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M E R H A B A ,
Ümit Kireççi’nin hazırladığı “Konuşma Balonu” köşesinde grafik roman konusunu 
ele aldığımız bu sayımızda, 2 grafik romana yer verdik. Genç/yetişkin okuru 
hedefleyen bu eserlerden ilki, Gürer Mut’un değerlendirdiği Fabien Toulmé imzalı 
Büyük Aşk. Meritxell Duran’ın yazıp resimlediği Depresyon veya Zafer - Bir Çatışma 
Günlüğü ise Burcu Yılmaz’ın anlatımıyla yer buldu sayfalarımızda.

Çağdaş Türk edebiyatının tanınan isimlerinden Nermin Yıldırım’ın son kitabı Bavula 
Sığmayan ise Gökhan Yavuz Demir’in kritiğiyle “Yetişkin de Okur” köşesine konuk 
oldu.

Çocuk edebiyatımızın iki değerli ismi Aytül Akal ve Mavisel Yener de birer 
eserleriyle bu sayıdaki seçkimizde yerlerini aldılar. Aytül Akal, Zombili Mombili 
Roman’la korku türüne göz kırparken Mavisel Yener, Aklımda Tuhaf Sorular ile 
çocukları deneme türüyle tanıştırıyor.

Hollanda çocuk edebiyatının klasiklerinden,  Annie M. G. Schmidt’in “Jip ile 
Janneke” serisinin iki kitabı da okurumuza tanıtmak istediğimiz eserlerden. Beraber 
Oynayalım mı? ve Sonsuza Dek Arkadaş isimlerini taşıyan kitaplar hakkındaki 
değerlendirmeyi Dilek Büyük kaleme aldı.

Şubat sayımızın içeriğindeki kitaplar bunlarla sınırlı değil elbette. Ömer Açık’ın 
kaleme aldığı 4 kitaplık “Umut Öyküleri” serisi, Will Gmehling’in Sonraki Raunt’u, 
Ulrich Hub'ın Tilkiler Yalan Söylemez’i gibi, çocuk ve gençlik edebiyatının güncel 
örnekleri sayfalarımızı zenginleştiriyor.

Yarıyıl tatilinin son günlerinde, okuma deneyimlerimizi paylaştığımız dolu dolu bir 
dergi hazırladık sizlere. Keyifle okumanız, iyi kitapların izinde bizimle yol almanız 
dileğiyle...

 Safter Korkmaz
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Birbirinden güzel şarkıları, kitapları ve çevirileriyle tanıdığımız Genç Osman Yavaş’ın 
şiir kitabı Kedi, Köpek, Martı şehrin kendisi gibi herkesi sarmalayacak kadar samimi.

İstanbul’da olsam...
Yazan:  Olcay Mağden

Şehirlerde oturmakla yaşamak arasında fark olduğu-
nu düşünürüm. Bazı şehir kiralık ev gibidir, içinde 
oturursun ama aslında senin değildir ve bunu sana 
sık sık hatırlatır. Bazı şehirse bütünüyle senindir. 
İçinde doğmuş olsan da ona sonradan yerleşmiş 
olsan da her yanıyla seni sarar. Sen de onu sararsın, 
aranızda bir aşk ve nefret ilişkisi doğsa da. İstan-
bul da böyle bir şehir, onda yaşarken onu yaşarsın. 
Sadece bir coğrafyayı ifade etmez İstanbul, hücrele-
rine nüfuz eder. Taşı toprağı, altın olmasa bile ayrıntı 
olduğu kesin. Bir ayrıntı ve ses şölenidir İstanbul. 

Genç Osman 
Yavaş’ın eseri 
Kedi, Köpek, 
Martı bizlere bu 
ayrıntıları ve 
sesleri hatırla-
tıyor. Bir kedi, 
bir köpek ve bir 
martı eşliğinde 
İstanbul’un so-
kaklarında şiir 
dolu bir gezin-
tiye çıkarıyor. 
Yolculuğa Müj-
de Başkale’nin 
şehrin kendisi 
gibi detaylarla 
dolu çizimleri 
eşlik ediyor. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
İçerik 

Çizimlerin ifade gücü 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

İstanbul’da bir martı, 
Kanadı kırık bir martı olsam
Bilmem ki, böylesi bir durumda
Kimden daha çok korkardım... 
Kediden mi, köpekten mi?
Yoksa arabalardan mı
Ama belki de sonra biri, kim bilir,
Bir çocuk belki, 
Çıkagelir ve iyileşene kadar
bakardı bana, 
Ama sadece iyileşene kadar...
Bu kitapta İstanbul’un diğer sakinleri var. Ba-
zen yok sayılan, bazen de alışkanlıktan gözden 
kaçırılan. Okudukça, kırmızı bir balonun pe-
şine takılıp zamanı durdurası geliyor insanın. 
Bir kedi gibi miskinlik etmek, bir köpek gibi 
geleni geçeni seyretmek ve bir martı gibi gök-
yüzünde salınmak istiyor. 
Birbirinden güzel şarkıları, kitapları ve çeviri-
leriyle tanıdığımız Genç Osman Yavaş’ın şiir 
kitabı Kedi, Köpek, Martı şehrin kendisi gibi 
herkesi sarmalayacak kadar samimi. Üstelik en 
sonda da sözü ve müziği kendisine ait bir şarkı 
karşılıyor okurlarını. 
Kediler, köpekler, martılar
Her yerde onlar var
Bazen görmesek de çocuklar 
Onlar da bizimle yaşıyorlar. 

Kedi, Köpek, Martı   
Genç Osman Yavaş   
Resimleyen: Müjde Başkale  
Final Kültür Sanat Yayınları, 56 sayfa
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Yer yüzünde en zor tarif edilen şey nedir, diye 
sorulursa akla ilk “aşk” gelir. Romansların ortasın-
da yer alan, yeri geldiğinde klişelerle bezenen yeri 
geldiğinde büyük anlatılarda devleşen “aşk”, içinde 
bulunduğumuz yüzyılda yavaş yavaş içi boşaltılan 
bir kavram hâlini alıyor. Her gün sayısız televizyon 
kanalındaki “reality show”ların dilinden düşmeyen 
ama yeri geldiğinde kolaylıkla para ve şöhret için 
feda edilebilen “aşk”, “meşhuriyet çağı”nın hızına 
ayak uyduramaz oldu. 

Tam da bu dönemde Fabien Toulmé, insan ilişkileri 
üzerine küçük ve sıcak bir hikâyeyle imdadımıza 
yetişti. Sevgi ve aşkın içinin boşaltıldığı böylesi 
zamanlarda, bu duyguların ne kadar büyük bir zen-
ginlik olduğunu hatırlatırcasına…

Aşk üzerine büyük laflar etmeyen veya devasa 
bir anlatı inşa etme çabasına girişmeyen Toulmé, 
sıradan insanın hayatının içinden sade bir anlatıyla, 
büyükanne Suzette ve torunu Noémie’nin, eski bir 
aşkı aramak için çıktıkları İtalya yolculuğunu sıcak 
bir dille anlatmaya koyuluyor.

ÖZEL ALANA HAPSEDILEN BIR KADIN IMAJI

Mezarlık sahnesiyle açılan hikâye, uzun yıllar sonra 
sona eren bir birlikteliğin getirdiği hüzün ile başlı-

Yalnızlık da  
paylaşılır!

Yazan:  Gürer Mut
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Eşinin ölümünün ardından hayatta tek başına kalmanın getirdiği belirsizlikle 
boğuşan Suzette, sevginin olmadığı uzun bir evliliğin ardından, üzüntüyle karışık bir 
dinginlikle karşımızdadır.

Büyük Aşk 
Fabien Toulmé 
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Editör: Ayşegül Utku Günaydın
Desen Yayınları, 336 sayfa
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yor. Eşinin ölümünün ardından hayatta tek başına 
kalmanın getirdiği belirsizlikle boğuşan Suzette, 
sevginin olmadığı uzun bir evliliğin ardından, 
üzüntüyle karışık bir dinginlikle karşımızdadır.

Öyle ki, Fransız sanatçı, eşini kaybeden yaşlı bir ka-
dının hayatına odaklanmanın çok ötesine geçece-
ğinin sinyallerini daha ilk sayfalarda okuyucusuna 
hissettiriyor. 

Sevginin algılanış biçiminden, kuşak çatışma-
sına ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin pek 
çok önemli başlığın iç içe geçtiği Büyük Aşk, aşk 
ve sevgi gibi güçlü duyguları eşinde bulamayan 
Suzette’nin toplum tarafından idealize edilen kadın 
imajının içine nasıl sıkıştığını gözler önüne seriyor. 

Toplumsal hayatta kadına yüklenen ve onu özel ala-
na hapseden rollerin dışına çıkamayan, “iyi bir eş, 
anne ve nihayetinde iyi bir kadın” olarak anılmanın 
“zorunluluğu” içine hapsolan Suzette’nin zincirleri-
ni kıran kişi ise Noémie oluyor. 

MeToo hareketinin yarattığı farkındalık sonrasında, 
toplumsal cinsiyet rollerine karşı çıkan Noémie, 
dedesi ile büyükannesinin aralarındaki zorunlu 
birlikteliği duyduğunda büyük hayal kırıklığına 
uğruyor. 

“IYI BIR KADIN, EV KADINI VE ANNE 
OLMALIYDIK”

Toulmé, yıllar içersinde eşi tarafından sayısız kez 
aldatılmış ama buna rağmen toplumsal normlar 
nedeniyle “makbul” olmanın dışına çıkamamış 
bir kadının duygusal durumunu şu sözlerle an-
latıyor:“25 yaşındayken evlendirildim. Bizi böyle 
terbiye ederlerdi; iyi bir kadın, ev kadını ve anne 
olmalıydık. Kendimizi düşünmeden başkaları için 
yaşamalıydık.”

Tam bu noktada devreye giren Noémie, bir an-
lamda kuşak çatışmasının fitilini ateşliyor. Büyü-
kannesinin yaşadığı ve kabul etmek durumunda 
kaldığı gerçekliği elinin tersiyle iten genç kadın, 
kalıplaşmış algıları yıkıyor. Bu durum başlarda 
kabul görmese de bir süre sonra Suzette, torunu 
tarafından ortaya atılan yeni fikirlere ve itirazlara 

şapka çıkartmaya başlıyor. 

Söylemler aracılılığıyla kadın bedeni üzerinde 
kurulan iktidar ve kadını nesne hâline getiren 
anlayışla hesaplaşmaya girişen Noémie için 
büyükannesi bu mücadelenin öncülerinden biri. 
Tüm gelenekselciliğine rağmen torunun haklı 
çıkışlarını anlayan Suzette, yeni  kuşağın bu 
itirazlarından oldukça keyif alır.

Hayatın devam ettiğini ve ilerleyen yaşlarında 
dahi sevgiyi arayan insanların çaresizliğini göz-
lemleyen Suzette, 60 yıldır görmediği sevgilisini 
aramaya çıkıyor. Toulmé bu yolculukta, sevmenin 
ve umut etmenin bir yaş aralığına sıkıştırılamaya-
cağını sorgulamaya girişiyor.

TOULMÉ, INSANI GÖZLEMLEMEKTEN GERI 
DURMUYOR

Bir tür ikinci bahar rüzgârlarının estiği hikâyede, 
İtalya’ya doğru uzun bir yolculuğa çıkan Noémie 
ve Suzette, âdeta kapı kapı eski sevgilinin izini 
sürüyor. Geçmiş yıllara ilişkin sekansların bir gö-
rülüp kaybolduğu anlarda Suzette, biraz korkarak 
da olsa eski bir “sevgiliye” duyduğu özlemin san-
cılarıyla boğuşuyor. Bu anlarda hikâye yeşermeye, 
çiçek açmaya başlıyor. 

Fransız sanatçı Toulmé, toplumsal zeminde yaşa-
nan sorunları kendisine sorun edinen ve bunları 
çalışmalarına yansıtan bir isim. Önceki çalışma-
larında down sendromlu çocuğunun doğumuna, 
mülteci bir ailenin zorluklarla dolu yolculuğuna ve 
ölüme giden bir kardeşin mücadelesine ışık tutan 
Toulmé, insanın her durumunu gözlemlemekten 
geri durmuyor. 

Fakat Toulmé ilk kez Büyük Aşk’ta, kendi gözlemle-
rinden yola çıkarak değil, toplumsal hayatın içinde 
sıkça karşılaşılan temel başlıklar üzerine kurgu-
luyor hikâyesini. Bugünün getirdiği dinamiğin ve 
farkındalığın belki de birden fazla hayatı yeniden 
başlatacağını kanıtlarcasına… 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
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Hikâyenin sessizce fısıldadığı gibi ektiğimiz her 
tohumla yeni dilekler diler, umudu yeniden yeşertiriz.

Tohumdan soframıza...
Yazan:  Burcu Borhan Türeli

Yediğiniz yiyeceğin nerede, hangi koşullarda ve kim 
tarafından yetiştirildiğini biliyor musunuz? Bugün 
gıda güvencesizliğine karşı, hızla çoğalan alternatif 
üretim ve tüketim modelleri, kentlerde yaşayan pek 
çok kişide heyecan yaratan deneyimlere (ekolojik 
tarımsal faaliyetlere) dönüşmüş durumda. Bunların 
başında, bir kent müştereği olarak kabul gören bos-
tanlar (Yedikule, Piyalepaşa ve Kuzguncuk bostanla-
rı gibi) ve gıda topluluklarıyla kooperatifleri gelir. O 
Güzel Bostanımız, bu deneyimlerden birini, belki de 
olabilecek en şiirsel tonda ve toprağın türlü renk-
lerini yansıtan sıcacık çizimlerle anlatan bir kitap. 

Hikâye, 
yiyeceğin 
tohumdan 
sofraya ge-
lene kadar 
geçirdiği 
yolculuğu, 
bostan 
üzerinden 
yakından 
izlememize 
izin veriyor.

Toprağa 
serpilen 
tohumların 
“gökteki 
yıldızlara” 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım
Kâğıt ve baskı kalitesi

benzetildiği, ilk filizlerin müjdeli bir haber gibi “dört 
gözle beklendiği” ve sonunda “sihirli bir dokunuşun” 
toprağı filizlendirdiği bu bostanda, tek filizlenenin 
tohum olmadığını da görüyoruz. Tohumdan bir 
“hazine” olarak bahsedilen hikâyede, yaşlı kadınla 
küçük kız arasındaki dostluk ve sevgi dolu ilişki de 
kendi içinde büyük bir hazineyi saklar: Nesiller boyu 
aktarılan yaşam pratiklerinin duygusunu ve bilgisi-
ni. Hikâyeyi okudukça fark ederiz ki, tohumdan baş-
layan ve içinde işbirliğini, emeği, paylaşmayı içeren 
oldukça kapsamlı bir sürecin bilgisidir bu. 

Sürece eşlik eden mevsimler döngüsü içinde çeşit-
li kayıplara ve yeni başlangıçlara da tanık oluruz. 
Örneğin hikâyede bahar tekrar belirdiğinde küçük 
kız artık yalnızdır. Ancak yaşlı kadının en renkli 
ve sıcak anıları, küçük kızın zarflarından çıkarttığı 
ve avucunda tuttuğu tohumlarla yeniden canlanır. 
Tohumlar filizlendiğinde yaşlı kadını, bostanda yanı 
başında hisseder. Öyküde hasadın bir kısmı ile kış 
hazırlıklarının tamamlanması, bir kısmının hediye-
lere dönüştürülmesi ve başkalarıyla paylaşılması, 
olağan dönemsel bir yoğunluğun parçasıdır sanki. 
Ayrıca bostanda, bazı parsellerde bir arada büyüyen 
farklı türdeki rengârenk çiçekleri veya aynı parsel 
içinde birbiri ile “oyuna dalmış” domatesle bezelye-
leri görürüz ki mono kültür bir üretimin sıkıcılığını 
unutturacak kadar kıpır kıpır, rengârenk ve neşelidir 
çizimler. Hasattaki ürünlerden toplanan ve zarflarda 
saklanan sebze ve çiçek tohumları, âdeta geçmişten 
bugüne ve bu andan geleceğe postalanan birer mek-
tup gibidir. 
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O Güzel Bostanımız  
Zoe Tucker  
Resimleyen: Julianna Swaney  
Türkçeleştiren: Sumru Ağıryürüyen  
Editör: Gökçe Gökçeer 
Meav Yayınları, 32 sayfa
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sıhir gibi bir şey!

Hikâyelerin HERKES okusun diye kaleme 
alındıǧına vurgu yapan Hikâye Hırsızı, 

kitapların gerçek birer “hazine” olduǧunu 
kulaǧımıza fısıldıyor.
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Çocukluğunda “Ayşegül” serisi ve “Teksas”, “Tommiks” çizgi 
romanlarıyla resimli kitapların içine yuvarlanan illüstratör 
Deniz Üçbaşaran, resmin şahane bir evrensel dil olduğunu 
düşünüyor ve “Yoruma açık bir dil. Bu da çocuk dünyasına gir-
mek, çocukla ortak bir zemini paylaşmak için harika bir fırsat,” 
diyor. Sözcükleri kullanmadan, sadece çizgilerle, renklerle 
söz söylediği Annemin İçindeki Ses adlı kitabıyla, Uluslararası 
Gençlik Kütüphanesi’nin Prestij Listesi’nde yer alan Üçbaşa-
ran, sessiz kitapla buluşan her okuyucunun, kitabı kendince, 
çizerden bağımsız olarak yeniden yorumladığını söylüyor.

tavşan     deliği

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

Kusursuz çizmeye çalışma, rahat ol.

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

Hayır, emekliyim.

  Günde kaç saat çalışıyorsunuz?

Ortalama iki-üç saat gibi.

  İşlerinize dair eleştiri yazıları sizi öfkelendirir mi?

Keşke yazılsa.

  Okuduğunuz son resimli kitap?

Beklenmedik Bir Işık, Jose Saramago.

  Keşke ben resimleseydim dediğiniz kitap?

Zaman zaman böyle düşündüğüm olur ama şimdi 
kitap adı hatırlamıyorum.

 Yerinde olmak istediğiniz roman/çizgi roman 
kahramanı?

Çocukken Zagor’u pek severdim.

 Nefret ettiğiniz roman/çizgi roman kahramanı?

Tenten’e hiç ısınamadım.

  Sizce en iyi edebiyat uyarlaması film ya da dizi?

“Harry Potter” serisi.

  İsminizi Google’da aratıyor musunuz? Ne sıklıkla?

İyi aklıma getirdiniz.

