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ve kaybı hep birlikte yaşadık, yine hep birlikte omuz omuza yaralarımızı saracağız.
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Üzüntümüz kadar öfkemiz yüzünden de ağladığımız bu karanlık 
günlerde, ağlamanın doğal akışlarına yakından bakıp gözyaşının 
röntgenini çeken bir kitapla tanışıyoruz.

Gözyaşını tanı ve neden 
ağladığını asla unutma!

Yazan:  Gökçe Gökçeer
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Neden Ağlarız?  
Fran Pintadera 
Resimleyen: Ana Sender 
Türkçeleştiren: Mehmet Kurtul
Editör: Ayşegül Sözen Dağ
Bulutsu Yayınları, 40 sayfa

Merak etmekten, sorgulamaktan hiç vazgeçmemek 
ve tarafsız olmak, sadece çocuklara has… Bu kitaptaki 
çocuk da önemli bir soru soruyor, onu muhtemelen sü-
rekli dürten merakını gidermek için: “Anne, biz neden 
ağlarız?”
Bir bankta annesiyle oturan, hatta annesi otururken 
kendisi tepetaklak duran Mario’nun bu sözleriyle 
giriyoruz kitabın içine. Duyduğu soruyla düşüncelere 
dalan annesinin zihni de Mario’nun bedeni gibi tepe-
taklak oluveriyor. Öyle olduğuna neredeyse eminim, 
çünkü çizimler bana bunu anlatıyor. Düşüncelerinin 
kendisini götürdüğü her duygu durumuna dair cevap-

lar verme-
ye çalışı-
yor anne. 
Üzüntü, 
öfke, çare-
sizlik, acı, 
anlaşıla-
mamak, 
anlayama-
mak, anla-
tamamak, 
mutluluk 
anları… Bü-
yümemizi 

ve sakinleşmemizi sağlayan, yaralarımıza merhem 
olan, kelimelerin tükendiği noktada çığlığımız olan 
gözyaşlarının gücünü anlatıyor Mario’ya. Kitaplarını 
hayranlıkla takip ettiğim Fran Pintadera’ya çizimle-
riyle Ana Sender eşlik ediyor. Daha güçlü bir görsel an-
latımla metnin etkisi artırılabilirmiş ancak Sender’in 
çabasını görmezden gelmek de haksızlık olur. 
Kitabın arkasında yer alan gözyaşıyla ilgili bilgiler 
ise işi duygusal dünyadan alıp tamamen bilimsel bir 
noktaya taşıyor. Ayrıca, ağlamanın evrensel bir eylem 
olduğu, bunun kadını erkeği, uzunu kısası, güçlüsü za-
yıfı olmadığı da özellikle belirtilmiş. Ağlamakla ilgili 
bu kadar çok çocuk kitabının arka arkaya yayımlan-
ması tesadüf olamaz. İnsanların kendilerine gülmek 
kadar hak görmedikleri ağlamakla ilgili sorunlarını 
çözmeye acil ihtiyaçları var. Bu kitaplar sadece çocuk-
lar için değil, ağlamaya ihtiyacı olan herkes için yazılıp 
çiziliyor. 
‘’Bazen insan rahatlamak için bağırmak ister. Ama 
saatlerce çığlık atmak bile rahatlamasına yetmediğinde 
ağlar.’’ İçinden geçtiğimiz bu korkunç günlere denk 
geldi Neden Ağlarız? hakkında yazmak. Kitabı tekrar 
okuyup üzerine düşündüm; acı nedir, hangi gözyaşı 
gerçektir? Bunun gerçekliği nerede başlar, nerede 
biter? İnsan hangi noktada çıldırır ve hangi noktada 
sadece ağlar?
Dilerim neden ağladığımızı hiç unutmayız! 

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım
Kâğıt ve baskı kalitesi
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Büyümenin de yaşlanmanın da sancılarını olanca gerçekliği içinde ama hep şefkatli, 
sevgi dolu bir anlatımla gösteren roman; kaçınılmaz olan gerçeği kabulleniş vakti 
gelip çattığında, insanın en korktuğu ânın aslında onu özgürleştiren bir deneyim 
olduğunu da anımsatıyor. 

Bir yolculukta büyümek
Yazan:  Karin Karakaşlı
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Bu Defteri Kimse Okumasın   
Jessica Scott Kerrin  
Türkçeleştiren : Mert Doğruer  
Editör: Yağmur Yavaş Aydın
Tudem Yayınları, 144 sayfa

Hakkı verilerek yazılmış dede/büyükanne-torun iliş-
kilerinin tadı bir başka olur. Kuşaklar arası ilişkinin 
o muzip dili ve özel derinliği, okura hiç fark ettirme-
den yepyeni bir bakış açısı kazandırır. 

Jessica Scott Kerrin’in Bu Defteri Kimse Okumasın 
(The Things 
Owen Wrote) 
romanı da bunu 
başaran eserler-
den biri. Mert 
Doğruer’in çe-
virisiyle Tudem 
Yayınlarından 
çıkan kitap, 
Kanada’nın 
kırsal bölge-
sinde yaşayan 
dede Neville ile 
on bir yaşındaki 
torunu Owen’ın, 
büyükanne 
kaybı sonrası 

maceralarını, kolay kolay akıldan ve kalpten çıkma-
yacak bir üslupla anlatıyor. 

HIKÂYE IÇINDE HIKÂYE
Jessica Scott Kerrin, derslerinden davranışlarına hep 
mükemmel olmaya çalışan küçük Owen ile (anne 
ve babası evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Los 
Angeles’a gidince, torununa bakmak için gelen) 
dedesi Neville’in hikâyesine odaklanırken, daha ilk 
sayfalarda bir çerçeve anlatı da örmüş. İzlandaca şiir 
ve öyküleri İngilizceye çeviren ve birkaç yıl önce 
ölen Neville’in arkadaşı Gunnar ve onun çevirdiği 
şair Stephan G. Stephannson, doğrudan dâhil ol-
madıkları bu hikâyede belirleyici bir rol oynuyorlar. 
Gunnar’a verilen ve vefatı sonrası İzlanda devletine 
iade edilmesi gereken bir madalyanın teslimi için, 
ikilinin İzlanda’ya doğru yola çıkması ile birlikte asıl 
macera başlıyor. 

Fotoğrafçılığa, edebiyata, tarihe ve arşive merakı 
olan Owen karakteri eşliğinde yazar, kırsal hayattaki 
yaşamdan, İzlanda’nın volkanlarına, açık hava kap-
lıcalarından Stephannson’un Kanada’da içerisinde 
yarasaların uçuştuğu evine kadar pek çok ayrıntıyı 
ustalıkla anlatıya yerleştirmiş. Atmosferin bu özenli 
kurulumu okura Owen’la birlikte yolculuk etme hissi 
verirken, hiç fark ettirmeden pek çok yeni bilgiyi 
keyifle öğretiyor. 

Romanda da mekân olarak seçtiği Kanada’nın Alberta 
eyaletinde doğup büyüyen Jessica Scott Kerrin, 

Owen mükemmel bir çocuk; ailesi onunla gurur 
duyuyor. Gelgelelim bir gün bir hata yapıyor. 
Kendisinden başka kimsenin fark etmediği bu 
hata, büyükbabasının yol açtığı karışıklıkla birlikte 
büyüyor, büyüyor ve Owen’ın omuzlarında yük 
oluyor. Owen ise çareyi büyükbabasıyla İzlanda’ya 
gitmekte buluyor. Ancak büyükbabasının 
unutkanlığı ve tuhaf davranışları, İzlanda’nın vahşi 
doğası, Owen’ın pişmanlığı, geçmişin gölgeleri 
derken, basit görünen bu kısa yolculuk hiç de 
tahmin ettiği gibi gitmiyor. 

Bu Defteri Kimse Okumasın, bir dede-torun 
hikâyesinin ötesinde çocukluğa, büyümeye, 
yaşlılığa, duygulara, iç hesaplaşmalara, 
pişmanlıklara dair gizemini son sayfalara dek 
koruyan, şiir tadında, çok katmanlı bir roman.

Türkçeleştiren: Mert Doğruer
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Calgary Üniversitesi’nde çift anadal yaparak Siyaset 
Bilimi ve Psikoloji bölümlerinde lisans eğitimini ta-
mamlamış. Kendi deyimiyle “etrafı tersaneyle, tarihî 
bir mezarlıkla ve sisle çevrili evinde kitap yazmadığı 
zamanlarda örgü örmeyi, köpeğiyle oynamayı ve 
denize açılmayı seviyor.” Bu tanım dahi elimizdeki 
romanın büyüleyici atmosferinin arka planındaki 
gözlemci ruhu ele veriyor. 

ŞÜPHE VE SIR
Bu Defteri Kimse Okumasın’ın asıl başarısı hiç şüp-
hesiz hastalık, ölüm ve yas gibi hayli ağır konuları 
büyük bir şefkatle ve sahicilikle anlatması. Bir yıl 
kadar önce ölen büyükanne Aileen’e duyulan özlem 
anlatının geneline hâkim. Neville’in, kitap kulübün-
deki komşu kadın dostlarının ve torunu Owen’ın 
aklından bir an bile çıkmayan Aileen; ölmüş varlığı 
her an hissedilen, nüktedan, inatçı, çok güçlü bir 
karakter. Anlatıda bana göre tek eksikse anne ve 
babanın neredeyse hiç yer almıyor oluşu. Ağırlık-
la dede ve torun ilişkisine yönelmiş olmasına ve 
ebeveynlerin yolculukta olduğu bilgisine karşın, bu 
eksiklik hissediliyor. 

Yas süreci kitabın önemli bir parçası. Neville’in gide-
rek artan unutkanlığında, besbelli bu büyük kaybın 
da payı var. Owen, bu noktada dedesi için giderek 
daha çok endişelense de sık sık kafası karışan bu 
yaşlı adamın onurunu gözet-
meyi asla ihmal etmiyor. 
Giderek adı konmaya 
doğru ilerleyen bir 
hastalığın gölge-
sinde Owen hep 
şüpheyle müca-
delede. Aynı za-
manda kitaba gizem 
unsuru da katan bir 
sırrın ağırlığı altında 
eziliyor küçük çocuk. 
Defterine not aldığı ve de-
desinin asla görmesini is-
temediği bir şey var ama 
şimdi o defter, dedesi 
yanlışlıkla postaladığı 

için İzlanda’daki edebiyat arşivinde! Anlayacağınız 
Owen’ın küçük kalbinde baş edemediği çok fazla 
yük var ve okur zaman içinde hepsine el verecek. 
Sevdiklerinin kaybı, onların sağlığı için duyulan en-
dişe, acıyla baş etme yollarının yanı sıra çocukların 
kimi zaman aile ve yetişkin dünyadan hissettikleri 
mükemmeliyetçilik baskısı da yazarın hiç didaktiz-
me düşmeden ustaca ele aldığı önemli konu başlıkla-
rından biri. 
Büyümenin de yaşlanmanın da sancılarını olanca 
gerçekliği içinde ama hep şefkatli, sevgi dolu bir 
anlatımla gösteren roman; kaçınılmaz olan gerçeği 
kabulleniş vakti gelip çattığında, insanın en kork-
tuğu ânın aslında onu özgürleştiren bir deneyim 
olduğunu da anımsatıyor. 
Romanın ek gibi duran ve kısmen yazarın teşekkür-
lerini de içeren son iki bölümündeyse Jessica Scott 
Kerrin’in hikâyeye olan bağlılığı iyice belirginlik 
kazanıyor. Scott Kerrin, romanın hazırlık sürecini de 
anlatının bir parçası kılıyor ve hayal gücüyle artık 
bu dünyada olmayan kişilerin sesini bir veda olarak 
kitaba dâhil ediyor. 
Bu Defteri Kimse Okumasın, insana faniliğini ve 
hayatın biricikliğini anımsatan bir roman. Tıpkı 
şu sözlerde olduğu üzere: “Ara sıra, boş bir çayırda 
yalnız başlarına duran, yoğun ağaç kümeleri görüyor 
Owen. Büyükbabasının ona bir zamanlar söylediği 
şeyi hatırlıyor: Nerede böyle bir ağaç kümesi varsa 
orada muhtemelen eski bir çiftliğin kalıntıları vardır 
ama evler de, ağaçları evlerin etrafına diken insanlar 
da gideli çok olmuştur.” Hatalarını, eksikliklerini, 
zaaflarını, pişmanlıklarını kabul etmenin insanı 
olgunlaştıran ve karakterine şekil veren en zorlu yol-
culuk olduğunu vurgulayan Bu Defteri Kimse Oku-
masın; sevginin şifa gücüne, hafızamızın kıymetine 
selam ediyor. Gülümseyerek hatırlayacağımız anıları 
çoğaltmak üzere hep birlikte bu kitabı kendimize 
kılavuz edinebiliriz. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kahramanların işlenişi  

Grafik tasarım ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği 
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Çizimlerin ifade gücü
Dilin açıklığı ve akıcılığı

Konunun işlenişi 
Baskı kalitesi 

Dünya nüfusu 7 milyarı aştı. 2023 yılının sonunda bu 
sayının 8 milyarı bulması bekleniyor. Bir gezegenin 
üzerinde farklı noktalarda, farklı yoğunlukta bulunan 
bu insanları bir bütün olarak hayal etmek zor.
Bizler açısından şu sıralar pek çok şeyi hayal etmesi 
zor. 6 Şubat’ta yaşanan çifte deprem sadece on ilin 
halkını değil, ülkemizin tamamını sarstı. Dünyada 
100 Kişi Olsaydı isimli kitap, elime depremin hemen 
ardından ulaştı. Kitabın kapağına, adına baktım. Dep-
remde kaç kişi… diye başlayan sorular kafama üşüştü.  
Kitap, dünyayı 100 kişilik küresel bir köy olarak 

kurgulayarak 
bize bu köyde 
ne kadar 
kadın ve 
erkeğin yaşa-
dığından ve 
bunların ka-
çının çocuk, 
kaçının yaşlı 
olduğundan 
söz ederek 
başlıyor. 
(Depremi 
yaşayan 

Kitap, dünyayı 100 kişilik küresel bir köy olarak kurgulayarak bize bu köyde ne 
kadar kadın ve erkeğin yaşadığından ve bunların kaçının çocuk, kaçının yaşlı 
olduğundan söz ederek başlıyor.

Sadece 100 kişi olsaydık… 
Yazan:  M. Banu Aksoyba
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çocukları düşünüyorum.) Küresel köydeki kişilerin 
kaçının birbirinden fiziksel farklarla ayrıldığından, 
kimlerin hangi dilleri konuştuğundan ve nerelerde 
kaçar kişi hâlinde yaşadıklarından söz ediliyor. (Kaç 
kişinin yaşadığı yeri geri dönülmez şekilde değiştir-
mek zorunda kaldığını idrak etmeye çalışıyorum.) 
Yüz kişiden sekseninin güvenli bir evi olduğunu 
söylüyor kitap. Üstelik birbirinden güzel kapı çizim-
leriyle… (“Güvenli” sözcüğüne takılıp kalıyorum.) 
“Herkese yetecek kadar yiyecek var mı? Evde temiz 
suyunuz var mı? Bilgisayar kullanıyor ya da televizyon 
seyrediyor musunuz?” sorularını peş peşe sıralıyor 
kitap. (Elektriksiz, susuz ne kadar idare edilebileceği-
ni hesaplıyorum.) “İnternet bağlantınız var mı?” diye 
soruluyor. (Bant genişliği kısıtlamasının nelere mal 
olduğunu düşünüyorum.)
Kitap geleceğimizle ilgili sorular sorup 2050’ye dair 
senaryolardan söz ederek üzerine düşünecek çok 
fazla şey olduğunu söylüyor ve ekliyor: Ama çözüm 
üretmek için el ele verip çalışırsak küresel köyümüz 
için istediğimiz gibi bir gelecek inşa edebiliriz. (Bütün 
ülkenin nasıl el ele verdiğini, ayrıştırmanın değil 
dayanışmanın bizlere nasıl iyi geldiğini görerek, 
kaybettiğim umudu geri kazanmak için yapabilecek-
lerime odaklanıyorum.)
Jackie McCann’in yazdığı, Aaron Cushley’in resimle-
diği Dünyada 100 Kişi Olsaydı, Şiirsel Taş’ın çeviri-
siyle Redhouse Kidz tarafından yayımlandı. 

Dünyada 100 Kişi Olsaydı  
Jackie McCann 
Resimleyen: Aaron Cushley 
Türkçeleştiren: Şiirsel Taş
Editör: Gökçe Ateş Aytuğ
Redhouse Kidz Yayınları, 32 sayfa

Aşkin yaşi olur mu?
Fransız çizer Fabien Toulmé’nin yeni grafik 
romanı Büyük Aşk, farklı nesillerden iki  
kadını bitimsiz bir aşk hikâyesinin kıyısında 
buluşturuyor; sevmeye ve sevilmeye dair 
içten paylaşımlar eşliğinde okurları 
Bordeaux’dan Portofino’ya 
uzanan bir yolculuğa çıkarıyor.

Çünkü insan ayrılmayı 
bilmeli, sevmek 

zamanı bitmeden.‘‘ ‘‘

desenyayinlari.com.tr
desenyayinlari.Tudem

desenyayinlari
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Beş yaşındayken Alice’le tanışan, sekiz yaşından beri öyküler 
yazan Dilge Güney, oğlunun dünyaya gelişiyle birlikte çocuk 
kitaplarının büyülü dünyasına yuvarlanmış. Hukuk mezunu 
bir çocuk kitabı yazarı olan Güney, 1 GB Adalet adlı kitabında; 
insan hakları, çocuk hakları, sosyal adaletsizlik, ceza ve adalet 
sistemi gibi konuları da çocuk edebiyatına incelikli bir şekilde 
dâhil etmiş bir isim. “Zor” diye nitelendirilen bu gibi konuların, 
çocuk edebiyatında pek sık işlenmediğinin altını çizen Güney, 
“Kimi ebeveynler, öğretmenler çocuklar için seçim yaparken ölüm, 
savaş, boşanma, aşk gibi her an karşılarına çıkabilecek durumları 
bile kitapta görmek istemiyorlar. Dolayısıyla çoğu yayınevi bu ko-
nularda kitap yayımlamaktan kaçınıyor, yazar da okura ulaşmakta 
zorlandığı için otosansür uygulamaya başlıyor. Oysa bu hikâyeler 
çocukları hayata hazırlıyor,” diyor. 

tavşan     deliği

  Geçmişe dönüp yazarlığınızın ilk günlerindeki 
hâlinizle konuşsanız, vereceğiniz öğüt ne olurdu?
Bir işin acemisi olmayı ve sürprizleri seviyorum. Öğüt 
almak yerine, günün koşulları içinde kendi yolumu 
bulmak bana daha iyi geliyor.
  Yazarlık, geçiminizi sağlayan bir iş mi? Başka bir 

mesleğiniz var mı?
Avukatlık yapıyorum.
  Günde kaç saat çalışıyorsunuz?

