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M E R H A B A ,
2023’ün bu ilk sayısında geride bıraktığımız yıl neler yaptık, sayfalarımıza neler 
sığdırdık dönüp bakalım istedik.

2022’de biri özel sayı olmak üzere, 11 sayı hazırlamışız sizler için. Temmuz-
Ağustos döneminde yayımladığımız, “Kitap Yapma Sanatı” başlığını taşıyan özel 
sayımızda, çocuk ve gençlik yayıncılığı alanında emek veren yazar, çizer, çevirmen, 
editör, tasarımcı, edebiyat ajanı ve yayıncı 32 isimle gerçekleştirdiğimiz kapsamlı 
soruşturmamızın yanı sıra kitap üretimi ve yayıncılığın sorunlarına eğilen dosya 
yazılarımız yer almış.

Olağan yayın dönemimizde yayımladığımız 10 sayımızda ise 206 kitaba yer vermişiz 
sayfalarımızda. Bu 206 kitabın 130’u başka dillerden çevrilmişken, 76’sı Türkçe 
kaleme alınmış. Kitapları kategorilerine göre sınıflandırdığımızda ise şöyle bir 
dağılım çıkıyor ortaya: İlk Okuma Kitaplığı 56, Çocuk Kitaplığı 90, Gençlik Kitaplığı 
7, Başvuru Kitaplığı 26, Her Yaş/Resimli Kitap 10, Çizgi Roman/Grafik Roman 13. 
Eylül sayımızla birlikte yayımlamaya başladığımız “Yetişkin de Okur” köşemizde ise 
şu ana dek 4 kitap tanıtmışız.

Geçtiğimiz yıl, “Tavşan Deliği” ve “Aynanın İçinden” isimlerini taşıyan anket/söyleşi 
sayfalarımıza birbirinden değerli 10 yazar ve çizerimizi konuk etmişiz. Sevgili Doğan 
Gündüz’ün hazırladığı ve Eylül ayında yerini “Konuşma Balonu” köşemize bırakan 
“Sahaf Dükkânı” köşesi ise 5 sayımızda okuruyla buluşmuş. Ümit Kireççi’nin kaleme 
aldığı “Konuşma Balonu”nun ilk 4 bölümü de 2022’de yayımlanmış.

Okurumuzun ilgi ve desteğini hep yanımızda hissettiğimiz, dolu dolu bir yılı geride 
bıraktık. Yeni yılda da iyi kitaplarda buluşmak üzere.

 Safter Korkmaz



Bay Benjamin’in Gizemli Bavulu 
Pei-Yu Chang 
Türkçeleştiren: Çağla Vera Kılıçarslan
Meav Yayınları, 44 sayfa
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Düşünce ve ifade özgürlüğü kavramı üzerine düşün-
mek için ne çok fırsatımız oluyor değil mi? İnsanla-
rın düşündüklerini söylemekten korktuğu, ağızdan 
çıkan kelimelerin cımbızla ayıklanarak birer ceza 
sebebine dönüştüğü nadiren rastladığımız bir du-
rum değil maalesef.
Gestapo Almanyası veya Franco rejimi her ne kadar 
geçen yüzyılda kalmış olsa da bugün hâlâ o dönem-
den dersler çıkarmak, hatta bunu çocuk kitapları 
üzerinden yapmak kesinlikle mümkün. Tabii dozajı 
iyi ayarlamak koşuluyla. Yazar ve illüstratör Pei-Yu 
Chang bunu kitabında ustalıkla başarmış. “Ülkele-
rinden kaçmak zorunda kalan tüm insanlara” ithaf 
ettiği  Bay Benjamin’in Gizemli Bavulu adlı kitapta 
Chang, bize gerçek bir öyküyü anlatıyor. 
Öykünün kahramanı Bay Benjamin, parlak fikirleri 

olan, sıra 
dışı bir 
filozoftur. 
Ama bir gün 
yaşadığı 
ülkede sıra 
dışı fikirle-
rin “tehlike-
li” olduğuna 
ve bu fikir-
lere sahip 
kişilerin tu-
tuklanması 
gerektiğine 
karar verilir. 

Bay Benjamin’in yapabileceği tek şey kalmıştır: 
Kaçmak. Ama bütün yollar kuşatılmışken bu ne 
mümkün! İşte bu noktada devreye insanların ka-
çabileceği bütün gizli patikaları bilen Bayan Fittko 
girer. Bayan Fittko’nun peşine takılacak kişilerden 
istediği tek şey yanlarında fazla yük getirmemele-
ridir. Bay Benjamin’in yanında koskoca bir bavulla 
gelmesi işleri karıştırır. Herkes sarp kayalıklı dağ 
yollarını böylesi bir yükle aşmanın çılgınlık oldu-
ğunu düşünür. Ancak Bay Benjamin diretir: “Bu 
bavulun içindekiler her şeyi değiştirebilir. O sahip 
olduğum en önemli şey, hatta kendi hayatımdan bile 
önemli.” 
Pei-Yu Chang’ın bitirme tezi olarak yazıp resimledi-
ği kitap, Alman düşünür Walter Benjamin’in gerçek 
öyküsüne dayanıyor. Benjamin’in Lisa Fittko yardı-
mıyla Fransa-İspanya sınırını geçme hikâyesi, çok 
değerli olduğunu söylediği çantası ve Fittko’nun on 
binlerce kişinin kaçışına yardım ettiği birer gerçek. 
Benjamin’in hazin sonu, kitapta üstü örtülü verili-
yor elbette ama genç okurlara üzerine düşünecek 
pek çok konu bırakıyor. 
Baskının, otokrasinin, düşünceleri ve özgürlük ara-
yışı nedeniyle yargılananların, yerini yurdunu terk 
etmek zorunda kalanların her an, her dakika konuş-
tuğumuz meseleler olduğu şu günlerde çocuklara 
bu kavramlar üzerine kafa yormaları için biçilmiş 
kaftan Bay Benjamin’in Gizemli Bavulu. 

Öykünün kahramanı Bay Benjamin, parlak fikirleri olan, sıra dışı bir filozoftur. Ama 
bir gün yaşadığı ülkede sıra dışı fikirlerin “tehlikeli” olduğuna ve bu fikirlere sahip 
kişilerin tutuklanması gerektiğine karar verilir. 

Yazan: M. Banu Aksoy

Her şeyi değiştirebilecek düşüncelerle dolu bir bavul…
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Gerçeğin, başta devlet eliyle olmak üzere, her alan-
da çarpıtıldığı, içinin boşaltıldığı; “güç”ün gerçeğin 
üzerinde karanlık bir imparatorluk kurduğu bir 
dönemde Gerçek Nedir? ve Her Zaman Gerçeği Söy-
lemem Gerekir mi? adlarında, çocuklar için yazıl-
mış iki felsefe kitabıyla karşılaşmak insanda tuhaf 
duygular yaratıyor: Yüreğinizin bir yanı ürpertici, 
kaotik çizikler içinde… diğer yanınaysa incecik bir 
tan yarığından sızan ışık hüzmesi belli belirsiz bir 
dokunuşla bir umut  sıcaklığı  yayıyor.
Eleştirel düşünme pratiği kazanmak, sorgulamaya 
dayalı bir bakış açısı geliştirmeyle olanaklı. Bu-
nun küçük yaştan itibaren başlaması için, çeşitli 
yayınevleri çocuklarla felsefeyi buluşturan dizi 
kitaplar yayımlıyorlar nicedir. İyi Kitap’ta yayım-
lanan bir yazımda, bu kitapların belli başlıcaların-
dan söz etmiştim, dilerseniz https://www.iyikitap.
net/2019/03/04/merak-uyandiran-sorularla-dusun-
mek/ bağlantısına göz atabilirsiniz.
Her felsefi dizinin yazarı, kitaplarında farklı yön-
temler uygulayarak çocukları bir “düşünme pratiği” 
içine çekiyorlar. Gerçek Nedir? ve Her Zaman Gerçe-
ği Söylemem Gerekir mi?, Oscar Brenifier’in Tudem 
Yayınlarının “Filozof Çocuk” serisinden çıkan son 
iki kitabı. Oscar Brenifier’in yöntemi, bu düşünme 
pratiğinin merkezine soruları yerleştirmek, çocu-
ğun gündelik yaşamıyla ilişkilendirmesine olanak 

Yazan: Cahit Ökmen

Gerçek kavramı üstüne  Gerçek kavramı üstüne  
sorularla düşünmek…sorularla düşünmek…
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Çocuk okurun, her yanıtın birçok farklı soru 
ürettiğini deneyimlemesi, bu deneyim aracılığıyla 
düşünmenin şaşırtıcı, zevkli ve yaratıcı bir eylem 
olduğunu keşfetmesi Brenifier’in ve “Filozof Çocuk” 
kitaplarının temel amacı olsa gerek.
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Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Konunun işlenişi

Çizimlerin ifade gücü 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

sağlayan, onun dünyasında yansıması olan alt soru-
larla düşünme eylemini ilgili yaş grubunun boyunu 
geçmeyecek sularda derinleştirmek. Çocuk okurun, 
her yanıtın birçok farklı soru ürettiğini deneyimle-
mesi, bu deneyim aracılığıyla düşünmenin şaşırtıcı, 
zevkli ve yaratıcı bir eylem olduğunu keşfetmesi 
Brenifier’in ve “Filozof Çocuk” kitaplarının temel 
amacı olsa gerek.
Gerçek Nedir? kitabı, “gerçek” kavramıyla ilgili 
üç temel soru üretiyor: “Bir şeyin gerçek olduğunu 
bilebilir misin?”, “Gerçek herkes için aynı mıdır?” 
ve “Hayal ettiğimiz şeyler gerçek midir?” Brenifier, 
bu üç sorunun her birine, çocuk dünyasının olası 
kavrayış ve algısına yönelik olarak ve onların doğal 
diliyle yanıtlar üretiyor. Ardından da çocuğun ver-
diği varsayılan bu yanıtlar üstünden, çocuk okurun 
yanıtların geçerliğini tartmasını ve sorgulamasını 
sağlayacak yeni sorular geliyor. Brenifier, her bölü-
mün sonunda parmak kaldırıp söz alıyor ve özet-
leyici, birleştirici, kısa bir açıklamanın ardından 
“Bu soruları sordum, çünkü böylece…” diye başlayan 
birkaç kısa cümleyle sorularının amacını belirtiyor.
Her Zaman Gerçeği Söylemem Gerekir mi? kitabının 
üç temel sorusu da “Her zaman gerçeği söyleyebilir 
miyiz?”, “Yalan söylemek ne işe yarar?” ve “Sana 
söylenen her şey her zaman gerçek midir?” biçimin-
de sıralanıyor. Aynı yöntem, bu kitap ve bu sorular 
için de geçerli.
İki kitapta da Zelda Zonk’un çizimleri çok başarılı; 
sorularla düşünme eyleminin tadını çıkarmaya 
büyük katkı sağlıyor, okurun soruların kapsamını 
daha geniş algılamasını sağlayacak ve onu düşü-
nürken güldürecek hikâyeler üretiyor.  
Bir çocuğun kendisine verilen ya da kendiliğinden 
eline aldığı felsefi dizi kitaplarını ilgi duyarak, 
düşünmenin yaratıcılığını hissederek, kafasına 
takılan bazı kavramlara birtakım yaklaşımlar ge-
liştirdiğini hissederek okuması ve bundan heyecan 
duyması, bu kitapların düşünme pratiğine ilişkin 
geliştirdikleri anlatım yöntemlerinin çocuk dün-
yasına uygunluğuyla, görsel desteğin niteliğiyle 
doğru orantılı. “Filozof Çocuk” serisi bu açıdan öne 
çıkan dizilerden biri. 

Bu kitaplarla ilgili, önceki yazımda da dile getirdiğim 
bir gerçekliği bir kez daha vurgulamalıyım: “Söz 
konusu kitapların okul ve ev ortamlarında öğretmen 
ve ebeveyn katılımlarıyla birlikte okunarak konuşulup 
tartışılması çok daha işlevsel sonuçlar doğuracaktır 
kuşkusuz.” Grup okumaları ve tartışmaları çocukların 
felsefi bir problemle ilgili farklı bakış açılarıyla kar-
şılaşmalarına, bunların birbirleriyle çarpışmasının, 
çelişmesinin, birbirlerini pekiştirmesinin heyecanı-
nı yaşamalarına ve bir tartışma kültürünün oluşup 
gelişmesine de olanak sağlayacaktır. Bu yaşantıların 
niteliği, bu kitapların bireysel okunmalarına yönelik 
ilgi ve merakı da belirleyecek ve besleyecektir. 
Gerçek Nedir? kitabından aşağıdaki alıntı, soruların 
yeni sorular ve yanıtlar için ne denli doğurgan olduk-
larını göstermiyor mu?
“- Hayal ettiğimiz şeyler gerçek midir?
- Hayır, çünkü filmlerde gördüğümüz süper kahraman-
lar ve canavarlar gerçek değildir.
- O hâlde gerçek olmayan bir canavardan niye korkar-
sın?”
Felsefi düşünce böyle bir şey: Bir soru birçok kavra-
mın kapısını aralayıverir… O gökyüzünün alacaka-
ranlık örtüsünden sızan ışık hüzmeleri çoğalıverir… 
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Birçok dış uyaranla karşılaştığımız bu günlerde, 
bir şeyleri hatırlamak zorlaştı. Tecrübe ettikleri-
miz aklımızda yer etmek yerine, akıllı telefonları-
mızın hafızasını dolduran fazlalıklar oldu. Oysa 
ne kadar önemliydi anılar ve anımsamak… 

Kimilerimizin teknolojik aletlere devrettiği bu 
hatırlama görevi, bazılarımız için çok özlenen 
bir özellik aslında. “Unutmak”, yaş ilerledikçe 
her insanı yavaş yavaş ele geçiriyor bir şekilde. 
İşte hikâyemiz, demanstan mustarip büyükanne 
Kathleen ve torunu George arasında geçiyor.

Sabrı ve sevgisi ile küçük George, büyükanne-
sinin unutkanlıklarına her koşulda anlayışla 
yaklaşıyor. Hatta bu küçük unutma vakaları onun 
hayatını daha da güzelleştiriyor diyebiliriz. Yetiş-
kinlerin sürekli emir veren kontrolcü tavrından 

sıkılmış olacak ki George, her çocuk gibi, bir oyun 
arkadaşı arıyor sadece. Bu yüzden büyükannesine 
yardım etmek, George için eşsiz bir deneyim. Çün-
kü büyükannesine geldiğinde biliyor ki, asla yar-
gılanmayacak. Tam aksine oyun kurucu, yardımcı 
ve karar merci hep kendi olacak. Bu durumda da 
kafa karışıklığı, uysallığı ve şefkatiyle Kathleen’den 
daha iyi bir oyun arkadaşı düşünülemez.

Çocuk edebiyatının fantastik maceralarla, heye-
can ve aksiyon bezeli sayfalarla dolması gerektiği 
inancını kırmayı başarıyor bu kitap. Hiçbir aşırılığa 
kaçmadan, sade ve basit bir hikâye ile hayatı olduğu 
gibi yansıtıyor. Kitabın yalınlığı onun sıkıcı veya 
heyecansız olduğunu düşündürmesin size. En basit 
olan en yoğun, en nükteli ve en akılda kalıcı şekilde 
kâğıda dökülmüş burada. 

Bu eserin çocukların yaş almış kişilerle iletişim-
lerini geliştirmesine ve onlara empati bilincini 
kazandırmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. 
Hepimizin hayatında önemli yere sahip olan aile 
büyüklerimiz, çocuk kitaplarında genellikle yan 
karakterler veya çok önemli olmayan kenar süsleri 
olarak yerlerini alıyorlar. Diğer örneklerinin aksine 
bu kitap, çocuk-yaşlı iletişimi ve dostluğundan bes-
leniyor. Bununla beraber, toplumun yaş bakımından 
apayrı iki ucunun, aslında ne kadar fazla ortak yönü 
olduğunu ve nasıl da birbirlerini tamamladıklarını 
gösteriyor. 

Çizimlerin ifade gücü 
Çevirinin açıklığı ve akıcılığı

Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Hatırlamak mı daha zor unutmamak mı?

Anımsıyorum - Önemli Şeyler Asla Unutulmaz 
Jeanne Willis
Resimleyen: Raquel Catalina
Türkçeleştiren: Ceren Ceylan
Editör: Biray Üstüner
Bilgi Yayınları, 32 sayfa

Yazan: Ece Kutlugün Arslan

Anımsıyorum baştan sona sevgi ile donatılmış. Hem okuyucuyu ilk satırda içine alan 
hikâyesi ve dili hem de konuyla bire bir bütünleşen resimleri içinizi ısıtıyor. ilk
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Robotların da
kalbi çarpar...

“Keşke fabrikalar hep böyle hatalar yapsa, 
daima sevgi kazansa!” 

Miyase Sertbarut 
İki Robot - Fabrika Hatası 
adlı romanında, küçük bir 
yanlıştan nasıl büyük bir 
kahramanlık doğabileceğini 
gösteriyor, savaşın yakıcı 
ve yıkıcı etkilerinin arasında 
pek dillendirilmeyen hassas 
noktalara temas ediyor.



Çocuklarına doğaçlama masallar anlatmaktan çocuklar için 
yazmaya uzanan bir yolculuk Çiğdem Gündeş’in yazarlık 
macerası. “Çocuklarımla büyüdüm ben. Büyürken de onlardan 
çok şey öğrendim,” diyen Gündeş, onları uyutan değil uyandı-
ran masallar, hikâyeler anlatması, yazması gerektiğinin far-
kına vardığını ve bunu başarmaya çalıştığını söylüyor. En 
son “Canavar Bumbum” adlı ilk seri kitabıyla minik okurla-
rının huzuruna çıkan Gündeş’in yepyeni öyküleri, masalları 
ve bir romanı da yolda.

tavşan     deliği

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

Arada “kaydet” tuşuna bas ve bilgisayarındaki her 
şeyi yedekle! 

 Yazarlık, geçiminizi sağlayan bir iş mi? Başka bir 
mesleğiniz var mı? 

Emekliyim.

 Günde kaç saat çalışıyorsunuz? 

Değişiyor. Bazen dört-beş saat çalışırım. Bazen üç 
gün bilgisayarımı açmam. Ama yazdığım ya da 
yakaladığım bir kurgu sürekli benimledir. 

 İşlerinize dair eleştiri yazıları sizi öfkelendirir mi? 

Hayır. Nesnel bir eleştiriyse üzülürüm elbette, 
“Niye dikkat etmedim,” diye. Daha iyisini yazmaya 
çalışırım.

 Okuduğunuz son resimli kitap?

İş Bankası Kültür Yayınlarından Sana Bir Hediyem 
Var. 

 Keşke ben yazsaydım dediğiniz kitap?  
“Pıtırcık” serisi.

 Yerinde olmak istediğiniz roman kahramanı?  
Pıtırcık ve Pippi Uzunçorap.

 Nefret ettiğiniz roman kahramanı?  
Bunu çok düşündüm ama bulamadım. Sevmediğim 
romanlar var ama nefret ettiğim bir kahraman yok.

 Sizce en iyi edebiyat uyarlaması film ya da dizi? 

Yüzüklerin Efendisi.

 İsminizi Google’da aratıyor musunuz? Ne sıklıkla?  
Hayır. Hiç aklıma gelmemişti. Bir ara bakayım bari.