  En çekilmez özelliğiniz?

Ekip ruhu yok bende.

  En sevdiğiniz uğraşınız, hobiniz?

Son birkaç yıldır seramik. Muhteşem bir sanat, 
zanaat ve biraz da spor benim için.

  Çalmak istediğiniz müzik aleti?

Çello; ancak mümkün değil, müzik yeteneği benden 
çok uzak.

  Bir mucit olsanız, ne icat etmek isterdiniz?

Giydiğimde uzaklara, yükseklere sıçrayabileceğim 
ayakkabılar. 

  Tarihte hangi dönemde/zaman diliminde 
yaşamak isterdiniz?

Bugün iyi galiba.

   Issız adaya düşseniz yanınızda götüreceğiniz üç 
şey?

Çikolata, kayık, sonsuz İnternet bağlantılı tablet.
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“Resim, şahane bir evrensel dil.”

DENİZ ÜÇBAŞARAN

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

Güzel Sanatlar Grafik Bölümü mezunusunuz ve 
okul yıllarında özgün işler üretmeye, illüstrasyon 
yapmaya koyuldunuz. Kendi potansiyelinizi keş-
fettiğiniz ilk zamanlardan ve kendinizi gerçekleş-
tirme ve geliştirme sürecinden bahseder misiniz?

Üniversite yıllarımda özgün illüstrasyon üretme 
çabaları, okulun bitmesiyle duraklama dönemi-
ne girdi. O zamanlar çizerek para kazanmak pek 
zordu. Reklam sektöründe çalıştığım yıllar içinde 
ufak illüstrasyonlar yaptım elbette. Ajanstaki “Il-
lustration Annual”lerden dünyada bu alanda neler 
yapıldığını hayranlıkla izlerdim. Konuyla ilgili en-
der kaynaklardan biriydi. Evde defterlerime irili 
ufaklı çizimler, karalamalar yapardım. Ajansta boş 
kaldığımda bilgisayarda mouse ile bir şeyler ka-
ralardım. Emekli olup tam zamanlı çizer olmam, 
internetin çocuk kitaplarının zengin dünyasını 
ayağımıza getirmesi ve Türkiye’de çocuk kitapla-
rındaki yeni arayışlarla aynı zamana denk geliyor. 
Bundan sonra çoğu vaktimi iyi bir çocuk kitabı il-
lüstrasyonu nasıl “olur/olmalıdır”a kafa yorarak, 
araştırarak, çizerek geçirmeye başladım. Konuyla 
ilgili daha çok kafam meşguldü diyebilirim.

Çocukken okuduğunuz çizgili/resimli kitapların, 
çizgi romanların bir etkisi, katkısı oldu mu çizerlik 
yolcuğunuzda? Geçmişten bugüne etkilendiğiniz, 

örnek aldığınız, takip ettiğiniz çizerler, etkilendiği-
niz sanatçılar, beslendiğiniz kaynaklar neler?

Elli yıl öncesi, benim çocukluğumda, özellikle çocuk 
kitapları basım-yayımında imkânlar kısıtlıydı. Re-
simli kitap olarak “Ayşegül” serisi vardı o zamanlar; 
resimlerin içine düşerdim okurken, inanılmaz ve 
büyüleyici gelirdi. Bir de kız çocuklarının eline pek 
de yakıştırılmayan Teksas, Tommiks gibi çizgi roman 
serileri benim elimden düşmezdi. Beni bu kadar et-

aynanın    içinden



8 |

kileyen kitaplar, çizerlik yolculuğumun temelini 
oluşturmuş olmalı. Bunca yıl içerisinde sayısız yerli, 
yabancı çizer beni etkiledi. Her geçen gün bu liste 
büyüyor. Yerli çizerleri takip etmek bile güç, yeni 
yetenekler çıkıyor kitapların içinden. Kitapçıların 
yetersiz raflarından izlemeye çalışıyorum çocuk ki-
taplarını. Dijital ortam daha zengin kuşkusuz ancak 
kitabı elime almak istiyorum, değerini daha iyi anlı-
yorum o zaman.

2003 yılında çocuk kitapları resimlemeye başla-
dınız: Kırmızı Kuş, resimlediğiniz ilk çocuk kita-
bıydı. Bu yola nasıl çıktınız? Çocuklar için kitap 
resimlemek nasıl bir yolculuk oldu sizin için, ne-
ler biriktirdiniz bu yolculukta? 

Sanırım yaklaşık otuz beş yıl önce  –üniversitede-
yim– bölüme “Bologna Resimli Çocuk Kitapları Ya-
rışması”nı bildiren bir mektup geldi. Bologna’dan 
ilk haberdar oluşum/uz böyle oldu. Oturdum ve 
“Bir Gecelik Masal” isimli, çocuklar için ilk resim-
li öykümü yazdım ve resimledim. Bologna’dan bir 
sonuç alamadım ama konuyla ilgili ilk heyecanım, 
kalp atışlarım böyle başlamış olmalı. Güzel bir öy-
küydü, resimleri de itinayla saklıyorum hâlâ. Belki 
de yeni bir proje olarak ele alıp baştan yapmalıyım.

Yirmili yaşlarımda Kırmızı Kuş ve Yıldız Cini’ni re-
simledim ancak yıllarca yazarını bekleyen çizimler 
olarak kaldılar. Hayat, para kazanma kaygısı nede-
niyle uzak kaldım çocuk kitabı sevdasından. Sonra, 
yaşasın genç yaşta emeklilik! Ardından da Arslan 
Sayman’ın konuyla ilgilenmeye başlaması, benim 
gençlik sevdamı geri döndürdü.

Bu kitap önce çizgi/illüstrasyon olarak doğdu, 
sonradan Arslan Sayman hikâyeyi ördü sanırım. 
Sayman ile böyle başka çalışmalarınız da var. 
Yazar-çizer uyumu hakkında konuşabilir miyiz? 
Bu uyum nasıl yakalanır ve hem çizer hem de ya-
zar için ne gibi olanaklar sağlar?

Eğer bir genelleme yapacak olursam, bu işin ideali 
bir kitabın hem yazarı hem çizeri olmak diyebili-
rim. Çünkü öykünün ruhu, çizere yazarın tam da 
istediği gibi geçmeyebiliyor. Ayrıntılar çok önemli 
olabiliyor. Bazen metinle resim bir bütün oluştur-
malı, bazen birbirini tamamlamalı. Çok organik, 
yol alırken değişimler geçirebilen bir serüven re-
simli çocuk kitabı. Biz Arslan’la aynı evi, hayatı 
paylaşıyoruz. Bu nedenle kitap yaratım aşamasın-
daki geçişler birlikte üretmeye çok elverişli.

Piraye’nin Bir Günü, Şapkadaki Balık ödüllü ki-
taplarınız; Mevsimlere Güzelleme, bir takvim 
seçkisinde yer aldı; Annemin İçindeki Ses adlı 
sessiz kitabınız, Uluslararası Gençlik Kütüpha-
nesi’nin Prestij Listesi’nde yer aldı. Yarışmalar 
ve ödüller çizerler için ne ifade ediyor?

Yaptığımız işin sanatsal ve yaratıcı yanı bir tarafa, 
yoğun emek istiyor. Bunun bir şekilde takdir edil-
mesi, beğenilmesi çok motive edici kuşkusuz. Ama 
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herhangi bir yarışma sonuçlarının en iyi çizeri, ya-
zarı veya kitabı belirlediğini asla düşünmüyorum. 

Annemin İçindeki Ses adlı sessiz kitabınızla, söz-
cükleri kullanmadan, sadece çizgilerle, renklerle 
söz söylüyorsunuz. Tıpkı müzik gibi evrensel bir 
dil kurma imkânı diyebilir miyiz sessiz kitaplar 
için? Sözcüksüz söz söylemek bir çizerin çizim 
gücüne nasıl bir etki eder? Ayrıca sessiz kitap-
ların, küçük-büyük okurlar üzerindeki etkileri 
hakkında ne düşünüyorsunuz?  

Evet, resim şahane bir evrensel dil. Yoruma açık bir 
dil. Bu da çocuk dünyasına girmek, çocukla ortak bir 
zemini paylaşmak için harika bir fırsat bence. Sessiz 
kitabın, çizerin aslında çizim gücüne değil, yorum 
gücüne güçlü bir etkisi olduğunu düşünüyorum. El-
bette okuru da çok etkilediğini var sayıyorum. Bence 
sessiz kitapla buluşan her okuyucu, kitabı kendince, 
çizerden bağımsız olarak yeniden yorumluyor.

Çocuk kitaplarını resimlerken kullanacağınız 
tekniği, malzemeyi, renkleri esas olarak belirle-
yen ne oluyor? Örneğin hikâyedeki karakterlerin 
zihninizde canlanan görüntüsü size bir yol gös-
terir mi? 

Bilgisayar başına oturmadan önce günlerce, hafta-
larca yaratacağım kitabı kafamda gezdiririm. Son-
ra eskiz defterime bir şeyler karalarım. Bu zaman 
dilimi içinde karakterler biraz şekillenir ama önce 
renkler mi, teknik mi oluşur, bunun bir kuralı yok 
benim için.

Çocuklar için öykü ve şiir kitapları resimlediniz. 
Öykü, şiir ya da başka türde kitapları resimle-
mek arasında bir fark var mı sizin için? Ayrıca 
çocuk kitapları için illüstrasyon yapmanın der-
giler, sergiler, ticari işler ya da yetişkinler için 
yapılan farklı işlerden ayrıştığı noktalar neler? 

Öykü ve şiir kitabı resimlemek farklı heyecanlar 
benim için. İkisini de çok seviyorum. Öykü kita-
bında her sayfanın odağı farklı olsa da sonuçta bir 
öyküyü resimliyorsunuz. Şiir kitabında ise her şiir 
için ayrı bir kurgunuz oluyor. Şiir daha soyut yo-

rumlara izin veriyor. Örneğin bir dergiye kapak 
yaparken de daha özgür olabiliyorsunuz. 

Nasıl ki her yazarın bir üslubu varsa her illüstra-
törün de kendine has bir “çizgi dili” var sanırım. 
İllüstratörün o kendine özgü dili, üslubu nasıl 
oluşur? Çizeri ele veren o üslup, çizer açısından 
kimi zaman bir avantaj, kimi zamansa bir deza-
vantaj olabilir mi?

Dönemin sanatsal eğilimleri, aldığımız eğitim, ki-
şisel yatkınlıklar çizerin dilinin oluşmasında en 
etkili değişkenler bence. Sözünü ettiğiniz belirgin 
bir üslup oluşması için sanırım ciddi bir birikim de 
gerekiyor: yani aylar, mevsimler ve yıllar. 

Çizen, çizmek isteyen, yeteneğini geliştirmek iste-
yen çocuklara ve gençlere ne söylemek istersiniz?

Çizerken heyecanlansınlar, heyecanlanınca çizsin-
ler. Kelimelerin, öykülerin anlamlarında çizgi ve 
renkleriyle sörf yapsınlar. 

Şimdilerde neler yapıyorsunuz? Üzerinde çalıştı-
ğınız yeni projeler var mı? 

Pandemiyle birlikte daha sakin bir döneme girdim, 
projeyi çok istiyorsam kabul ediyorum. Bu biraz 
yaşımla, biraz da seramiğe daha fazla zaman ayır-
mak istememle ilgili sanırım. Ama kafamda gezi-
nen kitap fikirleri de eksik olmuyor. Belki yeni bir 
sessiz kitap yaparım. 
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Sessizlik Lütfen!, zürafa Junior’ın kitap okumak için biraz sessizlik ararken, ormanın 
en gürültücü zürafaları olan beş kardeşinin onu nasıl zorladığını anlatan bir hikâye

Aranızda kimler gürültücü?
Yazan:  Fethi Yılmaz

Yaşadığınız yer bazen kendinizi duymanıza bile 
müsaade etmeyen çok gürültülü bir yere dönüşebi-
liyor. Özellikle şehirler, insanlar için asla bitmek bil-
meyen uğultulu bir fanus gibi. Çok fazla trafik, çok 
fazla inşaat ve etrafınızı saran insan kalabalığı… 
Yalnız kalmak istediğinizde engellendiğiniz, kont-
rol edemediğiniz ve kaçamadığınız nice durumun 
sizi çılgına çevirdiği anları bir düşünün. Olduğunuz 
yerden kaçıp uzaklaşmak istediğiniz zamanları… 
Buna benzer bir durumda Junior isimli bir zürafa 
acaba ne yapardı derseniz, Russ Willms’in yazıp 
resimlediği ve Bade Baran’ın Türkçeye çevirdiği 

Sessizlik Lüt-
fen! isimli kitap 
merak giderici 
ilginç bir örnek 
olabilir. 

Sessizlik 
Lütfen!, zürafa 
Junior’ın kitap 
okumak için 
biraz sessiz-
lik ararken, 
ormanın en 
gürültücü 
zürafaları olan 
beş kardeşinin 

onu nasıl zorladığını anlatan bir hikâye. Sessizlik 
arayışında verdiği mücadeleye ve aklına gelen 
ilginç çözümlere şahitlik ediyorsunuz. Ardından 
Junior’ın canavar isimli kitabından yüksek sesle bir 
cümle okuması ile her şey değişiyor.  “Bir zamanlar 
ormanda yaşayan ve zürafa yiyen dev bir canavar 
varmış,” cümlesini duyan gürültücü kardeşler bir 
anda sessizleşiyor. Yazarın hedeflediği ana fikrin 
içinde yer alıyor mu bilinmez ama “korku, kaygı ve/
veya merak” duygularının da hikâyeye bir iz bırak-
tığını söyleyebiliriz. 

Kitabı sürpriz bir sonla bitiren yazar, sizi uzun uzun 
düşünerek hikâyeyi kendi kendinize tamamlamak 
zorunda bırakıyor. Yarım kalmış hissi veren bu 
son, çocuklar için çok fazla soru işareti bırakacak 
cinsten. Hikâyenin sonuna ulaşmamızı sağlayacak 
bu kurgu boşluğu bana göre kitabın göze çarpan en 
belirgin eksikliği olmuş. Havada kalmış bu açık-
lık, birkaç sayfa metin içeriği daha eklenerek sona 
doğru yumuşak ve anlaşılır bir geçiş yapmamızı 
sağlayabilirdi. 

Genellikle mekân duygusundan uzak ve sadece ka-
rakterlerin ön plana çıktığı sayfaların illüstrasyon-
larını yazarın kendisi çizmiş. Yalın renk seçimleri, 
detaydan uzak kompozisyon anlayışı, metni gör-
selleştirme konusunda çocukların ilgisini çekecek 
türden. Sessizliğin hâkim olduğu ortamlarda okuna-
bilecek kitaplar listenize eklemek isterseniz zürafa 
Junior’ın Sessizlik Lütfen! kitabı sizi bekliyor. 

ilk
 o

ku
ma

 K
ITA

PL
IG

I

Sessizlik Lütfen!  
Russ Willms  
Türkçeleştiren: Bade Baran
Editör: Göyçen Gülce Karagöz  
Puis Yayınları, 32 sayfa

Aranızda kimler gürültücü?
Yazan:  Fethi Yılmaz

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım
Kâğıt ve baskı kalitesi 

ilk
 o

ku
ma

 K
ITA

PL
IG

I



Şubat 2023 | 11 



12 |

Aklımda Tuhaf Sorular  
Mavisel Yener 
Resimleyen: Kaan Kayhan Atik   
Editör: Hülya Dayan 
Tudem Yayınları, 80 sayfa

“Çocuklar denemenin onlara çok benzediğini fark etsin. Önceden hesap kitap 
yapmadan pat diye sorularını sorabilmenin keyfini yaşasın,” demiş Mavisel Yener. 
İşte okuru, bu ipucundaki gibi tatlı bir sohbet bekliyor.

Meraklandıran ve gülümseten kıvrak 
denemeler: Aklımda Tuhaf Sorular 

Yazan:  Itır Yıldız
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Salyangozlarla insanların ortak özelliği ne olabilir 
dersiniz? Hiç kendinizi sokak isimlerinin hikâye-
lerine kaptırdığınız oldu mu? Yardım istemekte 
neden zorlanmaya meyilliyiz? Peki ya, sanal kentler 
veya her koşulda yaşayabilen canlılar üstüne hiç 
düşündünüz mü? Her gün aklımızdan saçma ya da 
mantıklı onlarca düşünce ve soru cümlesi geçiyor. 
Hepsini bir kenara not etsek konuşup tartışacak ya 
da gülüşecek neler neler çıkar ortaya. Kim bilir, bel-
ki böylece “yazılı bir sohbet”, dile gelir, bünyesine 
yeni sohbet konuları dâhil eder, akar gider.

Mavisel Yener’in Çocuklar İçin Denemeler alt 
başlığıyla Tudem Yayınları tarafından yayımlanan 
Aklımda Tuhaf Sorular adlı kitabı, türün amacına 
sadık kalarak sohbet havasında ilerleyen deneme-
lerden oluşuyor. Mavi Zamanlar, Sonsuzluk Kütüp-
hanesi romanları, “Kayıp Kitaplıktaki İskelet” serisi 
ve öyküleriyle tanıdığımız Yener, bu kez sadece 
çocuk ve gençlik edebiyatında değil, genel olarak 
edebi eserlerde daha seyrek karşımıza çıkan “de-
neme” türünün varlığına dikkat çekmek amacıyla 
kaleme sarılıyor. Ama buradaki “amaç” ifadesi kor-
kutmasın, asık suratlı, öğretici olma kaygısı taşıyan 
metinler değil bunlar. Bilakis, Yener’in kitabın önsö-
zünde, edebiyatımızda deneme alanında çokça eser 
vermiş felsefe profesörü ve yazar Nermi Uygur’a 
atıfta bulunarak belirttiği gibi “delidolu ciddilik” 
tadında kısa yazılar. 
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Yener, çocukların tuhaf ama haklı meraklarının 
izinden giderek serbestçe dolanıyor konuların 
etrafında ve aslında yetişkin birinin kendi içindeki 
özgür düşünmek isteyen; çevresine, dünyaya yar-
gısızca bakmaya çabalayan tarafına da dokunuyor. 
“Neyi, niçin, nasıl korumalıyız, sorusunun yanıtını 
bulup gerekeni yapacağız; iyimserim, umutluyum. Bi-
razdan tepelerden kekik toplamaya gideceğim,” diye 
yazıyor sanal kentlere ve insanın yaşadığı her yere 
kendinden renkler, izler bıraktığının somut örnekle-
ri olan sokak isimlerine değindiği denemesinde.