Gün içinde işimle uğraştığımdan, bana yazmak için 
geceler ve hafta sonları kalıyor. Bu nedenle çalışma 
sürem tamamen değişken. Günlerce elimi sürmediğim 
de olur, bütün hafta sonu kapanıp çalıştığım da.
  İşlerinize dair eleştiri yazıları sizi öfkelendirir mi?

Eğer yazanın alanında yetkin olduğuna inanıyorsam 
ve eleştiri konusu aklıma yattıysa, “Bunu neden 
düşünemedim?” diye kendime öfkelenebilirim ya da 
üzülebilirim. 
  Okuduğunuz son resimli kitap?

Neil Gaiman ve Charles Vess’ten Talimatlar.
  Keşke ben yazsaydım dediğiniz kitap?

Jessica Schiefauer’dan Oğlanlar.
  Yerinde olmak istediğiniz roman kahramanı?

Tam da sayfanıza uygun olacak; çocukluğumdan bu 
yana Alice olmayı hayal ediyorum.
  Nefret ettiğiniz roman kahramanı?

İlk aklıma gelen Dostoyevski’nin Öteki adlı 
romanından Golyadkin oldu. 

  Sizce en iyi edebiyat uyarlaması film ya da dizi?
Simon Stalenhag’ın eserinden uyarlanan “Döngü” 
(Tales from the Loop) isimli dizi.

  İsminizi Google’da aratıyor musunuz? Ne sıklıkla?
Belli bir düzeni yok, genelde günlük işlerden çok 
bunaldığımda aklıma geliyor. 

  En çekilmez özelliğiniz?
Evhamın dozunu kaçırabiliyorum.

  En sevdiğiniz uğraşınız, hobiniz?
Seyahat etmeyi, sinemayı ve kutu oyunu oynamayı 
severim.

  Çalmak istediğiniz müzik aleti?
Gençliğimde ailemin teşvikiyle org ve gitar çalmıştım. 
Müzik aleti çalmaya pek hevesli değilim sanırım, 
yoksa devam ederdim.

  Bir mucit olsanız, ne icat etmek isterdiniz?
Çocukluk travmalarına çare olacak bir makine.

  Tarihte hangi dönemde/zaman diliminde yaşamak 
isterdiniz?
M.Ö. 700’lerde, Hopi Kızılderilileri ile biraz zaman 
geçirebilmeyi isterdim.

  Issız adaya düşseniz yanınızda götüreceğiniz üç şey?
Eşyalarla sıkı bağlar kuran biri değilim. O yüzden, 
klişe olacak ama kalem, defter bir de tekrar tekrar 
okuyabileceğim kalın bir kitap diyeyim.
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“Çocuklar için yazmak çok eğlenceli, 
sımsıcak bir yolculuk”

DİLGE GÜNEY

Söyleşi: Elif Şahin Hamidi

Hukuk mezunusunuz ama sekiz yaşından beri öy-
küler yazıyorsunuz aslında. Oğlunuzun dünyaya 
gelişiyle de çocuk kitaplarının büyülü dünyasının 
kapısı aralanıyor size. Kendi potansiyelinizi keşfet-
tiğiniz ilk zamanlardan başlayarak kendinizi ger-
çekleştirme ve geliştirme yolculuğunuzdan bahse-
der misiniz? 

Anne olmasaydım sanırım çocuklara yazmayı akıl 
edemezdim, yolum çocuk kitaplarıyla kesişmeyebi-
lirdi ve yazar olmaya da heveslenmeyebilirdim. İlk 
yazmayı düşündüğümde aklımda Muti adında bir 
çocuk dolanıyordu. Aklımdan geçenleri oğluma an-
latmaya başladım, hikâyeler ona anlatırken dallanıp 
budaklanıyordu. Bunlar zamanla birikti ve aklımın 
kabına sığmaz oldu. Böylece onları yazıya dökmeye 
karar verdim. Fakat çocuk edebiyatında sadece okur 
olarak deneyimim vardı ve yazdıklarımla ne yapaca-
ğımı bilmiyordum. Çalakalem çocuk öyküleri karala-
dığım o günlerde tesadüfen Nevzat Süer Sezgin ile ta-
nıştım. Bu karşılaşmadan sonra onun Yetişkinler İçin 
Çocuk Edebiyatı Atölyesi’ne katıldım ve tam bir bu-
çuk sene sonra, Nevzat Hoca’mın yol göstericiliğiyle 
ilk kitabım Muti’nin Maceraları çocuklarla buluştu.

Çocukken okuduğunuz resimli kitapların, çizgi ro-
manların bir etkisi, katkısı oldu mu yazarlık yol-
culuğunuzda? Geçmişten bu güne etkilendiğiniz, 
örnek aldığınız, takip ettiğiniz yazarlar; beslendi-
ğiniz kaynaklar neler?

Aslında her şey Alice Harikalar Diyarında ile başlı-
yor. Onunla tanıştığımda sanırım beş yaşındaydım. 
Annem bana resimli kitabını okuyordu. Sonrasında 
ilkokul öğretmenim, hâlen sakladığım orijinal metni 
hediye etti bana. Zaman zaman o tavşan deliğini bir 

aynanın    içinden
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gün bulacağıma inanırdım ve bu sayede kendime ait 
bir harikalar diyarı inşa ettim galiba. Aklımda hep 
bir kurguyla dolaşmak çocukluktan kalma alışkanlık 
ve Lewis Carroll’un yazdıklarımda önemli bir etkisi 
var. Mizah’ı Muzaffer İzgü’nün Ökkeş serisiyle, şiiri 
Orhan Veli ile sevdim. İlkgençlik yıllarında Gülten 
Dayıoğlu, Jules Verne ve çeşitli klasikleri okuduğumu 
hatırlıyorum. Nazım Hikmet’in Şeyh Bedrettin Desta-
nı’nı Tuncel Kurtiz’den dinleyişimi hiç unutamam. O 
günden sonra şiire farklı bir yakınlık duymaya, hatta 
kendimce şiir yazmaya başladım. Lisede Murathan 
Mungan ve Oruç Aruoba’ya takıntılıydım, Cenk Hikâ-
yeleri, Yaz Geçer ve Uzak bende iz bırakan kitaplar 
arasında. Elbette anılacak pek çok yazar var, ama 
Douglas Adams ve Otostopçunun Galaksi Rehberi’nin 
yeri benim için ayrıdır. 

Mavi Yıldız isimli ilk gençlik romanınız, Gülten 
Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Ödü-
lü’ne layık görülmüş, Düdüklü Tencere Orkestra-
sı adlı dosyanız da Muzaffer İzgü Çocuk Romanı 
Ödülü’nü kazanmıştı. Yarışmaların yazan-çizen 
kişiler için yeri ve önemi üzerine neler söylersiniz? 

Çocuk edebiyatına ömür vermiş büyük ustaların 
isimleriyle ödül almak benim için büyük onurdu. 
Ödüller, yeni yazarları cesaretlendirmek ve kitap-
larını yayımlatmak açısından önemli. Ayrıca çocuk 
edebiyatı, çocuklara ulaşabilmek için önce yetişkin-
leri ikna etmemiz gereken bir alan; kitabın ödüllü 
olması çocuklar için pek bir şey ifade etmese de ço-
cuk okuru kitapla buluşturacak yetişkinlerin dikka-
tini çekmesini sağlıyor. Tabii yarışmalara girip ödül 
kazanamamış olmasının bir kitabı kötü ya da eksik 
yapmayacağını da söylemek gerek; her seçimde ya-
yınevlerinin ya da seçici kurulların iç dinamiklerinin 
ve rekabet ettiği diğer adaylara bağlı şans faktörü-
nün etkisi var. Bir yarışmadan sonuç alınamadığın-
da esas olan pes etmemek, daha çok çalışmak ve ye-
niden denemek bana göre. 

Kapağını Mavisu Demirağ’ın resimlediği 1 GB 
Adalet adlı kitabınızda insan hakları, çocuk hak-
ları, sosyal adaletsizlik, ceza ve adalet sistemi 

gibi konuları sorguluyorsunuz. Binlerce insanın 
canına mal olan depremin ardından bir kez daha 
görüyoruz ki enine boyuna üzerine düşünülmesi 
gereken konular bunlar.  Çocuk edebiyatında bu 
konular kendine yeteri kadar yer buluyor mu?

“Zor” diye tabir edilen bu tip konular pek sık işlen-
miyor. Özellikle adalet, yargı ve çocuk cezaevleri ko-
nusunun, çocuk ve ilkgençlik edebiyatımızda işlenen 
başka bir örneğini bildiğimi söyleyemem. Ben de 
aslında aklımdakileri nasıl yazacağımı bulmak için 
sekiz sene bekledim. Çünkü gerçekten hitap ettiğiniz 
kitleye –ki buna her kesimden çocuk dâhil– uygun 
şekilde anlatmanız gerekiyor. Sonunda bilimkurgu 
türünün sağladığı imkânlardan faydalanarak bir 
robot üzerinden cezaevi koşullarını anlatmanın iyi 
olacağına karar verdim. Aslında bu tip zor konuların 
yeterince işlenmemesinde yetişkin sansürünün et-
kisi büyük. Kimi ebeveynler, öğretmenler, çocuklar 
için seçim yaparken; ölüm, savaş, boşanma, aşk gibi 
her an karşılarına çıkabilecek durumları bile kitapta 
görmek istemiyorlar. Dolayısıyla çoğu yayınevi bu 
konularda kitap yayımlamaktan kaçınıyor, yazar da 
okura ulaşmakta zorlandığı için otosansür uygula-
maya başlıyor. Oysa bu hikâyeler çocukları hayata 
hazırlıyor ya da bu durumların içindeki çocuklar-
la duygudaşlık kurdurarak sağaltım yaşanmasını 
sağlayabiliyor. Bu önyargıları aşamadığımız sürece 
çocuk ve ilkgençlik edebiyatımızın gelişmesi de ne 
yazık ki zor.

Mitoloji de sizin beslendiğiniz kaynaklardan biri. 
Mitlerin, efsanelerin çocuk edebiyatındaki yeri ve 
önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Mitler binlerce yıldır dilden dile aktarılan, insanla-
rın evreni anlama ve açıklama çabasını, bunun ya-
nısıra insanlığın kolektif bilincini içinde barındıran 
çok kıymetli kök anlatılar. Bugün yazılan her şeyin 
temelini teşkil ediyorlar. Üstelik çocuklar ve gençler 
de mitolojik unsurlar taşıyan kurguları seviyor, Per-
cy Jackson bunun en önemli örnekleri arasında. Ay-
rıca son yıllarda biraz daha gündemde olsa da hâlen 
pek bilinmiyor mitlerimiz, bunların çocuklara anla-
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tılmasını kültürel mirasın korunması bakımından da 
önemli buluyorum. 

Mizah, çocuk edebiyatının önemli unsurlarından 
biri. Mizahın çocuk kitaplarındaki ve çocuklar 
üzerindeki etkisi, rolü üzerine neler söylersiniz? 

Çocuklar için mizah yapmanın özellikle bu dönem-
de çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de 
nitelikli işlerle nadiren karşılaşıyoruz. Aslında çocuk 
kitapları için söylemiyorum; toplum olarak küfrün, 
yavanlığın, alayın komedi unsuru olarak görüldüğü, 
sevgisizliğin marifet sayıldığı, yozluğun, bayağılığın, 
avamlığın günbegün yükseldiği bir zaman diliminin 
içindeyiz. Çocuklar da bu toplumun içinde, bu kül-
türün etkisinde büyüyor. Oysa mizah iyileştirici gü-
cüyle yaralarımızı sarar, önyargılarımızı yıkmamıza 
yardım eder; ayrıca okuma kültürüne de etkisi bü-
yüktür mizahın. Pek çok çocuğa okumayı sevdiren, 
Roald Dahl’ın baş döndürücü mizah anlayışı ve ab-
sürtlüğüdür. İyi örneklerin çoğalması adına bu alan-
da açılan yarışmaları da çok kıymetli buluyorum. 

Bazen yazarlar öğretme ve mesaj verme kaygısıy-
la işliyor hikâyesini ve çocukların ağzından yetiş-
kinlere özgü, kitabi cümleler döküldüğünü görü-
yoruz. Didaktiklik, çocuklar üzerinde nasıl bir yan 
etkiye sahip? 

Ben bir kitabı okurken terbiye edilmeye çalışıldığımı 
hissedersem o kitaptan soğurum, çocuklar da böyle 
hissediyor. Çocuk edebiyatı eğlencelidir, okumanın 
keyifli bir iş olduğunu sezdirir. Bu elbette sadece mi-
zah yapalım demek değil, zor konuları da çocuk ge-
lişimine ve gerçekliğine uygun şekilde çalıştığımızda 
çocuk o tadı alır; kendi gerçekliğinden sıyrılıp belki 
de hayat boyu deneyimleyemeyeceği maceralara atı-
lır, arkadaşlıklar kurar. Fakat ne yazık ki yetişkinler 
olarak çocukları terbiye etmeye çok meyilliyiz. 

Yazmak bir yandan iyileştirici bir yandan da san-
cılı bir süreç. O sancılı dönemlerle nasıl baş ediyor-
sunuz? Tıkanıp kaldığınız, yazamadığınız dönem-
lerde nasıl bir yol izliyorsunuz? 

Pek çok ünlü yazarın yazma rutinleri var. Ray Brad-
bury’nin her gün bin kelime yazdığını okumuştum, 

belki de o muhteşem anlatımını bu disipline borç-
ludur. Bu benim yapabileceğim bir şey değil. Hatta 
sanırım kişisel baş etme yöntemim: Ara vermek! 
Sürekli yazmak zorunda da hissetmiyorum. Salgın 
döneminde çok yazdım ve bu bana iyi geldi. Oysa 
son bir senedir nadiren yazıyorum. Bu konuda öz-
gür hissetmem gerektiğini düşünüyorum. Fakat bir 
nedenle yazmam gerekiyorsa da yaratıcı işlerden 
beslenmeye çalışırım. Sevdiğim kitapları yeniden 
okurum, iyi bir film, şiir ya da beni etkileyen bir mü-
zik de etkili olabilir.  

Şimdilerde neler yapıyorsunuz? Üzerinde çalıştığı-
nız bir çocuk kitabı/yeni projeler var mı?

Geçen sene yazdığım E-ma Çocukları isimli bilim kur-
gu romanımın editoryal çalışmaları sürüyor ve bu 
sene içinde yayımlanması planlanıyor. Yapay zekâ 
teknolojileri epeydir ilgimi çekiyor ve kurgularımda 
da sıkça kullanıyorum. Bu defa çocuk bakımından 
sorumlu bir yapay zekâyı, hologram teknolojisiyle ve 
günümüzde oldukça tartışmalı hâle gelen gerçeklik 
kavramıyla birlikte işledim. Çocuklarla buluşacağı 
günü iple çekiyorum. 
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Çizimlerin ifade gücü
Kurgunun özgünlüğü

Grafik tasarım
Kâğıt ve baskı kalitesi

Keşif 
David Wiesner  
Türkçeleştiren: Özge İpek Esen 
Bilgi Yayınları, 40 sayfa

Sanatçı David Wiesner’in, görsel olanı yalnızca 
sözsüz kitap tekniğinin bir aracına indirgemediği, 
hikâyesinin içeriğinde de bizi görmenin olanakları-
nın sınırlarında dolaştırdığı eseri, bir sahil manza-
rası ile açılıyor. Bir çocuk, yanında kuma saplanmış 
bir kova, elinde küçük bir kürek, denizle kumsalın 
birleştiği, sınırları sürekli değişen sahil çizgisinde 
keşifte. Dalgalar kıyıya bir şeyler taşıyor ve onları 
tekrar açıklara sürüklüyor. Çocuk; mantar bir tıpa, 
bir deniz kabuğu ya da bir vatoz yumurtası bekler-
ken gelgit bu sefer bambaşka bir şey, üstü kekamoz1 

tutmuş eski bir su altı kamerası bırakıyor ıslak 
kuma.

Kameranın içindeki filmleri tab ettirdiğindeyse 
yalnızca olağanüstü ayrıntılarla dolu, gerçeküstü bir 
su altı şehrinin görüntüleri ile karşılaşmıyor kah-
ramanımız. İlk bakışta diğerlerine nazaran sıradan 
gözüken son fotoğrafta, elinde bir fotoğraf tutan 
Asyalı bir kızın portresi var. Kızın elindeki fotoğraf-
ta ise başka bir çocuğun portresi ve onun elinde de 
fotoğraf tutan başka bir çocuğun portresi. Keşif ’te, 
bambaşka zamanlarda ve coğrafyalarda yaşamış 
çocuklar tek bir fotoğraf karesinde buluşuyor.

Wiesner’in, detayları özenle işlenmiş, gerçekçi illüst-
rasyonlarındaki dokunun eski fotoğrafların grenli 
yapısını anımsatışı, kurmacayı sahici kılmış. Pastel 
tonların hâkim olduğu kitapta, ışık da belirleyici bir 
eleman olarak kullanılmış. Bilindik olanın mekânı 
karada aydınlık, bilinmeyenin mekânı okyanusta 
ise koyu tonlar hâkim. Zıt renklerin beraberliğinin 
yarattığı tansiyonla beraber, perspektif ve format 
kullanımındaki çeşitlilik kitabı oldukça dinamik 
hâle getirmiş. Bazı sahnelerde hikâyeyi kahramanın 
bakış açısından görmemiz de okuyucunun kendisini 
maceranın içinde hissetmesini sağlamış. 

 
1  Su altında, çoğunlukla teknelerin altına yapışan küçük mikro orga-
nizmalı yaratıklara verilen isim.

Anlatısını kelimelerle değil, resimler aracılığıyla kuran Keşif, kapak tasarımının 
ortasında yer alan delici bir bakışla karşılıyor bizi. Bu bakışın sahibi bir balık mı, 
yoksa bir kamera merceği mi, kestirmek zor.

Keşif
Yazan:  Çağla Vera Kılıçarslan
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D I Z I N I N  D I Ğ E R  K I T A P L A R I 

Çocuk ve ergenin bedeni ile ruhsallığını 
psikanalitik düşüncelerle birbirine 
bağlayan kapsayıcı bir çalışma: 

Psikanaliz Defterleri 9: Çocuk ve Ergen Çalışmaları - Çocuk, Ergen ve Bedeni
Hazırlayan: Alper Şahin / Cogito, 184 s.

Psikanaliz Defterleri: Çocuk ve Ergen Çalışmaları’nın dokuzuncu sayısı 
çocuk ve ergen bedenini psikanalitik kuram içinde derinlemesine 
inceliyor, çocuk ve ergenin sadece bedenini ve ruhsallığını merkeze 
alarak değil, bedeni ile bağlantılı spor, moda, hiperaktivite ve dikkat 
bozukluğu konularından ve çok az ele alınmış olan ergen ve çocuk 
psikosomatiği alanından çalışmalara yer veriyor.

