
 İnsanın ‘neşe dolduğu’ Nisan ayı, 
belki de müjdelediği yeni bir bahar ve 
güzel duygular nedeniyle, Atatürk ta-
rafından da 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı ile taçlandırılmıştır. 
Dünyada çocuklara adanmış olan tek 
bayramın coşkusunu çocuklar kadar 
yetişkinler de paylaşıyor her yıl. Nisan 
ayı hem çocukluğa, hem de Atatürk’e 
doğru bir yolculuk zamanı belki de… 
Tudem Yayınları tarafından  yayımla-
nan iki ciltlik Çağdaş Atatürk Fotoğ-
rafları albümleri, böylesi bir yolculuğa 
çıkmak için kapsamlı birer kaynak. 
Bu iki albümdeki fotoğraflar, Hanri 
Benazus’un uzun ve titiz çalışmalar 
sonucunda oluşturduğu, Türkiye’nin 
en büyük Atatürk fotoğrafları koleksi-
yonunda bulunan ve çoğu şimdiye ka-
dar gün ışığına çıkmamış fotoğraflar 
arasından seçilmiş.  

Atatürk’e dair birçok kaynak kitap 

arasında, görsel tarihe yaptığı katkıy-
la dikkat çeken ve Atatürk’ü bir kez 
de fotoğraflar aracılığıyla anlatmaya 
aday olan bu albümlerin asıl mimarı 
olan Hanri Benazus, Atatürk’ün gele-
ceği bizzat emanet ettiği çocuklardan 
biri. ‘Atatürk’e rakıyı leblebisiz içiren 
çocuk’ olarak tanınan Hanri Benazus, 
1937 yılında, henüz yedi yaşındayken 
Atatürk’le tanışma şansına nail olmuş 
ve o an yaşadığı heyecan ve coşku onda 
bir Atatürk tutkusuna dönüşerek tüm 
hayatına yön vermiş. Atatürk’ün kom-
partımanında, onun karşısında otu-
rup, tabaktaki tüm leblebileri yiyip bi-
tiren o çocuk, şu anda seksen yaşında.  

On yedi yaşında başladığı Atatürk 
fotoğrafları koleksiyonuna neredeyse 
bir ömür adamış olan Benazus, ‘Ata-
türk’ ve ‘Atatürk’ün çağdaşlık anlayışı’ 
üzerine anlatımı, en güzel olabileceği-
ni düşündüğü şekilde, fotoğraf kare-

lerine bırakmayı tercih etmiş. Bu ay, 
Türkiye’nin en kapsamlı Atatürk fo-
toğrafları koleksiyonunun sahibi Han-
ri Benazus’la tanıştıracağız sizi. 

Hanri Benazus kimdir, kendiniz-
den bahseder misiniz? 

Ailemin kökeni 1492 yılına dayanı-
yor. İzmir’e gelip yerleşmişler. Yani tamı 
tamına 518 yıllık İzmirli bir ailenin ço-
cuğuyum. Yazarlığımın dışında ticaret 
ve sanayii ile uğraştım. Ancak 1988 ta-
rihinden itibaren ticareti de, sanayii de 
bırakıp kendimi yalnız yazarlığa, kon-
feranslara, seminerlere, Atatürk Fotoğ-
rafları sergilerime adadım. Bu suretle 
hem topluma ve hem de kendime daha 
yararlı olmaya çalışıyorum.

Bir ömür adadığınız koleksiyo-
nunuzla, geçmişle bugün arasında 
bir köprü kurmuş, görsel bir tarih 
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Devlik, bir cüsse 
meselesi değildir!

Atatürk hayranlığıyla 
tanınan yazar ve 
koleksiyoner Hanri 
Benazus’un sahip olduğu 
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Bu ay İyi Kitap’ta...

Bu yıl 46. kutlanan Kütüphane Haftası 
sebebiyle bütün kütüphaneci dostlarımızı 

selamlayarak yapalım merhabamızı. 

29 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında 
kutlanan Kütüphane Haftası’nın yeri 
bu sene bir başka bizim için. TUDEM 

Yayınları’nın dağıtımını kütüphanelere de 
ücretsiz olarak gerçekleştirdiği İyi Kitap, 
kütüphanecilere kitap seçme konusunda 
yaptığı katkı nedeniyle Türk Kütüpha-
neciler Derneği tarafından “Kütüphane 
Dostu” plaketine layık görüldü. Birinci 
yaşımızı bu plaketle taçlandıran Türk 

Kütüphaneciler Derneği ile dergimizin bu 
plaketi almasında emeği geçen İyi Kitap 
yazar ve çalışanlarına teşekkür ederiz. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı vesilesiyle bazı Atatürk kitaplarına 
da yer ayırdığımız Nisan sayımızı keyifle 

okumanız dileğiyle… 



anlatımına kalkışmışsınız… Fotoğ-
raflara bakarken insan Atatürk’ü 
âdeta yeniden keşfediyor. Atatürk fo-
toğrafları toplama tutkusu içinizde 
nasıl filizlendi? 

Koleksiyon merakım, Atatürk’e 
ve onun felsefesine tutku derecesinde 
bağlı olmamdan kaynaklanmaktadır. 
Aslında bu tutkuya geçiş sürecim, 
Atatürk’ü gördüğüm, masasında otur-
duğum ve masasında bulunan leblebi-
lerini yediğim 9 Ekim 1937 tarihinde 
başlamıştır. Bu benim için çok büyük 
bir onur ve gurur kaynağıdır. 

Yaşamınızda önemli bir döneme 
şahit olmuşsunuz… Atatürk’ü gör-
müş olan ve hayatta olan nadir in-
sanlardan birisiniz. Bu anınızı sizin 
ağzınızdan dinleyebilir miyiz? Neler 
hissettiniz o anda ve geçen yıllar için-
de bu hikâyeyi tekrar tekrar hatırla-
dığınızda, algınızda neler değişti?

1937 yılının 9 Ekim tarihinde Ata-
türk, Nazilli Basma Fabrikası’nı açtık-
tan sonra Ege Askeri Manevralarını 
izlemek gayesiyle, Aydın ilinin, Söke, 
Ortaklar ve Çamlık Beldelerine gelmek 
üzere özel treni ile hareket eder. İlk du-
rağı Ortaklar Beldesi olmuştur. O gün-
lerde küçük bir köy olan Ortaklar’da 
Atatürk’ü karşılayacak bir heyet oluş-
turulmaya çalışılmıştır. Bu heyet İs-
tasyon Müdürü, Muhtar ve o sıralarda 
İncir Tarım Kooperatifi’nde yazmanlık 
yapan babam İshak Benazus’tan oluş-
muştur. O tarihte yedi buçuk yaşında 
olan ben, ısrarla babamın elinden tu-
tup tren istasyonuna, karşılamaya gel-

diğimde, ilk iş, babamın yanından ka-
çıp Atatürk’ün yanına gittim. Atatürk 
peronda köylüler ve karşılayıcılarla 
sohbet ederken, benim saçlarımı okşa-
yıp elimden tuttu ve ardından trenine 
bindirdi. Trendeki kompartımanının 
penceresini açıp bir taraftan köylülerle 
sohbet edip rakı kadehini kaldırırken 
ben de masasının üstünde bulunan 
kâsedeki leblebileri yedim. Ardın-
dan gelen ikinci kâseyi de ceplerime 
doldurdum. Bu sebepledir ki, yıllar-
dır hem yazılı hem de görsel basında 
adım ‘Atatürk’e Rakısını Leblebisiz İçi-
ren Çocuk’a  çıkmıştır. Doğaldır ki, o 
günden bugüne değişen tek algım; onu 
karşılamaya giderken üç metre boyun-
da, iki metre eninde bir devle karşılaş-
mayı beklerken, onu herkesin arasında 
cüssece pek bir farklı olmayan bir in-
san olarak görmemin ardından, kendi-
si ile bir masada karşı karşıya otuz otuz 
beş dakika kaldıktan ve sohbet ettikten 
sonra, onun gerçekten bir dev olduğu-
nu ve devliğin bir cüsse meselesi olma-
dığını anlamamdır.

Bu olay sizi nasıl etkiledi?
Ben buna ‘Atatürk Tutkusu’ diyo-

rum. Bugün seksen yaşıma rağmen o 
yediğim leblebilerin bedelini  ödeme-
ye çalışıyorum. Halen Türkiye içinde 
ve dışında sergilerimle, konferansla-
rımla, kitaplarımla ve her türlü etkin-
liklerimle, ona olan borcumun bir kat-
resini ödemeye çalışıyorum. 

Atatürk fotoğrafları toplamaya 
nasıl karar verdiniz? Nasıl başladı-
nız? 

İlk, daha önce pek görmediğim bir 
fotoğrafı 17 yaşındayken aldım. Diğer-
leri takip etti ve bugüne kadar geldim. 
Şimdi dört bin sekiz yüz fotoğrafım 
var.

Çağdaş Atatürk Fotoğrafları ki-
tap projesi nasıl ortaya çıktı peki?

Bu projenin hayata geçmesinde 
Tudem Yayınları’nın rolü çok büyük 
olmuştur. Çünkü o güne kadar elim-
deki fotoğrafları kimseyle paylaşmayı 
düşünmemiştim. 

Her birinin değeri ayrıdır elbet 
ama sizin için en anlamlı fotoğraf 
veya fotoğraflar hangileri?

Anne babalar çocuklarının arasın-
da nasıl bir ayırım yapamazlarsa, ben 
de bu fotoğraflar arasında hiçbir ayı-
rım yapamam.

Fotoğrafları toplarken başını-
za gelen ilginç bir olay oldu mu? 
Hikâyesi olan fotoğraflar var mı?

Koleksiyonumu oluştururken bir 
Amerikalı gazetecinin 1921 yılında 
Mustafa Kemal ile röportaj yaparken 
çektiği iki fotoğrafı almak için gü-
nübirlik Amerika’ya gitmem ve o iki 
fotoğrafla birlikte negatif camlarını 
alıp, parasını ödeyip dönmem hoş bir 
anımdır.

Hâlâ fotoğraf toplamaya devam 
ediyor musunuz? 

Eğer bende olmayan (ki şu anda 
artık pek kaldığını sanmıyorum) olur-
sa elde etme çabası içinde oluyorum.

Kitaplardaki fotoğraflar nasıl 
dizildi? Fotoğrafların yanında veciz 
sözler de yer alıyor… 

Albümler kronolojik sıraya göre 
düzenlendi. 

Bu fotoğraflar neyi anlatıyor? 
Bu fotoğraflar, gerçek ve çağdaş 

yüzü ile Atatürk’ü görmemizi sağla-
maktadır.

Bu röportajı Nisan sayımızda ya-
yımlayacağız, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı hakkında 
neler söylemek istersiniz?  

Atatürk bir devletin temelinde, ço-
cukların izlerinin bulunmasını isteyen 
tek lider vasıflarını sergilemiştir.

G. Mine OLGUN

Çağdaş Atatürk Fotoğrafları Cilt 1-2
Hanri Benazus Koleksiyonu
Tudem Yayınları / 334 sayfa
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Ortak Okumalar’ın bu ayki konuğu, Ankara polisiyeleri yazarı olarak bilinen ve genç kuşak polisiye 
yazarları içinde iyi polisiyenin, iyi edebiyat olduğunu kanıtlayan Emrah Serbes.   

Serbes’ten beklenmedik bir kitap
Semih GÜMÜŞOrtak Okumalar

Yazılanların birbirine yakın duruşu 
yanı sıra, yeni anlatım biçimleri arayıp 
bulma konusundaki merak ve çaba ek-
sikliği, edebiyatımızın öncelikli tartış-
ma konuları arasında sayılabilir. Ortak 
özellikleri belirgin öykülerin aynı za-
manda yerleşik bir dili olağan bir üslup 
içinde dile getirmesi, sonunda umulan 
renklerin ortaya çıkamamasına neden 
oluyor. Bu yüzden Emrah Serbes’in Er-
ken Kaybedenler kitabındaki öyküler, 
bir pencereden içeriye giren taze hava 
gibi gelebilir. 

İlk iki romanında Emrah Serbes’in 
bir Ankara polisiyeleri yazarı olarak 
okunmaya başladığını, ama bu arada 
büyük bir ilgiyle karşılandığını da bi-
lince, Erken Kaybedenler beklenmedik 
bir kitap oldu. Okunduğu günlerde 
hemen iki ayrı yoruma uğradı. Emrah 
Serbes’in anlatım biçiminin yazınsal 
dilin dolayımından âdeta kurtulup ko-
nuşma dilinin akıcılığına savrulduğu, 
düz anlatımı içinde dolayısıyla nitelikli 
edebiyattan uzaklaştığı, gerçekten gül-
düren mizahının da bu gündelik dilden 
güç aldığı biçimindeki yorumun Erken 
Kaybedenler’i sıradanlaştırdığı söyle-
nebilir. Böyle bakınca da, bu oldukça 
ilgi çekici kitabın genç kuşağın kendini 
yenileme çabası içinde kayda değer bir 
yeri olmayacağı da belirtilebilir.   

Öte yandan, Erken Kaybedenler’in 
belli bir çizgide kararlılık göstermekle 
birlikte, kendini yenileme sıkıntısı çe-
ken öykücülüğümüz için alışılmadık 
bir anlatım biçimi getirdiği yorumu 
da var ki, bunun daha geçerli olduğu-
nu düşünüyorum. Sonunda adı hikâye 
olan türün epeyce uzun zamandan 
beri hikâye anlatmaktan uzaklaştığını 
söyleyebilir miyiz! Erken Kaybedenler 
her öyküde, hem de edebiyatımızda 
eksikliği adamakıllı hissedilen gençle-
rin dünyasını anlatmayı başlıca sorunu 
olarak görmüşse, bunun ayırt edici bir 
özellik olduğu kuşkusuz. Üstelik an-
latılanlar ergenlik hikâyeleridir. Ede-
biyatımızda anlatılmamış ilkgençlik 

hikâyelerini, üstelik bambaşka bir ba-
kış açısıyla anlatıyor Emrah Serbes. 

BİLİNENİ HİKÂYE ETMEK
Erken Kaybedenler’de yer alan se-

kiz öykünün her birinin ilgi çekici bir 
hikâyesi var; bu arada hikâyelerin kah-
ramanları çok çeşitli olsa da, taşıdık-
ları bir dizi ortak özellikle birbirlerine 
çok da benziyor. Düpedüz ‘fırlama’ bir 
tiptir anlatılan, onu tanımlayan söz-
cükler gibi sürekli argo ya da küfürlü 
konuşur. Daha doğrusu, o zaten doğal 
olarak öyle konuşmaktadır, konuşma 
dili ‘sokak çocuğu’ dilidir ve elbette 
tanıdıktır. 

Anlatılan çocuklar erkektir. Genç 
kızlar araya hep kavgacı, öfkeli, sinir-
li, kafalarının içi bir türlü rahat dura-
mayan erkeklere bağlı figürler olarak 
girer. Kızların varlığı da delikanlıların 
gerilimini artırır. Hikâyelerde konu 
edilen anneler ve babalar da birbirine 
benziyor. Aileler orta halli ya da altı. 
Anneler ev kadını, babaların işleri zar 
zor gidiyor; asıl kahramanlar bu du-
rumdan hoşnut olmamakla birlikte, 
sıkıntıları sorun eden tipler de değil. 
Bu arada okul da var mı gidilecek, var 
elbette, ama kimsenin pek umurunda 
değil, ergenlikte sorun edilecekler ara-
sında okul zaten son sıralarda geliyor. 

Emrah Serbes bu hikâyeleri belli ki 
iyi biliyor, yaşamış ya da tanık olmuş. 
Ne ki, bilginin yazınsal değer kazan-
ması için daha çoğu gerekiyor. Bilineni 
hikâye etmekte sanırım bundan sonra 
da şaşırtıcı biçimde tanık olacağımız 
bir becerisi var Emrah Serbes’in. Yat-
kınlığı da denebilir buna. Önemli bir 
özellik bu. Üstelik, anlatılanlar çok ko-
mik. Bu öyküleri sürekli gülerek oku-
yorsunuz. Böyle güldürdüklerine göre, 
kaba bir mizahla yazılmadıklarını ve 
güldürmenin zorluğunu belirtmeye 
bile gerek yok.

Emrah Serbes’in hikâyelerini poli-
tikleşirdiği yerde anlattıkları da ilginç. 
Kendisinin 12 Eylül’den önce yaşa-

nanlara doğrudan tanıklık etmediği 
düşünülürse, o dönemin kişiliklerinin 
düşünme biçimlerini ve dilini ancak 
anlatılanlardan ve gözlemlerden der-
lemiştir ki, bu düzeyde de hiçbir açığı 
yok. Politik kişileri kurmaca içinde ya-
ratmak, önceden yaşanmış dönemle-
rin dilini gerçeğe tam uygun biçimde 
yazmak her zaman zordur, ama belli 
ki Emrah Serbes’in bu güçlüğü aşacak 
güçte sezgileri ve gözlemleri var.

Erken Kaybedenler, benzeri bizde 
pek yazılmamış öykülerden oluşuyor. 
Sonunda kendine özgü bir yere çıkmış 
durumda. Orayı, yazılması gerekene   
örnek göstermek gerekmiyor. Bu yal-
nızca Emrah Serbes’in özgünlüğü, ama 
benzerinin pek olmadığını, yazılmamış 
olanı yazdığı için de ciddiye alınması 
gerektiğini teslim etmek gerekiyor. 

Erken Kaybedenler
Emrah Serbes

İletişim Yayınları / 143 sayfa



4 İyi Kitap  •  Çocuk Kitaplığı  •  Sayı 14  •  Nisan  2010

Ferhat ULUDERE

Bir kahramanı gördüm 
çocukken…
Muzaffer İzgü, Atatürk’ü Gördüm Ben Çocukken’de, ilk defa Adana Treni’nde gördüğü Atatürk’ü 
çocuk gözünün büyüsünden silemez. Çocukluk kahramanını, babasının öğüdünü tutarak herkes gibi 
anılaştırmak için kaleme almayı seçer.

Atatürk’ün hem çokça tartı-
şıldığı, hem de hakkında birçok 
yorum yapıldığı bir dönemden 
geçiyoruz. Başlayan tartışma-
larla birlikte Atatürk hakkında 
yazılan kitaplar da arttı. Ki-
tapları da birbirinden önemli 
isimlerin yaptığı filmler izledi. 
Önce Can Dündar, “Mustafa” 
adlı filmiyle Atatürk’ü her za-
mankinin aksine tüm insani 
yönleriyle anlattı. 

DÜŞLER ARASINDA
Ama bu beraberinde iti-

razları da getirdi. Ardından 
Zülfü Livaneli Atatürk’ü ço-
cukluğundan ölümüne kadar 
en başarılı ve en kahraman 
yönleriyle anlattı. Filmin bir de 
ilk Atatürk filmi olma iddiası 
vardı. Hamdi Alkan 19 Mart’ta 
vizyona giren filmi “Dersimiz 
Atatürk” ile, Atatürk’ü çocuk-
lara anlatmayı başardı. Ço-
cuklar sinema perdesinde 
okulda anlatılanların dışın-
da bir Atatürk’le karşılaş-
masalar da Atatürk her za-
man anlatılacak ve onun hakkında 
hikâyeler, romanlar ve kahramanlık 
destanları  her zaman yazılacak. Kuş-
kusuz bunların hepsini hak ediyor, 
ama ortadaki bilgi karmaşası da işi 
biraz zorlaştırıyor. 

Çocuk edebiyatı denince ilk akla 
gelen yazarlardan biri Muzaffer İzgü. 
100’ün üzerinde kitaba ve 200’den 
fazla çocuk oyununa imza attı şim-
diye kadar. Muzaffer İzgü’nün Bilgi 
Yayınevi’nin Çocuk Kitaplığı’ndan 
2004 yılında yayımlanmaya başlayan 
“Ben Çocukken” adlı dizisinin ilk ki-
tabı “Atatürk’ü Gördüm.” Sadece ya-
zar da değil İzgü bir öğretmen, hatta 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında doğan ve 
o yılların atmosferini solumuş biri. Bu 
yüzden de idealist yapısından hiçbir 
zaman taviz vermemiş bir insan. 

Kitabın tamamı ve özellikle de 
Atatürk’ü Gördüm hikâyesi o yılların 
izlerini ve o yılların düşüncelerini ta-
şıyor. Altı öyküden oluşan Atatürk’ü 
Gördüm’de Muzaffer İzgü’nün çocuk-
luğuna ilişkin renkli ve ilginç anıları 
yer alıyor. 

Kitabın ilk öyküsü “Atatürk’ü Gör-
düm” ve Muzaffer İzgü’nün çocuklu-
ğunda Atatürk’le karşılaşmasını an-
latıyor. Atatürk Treni daha Ankara’ya 
varmadan günler önce başlıyor küçük 
Muzaffer’in heyecanı. İlkin rüyasında 
görüyor Atatürk’ü. Konuşma yaptığı 
kürsüye çağırıyor Muzaffer’i ve her-
kese onu göstererek sesleniyor, “Mu-
zaffer benim arkadaşım” diyor… Tıpkı 
Ülkü’nün olduğu gibi… 

Bütün Adana Atatürk’ü görmek 
için sabah erkenden yollara dökülü-

yor. Atatürk hasta, ama inanmıyor 
Muzaffer böylesi kahraman bir in-
sanın hasta olacağına. Atatürk’e bir 
şey olmaz Muzaffer’in gözünde. 
Babası onun da insan olduğunu 
söylese bile, inanmıyor Muzaffer 
babasının sözüne, doğaüstü bir 
varlık olarak görüyor onu. Ve 
babasının omuzlarından izliyor 

Atatürk’ü… Tüm Adana’ya ses-
leniyor Paşa, “Çok çalışmalı-
yız” diyor. “Çok çalışın…”

ÇOCUĞUN GÖZÜ
Muzaffer İzgü çocuk gö-

züyle anlatıyor Atatürk’ü ve her 
çocuk gibi onun öğütlerini tu-

tuyor yıllar boyunca. Ama 
bir taraftan da her çocuk gibi 
onu yüceltmeden, ona hay-

ranlık duymadan da edemiyor. 
Aslında ‘her çocuğun gözünde 

bir çocukluk kahramanı var-
dır’ deyişi misali, Muzaffer 
İzgü de çocukluğunun hayali 
kahramanı Atatürk’ü kendi 
çocuk gözünden anlatarak 

onun insani portresinin çizil-
mesine  katkıda bulunuyor.  

Atatürk’ü Gördüm Ben Çocukken
Muzaffer İzgü
Bilgi Yayınları

95 sayfa
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Serda SEMERCİ

Şimdi ‘Atatürk Anlatıyor’ 
biz dinliyoruz…
Usta yazar Adnan Binyazar, Atatürk’ü tarih kitaplarının sıkıcılığından kurtarıp ete kemiğe 
büründürüyor Atatürk Anlatıyor’da. Binyazar’ın yazdığı biyografide Mustafa Delioğlu da bir ilke 
imza atarak, Atatürk’ün fotoğrafı olmayan çocukluk ve gençlik yıllarını dahi resimliyor.

İlkokulda okuduğumuz 23 Nisan 
şiirlerini ya da Belirli Gün ve Haftalar 
kitabındaki dörtlükleri anımsıyorum. 
Hepsi de –ezberi kolaylaştırsın diye– 
düzgün kafiyeli, sert adaplı ‘yaptık’lı 
‘ettik’li metinlerdi. Hepsini de müsa-
mereden sonra unuturduk giderdi. Biz 
ne yazık ki Atatürk’ün mücadelesini, 
davasını, devrimciliğini ve hayatını bu 
şiirlerin, ya da ders kitaplarının diliyle 
öğrenmek zorunda kalan bir nesil ol-
duk. Neyse ki şimdiki çocuklar daha 
şanslı… Kahramanların da naif bir dil 
ve üslupla anlatılabileceğinin somut 
örneklerini görebiliyorlar, okuyabili-
yorlar. İşte bunlardan biri, usta öykücü 
Adnan Binyazar’ın Atatürk Anlatıyor 
kitabı. Binyazar, çocukluğundan Kur-
tuluş Savaşı günlerine Atatürk’ü kendi 
ağzından aktarıyor ve bunu yaparken 
Atatürk’le çocuklar arasında çok güzel 
bir aracılık yapıyor. Bir tarih kitabına 
değil de, yalın ve akıcı diliyle artık ço-
cukların Atatürk’ü daha iyi anlayacağı 
konusunda bizi umutlandıran bir bi-
yografiye imza atıyor. Üstelik sadece 
metinler değil, resimler de ayrı göz 
dolduruyor kitapta… İlk kez fotoğ-
raf yerine tamamen illüstrasyonlarla 
desteklenen kitaptaki çizimler Mus-
tafa Delioğlu’na ait. Metinleriyle de 

desenleriyle de diğer Atatürk 
kitaplarından ayrılan Atatürk 
Anlatıyor’a kelimelerle derin-
lik, çizgilerle zenginlik katan 
yaratıcıları sorularımızı ya-
nıtladı. Hadi gelin şimdi, ikisi 
de işlerinde birer duayen olan 
Adnan Binyazar ve Mustafa 
Delioğlu’na ayrı ayrı yer verdi-
ğimiz sohbetimize geçelim… 

Genelde Atatürk kitapla-
rının bir üst dili vardır. Bi-
raz dikte edici,  bolca didak-
tik... Ama sizin kitabınızda 
Atatürk’ü kendi ağzından 
dinliyor, bütün hayatını bir 
film gibi izliyoruz...

