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Önceki sayıda;
Figen Şakacı...

Kesekleri eze eze 
yaşamaya mecburuz.

Merhaba, 
 
Bu hafta odağımıza çocuk edebiyatı ve çocuklar için kaleme 
alınmış bilim kitaplarını aldık. Uzun yıllardır çocuk edebiyatı 
alanında çalışan Safter Korkmaz, alanda okura sunulan kitapları 
inceledi. 
 
Çocuk kitapları yayıncılığında özgün bir soluk olma iddiası 
taşıyan Ginko Çocuk Yayınevi yeni kitaplarıyla raflardaki 
yerini aldı. Derin Gür, “Çocuktan taraf, bilimden taraf, 
sanattan taraf ” diyerek yola çıkan Ginko Çocuk Yayınevi’nin 
dizi editörü Suzan Geridönmez’le Ginko Çocuk’un pandemi 
sürecinden nasıl etkilendiğini, çocuk ve gençlere yönelik bilim 
ve düşün kitaplarını konuştu.   
 
Susan Kreller’in kaleminden, çocukların aile içinde ve dışarıda 
dolaylı ya da dolaysız olarak maruz kaldıkları şiddete karşı net 
bir tutum alan kitabı “Mavi Kulübe”, Ginko Çocuk Yayınevi 
tarafından yayımlandı. Suna Altınkip yazdı.  
 
Jan Paul Schutten’in kaleminden, Floor Rieder’in çizimleriyle “Yaşamın 
Gizemi” okurla buluştu. Günseli Bayram Akçapınar ele aldı. 
 
Barış Gönülşen’in hazırladığı “Dile Gelen Beden”, Ginko Bilim 
tarafından okurla buluştu. Ayşegül Tözeren inceledi.  
 
Derin Gür, Ginko Çocuk Yayınevi’nin dizi editörü Suzan 
Geridönmez’le Ginko Çocuk’un pandemi sürecinden nasıl 
etkilendiğini, çocuk ve gençlere yönelik bilim ve düşün 
kitaplarını konuştu.   
 
Ayşe Güren, serinin daha önce basılmış ilk iki kitabı Gökten 
Yağan İkizler Aşkına ve Dinozor Kuşları’nı, yeni yazdığı üçüncü 
kitap İnsan Kurtçukları ile birlikte Miryalı Sarp Sakin’e Göre 
Dünya adlı tek kitapta topladı. Can Çocuk Yayınları etiketi 
taşıyan kitabı akademisyen-yazar Gökhan Yavuz Demir ele aldı.  
 
Astrid Frank,Kırmızı Kedi Çocuk tarafından Semra Pelek 
çevirisiyle Türkçeye kazandırılan Görünmez Uli romanında, 
bir çocuğun ailesiyle birlikte taşınmaları sonrasında hayatında 
oluşan yeni düzene ve değişikliklere uyum sağlama sürecini 
anlatıyor. Burcu Polat yazdı.  
 
Selen Aydın kaleme aldığı Karanlıktan Korkan Mum Günışığı 
Kitaplığı tarafından yayımlandı. Deniz Sessiz, kitabın yazarı Aydın 
ve resimleyen Huban Korman ile edebiyat yolculuklarını konuştu.  
 
Robin Hood, bu sefer İletişim Yayınları’ndan çıkan tam metin 
çevirisiyle yolumuzu kesiyor. Büşra Uyar ele aldı. 
 
Marifet iltifata tabidir.  
 
İyi okumalar.  
 
Anıl Mert Özsoy

Sayı: 122
Ağustos 2020
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’Schrödinger’in 
Kedisi’yle 
tanışmak

Ezberci ders kitapları ve sıkıcı 
ders işleme yöntemlerinden 
şikâyet etmeyen öğrenci yoktur. 
Çoğu çocuk için okul yılları, 
“Peki, bu bilgi gerçek hayatta 
ne işime yarayacak?” sorusu 
eşliğinde formüller ve kısa 
yollar ezberleyerek geçer. Oysa 
öğrenmenin daha eğlenceli 
daha bilimsel daha kalıcı yolları 
vardır. Çocuklar için hazırlanmış 
popüler bilim kitapları, bu 
minvalde önemli başvuru 
kaynaklarıdır. 
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Peki, bu bilgi 
gerçek hayatta 
ne işime 
yarayacak?”

Dört yaşındaki çocuğa, kuantum fiziğiyle 
ilgili bir düşünce deneyini nasıl anlatırsı-

nız? “Olmaz öyle şey” demeyin hemen. Gidin en 
yakın kitapçıya ya da durun, gitmeyin. İnternet 
var elinizin altında, basın birkaç tuşa; inceleyin 
bakalım Drew Daywalt’ın Bu Kutunun İçinde 
Ne Var? (Domingo Yayınları) isimli kitabını. 
Görün bakın, kitabın kahramanları maymun ve 
pasta, ne de güzel selamlıyorlar “Schrödinger’in 
Kedisi”ni.

Ben, bu meşhur kediyle ancak lise çağlarında ta-
nışmış; fakat Schrödinger’in tasarladığı düşün-
ce deneyini kaba taslak anlayabilmem yıllarımı 
almıştı. Tabii konu kuantum fiziği olunca, ço-
cukluğunda tek başvuru kaynağı altı ciltlik eski 
“Hayat Ansiklopedisi” olan birini örnek almak 
sağlıklı olmaz belki. Öte yandan korona virüsü 
salgını nedeniyle, içler acısı hâli bir kere daha 
faş olan “milli eğitim sistemini” düşününce, 
kendime çok da haksızlık etmemem gerektiği-
ni fark ediyorum. Siz sayın okuru tenzih ede-
rim elbette, ama sokakta rastgele çevireceğim 10 
yetişkinden 6-7’sinin, Schrödinger’den de kedi-
sinden de bihaber olduklarına dair iddiaya gire-
bilirim. Eh, bilmeyiversinler, ne gam! Hepimiz 
kuramsal fizikten anlayacak değiliz ya...

Öte yandan aynı çoğunluğun, “Ben evrime inan-
mıyorum” diye ortalıkta geziniyor olmasına ne 
buyrulur? Bilimsel bir teori ve “inanma” eylemi-
ni yan yana getiren, ancak şaşılası bir yöntem-
sel karmaşa olsa gerek. “Ne var bunda” demeyin 
ne olur. Bunun ucu, bugün karşılaştığımız “Ben 
korona virüsüne inanmıyorum ki maske taka-
yım” vurdumduymazlığına kadar gider.
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Eğitim sistemi 2-3 Eğitim sistemi 2-3 
yılda bir sil yılda bir sil 
baştan kurgulanan baştan kurgulanan 
ve müfredatı ve müfredatı 
bilimden çok bilimden çok 
inanca göre inanca göre 
biçimlenen biçimlenen 
coğrafyalarda, coğrafyalarda, 
çocukların yaşlarına çocukların yaşlarına 
uygun bilimsel uygun bilimsel 
başvuru eserlerine başvuru eserlerine 
erişimi büyük önem erişimi büyük önem 
taşıyor.taşıyor.

Oysa korona virüsüne inanmayan o arkadaş, 
çocukluğunda, Bu Kitabı Yalama (Idan Ben-ba-
rak, Uçanbalık Yayınları) ya da İçimizde Ne-
ler Oluyor? Sizi Yuvaları Zanneden Mikroplar 
(Claire Eamer, Meav Yayınları) gibi kitaplarla 
karşılaşsaydı; virüslere inanmak değil, onlar-
dan korunmak gerektiğini öğrenebilirdi. Üste-
lik bu aynı arkadaş, ilkokul sıralarında Bizim 
Büyük Ailemiz - Bir Evrim Öyküsü (Lisa West-
berg Peters, Nesin Yayınevi), Yaşam - Evrimin 
Muhteşem Hikâyesi (Jakob Brodersen - Per-
nille Engsig Eskildsen, Dinozor Çocuk Yayın-
ları), Evrim Devrim (Robert Winston, Tudem 
Yayınları), Türlerin Kökeni (Charles Darwin - 
Yeniden Anlatan ve Resimleyen Sabina Radeva, 
Domingo Yayınları) gibi kitaplara erişebilseydi; 
evrimin, doğanın tartışılmaz bir gerçeği, evrim 
teorisinin de bu gerçeğe dair bilimsel bir açık-
lama olduğunu bilirdi.

ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN YAZILMIŞ Bİ-
LİMSEL BAŞVURU ESERLERİ

Bizimki gibi, eğitim sistemi 2-3 yılda bir sil 
baştan kurgulanan ve müfredatı bilimden çok 
inanca göre biçimlenen coğrafyalarda, çocuk-
ların yaşlarına uygun bilimsel başvuru eserleri-
ne erişimi büyük önem taşıyor. Üstelik yalnızca 
kendilerinden esirgenen bilimsel bilgi ve yön-
teme ulaşmak için de değil! Merak duygusunu 
körelten, hayal gücünü öldüren ezberci sistemin 
dişlileri arasında yontulup gitmemek için de...

Ezberci ders kitapları ve sıkıcı ders işleme yön-
temlerinden şikâyet etmeyen öğrenci yoktur. 
Çoğu çocuk için okul yılları, “Peki, bu bilgi ger-
çek hayatta ne işime yarayacak?” sorusu eşliğin-
de formüller ve kısa yollar ezberleyerek geçer. 
Oysa öğrenmenin daha eğlenceli daha bilimsel 
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daha kalıcı yolları vardır. Çocuklar için hazır-
lanmış popüler bilim kitapları, bu minvalde 
önemli başvuru kaynaklarıdır. Örneğin Tehli-
kesavar Matematik Cambazları (Sean Connolly, 
Tudem Yayınları), Matematik Oyunları - Şekil-
ler, Yer Bulma ve Konum Belirleme (Andrew 
King, İletişim Yayınları) gibi kitaplar çocuğa, 
matematiğin yaşamla bağını kavrama ve prob-
lemleri eğlenerek çözme olanağı sağlar. Sadece 
matematik değil elbette; fizik, kimya, coğrafya, 
felsefe, tarih... Kısacası tüm bilimsel disiplinler 
popüler bilim kitaplarının konusu olabilir. Bah-
settiğim bu çeşitliliği, türe ait bazı örnek kitap-
ları listeleyerek görünür kılabilirim sanırım.

Hemen altını çizmeliyim ki okura bir fikir ver-
mesi için paylaştığım bu liste oldukça eksik. Bu 
kitapların dışında da pek çok değerli bilimsel 
eser var çocukların ilgisine sunulmuş. Son bir-
kaç yılda yayımlanan ve okuma şansı bulduğum 
kitapların bazılarını paylaşabildim sadece.

ÜLKEMİZDEKİ DURUM

Çok değil, bundan 10 yıl öncesiyle kıyaslandı-
ğında çocuklar için üretilen popüler bilim ki-
taplarının sayısında bir artıştan söz edebiliriz. 
Sadece niceliğe yansıyan bir artış değil yaşanan. 
Kitapların çeşitliliğinde ve niteliğinde de ciddi 
bir sıçrama dikkatimizi çekmekte. Üstelik, çoğu 
durumda türe ait kitaplar, muhteşem illüstras-
yonlarının yanı sıra büyük boy özenli baskıla-
rı ve kalın kapaklarıyla oldukça albenili olarak 
okurun karşısına çıkıyor. Belli ki kimi yayıncı-
larımız bu alandaki ihtiyacı tespit etmiş ve ha-
rekete geçmiş durumda. Bu sevindirici bir geliş-
me.

Sadece 
matematik değil 
elbette; fizik, 
kimya, coğrafya, 
felsefe, tarih... 
Kısacası tüm 
bilimsel disiplinler 
popüler bilim 
kitaplarının 
konusu olabilir.
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Çok değil, 
bundan 10 
yıl öncesiyle 
kıyaslandığında 
çocuklar için 
üretilen popüler 
bilim kitaplarının 
sayısında bir 
artıştan söz 
edebiliriz.

Peki yeterli mi? Elbette hayır! Ülkemizde, çocuk 
ve gençler için yayımlanan bilim kitaplarının 
ve bu kitaplara erişebilen okurların sayısı hâlâ 
oldukça sınırlı. Dünya literatürüne kazandırıl-
mış türe ait örneklerin sayısı ve okunurluğu gö-
zetildiğinde, ülke yayıncılığımızın bu alandaki 
zayıflığı fazlasıyla göze batıyor. Tabii bu zayıf-
lıkta, yayıncılığa has sorunların (maliyetler, da-
ğıtım sorunları vb.) yanı sıra siyasal iktidarın 
kısıtlayıcı, yönlendirici iradesi de oldukça etki-
li. Görünür sansür ve yasaklama mekanizma-
larının yanı sıra, bakanlıklarca açıklanan “tav-
siye edilen kitaplar listesi” gibi garabetler kimi 
kitapların okullara, kütüphanelere girişini en-
gelleyebiliyor. Örneğin evrimi anlatan kitaplar 
gibi...