Çocuk ve ergen psikanalizi 
alanına benzersiz bir katkı:

Çocuk ve Ergen Psikanalizi: Kuramcılar ve Kavramlar 
Editörler: Nezlihan Zabcı, Şeyda Postacı / Cogito, 240 s.

Çocuk psikanalizinin Freud’un ünlü Küçük Hans vakasını analiziyle 
başladığı kabul edilir, o günden bu yana birçok analist çocuk ve 
ergen analizinde uzmanlaşmış, yöntemler ve kuramlar geliştirmiş, bu 
uygulamaların kurumsallaşması için çaba göstermiştir. Katkıları zamanla 
çocuk ve ergen uygulamalarını aşarak tüm psikanaliz kuramınca 
benimsenmiştir. Alanında Türkiye’de hazırlanmış ilk başvuru kaynağı 
olan bu kitap izlediği kronolojik sırayla bir tarihçe gibi de okunuyor. 



Hayatını teori ile pratik arasındaki denge üzerine inşa eden Weil’i, yazarımız Waeles “el” 
ve “kafa” metaforlarının başrolde olduğu bir hikâyenin içinde anlatmayı tercih etmiş.

Eller ile kafalar bir  
arada işlediğinde

Yazan:  Gökhan Yavuz Demir
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Simone Weil Unutkanlar Krallığı’nda  
Anne Waeles   
Resimleyen: Magali Dulain 
Türkçeleştiren: Siren İdemen
Metis Yayınları, 64 sayfa

Çetin Altan’ın 28 Nisan 1960’ta yazdığı tek cümlelik 
müthiş bir köşe yazısı vardır: “Bugün canım yazı 
yazmak istemiyor.” Hayatını yazmak üzerine inşa 
etmiş yazı insanlarının bile bazen canı yazmak 
istemeyebilir. Ne yalan söyleyeyim, memleketin 
acıyla kavrulduğu, felaketlerle sınandığı bugünlerde 
benim de canım yazı yazmak istemiyor. Fakat bir 
taraftan işlerin devam etmesi gerekiyor, diğer taraf-
tansa elimde çok sevdiğim bir serinin yeni kitabı 
var. Belki de insan yazı yazmak istemediğinde de 
yazabiliyorsa yazar oluyordur, kim bilir…

Metis Yayınlarının “Küçük Filozoflar” diye enfes 
bir serisi var. Bu serinin altı kitabını daha evvel 
edinip okumuştum. Sokrates, Diyojen, Erasmus, 
Leibniz, Marx, Ricoeur gibi büyük filozofların felsefi 
görüşlerinin merkezi temalarının, küçük bir hikâye 
içine yedirildiği ve bu hikâyenin de harikulade re-
simlendiği, daha genç okurlara felsefeyi sevdirmek 
için yazılmış enfes kitaplar bunlar. İşte bu serinin 
yirmi dokuzuncu kitabı da Anna Waeles’in yazdığı 
ve Magali Dulain’in resimlediği Simone Weil 
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Unutkanlar Krallığı’nda oldu. Elbette bu yeni kitabı 
da büyük bir keyifle okudum.

Simone Weil, 1909-1943 yılları arasında kısacık 
sürmüş ömründe felsefece yaşamış bir filozof. 
Felsefe, klasik filoloji ve bilim eğitimi alan Weil, 
daha çocukken klasik Fransız şairlerini okumuştu. 
Gençliğinde işçi hareketine ve grevlere katıldı. 
Hatta ağır sanayide çalışmanın etkilerini birinci 
elden tecrübe etmek için bir otomobil fabrikasında 
işe bile girdi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 
bu işten ayrıldıktan sonra, 1936 yılında İspanya 
İç Savaşı’na katıldı. Fakat savaş karşıtı görüşleri 
nedeniyle eline silah almadan cephe gerisinde 
aşçı olarak görev yaptı. İkinci Dünya Savaşı’nda 
Paris’in Almanlar tarafından işgal edilmesi üzerine 
Direniş Hareketi’ni destekledi. Önce Amerika 
Birleşik Devletleri’ne, ardındansa İngiltere’ye geçti. 
Weil’e 1943’te tüberküloz teşhisi kondu. Doktorları 
kendisine dinlenmesini ve iyi beslenmesini söyledi 
ama o yemek yemeyi reddedip, 34 yaşındayken kalp 
yetmezliğinden ölmeyi tercih etti.

Hayatını teori ile pratik arasındaki denge üzerine 
inşa eden Weil’i, yazarımız Waeles “el” ve “kafa” 
metaforlarının başrolde olduğu bir hikâyenin içinde 
anlatmayı tercih etmiş. Bir zamanlar Unutkanlar 
Krallığı’nda yaşayan Unutkanlar diye bir halk 
varmış. Bu ülkenin tepesinde Kafalar, ovasında Eller 

yaşarmış. Kafalar Eller’i yönetirmiş, 
Eller de Kafalar için 

çalışırmış. Ama masal 
bu ya, bir gün Eller 

artık çalışmamaya karar 
vermiş. İşte tam bu esnada 

Prenses Emel saraydan kaçmış ve 
neler olup bittiğini anlamak için 

hiç kimsenin içinden geçmeye 
kalkışmadığı Eller-Ovası ile 

Kafalar-Tepesi arasındaki 
Kara Orman’a girivermiş. Bilin bakalım 

o ormandaki tek kulübede kiminle karşılaşmış? 
Prenses Emel, Unutkanlar Krallığı’nda olan bitenin 
hiç de Kafa-Şehir’de anlatıldığı gibi olmadığını kendi 
gözleriyle görmek için yeni tanıştığı kahraman 

filozofumuz Simone Weil ile birlikte El-Şehir’deki 
fabrikalara ve ardından da Eller-Ovası’ndaki tarlalara 
Eller ile birlikte çalışmaya gitmiş. Görmüş ki Kafalar 
düşünmüyor ve Eller’i bedenlerine indirgeyip 
sadece iş gücü ve Savaşperverler’le savaşacak 
askerler olarak kullanıyormuş. Prenses Emel, Eller’in 
isyanını çok haklı bulmuş. Fakat yeni yoldaşı 
Simone daha sağduyulu ve bilge olduğu için ona 
asıl sorunun, Eller ile Kafalar arasındaki ayrımdan 
kaynaklandığını göstermiş. Sorun Kafalar’ın Eller’i 
yönetmesi yerine Eller’in Kafalar’ı yönetmesiyle 
çözülemeyecek kadar karmaşıkmış. Bu nedenle 
Simone gerçek devrimin her Unutkan’ın kafasını 
ve iki elini bir arada kullanabilmesi olacağına 
inanıyormuş: “İki el, bir kafa, bir yürek!” Bunu 
unutmayan Prenses Emel, yarın bir gün tahta 
çıkıp kraliçe olduğunda uygulamak üzere hemen 
Unutkanlar Krallığı’nı Dikkatliler Krallığı yapacak 
yeni bir anayasanın taslağını hazırlamış.

Masalımız böyle mutlu bir sonla bitse bile, elbette 
başka masallardaki gibi güçlüklerden, tehlikelerden, 
kovalamacalardan da hiç azade değil. Bilhassa 
kahramanlarımızın, yazarımız Waeles’in büyük 
buluşu olan Silgi Tugayı’nın baskınlarından hep 
son anda kurtulmaları mutlaka zikredilmeli. Silgi 
Tugayı aslında krallığın gizli polis teşkilatı. Silgiciler 
krallıkta yasak olan her sözü, eylemi ve o sözü eden 
veya eyleme karışan Unutkan’ı yakalayıp derhâl 
silmekle mükellefler.

Kısacası Simone Weil Unutkanlar Krallığı’nda keyifle 
okunan ve okurunun dünya görüşünü zengin-
leştiren bir kitap. Kafamızı ve ellerimizi yüreğimizle 
bir arada, aynı anda kullanmamızın ne kadar hayati 
olduğunu bir kez daha derinden tecrübe ettiğimiz 
bu felaket günlerinde belki de “Küçük Filozoflar” 
serisini başta sona hepimiz okumalıyız. En iyisi mi 
gideyim de serinin eksik ciltlerini edineyim. 

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı 
Çizimlerin ifade gücü 

Konunun işlenişi 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 
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Kitabın iki edisyonu arasındaki önemli farklardan biri de kapak tasarımı ve 
resimleme alanında. Nesin Yayınlarının baskısında, değerli çizer Mustafa 
Delioğlu’nun yarattığı fark yadsınamaz. Her biri bir tablo güzelliğindeki siyah beyaz 
çizimleriyle kitaba büyük değer katmış Delioğlu.

Bir varmış bir yokmuş...
Yazan:  Safter Korkmaz
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Ay Işığında Ceviz Yiyen Ayı  
Necati Güngör 
Resimleyen: Mustafa Delioğlu 
Yayıma Hazırlayan: Senta Urgan
Nesin Yayınları, 64 sayfa

Okurun ilgisine mahzar olmuş kitapların zaman için-
de tekrar baskılar yapmasına alışığız. Benzer şekilde, 
geçmişte bir yayınevinin yayımladığı bir eseri, yeni 

bir tasarım ve 
editörlük çalış-
masıyla bir başka 
yayınevinin 
yayımladığına da 
sıklıkla tanıklık 
ediyoruz. Bu 
yazının konusu 
da böylesi bir 
eser. Necati Gün-
gör’ün kaleme 
aldığı Ay Işığın-
da Ceviz Yiyen 
Ayı, ilk kez 2007 
yılında Özyürek 
Yayınları tara-
fından yayım-

lanmış. Aralık 2022’de ise bu kez Nesin Yayınları 
tarafından, aynı isimle okurun dikkatine sunulmuş.

Yıllar önce ilk baskısını okuma şansı bulduğum 
kitabın, yeni bir yayınevinden çıkan güncel edisyonu 
elime geçince, eseri okura hatırlatırken bu iki baskı 
arasındaki farklar üzerine de konuşmanın faydalı 
olacağını düşündüm.

MASAL MI, ÖYKÜ MÜ?

İki edisyon arasında en dikkat çekici fark, eserin, 
yayınevleri tarafından okura farklı tür başlıkları 
altında sunulmuş olması sanırım. Nesin Yayınevi 
kitabın arka kapağında okura şöyle 
sesleniyor: “Bu kitapta hayvanların 
kökenine dair kurmaca öyküler 
bekliyor sizi. Biyoloji kitapların-
da yazılanlardan çok uzakta, 
masallara ve söylencelere 
akraba...” Yayınevinin İnternet 
sitesinde de kitap “öykü” olarak 
sınıflandırılmış.1

Özyürek Yayınları 
ise kitabı “masal” 
olarak sınıflandırmış. 

1 https://www.nesinyayinevi.com/urun/
ay-isiginda-ceviz-yiyen-ayi  Erişim 
Tarihi: 20/02/2023
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Yayınevi bu belirlemeyi yaparken, kimi masalların 
özgün kimilerinin de kuşaktan kuşağa anlatılagelen 
masallar olduğu konusunda okuru uyarmayı da 
ihmal etmemiş. Necati Güngör, bu edisyonu “Çocuk-
luğumuzu masallarıyla emziren büyükanamla anne-
min anısına...” ithafıyla başlatmış. Nesin Yayınlarının 
yeni baskısında da benzeri bir ithaf var: “Çocukluk 
çağımda masallarıyla hayal dünyamı besleyen büyü-
kanama ve anneme...”

Bu ithafların yanı sıra Güngör, her iki edisyonun 
girişine de (her masaldan önce söylenmesi için) bir 
tekerleme eklemiş. Ayrıca metinlerin başında “Bir 
varmış bir yokmuş...”, “Çok eski zamanlarda,” ya da 
“Bir zamanlar,” gibi, masal başlangıçlarında görme-
ye alışık olduğumuz kalıpları da sıklıkla kullanmış. 
Bunları göz önüne aldığımda, Güngör’ün yazdıklarını 
masal olarak tanımlamaya daha yatkın olduğu sonu-
cuna varıyorum. Nesin Yayınlarının ise hem yazardan 
hem de kitabın ilk yayıncısından farklı olarak, eserde-
ki metinleri öykü olarak nitelemesi dikkat çekici bir 
tercihe dönüşüyor. Bu tercih farkını önemsiyorum, 
çünkü bu durum yayıncının işin kolayına kaçmadan, 
elindeki metin üzerine düşünerek bir karar verdiğinin 
göstergesi.

Ben de kitaptaki metinler üzerine kafa yorduğumda 
masallar, fabllar ve söylenceler üzerine tekrar düşün-
me ihtiyacı hissettiğimi itiraf etmeliyim. Nesin Yayın-
larının arka kapakta söylediği gibi, kitabı oluşturan 
metinlerin bu türlerle akraba olduğu kesin. Ancak bu 
akrabalık -aslında yakınlık demek daha doğru- bunla-
rın hepsine masal demek için yeterli mi?

“Yılanın Kuyruk” acısı başlıklı bilindik halk söylen-
cesi için pekâlâ bu mümkünken, örneğin “Bir Boyacı 
Maymun Varmış”, “Kaplum’un Bağası” ve “Kirpi, 
Kirpi Olmadan Önce” başlıklı metinler için (üçünü 
bir arada düşününce) bunu söylemek kolay değil. 
Verdikleri benzeri mesajlar, tekrarlayan kurgu ve ka-
lıplarıyla birbirinin kopyasına dönüşen bu üç metin, 
kitabın belki de en zayıf noktası.

“Kuşlara Kanat Verilmiş” ve “Bülbül, Baykuşun Kar-
deşiymiş” başlıklı fabla yakın metinlerin yanı sıra, 
“Ay Işığında Ceviz Yiyen Ayı” ve “Leylekler Küsmüş, 

Yılanlar Bayram Etmiş” başlıklı olanlar modern ma-
sala en yakın metinler olarak değerlendirilebilir.

Bu toplamda, Nesin Yayınevinin sunum tercihi, be-
nim açımdan daha anlaşılır ve kabul edilebilir.

RESIMLEME VE KAPAK

Kitabın iki edisyonu arasındaki önemli farklardan 
biri de kapak tasarımı ve resimleme alanında. Yeni 
baskıda değerli çizer Mustafa Delioğlu’nun yarattığı 
fark yadsınamaz. Her biri bir tablo güzelliğindeki 
siyah beyaz çizimleriyle kitaba büyük değer katmış 
Delioğlu. Resimlemenin ve kapak tasarımının, bir 
kitabın alımlanışına etkisini bu kadar net görebilece-
ğiniz örnek azdır belki de...

Bir diğer fark iki edisyonda yer bulan masal/öykü 
sayılarında. Nesin Yayınları, Özyürek Yayınlarının 
baskısında yer bulan “Taraklı Kuşun Utancı” isimli 
metni kendi baskısına almamayı tercih etmiş. Bu 
eksiltmeye rağmen iki baskının da sayfa sayısı aynı 
kalmış. Üstelik masal/öykülerin başlıkları ve sırala-
maları da aynı.

İki baskı arasındaki benzerlikler, ne yazık ki kimi 
yazım hatalarının tekrarında da devam etmiş. 
Özellikle kimi bağlaçlardan sonra ya da önce virgül 
kullanımına dair kafa karışıklığı dikkat çekici. 
Bu konuda Necmiye Alpay’ın dile getirdiği kimi 
istisnaların, sanki genel kurallarmış gibi hemen her 
bağlacın önüne ya da ardına virgül eklenmesiyle 
sonuçlanması üzücü.

Kitabın iki edisyonu arasındaki kıyaslamaları bir 
yana bırakırsak, elimizde Türkçeyi akıcı kullanan 
bir dil ustasının çocuklara armağan ettiği bir masal/
öykü/fabl derlemesi olduğunu görürüz. Kimi tekrarlı 
kurgular ve yer yer didaktizme kayan kıssadan hisse 
çıkarma çabası bir yana bırakılırsa küçük okurun 
okumaktan keyif alacağını umduğum bir eser. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü 

İçeriğin özgünlüğü 
Redaksiyonun titizliği 
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Michael Rosen iki metinde de masal formunun özelliklerine 
uygun olarak kurguyu yoldan çıkma, çözüm arama ve adaletli son 
özelliklerini kullanarak oluşturmuş.

Kızların fendi  
güçlüleri yendi

Yazan:  Dilek Büyük
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Akıllı Kızlar Devlere Karşı,  150’ye yakın kitabı olan İn-
giliz yazar Michael Rosen’in iki masalından oluşan bir 
kitap. Masal olarak düşünülerek kaleme alınan pek çok 
metin aslında öykü özellikleri taşıyor. Ancak Rosen’in 
iki metninde de sözlü kültürden gelen anonim masal-
ların yapısını ustalıkla kullandığını görüyoruz.
İlk masalda babaannesinin sözünü dinlemeyip 

ormanda kaybolan 
Marşa’nın karşısına 
çıkan “kocaman, 
kaslı, kahverengi 
bir ayı”, kızı kaptığı 
gibi evinin işlerini 
yaptırmak üzere 
evine götürür. Marşa 
ev işlerini yapmayı 
reddetse de yapmak 
zorunda kalır. Ama 
bu duruma uzun süre 
boyun eğmez. Yaptığı 
kekleri büyükanne-
sine götürmek için 

Akıllı Kızlar Devlere Karşı 
Michael Rosen  
Resimleyen: Ashley King  
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu 
Editör: Yağmur Yavaş Aydın  
Tudem Yayınları, 72 sayfa

Michael Rosen

Michael Rosen
AKILLI KIZLAR DEVLERE KARŞI

Michael Rosen

Ödüllü yazar Michael Rosen’dan, 

birbirinden komik iki düşündürücü masal!

Eğer zor durumdaysanız bazen  

kurnazlık işinize yarayabilir. Acaba küçük  

Marşa ve Kayla da akıllarını kullanıp  

sorunlarını çözebilecekler mi?

Türkçeleştiren: Ümit Mutlu

Dev bir aylyl veya krall 

kandlrabilir misin?