Öyle değil; kitap çıktığında 
Erdoğan Yavaşlı telefon edip, Atatürk’ü  
‘kendi dilinden’ ilk anlatanın kendisi 
olduğunu anımsattı. Yavaşlı’nın kitabı-
nı görmemiştim. Yazı imecesine katıl-
dığımı belirtmekle yetindim. Atatürk’ü 
kendi dilinden anlatma genel bir bi-
çimdir; biçim herkese açıktır; önemli 
olan Atatürk’ün üslubunu iyi kavrayıp 
doğru yansıtmaktır. 

Sizce çocuklara Atatürk’ü ve ha-
yatını anlatırken yapılan en büyük 
yanlış nedir? Bu yanlış sadece takı-
nılan resmi tavırdan mı, yoksa onu 
iyi anlayamamaktan mı kaynakla-
nıyor?

Atatürk Anlatıyor’u yazmamı 
Can Çocuk Yayın Yönetmeni 
Samiye Öz önerdi. Tarihçi ol-
madığımı, bunu bir tarihçinin 
yapması gerektiğini söyledim. 
“Ben tarih istemiyorum, yalın 
bir dille yazılmış bir Atatürk 
anlatımı istiyorum,” dedi. 
Çocuk söz konusu oldu-
ğunda, bir komutanın kar-
şısında selama durup emir 
beklercesine kalıplaşmış 
Atatürk bilgileri sıralanıyor. 
O ağızla nice şiir yazan-

lardan geriye Nâzım Hikmet, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi, Behçet 
Necatigil gibi gerçek şairlerin dışında 
kimse kalmadı. 

Bir yazınızda Picasso’nun şu sö-
zünden alıntı yapmışsınız: “Küçük-
ken Raffaello gibi çiziyordum, sonra 
bir çocuk gibi çizmeyi başarabilmek 
için çok uğraştım.” Burada neyin al-
tını çiziyorsunuz?

Yaratıcı sanatta en tehlikeli ola-
na değiniyorsunuz: Hiçbir sanatçı bir 
başkası gibi olamaz. Picasso, bu sö-
züyle, başkasına özenmenin, sanatçıyı 
nasıl yanlış bir yola sürüklediğini vur-
guluyor. ‘Büyük’ olanı düşleyip başa-
rısızlığa uğramaktansa, kişi, gücünün 
yettiğini yaparsa kârlı çıkar. Çocuk 
için yazarken, dilin kurallarını iyi uy-
gulamak, kendi çocukluğumuza döne-
rek o dünyayı gözden kaçırmamak çok 
önemli. 

Sizce, Meclisin açılış 
günü olan 23 Nisan’ı çocuk-
lara armağan edişi,  onun 
ideolojisinde neyin altını 
çiziyor?
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İllüstratör: Mustafa Delioğlu 

“Atatürk’ün fotoğrafı olmayan ço-
cukluk ve gençlik yıllarını hayali ola-
rak resimledim.”

Atatürk Anlatıyor kitabının si-
zin çizimlerinizle diğer Atatürk 
kitaplardan ayrılan bir özelliği var. 
Bunu sizden dinleyebilir miyiz? 

Yayınlanmış ne kadar Atatürk 
kitabı varsa, metnin aralarına ser-
piştirilmiş fotoğraflar görürsünüz. 

Fotoğrafı olmayan bir olaya ilgisiz bir 
fotoğraf konulmuştur. Oysa bu kitap-
ta tamamen illüstrasyon kullandım. 
Fotoğrafı olmayan çocukluk ve genç-
lik yıllarını hayali olarak resimledim.

Şimdiye dek binlerce defa res-
medilmiş, hatta hemen hemen her 
köşe başına yerleştirilmiş büstle-
riyle Atatürk’ü resmetmek zor oldu 
mu?

Atatürk’ü resimlemek hem kolay 
hem zor. Kolaylığı Atatürk’ün resim-
leme özelliğine sahip bir yüz yapısı 
olması. Zorluğu  ufak bir çizgi sapma-
sından doğacak, benziyor mu benze-
miyor mu endişesini taşımak. Önemli 
olan onun tam özelliklerini yansıtan 
kalitede bir çalışma olması. 

Bu kitaptaki çizgilerinizde Ata-
türk’e dair en çok hangi özelliği ak-
tarabilmeyi istediniz?

Atatürk kitabını resimlerken çi-
zimler çıkabilirdi. Hatta, “Ordular! 

İlk hedefiniz Akdeniz ileri!” bölümü-
nü çizerken dedim ki, ‘Atamı şöyle 
şaha kalkmış at üstünde parmağıyla 
ileriyi gösteren bir resim olsun.’ Yu-
karıda dediğim o hamasi bir çizim 
olma endişesi beni rahatsız etti. İşte 
onun yapısına, kişiliğine uyan bir şey 
olmadı sanki. Atatürk’ün fotoğrafla-
rında şunu görürüz: gözlerindeki ışıl-
tı. Bu ileriyi gören, kendinden emin 
insandaki göz ışıltısı… Bu çizimlerde 
o  ışıltıyı vermeye çalıştım.

Karakalem mi çalıştınız, yoksa 
başka bir teknik kullandınız mı?

Karakalem çalıştım. Bazı özel tek-
niklerle tam siyah çizgiye dönüştür-
düm.

Sizin, metinlerini de yazdığınız 
Nasreddin Hoca kitaplarınız var. 
İleride Atatürk üzerine de böyle bir 
çalışma yapmayı düşünür müsü-
nüz? 

Zaman ve zemin bulma duru-
munda bunu gerçekleştireceğimi 
umuyorum. 

Atatürk, geçmişi dondurur; onun 
aklı gelecektedir. Geleceğin yurttaşla-
rı olacak gençlere seslenişinde, dipten 
dibe çevresindeki kişilere eleştiri oldu-
ğu kanısındayım. Özellikle Gençliğe 
Sesleniş’te, “Siz onlar gibi olmayın!” 
der gibidir. 

Siz de oldukça zor bir çocuk-
luk dönemi geçirmişsiniz; parça-

lanmış bir hayat, okula geç başla-
ma, ekonomik-sosyal darlıklar... 
Atatürk’ün miras bırakmak istediği 
ülkeden çok farklı bir ülkenin ko-
şullarında yaşadınız. Bu çelişki, ço-
cukluğunuz ve şimdiki Türkiye’nin 
çocukları üzerine neler söylersiniz?

İki yazardan örnek vererek yanıtla-
yayım sorunuzu: “Tolstoy, bütün kötü 
koşullarına karşın hayat yaşanmaya 
değer,” der. Cervantes’in, “Gücümü 
güçsüzlüğümden alıyorum,” sözü de 
en dar anlarımda bana güç vermiştir. 
İnsan, yaşadığı zamanla varsa vardır, 
ötesi sonsuz bir bilinmezlik... Canı-
mızın değerini bilip onu üretici kıl-
mak insan olmanın gereğidir. Bu da 
kitaplarla beslenir. Çocuklar Atatürk’ü 
dikkatle okusunlar; Söylev’de her şeyi 
bulacaklardır.   

Atatürk üzerine yayımlanan son 
dönem kitaplar hakkında ne düşü-
nüyorsunuz?

Son zamanlarda değil, her dönem-
de az da olsa Atatürk’le ilgili çok iyi ki-
taplar yayımlanmıştır. Bunlardan, Prof. 
Dr. Şerafettin Turan’ın “Mustafa Ke-
mal Atatürk/Kendine Özgü Bir Yaşam 
ve Kişilik”, yazarının, yıllarını verdiği 
bir anıt kitaptır. Erol Mütercimler’in 
“Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Ke-

mal” kitabı da kaynakları yansıtması 
yönünden ilgi çekiyor. 

Son olarak başka kitap projeleri-
nizden birkaç ipucu istesek...

Yazarların her an imgeleminde 
oluşturduğu bir şeyler vardır. Ancak 
coşkuyla ortalara düşüp yapılacak iş-
lerden söz etmek hep yanıltıcı sonuç-
lar doğuruyor. Şu kadarını söyleyebili-
rim; konu çocuk yazını olduğuna göre, 
yüzyıllar öncesinin iki önemli metnini 
bugüne uyarlayarak çocuğa göre yaz-
mak istiyorum. 
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Atatürk Anlatıyor
Adnan Binyazar

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Can Çocuk / 228 sayfa

“Çizimlerde, Atatürk’ün gözlerindeki ışıltıyı vermeye çalıştım.”
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“Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan!” Çocuk belleğimizde yer eden bu bayram deyişinin hakkını 
vermek için Murat Belge’nin kılavuzluğundaki İstanbul Gezi Rehberi’ne dalabilir ya da Süleyman 
Bulut’un ‘küçük öyküleriyle’ Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini keşfedebilirsiniz. 

Bugün 23 Nisan

Okulda büyük bir telaş 
var. Bir yandan yurtdışından 
gelecek misafir öğrencileri 
nasıl ağırlayacağımızı konu-
şuyoruz, bir yandan da 23 
Nisan Çocuk Bayramı kutla-
maları için tören hazırlıkla-
rı yapıyoruz. Evimiz uygun 
olduğu için bizim evde iki 
yabancı öğrenciyi ağırlamak 
mümkün olacakmış. An-
nemle babam misafirlerimize 
İstanbul’un nerelerini gez-
dirmemiz gerektiğini plan-
lıyorlar. 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti oluşumuz nedeniyle 
daha çok şey yapmak da mümkün-
müş. Kısacası henüz misafirler gelme-
den yorgun düştüm ben. 

YEDİTEPE İSTANBUL
Annem çocuklar için hazırlanan 

birkaç İstanbul kitabı getirdi. Onları 
okumamı ve misafirlerimize anlatma-
mı söyledi. Haldun Hürel’in Çocukla-
rın İstanbulu kitabını okumaya başla-
dım. İstanbul hakkında pek çok bilgi 
var, oldukça da anlaşılır ama resimleri 
ne kadar kötü. Daha doğrusu, o kadar 
basit çizimler ki sanki bir tür karala-
ma. Ne olurdu şu kitap şöyle renkli re-
simlerle süslenseydi. Okuduğum diğer 
kitabın adı Harikalar Diyarı İstanbul. 
Yazarı Mazlum Akın. Bu kitapta da bir 
öncekine benzer bilgiler var, ancak bu 
kitabın çizimleri de karikatür olarak 
düşünülmüş. Pek gülemedim dersem 
umarım fazla ayıp etmiş olmam. Ha, 
bir de bazı bölümlerin altında dört 
seçenekli sorulardan oluşan bilgi tes-
ti var. Bence bu çok sevimsiz. Zaten 
bütün hayatımız test çözerek geçiyor. 
Bir de İstanbul için mi test çözeceğiz 
şimdi.

Ben en iyisi başka bir yol bulayım 
misafirlerimize İstanbul’u anlatmak 
için. Aklıma büyükler için yazılmış 

İstanbul kitaplarına bakmak geliyor. 
Bu durumda en iyisi babama danış-
mak. Hatta sanırım onun kitaplığında 
bir kitap var: Murat Belge’nin yazdığı 
İstanbul Gezi Rehberi. Bir ara ona göz 
gezdirmeliyim. 

Tabii bütün bunları anlatırken 
misafirlerimizin 23 Nisan için gele-
ceklerini söylemeyi unuttum. Eski-
den sadece Ankara’da bu tür etkinlik-
ler olurmuş, birkaç yıldır İstanbul’da 
da uluslararası kutlamalar yapılıyor. 
Dünyanın pek çok farklı ülkesinden 
gelen çocuklar buluşuyor ve birbirle-
rine kendi ülkelerini anlatıyor. Bizim 
okulumuz bu yıl ilk kez bu etkinlikte 
yer alıyor. Bakalım misafirlerimiz han-
gi ülkeden olacak?

Geçtiğimiz günlerde Türkçe öğ-
retmenimiz sınıfta şiir okuma yarış-
ması yaptı. (Ben bu yarışma sözüne 
çok kızıyorum, sanki arkadaşlarımla 
yarışmak istiyorum da) 23 Nisan töre-
ninde şiir okuyacak öğrenciyi seçmek 
istiyormuş. Sonuçta arkadaşım Halil’le 
şiir okumaya seçildik. O gündür bu 
gündür yazımın başında söz ettiğim 
telaş başladı evde. Annem bu meseleyi 
fazla büyüttü, iki dedemi, anneannemi 
ve babaannemi, halamı, teyzemleri ve 
sanırım komşuları bile törene çağırdı. 

Aziz Sivaslıoğlu’nun yazdığı “Ata-

türk Çocuk Olmuş” şiirinin bir 
bölümünü okuyorum. Bunu 
anneme anlatamadım sanırım. 
Sahneye çıkıp inmem aslında 
sadece birkaç dakika sürecek. 
Neyse bakın şiirde ne diyor: 
“Gülüyor gözlerinin içi / Gü-
lüyor / Gökler, denizler kadar 
mavi. / Diyor ki: “Çocuklar, 
ben verdim size / Bayramların 
en güzelini.”

NASIL BAYRAM OLDU? 
Şiiri okuyunca 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik Bayramı’nın 
nasıl Çocuk Bayramı olduğu-

nu merak ettim. Öğretmenimden bu 
konuda yardım istedim. O da bana 
Süleyman Bulut’un hazırladığı Büyük 
Atatürk’ten Küçük Öyküler kitaplarını 
verdi. Birinci cildinde “23 Nisan Nasıl 
Çocuk Bayramı Oldu?” diye bir yazı 
var. Orada anlatıldığına göre, Meclis’in 
kuruluşunun ilk yılında yapılacak kut-
lamalara kızlı erkekli öğrencileriyle 
katılmak isteyen öğretmenler, o günkü 
Ziraat Okulu’nun yakınında bir yeri 
kutlama alanı olarak süslerler. Ancak 
o zamanın valisi bu fikirden hoşlan-
mayınca kutlamayı yasaklar ve katı-
lacak öğretmenleri de işten atacağını 
söyler. Öğretmenler çok üzülürler ve 
bu durumu Yunus Nadi aracılığıyla 
Atatürk’e anlatırlar. Atatürk öğretmen-
lerin isteğini çok yerinde bulur. Bütün 
çocukların öğretmenleriyle birlikte 
kutlama alanına gelmelerini söyler, 
kendisi de kutlamaya katılacağını bil-
dirir. Böylece Meclis’in açılışı çocuk-
ların neşeli sesleri arasında kutlanır. 
Atatürk konuşmasını şöyle bitirir: “Bu 
bayramın adı Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı olsun.” 

Kitapta ayrıca Atatürk’le ilgili il-
ginç hikâyeler de anlatılıyor. (Hikâye 
dediğime bakmayın, yaşanmış olaylar 
elbette) İlk kadın avukatımız Süreyya 

İnci ÖZGÜRÇocuk (da) yazar cocukyazar@hotmail.com
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Ağaoğlu’nun Ankara’da bir lo-
kantaya gitmek için babasından izin 
alması gerektiği, bu izni alıp lokantaya 
gidince  oradakiler tarafından pek de 
hoş karşılanmadığı, bunlar Atatürk’ün 
kulağına gelince Süreyya Hanım’ın 
gönlünü almak için yaptıklarının an-
latıldığı “Lokantada Bir Kadın Avukat” 
yazısı oldukça etkileyici. Bir de sonra-
dan büyük ve önemli bir profesör olan 
Mina’nın Atatürk’le dansını anlatan 
yazı... Beni en çok etkileyen hikâye ise 
“Yaşlı Nine”. Atatürk’ü görmek ve ona 
elleriyle yaptığı peyniri vermek için 
yola çıkan ve günlerdir yolda olan yaş-
lı nineyle Atatürk’ün karşılaşmasının 
anlatıldığı bu hikâyeyi gözlerim dola-
rak okudum. 

Keşke şiiri okumak yerine bu tür 
olayları anlatabilsem arkadaşlarıma ya 

da Atatürk’ün Türkiye 
için yaptıklarından yola 

çıkarak bizim de yap-
mamız gerekenler üze-

rinde konuşsak. Çocuk 
Bayramı’nı hem eğlenerek 

hem de düşünerek geçir-
sek. Geçen zamanda ço-

cuk haklarının ülkemizdeki 
durumu üzerinde konuşsak, 

çocukların çalıştırılmasını ve 
en acısı sokaklarda dilendi-

rilmesini tartışsak ve bunlara 
çözüm üretecek büyüklere git-

sek... 
İçimizden bir günlüğüne baş-

bakan ya da cumhurbaşkanı ola-
cak arkadaşlarımıza buradan seslenip, 
bu bayramda 
çocukların so-
runlarını dile 
get irmeler ini 
rica ediyorum. 

NOT: Çok 
az mail alıyorum... 
Lütfen bana yazın. 
Bu arada iki yaza-
rımız Aytül Akal 
ve Mavisel Yener 
bana mail atarak 
yazdıklarım için 
teşekkür etmişler. 
Çok sevindim. 
Ben de teşekkür 
ederim.

Harikalar Diyarı İstanbul
Mazlum Akın

Timaş Yayınları
160 Sayfa

Büyük Atatürk’ten 
Küçük Öyküler
Süleyman Bulut

Can Çocuk / 148 sayfa

Irmak ZİLELİ

Meral A. Temizyürek Hangi Ses Benimki’nde miyavlayan insanlar ve kükreyen kedilerle; 
Marjan Satrapi Canavarlar Kedilerden Korkar’da ay dede’yi çalan küçük bir kızla çocukluk kâbusu 
iletişimsizliği eğlenceli bir üslup ve çekici bir görsellikle anlatıyor. 

Gidenin bıraktığı boşluk

Bir şeyin hayatımızda doldurduğu 
boşluğu anlamamız için onun geçici 
bir süreliğine gizlenmesi gerekebilir. 
Örneğin sesinizin neye yaradığının 
farkında mı değilsiniz? Ses canlı bir 
şey olsa (Yoksa öyle mi?) sen misin 
benim kıymetimi bilmeyen deyip, bir 
süreliğine ortalıktan toz olsa, neye 
uğradığınızı şaşırmaz mısınız? Ya da 
Ay’ı gökyüzünde ‘çeşit olsun’ diye yer 
kaplayan bir nesne zannediyorsanız, o 
tüm bilgeliğiyle size bir ders vermeye 
kalkışsa, bir bulutun arkasına gizlense, 
ya da küçük bir kız çocuğunun koynu-

na girse, ne yaparsınız? Hayatınızda 
oluşan o boşluk size Ay’ın önemini an-
latmaya yetmez mi? 

Daha fazla örneğe gerek olduğu-
nu sanmıyorum. Çünkü hepimiz, bu 
türden olmasa da, bunların daha ba-
sit örneklerini yaşamışızdır. En çok 
yaşananı da sevgilinin yitirilmesinin 
ardından duyulan o şaşkınlıktır: De-
mek onu bu kadar seviyormuşum! Ge-
çelim…

Elimde iki tane okul öncesi kitap 
var. Biri Hangi Ses Benimki? adını taşı-
yor; öteki Canavarlar Kedilerden Kor-
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kar… Birbirinden çok farklı iki temayı 
işlediği izlenimi uyandırsa da, ben on-
ları kendimce okuduğumda ortak bir 
tema buldum: Hayatlarımızda var olan 
her şey önemli bir boşluğu dolduruyor 
ve bazı şeylerin kıymetini ancak onlar 
ortadan kalktıklarında anlayabiliyo-
ruz. Yok mudur bunun bir hal çaresi, 
diye sormadan edemiyor insan. Keşke 
onlar hayatımızda varlarken bilsek de-
ğerlerini, değil mi? Çünkü ne yazık ki 
hiçbir şey bu iki masaldaki kadar kolay 
geri dönmüyor. Son dönemin moda 
kavramıyla veya bilgisayarlarımızdaki 
kimi teknik özelliklerle ‘geri dönüşüm’ 
gerçek hayatta pek de mümkün olmu-
yor. Alın işte; söylenen ama pişmanlık 
duyulan bir söz bile ağza geri tıkılana 
dek insanın kırk takla atması gerekebi-
liyor. Ama o da çoğunlukla çaresiz bir 
çırpınıştan öteye geçemiyor. 

Sözü uzattım. Geri dönüşü olmayan 
bir noktaya varmadan frene basıp, 

adını dile ge-
tirdiğim şu iki 
kitabın öykü-

lerinden 
söz 

edeyim… 
Düşünün ki 

bir sabah uyan-
dınız ve insan 
gibi cümleler 

sarf edeceğinize 
kedi gibi miyav-

lıyor, köpek gibi 
havlıyor, şanslıysa-

nız bülbül gibi şarkı 
söylüyorsunuz! 

Koridorda karşılaş-
tığınız aile fertlerinden 

birine “günaydın” diye-
cekken ağzınızdan onun 

kedicesi çıkıyor sözgelimi: 
“Miyaavv!” Ne yapardınız? Daha 

dün gece “iyi geceler” derken bir sorun 
yoktu diye dehşete kapılmaz mıydınız? 
İşte bu öyküde olan da tam olarak bu. 
Bütün hayvanların dostça yaşadığı 
bir çiftlikte her şey, bir horozun gün 
ağarırken çiftlik ahalisini uyandır-
mak üzere çitin üzerine çıkıp gerim 
gerim gerildikten sonra bir kuzu gibi 
“me”lemesiyle başlamış. 

O güne dek horozun bu görevinin 
ehemmiyetinin farkında olmayanların 
tüm işleri aksamış elbette. Ve horoz da 
“Oh ne güzel! Bir yükten kurtuldum,” 
dememiş, sesinin onun ekmek parası 
kazanmak için yegâne aracı olduğunu 
düşünüp, onu kaybettiğine çok üzül-
müş. Ama sesini yitiren (belki de bir 
başka hayvanla değiş tokuş eden de-
meli), tek hayvan bu horoz değilmiş. 
Karısı tavuk da, benekli inek de, se-
vimli kuzular da, hırçın kedi de, tem-
bel köpek de… Hepsinin sesi bir başka 
hayvan gibi çıkıyormuş. 

Bu hikâyenin anlatıcısı yazar Me-
ral Akar Temizyürek, ‘dertlerimizi 
paylaşırsak onlara çözüm bulmamız 
da kolay olur’ kıssadan hissesini çı-
karmamızı istemiş öyküsünden. An-

cak bu isteğini biraz fazla vurgulamış. 
Sonunda gerçekten de çiftlik sakinleri 
dertlerini konuşarak çözüm yolu arı-
yor. Çözümün bu sayede bulunduğunu 
söylemekse biraz yanlış olur. Çiftliğin 
bilgesi kaplumbağa anlıyor meseleyi 
ve derde deva oluyor. Ben yazarın ‘kıs-
sadan hissesi’ne sadık kalmayarak, bu 
hikâyenin yazının başında sözünü et-
tiğim temaya daha çok yakıştığını söy-
leyeceğim: Bir gün sesinizi yitirseniz 
neler olacağını hiç düşündünüz mü?

AY NEREDE?
Peki ya Ay, evet evet şu bildiğimiz 

Aydede, bir gün gökyüzünü terk etme-
ye kalkarsa? 

Canavarlar Kedilerden Korkar’da, 
geceleri kendisini ziyarete gelen cana-
varlardan korunmak için çareyi, Ay’ı 
odasına getirmekte bulan küçük bir 
kızın öyküsü anlatılıyor. Ay’ın orta-
lardan yok olmasıyla, geceleri dolaş-
maya çıkan kedilerin başına gelmedik 
kalmamış. Ortalıkta eli kolu alçıda, 
kafası ayağı sargıda bir dolu kedi be-
lirmiş. Üstelik kedilerin bu vaziyetinin 
bir sonucu olarak ortalığı fareler sar-
mış. Dükkânları yağmalamaya, kapı 
ve duvarları kemirmeye başlamışlar. 
Ay’ın yokluğunun yarattığı karmaşayı 
görüyor musunuz? Üstelik her şey kü-
çük bir kızın başının altından çıkıyor! 
Bu hikâye de tatlıya bağlanıyor neyse 
ki. Ay tekrar eski yerine döndüğünde 
dünyanın düzeni de yeniden sağlanı-
yor. Böylece tüm dünya, Ay’ın ne ka-
dar önemli bir görev üstlendiğini an-
lamış oluyor… 

Bir gece başınızı kaldırıp baktığı-
nızda Ay’ı olması gereken yerde göre-
mezseniz telaş etmeyin. Olsa olsa onu 
yanına çağıran küçük bir kızı ikna et-
mekle meşguldür. Kısa süre içinde geri 
dönecektir… 

Canavarlar Kedilerden Korkar
Marjan Satrapi

Çeviren: Emrah Kolukısaoğlu
Marsık Yayınları / 24 sayfa

Hangi Ses Benimki?
Meral Akar Temizyürek

Resimleyen: Ayşe İnan Alican
Kök Yayıncılık / 32 sayfa
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Çağlayan ÇEVİK

Mehmet Atilla, Bilgisayar’daki Saklambaç ve Yüzümde Kırlangıç Gölgesi adlı kitaplarında, bir 
dilde yaşanan kelime kaybının, yaşamı nasıl derinden sarsabileceğini ya da paranoyaya yol açacak 
derecede saklanan sırların yol açtığı zararları sıradan olaylar aracılığıyla anlatıyor. 