 En çekilmez özelliğiniz? 
Ay! Öyle çok ki… Çok inatçıyım. Hiçbir kuvvet aklımın 
kesmediği bir şeyi yaptıramaz bana. Gereğinden 
fazla sabırlıyım. Çok dalgın hâliyle dağınık biriyim ya 
da tam tersi.  Daha sayayım mı?

 En sevdiğiniz uğraşınız, hobiniz? 
Yeni hobim örgü örmek. Becerebilecek miyim 
bakalım?

 Çalmak istediğiniz müzik aleti? 
Bağlama.

 Bir mucit olsanız, ne icat etmek isterdiniz? 
Bir günü 48 saate çıkarabilen bir makine şahane 
olurdu.

 Tarihte hangi dönemde/zaman diliminde 
yaşamak isterdiniz?  
Tarih savaş, acılarla dolu. Yakın tarihimiz, günümüz 
bile. Barışın sağlanabildiği, sınırların kalktığı, herkesin 
diğerini olduğu renkte kabul edip sevdiği bir 
geleceği tercih ederim.

 Issız adaya düşseniz yanınızda götüreceğiniz  
üç şey?

“Yanıma şunu şunu alayım da tek başıma ıssız bir 
adaya gideyim,” diye düşünmedim hiç. Ama bolca 
işaret fişeği, bir vuvuzella ve diş fırçası fena olmaz.
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“Çocukların hayal gücüne 
yaklaşabilmeyi umuyorum”

ÇİĞDEM GÜNDEŞ

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunusunuz. 
Ama bir bankada çalışıp oradan emekli oldu-
nuz. Derken çocuk kitaplarıyla yola devam et-
tiniz. Nasıl başladı bu yolculuk? Yazıyla olan 
ilişkinizden, çocuklar için yazmaya başlama 
serüveninizden bahseder misiniz? 

Çocuklarıma masallar anlatır, parmak kuklalar 
oynatırdım. Hepsi de doğaçlamaydı. Unutmaya-
yım diye yazmıştım hepsini. Tudem’in yarışma-
sına gönderip ikincilik ödülü alınca başladı bu 
muhteşem yolculuk.

İki kız çocuğunuzun olması, anne olmak, çocuk 
kitaplarıyla hemhâl olmak yazınınıza neler kat-
tı? 

Çocuklarımla büyüdüm ben. Büyürken de onlar-
dan çok şey öğrendim. Örneğin anlattığım masa-
lın sonu gelmeden uyurlarsa hemen unuturdum o 
masalı. Merakla, ilgiyle dinledikleri, uyutmayan 
masalları sevdiklerini fark ettim. Kitap okurken 
de aynı şeyi gördüm. O hâlde, uyutan değil, uyan-
dıran masallar, hikâyeler anlatmam, yazmam ge-
rekir dedim. Bunu başarmaya çalışıyorum. 

Yağmur Saçlı Kız dosyanızla, Tudem 2003 Ede-
biyat Ödülleri masal dalında ikincilik ödülünü 
aldınız ve bu dosyadaki masallar beş ayrı kitap 
oldu. Yazarlık yolculuğunda, yarışmaların ve 
ödüllerin yeri ve önemi üzerine neler söylersi-
niz? 

Yazma, çizme tutkusu olan, yazan, çizen herkese 
öneririm. Tabii eğer yarışmayı düzenleyen ku-
rum ya da kuruluş güvenilirse. Çünkü ancak o 
zaman seçici kurul, değerlendirme ölçütleri ve 
ardından başlayacak yolculuk nitelikli, güvenilir 
ve sağlam oluyor. 

“Canavar Bumbum” adlı bir seri kaleme aldınız 
en son. Bu sevimli canavardan ve seri yazmanın 
avantajlarından ve dezavantajlarından bahse-
der misiniz biraz?

Bu benim ilk seri kitabım. Yazarken kolay oldu, 
kahraman belli, yan karakterler belli, sadece bir 
olay örgüsü bulmak gerekti. Ohh mis gibi! Ama 
her seferinde benzer kurgudan kaçınabilmek işin 
en zor kısmıydı. Bakalım okurların tepkisi nasıl 
olacak? Çok merak ediyorum.

Yıldız Kaydırağı da yeni çıkan kitaplarınızdan 
bir diğeri. Tüketim çılgınlığının hüküm sürdüğü 
bir dünyada, ebeveynler olarak çocuklarımızın 
her isteğini anında yerine getirerek, ihtiyaç mı 
istek mi hiç düşünmeksizin sürekli bir şeyler 
alarak onları mutlu edeceğimizi düşünüyoruz. 
Her şeyi tüketmeden ne yapmalı? 

Gereğinden fazla tüketim, çağımızın vebası san-
ki. Kendimizi değil ama dünyayı hasta ediyoruz. 
Karbon ayak izi diye bir gerçek var ve gün geçtik-
çe büyüyor bu iz. Biraz durup düşünmek yetiyor. 
Biraz araştırma yapmak, uzmanları dinlemek… 
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Bireysel çaba ne işe yarayacak demeden, inana-
rak ve bilinçle katkı sağlamak belki de en önemli-
si. Sadece kitap, kalem ve simit söz konusu olunca 
doymak bilmem. 

Hep farklıkların vurgulandığı günümüzde en 
önemli ortak noktamız, benzerliğimiz gözden 
kaçıyor. Bu da “insan olmak”. A-TİK-TUK adlı 
kitabınızda, gözden kaçan bu benzerliği göze 
görünür kılıyorsunuz. Çok küçük yaşlardan iti-
baren bu aynılığın farkında olan, önyargılardan 
ve ayırımcılıktan uzak çocuklar yetiştirmede de 
çocuk edebiyatına iş düşüyor, ne dersiniz?  

Bu “farklılık” güzellemesini de sevmiyorum. Ay-
nıyız biz. Dünyada bilmem kaç milyar insan var-
sa hepimiz aynıyız. Bunu anlamamız gerekiyor 
artık ve anlatmamız. Edebiyat iyi bir araç bunun 
için. Çünkü okur, bir kitapta, kilometrelerce uzak-
ta yaşayan bir çocuğun da tıpkı kendisi gibi pata-
tes kızartmasını çok sevdiğini görüyor ya da kere-
vizi hiç sevmediğini ve “Aynı benim gibi,” diyor. 
Öyküdeki kahramanın ebeveyni öldüğünde, tıpkı 
o çocuk gibi ağlıyor. 400 yıl önce Shakespeare, 
Venedik Taciri adlı eserindeki bir tiratta ne güzel 
demiş: “Hepimiz aynı yağmurda ıslanmıyor mu-
yuz? Hepimizin kanı kırmızı akmıyor mu?” diye. 
Bakın hâlâ alkışlanıyor bu tirat, hâlâ okunuyor. 
Birilerinde mutlaka izi kalıyordur. Daha çok yü-
reğe dokunabilmek için bu “aynılığı” vurgulama-
yı seviyorum. Aslında hepimizin “aynı” olduğunu 
önce yetişkinlere anlatabilsek keşke… O zaman 
bambaşka şeyler konuşuruz. Belki bir gün… 

Masallar, şiirler, şarkılar, ninniler, tekerleme-
ler, kelime oyunları çocuklar ve çocuklar için 
yazanlar için verimli, besleyici, doyurucu bir 
kaynak bana kalırsa. Ne düşünüyorsunuz bu 
konuda? 

Çocuk için fantastik edebiyata giriş gibidir ma-
sallar, tekerlemeler, dil oyunlarıyla örülü ninni-
ler… Olağandışı kahramanlar vardır, olağandışı 
şeyler yaşarlar. Dedesinin beşiğini tıngır mıngır 
sallayan bir çocuk düşünün örneğin, çok komik 
ve saçma değil mi? Bir o kadar da güzel. Yaşları-
na uygun anlatılmış, soyut-somut kavramların 
dikkatli kullanıldığı, şiddet içermeyen ve şiddeti 
olumlamayan her masal, ninni, tekerleme çocu-

ğun duygusal ve bilişsel gelişimine katkı sağlar. 

Masallar, ninniler, tekerlemeler yazmak da bir 
yazar için çok özgür bir alan. Hiçbir sınırınız 
yok; “bu da olmaz”, “bu bilimsel gerçeğe uygun 
değil”, “kimse buna inanmaz” demeden özgürce 
hayal edip yepyeni, bambaşka bir evren kurmak 
ve orada piyano çalan bir çorabın başından ge-
çenleri anlatmak örneğin… Kuyulara saklanmak, 
rüzgârla yarışmak, bir uçurtmanın kuyruğunda 
dünya turu atmak ve bunu inandırıcı, eğlenceli 
bir biçemle yapmak. Daha ne ister ki bir yazar… 

Çocuklara kulak veren, onlardan ilham alan bir 
yazar olarak çocuklar için yazmanın/üretme-
nin, bu işi yapan kişiyi sürekli güncel ve gelişime 
açık tutan yanı üzerine neler söylersiniz? Sizin 
içinizdeki çocukla aranız nasıl, neler fısıldıyor 
size?

Çocuklar o kadar açık sözlü ki bir kitabı beğenme-
diğini pat diye söyleyiveriyor. Bu da bence bir ya-
zarı uyandıran, kendine getiren bir şey. Bundan 
ders çıkartmaya çalışırım. Bugünün çocuğunu 
yakalamak, hızına yetişebilmek için çocukların 
sevdiği şeyleri takip etmek, gözlemlemek, ilgi 
alanlarını tanımaya çalışmak beni güncel tu-
tuyor, kendimi geliştirmemi sağlıyor. “İçimdeki 
çocuk” klişesini pek sevmiyorum galiba. Hayata 
çocuğun gözünden bakabilmeye, çocukların algı-
sına, beğenisine ayak uydurabilen yapıtlar üret-
meye çalışıyorum. Ve çocukların hayal gücüne 
yaklaşabilmeyi umuyorum. 

Çocuk edebiyatının “yaşsız” oluşunu da göz 
önüne alarak çocuklar için yazmanın, yetişkin-
ler için yazmaktan ayrıştığı noktalarla ilgili ne-
ler söylersiniz? 

Dediğiniz gibi yaşsızdır çocuk edebiyatı. Sadece 
daha çok özen ister. Ne anlattığınız kadar, nasıl 
anlattığınız da önemlidir. Savaşı anlatabilirsiniz 
çocuğa örneğin ama kan revan manzaralar çize-
mezsiniz. Doğru imgeleri, doğru sözcükleri bul-
mak zorundasınızdır. Oysa yetişkinler için yazar-
ken daha rahattır eliniz de ruhunuz da. Diliniz 
yetkin ve yeterliyse, hikâyeyi de iyi anlatıyorsa-
nız dilediğiniz manzarayı, dilediğiniz gibi ve di-
lediğiniz sözcüklerle betimlersiniz.
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Çocuklar için yazarken size doğru yolu gösteren 
en önemli kaynağınız nedir ve yazı tasarıları 
nasıl gelir zihninize? Aniden parlak bir fikir, bir 
tasarı mı gelir, yoksa derme çatma bazı düşün-
celer, görüntüler, sesler mi üşüşür zihninize? 

En önemli kaynağım hayal gücümdür. Gözümün 
önünde bir görüntü belirir aniden ya da bir ka-
rakter… Birkaç zaman o hayalle dolaşırım. Sonra 
nasıl olur, farkına varmam hiç, hikâye ete kemiğe 
bürünür. Doğaçlama masal anlatırken de böyle 
olur. Bir hayali imgeyle başlarım, anlatırken ev-
rilir, devrilir, dönüşür, büyür… Sonunun nereye 
gideceğini bazen ben bile bilmem. İşin kötü yanı, 
aynı anda birkaç ayrı kurgu, birkaç ayrı hikâye 
dolaşır peşimde. Neyse ki şimdiye dek kuyrukları 
birbirine değmedi. Ucuz kurtuluyorum yani. 

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

Kalem! Tek şartım bu. Sağ elime kalem almadan 
asla odaklanamam. Saçma biliyorum ama ne ya-
payım… Müzik dinlerim bazen ama kalem kadar 
şart değil. Masamı hiç anlatmayayım. Kitaplar-
la, hiç işime yaramayacak, unutmayayım diye 
üst üste yığdığım ve o kargaşada kaybettiğim bir 
sürü ıvır zıvırla dolu. Topluyorum iki gün sonra 
yine eski hâline dönüyor. Bence canlı o masa. Ben 
de elimde bilgisayarım, o masa senin bu masa be-
nim gezip duruyorum. 

İnsanın severek yapacağı bir işinin, mesleğinin 

olması kendini gerçekleştirip geliştirebilmesi 
adına da çok önemli. Yazan, yazar olmak iste-
yen çocuklara, gençlere neler tavsiye edersiniz? 
Yazmakla yetenek ve çalışma arasındaki bağ 
hakkında neler söylersiniz? 

Çok okusunlar, çok oyun oynasınlar, hayal kur-
sunlar ve yazmak istiyorlarsa gerçekten hemen 
yazmaya başlasınlar. Anı, günce, mektup, kart-
postal, öykü, şiir, roman, masal… Çocuklar yazar 
olmak için değil ama yazmak için acele etsinler. 
Yaza oynaya büyüyecekler ve gerçekten istiyor-
larsa elbet bir gün yazar olacaklar. Yetişkinler 
hem yazmak hem yazar olmak için acele etmeli. 
Yazdıkça yazıyor insan çünkü. Buradan sorunun 
devamına da köprü atmış olduk. Yetenek önem-
li kuşkusuz. Ama yeterli değil. İşe yaraması için 
çalışmak şart! İstediğiniz kadar özgün kurgular 
hayal edin, eğer çalışmıyorsanız gelişemiyor, ye-
tişemiyorsunuz. Bir süre sonra o parlak fikirler de 
yok olup gidiyor. Köreliyorsunuz. Yani hem yete-
nek hem çalışma diyorum. 

Yeni planlar, projeler, kitaplar var mı? 

Evet. Yayınevine gönderdiğim, yanıtını bekledi-
ğim iki öykü, çizimleri bitmiş bir masal, Kasım 
ayında Eskişehir’de düzenlenen “Geleneksel Dü-
şündüren Masallar Şenliği”nde anlattığım ama 
henüz yazmadığım yeni bir masal, yazmaya de-
vam ettiğim bir roman, yeni başladığım bir re-
simli öykü ve uzun zamandır gözümün önünde 
dolaşan bambaşka bir manzara. Sizin anlayaca-
ğınız yine karmakarışık zihnim. Bakalım neler 
çıkacak?
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“Yitik cennet efsanesi çocukluğu temsil eder, yoktur ötesi. Gerisi hep keşfedilmeyi 
bekleyen gerçekliklerdir, hayalleri günümüzde kurulur, erişilmez gelecekte 
saklanırlar. Onlar olmasa bugün ne yapardık bilmiyorum. Hiç bilmiyorum.”1 

1 José Saramago
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öyle muhteşemdi ki gündüzden aşağı kalmazdı.  
Taşrada doğan ve suskun çığlığında bir hale taşıyan, 

mucize eseri bozulmadan kalabilmiş seslerle, ışıklarla, 
kokularla bezeli bir taç taşıyan bu ısrarcı çağrının  

erken yaşta söküp alındığı bu kişiyi affedin. 

Yitik cennet efsanesi çocukluğu temsil eder, yoktur ötesi. 
Gerisi hep keşfedilmeyi bekleyen gerçekliklerdir, hayalleri 

günümüzde kurulur, erişilmez gelecekte saklanırlar.  
Onlar olmasa bugün ne yapardık bilmiyorum.  

Hiç bilmiyorum.

Nobel Ödüllü yazar José Saramago’nun  
Beklenmedik Bir Işık adlı öyküsü, resimli  

özel edisyonu ve Emrah İmre’nin  
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Unutulmaz bir çocukluk anısı, herkesi kolayca bir 
hikâye anlatıcısına dönüştürebilir. Öte yandan, 
deneyimleyen için olağanüstü bir serüven olan böy-
lesi anılar, genelde anlatıcının amatörlüğüne kur-
ban gider ve dinleyene, olsa olsa çocukluğun o saf 
coşkusu sirayet eder. Ama bu kez şanslıyız ki usta 
bir anlatıcının hikâyesine kulak veriyoruz. Nobel 
Edebiyat Ödüllü José Saramago’nun, bir çocukluk 
anısından yola çıkarak kaleme aldığı Beklenmedik 
Bir Işık’ına, sanatçı Armando Fonseca çizimleri ile 
eşlik ediyor.

Beklenmedik Bir Işık, bir yol hikâyesi. Çoban çırağı 
küçük Saramago, dayısıyla birlikte, domuz yavruları-
nı satmak üzere memleketleri Azinhaga’dan San-
tarém’e doğru yürümeye koyuluyor. Bu yolculuğun 
her anı, küçük Saramago için büyüleyici bir dene-
yime dönüşüyor. Kitabın sayfaları ilerlerken, yolun 
zorlukları bir yana, çoban çırağının duygularının 
yoğunluğuna tanıklık ediyoruz. Domuzların yolda 
kaldırdığı tozdan atların toynak seslerine her detay 
kazınıyor küçük Saramago’nun zihnine. Özellikle de 
“dev gibi, bembeyaz, geceyi ve manzarayı süt beyazı 
bir aydınlıkla kaplayan” ay... Yol motifine, gökyüzü 
motifini ekliyor yazar. Böylece yolun barındırdığı 
olasılıklara, gökyüzünün uçsuz bucaksızlığı da ortak 
oluyor. Dahası anlıyoruz ki görmek ve hatırlamak 
için, bir çocuğun gözlerinden daha keskini yok...

Başkahramanını yol boyunca bir bitkiye, ağaca ya da 
yıldıza şaşıverirken resmeden çizer Armando Fon-
seca ise Beklenmedik Bir Işık’ı resimlemeden önce, 
çoban çırağı ve dayısının rotasını, Google Maps 
yardımıyla izlemiş. Esere, çocuk kitaplarında pek 
rastlamadığımız şekilde siyah rengin hâkim oluşu, 
hikâyenin can alıcı noktası olan ayın parıltısını iyice 
ortaya çıkarmış.  

Beklenmedik Bir Işık 
José Saramago
Resimleyen: Armando Fonseca
Türkçeleştiren: Emrah İmre
Editör: Özlem Akcan
Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları, 28 sayfa

Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

Unutulmaz bir çocukluk anısı
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Edebiyat ne işe yarar? İlla bir fayda-zarar denklemi 
kurmalı mıyız, emin olmamakla birlikte bu soruya 
verilen en yaygın cevaplardan birinin “İnsanı anla-
maya yardımcı olur,” olduğunu söyleyebiliriz. Pek 
tabii, bu cevabın da çoğu şey gibi insan merkezli 
bakış açısını içinde barındırdığını bilerek. Hâlbuki 
hayvana yönelik şiddet haberlerinin art arda gel-
diği, hayvan hakları konusunda bir arpa boyu yol 
katedemediğimiz şu günlerde, dünyanın insanların 
etrafında dönmediğini, diğer canlılarla aramızda 
ezen-ezilen ilişkisi olmadığını, hayvanların insan-
lara hizmet etmek için var olmadığını, sevginin bin 
bir çeşidi olduğunu düşünmeye, empati kurmaya 
ihtiyacımız var sanırım. Empati için anlamaya, 
anlamak için de sanata… 

İnsanı odağına alan sanat eserlerinin sayısı diğer-
lerine oranla daha fazla olsa da başarılı istisnalar 
bazen bir köpekle bazen de bambaşka bir canlıyla 
empati kurmamıza olanak sağlıyor. Ve elbette, iyi 
grafik romancıların iyi romancılar gibi gelişmiş 
gözlem yetenekleri oluyor. (Grafik roman sanat 
mıdır, değil midir tartışmalarını geride bıraktığı-
mızı, çizgi romanların bir kolu olarak gelişen grafik 
romanlara artık burun kıvrılmadığını, bu eserlerin 
hem çocuklar hem de yetişkinler için üretildiğinde 
uzlaştığımızı düşünerek yazıyorum tüm bunları.) 

