çıkan üçüncü kitap Ateşten 
Kaçmak’sa bizi gizemlerle dolu gökyüzüne davet 
ediyor. Bu kez baş rolü üstlenen Mariana, arkadaş-
ları olmadan bulamadığı Bay Chagrin’in esrarengiz 
dükkânına gitmek için kardeşleri ikna ediyor. Top-
rak, Su, Ateş ve Hava etiketli rulolardan Ateş yazıla-
nın mührü kırılınca da macera yeniden başlıyor. 

Kaosun eşiğinde
Güneş Sistemi haritasının bulunduğu bu rulonun 
açılması üzerine harekete geçen göktaşı Brimstone 
13, hızla Kuzey Amerika’ya yaklaşırken, milyonlar-
ca insan gemilerle tahliye edilmek zorunda kalır. 
Dünyayı kaosa sürükleyen bu gergin ortamda aile-
lerinden ayrılıp yalnız kalan çocuklar, önce Avust-
ralya’ya giden koca bir gemide ardından da mahsur 
kaldıkları Quail Adası’nda zamana karşı yarışarak 
gezegenlerle ilgili bulmacaları çözmek zorundadır. 
Yazar bu kez iyi-kötü eksenini, adada doğa içinde 
inzivada bir hayat kuran Ava ile çiftlik sahibi Cli-
ve’ın destekleri ve çıkan kargaşada hapishaneden 
kaçarak yağmaya girişen çetebaşı Blaze üzerinden 
kurmuş. Çocukların neredeyse ümitsizliğe kapıldığı 
kriz anlarındaysa da dükkânda hareketsiz biblolar 
gibi duran ama aslında Bay Chagrin’in yardımcıları 
olan Sulugöz Teresa, Hırçın Marvin, Mutlu Joel ve 
Gezgin Tim’den biri mutlaka imdada koşuyor.

Her şey çocukla başlar
Vladimir Tumanov, merkezine çocuğu yerleştirdiği 
edebiyatını sadece çocuk kahramanlar kurma nok-
tasında bırakmamış. Sahici diyalogların yanı sıra 
düşünce ve duygu dünyalarıyla da Chris, Francis ve 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü  
Çizimlerin ifade gücü 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği 

Mariana son derece inandırıcı karakterler. Çocuk-
ların yetişkin dünyasıyla çatıştığı, onları anlamaya 
çalıştıkları bölümlerse son derece düşündürücü. 

Kıvrak bir hayalgücü ve son derece akıcı bir kur-
guyla bilimsel bilgileri eğlenceli kılan bu serinin 
belki bundan da önemli bir diğer yanı da zerre 
didaktizme kaçmadan hayata dair verdiği mesajlar. 
Göktaşı yaklaştıkça paniğe kapılan insanlık, adeta 
birbirinin üzerine basa basa kendi canını kurtar-
manın derdine düşmüşken Ava ve Clive aracılığıyla 
doğal hayatın, üretimin ve dayanışmanın önemi-
ni öğrenen çocuklar, tehlikeler karşısında ortak 
hareket ederek birbirlerine duydukları sevgiyi de 
perçinliyor. “Gözlerini yerdeki ruloya diken Mari-
ana, Francis ve Chris, her zamanki gibi üçe kadar 
saymaksızın hep birlikte ‘Neptün!’ diye bağırdılar. 
Görünmez bir orkestra şefinin yönettiği umutsuz bir 
koro gibiydiler,” cümlesi buna en güzel örneklerden 
biri. Yok oluş tehlikesi bu kadar yakınken çocuklar 
birbirinin zihnini, kalbini hissedecek ve sinerji 
içerisinde hareket edecek kadar yakın. Zaten bütün 
mucize de burada saklı. 