Gizlenmek ve kaybolmak!

Ünlü Fransız yazar Georges Perec’in 
Kayboluş (La Disparition) romanının 
bir an için gerçek olduğunu düşünün. 
Perec, romanını hiç “e” harfi kullan-
madan kaleme almış ve romanın ko-
nusu da bu harfin bulunmasına yöne-
lik bir macerayı içermektedir. Dilden 
bir harfin kaybolması çok büyük bir 
felakettir elbette, ya bir kelime kaybol-
sa ve bunun hangisi olduğunu bileme-
seniz? O zaman o kelimenin peşine mi 
düşersiniz, yoksa bir gün o kelimeye 
ihtiyacınız olana kadar kullanmamayı 
mı denersiniz? Epey çetrefil bir durum 
aslında. Örneğin aşkın, mutluluğun 
kelime olarak bile olmadığı bir hayatı 
düşünmeye çalıştığınızda bile yeterin-
ce sıkıntıya düşüyorsunuz. Buna ben-
zer bir durum Saygın’ın da başına ge-
liyor, Bilgisayardaki Saklambaç isimli 
öyküde. Bilgisayarının ekranında gö-
rünen eksik kelime uyarısından sonra, 
Saygın ve ailesi ellerinden gelen her 
şeyi yaparak kaybolan kelimenin ne 
olduğunu bulmaya çalışırlar. Sonun-
da karşılarına çıkan kelime, onların 
gösterdiği özveriye uygun bir kelime 
olacaktır. 

HEM GÜNDELİK HEM ESTETİK
Mehmet Atilla, Bilgisayardaki Sak-

lambaç isimli beş öyküden oluşan 
kitabında, kıssadan hisse çıkarılacak 
öykülere imza atıyor. Çocuk ve gençlik 
edebiyatının nitelikli örneklerine imza 
atan Atilla, öykülerinde bizleri birbi-
rinden farklı maceralara davet eder-
ken, bir yandan da ders vermeyi ihmal 
etmiyor. Nasreddin Hoca’nın yetiştiği 
topraklardan beslenen Atilla, emanet 
aldığı mirası başarılı bir şekilde kulla-
nırken, öyle ‘sırf ders vermek için’ bir 
şeyler anlatmıyor. Edebiyatı ihmal et-
meden yapıyor bunu. 

Yüzümde Kırlangıç Gölgesi ise sü-
rükleyici kurguya sahip bir roman. 
Bir kıyı kasabasında yaşananlar, her 
sayfasında ritmini artırarak bizleri 
peşinden sürüklüyor. Engin’in ailesi, 
bir kıyı kasabasında bir pansiyon işlet-
mektedir. Engin’le Nilüfer’in yolları bu 
kasabada kesişir. İkilinin yaşadıkları 

onları geleceğe hazırlarken, kasabada 
farklı olaylar da yaşanmaktadır. İm-
bat Reis’in son dönemlerdeki gizemli 
tavırları, Aksona Halil’in huysuzluk-
ları, Mary ve birdenbire ortaya çıkan 
özürlü bir çocuk. Nilüfer ve Engin 
bir yandan aralarındaki ilişkiyi nasıl 
koruyacaklarını öğrenirlerken, diğer 
taraftan da özürlü çocuğun gizemini 
çözmeye çalışırlar. Zaman ilerledikçe 
karşılarına çıkan gerçek ikisini de hay-
rete düşürecektir. Tüm bu olayların 
haricinde bir de romanını bu kasabada 
yazan isimsiz bir ‘yazar’ bize eşlik eder 
romanda. Bir kıyı 
pansiyonu sakin-
lerinin yaşadığı 
bu olayları bize 
belki de yazar ak-
tarmaktadır. Ne 
de olsa, kimsenin 
göremediği kırlangıç 
gölgesini görebilen 
bir tek odur.

Bu kıyı kasabası, 
birbirinden ayrı ha-
yatlar yaşayan insan-
ların kesişme noktası 
olduğu kadar, kader-
lerini birbirine bağla-
yan ortak noktadır da 

aynı zamanda. İmbat Reis’ten Nilüfer’e, 
Douglas’tan Yazar’a, Mary’den Engin’e 
kadar herkesin yolunun kesiştiği kasa-
ba birçok olaya gebedir. 

Mehmet Atilla, Yüzümde Kırlangıç 
Gölgesi’nde insanların ‘gizli saklı’ yap-
tıkları işlerin sonrasında nelere, nasıl 
yanlış anlamalara ve şüpheci yakla-
şımların bizi nasıl zarara sürükleyece-
ğini etkileyici bir romanla dile getiri-
yor. Duru Türkçesi ve temposu bir an 
düşmeyen kurgusuyla, türün seçkin 
örneklerinden birine imza atıyor.  

Yüzümde Kırlangıç Gölgesi
Mehmet Atilla

Tudem Yayınları
248 sayfa

Bilgisayardaki Saklambaç
Mehmet Atilla

Resimleyen: Ömer Çam
Tudem Yayınları / 80 sayfa
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Çocukken her şey mümkündür. 
Hayal gücünüz henüz gerçekliğin bas-
kın farkındalığıyla gemlenmemişken, 
bir uçağın kanadına asılıp dünyayı do-
laşabilirsiniz ya da dev bir köstebeğin 
sırtında yeraltına inip gizli zenginlikler 
keşfedebilirsiniz. Her şey siz onu nasıl 
hayal ederseniz öyledir! Ne bilinçaltı-
na tıkıştırılmış korkular çarpıtır hayal 
gücünüzü ne de toplumsal önyargılar, 
sınırlar... Her çocuk biraz yaratıcıdır 
bu nedenle ve de her yaratıcı açık ya 
da örtük; biraz çocuk... Tabii kimi ge-
rekli kimi gereğinden yüksek inşa edil-
miş duvarları içselleştirene dek... Öyle 
ki bir süre sonra orada olduklarını 
bile unutur ama sınırlarına her nasılsa 
yaklaşmamayı sürdürürüz. 

SONSUZA UÇMAK
Jane Langton’un Uçmak İstiyorum 

adlı romanının ana karakteri Georgie, 
duvarların pek farkında değil henüz. 
En büyük tutkusu uçmak... Zaman za-
man bunu başarıyor da!  Bir yaprağın 
süzülmesi gibi süzülüyor evin merdi-
venlerinden aşağı. Ancak çoğunlukla 
bunu yalnızken yapabiliyor. Kuşkuya 
düşüyoruz, acaba uçtuğunu hayal mi 
ediyor diye. Başka şahitler de orta-
ya çıkınca, yazarın bizi fantastik bir 
dünyanın içine alacağı kesinleşiyor. 
Önce kardeşlerinin gözüne çarpıyor 
Georgie’nin süzülüşü, sonra yeni kom-
şuları Bayan Madeline Prawn’ın…  Ba-
yan Prawn çocuklardan pek hazzetmi-
yor. Georgie’yi bahçesinin kenarında 
görür görmez uzaklaşması için uyarı-
yor. Ama küçük kızın uçtuğuna şahit 
olunca iş değişiyor; kuşku ve meraktan 
ne yapacağını, kıza nasıl yaklaşacağı-
nı şaşırıyor. Önce bir peri kızı olabi-
leceğini, dolunayda periler tarafında 
götürüleceğini düşünüyor. Bu tekinsiz 
senaryoya kızın bir de aziz olma ihti-
mali ekleniyor hemen. İşi, sular kesil-
di deyip Georgie’lerin evinden bidon 
bidon su doldurup küçük kıza kut-
satmayı denemeye kadar götürüyor. 

Tabii bu girişimin 
altında manevi değil, 

kutsal sulardan kazanabile-
ceği paralara dayalı maddi bir amaç 

var. Georgie ise çocuklardan hoşlan-
mayan Bayan Prawn’a görünüp onu 
üzmemek için köşe bucak saklanıyor.  

KAZ PRENS’İN HEDİYESİ 
Romanın ikinci kahramanı ve iler-

leyen sayfalarda Georgie’nin de en ya-
kın arkadaşı olacak yaşlı kazla, ki Ge-
orgie ona Kaz Prens ismini veriyor, en 
başta tanışıyoruz aslında. Yazar göç et-
mekte olan bir kuş sürüsünün içinden 
seçiyor kahramanını. Onu sürüden 
ayırıp Walden Gölü’ne indiriyor. Su-
yun üstünde süzülür ve yorgunluğu-
nu dindirirken gölün sığ kısımlarında 
küçük, değerli bir şey fark ediyor Kaz 
Prens.  Ona hediye diyor. Kime vere-
ceğini bilemiyor ama… “Bu hediye 
herhangi biri için çok fazlaydı. Onu 
değerini anlayacak birine vermeliydi. 
Bu kişi ona iyi bakacak biri olmalıydı. 
Ama kim?” 

Georgie’yi tanıdıkça ve Kaz Prens’le 
arkadaş olduğunu gördükçe hediyenin 
onun olacağını anlıyoruz, ama yazar 
romanın son bölümüne, son cümle-
lerine kadar hediyenin aslında ne ol-
duğuna dair merakımızı dindirmiyor. 
Fakat Georgie sonunda muradına eri-
yor ve arkadaşı Kaz Prens’le geceleri 
gökyüzünde, güçlü rüzgârların da yar-
dımıyla uçuyor. Kimse bilmiyor sansa 
da annesi neler olduğunun farkında. 
Ama müdahale etmeye de korkuyor 

Georgie’ye. Geceleri uykusuz, küçük 
kızının eve dönmesini bekliyor. İçin-
den, “Var olduğunu bile bilmiyor. Sa-
dece gözlerden ve kulaklardan ibaret, 
onunla ilgili her şey bu kadar, görüyor 
ve dinliyor. Dışarıdaki dünya paldır 
küldür içine akıyor ve işte o da böyle 
var oluyor. Kendini hiç düşünmüyor. 

Onun yerine gündoğumuyla, yağmurla 
ve evin üstünden uçan kazlarla nefes 
alıyor, kalbi onlarla atıyor,” diye düşü-
nüyor annesi.  

DÜŞ GÜCÜ 
Jane Langton, ilk baskısı 1980 yılın-

da yapılmış Uçmak İstiyorum adlı ro-
manıyla ABD’deki en önemli çocuk ki-
tapları ödülü “Newberry Honnor Book” 
madalyasını almış.  Yıllardır pek çok 
dile çevrilmiş kitap, bir büyüme öykü-
sü anlatıyor. Büyümenin günümüzde 
biraz eksik kalan bir yanının; dünyayı, 
onu paylaştığımız başka canlılarla bir-
likte algılamanın sessizce altını çiziyor. 
Yaşlı kaz ya da Kaz Prens’in Georgie’ye 
verdiği hediye, bunun sembolü… Ge-
orgie ise hayal gücümüzün en yaramaz 
zamanının ve yaratıcı enerjimizin asıl 
kaynağının… 

Onat BAHADIR

Uçmak için önce 
süzülmeyi öğrenmelisiniz
Küçük bir kızın her gece Kaz Prens’le gökyüzüne uçtuğunu bir düşünsenize. Üstelik annesi bile ona 
inanmıyor! Jane Langton’ın çocuğun fantastik dünyasına yolculuğu, kendi içinizdeki yaratıcılığı 
açığa çıkarmanıza da yardımcı olacak.

Uçmak İstiyorum
Jane Langton

Çeviren: Zarife Biliz
Genç Turkuvaz / 187 sayfa



Bir yolculuk sırasında yanımızda 
oturan kişi ile sohbet etmek zorunda 
kaldığımızda, merak edilen ilk sorular-
dan biri nereli olduğumuzdur. Hele bu 
muhabbet Türkiye’de her yedi kişiden 
birinin yaşadığı İstanbul’da gerçekle-
şiyorsa daha da ilginç hale geleceğine 
eminim. İstanbul’da doğmuş, büyümüş 
birçok hemşehrimiz, bu soruya yanıt 
olarak dede veya baba memleketini 
söyler. Bunu kınamıyor ve sosyolojik 
değerlendirmeyi konunun uzmanla-
rına bırakıyorum. Benim dikkat çek-
mek istediğim nokta, yaşadığı kenti 
tanımama, benimsememe noktasında 
başlıyor. İstanbullular’ın çoğu kentin 
tarihini, kültürünü öğrenmek için bir 
çaba harcıyor gibi gelmiyor bana. Son-
ra da turistler bizden daha iyi biliyor 
her yeri diye hayıflanıyorlar. 

Haldun Hürel yıllardır İstanbul’u 
öğrencilerine ve okurlarına tanıtmaya, 
sevdirmeye çalışıyor. Şimdi de bilgi-
lerini küçük okurlarla paylaşmakta. 
Üniversitede verdiği sanat tarihi ders-
lerinin, onun coşkulu anlatımının da 
etkisi ile ilgiyle izlendiğini duymuş-
tum. Aynı anlatımı kitaplarında da 
bulmak mümkün. Çocuklara yönelik 
kitap yazmanın püf noktası olarak ko-
nuyu babacan bir tavırla, bazen masal 
anlatır, bazen de öneri de bulunur gibi 
ele almayı seçmiş. 

Çocukların İstanbul’u, kentin mito-
lojiye dayanan kuruluş öyküsü ile baş-
lıyor. Doğu Roma İmparatorluğu’nun 

kuruluşu, kentin yedi tepesi, Bizans 
anıtları, Fatih Sultan 

Mehmet’in fethinden 
sonra Osmanlı dö-

neminde gün-

delik yaşam ve sonrasında semt semt, 
sokak sokak İstanbul’u dolaşarak tari-
hi eserleri, müzeleri gezdiren sayfalar. 
Bazı bilgiler çocuk için detaylı veya 
sıkıcı gelebilir. Ama yazar, akıllarının 
bir köşesinde kalabilir düşüncesi ile 
kent tarihini her yönü ile anlatmak 
istemiş. Kitap 2010 Avrupa Kültür 
Başkentlerinden biri olan İstanbul’un, 
geçmiş yıllarda sahip olduğu tarihsel 
mirası koruyabilmek için, öncelikle 
onu tanıma bilincinin çocuk yaşlarda 
kazanılması gerektiği vurgusu ile so-
nuçlanıyor. 

KÖŞE BUCAK İSTANBUL
Mimar Sinan’ın İstanbul’u da aynı 

anlayış doğrultusunda kaleme alınmış, 
onun neden dünyanın sayılı mimarları 
arasında yer aldığını anlatan, yapıtları-
nı yakından tanıtan bir gezi kitabı ni-
teliğinde. Kitabın adında İstanbul ge-
çiyor ama Osmanlı İmparatorluğu’nun 
baş mimarı söz konusu olunca, us-
talık eseri olan Edirne’deki Selimiye 
Camisi’nden de elbette söz edilmiş. 

Çocuklarına bu kitapları alan ebe-
veynlerin, ya da öneren öğretmenlerin 
yapması gereken bir şey daha var diye 
düşünüyorum. Bir kenti tanımanın 
yolu çıkıp dolaşmaktır. Özellikle tarihi 
yapıları öğrenmek için kitaptan oku-
mak yeterli olmayacaktır. Yazarın basit 
çizimlerle anlattığı kubbe düzenini ve 
Mimar Sinan’ın yaratıcı dehasını algıla-
yabilmek için onun yaptığı bir caminin 
içine girmek gerekir. Elinizde fotoğraf 
makineniz ve küçük bir defterle geziye 
çıkmalısınız. Yazarın yüzyıllar önceki 
haritalardan esinlenerek çizdiği İstan-
bul haritası da bu yolculuğunuzda size 
kılavuzluk edecek. Kitapta okuduğu-
nuz yapıları, içlerini süsleyen çinilerin 

desenlerini, vitrayların-
dan içeri süzülen ışığı 

kendi gözlerinizle 
görmelisiniz. Hat-

ta yazar gibi siz 
de basit çizim-

lerle bunları 
defterinize 

kaydedebilir, 

küçük gezi notları tutabilirsiniz. Belki 
de her gün önünden geçtiğiniz eski bir 
evin, köşe başındaki bir çeşmenin ya 
da uzaktan gördüğünüz bir caminin, 
kilisenin kubbesine daha dikkatli bak-
maya başlayabilirsiniz. Yalnızca müze-
leri değil tarihi yapıları da gezen, onlar 
hakkında bilgi sahibi olan çocukları 
görmek ilerisi için umut duymamızı 
sağlayacak. 

Yaşadığınız kenti yakından tanı-
dıkça, onun geçmişi hakkında bilgi 
sahibi oldukça onu daha çok sevecek, 
korumaya çalışacak ve nereli olduğu-
nuz sorulduğunda bilinçli olarak yanıt 
verebileceksiniz. Bu yalnız İstanbul 
için değil, tüm kentlerimiz için geçerli.

Şebnem AKALIN

Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız, bu kentin bir zamanlar nasıl olduğunu bilmek ve kenti köşe bucak 
gezip dolaşmak için sizi ve çocuğunuzu tarihi yolculuklara çıkaracak kitaplarla tanışmak isterseniz, 
Haldun Hürel kitaplığına bir göz atın.

Bir kenti tanımak...

Haldun Hürel
Mimar Sinan’ın İstanbul’u

Büyülü Fener Yayınları
70 sayfa
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Her Güne Bir Soru’da, büyümenin ikircikli dünyasına girişte çocukların minicik sorularla evrenin ve 
yaşamın gizemini sorguladığını belirten Alexander Pasteris, cevapların mutlakıyeti altında yaşamakla 
bireysel seçimler arasında kalan herkesin, hayal gücüne ihtiyaç duyduğunu söylüyor. 

Elif TÜRKÖLMEZ“Koku şişeye nasıl girer?”

Toplu ulaşım araçlarında yanınıza 
dört beş yaşlarında bir çocuk düştüy-
se, kendinizi bir anda hayatın anlamı-
nı sorgularken bulursunuz genelde. 
Siz hiç oralı olmasanız, büyüklerin 
dünyasına ait zırvalara kafa yormaya 
devam etseniz de yakanızı bırakmaz 
yanınızdaki veledin, “Peki balıklar o 
suyun içinde neden boğulmuyor?” ya 
da “Neden ağaçların hepsi yeşil, pem-
be ağaç olmaz mı?” türünden soruları. 
Sahi ya, diyesiniz gelir bizim papağan 
veledin annesine, “Niye hiç pembe ağaç 
yok?”

Çocuklar soru sorar, hem de çok 
soru sorar. Onların bütün cümleleri 
soru şeklindedir, her şeyi merak eder-
ler, bıkıp usanmadan henüz birkaç yıl 
önce geldikleri bu dünyanın tüm sırla-
rına vakıf olmak isterler. Soruları bize 
fantastik görünse de aslında en temel 
bilgilere dairdir. 

İşte şimdi, Yapı Kredi Yayınları 
böyle meraklı çocuklar için yeni bir 
kitap yayımladı: Her Güne Bir Soru. 
Sorularına cevap arayan ama işiyle gü-
cüyle meşgul anne babasından alama-
yan çocuklar için hazırlanan kitapla, 
çocuklara yılın her günü farklı bir bilgi 
öğretilmesi amaçlanıyor.

Kitabın içinde, ‘İnek neden hep bir 
şeyler çiğner?’, ‘Neden sabunlu suyla 

baloncuklar yapabili-
riz?’, ‘Papağan niçin 
konuşur?’, ‘Kuyuya 
su nasıl gelir?’, ‘Top 
niçin yere düşer?’, 
‘Yıldızlar neden 
gündüz parlamaz?’, 
‘Tavşanın burnu ne-
den oynar?’, ‘Denizde 
neden dalgalar vardır?’, 
‘Piyano nasıl ses çıkarır?’, 
‘Çiçeklerin kokuları parfüm şişesine 
nasıl konur?’, ‘Neden esneriz?’, ‘Su ateşi 
neden söndürür?’, ‘Paraşütçüler düş-
tüklerinde neden yaralanmaz?’, ‘Neden 
hayvanları yeriz?’ gibi en sabırlı, en 
dersine çalışmış, en donanımlı anne 
babayı bile ters köşeye yatıracak soru-
lar var.

ZOR SORU ZOR CEVAP
Ama şunu söylemeliyim ki, sorular 

ne kadar güzelse bu kitapta, cevaplar 
o kadar yetersiz. Daha doğrusu cevap 
bazen ‘asıl cevabın’ etrafında dolanıyor 
ve sanki bir türlü ağzındaki baklayı çı-
karmıyor. Bilimsel sorularda cevaplar 
daha net iken, etik, politik cevaplarda 
flulaşıyor. Mesela ben, ‘Neden hayvan-
ları yeriz?’ sorusunu görünce çok he-
yecanlandım. Tamam dedim, birisi de 
cesaretle çocuklara bunu anlatabilecek 
ve benim gibi vejetaryen olan ve çocuk 
doğurmaktan bir sürü başka nedenle 
birlikte bir de, ‘onu nasıl besleyece-
ğim?’ diye korkan insanlara yardım 
edecek. Ama öyle olmadı. Cevap sa-
dece, hayvansal proteinin vücudumuz 
için ne kadar ‘yararlı’ olduğundan söz 
ediyordu. Cevap aynen şöyleydi: “İn-
sanlar hem bitkiler, sebzeler ve meyve-
lerle, hem etle beslenir. İnsanlar uzun 
bir süre vahşi hayvan avladıktan son-
ra, beslenmek için hayvan yetiştirmeyi 
öğrendiler. İnsan gelişimini sağlayıp 
sürdürmek için azotlu besinlere, güç 
kazanmak ve soğuğa karşı koymak için 
de lipitlere, yani enerji sağlayan besinle-
re ihtiyaç duyar. Bu besinler hem meyve 
ve sebzeler hem hayvan eti ve yağıdır. 
Sadece bitkilere dayalı besinler tükete-

biliriz. Ancak hayvansal pro-
teinler, bitkisel proteinlerden 
daha eksiksizdir. Dengeli bir 
beslenme için sebze, meyve, 
et ve balık yemek gerekir.” 
Böyle ikircikli meselele-
re cevap bulmak zor ama 
‘Sis nedir?’, ‘Su neden de-

ğirmenin çarkını döndürür?’, 
‘Neden uçaklar Ay’a gidemez?’, 

‘Dünyanın yedi harikası nerededir?’ 
ya da ‘Neden geceleri güneş olmaz?’ so-
rularının cevapları tabii ki net. 

Kitabın sonunda bir de esprili du-
rum var ki şöyle: 365 günden oluşan 
bir yıl için her güne denk gelecek şe-
kilde bir soru ve bir cevap hazırlanmış. 
Ancak son gün için soru yok. O da ‘bir 
soru cümlesi şeklinde’ şöyle açıklanı-
yor kitabın yazarı Alexandra Pastéris 
tarafından: “365. gün neden soru so-
rulmaz?” Cevap: “Çünkü bu soru 31 
Aralık’a denk gelir. Bu, yılın son günü-
dür, ertesi gün yeni bir yıl başlar. Bu 
nedenle anne babalar ve diğer büyükler 
rahat bırakılır.” 

Hem siz çocuklar da bir yaş büyü-
yeceğinize göre, hayvanlar âlemi, ünlü 
kişiler, insan bedeni, uzay, bitkiler gibi 
çeşitli konularda aklınıza gelebilecek 
ilginç soruların cevaplarını bu kitabı 
okuyarak bulabilirsiniz. 

Her Güne Bir Soru
Alexandra Pastéris

Resimleyenler: R. Sailard, 
L. Richard, S. Bessard

Çeviren: Mehmet Demirtaş
YKY Yayınları / 192 sayfa
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Umay SALMAN

Kurnazlığıyla pek çok hikâyeye konu olan tilkinin maceralarını bir de sinemada izleyin. Roald 
Dahl’ın Yaman Tilki kitabından uyarlanan, Wes Anderson yorumuyla beyazperdeye aktarılan 
Fantastic Mr. Fox, kitabın ötesine geçen, sürükleyici ve keyifli bir animasyon. 

Tilki tilki saatin kaç? 
SineKitap

Kardeşimle yatağımıza kurulur, 
babaannemi de karşımıza alırdık.  O, 
bir varmış bir yokmuş diye başlar-
dı anlatmaya, hiç susmasın isterdik. 
Her masalın sonunda bizden ‘bir tane 
daha, ne olur!’ sesleri yükselirdi. Ma-
salla geçmeyen çocukluğa çocukluk 
demem ben. Masal yoksa masal tadın-
da kitaplar olmalı. Tıpkı Roald Dahl’ın 
Yaman Tilki’si gibi. “Vadide üç çiftlik 
vardı. Bu çiftliklerin sahiplerinin işleri 
tıkırındaydı. Zengin adamlardı bunlar. 
Aynı zamanda kötü kalpliydiler. Adla-
rı da çiftçi Boggis, çiftçi Bunce ve çiftçi 
Bean’di…” diye başlayan öykünün ba-
şında bir ‘evvel zaman içinde kalbur 
saman içinde’ eksik. Gerisi keyifli bir 
masal gibi. Yaman Tilki’nin beyazper-
dedeki uyarlaması ise kitabın hakkını 
vermesinin yanında onun ötesine ge-
çiyor. 