Çocuk ve genç okurun popüler bilim kitapla-
rına yaygın erişimini engelleyen, sadece siyasal 
iktidarın kısıtlamaları da değil elbette. Çocuk-
lar adına kitap seçen yetişkinlerin (ebeveyn, öğ-
retmen, kütüphaneci vb.) konuya uzaklıkları ve 
yetersizlikleri de yaşanan başka bir handikap.

Okurun kitaba erişimini sınırlayan bir diğer 
faktörse kitap fiyatları. Yukarıda sözünü etti-
ğim “albenili” popüler bilim kitapları, etiketle-
rindeki büyük rakamlarla da dikkati çekiyorlar. 
Yurt dışı telifleri, artan kağıt/baskı maliyetleri 
ve en önemlisi fahiş dağıtım bedelleri yüksek 
fiyatları zorunlu kılabiliyor. Öte yandan, ço-
cuk ve gençleri bilimsel bilgi ve yöntemle bu-
luşturmayı, tüm yayıncılar kendilerine görev 
edinmeli diye düşünüyorum. Daha çok çocuk 
ve gencin bu kitaplarla buluşabilmesi için farklı 
formüller üretmek zorundayız.
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YERELDEN BESLENEN POPÜLER BİLİM 
YAYINCILIĞI

Dikkatli gözler, yazının başından bu yana bah-
settiğim tüm kitapların yurt dışı kaynaklı oldu-
ğunu fark etmiş olmalı. Ne yazık ki ülkemizde, 
çocuk ve gençler için üretilen bilim kitapları-
nın ezici çoğunluğu yabancı yazar ve çizerlerin 
kaleminden çıkmış durumda. Türkiyeli yazar 
ve çizerlerin imzasını taşıyan az örnek var raf-
larda. İlk aklıma gelen birkaç tanesi: Çocuklar 
İçin Evrim (Ali Demirsoy, Asi Kitap), Primatlar 
Banyo Sırasında (Mustafa Kemal Yılmaz, Uçan-
balık Yayınları), İşlem Tamam Serisi (Toprak 
Işık, Tudem Yayınları). Tabii eksik bir liste bu 
ve örnekler çoğaltılabilir; ama yine de oldukça 
sınırlı kaldığı görülecektir.

Peki, yazar ve çizerlerimizin, çocuklar için daha 
çok bilim kitabı üretmesi neden önemli? Soru-
nun bir yanı, elbette yayıncılığımızın, bu uz-
manlık gerektiren alandaki gelişimiyle ilgilidir. 
Bilim dilimizin ve bilimsel anlatı tekniklerimi-
zin oluşması, illüstrasyonlarda ve grafik sunum-
da türe özel ustalığın gelişimi ancak yereldeki 
üretimin artışı ile mümkün olacaktır. Sorunun 
bir diğer yanı da yerelden beslenen bilimsel eser-
lere duyulan ihtiyaçtır. Örneğin, çocukların ya-
şadıkları coğrafya ve iklime has bitki örtüsü ve 
hayvan çeşitliliğine dair yazılmış popüler bilim 
kitaplarıyla buluşması yakıcı bir ihtiyaç olarak 
önümüzde duruyor. Yaşadığımız coğrafyanın 
ve ait olduğumuz toplumsal yapının ihtiyaçları-
na yanıt arayan, kültürel kodlarımızın zengin-
liklerinden beslenen ama yanlışlarına da yanlış 
deme cesareti gösteren bir bilimsel gelenek, bel-
ki de ilk adımlarını bu şekilde atacak.

Çocuk ve genç 
okurun popüler 
bilim kitaplarına 
yaygın erişimini 
engelleyen, 
sadece siyasal 
iktidarın 
kısıtlamaları da 
değil elbette.
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Çocuklar 
için Bilim 
ve Düşün 
Kitaplığı 
neden 
ihtiyaç?
“Çocuktan taraf, bilimden 
taraf, sanattan taraf” 
diyerek yola çıkan Ginko 
Çocuk Yayınevi’nin 
dizi editörü Suzan 
Geridönmez’le Ginko 
Çocuk’un pandemi 
sürecinden nasıl 
etkilendiğini, çocuk ve 
gençlere yönelik bilim 
ve düşün kitaplarını 
konuştuk. Geridönmez, 
“Biz bilime olduğu kadar 
çocuk ve gençlere de 
güveniyoruz ve aynı 
güveni yansıtan eserlere 
yer veriyoruz” ifadelerini 
kullandı. d
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Türkiye’de 
çağdaş anlamda 
çocuk ve gençlik 
yayıncılığının 
görece kısa 
sayılabilecek 
gelişimi, 
yelpazesi hızla 
genişleyen, 
yayınevi, tür ve 
konu 
çeşitliliği artan 
bir çizgi izledi.

Bildiğimiz ve yaşadığımız üzere Covid-19 vi-
rüsü, kendini bu gezegenin ‘efendisi’ sayan 

insan türünün ve kurmuş olduğu yaşam düze-
ninin başına ciddi bir bela oldu. Aynı zamanda 
da birçok çelişkisini açığa çıkardı. İnsanlığın 
çözüm bulmak zorunda olduğu bir sürü soruyu 
orta yere bıraktığı gibi bilimsel güvenilir bilgi-
nin ve sorgulayıcı bilimsel düşüncenin ne kadar 
vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu da gösterdi.

Toplumun her kesimi ve yaş grubunun hem çok 
farklı hem de birbirine benzer yönlerle deneyim-
lediği, mahrumiyetler ve mağduriyetler yaşadığı 
bu süreç devam ediyor. Çocuklar ve gençler de 
bunun önemli bir parçası. Pandemi döneminde 
aylarca eve kapatılan bu kesime yönelik yayıncı-
lığın ayrı bir önemi oldu.

Türkiye’de çağdaş anlamda çocuk ve gençlik 
yayıncılığının görece kısa sayılabilecek gelişimi, 
yelpazesi hızla genişleyen, yayınevi, tür ve konu 
çeşitliliği artan bir çizgi izledi. Son dönemler-
de de çocuklara yönelik bilimsel içeriklere sahip 
kitap sayısının çoğaldığı göze çarpıyor.

Tüm bunları ve daha fazlasını çocuk ve genç-
lik yayıncılığında iddialı kitaplarla adı duyulan, 
edebiyat ve sanatın yanı sıra bilime de progra-
mında Bilim ve Düşün Kitaplığı ile özel bir yer 
ayıracağını ilan eden genç bir yayınevinin, Gin-
ko Çocuk’un dizi editörü Suzan Geridönmez’le 
konuştuk.

Yayıncılıkta oldukça kısa sayılabilecek bir 
süre önce kitaplarını okurlarla buluşturmaya 
başlayan Ginko Çocuk’un beklenmedik bir şe-
kilde patlak veren pandemi sürecinden nasıl 
etkilendiğini, bu süreçte ortaya çıkan sorun 

Ada-Gündelik Bir Hikaye, 
Armin Greder, Çev: Çağla 
Vera Kılıçarslan, 32 syf., 
Ginko Çocuk, 2020.
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Çocuktan taraf, 
bilimden taraf, 
sanattan taraf” 
diyerek yola çıktık.

ve soruların çocuk ve gençlik yayıncılığı açı-
sından nelere işaret ettiğini sormakla başla-
yalım.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektör-
lerden biri de yayıncılık, özellikle de okurla doğ-
rudan teması tümden kesilen çocuk ve gençlik 
yayıncılığı oldu. Ginko Çocuk olarak bu süreci 
epey sessiz geçirdik. Bu bilinçli bir tercihti çün-
kü toplum sağlığı sadece yayınevi çalışanları-
nı düşünerek evlere kapanmamızı değil, kitap 
ile okur arasındaki zincirin her halkasında yer 
alan emekçilere de aynı hassasiyeti göstermemi-
zi gerektiriyordu. Kısacası bu süreci satış odaklı 
kampanyalar için değerlendirmedik. Bunun ye-
rine, masamızda olan ama basımı zorunlu ola-
rak ertelenen kitaplarımızın hazırlığını en iyi 
şekilde tamamlamaya ve önümüzdeki dönem 
programımızı besleyecek eserler için araştırma 
yapmaya yoğunlaştık. Elbette, bizi başından iti-
baren büyük bir ilgi ile kucaklayan kamuoyu 
ve genç okurlarımızı pandemi boyunca tüm-
den yalnız bırakmak olmazdı. Web sayfamız 
ve sosyal medya üzerinden tadımlık okumalar, 
tefrika yayını ve çocuk ile gençlik yayıncılığın 
güncel sorunlarıyla ilgili canlı sohbetler yapa-
rak bağımızı kopartmamaya çalıştık.

“Çocuktan taraf, bilimden taraf, sanattan taraf” 
diyerek yola çıkmış bir yayıneviyiz. Başından 
itibaren okurla buluşturduğumuz kitaplarla bu 
iddianın altını doldurmaya çalıştık ve beklenti-
mizi aşan çok olumlu tepkiler aldık. Salgın, tam 
ilk kurgu dışı kitaplarımızı yayına hazırlama 
heyecanı yaşadığımız döneme denk geldi ve bu 
bizi iki açıdan olumsuz etkiledi.
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Birincisi, günümüz Türkiye’sinde çocuk ve 
gençlerin bilimsel bilgiye ulaşması giderek zor-
laşıyor. Hayatsa boşluk tanımıyor. Bilim düşma-
nı hurafe, tabu, dogma yağmurunun çocukları-
mızın ta içine işlemesini önleyecek tek şemsiye 
bilimsel eleştirel düşünce. Bu şemsiye ne kadar 
erken açılabilirse, koruyucu fonksiyonu da o 
kadar fazla. Kısacası Ginko Çocuk, programı-
mızın temel ayaklarından biri bilim ve düşün 
kitapları olacak derken bir sorumluluk yüklen-
mekle kalmadı, ertelenemez bir görev de tanım-
lanmış oldu.

İkincisi, pandemi dünya gündeminin odağına 
otururken beraberinde bilimi de sürükledi. Bü-
yük küçük herkes süreci anlayıp çözümlemek 
için yüzünü bilime döndü. Ne var ki günümüz-
de, özellikle de ülkemizde doğru, bilimsel bilgi-
ye ulaşmak başlı başına sorun. Bu da çocuk ve 
gençleri nitelikli bilimsel eserlerle buluşturma 
görevini öncesinden de yakıcı hale getiriyor.

Pandeminin ne zaman sona ereceği henüz ön-
görülemiyor, dolayısıyla mevcut koşullarda 
üretmenin yollarını aramak zorundayız. Bizim 
açımızdan bu, azami önlemleri alarak yayıncı-
lığa kaldığımız yerden devam etmek anlamını 
taşıyor. Covid-19’a inat, matbaadan çıkan ilk iki 
kitabımızın, genç okura bilimin en zevkli ve he-
yecanlı halini vaat eden eserler olması, bize kat-
landığımız tüm zorluklara değer dedirtiyor.

‘BİLİM VE SANAT BİRBİRİNE ÇOK YAKI-
ŞIYOR’

Bilim, özellikle pozitif bilimler bu ülkede özel 
meraklılarının dışında genellikle göz korku-
tur. Okurun, özellikle de genç okurun bu me-
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safeli tutumunu kırmak adına birbirinden 
farklı yaklaşımlar üretildiğini söyleyebiliriz. 
Bilim ve düşünce kitaplarını yayın progra-
mınızın bir sacayağı olarak belirlerken hangi 
düşünce, gözlem ve öngörülerden yola çıktı-
nız? Öne çıkardığınız, özellikle tercih ettiği-
niz konular var mı?

Bilim göz korkutucu değil, aksine çok heyecan-
lı. Ginko Çocuk olarak bu gerçekten yola çıkı-
yor ve asıl göz korkutucu olan; bilimsel gelişme-
nin önüne yasak, sansür ve türlü engellemelerle 
set çekme çabasıdır diyoruz. Bilim ve düşün 
kitaplarına yayın programımızda özel bir yer 
açma kararımızın arkasında bilim karşıtı tu-
tum ve uygulamaların hayatın her alanında ol-
duğu gibi ne yazık ki eğitim sisteminde de güç 
kazanması var. Yayınladığımız eserler elbette 
ders kitaplarının yerini tutamaz ama dengele-
yici, yerine göre de alternatif bir rol üstlenebilir, 
içinde bulunduğumuz koşullarda üstlenmelidir 
de. Buradan hareketle ders kitaplarında artık 
yer bulamayan önemli bilim konularına öncelik 
verdik. İlk bilim kitabımızın evrimi tüm yönle-
riyle ele alması ve evrim karşıtı teorileri de sor-
gulaması bir rastlantı değil. Ancak kendimizi 
sınırlandırmıyoruz. Çocuk ve gençlerin merak 
ettiği tüm konuları işleyen, her türlü soruya bi-
limin imkânlarıyla yaklaşan, yeni soruları ve 
sorgulayıcı düşünceyi kışkırtan bilim kitapları 
seçerken birkaç noktaya dikkat ediyoruz.