İLGİ YAŞI: 7-10

Resimleyen: Ashley King

ayıdan izin ister. Ayı o kadar aptal 
değildir, kızın kaçacağını anlar, kekleri 
büyükanneye kendisinin götüreceğini 
söyler. Ayıya sezdirmeden keklerin olduğu 
sepete giren Marşa, yol boyunca ayı ne zaman 
kek yemek istese, kekler konuşuyormuş gibi 
ayıya cevap verip her seferinde daha fazla 
korkmasını sağlar. Sonunda 
kendisini büyükannenin 
evine kadar getirtip ve son 
kez keklerin ağzından konuşup 
ayıyı kaçırtır.
İkinci masalda ise masal-
ların vazgeçilmez karakter-
lerinden olan bir kral çıkar 
karşımıza. Her şeye sahiptir 
kral ama hiç kimse onu eğlen-
dirememektedir. Adı üstünde; 
Sıkılgan Kral’dır o. Düşünür taşınır, 
bir yarışma yapmaya karar verir. En 
harika yalancıya çok sevdiği Büyük Al-
tın Topuz’unu hediye edecektir. Pek çok 
yalancıdan sonra elinde kâsesiyle bir kız 
gelir; Kayla. Ve kralın kendisine yüz al-
tın borcu olduğunu söyler. Kral reddeder 
bunu öfkeyle. Kız ve kralın atışması uzar. 
Sonunda kral öyle öfkelenir ki Kayla’nın ha-
rika bir yalancı olduğunu söyleyiverir. Kayla 
harika bir yalancıysa ödülü, yalancı değilse 
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Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği 

kraldan yüz altını alacaktır. Kral yenilir, Büyük Altın 
Topuz küçük kızın olur.
Michael Rosen iki metinde de masal formunun özellik-
lerine uygun olarak kurguyu yoldan çıkma, çözüm ara-
ma ve adaletli son özelliklerini kullanarak oluşturmuş. 
Her ne kadar ilk masalda ayının erkek olduğu söylen-
mese de hem fiziki tariften hem de çizimden ayının 
erkek temsili olduğunu anlıyoruz. Rosen masallarında 
korku ögesi sayılabilecek unsurlar kullanmamış. Örne-
ğin ayı kızı yemek için hamle yapmıyor. Bunun yerine 
evinin işlerini yapmaya zorluyor. Rosen masalları bu 
açıdan feminist bir yaklaşıma da sahip. İlk masalda 
Marşa erkeğin zorba tavrına, ev işleri yapmak zorunda 
olmaya karşı koyuyor. İkinci masalda ise Kahrama-
nımız Kayla  güç ve konum sahibi karakter olan kralı 
aklını kullanarak alt ediyor. 
Kitap, Tudem’in 7-10 yaş aralığındaki okuma heve-
si düşük ya da okuma güçlüğü çeken çocuklar için 
planladığı “Sen de Oku” dizisinden çıkmış. Bu dizinin 
hedeflediği okur grubu için okuması kolay, akıcı ve 
mizahi anlatımı ile hayli eğlenceli. Eğlencenin yanın-
da her koşulda kendi gücüne ve aklına inanmak, pes 
etmemek, güçlü olandan korkmamak gibi temaların 
belirginliği de okuma hevesini artıracak özellikler.
Çizer Ashley King’in de hakkını yememek gerek. Ba-
zen tam sayfa, bazen vinyetler olarak karşımıza çıkıyor 
King’in çizimleri. Rosen’in satırlarının arasından bize 
el sallayan mizahın çok benzerini King’in çizimle-
rinde de görüyoruz. Asla karikatür diyemeyeceğimiz 
ama karikatürize küçük dokunuşlarla neşelendirdiği 
ve oldukça canlı renklerle okura sunduğu resimler 
de en az masallar kadar eğlenceli. King, çizimlerinde 
karmaşadan uzak, sade çizgileri tercih etmiş. Fakat 
bunu yaparken karakterlerin duygusunun yüzlerinden 
çok net okunmasını da ihmal etmemiş. Bu da dizinin 
hedefine uygun olarak zor okuyan çocukların okudu-
ğunu anlamasını kolaylaştıracak bir özellik.
Okuma sevgisini kazanma yolunda ilerleyen taze 
okurlar için Rosen’in masalları keyifli bir davet… 
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Her bölümde kimi ilginç kimi tiksinç ama 
hepsi öğrenilmeye değer çok sayıda bilgi 
gizli ve bunlar okura sahiden de hap, daha 
doğrusu bonibon misali yutturuluyor.

İştah açan bilgiler, 
gülümseten çizgiler  
ve oltaya gelen hedef kitle

Yazan:  Suzan Geridönmez

Bir adaya düşsen yanına ne alırdın? Bu soruyla mutla-
ka karşılaşmışsındır. Peki, bir çocuk kitabına düşsen 
yanına ne alacağını hiç düşündün mü? Aslında bunu 
senden önce başkaları düşündü bile. Hoşlan ya da hoş-

lanma ama seni, daha 
kitabın kapağında bir 
panda ve kakayla buluş-
turdular. Kakanın, Pan-
danın ve Senin Yaşamın-
da Bir Gün’ün bir araya 
getirdikleri bununla 
da sınırlı değil. Bitten 
örümceğe, siğilden si-
vilceye, kokarcadan bok 
böceğine, volkandan 
tornadoya her şey var. 
Özellikle de “sağlam 
bir mide gerektiren” 
her şey. Yeri gelmişken 
söyleyelim, dünyanın en 
sağlam midesine sahip 
Burhan da bu kitapta. 
“Bir burnun gizli günlü-
ğü” bölümünde onun bir 
“mukofaj”, yani sümük 
yiyici olduğunu öğreni-
yoruz.
Zaten asıl amaç da bu, 
çaktırmadan öğretmek. 
Çizgi roman ve çizgi 
bilimin güçlerini birleş-
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tirdiği iddiasında olan eser, yaratıcılarının çok yönlü-
lüğünü yansıtıyor. Yazar, karikatürist, şair ve oyuncu 
Mike Barfield ile illüstratör ve çizgi roman sanatçısı 
Jess Bradley, çocuk okuru cezbetmek ya da kapağın 
alt başlığını tekrarlayacaksak “Dünyanın kalbine 
kahkahalarla yolculuk”a çıkarmak için yeteneklerini 
konuşturmuş. Her yaştan insanı neşelendiren espritüel 
çizimler, okumayı sevmeyen çocukları tavlamak için 
birebir olmanın ötesinde sanat niteliği taşıyor.
“İnsan Vücudu”, “Hayvanlar Âlemi” ve “Dünya ve 
Bilim” kategorilerine ayrılmış kitabın yoğunlaşmak-
tansa daldan dala atlamayı tercih eden çağımız çocuk-
larını her açıdan gözettiği dikkat çekiyor. Hayvanlar 
ve bitkiler hatta doğa olayları ve teknik araçlar da dile 
gelirken genç okurun rağbet gösterdiği günlük formu-
nu kullanıyor. Kısa tutulmuş diğer metinler de dina-
mik, keyifli bir okuma garantiliyor. “Çığır açıcı! Sarsıcı! 
Dünyada eşi benzeri görülmemiş! Böyle dediğiniz ve 
diyeceğiniz ne varsa, hepsi bu bölümde...” diye giriş 
yapıyorsunuz “Dünya ve Bilim”e mesela. Kabul, biraz 
reklam dili de kokuyor. Ama “kaka” ya da “sümük” 
oltasına gelen küçük okur bu üsluba bayılıyor. Tıpkı, 
“Baştan sona hayvanları konu alan bu bölüm içinizde-
ki hayvanı ortaya çıkarabilir,” türü espriler eşliğinde 
“Hayvanlar Âlemi”ne atılmaya bayıldığı gibi... Her 
bölümde kimi ilginç kimi tiksinç ama hepsi de öğrenil-
meye değer çok sayıda bilgi gizli ve bunlar okura hap, 
daha doğrusu bonibon misali yutturuluyor. 
Yine de bilgi ile bilim karıştırılmamalı. Bilim ana ye-
mekse bu kitap iştah açıcı bir aperitif yerine geçer. 
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Gir Kanıma, bir polisiye roman örneği olmasının yanı sıra; vampir, korku, büyüme, 
toplumsal roman gibi farklı türlerde tanımlanmaya ve incelenmeye müsait. Romanın 
tamamına yayılan duyusal açıdan güçlü korku atmosferi, akıldan çıkmayacak 
derecede tüyler ürpertici ânları, onu başlı başına bir korku romanı yapıyor.

Sonsuza Kadar Büyümek: Kuzey’den 
bir vampir klasiği Gir Kanıma

Yazan:  Nilay Kaya

Gir Kanıma 
John Ajvide Lindqvist
Türkçeleştiren : Yonca Mete Soy
Editör: Ümit Mutlu
Delidolu Yayınları, 576 sayfa
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Stephen Meyer’in “Alacakaranlık” serisinin, 
romantik vampir edebiyatı türünde fırtınalar 
kopardığı ve aynı etkiyi film uyarlamalarıyla da 
uyandırdığı 2000’li yıllarda, vampir janrına özel 
bir ilgim olduğunu bilen bir arkadaşım, şaka ve 
küçümseme karışımı bir tavırla, “Alacakaranlık” 
serilerini izleyeceğime İsveç yapımı, Tomas Alf-
redson imzalı “Let the Right One In” (2008) adlı 
filmi izlememi önermişti. Filmi izleyip bilhassa öz-
günlüğü açısından çok beğenmiş, bu “çok bilmiş” 
arkadaşıma hak vermiş ve kısa süre sonra Ameri-
kalı yönetmen Matt Reeves’in yeniden çevrimini 
de izlemiştim. Reeves’in 2010 yapımı, “Let Me 
In” adlı uyarlaması iyi bir korku ve vampir filmi 
olmasının yanı sıra, şaşırtıcı olmayacak bir şekil-
de, İsveçli selefinin cüretkarlığından uzak, ehli-
leştirilmiş bir Amerikan bakışına sahipti. Gerçi, 
romandaki hazmı zor şiddet, taciz ve cinsel kimlik 
probleminin İsveç uyarlamasında bile metne sadık 
bir şekilde karşımıza çıktığını söylemek zor. Her 
hâlükârda hikâyenin kendisi öyle bereketli bir 
malzeme sunuyor ki vampir külliyatında şimdiden 
kült statütüsüne ulaştı. 2021 yılında Amerikan te-
levizyonu Showtime, “Let the Right One In” adında 
on bölümlük bir dizi yayımladı. Bunlar sadece 
benim bildiğim uyarlamalarken, en azından birkaç 
tane tiyatro prodüksiyonu ve çizgi roman uyarla-
ması olduğunu da meraklısına söyleyelim. 
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"Bir yanıyla korkunç bir vampir hikâyesi,
diğer yanıyla dokunaklı bir dostluk ve kurtuluş öyküsü..."

The Guardian

Türkçeleştiren:
Yonca Mete Soy

Gir K anıma

Okulda zorbalığa maruz kalan, kendisine yalnızlıktan ve 
hayallerden ibaret bir dünya kuran on iki yaşındaki Oskar, 
hayatını değiştirmeyi düşünemeyecek kadar bile ümitsiz. 
Oysa şimdilik farkında değilse de hayatı çok yakında tümden 
değişecek. Hatta dönüşecek. 
Eli sayesinde. On iki yaşındaki Eli sayesinde. 
200 yıldır on iki yaşında olan, yeni yan komşusu Eli sayesinde.

İsveçli yazar John Ajvide Lindqvist’in kült kitabı Gir Kanıma, 
zorbalık, taciz ve yalnızlaşma gibi konuları aykırı bir yolla 
ele alan, kadim vampir mitlerini günümüz dünyasının 
sıkışmışlığıyla bağdaştırmayı beceren, yarattığı atmosferle 
heyecan ve korku düzeyini bir an bile düşürmeyen, doğaüstü bir 
polisiye romanı.

“Hayatta kalmayı işte böyle başarıyor. Herkes ona acıyor.
Ama aslında o... çocuk falan değil. O bir...”
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Bütün bu uyarlamalardan bahsettikten sonra artık 
hikâyenin orijinini, yani bu uyarlamaların yapıldı-
ğı, İsveçli yazar John Ajvide Lindqvist’in 2004’te 
yayımlanan Låt den rätte komma in adlı romanını 
konuşma zamanı. Dünyada çeşitli dillere çok önce-
den çevrildiği hâlde roman Türkçeye, Gir Kanıma 
adıyla, çok yenilerde kazandırıldı ve Yonca Mete 
Soy’un İsveççeden yaptığı özenli çeviriyle Deli-
dolu’dan çıktı. Lindqvist’in hikâyesi, 1981 yılının 
Ekim ayında, İsveç’te, Stockholm’un bir banliyösü 
olan Blackeberg’de geçiyor. Annesiyle birlikte 
yaşayan on iki yaşındaki Oskar; alkolizm, ebeveyn 
sorumsuzluğu, iletişimsizlik gibi nedenlerle par-
çalanan bir ailenin tek çocuğu. Okulda arkadaşla-
rından gördüğü zorbalık, iyiden iyiye içine kapan-
masına neden oluyor. Günün birinde yan binasına 
babasıyla birlikte akranı olan bir kız taşınıyor. 
Blok apartmanların önündeki oyun parkında, bir 
akşam vakti tanıştığı Eli adlı bu kız, ilk günden 
itibaren Oskar’ın dışlanmışlık hissine yara bandı 
oluyor; zira Eli pek çok özelliğiyle herkesten farklı 
olduğu gibi, Oskar’ı kendisine zulmedenlere karşı 
güçlü olmak ve harekete geçmek için teşvik edi-
yor. Eli haricinde roman boyunca Oskar’a cesaret 
ve güven veren diğer kişinin İspanyol bir göçmen 
olan, beden eğitimi hocası İspanyol Ávila olduğu-
nu ayrıca belirtelim. Eli ve babası zannedilen Hå-
kan’ın taşınmasıyla birlikte, banliyö ve civarında, 
kurbanların kanlarının çekilmiş olarak bulunduğu 
korkunç cinayet vakaları baş gösteriyor. Banliyöde 
yaşayan işsiz ve alkolik adamlar, kadınlar; çeşitli 
işlevsiz ebeveynler ve büyüme sancıları içindeki 
ergenler, öğretmenler ve okul müdürleri, polisler 
ve kurbanlar gibi çok sayıda karakterin yer aldığı 
roman, en temelde, gerilim, heyecan ve merak 
duygusunun bir an olsun eksilmediği bir polisiye 
kurgusu sunuyor.

Gir Kanıma, bir polisiye roman örneği olmasının 
yanı sıra; vampir, korku, büyüme, toplumsal roman 
gibi farklı türlerde tanımlanmaya ve incelenme-
ye müsait. Romanın tamamına yayılan duyusal 
açıdan güçlü korku atmosferi, akıldan çıkmayacak 

derecede tüyler ürpertici ânları, onu başlı başına 
bir korku romanı yapıyor. Başta Oskar ve Eli olmak 
üzere, çok sayıdaki genç yetişkin karakterin büyü-
mesini konu ettiği için pekâlâ bir “Bildungsroman” 
(büyüme romanı) olarak da görülebilir; elbette 
türün gelenekleriyle oynayan bir örnek olarak. Gü-
nümüzde hayli popülerlik kazanan Nordik polisiye 
ve sinema eserleri, hâlihazırda toplumsal açıdan 
eleştirel tutumlarıyla inceleniyor. Dünyanın pek 
çok coğrafyasına kıyasla toplumsal düzenin ve 
refahın ileri seviyede olduğu düşünülen İskandi-
nav ülkelerinden bu yoğunlukta polisiye ve korku 
alanında eser çıkması bile aslında bir toplumsal 
eleştiri fenomenine işaret ediyor. Gir Kanıma, geç-
tiği tarihsel dönemle, toplumsal ve gayet siyasi bir 
arka plana sahip unsurlarla dolu: Süregiden Soğuk 
Savaş, koskoca bir düşman olan Sovyetler Birliği, 
ülkeyi saran, romandaki gençlerin tabiriyle, “pis 
ve kıllı Türkler” ve diğer göçmenler, dünyaya 
yayılan yeni bir virüs HIV ve benzerleri. Steril ve 
refah içinde gözüken karlarla kaplı banliyö, işsiz 
alkoliklerle, işlevsiz ve zararlı ebeveynlerle, pedo-
fillerle, ötekinin ve asıl canavarın nasıl türediğini, 
kim olduğunu sordurtan karakter ve durumlarla 
kaynıyor. 

Her şey bir yana, Gir Kanıma, türe başta estetik 
anlamda yepyeni bakış açıları kazandıran bir vam-
pir romanı. Ve bütün iyi vampir romanları gibi, 
vampirler son derece işlevsel metaforlar olarak 
karşımıza çıkıyor, ahlâkî ve toplumsal boyutta çok 
sayıda soruyu önümüze seriyor. 

Çok güçlü bir görselliğe sahip olan romanı okuyup 
bitirdikten sonra, insanın zihninde karların üze-
rindeki kan lekeleri imgesi kalıyor ve vampirlere 
dair bir müddet ancak ve ancak çocuk edebiyatı 
klasiği, Angela Sommer-Bodenburg imzalı Küçük 
Vampir serisini okuyası geliyor. 

Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kahramanların işlenişi

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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“Sanat tutunacak 
  en güzel dal!” Ortak Okumalar,

 

, 

-

-

-

 

IYI KITAP
. . .
Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

.. ..

Mart 2009 
Sayi 1
Ücretsizdir

. .

MART 2016 82

 
www.iyikitap.net

İll
üs

tr
as

yo
n:

 M
av

is
u 

D
em

ira
ğ

IYI KITAP
. . .
Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

. ...

Mart 2014 
SayI 61
Ücretsizdir
www.iyikitap.net

. .

Mart ayı gelince 
bizi bahardan ayrı bir 
telaş alıyor. Evet, beş 
yıldır artık biliyorsunuz, 
Mart ayında İyi Kitap’ın 
yeni yaşını kutluyoruz. 
Yıllar, aylık bir yayın hazırlamanın, yeni çıkan kitapların telaşı 
ve heyecanıyla hızla geçerken 5. yılımızı doldurduk. Dile kolay, 
yazarlarımız, yayıncılarımız, “İyi Kitap” dostu takipçilerimizle 
istikrarlı ve üretken olmaya çalışarak, bir yandan da aramıza 
yeni katılanlarla büyüyerek, yeni tatlara, kokulara açılarak, 
heyecanımızı kaybetmeden 5 yılı geride bıraktık.

Çocuk ve gençlik edebiyatı gibi sürekli değişen, hareketli ve 
verimin bol olduğu bir alanda eleştiri mekanizmasının işlemesini; 
iyiyle kötünün sansürle değil ama eleştiriyle, çoğul ve çoklu 
okumalarla, farklı bakış açılarının ortaya konmasıyla ayrılmasını 
sağlamak amaçlarımızdan biriydi, değişmedi. Güncel kitap 
tanıtımlarının yanı sıra belirli temalar doğrultusunda tüm bir çocuk 
ve gençlik kitapları külliyatını tarayarak yaptığımız dosyalarda 
“çocuğa görelik”, “engellilik”, “toplumsal cinsiyet” gibi temaları ele 
aldık. Her yeni yılın ilk sayısında biten yılın “iyi kitaplarını” seçip 
hatırlattık. Köşelerimiz vardı, yenilerini ekledik. “Sahaf Dükkânı” 
baskısı tükenmiş ama tekrar yapılsa dediğimiz kitapları hatırlama, 
çocuk ve gençlik edebiyatı tarihinin yazılı olduğu tozlu ra�ar 
arasında dolaşma ihtiyacından doğdu. “Uçan Salıncak” çocuk ve 
gençlik edebiyatının sorunlarını dillendirme, görünür kılma, eleştiriye 
açma kaygısıyla ortaya çıktı. “Aynanın İçinden” ise klasikleşmiş ya da 
klasik olmaya aday, her daim okunacak kitapları yansıtıyor Alice’in 
aynasından.