Çocukların güncel dünyasını kuşatan güncel konu-
lara eğilmesi özellikle dikkat çekiyor. Gelecekte en 
çok iletişim kuracağımız sesin, belki de yapay zekâ-
dan oluşan şahsi asistanımız olacağını söylüyor 
yazar ve sahici yahut sahte ihtiyaçlarımız hakkında 
bir soru bırakıyor okura, üzerine düşünmesi için. 
2020’de uzay tuvaleti yarışması açan NASA’dan 
yola çıkarak, uzaya gönderilen hayvanlardan, her 
koşulda canlı kalmayı başaran minyatür canlılara, 
“su ayısı” da denilen tardigradlara değiniyor sonra. 
Kısacık metnin insanı bir Google araması yapıp 
daha fazlasını öğrenmek istemesine teşvik etme-
mesi imkânsız; ister “Astronotlar uzayda ihtiyaçla-
rını nasıl gideriyorlar?” sorusu için olsun, isterse 
tardigradlara yönelik daha kapsamlı bir araştırma 
için olsun. Teknolojiyle birlikte dilimize giren “bi 
tık” mevzusu var bir de; bu kullanımdan kendini 
sakınabilen oldu mu günümüzde?

“OKULDA ÖĞRETILMEZ AYNADA KENDI  
GÖZLERININ IÇINE BAKMAK”

Yazar, kesin hükümlere varma kaygısı gütmeden, 
bazılarını “siz bu konuda ne dersiniz?” benzeri bir 
yaklaşımla ele aldığı metinlerinde teknolojinin ya-
nında kültür, tarih, doğa ve edebiyata da uzanıyor. 
İnsan ilişkilerine, duygulara, kültürel alışkanlıklara, 
ince ayrıntılara dikkat kesilmeye, doğayı izlemeye 
dayalı, yer yer tebessüm ettiren yer yer bilgilendiri-
ci notlar aktarıyor.  Örneğin kültürümüzde, “Nehir 
Kenarlarına Söğüt Diken”, “Kitapları Tamir Eden, 
Leylekleri Koruyan” gibi vakıfların olduğunu biliyor 
muydunuz? “Derdini Söylemeyen…” adlı denemede 

yer alan bu bilginin ardından, yazarın “Osmanlı 
zamanındaki bankamatikler” diye muzipçe tabir 
ettiği sadaka taşı ve incelikleri yitirmeden yapılan 
yardımlaşma geleneğine dair fikrimiz de oluyor. 
“Okulda Öğretilmeyenler Listesi” ise çokça sevgiye 
dair. Başta kendini, sonra diğerlerini, hayvanları, 
çevreyi sevmeye ve tanımaya ilişkin: “Yaşadıkça 
öğreneceğin ne çok şey var,” diyor yazar, somut be-
cerilere, bilgilere işaret ederken: “Öğretilmez okulda 
hiçbirimize: Çay demleme. Bisiklete binme. Ne za-
man toplanır vişne?” Ve biraz içimizi hüzünle kap-
layacak (yani yetişkinlerin içini) sorularıyla devam 
ediyor: “Kırılan kalpler nasıl onarılacak? Umutlar 
nerede çoğalacak? Okulda öğretilmez aynada kendi 
gözlerinin içine bakmak.”

Yener, deneme kitabını yayımlamaya hazırlanır-
ken şunu istemiş: “Çocuklar denemenin onlara çok 
benzediğini fark etsin. Önceden hesap kitap yapma-
dan pat diye sorularını sorabilmenin keyfini yaşa-
sın.” Çocukların bir cümlenin, akıllarına düşen bir 
sorunun ya da okurken hissettikleri bir duygunun 
peşine takılıp daha fazlasını öğrenmeye heyecan 
duyacakları, özgürce düşünmelerinin, hayal etmele-
rinin önünü açacak denemeler kaleme almış. Belki 
başka denemeler okumak için meraklanacaklar ya 
da kendileri yazmak için heyecan duyacaklar. Unut-
madan; mutfağa meraklı çocuklara kitabın sonunda 
bir de sürpriz var.  

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Köpek Balıkları ve Diğer Su Altı Canlıları 
Hakkında Muhteşem Ötesi Bilgiler!  
Mike Lowery   
Türkçeleştiren: Şafak Kılıç
Editör: Ebru Koç Bal
İthaki Çocuk Yayınları, 120 sayfa

Okyanuslarda serbestçe dolaşan 20 milyon ton altın olduğunu biliyor muydunuz? 
Sakın hemen dalış kursuna kayıt olmaya kalkmayın! Tam sayısını bilinmemekle birlikte 
en az 2 tane de hidrojen bombası sizi beklemekte okyanusların derin sularında...

Spielberg’in 1975 yapımı ünlü filmi “Jaws”ı izledi-
ğimde 7-8 yaşlarında bir çocuktum. Televizyonun 
tek kanallı, telefonların akılsız olduğu yıllardı. Nasıl 
olduysa ailem geç saatlere kadar ayakta kalma-
ma göz yummuş, üstelik böylesi bir korku filmini 
izlememe de ses etmemişlerdi. O Jaws ki elde ettiği 
yüksek gişe hasılatıyla sinema tarihinde yeni bir 
dönem başlatmakla kalmayıp, insanlığın köpek 
balığı korkusuna da yeni bir boyut kazandırmıştı. 
Abarttığımı düşünenler için hemen belirtmeliyim 
ki, evet, var böyle bir korku; hatta biliminsanları 
bu korkunun tıbbi boyut kazananına “selakofobi” 
demişler. Jaws bende bu fobiyi körüklemese de 
tanıdığım insanlar arasında, filmi izledikten sonra 
uzunca bir süre ayağını suya sokmayanlar olduğu-
nu da belirtmeliyim.

Oysa -çoğu durumda olduğu gibi- köpek balıklarına 
karşı duyduğumuz korkunun temelinde bilgisiz-
liğimiz yatıyor. İşin tıp bilimini ilgilendiren fobi 
kısmını küçümsemeyeceğim elbette ama sıradan 
insanın, popüler kültürün gazıyla köpürttüğü 
“katil köpek balığı” mitinin bir saçmalık olduğunu 
söylemeden edemeyeceğim. Üstelik bu konuda size 
önerebileceğim eğlenceli ve bilgilendirici bir kay-
nağım da var: Mike Lowery’nin yazıp resimlediği 
Köpek Balıkları ve Diğer Su Altı Canlıları Hakkında 
Muhteşem Ötesi Bilgiler!

Kim korkar köpek 
balığından!

Yazan: Safter Korkmaz
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İşte bu harika eserden öğrendiğim birkaç bilgi: 2018 
yılında köpek balığı saldırıları nedeniyle ölen insan 
sayısı sadece 5; oysa ağaçtan düşen hindistan ceviz-
lerinin öldürdüğü insan sayısı yılda ortalama 150. 
Yahut sandviç yerken boğulup ölenlerin sayısı 77! 
Daha dikkat çekicilerine hazır olun: Yiyecek içecek 
otomatları yılda ortalama 13 kişiyi öldürüyormuş. 
Peki özçekim kazalarında kaç kişi ölüyor biliyor 
musunuz? 2015 yılında kendi fotoğrafını çekmeye 
çalışırken ölenlerin sayısı 12!

Peki size, her yıl 70 milyondan fazla köpek balığının 
insanlar tarafından öldürüldüğünü söylesem? Sizce 
korkulması gereken, soğukkanlı katil kim?

OKYANUSLARA DAIR
Lowery, eserini köpek balıklarıyla sınırlı tutmamış. 
Kitabının ilk bölümünü, onların yaşam alanlarına, 
yani okyanuslara ayırmış. “Muhteşem Okyanusla-
rımız!” adını taşıyan bu bölümde, Dünya yüzeyinin 
%70’inden fazlasını kaplayan beş okyanus, oluşum-
larından barındırdıkları canlı çeşitliliğine dek deği-
şik yönleriyle okura tanıtılmış. Bahsettiğim tanıtım, 
kesinlikle sıkıcı bir bilgi aktarımı değil elbette. 
Dozunda bir mizah içeren, karikatürvari renkli 
çizimlerle canlanan ve birbirinden ilginç bilgilerle 
zenginleşen bir anlatı tarzı var Lowery’nin. Bu tarz, 
sadece ilk bölümde değil, tüm kitapta bizi bekliyor.

İşte size okyanuslarla ilgili de birkaç ilgi çekici bil-
gi: Okyanuslarda serbestçe dolaşan 20 milyon ton 
altın bulunmaktaymış. Eğer bu kadar çok altın sizi 
cezbetmediyse, çeşitli kazalarda okyanuslara düşüp 
kaybolan hidrojen bombaları dikkatinizi çeker bel-
ki. Dev Lego adamlardan bahsetmeyeceğim bile...

BÜYÜK PLASTIK SORUNU
Okyanusları tanıdığımız ilk bölümü “Köpek Balık-
ları!” başlıklı ikinci bölüm izliyor. Adından anlaşı-
lacağı üzere, bu bölümde köpek balıklarının vücut 
yapıları, türleri, yaşam alanları, beslenme alışkan-
lıkları, yetenekleri gibi pek çok bilgi -eğlencenin 
dozu bir an olsun düşmeden- okura aktarılıyor. 12 
metrelik Balina Köpek Balığı ve 20 santimetrelik 
Cüce Fener Köpek Balığının aynı aileden olduğunu 
öğrenmek insanı biraz şaşırtıyor; ancak köpek ba-

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Konunun işlenişi 

Çizimlerin ifade gücü 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

lıklarının Dünya üzerindeki geçmişlerinin dinozor-
lardan yaklaşık 150 milyon yıl öncesine dayandığı-
nı öğrenmek kadar değil!

Köpek balıklarıyla iyice haşır neşir olduğumuz bu 
ikinci bölümü, “Denizlerdeki Olağanüstü Yaşam 
Alanları”, “En Tuhaf ve En Ölümcül Deniz Canlı-
ları”, “Köpek Balıklarını Kurtaralım”, “Hadi Köpek 
Balığı (Ve Diğer Deniz Canlılarını) Çizelim!”, 
“Köpek Balıkları Rehberi: Köpek Balıkları ve Diğer 
Su Altı Canlıları Derlemesi” isimlerini taşıyan 5 
bölüm izliyor. Lowery, kitabının sonuna, “Derin 
Deniz Şakaları” adını verdiği (ve bazılarının çeviri 
güçlükleri nedeniyle güme gittiği) karikatür-şaka-
lar ve derlediği bilgiler için yararlandığı kaynakları 
gösteren bir kaynakça da eklemiş.

Bölümler arasında “Köpek Balıklarını Kurtaralım” 
başlıklı beşinci bölüme dikkat çekmek istiyorum. 
Okyanusların insan eliyle kirletilmesi sonucu, 
başta köpek balıkları olmak üzere, okyanuslardaki 
tüm canlı türlerinin yaşamlarının tehlike altında 
olduğunu bize hatırlatan bu bölümde, başta plastik 
kullanımını sınırlandırmak üzere, bireysel olarak 
alabileceğimiz önlemlerden bahsediliyor. Tüm 
dünyada her bir dakikada yaklaşık 1 milyon plastik 
su şişesinin satıldığı bilgine ulaştığımız bu bölüm-
de, böyle devam ederse 2050 yılında okyanuslarda 
balıklardan çok plastik olacağını öğreniyoruz. Bu 
korkunç ekolojik felakete karşı bireysel farkında-
lık yaratma çabası çok anlamlı olmakla birlikte, 
yığınsal plastik üretiminde asıl sorumluluğa sahip 
devletlerin ve büyük şirketlerin rolünden bahsedil-
memesi de bir eksiklik olarak not edilmeli.

Köpek Balıkları ve Diğer Su Altı Canlıları Hakkında 
Muhteşem Ötesi Bilgiler!, başta çocuk ve gençler 
olmak üzere her yaştan okurun, yüzlerinde büyük 
bir gülümsemeyle okuyacağı eğlenceli bir kaynak 
eser. Benzerlerinin artması dileğiyle...  
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Pippi Uzunçorap hayranı, korsanlık 
oyunlarının gediklisi Umut’un canını sıkan 
tek şey, ardında büyük boşluk bırakarak 
kendisini terk eden tavşan dişleri.

İlk okuma kitapları  
ideolojisine nanik

Yazan:  Adnan Saracoğlu

Çoğu kişinin dilinden düşmezdi “Cin Ali” esprileri. 
Ben her nasılsa es geçmişim bu klasik diziyi. Sek-
senlerin başında basılan “Cıva Can” mektebinden 
geçtim. On kadar kitap hatırlıyorum kabaca. Basit 
çizimler, eğitici vurgusu güçlü sade metinler. Zevkle 
okurdum. Yeni kitap yayımlansın diye beklerdim. 
Yirmi yıldan fazla, değil eğitici çocuk kitaplarını, 
çocuklarla ilgili tek bir kitabı bile okumadım. Acısını, 
son on yılda bulduğum hemen her çocuk kitabını 
okuyarak çıkarıyorum.
Okul öncesi kitaplar çok hızlı gelişti, sekiz yaştan 
on altı yaşa kadarki dönem için seçenekler müthiş 
çeşitlendi. Okumaya geçilen yıllar için iyi kitap 
bulmaksa hâlâ kolay değil. Okul sıraları vurgusu öyle 
fazla, eğitici damar öylesine koyu ki tercüme kitap-
lara kaçmakta buluyoruz çareyi. O zaman da bizim 
hikâyemiz güdük, mecalsiz kalıyor! 
Yazdığı her şeyi okuduğum ve umutla takip ettiğim 
Ömer Açık, bu boşluğu doldurmak, bahçede güzelce 
yeşerecek bir fidan dikmek için kalkmış atağa; iyi de 
etmiş. Dört kitapla başladığı umut öykülerini çeşit-
lendirerek, geliştirerek, oyunbazlık vitesini yükselte-
rek sürdürmesi en büyük dileğim. 
Şamatacı Korsanlar ilk durağımız: Pippi Uzunçorap 
hayranı, korsanlık oyunlarının gediklisi Umut’un 
canını sıkan tek şey, ardında büyük boşluk bırakarak 
kendisini terk eden tavşan dişleri. Okula gideceği 
için çok heyecanlı. Anne babanın şaklabanlıkları kay-
gısını gidermeye yetmezken okulda geçirdiği beş-on 
dakika tüy gibi hafifletiyor Umut’u. Arkadaşlarının 
kaçan dişleri, öğretmeninin diş tellerine aldırmadan 
kocaman gülümsemesi, korsancılık oynayacakları 
göz bantlarını hazırlayıp günün kahramanı olmasıy-
la taçlanıyor. Devrik ve eksiltili cümlelerle anlatımı 
sıkıcılıktan uzaklaştıran yazar, konuşma diline yakın 
bir kıvam tutturuyor. Öğretmenle senli benli olan 

Umut Öyküleri - Şamatacı Korsanlar  
Ömer Açık  
Resimleyen: Çağla Yiğit  
Editör: Aynur Barkın  
Uyurgezer Kitap, 24 sayfa

Umut Öyküleri - Gürültü Makinesi  
Ömer Açık  
Resimleyen: Çağla Yiğit  
Editör: Aynur Barkın  
Uyurgezer Kitap, 24 sayfa

Umut Öyküleri - Harika Okul   
Ömer Açık  
Resimleyen: Çağla Yiğit  
Editör: Aynur Barkın  
Uyurgezer Kitap, 24 sayfa

Umut Öyküleri - Çılgın Astronotlar   
Ömer Açık  
Resimleyen: Çağla Yiğit  
Editör: Aynur Barkın  
Uyurgezer Kitap, 24 sayfa
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Redaksiyonun titizliği

çocuklarsa kitabın sınırlarını çizmeye başlıyor. 
Çılgın Astronotlar kitabının yıldızı uzay! Evi uzaya 
çeviren Umut, okuldaki tırı görünce apışıp kalıyor. 
Hafta sonu geçmek bilmiyor. Uzay tırına kavuşacağı 
günü iple çekiyor. Büyüklere sorular soruyor, babasıy-
la kostüm tasarlıyor. Gezgin planetaryum kıvamın-
daki tırda uzaya biraz daha yaklaşıyorlar. Ertesi gün 
için getirilen malzemelerle herkes Umut’un astronot  
kostümünü yapıyor. 
Harika Okul, ürkütmeyen bir okul ütopyası. Ürküt-
müyor, çünkü çok büyük fedakarlıklar gerekmek-
sizin büyük değişimlerin gerçekleşeceğini sakince 
muştuluyor. Temiz ve kullanışlı bir spor salonu, güler 
yüzlü kütüphanecisi, ferah salonu ve seçme okuma 
özgürlüğüyle kütüphane, geniş alanı ve tüm oyunları 
bağrına basmasıyla can kurtaran okul bahçesi ve 
çocuklara kendi bahçelerini boyama, tasarlama fırsatı 
veren öğretmenler, yöneticiler. Çocuklara “evladıııım” 
diye bağırmadan da oluyor bu iş demek ki!
Gürültü Makinesi, birçok açıdan ters köşe bir kitap. 
Çocuğun “aşırı” isteğine kavuştuğu, yetişkinlere 
nanik yapan bir “mutlu son”. Yazarın, yetişkin zihnini 
devreye soktuğu, gereklilik kipiyle, bilinçli aile şablo-
nuyla bile isteye dalgasını geçtiği çocuk taraftarlığı 
nişanesi. Tüketim kültürü, hediyenin anlamı, eşyanın 
değeri otopsi masasına yatırılıyor. Yazar âdeta tüm 
rollerinin hakkını veriyor ve ebeveyn olarak, öğret-
men olarak ve çocuk olarak topa giriyor. 
Metnin dikenlerinin olması en sevdiğim yanların-
dan. Basket atamayan çocuklara yekten “yeteneksiz” 
denilmesi, zorbalıktan korumaya çalışırken fanusa 
kapattığımız çocuklar için sağaltıcı mikroplar kıva-
mında. Ebeveynlerin çocuklara tahammül edemediği 
anlardaki sözcükler de benzer doğallıkta. 
Yayınevinin büyük bir isabetle, adını aynı puntoyla 
yazarın hemen yanına kondurduğu Çağla Yiğit ener-
jisini, tutkusunu takdir ettiğim çizerlerden. Oğlumun 
“bebeksi” diye nitelediği çizimlerin Serap Deliorman 
ve Renee Kurilla’ya akraba olduğunu düşünüyorum. 
Onların ustalığına kavuşacağı hatta onları geçeceği 
günleri görmeyi diliyorum. 
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Babamın Saçları Tatile Çıktı  
Jörg Mühle  
Türkçeleştiren: Olcay Mağden 
Editör: Seda Kostik  
Kuraldışı Çocuk Yayınları, 64 sayfa

Arjantüy, Saçara Çölü, Kuzey Amerikıl ve Singatüy. Tatile çıkan saçlar, aniden 
kel kalan babaya gittikleri yerlerden kartpostal göndermeyi ihmal etmiyor. O 
peşlerinden koştururken bize de saçmalama özgürlüğünün tadını çıkarmak kalıyor.