Her yaştan çocuk ve genç, bilimsel bilgi ve dü-
şünceyi alımlayabilir. Dikkati bilimden uzak-
laştıran gereksiz basitleştirmelere, hikâyeleştir-
melere, şirinliklere illa da gerek yoktur. Aksine, 
nitelikli görsellerle ve güçlü, anlaşılır bir anla-
tımla birleştiğinde bilimin kendisi küçük oku-
run ilgi ve merakını ayakta tutacak özelliklere 
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fazlasıyla sahip. Kısacası biz bilime olduğu kadar 
çocuk ve gençlere de güveniyoruz ve aynı güveni 
yansıtan eserlere yer veriyoruz. Bilim ve sanat 
birbirine çok yakışıyor. Görsellerin en az söz 
kadar önem taşıdığı bilimsel çocuk kitaplarında 
bu daha da öne çıkıyor. Dolayısıyla yayımladı-
ğımız kitaplardaki illüstrasyonların açıklayıcı 
olması bize yeterli gelmiyor. Sanatsal bir tat ve 
üslup da arıyoruz mutlaka. Aynı şey elbette kul-
lanılan dil için de geçerli. İlla hikâyeleştirmeye, 
basitleştirmeye gerek yoktur dedik. Ama bilimi 
tüm karmaşıklığıyla ele alırken anlaşılır olmayı 
başarmak, konunun uzmanı olmanın yanı sıra 
belli bir dil ustalığı da gerektiriyor. Bilimsel ko-
nuları, genç okurun hevesini kırmadan zevk-
li bir şekilde ele alan kitapları tercih ediyoruz. 
Tabii dünyanın geleceğini ilgilendiren ve ancak 
tüm insanlığın hizmetine koşulan, şeffaf ve eşit-
likçi bilimsel bilgi ve yaklaşımlarla çözülebilen 
yakıcı sorunlara eğilip daha küçük yaşta hassa-
siyet ve bilinç kazandıran eserler de öncelikleri-
miz arasında.

Türkiye’de eğitim sisteminin hali hazırda so-
runları varken bir de uzaktan eğitim uygula-
ması, bu uygulamanın niteliğiyle ilgili yansı-
yan sorunlar ve uygulamadan faydalanabilen 
öğrenci kesiminin yüzde 24’lerde kaldığı dü-
şünülürse çocuk ve gençlere yönelik bilim ve 
düşün kitaplarının önemi daha da artıyor gibi. 
Bu türdeki kitapları seçip hazırlarken nasıl bir 
yol izliyorsunuz?

Ne yazık ki uzaktan eğitime ulaşmakta zorla-
nan kesimin nitelikli çocuk ve gençlik kitapla-
rıyla buluşması da giderek zorlaşıyor. Burada 
kitaba ücretsiz ulaşma olanağı sunan okul ve 
halk kütüphaneleri ile dersliklerdeki kitaplıklar, 
daha doğrusu duyarlı öğretmen ile kütüphane-
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bilim ve düşün 
kitaplarının 
önemi daha da 
artıyor gibi.



16

cilerin inisiyatifi paha biçilmez bir rol oynuyor. 
Kitaplarımızı seçip hazırlarken, nitelikle ilgili 
kriterlerimize zaten değindim.

Ek olarak, yurt dışında yayımlanan ve inceledi-
ğimizde içimiz giden bazı kitapları yayın prog-
ramımıza neden almadığımıza değinebilirim. 
Çok maliyetli projelerden birçok kez içimiz 
yana yana vazgeçmek zorunda kaldık. Bu ki-
tapları pekâlâ Türkçeye kazandırıp, çok yüksek 
fiyatlarla okurla buluşturabilirdik. Ama bizim 
okurumuz, sadece belli bir ekonomik güce sa-
hip aileler ve onların çocukları değil. Ginko Ço-
cuk olarak, elimizden geldiğince makul tutma-
ya çalıştığımız kitap fiyatlarımızın bile emekçi 
kesimleri zorladığının farkındayız. Bu nedenle 
özellikle okul ve halk kütüphanelerinde yer bu-
labilecek bilim kitapları seçmeye çalışıyoruz. 
Benzer kaygılardan hareketle bilim ve düşün 
kitaplığımızda telif kitaplara da olabildiğine yer 
ayırmayı planlıyoruz. Barış Gönülşen’in yazdı-
ğı, Kemal Arslan’ın resimlediği renkli ve yara-
tıcı Dile Gelen Beden kitabıyla biraz farklı bir 
başlangıç yaptık, umarım çocuklar için bilim-
sel konular yazıp çizen daha nice güçlü “yerli” 
kalemle buluşuruz.

Ayrıca bahsettiğimiz nedenlerle yapmadığımız 
bazı bilim kitaplarının başka yayınevleri tara-
fından basılması ve ülkemizde genel olarak ço-
cuk ve gençler için popüler bilim yayıncılığının 
gelişmesi de çok sevindirici.

Son olarak, çıkan ve yayına hazırladığınız bi-
lim kitaplarından kısaca bahseder misiniz?

Ginko Çocuk 
olarak, elimizden 
geldiğince 
makul tutmaya 
çalıştığımız kitap 
fiyatlarımızın bile 
emekçi 
kesimleri 
zorladığının 
farkındayız.
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Yaşamın Gizemi, matbaadan taze gelmiş iki 
kitabımızdan ilki. Gençler için yazdığı bilim 
kitapları birçok dünya diline çevrilen Jan Paul 
Schutten’in yazdığı, evrimsel biyoloji konulu 
makaleleriyle tanınan Çağrı Mert Bakırcı’nın 
Türkçe baskısı için sunuş yazısı kaleme aldığı, 
çizeri Floor Rieder’e Altın Fırça Ödülü’nü ka-
zandıran bu eseri en özlü şekilde Hollanda Yılın 
Bilim Kitabı Ödülü gerekçesi tanımlıyor: “Yazar, 
yaşamın ‘nereden geldiği’, ‘ne olduğu’ ve ‘nereye 
gittiği’ sorularını basit ama şahane bir dille iş-
liyor… Her sayfayı en az yazarın üslubu kadar 
esprili ve estetik çizimler süslüyor.”

ZEIT Bilim Eki ise şu yorumu yapmış: “Artık 
çocuklarımızın sorularına vereceğimiz yanıtla-
rı internette aramamıza gerek yok. Onun yerine 
bu olağanüstü çizimlerle bezeli kitabı raftan çe-
kin. Burada bulacağınız çok sayıda kısa yanıtla-
rın hiçbiri kuru ders verir nitelikte değil, aksine 
çoğu komik olduğu kadar da bilimsel.”

Kitapevlerinde yerini alan ikinci kitabımız De-
yimlerle İnsan Vücudu, Dile Gelen Beden ise 
adının da ele verdiği gibi insan bedeninin işle-
yişine eğilirken, kullandığımız dil ile bedenimiz 
arasındaki şaşırtıcı bağlantılara dikkat çekiyor. 
Farklı alanları eğlenceli bir şekilde buluşturan 
bu çok renklilik, anatomik çizimden karikatüre 
birçok farklı tarzı harmanlayan illüstrasyonlara 
da yansıyor. Fen biliminin yanı sıra Türkçe der-
sinde ama özellikle de branşlar arası eğitimde 
yardımcı kaynak olarak kullanılabilecek kita-
bın, elbette okul sınırlarının dışında da hak et-
tiği ilgiyi göreceğini umuyoruz.
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Farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına yanıt verme 
amacı taşıyan Ginko Çocuk, Bilim ve Düşün 
Kitaplığı’nı çok yakında, gençler kadar yetiş-
kinlere de hitap eden ve yazarı Florian Freistet-
ter’e 2019’da Yılın Bilim Kitabı ödülünü kazan-
dıran Yüz Yıldızla Evren’in Hikâyesi kitabıyla 
zenginleştirecek. Tabii okul öncesi küçük oku-
ru da unutmadık. Yayına hazırlamakta olduğu-
muz eserler arasında bilimde kadının rolünü 
vurgulayan, cinsiyet, ırk ya da engellilik temelli 
ayrımcılıklara rağmen ve onlarla mücadele ede 
ede bilim tarihine adını yazan kadınları konu 
eden küçük bir seri de yer alıyor. Hayvan bilim 
uzmanı ve otizm aktivisti Temple Grandin ile 
tıpta birçok yeniliklere imza atmış Afro-Ame-
rikan göz doktoru Patricia Bath’ın hayat hikâ-
yeleri tam da küçük okura cesaret ve ilham ve-
ren tarzda, sesli ritmik okumaya olanak veren 
kafiyeli metinlerle işlenirken, canlı renkli bü-
yük boy resimler o yaş grubunun ilgisini canlı 
tutmaya hizmet ediyor.

Okurla buluşturmaya hazırlandığımız eserler 
bununla sınırlı değil. Şimdiden fazla ipucu ver-
meyelim, ama ilerleyen süreçte, evrenin büyük 
kısmını oluşturan kara maddeden Einstein’in 
görelilik teorisine, insanın atası kim sorusun-
dan mavi gezegenimizi tehdit eden insanın 
yarattığı çevre sorununa dek çocuklarımıza 
izah etmekte zorlandığımız ama illa ki açıkla-
ma sorumluluğumuzun olduğu birçok konuyu, 
çocuktan yetişkine her yaş grubunu şaşırtacak 
berraklıkta işleyen birbirinden güzel kitaplarla 
karşınızda olacağız.
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Ezber bozan 
bir gençlik 
romanı: Mavi 
Kulübe

Susan Kreller’in kaleminden, 
çocukların aile içinde ve 
dışarıda dolaylı ya da dolaysız 
olarak maruz kaldıkları 
şiddete karşı net bir tutum 
alan kitabı “Mavi Kulübe”, 
Ginko Çocuk tarafından 
yayımlandı. Kitap, sadece 
önemli konuları sorgulatan 
kurgusuyla değil, korkunç 
gerçekleri irkiltici ayrıntılara 
girmeden duyumsatan 
diliyle de sıra dışı bir okuma 
deneyimi yaşatıyor.
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Herkesin birbirini tanıdığı bir kasaba. Bah-
çeler düzenli, evler derli toplu; tekdüze, sa-

kin akan bir hayat. Annesi öldüğünden beri, her 
yaz tatilini bu emekliler cennetinde, babaanne-
sinin ve dedesinin yanında geçiren Maya’nın sı-
kılmasına şaşmamalı. Neredeyse hiç yaşıtı yok, 
olanlarsa aralarına dışardan gelmiş yabancıları 
almıyor. Babaanne bunu ve Maya’nın neden bir 
türlü kendine arkadaş edinemediğini anlamı-
yor. Tıpkı küçük çocuklar ve anneler dışında 
kimsenin uğramadığı oyun parkında, Maya’nın 
gün boyu ne yaptığını anlamadığı gibi.

Oysa tırmanma kulesinin tepesinde, başında 
kulaklıklarla oturup müzik dinlemek zaman 
öldürmek için birebir. Maya’nın da yaptığı bu. 
Ta ki bir gün, ondan birkaç yaş küçük bir kız 
yanına tırmanıp rahatını bozana dek...

Aslında başta her şey yolunda gidiyor. Maya ile 
Julia tanışıyor. Biraz hantal da olsa aralarında 
bir sohbet gelişiyor. Ama sonra yağmur bastı-
rıyor. Julia ıslak kazağını çıkarırken altındaki 
tişörtü biraz sıyrılıyor ve Maya’nın gözü, kızın 
karnındaki mor lekelere takılıyor.

“Morluk edinmenin bin bir yolu var.” Akşam 
eve dönerken bütün olasılıkları aklından geçi-
ren Maya, karın bölgesindeki çürükler için yine 
de ikna edici bir açıklama bulamıyor. Sonraki 
günler Maya, oyun parkında yine Julia ve onun 
küçük kardeşi Max ile vakit geçiriyor. İki ço-
cukta bir tuhaflık var gibi geliyor Maya’ya. Ama 
en tuhafı, kardeşlerin her gün uğradıkları oyun 
parkına bir gün gelmemeleri.
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Beni bu kitabı 
yazmaya iten, şiddet 
ve taciz kurbanı 
çocuklarla 
ilgili medyada ardı 
arkası kesilmeyen 
haberlerdi.

Akşama kadar bekleyen Maya, onları merak et-
mekten kendini alamayıp evlerinin yolunu tutu-
yor. Ama tam zile basacakken sesler ve pencere-
nin arkasında bir hareket dikkatini çekiyor.

Bazen görmezden gelip kaçamazsın. En azından 
Maya gözlerini kapatmıyor. Mor lekelere ikna 
olmayan, çocukları merak eden, işin içinde bir 
tuhaflık olduğunu sezen yine o değil miydi?! 
İşte şimdi yapayalnız. Yıllar içinde Maya’dan 
çok daha fazlasına şahit olmuş kasabalılara, 
başta da babaanneye göre herhangi bir sorun 
yok! Çocuklar zor, araba galerisi sahibi baba ta-
nınmış saygın bir şahsiyet, anneyse, biraz ürkek 
bir izlenim verse de aslında sadece şu sesi soluğu 
çıkmayan sıradan kadından biri! Hem herkesin 
evinde bazen “bir şeyler” yaşanır, huzur kaçır-
mamak, burun sokmamak, başa bela almamak 
gerekir!