Kıyamet günü paniği hissettiren tahliye gemilerin-
deki cehennem koşulları, insanların bencillikleri 
ve kötücül olma potansiyelleri mültecilerin hâli-
hazırda göze almak zorunda kaldıkları ölüm-kalım 
yolculuklarını düşündürüyor insana. Tek başına 
kurtuluşun mümkün olmadığını ve dünya denen 
bu emektâr gezegende hayatın devam edebilmesi 
için birlikte ve doğayı severek ilerlemek gerektiğini 
gösteren bu roman, dünyanın kaderini onun kıy-
metini bilen çocuklara emanet ediyor. Yetişkinlere 
de onlardan öğrenilecek çok şey olduğunu bir kez 
daha anımsatarak... 
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ama işte. Kum topu savaşı bile durumu kurtarmaya 
yetmeyebilir. Neyse ki, en azından pek çoğu, deni-
zin kenarındadır da bir dalga gelip her şeyi silip sü-
pürebilir. Tam bu noktada bu kötü bir şey mi acaba 
diye düşünüyor insan. Her şeyin yeniden başlaması, 
yaratılması için bir fırsat bana kalırsa. 
Küçük kız kumdan kalesini yapmaya başlamadan 
önce, daha ilk sayfada karşımıza bin türlü karakte-
rin çıkması, kumdan kalenin içindeki hayal gücü-
nün dışarı taştığını, dahası, kitabın bir kumdan kale 
işlevi görüp yaratıcılığa ne kadar alan tanıdığını 
düşündürüyor. Bu kitap veya bir kitap, içindeki 
türlü kahramanla okurun kumdan kalesi olamaz 
mı? Hele küçük kızın kumdan kalesindeki kahra-
manlara daha fazla dikkat ettiğimde ve tarihten, 
kitaplardan, filmlerden de çıkagelmiş figürlere 
rastladığımda kumdan kalenin kurguyla, hayal 
gücüyle, gerçeğin tekrar inşasıyla (bir kumdan kale 
için büyük bir laf mı?) bağını da düşündüm ister 
istemez.
Kitabın ayrıntılı, hem de çok ayrıntılı, canlı ve neşe-
li illüstrasyonları o kadar cezbedici ki, her figüre tek 
tek bakmak isteyebilirsiniz siz de. Baktıkça kıkırda-
yacağınızdan neredeyse eminim; kıkırdamıyorsanız 
biraz sıkıcı olduğunuzu kabul edin ve derhâl deniz 
kenarına veya bir kum havuzuna yollanın. Ve bir 
de mavi beyaz mayolu minik hayvanı her sayfada 
bulabildiyseniz lütfen bana haber verin. 
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Yazan: Burcu YılmazÇarşıdan aldım bir tane
Küçük kız kumdan kalesini yapmaya başlamadan önce, daha ilk sayfada karşımıza 
bin türlü karakterin çıkması, kumdan kalenin içindeki hayal gücünün dışarı 
taştığını, dahası, kitabın bir kumdan kale işlevi görüp yaratıcılığa ne kadar alan 
tanıdığını düşündürüyor.
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Oysa evde Hint sultanının oğlu var, 
bir igloo var, pelikanın ağzındaki ço-
cuk var, kuma gömülü köpekbalığı 
var, güneşlenen yılan var, kumdan 
adam var, Titanik’in Jack’le Rose’u 
var ve hatta, bence, Don Quijote var. 
Hepsi ve daha fazlası evdeki kum-
salda, kumdan kalede.  Einat Tsar-
fati’nin yazıp resimlediği Kumdan 
Kale, bence en az iki yüz üç öykü 
sunuyor okura. 
Kale yapmayı çok seven küçük kız, 
koskocaman bir kumdan kale yapı-
yor ve tüm dünyadan kraliçeler ve 
krallar ziyaretine geliyor. Türlü türlü 
eğlencelerin ve gece boyu sunulan 

dondurma-
nın ardından 
yemek saati 
gelince şikâ-
yetler başlıyor. 
Kumlu turta 
sizin hoşunuza 
gider miydi 
mesela? Hadi 
yemeği atlat-
tınız diyelim, 
yatağınızda ve 
banyonuzda 
kum olsun 
ister miydiniz? 
Kumdan ka-
leler böyledir 
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Sağlıklı gıdalara ulaşmak bir yana, gıdaya ulaşma-
nın zorlaştığı günlerden geçiyoruz. Kafada hesap 
makinesiyle alışverişe çıkıyor, farklı farklı dükkân-
lardan fiyatları karşılaştırarak en uygun ürünleri 
almaya çalışıyoruz. Aldıklarımızın tadı, çocuklu-
ğumuzdan anısı kalan o lezzetin civarından bile 
geçmeyince aynı anda hem öfkeye kapılıyor hem de 
bunu bulabildiğimize şükrediyoruz; ardından buna 
bile şükredecek hâle geldiğimiz için tekrar öfkeleni-
yoruz. En azından benim cephede durum bu, yalnız 
olduğumu da hiç sanmıyorum. Bu süreçte sahip 
olduklarımızın değerini bilmek, israf etmemek gibi 
önemli dersler aldığımı; zorluklara, belirsizliklere 
çözüm bularak hayatta kalma becerilerimi geliştir-
diğimi görmek hoşuma gitmiyor değil ama her şer-
de bir hayır vardır desem bile olmuyor. Bu yüzden 
insanların temiz gıdaya erişim hakkını savunan bir 
çocuk kitabını bile, kafamda belirip duran hesap 
makinesinin eşliğinde okuduğumu itiraf ederek, 
kitabın ekolojik mesajına ekonomik bir yorumla 
katkıda bulunmak istiyorum.

Yemek tarifleri ile kurmacanın birleştiği bir kitap 
olan Matilda Teyzenin Mükemmel Nükleer Yemek 
Tarifleri’ni, yemek tariflerinin etrafında kurgula-
nan bir roman olarak tanımlamak mümkün. Şener 
Şükrü Yiğitler’in hikâyesi ve resimlerinden, Emine 
Hacer Yiğitler’in ise tariflerinden sorumlu oldu-
ğu bu “ikisi bir arada” kitap, on bir bölümden ve 
on yemek tarifinden oluşuyor. Hikâye, küçük bir 
sahil kasabasında, lezzetli yemekleri ve titizliğiyle 
tanınan Matilda Teyze’nin mutfağında başlıyor. 
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Matilda Teyzenin Mükemmel 
Nükleer Yemek Tarifleri
Şener Şükrü Yiğitler
Emine Hacer Yiğitler
Resimleyen: Şener Şükrü Yiğitler
Editör: Demet Uyar
Elma Yayınları, 152 sayfa