Yazan: Özlem Akcan

Bir köpek gibi Bir köpek gibi 
sevebilmeksevebilmek

Arkadaşım Toby 
Grégory Panaccione 
Yayıma Hazırlayan: Ayşegül Utku Günaydın
Desen Yayınları, 144 sayfa

Fransız illüstrator Grégory Panaccione, 
son grafik romanı Arkadaşım Toby’de 
bir köpeğin duygu dünyasını incelikli 
resimlerle anlatırken, köpeklerin 
sevgilerini gösterme biçimlerini de 
gülümseten detaylarla resmediyor.   
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GÖZLEM YETENEĞİ
Fransız illüstrator Grégory Panaccione de gözlem 
yeteneğiyle ön plana çıkan grafik romancılardan 
biri. Desen Yayınları tarafından yayımlanan son ki-
tabı Arkadaşım Toby’de, bir köpeğin duygu dünyası-
nı yer yer gülümseten detaylarla aktarıyor. 
Toby her şeyden önce mutlu bir köpek. Bu mutlulu-
ğu hem onun bakışlarından hem de Panaccione’nin 
çizimlerindeki detaylardan anlamak mümkün. 
Köpeklerin mutlu olması için öyle karmaşık şeylere 
ihtiyacı da yok zaten. Sıcak bir yuva, karnının tok 
sırtının pek olması, sevgi görmesi, özgürce koşup 
oynayabileceği bir alan ve ufak bir dal parçası ye-
terli. Toby de bir sahil kasabasında ressam sahibiyle 
birlikte yaşayıp günlerini doğa içinde, “kendi ala-
nına” ve sahibine göz kulak olarak geçiriyor, ta ki 
hayatlarına bir kedi girene kadar. Tüm kediseveler 
bilir ki kediler tüm dengeleri değiştirir. Hikâyenin 
bundan sonraki bölümü de Toby’nin sahibinin mut-
luluğuna evriliyor. İnsandan uzak, resim yaparak 
bohem bir hayat süren karakterimiz, tek tabanca 
hayatından vazgeçip mutluluğu bir başka insanda 
buluyor. Hikâyenin başından beri Toby’le özdeşlik 
kurduğumuz, onun duygularına yarenlik ettiğimiz 
için bu yeni hayatın onu nasıl etkilediğini sorgulu-
yoruz bu kez. 

Çizimlerin ifade gücü
Kurgunun özgünlüğü 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

MUTLU SONLAR
Uzun yıllar farklı seriler için story-boardlar çizen 
Grégory Panaccione, Arkadaşım Toby’de de anlatı-
mını story-board tekniğiyle sağlıyor. Kare kare ku-
tucuklar içindeki suluboya resimlerle oyunbaz bir 
köpeğin aklından geçirip eyleme dönüştürebileceği 
hemen hemen her şeyi fırçasıyla aktarıyor. Toby’nin 
mama kabındaki yemeğinin bitmesiyle açlıktan 
öleceğini düşünmesinden tutun da dışarıdan gelen 
yabancı seslere verdiği tepkilere, atılan dal parçası-
nı yakalayıp getirişindeki kahraman edadan evde 
yalnız başına kaldığında yaşadığı abartılı anksiye-
teye kadar Panaccione’nin köpeklerle çokça vakit 
geçirdiği ve onları çok iyi gözlemlediğini anlamak 
mümkün. 
Panaccione’nin bu gözlem gücüne ve detaylara 
verdiği öneme bakarak, “Bir başka son mümkün 
olmaz mıydı?” diye sormadan edemiyorum. Nasıl ki 
dostluk kavramını insan merkezli bakış açısından 
çıkarıp insan-hayvan iletişimini de kapsayacak 
şekilde tanımlayabiliyorsak mutlu sonların sınırla-
rını da benzer şekilde genişletebiliriz diye düşünü-
yorum.  
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vermemek, bu afeti en az hasarla atlatmak için 
elbette ki sağlam yapılar çok önemli. Bunun için de 
kentsel dönüşüm projesi var. Eski ve riskli binalar 
yıkılıp yerlerine yenileri yapılıyor. 

Peki yıkılan evlerin sahipleri neler yaşıyor bu 
süreçte? Eskiden yaşadıkları araziye yapılan -e 
hazır el değmişken biraz da lüks yapılan- binalara 
onlar mı yerleşiyor? Yoksa Fikirtepe başta olmak 
üzere birçok örneğinde gördüğümüz gibi ortada mı 
kalıyor insanlar? Depreme dayanıklı bina için illa 
yıkıp yeniden mi inşa etmek gerekir? Başka türlüsü 
mümkün mü? İşte, Mahalleyi Kurtarmanın Yolları’n-
da Anıl Mert Özsoy kentsel dönüşüme ayna tutarak 
bunları sorgulatıyor.  

Güneş belgeselci olmak isteyen, meraklı ve tuttuğu-
nu koparan bir kız. Dayısı Can gazeteci ama işten 
kovulmuş, bir süredir annesiyle yaşıyor ve roman 
yazmaya çalışıyor. Anneannesi Zeliha Hanım ise 
biraz huysuzluk yapayım derken düşüp kalçasını 
kırmış, bütün gün yatmak zorunda kaldığı için canı 
sıkılan, hikâyeler anlatmayı çok seven yufka yürekli 
bir kadın. Güneş, Can ve Zeliha, kendi tabirleriyle 
bir çete ama kimsenin bundan henüz haberi yok. 
Çete deyince de aklınıza olumsuz bir şey gelmesin, 
onlar resmen bir iyilik çetesi.

Güneş yaz tatillerini bir Ege kasabasında yaşayan 

Son yıllarda sayısı ve tahribatı giderek artan 
orman yangınlarına, derin bir üzüntüyle şahit 
olduk. Oluşması yıllar almış bitki örtüsünün 
kaybedilmesi, yuvalarını kaybeden korkmuş 
hayvanlar... Yangınlar söndürülemedi, köylere 
sıçradı, insanlar evlerinden oldu. Çok üzüldük, 
öfkelendik. Sonra bir de baktık ki yanan arazilere 
dikilecek binaların, otellerin projeleri sunulmuş. 

Hasarı 
onarmak, 
doğanın 
ve halkın 
yararına 
çözüm 
bulmak 
“büyükle-
rin” aklına 
ya da işine 
gelmemiş.

Öte yan-
dan bir de 
deprem 
gerçeğiyle 
yüzleşme-
ye çalışıyo-
ruz. Kayıp 

Yazan: Yağmur Yavaş Aydın

Başka türlüsü mümkün mü?Başka türlüsü mümkün mü?
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Mahalleyi Kurtarmanın Yolları 
Anıl Mert Özsoy 
Editörler: Mehmet Erkurt, Ceylin Aksel
Can Çocuk Yayınları, 104 sayfa

Romanın odağında, dayısıyla birlikte mahalleyi kurtarmaya çalışan Güneş’in 
macerası varken, insanın en temel haklarından olan barınma hakkının yeri 
geldiğinde gasp edilebileceği gerçeği de hatırlatılıyor.
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anneannesinin evinde geçirmeye bayılıyor. Oradaki 
arkadaşlarıyla oynamayı, ağaçlardan yayılan mis 
kokuları içine çekmeyi, özgürce dolaşıp koşmayı, 
geceleri damda yatarak gökyüzündeki yıldızları 
izlemeyi, mahalleliyle konuşmayı; oradaki huzuru 
çok seviyor. 

Günlerden bir gün, mahallede bir toplantı yapılıyor. 
Herkesi ilgilendiren, ciddi bir toplantı bu. Kasaba 
dışından gelen müteahhit Hilmi Bey kentsel dönü-
şüm kanununa dayanarak, bulundukları bölgeden 
fay hattı geçtiği için mahalledeki evleri satın alıp 
yıkmak ve yerine lüks binalar inşa etmek istiyor. 
Kendisi yapmasa da devletin bunu zaten yapacağını 
söyleyerek mahalleliyi ikna etmeye çalışıyor. Bu 
durum karşısında herkes çok üzülüyor, şaşırıyor, 
kendini çaresiz hissediyor. Tırnaklarıyla kazıyarak 
yaptıkları evlerini bırakıp nereye gideceklerini 
bilemeyen, karamsarlığa kapılıp boyunlarını büken 
Yenimahalle sakinlerine ise umudu Can veriyor. 
Onun kolay kolay pes etmeye niyeti yok. Bu umudu, 
azmi, kararlılığı başta Güneş olmak üzere herkese 
bulaşıyor ve hep bir elden çalışarak mahallelerini 
kurtarmanın yollarını arıyorlar. 

Anıl Mert Özsoy, Fethiye’de doğmuş. Kitabın başın-
da ve sonunda annesiyle anneannesine kendisine 
anlattıkları şeyler için teşekkür ediyor. Hikâyede 
bahsedilen bölgenin Fethiye olduğunu düşündüm 
ve biraz araştırdım. Gerçekten de Fethiye, Yenima-
halle’de bir kentsel dönüşüm krizi yaşanmış, yerel 
gazetelerde, sosyal medya hesaplarında bununla 
ilgili haberler çıkmış. Genelde büyükşehirlerdeki 
olayları duyarız ama yazar bu kitabıyla, küçük bir 
kasabada da benzer krizlerin yaşanabildiğini bize 
göstermiş.  

Mahalleyi Kurtarmanın Yolları, yaşamak için umu-
dun ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Aynı 
zamanda dayanışmanın ve tek yumruk olabilmenin 
de. Çünkü karanlıklar, bu sayede aydınlığa dönüşü-
yor. Hikâyede kasabalının gömüldüğü karanlık, tek 
bir kişinin umut kıvılcımı çakmasıyla yavaş yavaş 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kahramanların işlenişi 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği

kayboluyor, umutları yenilenen genç yaşlı, kadın 
erkek herkes el ele vererek müthiş bir dayanışma 
sergiliyor. Anıl Mert Özsoy, dayanışmanın bu güzel 
örneğini genç okurlara gösterirken didaktik yollara 
sapmamayı; her duyguyu abartıdan uzak ve sahici 
bir biçimde yansıtmayı; iyiyle kötü, hüzünle mutlu-
luk, gözyaşıyla sevinç arasındaki dengeyi sağlam 
kurmayı başarmış. Kitabı okurken birçok duyguyu 
aynı anda hissedebiliyorsunuz; Zeliha Hanım’ın 
gençliğinde yaşadığı felaket karşısında hüzünlenir-
ken bir an sonra Güneş’in ona dediği bir cümleyle 
gülüveriyorsunuz. 

Öte yandan çok renkli bir dünya var Mahalleyi 
Kurtarmanın Yolları’nda. 90’lar dizilerinin sıcak-
lığına, rengârenk karakterlere sahip bir atmosfer 
kurulmuş. Yaşlılar çocuklaşıyor, çocuklar yetişkin 
gibi davranabiliyor. Anne-oğul veya iki ömürlük 
dost didişiyor, tartışıyor ama kalpler kırılmıyor. Yeri 
geliyor, çocuklar yaşlılara yol gösteriyor veya ma-
hallenin çaycısı belediye başkanını dize getirmeyi 
başarıyor. Yaşın, cinsiyetin, statünün pek bir önemi 
yok aralarında; tüm mahalle bir aile olmuş aslında.

Siyasi bir alt metne sahip bu roman, derdini mesaj 
kaygısı gütmeden bir çocuğun gözünden hem miza-
hi hem duygusal bir dil ve akıcı bir üslupla anlatı-
yor. Odağında, dayısıyla birlikte mahalleyi kurtar-
maya çalışan Güneş’in macerası varken, insanın 
en temel haklarından olan barınma hakkının yeri 
geldiğinde gasp edilebileceği gerçeği de hatırlatı-
lıyor. Ama konu ne olursa olsun, insanın umudunu 
kaybetmemesi, taşın altına elini koyması, çare ara-
maktan vazgeçmemesi gerektiğini söylüyor. Ego ve 
çıkarlar bir tarafa bırakıldığında, aklın, bilimin ve 
empatinin sesine kulak verildiğinde başka türlüsü-
nün mümkün olduğunu gösteriyor. 
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Nazlı Deniz Güler’in yazıp Ümit Ünal’ın resimle-
diği Zaman Ustası, saat kulesiyle meşhur küçük 
bir kasabada geçen bir hikâye. Saat kulesinin 
olduğu kasabada, doğaldır ki bir de saat ustası 
vardır. Dede-baba mesleğini sürdüren usta, tüm 
hayatına yayılmış, çocukluktan yaşlılığa sürmüş 
rutinini yaşarken, her eyleminde neredeyse kutsal 
bir hava sezeriz. Eylemleri zamanla ilgili olduğu 
için, büyük ihtimal. 

Hikâyenin kahramanı yaşlı saat ustası, hiç sor-
gulamadan 
her gününü 
-ve gününün 
tamamını- za-
manla uğra-
şarak, zamanı 
düşünerek, 
zamanı “düzel-
terek” geçirir. 
Dükkânındaki 
saatleri birer 
birer kurar, 
kolundaki 
saati kurar, 
kendisine 
gelen bozuk 
saatleri onarır 
ve kurar…  
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Zaman Ustası 
Nazlı Deniz Güler
Resimleyen: Ümit Ünal
Editör: Damla Yazıcı
Alakarga Sanat Yayınları, 56 sayfa

Saat ustası, saat kulesinin elinden alınmasıyla içine düştüğü anlamsızlığı, yaşadığı 
“zaman kaymasını” ve zihnindeki boşlukları yine kuleye çıkarak, yani zamanı izleyerek 
ve hatırlayarak çözeceğine inanır...

Bir çocuğun zamanı Bir çocuğun zamanı 

Yazan: Sema Aslan 

Pusulası, saat kulesi. Saat kulesinin kapısı bir tek 
ona açık. Kuleye düzenli olarak çıkar, saatin bakımı-
nı yapar, tüm saatlerin aynı zamanı gösterdiğinden 
emin olarak kuleden iner. Tıpkı babasının ve dedesi-
nin de yaptığı gibi. Ama günlerden bir gün, kasa-
baya gelen büyükşehrin adamları, saat kulesinin 
anahtarını ustanın elinden alır ve işte o gün, usta-
nın pusulası şaşar. O noktada zaman, doğru zaman 
değil; anılar, olmaları gereken yerde değil; kasabalı 
bile kasabada değil. Bir tek, ustanın çocukluktan 
beri en yakın arkadaşı olan kahveci yerindedir. O da 
baba mesleğini sürdüren bir adam. Ustayı konuş-
madan anlayan, ustanın kuleye tutkusunu derinden 
kavrayan ve onu limonatayla şımartan kahveci, 
bozulan dengeyi fark etse de hikâye boyunca bu fark 
edişin ötesinde, okurun ve ustanın henüz bilmedi-
ği bir bilgiye/bilişe de sahip olduğunu hissettirir. 
Böyle gizemli bir tavır, hatta bilgelik hâli… Ki bu 
bilgeliği, kahveciye değil, -hem de sorgusuz sualsiz- 
saat ustasına yakıştırmaya yatkınızdır. İşi, zaman 
nihayetinde. Her gün, bir ayin yapar gibi yapar işini; 
her gün zamanı düşünür. Geçmişi, geleceği ve an’ı. 
İnsanların zamanı nasıl geçirdiklerini düşünür, 
zamanın nasıl geçirilebileceğini düşünür, hatta an 
gelir, “Yetti artık,” der, “bu şekilde geçirmeyeceğim 
zamanı.”

-Yazının bundan sonrası, hikâyenin sırrını belki de 
açık eder; dikkat!-

Yaşlı zaman ustası, işini babasından devralmış. 
Babasının da dedesinden devraldığı gibi. Saat kule-
sinin ta o zamandan bugüne aynı ailenin bakım ve 
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kontrolünde olmasının ustaya bir tür “sonsuzluk” 
duygusu aşılamış olması muhtemel. “İşler hep böy-
leydi, hep de böyle kalacak,” türünden sonsuz bir gü-
vence. Ama işler hep böyle kalmayacak(tır). Bir gün, 
saat kulesinin bakım-onarım işinin, büyükşehir ta-
rafından atanmış memurlar eliyle yapılacağı haberi 
yayılır kasabaya. O gün, henüz küçük bir çocuk olan 
usta, kuleyi bekleyen bu akıbete kendi hatasının 
neden olduğunu düşünür, içini güçlü bir suçluluk 
duygusu kaplar. Kuleyi ziyaret etmek ya da antika 
saatlerini tamir ettirmek için kasabaya gelenlerin 
ayağının kesilmesi de bu duyguyu harlar, çocuk-usta 
suçlulukla sarsılır, kendini kuleye kapatır. 

Zaman nasıl akıyor?

Zaman, hikâyede döngüsel olarak kurulmuş. Saat 
ustası, saat kulesinin elinden alınmasıyla içine 
düştüğü anlamsızlığı, yaşadığı “zaman kaymasını” 
ve zihnindeki boşlukları yine kuleye çıkarak, yani 
zamanı izleyerek ve hatırlayarak çözeceğine inanır 
ve kuleye çıkar. İşte o andan itibaren okur da kuleye 
çıkmış kişinin yaşlı saat ustası değil, çocuk-usta 
olduğunu anlar; yaşananların küçük bir çocuğun 
incinmiş ruhunun yansıttıklarından başka bir şey 
olmadığını. Zamanın hep şimdide değil, bazen 
açıkça geçmişte ya da gelecekte de sürebildiğini; 
hatırlamanın geçmişe referansla sabitlenemeyeceği-
ni, geleceğin de hatırlanabileceğini… Tüm boşluklar 
dolar. Yaşlı saat ustasının limonata tutkusu mesela. 
Ya da saat ustası ve kahveciden başka kasaba saki-
nini görmeyişimiz. 

Zaman Ustası, kafayı zamana takmış bir çocuğun 
hikâyesi. Hikâyenin en büyük aksiyonu, zaman. 
Az buz bir şey değil tabii ancak Ümit Ünal’ın güçlü 
çizimleriyle birlikte, hikâye, sanki sis bulutunun 
gerisinde bir yerde duruyor. Adım adım yaklaşılma-
sı, yavaş yavaş görülmesi gereken bir hikâye bu. Za-
man üzerine düşünmek için o sisin içinden geçmek 
gerekiyor.  