Ne kadar da tanıdık, değil mi? Aile içi şiddetin 
yeşerdiği zemini ustaca anlatan tanınmış ya-
zar Susan Kreller’in, Alman Gençlik Edebiyatı 
Ödülü’ne aday gösterilen gençlik romanı Mavi 
Kulübe yüzlerce kilometre uzaklıktaki bir Al-
man kasabasında geçiyor. Ama sayfaları çevi-
rirken kilometreler eriyor, ülkemizin odağın-
da, mahallemizde, şu çok iyi bildiğimiz “özel” 
alanlarımızda, en yakınlarımızdan başkasını 
sokmadığımız evlerde buluyoruz kendimizi.

Evinde dövülen kadınlar, şiddetin şahidi ve he-
defi olan çocuklar beliriyor gözümüzde. Onlara 
ne yazık ki alışkınız. Günbegün haberlerden bir 
haber olarak karşımıza çıkan şiddet kurbanla-
rıyla bir gençlik romanında yüzleşmeye değiliz 
ama.
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Mavi Kulübe’de 
harekete geçen 
tek kişi Maya. 
Derdini 
anlatmaya, 
destek almaya 
çalıştığı 
kasabalılar önüne 
duvar ördükçe 
çaresizliğe 
kapılıyor. Ama 
çaresizlik, 
romanın 
başkahramanını 
durdurmuyor.

Peki, gençler için yazan bir edebiyatçı bu konu-
yu neden seçer? Susan Kreller, bir röportajında 
bunu şu sözlerle açıklıyor: “Beni bu kitabı yaz-
maya iten, şiddet ve taciz kurbanı çocuklarla 
ilgili medyada ardı arkası kesilmeyen haberler-
di. Bunları okumak bile bana dayanılmaz ge-
liyordu. Özellikle iki olgu durmadan zihnimi 
kemiriyordu. Birincisi, bu çocuklar tümüyle 
yalnızdı, o kadar ki yalnızlıkları tasavvur bile 
edilemez. Diğer yandan kendime, ben ne ya-
pardım diye sormadan edemedim. Sahi, komşu 
evde böylesine korkunç bir şeyden şüphelenen 
biri ne yapar? Sıkça sivil cesaretin lafı edilir. 
Ama insan nasıl görür, nasıl fark eder ve hep-
sinden önemlisi nasıl davranıp harekete geçer? 
İşte bu sorular bana Mavi Kulübe’yi yazdırdı.”

Mavi Kulübe’de harekete geçen tek kişi Maya. 
Derdini anlatmaya, destek almaya çalıştığı ka-
sabalılar önüne duvar ördükçe çaresizliğe kapı-
lıyor. Ama çaresizlik, romanın başkahramanı-
nı durdurmuyor. Aksine, bir şeyler yapmak için 
çırpınırken hatadan hataya sürükleniyor.

Ama Maya’yı sahici kılan, genç okurun onun-
la hiç zorlanmadan özdeşleşmesini sağlayan da 
bu. Zaten yazarın amacı da ideal bir karakter 
yaratmaktan ziyade, okuru peşinde sürükler-
ken bir yandan da düşündürtmeyi başaran, 
hiçbir şey yapmamaktansa hata yapmak yeğdir 
farkındalığı uyandıran bir karakter yaratmak. 
“Sonuçta, böyle bir olaya müdahale etmenin 
yüzde yüz doğru bir yolu yoktur, zaten mesele-
yi bu kadar zorlaştıran da budur,” diyor Susan 
Kreller ve ekliyor: “Şiddet kurbanı çocukları 
buna rağmen yalnız bırakmamak, onlara, bak, 
burada seni önemseyen biri var hissi vermek 
bu yüzden cesaret istiyor. Bu elbette, kuşaklar 
öncesinden günümüze kadar uzanıp gelen aile 

Mavi Kulübe, Susan Kreller, 
Çev: Olcay Geridönmez,
160 syf., Ginko Çocuk, 2020.
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Ginko Çocuk’tan 
çıkan Mavi Kulübe,  
gerçekçi ve sarsıcı 
bir roman. Buna 
rağmen umut 
aşılamasını iyi 
edebiyatın sağaltıcı 
işlevine, yani Susan 
Kreller’in kalemine 
borçluyuz.

içi şiddet sorununu ortadan kaldırmaz. Üstelik 
güncel araştırmalar, birçok ailede dayağın hâlâ 
yaygın bir şekilde uygulanageldiğini gösteriyor. 
Ama yine de bazı çocukları koruyabileceğimi-
ze inanıyorum ve bir çocuğa biraz olsun yardım 
edilmesi bile önemli.”

Maya’nın da yapmaya çalıştığı bu. Yardım ede-
yim derken işleri yüzüne gözüne bulaştırmasına 
karşın bir şey başarıyor: Kasabanın huzurunu 
kaçırıyor. Yetişkinler harekete geçmek zorun-
da kalıyor. Hem de nasıl! Tepki, öfke, pencereye 
atılan taşların hedefi araba galerisi sahibinin evi 
mi sandınız? O halde çok yanıldınız.

Ginko Çocuk’tan çıkan Mavi Kulübe, çok daha 
gerçekçi, çok daha sarsıcı bir roman. Buna rağ-
men umut aşılamasını iyi edebiyatın sağaltıcı 
işlevine, yani Susan Kreller’in kalemine borçlu-
yuz. Ve tabii ki Maya’ya. Ne kasabalılardan, ne 
polisten ne de zorlu hayatlar yaşayan insanları 
konu eden belgeseller çeken ama iş zora gelince 
kızını “boşver” ile geçiştiren babasından destek 
görmeyen bu güçlü karakter yapılabilecek tüm 
hataları sırtlarken, okura yapılmaması gereken 
tek şeyi gösteriyor: Görmezden gelmek!

Ama roman sadece önemli konuları sorgulatan 
kurgusuyla değil, korkunç gerçekleri irkiltici 
ayrıntılara girmeden duyumsatan diliyle de sıra 
dışı bir okuma deneyimi yaşatıyor. Bu dil (ve ni-
telikli çevirisi) sayesine okur, hikâyenin yoğun 
atmosferinin içinden geçerken olayların altında 
ezilip kalmıyor, aksine kitaptan umut, güç ve 
cesaret toplayarak çıkıyor.
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Edebiyat,” Susan 
Kreller’in sözleriyle 
tekrarlayacaksak, 
“tek başına bile 
sağaltıcıdır.”

“Edebiyat,” Susan Kreller’in sözleriyle tekrar-
layacaksak, “tek başına bile sağaltıcıdır.” Ama 
tam da bugün, tam da kadına ve çocuğa yöne-
len şiddeti sıradanlaştırıp meşrulaştırma çaba-
larının giderek yaygınlaştığı bir iklimde cesare-
te de ihtiyacımız var. Ve sağaltmakla kalmayan, 
hayatın önlerine koyduğu tüm sorunlarla baş 
etmek zorunda olan gençlerin cesaret toplama-
sına katkı sunan Mavi Kulübe gibi iyi edebiyata.
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Yaşamın 
gizemi: Her 
şey nasıl 
oluştu?

Jan Paul Schutten’in 
kaleminden, Floor Rieder’in 
çizimleriyle “Yaşamın Gizemi” 
Ginko Bilim tarafından 
yayımlandı. Schutten, kitapta 
heyecan verici sorular 
sormakla kalmıyor, evrimin 
sorularla olan ilişkisini de 
mizah dolu bir üslupla ele 
alarak anlaşılır kılıyor.
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Öpölü” atomlar tek 
hücreli canlılara ve 
bugün 
dünya üzerinde 
gördüğümüz 
çeşitlilikteki 
canlılara nasıl 
evrimleşti?

Yaşamın Gizemi, 
Jan Paul Schutten, 
Çev: Nevin Soysal, 160 syf., 
Ginko Çocuk, 2020.

Ginko Çocuk’un yeni kitabı Yaşamın Gi-
zemi, çocuklar için yazdığı bilim kitapla-

rıyla tanınan Jan Paul Schutten’in kaleminden 
çıkmış, Floor Rieder’in çizimleriyle desteklen-
miş, Nevin Soysal’ın çevirisiyle raflarda. Kitap, 
yaşamın gizemini, canlıların oluşumunu, can-
lılardaki değişimi, canlıların evrimini günde-
lik örneklerle basitleştirerek anlatmayı, küçük 
yaştaki okuyuculara aktarmayı başarıyor. Ço-
cuklar için çizimli bir evrim kitabından çok 
daha ötesi aslında. Yetişkinlerin de sıkılmadan 
okuyabileceği bir eser.

Schutten, Dünya kaç yaşında ve nasıl oluştu? 
“Öpölü” atomlar tek hücreli canlılara ve bugün 
dünya üzerinde gördüğümüz çeşitlilikteki can-
lılara nasıl evrimleşti? Bilimciler hangi yollarla 
bu sorulara cevaplar buluyor ve teorilerini na-
sıl kanıtlıyor? gibi soruları bilimsel gerçeklere 
dayanarak açıklıyor. Kitabın her bölüm başlı-
ğında kristalleşen basit ama önemli soruların 
cevaplarını eğlenceli bir şekilde anlatarak; hiç-
bir şeyden her şeyin nasıl oluştuğunun bilimsel 
öyküsünü aktarıyor bir bakıma.

Çocukluğumuzun su birikintilerindeki terliksi 
hayvandan, Yozgatlı Hüsam Bulmaz’ın bakte-
rilerle ortak yaşam sürdüğü için kokuşmuş ço-
raplarına; gezegenimizin ve evrenin yaşından 
bunların nasıl oluştuklarına; canlılığın yapı-
taşları olan hücrelerden çok hücreliliğe; can-
lılar arasındaki akrabalık ilişkilerinden doğal 
seçilime; sudaki evrimden karadaki evrime; 
doğadaki cinsel seçilimden insandaki cinsel se-
çilime; ara geçiş formu olarak tanımlanan tik-
taalik gibi canlılardan evrimin çeşitli düzey-
deki kanıtlarına ve hatta evrimin kanıtı olarak 
retrovirüslere kadar geniş bir yelpazede birçok 
anlatılması zor konuyu çocukların anlayabile-
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Yazar, bazı 
konuları 
basitleştirme 
adına yer yer biraz 
indirgemeci bir 
yaklaşımla sunsa 
da zor sorulara, 
anlaşılır cevaplar 
hazırlamak 
konusundaki 
mahareti 
sayesinde okurun 
ilgi ve merakını 
canlı tutmayı 
başarıyor.

ceği bir dilde aktarmayı başarmış yazar ve çi-
zer. Bunu kimi zaman günlük hayatın içinden 
benzetmeler kullanarak, kimi zaman da hayali 
karakter üç çocuk babası Yozgatlı Hüsam Bul-
maz’ın yaşamını kullanarak yapmış. Örneğin 
çocukların çok sevdiği oyuncaklardan olan le-
golarla paralellikler kurmuş cansızlığı anlatır-
ken.

Meraklı genç ve yaşlı beyinler bu kitapla, bir 
gezegenin nasıl yapılacağını, DNA hakkındaki 
gerçekleri, ağaçların uzun olmak isteyip isteme-
diklerini, virüslerin geçmişimiz hakkında ne 
söylediklerini, içimizdeki balığı ve daha nicele-
rini keşfetmeyi başaracaktır. Covid-19 salgınıy-
la başa çıkmaya çalıştığımız günlerde, kitabın 
gribe, retrovirüslere ve bunların nasıl bulaştık-
larına değinilen bölümü de büyük bir alkışı hak 
ediyor. Kitabın, onu okuyanları daha fazla soru 
sormaya, araştırmaya, irdelemeye, sorgulamaya 
da teşvik eden bir dili var.

Yazar, bazı konuları basitleştirme adına yer 
yer biraz indirgemeci bir yaklaşımla sunsa da 
zor sorulara, anlaşılır cevaplar hazırlamak ko-
nusundaki mahareti sayesinde okurun ilgi ve 
merakını canlı tutmayı başarıyor. Ben ve bede-
nimde ortak yaşam sürdüğüm ~ bir buçuk kilo 
bakterim bu satırları yazarken, içimizdeki ba-
lığın nereye gittiğini daha ayrıntılı düşünmeye 
ve cevaplar aramaya devam ediyoruz.

Son sözü, 2013’te Hollanda’da yılın gençlik ki-
tabı seçilen, 2014’te önceki yılın en iyi kurgu 
dışı gençlik kitabına verilen Altın Lale’yi kaza-
nan ve çizimleriyle Altın Fırça Ödülü’ne layık 
görülen kitabın kendisine bırakıyorum:
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Sen bir mucizesin, 
terliksi hayvan bir 
mucize 
ve Yozgatlı 
Hüsam Bulmaz’ın 
kokuşmuş 
çorapları –tamam 
tamam çorapları 
değil, çoraplarının 
içinde yaşayan 
bakteriler– birer 
mucize.”