Roald Dahl, Norveç asıllı dünyaca 
ünlü, ilginç bir yazar. Dahl, İngiltere’de 
özel okullarından birini bitirdik-
ten sonra üniversiteye gitmek yerine 
Kanada’daki Newfoundland’e yapılan 
keşif yolculuğuna katılır. İkinci Dünya 
Savaşı patlak verince savaş uçakların-
da pilotluk yapmaya başlar. Başından 

aldığı ağır darbe sonucu ordudan ay-
rılan Dahl, bir süre sonra tanıştığı bir 
romancının özendirmesiyle yazmaya 
başlar. Önce hava kuvvetlerinde ça-
lıştığı yıllarda başından geçenleri ya-
zar. İlk kitabı Gremlinler sinemaya da 
uyarlanır ve geniş bir izleyici kitlesi-
ne ulaşır. İlk öykü kitabı çok satanlar 
arasına girer. Sonra Şeker Henry’nin 
Akıl Almaz Öyküsü, Charlie’nin Çiko-
lata Fabrikası, Dev Şeftali, Matilda gibi 
kuralları hiçe sayan, içinde müthiş bir 
hayal gücü barındıran çocuk kitapları 
yazar. Kısacası, ordudan ayrılmasına 
sebep olan kaza, özellikle çocuklar için 
büyük bir kazanç olur. 

KIZGIN ÇİFTÇİLER PUSUDA 
Dahl’ın keyifli kaleminden çıkan 

kitaplardan biri de orijinal adı Fan-
tastic Mr. Fox olan Yaman Tilki. Kitap, 
zengin ve kötü kalpli üç çiftçi ile bir 
tilki arasındaki mücadeleyi anlatıyor. 
Çiftçi Boggis tavuk, Bunce kaz, Bean 
ise hindi ve elma yetiştirir. Tilki Bey, 
Tilkiye Hanım ve dört çocuğuyla ağaç 
kovuğunda mutlu bir yaşam sürer ve 
her akşam bu üç çiftlikten bir şey-
ler çalarak ekmeğini çıkarır. Tilkiye 
Hanım, kocasının yakalanmasından 

endişelidir. Ürünlerini 
Tilki’ye kaptırmak iste-

meyen kızgın çiftçi-
ler, sonunda onu 

yakalamak için 
yaşadığı ağaç ko-

vuğunun önün-
de silahlarıyla 

pusuya yatarlar. 
Toprağı kazarak 
tilkilerin yuva-
sına ulaşmaya 
çalışırlar. O da 

yetmez traktörlerle 
kazmaya başlarlar. 

Tilki ailesi aç bii-
laç günler süren 

bir kaçışın içine girer. Onlar da ailece 
kazarak derinlere kaçmaya çalışırlar. 
Umutların tükendiği noktada Tilki 
Bey’in aklına öyle bir fikir gelir ki... 
Yerin altından çiftliklere giden tünel-
ler açan Tilki Bey, ailesine ve toprak 
altında yaşayan tüm hayvanlara yete-
cek kadar yiyecek alır. Üç çiftçi ise her 
şeyden habersiz toprağın üstündeki 
nöbetlerine devam eder. Bugüne kadar 
kurnazlığıyla birçok hikâyeye konu 
olan tilki, haklı ününü Yaman Tilki ki-
tabında da boşa çıkarmaz. 

Dahl için sinemayı besleyen bir ya-
zar dersek pek de yanlış olmaz. Daha 
ilk kitabı Gremlinler ile beyazperdeye 
hikâye veren Dahl’ın, çocuklar için 
yazdığı Dev Şeftali, Charlie’nin Çikola-
ta Fabrikası, Matilda kitapları da sine-
mada kendine yer buldu. Son olarak da 
Dahl’ın Yaman Tilki’si beyazperdede. 
Oscar adayı film, 19 Mart’ta Türkiye’de 
gösterime girdi. Vizyona girmeden 
önce ise If İstanbul AFM Uluslararası 
Bağımsız Filmler Festivali’nde izleyi-
ciyle buluştu. Kitap uyarlaması filmler 
izlerken insan tedirgin olur, çünkü işin 
ucunda hayal kırıklığına uğramak da 
vardır. Ancak Wes Anderson’ın yoru-
muyla sinemaya aktarılan stop-motion 
animasyon  Fantastic Mr. Fox, bırakın 
hayal kırıklığı yaratmayı, kitabın çok 
ötesine geçmeyi başaran bir örnek. 
Bence bu başarının sebebi ise kitaptaki 
‘yaman tilki’ ile filmin ‘yaman tilki’si 
arasındaki farklılık.

Anderson’ın Yaman Tilki’si geçi-
mini çiftliklerden tavuk, kaz çalarak 
sağlarken bebeği olacağını öğrenince 
karısına tehlikeli bir iş yapmayacağı-
na söz vererek, tavuk hırsızlığından 
elini eteğini çeker. İnsan yılıyla iki, 
tilki yılıyla on iki yıl sonra ise takım 
elbiseli bir köşe yazarı olmaktan sı-
kılır ve hayvansal içgüdülerine karşı 
koyamaz. Vahşi bir hayvan olduğunu 
hatırlar ve tavuk hırsızlığına geri dö-



ner. Ancak eşini, oğlu Ash’i ve yeğeni 
Kristofferson’ın yanı sıra toprak altın-
da yaşayan tüm hayvanları tehlikeye 
atar. Bundan sonrası kitaptaki gibi 
çiftçilerin onu yakalama mücadele-
siyle devam eder. Yine yerin altından 
çiftçilerin çiftliklerine ulaşılır. Tüm 
hayvanlar güzel bir ziyafet çeker. Ki-
taptan farklı olarak olay burada bit-
mez. Çiftçiler savaşmaya devam eder. 
Bay Fox’un yeğeni kaçırılır ve daha 
bir sürü macera... Filmde konunun 
pek çok ayrıntıyla daha sürükleyici ve 
renkli hale getirildiği kesin.  

BİZE BENZİYORLAR!
Ayrıca Anderson’ın filmindeki 

hayvanları gazete okuyor, avukatlık 
yapıyor, okula gidiyor, hatta banka 
kredisi ile ev sahibi oluyor. Üstelik in-
sanlara sadece toplumsal açıdan değil, 
hırs, depresyon, özgüven ve kaygı gibi 
duygusal açılardan da benziyorlar. Bu 
noktada film incelikli mesajlar verir-
ken esprilerle de keyifli dakikalar yaşa-

tıyor. Fantastic Mr. Fox’un başarısının 
bir diğer sebebi ise seslendirme kadro-
su. Bay Fox, George Clooney’nin sesiy-
le hayat bulurken, Bayan Fox’u Meryl 
Streep seslendiriyor. Sonuç olarak An-
derson, hem edebiyat uyarlamasının 
hem de ilk animasyon filminin altın-
dan başarıyla kalkıyor. 

 

Yaman Tilki 
Roald Dahl
Can Çocuk 
109 sayfa



18

Charlotte’nin Müzikli Maceraları, 
9 yaş ve üzeri çocuklar için önerilen, 
Klasik Batı müziği konusunda okuru-
na bir çerçeve çizen ve o çerçevenin 
içini de katılımcı bir okur beklentisiyle 
dolduran bir kitap gibi görünebilir ilk 
anda. Ama o kadarla bitmiyor bu iş! 

Çocuk yazını, son yıllarda –ne 
mutlu ki, aldı başını gidiyor. Bundan 
hem çocuklar hem de ebeveyn olsun-
lar olmasınlar, yetişkinler –elbette– 
kazançlı çıkıyor. Kitapların hemen 
hepsi, baskı kaliteleriyle olduğu gibi, 
içerikleriyle de nitelikli. Her konuda 
değilse bile hemen hemen her konuda, 
aradığınızı bulmanız mümkün; tabii 
ki Türkçe olarak yapılan yayıncılık-
tan söz ediyorum. Özellikle bazı konu 
başlıkları var ki, bereketliler. Müzik de 
onlardan biri. Hem kitap hem de bir 
tür CD çalar olarak alımlanabilecek 
yayınlara artık aşinayız. Peki, o halde 
neden her kitap, yepyeni bir kitapmış 
efekti yaratıyor bende! Konunun ken-
dinden menkul bereketli yapısı ve ge-
nelde çeviri olan bu kitapların, sanatı 
gündelik yaşamın bir parçası olarak al-
gılayan bir dünyadan geliyor olması… 
(Kızımın okulundaki ebeveynlerden 
biliyorum; yabancı anneler babalar, 
meslekleri ne olursa olsun 
bir enstrüman çala-
biliyor mesela!) 

Müzik bilimi ve felsefe eğitimi alan 
yazar Christine Mellich ve ressam Ma-
ren Barber, Kelime Yayınları’nın Ersel 
Kayaoğlu çevirisiyle yayımladığı kitap-
larında Ortaçağ’dan 21. yüzyıla, klasik 
müzik tarihinin belli başlı bestecilerini 
tanıtıyor. 

EĞLEN VE ÖĞREN
Kitap, Türkiye’deki yayıncısının 

Eğlenceli Eğitim Kitapları setinden 
çıkmış; hakikaten eğlenceli bir eğitim 
kitabı bu. Daha ilk sayfalardan itibaren 
merak duygunuzu körükleyen, az son-
ra da sizi bir oyunun içine çekiveren 
bir yapısı var. Tam da bu yüzden yazı-
nın ilk paragrafında “o kadarla bitmi-
yor bu iş,” dedim. Tüm göz dolduran 
niteliklerine rağmen, bir özelliği daha 
var ki, esas altı çizilmesi gereken odur 
bence: Kalıcı olarak öğretmek. Gelgeç 
eğlenceli bir okuma değil de, katılımcı 
ve oyunları/bulmacalı soruları nede-
niyle bir kez okunanları tekrar tekrar 
gözden geçirmeye yönlendiren ‘besle-
meli’ bir okuma öneriyor bu kitap. Ço-
cuklar, ezber yapmadan bir dönem ve/
veya kişi hakkında belki de kalıcı bir 
bilgiye sahip olabilsinler diye tasarlan-
mış. 

Örneklerle ilerleyelim: 
Charlotte, kafasının üzerin-
de ‘ses hunileri’ olan küçük 
bir hanımefendi, kanatlı bir 

peridir. Bir gün şehirdeki 
kuleye kadar uçmaya ve boş 

bir oda bulabilirse, orada 
konaklamaya karar verir. 117 

basamaklı kulenin 
her bir katında 

bir bestecinin

oturduğunu öğrendiğinde, kafasında-
ki ses hunileri titreşimler yaydı mı bi-
lemiyoruz ama, Charlotte’nin bu ma-
ceradan epeyce hoşlandığını hemen 
anlıyoruz. 

Çünkü her saat başı, yeni bir bes-
teciyle tanışma şansına sahip oluyor. 
Besteciler, kendi sıraları geldiğinde 
kulenin tepesine tırmanarak, çanlar 
çaldıktan hemen sonra Charlotte’ye ve 
okura müzik yaşamları hakkında bilgi 
veriyorlar. Okur, önce bestecinin kısa 
yaşam öyküsünü öğreniyor. Bu arada 
bestecinin fiziksel özellikleri hakkın-
da da fikir sahibi olabiliyor; gözlüklü, 
kısa boylu, heybetli ya da esmer ve za-
yıf gibi. Aynı anda, bir harita üzerinde 
bestecinin doğum yerini görebiliyor. 
Tüm yer adları, Türkçe okunuşları ve 
günümüzdeki isimleriyle birlikte be-
lirtiliyor. İster müzikal bir terim olsun, 
ister gündelik yaşamdan bir kelime, 9 
yaş grubu çocuklar için ‘yabancı’ oldu-
ğu varsayılan tüm terim ve kelimeler 
bold – italik karakterle yazılıp, her bö-
lümün sonunda yer alan mini sözlükle 
açıklanıyor. Arya ya da psikoz gibi… 

Her besteci, kendi yöresine ait bir 
ikramla başlıyor sohbete; kitabın tam 
da o sayfasında söz konusu tatlının/yi-
yeceğin ne olduğu da kısaca anlatılıyor. 
Böylece bir tür genel kültür bilgisi daha 
verilmiş oluyor; Macarlar’ın, Çekler’in 
ya da Almanlar’ın geleneksel lezzetle-
ri hakkında küçük ipuçları sunuluyor. 
Bence, Tanrısal yeteneklerle donatıl-
mış o büyük bestecilerin de ‘sıradan’ 
insanlar olduklarını anlatabilmenin en 
güzel yöntemlerinden biri de kullanıl-
mış oluyor ayrıca: Özel hayatları, zaaf-
ları ve okul yaşamındaki başarısızlıkla-
rı da belirtiliyor –ki belki de en önem-
lisi bu. Matematik ve biyolojiden hiç 

hazzetmeyen ama sonunda 
adları ve ya-

Mellich ile Barber’ın, çocuklara Klasik Batı müziği tarihini merak duygusunu körükleyerek oyun 
kurgusu içinde anlatan kitabı, Charlotte’nin Müzikli Maceraları tanrısal yeteneklerin biz sıradan 
faniler için olduğunu eğlendirerek öğretiyor… 

Klasiklerin renkli, 
resimli resmi geçidi... Sema ASLAN 



pıtları tarihe geçen müzisyenlerin var-
lığını bilmek, çocuklara cesaret vere-
cektir. Bir adım sonrasında da, yani, 
besteci kendi sırasını savmak üzerey-
ken ve Charlotte, dinlediklerinin et-
kisiyle bestecinin albümü kucağında 
hayallere dalmışken, okura bazı bul-
macalar/bilmeceler soruluyor.  

Kitapta zaten verilmiş olan de-
taylar, birer bilmece sorusu olarak 
karşımıza çıktığında tek yapmamız 
gereken, doğru cevabı bulup yazmak 
oluyor; tüm sorular yanıtlandığında 
da çoğunlukla bestecinin çok ünlü 
bir yapıtının adı ya da onun yaşamına 
damgasını vuran başka bir eserin/kişi-
nin/mekânın adıyla karşılaşıyoruz. Ha 
unutmadan, kulenin üzerinde dalgala-
nan bayrakta bestecinin ünlü yapıtla-
rının isimleri, yine kulenin üzerindeki 

zaman sayacında da bestecinin hangi 
dönemde yaşadığı/ürettiğinin bilgisi 
veriliyor. 

SIRADANIN SİHRİ
Metinler masalsı bir tonla ve ayrın-

tıya girmekten kaçınmadan yazılmış. 
Yer yer çocukları zorlayabilecek bazı 
detaylar bile var. Ama işte kitabın çizeri 
ve yazarı öylesine uyumlu bir çalışma çı-
karmış ki, sonuçta her şey bir eğlenceye 
dönüşmüş. Mesela Mahler’in ‘Çalma Bi-
çimi Tanımları’nın anlatıldığı bölümde 
kullanılan illüstrasyon, hem çok anlaşılır 
hem de gülümseten, tekrar tekrar baktı-
ran bir niteliğe sahip –gerçi çizimlerin 
tamamı öyle ya… Yapıtın temposu için 
bestecinin belirttiği yönergelere işaret 
eden ‘Çalma Biçimi Tanımları,’ yazarın 
olduğu gibi, çizerin yorumuyla da an-
latılmış. Bu çizgi yorumda hafif bir ses 
keman çalan bir karıncayla, kuvvetli bir 
ses bir filin hortumunu kaldırarak gür-
lemesiyle ve kuvvetliden hafifçe düşen 
başka bir ses de basamaktan aşağı düşen 
bir kediyle verilmiş. Yaratıcı, eğlenceli. 
Ki, Maren Barber, Berlin Filarmoni Or-
kestrası ve çocuklar için çizimler yapmış 
bir ressam. 

Bütün o bestecilerin, yani, kitap-

taki sırasıyla Antonin Dvorak, Gustav 
Mahler, Bela Bartok, Robert Schu-
mann, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Peter Illyich Tchaikowsky, Gioacchino 
Rossini, Johann Sebastian Bach, Johan-
nes Brahms, Charles Ives, Ludwig van 
Beethoven, Pierre Boulez, Carl Maria 
von Weber, Walther von der Vogelwei-
de ve Claude Debussy’nin aynı kulenin 
içinde, birbirleriyle selamlaşarak ve 
birbirlerine atıfta bulunarak yaşadı-
ğını hayal edin. Charlotte’nin Müzikli 
Maceraları ile bu hayali yaşamak pek 
bir kolay oldu benim için… 

Charlotte’nin Müzikli Maceraları 
Christine Mellich – Maren Barber 

Çeviri: Ersel Kayaoğlu
Kelime Yayınları / 104 sayfa

Bu yıl 29 Mart - 4 Nisan tarihleri 
arasında düzenlenen 46. Kütüphane 
Haftası’nın Ankara, Milli Kütüphane’de 
düzenlenen açılış töreninde İyi Kitap 
olarak ayrı bir heyecan yaşadık.

Dergimiz, kütüphanecilere kitap 
seçme konusunda yaptığı katkılar ne-
deniyle Türk Kütüphaneciler Derneği 
tarafından “Kütüphane Dostu” plake-
tiyle ödüllendirildi. Törende ödülü İyi 
Kitap adına Tudem Yayınları Pazarla-
ma Koordinatörü Sinan Çam aldı. 

Milli Kütüphane yetkilileri ile Türk 
Kütüphaneciler Derneği’ne bu teşvik-
leri için teşekkürlerini sunan Sinan 
Çam,  Tudem Yayınları olarak Toplum 
Gönüllüleri Vakfı’nın “Benim Kütüp-

hanem” projesi kapsamında 50 kütüp-
haneye tüm Tudem kitaplarını, ayrıca 
kütüphanelere İyi Kitap’ı düzenli ola-
rak bedelsiz göndererek, 365 gün tüm 
kütüphanelerimizin yanında olduğu-
nu belirtti. 

“Okul öncesi, çocuk ve gençlik ya-
yınlarının tanıtımındaki boşluğu dol-
durma hedefiyle yola çıkan ve bir yaşı-
nı dolduran İyi Kitap, anne babaların, 
eğitimcilerin ve kütüphanecilerin bu 
alanlarda seçim yapmasını kolaylaştır-
mak hevesinden bir şey kaybetmeden 
yola devam ediyor,” diyen Sinan Çam, 
İyi Kitap ekibine teşekkür ederek, ödü-
lü tüm emeği geçenler adına aldığını 
da sözlerine ekledi. 

Tudem Yayınları’nın kütüphaneci-
lere bir diğer hediyesi de, 46. Kütüp-
hane Haftası’na özel karikatür albümü: 
“Çizginin Diliyle Kitap ve Kütüphane” 
oldu. 46. Kütüphane Haftası kutlama-
ları kapsamında sergilenmek için, Saat 
Kulesi Karikatürcüler Grubu üyeleri 
tarafından üretilen, okuma alışkanlığı 
konusuna dikkat çekmek ve kütüpha-
nelerin kullanımını arttırmak amacıy-
la Tudem Yayınları ve Türk Kütüpha-
neciler Derneği işbirliği ile hazırlanan 
albümde 35 karikatür sanatçısının 37 
karikatürü bulunuyor. 

 
 

İyi Kitap 1. yaşına ödülle girdi
Birinci yaş gününü kutlayan İyi Kitap, 29 Mart günü Ankara, Milli Kütüphane’de düzenlenen 46. 
Kütüphane Haftası açılış töreninde, Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından “Kütüphane Dostu” 
plaketine layık görüldü. 
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Japon menşeli ama Avustralya tabiyetli genç sanatçı Quennie Chan, Okuldaki Sır serisinde Londra’nın 
merkezden uzak, koruların ardına gizlenmiş bir yatılı kız okulunda geçen, Viktoryen bir gerilim 
hikâyesine hayat veriyor. Sevilen çizgi serinin yaratıcısıyla konuştuk. 

Serda SEMERCİBir yatılı okul kâbusu!

Animasyonun büyük ustası, Japon 
manga ve anime sanatçısı Hayao Mi-
yazaki şöyle diyor: “Hayallerini sınırsız 
tut, gizemli kapıları arala, karşına ne 
çıkarsa peşine düş, rüyalarının seni sü-
rüklediği diyarlardan meyveleri topla, 
ama eve dönüşte bunları hemen her-
kesle paylaşma. Sır merak uyandırır, 
meraksa iştah açar.” Miyazaki okuyu-
cunun okuma iştahından bahsediyor 
şüphesiz. 

Onun bu cümlelerinin ‘sır’rına, 
yani okuyucunun iştahını açma sırrı-
na vakıf, genç bir isim var; Quennie 
Chan. Manga ve animasyon cenneti 
Japonya’dan çıkmış, henüz 30’unda bir 
yazar ve çizer. Onu Türkçe’ye Okuldaki 
Sır adıyla çevrilen Dreamings adlı çok 
satan üç kitaplık serisinden tanıyoruz. 

Londra’nın şehirden çok uzaklar-
da, sık koruların ardına gizlenmiş, 
geceleri baykuş sesleri ve rüzgârın 
uğultusuyla hayalet bir köşke dönen 
bir yatılı kız okulunda geçen bir kor-
ku macerası anlatıyor Chan Okuldaki 
Sır’da. Efsaneye göre okulun eski öğ-
rencilerinden bazıları, gördükleri garip 

kâbuslar ardından hastalanmış 
ve gece olunca okulu çevreleyen 
çalıların arasında sırra kadem 
basmışlardır ve bu lanet yıllarca 
sürüp gitmiştir. Kitabın ana ka-
rakterleri olan Jeanie ve Amber 
da okula yeni gelen ikiz kız kar-
deşlerdir ve onlar da bu lanetten 
nasiplerini alırlar. Amber garip 
rüyalar görmeye ve gerçekle 
rüyalar âlemi arasında yaşama-
ya başlar. Kardeşi Jeanie ise bu 
rüyaların ardındaki gerçekleri 
ortaya çıkarmak için sır kapısını 
aralamaya soyunur.

Sürükleyici hikâyesine, ya-
şayan ve hareketli çizgileriyle 
zenginlik katmayı başaran genç 
sanatçı, bize hem Okuldaki Sır 
serisi hem de sanatıyla ilgili me-
rak ettiklerimizi anlattı…

Okuldaki Sır serisinin hem 
yazarı hem de illüstratörüsü-
nüz. Hem metinleri yazmak 
hem çizimleri yapmak büyük 

avantaj olmalı.
Bence bir avantaj.  Çünkü sadece 

yazar ya da çizer olsaydım, yaptığım 
işe tam anlamıyla kendi sanat pers-
pektifimi aktaramazdım. Her ikisini 
yapınca o iş tamamen sizin oluyor.

Çok genç bir santaçısınız. Çocuk-
lar için manga çizmeyi daha mı eğ-
lenceli buluyorsunuz?

30 yaşımdayım ama hedef kitlemi 
kendi yaş skalama göre belirlemiyo-
rum tabii. Bence iyi yazılmış her çizgi 
roman, her yaş grubu için zevkli bir 
okuma sağlar.

Altı yaşındayken Japonya’dan 
Avustralya’ya taşınmışsınız. Bu fark-
lı kültürün sanatınıza etkisi nasıl 
oldu?

Avustralya pek çok farklı kültürün 
birlikte yaşadığı ve kaynaştığı bir kül-
tür. Bu nedenle sanatımda ‘çok kültür-
lülük’ temel çıkış noktası diyebilirim. 

Korku edebiyatıyla çok ha-
şır neşirsiniz… Neredeyse bütün 

hikâyelerinizde gerilim ve korku 
öğesi kendini gösteriyor.

Korku edebiyatına özel bir ilgim 
olduğu doğru. Ama bilim kurgu ya da 
drama da ilgimi çeker. Aslında ben iyi 
yazılmış her metnin okunabileceğini 
düşünüyorum. Yazar olarak gerilim 
ve korku hikâyeleri yazmak, bana hem 
eğlenceli hem de büyüleyici geliyor. 
Korku yazmak insanın içinde saklı 
olan ‘karanlık’ tarafı ortaya çıkarmaya 
yarıyor.  

Serideki bütün kitaplar bir önce-
kinin kaldığı yerden devam ediyor. 
Gizem perdesi de son kitapta ay-
dınlanıyor. Heyecanı arttırmak için 
gizem faktörünü kullanmak gerilim 
hikâyelerinin vazgeçilmezi midir?

Okuldaki Sır gizem-korku hikâyesi 
türünde yazıldı. Dolayısıyla seri bo-
yunca gizemi sürdürmek çok önemliy-
di. Yavaş yavaş aydınlanmaya başlayan 
gerçekler, okuyucuyu kitaba daha çok 
bağlıyor.

Uzakdoğu edebiyatında hayalet-
lerin, doğaüstü güçlerin yeri çok bü-
yük…

Özellikle Çin edebiyatında kötü 
ruhlar ve hayaletlerin çok kullanıldığı-
nı görüyoruz. Mesela ben de çocukken 
en çok canavarlardan etkilendiğimi 
anımsıyorum. Kütüphanelerde harıl 
harıl canavarlar üzerine kitaplar bulur, 
okurdum. Bir yandan çok korksam da 
okumaktan kendimi alamazdım. 

Hikâye sık ormanların ardına 
gizlenmiş, şehirden uzak bir yerdeki 
bir yatılı kız okulunda geçiyor. Bu 
detayları korku faktörünün altını 
çizmek için mi kullandınız?