Matilda Teyzenin Mükemmel Nükleer Yemek Tarifleri, kitabın kendi yazılış sürecini 
hikâye etmesiyle bir üst kurmaca özelliği taşıyor.
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Bir gün mutfağında komşularını besleyen Matilda 
Teyze, ikisi de yazar olan çiftten çocuklar için bir 
yemek kitabı yazmalarını istiyor. Bunun üzerine 
hikâyenin anlatıcısı olan yazar ve eşi, Matilda 
Teyze’nin ailesinden kalan yemek tariflerini seçip 
bu kitabı yazmaya koyuldukları sırada kasabalarına 
gelen devler huzurlarını kaçırıyor. Devlerden biri, 
büyüdüğü evin tarhana kokusunun izini sürerken 
Matilda Teyze’nin o düzen-
li mutfağını darmadağın 
eden iri yarı Osman Bey. 
Öbür dev ise kasabadakile-
rin bir kısmının heyecanla, 
bir kısmının da korkuyla 
karşıladıkları nükleer 
santral. Matilda Teyze’nin 
sofrasının müdavimi olan 
çocuklarla birlikte yemek-
ler yapılıp yeniyor, atalık 
tohumlardan perma kültür 
bahçeleri oluşturuluyor, or-
ganik gıdalar yetiştiriliyor; 
bu değişiklikleri önce bağ-
rına basan halk, sonradan 
Matilda Teyze ve Osman 
Bey için cadı avına çıkıyor ve bu hareketli kurguda 
her bölümün sonu bir yemek tarifi ile bağlanıyor.

Çocukların sevecekleri tarifler seçilmiş kitap için. 
“Sebzeli Omlet”, “Minik Kare Pizzalar”, “Havuçlu 
Toplar”, “Kukuriku Sandviç”, “Orman Cücesi Sütla-
cı” gibi esprili isimler altından toplanan tarifler, ço-
cukların yetişkinlerden yardım alabileceği şekilde, 
fazla detaya girmeden hazırlanmış. (Yemek yapma-
ya yeni başlayan yetişkinler -benim gibi- daha fazla 
bilgiye ihtiyaç duyabilir.) Kitabın kurmaca kısmını 
oluşturan bölümler ile tarifler birbirleriyle uyum 
içinde düzenlenmiş; yılbaşında kar tanelerine ben-
zeyen patlamış mısırlar ya da bozuk sebzelerin pis 
kokular saçtığı zaman mis kokulu vişne reçeli gibi. 

Matilda Teyzenin Mükemmel Nükleer Yemek Tarif-
leri, kitabın kendi yazılış sürecini hikâye etmesiy-
le bir üst kurmaca özelliği taşıyor. Arka kapakta 

kitabın şakacı ve sürprizli bir tarza sahip olduğu 
belirtilmiş. Bu sürprizlere, isimsiz anlatıcı rolündeki 
yazarın iç sesiyle kurduğu cümleyi, Matilda Tey-
ze’nin duymuş gibi düzeltmesini ya da gerçekçi iler-
leyen kurguda nükleer santral kulesinden çiçeklerin 
fışkırıp etrafa saçılmasını ya da Matilda Teyze’nin 
karavanına Osman Bey’in bisikletiyle eşlik etmesi-
ni örnek verebiliriz. Ancak bu hareketlilik, birbirle-

riyle uyum sağlamayan 
çok fazla malzemenin 
kullanıldığı, bu yüzden 
lezzetli malzemelerinin 
tadını tek tek seçe-
mediğimiz bir yemek 
tadı veriyor. Yazar da 
Matilda Teyze üzerin-
den kendini eleştirerek 
okuru kendi tarzına 
hazırlıyor zaten: “Neden 
sürekli konudan konuya 
atlıyorsunuz? Neden 
öykülerinizde hep telaş 
içindeymişsiniz gibi 
bir hâliniz var?” Hem 
bu hareketlilik hem de 

hikâyenin ana gidişatıyla uyum içinde olmayan 
sürprizler yüzünden, her ne kadar esprili ve akıcı 
bir dil kullanılmış olsa da ilgiyi korumak zor. Şener 
Şükrü Yiğitler’in elinden çıkan siyah beyaz çizimle-
rin niteliği ise tutarsız; Osman Bey’in ya da Matilda 
Hanım’ın sade ve sevimli tasvirlerinin yanında, 
çocukların tasvirleri son anda, alelacele yapılmış 
havası taşıyor. Ancak kitabın, bu tür sorunlara rağ-
men, içinde pişen yemeklerle okuru mutfağa sokma 
amacında başarılı olduğunu söylemem gerek, bu 
yüzden tok karnına okumanızı tavsiye ederim. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü  
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği
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Özgürlük dağda mı  
aşkta mı? 

Aksi, hizmetkârlarına kaba saba davranan, sürekli bağırıp çağıran bir prenses 
düşünün. Kim sever ki onu? Hele de çocukluğundan beri çevresindekilere çile 
çektirip eziyet ettiği için herkesin onunla nahoş anıları varken. 