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği



Maya’nın yeni okulunu, babası “küçük ve sessiz” 
olarak tanımlıyor ve ekliyor: Tıpkı senin gibi. 
Belki sessiz ama dostluğa önem veren sevecen ve 
uyumlu Maya’nın en büyük dileği yeni arkadaşlar 
edinmek. Tabii bu dileği birazcık da hızlıca ger-
çekleşsin istiyor. Sınıfında birbirlerinden hiç ay-
rılamayan dört kişilik kız arkadaş grubuna bir an 
evvel dâhil olmak için yapamayacağı şey yok. Gel 

gör ki okulun 
havalı kızları 
Lina, Alin, 
Nil ve İlke 
aralarına yeni 
bir arkadaş 
kabul etmeye 
pek niyetli gö-
rünmüyorlar. 
Maya sınıfa 
girip yeni 
öğrenci diye 
tanıtıldığında 
dahi ilgileri-
ni üzerinde 
tutmayarak 
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Arkadaş Edinmenin Beş Yolu 
Gillian Cross
Resimleyen: Sarah Horne
Türkçeleştiren: Sima Özkan
Yayıma Hazırlayan: Esra Şanal
Meraklı Tilki Yayınları, 64 sayfa

Arkadaş Edinmenin Beş Yolu adından da anlaşılacağı üzere Maya’nın yeni okulunda 
kendisine arkadaşlar edinme çabasını anlatıyor. Okılun kütüphanesinde bulduğu kitapta 
tavsiye edilen beş yolu da deneyen Maya, aradığı arkadaşı çabasızca yanı başında 
buluyor ama bunun farkına varması için tüm o yolları kat etmesi gerekiyor. 

Çabana sağlık Maya ama Çabana sağlık Maya ama 
aradığın arkadaş yanı başındaaradığın arkadaş yanı başında

Yazan: Emel Altay 

kendi küçük grupları arasında sohbet edip gülüş-
meye devam ediyorlar. Yine de öğretmenlerinin 
görevlendirmesi üzerine Maya’ya hızlı ve gönülsüz 
bir okul turu attırmak zorunda kalıyorlar. Tabii 
görevleri biter bitmez olay yerinden uzaklaşma-
yı ihmal etmeden... Kendini yabancısı olduğu bir 
ortamda yalnız bulan Maya çareyi “en hakiki dost”a 
sığınmakta buluyor. Yani kitaplara... 

Maya’nın akıl hocası bir kitap

Kendisini yalnızlıktan ve sıkılmaktan ancak kitapla-
rın kurtaracağını anlayan Maya, gönülsüz okul turu 
sırasında yerini zar zor aklında tuttuğu kütüphaneyi 
buluyor. Raflar arasında gözüne çarpan bir kitabı 
çekiyor ve heyecanla okumaya dalıyor. Kitap tam 
olarak Maya’nın derdine çare olsun diye yazılmış.  
Adı tabii ki “Arkadaş Edinmenin Beş Yolu”. 

Arkadaş edinmenin birbirinden çetrefilli beş yolu

Maya, sınıfındaki dört kişilik kız grubunun beşin-
cisi olmaya kararlı. Kitaptaki ilk tavsiyeyle müca-
delesini başlatıyor. Birinci tavsiye; arkadaş olmak 
istediklerinle paylaşmak için leziz kekler pişirmek. 
Kek konusunda usta bir aşçı olan Maya, birbirinden 
lezzetli kekleri hazırlayıp okula götürüyor. Havalı 
kızlar grubunun keklerinden bir lokma bile almama-
sı Maya’nın arkadaş edinme yolunda ilk çuvallaması 
oluyor. Diğer adımlar sırasıyla; güzel şeyler yaptıkla-
rında onları öv, ilgilerini çekecek yeni bir hobi edin, 
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Sayfa
32

Yaş
3+

Ebat
25*25

Sert
Kapak

Minik bir çekirdek, lezzetli meyveler Minik bir çekirdek, lezzetli meyveler 

veren bir elma ağacına nasıl dönüşür?veren bir elma ağacına nasıl dönüşür?

 Haydi, doğada gerçekleşen bu mucizeye  Haydi, doğada gerçekleşen bu mucizeye 

yakından bakıp bir ağacın yaşam yakından bakıp bir ağacın yaşam 

döngüsünü keşfedelim.döngüsünü keşfedelim.

fibulayayincilik
www.fibulayayincilik.com

parti düzenleyip onları davet et ve onları tehlikeli 
bir olaydan kurtar. 

Maya her adımı özenle uygulamaya koyuyor ama 
her defasında ilgisizlik duvarına çarpıyor. Bu süreç-
lerde yakınlığını kazanabildiği tek kişi Ada. Ama o 
da Maya’nın dikkat çemberinin dışında. 

Maya kızlara övgüler yağdırdıkça ya söyledikleri 
abartılı bulunuyor ya da ders sırasında konuşmaları 
öğretmenlerinin dikkatini çekip azar yemelerine 
sebep oluyor. Yeni hobi olarak origamiden çeşit çeşit 
ejderhalar yapması dahi kızların ilgisini çekmiyor. 
Evinde düzenleyeceği parti ise kızlardan birinin 
başka bir etkinliğiyle çakıştığı için başarısızlığa 
uğruyor. Tabii partiye bir tek Ada’nın geldiğini ve 
Maya’nın hayal ettiğinden bile güzel vakit geçirdi-
ğini not düşmek gerek... Yine de bu bilgi hâlâ Maya 
için değersiz, o hâlâ arkadaş edinmenin denemediği 
son yolunun peşinde.

Doğal yollarla arkadaş olmak dururken “kulağını 
tersten göstermek”

Maya, Ada’nın gizlice uzattığı yardım eli sayesin-
de arkadaş edinmenin beşinci yolundan yüzünün 
akıyla çıkıyor. Alin’i tehlikeli bir bisiklet kazasından 
kurtaran Maya, pijama partisine davet edilmeye hak 
kazanıyor nihayet. Çok istediği dörtlü kız arkadaş 
grubunun beşinci üyesi olduğu partide eğlenip 
mutlu olsa da Ada ile kendi evlerinde sadece ikisi-
nin olduğu partinin çok daha özel olduğu hissine 
kapılıyor. O zaman peşinde olduğu arkadaşlığı yeni 
okulundaki ilk gününde bulduğunu anlıyor. 

Maya’nın arkadaş edinme macerasından şu sonucu 
çıkarabiliriz: Açmak için çok zorluyorsak belki de 
yanlış kapının önündeyizdir. 

Gillian Cross’un kaleme aldığı, Sarah Horne’nin çi-
zimleriyle derinlik ve eğlence kattığı Arkadaş Edin-
menin Beş Yolu, doğru arkadaşlara sahip olmanın 
yolunu “kulağını tersten göstererek” anlatıyor.  

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı 
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği



Minimalizm, son yılların gözde akımlarından. Ya-
şam alanlarını gereksiz eşya yığınlarından arındır-
mayı, insana daha çok alan açmayı gözeten mini-
malizmin mottosu basit: “Daha az eşya, daha çok 
yaşam!” Fikre karşı olduğumdan değil elbette; ama 
minimalizmin, benim yaşamla kurduğum ilişkiyi 
tanımlayan bir kavram olmadığı kesin. Kitaplarım 
başta olmak üzere, yaşamımın herhangi bir anında 
beni heyecanlandıran irili ufaklı her tür nesneyi bir 
kenara koyan, istifleyen biri olduğumu rahatlıkla 
söyleyebilirim. Bu, eski bir yaka rozeti de olabilir 
kocaman bir marangoz testeresi de... İstifçiliğimin 
iki motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum: 
İlki bazı nesnelerin, geçmişimle kurduğum köprü-
ler olduğuna dair inancım. İkincisi ise “Bu zama-
zingo belki bir gün işime yarar,” hayalperestliği. Bu 
ikincisinin başa bela olduğunu itiraf etmeliyim ama 
bu, başka bir yazının konusu.

Eşyalara yüklediğim anlamların abartılı olup olma-
dığı su götürür bir tartışma ama hepimizin çeşitli 
nesnelerle farklı bağlar kurduğumuz aşikâr. Dede-
den yadigâr döküntü bir çalışma masası yahut okul 
yıllarından kalma bir gitar ya da yıllar önce gittiği-
miz bir konserin biletleri... Hiç işimize yaramaya-
cak olsalar bile, bize geride kalmış güzel günleri -ve 
insanları- hatırlatan, bizi biz kılan yaşanmışlıkların 
birer kanıtı onlar. 

Yazan: Safter KorkmazMutluluk Kutusu 
Charlotte Gingras
Resimleyen: Burcu Yılmaz
Türkçeleştiren: Nihan Özyıldırım
Editör: Özlem Akcan
Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları, 56 sayfa

Mutluluk Kutusu, her şeyden önce bir kadının iyileşme hikâyesi. Küçük kızının 
gözünden, onu neredeyse deliliğe sürükleyen depresyonuna tanıklık ettiğimiz ve yine 
kızının çabalarıyla ayağa kalkabilen bir kadının.

ISBN 978-625-418-162-7

Charlotte Gingras

Etrafımızda kara bulutlar kol geziyordu. 
Piyanonun gidişinden beri her şey daha da 

kötü sanki, her taraf sızdırıyor, çatlıyor, titriyor, 
aile çöküyor. 

Clara’nın hayatı ailesinin kararlarıyla altüst olur. Önce 
büyükannesi ayrılır evden, huzurevine taşınır. Sonra da babası 

annesiyle ayrı odalarda uyumaya başlar. Ama hepsinden önemlisi 
piyano yoktur artık. Annesinin şarkıları susar, evin içini hüzün kaplar. 

Olup biten her şeyi yaşından büyük bir olgunlukla algılayan Clara, 
piyanoyu bulup mutluluğu yeniden yakalamak umuduyla yola koyulur.

Mutluluk nerede saklanır? Peki ya piyano? 

Kanadalı yazar Charlotte Gingras’nın Mr. Christie Ödüllü Mutluluk Kutusu, 
yıkılan yaşamını yeniden kuran, annesini de ayağa kaldıran bir genç kızın 

hayata meydan okuyuşunun romanı. 

Çeviren: Nihan Özyıldırım 
Resimleyen: Burcu Yılmaz
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İşte Charlotte Gingras’ın kaleme aldığı Mutluluk 
Kutusu, eşyayla kurulan böylesi bir bağı anlatıyor. 
Üstelik bu eşya yalnızca hatırlatıcı bir nesne de de-
ğil, eyleme geçiren, iyileştiren bir araç: Bir piyano!

On yaşındaki Clara’nın ağzından dinlediğimiz 
hikâye, bir taşınma ile başlıyor. Ama bu, bildiğimiz 
sıradan taşınmalardan değil, daha ilk cümlelerden 
anlıyoruz bunu. Clara bize piyanonun gittiğini bil-
diriyor; büyükannenin ve anne babanın yatağının 
da... Bunlar öylesine söylenmiş şeyler değil. Dağılan 
bir ailenin portresi, Clara’nın çizdiği. Giden büyük- 
anne, yatak ve piyano geçmişte kalan bir devrin 
sembolleri. Özellikle de piyano... Küçük kızın abla-
larından birinin dediği gibi, onlar için piyano “bir 
mutluluk kutusu”. İşte Clara, büyük bir öngörüyle, 
annesine -ve kendisine- iyi gelecek tek şeyi, “mutlu-
luk kutusu”nu tekrar bulmayı, bu yüzden çok istiyor.

Paralel okumalar
Mutluluk Kutusu, her şeyden önce bir kadının 
iyileşme hikâyesi. Küçük kızının gözünden, onu 
neredeyse deliliğe sürükleyen depresyonuna ta-
nıklık ettiğimiz ve yine kızının çabalarıyla ayağa 
kalkabilen bir kadının. Charlotte Gingras mutlu bir 
son kurgulamış anlatısına, gerçek yaşamda genel-
likle karşılaştığımız sonların aksine. Bu pozitif sonu 
bir yana bırakırsak, Mutluluk Kutusu bana başka 
bir kitabı anımsattı: Charlotte Perkins Gilman’in 
dilimize de birçok kez çevrilmiş kült romanı Sarı 
Duvar Kâğıdı’nı. Gilman’ın kendi yaşamından izler 
taşıyan Sarı Duvar Kâğıdı’nda, başta kocası olmak 
üzere çevresindeki erkekler tarafından toplumdan, 
sosyal yaşamdan koparılan, istekleri ve duyguları 
göz ardı edilen bir kadının depresyonuna ve zaman-
la tamamen aklını yitirmesine tanıklık ederiz. Patri-
arkal sistemin kadın üzerine kurduğu tahakkümün 
çok boyutlu, feminist bir eleştirisi olarak okunabilir 
Gilman’ın eseri. 

Mutluluk Kutusu, Sarı Duvar Kâğıdı’yla -onun kadar 
kadar katmanlı ve amaca dönük bir metin olma-
makla birlikte- bir kadının, toplumsal cinsiyet rolle-
ri içinde neredeyse delirmeye varan depresyonunu 
konu alması nedeniyle paralellik taşıyor. Başka 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kahramanların işlenişi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

benzerlikler de var elbette iki eser arasında. Bun-
ların başında “ev” imgesi geliyor belki de. Her iki 
kitapta da kadınların, taşınma sonrası kapandıkları 
“ev” önemli birer sembol. Depresyonlarıyla yalnız 
başa çıkmalarını koşullayan, birer kapalı mekân 
-belki de birer hapishane- bu evler. Kadının istekle-
rini ve duygularını önemsemeyen koca tiplemesi-
nin yanı sıra, kimi diğer kadınlardan oluşan ve yine 
kadının yaşadığı depresyonu anlamaktan uzak yan 
karakterler de iki eserin benzeştiği noktalardan. 
Gilman’ın eserinde kadının erkek kardeşinin ya da 
kocasının kız kardeşinin yerini, Mutluluk Kutusu’n-
da kadının yeni evlenmiş ikiz kızları alıyor. Evlen-
dikleri “bıyıklı” kocalarının gölgesinde, -annelerini 
bir iş arkadaşıyla aldatan babalarını değil de- an-
nelerini evliliğine sahip çıkamamakla suçlayacak 
kadar körlük içindedir ikizler. 
Gilman’ın eserinde, oda duvarlarını kaplayan sarı 
duvar kağıdının deseni delirme sürecinin takıntı 
nesnesine dönüşürken, Mutluluk Kutusu’nda evdeki 
eşyaları altın rengine boyama isteği annenin takın-
tısıdır. Clara içten içe bilmektedir ki, annesini delir-
mekten kurtaracak şey piyano ile yeniden kuracağı 
bağdır. Müzik üreterek toplumsal yaşamda yerini 
tekrar alabilecek, depresyonunu geride bırakacaktır.
Çocuklar her şeyin farkında
Mutluluk Kutusu, kısa ama çarpıcı bir metin. Clara 
on yaşında bir çocuğa göre hayli olgun gözlemler 
ve sert çıkarımlar yapabilen bir çocuk. Annesi de 
dâhil olmak üzere, çevresini saran tüm yetişkinle-
rin, onu umursamayan, bencil tavırlarının farkın-
da. Kitap, bu açıdan, çocuğun yetişkin dünyasına 
eleştirisi olarak da okunabilir. Babasının, yetişkin-
lerin “karmaşık” ve “tuhaf” dünyalarını çocukların 
anlayamayacağına dair söylevine yanıtı, bunun en 
net ifadesi: “Peki ya ben? Peki ya yetişkinler bana ne 
yaptıklarını biliyorlar mı?” Açık ki Clara’nın ailesi 
başta olmak üzere, çoğu yetişkinin bu soruya vere-
cek düzgün bir yanıtı yok. 
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Bora Chung’un öykülerinde bir “toplumsal cinsiyet belası” olarak kadınlığın ve 
erkekliğin de etkileyici ve şaşırtıcı olay örgüleriyle sorgulandığını görüyoruz.

Gogol’un paltosundan çıkan Gogol’un paltosundan çıkan 
lanetli tavşanlarlanetli tavşanlar

Yazan: Nilay Kaya

Lanetli Tavşan
Bora Chung
Türkçeleştiren: Sevda Kul
İthaki Yayınları, 232 sayfa

İthaki Yayınları, son yıllarda çağdaş dünya edebiya-
tının en çarpıcı örneklerini birbiri ardına Türkçeye 
kazandırma konusunda dikkat çekici bir atağa geç-
ti. Yakınlarda yayımlanan, 2022 Uluslararası Booker 
Ödülü adaylarından biri olan ve son elemeye kalan 
Bora Chung imzalı Lanetli Tavşan da bu serinin en 
güzel örneklerinden biri. Chung büyük ödülü alma-
dı ama dünya edebiyatı çevrimine kısa sürede dâhil 
oldu ve eseri kısa sürede pek çok dile çevrildi. Türk-
çeye Sevda Kul tarafından çevrilen Lanetli Tavşan, 
çevirisi bu kadar keyifli bir okuma deneyimi yaşatı-
yorsa kim bilir orijinalini okuyamayarak neler kaçı-
rıyoruz, dedirten metinlerden biri. Bora Chung’un 
henüz Koreceden çevrilmeyen üç romanı ve iki 
öykü derlemesi daha var. Lanetli Tavşan’ın yarattığı 
heyecanla diğer metinlerini de en kısa zamanda 
okumayı diliyoruz.

“Henüz yokken bir adımız,

Yaşamak isteyip istemediğimizi sormadı bize hiç 
kimse.

Beklediğim çok şey vardı,

Neyi istediğimi bile bilmezken.”

Kitabın son öyküsü olan “Vuslat”, âdeta Ömer 
Hayyam rubailerinden çıkıp gelmiş gibi duran, 
yukarıdaki epigrafla açılıyor.1 Sondan başladık ama 

1 “Bu dünyaya kendi isteğimle gelmedim ben; / Şaşkınlıktan başka şeyim 
artmadı yaşarken. / Kendi isteğimle de gidiyor değilim şimdi, / Niye geldik 
kaldık, niye gidiyoruz bilmeden.” Ömer Hayyam, Dörtlükler (Rubailer), 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
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belki de Doğu’dan gelen bu metne, tıpkı çoğu Doğu 
alfabesi gibi sağdan sola, sondan başa, doğudan 
batıya giderek yaklaşmak daha yerinde olabilir; 
zira Batı merkezli dünya görüşünden başka türlü 
bir bilgelik ve hakikat sorgusu var bu metinde. Bu 
öykülere musallat olan bir kasvetten bahsedecek-
sek, bu kasvetin kaynağının büyük ölçüde Batı’nın 
dünyaya saçtığı zehir olan kapitalizm ve ardından 
neoliberalizm olduğu muhakkak. Nitekim çoğu öy-
küyü, fantezinin bir alt türü olan şehir fantezisi (ur-
ban fantasy) örneği olarak nitelendirmek mümkün. 
Şehir fantezisi, çoğunlukla günümüzde ya da aşina 
olduğumuz bir tarihsel zamanda, metropol ve ben-
zerleri şehirlerde geçen, gündelik hayatın içinden 
doğan fantezi unsurunun işlendiği edebi metinler 
için kullanılan bir tabir. Örneğin “Vuslat”, bir Po-
lonya şehrinde, II. Dünya Savaşı’nın hayaletlerinin 
hâlâ musallat olduğu, günümüzde geçen bir şehir 
fantezisi anlatısı. 