Kesinlikle! Kötü güçler tarafın-
dan ablukaya alınmış bir okul bura-
sı. Hikâyenin uzaması için içerideki 
öğrencileri ve öğretmenleri içeride 
tutmam gerekiyordu. Bunun için de 
şehirden uzakta, kimsenin ulaşamaya-
cağı ve içerideki kızların kaçamayacağı 
bir yerde konumlandırdım bu okulu.

Bayan Skeener okulun ikizlerden 
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nefret eden müdiresi. Nedeni de yıl-
lar önce kendi ikiz kız kardeşini kay-
betmesi. Bu tür psikolojik faktörler 
hikâyeyi mantıklı bir nedene bağla-
makta etkili mi?

Bayan Skeener geçmişiyle yüzleş-
mekte sorunlar yaşayan, bu yüzden 
içinde acılar taşıyan bir karakter. Psi-
kolojik faktörler muhakkak karakter-
lerin oturması açısından önemli, çün-
kü hepsinin yolu bir şekilde ‘Okul’da 
kesişiyor. Bayan Skeener babasından 
ona miras kalan bu okulu satıp şehre 
taşınabilir ve normal bir yaşam sürebi-
lirdi. Ama babasına ve ikiz kardeşine 
bağlılığı yüzünden bunu yapamadı ve 
dolayısıyla bütün ikizlerden nefret et-
meye başladı! 

Bayan Skeener’ın çocukken de 
babasıyla ilişkisi hep kötüymüş…      

Hiçbir ailenin çocuklarını isteyerek 
birbirinden ayıracağını sanmıyorum. 
Ama bazıları bu konuda daha dikkat-
siz davranabiliyor. Bayan Skeener’ın 
şansızlığı da bu olmuş. Ne yazık ki ba-
bası onu kardeşinden daha az zeki bul-
duğu için yeterince ilgilenmemiş.

Okuldaki kızların garip rüyalar 
gördükten sonra hastalanmalarıyla 
olaylar ivme kazanıyor. Parapsiko-
lojik kitaplar tam anlamıyla nasıl 
olmalıdır?

Ben korku hikâyelerinde hem do-
ğaüstü hem psikolojik hem de gerilim 
öğelerini harmanlamayı seviyorum. 
Okuldaki Sır’da başta psikolojik ge-
rilim etkisini öne çıkarmak istedim. 
Kızların istemedikleri bir yere zorla 
götürülmeleri, rüyalarına musallat 
olan hayaletler, içeride ne olduğunu 
bilmedikleri sır bir oda… Bunların 
hepsi, her an bir korku tufanı çıkacak-
mış etkisi yaratıyor, işte bu da psikolo-
jik gerilimi tırmandırıyor.

Peki Viktoryen döneme ait resim-
ler üzerinden ipuçlarına yaklaşma-
nızın özel bir nedeni var mı? Neden 
özellikle bu dönemi tercih ettiniz?

Aslında çok özel bir nedeni yok. 
Biliyorsunuz ben Avustralya’da yaşı-
yorum ve burası eskiden bir İngiliz 
kolonisiydi. Dolayısıyla İngiltere’nin 
Viktoryen döneminden etkiler ta-
şıyan bir ülke. Benim kitaplarım da 
karanlık ve geçmişe atıflarda bulunan 
hikâyelerden örülü olduğu için bu şa-
şaalı dönemi kullanmak istedim.

Çizgileriniz de oldukça hareketli 
ve canlı... 

Aslına bakarsanız bunu sağlaya-
bilmek, yani kendi tarzımı oluştura-
bilmek için epey emek ve zaman har-

cadım. Bunun eğitimini okulda alma-
dım. Eğitim sürecim sürekli çizmek, 
yazmak ve farklı akımları, üslupları 
deneyerek gelişti. Hâlâ da öğreniyo-
rum ve her geçen gün sanatsal vizyo-
numa yeni bir şey katıldığını hissedi-
yorum.

Önce çizimleri mi tamamlıyorsu-
nuz, metinleri mi?

Başlarda, kendi çalışmalarımı ya-
parken, yaptığım çizimler üstüne me-
tinlerimi yerleştirirdim. Ya da ikisini 
aynı anda yapardım. Ama bir şirket 
için çalışmaya başladığımdan beri, on-
ların direktifiyle yani zorunlu olarak, 
önce metinleri yazıyor, üzerine re-
simleri yerleştiriyorum. Ancak kişisel 
fikrimi sorarsanız bu beni üreticilik 
ve yaratıcılık açısından yavaşlatıyor 
derim. Sonuçta, çizerken metinleri 
yazmayı tercih ediyorum ama iş için 
yaptığım projelerde bunun kararını 
ben veremiyorum.

Yazmak mı, çizmek mi sizin için 
daha önemli?

Yazmak… Karikatür hem görsel 
hem metinsel bir sanat işi. Eğer resim-
leriniz iyi değilse, insanlar metninizi 
sevseler bile o karikatürü okumazlar, 
ya da okuyup hemen unuturlar. Oysa  
olağanüstü çizgilerinizi sağlam metin-
lerle birleştirdiğinizde günün sonunda 
sizi okuyanların aklında mutlaka yer 
etmiş olursunuz.

Gelecek projeleriniz hakkında 
biraz ipucu istesek… Yine korku-
gerilim türünde mi olacak?

Korku türünü bir süreliğine kenara 
bırakıp daha fantastik, hatta roman-
tik hikâyeler yaratmayı deneyeceğim. 
Taslak aşamasında birkaç projem var, 
bakalım.  

Okuldaki Sır 3
Quennie Chan

Çeviren: Elif Yalçın
Desen Yayınları / 184 sayfa
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80’li ve 90’lı yılların genç kuşağının efsane çizgi roman bantıdır Calvin ve Hobbes. Altı yaşında 
dünyayı yerinden oynatacak bir hayalgücüne sahip Calvin’in, bilge tavırlı kedisi Hobbes’la yaşadığı 
maceralardan ikisi, Yatağın Altında Ne  Var? ve Bilimsel Gelişme “Gümledi” Türkçe’de.  

Çağlayan ÇEVİK

Veletlerin veledi 
Calvin geri döndü!

Bant çizgi roman dünyasının bel-
ki de en haysiyetli, sanatçı tutumlu 
isimlerinin başında gelir Bill Water-
son. 1985’te yayınlanır yayınlanmaz 
önemli bir popülarite yakalamış ve 
hemen birçok Amerikan gazetesin-
de günlük bant olarak yayınlanmış 
Calvin ve Hobbes’un yaratıcısı Water-
son, bu iki kahramanın sadece çizgi 
roman olarak var olması için mü-
cadele vermiş ve bardaktan yastığa, 
oyuncaktan aksesuarlara kadar baş-
ka bir ürüne dönüşmesine kesinlikle 
karşı çıkmıştır. Belki de Waterson’un 
bu samimi tutumu dolayısıyla Calvin 
ve Hobbes bugün en bozulmamış ikili 
olarak hafızamızda yer almakta. 

SİVRİ ZEKÂLILAR
Kişisel gerçeklikler, hayal gücünün 

büyüsü ve bazı dostlukların ayrıcalığı 
hakkında bir çizgi olarak tanımlanabi-
lecek Calvin ve Hobbes, sınırsız hayal 
gücüne sahip yaramaz bir çocuk ve 
onun akıllı kedisinin, macera yüklü 
öyküleridir. Belli yaşlara kadar birço-
ğumuzun hayali bir arkadaşı olmuştur, 
bu hiç görmediğimiz birisi olacağı gibi, 
en sevdiğimiz oyuncak da olabilir. İşte 
Hobbes, Calvin için böyle bir dosttur 
ve bütün maceralarında en büyük yar-
dımcısıdır. Calvin, Marslılarla, yatak 
altında bekleyen canavarlarla ve daha 
birçok kötülükle mücadele eden hay-
laz bir çocukken, Hobbes onun aksine 
ince zekâsıyla sorunları hemen çözen, 
olaylara mantıklı yaklaşan düşünce 
yapısıyla Calvin’in başının daha büyük 
dertlere girmesini önleyen bir kedidir. 

Annesi ve babası Calvin’in dostu 
Hobbes’tan haberdar olsalar da, onun 
yeteneklerinden ve ikilinin yaşadıkla-
rı maceralardan haberdar değillerdir. 
Gururlu, sevecen ancak başına buyruk 
tavırlarıyla insanları bazen sinirlen-
direbilen Calvin, henüz altı yaşında 
olmasına rağmen, dünyayı yerinden 
oynatacak bir hayal gücüne sahip-
tir. Kimi macerasında bir mercekle 

okulunu havaya uçururken, kiminde 
okuldaki belalısı Mo’nun ondan aldığı 
oyuncağını geri almaya çalışır, kimin-
de banyoya girmemek için en akıl al-
maz yere saklanırken, kiminde sadece 
anne ve babasının onunla ilgilenmesini 
ister. Calvin yaşının çocuğudur çünkü, 
kedisi Hobbes ona akıl verse de kendi 
bildiğini okuyan Calvin bütün sevim-
liliğiyle hayatını sürdürmektedir. 

Remzi Kitabevi’nce yayınlanan, 
Yatağın Altında Ne Var? ve Bilimsel 
Gelişme “Gümledi” adlarını taşıyan 
iki albümde, afacan Calvin ve sevimli 
kaplanı Hobbes yine beraber birçok 
macera yaşıyorlar. İki albümde de Cal-
vin okulda ve evde birbirinden değişik 
maceralar yaşarken bizlere de doyum-
suz bir eğlence sunuyor. Okul arkadaş-

ları, komşuları, bakıcısı, anne babası 
ve tabii ki Hobbes ile beraber yaşadığı 
maceralarda her zaman dünyayı kur-
taramasa da, sonuçta eğlence garantisi 
veriyor. Öyle ki birkaç sayfa süren ma-
ceraların haricinde bir sıralık bantlar-
da bile aynı heyecana ve coşkuya sahip 
Calvin ve dostu Hobbes, kısa mace-
ralarında da bizleri eğlendirebiliyor.

Calvin’in sınırsız hayal dünyası ve 
yaşadıkları aslında tek bir şey söylü-
yor; dostlukların önemi ve hayal gücü 
sayesinde bu dünyanın daha yaşanılır 
bir yer olacağı. Bugün 25 yaşını dol-
duran Calvin ve Hobbes’la hâlâ tanış-
mayanlar için güzel bir fırsat olduğu 
kadar, ikilinin hayranlarının da vazge-
çemeyeceği iki albüm.

Yatağın Altında Ne Var?
Bill Waterson

Çeviren: Nazan Sabuncu
Remzi Kitabevi / 128 sayfa

Bilimsel Gelişme “Gümledi”
Bill Waterson

Çeviren: Erol - Ömer Erduran
Remzi Kitabevi / 128 sayfa
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Onu ilk olarak Milli-
yet gazetesinin çocuk eki 
Miço’yla tanıdık: ders-
sevmez, nam-ı diğer 
tembel Hamdi! Sıra arka-
daşı Çalışkan Ayşe, köşe 
yoldaşı İskelet, tesadüfen 
bulduğu köpeği Dizka-
pağı ve tabii ki aman-
sız takipçisi öğretmen 
Sertçıkış’lı Hamdi’nin altı 
kitaplık serisi, 8 yaşından 
itibaren her yaştan çocuk 
için uygun. 

Kopyacı, sivri dilli ama bir o ka-
dar yaratıcı ve duyarlı bir çocuk olan 
Hamdi’yle en büyük rakibi, 10 üs-
tünden 10 alma rekortmeni Çalışkan 
Ayşe’nin birbirine taban tabana zıt ka-
rakterleri, okulda kazanılan başarının 
ölçütlerine dair hem öğrencilere hem 
de öğretmenlerine mizahi bir dille 
eleştirel bir bakış sunuyor.

Serinin ilk kitabı olan, Dalga 
Derskıran’ın Hazinesi’nde, öğrenci-
lerin ilkokuldan itibaren başlayan 
kâbuslarını, sınav kaygısı-sıfır alma 
derdi-yetersizlik-cezalandırılma kor-
kusu- yine bir derste gizlice kaleme 
aldığı romanında –kendinden yola 
çıkarak– anlatan Hamdi, işe sıfır sayı-
sının güzelliklerini saymakla başlıyor. 
Hamdi’nin, serinin her kitabında öv-
güyle devam eden sıfır tutkusu, ezber-
ci bir sistemin ünlü ‘sıfırcı hocalarının’ 
öğrencilerin tüm yaşamında yarattığı 
hayal kırıklığını yaratıcı bir biçim-
de dönüştürme yolu. Bu yüzden, her 
macerasında, kesirli bölüm numarala-
rından önceki giriş bölümünde sıfırın 
önemine değinen Hamdi, yusyuvarlak 
bir sayı olarak anlattığı sıfırla hayal gü-
cünün kapısını aralıyor. 

Derslerde, öğretmeni Sertçıkış’ı 
dinlemek yerine çizgi roman okuyan 
ve daima tahtanın bir köşesinde tek 
ayaküstünde cezaya duran Hamdi, bu 
düzenli cezalar sırasında anatomi der-
sinin vazgeçilmez materyali İskelet’le 

dost oluyor. Yine bir ceza sonrası köşe-
de beklerken tahtada gördüğü bir şif-
reli mesajla, Saint-Potache Okulu’nun 
efsanevi tembeli Dalga Derskıran’ın 
lanetli hazinesinin peşine düşen Ham-
di, hazine yerine öğretmen Sertçıkış’la 
birlikte çölde Çokbilir Tuzakkuran’ın, 
‘Dilbilimsel’ kitabına ulaşıyor. ‘İlko-
kul, esasen dilbilgisi okuludur’ kuralı-
na uygun olarak Hamdi’nin dilbilgisi 
sorunlarını, bulduğu kitapla çözüyor 
Sertçıkış. 

HAMDİ MİLİTARİZME KARŞI!
Ders sadece kitaplardan, hayat da 

yalnızca derslerden ibaret değildir 
diyen Hamdi, serinin sonraki bir ki-
tabında Sertçıkış’ın yerine öğretmen 
oluyor. Zor ve köhne bulduğu öğrenim 
sistemini kıyasıya eleştiren Hamdi bir 
süreliğine de olsa imlâ, çarpım tablo-
su ya da cebir yerine bol argolu Rap 
müzik, uzun atlamalı spor dersleri, 
Faslı sınıf arkadaşının babası sayesin-
de kuskus pilavı ikramlı coğrafya dersi 
ve kütüphanede serbest okuma saatle-
rinden oluşan devrimsel bir müfredat 
uyguluyor. 

Militarizm ve savaş karşıtı tavrını 
tüm tembelliğiyle temsil eden Hamdi, 
kuşaklar boyunca eğitim aracılığıy-
la sürdürülen aşırı disiplinin aslın-
da öğrencileri bıkkın bir uyuşukluğa 
hapsettiğini söylemeye çalışıyor. Ders 
kitaplarının daha modern ve yaratıcı 

bir dille güncellenmesini de 
isteyen Hamdi, askeri harca-
malara yapılan ödemelerden 
kısılacak paranın eğitime 
aktarılması gerektiğini savu-
nuyor. 

KOPYACININ SIRRI 
Seri boyunca çarpım 

tablosunu her türlü rüşve-
te rağmen hasbelkader öğ-
renebilen, derste asla ders 
dinlemeyen, uluslararası 
kopya yarışmasında birinci-

liği Çalışkan Ayşe’ye kaptıran Hamdi, 
nihayet sonunda yine bir çarpım tab-
losu sınavıyla baş başa kalıyor! Ders-
sevmez Hamdi’nin, Ayşe’yle paylaştığı 
aile sırları, ilk kez yaşadığı aşk, dost-
luğun değerini ve bireyselleşmenin ilk 
adımı olan dilsel denetimi öğrenmesi, 
bıçkın muhalifliği ve okulun sadece 
ders öğrenilen bir yer olmadığı gerçe-
ği, arkadaşları ve öğretmenleri kadar 
okurlarını da ikna ediyor. 

Kopyacılığın kader, yaratıcılığın 
ise uzak bir hayal olmadığını gösteren, 
okul hayatının karanlık sırlarına dö-
nüşen öğrenememe endişesinin dışa 
vurumu olan tembelliğin kalesi Ders-
sevmez Hamdi’nin maceraları, katıl-
mak isteyen herkese tavsiye edilir. 

 

Ders Sevmez Hamdi - Hamdi Öğretmen
Godi ve Zidrou

Çeviren: Zeynep Kumruluoğlu
Marsık Yayıncılık

95 sayfa 

Yeliz KIZILARSLAN

Belçikalı yazar Zidrou’nun, Godi’nin resimleriyle renklenen çizgi romanı Ders-Sevmez Hamdi, 
Marsık Yayıncılık’ta maceralarını sürdürüyor. Zidrou’nun öğretmenlik anılarına dayanan Hamdi 
serisi, hayata ve okula dair çocuklara yaratıcı fikirler sunuyor. 

Ders-Sevmez Hamdi’nin 
maceraları devam ediyor!
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Gelenekleriyle çok iç içe yaşar gibi 
görünen bir toplum olsak da, geleneği 
sürdürmek konusunda, özel alandan 
ziyade kamusal alanda, pek de iyi de-
ğiliz sanırım. Hükümet değişir sokak 
adları değişir misal, ya da yeni gelen 
belediye, tarihi bir yapıyı gözünü kırp-
madan yıktırıp yerine ‘daha yeni’, ‘daha 
temiz’, ‘daha parlak’ bir şey yapmakta 
beis görmez.

Kadıköy’deki, benim de çocuk-
luğumda her hafta annemin elinden 
tutup büyük bir coşku ve mutlulukla 
gezdiğim Salı Pazarı’nın başına gelen 
de biraz budur aslında. Trafiği engel-
lediği, şehrin içinde artık işlevsiz hale 
geldiği, gözü de kulağı da kirlettiği 
gibi ‘belediyecilik lafları’nı anlar mı 
hiç, çocukken Salı Pazarı’na gitmenin 
eğlencesini bilen…

Müge İplikçi’nin çocuklar için yaz-
dığı ilk kitap olan Uçan Salı, sözünü et-
tiğim yitişe bir selam niteliğinde sanki. 
Kitap, hayalci Sibel’in Salı Pazarı’nda 
kayboluş hikâyesini, bayram sevinci, 
yaşlılara, yoksullara yardım etmek gibi 
yitirdiğimiz diğer başka değerleri de es 
geçmeden anlatıyor.

Sibel, belki de bütün diğer çocuk-
lar gibi uçma hayalini bir tutkuya dö-
nüştürmüş. Varsa yoksa uçmak... İkiz 
kardeşleri Mehmet ve Zara’ya, annesi 
ve babasına da sürekli bu isteğinden 

söz ediyor. Sibel uçmayı o kadar istiyor 
ki, bir gün bu dileği ‘gerçek’ oluyor.

Pazarda kayboldunuz mu hiç? Pa-
zarda kaybolmak diğer kalabalık yer-
lerde kaybolmaya benzemez. Hele ki 
küçük bir çocuksanız, hayatta yaşa-
dığınız en kötü ilk beş deneyim içine 
rahatlıkla girer pazar kayboluşları. 
Annenizin elini sımsıkı tutup güvenle 
gezmeye benzemez. Tehlikelerle dolu 
bir cangılda ilerlemek gibidir. En kö-
tüsü de sizi kaybeden annenizin nasıl 
da perişan olduğunu düşünür iyice en-
dişelenirsiniz.

SALI PAZARINDA KAYBOLMAK
İşte kahramanımız hayalci Sibel de 

annesi ve kardeşleriyle bayram alış-
verişi yapmaya gittiği Salı Pazarı’nda 
simit alayım derken birdenbire kaybo-
luveriyor. Tanımadığı yüzler ve pazarcı 
naraları arasında annesi ve kardeşleri-
ne ulaşmaya çalışırken de yine hayal-
gücü sayesinde olmadık yerlere gidip, 
tuhaf maceralar yaşıyor. 

Sibel’in maceralarında, çöpten to-
runları için yiyecek toplayan bir ‘baba-
anne’ var mesela. Hikâyenin en sevilesi 
kahramanlarından biri olan ‘babaan-
ne’, Sibel’in uzun zamandır görmediği 
gerçek babaannesinin yerini dolduru-
yor. Kahramanımızın annesini bulma-
sında da (ya da annesinin Sibel’i bul-
masında da diyebiliriz) kilit rol yine 
çöp karıştıran yoksul kadında. Çöple-
re ve çöpün değerini bilenlere özel bir 
sevgim olduğundan olsa gerek bu ba-
baanneyi de pek sevdim. Çöp karıştır-
dığı için utanmıyor, vakur ve gururlu. 
Torunlarını beslemek için başka çaresi 
olmamasının kendi suçu olmadığının 
farkında. Sibel de başta yadırgadığı bu 
‘pis, çöp kokan kadını’ kayboluş mace-
rası sırasında daha iyi anlıyor: İnsanın 
sevdikleri için yapmayacağı şey yok!

Mustafa Delioğlu’nun düşleri ha-
rekete geçiren rengârenk çizimleri 
bu kitabı okumayı daha zevkli hale 

getirmiş. Ben resimlere uzun uzun 
bakmaktan kendimi alamadım. Söz 
konusu mekânlar bildiğim yerler 
olunca, bir caminin, bir sokağın ya da 
bir ağacın izini sürmeye başladım. Ve 
bir kez daha anladım ki, sokaklar, cad-
deler, camiler, kiliseler, pazarlar, tren 
yolu ya da köprüler… Büyüdüğünüz 
kenti, o kent yapan her ayrıntı aslın-
da çok önemli. Sizden sonrakilere de 
kalsın, onlar da kentin dokusunu sizin 
gibi algılasın istiyorsunuz. Büyüklerin, 
“Bir zamanlar buralarda yemyeşil bir 
çayır vardı” ya da “Eskiden bu sahil 
yolu yoktu, buradan denize girerdik” 
cümlelerine “Bu yaşlılar da hep eskile-
ri konuşuyor” deyip geçemiyorsunuz. 
Çünkü biliyorsunuz ki, siz de bir gün 
torununuzla, örneğin Beşiktaş’tan ge-
çerken, “Burada eskiden çok güzel bir 
çay bahçesi vardı, martılar gelir eli-
mizden simit yerdi” diyeceksiniz ya da 
Kadıköy’den geçerken, artık asla Salı 
Pazarı’nda kaybolamayacak çocuğu-
nuza küçükken orada kaybolmanın, 
büyüyünce de kendini kaybetmenin 
ne demek olduğunu anlatmaya çalışa-
caksınız.

Bir de ona bu kitabı armağan ede-
ceksiniz. Artık bu pazara gidemeyecek 
olsa da, oraya gidebilmiş bir kızın, 
Sibel’in hikâyesini okuması için…

Usta yazar Müge İplikçi ilk kez çocuklar için yazdı: Uçan Salı. İstanbul’un simgelerinden olan eski 
Salı Pazarı’nın büyülü curcunasını mekân edinen kitap, hem konusu hem de düşleri zenginleştiren 
rengârenk desenleriyle, insanı küçük bir kızın uçma tutkusunu paylaşmaya davet ediyor.

Salı Pazarı olsa da, 
içinde kaybolsak… Elif TÜRKÖLMEZ

Uçan Salı
Müge İplikçi

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Günışığı Kitaplığı / 88 sayfa
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Irmak ZİLELİ

Dünyada satış rekorları kıran çocuk kitaplarının, 62 yaşındaki kalemi Julia Donaldson, Devler ve 
Mincik Bobolar’da kocaman devlerle küçücük üç çocuğun devler dünyasında yaşadıkları macera ve 
dostlukla geçen birkaç günü anlatıyor.

Kim büyük kim küçük 
belli mi olur...

Çocuk kitabı okumanın iyi mi kötü 
mü olduğunu bilmediğim bir sonucu 
var: Sizi çocukluğunuza geri götürü-
yor. Geçen sayıda küçük dedektif kurt-
tu beni tutup da yıllar öncesine götü-
ren. Bu kez Devler ve Mincik Bobolar’ı 
okuyunca tazelendi hafızam. Neyse ki 
bu durum henüz travmatik boyutlara 
ulaşmadı. Devlerin dünyasından gelen 
kız çocuğunun, minik insanların dün-
yasından yürüttüğü üç küçük çocuğun 
öyküsünü okuyunca yine bir anıya ait 
sahne belirdi zihnimde. 

DEVLER DE BİZİM GİBİ...
7-8 yaşlarındaydım. Oturduğumuz 

evin yakınlarında bir lahmacuncu var-
dı. Duvarlarında kocaman, tahtadan 
yontulmuş çatallar, bıçaklar, kepçeler 
asılıydı. Bir gün babama sormuştum. 
“Bunlar kimin için?” Ve işte o yanıt: 
“Geceleri devler gelip burada yemek 
yiyorlar!” 