Prenses, Ejderha ve Diğer Yeşillikler 
Marie Vaudescal 
Resimleyen: Magali Le Huche 
Türkçeleştiren: Goncagül Artam 
Editör: Filiz Özdem 
Yapı Kredi Yayınları, 88 sayfa

Yazan: Suzan Geridönmez

Kral ve kraliçe bile, sonunda bir ejderhanın kızlarını 
kaçırdığını duyunca büyük bir şaşkınlık geçiriyor-
lar. Ne? Yoksa kızları nihayet evlenecek mi? Öyle 
ya, hikâyemize göre ejderha tarafından kaçırılan 
prensesler mutlaka bir prens tarafından kurtarıl-
mak ve kurtarıcısıyla da evlenmek zorunda!

Oysa, şaşkınlıkları hızla sevinçle yer değiştiren 
anne-babanın bilmediği bir şey var. Tüm bu ka-
çırılma olayı, bizzat Prenses Hindiba’nın başının 
altından çıkan bir düzenbazlık. Bir ejderhanın çıkıp 
onu kaçırmasını beklemekten iyice sıkılan prenses, 
kaderini kendi ellerine almaya karar veriyor. Saraya 
sahte bir kaçırma mektubu bırakıp nedimesini, 
hizmetkârlarını ve sadık cücesini de yanına alarak 
ejderhanın inine doğru yola çıkıyor. Ama ayağına 
gittiği ejderha onu ciddiye dahi almıyor. Üstelik 
sarayda da işler iyi gitmiyor. Heyecanla, kızlarını 
kurtaracak prens arayışına giren kral ve kraliçenin 
görevlendirdiği ulak, onlara ret üstüne ret yanıtı 
ulaştırıyor. Kısacası kimse prensesle evlenmeyi 
aklının ucundan bile geçirmiyor...  

Öykünün nasıl devam ettiğini merak edenler kita-
bın arka kapağında ipucu bulabilir: “Marie Vaudes-
cal’in yazdığı Prenses, Ejderha ve Diğer Yeşillikler 
alışılmışın dışında, eğlenceli ve yaratıcı bir kendini 
bulma hikâyesi.”
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Ama bazen arka kapaklar epey yanıltıcı da olabi-
liyor. Çünkü “kendini bulma” bir süreç ve insan o 
noktaya olgunlaşarak, farkına vararak ve bazı şeyle-
ri özümseyerek varabiliyor. 

Biz iyisi mi evlenme planları iyice 
riske giren Prenses Hindiba’ya 
dönelim. Ejderha kılını kıpırdatma-
yınca, çok yorulan hizmetkârlar, ke-
narına çadır kurdukları su birikinti-
sinde biraz eğlenmenin zararı olmaz 
diye düşünüyorlar. Prensesin, yüzüp 
oynaşan arkadaşlarına katılma 
isteksizliğini fark eden sadık cüce, 
ona her zamanki gibi nezaket ve 
duyarlılıkla yaklaşıyor. Böylece hem 
prensesin vücudundaki beneklerden 
utandığını öğreniyor hem de ona 
her şeye karşın yüzmeye katılma öz 
güveni aşılabiliyor. Hem de iki cümleyle: “Ben sizi 
çok güzel buluyorum, Prenses Beşamel ve bütün bu 
lekelerin de size müthiş yakıştığını düşünüyorum. 
Ayrıca, size çok özgün bir hava veriyor.”

Kitaptaki tek hızlı dönüşüm bu da değil. Prensesin 
sevimsiz, hoyrat kabuğunun altında kendi bedenin-
den utanan bir kız çocuğunun saklandığını birden-
bire öğreniyoruz. Kurguda iki olgu (zorbalık ve öz 
güven sorunu) arasında herhangi bir bağ da kurul-
muyor. “Prensesin kendiyle barışık olmaması kaba 
saba davranışlarını tetikliyordur mutlaka,” yorumu 
aslında tümüyle zorlama ve politik olarak doğrucu 
bir yetişkin okurun arzusunu ifade ediyor. 

Öte yandan yazarın da hikâyesini politik doğrucu-
luk arzusuyla kurguladığı hissediliyor. Arka ka-
pakta da vurgulanan, bir “kendini bulma hikâyesi” 
yazmak istediği çok açık. Sonunda Prenses Hindi-
ba’ya kendini buldurtuyor da. Yanındaki kafileyle 
ormanda yürürken hayatında ilk defa bir dağ man-
zarasıyla karşılaşınca prenses, birdenbire aslında 
neyi istediğinin farkına varıyor. Bir gece boyunca 
düşündükten sonra da sırra kadem basıyor. Bırak-
tığı mektupta nedenler açıklanıyor. Artık hiçbir 

prensin onu istemeyeceği gerçeğini kabullendiğini, 
kendisinin de aslında bir prens istemediğini anladı-
ğını söylüyor. Dağlarda kocaman bir sırt çantasıyla 

özgürce dolaşmayı arzuluyormuş 
meğerse. Doğayla içi içe bir yaşam 
sürecek ve Prenses Hindiba yerine 
Maceracı Hindiba diye anılacakmış 
bundan böyle...