Derlemeye adını veren “Lanetli Tavşan” da kitapta-
ki çoğu öykü gibi modern hayatın lanetlerini, fan-
tezi unsurunu kullanarak ustalıkla işliyor. Batının 
harladığı ekonomi-politik kazanlar kaynadıkça dün-
yanın her yerinde insanın açgözlülüğü eşitleniyor. 
Chung, bir röportajında genellikle sevimli bir imge 
olan tavşanı tersine çevirerek “tekinsiz” kılmak is-
tediğini söylüyor ve bu imgeyi, sanayi toplumunun 
göbeğinde, ekonomik çıkar çatışmalarının felakete 
sürüklediği insanların hikâyesini anlatmak için 
çok etkili bir edebî araç olarak kullanıyor. İnsanın 
özündeki bencillik yüzünden ortaya çıkan intikam 
duygusu, bu öykü ve diğerlerinde tavşanlar, başka 
hayvanlar, robotlar, akla hayale gelmeyecek yer-
lerden beliren -“Kafa” adlı öyküde insanın kendi 
bedeninden ve klozetten- son derece özgün korku 
motifleriyle işleniyor. İntikam döngüsü, özü gereği 
dönüp dolaşıp her defasında insanın kendisinde son 
buluyor. 

Bora Chung’un öykülerinde bir “toplumsal cinsiyet 
belası” olarak kadınlığın ve erkekliğin de etkileyici 

ve şaşırtıcı olay örgüleriyle sorgulandığını görüyo-
ruz: Özellikle “Bedenleşme” ve “Evim Güzel Evim” 
adlı öyküler, erkek egemen toplumlarda tahakküm 
altında kalan kadın kimliklerinin ve bedenlerinin 
nasıl bir trajik kahraman olabileceğinin özgün 
örneklerini sunuyor. “Bedenleşme”de, Bir Meryem 
Ana misali, cinsel hayatı olmadığı hâlde hamile 
kadın kadın karakterin, hamilelik sürecinde en bü-
yük çilesi, çocuğuna acilen ve umutsuzca bir baba 
bulma zorunluluğu oluyor. “Evim Güzel Evim”de ise 
öyküye yayılan bütün tekinsiz unsurlara ve talihsiz 
olaylara rağmen, yaşamı pahasına özgürlüğünü ilan 
edip huzura kavuşan bekar bir annenin katharsis 
deneyimine tanıklık ediyoruz. Çoğu öyküden farklı 
olarak masalsı bir diyarda geçen fantastik bir öykü 
olan “Rüzgârın ve Kumların Hükümdarı”, insanın 
fâni ömründe ve kurduğu düzende bir kadının 
“prensesliğinin” anlamsız kılındığı alternatif bir 
evren sunuyor bize. 

Vladimir Nabokov, Gogol’un öyküleri üzerine 
yaptığı bir değerlendirmede, onun karakterlerinin 
içlerinde konumlandıkları dünyanın bizatihi kendi-
sinin “saçma” üzerine kurulu olduğunu söylüyordu. 
Dolayısıyla Gogol’un öykülerindeki absürtlüğün, 
bireylerin tekil ve öznel durumlarına değil, kolektif 
bir dolayıma işaret ettiğini vurguluyordu. Rus ve 
Slav edebiyatı üzerinde uzmanlaşmış olduğunu 
öğrendiğimizde şaşırmadığımız Bora Chung da 
öykülerine mekân olan evren için “tuhaf ve acıma-
sız, bazen büyüleyici ama esasen uygarlaşmamış” 
tanımlarını yapıyor. “Gogol’un paltosundan çıkan” 
bütün yazarların dünyalarından ama en çok da içi-
mizde yaşadığımız dünyadan tanıdığımız bir âlem 
değil mi bu? İyi ki Bora Chung gibi yazarlar var; bu 
âlemde, hikâyeler aracılığıyla bizlere ümit ve dü-
şünme gücü aşılıyorlar. 
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Bu kitap, böcekleri çok seven ve onları keşfe çıkmaktan hiç 
sıkılmayan Petek ile böceklerden hiç hoşlanmayan, hatta onları 
“tüyler ürpertici” bulan Toprak’ın yaşamına misafir ediyor okuru. Yazan: Gökçe Gökçeer

Böcekleri sevmekle 
başlayacak her şey!
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Petek Böceksever Arıları Kurtardığında
Catherine Jacob 
Resimleyen: Lucy Fleming
Türkçeleştiren: Sima Özkan
Yayıma Hazırlayan: Fuat Altay
FOM Kitap, 44 sayfa

Böceklerden korkarak yaşamak, bu dünyada bir 
insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri 
olabilir. Petek Böceksever, böyle bir korkusu ol-
madan büyüyen, şanslı çocuklardan… Bu yüzden, 
doğanın güzelliklerini en ince detayına kadar 
keşfedebiliyor.
Böceklerden neden korktuğumuzu düşündüm 
bu kitabı okuduktan sonra. Bu korku yüzünden 
ne kadar çok kitap yazıldığını… Özellikle de 
çocuklar için. Aslında korkudan ziyade, daha çok 
tiksinti olabilir hissettiğimiz. O küçük canlılara 
üstten baktığımızı, onlara belki de sırf minicik 

bedenleri 
yüzünden 
yaşamaya 
hakları 
yokmuş 
gibi 
davrandı-
ğımızı da 
düşünmü-
yor deği-
lim. Yani 
yine insan 
denen şu 
garip can-
lının kibri 

öne çıkıyor. Belki ele avuca gelmemeleri, belki bir 
kısmının çıkardığı sesler, belki de hiç keşfedeme-
yeceğimizi düşündüğümüz o muazzam ve yaşamı-
mızı borçlu olduğumuz dünyayı sadece tiksinerek 
uzaktan seyrettiğimiz için anlamıyor olabiliriz. 
Ama çoğunlukla elimizde gazete, terlik, sineklik ya 
da herhangi bir objeyle peşine düşüp öldürdüğü-
müz sineklerin, sivrisineklerin de bir faydası var bu 
dünyaya. 
Bu kitap, böcekleri çok seven ve onları keşfe çık-
maktan hiç sıkılmayan Petek ile böceklerden hiç 
hoşlanmayan, hatta onları “tüyler ürpertici” bulan 
Toprak’ın yaşamına misafir ediyor okuru. Bir yanda 
doğanın içinde kendine müthiş bir yaşam yaratmış 
bir çocukla, diğer yanda ise dört duvar arasında 
olmayı tercih eden başka bir çocukla tanışıyoruz… 
Biri böceksever, biri betonsever! İki dünyanın far-
kını çizimlerin de desteğiyle açıkça görebiliyoruz. 
Yazar, hikâye boyunca bize böceklerin ama en çok 
arıların önemini anlatıyor. Kitabın adından da anla-
şılacağı gibi, zaten amaç arıları kurtarmak. 
Başta ve sonda böceklerle ilgili kısacık bilgiler de 
var. Bu eğlenceli bilgiler arasında örümceklerin 
aslında böcek olmadığını yazan bir cümle aradı 
gözlerim. Sekiz bacaklı olmalarının yanında bu da 
belirtilseydi şahane olurdu. 
Sürpriz olmayan bir son; bu yüzden söylemekte sa-
kınca görmüyorum: Kitabın sonunda Toprak “tabii 
ki” bir böceksevere dönüşüyor. Umarım hepimiz bu 
kadar kolay dönüşürüz! 
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Kıyıdaki Kale, yazar Lucy Strange’in dilimize 
çevrilen ikinci romanı. Bülbül Korusu’nun Gizemi 
adlı kitabı da yakın zamanda Türkçeleştirilmiş ve 
okurca benimsenmiş bir çalışmaydı. Birinci Dünya 
Savaşı’nın hemen sonlarına tarihlenen bir atmosfer 
içinde, kitaplarla derin ilişkiler kuran bir çocuğun 
dokunaklı ve yer yer şiirsel hikâyesini sunuyordu 
okuruna. Strange, Kıyıdaki Kale’de tarihin tozlu 
sayfalarından yine özgün bir hikâye çıkarmayı 
başarıyor.

Kitap, çoğunlukla İkinci Dünya Savaşı’nın ilk yılla-
rında geçiyor. Petra ve ailesinin hikâyesi tamamen 
kurgu olsa da çevrelerinde olan bitenler -vatana iha-
net yasasının çıkması gibi- gerçek olaylara dayanı-
yor. Bu kitap kendi hâlinde, fark edilmeyen bir kız 
hakkında. Göğü delip geçen düşman uçaklarının 
korkusuyla donup kalan bu kızın ismi Petra.

Pet, ailesiyle birlikte İngiltere’de deniz fenerine 
yakın bir kıyı şeridinde yaşıyor. Kitap hikâyenin ge-
çeceği coğrafyanın büyülü, otantik tasvirleriyle açı-
lıyor. İngiliz tarlaları, yeşil altın renginde muazzam 
kırlar. Deniz fenerinin tepesinden bakılınca, aşağı-
da “Taştan Kızlar” görülüyor. Bu taş kümesi, Pet’in 
ailesiyle özdeşleştirdiği mitsel bir anıt niteliğinde. 
Pet, fenerin tepesine çıkınca, tüm dünyayı buradan 
görebiliyormuş hissine kapılıyor. Deniz fenerinde 
büyüyen on iki yaşındaki Pet’in dünyası fırtınalar, 

Yazan: Deniz Poyraz
Kıyıdaki Kale 
Lucy Strange
Türkçeleştiren: Sima Özkan
Hep Kitap,  364 sayfa

Kıyıdaki Kale, savaşın insan ruhunda açtığı onarılmaz yaraları küçük bir kız çocuğunun 
umutlu yüreğinden ve ışıltılı gözlerinden okuyan sevgi dolu bir roman.
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“Onlar bizim dostlarımızdı…”“Onlar bizim dostlarımızdı…”
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gizli tüneller ve deniz canavarlarının varlığına dair 
hikâyelerle dolu. Böyle bir coğrafyanın içinde, aile-
siyle birlikte mutlu bir yaşam sürüyor.

Ancak, Hitler, Fransa’yı işgal ettiğinde savaş da 
gerçekten başlamış oluyor İngilizler için. Deniz 
fenerini çevreleyen uçurumlar korkunç birer savaş 
alanına dönüyor; Pet ve ailesinin birbirinden ayrı 
düşeceği karanlık günler gelip çatıyor. Kasaba-
nın o sakin insanları, her gece Alman ordusunun 
küçük adalarına daha da yaklaştığını öğreniyorlar 
radyolarından. Savaşın cinleri Hollanda ve Belçika 
sınırlarını hızlı geçiyor; Fransa üzerinden Britanya 
topraklarına kadar dayanıyor.

Oysa on iki yaşındaki bir çocuk için savaş kadar 
anlamsız pek az şey var. Savaşta en çok masum-
lar zarar görüyor ve Almanya’da da bir yerlerde, 
kendisi gibi çimenlere uzanmış, İngiltere’deki ma-
sum insanları düşünen küçük bir Alman kızı olup 
olmadığını merak ediyor Pet. Fakat savaş uçakla-
rının motorları bir türlü susmuyor; düşman göğün 
sessizliğini delip İngiltere kıyılarını keşfe geliyor. 
Tehdidi bu denli yakından hisseden kasabalılar için 
bambaşka bir tarihin sayfası aralanıyor bundan 
sonra. Huzur bozuluyor, günlük hayat ve toplumsal 
ilişkiler felç oluyor.

Şüphesiz en kötüsü, insanların onca yıllık komşu-
larını casuslukla suçlaması. Kasabadaki bir yangın, 
endişe ve korkuyu kin ve öfkeye çeviriyor. Tek 
sabotaj eylemi yangın da değil. Yangından birkaç 
gün sonra kasabada, polis merkezinin hattı da dâhil 
olmak üzere, üç telefon hattı birden kesiliyor. Başta, 
olan bitenden rüzgâr sorumlu tutulsa da görevli 
geldiğinde hatların kasten kesildiği gün gibi ortaya 
çıkıyor. Kasabada, herkesle aynı tarafta olmayan 
birinin veya birilerinin varlığı da netleşmeye baş-
lıyor. İnsanlar sokaktan geçerken birbirlerine farklı 
gözlerle bakıyor, her yüzde uğursuz bir şeylerin 
izini arıyorlar. Gözlerini kısarak, sessiz ama zehirli 
bakışlarla şunları söylüyorlar birbirlerine: Yoksa o 
sen misin? Sen de Alman değil misin? Herkes senin 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kahramanların işlenişi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

ne olduğunuzu biliyor! Neyin peşinde olduğunu da 
biliyorlar!

İşte, Pet ve ailesi de bu suçlamalardan nasibini 
alıyor. Pet’in Alman asıllı annesi, ne idiği belirsiz 
bir şikâyet üzerine mahkemeye çağrılıyor. Anne, 
Almanya’da doğduğu için resmen düşman uyruk-
lu sayılıyor. Hükûmete göre ülkedeki her yabancı 
uyruklu, artık şüpheli olarak değerlendirilmeli, 
İngiltere’nin güvenliğine karşı temsil ettikleri riske 
göre sınıflandırılmalı. A kategorisi düşman uyruk-
lular, ciddi bir tehdit olarak görülüyor ve toplama 
kamplarına kapatılmaları isteniyor. B kategorisi 
hapsedilmeyecek ancak nerede yaşayabilecekleri ve 
ne yapabilecekleri konusunda kısıtlamalarla karşı 
karşıya kalacak. C kategorisi düşman uyruklular 
tehlikeli sayılmıyorlar ve yaşamlarına normal şekil-
de devam etmekte özgürler.

Neticede, kasabadaki yabancı uyruklular yangın 
ve diğer sabotaj olaylarından sorumlu tutulmaya 
başlanıyor. “Onlar bizim dostlarımızdı. Kiliseden 
insanlar, kasaba esnafı, balıkçılar, birlikte büyüdüğü-
müz çocukların anne ve babaları,” diyor Pet. Savaş, 
tüm İngilizleri değiştiriyor. Düşman uçakları. Ölüm 
haberleri. Radyodan duydukları ve gazetelerde oku-
dukları şeyler. Söylentiler, fısıltılar… Sonuçta binler-
ce “düşman şahıs”, mahkemelerin yolunu tutuyor…

İşte savaşın topluma yaptığı… Dün aynı sokaklarda 
oynadığınız bir arkadaşınızın kaderi ertesi gün 
bilinmezliğe doğru savrulabiliyor; yıllarca alışveriş 
yaptığınız bakkal yüzünüze bakmaz oluyor. Kıyıda-
ki Kale, savaşın insan ruhunda açtığı onarılmaz ya-
raları küçük bir kız çocuğunun umutlu yüreğinden 
ve ışıltılı gözlerinden okuyan sevgi dolu bir roman. 
Savaşın ve göçlerin bitmek bilmez yüzyılından 
günümüz insanının çıkaracağı pek çok ders olmalı. 
İyi okumalar. 
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Küçük ve genç okurları hayal güçleri ve mizah duygularından taviz vermeden 
hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye davet eden yazarın Plasebo Etkisi romanı, 
sıradan hayata bambaşka gözlerle bakmaya ve kendi kaderinin yazarı olmaya 
teşvik eden bir güce sahip.

Yazan: Karin Karakaşlı

Dijital çağın bir nimeti olarak hepimiz kendi ilgi 
alanlarımıza ilişkin bilgilere inanılmaz bir hıza 
erişebiliyoruz. İnternet üzerinden alışveriş im-
kânları ise istediğimiz ürünleri anında kapımıza 
getiriyor. Gel gelelim bu sanal ilişkinin insanı 
tüketimin artan boyutunu fark etmekten alıkoyan, 
insan ilişkilerini örseleyen bir yanı da var. Çocuk 
ve gençlik edebiyatının üretken kalemlerinden 

Pelin Güneş’in 
Plasebo Etki-
si başlıklı ilk 
gençlik romanı 
işte tam da 
bu sorunu ele 
alıyor. 

Mavisu Demi-
rağ’ın sıcacık 
kapak tasarı-
mı ile Tudem 
Yayınlarından 
çıkan romanda, 
hikâyeyi yedin-
ci sınıf öğren-
cisi Tuna’dan, 
birinci tekil 
şahısta takip 
ediyoruz. Bir 
çerçeve anlatıy-
la, öğretmenin 

verdiği okuma listesine itiraz eden Tuna’nın alterna-
tif ödev olarak bir yıl sonra teslim etmek üzere kendi 
kitabını yazması üzerinden kurgulanan ve günce 
şeklinde ilerleyen hikâye, bu açıdan okuru hemen 
içine çeken bir yapıya sahip.  

TEK ÇOCUK ÇETESİ

Sınıf arkadaşı olan ve aynı apartmanda oturan Tuna, 
Şermin ve Murat’ın ortak özelliği tek çocuk olmaları. 
Şermin annesiyle, Murat dedesi ve babaannesiyle, 
Tuna da anne ve babasıyla yaşıyor. Şermin, çetenin 
müzik ve kitaplarla ilgilenen üyesi. Anlatı ilerledikçe 
Tuna’nın ona tatlı bir ilk aşk heyecanı duyduğunu da 
görüyoruz. Üç arkadaş bütün farklı koşul ve karakter 
özelliklerine karşın birbirlerini tamamlayan özellik-
leriyle gerçek arkadaşlığın insana, hele de yetişme 
çağında kattığı zenginliği gözler önüne seriyor. 
Tuna, dostlukların temelini her zamanki 
esprili diliyle şöyle özetliyor: “Onlar da 
benim gibi tek çocuk. Belki de bu yüzden 
iyi anlaşıyoruz. Tek başına büyüyen 
çocukların yakınlarında, onlar gibi tek 
çocuklar mutlaka olmalı. Böylece, kardeşi 
olanları o kadar kıskanmıyorsunuz. Bazen 
aileniz, oyalanmanız için size kedi ya da 
kuş alıyor ama aynı şey değil tabii. Kedi-
lerle kickbox yapmak zor.” 

Bütün karakterlerin aynı apartmanda olması, kimi 
yerde fazla hızlanan temposuyla mesajları yer yer 

Plasebo Etkisi 
Pelin Güneş 
Editör: Burhan Düzçay
Tudem Yayınları, 168 sayfa
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vurgulu kaçan romanda Pelin Güneş, Tuna başta ol-
mak üzere gençlerin dili açısından son derece sahici 
bir ton yakalamış. Bu şekilde, başkahraman eşliğinde 
okul stresi ve büyüme sıkıntılarıyla yüz yüze gelen 
gençlerin iç dünyasını ilk elden izlemek mümkün 
oluyor. Mizah dolu anlatım, Tuna’nın sağlık sorunla-
rıyla boğuşan annesini neşelendirmek için İnternet 
üzerinden Kenya’daki bir vakıf aracılığıyla Doodle 
isimli bir yavru gorilin bakımını üstlenme sipari-
şiyle doruk noktasına çıkıyor. Mantıklı, sorgulayıcı 
ve ev hayatını düzenleyici özellikleriyle öne çıkan 
Nergis Hanım’ın bu sıra dışı hediyeye verdiği tepki 
maalesef pek Tuna’nın beklediği gibi değil. Aylık 
otuz dolarlık bakım masrafından caymak için verilen 
mücadele ise sanal dünyanın sahtekârlıklarına doğru 
bir yolculuk anlamına gelecek! 