Son olarak, çocuk ve gençlik edebiyatının hayattan kopuk, steril bir 
alan olmadığı, hayatı, toplumu anlama, anlamlandırma çabasında 
bize yol gösterdiği düşüncesiyle 2013 yazına damgasını vuran Gezi 
Parkı Direnişi olaylarından yola çıkarak özel bir sayı yaptık. “Üç beş 
ağacı” korumak için başlayan barışçıl direniş ve protestoların bize 
unutulmaz bir “demokrasi ve özgürlük” dersi verdiğini düşünerek İyi 
Kitap’ın Temmuz/Ağustos sayısını bu konuya ayırdık. 

Her zaman barış ve sevgiyle, daha iyi bir dünya için iyi kitaplara 
ihtiyaç var.
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YA INDA!

2009

2014

İyi Kitap’ın ilk  sayısı,      
Mart 2009’da 
okuruyla buluştu!

Mart 2014, İyi Kitap 5 
yaşında!

2016

2018

İyi Kitap 7. yaşını yeni 
tasarımı ve zenginleşen 
içeriğiyle kutluyor.

2018’in Ocak sayısı
aynı zamanda
100. sayımız.

14 yılda sayfalarımızda yer verdiğimiz 
3502 kitabın kategorilerine göre dağılımı ve 

diğer bazı içeriklerimize dair sayısal bilgiler:
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Her zaman barış ve sevgiyle, daha iyi bir dünya için iyi kitaplara 
ihtiyaç var.

Birlikte nice yıllara…

İyi Kitap ailesi adına 
Zarife Biliz

Se
da

t G
irg

in

www.iyikitap.net

Ocak 2018 • SAYI 100
ÜCRETSİZDİR 

Kitap
SanatıYapma 

-Özel Sayı-

#evdeyimokuyorum
www.iyikitap.net

Nisan 2020 • SAYI 123

ÜCRETSİZDİR 

Pandemi 
günlerinde 

Darwin'i 
hatırlamak

Doğa varsa 
biz varız!

Biri oturmuş, 
öteki ayakta, 
hepsi banyo 

sırasında

www.iyikitap.net

Eylül 2021 • SAYI 136

ÜCRETSİZDİR 

Bil bakalım 
hangi kuş?

"Ev"in 
hatırlattıkları

Ya elektrikler 
kesilirse...

Her şey dâhil 
sömürü

www.iyikitap.net

Mart 2019 • SAYI 112

ÜCRETSİZDİR 

YA INDA!2018 2019
Mart 2019, İyi Kitap 
10 yaşında!

2020
İyi Kitap, Nisan ayından itibaren 

Covid-19 pandemi önlemleri 
nedeniyle sadece dijital olarak 

yayında.

2021
2021 Eylül sayımızdan 

itibaren tekrar basılı 
olarak okurlarımızla 

buluşuyoruz...

2022
Temmuz 2022’de yayımladığımız 
‘‘Kitap Yapma Sanatı’’ 
başlıklı özel sayımız ilgiyle 
karşılanıyor.

2023
Mart 2023, İyi Kitap
14 yaşında!

14 yılda, 3502 kitap hakkında eleştiri 
ve değerlendirme yazısı yayımladık. 
Bu 3502 kitabın 2386’sı başka dillerden 
Türkçeye kazandırılmış, 1116’sı ise Türkçe 
kaleme alınmış.
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Kitaplarda bilgi, hikâye kurgusu ile aktarılmaya çalışılmış. Eski 
Yunan’dan bu yana gelen diyalog yönteminden de yararlanılmış. 
Ayrıca her kitapta; “Hikâye arası düşünme molası” diye 
adlandırılan yaklaşık bir sayfalık bölümler var.

Bir dede, bir çocuk ve bol felsefe

Yazan:  Toprak Işık 

Devletler de aileler de farkındalar ki, eğitimin 
önemi çok büyük. Soru ise şu: Çocuklarımıza nasıl 
bir eğitim vermeliyiz? Sürekli buna kafa yorulu-
yor, yöntemler geliştiriliyor ve farklı uygulamalara 
gidiliyor. Yanıt, hedefin ne olduğuna göre değişir. 
Eğitim sistemini belirleme ve uygulama gücüne 
sahip olanlar galiba mutlu değil, işe yarar bireyler 
yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden eğitim sistemi-

nin verdikleri, mutlu yaşamın gerektirdiği donanı-
ma kavuşmak için yeterli olmayabilir. 

Bütün dünya gibi ülkemizde de ilgiyle karşılanan 
ve uygulanmaya çalışılan STEAM eğitim siste-
mi adını İngilizce bilim, teknoloji, mühendislik, 
sanat ve matematik sözcüklerinin baş harflerinden 
alıyor. Burada felsefeye yer verilmemiş olması 
düşündürücü ve üzücü. Ülkemiz çocuklarının 

ba
sv

ur
u 

KiT
AP

LIG
I



Mart 2023 | 25 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Konunun işlenişi  

Çizimlerin ifade gücü 
Grafik tasarım ve baskı kalitesi 

dünyaya daha filozofça bakmayı öğrenmeleri 
için harici çabalara ihtiyaç var. Tecrübeli bir sınıf 
öğretmeni olarak Buket Kurt, durumdan vazife 
çıkarmış, çocuklar için “Filozof Dedemle Felsefe 
Serüvenlerim” adlı bir kitap serisi hazırlamış. Ece 
Zeber’in resimlediği kitaplar Beta Kids tarafından 
yayımlanmış. 

Seriyi oluşturan dört kitabın adları, Düşünmek Üze-
rine, Mitoloji Üzerine, Mitostan Logosa ve Felsefe 
Üzerine… Kurguları birbirlerini takip ettiğinden sıra 
ile okunmalarında fayda var. Serinin esas kahrama-
nı bir çocuk… Adı da cinsiyeti de okurdan özellikle 
saklanan bir çocuk… İkinci en önemli kahraman ise 
Çocuk’un dedesi…

Ege kıyısında sakin bir kasabada yaşayan, emekli 
felsefe profesörü Selim Dede’nin birinci kitapta 
henüz etkin bir karakter olarak varlığı hissedil-
miyor. Zaten ilk kitap felsefe konusunda diğerleri 
kadar fazla bilgi içermiyor, asıl meseleye giriş olma 
niteliği taşıyor. Doğaya bakan insanın gördüklerini 
nasıl algıladığı ve beyninde nasıl sınıflandırdığı 
üzerinde duruyor; düşünceyi felsefeye götüren 
yolun taşlarını döşüyor.

İkinci kitapta Çocuk, tatilini geçirmek ve felsefe 
öğrenmek için Selim Dede’nin yanına gidiyor. 
Dedesinden ilk olarak mitlerin ve mitolojinin nasıl 
ortaya çıktığını öğreniyor. Tanrı düşüncesinin 
doğuşu ve bunun mitoloji ile ilişkisi üzerine kafa 
yoruluyor. Diğer kitaplarda olduğu gibi bunda da 
Çocuk etkin bir öğrenme sürecine davet ediliyor. 
Buna uygun olarak zihninde çatışmaların doğması 
teşvik ediliyor. 

Üçüncü kitapta, sistemli bir disiplin hâline gelmiş 
olan felsefe anlatılıyor. Pisagor, Heraklitos, Demok-
ritos gibi ilk çağ filozofları sayfalara konuk ediliyor. 
Özellikle onların çabalarıyla temellenen felsefenin 
doğumundan sonraki ayak izleri takip ediliyor. 

Dördüncü kitapta, felsefenin belli kurallarla artık 
net biçimde tanımlı olduğu dönemlerden bahsedili-
yor. Zaman üzerine de kafa yoruluyor. Kitap, bilimin 
ve felsefenin en ünlü, belki de en etkili isminin, 
Aristoteles’in büstü ile okura veda ediyor.

Kitaplardaki öğrenme macerası masa başına, say-
falar arasına sıkıştırılmamış. Çocuk, daima gezerek 
öğreniyor. Bu geziler, birinci kitaptan sonra, Ege 
kıyılarında, görülesi yerlerde gerçekleşiyor. Bu da 
özellikle gezmeyi seven okurlar için kitaplara ayrı 
bir renk katmış.

Kitaplarda bilgi, hikâye kurgusu ile aktarılmaya 
çalışılmış. Eski Yunan’dan bu yana gelen diyalog 
yönteminden de yararlanılmış. Ayrıca her kitapta, 
“Hikâye arası düşünme molası” diye adlandırılan 
yaklaşık bir sayfalık bölümler var. Bu bölümlerde 
okura, öğrendiklerini aktif biçimde kullanmasını 
sağlayacak etkinlikler öneriliyor. Bunlar dışında 
yeri geldikçe de okura sorular yöneltiliyor.

Kitapların dilinde çok önemli olmayan kusurlara 
rastlanabiliyor: “Çünkü eminim hepiniz aynı yerde 
olsak da farklı şeyler gördünüz.” Böylesi hatalar, 
dikkatli bir son okuma ile kolayca fark edilip düzel-
tilebilirdi.

Seride felsefenin kendisi de sınıflandırılabilir, 
materyalizm ve idealizm ayrımından, diyalektik-
ten ve metafizikten bahsedilebilirdi. Sadece Batılı 
filozofların tanıtılması, örnek olarak alınan özlü 
sözlerde bile dünyanın diğer bölgelerindeki kültür-
lere yeterince yer verilmemiş olması dikkat çekiyor. 
Kitaplara içindekiler bölümü koyulması da okurun 
inceleyip içerik hakkında fikir edinmesi ve sonraki 
okumalarda aradığını kolay bulması açısından iyi 
olurdu.

Bireylerin yaşama daha filozofça bakabilmeleri hem 
toplum hem de onlar için iyidir. Bu yüzden Buket 
Kurt’un çalışması, çocukların felsefeyle tanışmaları 
ve onu sevmeleri açısından son derece yararlı. Seri-
yi, baştan sona kesintisiz okumaktansa hikâye arası 
düşünme molası gibi bölümleri etkinliğe dönüştü-
rerek grup hâlinde okumak, alınacak yararı ve keyfi 
artıracaktır.  
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“Öteden Beri” adlı serinin ilk kitabı Gözcü Kulesin-
de, bugün bildiğimiz İstanbul’un, büyülerle koru-
nan, masallara özgü şekilde “bilinmeyen bir zaman-

da” varolmuş 
versiyonunda 
geçiyor. Pa-
dişah tarafın-
dan yönetilen 
ve Konstanti-
niyye adıyla 
anılan kent, 
insanların 
yanı sıra 
perilerin, gul-
yabanilerin, 
ejderhaların 
yaşadığı, 
kültürel açı-
dan zengin, 
mimarisiyle 
görkemli, 
kentin ta-

Katman katman açılan sırlarıyla capcanlı bir anlatıma sahip bu fantastik kurmacanın 
başkarakteri Çay ve kuzenleri, kendilerini bulma arayışında bizi perilerin kol gezdiği 
Konstantiniyye’de temposu hiç düşmeyen bir maceraya çıkarıyor. 

Masallarla korunan kadim 
kent Konstantiniyye’nin 
sırlarına yolculuk

Yazan:  Itır Yıldız
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Öteden Beri - Gözcü Kulesinde 
Delal Arya
Resimleyen: Volkan Akmeşe 
Editörler: Mehmet Erkurt, Ceylin Aksel  
Can Çocuk Yayınları, 336 sayfa

rihinin, hayal gücüyle yeniden kurgulandığı bir 
yer. Pleizade çocuklarının, yani Sinan, Simya, Arat 
kardeşlerin ve kuzenleri Çay’ın, yapması gereken 
ise karanlık güçler yüzünden her geçen gün daha 
tehlikeli bir hâle bürünen kenti kurtarmak. 

“Pera Günlükleri” ve “Yedi Denizlerde” adlı fan-
tastik roman serileriyle tanıdığımız Delâl Arya, bu 
kitapta hikâyenin çekirdeğini oluşturan “kimliğini 
bulma” ve “büyüme” temalarına giden yolu ustaca 
inşa ediyor. Arya, bu yola öyle iyi düşünülmüş ve 
cazip ipuçları yerleştiriyor ki, okur kararsızlık ya da 
güvensizlik duymadan maceranın kollarına atılıyor. 
Çocuk ve genç okurlara, akranları sayılabilecek 
dört kafadarın, ellerindeki büyülü yemek kitabın-
dan yola çıkarak, şehri kurtaracak gizemli yapının 
peşine düştükleri sürükleyici bir serüven sunarken; 
yetişkinlere mitoloji ve tarihten beslenen, barındır-
dığı mecazi anlatımla farklı bir anlam dünyasının 
kapısını aralayabilecekleri malzemeyi de sağlıyor. 
Ursula K. Le Guin’in “Yerdeniz” serisini okumuş 
olanlar, serinin kitaplarından herhangi birini tekrar 
ellerine almak isteyebilirler.

PERI MASALLARI YAZARININ ÇOCUKLARI, 
KADIM BIR HIKÂYENIN KAHRAMANLARINA 
DÖNÜŞÜRSE…
Kökleri Konstantiniyye’ye uzanan Pleizade ailesine 
mensup Ekaterina Pleizade; kendisini tarihin en 
eski masallarını araştırmaya ve peri masalları kale-
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me almaya adamış, özgürlüğüne düşkün, masallar 
uğruna kaybettiği bir gözünü korsanlarınki gibi 
bir bantla kapatan, gizemli bir yazar. Serinin diğer 
kitaplarında karşımıza daha fazla çıkmasını isteye-
ceğimiz renkli bir karakter... Çocuklarından Sinan 
balık tutmayı, denizde vakit geçirmeyi; Simya bitki-
leri araştırmayı, toplamayı ve yemek yapmayı; Arat 
tıpkı annesi gibi bir şaman olduğunu hayal etmeyi; 
yeğeni Çay ise dedektif filmleri izlemeyi seviyor. 

Ailenin Ceneviz İmparatorluğu’nun başkenti Ceno-
va’da geçen hikâyesi, tariflerin arasına gizlenmiş 
büyülü masallardan oluşan, ailede nesilden nesile 
miras bırakılan yemek kitabının ortaya çıkmasıyla 
yön değiştiriyor. Çünkü asırlarca masallar aracılı-
ğıyla iblislerden ve karanlık büyücülerden korunan 
Konstantiniyye’nin koruma kalkanı zayıflamış; la-
netli mi yoksa büyülü mü olduğunu kestiremediği-
miz bir orman istilası şehri kuşatmış, bazı yerlerini 
harabeye çevirmiş. Şimdi, dört çocuğun, yemek 
kitabının şifrelerinden, şehrin farklı yerlerine giz-
lenmiş nesnelerden ve en önemlisi dayanışma-ce-
saret-sevgi üçgeninden oluşan bir pusulayı kendi-
lerine rehber edinmeleri gerek: Kısaca, istikamet 
Konstantiniyye.

“HER YENI NESILDE BIR KIZ BU MASALLARI 
OKUYUP KARANLIĞI KONSTANTINIYYE’DEN 
UZAK TUTMAK ZORUNDA”

İyi bir fantastik kurmaca okumanın en keyifli yanı, 
okuduklarınıza seve seve ikna olmanızdır. Ola-
ğanüstü yaratıklar, durumlar, koşullar; gerçekle, 
tutarlı bir olay örgüsüyle, kanlı canlı karakterlerle, 
sizi söz gelimi şehrin sokaklarında dolaştıran, içine 
girdiğiniz binanın kokusunu, ayağınızın altında 
cızırdayan kumun sesini duymanızı sağlayan 
tasvirlerle öyle bir harman oluşturur ki, şehrin en 
işlek caddesinde pastane işleten bir gulyabaniyi hiç 
garipsemezsiniz. Maharetiyle övündüğünde “Evet, 
gulyabaniler tatlı işinden anlıyor,” diye kafa sallar-
ken bulursunuz kendinizi. Metinde padişahın, insan 
dışındaki canlıları şehrin dışına sürdüğü periler, 
gulyabaniler, ejderhalar ve diğerleri, tüm “ötekile-
rin” temsili olarak fark ettirmeden ruhunuza işler. 

Konstantiniyye şehri; zenginliği, değişimi, diren-
ciyle başlı başına canlı bir organizma, karakter 
belki. Hayalle gerçeğin iç içe geçtiği kurmaca bir 
İstanbul’u bir de bu gözle okumak ayrı bir keyif. 
Ne mutlu ki, bu bir seri ve macera belli ki devam 
edecek. O zamana kadar, insanın kitabın kapağını 
kapattığı gibi kendini Galata sokaklarına, Karaköy 
rıhtımına vurası geliyor. Şehrin Tanrıça Hekate ta-
rafından yaratıldığı ve onun cadılarının büyüleriyle 
korunduğuna inanası da. 

Not: Rutin uğraşlarımıza, hatta keyiflerimize dair 
herhangi bir şeyle ilgilenmenin çok güç olduğu bir 
dönemde, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin 
hemen sonrasında okudum Gözcü Kulesinde kitabını, 
İyi Kitap’a yazmak için. Hayat normale dönmedi; 
ama aciliyetlerin yer değiştirdiği, rutinin içindeki 
işlerin silikleştiği böyle karanlık, kaygı dolu zaman-
da kendimi biraz olsun kaptırabildiğim bu fantastik 
hikâyeye teşekkür ederim. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü 

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 
Redaksiyonun titizliği 
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Berberdeki Papağan
Behiç Ak
Editör: Müren Beykan
Günışığı Kitaplığı, 176 sayfa

Kitabın yoğun metaforlarla bezeli atmosferiyle, Behiç Ak’ın karikatürlerinden tanış 
olduğumuz sade çizgi dili tam bir ahenk içinde. Kapakta yeşil renkle yola çıkan, 
sonunda turuncuya dönen papağanla tekrar karşılaşacağımız hissi var içimde.

Tiyatro öldü! 
Yaşasın Tiyatro!

Yazan:  Funda Mengilli
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İnsanların birbirini sinir etmek için bile çabalama-
sı gerektiği1, rüzgârın dahi uğramadığı, kıpırtısız 
Durgun kasabasına yerleştiniz bir kere; sıkıntıdan 
patlamamak için ne yapardınız? Mekân bu kadar 
durağan olunca, içindekilerin, yaşamlarına hareket 
katmak amacıyla yaratıcılıklarını sınırlarına kadar 
zorlamaları gerekirdi herhâlde. Durgun kasabasının 
halkı da öyle yapmış. Yaşadıkları yeri topyekûn bir 
sahneye dönüştürmüşler. Gerçekle kurgu arasında-
ki duvarın silikleştiği bir sahneye.

Durgun kasabası, bant karikatürleriyle eleştiriyi 
sanata dönüştürmüş Behiç Ak’ın metaforlarının 
merkezi. Mekânsal eleştirilerden zamana, zamanın 
getirdiklerine -ve götürdüklerine- uzanan geniş bir 
yelpazede, karakterlerinin her birinin bir metafora 
dokunduğu, bir eleştiriyi dillendirdiği ya da buna 
araç olduğu, dolup taşan bir kurgu karşımızdaki.