“Sen bir mucizesin, terliksi hayvan bir mucize 
ve Yozgatlı Hüsam Bulmaz’ın kokuşmuş ço-
rapları –tamam tamam çorapları değil, çorap-
larının içinde yaşayan bakteriler– birer muci-
ze. Çünkü canlı olan her şey bir mucizedir. Bi’ 
düşün bakalım. Cansız bir şeyden canlı bir şey 
yapabilir misin?

Örneğin lego taşlarından canlı bir bitki yapabi-
lir misin? Yapamazsın. Atomlar da lego kadar 
öpölüdür, buna rağmen bu gezegende milyon-
larca yıldan beri bu cansız atomlardan meyda-
na gelen canlılardan geçilmiyor. Bu bir mucize 
değil mi şimdi? Başka bir şey söyleyeyim. Belki 
bu kitabı tek başıma yazdığımı düşünüyorsun. 
Bu kısmen doğru. Ama bedenimde, onlarsız bu 
kitabı asla yazamayacağım bir buçuk kilo bak-
teri bulunur...”

“Diğer hayvanlardan ne kadar farklı olduğu-
muzu görmenin, DNA kadar işe yarayan başka 
bir yolu daha vardır. Bu retrovirüslerin yardı-
mıyla gerçekleşir. Açıklayayım. Mutlaka gribe 
yakalanmışsındır. Gribe bir virüs neden olur. 
Virüsler gizlenmiş küçük ve hilekâr RNA par-
çacıklarıdır. Virüs taşıyan biriyle temas etti-
ğinde virüs sana da geçer. Hastanın birinin üç 
metre mesafeden sana doğru hapşırması yeter 
çünkü hapşırık bu kadar uzağı bile etkileyebi-
lir. Sonucunda da virüs molekülleri nefes yoluy-
la bedenine girer ve hop: virüs DNA’na yerleşir. 
Tehlikeli bir virüsse, ciddi şekilde hastalanabi-
lir, hatta ölebilirsin...”
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İnsan 
vücudu dile 
geldi!

Barış Gönülşen’in 
hazırladığı “Dile Gelen 
Beden”, Ginko Bilim 
tarafından okurla 
buluştu. Deyimlerle insan 
vücudunu anlatan kitap, 
bilimsel açıklamalara eşlik 
eden ayrıntılı anatomik 
çizimlerin de yardımıyla, 
vücudumuzu oluşturan 
uzuvların, organların 
ve onları çalıştıran 
sistemlerin daha yakından 
tanınmasını amaçlıyor.
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Barış Gönülşen’in hazırladığı, Kemal Arslan 
tarafından resimlenen Dile Gelen Beden ki-

tabı, deyimlerle insan vücudunu anlatıyor. Kitap 
bir hekim gözüyle incelendiğinde, çocuklar için 
bir anatomi kitabı olarak tanımlanabilir. Dün-
yanın geçici olarak kapalı olduğu, insanların eve 
kapanmak zorunda kaldığı pandemi günlerinde, 
hastalık, sağlık ve beden kavramları her zaman-
kinden daha çok gündemdeydi. Bu gündem, 
elbette ki sadece erişkinlerin değil, çocukların 
da ilgi alanını oluşturmuştur. Birçok ülkede he-
kimler, çizgi filmlerdeki süper kahramanların 
dahi önlerinde minnetle eğildiği figürler olarak 
resmedilirken, belki çocukların zengin zihin ev-
reninde bilim insanı olmak hiç olmadığı kadar 
“havalı” bir imgeleme dönüşmüştür.

Çocuklar gözlem yapar, merak eder ve soru so-
rar. Aslında her bir çocuk, doğuştan bilim in-
sanıdır. Merakları canlı tutulduğu takdirde de, 
çocuklar bilime yönelik olumlu tutumlar geliş-
tirebilirler. Ceylan, Kahraman ve Ülker’in “Bi-
limi Yaratan Duygu” makalesinde, Seldin’den 
alıntıyla şöyle yazarlar: “… nitelikli bir bilim 
eğitimi çocuklara çamurun kirli olduğunu öğ-
retmektense, toprağın bereketine ve can verdiği 
yaşama dikkat etmelerini sağlar.”

Çocukların bilimle kurdukları ilişki, doğal 
çevrelerini gözlemle başlayıp, yaşam boyu sü-
rer. Bir gelişim kuramcısı olarak bilinen Jean 
Piaget, bilişsel gelişim dönemlerini sınıflan-
dırmıştır. Duyu-Motor Dönem olarak adlan-
dırılan 0-2 yaş aralığındaki çocuklar, nesneleri 
tanımaya çalışır, böylelikle renk, şekil, boyut 
ve mekânsal algı kavramları da oluşmaya baş-
lar. İşlem Öncesi Dönem yani 2-7 yaş aralığın-
da ise ön kavramlar geliştirirler. Büyük-küçük, 
kısa-uzun gibi kavramsal terimlerin yanı sıra, 
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Barış Gönülşen’in 
hazırladığı, Kemal 
Arslan 
tarafından 
resimlenen Dile 
Gelen Beden kitabı, 
deyimlerle insan 
vücudunu anlatıyor.

birebir eşleştirme ya da karşılaştırma gibi alan-
lara da giriş yaparlar. Somut İşlemler Dönemi’n-
deyse, yani 7-11 yaştaysa nesneleri iki özelliğiyle 
değerlendirebilirler, matematiksel işlemleri kav-
rar, bilimsel bilgiye uzanan soyut sembolik et-
kinliklerle ilgilenmeye başlarlar.

Soyut İşlemler Dönemi yani 11 yaş üzerindey-
se, yaratıcı çözümlerle problem çözmeye ve so-
yut kavramları anlamaya başlarlar. Bu dönem-
de, çocuklar doğuştan gelen merak duygusuyla 
keşfe çıktıklarında, “Dile Gelen Beden” görsel 
ve sözel olarak keyifli bir rehber… Beyin, göz, 
burun, dil gibi beden bileşenleri, Kemal Ars-
lan’ın dikkat çeken resimlendirmeleriyle önce 
gösterilip, anatomik yapı ve işlev bakımından 
tanıtılıyor. Ardından beden dile geliyor. O uzva 
yönelik deyimler sıralanıyor ve bazı deyimler de 
eğlenceli bir biçimde anlatılıyor. Deyimler akta-
rılırken, önce düz anlamlarından farklı anlam-
lara geldikleri esprilerle açıklanıyor. Ardından 
da öğrenmenin birinci yöntemlerinden olan ör-
neklerle mecaz anlamı aktarılıyor.

Piaget, çocukluk döneminde edinilen kavram-
ları “kendiliğinden gelişen kavramlar” ve “ken-
diliğinden gelişmeyen kavramlar” olarak sınıf-
landırmakta. Vygotsky’ye göre kendiliğinden 
gelişen kavramlar bilinçli bir işlem görmeden 
öğrenilen, kendiliğinden gelişmeyen kavramlar 
ise okul ya da aile tarafından öğretilen kavram-
lar. Bilimsel öğretiler ve dil bilgisinde yer alan 
deyimler, mecaz kavramlar da öğretilen ya da 
bu konularda çocukların görüş geliştirmeleri 
için yönlendirilmeleri gerekenlerdir. Çocukla-
rın gelişiminde, bebeklik döneminden başlayan 
algısal uyarıcıları düzenleme yeteneği ile zihin-
lerinde simgelere dönüştürme yeteneği ve ar-
dından gelen mecazı kavrama yeteneği önemli 
yer kaplıyor.
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Dünya zihin 
ilişkisinin sonucu 
olan dile ait olan 
ile, somut bir 
gösterge olan 
bedeni birlikte 
tanıtmasıyla Dile 
Gelen Beden 
birden fazla 
bilişsel süreci 
çalıştırması 
açıdan ilgi çekici.

Deyimlerin “bilişsel mimari”de yerleri düşünül-
düğünde, kavramların sadece somut referans-
larının yanı sıra “anlamsal varlıklar” olduğunu 
da göstermesi açısından çok değerlidir. Rosch’a 
göre, “dile yansımış sözcük birim” zihin dünya 
ilişkisinin aktif bir parçasıdır. Dünya zihin iliş-
kisinin sonucu olan dile ait olan ile, somut bir 
gösterge olan bedeni birlikte tanıtmasıyla Dile 
Gelen Beden birden fazla bilişsel süreci çalıştır-
ması açıdan ilgi çekici.

Dile Gelen Beden kitabında, bedenin tüm bi-
leşenlerine ilişkin deyimler esprili bir dille an-
latılırken, dilimizde üreme organlarına ilişkin 
argo dışında deyim bulunmadığından, bu bö-
lümde çocuklara hiçbir deyimin aktarılamamış 
olması, erişkinlere de ders çıkarmaları için fır-
sat veriyor.
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Dünyayı 
değiştirmek 
isteyen bir 
Miryalının 
hikâyesi

Ayşe Güren’in kaleminden 
“Miryalı Sarp Sakin’e 
Göre Dünya” Can Çocuk 
Yayınları tarafından 
yayımlandı. Sedat Girgin’in 
resimlediği kitap, yavaş ve 
sakin gezegen Mirya’dan 
geldiklerini düşünen 
ama Dünya’da doğup 
büyüyen beş arkadaşın 
maceralarını anlatıyor.
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Ayşe Güren, 
serinin daha 
önce 
basılmış ilk 
iki kitabı 
Gökten Yağan 
İkizler Aşkına 
ve Dinozor 
Kuşları’nı, yeni 
yazdığı üçüncü 
kitap İnsan 
Kurtçukları ile 
birlikte Miryalı 
Sarp Sakin’e Göre 
Dünya adlı tek 
kitapta topladı.

İçinde yaşadığımız dünyanın kuralları, alış-
kanlıkları, yeme içme âdetleri, eğlenme 

tarzları, yaşama biçimleri bizim için ne kadar 
normal, doğal ve bildik ise herhâlde dışarıdan 
gelen bir yabancı, gözlemci, misafir, mesela bir 
Miryalı için de o kadar tuhaf olsa gerek. Dü-
şünsenize o Miryalının aramızda yaşayacağı 
uyum sorunlarını. Evde, sokakta, okulda, gün-
delik hayatın her anında sudan çıkmış balığa 
dönerdi muhtemelen. Ayşe Güren bizim için o 
beş Miryalı arkadaşın, “Miryalı Ters Beşler”in 
hikâyesini oturup yazmış ve serinin daha önce 
basılmış ilk iki kitabı Gökten Yağan İkizler Aş-
kına ve Dinozor Kuşları’nı, yeni yazdığı üçün-
cü kitap İnsan Kurtçukları ile birlikte Miryalı 
Sarp Sakin’e Göre Dünya adlı tek kitapta topla-
mış. Öyle ki bu kitabı bir Miryalının bile yavaş 
ve sakince okuması mümkün değil.

Mirya, Sarp’tan öğrendiğimize göre Mars ile 
Dünya’nın arasında sakin sakin dönen küçük 
yeşil bir gezegen. Yalnız, Dünya’nın tersine, 
doğudan batıya dönüyor. Dünya’dan dört kat 
daha küçük, dört kat daha yavaş ve kırk kat 
daha yeşil üstelik. Sarp ve “Miryalı Ters Beş-
ler”in diğer üyeleri Ege, Sarkis, Suzi ve Dicle bu 
dünyada, şehrin göbeğindeki sıradan hastane-
lerde doğmuşlar. Ancak bu dünyada yaşarken 
kendilerine sürekli hatırlatılan yapmaları gere-
ken şeyler karşısındaki isteksizlikleri yahut tam 
tersine kendilerinin yapmaları gerektiğini dü-
şündükleri ama kendilerine yasaklanan şeyleri 
düşününce bu dünyadan değil de uzaklardaki 
Mirya’dan geldiklerini anlamışlar. Önce Mir-
ya’ya çarpıp, oradan zıplayıp Dünya’ya düşen 
bir göktaşı marifetiyle dünyamıza gelmiş pek 
çok Miryalı’dan sadece beşi onlar. Ve dünyanın 
hızı ve bitmeyen işleri karşısında hafif şaşkın ve 
bolca da şikâyetçiler. Hiç bu dünyanın işi biter 
mi!

Miryalı Sarp Sakin’e Göre 
Dünya, Ayşe Güren, Resimleyen: 
Sedat Girgin, 224 syf., 
Can Çocuk Yayınları, 2020.
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Bir Miryalının her gün en az kırk dakika, hiçbir 
şey yapmadan gökyüzünü seyretmesi gerekir. 
İyi de odanı temizlemek, temiz çamaşırları do-
laba yerleştirmek, duş almak, okula gitmek, ders 
çalışmak, ödev yapmaktan vakit bulup da on 
beş dakika gökyüzünü seyredebilirsen şükret! 
İşte bir Miryalının Dünya’da en sevmediği şey 
de bu vakitsizlik ve hiç bitmeyen iş yükü zaten. 
İşte bu sebeple dünyalılar, hiç çalışmak isteme-
yen, sırt üstü uzanıp hayatın keyfini çıkarmayı 
seven Miryalıları hayalci olmakla suçluyorlar.