Derinlikten ve bağlantıdan yoksun 
bir şekilde birdenbire de gerçekleş-
se, yerine herhangi bir kız çocuğu-
nu koyabileceğimiz bir prensesin, 
hayattan beklentilerinin toplumun 
ve ailesinin ondan bekledikleriyle 
örtüşmediğini anlayıp kendi hayal-
lerinin peşine gitmeye cesaret etme-
si olumlu ve güçlü bir mesaj. Ama 
kitabın bir de sonu var. Prenses, onu 

aramaktan vazgeçmeyen cüce ile kavuşuyor. Ani-
den aşkı tadan “özgür kız”, sözde “tarifsiz” mutlu-
luğu yine bir erkekte, bir klişede buluyor. Cücenin, 
kitabın bir yerinde “son derece küçük çirkin adam” 
diye tanımlanması ve önemli olanın iç güzellik ol-
duğu vurgusu da farklılıkların güzelliği ve değerli-
liği mesajıyla çelişiyor. On beşine bile gelmemiş bir 
prensesin, mutluluğu bir hayli yaşlı birinde bulması 
da cabası. Prensesin, herkesi aşağılayan zorba dav-
ranışlarının orta yerde kalması aynı şekilde soru 
işareti. Yenilen işkembeler, muhabbet kuşu kalpleri 
falan da mizah diye geçiştirilebilir mi, bunu kendi-
ne sadece veganlar sormayacaktır bence.

Edebi bir eser politik doğruculuk ilkeleriyle sınan-
maz aslında. Ama bir nebze mizah dışta tutulursa, 
sağlam bir kurgu, derinlikli kahramanlar ya da güç-
lü bir hikâye yoksa, metinde mesaj verme kaygısı 
ağır basıyorsa, eleştirmene didiklenecek başka bir 
şey kalmıyor. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Çizimlerin ifade gücü

Kurgu ve kahramanların işlenişi
Kâğıt ve baskı kalitesi
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Çocukken evimizin çaprazında ünlü bir ekmek 
fırını vardı. Ünlü olmasının sebebi, küçük bir 
mahalle arasında olmasına rağmen yirmi dört saat 
hizmet vermesiydi. Bugünkü fırınlar ile kıyas-
landığında, çok çeşitli ekmekler çıkmazdı orada; 
sadece dumanı üzerinde çıtır çıtır somun ekmek 
olurdu. (Sanırım biraz da bu yüzden, o zamanlar 
televizyon ekranına dalıp Heidi’ye beyaz ekmek 
veresim geliyordu.) Fırında çalışanları bazen 
sabahları bazen de akşamları görüyorduk. Ama 
benim asıl unutamadığım, fırının ve aslında bizim 
sokağın bekçisiydi. Güvenliği ciddiye alan sert 
ifadesinin yanında, çocuklara hep hoşgörü ve sev-
gi ile yaklaşan bir havası vardı. Çok konuşmazdı 

ama bilirdik ki 
o hep oradaydı, 
biz uyuduğu-
muzda bile.
Polly Faber’in 
yazıp, Harriet 
Hobday’in 
resimlediği, 
çevirisini Salih 
Benna Saraç’ın 
yaptığı, Fibula 
Yayınlarından 
çıkan Gece 
Boyunca - Biz 
Uyurken Çalı-
şanlar isimli 
kitabı görünce 

de aklıma hemen o bekçi geldi. Çocuklarla daha 
önce bu konu hakkında konuşmamış olduğumuzu 
da yine bu kitap sayesinde fark ettim. Öte yandan, 
“Sizce gece boyunca kimler çalışıyordur?” sorusu-
na, “Annelerle babalar,” demiş olmalarının sebebi 
elbette sadece evimizin genel uykusuzluk rüzgârı 
ve onların bizim uyuduğumuzu görmemeleri. (Ne 
tesadüf, biz de onların uyuduğunu pek göremiyo-
ruz.)
Gecenin Bir Rengi Olsaydı...
Kitapta öncelikle uykuya hazırlanan minik bir kız 
çocuğunun annesini yolcu etmesine tanık oluyo-
ruz. Bize annesinin çok önemli bir işte çalıştığını 
söylüyor ama kitabın sonuna kadar annesinin ne iş 
yaptığını bir türlü bulamıyoruz. 
Karanlığa rağmen canlılığını kaybetmeyen morlu 
pembeli tonlarda geceyi izlemek ve dışarıda neler 
olduğunu görmek hepimizi şaşırtıyor. Ne kadar çok 
kişi çalışıyor böyle! Ofisleri temizleyenler, güvenlik 
görevlileri, gazeteciler, müzisyenler, benzinlikte 
çalışanlar, hastane görevlileri ve tanıdık bir mekân: 
Mis kokulu ekmekler yapan bir fırın. 
Belki kızın annesinin yaptığı iş herkesi görünme-
yen bağlarla birbirine bağlıyordur ve sabah oldu-
ğundaysa anne (ve tüm diğer gece çalışanlar) için 
uyku vakti gelmiştir. Gece Boyunca - Biz Uyurken 
Çalışanlar, okuruna farklı meslekleri de tanıtan, bizi 
gecenin morluğundan gün ışığının turuncusuna 
kadar dolaştıran, cinsiyet eşitliğini ön planda tutan 
bir gezgin kitabı. 

* Bu yazı, gece karanlığında çalışırken gün ışığını göremeyen 
madencilere ithaf edilmiştir.