Aynı zamanda oyun yazarı olan Ak’ın, kasabaya ev 
sahipliği yapan kitabı Berberdeki Papağan, felsefi 
ve ironik diyalogları bolca işittiğimiz bir roman. 
Hatta yarısından sonra, okuruna kabare izliyormuş 
hissini yaşatan bir kitap. İç içe ilerleyen katmanlı 
hikâyeler, finalde harmanlanarak yolculuğunu 
tamamlıyor, bir tanesiyse sonraki kitabı müjdeler-
cesine kapıyı ardında açık bırakıyor. Kitabın adında 
1  Yazının başlığı ve içerisinde italikle yazılı kelimeler-cümleler kitap-
tan doğrudan alıntıdır.
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geçen papağanı belki de daha yakından tanıyacağı-
mız yeni öyküleri fısıldıyor.

Ferhunde Hanım, Sadi Bey ve çocukları Haluk’un 
ne paranın ne zamanın ne de mekânın yettiği İstan-
bul’dan, ölçeği kendi yaşam deneyimlerine göre 
küçük, ismi tam da karakterini simgeleyen Durgun 
kasabasına taşınmalarıyla olay örgüsü başlıyor. 
Kasabaya yeni taşınan aile, yaprak kıpırdamayan 
yaşantıdan sıkılınca hepimizin yapacağını yapıyor, 
ekranları ellerinden, gözlerinden düşürmüyor. Ta 
ki Haluk, nam-ı diğer Gülümseme, kasabanın tek 
berberi İsmail Bey’le tanışıncaya dek. İsmail Bey 
insanların hayatlarını değiştiren hikâyeler anlat-
masıyla ünlü. Berberindeki papağan ise Haluk’a 
anlattığı hikâyelerin baş aktörü.

Kitap boyu daha çok dinlemek istediğim papağan, 
narsist, huysuz ve uyumsuz bir karakter. Ancak 
bunlar öyle olumsuz özellikler olarak ele alınmıyor. 
Zaten her konuşana papağan denemeyeceğini ken-
disinin de papağan olmadığına dayanak gösteren, 
kuş olarak sınıflandırılmaya tüm benliğiyle karşı 
çıkan, bedenini kendi ülkesinin toprakları olarak 
tanımlayan bir karaktere ne kadar olumsuz sıfat 
yüklenirse yüklensin, bunların da ayrıca ironi içere-
ceği bir gerçek. Papağanın felsefi konuşmaları bana 
Meltem Gürle’nin Roko İle Konuşmalar kitabında-
ki kargayı hatırlattı. Elbette Ak’ın hikâyesindeki 
papağan, eşit derecede kurgulanmış karakterlerden 
yalnızca bir tanesi. Bizi salt varoluşsal değil, iklim 
değişikliği, teknolojiyle insan yaşamının ilişkilen-
me biçimi, mekânsal yapıların anlam ve işlevleri 
gibi soru(n)larla da baş başa bırakan Berber İsmail, 
Hırsız(!) Turhan Bey, Haluk’un sıra arkadaşı Me-
neviş, bir başka isimle Üzümseme gibi diğerleriyle 
birlikte çalışan eğlenceli bir yan karakter.

Bir katman, papağanın da içerisinde baş oyuncu 
olarak yer aldığı, Berber İsmail’in müşterilerine 
anlattığı hikâyelerle ilerlerken, diğer yanda kasaba 
halkı bu hikâyelerin hapishane binasında(!) Hırsız 
Turhan tarafından sahneye döküldüğü tiyatro oyun-
larıyla eğleniyor, gerçekte yaşadıklarıyla tiyatroda 
izlediklerinin iç içeliğine kendilerini kaptırıyor. 

Haluk ve ebeveyni gibi biz de hangisinin gerçek, 
hangisinin kurgu olduğunu sürekli sorguluyoruz. 
Kasaba halkından ise kimsenin bununla ilgilendiği 
yok. Yadırgamıyorlar, bunun hakkında tek yorum 
yapmıyorlar. Yalnızca oyuncu ve seyirci olmak 
istiyorlar. Oyuncu olduklarında ne kadar izlenmek 
istiyorlarsa, seyirci olduklarında da o kadar görün-
mez olmak istiyorlar. Tiyatroya hevesle gidiyorlar, 
çünkü uzun zamandır insanların gözleri, gerçek 
mekânlara bakmıyor, daha çok ekranlara bakıyorlar, 
düz ekranlara, bilgisayar ya da televizyon ekranına. 
Kendilerini ve yaşadıklarını bir de sahnede sey-
retmekten keyif alıyor, lodosla anlaşarak poyrazı 
engellemenin ne kadar ağır bir suç olduğunu orada 
öğreniyorlar. Eh, tiyatro, hayatın gizlediği gerçekleri 
sahneye taşıyarak görmemizi sağladığına göre, ger-
çekle kurgu arasındaki erimeyi de öyle pek önemse-
miyorlar. Coşkuyla, “Tiyatro Öldü! Yaşasın Tiyatro!” 
diye alkışlıyorlar. 

Öte yandan Gülümseme (Haluk) ile Üzümseme 
(Meneviş), tiyatroyu simgeleyen meşhur gülen ve 
ağlayan surat maskesini bize hatırlatarak, bam-
başka bir deneyim daha yaşıyorlar. Hayatlarında 
hiç bilmedikleri bir atölyeye katılarak, çizgi film 
yapmaya çalışıyor, sanatın bir de bu hâlini, tek 
bir saniyenin ardındaki devasa emeği keşfediyor, 
keşfettiriyorlar. 

Kitabın yoğun metaforlarla bezeli atmosferiyle, Be-
hiç Ak’ın karikatürlerinden tanış olduğumuz sade 
çizgi dili tam bir ahenk içinde. Kapakta yeşil renkle 
yola çıkan sonunda turuncuya dönen papağanla 
tekrar karşılaşacağımız hissi var içimde. Umarım 
bir dahaki karşılaşmamızda uyumsuz papağan 
huysuzluğunu bizimle daha da paylaşır, tanıdığım 
kadarıyla hikâyenin baş kahramanı olmak isteye-
ceği için, her şeye gagasını sokar, anlatır da anlatır. 
Biz de onu keyifle dinleriz.  

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
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Toprak renkleri ateşte pişmiş, yemyeşil bahçe çiçeklerle morarmış, yataklar, 
kanepeler turunça güzelleme düzmüş. Renk stoğu tıpkı hikâyenin görsel anlatımında 
olduğu gibi doygun mu doygun. 

Can ve Badem Iz Peşinde - Badem Nereye Kayboldu?  
Özge Lokmanhekim 
Resimleyen: Ege Karadayı 
Editör: Bade Baran 
Hep Kitap, 56 sayfa

Ne Badem kayboldu ne de Can iz peşinde!
Yazan:  Adnan Saracoğlu

Son zamanlarda okuduğum çocuk edebiyatı 
örneklerinde bir şey dikkatimi çekiyor: Çocuklar fazla 
mükemmeller. Yapamadıkları şey yok. Onlar duyarlık 
abidesi, iyilik koleksiyoncusu, eylemsellik şampiyonu, 
yorgunluk fukarası, diğerkâmlık mıknatısı... Diğer 
yandan bu mükemmel çocukların dertleri de öyle 
bildiğimiz dertlere benzemiyor, okuyana “Ne yani,” 
dedirtiyor, “buna mı takıldın?”
Can ve Badem, hangi izin peşinde diye okumaya 
koyulduğumda benzer düşünceler üşüştü kafama. 
Konu aşırı bildik bir konu, süreç tipik şekilde işleniyor. 
Çok çok yetenekli Can, babasının işi değişince ablası 
ve annesiyle ev ve şehir değiştirmek üzere derlenip 

toparlanıyor. 
Surat 
asmaktan 
geri 
durmayan 
Can ve 
endişe 
pozu kesen 
abla, yeni 
şehre ve eve 
ışınlanınca 
iş bölümüyle 
derdi 
sıkıntıyı 
unutuyor. 

Dert ve sıkıntı yok da ondan! 
Eski ev ile yeni evi eşleştirmeye çalışınca dert 
kumkuması olmaya meyleden Can, odasını 
düzenledikten sonra köpeği Badem’i bulmaya çalışıyor. 
Ya oraya ya buraya gitmesi muhtemel olan kanlı canlı 
köpeğin göz menzilinden çıkması, üç birim nevroz 
yüklüyor Can’a. 
Kitabın cümlelerindeki, kurgusundaki ve ana 
karakterindeki yavanlığı yer yer bozup güzelleştiren 
esprilere değinecek olursak; arayan kişinin psikolojik 
sürçmelerini, gerçeği bozup yeniden kurmalarını çok 
iyi yakalamış yazar. Yatağın altındaki, sandalyenin 
üstündeki, bavulun içindeki kara koyu kütleleri Badem 
belliyor Can. Her iz aradığımızdan haber verir bize; 
ama doğru ama yanlış.  
Evin, ev hayatının tüm detayları, taşınma süreci, 
aynadaki yansıma, giyim kuşamın kişiselliği, halının 
deseni, bavulun fileli bölmesi, nakliye kamyonunun cin 
fikirli reklam spotu... Çizgiler -çizerden beklenebilecek- 
tüm zenginliğiyle yazılanın önüne geçmiş. Toprak 
renkleri ateşte pişmiş, yemyeşil bahçe çiçeklerle 
morarmış, yataklar, kanepeler turunça güzelleme 
düzmüş. Renk stoğu tıpkı hikâyenin görsel anlatımında 
olduğu gibi doygun mu doygun. 
Mükemmel Can’ın pek de inandırıcı olmayan derdini 
tasasını, bunca mükemmelliğe rağmen neden kolayca 
dindiremediğine takılmayıp, renkli resimler eşliğinde 
bir taşınma hikâyesi seyretmeyi yeğliyorum ve 
kusurlarımın rengârenk dünyasına seğirtiyorum. 

Can ve ailesi, babasının yeni işinden dolayı taşınmak zorunda 

kalır. Tüm aile yeni düzenlerine uyum sağlamaya çalışırken 

taşınmanın neden olduğu telaş ve karışıklıkta Badem 

ortadan kaybolur. Üstelik bu şartlarda Badem’i bulmak, 

samanlıkta iğne aramaktan farksızdır. 

Badem nereye kaybolmuştur dersiniz?

CAN VE BADEM
İZ PESİNDE

ÖZGE
LOKMANHEKİM

Resimleyen
EGE KARADAYI

Badem Nereye Kayboldu?

I S B N  9 7 8 - 6 0 5 -1 9 2 - 4 9 2 -2 4+ 
YA Ş I N D A K İ
O K U R L A R

İ Ç İ N

CAN VE BADEM
 İZ PESİNDE       Badem

 Nereye Kayboldu?                                 Özge Lokm
anhekim
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Çocukların mutluyken birden üzüntü duymasına, 
ağlarken birden coşku seline kapılmasına şaşırmamak 
gerek. Çocukluğun keyfini sürerken bir taraftan da 
büyümeyi istemek kolay bir hâl değil ne de olsa.

Bazen Küçük Bazen Büyük  
Karen Vad Bruun 
Resimleyen: Julie Gry Sveistrup 
Türkçeleştiren: Şükran Akan 
Yeni İnsan Yayınları, 28 sayfa

Şu büyüme dedikleri...

Bir gün eğlenceli, bir gün sıkıcı olan bir oyun misa-
li, bazen büyük bazen küçük hissedilen bir dönem 
çocukluk. Bir an önce büyüme isteğinin sık sık ortaya 
çıktığı ama kucağa çıkmaktan da vazgeçemeyen; 
okuldayken büyük olma, evdeyken küçük kalma 
arasında bocalayan çocuklara çocukluğun yetmediği 
zamanlar...
Çocukların mutluyken birden üzüntü duymasına, 
ağlarken birden coşku seline kapılmasına şaşırma-
mak gerek. Çocukluğun keyfini sürerken bir taraftan 
da büyümeyi istemek kolay bir hâl değil ne de olsa. 
Yazar Karen Vad Bruun’un Alice karakteri bu yüzden 
hepimize çok tanıdık. Kıyafetlerini kendisi giyebildi-
ği, su sıçratmadan el yıkayabildiği için çok çok mutlu. 

Altı bezlenemeycek kadar büyümüş olmak müthiş bir 
his. Ne var ki bunlar, makası tek başına kullanması, 
evde yalnız kalması ya da ablasının kalemlerini kul-
lanması için yeterli değil. Alice’in kafasında hep aynı 
soru: Hani büyümüştüm ben?
Çocukların iç dünyalarında yaşadığı gelgitlerin 
mizah dolu bir dille okura sunulduğu Bazen Küçük 
Bazen Büyük, Julie Gry Sveistrup’un çizimleriyle 
görsel açıdan da zengin bir okuma deneyimi vaadet-
mekte. Alice’in her sayfada daha da büyüyen ve bir 
yere sığmayan, saklanamayan kolları, anaokuluna 
başlamak üzere olan bir çocuğun ayrılık kaygısını, 
yalnızlık duygusunu ve eve dönme arzusunu çocu-
ğun gözünden anlatabilme olanağı sunan önemli bir 
motif. Kreşte kendini büyük hisseden fakat anaoku-
lu binasından içeri girer girmez “çok daha büyük” 
çocuklarla karşılaşan Alice, kendini yeniden küçük 
hissetmeye hazır değil. Anaokulu kapısından içeri 
girme ve artık büyüyor olduğunu fark etme berabe-
rinde kabullenmeyi de getiriyor. Okurun karşısına 
artık öğle uykusuna direnmeyen bir kreş çocuğu çı-
kıyor. Bu sancılı kabulleniş sürecinin ortaya çıkardığı 
isyankâr davranışlar annenin kucağında dökülen 
gözyaşlarıyla son buluyor. Büyüme olgusuyla tanışan 
bir çocuğun; ebeveynleri, ablası, arkadaşları ve öğret-
menleriyle ilişkisi çerçevesinde kendini kabullenme-
sini anlatan Bazen Küçük Bazen Büyük, Şükran Akan 
tarafından çevrilmiş. 

Yazan:  Yasemin Yılmaz Yüksek
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Bak, Bu Senin Yıldızın  
Ayşe Ay
Resimleyen: Öznur Kaplan
Editör: Nihal Ünver 
Dinozor Çocuk Yayınları, 128 sayfa

Oyuncakların birbirleriyle konuştuğu, üzüldüğü, hayranlık duyduğu, özlem içinde 
olduğu, kahkaha attığı, bazen birbirine ayar verdiği hikâyede, Lara’dan başka üç 
çocuk daha görürüz. Her birinin elinde kendi favori oyuncağı vardır....

Kime Göre, Neye Göre? 
Yazan:  Sema Aslan 
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Bak, Bu Senin Yıldızın, oyuncak bir bez bebeğin 
bakış açısından ve onun diliyle anlatılan bir hikâ-
ye. Yaptığı bez bebekleriyle köyünde nam salmış 
bir anneannenin elinden çıkmış olan Aybala, o yıl 
birinci sınıfa başlayacak Lara’ya hediyedir. Oda-
sında farklı zamanlarda alınmış pek çok oyuncağı 
olan Lara, dile gelen oyuncakların söylediğine göre 
değerbilmez bir çocuktur. Ki, oyuncakların her biri 
“yeni” oldukları dönemde el üstünde tutuldukları-
nı, az eskiyince hoop, oyuncak kutusundaki yığını 
boyladıklarını anlatır. Sadece oyuncaklar da değil, 
gardırobun içindeki elbiseler de benzer bir unutu-
luşun altını çizer. Daha ilk sayfalarda okur, Lara’nın 
sadece değerbilmez değil, belki biraz da tatminsiz 
bir çocuk olduğu izlenimine kapılır: Hevesi kısa 
sürede geçen, daha güzeli, yenisi, havalısı... gelince 
elindekini kolayca kenara atabilen bir çocuk.

Hikâye bu ya; Aybala, adaleti ve eşitliği temsil eden 
bir masaldan ilhamla, inanç, sevgi ve tevazuyla ta-
sarlanıp dikilmiş. Lara’ya da haksızlıklar karşısında 
direnebilmesi için güç, doğruyu yanlıştan ayırabil-
mesi için sağduyu ve kuşkusuz, kendi yolunu bula-
bilmesi için cesaret vermesi umulan Aybala, bir tür 
“süper kahraman” olarak takdim edilir. Daha dikiş 
masası üzerinde “vücut” bulurken Lara hakkında 
bilgilendirilen Aybala, anneannenin bu esnada 
anlattığı masallarla da kendini tanır, gücünün geniş 
sınırlarını öğrenir. Anneanne aynı hikâyeyi Lara’ya 
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da anlatmış olmalı ki biri bez diğeri canlı iki kız 
çocuğunun buluşması, en başından itibaren bir güç 
birliği olarak kutlanır; hem Lara’nın hem de Ayba-
la’nın içinde tezahüratlar yankılanır. 

Derken, Lara okula başlar. Yani oyuncaklar dışında 
bir toplulukla bir araya gelir, sosyalleşir. Bu yeni 
topluluğun yeni diliyle tanışır ve herkes gibi bu yolda 
düşe kalka ilerler. Düştüğü anlarda Aybala’dan medet 
umar. Keza aynı anlarda Aybala da süper güçlerinin 
ne zaman ve nasıl devreye gireceğini düşünmeye 
başlar. Ne var ki o süper güçler, bildiğimiz süper 
güçler gibi değildir. Anneanne bir bilge kadın gibi 
konuşmuş olmalıdır; içsel, iç dünyaya ait olan, belki 
zamanla ve tecrübeyle gelişen ve palazlanan güçleri 
kast etmiştir. Aybala da Lara da neyin nasıl oldu-
ğunu, hangi gücün nereden doğduğunu zamanla 
görecektir. Belki gücün ve korkunun, heveslerin ve 
metanetin yükseldiği anlarda Aybala’nın kafasının 
içinde yankılanan ama aslında oyuncakların yanın-
da, Lara’nın odasında yaşayan yaşlı kaplumbağanın 
mottosu olan şu cümleyi anmakta fayda var: Kime 
göre, neye göre? Aybala, tıpkı Lara gibi kendi yolcu-
luğunda düşe kalka ilerlerken, sık sık bu sesi duyar. 
Bir zaman sonra, kendi kendine de aynı soruyu sorar: 
Kime göre, neye göre?