“Saç”malamanın dayanılmaz hafifliği
Yazan:  Suzan Geridönmez
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Bazen nefes almak isteriz. Bambaşka bir şey yapma-
nın hayalini kurarız. Hayali gerçeğe çevirmek  öyle 
kolay değil ama. Tekdüze yaşamımızın dışına çıkıp 
maceraya yelken açmanın çoğunlukla tek yolu var-
dır: Tatil. Ha deyince tatile de çıkılmıyor. Bir sürü 
koşulun yerine gelmesi, izinlerin alınması, bütçenin 
hesaplanması, kredilerin çekilmesi, ucuz biletlerin 
kovalanması ve daha neler neler gerekiyor. Uğraş-
tınız, didindiniz, saçlarınızı süpürge ettiniz ama 
kovaladığınız tatil fırsatını hâlâ yakalayamadınız...

Aman dikkat! 
O saçlar is-
yan bayrağını 
çekip tek başına 
tatile çıkmaya 
kalkmasın. “Yok 
artık!” demeyin. 
Jörg Mühle bu 
konuda kitap 
bile yazmış: Ba-
bamın Saçları 
Tatile Çıktı. 

Doğru tahmin 
ettiniz. Kafası 

dımdızlak kaldı o babanın. O da “Yok artık!” diye 
bağırdı. Çünkü başka insanlar yavaş yavaş kelle-
şip buna alışmaya zaman bulurken, o, bir sabah 
hiç beklenmedik anda saçlarının toplu hâlde firar 
edişine şahit oldu. Banyoda onları yakalamaya 
çalışıp gitmemeleri için yalvardı, tehditler savurdu; 
bunlar işe yaramayınca dua etti. Neler hissettiğini 
herhâlde en iyi, dökülmeyen her saç teli üzerine 
titreyip dökülen her saç telinin arkasından ağlayan-
lar anlayabilir. 

Neyse ki bizim babamız ağlamıyor. Ne sandınız, 
öyle kolay pes edeceğini mi? Elbette hayır! Hikâye-
yi, ister saçlarının peşinde panik içinde koşturur-
ken yaşadığı tüm aksilikler için geçerli bir bahanesi 
olan babanın nezdinde erkekleri inceden inceye 
tiye alan bir parodi olarak okuyun ister absürt bir 
macera kabul edin, siz dâhil kimsenin ağlamayaca-
ğı garanti. 

Alman Gençlik Edebiyatı ödüllü Jörg Mühle, küçük 
okurlarını eğlendirip güldürmeyi çok iyi biliyor. 
Bunda, Almanya ve Fransa’da illüstrasyon alanında 
eğitim alan yazarın, karikatür tadındaki illüstras-
yonlarının da payı büyük. Saçsız kalan babanın ve 
kovalamaca sırasında onun karşısına çıkan diğer in-
san ve hayvan figürlerinin beden dilleri başta olmak 
üzere, resimlerdeki ayrıntılar hikâyeye bambaşka bir 
dinamizm katıp mizah dozunu ikiye katlıyor. 

Mühle, tıpkı hedef kitlesi çocuklar gibi oyun oyna-
maya bayılıyor. Bunu örneğin, doğumdan beri kah-
ramanımıza eşlik eden -yüzmeyi öğrenirken, çarpım 
tablosunu ezberlerken, dişini çektirirken yanında 
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olan- saçları tatile gönderirken ürettiği Arjantüy, 
Saçara Çölü, Kuzey Amerikıl ve Singatüy gibi söz-
cüklerle yapıyor. Tabii aslında Türkçeye cambazlık 
yaptıran, yazarın oyununa katılan çevirmen Olcay 
Mağden.

Sesleri, harfleri benzeyen, zıt ya da çift anlamlı 
sözcüklerden mizah üretmek küçük çocuklara dil 
sevgisi kazandırmanın ve edebiyatı sevdirmenin 
en kestirme yollarından biri. Çocuklar dil oyunları-
na da saçmalamaya da her zaman varlar. Didaktik 
olmayan, kalıba sığmayan absürt (ki Türkçe karşılığı 
saçmadır) kurgular onları özellikle cezbeder. Tabii 
özgün ve eğlenceli olmaları şartıyla.

Hem yazar hem çizer olan Mühle’nin oyun aracı 
kalem olduğu için eğlence çizimlerde de sürüyor. 
Yerdeki çimenler, çiçek dükkanındaki kaktüsler, 
hayvanat bahçesindeki ayının postunda kalkmış 
sırt tüyleri, güneşin okları ve nihayetinde babanın 
başına yağan yağmur hepsi de tıpatıp babanın firar 
etmiş saçlarına benziyor. Metin resim dengesi, satır 
aralığı, punto büyüklüğü bağımsız okumaya yeni 
başlayan çocuklara uygun olduğu gibi, daha önceki 
sıkıcı okuma deneyimlerden olsa gerek kitapla arası-
na mesafe koyan, “okumayı sevmiyorum!” diye iddia 
eden çocukları yalancı çıkarmak için de birebir.

Yaşı kaç olursa olsun, herhangi bir fayda gütmeden 
okuyan ve okutan azınlığın aradığını bulup bul-
mayacağını söylemek daha güç. Sonuçta gülmek, 
kıkırdamak ya da pişmiş kelle gibi sırıtmak da bu 
asık suratlı gri dünyamızda fayda sınıfına giriyor. 
İstediğimiz zaman tatile çıkamıyorsak, gülebileceği-
miz bir hikâyemiz olsun bari.

İyi ki alt metinde erkekliğin tiye alındığı bu çocuk 
kitabının sonu baba için mutlu bitiyor. Böylece 
çocuk yetişkin, her cinsiyetten birey bu ferah okuma 
serüveninin sonunda çılgın bir tatilden dönmüş gibi 
keyifli hissediyor.  

fibulayayincilik
www.fibulayayincilik.com

Bir sabah Emilia başucunda bir ceviz 
bulduğunda dedesi ona en güzel hikâyesini 

anlatır. Yanında sadece küçük bir çanta 
ve bir cevizle okyanusu aşıp yeni bir eve 
yolculuğun büyüleyici hikâyesidir bu.

Emilia ve dedesinin sevgi dolu hikâyesi 
hafızanızda şefkatle kök salacak...
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Zombili Mombili Roman  
Aytül Akal 
Resimleyen: Başak İşbilir  
Editör: Hülya Dayan 
Tudem Yayınları, 216 sayfa

Aşk romanları yazan bir yazar olsanız ve editörünüz sizden artık korku romanları 
yazmanızı istese, ne düşünürdünüz? Dahası var; “Okuyorum Korkuyorum” adlı bir 
projeden bahsedip yazacağınız romanın çocuk okurlara yönelik olduğunu eklese?

Zombili Mombili Roman, başkarakterimiz Özgür’ün 
kitaplarını basan yayınevinde başlıyor. Yayınevi 
editörü, çoksatar aşk romanları yazan Özgür’e bu 
yılın “trend”inin çocuklara yönelik korku kitapları 
olduğunu anlatıyor ve ancak böyle bir roman yazar-
sa ilgileneceklerini söylüyor. “Böyle bir roman”dan 
Özgür’ün anladığı ise “Zombili Mombili”... 

Özgür, biraz kibirli ve bencil bir karakter ola-
rak çiziliyor romanda. Çocuk kitaplarına ve tüm 
korku-gerilim edebiyatına karşı burun kıvıran bir 
bakışla, istedikleri türde bir kitabı “kolayca yazıve-
ririm,” diye geçiriyor aklından. Ama yayınevindeki 
görüşmeyi izleyen olaylar, işlerin hiç de öyle kolay 
ilerlemeyeceğini, zombili mombili çocuk kitabının 
pekala da onun gibi “koca bir adamın” kabusu olabi-
leceğini gösteriyor. Tabii, Özgür’ün yaşadıkları yaz-
mayla ilgili aksaklıklar değil ama işaret ettiği nokta 
aynı: İçindeki karanlığı yok edemezsen o karanlığa 
hapsolursun. 

ANTIKA EŞYALAR, SAHIPLERININ  
RUHUNU MU TAŞIR? 

Özgür, yayınevinden doğruca eve gitmek yerine 
etrafta biraz dolaşmayı tercih ediyor. Bir süre yürü-
yüp yorulduktan sonra mola vermek için önüne çı-
kan ilk kafeye oturuyor. Kafenin adı Anı. Görünümü 
de adına uygun; geçmişte çekilip bir kenara fırla-
tılmış, tozlu, solmuş bir fotoğraf karesini andırıyor. 
Her şey Özgür’ün bu kafede gördüğü antika eşyala-
ra hırsla göz koymasıyla başlıyor. Kafe sahibi yaşlı 
kadının (kadının hiç de göründüğü gibi olmadığı, 

Zombili Mombili, Antikalı,  
Lanetli Bir Roman Yazan:  Emel Altay
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kitabın güzel sürprizlerinden biri), istediği antikayı 
ücretsiz olarak alabileceğini söylemesiyle Özgür, 
raftaki bütün değerli antikaları torbalara doldurup 
mutlulukla çıkıyor kafeden. Niyeti, hepsini antikacı-
ya satıp büyük paralar kazanmak... Ama elde ettiği 
tek şey, büyük bir lanete tutulmak oluyor. Evine 
getirip özenle çalışma masasındaki raflara dizdiği 
antikalar, gece olunca birer birer canlanıp taşıdık-
ları ruhlara göre kabuslar göstermeye başlıyorlar 
Özgür’e.

LANETTEN KURTULMAYI OYUN MU SANDIN? 

Dünyanın en yaratıcı yazarı bile, bir yandan çocuk-
ları korkutacak zombili mombili bir roman yazmaya 
uğraşırken gece odasında zombilerin saldırısına 
uğrayacağını hayal edemezdi herhâlde. Açgözlülük-
le antikaları alan Özgür’ün gece kabusları, buharlı 
trenle gelip yatağını saran zombilerden acıyla inle-
yen masa saatine, kendiliğinden yazmaya başlayan 
eski bir daktilonun tıkırtılarından hapsolduğu ku-
tuları yırtarak açacağı gümüş işlemeli hançere dek 
çok zengin bir yelpazede açılıveriyor önüne. Gerçek 
hayatla ayırmanın imkânsız olduğu kabusların 
kaynağının antikalar olduğunu hemen kavrayan 
Özgür, onlardan kurtulmak için her yolu deniyor. 
Çöpe atmak, antikacıya satmak, online satış sitele-
rinden satıp tek tek kargolamak... Korku filmlerinde 
ölmek bilmeyen canavarlar gibi antika eşyalar da 

her defasında aynı yerlerine, çalışma masasındaki 
raflarına dönüyorlar. Kabusları da aynı şekilde, her 
gece Özgür’ü bekliyor elbette. 

LANETIN PANZEHIRI: ÖNYARGISIZ VE NAHIF 
ÇOCUK BAKIŞI

Buraya kadarki kısmı, Özgür’ün antikaların başına 
sardığı belalardan ciddiyetle kurtulma çabasını içe-
riyor. Özgür’ün başına gelenlere dair derinlikli ya 
da empatik bir yaklaşımı yok. Süreç uzadıkça da pe-
simistliği artıyor. Geceleri uyuyamayan, romanına 
çalışamayan Özgür’ün sinirleri de giderek geriliyor. 
Oysa hikâyeye Özgür’ün yeğenleri, 8 yaşındaki Nil-
su ve 12 yaşındaki Barış dâhil olunca, antikaların 
gizemi de laneti de yavaş yavaş çözülüyor. Çocukla-
rın nahifliği, pozitif yaklaşımı ve önyargısız merak 
duyguları sayesinde Özgür, adım adım lanetten 
kurtulma yoluna ilerliyor. Nilsu’nun dayısının lanet-
li dediği tavşana olan sevgisi, onun uğur getirdiğini 
söylemesiyle açılan yol, Barış’ın analitik zekâsı ve 
araştırmacı ruhu sayesinde aydınlığa varıyor. An-
lıyoruz ki, kabusların kaynağı antika eşyalar değil, 
onlara karanlık ruhlarını, korku ve önyargılarını 
yükleyen insanlarmış. 

ZOMBI HIKÂYESINDEN ÇOK DAHA ÖTESI

200’ü aşkın eseri edebiyatımıza kazandırmış Aytül 
Akal’ın kaleminden çıkan Zombili Mombili Roman, 
sadece çocukları değil her yaştan yetişkini de 
eğlendirecek, merakla okunacak bir gizem roma-
nı. Başkarakterinin yazar olmasını, biz başından 
geçenleri okurken Özgür’ün de yaşadıklarını ro-
manlaştırması fikri de hoş bir biçimde kullanılmış. 
İlk sayfasından itibaren okuru macerasına dâhil 
etmekte zorlanmayan romandaki Başak İşbilir’e ait 
çizimlerse, hikâyeye ayrı bir katman sunuyor. Bu 
hâliyle Zombili Mombili Roman için isminin işaret 
ettiğinden çok daha zengin ve derinlikli bir roman 
olarak bahsedebiliriz. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Kitabın içinde, üç üst başlık altında yirmi beş hikâye var. İnsan bu yirmi beş hikâyenin 
de aynı yazarın kaleminden çıktığına inanmakta zorlanıyor.

Bir Bavul Dolusu Hikâye
Yazan:  Gökhan Yavuz Demir

Bavula Sığmayan  
Nermin Yıldırım 
Editör: Işıl Özgüner  
Hep Kitap, 232 sayfa

Yıllar içinde edindiğim eleştirmen kimliğim se-
bebiyle ister istemez çağdaş Türk edebiyatıyla da 
bir miktar meşgul oluyorum. Ucundan kıyısından 
okuduğum pek çok yazarın kendi sesine sahip 
olamadığına şahidim. Yüzlerce sayfanın arasın-
da hangisinin Refik Halid’e, Çetin Altan’a, Attilâ 
İlhan’a, İhsan Oktay’a, Sezgin Kaymaz’a ait olduğu-
nu şıp diye tanıyabileceğime bahse girerim. Ama 
çağdaşlarımın içinde hangisi, hangisidir çıkarmak 
benim için çok güç. Birbirlerine o kadar benziyorlar 
ki; o kadar aynı kelimeler, aynı benzetmeler, aynı 
hüzünler, aynı iç sıkıntılar arasında kayboluyorum. 
Daha en başında açık yüreklilikle sıraladığım bu 
hiç de sebepsiz olmayan önyargılarımla çokça oku-
ru olan ve yedi de roman yazmış Nermin Yıldırım’ın 
hikâyelerinden mürekkep Bavula Sığmayan’ını 
okumaya başlıyorum.
Yine en baştan itiraf etmeliyim ki kafam çok karışı-
yor. Kitabın içinde, üç üst başlık altında yirmi beş 
hikâye var. İnsan bu yirmi beş hikâyenin de aynı 
yazarın kaleminden çıktığına inanmakta zorlanıyor. 
Tamam, bir yazar için hep aynı seviyede yazmak 
çok kolay değildir. Hemingway’den Stevenson’a pek 
çok büyük yazar yazdıkları her hikâyede daha evvel 
çıktıkları zirveye ulaşamamıştır. Bu çok normal. 
Fakat Nermin Yıldırım’ın son hikâye kitabındaki 
durum bundan biraz daha farklı sanki. Hani kitabı 
bitirdikten sonra insan, Nermin Yıldırım keşke bu 
hikâyelerin hepsini bavula sığdırmaya çalışmasay-
mış demekten kendini alamıyor.
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“Aile Yalanları” üst başlığı altında yer alan “Baban 
Beni Aldatıyor,” “Verilmiş Sadaka” ve “Çıt” hikâye-
lerinde, yazarın düğümü çabuk çözmemize yardımcı 
olmasını saymazsak, okur çok tatlı bir mizahla ve 
Türkçeyle kaleme alınmış enfes bir “aile” hikâyesi 
içinde kendinden geçiyor. Hele her hikâyede yazar 
anlatıcıyı değiştirerek, aynı olayları bize farklı pers-
pektiflerden göstermiyor mu! Belgin’in, Kamuran’ın 
ve Müzeyyen’in anlattıkları üzerinden geçip giden 
zamanın muhasebesi gayet insani kaygılarla tutulu-
yor. Bu da okur için kitabın geri kalanına dair müthiş 
iştah açıcı bir umut yaratıyor.
Fakat “Dolunay Kaçıkları” üst başlığı altında yer 
alan üç hikâye -“Bir Mahizer Zamanı,” “Dönmek” 
ve “Narin, Ben Geldim”- için aynı şeyleri söylemek 
mümkün değil. Yazar kitabın başında yükseldiği 
irtifayı çok hızlı kaybediyor. İlk bölümde ne kadar 
kendi sesini yakaladıysa, bu bölümde de bir o kadar o 
sesi duymaz oluyoruz. O hınzır mizah yerini klişelere 
ve zorlamalara bırakıyor. Elbette bir yazarın metnine 
dönemin toplumsal meseleleri sirayet eder. Fakat “Bir 
Mahizer Zamanı”nda ölüm orucundaki dayı ve LGBT 
bir torun, toplumsal meselelerin hikâyeye sirayet et-
mesinden ziyade hikâyeye (bavula) tıkıştırılmış gibi 
duruyorlar. “Narin, Ben Geldim”de ise yazar daha 
kendi yarattığı düğümleri tamamlamadan sabırsız 
davranıp bir bir okurları için çözüveriyor. Üstelik ka-
dına şiddetle ilgili en yaygın klişeler de yine bu hikâ-
yede üzerimize boca ediliyor. Narin’i döven Âdem’i 
yazar şöyle tasvir ediyor: “Koca kafalı, koca burunlu, 
at hırsızı kılıklı karanlık bir herifti.” Sanırsın eli ayağı 
düzgün, Brad Pitt kadar yakışıklı olanlar asla kadına 
şiddet uygulamaya meyletmez. Yazarın önyargıları 
olabilir ama bu önyargılarını bize dayatması hoş 
değil. Ertesi paragrafta bu “karanlık” Âdem’in neden 
şiddet eğilimli olduğunun analizi de geliyor: “Patro-
nun yanında süt dökmüş kedi gibi durmasına rağmen, 
sabah akşam, çoğu kadın olan müşterilerin önünde 
fırça yemekten kurtulamazmış. Bozulurmuş tabii, bo-
zulurmuş ama ekmek parası işte, sesini de çıkaramaz-
mış. Mesaiyi bitirdikten sonra kendini sefalet borsası-
nın tavan yaptığı leş bir meyhaneye atar, üç beş kadeh 
parlatmadan evinin yolunu bulamazmış. Eve girince 