Biz Dünyalılar hep daha çok kazanmak, hep 
daha yüksek notlar almak ve hep daha faz-
la yükselmek için çalışırken; Miryalılar sadece 
idare edecek kadar, mesela bir dersten geçer not 
alacak kadar çalışmayı tercih ediyorlar. Dünya-
lılar kendi gezegenlerindeki kendi hayatlarının 
hızından ve vakitsizlikten sürekli yakınırken, 
bütün tercihleriyle hayatı daha da hızlandırıp, 
sonra daha da vakitsiz kaldıkları bir yaşama 
mahkûm ediyorlar kendilerini. Bu da bizlere 
dışarıdan bakan Miryalılar için, bu gezegenin 
insanlarının şikâyet ettikleri şeyleri değiştirme 
yeteneğinden neredeyse yoksun oldukları anla-
mına geliyor. Oysa Miryalıların Dünya’yı değiş-
tirmeyi düşleyebilecek kadar bol vakti olduğu 
için her Miryalı, en azından “Miryalı Ters Beş-
ler,” dünyayı değiştirmek için çabalıyor. Bu Mir-
yalılar, şüphesiz biz Dünyalılardan daha akıllı!

Kendilerine dayatılan ve daima “doğrusu” ve 
“normali” olarak yaldızlanan her türlü ön ka-
bulü reddeden Miryalılar, kitaptaki toplam on 
üç hikâyede sürekli meraklarının, ilgilerinin, 
heveslerinin ve hayallerinin peşine takılıp kendi 
varoluşlarını daha anlamlı kılıyorlar.

Miryalılar 
kendilerine 
dayatılan 
ve daima 
“doğrusu” ve 
“normali” olarak 
yaldızlanan her 
türlü ön kabulü 
reddediyor.
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Belki de ödevlerin, etütlerin, kursların, özel 
derslerin arasında kaybolup gitmemek için 
hepimizin yapması gereken, bir Miryalı gibi 
doğrulara ve normallere inat “tersine” bir ha-
yat sürmeye cesaret etmektir. Bunun için bir 
Miryalıyla tanışmak yerine Miryalı Sarp Sa-
kin’in hikâyelerini okumakla işe başlayabiliriz. 
Miryalı değilsek bile tersine bir Dünyalı olmak 
kendi elimizde. Mirya’ya gidemiyorsak, bu 
dünyada bir Mirya düşleyebiliriz, daha az ödev 
ve daha fazla merakla...

Belki de 
ödevlerin, 
etütlerin, 
kursların, özel 
derslerin 
arasında 
kaybolup 
gitmemek için 
hepimizin 
yapması gereken, 
bir Miryalı gibi 
doğrulara ve 
normallere inat 
“tersine” bir 
hayat sürmeye 
cesaret etmektir.
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Kendi 
sınıfının 
görünmeyen 
çocukları

Çocuklar, zorbalığı kendi 
iktidarlarını kullanmaktan 
çekinmeyen 
yetişkinlerden öğrenir 
ve ilk iktidar alanlarında 
da “öteki” olana zorbaca 
davranıp onu görünmez 
kılabilir.
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Ev neresidir? Yaşamak zorunda olduğumuz 
yer mi? Hayvanlar gibi içinde barındığımız 

alanlar mı? Ya da mektup zarflarının üzerine 
yazılabilecek bir posta adresi midir? Yoksa ait 
olduğumuz yer midir, ev? Belki de daha önce 
hep yaşadığımız ya da hiç yaşamayıp da hep ol-
mak istediğimiz o yerdir, kim bilir?

Aslı Erdoğan, Mucizevi Mandarin romanında 
şöyle bir cümle kuruyor: “Bir şehir içinde sev-
diğimiz biri olunca yaşamaya başlar.” Belki de 
ev dediğimiz şey birlikte yaşamaktan mutluluk 
duyduğumuz, kendimiz olmak için çaba sarf 
etmediğimiz o güvenli mekândır. O yeri güven-
li kılan ve bizi biz olmaktan alıkoymayansa bir 
arada yaşadığımız insanlardır. Bir çocuk için 
ailesidir, sınıfındaki arkadaşlarıdır, öğretmeni-
dir o insanlar. Sokaktaki oyun arkadaşlarıdır.

1999 yılından beri çocuk ve gençlik kitapları ya-
zan Astrid Frank, 2018 yılında ilk kez Alman-
ya’da yayımlanan ve bu yıl Kırmızı Kedi Çocuk 
tarafından Semra Pelek çevirisiyle Türkçeye ka-
zandırılan Görünmez Uli romanında, bir ço-
cuğun ailesiyle birlikte taşınmaları sonrasında 
hayatında oluşan yeni düzene ve değişikliklere 
uyum sağlama sürecini anlatıyor. Yeni bir ev, 
yeni bir oda, yeni bir okul, yeni öğretmen ve yeni 
arkadaşlar… Uli’nin bildiği, tanıdığı, güvenli 
ortamından çıkıp tüm bu yenilikler karşısında 
yaşadığı kaygıları ve kurtarıcısı olacak yeni bir 
Uli’nin gelişine kadar yaşadığı yalnızlık sürecini 
bir çocuğun gözünden, ajitasyondan ve didaktik 
anlatımdan uzak, aksine eğlenceli bir üslupla ak-
tarıyor.

Astrid Frank, Enno ya da Asfalttaki Karahindi-
ba romanındaki gibi Görünmez Uli’de de kah-
ramanını yine tabiatı zamanın ruhuna uyma-

Görünmez Uli , 
Astrid Frank, Resimleyen: 
Regine Kehn, 96 syf., 
Kırmızı Kedi Çocuk, 2020.

Aslı Erdoğan, 
Mucizevi 
Mandarin 
romanında 
şöyle bir cümle 
kuruyor: “Bir 
şehir içinde 
sevdiğimiz biri 
olunca yaşamaya 
başlar.”
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Astrid Frank, Enno 
ya da Asfalttaki 
Karahindiba 
romanındaki gibi 
Görünmez Uli’de 
de kahramanını 
yine tabiatı 
zamanın ruhuna 
uymayan, hassas 
çocuklardan 
seçiyor.

yan, hassas çocuklardan seçiyor.
Uli, rakamları çok seviyor çünkü onları güve-
nilir buluyor. Bu yüzden her şeyi sayıyor: Bi-
naların pencerelerini, çıktığı merdivenlerde-
ki basamakları, bir yerden bir yere yürürken 
adımlarını, evlerinin içindeki kapıları ve hatta 
arkadaşının yüzündeki çilleri. Ancak sağını ve 
solunu sürekli karıştırıyor. “Neyin sağda ve ne-
yin solda olduğunu tam anladığı anda, başka bir 
yere geçerse, her şey başka bir yönde kalıyor.” 
Oysa, “Sayı saymanın en iyi tarafı, sayıların, bir 
şeyin insanın durduğu yere göre sağda veya sol-
da kalması gibi değişmemesi,” diye düşünüyor. 
Sayılabilir ve hesaplanabilir tüm konularda ol-
dukça iyi olan Uli, bir insanın, yeni öğretmeni-
nin, yeni arkadaşlarının ne kadar iyi olabileceği 
gibi fikir yürütme konularında ise rakamları 
kullanmadığı için başarılı olamıyor.

“Uli, eski öğretmeninden daha iyi bir öğretme-
nin nasıl olabileceğini düşünmeye çalıştı. Ama 
başaramadı. Bir insanın ne kadar iyi olabileceği 
hesaplanamıyordu ne yazık ki! Uli fikir yürüt-
me konusunda zaten matematikte olduğu kadar 
iyi değildi.”

AKRAN ZORBALIĞI

Taşındıkları apartmanda kendine iki oyun ar-
kadaşı edinen Uli’ye daha okulun ilk günün-
de, sınıf arkadaşları tarafından lakap takılıyor. 
Oyunlarda ve arkadaş gruplarında kendine yer 
bulamıyor. Peki nedir kendi akranları tara-
fından bu sözel ve sosyal şiddete Uli’yi maruz 
bırakan sebepler? Belki de biraz bunlardan da 
konuşmak gerekir. Çocuklar, zorbalığı kendi 
iktidarlarını kullanmaktan çekinmeyen yetiş-
kinlerden öğrenir ve ilk iktidar alanlarında da 
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1999 yılından beri 
çocuk ve gençlik 
kitapları yazan 
Astrid Frank, 
2018 yılında ilk 
kez Almanya’da 
yayımlanan ve bu 
yıl Kırmızı Kedi 
Çocuk 
tarafından Semra 
Pelek çevirisiyle 
Türkçeye 
kazandırılan 
Görünmez Uli 
romanında, 
bir çocuğun 
ailesiyle birlikte 
taşınmaları 
sonrasında 
hayatında oluşan 
yeni düzene ve 
değişikliklere 
uyum sağlama 
sürecini anlatıyor.

“öteki” olana zorbaca davranıp onu görünmez 
kılabilir. Öteki olmaksa çok kolaydır. Dili, kül-
türü, saçı, kılık kıyafeti farklı olan, kız çocuğu 
olup da futbol oynayan, erkek çocuğu olup da 
ip atlayan tüm çocuklar öteki ilan edilebilir. 
Mülteci çocuklar, ana dili farklı olan çocuklar, 
bir yerde “yeni” olan tüm o çocuklar… Hepsi 
öteki olabilir. Bir sınıfın en arka sırasında ya-
hut kalabalık bir okul bahçesinde kuytuda bir 
yerlerde tek başına oturan bir çocuk gördüğü-
müzde biliriz ki “öteki”dir. Kimse tarafından 
görünmediklerini o kadar kanıksamışlardır 
ki bu çocuklar, sessizce ve mümkün olduğun-
ca göze çarpmamaya çalışarak hareket ederler. 
Kendilerine soru sorulmadıkça konuşmazlar ve 
soru sorulduğunda kekelerler. Bildiklerini unu-
turlar. İsimlerini bile unuturlar. Koridorlarda 
yürürken yalnızlıktan ve can sıkıntısından el-
lerini duvarlara sürterek yürürler ve bir yerden 
bir yere giderken Uli gibi adımlarını sayarlar.

“Petra, Niki ve Uli sınıfa girdiğinde, her şey önceki 
ve bir önceki gün gibi oldu: Petra’nın etrafını kız 
arkadaşları sardı, Niki sınıfın arkasında oğlanların 
arasında kayboldu. Uli yine tek başına kaldı.

Üç eksi iki eşittir bir başına.”

Yalnızlık, sıradan bir yalnız olma durumu de-
ğildir esasında. İnsanın içini derin bir boşluk 
ve kopukluk hissi doldurur zamanla ve bazen, 
sadece bir kişinin bile bu hislerle boğuşan in-
sanı fark etmesi yeterlidir. Tüm özgüvenlerini 
yerine getirebilir. Onlara, “Ben aslında varım,” 
dedirtebilir. Kendilerine bile yabancı gelen ses-
lerine yeniden aşina olabilirler. Uli’nin şansı 
da sınıfına ondan sonra gelen ve kendisini fark 
eden ikinci Uli’dir işte.
“Çünkü bir Uli, bir Uli daha iki Uli ediyor!”
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Selen Aydın: 
Çocuklar 
edebiyatı bir 
aydınlanma 
hali

Selen Aydın kaleme 
aldığı Karanlıktan Korkan 
Mum Günışığı Kitaplığı 
tarafından yayımlandı. 
Kitabın yazarı Aydın 
ve resimleyen Huban 
Korman ile edebiyat 
yolculuklarını konuştuk.
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Çok 
severek, 
eğlenerek 
yazdığım bir 
öykünün, 
işinin ustaları 
tarafından 
takdir edilmesi, 
çocuklarla 
buluşuyor olması 
müthiş bir 
mutluluk.

Selen Aydın’ın ilk çocuk kitabı Karanlıktan 
Korkan Mum, geçtiğimiz günlerde Günışığı 

Kitaplığı etiketiyle raflardaki yerini aldı. Resim-
leri usta sanatçı Huban Korman’a ait olan kitabı 
yazar ve çizerinden dinledik. Aydın, “Karan-
lıktan Korkan Mum, Huban Korman’ın hayal 
gücüyle ve ustalığıyla buluştuğu için hepimiz 
çok şanslıyız; ben de okurlar da... Mesela Hu-
ban Korman, o gözlüğü takmasaydı Mum Se-
lami eksik kalırdı” derken Korman da, “Her ki-
tap benim için korkutucu bir maceradır. Tipler 
nasıl olacak, renkler, ifadeler, bu sefer nasıl bir 
tarzla ulaşacağım çocuklara; içimizdeki çocu-
ğa... Mücadelemiz, korkularımızla yüzleşmekti. 
Başardık sanıyorum...” şeklinde konuştu.