Oyuncakların birbirleriyle konuştuğu, üzüldüğü, 
hayranlık duyduğu, özlem içinde olduğu, kahkaha 
attığı, bazen birbirine ayar verdiği hikâyede, Lara’dan 
başka (küçük sahnelerde) üç çocuk daha görürüz. 
Her birinin elinde kendi favori oyuncağı vardır. 
Oyuncakların da çocuklarla doğrudan bağlantısı... 
Tıp okumak isteyen çocuğun oyuncağı minyatür bir 
doktor, başkalarının acısını görebileninki baykuştur 
mesela. Üçüncü çocuk, “şiddetle” seviyordur; oyun-
cağı yardım dileniyordur ve çaresizdir… Bu çocuklar 
arasındaki ilişki, iletişim, hikâyeye yön veriyorsa da 
okuduğumuzun Aybala’nın mı, Lara’nın mı hikâyesi 
olduğu açık değil. İkisi arasındaki bağ, sanki biraz 
daha sık dokunabilirmiş… 

Lara’nın izinden gidelim: Okumayı söktü, belli ki 
sosyalleşmenin şifrelerini de -en azından bir süreli-
ğine- söktü. Arkadaşlar edindi, sınıf başkanı seçil-

di. Aybala’dan aldığı ilhamla, büyüyünce avukat 
olmaya karar verdi. Düşmeye ve kalkmaya devam 
ediyor; okuru da nasıl bir çocuk olduğu konusunda 
kararsız bırakıyor. Bir de ara ara yetişkin tonuyla 
konuşuyor; taklit mi? Emin olamıyoruz.

Aybala’nın izinden gidelim: El yapımı bir bebek ola-
rak zarar gördüğünde yolu eski oyuncakları onaran 
moda tasarımcısı Umut’un atölyesine düştü. Burada 
birbirinden güzel antika oyuncaklarla tanıştı. Hatta 
Umut’un şefkatli elleri arasında aradığı mutluluğu 
buldu! Lara tarafından günün birinde bir kenara 
atılma ve unutulma kaygısıyla yaşamaktansa, 
Umut’un atölyesinde kendi gibi benzersiz oyuncak-
larla bir arada olmayı, Umut’un sevgisiyle yeniden 
hayat bulmayı tercih eder hâle geldi. Onarılıp yeni 
gözlere, yeni bir cilde ve yepyeni bir kılığa kavuş-
tuğunda, sanki mizacı da değişti. İlk seferinde 
tevazuyla dikilmiş ve hayat bulmuştu. Oysa şimdi 
kafası karışmıştı, hırçındı. Kim olduğuna, hayatının 
neresinde olduğuna ve bundan sonrasında ne yapa-
cağına dair hiçbir fikri yoktu. 
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Gerçek hayatta kardeş ilişkileri karmaşıktır. Kardeşler birbirlerine olumlu veya olumsuz 
fark etmeksizin, çok güçlü duyguları aynı anda yaşatabilir. Kardeşlik kavramı, içinde 
barındırdığı güçlü ve doğal çatışmalardan dolayı kurgu için harika malzemeler sunar.

Kardeşim benim
Yazan:  Meryem Ermeydan
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Aileye yeni bir çocuğun daha katılmasıyla, kitabı-
mızın kahramanı Nunu için yeni bir dönem baş-
lar. O artık bir abladır. Yeni bir ablanın gözünden 
anlatılan hikâyede, kardeşine bir şeyler öğretmeye 
çalışan Nunu, abla olmanın ne demek olduğunu ya 
da olmadığını yine kardeşi Didu sayesinde keşfeder.

Kardeşler, birbirlerinin sosyal dünyalarında çok 
önemli bir rol oynar. Kardeş ilişkileri, kişinin geli-
şimi üzerinde ömür boyu süren bir etkiye sahiptir. 
Bu nedenle sağlıklı bağları teşvik edecek müdaha-
lelerle şekillenmeleri çok önemlidir. Abilerin ya da 
ablaların, küçük kardeşlerine, öğretme güdüsüyle 

ihtiyaç 
duydukları 
desteği 
sağlarken 
göz ardı 
etmemeleri 
gereken 
konula-
rın altını 
çizmek 
gerekebi-
lir: Sınırlar, 
ilgi ve 
ihtiyaçlar, 

özgürlük, farklılıklar vb... Elimizdeki kitap da bu 
kriterleri işaret ediyor.

Kardeşlik ve aile içi iletişimi temel alan kitaba,“İşte 
Nunu yine karşımızda… Çilek’i zaten tanıyorsunuz” 
diyerek başlayan yazar, Nunu’nun başka hikâyeleri 
olduğuna dikkat çekerek önceki kitabına göz kırpı-
yor. Kardeşlik konusunu ele alan kitapta, başrolde 
Nunu’yu takip ediyoruz. İlk sayfalardaki karakter 
tanıtım fragmanından sonra hikâyeye başlıyoruz. 

Nunu, ebeveynlerinin Didu’yu her zaman iyi anla-
yamadıklarını ileri sürerek, kardeşiyle özel olarak 
ilgilenmeye karar verir. Böylece Nunu için ablalık 
maratonu başlar. Hikâyenin devamında Nunu, 
bildiği ve sevdiği her şeyi kardeşine öğretmek için 
üstün bir çaba sergiler. Yazar, büyük kardeş olma-
nın güzel yanları kadar zorlayıcı yanları olabilece-
ğini de okurla paylaşır.

Kitap büyük boy ve ciltli oluşunun yanı sıra baskı 
kalitesiyle de okuyucunun dikkatini çekmeyi ba-
şarıyor. Yazar, aynı zamanda çizer olmasının haklı 
avantajını etkili bir şekilde görsellere yansıtıyor. 
Sevimli çizimler, canlı renk paleti ve karakterlerin 
duygu ifadelerinde netlik; okurun görsellere daha 
çok odaklanmasına imkân tanıyor. 

Metnin bazı bölümlerinde tercih edilen farklı yazı 
karakterleri ve puntolar, hareketli yazılar, dinamik 
bir okuma süreci adına dikkat çekiyor. 

Nunu’nun Kardeşi Didu 
Özlem Fedai Korçak  
Resimleyen: Öznur Kaplan
Editör: Demet Uyar 
Elma Çocuk Yayınları, 40 sayfa
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Aklında tuhaf sorular 
olan çocuklar için 

delidolu ciddilik vakti!

Sanal dünyanın 
bize sunduğu 

bilgiler ne kadar 
güvenli?

Sümüklü 
böceklerle 

ortak yanımız 
ne olabilir?

Mavisel Yener’in, sözcükleri uykudan 
uyandırıp onları keyifli bir düşünme 

oyununda buluşturduğu 
Aklımda Tuhaf Sorular; hayata dair 

merak uyandırıcı, sorgulatan, 
felsefi konuları odağına alan bir 

denemeler toplamı.

İçinde 
yaşadığımız 

yüzyılın baskın 
bir kokusu 

var mı?
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Kırmızı Şemsiye ve Süper Gizli Planlar 
Russel Ginss
Resimleyen: Barbara Fisinger 
Türkçeleştiren: Ceren Altunkanat
Altın Kitaplar, 224 sayfa

Kaybolan bir amcanın yeğenine bıraktığı kırmızı şemsiye ve “YAĞMURA dikkat 
et” notu, yer altı tünelleriyle ülkeler arası süper hızlı yolculuklar ve sanat eseri 
kaçakçılığı yapan ninja çetesi olmasa kulağa normal geliyor aslında...

Bir şemsiyeyle ninja 
çetesini nasıl çökertirsin?

Yazan:  Emel Altay
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“YAĞMURA dikkat et.”
İki çocuğun yer altındaki gizli geçitlerle ülkeden 
ülkeye geçtiği, ninjalarla kovalamaca oynadığı çılgın 
macera bu notla başlıyor. Notun sahibi Paul Spinner, 
çocukların amcası. Kahvaltılarda lezzetli krepler 

hazırlayan, zengin 
tarih ve coğraf-
ya bilgisini her 
fırsatta yeğenlerine 
aktaran biri Paul 
Amca. Kitap, Paul 
Amca’nın aniden 
kaybolmasıyla 
açılıyor. Ardında 
bıraktığı mektup 
ve kişilere özel 
hediyeler ise işleri 
daha da karmaşık-
laştırıyor. Çünkü 
Spinner ailesi her 

zaman pijama ve turuncu sandaletleriyle gezen am-
calarının aslında dünyanın en zengin insanlarından 
biri olduğunu bu sayede öğreniyorlar. Ailenin alış-
veriş meraklısı büyük kızına verilen zarfta 2 milyar 
dolardan fazla miktarda bir çek çıkıyor örneğin. Öyle 
bir zenginlik... Kız da bu astronomik parayı alışveriş 
merkezlerine tırlar dayayarak görülmemiş bir çılgın-
lıkla harcıyor. Yine de bitiremediği parasıyla Holl-
ywood’a yerleşiyor sonra. Evin en küçüğü, 8 yaşın-
daki Nipper’a Yankee Stadyumu’nun tapusunun ve 
Yankees takımının yönetiminin bırakılmış olmasıyla 
“bir dakika...” diyoruz. Henüz ilk sayfalarda karşılaş-
tığımız bu absürt durumlar, ipin ucunun kaçacağı bir 
macera romanı içerisinde olduğumuzu hissettiriyor 
bizlere. Artık yerin altındaki gizli tünellere, süper 
hızlı trenlerle yapılan ülkeler arası yolculuklara ve 
şehirlerin meydanlarında yapılan ninja savaşlarına 
hazırız. 
KIRMIZI ŞEMSIYENIN GIZEMI NE?
Paul Amca’nın iki yeğenine çılgınca bir cömertlik-
le sunduğu hediyelerden sonra sıra ortanca çocuk 
Samantha’nın hediyesine geliyor. İşte macerayı 
başlatan “YAĞMURA dikkat et” notu ve maceranın 
kılavuzu rolünü üstlenen kırmızı şemsiyeyle burada 
karşılaşıyoruz. Samantha kardeşlerine bunca cömert 
olan amcasının kendisine layık gördüğü hediye-
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den dolayı haksızlığa uğramış hissediyor. Üstelik 
amcasının favori yeğeni olduğunun da bilincinde. 
Şemsiyenin kerametini bulmak için kafa patlatsa 
da bir ipucuna ulaşamayınca pes ediyor. Kırmızı 
şemsiyenin sakladığı sırlar ve süper gizli planlara 
açılan tünelleri ise tesadüf sonucu yaramaz kardeşi 
Nipper keşfediyor. Şemsiyenin dünyanın farklı ülke-
lerini sarmış gizli geçitlerin haritasını ve şifrelerini 
gizlediğini anladıkları andan itibaren de iki kardeş 
tüm zıtlıklarına rağmen mükemmel bir takım hâline 
geliyor ve soluksuz bir maceraya atılıyorlar. 

NINJALARDAN OLUŞAN YAĞMUR ÇETESI
Samantha ve Nipper, şemsiyeye gizlenmiş şifrelere 
kafa patlatarak oturdukları mahalledeki posta kutu-
sunun “olayların merkezinde” olduğunu çözüyorlar. 
Seattle’daki ilk bakışta alelade gözüken posta kutu-
sunun aslında Paris, Floransa, Mısır gibi dünyanın 
kültür başkentlerine açılan tünellere ev sahipliği yap-
tığını fark ediyorlar. Böylelikle amcalarının bıraktığı 
notlardaki şifrelerin de yardımıyla tüneller arasında 
yolculuklara başlıyorlar. İlk başta “Magtren” denilen 
süper hızlı trenlerle yolculuk etmenin, kısacık bir 
zamanda Seattle’dan Paris’e varmanın heyecanına 
kapılan çocuklar, peşlerinde büyük bir bela olduğunu 
fark edemiyorlar. Bu “lunaparkvari” eğlencede canla-
rına kasteden tam 24 ninja hemen arkalarında, onları 
yakalayıp kırmızı şemsiyeyi almak için bekliyorlar 
oysa. Yağmur çetesi olduklarını öğreneceğimiz 
ninjaların nihai hedefi, dünyadaki sanat eserlerini 
kaçırmak... Bu planlarındaki kilit yardımcıları ise 
kırmızı şemsiye. Paul Amca tesadüfen sahip olduğu 
kırmızı şemsiye nedeniyle çetenin hedefi hâline geli-
yor. Bu noktadan sonra elinden gelen tek şey bıraktı-

ğı haritalar ve şifreli notlarla yeğenlerini ve kırmızı 
şemsiyeyi koruma altına almak. Esas hedefi ise kitap 
ilerledikçe anlayacağımız üzere Yağmur çetesini yok 
ederek sanat eseri yağmacılığının önüne geçmek.
BILGISAYAR OYUNU TADINDA BIR MACERA
Yazar Russel Ginss, aynı zamanda bulmaca ve zekâ 
oyunları da üreten bir oyun tasarımcısı. Zaten hikâ-
yenin bir bilgisayar oyunu mantığıyla ilerlediği görü-
lüyor. Barbara Fisinger da yazarın kurmaya çalıştığı 
evrene çizimleriyle katkı sunmuş. Samantha ve 
Nipper bazen çocuksu saflıklarıyla bazen de akıl ve 
mantıkla aldıkları kararlarla bir maceranın içerisinde 
düşe kalka ilerliyorlar. Yazar, çocuk okurları bir bilgi-
sayar oyununa katarken dünyanın çeşitli yerlerinden 
tarihi ve kültürel miraslar hakkında bilgiler sunuyor. 
Belki iki çocuğun macerasının ilerleyişi biraz daha 
sıkı örülebilirdi, gizem unsuru artırılırken çözüm 
kısmı da daha iyi işlenebilirdi. Bu hâliyle tünellerle 
“ülkelerarası seyahat-ninja saldırıları” şeklinde belirli 
bir eksene sıkışmış. Mısır’da firavun mezarlarının 
lanetine uğramaları bu döngüyü biraz kırıyor. Kita-
bın sonunda yer alan bulmaca bölümleri ise yazarın 
kariyeriyle örtüşüyor. 
Seri olarak düşündüğü bu macerayı “Yağmura dikkat 
et”den sonra “Güneşe dikkat et” temasıyla sürdürece-
ğini, kitabın sonunda duyuruyor. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı 
Çizimlerin ifade gücü ,

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı 
Redaksiyonun titizliği 
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William Shakespeare, sanatın büyük önem kazandı-
ğı bir dönemde yaşamıştı. O yıllarda sadece soylu-
lar değil halk da şiiri, müziği seviyordu. Birbiri ardı-

na sergilenen 
sürükleyici 
gösteriler, hal-
kın tiyatroya 
ilgisini artır-
mıştı. 1500’li 
yılların sonu 
ile 1600’lü 
yılların yarısı 
arasında, yani 
İngiliz Röne-
sans’ı süresin-
ce, dramaturg-
lar yaklaşık 
üç bin yeni 
tiyatro metni 
yazmışlar-
dı. William 

Shakespeare, en sevdiği metinleri kelimesi kelimesine hatırlayan, aradan yıllar geçse 
de ezbere okuyabilen bir yazardı. Zengin hayal gücü sayesinde hikâyelerin en sevdiği 
bölümlerini alıp başka hikâyelerin farklı kısımları ile birleştirirdi.

Shakespeare Büyüyünce 
Ne Olmak İstiyordu?

Yazan:  Deniz Poyraz
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Peki Ama Kim Bu Shakespeare? 
Giulia Calandra Buonaura  
Resimleyen: Luca Poli 
Türkçeleştiren: Aydagül Ferullo 
Editör: Nihal Ünver 
Dinozor Çocuk Yayınları, 80 sayfa

Shakespeare de tam bu dönemde, gündüzleri sahne 
üzerinde çalışıp geceleri de yeni oyunlar yazarak 
tiyatro sanatının “yeniden doğuşuna” katkıda bu-
lundu.

Dinozor Çocuk’un Leonardo da Vinci’den Mozart’a, 
Kleopatra’dan Maire Curie’ye, uygarlığa damga 
vurmuş pek çok tarihsel figürün biyografilerini 
renkli ve eğlenceli biçimde ele aldığı “Peki Ama 
Kim Bu…” serisinin Shakespeare kitabı, geçtiğimiz 
ay raflardaki yerini aldı. Eser, İngilizlerin bu büyük 
sanatçısının tiyatroya adanan yaşam öyküsünü 
-içine doğduğu tarihsel koşulları da hesaba katarak- 
çocukluğundan itibaren ele alıyor. Peki Ama Kim Bu 
Shakespeare? ozanın ölümünün ardından günümü-
ze kadar geçen dört yüz yıllık süreçte, oyunlarının 
tiyatro sanatı üzerindeki önemli rolünü ve kıymeti-
ni yeniden hatırlatıyor.

Dili, genç okurların Shakespeare ile özdeşlik ku-
rabileceği biçimde kurgulanmış metin, âdeta bir 
yaratıcı yazarlık dersi kitabı gibi. Shakespeare’in 
yeryüzünün en büyük yazarlarından biri olma 
yolunda kat ettiği adımlar, onun “ulaşılmaz bir 
deha” olmaktan öte, inandığı yolda nasıl müthiş bir 
kararlılıkla yürüdüğünü, ömrü boyunca ne büyük 
fedakârlıklarla çalıştığını ve mesleğini nasıl da her 
şeyin üstünde tuttuğunu kanıtlıyor okura. 

Shakespeare, en sevdiği metinleri kelimesi keli-
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mesine hatırlayan, aradan yıllar geçse de ezbere 
okuyabilen bir yazardı. Zengin hayal gücü sayesin-
de hikâyelerin en sevdiği bölümlerini alıp başka 
hikâyelerin farklı kısımları ile birleştirirdi. Hoşuna 
gitmeyen parçaları değiştirmek en büyük eğlencesi 
olmuştu. Sonunda, kendine tüm bunlardan yepyeni 
hikâyeler kuruyordu. Bir metin kelimelerden oluş-
tuğundan ve Shakespeare de iyi hikâyelere büyük 
hayranlık duyduğundan, kelimelerle harika şeyler 
yapılabileceğini daha küçükken fark etmişti.

Fakat isminiz Shakespeare bile olsa, iyi bir okur ol-
madan iyi bir yazar olamazsınız. Böylece yazarımız, 
kendinden önceki yazarların eserlerini inceleyerek 
işe başlıyor. Onun tükenmez esin kaynakları, oku-
duğu klasik kitaplar. Ancak, kelimelere olan tutkusu 
ve hikâye uydurma yeteneği, başarılı bir dramaturg 
olması için yeterli değil. Shakespeare, hikâyelerini 
aktörlerle yakın ilişkiler kurarak geliştiriyor. En bü-
yük arzusu unutulmaz eserler ortaya koymak olan 
Shakespeare, Yunan ve Latin yazarların yazdıkları 
destanlardan ilham alıyor. Hatta biraz ileri gidip 
tarihi metinleri yeniden düzenliyor. 

Shakespeare’in yaşadığı devirlerde bir ülke hakkın-
da bilgi toplamak biraz zordu. Bir ülkeden diğerine 
seyahat etmek çok daha zor. Ancak Shakespeare, iyi 
bir dinleyici olması sayesinde seyyahların anlattığı 
yol hikâyelerinden yepyeni metinler kurgulamaya 
başlıyor. Hiç gitmediği İtalya’da geçen tam on beş 
eser yazması buna örnek. Ayrıca, tarihin önemli 
olaylarla, Jul Sezar gibi liderler ve kahramanlarla 
dolu olduğunu ve bunun yanında Güller Savaşı gibi 
korkunç savaşlara da sahne olduğunu keşfediyor. 
Geçmiş zamanların büyüsü, yeni ülkeler keşfetmek 
fikri kadar heyecanlandırıyor onu. Uzak ve gizemli 
ülkelerin coğrafyasına ve tarihine olan merakıyla 
kendinden geçiyor. Neyse ki Shakespeare’in hayal 
gücü onu istediği yere ve zamana götürüyor. Kendi 
dilinin bile sınır boylarında dolaşıyor kimileyin. İki 
binden fazla kelime icat etmesi başka nasıl açıkla-
nabilir ki?