de anasonla tamir ettiği gururunun içinden kuduz 
bir köpek çıkarır, zavallı Narin’in üzerine salarmış.” 
İşte sahici bir klişe! 
“Kronos Aylakları” üst başlığı altında ise geriye 
kalan daha kısa on dokuz hikâye yer alıyor. Bu 
son bölümde de bilhassa “Saatler Neden Durur?”, 
“Bavula Sığmayan” ile “Elmalar ve Kurtları” yine 
kitabın başındaki kadar Nermin Yıldırım’ın kendi 
sesinin zirveye çıktığı keyifli hikâyeler. Ardından 
yine keskin bir düşüş. Sonra “Nihan’ın Söyleye-
cekleri” ve “Nihan’a Söyleyeceklerim” ile hızlı bir 
yükseliş. Kitabın geri kalanında ise tek tek hikâ-
yeleri analiz etmeye yerim yetmez. Hepsinin ortak 
hususiyeti atılmadan çözülen düğümler. Burada 
beğendiğimi söylediğim hikâyelerini okumamış 
olsam yazarının Nermin Yıldırım değil de başka bir 
çağdaş yazar olduğunu sanabileceğim kadar kendi 
sesinden yoksun. 
Thomas Wolfe ile Max Perkins’in müşterek çalışma-
larının edebî sonuçlarını düşününce, yazar kadar 
çalıştığı editörün de önemi meydana çıkıyor. Belki 
de bu kitabın çıtasının altında kaldığı düşünülen 
hikâyeler bavulun dışında bırakılmalıydı. Belki de 
yazar o hikâyelerin üzerinde biraz daha çalışmalı 
ve hikâyeler iyice demlenmeliydi.
Nermin Yıldırım berrak ve akıcı bir Türkçeyle 
yazıyor. Bu sebeple de onu okumak keyifli. Hikâye-
lerinin bir derinliği yok fakat onlara güzelliklerini 
veren de bu basitlikleri zaten. Basit yazdığı zaman 
kendi sesini daha kolay buluyor. Fakat kısacık bir 
hikâyenin içinde karakterlerine zaman içinde çok 
hızlı ve sarsıntılı bir yolculuk yaptırdığında dört 
sayfalık bir hikâyenin içi metrobüs gibi tıklım 
tıklım oluyor ve o kalabalığın içinde öykü basit 
hikâyesini bize duyuramıyor.
Kısacası Bavula Sığmayan’ı hem sevdim hem seve-
medim. Ama ilk fırsatta bir Nermin Yıldırım romanı 
okuyacağım.  

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Öykülerin özgünlüğü

Kahramanların işlenişi
Redaksiyonun titizliği
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Yazan:

Kevser Yılmaz
Resimleyen:

Julian Ariza
Resimleyen:

Julian Ariza
Yazan:

Kevser Yılmaz
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Çok istediğin o şeyi yapmayı düşündükçe, 

bekler durursun düş kapısının önünde. 

Mükemmel an 
hemen kapının 

ötesinde...

9 786258 159097

ISBN 978-625-8159-09-7

Belki de zamanın tadını çıkarmak o kadar da zor değildir. 

Hemen! Şimdi! Şu anda!

Şimdi
Kevser Yılmaz 
Resimleyen: Julian Ariza
Editör: Didem Demirel
Ketebe Yayınları, 40 Sayfa

An sonsuz değildir ama sadece şimdi yapılabi-
lecek seçimler sonsuzdur. Hele bir de hayalleri-
mizin peşindeyken. Yapmayı çok istediğimiz bir 
şeyin hemen şimdi olmasını isteriz. Tez canlılık, 
sabırsızlık devreye girer. Hemen, şimdi, şu anda 
olsun isteriz. Beklemeye tahammülümüz olmaz. 
Düşümüzün çarçabuk gerçekleşmesine bir şey-
lerin engel olacağını, aksiliklerin önümüze taş 
koyacağını düşünürüz. Ya şimdi olmalıdır ya da 
şimdi. Tam da o anda. 

Bu hızlı ve öfkeli zamanlarda, hepimiz hayatımız-
da daha büyük anlamlar arıyor gibiyiz. Yaşam, ne 
yöne gideceğimizi bizim seçeceğimiz bir harita 
gibi önümüzde uzanırken, yol boyunca “an”a 
duyulan aidiyetle önümüzü daha iyi görebileceği-

mizi biliyo-
ruz. 

Siz de henüz 
yaşanmamış 
şeyler için 
çoktan endi-
şelenmeye 
başlayanlar-
dan mısınız? 
Her gün 
yaptığınız 
her küçük 
şeyin, tüm 
olası so-
nuçlarını 
gözden 

geçirmekten hiç vazgeçmiyor musunuz? Sizi şu 
andan uzaklaştıran bu kaygı döngülerini sık sık ya-
şıyor musunuz? Başkalarının sizin hakkınızda neler 
düşündüğünü merak ediyor, o gülüşler bana mı diye 
kuruntulara kapılıyor musunuz? Yalnız değilsiniz.

Kevser Yılmaz’ın yazdığı, Kolombiyalı illüstarör 
Julian Ariza’nın resimlediği Şimdi, an’ı yaşama-
ya dair yazılmış, “mükemmel an”ın peşindeki bir 
çocuğun hikâyesi. Üstelik cesur, ne istediğini bilen, 
öz güveni yüksek bir çocuk. “Şimdi”ye nasıl odakla-
nabileceğini öğrenmeye çalışıyor. Çünkü o heyecan 
verici an’ın gerçekleşmesini beklemenin, sadece 
beklemekle de kalmayıp eyleme geçmenin, düşleri-
nin kapısından içeriye geçmek için o en doğru an’ı 
gözlemenin ne büyük keyif olduğunun farkında.

Kare kare anlardan oluşan bu kitabın başkahrama-
nına eşlik eden mavi bir arkadaşı da var. Hayalinin 
peşinde, grilerin hâkim olduğu dünyasından çıkıp 
o rengârenk ormana ulaşmak için, tıpkı A nokta-
sından B noktasına gidiyormuşçasına ilerlerken 
(kitabın yan sayfaları bize böyle bir olanak sunu-
yor) mavi arkadaşı onu teselli ediyor, yüreğine su 
serpmek için ona destek oluyor. Çünkü “Anahtarı 
boynunda, hayallerin koynunda.” Kalbinin sesini 
dinleyip o kapıdan geçmeli ve unutmamalı, o kapı-
nın anahtarı, ta kendisi. 

Yazan: Sima Özkan
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Uçmak  
Johan Pegot  
Türkçeleştiren: Elif Hazal Çök 
Martı Yayınları, 32 sayfa

Uçmak, küçük bir çocuğun gözünden ayrılık, beklemek, arkadaşlık ve bağlılık gibi 
kavramlara göz attığımız sevimli bir hikâye...

Kanat çırpışlarında saklı özgürlük…
Yazan:  Songül Bozacı

Çocuklar, yaşadıkları olaylar karşısında, kimi 
zaman duygularını anlamlandırmada zorlanabili-
yorlar. Yaşamlarının erken dönemlerinde bir kayıp 
ya da ayrılık gibi zorlu deneyimlerle karşılaşan 
çocukların, bu durumla başa çıkmalarında kimi 
kitapların rehberliği oldukça değerli. Uçmak da işte 
öyle bir kitap. 

Johan Pegot’un yazıp resimlediği Uçmak, sahil 
kasabasında yaşayan bir çocuğun babasından ayrı 
düşmesi ile başlayan bir hikâye. Ayrılığın arka pla-
nına (babanın neden ve nereye gittiğine), okuyan 

her çocuk 
için başka 
bir yorum-
lamaya 
zemin 
hazırla-
mak adına, 
bilinçli bir 
şekilde de-
ğinilmemiş. 

Hikâyemi-
zin anla-
tıcısı da 
olan küçük 
kahramanı-
mız, gittiği 
günden iti-

baren her gün sahilde babasının yolunu gözlemek-
tedir. Günler günleri kovalar; mevsim geçişlerine 
tanık oluruz. Bir ilkbahar sabahı, göçmen kuşların 
dönüşüyle kahramanımızın hayatına yeni bir arka-
daş girer: İlk karşılaşmalarında ondan korkmadan 
arkadaş olan küçük bir kuş. Çocuk bir sonraki gün, 
kuşun yaralı olduğunu fark eder. Babasının yoklu-
ğunda yaşadığı derin boşluğu, yaralı kuşa yönlen-
dirdiği sevgi ve ilgiyle doldurur kahramanımız. Öte 
yandan, iyileşip yeniden uçmayı başaran kuşun da 
çıkması gereken bir yolculuk vardır. Bu, çocuk için 
yeni bir bağlanma ve ayrılık deneyiminin yanı sıra, 
yaşam becerilerini artıran bir öğrenme sürecidir de.

Kuşun her kanat çırpışı ile çocuğa yaşadıklarını 
anlamlandırma yolculuğunda rehberlik etmesi ve 
bunun karşılığında çocuğun da göç zamanı geldi-
ğinde, kuşun ait olduğu yere gitmesine engel olma-
ması, bu sürecin okura yansıyan biçimidir. Ayrılık 
ne kadar acı verici olursa olsun, sevgi ve paylaşımla 
kurulan bağın derinliği, sahiciliği ve bu bağa duyu-
lan güvenin rahatlatıcılığı, kitabın okura aktardığı 
en önemli mesajdır belki de... 

Evet, çocukların yaşam tecrübeleri, henüz yetersiz 
olabilir; ama onlara doğru rehberlik yapıldığında, 
yeterli zaman tanındığında, her süreci doğru bir 
şekilde anlamlandırıp yorumlayabilirler. Çocukla-
rın sağaltım süreçlerinde doğa, hayvan ve kitaplar-
la kurulan bağın gücünü tekrar hatırlatan kitaplar, 
iyi ki varlar... 
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Uçmak  
Johan Pegot  
Türkçeleştiren: Elif Hazal Çök 
Martı Yayınları, 32 sayfa

Kanat çırpışlarında saklı özgürlük…
Yazan:  Songül Bozacı
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Tilkiler Yalan Söylemez  
Ulrich Hub  
Resimleyen: Heike Drewelow  
Türkçeleştiren: Olcay Mağden
Editör: Seda Kostik
Kuraldışı Çocuk Yayınları, 144 sayfa

Tilkiler Yalan Söylemez, salt klişe kırma basitliğine kaçmıyor. Bireyin ve toplumun 
katmanlarına, dozunda bir mizahla dalıyor. 

Çocuk edebiyatındaki okur odaklılığın, pür “okur 
tarafından anlaşılma” kaygısına  dönüşmesinin 
hem edebi nitelikten ödün vermeye hem de okur-
dan kopmaya yol açtığına pek çok kez değinmi-
şizdir. Çocuk edebiyatının tutturulması en zor 
inceliklerinden biri de bu: Basite kaçmadan derin, 
katmanlı, zengin bir yalınlık yakalamak. Elbette bu 
bir denge konusu. Anlamda çok yönlülük, imgede 
dolaylılık, atmosferde zenginlik kurmaya çalışırken 
olay örgüsünü bozmama, anlatının ritmini kaçırma-
ma, akışı koruma gayreti.

Ulrich Hub’un kaleme aldığı Tilkiler Yalan Söyle-
mez, bu denge konusunu yeniden düşünmemi sağla-
dı. Çünkü elimde ikinci kez okuma isteği uyandıran 
bir roman vardı. Bu isteğin temelinde ise anlatılan 
öykünün nelere gönderme yaptığına, hangi hakikati 
imgelediğine yönelik kuşkularım yatıyordu. Kendi-
ni hemen ele vermeyen, okuru akla ve belleğe davet 
eden bir metnin uyandırdığı haz da elbette buna 
eşlik ediyordu. Yazıya bir kaç kez başlamayı dene-
dikten sonra, kitaplar üzerine sohbet etmenin key-
fini düşünerek, bir okura daha duyduğum ihtiyaca 
direnmedim ve kitabın çevirmeni Olcay Mağden’e 
ulaştım. Bu roman üzerine toparlayabildiklerimde, 
onunla sohbetimizin de katkısı var.

Hikâye bir havaalanında geçiyor. Havaalanının 
hayvanlara özel bekleme salonundayız. Yolcuları-
mız bir panda, bir kaplan, bir maymun, bir kaz, iki 
de koyun. Epeydir uçuşlarını bekliyorlar. Sabırla 
mı, çaresizlikle mi, onu henüz bilmiyoruz. Godot’yu 

Sorulara alan açan, 
modern bir fabl

Yazan: Mehmet Erkurt
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Beklerken’i anımsatan bir bekleme hâli. Bekle-
mekten başka bir seçenek yokmuş, beklemek esas 
yapılması gerekenmiş gibi oradalar. Tüm dikkatleri, 
güvenlik görevlisi olarak çalışan köpeğin yapacağı 
anonsta. Derken“Tüm uçuşlar iptal!” diye sesleni-
yor köpek ve günler sürecek mahsuriyet başlıyor. 
Öyküye ve dekora hâkim pek çok gariplikten biri 
de köpeğin görevine rağmen veremediği yanıt-
lar. Uçuşlar niçin iptal? En yakın uçuş ne zaman? 
Havaalanında kaç yolcu bekliyor?.. Köpek yalnızca 
kendisine izin verilen bilgiyi aktarmakla yükümlü 
ve bundan bir gıdım fazlasını yapmamaya karar-
lı bir memurdan farksız. Bu durağan bekleyiş ne 
kadar sürecek derken, “yalan söylemeyen” tilki 
sahneye geliyor. Sohbetlerin akışı değişiyor, ortam 
hareketleniyor, hatta keyifli bir parti bile veriliyor. 
Ancak pasaportlar teker teker kaybolmaya başlayın-
ca, olaylar birbirini izliyor.

Ulrich Hub, bu romanında oyun yazarlığını da 
devreye sokuyor. Daha sonra tiyatroya da uyarlan-
dığını öğrendiğim bu kurgu, mekânın kullanımı, 
karakterlerin olaya girip çıkışları, yaşanan duru-
mun arkasında yatan hakikatin bilinmezliğine dair 
gerginlik ve bir noktada öğrenileceğine dair bek-
lenti, diyaloglardaki soru-cevaplar ve geçmişe gidiş 
gelişlerle, akla tipik bir tiyatro oyununu getiriyor. 
Mekân olarak bir bekleme salonunun seçilmesi de 
hem karakterlerin o alandaki çeşitliliğine sağlam ve 
anlamlı bir temel oluşturuyor hem de akan diyalog-
lara ve yaşananlara aynı anda hem normal hem de 
eksantrik diyebileceğimiz bir ortam sağlıyor. 

Modern bir fabl var elimizde. Hayvanlar kendi ha-
bitatlarından uzaktalar. Yazarın da bir söyleşisinde 
dediği gibi, hem olmaları hiç mümkün olmayan bir 
yerdeler hem de kendileri için neyin iyi ve  doğru 
olduğunu unutmuş gibiler. “Kaplan, mesela, yaban 
doğada yaşamak yerine yüzünü bir tahıl gevreği 
paketinde görmeyi hayal ediyor,” diyor Ulriche Hub. 
Son yüzyılın reklamla, ünle, kapitalizmin inorganik 
vaatleriyle kendini kandıran insanından farksız. 
Kaz hanımın çantasının timsah derisinden olması 
toplumdaki olası sömürüye gönderme yaparken, 

sıra dışı olduğu kadar absürtlüğe de yer açan bir 
kurguya girdiğimizi hemen hatırlatıyor. Hayvanlar, 
bu kez doğal özellikleriyle doğrudan ilişkilendirilen 
ve bu özelliklerle sınırlı tutulan (arke)tiplerden iba-
ret değiller. Her biri, bir insandan bekleyeceğimiz 
karmaşık karakter yapısına, motivasyon çeşitliliği-
ne, bilinç ve bilinçsizlik hâllerine, tavır ve önyargı-
lara sahipler. 

Arka kapak yazısındaki, “Ezop zamanlarından beri 
güncelliğini hiç yitirmemiş dürüstlük ve ikiyüzlülük 
üzerine acayip çarpıtmalarla dolu,” cümlesi ise bizi 
elbette kitaba adını veren ve geç gelen başkahra-
manımız tilkiyle buluşturuyor. Bu tilki, sözü edilen 
çarpıtmalarıyla akla elbette Wolfgang von Goet-
he’nin Kurnaz Tilki’sini getiriyor. Ancak tilki bu kez 
kişisel hırslarından (onlar saklı kalmak koşuluyla) 
daha fazlasını taşıyan, daha derinlikli bir karakter. 
O sadece yalan söyleyen değil bu kez, yalanları da 
ortaya çıkaran bir gözlemci. Çelişkileri, zayıflıkları, 
tapma ve linç etme noktalarına varan uymacılığı 
gören; görünmez eller tarafından yönetildiğimiz-
de, hatta bir yere kapatıldığımızda bile asıl soruyu 
sormak ve onun peşine düşmek yerine kaygımızı, 
öfkemizi birbirimize yöneltme, bol bol da cebimize 
konuşma zaafımıza ayna tutan kişi. Pasaportların 
çalınması da boşuna değil, kuşkusuz. Çizer Heike 
Drewelow’un, kitabın sonunda künye niyetine hem 
kendisi hem de yazar için çizdiği pasaportlar ve 
içerdikleri bilgiler, bize atanan kimlik ve aslında 
kim olduğumuz üzerine bir düşünme alanı niteli-
ğinde.