Devlerle ilk tanışmam böyle ol-
muştu... Sonrasında nasıl bir hayal 
kurdum onlara dair bilmiyorum. Ama 
öyle korkunç yaratıklar olarak resmet-
miş olamam. Ne de olsa aynı lahma-
cuncunun müdavimleriydik. Devler 
ve Mincik Bobolar da aslında devler ile 
insanların dünyasında, çocuğun aynı 
çocuk, büyüğün aynı büyük olduğunu, 
yalnızca kullanılan nesnelerin ebatla-
rının değiştiğini anlatıyor. (Tıpkı bi-
zim devler gibi, onlar da yalnızca daha 
büyük çatal ve bıçak kullanıyorlar ye-
mek yerken, ondan öte bir farkımız 
yok!) Tabii kitabın ana fikrinin bu ol-
duğunu söylemek biraz yanlış olur. Bu 
bir macera kitabı. Ama öyle kötüler ile 
iyilerin savaşının resmedildiği, çocuk-
ların kendilerini korkunç yaratıkların 
elinden kurtarmaya çalıştığı türden 
bir macera değil anlatılan. İyi niyet ve 
dostluk var içinde. Steinbeck’in o unu-
tulmaz romanı Fareler ve İnsanlar’da 
olduğu gibi, cüssemiz ile yüreğimiz 
arasında bir ilişki olmadığını söyleyen, 

büyük, dev gibi adamların da sevgi 
dolu kalpleri olabileceğini anlatan bir 
hikâye. Bizden farklı olandan çekinsek 
bile en başında, zaman içinde onun iyi 
niyetini gördüğümüzde dost bile ola-
bileceğimizi söylüyor kitap. 

Devler ve Mincik Bobolar’da, dev-
lerin dünyasından, insanların dün-
yasına şans eseri gelen ve orada gör-
düğü üç küçük çocuğu çantasına atıp 
evine dönen Cumpincika ile ailesini 
tanıyoruz önce. Cumpincika her şeyi 
toplayan, yeniyetme bir koleksiyoner. 
Tıpkı çantasına attığı ‘mincik bobo’ 
(bobo devce, insan demek) Colette 
gibi. Cumpincika’nın erkek kardeşi 
haylazın teki. Tıpkı Colette’in erkek 
kardeşi Stephen gibi. Tüm kardeşler 
gibi onlar da pek iyi geçinemiyorlar. 
Sürekli didişiyorlar. Ama zorluklarla 
karşılaşınca elbette omuz omuza vere-
rek aşacaklar onları. Cumpincika’nın 
yola çıkmış ama henüz doğmamış bir 
kardeşi daha var. Colette ile Stephen’in 
ise Poppy isminde bebek denecek yaş-
ta bir kardeşleri. İki aile birbirine ne 
kadar benziyor, öyle değil mi? 

Macera, Cumpincika’nın, üç kar-
deşi çantaya atmasıyla başlıyor. Hikâye 
kendi içindeki başarılı kurgusu ve tan-
siyonu hiç düşürmeyen anlatımıyla 
gerçekten heyecan verici bir okuma 
sağlıyor. (Bu yaşta bile!) Bu üç karde-
şin, boylarından katbekat büyük deva-

sa dünyanın tehlikelerinden nasıl kur-
tulacaklarını merak içinde okumayı 
sürdürüyorsunuz son satıra dek.

İYİ KALPLİ DEV
Peki yalnızca macera mı? Evet baş-

ta söylediğimiz, işin bir de dostluk bo-
yutu var. Bu maceranın sonunda Cum-
pincika ile üç minik bobo dost oluyor. 
Cumpincika’nın kötü biri olmadığı, tek 
amacının biraz oyun oynamak olduğu 
kısa sürede anlaşılıyor...

Hikâyenin satır aralarında dikkati 
çeken bir şey daha var ama. O da nes-
nelerle kurduğumuz ilişkiler. Büyük-
küçük kavramlarının göreli olduğu. 
Bir halının kimileri için tekin olmayan 
bir orman kadar ürkütücü olabileceği, 
ya da küçük bir mendilin bir başkası 
için çarşaf işlevi görebileceği... Bir la-
vabo dolusu suyun başkaları için koca 
bir okyanus anlamına gelebileceği... 
Nesneler ile onları kullananların bo-
yutları arasındaki bu ilginç ilişkiye 
dikkati çekiyor kitap. 

Öyle ya, gerçek hayatta devler yok 
belki ama bizden çok küçük başka 
canlılar var. Karıncalar mesela. Minik 
bir tırtıl ya da. Onların gözünde bizim 
kullandığımız eşyaların nasıl görün-
düğünü düşündünüz mü hiç? 

Devler ve Mincik Bobolar
Julia Donaldson

Çeviren: Kerem Işık
Tudem Yayınları 

150 sayfa
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Şiirsel TAŞ

Bir çocuğa neyi nasıl çizebileceğini öğretebilir misiniz ya da sanatçıyla sanatı, insanla yapıtı 
arasındaki ilişkiyi çözümlemesi konusunda yol gösterebilir misiniz! Neyse ki bu işi yapmaya 
soyunan, çocuklar için sanat kitapları var. Bu ay, onlardan bazılarına göz attık.

12 yaşında Rafaël gibi çizebiliyor-
dum ama bir çocuk gibi çizebilmek için 

bir ömür harcadım.
Pablo Picasso

Son bir aydır, beni çok güldürdüğü 
için her fırsatta anlattığım bir anek-
dotla başlayayım söze. Sekiz yaşındaki 
genç ressam, annesine yaptığı resmi 
gösterir: Bir kedi ve kediden çıkan 
düşünce balonları… Düşünce balon-
larından birinde bir kutu (genç ressam 
bunun bir kutu kedi maması olduğu-
nu açıklar), birinde fare, bir başkasın-
da balık, bir diğerinde kuş ve sonun-
cusunda da bir tavşan resmi vardır. 
Sözün özü, bu obur kedinin aklından 
envai çeşit leziz yiyecek geçmektedir. 
Garip olan şu ki, düşünce balonun-
daki tavşanın üstünde 28 yazmakta-
dır. Buna pek anlam veremeyen anne, 
çocuğuna 28’in ne anlama geldiğini 
sorar. Aldığı yanıt şu olur: “28 tavşanı 
çizdim anne!” Belleğini şöyle bir yok-

layan anne, hayatının bir döneminde 
‘62 tavşanı’ diye bir ‘tavşan çizim tek-
niği’ öğrenmiş olduğunu anımsayınca 
gülümser. Besbelli birilerinden duy-
muş olduğu 62’yi 28 olarak anımsayan 
küçük ressam, bu sayının şeklinden 
bir tavşan türetemeyince, çareyi tavşan 
çizip üstüne 28 yazmakta bulmuştur. 
Anne 62 tavşanını anlatınca, çocuk da 
gülmeye başlar ve annesinden o tavşa-
nın nasıl çizildiğini göstermesini ister. 
Hain anne bu isteği geri çevirir, çünkü 
çocuğunun kendi gibi 62 tavşanından 
başka tavşan çizemeyen bir erişkin ha-
line gelmesini istemez.

 
YAŞAMIN DÜŞLERİNDE

Evet, 62 tavşanları ne yazık ki ço-
cukların görsel yaratıcılık tarlasındaki 
bütün yeşillikleri kemiren zararlılardır 
(diğer bütün tavşanları tenzih ederim). 
Böyle bir hayvan daha var hepimizin 
bildiği: Yayvan ‘m’ kuşları. Hani şu 
uzak gökyüzünde uçan, ‘m’nin bacak-
larını iki yana çekerek çizmeye alışkın 
olduğumuz kuşlar. 

Çocukları 62 tavşanlarıyla ‘m’ kuş-
larının eline bırakmasak… 

Üç kitaplık bir dizi olan Düşle ve 
Çiz (Doğan Egmont Yayınları) ve Öz-
lem Şekercioğlu Lesport tarafından ha-
zırlanmış olan Aliş’in Bir Günü (Enki-
du Yayınları), çocukları klasik boyama 
kitaplarından farklı olarak, resimde 
eksik olan öğeleri bulup, hayal gücü 
ona nasıl tamamlaması gerektiğini 
söylüyorsa öyle tamamlayıp boyaya-
bileceği farklı kompozisyonlar sunu-
yor. Japon çocuk kitabı yazar ve çizeri 
Taro Gami’nin tekniğinden yararlana-
rak hazırlanmış olan bu kitapların en 
önemli katkısı, “aman kenarlardan ta-
şırmadan boyamayı öğrensin” endişe-
siyle zamanında hepimizin eline tutuş-
turulmuş olan boyama kitaplarına çok 
daha yaratıcı bir alternatif üretmesi. 

Bir çocuğa neyi nasıl çizeceğini 
göstermek oldum olası çok itici bir dü-
şünce gibi gelmiştir bana. Kaldı ki, 62  

62’den tavşan m’den kuş
çizmesinler diye...

Ben Picasso, S. Sabancı Müzesi
Guernica, en ünlü resimlerimden 

biri oldu. İspanya İç Savaşı’nda Alman 
savaş uçakları İspanya’nın Guernica 
kasabasını bombalamışlardı. O ka-
dar etkilenmiştim ki, bunu bir duvar 
resmine aktarmak istedim. Savaşta 
gördüğüm bütün çirkinlikleri, acıyı, 
karmaşayı, öfkeyi ve çaresizliği çizme-
ye başladım. Resmi bitirmek üzerey-
ken bir Alman subayı atölyeme geldi. 
Resme bakıp, alaycı bir ses tonuyla 
sordu: “Bunu sen mi yaptın?” Büyük 
bir öfkeyle yanıt verdim: “Hayır, siz 
yaptınız!”

Ben Rodin, S. Sabancı Müzesi
Güzelin ne olduğunu kim bilebilir 

ki? Ben heykellerimdeki insanların 
çok güzel olmalarını istemedim. Mut-
lu olan, acı çeken, sevişen, üzülen, âşık 
olan gerçek insanlar gibi olmalarını 
düşledim. Bir insanın ruhunu anlaya-
bilmek için yüzüne bakman yeterlidir. 
Düşündüklerinin ve hissettiklerinin 
heykelin yüzünden okunabilmesi-
ni istedim. Belki de bu nedenle bana 
“düşünceyi mermere işleyen usta” di-
yorlar.

Van Gogh’un Sihirli Dünyası, 
S. Sabancı Müzesi 
Van Gogh gece manzaraları çizmek-

ten büyük keyif alıyordu. Aslında bu 
işe ilk girişen ressam kendisiydi. Res-
samlar genelde gece vakti bir taslak 
çizer, tablolarına gündüz vakti bu tas-
lak üzerinden devam ederlerdi. Ama 
Vincent ânı resmetmeyi çok severdi 
ve karanlıkla ilgili sorunu çözebilmek 
için, şövalesine, hatta bazen şapkası-
nın kenarlarına bile mum yerleştirdiği 
olurdu.

Kitap İçi
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tavşan dışında başarılı bir çizim örne-
ği sergileyemediğimden, istesem de bu 
konuda ‘öğreten kişi’ olmam mümkün 
değil. Rosa M. Curto tarafından hazır-
lanmış olan Çocuklar İçin Çizim Tek-
nikleri (Mavibulut Yayıncılık) sanırım 
yalnızca çocuklar için değil, benim 
gibi erişkinler için de sevilesi bir kitap. 
Her ne kadar ilk başta, itici geldiğini 
düşündüğüm ‘neyin nasıl çizileceği’ni 
öğretiyormuş gibi gözükse de, kitabın 
çok önemli bir işlevi var. Öncelikle, 
çocukların karşılaştıkları ayrıntılı, 
karmaşık çizimlerin temelinde, aslın-
da gayet yalın eğrilerle doğruların ve 
geometrik şekillerin yattığını görmele-
rini sağlıyor. Kolaydan zora, yalından 
karmaşığa uzanan yolculukta, hayvan-
lar, bitkiler, mekânlar, masal kahra-
manları, yüz ve insan vücudu çizimleri 
aşamalı olarak gösteriliyor. Böylelikle 
bir yaprağın nasıl çizileceğinden çok, 
yapraktaki elipsi, daireyi, üçgeni, beş-
geni nasıl göreceğimizi anlatıyor bize 
kitap. Eskizden resmin ayrıntısına 
uzanan yolda kılavuzluk ederken, bir 
yandan da renk ve desen konusunda 
temel bilgileri veriyor. Şunu söylersek 
hiç de abartmış olmayız: İnsanda kale-
me kâğıda sarılıp çizme isteği uyandı-
ran bir kitap bu.

Çocuklar İçin Sanat Kitabı, (Yapı 
Endüstri Merkezi Yayınları) çocuğun 
görsel yaşamına zenginlik katabile-
cek, resim, fotoğraf, heykel gibi farklı 
alanlardan sanat eserleriyle tanışma-
sını sağlayan alışılmışın dışında bir 
kitap. Alışılmışın dışında çünkü klasik 
resim sanatından örneklerin yanı sıra 
çağdaş sanattan geniş çeşitlilikte ör-
neklere de yer veriyor. Böylece Mona 
Lisa ile canlı heykeller Gilbert ve 
George’u, Bridget Riley’nin optik yanıl-
sama yaratan hareketli resimleriyle Jeff 
Koons’un çiçeklerden yaptığı 11.5 met-

re yükseklikteki köpek heykelini, Andy 
Warhol’un Marilyn Monroe portrele-
riyle Giacometti’nin çubuk figürlerini 
aynı kitapta bulabiliyorsunuz. 

ADIM ADIM SANAT
İlk Sanat Kitabım (Doğan Egmont 

Yayıncılık) ve Sanat Hazineleri (Türki-
ye İş Bankası Kültür Yayınları) ise ünlü 
eserlerden yola çıkarak, çocukların 
kendi eserlerini yaratmak için kulla-
nabilecekleri teknikler ve malzemeler 
konusunda yol gösteriyor. İlk Sanat 
Kitabım’ın en önemli özelliği, sanat-
çılardan ya da eserlerden değil, tema-
lardan yola çıkması. Yüzler, Hayvanlar, 
Öyküler, Hava, Çiçekler, Mekânlar ve 
Desenler başlıklı bölümlerden oluşan 
kitap, tam da bu yüzden okul öncesi 
dönemden itibaren başvurulabilecek 
gerçek bir ilk sanat kitabı olma özel-
liğini taşıyor. Sözgelimi, hayvanlar 
temalı bölümde Rousseau’nun egzotik 
ormanındaki maymunlar, eski Mısır 
kökenli suaygırı heykeli, Brugehel’in 
betimlediği Nuh’un Gemisi, Edward 
Lear’in İhtiyar Foss adlı kedisinin kari-
katürleriyle tanışıyor, hemen ardından 
ellerimizi boyaya batırıp, az sonra bir 
orman kuşunun kanatlarına dönüşe-
cek olan el baskısına geçiyoruz.

YARATICI RENKLER
Salyangoz Yayınları’nın Sanata 

İlk Adımlar serisine ait üç kitap (Van 
Gogh’un Sihirli Dünyası, Dali’nin Sihirli 
Dünyası, Picasso’nun Sihirli Dünyası), 
çocukları üç yaratıcı dehanın yaşamı ve 
eserleriyle tanıştırıyor. Sanatçının eser-
leri, bu eserlerdeki detaylar ve sanatçı-
nın yaşamıyla sanatı arasındaki bağ-
lantıdan hareket ederek hazırlanan bu 
tür kitapların, çocuğu analitik yaklaşı-
ma hazırlamadaki katkısı önemli. Böy-
lece Picasso’nun hüzün dönemi olan 

mavi dönemin ve onu izleyen pembe 
dönemin, kübist dönemin, kendi tar-
zına ulaşana kadar geçirdiği bütün 
aşamaların izlerini eserlerin ayrıntı-
larında sürebiliyorsunuz. Üstelik bir 
sanat eserine bakıp “ne kadar da gü-
zelmiş!” demenin ötesinde, sanatçıyla 
sanatı, insanla yapıtı arasındaki ilişkiyi 
çözümlemenin, bir sanat eserinin ar-
kaplanını okumanın ilk adımlarını da 
atmış oluyorsunuz. Her üç kitabın da 
arkasında sanatçıların geçtiği sanatsal 
aşamaları kronolojik olarak sıralayan 
bir sayfa, terimler sözlüğü ve çocuğun 
gerçekleştirebileceği etkinliklere ayrıl-
mış bir bölüm var. 

Sakıp Sabancı Müzesi çocuk eğitim 
programları kapsamında hazırlanan 
kitaplar da bu gruptaki yayınlar ara-
sında dikkat çekiyor. Şimdiye kadar 
müzede düzenlenmiş sergilere paralel 
olarak hazırlanan Ben Rodin, Ben Pi-
casso ve Ben Dali’de Cem Kızıltuğ’un 
çizimleriyle başarılı bir grafik anlatım 
göze çarpıyor. Şüphesiz bu yayınlar, 
çocuğa sergiyi görme şansı da verildiği 
zaman gerçek anlamda amacına ulaş-
mış oluyor.

Çocuklar İçin Çizim Teknikleri
Rosa M. Curto

Çeviren: Fatih Erdoğan
Mavi Bulut Yayınları / 100 sayfa

 İlk Sanat Kitabım
Eğlenceli Elişleri İle Birlikte

Ruth Brocklehurst
Doğan Egmont / 70 sayfa



28 İyi Kitap  •  Çocuk Kitaplığı  •  Sayı 14  •  Nisan  201028

Genç yaşlarına karşın polisiye olayları aydınlatan, âdeta iki küçük Miss Marple ve iki Sherlock 
Holmes’tan oluşan Dört Kafadarlar Takımı, çocuk okurların içindeki meraklı dedektifi çıkarmaya 
aday. Brezina’nın son alameti farikası, dört kafadarın denizde geçen bir macerası.

Tuğba ERİŞKüçük dedektifler takımı

Okuduğum ilk Dört Kafadarlar 
kitabı Zehirli Variller’di. Sonrasında 
dizinin birkaç kitabını daha okumuş-
tum. On üç yaşındaydım, yanlış hatır-
lamıyorsam. Yazlıktaki arkadaşlarım-
la beraber bir dört kafadarlar takımı 
da biz kurmuştuk. Gerçi heyecanlı, 
sürükleyici serüvenlerimize Dört 
Kafadarlar’ınki gibi gerçek hayatta 
değil, hayal dünyamızda atılıyorduk. 
Her olağanüstü hikâyemizi sayfalarca 
yazıyor, anne babalarımıza okutuyor-
duk. Şimdi şimdi düşünüyorum da, 
işin içinde biraz da kimlik arayışı vardı 
belki de. Dört Kafadarlar Takımı’nın 
nevi şahsına münhasır dört üyesinin 
de farklı özellikleri vardı. Aksel başa-
rılı bir atletti, sportifti. Lilo esrarengiz 
olayları şıp diye çözüverecek kadar 
zekiydi, takımın beyniydi. Dominik 
çok kitap okurdu. Poppi ise bir hayvan 
âşığıydı. Biz de kendi kişisel özellik-
lerimizi çözümlüyor, her hikâyemize 
harmanlıyorduk. Heyhat çocukluk!

Yönetmenlik, senaristlik ve radyo 
programcılığı da yapan Avusturyalı 
Thomas Brezina’nın dünyaca ünlü di-
zisi Dört Kafadarlar Takımı’nın 65 ki-
taplık serüvenleri on sekiz dile çevril-
di, sinemaya ve televizyona uyarlandı. 
Dizinin altıncı kitabı Zehirli Variller’i 
okumamın ve yazlıktaki grubumuzun 
üstünden on üç yıl geçmişken, altmış 
dördüncü kitap olan Hayalet Korsan-
ların İzinde’yle karşılaşmam hoş bir 
tesadüf oldu. Tabii benim çocukluk 
kahramanlarım biraz büyümüş, ama 
neyse ki düşünen, soran ve sorgulayan 
mizaçlarında bir değişiklik yok.

Aksel, Lilo, Dominik ve Poppi bu 
sefer denizler üstünde bir serüvenin 
içinde buluyorlar kendilerini. Ann  
babası boşandığından beri her on beş 
günde bir hafta sonunu ve tatillerinin 
yarısını babasının yanında geçiren Ak-
sel, babasının işleri yoğun olduğundan 
babasının müşterisi olan Bay ve Bayan 
Freimann’la Karayip Adaları’na bir 
gemi yolculuğuna çıkıyor. Tabii ki üç 
kafadar arkadaşıyla beraber. 

Yolculukları Dominik’in geminin 

kütüphanesinde eski ve esrarengiz bir 
kitap bulmasıyla seyir değiştiriyor. Yeni 
Dünya’ya gittiği sırada Mary Blood ge-
misinin kaptanı ve korsanların lideri 
Luke Lusifer’in tutsağı olan Edward 
Scissor adında bir yolcunun günlüğü, 
Dominik’in bulduğu. Günlükte, Luke 
Lusifer ve gemi mürettabatının bir ti-
caret gemisini yağmaladıktan sonra 
hiçbir iz bırakmadan yok olduğu yazı-
yor. Scissor’ın günlüğünden etkilenen 
Dört Kafadarlar için olaylar gitgide 
garipleşiyor. Önce Mary Blood’ı görü-
yorlar açık denizde. Sonrasında esra-
rengiz yelkenliden bir telsiz mesajı ge-
liyor ve Poppi de Luke Lusifer’den bir 
telefon alıyor. Böylece Dört Kafadarlar 
korsanların çekim alanına giriyor. 

AKADEMİK DESTEK
Lilo’nun çabasıyla en azından Mary 

Blood gemisinin hayalet olmadığını 
ve Avrupalı bir göçmen olan Rudolf 
tarafından orijinaline sadık kalına-
rak yapıldığını, Rudolf ’un esrarengiz 
ölümünden sonra geminin bir hafta 
limanda başıboş kaldığını, sonrasında 
da üç adam tarafından zaptedildiğini 
öğreniyorlar. Dört Kafadarlar’ın gemi-
si St. Thomas Adası’na demirlediğin-
de, Aksel limanda karşılaştıkları Mary 
Blood’ın içine girmeyi başarıyor ve üç 
yabancı adamın konuşmalarını bölük 
pörçük duyuyor, ‘cehennem yolculu-
ğu’ ve ‘Luke Lusifer’ sözcüklerini seç-
meyi başarıyor. 

Dört Kafadarlar, Mary Blood ef-
sanesini ve yaşadıkları garip olayları 
Kaptan’a, Bayan ve Bay Freimann’a 
açsalar da bekledikleri ilgiyi pek bula-
mıyorlar. Anlattıkları Kaptan’ın konu-
ğu Profesör Lessner’in ilgisini çekiyor 
ve Dört Kafadarlar’ın olayı çözmesine, 
üniversitede korsanlık hakkında araş-
tırma yapan arkadaşından aldığı bilgi-
ler sayesinde yardım ediyor. 

Kitabın esprisini kaçırmamak için 
daha fazla tüyo vermekten kaçınalım, 
ama herkesin gerçek yüzünün önünde 
sonunda ortaya çıkacağını belirtme-
den geçmeyelim.

Genç yaşlarına karşın polisiye 
olayları aydınlatan, âdeta iki küçük 
Miss Marple ve iki Sherlock Holmes 
olan Dört Kafadarlar Takımı, çocuk 
okurların içindeki dedektifi çıkarma-
ları için de ilham kaynağı. Olağanüstü 
serüvenlerin içinde eğiten, öğreten, 
coşku ve ilham da veren bu romanları 
okumak çocuk okurları olduğu kadar, 
çocuklarının okumayı sevmediğinden 
yakınan anne babaları ve öğretmenleri 
de sevindirecek.

Hayalet Korsanların İzinde
Thomas Brezina

Çeviren: Gülderen Pamir
Say Yayınları /160 sayfa
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Pek çok uygarlığın geçiş mekânı, ticaret yollarının durağı,  ana tanrıça Kibele’nin bereketli toprakları 
Anadolu, bu kez Gırgır Dergisi’nden yetişme karikatürist Behzat Taş’ın yazıp çizdiği Çizgilerle 
Anadolu Uygarlıkları adlı kitaba konu oldu. 

Umut ÖZCANRengârenk çizimlerle 
‘medeniyetler beşiği’ Anadolu

Büyülü Fener Yayınları’nın 2006 
yılında yayımladığı Anadolu’nun Eski 
Sakinleri’nin devamı Çizgilerle Ana-
dolu Uygarlıkları, Çatalhöyüklüler’-
den Urartular’a, Lidyalılar’dan Hi-
titler’e ve Galatlar’dan Frigler’e kadar 
Anadolu’nun M.Ö. varolan uygarlıkla-
rının kültürel tarihini, insan öyküleri 
ve gündelik yaşamın ayrıntıları üze-
rinden yalın bir dille anlatıyor. 

Kitabın sonunda yer alan sözlük ve 
her bölümün sonuna eklenen eğlene-
celi testlerle tarihi ve antik medeniyet-
leri, savaşların ve yıkımların ötesinde 
insan öyküleri üzerinden aktarıyor 
Behzat Taş. Çok medeniyetli Anadolu 
coğrafyasının az bilinen tarihini miza-
hi bir dil ve birbirinden komik karika-
türlerle renklendiren yazar, hem ço-
cukların hayal gücüne sesleniyor hem 
de eğlendirici bir yöntemle uygarlık 
tarihinin gelişiminin tek bir uygarlığa 
bağlı olmadığını gösteriyor. 

Dini inançlardan sosyal ilişkilere, 
toplumsal yapıdan mimariye, tarım-
dan hayvancılığa kadar yaşamın zor-
luklarını kolaylaştırmak için icat ettik-
leri alet edevatlar, inşa ettikleri evler, 
su kanalları ve kara yollarıyla bugün 
‘modern’ addedilen her şeyin atası; bu 
uygarlıklar. Ve bu bakımdan, onlara 
dair hiç bilinmeyenleri akıcı bir dille 
ifade eden Taş’ın bu özenli çalışması, 
çocuklar için adeta yeni bir masal ya-
ratmış.