SAHTELİKLE MÜCADELE

Pelin Güneş gerek Doodle macerasıyla gerekse 
Nergis Hanım’ı sıkıntılarından kurtarmak üzere 
yeni apartman komşuları Mine Hanım’ın sunduğu 
alışveriş ve ekran bağımlılığı odaklı alternatif “şifa” 
yöntemleriyle, sahte huzuru tartışmaya açıyor. Sanal 
dünyanın vadettiği sorumsuzluk bir süre için cazip 
olsa da uzun vadede aslında daha büyük çözümsüz-
lük. İnsanları mücadeleden alıkoyan hâliyle hayatın 
seyircisi kılan büyük bir oyalanış. Tuna’nın Doodle 
için başvuru yaparken düşündükleri bu tehlikeyi 
mizah aracılığıyla ortaya koyar nitelikte: “Detayları 
okudum. Basit görünüyordu. Önce bir form dolduru-
yordun. Kredi kartı numarasından her ay, bakımları 
için gereken para çekiliyordu. Üstelik gönüllü anne 
ne zaman isterse, derneğin internet sayfasından 
yavrunun videolarını seyredebiliyordu. Büyümesi 
ve gelişmesi ile ilgili haberler de sık sık e-posta ile 
bildirilecekti. Hiç böyle pratik bir çocuk bakımı 
duymamıştım. İşim olmaz ama diyelim ki evlendim. 

Diyelim ki çocuğum da oldu. 
Onu evde bir robota bırakıp 
gitsem ve her sabah bilgisaya-
rıma ya da telefonuma video, 
mesaj, ses kaydı düşse. O kendi 
kendine büyürken arada sevimli, 
komik hareketleriyle beni güldürüp 
eğlendirse… Evet evet, kesinlikle böy-
lesi daha kolay ve eğlenceli olurdu.”

HAYALSİZ OLMAZ

Tudem Yayınlarının okuma güçlüğü çeken 
çocuklar için özel olarak hazırladığı “Sen de 
Oku” koleksiyonu için, ailesindeki anlaş-
mazlıklara yaratıcı çözümler arayan Naz-
lı’nın macerasını anlatan Elveda Patatesler’i 
yazan Pelin Güneş;  Sardunya, Sardalya ve 
Bizim Sokak’ta aile yadigârı bir konak ekse-
ninde kentsel dönüşüme karşı verilen bir 
direnişi konu edinmişti.  

Bizim Sınıfın Halleri, Beş Yıldızlı Ev, Hayal 
Kurma Dersleri ve Babama Kamera Ver-
meyin başlıklı öykü kitaplarında benzersiz 
hayal güçleriyle maceralar yaşayan çocuk-
ların iç dünyalarına bakarken, Fincan Tey-
zenin Kurabiyeleri’nde site ve okul arası 
bunalan arkadaşların, komşuları Fincan 
Teyze ve Necmi Amca eşliğinde atıldıkları 
macerayla kuşaklararası iletişimin önemini 
keşfedişlerine tanık etmişti okuru. Sıkıldım, 
İki Hafta Yokum’daysa gençler, gerçekler-
le düş dünyası arası savrulmalarla kendi 
benliğini araya on dört yaşındaki Tuana’nın 
yaşadıklarına ortak olmuştu.

Küçük ve genç okurları hayal güçleri ve 
mizah duygularından taviz vermeden hayatın 
gerçekleriyle yüzleşmeye davet eden yaza-
rın Plasebo Etkisi romanı da sıradan hayata 
bambaşka gözlerle bakmaya ve kendi kaderi-
nin yazarı olmaya teşvik eden bir güce sahip. 
Öyleyse hadi macera başlasın! 

Dilin açıklığı ve akıcılığı  
Kahramanların işlenişi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği
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Her işte bir tutam cadılığın olduğu büyülü bir 
dünyadan neler bekleyebilirdik? “Yedi fersahlık 
çizmelerin ve görünmezlik pelerinlerinin sahiden 
var olduğu”1 bir kasabada okul, iş, sömürülme 
gibi dertlerden arınmış olmayı mı? Ya da bir oda-
yı tozlu topraklı, hadi bolca isli dumanlı bulsa da 
kolları sıvamayan, “temizliğe girişmek mi, henüz 
aklımı kaçırmadım,” diyen kadınların varlığını? 
Belli ki beklentilerimiz büyülü dünyalar için bile 
ütopik. Yahut yaşantımıza öylesine içkinler ki, 
sihirli ülkelerde bile onlardan kaçış yok. Belki de 
bu yüzden, bu denli gerçek dünyaya ait hem de 

başka bir bo-
yutun sihirli 
atmosferiyle 
donatılmış bir 
yaşamın ol-
ması fikri ilgi 
çekici. Sophie 
Hatter’ınkine 
benzer bir 
hayattan bah-
sediyorum. 
Okuldaki 
başarısının 
kız kardeşini 
kıskandırdığı, 
gece gündüz 

1  s.9

Bu işte çok cadılık var!
Fantastik kurguların iyi-kötü ikiliğine uygun biçimde, romanda kötülük atfedilen bir 
karakter olsa da cadının karşısında saf iyilik simgesi tek bir karakter bulunmuyor.

Yürüyen Şato 
Diana Wynne Jones 
Türkçeleştiren: Bülent O. Doğan 
Editör: Ebru Koç Bal 
İthaki Çocuk Yayınları, 356 sayfa

Yazan: Funda Mengilli

demeden çalıştığı dükkânda çırak olduğu için ücret 
alamadığı, ona ait olmasa bile kir pas içindeki bir 
odayı örümcek ağlarından kurtarmak adına canla 
başla temizlemekten kendini alamadığı sıradan(!) 
bir hayat. Gene de karşılaştığı büyülü olayları son 
derece sakin karşıladığı bir dünya. Kendi hâlinde, 
tuhaflıklardan uzak yaşayıp giderken, bir büyüyle 
-görünen o ki sebepsizce- en az yetmiş yıl kadar 
yaşlandığı ve görüntüsünün eh o kadar da değiş-
mediğini düşündüğü, üstelik sağlıklı olduğu için 
neredeyse mutlu olacağı bir ortam. 

Ödüllü yazar Diana Wynne Jones, 1986 yılında 
yayımlanan romanı Yürüyen Şato’da yaşadığımız 
dünyadan bağlarını koparmadan sihirle örülü bir 
boyut yaratıyor. Öyle ki metindeki atıfları ve gerçek 
dünyaya (Galler’e) açılan geçit kapısı, romanın 
mekânı Ingary ülkesinin bizimkiyle ilişkilerini 
sıkı sıkıya kuruyor. Bizimkinden kastım, yazarın 
memleketi İngiltere ve 19.yy dolaylarından seslenen 
yaşam biçimi. Romandaki hâliyle, kör göze parmak 
sokmadan, sınıf ilişkileri ve cinsiyet rollerine dair 
ironiyle bezeli ipuçlarını yakalayabildiğimiz bir ha-
yat. Diğer yandan krallar, prensler, cadılar, büyücü-
ler, aristokratlarla evlenmek isteyen genç kızlar, en 
büyük kızların bahtsızlığı, hepsi peri masallarından 
aşina olduğumuz ögeler. Kurgu biçimi ve ironik an-
latım dili olmasa, neredeyse bir peri masalı diyebi-
lirdim tanık olduklarımıza.

Büyülü dünyalarda hayrete düşmek kolay iş değil. 
Sophie lanet yüzünden yaşlı bir kadına dönüştü-
ğünde, bunu öyle çabuk kabulleniyor ki hayatın 
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doğal akışının dışında bir olay yaşadığını ne o ne 
biz düşünüyoruz. Olduğundan fazla dramatikleş-
mediğinden, onun sahiden yaşlı bir kadın olduğu-
na, üstelik bunun o kadar kötü bir şey olmadığına 
ikna oluyoruz. Böylece neredeyse doksan yaşında 
bir kadının davranışlarının rahatlığının, bir bakı-
ma yaşının getirdiği özgürlüğünün keyfini biz de 
sürüyoruz. Kendisinin de yaşlı kadınların çoğu 
gibi biraz deli olduğunu düşündüğünde, ona karşı 
çıkamıyoruz. Sophie’nin omzu üzerinden izleyen 
anlatıcı aracılığıyla hiç yabancılık çekmeden akışa 
kapılıyoruz. Yürüyen Şato’nun gizemli ve kötü şöh-
retli sahibi Büyücü Howl’un türlü yönlerine tanık 
olup, insani hâllerine maruz kalıyor; ona güçlü bir 
sözleşmeyle bağlanmış ateş cini Calcifer’le sohbete 
girişip pazarlığa oturuyor; şatonun diğer sakini, 
Howl’un çocuk yaştaki çırağı Michael’ın yaşından 
olgun hayatını dünya hâline bağlıyor; zalim Çöl 
Cadısı hakkında aklımız karışıyor, karşısında ne 
yapacağımızı bilemiyoruz. 

Üstelik tüm bunları yaparken, kitabın 2004 tarihli 
kült animasyon uyarlamasını bir türlü aklımızdan 
çıkaramıyor, karşılaştırmalardan kendimizi alamı-
yoruz. Hayao Miyazaki tarafından savaş karşıtı bir 
meramla yaratılan animasyon filminin ardından, 
Jones’un romanının 2006’da Phoenix Ödülüne layık 
görülmesi şaşırtıcı değil. İlkin animasyonun bizlere 
ulaşması nedeniyle filmini romanı okumadan 
önce -defalarca ve çok severek- izlesem de kitabın 
mizahi dilinden, karakter zenginliğinden, örgüsü-

nün katmanlarından, sakin ritminden aldığım haz 
azalmadı. Öykü Akarca’nın kapak illüstrasyonunun, 
animasyonda tattığım görsel keyfe benzer sıcak bir 
his bırakması da cabası.

Romanın çatışması, filmde olduğu gibi savaş üzeri-
ne kurulu değil, yine erk odaklı ancak daha bireysel 
çekişmelere dayalı. Fantastik kurguların iyi-kötü 
ikiliğine uygun biçimde, romanda kötülük atfedilen 
bir karakter -Çöl Cadısı- olsa da cadının karşısında 
safi iyilik simgesi tek bir karakter bulunmuyor. Çöl 
Cadısı, Grimm kardeşlerin masallarını aratmayan 
vahşi bir plan kurgulamışsa da biz bu planı, kimse-
ye zarar veremeyeceğini anlamışken öğreniyoruz. 
Dolayısıyla kitap boyunca ondan neden bunca kork-
tuğumuzu pek kestiremiyoruz. Böylece vahşet dozu 
azaltılmış, hepsine anlam veremesek de büyü dozu 
yüksek ama çokça keyif aldığımız bol atışmalı, iro-
nik dili yoğun bir kitap okuyor, üç yüz sayfayı aşkın 
metnin son sayfalarında tüm çözümlere ve nihaye-
tinde peri masallarına özgü sonsuza dek mutlu sona 
ulaşıyoruz, üstelik hayal kırıklığı yaşamadan.

İşin içinde çokça cadılık olduğundan mıdır nedir, 
günün sonunda kırılmasını istemediğimiz bir 
döngünün içinde buluyoruz kendimizi. Romanın ve 
animasyonun uç uca eklendiği, bir başladı mı en az 
iki tur atan, keyifli bir döngünün içinde. 

Kurgunun özgünlüğü 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Redaksiyonun titizliği



Çocukluğumda izlediğim “Uzay Yolu” yahut “Yıldız 
Savaşları” gibi dizi ve filmlerden mi yoksa okudu-
ğum Jules Verne romanlarından veya “Baytekin” 
namlı Flash Gordon çizgi romanlarından mı bil-
miyorum ama uzay temalı hikâyelere veya uzay 
maceralarına bu yaşta bile bir zaafım olduğu aşikâr. 
Bu nedenle çocuk kitapları yazan John David 
Anderson’ın rotasını bilimkurguya kırdığı Kaçak 
Yolcu’nun kargodan çıkmasına biraz heyecanlan-
dım. O heyecanla da kitabı hemen okudum. Haki-
katen de bildiğimiz meşhur uzay dizi ve filmlerine 
göndermelerle dolu bu roman, vasat bir kurguya 
sahip olmasına ve hikâyesini derinleştirememesine 
rağmen bir solukta okunuyor.
Kaçak Yolcu aslında bize çok da uzak olmayan bir 
gelecekte, 2050’lerde geçiyor. Dünyalılar uzaydaki 
başka uygarlıklarla iletişim kurmuş ve bu iletişi-
min akabinde de kendilerini ışıktan hızlı yolculuğu 
mümkün kılan evrendeki en değerli kaynak olan 
ventasyum üzerinde kopan bir yıldız savaşlarının 
ortasında bulmuşlar. Kahramanımız Leo da ağa-
beyi Gareth ve babası Dr. Fender ile ventasyumun 
peşinde bilimsel araştırmalar yürütmek için “Tazı” 
adlı bir uzay gemisinde üç yıldır güneş sistemimi-
zin çok uzaklarında uzayın derinliklerinde yolculuk 
ediyor. Fakat Dünya ve Aykar gezegenlerinin oluş-
turduğu Koalisyon’un başdüşmanı Djar İmparator-
luğu’nun gemilerine ani saldırıları, “İkarus Gün-
lükleri” serisinin ilk macerasını başlatacak olaylar 
dizisini de tetiklemiş oluyor.

Yazan: Gökhan Yavuz Demir

Ventasyumun peşindeVentasyumun peşinde
ÇO

CU
K 

KIT
AP

LIG
I

Kaçak Yolcu 
John David Anderson 
Türkçeleştiren: İpek Güneş Çıgay
Editör: Ümit Mutlu 
Tudem Yayınları, 368 sayfa

Bir tür kader birliğine giriştiği korsanların güvenini kazanmak için Leo’nun da on- 
lara güvenmesi gerekiyor. Karşılıksız ve hesapsız bir dostluğun ilk şartının güven 
olduğunu bütün kuşkularına ve korkularına rağmen öğrenmek zorunda.
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Leo, bu saldırı sonrası önce babasından, ardından 
da ağabeyinden ayrı düşüyor ve uzayın bilinmez 
derinliklerine savruluyor. Üstelik kaçak girdiği İka-
rus adlı bir korsan gemisinin içinde ve onun renkli 
mürettebatının insafına kalmış biçimde. Bir taraf-
tan hayatta kalmak ama diğer taraftansa kaybettik-
lerine yeniden kavuşabilmek için birer korsan olan 
bu yeni dostlarını ikna etmeye de mecbur. Çünkü 
bütün evreni kaplamış bu savaşın içinde onlardan 

yardım almaksızın yapabileceği hiçbir şey yok.
Bir tür kader birliğine giriştiği korsanların güve-
nini kazanmak için Leo’nun da onlara güvenmesi 
gerekiyor. Karşılıksız ve hesapsız bir dostluğun 
ilk şartının güven olduğunu bütün kuşkularına ve 
korkularına rağmen öğrenmek zorunda. Birbirinden 
çok farklı bu karakterler, “birimiz hepimiz, hepimiz 
birimiz” düsturuyla hareket edebilmek için evvela 
birbirlerine güvenmek zorundalar. Birbiri peşi sıra 
girdikleri ölümcül çatışmalarda kahramanlarımız 
bunu öğreniyor ve yavaş yavaş birer dosta dönüşü-
yorlar.
Leo’nun ve İkarus mürettebatının, onları birbirine 
yakın kılan müşterek karakteristikleri asla pes 
etmemeleri ve içine düştükleri sorunlar yumağının 
en karmaşık anında bile bir çözüm bulabilmeleri.
Aile bağları, dostluk, aidiyet, yurt, savaş ve insanın 
evrendeki konumu gibi çok derin meseleleri ken-
dine dert edinen Kaçak Yolcu, bu tematik zengin-
liğiyle eşdeğer bir derinliğe maalesef sahip değil. 
Romanın her bölümünde Leo’nun şimdiki andan 
geriye dönerek dünyadaki hayatını ve bir Djar füze 
saldırısında kaybettiği annesinin gülümsemesini 
hatırlamasıyla Anderson romanına sağlam bir bü-
tünlük kazandırmayı başarıyor. Fakat olayların bir-
birine bağlanması veya kurgunun çetrefil problem-
lerinin çözülmesi gibi romanın en hayati anlarında, 
maalesef Anderson ya uzay filmlerinin vazgeçilmez 
klişelerine teslim oluyor yahut da okura çok inandı-

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kahramanların işlenişi 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği

rıcı gelmeyecek kadar zayıf çözümler sunuyor.
Asıl düşmanın ve asıl müttefikin kim olduğu 
sorusu, hem Aykarlılar ve Djarlılar hem de Leo ile 
İkarus mürettabatı üzerinden ele alınıyor ve bazen 
olayların ve kişilerin hiç de göründüğü gibi olma-
yabileceği gayet güzel işleniyor. Kim kötü, kim iyi 
gibi sorulara hayatta doğru cevabı vermenin çok 
da kolay olmadığını Leo da babası Dr. Fender da 
tecrübe ederek öğreniyorlar.
Fakat yine de karakterlerin bir derinliği yok. Hatta 
Anderson’ın karakterlerden çok tipler yarattığını en 
iyi İkarus’un korsanları Bastian Black, Kat, Boo ve 
robot Skits’de görüyoruz. Yazarımız Anderson, kötü 
şöhretli kanun tanımaz korsanların aslında ne ka-
dar iyi yürekli ve çocuksu olduklarına dair pek çok 
film ve romandan bildiğimiz klişeleri bir kez daha 
kullanmakta hiçbir beis görmüyor.
Romanın artısı ise daha fazla güç ve daha fazla kâr 
için dünyayı çöle döndüren açgözlülüğümüzü bize 
daha büyük bir ölçekte, daha fazla ventasyum çı-
karmak için pek çok gezegenin kurutulup, kirletilip 
öldürüldüğü evrenin tümü üzerinden anlatması. 
Dünyayı tükettiğinizde yaşayacak bir dünyanız da 
kalmaz ve evrenden yaşanabilecek başka bir dünya 
aramak zorunda kalırsınız. Peki ama evrenin tü-
münde yaşanacak dünyaları tükettiğinizde yaşaya-
cak yeni bir dünyayı nereden bulacaksınız? Leo da 
Bastian Black de Kat de Boo da yurtsuz kaldıkları 
için bu ventasyum savaşının getireceği belalardan 
korkuyorlar. Taraf olmakla tarafsız kalmanın böyle 
büyük bir savaşta hiçbir farkının olmadığını görü-
yorlar. Çünkü bütün bir evrenin yaşanılmaz olacağı 
bir savaşın neticesinde kazananın Aykarlar veya 
Djarlar olması arasında hiçbir anlamlı fark yoktur.
İyi ama bu savaşı durdurabilecekler mi? Bu sorunun 
cevabını öğrenebilmek için, orta sınıf bir roman 
olmasına rağmen keyifle ve heyecanla okunan “İka-
rus Günlükleri” serisinin bu ilk kitabının devam 
ciltlerini bekleyeceğiz. 
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Bu soru, can sıkıntısının sonu, arayışının da baş-
langıcı oluyor. Mahalle sakinlerine, öğretmenine, 
ailesine, arkadaşlarına hep aynı soruyu yöneltip 
farklı farklı yanıtlar alıyor. Herkes hayata değişik 
açılardan bakıyor. 
Sanatın büyüsü, kitaplarda saklanan kadim bil-
gi, doğanın gücü, arkadaşlığın güzelliği ve hep 
tekrarlanmasa hayatta koca bir boşluk bırakacak şu 
vazgeçilmez küçük şeyler... Can, yetişkinlerin neler-
den bahsettiklerini tam anlamasa da asıl sırrın, her 
insanın, ona üretken hissettiren, hiç bıkmayacağı 
bir meşgale, hatta amaç edinmesi olduğunu hisse-
diyor. Soru sormaya devam etmenin, kesin yanıtlar 
bulmaktan daha önemli olduğunu da...
Kısacası Hayatın Sırrı Nerede? kolaylıkla basma-
kalıp bir çerçeveye sıkışabilecek basit bir kurguya 
sahip. Ama Seli, küçüğün soru sorduğu büyüklerin 
yanıt verdiği şu eski moda öğretici hikâyelerden 
farklı olarak ikna edici bir çocuk karakteri yaratmış. 
Özellikle kitabın başında, sıralanmış masaların en 
küçüğünde tek başına oturup yetişkinlerin konuş-
malarını içi bayılarak dinleyen Can’la özdeşleşmek 
hiç de zor değil. Yazarın sade dili, derin mesele-
lere dokunurken okura alan bırakması, duyarlılık 
kasmaması, felsefi sorulara çocuğun evreninden 
yaklaşması bu küçük hikâyenin artılarıysa, Başak 
İşbilir’in giderek yok olan eski İstanbul mahalleleri 
ve evlerini canlandıran ayrıntılı renkli çizimleri de 
pastanın çileği. 