Tilkiler Yalan Söylemez, salt klişe kırma basitliği-
ne kaçmıyor. Bireyin ve toplumun katmanlarına, 
dozunda bir mizahla dalıyor. Gariplikleri ve bilin-
mezleriyle okurun aklına, sorularına, merakına alan 
açan roman, okurun yetişkinlerle kuracağı diyaloğa 
da güveniyor. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü 

Kurgunun özgünlüğü
Kahramanların işlenişi

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
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Alf, Katinka ve Robbie’nin yüzerek geçirdikleri uzun yaz sona 
erdi. Günler kısaldı ama heyecan sürüyor… Sonunda boks 
salonuna kayıt olan Alf, kendini daha iyi tanımaya başlıyor. 
“Çelik gibi bir irade”ye sahip kız kardeşi Katinka, öğrenmeye 
can attığı Fransızcanın belini kırmak için gerçek bir Parisliden 
yardım alıyor. Farklı bir çocuk olan hayalperest Robbie içinse 
hiçbir mesafe uzak değil. Kısacası bu sonbahar çok şey oluyor. 

Şimdi de kardeşlerin anneleri, istasyon fırınındaki işini kay-
betmek üzere. Oh là là! ... Bir şey yapmalı!

Bizi, ödüllü romanı Haydi Havuza’da mücadeleci Bukowski 
kardeşlerle tanıştıran Will Gmehling, 

herkesi Sonraki Raunt’a 
davet ediyor.
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güçlükleri  yeniyor

G i N K O  Ç O C U KG i N K O  Ç O C U K

Bazen kurgu karakterler hayatın içerisinde bize eşlik etmeye devam eder. O kadar 
sahicidirler ki onları her an yanı başımızda buluruz. Bir çocuğun hayal dünyasında 
en yakın arkadaş dahi olabilirler. Yetişkin hâlimle beni peşleri sıra sürükleyen Will 
Gmehling’in Haydi Havuza romanındaki Bukowski kardeşler, serinin ikinci kitabı Sonraki 
Raunt ile bir kez daha karşımızda.

Gmehling’e Uluslararası Alman Gençlik Edebi-
yatı Ödülü kazandıran ve Türkçede Ginko Çocuk 
Yayınlarından Olcay Geridönmez’in akıcı çeviri-
siyle çıkan Haydi Havuza - Güneş Altında Koca 
Bir Yaz (Freibad – Ein ganzer Sommer unter dem 
Himmel) romanı; babaları taksi şoförü, anneleri bir 
pastanede satış elemanı olan Alf, Katinka ve Robbie 
Bukowski kardeşlerle tanıştırmıştı okuru. Kısıtlı 
ekonomik koşulların bilinciyle büyüyen kardeşlerin 
maceralarını on yaşındaki ağabey Alf’ten birinci 
tekil şahısta dinlemiştik. Alf’in ayrıntılara duyarlı 
sıcacık karakteri, kendi kendine öğrenmeye çalıştı-
ğı Fransızcası ve hazırcevaplığı ile bizi gülümseten 
Katinka ve bazen saatlerce bulutları ya da boş bir 
duvarı izleyen küçük Robbie kalpleri fethetmişti. İlk 
kitapta, havuzda boğulmakta olan küçük bir bebeği 
kurtarınca açık yüzme havuzuna yaz boyu bedava 
giriş hakkı kazanan üçlü, bir kez daha çizer Birgit 
Schössow’un sıcacık kapağı ve Olcay Geridön-
mez’in çevirisi eşliğinde yeni bir mevsimde okurla 
buluşuyor. 

GÜNLÜK HAYAT MUCIZELERI

Sonraki Raunt – Bukowskiler Güçlükleri Yeniyor 
(Nächste Runde – die Bukowskis boxen sich durch), 
yazarın usta işi kurgusu sayesinde hem bir devam 
kitabı hem de başlı başına ayrı bir macera olarak 

Bukowski kardeşleri Bukowski kardeşleri 
özlemiş miydiniz?özlemiş miydiniz?

Yazan: Karin Karakaşlı
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okunmaya müsait. Gmehling akışı ağırlaştırmadan 
kimi yerde Haydi Havuza’ya göndermelerde bulu-
nurken, üç çocuğun büyüme hikâyesine odaklan-
mış. Yazarın üslubuna alışkın olanlar, roman boyu 
klasik anlamda bir büyük macera olmamasını yadır-
gamayacak. Bukowski kardeşlerin sıradan günlük 
hayat içerisinde yaşadıkları tek başına anlatılmaya 
değer. Yine Alf’in dilinden akan kurguda, her bir 
kardeşi kendine ait bir dünya kurma hevesi içeri-
sinde buluyoruz. Artık yeni bir okula başlayan Alf 
için bu, Butterfly Gym isimli spor salonunda boks 
öğrenmek. Katinka için Paris’te modellik hayalleri 
eşliğinde annesinin bulduğu Fransız Lucie’den dil 
dersi almak ve nişanlısıyla Paris’e gitmek isteyen 
Carl amcasının peşine takılmak. Küçük Robbie 
içinse, ilk kitaptan hatırladığımız sokakta yaşayan 
Konrad gibi boş şişe toplamak ve sık sık evden 
kaçarak yepyeni hayaller kurmak.

SEVGI VE DAYANIŞMA DERSI

Karakterleri alabildiğine farklı ve kimi zaman bir-
birini deli eden kardeşler, söz konusu bir mücadele 
olduğunda güç birleştiren ve birbirini koşulsuz ko-
ruyan özelliklerini bu kez anneleri, çalıştığı pasta-
neye yeni gelen patronları tarafından işten çıkarıl-
maya çalışılınca bir kez daha sergiliyor. Bir yandan 
da Alf’in havuzda gönlünü kaptırdığı Johanna 
ile yakınlaşmasına tanık oluyor, Carl amcaları ve 
nişanlısı Linda, yaşlı komşuları Bay Mahlstedt ve 
Alf’in bokstan arkadaşı olan Carlo ile salondaki pek 
çok farklı kültürden gençle tanışıyoruz.

Gmehling yine her zamanki gibi didaktizmden 
köşe bucak kaçınıyor. Besbelli ailesinden öğrendiği 
önyargılarla yabancılara karşı hayli ayrımcı, yer yer 
ırkçı bir davranış sergileyen Alf’in ilkokul arkada-
şı Thorben’i boks salonunda doğrudan deneyim 
kazandırma yoluna sokuyor örneğin. Thorben’deki 
dönüşümünü, tek kelimesini duymadığımız temas-
lardan üzerinden izleyebiliyoruz. Ya da sık sık neh-
rin yakınına giden ve tam anlayamadığı duygu ve 
düşüncelerini bir zemine oturtmaya çalışan Alf’le 
baş başa bırakıyor okuru. Bu da çok etkileyici büyü-
me sahnelerini beraberinde getiriyor elbette. Tıpkı 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 

Kahramanların işlenişi 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği

Alf’in hayatın akışını kavradığı şu sade örnekte 
oluğu gibi:  “Eve dönerken tekrar köprünün üzerinde 
durup nehri seyrettim. İyi geldi. Her şey altından 
akıp gidiyor. Kalın bir ağaç dalı, bir plastik top, bir 
gezinti gemisi, her şey. Seyrediyorsun ve anlıyorsun.” 

ELINDEN GELENI YAPMAK

Sanat çalışmalarına ressam olarak başlayan 1957 
doğumlu Will Gmehling, bizzat ekonomik zorluk-
ları olan bir ailede büyümüş. “Küçükken felaket ke-
keliyordum,” diyerek şarkı söylediğinde ya da sesli 
okuduğunda akıcı konuştuğunu fark ettiğini anlatıp 
“Sanırım sözcüklere olan sevgim buradan doğdu,” 
diye sorundan doğan umudu işaret ediyor. Yaşıtla-
rından ve çevresindeki herkesten farklı Robbie’yi, 
onun Alf’in deyimiyle “Tamamen tek başınaydı ama 
yalnız değildi,” diye tanımladığı iç dünyasını bu 
kadar başarıyla çizmesi de muhtemelen bu duyarlı-
lığından ötürü. 

Bu romanda Alf’in babasıyla ilişkisi de ön plana 
çıkmış. Birlikte yemek yedikleri yerde yan masada 
çocuklarını haksız yere azarlayıp duyan babaya “Bu 
ikisine daha saygılı davranmanızı öneririm. Lanet 
olsun, bunu gerçekten yapmalısınız,” diye kafa tutan 
baba, Alf için koca bir direk. “Pizzamızı kestik ve par-
çalarını iki elimizle birden tutup yedik. Ben yanında 
elma suyu içiyordum ve kendimi iyi hissediyordum. 
Babam yüzünden. Olduğu gibi olduğu için. Bazen 
keyfi olmazdı, maddi sıkıntılar yüzünden ya da araba 
kullanmaktan yorgun düştüğünde. Ama o hayatla 
başa çıkabiliyordu. Hayata kafa tutabiliyordu.”  

Doğum günü olan kardeş için en sevdiği kah-
valtılıklarla ve hediyelerle hazırlanan ayrı küçük 
masaları, yan yana geldikleri her an her kafadan 
bir ses çıkararak ettikleri sohbet ve kavgaları ile Bu-
kowskiler bir kez daha yürek ısıtıyor. Kimse kendini 
onların hayatından mahrum bırakmasın. 
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Kahramanlarımız henüz okul öncesi yaşlarda olan iki çocuk. Erkek karakterimiz 
Jip, bahçedeki çitin deliğinden bakarken yeni taşınan komşularının kızı Janneke ile 
tanışır ve o günden sonra yedikleri içtikleri ayrı gitmez.

1950’lerden günümüze bir klasik: 
Jip ile Janneke

Yazan:  Dilek Büyük
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Annie M. G. Schmidt, Hollanda’nın küçük bir 
köyünde doğar. Babası papazdır. Yalnızlığını ki-
taplarla doldurmaya çalışır ve ilk şiirlerini on dört 
yaşında yazar. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 
bir gazetenin arşiv bölümünde çalışmaya başlar ve 
1950’lerin başlarında bu gazetede şiir ve yazıları 
yayımlanmaya başlayınca yazar olarak adı bilinir 
olur. “Jip ve Janneke” de bu gazetede 250 kelimeyi 
geçmeyen haftalık öyküler şeklinde, yaklaşık beş 
yıl boyunca yayımlanır ve sonrasında bir dizi kitap 
olarak basılır.

Bu dizinin Can Çocuk Yayınları tarafından basılan 
Sonsuza Dek Arkadaş ve Beraber Oynayalım mı? 
adını taşıyan iki kitabını görmek beni heyecanlan-
dırdı doğrusu. Çok sayıda dile çevrilen, Jip ve Jan-
neke karakterlerinin yer aldığı kupa, yapboz, pijama 
gibi pek çok ürünün de üretilme sebebi olan bu seri, 
çocuk edebiyatı tarihinin önemli kitaplarından. 
Klasik diyebileceğim  dizinin dilimize kazandırıl-
masını bu bakımdan da kıymetli buluyorum. 

Kahramanlarımız henüz okul öncesi yaşlarda olan 
iki çocuk. Erkek karakterimiz Jip, bahçedeki çitin 
deliğinden bakarken yeni taşınan komşularının 
kızı Janneke ile tanışır ve o günden sonra yedikleri 
içtikleri ayrı gitmez. Birlikte oynarlar, kavga ederler, 
barışırlar, birlikte azar işitirler. Ebeveynlerden 
Jip’in annesi daha çok çıkar karşımıza, Janneke’nin 
annesine kıyasla biraz daha otoriter bir figürdür. 
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Köpek Takkie, kedi Siepie ile iki oyuncak olan 
Ayıcık ile Jans Bebek de okurun karşısına sık sık 
çıkar. Yazar karakter kurgusunda belirgin bir denge 
ve eşitlik de gözetmiş. Çocuklardan biri kız, kedisi 
ve oyuncağı Jans Bebek var. Diğer çocuk erkek, 
köpeği ve oyuncağı Ayıcık var. 

Jip ve Janneke top oynar, ip atlar, resim yapar, 
kovboyculuk, atçılık, evcilik oynar ya da bahçede 
kum havuzunda vakit geçirir, yağmurlu havada 
çamurlu sularda çamura bulanarak eğlenirler. Eve 
kapanmaları gereken havalarda canları sıkılır. 
Schmidt sayesinde bundan yetmiş yıl öncesinin 
çocuklarının eğlence anlayışına tanık oluyoruz. 
Ama tanık olduğumuz şey sadece çocukların eğlen-
ce tarzı değil, anne babaların günümüzden farklı 
yaklaşımlarını da görüyoruz. Mesela bazı hikâyeler 
yaramazlık yapıldığında bunun bir bedeli olacağı 
mesajını net şekilde veriyor. Yöntem olarak bazen 
hikâyenin finalinde soru cümlesi ile bunu okuruna 
teyit ettirirken  bazen de“Yaramaz Jip,” gibi ifade-
lerle davranışın yanlış olduğunun altı çiziliyor. Bu 
bakımdan çağının değerler eğitimini de örnekleyen 
kitaplar.

Bir kısmı hayli esprili olan hikâyelerde Schmidt son 
derece sade ve basit bir dil kullanmış. Dildeki sade-
liğin de etkisiyle kitapların bilinirliği arttıktan son-
ra Hollandacayı yeni öğrenecekler için de önerilir 
olmuş. Hatta daha da ilginci metinlerde kullanılan 

dilin sadeliği , Hollandacada “Jip-en-Janneketaal” 
ifadesi ile iş dünyası ve siyasette “açık ve kolay bir 
dil” anlamına gelen bir terime dönüşmüş. 

Yazar hikâyelerde mekân olarak iki çocuğun evi 
ile bahçelerini kullandığı oldukça sınırlı bir alanı 
tercih etmiş. Elbette bunda metinlerin yazıldığı 
dönemin yaşam koşullarının da etkisi var. Yine de 
zaman zaman çok da yakın olmayan istasyona ya 
da uzaktaki bir akrabaya yapılan yolculuklarla bu 
dar alanın dışına çıkıldığını görüyoruz.

Çizimler Annie M. G. Schmidt ile aynı gazetede ça-
lışan Fiep Westendorp’a ait. Yazarın kullandığı dile 
uygun olarak siyah beyaz, sade ve basit bir çizim 
türü tercih edilmiş. Hikâyelerin çoğunda metnin 
can alıcı noktası çizimin konusunu oluşturmuş.

Yazarlık yaşamı boyunca pek çok ödül alan ve son 
olarak 1988 yılında çocuk edebiyatının en önemli 
ödülü sayılan Hans Christian Andersen Ödülü’ne 
layık görülen Schmidt, kendisini dünya çapında 
üne kavuşturan bu diziyi yazarken bu kadar ünlü 
olacağı aklından geçmiş midir bilemeyiz ama 
yazdığı kitaplarla bugün bize, geçmişteki okuru-
na anlattığından daha fazlasını anlatıyor. Çünkü 
yaklaşık yetmiş yılda yaşanan pek çok değişimi 
de görebiliyoruz bu metinleri okurken. Yaşamın 
sunduğu olanaklar, çocukların oyun ve oyalanma 
şekilleri, ebeveynin çocuğa yaklaşımı ve terbiye 
anlayışı, ilişkilerde kullanılan iletişim dili, değişen 
ifade biçimi, pedagojik bakış açılarının değişimi 
gibi geçmiş ile bugün arasındaki farklar da karşı-
mıza çıkıveriyor. Bugünün çocukları 1950’li yılların 
esprilerine o zamanın çocukları gibi gülmeyecektir 
belki ama tüm bu sebeplerden ötürü çocuk edebi-
yatı içinde dünyaca bilindik yeri olan kitapların 
dilimize çevrilmiş olması önemli.  Velhasıl, kitaplı-
ğımda dizinin diğer kitapları için de yerimi açtım, 
okumak için bekliyorum.  

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Benim için çocukluk korkunç bir dönem. Bir açık yara gibi etrafta dolaştığımız, 
yetişkinlerden gelen saldırılara karşı, nasıl yapacağımızı bilmeden kendimizi 
savunmaya çalıştığımız ve hayatımızın geri kalanını büyük oranda şekillendiren bir 
dönem… Depresyon veya Zafer tam da bu noktadan başlatıyor her şeyi; doğmanın 
ve çocuk olmanın dehşetinden.