Mesela kültürel dönüşümün bir 
simgesi olarak Galalatlar’ın Anadolu’ya 
geçmeden önce İstanbul’da (Byzanti-
um) konakladıkları ünlü Galata Kulesi 
ismini Galatlar’dan alır. Keyifle yeni-
len atıştırmalık kıtır galeteler ise, tabii 
ki, Galatların çıtır ve tok bir biçimde 
pişirdikleri ekmeğin ta kendisidir. 
Kültürlerinde ağaçları, bilhassa asırlık 
meşe ağaçlarını kutsal sayan Galatlar, 
ormanlık alanların korunması için de 
ölüm cezası gibi ağır cezalar çıkarır-
lar. Tüm tabiatı her türlü felaketiyle 
kutsayan Galatlar’ın, Kuzey Avrupa 

kavimleriyle ortak özellikler taşıyan 
takvimleri ve kendilerine has bir inanç 
sistemi vardır. 

KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM
Para’nın mucidinin Lidyalılar 

oluşu, onların değerli eserlerden olu-
şan Karun’un Hazineleri’ne de sahip 
olmalarını olağan kılmıştır. Her tut-
tuğu altın olan Frigler’in ünlü kralı 
Midas’ın uzayan kulalarıyla pek çok 
tiyatro eserine konu olması da  apay-
rı bir dönüşümünü yansıtır bu kadim 
medeniyetlerin. Asurlular’ın düşman 
kardeşleri, Doğu’nun zengin madenci-
leri Urartular’ın dağları delmedeki ba-
şarısı ise dillere pelesenk olacak kadar 
ustalıklı. Bölgenin, Ağrı olarak bilinen 
ünlü dağı Ararat da, Urartu kelimesiy-
le benzeşir. 

Ve ilk barış antlaşmasını imzala-
yan Hititler’in kara büyünün etkisinde 
olduğuna inanılan bir politik iradeyle 
yönetildiği ve bu yüzden de sıklıkla 
idamların yaşandığı bilgisi de kitapta 
çocuklarla paylaşılıyor. Yıldız falından 
su hareketlerine kadar her türlü doğa 
olayını bilimselliğin olmadığı bir dün-

yada bir tür bilgi olarak değerlendiren 
Hititler’in karaciğer falı ise ayrı bir ilgi 
alanı! Ancak bu, sayısız çocuk heykeli-
ne sahip Hititler’in, ‘çocuk seven halk’ 
olarak anılmalarına engel değil. 

Batıl inançlardan, kültürel yaşama 
eski uygarlıkların gündelik yaşamına 
rengârenk çizimlerle ayna tutan, keyif-
li bir çizgi roman çalışması adeta Çiz-
gilerle Anadolu Uygarlıkları. 

Çizgilerle Anadolu Uygarlıkları 
Behzat Taş

Büyülü Fener Yayınları 
120 sayfa 
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‘Yolun sonunda umut olduğuna inanı-
yor musun?’ diye soruyorum. ‘Hayır,’ diye 
yanıtlıyor basitçe, başını çeviriyor. ‘Hayır, 
inanmıyorum ama yine de gidiyorum.’ Bana 
bakıyor. ‘Geliyor musun?’ Yanıt vermeme 
gerek yok. Koşmaya devam ediyoruz.

Bir kara ütopya. Dünya dışında bir 
gezegene daha iyi bir yaşam kurma 
arzusuyla gelen koloniler. Buradaki 
insanların –kendilerini de yanlarında 
götürdüklerinden olsa gerek– orayı 
dünyadan daha farklı, ama en az aynı 
kötülükte bir yer haline getirme mace-
rası. İlerleyen sayfalarda katman kat-
man açılan sırlar, söylenen yalanlar. 
İnsan niye yalan söyler? Hele bir de 
bunlar tarihsel gerçekler olarak yazı-
lıp, bir topluluğun tarihini oluşturma 
kaygısındaysa. Yalan bizi keşfetmekten 
alıkoyup, olmayan bir gerçeğe inan-
maya zorlarken, onun zorba ve faşizan 
gücünü kim inkâr edebilir? 

Yaşadığı gezegeni kendi küçük 
topluluğundan ibaret sanan bir oğlan. 
Todd. 13 yaşında; erkek olmasına çok 
az kalmış. Bataklık kenarındaki kü-
çük bir köyde yaşıyor. Okul yok, Todd 
okuma yazma bilmiyor, konuştukları 
dil yaşadıkları dünya gibi başka, kırık, 
bozuk. Yazar bu dili İngilizce’nin çeşit-
li lehçelerinden ve sokak dilinden der-
lemiş. Üstelik bir tuhaflık yapıp tüm 
bir romanı şimdiki zamanda yazmış. 
Sorulduğunda, o insanların geçmişi ve 
yarını yok, sadece yaşadıkları an var, bu 
yüzden o dili kullandım diyor. İsabetli 
seçim. Yazının başındaki alıntının da 
özetlediği gibi, umudun olmadığı bir 
yerde umut umutsuzluğun içinde na-
sıl hayat bulur? Yaşamak, sadece yaşa-

mak, hiçliğin içinden nasıl kendinden 
menkûl bir anlam çıkarır? 

UMUDA KESMEK
Hiç kadının olmadığı bir top-

luluktur bu. Kadınlar, söylendiğine 
göre, gezegene geldiklerinde hayvan-
lar dâhil herkese bulaşan konuşma 
virüsü nedeniyle öldüğünden, Todd 
hiç kadın görmeden büyür. Konuş-
ma virüsünün yaptığı ise, kimsenin 
düşüncesini kendine saklayamadığı, 
herkesin düşündüğü şeylerin sesli ola-
rak duyulduğu bir ortamdır. Herkesin 
Ses’i büyük harfle yazılır, çünkü Ses 
insanın ta kendisidir; gizli niyetlerle, 
unutulmak istenenlerle, hatırlanmaya 
dayanılamayan şeylerle doludur; çün-
kü düşünceler Ses’tir; ve onu herkes 
duyabilir, görebilir; kendinize sakla-
yamadığınız şeydir o; en dışarıdaki 
içinizdir; sizsinizdir; en ham, olmamış 
halinizle ortaya dökülürsünüz. Çünkü 
sesi bastırabilmek erişkinlik sanatıdır; 
büyüdükçe gizler insan kendini; iyiler 
de, kötüler de, Seslerini susturabilme-
yi öğrenmelidir. İyiler iyilik planlarını 
gizleyebilmek için, kötüler kötülük 
niyetlerini.  Dolayısıyla böyle bir top-
lumda insanların düşüncelerini, yani 
kendilerini kontrol etmesi had safhada 
önem kazanır. Ayrıca erkekler ve ço-
cuklar arasında çok sert bir hiyerarşi 
vardır. Birbirleriye asla konuşmazlar. 
Topluluğun son erkek çocuk üyesi 
olan Todd bu yalıtılmışlığın bitmesi 
için 13. yaş gününü heyecanla bekle-
mektedir. Ama tam o  sırada bataklıkta 
daha önce hiç karşılaşmadığı bir şeyle 
karşılaşır: “Sessiz bir varlıkla”. 

Daha önce hiç görmediği bir şey-
dir bu ve Todd’u çok korkutur. Bir ka-
dın. Tüm kadınların yok olmadığını 
öğrenir Todd; bu ona hem korku hem 
acı verir. Aslında kadınların sessizliği 
tüm erkeklere ölesiye acı vermektedir. 
Havada sürekli seslerin uçuştuğu, gü-
rültünün kaçınılmaz kural olduğu bir 
yerde, sessizlik Todd’un içini acıtır, ağ-
lamaması gerekir, ama sessizlik (ki kü-
çük harfle yazılır) ona ağlama hissi ve-
rir. Ses insanlık dışıdır, erkektir, kelâm 
olmuş düşüncedir; sessizlik ise dünya-

nın sınırsızlığını ve içinde kıpırdayan 
ama sadece hissedilen o sonsuz gizemi 
hatırlatan karanlıktır. Rahim gibi. Er-
keğe rahmi hatırlatır. Bir kadına çare-
sizce bağlı olduğu o dönemi. Sessizlik 
korkutur. Kadın korkutur. Kadının ne 
düşündüğü bilinemez. Kadın kelâm 
değil, hayatın ta kendisidir. 

Ben kimim ki her şeyi düzeltebile-
yim? Dünya bir şeyi bu kadar çok is-
terken ben kim oluyorum da bunu de-
ğiştirebileceğimi düşünüyorum? Dün-
yanın sonu gelmek istiyorsa bunu değiş-
tirebilir miyim ki?

Her şeye rağmen, yeni bir canlının 
rahme düştüğü o anın içindeki gizil 
güçte midir cevap? Dünya üzerinde 
tek bir kadın ile tek bir erkek kalmış 
olsa bile umut vardır. Bir erkek ve bir 
kadın dünyayı yeniden yaratabilir. Ya-
radılışın öyküsünü yeniden yazabilir. 

Aynen Umut Bıçağı’nda olduğu 
gibi; birbirlerini keşfederken, Rahip 
Aaron’un dediği gibi ‘düşerlerken’, ka-
nın ve öldürmenin zoraki erginleme-
sini yaşarlarken, ölümü ve fedakârlığı 
öğrenirlerken, aslında hayatın kitabı 
yeniden yazılır. Milyonlarca kere yeni-
den. Bir kez onu gördüm ya, bakma-
dan duramıyorum, der erkek. Belki de 
herkes düşmeye mahkûmdur. Bence 
sorun yeniden ayağa kalkıp kalkama-
mamız, der kadın erkeğe. Ve hayat de-
vam eder. Gezegenin üzerinde kimse 
kalmamış olsa bile, yaşam bu iki be-
denden yeniden üreyecektir çünkü. 
Zor olsa da büyüme budur.   

Zarife BİLİZ

Umut Bıçağı
Patrick Ness

Çeviren: Kerem Işık
Tudem Yayınları / 408 sayfa

Amerikalı yazar Patrick Ness’in ödüle doymayan kara ütopyası Umut Bıçağı nihayet Türkçe’de. Daha 
iyi bir yaşam arzusuyla başka bir gezegende kolonileşen topluluğun bu sıradışı büyüme hikâyesi, 
umudun umutsuzluğun içinde nasıl hayat bulduğuna dair de ilginç şeyler söylüyor.

Büyümenin hikâyesi
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Ben yazsaydım…
Josh LACEY

Her yazarın, hatta sıkı okurun, ben yazsaydım dediği bir kitap yok mudur? İyi Kitap sordu; Grk 
Adında Bir Köpek, Grk ve Pelotti Çetesi, Grk Sosisli Peşinde adlı kitaplarıyla ülkemizde de sevilen 
İngiliz yazar Josh Lacey, ben yazsaydım dediği kitabı anlattı.   

Tenten’in en sakin macerası!

Tüm Tenten kitaplarını bir-
çok defa okudum. Tabii ki bazı 
maceraların bende daha özel 
bir yeri var. Her bir macera, 
bir diğerinden değişik bir at-
mosferde geçiyor. Tenten ve 
Pikaros’un kıvrak zekâsı, Kas-
tafiore Emerald’ın oyunbazlığı, 
Ünikorn’un Gizi’ndeki gözükara 
maceracılığı… Fakat nedense 
Tenten Tibet’te’yi diğerlerinden 
daha mükemmel kılan başka bir 
özellik var…

Peki, eğer ben yazsaydım ya 
da yeniden yazmak gibi bir şan-
sım olsaydı, Tenten Tibet’te ma-
cerasını nasıl yazardım?

Her şeyden önce kapağı değiştire-
bilirdim. Neden mi? Çünkü kapaktaki 
resim, ince bir ayrıntıyla, kitabın için-
de resmedilen aynı sahneye ait resim-
den daha değişik. En önemli değişik-
lik, Yeti’nin ayak izleriyle ilgili. (Eğer 
okumadıysanız söyleyeyim, Tenten bu 
macerada, gizemli bir yaratık olan ve 
Yeti olarak adlandırılan, tüm insanlar-
dan uzakta, dağlarda, gizlice yaşayan 
yaratıkla karşılaşıyor.) Kitabın içinde 
ayak izleri silik ve belirsiz. Bir yetiye 
ait olabilirler fakat karı yarıp ilerleyen 
irice bir başka hayvana da ait olabi-
lirler pekâlâ. Hatta Kaptan Haddock 
izlerin bir ayı tarafından oluşturuldu-
ğunu iddia eder. Ancak, içerde net ol-
mayan ayak izleri, kapaktaki resimde 
gayet net ve anlaşılır bir şekil almıştır. 
Öyle ki Yeti’den başka hiçbir şeye ait 
olamazlar. Artık ortada hiçbir gizem 
kalmamıştır.

Yani, evet, bu maceranın kapağı-
nı değiştirirdim, fakat bunun dışında 
kitapta hiçbir değişiklik yapmazdım. 
Nerede ve nasıl bir değişiklik yapabi-
leceğimi de bilemezdim zaten.

Bu tabii kısmen, görsel sanatlarda 
uzmanlaşmamış olmamdan kaynak-
lanıyor. Hergé hikâyelerinin çoğunu 

sözler yerine resimlerle anlatır. Tenten 
kitapları her zaman birçok diyalogla 
doludur, fakat bu diyalogları okumaya 
ihtiyaç bile duymazsınız. Hikâyenin 
bütününü sadece resimlere bakarak 
anlayabilirsiniz.

ÇİZGİLERDE KELİMELER
Bense kendi kitaplarımda sade-

ce kelimeleri kullanıyorum, resimleri 
değil. Görsel hikâye anlatıcılarına ve 
onların herhangi bir dil kullanmadan 
hikâyelerini aktarma yeteneklerine 
imrenerek bakıyorum. Çizgi filmciler, 
ressamlar, film yapımcıları… İnsanla-
rın beğenilerine, beyinlerinin mantık 
kısmını atlayıp hayal güçlerine sesle-
nerek, daha doğrudan hitap ediyorlar. 

Görsel dokunuşların bir kitabın 
bütününe yayılmasından gerçekten 
çok hoşlanıyorum. En beğendiğim 
sahnelerden bir tanesi, kitabın tam 
da başında yer alıyor: İkinci sayfada 
Kaptan Haddock ve Tenten satranç 
oynamaktadırlar. Kaptan hamle yap-
mak için o kadar uzun bir zaman har-
car ki Tenten bu sırada uyuyakalır. Bir 
sonraki resimde, ki bu resim nerdeyse 
sayfanın yarısını kaplar, Tenten uyanır 
ve bağırır “ÇANG!”... 

Etraftaki herkes bu gürültü-
ye tepki verir. Küçük bir çocuk 
annesinin sırtına zıplar ve anne-
sinin burnunun, içtiği kahvenin 
içine girmesine neden olur. Bir 
garson tepsisini düşürür. Kül 
tablaları, tabaklar ve bardaklar 
her yere dağılır. Herkes çıkan 
gürültüyle şoke olmuştur, sağır-
lığıyla tüm Tenten kitaplarında 
güldürü yaratan Profesör Kal-
külüs dışında. Bir tek o, etra-
fındaki karmaşadan tamamen 
habersiz, sandalyesinde rahatça 
oturmakta ve kitabını okumaya 
devam etmektedir.

TENTEN TEMATİKLERİ
Tenten kitapları çoğunlukla hızlı 

bir şekilde başlar ve ilk sayfada Tenten 
genelde esrarlı bir kâğıt parçasıyla kar-
şılaşır veya tuhaf bir yabancıyla tanışır. 
Tenten Tibet’te adlı maceranınsa daha 
yavaş bir başlangıcı var. Şöyle başlıyor: 
Tenten tatilde, Alpler’de sadık köpeği 
Milu’yla yürüyüş yapmaktadır. Dağa 
çıkıp sonra aşağı inerek enerji har-
camak istemeyen Kaptan Haddock, 
otelde rahat bir gün geçirmeyi tercih 
etmiştir. Tenten otele geri döndü-
ğünde, Kaptan’la gazetede okuduğu, 
Himalayalar’da yaşanan bir uçak kaza-
sını tartışmaya başlar. Aynı akşam iler-
leyen saatlerde Tenten, Çinli arkadaşı 
Çang hakkında bir rüya görür. Ertesi 
sabah Çang’dan, yakında geleceğine 
dair bir mektup alır. Tenten bir anda 
Çang’ın kaza yapan uçakta olabilece-
ğine dair bir paniğe kapılır. Hemen 
gazetelere bakar ve Çang’ın Patna’ya 
zamanında vardığını, fakat daha erken 
bir uçak bulamadığı için kötü kaderli 
DC3 uçağına binmek zorunda kaldı-
ğını okur. 

Tüm hikâye boyunca Hergé bize 
‘şansın’ muazzam önemini hatırlatır. 
Eğer arabamız sola kayıyorsa ve bir 



çivinin üzerinden geçip bize uçağımı-
zı kaçırtıyorsa hayatlarımız çok farklı 
olacaktır. Aynı zamanda mistisizm ve 
kehanet yürütme dokularıyla da besle-
nerek, aslında hiçbir zaman gitmediği 
gizemli, büyüleyici bir ülke yaratmış-
tır. Bir rahibin Tenten’e dediği gibi: “Ne 
yazık ki burada Tibet’te dağ aldıklarını 
kendine saklar, genç yabancı.”

Çang’dan gelen mektuba bakan 
Tenten’in içinde arkadaşının hâlâ ha-
yatta olduğuna dair bir his vardır.  Bu-
nun üzerine Nepal’e gidip kaza mahal- 

lini bulmaya karar 
verir. Kaptan 

H a d d o c k , 
sadece bir 

r ü y a y a 
d a y a -

narak böyle tehlikeli ve uzun bir yol-
culuğa çıkmasını çılgınlık olarak nite-
ler. Alışıldık hırsıyla Tenten’e bağırır: 
“Ben de size diyorum ki, kalın kafalı, 
ister Nepal’e, ister Tombuktu’ya, ister 
Vladivostok’a gidin, bana vız gelir, çün-
kü yalnız gidiyorsunuz!.. Bana gelince, 
hayır, hayır ve hayır!.. Dediğim dedik!..” 
Tabii ki Kaptan aslında ‘evet’ demek-
tedir ve ikisini kısa bir süre sonra be-
raberce Himalayalar’a giden bir uçakta 
görürüz. 

Tenten Tibet’te, Hergé’in Tenten 
hakkında yazdığı yirminci kitaptır. 
Önceki maceraları basit klişeler ve ırk-
çı karikatürler üzerine kurulmuştur. 
Bu durum, Hergé Çin’de geçen Mavi 
Lotus adlı macerayı yazdıktan sonra 
değişmiştir. Hikâyenin araştırması sı-

rasında Hergé, Zhang Chongren adlı, 
Belçika’da çalışan Çinli bir sanat-

çıyla arkadaşlık kurmuştur. İki-
si yakın dost olmuşlardır. 

Zhang Chongren’in, Mavi 
Lotus’taki Çang karakteriy-
le bütünleşmesiyle beraber 
Hergé tarafından ölümsüzleş-

tirilmiştir. Yıllar sonra Hergé, Çang’ı 
Tenten Tibet’te kitabıyla beraber geri 
getirmiştir.

ÖLÜMSÜZ DOSTLUK 
Belçika’daki çalışmalarını bitirdik-

ten sonra Zhang Chongren gelecek elli 
yılını geçireceği Çin’e geri dönmüştür. 
Hergé, Tenten Tibet’te’yi 1960’da ya-
yımladığında eski dostunu neredeyse 
otuz yıldır görmemiş ve büyük olası-
lıkla bir daha görmeyi de ummamıştı. 
Sonuç olarak 1981’de Zhang Chongren 
Avrupa’ya geri döndü ve iki eski dost 
sonunda bir araya gelebildi.

Kitapta Tenten, dostu Çang için 
sahip olduğu her şeyi riske atmaktan 
çekinmez. Kaptan Haddock da aynı 
şekilde davranır. Tenten’le Kaptan bir 
uçurumun kenarında, birbirine bağlı 
şekilde boşlukta sallanırken, Kaptan 
arkadaşını kurtarmak için kendini 
feda etmeye karar verir. 

Kitabın verdiği mesaj açıktır: Dost-
luktan önemli hiçbir şey yoktur!
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Bir tarafta, uzayıp giden formülle-
rin ve rakamların nüfuz edilmesi güç 
ciddiyetiyle çevrelenmiş bir bilim ada-
mı; diğer tarafta fotoğrafçılara muzip-
çe dil çıkaran bir kültürel ikon. Albert 
Einstein’ı tanımak ve anlamak kolaya 
benzemiyor... Kuşkusuz Einstein’ın, 
eserlerinden yola çıkarak tanıyabilece-
ğimiz bir sanatçı ya da bir edebiyatçı 
olmaması da durumu güçleştiriyor. 
Derinlemesine olmasa da, birkaç so-
natını dinleyerek Mozart’ın, birkaç öy-
küsünü okuyarak Maupassant’ın dün-
yasına girebilmemiz mümkün. Ancak 
görelilik teorisini anlasak bile, bura-
dan yola çıkarak Einstein’ı keşfetmek 
hayli zahmetli olurdu. Neyse ki artık, 
aceleye getirilmemiş, bir özetten ibaret 
kalmakla yetinmeyen, doyurucu bir 
biyografiye sahibiz: Walter Isaacson’un 
kallâvi kitabı...

DALGIN BİR BİLGİN
Bu hacimli çalışmayı okuyanlar, eşi 

Mileva Maric’in, Einstein’ın kariyerin-
deki  rolünü; ünlü fizikçinin gerçekten 
de matematiği kötü bir öğrenci olup 
olmadığını; meşhur düşünce deney-
lerini ve görelilik teorisine giden yolu; 
yılan hikâyesine dönen Nobel Ödülü 
meselesini; Einstein’in Bohr ile atış-
malarını; atom bombası  hakkındaki 
tepkilerini, ölümünün ardından kutsal 
bir emanet gibi diyar diyar gezen ‘bey-
ninin’ başına gelenleri ve daha pek çok 
merak edilen konuyu, sürükleyici bir 
anlatım eşliğinde takip edecekler el-

bette. Ancak kitabın önemi ve değeri 
başka bir yerde yatıyor. 

Basit sorulardan hareket ederek 
göz kamaştırıcı çıkarımlarda bulunan 
ve yirminci yüzyılın başlarında bilim 
dünyasını alt üst eden bir kuramsal 
fizikçinin, kariyerinin ikinci döne-
minde, kuantum teorisinin getirdiği 
yeniliklere ve güncel gelişmelere nasıl 
ayak dirediğine, bunlara yanıt verme 
çabasıyla nasıl yıllarını tükettiğine ta-
nık olmak, beklenmedik biçimde, do-
kunaklı bir öykü çıkarıyor ortaya. Ya-
rattığı yeni dünyaya kendini hapseden 
bir bilim adamıyla bir sanatçının, çar-
pıcı bir biçimde birbirine benzeyebile-
ceğini görüyoruz. Einstein’ın, olguları 
anlamlı kılacak bir estetiğin peşinde 
koşmaktan vazgeçmediğini, ve gide-
rek tatmin edici bir felsefeye sarılma 
özleminin her şeyin önüne geçtiğini 
anlıyoruz. 

Öte yandan, bilimsel çalışmaları 
bir yana, bir ömür boyu özel ha-
yatını hale yola koymaya çalışan 
Einstein’ın, kimi zaman ne kadar 
duyarlı, kimi zamansa ne kadar 
ödün vermez, inatçı bir insan ol-
duğunu da görüyoruz. Gerçek-
ten de, insanlığın geleceği için 
samimi bir şekilde endişelenen 
bu dalgın bilgin, en yakınında-
ki insanlar, hatta çocukları söz 
konusu olduğunda, şaşırtıcı bir 
vurdumduymazlığın esiri olabi-

liyordu. Düşünce ve duygularla hayat 
arasında kusursuz bir denklem kur-
manın neredeyse imkânsız olduğunu, 
Einstein’ın şahsında bir kez daha gör-
mek mümkün. Kişinin özel hayatı ile 
onu kuşatan dünya arasında, keşfedil-
mesi ve anlaşılması hayli zor bir başka 
görelilik prensibi yatmaktadır... Sonuç 
olarak, ‘dahi’nin zihnine ve ruh dünya-
sına, ilkelerine ve çelişkilerine bir göz 
atmak için, Einstein’dan daha iyi bir 
örnek olamazdı herhalde. Isaacson’un 
kitabı işte bu görevi üstleniyor ve ye-
rine getiriyor.

Benjamin Franklin biyografisiyle de 
tanınan Isaacson, Einstein üzerine ça-
lışırken, bilim adamının evrak-ı met-
rukesinin tamamına ulaşarak, binlerce 
belgeyi tek tek incelemiş, kılı kırk yar-
mış. Sonuçta ortaya çıkan kitap, uzun 
yıllar boyunca Einstein’ın standart bi-
yografisi olarak kalacak nitelikte. Hem 
Einstein hakkında derinlemesine bilgi 
sahibi olmak isteyenlerin, hem de bi-
yografi türünden hoşlananların, kitabı 
zevkle okuyacağını söylemek yanlış 
olmaz.  Bu arada, fizik teorilerinden 
ürkenler için de sevindirici bir haber: 
Isaacson’un kitabı, genel ve özel göre-
liliği, formüllere mümkün olduğunca 
az başvurarak, en anlaşılır şekilde sun-
mayı da başarıyor. 