William Shakespeare, günbegün her şeyi öğren-
meye başlıyor: sahneyi ve kostümleri hazırlamak, 
hesapları tutmak, oyunculuk yapmak ve gerektiğin-
de de diğerlerini yönetmek. Shakespeare her daim 
kumpanyadaki arkadaşlarıyla uyumlu biçimde ha-
reket ediyor. Bazen ufak tefek tartışmalar çıksa bile 
o daima ekip ruhuyla çalışmanın bir yolunu bulu-
yor. Sanatsal üretimin nihayetinde kolektif aklın bir 
parçası olduğu gerçeğine sıkı sıkıya bağlı kalıyor ve 
sonunda birbiri ardına büyük sükse yapan oyunları 
yazacak olgunluğa ulaşıyor.

Shakespeare’den öğrendiğimiz en önemli şey belki 
de şu: Gerçek tiyatro ve onun büyüsü her yerde, 
herkesin erişebileceği bir yerde olmalı. Bunun için 
abartılı sahneler ve şatafatlı kostümler gerekmez. 
Anlatacak sağlam bir hikâye ve hayal etme arzusu 
olsun yeter… Bunlar olunca herkes kral, peri, yaratık, 
prens ya da âşık olabilir. Tiyatronun güzelliği de 
burada değil mi zaten? İyi okumalar… 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü 

İçerik 
Redaksiyonun titizliği 
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Sabır ve hayalle yoğrulan her şey bize hayatın tadının aslında beklemekten geçtiğini 
gösterir. İşte bu yüzden beklemek ve sabretmek lezzetin de en büyük sırrıdır.

Ekmek, yoğurt ve turşu; 
işte fermantasyon mucizesi!

Yazan:  Elif Hazal Çök
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Beklemenin Mucizesi - Fermente Lezzetler   
Yurdanur Ay Paşa   
Resimleyen:  Beyza Toprak  
Editör: Zeynep Aras 
abm Yayınları, 56 Sayfa

Gıdaların ısı ve ortam değişikliği sayesinde, 
içindeki mikroorganizmalar tarafından işlenerek 
dönüştürülmesine fermantasyon deniyor. 
Fermantasyon için gereken sürenin ardından, 
gıdaların daha sağlıklı ve farklı lezzetlerle zenginleşen 
yeni hâli, sabırla beklemenin güzelliğini bizlere 
gösterir. İnsanlık tarihinde önemli bir yeri olan bu 
mucizevi dönüşüm, aynı zamanda mutfağımıza 
ekonomik gıda üretim ve tüketim olanakları da 
kazandırır.

Yurdanur Ay 
Paşa’nın kaleme 
aldığı, Beyza 
Toprak tarafından 
resimlenen 
Beklemenin 
Mucizesi - 
Fermente 
Lezzetler, bu 
süreci bizlere 
öğretirken, aynı 
zamanda sabırla 
beklemenin 
kazandırdıklarını 
gösteriyor. 
Satırlar arasında 
keyifle ilerlerken, 

sıcak çizimlerle sofraya konuk olduğumuz bu kitapta, 
masaya gelen ekmeğin, yoğurdun ve turşunun 
hikâyesini okuyup, beklemenin aslında ne kadar 
lezzetli bir ödül olabileceğini anlıyoruz.

Buğday tohumunun büyüyüp filize dönüşmesi ve 
değirmende öğütülüp un hâline gelmesiyle başlayan 
hikâyede, hamurun sabırla bekletildiği için istediğimiz 
gibi kabarmasına şahit oluyoruz. Bu yolculuğun 
sonunda masaya gelen mis kokulu ekşi mayalı ekmek, 
bizim için artık daha özel bir gıda hâline geliyor. 
Kaynatılan ve soğutulan süt ile başlayan serüven, 
tahta bir kaşıkla eklenen yoğurdun mayalanmasıyla 
devam ediyor. Mayalanma işleminden sonra sarılıp 
sarmalanması ve dinlenmesiyle yoğurdun en güzel 
kıvamına ulaşıyoruz. Rengârenk ve çeşit çeşit 
sebzelerin mevsiminde toplanıp, kavanozlanarak, 
lezzetli turşular hâline gelmesinin ardından 
sabretmenin önemini anlıyoruz.

Ekmek, yoğurt ve turşunun fermantasyon sürecini 
öğrenirken bir yandan da zamanın herkes için farklı 
şeyler ifade ettiğini hatırlatıyor yazarımız. Bir günün 
geçtiğini nasıl anlarız? Okula gidip geldiğimiz 
günlerin toplamı beş gün mü eder? Haftanın son iki 
gününde neler yapabiliriz diye düşünürken zaman 
geçer ve hepimiz için farklı cevaplar çıkar ortaya… 
Zamanın akışını biraz da beklenenin ne olduğu da 
belirler.  İşte bu da beklemenin mucizesidir. Sonucu 
herkes için farklı ve zaman zaman lezzet dolu. 

Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü 

İçerik 
Redaksiyonun titizliği 
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ŞU ANA AKIM KARŞITLIĞI

Geçen sayıda dile getirdiğim gibi, çizgi roman 
sanatında tüm piyasayı domine eden, özellikle ABD 
ekolünde oluşmuş güçlü bir ana akım vardır ve 
tartışma bu işler üzerinden ilerlemektedir. 

ABD’li büyük yayıncılar “süper kahramanları” temel 
alan bir yayıncılık anlayışına sahiptir. Bu ana akımda 
içerik, ülkedeki siyasi baskılarla birlikte -içinde 
kahramanlık geçen her sanat eserinde olduğu üzere- 
büyük oranda toplumun geneliyle ve sistemle uyum 
içerisindedir. Bir de buna okurun yaşı ve cinsiyeti 
eklenince, yayıncılar sanatçılardan belli içerikler ve 
belli yazılı/görsel kalıplı üretimler talep etmektedir. 
Bu üretim biçiminin dışındaki eserler, geniş 
ölçekli satış olanaklarına sahip bu ağın içinde yer 
bulamamaktadır.

Bu noktada kimi çizgi roman sanatçıları, bu tarz 
yayıncılara karşı çıkıp arzu ettikleri içerik ve 
kalıplarda eserler üretmek üzere “bağımsız” ve 

Yazan: Ümit Kireççi

Müthiş kafa karışıklığı

Çizgi roman sanatında grafik roman türü odaklı tartışma ilk dönemler, 
büyük oranda ana akım karşıtlığı ekseninde şekillenmiştir. Ancak gördüğüm 

kadarıyla bugün, bu tartışma büyük bir bilgi eksikliği ve çizgi romanı 
kendi sanatsal ölçütleri dışında değerlendirmeler yoluyla ucuz bir reklam 

kampanyasına dönüştürülmüş, suçlamalarla aşağılamalar düzeyine 
ulaşmıştır.

Çizgi Roman Sanatı Etrafında 
Dönen Derin Tartışmalar – 7

“alternatif” olarak adlandırılan yeni akımlar yaratarak 
eserler ortaya çıkarmışlardır. Bir süre kısıtlı bir 
kesime hitap etmiş olsalar da zaman içerisinde bu 
sanatçılar, dünyayı etkileyen avangart bir girişimin 
öncüleri olarak anılmaya başlamışlardır.

Ancak hatırlatmakta fayda görüyorum, ana akıma 
karşı çıkışlar sadece çizgi roman sanatında 
yaşanmamıştır. Her kültürün doğru bulduğu ve 
kalıplarını belirlediği bir sanat anlayışı, her sanat 
dalında görülmüş; ana akımlara karşı çıkılmış, 
yıkılmış veya değiştirilmişlerdir. Zamanın bakış 
açılarına uymayan formlar bir yana bırakılmış, 
geleceği şekillendirmek isteyen öncü sanatçılar 
oyun sahnelemek, sergi açmak, kitabını bastırmak 
için büyük mücadeleler vermişlerdir. Ayrıca 
toplumların felsefi, kültürel ve sınıfsal değişimlerini 
algılayamayan, yeni taleplerine ket vurmaya çalışan 
sanat anlayışları zamanla köhneleşirken, dinamik ve 
zamanın sesi olabilmiş işler hızlıca kabul görmeye 
başlamış, sonraki kuşaklara ilham olmuşlardır. 
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Bunları sanat tarihinden biliyoruz.

Çizgi roman sanatı da aslında bu sürecin bir 
parçasıdır. Ancak tek sorun, bu sanat dalının binlerce 
yıllık bir tartışma alanına yayılamamış olmasıyla 
birlikte, sinema kadar değer verilip değerlendirmeye 
alınmamış olmasındadır.

Öte yandan artık bu tartışmalar yapılmaktadır ve bu 
da çizgi roman adına büyük bir gelişme olanağıdır. 
Ancak bugün tartışmanın geldiği boyut sorunludur. 
Sorunludur çünkü ABD kökenli comics ekolünün 
siyasi ilişkileri temel alınarak, hem bu ekoldeki 
değerli çalışmalar hem de diğer bütün ekollerin ana 
akımları zan altında bırakılıyor. Sonra, çizgi roman 
sanatı kendi ölçütleri üzerinden değil, “edebiyat” 
ölçütleri üzerinden yıpratılıyor. Dahası, “yeni ve 
kaliteli” bir okur oluşturma kampanyası adı altında 
aslında bilinçli bir çizgi roman okur kitlesi değil 
“müşteri” yaratılmaya çalışılıyor. En fenası da bu 
kampanyanın genel argümanı, sektörü ayakta tutan 
ve hayli bilinçli olup ayrım yapmadan, salt çizgi 
roman tutkusuyla çizgi roman alıp biriktirenleri 

hedef alan “ana akım okuyanlar çocuk zekâsını 
aşamamışlardır” küçümsemesi, suçlamasıdır. 

KLIŞELEŞMIŞ ELEŞTIRILER VE LEVENT CANTEK

Bart Beaty’nin kaleme aldığı Sanat Karşısında 
Çizgi Roman1 kitabı kayda değer bilgiler içeriyor. 
Yıllarca çizgi romanı küçümsemek için kullanılan 
klişeleşmiş argümanlarla, çizgi romanı sanat dalı 
olarak inceleyenlerin tezleri ve saptamaları bu kitapta 
bir araya getirilmiş. “Giriş: Tarihin Çöp Kutusundan 
Çıkış - Çizgi Roman ve Türlerin Hiyerarşisi” ile 
“Çizgi Roman Sanat Olsaydı: Bir Çizgi Roman 
Sanat Dünyasını Tanımlamak” adlarını taşıyan ilk 
iki bölümde çizgi romana getirilen eleştirilere yer 
verilmiş. Özellikle şu iki saptamaya dikkatinizi 
çekmek isterim:

1 – Çizgi roman çocuklara ve aklı gelişmemiş olanlara 
üretilir.

2 – Çizgi roman, edebiyat üzerinden eleştirilmektedir 

1 Beaty, Bart, Sanat Karşısında Çizgi Roman, çev. Nurettin Elhüseyni, 
YKY, İstanbul, 2017
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ve yakınlaştırılarak 
değer kazandırılmaya 
çalışılmaktadır.

Levent Cantek, 
ülkemizde bu iki 
eleştiri kalıbını sıklıkla 
yazılarına taşıyan 
ve grafik romanı 
anlatmaya çalışırken 
kullanan kişi olarak 
çıkıyor karşımıza. 

Bir bakıma grafik 
roman türünün 

anlaşılması, yayılması ve okunması açısından 
oldukça yararlı bir çaba sarf ettiğini görüyoruz 
Cantek’in. Ancak kendisinin özellikle bu türde 
eserleri kaleme almış olması, dizi çizgi romanları, 
çizgi roman sanatıyla özdeş göstererek tek bir 
konuyu ele alan, sığ ve boş maceralar üreten sanat 
kolu olarak lanse etmesi, bir bakıma kendi reklamını 
yaptığı eleştirilerini de beraberinde getiriyor. Cantek, 
yazılarında ve söyleşilerinde, özellikle “çizgi roman 
çocuklar için üretilmiştir, üretilmektedir” iddiasını 
dile getirirken bir tür olan grafik romanı, çizgi roman 
başlığı altından ayrı tutuyor ve öne çıkarmak için 
“adult” kavramına yer veriyor, yani yetişkin içindir 
vurgusu yapıyor.

Bu iddiasını güçlendirmek için de “ayrıksı” 
deyiveriyor grafik roman içerikleri için.2 Ancak 
bu havalı ayrıksı kavramını çok da açıklayamıyor. 
Öte yandan içeriğini beğendiği bazı dizi çizgi 
romanlarına haksızlık etmemek adına onları örnek 
göstererek saygı duruşunda bulunuyor.

Levent Cantek, “grafik romanın çizgi romanın 
itibarını arttırdığını” da iddia ediyor. Hatta yurt 
dışında grafik romanlara verilen edebiyat ödüllerini 
örnek göstererek, ülkemizde de böyle bir ödül 
verilmesi gerektiğine dikkat çekerek bir anlamda 
böyle bir ödülü de çağırdığı görülüyor. Bu arada da 

2 Cantek, Levent, Bozgun Hikayesi, Sabit Fikir 89, Temmuz 2018, 
İstanbul

grafik romanın çizgi roman olmadığını ileri sürüyor.

İşin kötüsü, Levent Cantek dışında birçok kişinin de 
ABD kaynaklı bilgileri dilimize çevirerek yangına 
körükle gittiğini gözlemliyoruz. 

SIRAYLA GIDELIM… ÇOCUK IŞI VE “GRAFIK 
ROMAN ÇIZGI ROMAN DEĞILDIR” IDDIASI 

Doğrudur, comicsler başta olmak üzere kahramanlı 
ve mizah içerikli çizgi romanlar uzun süre çocuklar, 
ergenler, gençler ama özellikle de erkek okurlar 
hedef alınarak üretilmiştir. Bu, büyük oranda haklı bir 
saptamadır. Ancak bir önceki yazımda da belirttiğim 
gibi eksiktir. Çünkü bağımsız sanatçılar yıllarca 
yetişkinlere yönelik çizgi romanlar üretmişlerdir. 

Tek fark ana akım 
içinde yer almıyor 
olmalarıdır.

Öte yandan ana 
akımın çoğunlukla 
“dizi” türü işleri 
kapsadığını 
ancak Vertigo ve 
Epic Comics gibi 
örneklerden de 
bildiğimiz üzere, 
yetişkin okurlara 
hitap eden yayınlar 
basıldığını ve 

hepsinin comics olarak adlandırılan ana akımın 
parçası olduğunu da biliyoruz. Bununla birlikte 
ülkemizde çizgi roman kavramıyla comics’in aynı 
anlamı taşımadığını da biliyoruz. 

Yani inatla çizgi roman ve comics kavramlarının aynı 
anlama geliyormuş gibi gösterilmesi ciddi karmaşaya 
neden oluyor. Comics, ABD çizgi roman ekolünün 
adıdır. Ülkemizde ise çizgi roman sanat dalının 
genel/kapsayıcı adıdır ve grafik roman, comics 
başlığı altındaki bir türdür. Sıkı çizgi roman okurları 
tümüne saygıyla yaklaşır, keyifle okur. 

Kavramların içini boşaltarak suni, üstelik ithal bir 
gündem ve tartışma yaratılmasının çizgi romana 
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fayda sağlayacağına inanmıyorum.

Çocuk işi… 

Şu çocuk işi çizgi roman dizilerine bir bakalım… 

“Ken Parker” çizgi roman dizisi, sol tandanslı 
bir eleştiri sunar okuruna. Siyasi, sınıfsal, cinsel 
ayrımcılık, ırkçılık karşıtıdır; 
emekten yanadır.

“Büyülü Rüzgar”, “Volto 
Nascosto”, “Adam 
Wild” dizilerinin yazarı 
Gianfranco Manfredi, 
Jean-Jacques Rousseau 
hakkında doktora yapmıştır 
ve onun toplum sözleşmesi 
üzerinden günümüz modern 
kapitalizmi eleştirmektedir.

“Dampyr”, günümüz 
sömürgecilik modelinin 
başındaki silah tüccarlarını, 
din bezirganlarını, petrol 
kartellerini, iş dünyasını 
yönetenlerini vampir 
olarak göstererek sömürü 
düzenini yıkmaya çalışan 
bir kahramanın fantastik 
maceralarını anlatır. 

“Lilith”, doğadan kopuşu ve 
Hz. Havva’nın çocuklarının 
iblislerin anası Lilith’ten 
daha fazla katliam yapışını tarihi olaylar üzerinden 
aktarır.

“Yalınayak Gen” serisinde, savaş karşıtlığı, dünyanın 
en yıkıcı bombasının kullanılmasının ardından, son 
derece acı sahnelerle aktarılır.

“Northlanders”, Hristiyanlık Vikingler arasında 
yayılırken yaşanan katliamları konu edinir.

“Corto Maltese”, kültürler arası bir köprü vazifesi 
görür.

Jodorowski, Enki Bilal, Manara, Moebius ve Serpieri 

gibi Fransız ustalar bilimkurguyla geniş bir fantazya 
üzerinden insanın varoluş sebebinden tanrı 
kavramına, kadın imgesinden toplumsal yobazlığa, 
muhafazakar estetik anlayışından günlük yaşantının 
getirdiği tekdüzeliğe kadar hemen her konuda 
sorular sormaktadır.

“Asterix” ve “Red Kit” gibi 
diğer örnekler, yine mizah 
kullanılarak sistem eleştirisi 
getirirler.

Soruyorum, bu gibi konuları 
ele alan yüzlerce dizi 
çizgi roman örneklerinin 
çocuk işi olduğunu ileri 
sürmek doğru olabilir 
mi? Sırf kahramanlı dizi 
çizgi romanı okuduğu için 
yetişkin bir çizgi roman 
okuru, aklı gelişmemiş/
çocuk akıllı olmakla itham 
edilebilir mi? Dahası, bu 
eserleri üreten sanatçıları 
“çocuk işi” üreten kişilere 
indirgemek ne derece doğru 
olur? 

KISA BIR ARA

Görüldüğü üzere daha 
yazacak çok şey var ama 
yeni gelinin dediği gibi 

“yerim dar”. Önümüzdeki sayılarda bu konuları 
tartışmaya devam edeceğiz ve evet, bu sayıda 
grafik roman örneklerini ele alacağımı yazmıştım 
hatırlıyorum. 

Efendim! Ne mi oldu?

Konu yarım kalmış gibi geldi, erteledim. Grafik 
roman örneklerine sonra illa ki bakacağız. Siz bu 
arada birkaç kurbağa daha öperek prensinizi bulmaya 
çalışabilirsiniz. Anladınız işte, kendinize uygun çizgi 
romanları bulana kadar okumaya devam. 
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