Gece Boyunca - Biz Uyurken Çalışanlar 
Polly Faber
Resimleyen: Harriet Hobday
Türkçeleştiren: Salih Benna Saraç
Editör: Fatih Çavuşoğlu
Fibula Yayınları, 32 sayfa
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Yazan: Esra KaraGeceden sabaha...
Karanlığa rağmen canlılığını kaybetmeyen morlu pembeli tonlarda geceyi izlemek 
ve dışarıda neler olduğunu görmek hepimizi şaşırtıyor. Ne kadar çok kişi çalışıyor 
böyle!

Çizimlerin ifade gücü
Dilin akıcılığı 

Öykünün özgünlüğü  
Grafik tasarım

Baskı kalitesi
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Gençlere ve çocuklara saygı

Önce manganın diğer çizgi roman ekolleri karşı-
sındaki en büyük farkını büyük harflerle yazalım: 
GENÇLERE VE ÇOCUKLARA SAYGI

Manga eserlerinin popüler olanlarında, kahraman-
ların çocuk, ergen veya genç olduklarını görürüz. 
Batılı çizgi roman örneklerinde olduğu üzere, bu 
kahramanlar bir toplumun, bir ideolojinin veya bir 
siyasetin temsilcileri olmaktan çok; sorunları olan, 
dertlerini çözmeye çabalayan, özel ve yeteneklerini 
keşfederek geliştirmeye, yeteneklerini kullanarak 
var olmaya, sistemin dayatmalarına inat, birey olarak 
ayakta kalmaya çabalayan kişilerdir. 

Dürüst olmak gerekirse yüzeysel okumayla bunları 
görmek mümkün değildir. Yüzeysel okumada aksi-
yon, sıradanlaştırılmaya çalışılıyormuş gibi sunulan 
şiddet, küçük haşarılıklar, basit mizah ve birbirine 
benzeyen çizimler görülür. Oysa derinlemesine 
baktığınızda karşımızda fantastik bir aklın gerçek 
yaşamın sorunlarını yansıtışına rastlarız.

Kaldı ki bu içeriği yakalayan belki de tek iyi batılı 
örnek “Örümcek Adam - Peter Parker” olmuştur. 
Yoksulluğun eşiğindeki bir yetimin, yanlış yollara 
sapmadan hayatta kalma mücadelesidir Örümcek 
Adam. Bu örnekte ne bizdeki Küçük Emrah melod-
ramına rastlarız ne de yetişkin kahramanın yanına 
figüran olarak konulan Robin, Superboy veya Bucky 
sendromlarına. 

Manga, işte fantastik hikâyeler içinde hitap ettiği yaş 
grubuna uygun sorunları sayfalarına taşırken inatla 
mücadele etmeyi, sorgulamayı ve eleştirmeyi de öğ-
reten misyona sahiptir. Ve belki de bu misyonu onun 
çok fazla sevilmesine neden olmaktadır.

Örnekler:

- Batoru Rowaiaru (Battle Royale)

Roman ve çizgi roman 
yazarı: Koushun Taka-
mi / Çizer: Masayugi 
Tagushi / Yayıncı: 
Akita Shoten / Hedef 
kitle: Lise ve üstü

Konusu: Totaliter 
Japon iktidarı, çocuk-
larla gençleri hizada 
tutmak için belli 
aralıklarla turnuvalar 
düzenleyerek bazı 
öğrencileri seçmekte 
ve onları bir adaya 
hapsetmektedir. Bu adada diğer gençleri öldürerek 
sağ kalabilen son çocuk ödüllendirilmektedir.

Çok ses getiren “Squid Game” dizi filmine de ilham 
verdiği -dizinin yönetmeni tarafından- açıklanan 
“Battle Royale” çizgi roman dizisi, basitçe, bugün 
ülkemizde sürekli sınavlara sokulan ve yaşıtlarıyla 

Manga… Neymiş Bu Manga?
-Bölüm 2-

Bu yazıda, şu sıralar on binleri bulan satış rakamlarına ulaşmış olan manga 
çizgi romanlarının neden çok sevildiğini, örnekler üzerinden görelim istiyorum. 

Çizgi Roman Sanatı Etrafında 
Dönen Derin Tartışmalar – 4

Yazan: Ümit Kireççi
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amansız bir rekabete sürüklenen öğrencilerimiz için 
kullandığımız “çocukları yarış atına çevirdiler” sözü-
nün karşılığıdır. Büyük baskı altında hayatın tadını 
çıkaramadan mücadele veren çocuklarımızın duygu-
larının dışa vurumudur “Battle Royale”. Hikâyedeki 
her ölüm, her vahşet, her teslim oluş, her direniş, her 
cinayet o öğrencilerin yaşadıklarının izdüşümleridir.

Ülkemizde yayımlanmamış olan dizinin, iki sinema 
filmi bulunmaktadır. 

- Suikast Sınıfı

Yazan-Çizen: Yusei 
Matsui / Türkçeleş-
tiren: Fuat Yurtlu / 
Yayıncı: Gerekli Şeyler 
/ Hedef kitle: Ortaokul 
7. sınıf ve üstü

Konusu: Büyük su 
topu benzeri bir 
kafayla ahtapotsu 
bacaklara sahip garip 
bir varlık, dünyanın 
uydusu Ay’ı patlatmış 
ardından da Dünya’yı 

patlatma tehdidinde bulunmuştur. Bu da yetmezmiş 
gibi, bir okulun tembel oldukları gerekçesiyle göz-
den çıkardığı bir grup ortaokul öğrencisinin başına 
öğretmen olarak atanmayı istemiştir. Bu öğrencilerin 
görevi hem ders çalışmak hem de dünyayı kurtar-
mak için o yaratığa suikast düzenlemektir.