Çocuklar için felsefenin sırrı bazen iyi kotarılmış küçücük, basit bir hikâyede saklı...Çocuklar için felsefenin sırrı bazen iyi kotarılmış küçücük, basit bir hikâyede saklı...

Can sıkıntısı belki de günümüz çocukların en çok 
şikâyet ettiği şey. Nerede, “Üfff, sıkıldım!” diyen bir 
çocukla karşılaşsa hemen kendinden örnek veren 

yetişkinlerse, o yaşlarda hiç böyle 
bir duygu tanımadığından dem 
vururlar. Oysa biraz hafızalarını 
zorlasalar, onlar da büyük aile 
toplantısı kabusunu hatırlayacaktır 
mutlaka. Derslerinizle ilgili rahatsız 
edici sorular, hakkınızda yapılan 
aleni yorumlar dışında sohbetlere 
dâhil edilmediğiniz, büyüklerin 
bitmeyen konuşmalarını dinlerken 
içinizin şiştiği şu özel yemekleri 
kast ediyorum mesela... 

Hikâyemizin kahramanı Can işte 
böyle bir anda 
kalemine 
sarılıyor. Önce 
masadakilerin 
karikatürlerini 
çiziyor, ardın-
dan yakaladığı 
lafları gelişi-
güzel konuşma 
balonlarına 
yazıyor. Ye-
mek biterken 
kulağına son 
bir cümle çalı-
nıyor: Yaşamın 
sırrı nerede?

Sorular can sıkıntısına birebir!Sorular can sıkıntısına birebir!
Yazan:Yazan: Suzan Geridönmez Suzan Geridönmez
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Can’ın canı bir gün çok sıkıldı. Ama çok! Can sıkıntısından neredeyse 
bayılmak üzereydi ki, kulağına ilginç bir soru çalındı: “Hayatın sırrı nerede?”

Hayatın bir sırrı mı vardı? Vardıysa da neredeydi? Can’ın mahalledeki keşif 
yolculuğu işte böyle başladı. Annesine, babasına, bakkal Emin amcaya, 
terzi Sema ablaya... Karşısına çıkan herkese ama herkese sordu bu soruyu. 
Hayatın sırrı bir tebessümde mi gizliydi? Yoksa günlük rutinlerimizde mi? 
Müziğin notalarında mı saklıydı? Yoksa kitap sayfalarının arasında mı?

İnsanların yüzyıllardır cevabını aradığı o sorunun peşine düşme vakti şimdi!

Resimleyen: 
Başak İşbilir

Yazan: 
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Çizimlerin ifade gücü
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Yüzyıllara meydan okuyan antika eşyalar...
Genç bir yazarın yazma ve yaratma sancıları...
Baş döndürücü bir hızla kalpleri çarptıran felaketler silsilesi...

KARANLIĞIN DEHLİZLERİNDE

Aytül Akal, okurları 
bir korku trenine bindirdiği 
Zombili Mombili Roman’da, 
gerçeküstü olaylarla sıradan 
gerçekleri iç içe geçirerek 
yerelden evrensele uzanan 
sinemasal düşler yaşatıyor.

GİZEMLİ BİR YOLCULUK!
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yetişiyoryetişiyor

Kit, okumayı seven ya da sevmeyen pek çok yaşıtının kolaylıkla özdeşlik kurabileceği, 
oyunbaz, sık sık başının dikine gidip hatalar yapan, biraz da ilgi arayışında bir çocuk. 
Ve şansa bakın, yeni sorumluluğu, ona çok sevdiği “tuhaflıkların” kapısını aralıyor...

Kütüphanedeki Ejderha 
Louie Stowell
Resimleyen: Davide Ortu
Türkçeleştiren: Fatih Erdoğan 
Mavibulut Yayınları, 228 sayfa

Yazan: Itır Yıldız

en yakın arkadaşları Alita ve Josh, en sevdikleri 
yazarın son kitabı kütüphaneye düşmüş mü diye he-
yecanla raflara bakınırken, yaz tatilini kütüphanede 
geçirmeye anlam veremeyen Kit, kişiliğine dair en 
çarpıcı keşfi burada yaşıyor; hem de sokakta oyun 
oynarken peşine düştüğü serüvenlerden çok daha 
büyüğüne rastlaması sonucunda.

Louie Stowell’in yazdığı ve Davide Ortu’nun resim-
lediği Kütüphanedeki Ejderha, isminden tahmin 
edilebileceği gibi üç arkadaşın başından geçenleri 
fantastik unsurlara başvurarak anlatıyor. Arkadaş-
ları merakla kitapları karıştırmaya girişmişken, can 
sıkıntısıyla bekleyen Kit’in yardımına esrarengiz 
bir kütüphaneci yetişiyor: Faith. Kit’in hikâyelere 
hiç de arkadaşları gibi meraklı olmadığını söy-
lemesi üzerine, o anahtar soruyu soruyor: “Neler 
yapmaktan hoşlanıyorsun? İyi düşün, dürüst ol. Sana 
en uygun kitabı bulmak istiyorum.” Dışarıda olmayı, 
patlayıcı şeyleri, keşfetmeyi, toz, toprak ve çamuru 
sevdiğini söyleyen Kit’e “kurgudışı” bölümünden 
bir kitap uzatıyor. Böylece, kitap sayfalarından bü-
yülü bir dünyanın kapıları aranıyor.

Stowell, kitaplara, mahalli kütüphanelere, okumaya, 
arkadaşlığa ve birey olmaya dair söyleyeceklerini 
didaktik olmadan anlatmak istemiş. Zaten diğer 
kitaplarında da macera ve fantastik kurmaca öne 
çıkıyor. Kütüphanedeki Ejderha’da hikâyeyi, küçük 

Kit’in şu hayatta hoşlanmadığı bir meşgale varsa 
o da kitap okumak. Hâliyle, kütüphane de gitmeyi 
isteyeceği yerler arasında ilk sıralarda değil. Gelin 
görün ki, insan gönlünden dışarılarda koşturup toza 
toprağa bulanmayı geçirse de arkadaşlık hatırına, 
bir süre sakince durmasını gerektiren bu “sessiz ve 
sıkıcı” ortama girmek durumunda kalabiliyor. Kit’in 
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bir büyücünün kendini keşfetmeye başlaması ve 
merakları, heyecanları, hataları, cesareti üzerinden 
takip ediyoruz. Kit, okumayı seven ya da sevmeyen 
pek çok çocuğun kolaylıkla özdeşlik kurabileceği, 
oyunbaz, sık sık başının dikine gidip yanılgılara 
düşen, “aşırı meşgul” aile yapısı içinde içten içe 
sevgi ve ilgi arayışında olan bir çocuk. Beş kardeş 
içinde ortanca, her şeyi ortalama yaptığını düşünen 
ve pek de değerli hissetmeyen… Ta ki kütüphanenin 
sırrıyla birlikte kendisinin de sıra dışı bir özelliğe 
sahip olduğunu öğrenene kadar.

Keşif ve heyecanlarla dolu günler, kütüphaneyi 
satın almak isteyen, açgözlü, doğa düşmanı, güç de-
lisi Bay Salt’ın ortaya çıkmasıyla kesintiye uğruyor. 
Epey karikatürize bir figür Bay Salt, güce tapınma-
nın sınırlarını işaret eden bir yola doğru gidiyor; bu 
yüzden bol bol gülünç durumlara düşüyor. Kit ve 
arkadaşları ise korumaları gereken bir canlıyla tanı-
şıyorlar. Salt’a direnmek, artık sadece kütüphaneyi 
değil tüm dünyayı korumak meselesi.

Klişe belki ama kitap, başlı başına büyülü bir 
dünya değilse ne?

Stowell’in, okuru büyülerin peşine takıp, kütüpha-
nenin arşivinde -yoksa kitap ağaçlar mı demeli- ve 
kitaplar arasında gezdirirken gösterdiği dünyanın 
ve yarattığı sahnelerin eğlenceli bir dili var. Öte 
yandan, kütüphane yalnızca bu büyülü dünyanın 
ev sahipliğini üstlenmiyor sanki. Dünyanın farklı 
yerlerinde yazılmış kitapların, kitapta geçtiği tabir-
le “onların ruhları” arasındaki görünmez bağların, 
kendilerine hem yuva hem rehber belledikleri hayal 
gücünün metaforu aynı zamanda.

“Kitabı okurken girdiğin dünya, kitabı okuyana, 
ruh haline ya da daha yakınlarda okuduğun başka 
kitaplara bağlı olarak farklı farklı görünebilir,” diyor 
kütüphaneci Faith. Aslında kitap okumayı seven 
birinin, herhangi bir fantastik kurmacadan ya da 
büyü unsurlarından bağımsız olarak hissettiklerini 
tasvir etmiyor mu? Kitapların başlı başına büyü-

lü olduklarını, onların bizim hayal dünyamızda 
açtıkları kapıların, gösterdikleri “manzaranın” her 
birimizde farklı karşılıkları olabileceğini… Büyülü 
kitapların araladığı dünyaya “kitabın ruhu” diyor 
daha sonra. “Gerçek dünyada yer kaplamayan bir 
mekân” ama içinde seyahat ettiğimiz, keşfettiğimiz, 
kendimizle ve başkalarıyla karşılaştığımız, biricik 
ruhlarımızın bir tanımı belki de.

Kitap, ilk satırlarda Faith’in, kitap kurtları Alita ve 
Josh’un eline tutuşturduğu “Yerdeniz Büyücüsü” 
kitaplarıyla Ursula K. Le Guin’in ölümsüz anısına 
ve eserlerine saygı duruşunda bulunuyor. Yerdeniz 
büyücülerinin karanlık yönleriyle hesaplaşmaları, 
kendi yollarını bulmaları ve dengenin önemi gibi 
konuları da daha kısa bir büyüme hikâyesi üzerin-
den hafif ve eğlenceli bir tavırla ele alıyor. Davide 
Ortu’nun çizimlerinde ise yazarın esprili diliyle 
uyumlu, yaratıcı bir üslup var. Üç kitaplık serinin 
diğer kitaplarının da dilimizde yayımlanmasını 
hevesle bekliyoruz.  

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Çizimlerin ifade gücü  
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Ülkemizin batısı ile doğusu arasındaki yaşam 
koşullarının farkı hepimizin malumu. Ahu Gölcüo-
ğulları, Mektup Arkadaşım - Rüzgârın Kızı kitabında 
bu konuyu anlatmış. Zeynep’in bir mektubundaki, 
“Aynı ülkede yaşasak da her çocuğun kendine ait bir 
hikâyesi olduğunu anladım,” cümlesi âdeta kitabın 
ana fikri.

Umut kalbin ışığıdırUmut kalbin ışığıdır
Berivan karakteri çok güçlü çizilmiş. Kendisinden büyük ve küçük kardeşleri olan, 
gözünü budaktan sakınmayan, sözünü kimseden esirgemeyen, çalışkan, herkesin 
kalbini fethedecek iyilikte bir kız Berivan.

Rüzgârın Kızı 
Ahu Gölcüoğulları 
Final Kültür Sanat Yayınları, 248 sayfa

 

 

ISBN: 978-625-7688-79-6

9 7 8 6 2 5 7 6 8 8 7 9 6

Biri Türkiye’nin doğusunda bir köyde, diğeri İstanbul’un 
yüksek binalarında, bir apartman dairesinde yaşayan on
bir yaşında iki küçük kızın mektup arkadaşlığı herkese
ilham olacak bir maceraya kapı açıyor!

Ağır iklim şartlarında hem çobanlık yapıp hem de
okumaya çalışan Berivan’ın öğretmeni bir gün
İstanbul’dan kitap dolu bir kolinin hediye olarak
geldiğini müjdeler. Berivan'a gelen hediye, hayallerinin
peşinden koşan bir balığın hikâyesidir. Berivan, kitabı
yollayan Zeynep adlı kıza bir teşekkür mektubu yollar.
Hayatında ilk kez mektup alan Zeynep çok heyecanlanır
ve hemen cevap yazar. Bu ilk mektuplaşma ikili arasında
çok güçlü bir arkadaşlığın ilk tohumlarını atar. Mesafenin,
koşulların ve farklılıkların ötesine geçerek, her seferinde
çok daha zenginleşen ve kök salan bir mektup arkadaşlığı
başlamış olur.

Tıpkı hayallerinin peşinden koşan balık gibi iki kız da
hayallerini gerçekleştirme yolculuğunda mektuplarıyla
birbirlerinin ışığı olurlar.

Yazan: Dilek Büyük

Kitap, doğudaki bir köy okulunda birleştirilmiş sı-
nıfta, dördüncü sınıfı okuyan Berivan ile İstanbul’da 
orta sınıf bir ailenin, beşe giden kızları Zeynep 
arasındaki mektuplaşmalardan oluşuyor. İlk mek-
tup, okullarına gönderilen kitaplara teşekkür etmek 
için Berivan’dan Zeynep’e gidiyor. Ve Zeynep’ten 
de karşılık gelince yıl boyu sürüyor mektuplar. İki 
kız, bu mektuplarla bambaşka dünyalarda yaşadık-
larını fark ediyorlar önce. Sonra hem birbirlerini 
merak ediyorlar hem de birbirlerine, kendi koşulları 
dâhilinde destek oluyorlar. Berivan Zeynep’in köy 
konulu ödevi için yazılı ve görsel kaynak toplarken, 
Zeynep de önce yakın arkadaşları ile kullanmadık-
ları eşyaları köye göndermeyi düşünüyor, sonra 
okuldaki diğer öğrenci ve öğretmenlerin desteği ile 
kapsam genişliyor. Hatta çocukluğu benzer koşul-
larda geçmiş dedesi de bu iyilik çemberine dâhil 
olup birleştirilmiş köy okulunun boyadan sıraya her 
şeyinin yenilenmesini sağlıyor.

Berivan karakteri çok güçlü çizilmiş. Kendisinden 
büyük ve küçük kardeşleri olan, gözünü budak-
tan sakınmayan, sözünü kimseden esirgemeyen, 
çalışkan, herkesin kalbini fethedecek iyilikte bir 
kız Berivan. Öyle ki, herkesin yaka silktiği köyün 
ileri gelenlerinden birinin bile karşısında lafını 
esirgemez. Berivan’ın ailesi de çocuklarını okutmak 
uğruna varını yoğunu ortaya koyan bir ailedir. Aile 
bu duruşuyla köydekilerin bir bölümüyle çatışma 
yaşasa da geri adım atmaz. Berivan’ın ablası ve 
abisi şehirde üniversite öğrencisidir. Özellikle 
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ablasının şehre okumaya gitmesi, köyün ileri gelen 
varsıllarının olumsuz ve çirkin yorumlar yapmala-
rına sebep olsa da aile bu sözlere pabuç bırakmaz. 
Yaşadıkları ortamdaki coğrafi ve kültürel zorluklara 
direnmeyi bu ailenin duruşunda görüyoruz.

“Altı aydır buranın kışı, kargadır kuşu,” “Bizim bura-
larda iki çocuk hiç çocuktur,” gibi ifadeler Zeynep’in 
yabancı olduğu köy ortamı hakkında net fikirler 
veriyor. Çocukların ayaklarında kara lastikle kış 
kıyamette parmakları donmak üzere hâlde okula 
gitmeye çalışması, okulda ısınabilmek için sobada 
yakmak üzere yanlarında tezek taşımaları, dör-
düncü sınıftaki kızın okul yolunda kendilerinden 
küçüklere sahip çıkmak zorunda olması anlatımın 
samimiyeti nedeniyle okurun kalbine işliyor. Ayrıca 
sadece çocukların değil, öğretmenin de köy ko-
şullarındaki yaşamının şehirdekinden çok farklı 
olduğunu görüyoruz Nebi Öğretmen karakterinde.

Kız çocuklarının köyün ekonomik koşulları ve ağa 
baskısının varlığı nedeniyle okul yerine işe koşul-
ması, ülkenin batısındakinin tersine doğuda hâlâ 
feodal yaşamın baskı unsuru oluşu gibi konular da 
metinde yerini almış. Bu yanıyla metin batılı genç 
okurda muhtemelen şaşkınlık yaratacaktır. Günü-
müzde yeni nesil dünyayı kendi koşulları ile sınırlı 

sanıyor çok kere. Bu yüzden genç 
okurun ezberini bozabilecek 

bir metin Rüzgârın Kızı. 

Yazar kitapta masal, efsa-
ne, ninni, atasözü ve de-
yim gibi farklı örneklere 

de yer vermiş. Böylece 
iki kızın hayatlarını 

ve gün içinde yaşa-
dıklarını anlattık-

ları mektupları 
edebiyatın farklı 
unsurlarıyla 
güçlendirmiş. 

Ayrıca çocukların anlamayacağını, bilmeyeceğini 
düşünerek kullanmaktan kaçınmak yerine yapak 
yatak, emmi, güğüm, urgan, yiyinti, kuzine, yük-
lük, çıkıl çıkıl buz tutmak  gibi şehir hayatına ait 
olmayan pek çok sözcüğü de kullanmış. Tüm bun-
lar metni zenginleştirmekle birlikte, okurun yeni 
sözcüklerle tanışmasına, yaşadığı bölge dışında 
kullanılan bir dile bir miktar da olsa aşinalaşma-
sına yardımcı olan önemli bir unsur. Günlük dilde 
kullanılan sözcük sayısının giderek azalmakta 
olduğunu düşünürsek bu dil zenginliğinin tek bir 
yeni sözcük bile öğrense okura katkısı olacaktır.

Mektuplarda iki kızın kendilerini ifade biçimi 
benzer. Ancak Berivan’ın zaman zaman yaşından 
büyük biri gibi konuştuğu yerlerin varlığı, karakte-
rin ifade biçiminde az da olsa dalgalanmaya sebep 
olmuş. Zeynep’in ifade biçimi ise genel olarak çizgi-
sini daha sağlam sürdürüyor. Sadece Berivan’ın 
abisinden “ağam” olarak bahsetmesinden etkilene-
rek, onun da “Seyit ağam” diye bahsetmesi, ifade 
biçimini gerçekçiliğinden biraz uzaklaştırmış. 

Şehir ve köy yaşamının farkları, zorlayıcı yaşam 
koşulları, doğuda kadın ve kızların toplumdaki 
yeri, aile yapıları, zorluklarla mücadelede umudu 
korumak, farklılıklara rağmen birini anlamaya 
çalışmak, akran zorbalığı, herkesin farklı şekillerde 
birbirine yardımcı olabileceği gibi zengin bir mal-
zemeyi mektuplardan oluşan bir çerçeve hikâyenin 
içine oldukça iyi bir kurguyla yerleştirmiş Ahu 
Gölcüoğulları. 