Karanlıktan Korkan Mum ilk çocuk kitabı-
nız. Bu size nasıl hissettiriyor? Küçük yaş 
grubundaki çocuklar için yazmaya nasıl ve 
neden karar verdiniz?

Daha önceden yaşamadığım, bilmediğim bir 
coşku... İnsanın kalbi yere göğe sığmıyor. Çok 
severek, eğlenerek yazdığım bir öykünün, işi-
nin ustaları tarafından takdir edilmesi, çocuk-
larla buluşuyor olması müthiş bir mutluluk. 
Rüya gibi ama rüya değil! Uyuyorsun uyanıyor-
sun devam ediyor. Kitabı elime aldığım ilk an 
bayağı ağladım. Mutluluk gözyaşları insanı sık 
sık ziyaret etmez. Ben de bıraktım, dökülün dö-
küldüğünüz kadar, dedim.

Aslına bakarsanız çocuklar için yazmaya baş-
lamam bir karar değildi. “Evet, bundan sonra 
çocuklar için yazacağım, bekleyin beni çocuk-
lar geliyorum!” gibi bir durum olmadı. Zaten 
hayatımın hiçbir döneminde çok planlı, prog-
ramlı bir insan olamadım. Üniversite sonrası 
çalışmaya başladığım ilk yıllarda bile hedefler 

Karanlıktan Korkan Mum, 
Selen Aydın, Resimleyen: 
Huban Korman, 44 syf., 
Günışığı Kitaplığı, 2020.
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koyma, kariyer planlama gibi kavramlarla uğ-
raşmak aklıma gelmedi. Kritik kavşaklarda iç 
sesim ne diyorsa, o anki Selen ne istiyorsa oraya 
doğru yöneldim. Çocuklar için yazmaya başla-
mam da böyle oldu...

Kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, etkinlik 
tasarımı derken yıllardır kurumlar için yaratıcı 
fikirler üretiyorum, tasarlıyorum, yazıyorum. 
Bir müşteriniz var, onların ihtiyacı doğrultu-
sunda en etkili çözümü üretmeye çalışıyorsu-
nuz. Çoğu zaman kurumsal hikâyelendirme ya-
parken buluyorsunuz kendinizi. Güzel, tamam. 
Ama sınırlarınız var. “Uçun” deseler bile ardın-
dan “...ama o kadar da uçmayın,” geliveriyor. Bir 
yere kadar... İşte, ben “Bir yere kadar değil, be-
nim istediğim gibi, benim istediğim yere kadar 
olsun,” dediğim bir dönemde yolum çocuk ede-
biyatıyla kesişti. Bir buhran ânı gibi gözüken, 
bir aydınlanma ânı! Sevgili Jale Sancak’ın edebi-
yat atölyesine katıldım. Jale hanımın rehberliği 
ve yüreklendirmesiyle de çocuklar için yazmaya 
başladım. Ruhumdaki zıpırlık akacak yer buldu. 
Günışığı Kitaplığı‘yla buluştuktan sonra Karan-
lıktan Korkan Mum bugünleri gördü.

Ben çocuklar için yazmayı çok sevdim. Umarım 
onlar da Karanlıktan Korkan Mum’u sever ve 
bu sevgilerini bizimle paylaşır.

Kitabınızı, ödüllü sanatçı Huban Korman de-
senledi. Öykünüzle desenler arasındaki ahen-
gi ve uyumu nasıl yorumlarsınız?

Yorumlayamam, o ahenge sarılır, öperim ben... 
Bu kadar mı hayat dolu, bu kadar mı derin ve 
neşeli olur desenler. Beni ve Mum Selami’yi na-
sıl iyi anlamış, nasıl güzel hayal etmiş Huban 
Hanım!

Ben çocuklar 
için yazmayı çok 
sevdim. Umarım 
onlar da 
Karanlıktan Korkan 
Mum’u sever ve bu 
sevgilerini bizimle 
paylaşır.
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Editörümüz Müren Beykan, “Mum gibi hare-
ketsiz bir nesneyi desenlemek kolay değil ama 
dur bakalım...” demişti. Durduk, baktık ve 
mumlar öyle bir canlandı ki! Mum Selami ve 
arkadaşları odamızın içinde yanıyor, sönüyor, 
banyo yapıyor. Onların her halini ayrı ayrı se-
verken buluyorum kendimi.

Karanlıktan Korkan Mum, Huban Korman’ın 
hayal gücüyle ve ustalığıyla buluştuğu için he-
pimiz çok şanslıyız; ben de okurlar da... Me-
sela Huban Korman, o gözlüğü takmasaydı 
Mum Selami eksik kalırdı. Mum Selami me-
raklı, Mum Selami Einstein’ı Tesla’yı, Edison’u 
duymuş... Karanlıktan korkan o gözler boşuna 
yorulmamış! Resimli çocuk kitaplarında, re-
simlerin, öykünün yarattığı duyguyla örtüş-
mesi bence çok önemli. Karanlıktan Korkan 
Mum’un bu anlamda örnek bir çalışma oldu-
ğunu düşünüyorum. Neşeyi, hüznü, korkuyu 
öyküde yaşanılan ne varsa hepsini çocukların 
zihninde canlandırıyor; bir yandan da onların 
daha fazlasını hayal etmesini sağlıyor. Canları 
isterse onlar artık Mum Selami ile sokakta top 
oynayabilirler.

Kitabınızda, arkadaşlığın korkularımızı ta-
nımlamada ve aşma sürecindeki önemini, bir 
çocuk kitabı için oldukça sıradışı bir kurguyla 
anlatıyorsunuz. Bir yerde “… sadece arkadaş-
larla biraz sohbet... hepimize iyi geldiği gibi, 
ona da iyi geldi,” diye yazıyorsunuz. Arkadaş-
lık temasını eşyalar üzerinden anlatma terci-
hinizi nasıl açıklarsınız?

Çocuk kitabı için sıradışı bir kurgu olmasının 
sebebi sanırım; çocukça bir öykü değil, herke-
sin okumaktan zevk alacağı bir çocuk öyküsü 
yazmak için yola çıkmış olmam.

Karanlıktan 
Korkan Mum, 
Huban Korman’ın 
hayal gücüyle 
ve ustalığıyla 
buluştuğu için 
hepimiz çok 
şanslıyız; ben de 
okurlar da...
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En başta aklıma öykünün ismi düşmüştü: “Ka-
ranlıktan Korkan Mum.” Kendi kendime eğlen-
dim; “Bir mum neden karanlıktan korkar ki? 
Çok saçma,” dediğimde öykü kendini ele ver-
meye başladı. Minicik bir gülümseme anından 
içimizi şenlendiren bir çalışma ortaya çıktı.
Kafamda bir isim ve bir de tema vardı. İkisi bir-
birini buldu. Mum mu temaya yakıştı, tema mı 
muma yakıştı, emin değilim. Birbirini tamam-
ladılar. Mum çok duygusal bir metafor oldu. 
Arkadaşlığın özüne inerken bana zengin bir an-
latım olanağı sağladı. Şaşırtıcı değil mi? Oldu 
işte... Kitabı okuyan birkaç arkadaşım, “Selen ne 
yaptın? Doğum günleri mumlarını atamıyorum 
artık,” dedi. Çok hoşuma gitti bu.

Hemen hemen herkesin evinde bulunan, sık 
kullanmadığımız eşyaların yer aldığı o çekme-
celer... Siz o çekmecelerin içinden bir mumu 
seçip onun duygusal yolculuğunu anlatmayı 
tercih ettiniz...

Bizim evde, çok uzun yıllardır yaşayan ren-
gârenk çizgili doğum günleri mumları var. O 
mumlar mutfak çekmecesinde durur. Doğum 
günlerimizde pasta alınmaz; evde yaptığımız 
klasik bir pastamız vardır. O pasta hazırlanır, o 
mumlar yakılır ve sonra söndürülüp yerine kal-
dırılır.

Bir de annemden hatıra kalan bir mumlukta, 
küçük kırmızı bir mum durur. Belki de başlan-
gıç noktam budur... Zihin İşleri Müdürlüğü bi-
raz başına buyruk çalışıyor. Nerede, ne zaman, 
ne dolaplar döndüreceği belli olmuyor.

Çocuk kitabı için 
sıradışı bir kurgu 
olmasının 
sebebi sanırım; 
çocukça bir öykü 
değil, herkesin 
okumaktan zevk 
alacağı bir çocuk 
öyküsü 
yazmak için yola 
çıkmış olmam.
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Tüm bunlar mumun duygusal yolculuğunu an-
latmayı tercih etmemin tam olarak sebebi değil. 
Yazarken alttan alta beni etkileyen hatıralar.
Çocukken elektrik kesildiğinde, evdekilerden 
biri mutlaka “Mum var mı? Mum nerede?” 
diye sormaz mıydı sizde de? Yaktıktan çok kısa 
bir süre sonra ortasından eğriliveren o beyaz 
mumlara sinir olmaz mıydınız? Her yeni yolcu-
luk, önceki yolculukların kuyruğuna takılıyor 
işte. Şu anda evde küçük bir kafa fenerim var, 
elektrik kesilirse artık onu yakıyorum!

Huban Korman anlatıyor... 

Kitapların içindeki resimlemeleriniz, kitap 
kapaklarınız binlerce çocuğa ulaşıyor. Ço-
cuklar için çizmenin ve resimler hayal etme-
nin sanat yolculuğunuzdaki yerini ve önemi-
ni anlatır mısınız?

Kitaplar, arkamızda bıraktığımız izler... Bir de 
çocuklar içinse, ne kadar çok söyleyecek şey 
var. Siz nasıl biçimlerseniz o şekilde boy atıp 
serpiliyorlar. Anneler, babalar ve öğretmenlerle 
birlikte harika nesiller yetiştirmek için bu fır-
satları değerlendirmek ve arkada, sevilen, eği-
ten, güldüren, düşündüren izler bırakmak iyi 
hissettiriyor. Yazan, çizen ve yayımlayan ekip-
lerin içinde olduğum için ne mutlu bana.

Karanlıktan değil de yalnızlıktan korkan 
Mum Selami’nin hikâyesi sizi nasıl etkiledi? 
Onun hikâyesini resmetme sürecinde neler 
hissettiniz?

Bir mum neden 
karanlıktan 
korkar ki? 
Çok saçma!”
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Bu kadar çok eğlendiğim bir dönem olmadı de-
sem!.. İlk başta, korkutucu mu acaba diye dü-
şündüm. Selami ve arkadaşları son derece du-
rağandılar. Tam da o aralar yaşadığımız dönem 
çok iç karartıcıydı ama Selami’nin sönmeyen 
ışığı ile o karanlığı hiç fark etmedim.

‘MÜCADELEMİZ KORKULARIMIZLA YÜZ-
LEŞMEKTİ’

Mum Selami’nin korkularıyla yüzleşme müca-
delesi resimlerinize nasıl yansıdı sizce?

Her kitap benim için korkutucu bir maceradır. 
Tipler nasıl olacak, renkler, ifadeler, bu sefer na-
sıl bir tarzla ulaşacağım çocuklara; içimizdeki 
çocuğa... Mücadelemiz, korkularımızla yüzleş-
mekti. Başardık sanıyorum... 

Bugüne kadar birçok çocuk ve hayvan karak-
tere boyut kazandırdınız. Bu kez yerinden kı-
pırdamayan, hareketsiz nesnelerden oluşan 
bir karakter evreni var. Onları betimlemede ve 
çeşitlendirmede nasıl hissettiniz? Resimleme-
de eşyaları kişiselleştirmek nasıl bir deneyim?

Korktuğum kadar yokmuş, çok eğlenceliydi. 
Bende onlarla birlikte doktorun masasının üs-
tünde durdum günlerce. Eşyaların arasında on-
lara gizlice konuk oldum. Eğildiler, büküldüler, 
yandılar, söndüler, güldüler, korktular, şaşırdı-
lar, duygulandılar! Kıskananlar oldu. Küpeler ve 
fularlar taktılar. Aralarında fısır fısır konuştu-
lar. Hareketsiz olmaları, bunları hissetmemem 
için sebep değilmiş; ben de arada çaktırmadan 
resimledim olanları. Sağ olasın Selami. Sağ ola-
sın Selen!

Kitaplar, 
arkamızda 
bıraktığımız 
izler... Bir de 
çocuklar içinse, 
ne kadar çok 
söyleyecek şey 
var.
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Neşeli bir 
eşitlikçi: 
Robin Hood

Howard Pyle’ın 
kaleminden, zenginden 
alıp yoksula dağıtmasıyla 
ün kazanan halk 
kahramanı “Robin 
Hood”un maceraları, 
İletişim Yayınları 
tarafından yayımlandı. 
“Robin Hood”, küçükler 
için evrensel ilkeler 
üzerine düşünebilecekleri 
neşeli bir macera 
vadederken, yetişkinler 
içinse katman katman 
açılan bir edebi metin 
halini alıyor.
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Büyük bir şans ya da talihsizlik midir bilin-
mez, bazı eserler yalnızca kulaktan kulağa 

yayılır. Sözlü ya da yazılı edebi formlarda ele 
avuca gelir bir forma bürünmesinin de önemi 
yoktur bir süreden sonra. Minicik bir olay ya da 
tema fark etmez, kâfidir; duyulan az ama “öz”-
dür, hareketlidir de, daha ne olsun?