Eğitim fakültelerimizde ders olarak okutulması 
gerektiğine inandığım ve üzerine tezler yazılmasını 
umduğum bir eserdir “Suikast Sınıfı”. Eğitim siste-
minin yetersizliğinin eleştirildiği eserde ezberci, not 
odaklı ve toptancı bir eğitim anlayışın başarısızlığı 
gösterilirken; özel eğitim sistemiyle başarının nasıl 
yakalanacağı son derece haylazca ve aksiyon dolu 
sahnelerle anlatılıyor. 

Bu dizinin tamamı ülkemizde yayımlandı.

- Vadedilmiş Yokyer

Yazan: Kaiu Şirai / 
Çizen: Posuka Demi-
zu / Türkçeleştiren: 
Merve Aksu / Yayıncı: 
Gerekli Şeyler / Hedef 
kitle: Ortaokul 7. sınıf 
ve üstü

Konusu: Yetimler 
yurdunda mutlu me-
sut yaşayan ve evlat 
edinilmeyi bekleyen 
çocuklar, bir gün 
korkunç gerçekle yüzleşirler. Aslında onlar iblis ben- 
zeri yaratıklara yemek olmak üzere yetiştirilen ve 
bilgiyle beslendikçe besin değerleri artan ürünler-
dir. Hâliyle bir grup çocuk, kundaktaki bebekten 13 
yaşındaki çocuğa kadar herkesi kaçırmak için plan 
yaparlar.

“… iblis benzeri yaratıklara yemek olmak üzere 
yetiştirilen ve bilgiyle beslendikçe besin değerle-
ri artan…”(!) Çocuklarımızı ve sistemi ne de güzel 
özetliyor bu cümle. Ve güzel de bir mesajla sürüyor: 
İblislere karşı koyun, onlara yem olmayın, direnin, 
hem kendinizi hem sizden sonraki nesilleri kurtarın!

Dizi ülkemizde henüz tamamlanmadı.

- Kahramanlık Akademim

Yazan-Çizen: Kohei 
Horikoşi / Türkçeleşti-
ren: Bengisu Molyer / 
Yayıncı: Gerekli Şeyler 
/ Hedef Kitle: İlkokul 
ve üstü

Konusu: Dünyada 
birçok insan süper 
güçlere kavuşmuştur. 
Bazıları bunu kötü-
lük için kullanırken 
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bazıları akademiye giderek kahraman olmaya karar 
vermektedir. Bu da onların mücadelesidir.

Dünyaya karşı sorumluluk duymak ve görev almak, 
her çocuğun başarabileceği sıradan bir şeydir diyor 
“Kahramanlık Akademim”. Yalnız belirtmek gere-
kir ki sanatçı bunu yaparken sırtını alışılmış ABD 
menşeli süper kahramanlar tarzı güçlere yaslamak 
yerine, absürt düzeyde yenilikler sunuyor okuruna. 
Mesela şifacı bir süper kahraman teyze var, yaraları 
öperek iyileştiriyor; varın gerisini siz düşünün.

Dizi ülkemizde henüz tamamlanmadı.

- Berserk

Yazan-Çizen: Kentaro 
Miura / Türkçeleşti-
ren: Alp İlkkurşun / 
Yayıncı: Gerekli Şeyler 
/ Hedef Kitle: 10. sınıf 
ve üzeri

Konusu: Ortaçağ 
Avrupa’sı benzeri 
bir dünyada, sihirli 
güçler işbaşındadır 
ve kahraman onları 
durdurmak üzere mü-
cadele etmektedir.

Ülkemizde yayımlanan en sert manga olduğunu 
rahatlıkla söyleyebileceğim eserin yaratıcısı henüz 
54 yaşındayken hayata gözlerini yumarak aramız-
dan ayrılmıştır. “Berserk”teki iblisler ve canavarlar 
tamamen yozlaşmış yöneticileri, dinsel istismarcıları, 
çarpık ahlak anlayışlarını, çıkarcıları yansıtmaktadır. 
Şiddet ise burada “metaforik şiddet” olarak tanım-
layabileceğimiz, şiddetin özendirildiği değil, araç 
olarak kullanıldığı bir unsurdur.

Kaldı ki eserde iki küçük karede; o da ancak ima yo-
luyla, son derece ciddi de bir soruna dikkat çekerken 
umut vermeyi amaçlamaktadır: Çocuğa karşı cinsel 
saldırı. Eserde kahraman çocukken güvendiği bir ye-
tişkinin cinsel saldırısına maruz kalmış ancak hayata 

küsmek yerine bir birey olarak kendini yetiştirmiş ve 
toplumda saygın bir yer kazanmıştır. 

Bu dizi ülkemizde ancak dört sayı yayımlanabilmiş-
tir. Bunun nedenini ilk elden öğrenmiştim ama buyu-
run kendiniz okuyun, Vikipedi’deki açıklama: “2018 
Yılında Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu 
tarafından Gerekli Şeyler Yayıncılığın bastığı Berserk 
3. Cilt ve 4. Cilt kitapları müstehcenlik içerdiği ve 
çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle toplatılmıştır.”