Selçuk AYLAR

Einsten- Yaşamı ve Evreni
Walter Isaacson

Çeviren: Tufan Göbekçin
Tudem Yayınları / 684 sayfa

Görelilik teorisinin mucidi Einstein’ın çelişkilerle dolu yalnız bir yaşamı olduğunu biliyor musunuz? 
Walter Isaacson, Einstein -Yaşamı ve Evreni adlı biyografide, gelgitli ruh dünyası ile bilimsel 
çalışmaları arasında kalan dahinin insancıl ve zevkle okunan bir portresini sunuyor. 

Bir bilim adamının 
evrak-ı metrukesi
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Matematiğin hayatınıza ilk ne za-
man girdiğini hiç düşündünüz mü? Bir 
elin parmaklarını geçmeyen yaşınızı 
söylemek için mi, bilyelerinizi sayar-
ken mi, zamanı algılamaya çalışırken 
mi, yoksa bakkaldan muzur alışveriş-
ler yapmak için para denkleştirirken 
mi? O kadar eskilere gitmezsek, oku-
la başlamamız, matematiğin bir daha 
çıkmamak üzere hayatımıza girişinin 
resmi miladı sayılabilir: Çocuklar bu 
dönemde, rakamlar, işaretler, tanım-
lar, formüller vb. ile, yani soyut bir sis-
temin bileşenleriyle tanışıyorlar.

PRATİK MATEMATİK
Matematik, gündelik hayatın sür-

dürülmesi için olmazsa olmaz bir araç 
olduğu kadar, teknolojinin son hızla 
ilerlediği çağımızda var olan sistemin 
anlamlandırılması ve üzerine yeni bir 
şeyler eklenebilmesi için kullanılan en 
temel ‘bilgi’ türü. Bu durum, matema-
tiğin, öğretimine en çok önem atfedi-
len, sınavlarda en çok puan kazandı-
ran alan olmasını da açıklıyor. Ancak, 
soyut bir alan olması, ‘tekrarlama ve 
ezber’ pratikleriyle öğretilmeye –ço-
cuklarca da ezberleyerek öğrenmeye– 
çalışılması yanlışını da beraberinde 
getiriyor. Oysa farklı öğrenme yakla-
şımlarıyla, çocuğun somut bağlantılar 
kurararak, konusunu öncelikle algıla-
masını, yaşayarak öğrenmesini amaç-
layan öğretme teknikleri de uygulan-
mıyor değil. İletişim Yayınları tarafın-
dan yayımlanan ve güncelliğiyle öne 
çıkan  Popüler Bilim Kitapları dizisine 
eklemlenen ve dört kitaptan oluşan 
Matematik Oyunları da böyle bir seri. 

Serinin, ilkokul çocuklarına hitap 
eden kitaplarında, Türk eğitim müfre-
datı içinde de yer alan temel matematik 
kavramlarına yer verilmiş. 

Tek başlarına veya aileleri ve arkadaş-
larıyla hazırlayabilecekleri oyunlarla, 
çocukların bu matematiksel olguları 
gündelik hayatları, çevreleri, nesneler 
ve hatta kendi bedenleriyle bağlan-
tı kurarak algılamaları amaçlanıyor. 
Kitapların içindeki oyunlar ise zorluk 
derecelerine göre sınıflandırılmış; et-
kinlikler ‘adım adım talimatlarla’ en 
ince ayrıntısına kadar (görsellerle de 
desteklenerek) yönlendiriliyor. Kita-
bın içindeki projelerden ya da oyun-
lardan hızını alamayanlar için Daha 
Başka Düşünceler adlı bölümde farklı 
öneriler bulunuyor. Ayrıca, kitapların 
sonuna, ‘takılınca bakılabilecek’ bilgi-
lendirici tablolar eklenmiş. 

Çocuklar, Tam Sayılar ve Ke-
sirler’deki oyunlarla dört işlemi ve 
kesirleri kavrayabilir; Örüntüler ve 
Kümeler’deki oyunlarla sayı örüntüle-
rinin ne olduğunu kavrayarak dört iş-
lem pratiğini geliştirebilir ve kümelerle 
kategori oluşturmayı öğrenebilir; Şekil-
ler, Yer Bulma ve Konum Belirleme’deki 
oyunlarla iki ve üç boyutlu şekilleri 
kavrayabilir ve pusula ve haritaların 

sırrını çözebilir, Uzunluk, 
Alan ve Hacim Hesapları, Ağır-

lık ve Zaman Ölçüleri’ndeki 
oyunlarla ise, ölçme ve he-
saplama yetilerini geliştire-

bilirler. Daha önemlisi bu 
kitapların sunduğu yöntem-

le ellerindeki bilgiyi farklı 
durumlara adapte ederek 

kullanabilirler.

Çocuklar, bu oyunlarla, –kendi-
lerinden ezberlemeleri beklenmese 
bile– anlamayamadıkları için ezber-
lemeyi tercih ettikleri bilgilerin nere-
den çıktığını ve bu bilgilerin gündelik 
hayattaki karşılıklarını, yani ‘kanıtları’ 
görebiliyor, idrak edebiliyor. İlkokul 
çağındaki çocukların, matematiğin 
bu temel kavramlarıyla ilk kez karşı-
laştıkları ve bundan sonraki eğitim 
hayatları için bir temel hazırladıkları 
düşünülürse, bu öğrenme süreci, uzun 
yıllara yayılacak bir fayda sağlamaya 
aday. Kitaplardaki oyunların dikkat 
çeken bir diğer özelliği de, çocukların 
el becerilerinin gelişmesine, tek başı-
na veya başkalarıyla birlikte organize 
olabilmelerine ve sosyalleşmelerine 
olanak tanımaları. 

HAYATA DAİR RAKAMLAR
Matematik Oyunları, çocukları 

olduğu kadar  büyükleri de heyecan-
landıracak nitelikte... Bu seride, okul 
yıllarında ‘öğrenmiş’ olduğunuz ama 
nedenini nasılını fazla sorgulamadı-
ğınız bir formülün ‘kanıtıyla’ karşıla-
şabilir, bu durumdan utançla karışık 
bir sevinç duyabilirsiniz. Matematik 
Oyunları serisi, eğitimciler ve çocuk-
larına ders çalıştırmak durumunda 
kalan yetişkinler için iyi bir kaynak. 

Matematik Oyunları serisinden yayımlanan Şekiller, Yer Bulma ve Konum Belirleme adlı kitap; 
matematiğin temel kavramlarını gündelik hayata uyarlanmış oyunlarla anlatarak çocukların 
matematiksel algılarının gelişimine katkı sağlıyor. 

Eğlencesi matematik! Mine ERYAVUZ

Matematik Oyunları
Şekiller, Yer Bulma ve Konum Belirleme

Andrew King
Çeviren: Çağlar Sunay

Fotoğraflar: Roger Vlitos
İletişim Yayınları / 64 sayfa
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Zarife BİLİZHer çağa her yaşa Çehov
Çağdaş yazınla içli dışlı olanların muhakkak tadına bakması gereken bir mecra Rus edebiyatı. 
Özellikle de Çehov’un “hayat okuluna hoş geldiniz çocuklar” diyen öykülerine. Üstelik kısaltılmadan 
ve özgün dilinden yapılmış temiz bir çevirisiyle. 

Günümüz çocuk/ilkgençlik edebi-
yatının, özellikle de Batı kökenli ola-
nının aktığı çok derin bir mecra var. 
‘Kara ütopya’ alanında sular derinden 
gümbür gümbür çağlıyor. Yaşı çok da 
ileri olmayan, aslında yeniyetmelik-
ten daha yeni çıkmış diyebileceğimiz 
bir yazar kuşağı, dilinin, kaleminin 
zehrini hiç esirgemeden, dobra dobra, 
akıllı akıllı yazıyor. Aynen bu vasıflar-
la da düşünüyor. Anne babalarından 
çok daha farklı bir dünyaya doğan; 
sosyal ilişkilerin yüz yüzeliğinden in-
sanın ‘her şey olabileceği’ sanal âlemin 
belirsiz ve müphem ortamına fırlatı-
lan; rekabetin, hırsın artık neredeyse 
ilkokul sıralarına indiği, teşvik edil-
diği; yardımlaşma, diğerkâmlık gibi 
özelliklerin ise kişisel çıkarlar adına 
sistemin sivri ve keskin dişlerine kur-
ban edildiği bir dünya bu. Çocukların 
önce, sonra ve daima ‘ben’ demeyi öğ-
renip, buna tüm ihtimaller ve koşullar 
doğrultusunda teşvik edildiği bir dün-

ya. Her şeyin bu kadar sert 
olduğu bir dünyada, 

edebiyat da aynen 
bir elmas keskinliği-
ne ulaşabilir elbet. 

Bir de gene hepi-
mizin yakından tanık 

olduğu üzere bol aksiyon 
soslu bir mecra var. Vam-
pirlerin, büyücülerin kol 
gezdiği, çocukların mace-
radan maceraya koştuğu 
bir dünya bu. İçlerinde 
ciddi bir hayat bakışı olan 
ve sorgulayıcılık içerenler 
yok değil. Ama sırf eğ-
lencelik olanları da azım-
sanmayacak kadar çok. 
Çağdaş yazınla bu kadar 
içli dışlı olduktan ve elime 
tekrar bir Çehov alıp bir 
kez daha hayran olduktan 
sonra kendime sormadan 
edemedim... 

“Ya Çehov, burada nerede duru-
yor?”

Rus edebiyatının tadını, edebiya-
tın kokusuna, tozuna bulanmış hangi 
okur bilmez! Dostoyevski’den başlayıp 
Tolstoy’la devam eden bir mecrada 
insan ruhunun derinliklerini, bilin-
mezliklerini, açmazlarını, bu açmazlar 
içindeki iyiliği, kötülüğü sorgulayan, 
vicdan meselesine tekrar tekrar ba-
kan Rus yazarları o yüzden eskimiyor 
olsa gerek. İnsan eskimediğinden, hep 
farklı olup gene de hep aynı kaldığın-
dan, Rus öykücülerinin babası Çehov 
da eskimiyor işte! Zamanın daha ya-
vaş aktığı bir coğrafyadan, troykalar-
la sarsıla sarsıla alınan yollarda göz 
önünden ağır ağır geçen bozkır man-
zaralarından, insanın içlerine uzanan 
yolculuklara çıkarıyor okuru. İş Ban-
kası Kültür Yayınları’nın seçip, kısalt-
madan, özgün dilinden Ergin Altay’ın 
usta çevirisiyle yayımladığı öyküleri 
insan ruhunun manzaraları olarak 
okumak mümkün. 

KURT MUYUZ KUZU MU?
Kurt yavrularıyla dost olmaya ça-

lışan, kendisinin onlardan farklılığını 
ayırt edemeyen bir köpek yavrusunun 
anlatıldığı Alnıbeyaz adlı ilk öyküde, 
yavrularını doyurabilmek için yiyecek 
bulmakta zorlanan düşkün, kocamış 
kurdun gözleriyle bakıyoruz dünyaya. 
Tehlikenin farkında olmayan, onlara 
saflıkla dostluğunu sunan yavru kö-
peği sırf kokusu nedeniyle yemedi-
ğinden, günlerdir midesine tek lokma 
girmemiş, yavrularının memelerinden 
süt yerine hava çektiği anne kurda acı-
sak mı kızsak mı bilemiyoruz. Kurt 
muyuz kuzu mu bu dünyada, pek bi-
lemiyoruz. Belki de en önemlisi, kurt 
da kuzu da olmanın acısını hissederek, 
vicdan denilen o muammanın çelişki-
sine, insan olmanın o zor zanaatına ilk 
adımı atıyoruz böylece. 

Soylu bir aileden gelen, ama ailesini 
kaybedip kimsesiz kalınca hayatını bir 
köyde öğretmenlik yaparak kıt kanaat 
geçiren kız kurusu Anna’nın aşksızlık-

tan, idealsizlikten, umutsuzluktan, bel-
ki de en önemlisi yalnızlıktan, çamur-
lu bozkır yollarına benzeyen ruhuna 
sadece bir gün boyunca eşlik etmek 
yetiyor. Arkasından, yine köyde, fakat 
zengin bir ailenin kızı olarak yaşayan 
Lida’nın öyküsü geliyor. İdealist Lida 
köylülere gönüllü olarak okuma yaz-
ma öğretiyor, çocuklara öğretmenlik 
yapıyor, köylülerin yaşam koşullarını 
iyileştirmek için tüm zamanını harcı-
yor. Artık geçmeye yüz tutmuş yaşına 
rağmen evliliği kafasına takmayacak 
kadar fedakâr. Civar çiftlikteki bir zen-
ginin yanında yaşayan ünlü bir ressa-
mın tamamen bencilce bulduğu ha-
yatına getirdiği keskin eleştiriler, ikisi 
arasında geçen sert tartışmalar, sanata, 
fedakârlığa ve başkalarına iyilik etme 
kavramlarına dair yanıtlanması zor, en 
önemlisi de cevapsız sorular saçıyor 
ortaya.

Çehov’da yanıtlar yok, bol bol soru 
var. Hayatın göbeğinden, en gerçek 
yerinden incelikle damıtılıp, billur 
berraklığında ortaya konulmuş soru-
lar bunlar. Çehov’un tüm karakterleri 
gözlerini kocaman açmış, okurlarının 
gözlerinin içine bakıyor, sorularına, 
içinde bulundukları ikilemlere bir ya-
nıt bekliyor. Ama bu soruların yanıtla-
rı hem kolay değil, hem de karşılığın-
da alacağınız bir not falan yok. Hayat 
okuluna hoş geldiniz çocuklar!     

   
 

Hikâyeler
 Anton Çehov

Çeviren: Ergin Altay
İş Bankası Kültür Yayınları

170 sayfa



Şafak Feneri, bu dünyanın dışında 
kurgulanmış, çılgın ve yaratıcı bir bi-
lim kurgu türünden bir korsan mace-
rası. (Müjde! Devam kitabı Yıldız Geçi-
di de Türkçe’de!) Uzayın derinliklerin-
deki korkusuz yüreklerin hikâyesinden 
bihaber olanlar, sözüm size! ‘Çılgın’, 
‘yaratıcı’, ‘bilim kurgu’ ve ‘korsan’ ke-
limelerini yan yana çok duymuş ola-
bilir; Jules Verne’den, H. G. Wells’ten 
ve hatta Yıldız Savaşları’ndan dem vu-
rabilirsiniz… Sizce, uzayda yolculuk 
uzun zamandır bir bilim, ama kurgu 
hiç değil, öyle mi? Şimdi hayal, uzayda 
kolonileşme! Peki, zamanda yolculuğa 
ne dersiniz? 

İlk kez, 19. yüzyılın eşiğinde ya-
yımlanan  ve bir bilim kurgu başyapıtı 
olarak kabul edilen, H. G. Wells’in, Za-
manda Yolculuk adlı eseriyle mümkün 
kıldığı zamanda yolculuk, 802701 yılı-
na, bir zamanlar Londra’nın bulundu-
ğu noktayaydı. Yaşamlarını neşeli bir 
tembellik içinde geçiren geleceğin ırkı 
elbette dünyada yalnız değildi; yeral-
tında yaşayan başka bir canlı türü daha 
vardı. Edebiyatın her şey mümkün 
dünyasına hediye ettiği Zaman Ma-
kinesi, ve hatta Marslılar’ı Londra’nın 
göbeğine kondurduğu Dünyalar Sava-
şı adlı romanlarıyla, geleceğin yazar-
larına ilham kaynağı olarak da zaman 
içinde turlar atacağının farkında mıydı 
acaba Wells? 

Wells’in rahle-i tedrisinden geçen-
lerden biri olan Philip Reeve’in, Şafak 
Feneri’nde ustaya selam çakarken, 
yolculuğunun rotasını geleceğe değil, 
geçmişe çevirmesi şaşırtmasın! Çünkü 
eşlik ederseniz varacağınız yer bildiği-
niz gibi değil! Hayal gücü uzay kadar 
derin olan yazarın kurguladığı uzam, 
düşsel 19. yüzyıl. Şimdi hayal edin: 
Viktorya Dönemi… İngiliz İmparator-
luğu tarafından bir çeşit uzay yolculu-
ğu geliştirilmiş; Ay ve diğer gezegenler 
sömürgeleştirilmiş. Ve elbette bu geze-
genlerin asıl sahipleri garip uzaylılar. 

Hikâye, bu macerayı yaşayan iki 
kardeşten küçüğü olan Art Mumby 
tarafından kayda geçirilmiş. Art ablası 
Myrtle’ın günlüklerinden gizlice aldı-
ğı parçalara da yer vermiş. Art’ın ifa-
de yeteneğinin çok kuvvetli olduğunu 
söylemekte fayda var. Onca heyecan-
lı macera yaşarken bile Edgar Allan 
Poe’nun hikâyelerine ya da Keats’in bir 
şiirine gönderme yapabilecek kadar 
başarılı. Karakter çözümlemeleri ko-
nusunda da hakkını teslim etmeli. 

AİLE MACERASI
Art, meraklı ve maceraperest biri. 

Ablası ise biraz kibarlık budalası, biraz 
itici. Ama onlar iki kardeş… Babala-
rıyla birlikte yaşadıkları, hizmetçileri 
bile robot olan, uzayın derinliklerinde 
asılı Şafak Feneri’nde bir sabah örüm-
ceklerin saldırısına uğradılar. Art ba-
basını örümceğin elinde bırakmak 
zorunda kaldı, çünkü babası ondan 
kız kardeşini kurtarmasını istemişti. 
Cankurtaran sandalına atlayıp uzayda 
süzülürken, Ay’a düştüler. Ve neyse ki, 
buradaki yaratıkların elinden Kaptan 
Jack Havock tarafından kurtarıldılar. 
Jack Havock, gazetelere bakılırsa eli 
kanlı bir korsan, görünüşe bakılırsa bir 
çocuktu. Gemi tayfasının tümü, Tuhaf 
Türleri İnceleme Enstitüsü’nden kaçan 
toplumca dışlanmış ve garip yaratık-
lardan oluşuyordu; yumuşak kalpli 
korsanlardı bunlar. Ve sorunların en 
büyüğü bu değildi. Örümcekler hâlâ 
takipteydi ve aslına bakılırsa çocuk-
larda olduğunu düşündükleri bir şeyin 
peşindeydiler. Gerisi macera… 

Söylenecek bir şey varsa o da Art 
ve Myrtle’ın birçok sırrı çözecekleri ve  
önemli işler başaracakları. Yıldız Geçi-

di ise beklendiği gibi Şafak Feneri’nin 
boşluklarını tamamlarken yeni ve yine 
epey yaratıcı bir macera sunuyor: za-
man yolculuğu. Bu sefer kahramanla-
rımız kişilikleri daha oturmuş halde 
çıkıyor karşımıza. Art daha güvenli 
ve cesur; Myrtle ise yapmacıklığından 
sıyrılıp kendini ortaya koyuyor.

Bu hikâyenin biraz zihin jimnas-
tiğiyle günümüz dünyasına da nazire 
sayılabileceğini söylemeli. Şafak Feneri 
ve Yıldız Geçidi, macera ve parodiden 
edebi inceliğe, felsefi göndermelerden 
aşka, iktidar ve öteki kavramlarından 
kişilik çözümlemelerine kadar çok ge-
niş bir yelpaze sunuyor okuyucusuna.

Reeve bildik bilim kurgu klişelerini 
eğip bükmüş ve ortaya farklı bir kombi-
nasyon çıkarmış. Bu kitapları okurken 
kalan tortu her şeyden önce yazarın, 
hayal gücünün tüm imkânlarından ya-
rarlanarak yarattığı bu ‘yok-dünya’nın 
verdiği heyecan ve keyif; özgürlük 
duygusu. Olanca ilgisizliğine rağmen 
Alice Harikalar Diyarında’nın yarattığı 
cinsten… 

Philip Reeve bilim kurgu klişelerinden uzak durduğu Şafak Feneri’nde, Art ve Myrtle kardeşlerin, 
düşsel bir 19. yüzyılda geçen uzay macerasını anlatıyor. Kardeşler devam kitabı Yıldız Geçidi’nde bir 
zaman yolculuğuna çıkarken, okuyucu da hayal gücünün olanaklarından fazlasıyla nasipleniyor.

Yok dünyalara 
eğlenceli bir yolculuk G. Mine OLGUN

Yıldız Geçidi
Philip Reeve

Çeviren: Niran Elçi
Tudem Yayınları / 328 sayfa
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Kitap İçi

Kitap İçi’nin bu ayki konuğu, anonim halk masallarından derlenen Komşudan Masallar serisinin ilk 
kitabı En Güzel Bulgar Masalları. Yoksul bir çobanı bir prensesle evlendirmek isteyen kurnaz tilkinin 
masalı Çoban ve Tilki’den bir bölümü sizlerle paylaşıyoruz.

En Güzel Bulgar Masalları’ndan…

Bir zamanlar yüksek 
bir dağda, çocukluğun-
dan beri sürüsüyle 
birlikte yaşayan bir 
çoban varmış. Genç 
çoban büyümüş 
ama yine de köyle-
re inmez, bir bara-
kada yaşar, bütün 
gün koyunlarını 
otlatmaktan başka 
bir şey yapmazmış. 

Bir gün bir ağa-
cın altına oturmuş ve 
karnını doyurmak için 
heybesini açmış. Tam ağ-
zına bir lokma ekmek atmışken, 
yanına bir deri bir kemik kalmış bir 
tilki yanaşıp ondan bir parça ekmek 
dilenmiş. 

Genç çoban zavallı, çelimsiz tilkiye 
acımış ve ona biraz ekmekle süt ver-
miş. 

Tilki ertesi gün yine gelmiş ve ço-
ban onu yine doyurmuş. Gel zaman 
git zaman birbirlerine alışmış, dost 
olmuşlar. 

Bir gün güneşin altında kemikleri-
ni dinlendiren tilki demiş ki, “Çoban 
kardeş, sen olmasaydın ben açlıktan 
çoktan ölürdüm. Sen bana aylardır 
bakıyorsun. Sana olan minnettarlığı-
mı göstermek için artık ben de bir şey 
yapmak istiyorum.” 

“Ne yapacaksın ki? Ben basit bir 
çobanım ve ömrümün sonuna kadar 
da çoban olarak kalacağım.” 

“Hayır,” demiş tilki. “Sen bir çoban 
olabilirsin ama ben yine de seni kralın 
kızıyla evlendirip, kralın damadı yapa-
cağım.”

“Gülünç olma. Bu imkânsız,” de-
miş genç çoban. “Laf olsun diye söy-
lüyorsun.”

“Sen beni dinle ve sakın sözümden 
çıkma,” diye üstelemiş tilki. 

Böylece iki kafadar anlaşmış ve 

genç çoban, tilki ne derse yapmayı ka-
bul etmiş. 

Tilkinin daha önce bir ejderhadan 
çaldığı, değerli taşlarla süslü bir yüzü-
ğü varmış. Bu yüzüğün dünyada eşi 
benzeri yokmuş. Yüzüğü yanına alıp 
kralın sarayına gitmiş ve önemli bir 
konuda görüşmek istediğini söyleye-
rek onun huzuruna çıkmayı başarmış. 

“Saygıdeğer kralım,” demiş, “bu 
yüzük size emrinde çalıştığım prens-
ten bir armağan. Efendim, kızınıza 
talip.”

“Onu hiç görmedim ki? Kızımı 
onunla nasıl evlendireyim?” diye ce-
vap vermiş kral. “Önce bir gelsin, tanı-
şalım. Sonra düşünürüz.”

“Değerli kralım, siz onun ne kadar 
önemli bir kişi olduğunu bilmezsiniz. 
Bana kızınızı vermezseniz, ordusuyla 
gelip ülkenizi ele geçireceğini söyledi.”

Kral düşüncelere dalmış. İşin aslı, 
biraz da korkmuş. En sonunda, “Bu 
yüzüğe bakılırsa, senin hükümdarın 
çok zengin ve güçlü biri olmalı,” de-
miş. “Git ve ona düğün için hazırlık 
yapmasını söyle. Kızımı onunla evlen-
direceğim.”

Tilki dağa geri dönüp, yaptıklarını 
çobana bir bir anlatmış. Ona, dedikle-

rini dinlemesini ve ne 
olursa olsun hiçbir 

şeyden korkma-
masını öğütlemiş. 

Kendisi de 
yollara düşmüş 
ve karşısına 
kim çıkarsa 
kralın kızının 
düğününe da-
vet etmiş. Çok 

geçmeden, kızı 
istemek için bü-

yük bir kalabalık 
toplanmış. Bazıları 

prensin nerede olduğunu 
soruyormuş. Tilki de prensin arka-
dan gelip onlara yetişeceğini söylemiş. 
Sonra da önden koşup gitmiş.

Yolda kendini çamura bulamış. 
Kralın yanına vardığında gözyaşları 
içinde dert yanmış, “Saygıdeğer kra-
lım, gelirken haydutlar yolumuzu kes-
ti. Size getirdiğimiz bütün armağanları 
zorla elimizden aldılar. Damadınızın 
giysilerini bile çaldılar. Bu yüzden say-
gıdeğer efendim şimdi yanınıza gel-
meye utanıyor.”
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