Zaman zaman kendimize hatırlatmanın da iyi 
olacağını düşünerek, Berivan’ın ninesinin bilge 
cümlesiyle noktalamak istiyorum: “Umut kalbin 
ışığıdır”. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Kurgunun özgünlüğü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyon titizliği
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Hikâyelerin peşinden giderken bir hikâye kur-
gulamak veya hikâyenin kendisi olmak… Hikâye 
Hırsızı’nı okurken beni heyecanlandıran bu fikirdi. 
Lulu veya kitabın yaratıcısı Graham Carter bunun 
farkında mıydı yoksa ben mi gene bir aşırı okuma 
yaptım bilemiyorum. Sanırım böylece ben de kendi 
hikâyemi yaratmış oldum.

Hikâye Hırsızı’na neresinden başlasam bilemiyo-
rum. Zira bana iki farklı duyguyu aynı anda yaşatan 
bir kitap oldu. Bir yandan kitaptaki buluşlara gü-
lerken öte yandan bu didaktikliğe gerek var mıydı, 
diye düşündüm. Kapkaranlık sularda yalnız başına 

Yazan:Yazan: Burcu Yılmaz Burcu Yılmaz
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Yeni yemekler pişirmeyi seven yengeçler, aşk hikâyesi okuyan deniz feneri bekçisi, Yeni yemekler pişirmeyi seven yengeçler, aşk hikâyesi okuyan deniz feneri bekçisi, 
“Kitap verin çalışayım,” yazılı pankartlar taşıyan papağanlar gibi ayrıntılar sayesinde “Kitap verin çalışayım,” yazılı pankartlar taşıyan papağanlar gibi ayrıntılar sayesinde 
kitap, birdenbire didaktikleştiği veya ikna edici olamadığı yerleri hoşgörüyle kitap, birdenbire didaktikleştiği veya ikna edici olamadığı yerleri hoşgörüyle 
karşılamamızı sağlıyor.karşılamamızı sağlıyor.

Kitapların üzerinde uyuyabilirsinizKitapların üzerinde uyuyabilirsiniz

yaşayan bir ahtapotun, karşısında beliriveren bir 
kitabın ne olduğunu anlayamaması ve bir keşfe çık-
masıyla başlayıp, kitapların insanları mutlu ettiğini 
gördükçe onlardan kitaplarını çalması ama yine de 
mutlu olamaması; neticede Lulu’nun kayıp kitap-
ların peşine düşüp ahtapota ulaşmasıyla devam 
ediyor -veya tekrar başlıyor- hikâye. Lulu sayesinde 
kitaplarla ne yapıldığını ve okuma yazma öğrenen 
ahtapot, sonunda dünyanın en iyi hikâyecisine 
dönüşüyor. Aslında bildik bir hikâye. Ama neyse 
ki yeni yemekler pişirmeyi seven yengeçler, aşk 
hikâyesi okuyan deniz feneri bekçisi, “Kitap verin 
çalışayım” yazılı pankartlar taşıyan papağanlar gibi 
ayrıntılar sayesinde kitap, birdenbire didaktikleş-
tiği veya ikna edici olamadığı yerleri hoşgörüyle 
karşılamamızı sağlıyor. Yine de şunu söylemeden 
geçemeyeceğim; konusu ve kurgusu itibarıyla 
yeterince öğretici -ve bir yandan da neşeli- olan bir 
kitapta “Hırsızlık yapmak çok kötü bir şeydir, bunu 
bilmiyor musun? Ayrıca kitaplar gerçek birer hazine-
dir! İçindeki hikâyeler de HERKES okusun diyedir!” 
cümlelerine rastlamak, hele de bunların küçük bir 
kızın ağzından çıktığını düşününce, okuru hikâ-
yenin derin sularından çıkarıp hazır ol vaziyetine 
sokuyor (pek çok hikâyede hazinelerin denizlerin 
dibinde olduğunu düşününce “hazine” buluşu gayet 
akla yatkın, sanatçının hakkını yemeyeyim ama).  
Belki de bu nedenle ahtapot, kızdan korkuyor. Be-
nim karşımdaysa o bildik soru beliriyor: Çocuklar 
için yazmak ne demektir? 

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Karakterlerin işlenişi

Çizimlerin ifade gücü
Kâğıt ve baskı kalitesi

Hikâye Hırsızı 
Graham Carter
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu
Editör: Yağmur Yavaş Aydın
Uçanbalık Yayınları, 40 sayfa
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Türlerin Köken(sizliğ)i

Nilüfer Tuncer, Çizgi Roman ve Çocuk adıyla 
kısaltılarak basılan doktora tezinde, Jürgen 
Kagelmann’ın 1976 yılında yayımlanan kitabından 
alıntı yaparak çizgi romanın iki türü olduğu 
görüşünü aktarmıştır:
1- Gerilim yaratan
2- Neşe veren1

Ancak sayın Tuncer bu sınıflamadaki eksikliklere de 
dikkat çekerek eklemeler yapmayı uygun bulmuştur. 
Çok da haklıdır.

The Education of a Comics Artist adlı derlemeyi 
hazırlayan Michael Dooley ile Steven Heller türleri 
daha çok içeriklerine göre belirlemişlerdir: Magazin 
Karikatürleri, Başmakale Karikatürleri, Politik Çizgi 
Roman, Çizgi Roman Bantları (Strip), Çocuk ve 
Gençlik Çizgi Romanları, Aksiyon / Macera Çizgi 
Romanları, Alternatif (Genel Çizgi ve İçerikleri 

1. TUNCER, Nilüfer, Çizgi Roman ve Çocuk, Çocuk Vakfı Yayınları, 
s. 30, 1993

Bozan Sanatsal Denemeler) Çizgi Roman, Grafik 
Çizgi Roman2

Ancak bu çalışmada “hedef kitle” ayrımı tam 
yapılmadığından yine eksikler vardır. Zira çocuklarla 
gençler için de diğer başlıklardaki içeriklere sahip 
çizgi romanlar pekala üretilebilmektedir.

Christy Marx ise Writing for Animation, Comics, 
and Games adını taşıyan kitabında türleri şöyle 
saptamıştır: Süper Kahramanlar (Batman, 
Spider-Man), İnsansılaştırılmış Hayvanlar 
(Anthropomorphic) (Teenage Mutant Ninja 
Turtles), Domestik (Ailesel) (Disney, Scooby Doo), 
Diğer Medyalardan Uyarlananlar (Star Wars v.s.), 
Bilimkurgu-Fantastik (Star Trek, Game Of Thrones, 
Lord of the Rings), Modern Eserler (Contemporary), 
Otobiyografik, Erotik, Karışık Türler (Savaş, Korku, 
Romantik, Western…), Politik, Fumetti (İtalyan 
ekolü), Manga (Japon ekolü).3  

2. DOOLEY, Michael, The Education of a Comics Artist, 2005

3. MARX, Christy, Writing for Animation, Comics, and Games, Focal 
Press, 2006

Yazan: Ümit Kireççi

Hiç Konuşulmayan Konu: Çizgi Roman Türleri
Çizgi roman alanındaki tartışmaların birçoğunu, “Çizgi Roman Türleri”ni 

saptamamış olmamıza bağlıyorum. Türler belli olmayınca ölçütler de 
muğlak kalıyor, kafalar karışıyor, tartışmalarla da havanda su dövülüyor. 

Yazıma hoş geldiniz, buyurun oturun arkanıza yaslanın, rahatınıza bakın, 
çay da az sonra hazır olur.

Çizgi Roman Sanatı Etrafında 
Dönen Derin Tartışmalar – 5
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Bu tür ayrımı için rahatlıkla karmaşık ve yetersiz 
diyebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle içeriği 
görmezden gelerek ekolleri tür olarak vermesi ve 
“Bande Dessine”yi unutması ciddi bir soru işareti 
olsa gerek. 

Manga içinse şu ayrımların yapıldığına şahit 
oluyoruz: Shonen (Erkek çocuğu), Shoujo (Genç kız), 
Seinen (Yetişkin), farklı başlıklar altında cinsellik, 
erotizm ve eşcinsellik konulu olanlar, Mecha 
(Robotlu bilimkurgular), Kodomo (Okuma yazma 
öğrenen çocuk için üretilen), Doujinshi (Hayran işi), 
Gekiga (Dramatik resimler)4 

Görüleceği üzere mangadaki tür ayrımları daha çok 
okur kitlesine göre yapılmıştır. Elbette tüm türler iç 
içe geçerek kullanılıyor olsa da “Mecha”, “Doujinshi” 
ve “Gekiga” hedef kitle gözetilmeksizin tüm türlerle 
işbirliği yapan türlerdir.

Bunların dışında, benim birleştirilince daha 
akla uygun bulduğum iki tür ayrımı çalışması 
bulunmaktadır. Bu ayrımlarda çizgi romanın 
fiziksel koşullarıyla yayımlama şekilleri esas 
alınmıştır: Devamlı Diziler (Dizi film mantığıyla 
arkası yarın/haftaya/gelecek aya uzayan işler) , 
Kısa veya Mini Diziler (2 ila 12 sayı süren kısa dizi 
yayınlardır), Tek-Sayılık (One Shot - sayfa sayısı 
comics fasiküllerinden fazla olabilen bağlantısız 
tek hikâyeli yayınlar), Graphic (Roman) Novel 
(Sinema gibi hikâyenin tek seferde aktarıldığı 
uzun çizgi romanlar), Antoloji (Farklı sanatçıların 
veya kahramanların bir arada bulunduğu kısa 
hikâyelerden oluşan yayınlar).5

Diğer ayrım ise: (Çizgi) Bant (3 ila 5 kareden 
oluşmaktadır), Espri Sayfası (Gag – Bir sayfalık çizgi 
romanlar), Kısa Öykü (8 ila 10 sayfalık öyküler)6 

4. https://renklisheyler.wordpress.com/2012/09/11/anime-ve-manga-tur-
leri/ 

5. HAİNES, Lurene, The Writer’s Guide: To Business Of Comics, Wat-
son-Guptill Publications, New York 1998

6. Thorsten HEİSE / Thomas HEMSTEGE, Comics Zeichnen Und Gestal-
ten, Augustus Verlag Augsburg, Oldenburg 1992

Ben bu yazımda son iki türler ayrımı çalışmasını 
doğru kabul ederek ilerlemeyi tercih ediyorum.

Neden?

İçeriğe/konuya göre türler ayrımını çok geç 
kalınmış bir çaba olarak görüyorum. Örneklerde 
de göreceğiniz üzere farklı içerikler uzun zamandır 
iç içe kullanılmaktadır. Çok özel bazı konuları 
saymazsak cinsiyete göre tür belirlemek de çağın 
gerisinde kalan bir bakış açısı gibi geliyor bana.   

Bu nedenle ben türler ayrımında içerikten ziyade 
çizgi romanın fiziksel koşullarıyla yayımlanma 
şekillerini esas almayı öneren sınıflamaları 
tercih ediyorum. Böylece çizgi roman eserlerini 
tanımlamak ve ekollerin farklılıklarını ortadan 
kaldırarak kategorilere ayırmak daha da 
kolaylaşacaktır.

Örnekler

- “Devamlı diziler” 
bir tür “arkası 
yarın” veya 
“devamı haftaya” 
tarzı bir süreklilik 
sunmaktadır okura. 
Bu yayınlarda 
macera en heyecanlı 
yerinde yarım 
kalabilir, okur belli 
bir süre sonra 
satışa çıkacak olan 
yayını beklemeye 
teşvik edilir. Tarihi bir dokuda bilimkurgudan 
fantastik diyarlara, mitolojik alemlerden sihirlere 
atlayan maceralar yaşayan Zagor, sihir ve büyü 
ön plandayken aşkla harmanlanan Fairy Tail, 
süperlerin yanı sıra siyasi göndermeler de içeren 
The Avengers gibi eserler bu tür içinde yer alır. 
Konu bakımından ayrım bu gibi örneklerde 
imkânsızdır.
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- “Kısa veya mini diziler” son derece geniş bir 
yelpazeye sahiptir. Sayfa sınırlamaları yoktur. 
Bu serilerin amacı başı sonu belli bir hikâyeyi 
olabildiğince tadında ve etkili aktarmaktır. 
Comics dünyasının en etkili işlerinden 5 sayılık 
The Dark Knight Returns ile 12 sayıdan oluşan 
Watchmen süper kahramanlık ve siyaset içerikli, 
3 ciltlik Blacksad adlı “Bande Dessine” ekolü 
başyapıt insansılaştırılmış hayvanlar üzerinden 

tarihi bir 
dönemin siyasi 
yansımalarını 
polisiye 
kurgusu içinde 
aktarmakta, 3 
ciltlik Uzumaki 
adlı korkutucu 
manga korkunç 
çizgiler eşliğinde 
antik ve modern 
“sarmal” 
sembolünün 
kullanılmasıyla, 
5 sayılık 

Stray Dogs ise insansılaştırma olmasa da 
konuşan köpeklerin hayatta kalma mücadelesi 
anlatan kısa/mini dizilerdir. Yine Levent 
Cantek’in Ankara üçlemesi, başrolünde kişilik 
kazandırılmış Ankara’nın olmasından dolayı 
iki grafik romanla bir antolojiden oluşan kısa 
dizidir.

- “Tek-Sayılık çizgi romanlar” ülkemizde çok 
bilinmemektedir. Bu çizgi roman türü bazen 
televizyon dizileri için çekilen ön gösterim 
tarzı bir amaca hizmet ederler. Yayıncı okura 
kısa bir tanıtım macerası yayımlar. Sonra da 
gelen taleplere göre bunun diziye dönüştürülüp 
dönüştürülmeyeceğine bakar. Veya bu türde bir 
kahramanın kendi kurgusal evreniyle bağlantısı 
olmayan heyecan verici veya şaşırtıcı hikâyesi 

çeşni olsun diye 
okura sunuluverilir. 
Konu bakımından 
herhangi bir 
sınırlama yoktur.

- “Grafik Roman” ise 
en kafa karıştırıcı 
türdür. Sayfa sayısı 
sınırlaması olmayan 
bu türde, hedef 
başıyla sonunun 
bir arada olduğu 
uzun bir kurguyu 
aktarmaktır. 
Craig Thompson’un Arap kültürü desenleriyle 
donanmış Habibi ve yarı-biyografik Örtüler adlı 
eserleri, Orhan Umut Görçek’in yarı fantastik 
Tuş’u, Raphael Meyssan’ın yarı belgesel tarihi 

Komünün 
Lanetlileri, Zeina 
Abirached’in 
siyasi içerikli 
Kırlangıç 
Oyunu, Raina 
Telgemeier’ın 
çocuk hedefli 
Gülümse’si hep bu 
türe ait eserlerdir. 
Bununla birlikte 
bir üst maddede 
dile getirdiğim 
Watchmen ile 
The Dark Knight 
Returns’ün 

derlenip birleştirilmesiyle oluşan yapı 
da grafik roman olarak anılmaktadır. Öte 
yandan Asterix, Red Kit gibi yayınlar da yapı 
bakımından yine grafik roman şemsiyesi altında 
değerlendirilebilir. Buna karşın yılda bir çıkan 
sayılarıyla da dizi türü içinde de yer alırlar. 
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- “Antoloji” türü 
çizgi romanlar 
tıpkı edebiyatta 
olduğu üzere 
farklı sanatçıların 
kısa eserleriyle 
bağlantısız 
hikâyelerin 
bir arada 
basılmasıyla 
oluşur. MK 
Perker’in 
Büyüklere 
Masallar, Levent 
Cantek’in 

Dumankara, Devrim Kunter editörlüğündeki 
Yabani Dergisi Polisiye ve Bilimkurgu çizgi 
romanları ve Emrah Ablak editörlüğündeki 
Mis Dergi bu türe girer. Konu sınırlaması 
bulunmamaktadır. 

- “(Çizgi) Bant türü” 3 ila 5 kareden oluşur 
ve biz onları daha çok gazetelerden biliriz. 
Uzun yıllar Kelebek gazetesi son sayfasında 
yayımlanan Sezgin Burak imzalı “Bizimkiler”, 
“Güngörmüşler”, “Fatoş” bunların en bilinenleri 
olsa gerek. Oğuz Aral’ın “Avanak Apti”si, 
Ramize Erer’in “Eşi Nadide”si, Mehmet Ersoy’un 
“İlişkiler”i ve mizah dergilerinde yer alan diğer 
onlarcası. Cumhuriyet gazetesinde ise hâlen yer 
alan işlerle çocuk dergilerindekiler günümüzdeki 
örnekleridir. Konu yelpazesi son derece geniştir.

- “Espri sayfası türü”nü ise daha çok çocuk 
dergileriyle mizah dergilerinden biliriz. Tam 
sayfada yer alan ve devamlılık aramayan 
hikâyelerin yer aldığı çizgi romanlardır. Fırt 
dergisinin son sayfalarında yer alan İrfan 
Sayar’ın yarattığı ama zaman içinde birçok 
değerli sanatçının katkı sağladığı “Tarzan ve 
Arap Kadri”,  Semih Poroy’un “Feklavye”si bu 

türdendir. Konu sınırlaması yoktur. Gündelik 
kaygılardan mizaha, fantastikten hayvanlar 
âlemine kadar birçok konu ele alınabilmektedir. 

- “Kısa öykü türü” daha çok dergi içlerinde 
yayımlanan çizgi romanları kapsar. Bu türü 
“devamı olan” ve “devamı olmayan” olarak 
ikiye ayırabiliriz. Devamı olan kısa öykülere 
en iyi örnek mangalar olur şüphesiz. Çünkü 
manga çizgi romanlarının çoğu merak unsuru 
ön planda tutularak kurgulanır, önce kalın çizgi 
roman dergilerinde parça parça yayımlanır. 
Daha sonra belli bir sayfa sayısına ulaşılınca 
derlenir ve ciltlenerek ayrı bir yayın olarak satışa 
sunulur. Buna karşın comicslerde, bizdeki mizah 
ve çocuk dergilerinde devamlılık aranmayan 
kısa hikâyeler yayımlanır. Bunlar bazen takip 
edilen bir kahramanın bazen de bağımsız 
karakterlerin maceraları olur. Konu sınırlaması 
bulunmamaktadır. 

Evet, bana göre doğru tür ayrımı budur. Konulara 
göre ilerlemeye kalkmak son derece ciddi bir 
karmaşaya yol açacaktır. Oysa fiziksel koşullarıyla 
yayımlanma şekillerini esas alan bir tür ayrımı 
işi kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte “sessiz 
kitap” olarak adlandırılan çizgi romanlarla 
kurgu olmayan (non-fiction) çalışmaları nereye 
konumlandıracağımızı bilemediğimi fark ettim. 
Bunu da sonra sorgularız artık. 
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Tüm zamanların en sıra dışı 
okuluna hoş geldİnİz!

Kitapları milyonlarca çocuğa ulaşan 
Newbery Madalyası sahibi Louis Sachar’ın 

kaleminden çıkan “Yamuk Okul” serisinde okurları 
hem şaşırtıcı, hem ilginç, hem sorgulatan, 

hem de çok matrak serüvenler bekliyor.
YEN

İ!

Gülmek, pardon KAHKAHA atmak 
serbest!

Bu hikâyelerin 
tadı damağınızda 

kalacak.

30 katlı 

Yamuk Okul’un 

19. katı YOK!

Gerçekten yok.