“Sıfır noktasında kendini var etmek”
Yazan:  Burcu Yılmaz
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5 yılımı diri diri yiyen ve son 4 yıldır hâlâ benimle 
olduğunu hissettiren bir hastalığın sözcüklerle 
ve çizimlerle apaçık biçimde anlatıldığı bir kitap, 
yayımlanacağını duyduğum andan itibaren heye-
can verici ve bir anlamda iç rahatlatıcıydı benim 
için. Her sayfasında “evet, öyle - evet, tam da böyle,” 
dediğimiz kitaplarla bağımız, belki de bize yoldaş-
lık ettiklerini daha çok hissettirdiklerinden, daha 
kuvvetli oluyor.
Hâliyle Depresyon veya Zafer - Bir Çatışma Günlü-
ğü, depresyonun türlü hâllerinden çekmiş okurların 
ilgisini ayrıca hak eden bir kitap. Bu hastalığa hiç 
tutulmamış olan var mıdır bilemiyorum öte yan-
dan. Hayatta olmanın yarattığı dehşeti bir an olsun 
hissedenlerin depresyondan kaçması mümkün mü? 
Bu kaygıyla başladığımız veya içine düştüğümüz 
hayattaki unsurlara karşı hassas olmamız anlaşılır 
değil mi? Benim için çocukluk korkunç bir dönem. 
Bir açık yara gibi etrafta dolaştığımız, yetişkinler-
den gelen saldırılara karşı kendimizi nasıl yapaca-
ğımızı bilmeden savunmaya çalıştığımız ve hayatı-
mızın geri kalanını büyük oranda şekillendiren bir 
dönem…  Depresyon veya Zafer tam da bu noktadan 
başlatıyor her şeyi; doğmanın ve çocuk olmanın 
dehşetinden. “Dünyaya iniş yapan”  kahraman ya-
şadığı dehşeti belli belirsiz anımsıyor ve ardından 
her şey başlıyor; öğrenmek, merak duygusu güzel 

Depresyon veya Zafer - Bir Çatışma Günlüğü 
Meritxell Duran  
Türkçeleştiren: Bade Baran
Editör: Toprak Dramalı  
Beta Byou Yayınları, 200 sayfa
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de ebeveynlerin veya yetişkinlerin yaşadığı anlaş-
mazlıklara maruz kalmak nasıl? Sanırım tam da 
şöyle: “Narin ve hassas bir dünyada yaşıyordum ve 
her türden saldırganlık bende büyük bir strese sebep 
oluyordu. Masumiyetim bunları sindirmekte güçlük 
çekiyordu.” Kederle, suçluluk duygusuyla, değer-
sizlikle, kendini savunma hâlleriyle tanışıyoruz 
bu sırada.  Her şeyi de çocukluğa bağlamayalım, 
diyenlere hak vermem gerektiğini, gönülsüzce de 
olsa, düşündüğüm zamanlar oldu. Hayatta kalmaya 
devam ettikçe karşılaştığımız türlü olayın, insa-
nın, durumun ruh sağlığımız üzerindeki etkisini 
kesinlikle yadsımıyorum ancak bana öyle geliyor 
ki çocukluk dönemimiz, bu dönemdeki “güven “ ve 
“güvenli alan” tanımımız tüm bunlarla nasıl başa 
çıkacağımız konusunda fazlasıyla belirleyici. “Dün-
yayı bir saldırganlık gibi” yaşarken “daimi yalnızlık 
arzusu, umutsuzca eşlik edilme arzusuna” eşitken 
ve güveniniz yokken kendinizi nasıl savunursunuz? 
Hayatla nasıl baş edebilirsiniz? 
Kitabın kahramanının/yazarının da ilerleyen sayfa-
larda yaşadıklarını, adım adım yaklaşan ve büyü-
yen depresyonunu anlamak tüm bu açıklamalardan 
sonra biraz daha kolaylaşıyor; sanırım hepimizde 
olduğu gibi. Kendinden kopma, kontrolü kaybetme, 
kendinden nefret etme, bağımlılıklar geliştirme, 
nihayetinde “yatay bir hayata” başlama… Bu sırada 
korkunuz ve suçluluk duygunuz da büyüdükçe bü-
yüyor, intihar düşüncesi çıkageliyor belki de (veya 
hâlâ orada olduğunu daha sık hatırlatıyor)… Başka 
pek çok şey de var elbette. Bozulma o kadar hızlı 
gerçekleşiyor ki hasta olduğunuzu kabul edemi-
yorsunuz, dahası bu ihtimal aklınıza bile gelmiyor. 
İyileşmeyse, bildiğimiz gibi, bu kabulden sonra 
başlıyor. Bu kabulün ardından gelen süreçte anti-
depresanları, terapistlerinizi, seanslarınızın faydası-
nı sorguluyorsunuz. Depresyon veya Zafer’de zafere 
giden yol aklıma hemen Johann Hari’nin Kaybolan 
Bağlar – Depresyonun Gerçek Nedenleri ve Beklen-
medik Çözümler  kitabını getirdi. Depresyonuyla 
baş etmek için uzun yıllar antidepresan kullanan 
fakat bir noktada ilaçların işe yararlığını sorgula-

Çizimlerin ifade gücü
Dilin açıklığı ve akıcılığı

Grafik tasarım

maya başlayıp bu kitabı yazabilmek için araştırma-
lara başlayan Hari’nin vardığı çözümlerle Meritxell 
Duran’ınkiler çok benzer.  Ağır depresyondan muz-
darip olduğum yıllara baktığımda bu çözümlerden 
(anlamlı bağlar kurmak, başka insanlardan kopuk 
olmamak, doğada zaman geçirmek, meditasyon, 
sağlıklı beslenmek vs.) ne kadar uzak yaşadığımı 
görüyorum. Basit gibi görünen bu şeyleri yapmak, 
bir disiplin edinebilmek, özellikle içinde daima 
bir canavarla yaşayanlarımız için, o kadar zor hâle 
geliyor ki bazen anlatmak güç. İlaçlardan medet 
ummayı kesmek de öyle…  Hari’nin ve Duran’ın 
kitaplarının antidepresanların etkinliğini, uzun 
vadede, sorgulatma anlamında da değerli olduğuna 
inanıyorum. Depresyonun sadece beynimizde ters 
giden bir şeylerden kaynaklandığını düşünmek ve 
bu durumu sadece ilaçlarda düzeltebileceğimize 
inanmak, dahası bunun savunucusu hâline gelmek 
iyileşmeye giden süreci kısaltıyormuş gibi görünse 
de genellikle uzatıyor.
Depresyon veya Zafer, depresyona veya zafere giden 
yolları döşeyen taşları tek tek eline alıp gösteriyor 
okura ve yalnız olmadığımızı görmek - her zaman 
olduğu gibi - iyi hissettiriyor. Kapıların arkasına 
sinmiş, en küçük bir hareketle ortaya çıkmaya hazır 
şeytanlarımızı kabul etmek onlarla başa çıkmayı ve 
hatta bazen onlara sarılmayı kolaylaştırıyor.
*
Hamiş: Daima teyakkuzda olan yoldaşlarıma, en 
küçük bir ışığın, günü kurtarmanın, ne kadar umut 
verici olduğunu bildiğimden, bir belgesel önerim 
olacak: Stutz  
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Genç okurlar için yalnızlık, arkadaşlık ve duyguların ifadesi konularında pek çok 
sohbet konusu açmaya uygun bir kitap Saçımdaki Kuşlar.

Nereden çıktı bu kuşlar?
Yazan:  M. Banu Aksoy

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım
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Yağmur ertesi yürüyüşe çıkmayı seviyorsanız, için-
de kıyamet kopan bir çalıya denk gelmişsinizdir. 
Belki de benzer sesler baharın en şenlikli günlerin-
den birinde bir servinin ya da çitlembiğin yaprak-
ları arasından gelmiştir kulağınıza. Yaprakların 
arasından göremediğimiz ötücü kuşların o biteviye 
cıvıldaşmasını bir düşünün. Kulağa güzel geliyor 
değil mi?  Şimdi bu sesi alın ve saçlarınızın arasına 
yerleştirin. Kafanızın içinde dönüp duran düşün-

celer, 
kuruntu-
lar kuşlar 
gibi 
şakımaya 
başlasa 
bunu o 
kadar 
da hoş 
bulmaya-
cağınıza 
eminim. 

Zamanı-
nın ço-
ğunu tek 
başına 
geçiren 
Sofia bir 

sabah dayanılmaz sesler eşliğinde uyanır. Aynaya 
bakınca gördüğü manzara hiç de hayra alamet de-
ğildir: Saçlarının içine yerleşmiş sürüsüne bereket 
kuş, çığlık çığlığa bağırmaktadır. Gün ilerledikçe 
sesler artar. Öyle ki Sofia bırakın çaldığı piyanonun 
sesini, kendi düşüncelerini bile duyamaz hâle gelir. 
Kuşların uçup gideceği umuduyla yürüyüşü çıkmak, 
insanların dikkatini çekmekten başka işe yaramaz. 
Bu durum sonsuza kadar sürmez elbette; Sofia ken-
disiyle benzer sıkıntılara sahip biriyle karşılaştığın-
da olay tatlıya bağlanır. 

Monika Filipina’nın yazıp resimlediği Saçımdaki 
Kuşlar, NotaBene etiketiyle ve Samed Masih’in Türk-
çesiyle yayımlandı. Güçlü bir metni olmayan kitabın 
resimlerinden daha fazlasını bekledim okurken, 
bulamadım. Sofia’nın yalnızlık duygusunun bir yan-
sıması olan kuş sembolü karşımıza çatık kaşlı, sert 
görünüşlü tipler olarak çıkıyor. Bu hâliyle duygunun 
gerçek karşılığını yansıtmadığını düşünüyorum. 

Adını ilk kez duyduğum Monika Filipina’nın yaptığı 
başka işleri araştırınca karşıma incelenebilecek pek 
çok ayrıntıya sahip kıpır kıpır sahneler çıktı. Saçım-
daki Kuşlar’da ise metne fazla katkıda bulunmayan, 
metnin görsel tekrarı olan illüstrasyonlardan ileriye 
gidilmemiş.  Kitabın, sanatçının ilk işlerinden olma-
sı bu durumu açıklıyor sanırım.  Öte yandan genç 
okurlar için yalnızlık, arkadaşlık ve duyguların 
ifadesi konularında pek çok sohbet konusu açmaya 
da uygun bir kitap Saçımdaki Kuşlar… 

Saçımdaki Kuşlar   
Monika Filipina   
Türkçeleştiren: Samed Masih 
Editör: M. Emre Battal 
NotaBene Yayınları, 28 sayfa
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Kan emiciler 
her yerde!

John Ajvide Lindqvist ’in uluslararası çoksatanı 
Gir Kanıma, kadim vampir efsanelerinden günümüz 
insanının sıkışmışlığına uzanan; kan, vahşet ve kara 
mizahla yoğrulmuş doğaüstü bir polisiye romanı.

"Bir yanıyla korkunç 
bir vampir hikâyesi,
diğer yanıyla 
dokunaklı bir dostluk 
ve kurtuluş öyküsü..."
               The Guardian
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Dedektif Vardayok - Ne Var Ne Yok! 
Luca Doninelli 
Resimleyen: Nicole Donaldson 
Türkçeleştiren: Berk Cankurt
Editör: Seda Kostik
Domingo Yayınları, 160 sayfa

Dedektif Vardayok, acayip karakterlerin cirit attığı, her sayfasından hayal gücünü 
gıdıklayan icatların ve absürt olayların fırladığı bir İngiliz polisiyesi...

Alelade bir insanı canlandırın gözünüzde. Dikkat 
çekecek, kendisini özel kılacak tek bir özelliği bile 
olmayan biri. O kadar sıradan biri ki bu, burnunu-
zun dibindeyken bile kendisini fark etmeyeceksiniz; 
siz fark etseniz bile gözleriniz onun görüntüsünü 
beyninize kadar taşıyıp kaydetmeye değer bulma-
yacak. Sıradanlığı sayesinde görünmezlik gücü 
kazanmış bir adam. Diğer bütün süper güçler gibi 
iyiliğe de kötülüğe de hizmet edebilecek bir güce 
sahip. Bu gücü sayesinde yakalanma korkusu olma-
dan kolayca suç işlemeyi de tercih edebilir, suçlula-
rın arasına karışıp onların planlarını bozmayı da.

Luca Doninelli’nin yarattığı Wickson Vardayok 
karakteri, ikinci seçeneğe başvurarak, bu garip ama 
üstün gücünü adaletin hizmetinde kullanan bir gö-
rünmez adam. Aslında onu görebilen iki kişi olduğu 
için, fark edilmez bir adam da denebilir kendisine. 
Zira insanların arasına karıştığı zaman insanlar 
ona göz ucuyla şöyle bir bakıp işlerine devam edi-
yorlar. Dedektif olan kahramanımız da bu sayede 
kötü adamların hain planlarını kendi ağızlarından 
öğrenerek şehrin düzenini yeniden sağlıyor. 

Domingo tarafından yayımlanan Dedektif Vardayok 
için, acayip karakterlerin cirit attığı, her sayfasın-
dan hayal gücünü gıdıklayan icatların ve absürt 
olayların fırladığı bir İngiliz polisiyesi denebilir. 
Zira olayların geçtiği yer Londra, kitapta yer alan üç 
vakada ise kötü karakterler, İngilizlere yakıştırılan 
hassasiyetleri hedef almakta. Bulut Soygunu adlı ilk 
vakada aslında tam bir İngiliz beyefendisi olması-
na rağmen İngilizlere ve İngiliz değerlerine savaş 

Sıradanlığın sıra dışılığıSıradanlığın sıra dışılığı
Yazan: Sanem ErdemÇO
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açmış olan Milton Bobbitt, Londra’nın bulutlarını 
çalarak, alışkanlıklarına düşkün kent ahalisini elle-
rinde şemsiyeyle yağmursuz bırakmayı amaçlıyor. 
Meçhul dedektifimiz de kendisini gören iki kişiden 
biri olan, temizliğine düşkün lağım faresi Geltru-
detto’nun yardımıyla, evinde makineli tüfekten 
buharlı gemiye ne ararsanız bulabileceğiniz Bayan 
Geltruda’dan bulut yapma makinesini ödünç alıyor 
(Çünkü bu yaşlı hanım gerçek bir İngiliz ve bir 
İngiliz’in kıyıda köşede mutlaka fazladan bir bulutu 
olması gerekir). İkinci vakada ise hedefte ringa 
balıkları var, zira İngilizler için ringa balığı olma-
yan bir kahvaltıya kahvaltı denemez. Olağanüstü 
sıradan dedektifimiz bu kez, serçe parmağı üstünde 
zıplayarak yirmi üç saniyede Çin’den Londra’ya 
ulaşan Lin’den yardım alıyor. Lin’le birlikte icat 
ettikleri, hikâyelerle çalışan bir arabaları da var 
üstelik. Son vakada ise Londra’nın en azılı suçlu-
ları İngilizleri can evinden vuruyor, zira bu kez 
hedeflerinde “Beş Çayı” var. Dakikliğe önem veren 
hemşerilerinin evlerinde ve bileklerinde bulunan 
bütün saatlerden saat 5’i çalarak kenti kaosa, çaysız 
kalan vatandaşları da deliliğe sürüklüyorlar. Bu 
olaylar esnasında bütün gününü berberde geçirerek 
kafasındaki tek tel saçıyla ilgilenmeyi tercih eden 
Başkomiser Fellike ise kendi işini Wickson’ın yap-
masından gayet memnun, zaten kendisi de biricik 
saç telini bile bıktırıp küstürecek kadar zekâdan 
yoksun biri. 

2000 yılında İtalyan dilinin en prestijli ödülü olan 
Strega Ödülü’nü alan Doninelli’nin kaleme aldığı 
Dedektif Vardayok, birbirinden garip buluşları ve 
absürt detaylarıyla, çocuklarla birlikte saçmalayıp 
gülmekten çekinmeyen bir yazarın eseri. Kitaptaki 
bazı tuhaflıkları da çocuklarla kafa kafaya vererek 
uydurmuş zaten. Bu uydurmacaların içinde kibar-
lıktan kırılan bir Leydi’nin “Affedersiniz Leydim, 
Affedersiniz Leydim,” diye çalan telefonu ya da 
sevdiği hikâye ve masalları duyunca çalışıp, şiddet 
ve kötülük içeren konuşmaları duyunca duran, hür 
iradeli bir araba da var; kilerinden bir kamyon, üç 
çuval çimento, on beş bin tuğla çıkartıveren ya da 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
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364 tane olan dişini 365’e tamamlamaya çalışan 
karakterler de. Saatlerden akşam 5’i aşırdığı için, 
evinde sürekli çay saati olan hırsızın çay içmekten 
kendini alamaması gibi detaylarla uzun bir İngiliz 
fıkrasını da andıran kitapta, Nicole Donaldson’un 
basit siyah beyaz çizimleri ve Berk Cankurt’un 
neşeli bir akıcılığa sahip Türkçesi de bu acayiplik-
ler evrenine uyum sağlayarak metinle bir bütün 
oluşturuyor. 

Wickson Vardayok da kendine has tuhaflıklara sa-
hip elbette; ama birbirinden eksantrik karakterlerin 
yanında kendisini sıra dışı kılan tek şey de sıradan 
oluşu. Doninelli, çocuksu bir yaratıcılık ve mizah 
anlayışıyla kurduğu bu çılgın dünyada, “Acayip 
korkunç dehşet sıradan biri…” diye tanımladığı 
bir kahraman yaratarak, olumsuz kabul edilen bir 
özelliği (ya da bu kitap bağlamında özelliksizliği) 
üstünlüğe dönüştürerek, sıradan olmaya farklı bir 
bakış açısı getiriyor. 
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Albert Einstein’a Göre Dünya   
Brigitte Kernel  
Türkçeleştiren: Ece Erbay Nahum 
Editör: Hasret Parlak Torun  
Redhouse Kidz Yayınları, 152 sayfa

Einstein’ın aklı sayısız “neden?” sorusuyla dolu. Peki ya tüm bu olanlar Einstein’ın 
suçu mu? Ya hiç kimse onu bu tavırlarından dolayı asla sevmeyecekse?

Duyguları matematikle açıklamak 
mümkün olsa…

Yazan:  Deniz Poyraz

ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I

Brigitte Kernel’in kaleme aldığı Albert Einstein’a 
Göre Dünya, okurunu, yirminci yüzyılı derinden 
sarsmış, gelmiş geçmiş en önemli bilim insanların-
dan Albert Einstein’ın çocukluğuyla tanıştırıyor. 
Henüz on pardon, dokuz virgül yetmiş beş yaşında-
ki küçük Einstein’ın ağzından aktarılan hikâye, bu 
fizik dâhisinin pek bilinmeyen çocukluk yıllarına 
götürüyor bizi. Einstein’ın “normal” çocuklara göre 
bazı açılardan dezavantajlı sayılabilecek yönleriyle 
çevresinden kabul görmek hususunda yaşadığı 
zorluk ve tecrübeler metni şekillendiriyor. 
Annesinin bile şişman bulduğu, “Böyle giderse 
yakında her yanı sarkık bir yumuşakçaya dönüşe-
ceksin,” diyerek uyardığı bir çocuk Einstein. Üstelik 
tek sorunu yaşıtlarına göre şişman olması değil. 
Kelimeleri korkunç şekilde telaffuz ediyor. Bu 
durum ona çenesi gevşemiş bir kukla gibi hisset-
tiriyor. Kafasının içinde gayet güzel konuşsa bile 
düşünceleri dile gelirken, sözcükler bir hokkabazın 
havada çevirdiği toplar gibi dönüyor ağzının içinde. 
Gırtlağından dışarı çıkabilmek için birbirini itip 
kakan sesler boğazını sarsıyor, âdeta deprem etkisi 
yaratıyor. Arkadaşları zaman zaman alay ediyorlar 
onun bu durumuyla. Sözler bazen fena hâlde keskin 
olabiliyor ve tıpkı bıçak gibi yaralıyor Einstein’ı. 
Böyle zamanlarda yüzüne, ellerine, bacaklarına 
ateş basıyor; öfkesini içinde tutamaz hâle geliyor. 
Çevresinde ne varsa yumruklamaya, tekmeleme-
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ye başlıyor. Ah, duyguları da matematiksel olarak 
açıklamak mümkün olsa keşke! Ama “Denklemler 
duygularla kurulmaz diyor,” diyor babası Einstein’a… 
Einstein’ın aklı sayısız “neden?” sorusuyla dolu. 
Peki ya tüm bu olanlar Einstein’ın suçu mu? Ya 
hiç kimse onu bu tavırlarından dolayı asla sevme-
yecekse? Bazen okulda birileri ona yaklaştığında 
istemsizce uzaklaşıyor ortamdan. Diğer oğlanların 
arasına karışmak konusunda sıkıntılar yaşıyor. Ka-
çıp kendi düşüncelerine sığınıyor. Zor bir denklemi 
ya da problemi çözüp eğlenirken kendini yumuşa-
cık bir bulutun üstündeymiş gibi hissediyor. Böyle 
zamanlarda ne uyuşukluk hissediyor ne de bece-
riksizlik. Onu mutlu eden şey rakamlarla oynamak. 
Rakamlar Einstein’a özgürlük veriyor. Rakamları 
kullanarak istediği her türlü kombinasyonu yapabi-
liyor. Kısacık bir formül bile sonuca birçok değişik 
yoldan gitmenin mümkün olduğunu gösteriyor ona. 
Sihir gibi! 
Einstein’ın en yakın arkadaşı geometri. Geometri, 
üstüne vazife olmayan şeyler hakkında durmadan 
konuşan bütün o insanlardan korunabileceği ıssız 
bir ada gibi. Uykusunda geometriyi düşünerek 
uyuyor; açılar, üçgenler, dikdörtgenler ve daireler 
rüyalarını süslüyor. Onun yaşındaki çocuklar için 
hazırlanmış kitaplardan sıkılıyor Einstein. Kendi-
sine daha uygun bulduğu, üst sınıfların kitaplarını 
okuyor devamlı. Susuzluk çeken ve suya kavuşsa 
bile asla doyamayacak biri gibi okuyor. Kitapsız 
kalmak dünyanın en kötü şeyi Einstein için. Annesi 
de onu hep bununla tehdit ediyor onu zaten. Pek çok 
çocuğun aksine Einstein kitapsız kalmaktansa hiç 
tatlı yememe cezası almayı yeğler. Çünkü bilgilerle 

dolu koca bir kitabın 
varlığı ona kendini iyi 
hissettiriyor. Özellikle 
de konu matematik ve 
geometri olduğunda… 
Çalışmaya ve kafa yor-
maya ne kadar zaman 
ayırırsa o kadar çok 
problem çözüyor.  