Biz bu talihsiz talihlilerin kulaktan kulağa, özü-
ne uygun hınzırlıkla, dört bir köşeye yayılan bir 
örneğinden bahsedeceğiz: Robin Hood. Evet, bir 
“çocuk klasiği” gibi konumlanmıştır Robin Hood 
ve hemen her miniğin kitaplığında bulunur. La-
kin evet, aynı zamanda her yetişkin muhabbeti-
ne bir şekilde dahil olmayı da başarır. Neticede 
zenginden alıp fakire vermenin her yaş için bir 
albenisi var, bunun aynı zamanda gerçekleşmesi 
muhtemel bir “rüya” ve gerçekleşmemesi için çok 
çaba sarf edilen bir “kabus” olması da cabası.

Dünyanın her köşesinde, herkesin bir nebze ta-
nıdığı Robin Hood, bu sefer İletişim Yayınla-
rı’ndan çıkan tam metin çevirisiyle yolumuzu 
kesiyor. Robin Hood’u herkes “bilse” de, aslın-
da Türkçe olarak şu an tek tam metin versiyonu 
bu... Murat Başekim’in titiz ve keyifli çevirisi ile 
çocuklar ve yetişkinler, 12. yüzyıldan bu yana 
varlığını formlar arasında “cirit atarak” sürdü-
ren Robin Hood’u, Howard Pyle’ın derlemesinde 
tanıma fırsatı buluyor. Aynı zamanda okurlar, 
Howard Pyle’ın iç illüstrasyonları sayesinde Ro-
bin Hood ve arkadaşlarının serüvenlerine başka 
şekillerde de dahil olabiliyorlar.

Hemen her kültürün dağları, ormanları adaleti 
“bizzat” yerine getiren, halk tarafından sevilen 
ancak otorite tarafından “kanun kaçağı” ilan 
edilen insanlara ev sahipliği etmiştir; fakat Ro-
bin Hood’un “meslektaşlarından” bir adım ötede 
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Dünyanın her 
köşesinde, 
herkesin bir 
nebze tanıdığı 
Robin Hood, bu 
sefer İletişim 
Yayınları’ndan 
çıkan tam 
metin çevirisiyle 
yolumuzu 
kesiyor.

olduğu rahatça söylenebilir. Öyle ki Robin Hood, 
hikâyesi dünyanın dört bir köşesine yayılırken 
sırtını yalnızca sözlü/yazılı edebiyata dayamayıp 
20. ve 21. yüzyıl yolculuğunun büyük bir kıs-
mında sinema ve televizyonun imkânlarından 
da yararlanmıştır. İmkânlar ve dönemler değiş-
tikçe o da kimi zaman neşesinden, kimi zaman 
merhametinden bir şeyler kaybederek değişmeye 
devam etmiştir, var olan her şey gibi... Tam bu 
nedenle de sürekli çocuklara mı yoksa yetişkin-
lere mi hitap ettiği tartışılmıştır, eh, hâlâ da tar-
tışılır bu. Bu noktada Robin Hood’un tam metni, 
çocuk ve yetişkin okurların bu tartışmayı hak-
kıyla yürütebilmesine olanak sağlıyor.

Robin Hood, Howard Pyle, Çevirmen: Murat 
Başekim, 491 syf., İletişim Yayıncılık, 2020.
Howard Pyle’ın ikonik Robin Hood’u, kendisi-
ne saldıran bir ormancıyı kazara öldürmesi so-
nucu Sherwood Ormanı’nda yaşamaya başlar. 
En az kendisi kadar maharetli adamlarını, iki 
tarafın da bütün hünerlerini gösterdikleri mü-
cadeleler sonucu, yenerek ya da yenilerek seçer. 
Çetesine vadettiği her zaman, nefis bir eşitlik 
zeminidir: Asgari bir miktar para; sonsuz neşe 
ve özgürlük! Peki bu değirmenin suyu nereden 
gelir? Tabii ki de doğuştan statü sahibi olanlar-
dan, zengin tüccar ve din adamlarından! Gel-
gelelim Robin çalarken bile dürüsttür; soyduğu 
insanlara da pay bırakacak şekilde, “eşit” oran-
larda yapar soygununu, kimsenin özel hayatına 
saldırmaz, halkını doyurur ve onları hiçbir şe-
kilde tehlikeye sokmaz. Üstelik tüm bu disiplin, 
“ahlâk” gerektiren işlerde öyle ustadır ki, iste-
se de neşesinden bir şeyler kaybetmez. Öyle ki, 
Robin Hood tarafından soyulanlar bile, onun 
çetesinin kurduğu bereketli sofralardan doy-
madan, eğlenmeden, tertemiz orman havasını 
hayretle içine çekmeden kalkamaz.
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Robin Hood kuru 
kuruya didaktik 
çıkarımlarda 
bulunmaktansa 
hayatın sürükleyici, 
eğlenceli yollarını 
arşınlıyor bizim 
yerimize.

Robin Hood, Howard Pyle,
Çev: Murat Başekim, 491syf., 
İletişim Yayıncılık, 2020.

Tüm bunlar ışığında Robin Hood’a bir kusursuzluk 
örneği diyebilirdik, ama şükürler olsun, diyemiyo-
ruz! Zira Robin Hood tabiri caizse sık sık “karizması 
çizilen” bir karakter. Bir bakıyoruz uncudan hayatı-
nın dayağını yiyor, bir bakıyoruz “yeterince” kurnaz 
olamıyor, kimi zaman ise başkaldırdığı ama onunla 
eğlenmeden de edemediği kişilerden canını zor kur-
tarıyor. Ancak tam da bunlar sayesinde Robin Hood 
hem çocuklar hem de yetişkinler için bu kadar sevi-
len, “bizden biri” haline geliyor. Çocuk ya da yetişkin 
olmak, ormanlarda ya da metropollerde yaşamak, 
Robin Hood ya da “sıradan” biri olarak hayatı sürdür-
mek bir noktada önemsiz: Her ne yaşta ve ne konum-
da olursak olalım, hayattan çıkarılacak dersler var.

Bu noktada Robin Hood kuru kuruya didaktik çı-
karımlarda bulunmaktansa hayatın sürükleyici, 
eğlenceli yollarını arşınlıyor bizim yerimize. Çok 
eğlenir ve bir o kadar da eğlendirirken kimi zaman 
sıcacık tablolar yaratıp, kimi zaman ise bugüne 
dair önemli ipuçları veren çarpık sosyal tabloları 
göz önüne seriyor. Bu çarpıklığa yönelik çözümü 
de içinde barındırıyor üstelik: Tevazu, dürüstlük 
ve eşitlik. Sherwood Ormanı’nı evi belleyen bu ka-
nun kaçağının şiddeti, öldürmeyi son “öfkeli” çare 
olarak bellemesi ise, onu tekrar ve tekrar çok sev-
memize sebep oluyor.

İletişim Yayınları tarafından bütünlüklü bir şekilde 
dilimize kazandırılan Robin Hood, küçükler için 
evrensel ilkeler üzerine düşünebilecekleri neşeli bir 
macera vadederken, yetişkinler içinse katman kat-
man açılan bir edebi metin halini alıyor. Yeşil pele-
rini ve kukuletasıyla Robin Hood, lafı ağzımızdan 
alarak, “yine” kendi işini kendi görüyor ve en güzel 
biçimde tanıtıyor kendisini bize: “Kimi bana nazik 
der, kimi zalim; kimi has dürüst adam der, kimi 
hain hırsız. Doğrusu, dünya insanı bin bir gözle gö-
rüyor, dolayısıyla beni hangi gözle göreceğiniz size 
kalmış.”
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Huber Reeves 
Anlatıyor: 
Biyoçeşitlilik

İlk Kuantum 
Fiziği Kitabım

Ağaçların Nasıl 
Konuştuğunu 
Duyuyor Musun?-
Ormanda Küçük Bir 
Keşif Gezisi

Yazar: Hubert Reeves , 
Nelly Boutinot
Çeviren: Ayşe Güren 
Yayınevi: Kuraldışı Yayınları
Sayfa Sayısı: 64

Yazar: Salah Ferron
Çevirmen: Şiirsel Taş
Yayınevi: Domingo Yayınevi
Sayfa Sayısı: 48

Yazar: Peter Wohlleben
Çevirmen: Ümit Soylu
Yayınevi: Kitap Kurdu
Sayfa Sayısı: 132
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Atlas: Kıtalar-
Denizler-Kültürler 
Arası Yolculuk 
Rehberi

Einstein’ın Beynini 
Yemek

İnsan Vücudu-İçeride 
Neler Oluyor?

Yazar: Aleksandra Mizielinska, 
Daniel Mizielinski
Çeviren: Hevdan Sönmez , 
Emre Ülgen Dal 
Yayınevi: Domingo Yayınevi
Sayfa Sayısı: 108

Yazar: Diane Swanson
Çevirmen: Şiirsel Taş
Yayınevi: Çınar Yayınları
Sayfa Sayısı: 152 

Yazar: Glenn Murphy
Çevirmen: Emre Yavuz
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Sayfa Sayısı: 160
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Felaketsavar Bilim 
Tutkunları

Evren Avuçlarının 
Arasında

Çorbadaki Ekoloji

Yazar: Sean Connolly 
Yayınevi: Tudem Yayınları
Sayfa Sayısı: 320

Yazar: Sonia Fernandez-Vidal
Çevirmen: Cansu Akkoyun
Yayınevi: Kolektif Kitap
Sayfa Sayısı: 96

Yazar: Mariela Kogan, 
Ileana Lotersztain
Çevirmen: Saliha Nilüfer
Yayınevi: Pan Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 48
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Zaman Tüneli

Kola Fıskiyeleri 
Ve Sıçrayan Boya 
Bombaları

Yazar: Peter Goes
Çevirmen: Gül Özlen 
Yayınevi: Hep Kitap
Sayfa Sayısı: 76

Yazar: Jesse Goossens
Çevirmen: Seda Ateş
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
Sayfa Sayısı: 112

Çorbadaki Kimya
Yazar: Silvana Fucito, 
Ileana Lotersztain
Çevirmen: Saliha Nilüfer
Yayınevi: Pan Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 48
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ADA

Küçük

Bil Bakalım Yağmur 
Neden Islatır?

Yazar: Armin Greder
Çeviren: Çağla Vera Kılıçarslan 
Yayınevi: Ginko Çocuk
Sayfa Sayısı: 32

Yazar: Stina Wirsén
Çevirmen: Ali Arda
Yayınevi: Ginko Çocuk
Sayfa Sayısı: 36

Yazar: Shirley Willis
Yayınevi: 1001 Çiçek
Sayfa Sayısı: 32
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Frida ile Mandalina

Yaşamın Gizemi

Dile Gelen Beden

Yazar: Anna Höglund
Will Gmehling
Çeviren: Çağla Vera Kılıçarslan 
Yayınevi: Ginko Çocuk
Sayfa Sayısı: 28

Yazar: Jan Paul Schutten
Çevirmen:  Nevin Soysal
Yayınevi: Ginko Çocuk
Sayfa Sayısı: 160

Yazar: Barış Gönülşen
Çizer: Kemal Arslan
Yayınevi: Ginko Çocuk
Sayfa Sayısı: 92
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Fazlalıklar

Neşeli Günler İlkokulu – 
Tuvaletteki Hayalet

İnsanın Kusurları

Yazar: Sinan Sülün 
Yayınevi: İletişim Yayınları
Sayfa Sayısı: 105

Yazar: Pamela Butchart
Çevirmen: Süreyyya Evren 
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 112

Yazar: Nathan H. Lents
Çevirmen: Şiirsel Taş
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 248
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Hayvanlardan Çocuklara
Mektuplar 2

Dans Dans Dans

Yaşadınız Öldünüz Bir 
Anlamı Olmalı Bunun

Yazar: Çiler Çelikler   
Yayınevi: Altın Kitaplar
Sayfa Sayısı: 64

Yazar: Haruki Murakami
Çevirmen: Ali Volkan Erdemir 
Yayınevi: Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 528

Yazar: Selim İleri
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 224
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Evvel Bahar

Günler Haritası – Bayan 
Peregrine’in Tuhaf 
Çocukları 4

Reenkarnasyon Blues

Yazar: İrem Uzunhasanoğlu 
Yayınevi: Doğan Kitap
Sayfa Sayısı: 248

Yazar: Ransom Riggs
Çevirmen: Aslı Dağlı 
Yayınevi: İthaki Yayınları
Sayfa Sayısı: 520

Yazar: Michael Poore
Çevirmen: Kıvanç Güney 
Yayınevi: Domingo
Sayfa Sayısı: 408