- Sessizliğin Sesi

Yazan-Çizen: Yoşitoki 
Oima / Türkçeleştiren: 
Reyyan Göçeri / Ya-
yıncı: Satori / Hedef 
Kitle: Her yaş

Konusu: İşida, haşarı 
ve hareketli bir oğlan 
çocuğudur. Sınıfına 
yeni katılan işitme 
engelli Nişimiya’ya 
son derece kötü 
davranmıştır. Yaptığı 
yanlışla yüzleşen İşida, yıllar sonra özür dilemek için 
Nişima’nın karşısına çıkar. 
Sonra… Ne desem, ne yazsam yetersiz kalır. Duyarlı-
lığa vurgu yapan duygusal, güzel bir iş.

- Kelimeler Bahçesi

Yazan: Makoto Shin-
kai / Çizen: Midori 
Motohashi / Çeviren: 
Reyyan Göçeri / Ya-
yıncı: Satori / Hedef: 
Ortaokul ve üstü

Konusu: Yağmurlu 
sabahlarda yalnız kal-
mayı seven genç bir 
erkek, kendisiyle aynı 
şeyden hoşlanan bir 
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kızla tanışır. Bu saatten sonra da yağmurun içimizde 
uyandırdığı melankoli, ucuzlatılmamış şiirsel bir 
romantizme bırakır yerini.

Dizi ülkemizde henüz tamamlanmadı.

Veeeee farklı lezzette çılgınlıklar:

- Bungou Stray Dogs

Yazan: Kafka Asagiri / 
Çizen: Sango Haru-
kava / Türkçeleştiren: 
Zeynep Ebru Okyar / 
Yayıncı: Gerekli Şeyler 
/ Hedef Kitle: Ortao-
kul ve üzeri

Konusu: Yetimhane-
den yaşı geldi diye 
kapı dışarı edilen 
Atsuşi, bir grup 
dedektifle tanışarak 
maceralara atılır.

Yazarının adının Kafka, kötü adamın adının Aguta-
gava ve süper gücünün adının Raşuomon olduğu 
mangada, edebiyat eserlerinin içerikleri eğlenceli bir 
dille fantastik maceralara yansıtılmış

- Uzumaki

Yazan-Çizen: Jinjo 
İto / Türkçeleştiren: 
Fuat Yurtlu / Yayıncı: 
Gerekli Şeyler / Hedef 
Kitle: Lise ve üstü

Konusu: Küçük bir 
Japon kasabasında 
her şey sarmal şeklini 
almaya başlar.

Korku türündeki 3 
sayılık manga öykü, 
sembollerle dolu 
gizemli bir dünyanın kapılarını açıyor. 

Okura Not: Japon çizgi romanları, türlere 
ayrılırken cinsel kimlik baz alınmıştır. Mesela 
bizde basılanlar çoğunlukla Shonen (erkek-
oğlan) veya Shoui (genç kız) türleridir. Ancak 
bu sınırlandırmaların çok geride kaldığını ve 
bu ayrımın günümüzde mümkün olmadığını, 
okurların sınırları yıktığını gözlemlediğimi 
belirtmek isterim.

- Babam Bir Vtuber

Yazan-Çizen: Watara 
Akashingou / Türkçe-
leştiren: Ebru Coşkun 

/ Yayıncı: Yolgezer / 
Hedef Kitle: Ortaokul 
ve üzeri

Konusu: Takashi, 
hayranı olduğu 
sevimli ve eğlenceli 
Vtube sunucusu genç 
kızın, babası olduğu-
nu öğrenir. Günümüz 
teknolojisi, aileyle 
toplumdaki yetişkin-

lerin yeni eğilimlerle dönüşümlerini anlatan son 
derece eğlenceli bir manga.  

...

Bu kadar mı? Hayır. Şu sıralar onlarca farklı veya 
benzer içerikte manga yayımlanıyor ülkemizde. Bun-
ların hepsinin nitelikli olduğunu söyleyemeyiz. An-
cak okur olmanın tadı, bunları okuyarak kendimize 
yakın bulduğumuzu keşfetmek değil midir? Bununla 
birlikte yetişkinlere, çocuğun ne okuyacağına karar 
vermek yerine, eserleri önceden incelemelerini ve 
çocuğun aklına takılabilecek sorulara hazırlıklı olma-
larını öneriyorum. Yahut birlikte okumalarını, çocu-
ğun yolculuğuna gerekirse sessizce eşlik etmelerini.
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“Vaat, anlatı 
perspektifinin sürekli 

değiştiği, biçimsel 
olarak yenilikçi bir 
roman. Galgut’un 
alışılmadık anlatı 

stili, roman türünün 
21. yüzyılda geldiği
noktanın bir kanıtı.

Uzun yıllar okurlarda 
yankı uyandıracağına 

inanıyoruz.”

“ Güney Afrikalı bir ailenin dağılışını ve yıllarca onlara hizmet etmiş 
siyahi emekçisine verdikleri ancak tutamadıkları sözü konu alan ve 
Güney Afrika tarihinin otuz yılına tanıklık eden epik bir hikâye ”

Booker Ödülü Jürisi

AİLE NE İÇİN VARDI ?