Her şeyi hesaplamak mümkün Einstein için: rüz-
gârın hızı, saatte kaç kilometre yer değiştirdiği. 
Hatta kat ettiği mesafe ile kuvvetini çarpıp Kuzey 
Denizi’nin kıyısına ne kadar sürede varacağını 
hesaplamak bile mümkün. İki yıldız arasındaki 
mesafe; Büyük Ayı’nın şekli cezveyi andıran kümesi 
üzerinde bir nokta ile Küçük Ayı sapı üzerindeki 
bir nokta arasındaki mesafe; Samanyolu’nun farklı 
katmanları arasındaki mesafeler… Ya da “Dünyanın 
çevresi her çağda aynı mı, yoksa zamanla değişir 
mi?” gibi karmaşık sorular. Denklemler söz konusu 
olduğunda her şey çok basit ve eğlenceli görünüyor 
Einstein’a. Zaten dikkatini bu tür şeylere verip zih-
nini meşgul tutması gerekiyor, yoksa sıkılıyor içine 
doğduğu hayattan, çevreden, okuldan…  
Ve göreliliğin keşfi… Her şey aklını kurcalayan 
bir soru ile başlıyor Einstein’ın. Neden büyükler 
zamanın çok hızlı geçtiğini söylerken “aynı zaman” 
çocuklara çok yavaş geliyor? Örneğin yaz mev-
simi: Büyükler için uzun bir zaman; tatile çıkmış 
çocuklar içinse sanki kısacık bir an. Meşgul oldu-
ğunuz bir işiniz varsa vakit hızla akıp geçiyor; oysa 
yapılacak bir şey yokken akrep ve yelkovan âdeta 
duruveriyor. Velhasıl, çocukların zaman hakkındaki 
görüşleri bir yetişkininkiyle aynı değerde değil. 
Görelilik bu değilse nedir ki!
Sonuç olarak, insanın okuma güçlüğü çekmesi veya 
heceleri söylerken sürekli takılması onun başarısız 
biri olduğu anlamına gelmiyor. İnsanlara, düşün-
düklerinden çok daha zeki olduğumuzu kanıtla-
mak için sadece biraz zaman gerekiyor! Ne de olsa 
herkesin iyi olduğu bir şeyler var, sadece bunun 
ne olduğunu bulabilmek gerek. Küçük Einstein’in 
da dediği gibi: “Bazı çocukları okumak ya da resim 
yapmak mutlu ederken, bazılarını biyoloji veya spor 
mutlu edebiliyor.” Yani, herkes için milyonlarca se-
çenek mümkün. Hiçbir çocuk tamamen beceriksiz 
değil. Hele ki Albert Einstein!   

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kahramanların işlenişi

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Aileye yeni bir bireyin katılması, tüm üyelerin yaşantısını değiştirir. Peki artık tahtını 
paylaşmak zorunda kalacak olan ilk çocuğunuz bu değişime hazır mı? 

Kim bir kardeş istemez ki?
Yazan:  Seda Aksoy Evren

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım
Kâğıt ve baskı kalitesi
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Her bebek dünyaya gözlerini açtığında bir mucize 
gerçekleşir. Elbette bu mucize tüm ailenin günlük 
rutinlerini etkileyeceğinden, karmaşık duygular 
hissedilmesi normaldir. Ancak bu değişimden en 
çok etkilenecek olan, ailenin özellikle 2-8 yaş arası 
çocuklarının “kardeş kıskançlığına” kapılmamasına 
özenle dikkat etmek gerekir.

“Kardeş kıskançlığı”na neden olan etmenler, hem 
anne babayı başka biriyle paylaşmakta yaşanabile-
cek güçlük hem de yaş itibariyle benmerkezciliğe 
sahip çocuğun üzerindeki ilginin azalacağına dair 

duyduğu 
tehdittir. 
Bu neden-
le aileye 
kardeşin 
katılacağı 
açıklan-
dıktan ve 
kardeş 
doğduktan 
sonraki ilk 
zamanla-
ra kadar, 
alışma 
sürecinde, 

ebeveynlerin abiye veya ablaya karşı olumlu tutum-
ları çok daha önem kazanmaktadır.

Hikâyemizde ise Küçük Ayı Benny, ailesi ona bir 
kardeşi olacağını söylediğinde müthiş heyecanlanır 
ve kardeşine öğretebileceği onlarca şeyin hayalini 
kurmaya başlar. Ertesi sabah, bu güzel sürprizi 
paylaşmak için sabırsızlandığı arkadaşı tilki Cat-
rina’nın da kardeşi olacağını öğrenince heyecanı 
ikiye katlanır.

Doğum yaklaştıkça Benny’nin de hazırlıkları hız 
kazanır. Kardeşiyle odasını paylaşacağı için oyun-
caklarını düzenler, birlikte oynamak için nehir 
kenarında taşlardan kule yapar; ancak hazırlıklarını 
bitiremeden kız kardeşi dünyaya gelir.

Benny, annesinin ve kardeşinin hastaneden gelmesi 
gecikince onları merak etmeye başlar. Tedirginlik 
duyar ve gözyaşlarına engel olamaz çünkü ailesine 
ihtiyacı vardır ama onlar kardeşinin yanındadır. 

Kısa bir süre sonra kardeşi eve gelir ama işler pek 
hayal ettiği gibi değildir. Kardeşi oyun oynamak 
için çok küçüktür ve annesi de tüm zamanını onun-
la geçirmektedir. İşte bu sırada babası devreye girer 
ve Benny’e her şeyi detaylıca anlatır.

Tomas Dirgėla’nın deneyim paylaşan ve yoğun 
etkileşimli metni ve Eidvile’nin keyifli görselleriyle 
Küçük Ayı Benny, kardeş sevgisinin ne kadar özel 
olduğunun altını çizen bir eser. 

Küçük Ayı
Benny

Tomas Dirgėla
Resimleyen: Eídvilė

Türkçesi: Şükran Akan

Küçük Ayı Benny    
Tomas Dirgėla     
Resimleyen: Eidvile    
Türkçeleştiren: Şükran Akan 
Editör: Osman Keçeli  
Yeni İnsan Yayınları, 28 sayfa
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NEDIR BU GRAFIK ROMAN?

Grafik roman, temel olarak çizgi roman ana başlı-
ğının altında yer alan bir türdür. Yapısı itibariyle 
bu türde, dizi mantığından uzak, tek ciltte başlayıp 
biten bir hikâye anlatılır. Bu hikâyenin yaratımında, 
yazar ve çizer iş birliği söz konusu olabileceği gibi, 
eser tek bir sanatçının elinden de çıkabilmekte-
dir. Bugün iddia edildiği gibi grafik roman, çizgi 
romandan ayrı bir sanat üretimi değildir. Yine iddia 
edildiği üzere yetişkinlere hitap eden, özel ve yük-
sek sanat içerikli yeni bir tür de değildir. Geçmişi 
daha eskidir ve türün isminin konuluş şekli bile 
şaibelidir.

Bu türü çizgi romandan ayrı sayan görüşler, içeri-
ğine vurgu yaparak tanımlamaya çalışmaktalar. 
Onlara göre grafik romanın içeriği daha kişisel-
dir, yetişkinlere hitap eder, macera içermez, kalite 
peşindedir, sanatsal kaygılar taşır, yazar çizerden 
önemlidir, v.s.  

Yazan: Ümit Kireççi

Yeni Bir Nifak Tohumu: Grafik Roman

İddialı bir başlık oldu farkındayım; ancak gün geçmiyor ki çizgi romana 
ilgi duyan ama çizgi romancı olarak anılmak istemeyen birileri ortaya çıkıp 

kendisini ve seçkin(!) zevkini özel bir yere konumlandırmak için çizgi roman 
sanatına saldırmasın. “Grafik roman çizgi roman değildir!” akımı da yeni 

sınavımız. Buyurun ayrıntılara bakalım.

Çizgi Roman Sanatı Etrafında 
Dönen Derin Tartışmalar – 6

GRAFIK ROMAN TARIHI 

Tıpkı manga okurları gibi grafik roman sevenler 
de okudukları şeyin çizgi roman olmadığını iddia 
etmektedirler. Tıpkı çizgi romana sansür uygulanan 
ve kötülenen dönemlerde olduğu gibi, çizdikleri 
bant, sayfa veya uzun soluklu çizgi romanlar mizah 
içerdiğinden dolayı üretimlerini karikatür, kendile-
rini de karikatürist olarak tanıtan dönem sanatçıları 
gibi. Özetleyecek olursak, gerekçeleri farklı da olsa 
birileri hep çizgi romanın dışında olmak için çaba-
lamaktadırlar. 

Çizgi romanın dışında olma girişimleri daha önceki 
yazılarımda dile getirdiğim şu başlıklar altında 
incelenebilir: “Comics-çizgi roman kavram karga-
şası”, “comics-manga markalaşma savaşı”, “çizgi 
roman karşıtı sansür/kampanya” ve son olarak 
da grafik roman türü üzerinden “ana akım okuru  
seçkin okur” ayrımı yaratmak için uğraşan elit (!) 
kliklerin çabaları.
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Lütfen şunu unutmayalım, özünde tümü çizgi 
romandır. Hepsinin anlatım unsurlarıyla üretim 
modelleri aynıdır. Gerisi sanat tarihi açısından son 
derece değerli ve gelişim sağlamayı kolaylaştıran 
beyin egzersizleridir. 

Grafik roman ayrımı aslında ABD’ye özgü bir 
tartışmadır ve bizimle hiç ilgisi bulunmamakta-
dır. Çünkü ABD’de piyasayı (ve dünya piyasasını 

da) domine eden bir comics endüstrisi vardır ve 
bu endüstri genel olarak “ana akım” (mainstream) 
olarak adlandırılmaktadır. Yayıncılar para kaza-
nabilecekleri bir alan olarak, bu akımı destekle-
meyi tercih ettiklerinden birçok bağımsız sanatçı 
kendine bu piyasada yer bulamamıştır. Ayrıca ana 
akım comicslerin içerik olarak sistemi destekler 
görünen yapısıyla sansür kurulu kararlarının dışına 
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çıkamıyor oluşu, birçok sert ve aykırı konunun ele 
alınmasını veya yayımlanmasını engellemiştir. Bir 
de buna daha çocuk/ergen/genç odaklı yayıncılık 
zorunluğu eklenince yetişkin okurla onun beklen-
tilerine hitap etmek isteyen birçok sanatçıyı zora 
sokmuştu. 

Hâliyle bu ana akıma karşı, 1960’larda bir başkal-
dırı hareketi başladı. Alternatif veya underground 
olarak adlandırılan akımlar bu şekilde ortaya çıktı. 
Böylece genel kabul gören ve onaylanan içerikler-
le çizgilere alternatif eserler okurlarla buluşmaya 
başladı. Bu dönem, birçok özgün çalışmanın ortaya 
çıkmasıyla genç sanatçılara ufuk açıcı denemeler 
yapma olanağı sağlamıştır. Grafik roman türünün 
gelişimi de bu döneme denk gelir. 

Ana akım “comics” olarak adlandırıldığından, ba-
ğımsız sanatçılar zaman içinde farklı isimler altında 

anılmayı tercih 
etmiş, arayışa gi-
rişmişlerdir. Genel 
olarak karşı çıkılan 
şey “comics”in 
kapsadığı alandır. 

ABD’li birçok kay-
nak, grafik roman 
türünü başlatanın 
veya en azından bu 
türe adını verenin 
Will Eisner oldu-
ğunu ileri sürer. Bu 
sava göre Eisner, 
1978 yılında yetiş-
kinlere hitap eden 

ve otobiyografik izler taşıyan dört ciltlik çizgi roma-
nı A Contract With God’a “graphic novel” demiştir 
ve bu yaygınlaşmıştır. Ve yine romantik kaynaklar 
Art Spiegelman’ın 1992 yılında basılan Maus adlı 
eseriyle akademinin ilgisini çektiğini, Pulitzer ödü-
lü kazanmasının ardından bu türe ilginin arttığına 
dikkat çeker. Oysa yetişkin okura ulaşmaya çaba-

layan sanatçıların 
yapı olarak grafik 
roman benzeri ça-
lışmaları 1920’lere 
kadar gitmektedir. 

Çağdaş örnekler-
deyse comics ana 
başlığından sıyrıl-
mak için girişimde 
bulunan ilk yayıncı 
St. John Publica-
tions olmuştur. 
Yayıncının, 1950 yı-
lında “Drake Wal-
ler” mahlası altında 
yazan Arnold Drake ile Leslie Waller ikilisinin 
kaleme aldığı ve Matt Baker ile Ray Osrin ikilisinin 
çizdiği It Rhymes With Lust çizgi romanına, “picture 
novel” adı verilmiş.  

Santiago Garcia, On The Graphic Novel adlı araştır-
ma kitabında kullanılan isimleri şöyle sıralamıştır: 
Jim Sterenko’nun Chandler: Red Tide (1976) eserin-
de “visuel novel”, Don McGregor’un Sabre (1978) 
adlı eserine “graphic album” ve “comic novel”, Jules 
Feiffer’in Tantrum (1979) adlı eserinde ise “novel in 
pictures”.

Öte yandan grafik roman kavramı ilk olarak 1964 
yılında, Capa-Alpha 
isimli fanzin dergide 
Richard Cyle tarafın-
dan kullanılmıştır. 
Will Eisner bu kavra-
mı kullanan ilk kişi 
olmadığı eleştirile-
rine Time dergisine 
2003 yılında verdiği 
demeçle yanıt vere-
rek, “Bu kavramın 
daha önce kullanıl-
dığından haberim 
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yoktu,” demiştir. 

Bu arada not düşmekte fayda var, Latin Amerika’da 
“novelas graficas” kavramı 1950’lerden itibaren 
kullanılan bir kavrammış. Artık kim kimden duydu 
kim kimden esinlendi veya aklın yolu bir miydi, 
oralara girmiyoruz. Ama basitçe özetlersek grafik 
roman kavramının çıkış tarihçesi basitçe budur.

GRAFIK ROMAN YENI BIR SATIŞ  
KAMPANYASI MIDIR?

Tarihler 1980’leri gösterdiğinde comics dünyası-
nın sansür kurulundan uzaklaşmak için çareler 
aradığına tanık oluyoruz. Ana akımın en büyük 
temsilcilerinden DC Comics’in başını çektiği bir 
takım denemeler yapıldığını görürüz. Artık siste-
min dayattığı içeriklerle ve okur kitlesiyle ilerleme 
sağlanamayacağı ortadadır. Üstelik çizgi roman 
okuru geniş bir yetişkin kitlesi de sanata mesafeli 
durmaya başlamıştır. 

Nasıl bir tesadüfse, 1992 yılında Pulitzer ödülü bir 
grafik romana verilir ve bir anda bağımsız sanat-

çıların işleri ana 
akım yayıncıları 
tarafından kabul 
görmeye başlar. 
Daha da önem-
lisi, yine büyük 
tesadüftür ki DC 
Comics editörü 
Karen Berger’in 
hemen öncesin-
de İngiltere’yi 
keşfetmesiyle 
comics aleminin 
seyri de değişir. 
Karen Berger, 
İngiltere’de punk 
akımını takip 

eden A.D. 2000 Yayınevinin deha düzeyinde yete-
nekli tüm genç sanatçılarını, bir dizi toplantının 
peşinden iş teklif ederek ABD’ye davet eder. Alan 
Moore (Watchmen, V for Vendetta), Neil Gaiman 
(Sandman, Stardust, Lucifer, American Gods), Grant 

Morrison (Animal Man, Doom Patrol), Garth Ennis 
(Preacher), Bill Willingham (Fables), J. M. Matteis, 
Brian K. Vaughan (Y: Son Erkek), Ed Brubaker, Brian 
Bolland gibi, isimlerini çizgi roman dünyasına altın 
harflerle yazdırmış olan sanatçılar yetişkinlere hi-
tap eden işlere imza 
atarlar.  

Bu girişimin ardın-
dan ana akımın bir 
diğer devi Marvel 
Comics 1996 yılında 
Epic Comics’i kura-
rak yetişkin okura 
çizgi roman sunma-
ya başlamıştır. 

Ve bütün bu arayış-
lar içinde grafik ro-
man türü serpilerek 
büyümüş, ana akım 
comicslerden ayrıla-
rak bir başka okur kitlesine seslenmeye başlamıştır. 
Ancak bu da başka sorgulamalara yol açmıştır.

SONUÇ

Grafik roman, çok başarılı olanları kadar son 
derece başarısız olanları da bulunan, çizgi roman 
ana başlığının altında ele alınması gereken bir 
türdür. Bir sonraki yazımda grafik romanı örnek-

lerle sorgulamaya 
devam edeceğiz. 
O zamana kadar 
kendinize iyi 
bakın ve şunu 
unutmayın “çizgi 
roman sanattır 
ve size uygun 
eserler muhak-
kak vardır!”. Tek 
yapmanız gereken 
onu bulana kadar 
okumaya devam 
etmektir. 
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