
“Hayatta doğru 
kulübü seçmek”
Cem Akaş’tan zıtlıklar, ürpertiler, bugün, yarın, gelecek ve 
gizli örgütler üzerine, tuhaf tipler ve tehlikelerle dolu bir 
ilk gençlik romanı “Kant Kulübü - Piyanisti Vurmayın!” 
Peki vurmayalım da ne yapalım?! 
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Cem Akaş edebiyatın zeki çocuğu; 
yaratıcı, meraklı, üstelik alaycı. Bazen 
uçuruyor okurlarını, bazen alışkanlık-
larını zorluyor; çokça şaşırtıyor. Hiçbir 
kitabı diğerine benzemiyor. Pek de 
çalışkan: Sıradışı kurguların adamı ol-
duğunun ilk işaretlerini veren, yayın-
lanmadan sakıncalı bulunan 7 (1992). 
Zıvanadan çıkma ve öldürme üzerine 
iki kapaklı, dolayısıyla iki uçlu anlatısı 
Suç ve Ceza (1992). Anlatı ve romanla-
rından aşağı kalmayan öykülerini top-
ladığı r (2002). Üç ayrı tarzda yazılmış 
üç ayrı roman olarak tasarladığı karan-
lık bir gelecek tasarımı Olgunluk Çağı 
Üçlemesi (2001). Düşün, yaşam ve saç-
ma eksenlerinde çeşitli şekillerde akıl 
yürüttüğü nadüz yazıları İse, Ki Değil, 
(2001). Hiç ayak basmadığı Urbino’da 
geçen bir dehşet gecesini, kentin tarihi 
ve coğrafyasıyla birlikte kurguladığı 
Gitmeyecekler İçin Urbino (2007). 

Kant Kulübü - Piyanisti Vurmayın 
ise Akaş’ın ilkgençlik çağındakiler için 
yazdığı heyecanlı ve tekinsiz macerası. 
Başrolde Su ve Kerim adında iki lise 
öğrencisi var. Kız çok bilmiş ve ha-
valı. Oğlan iyi niyetli, kendi halinde. 
H.S. adındaki bir ‘kuruluş’ tarafından 
önemli bir görev veriliyor bu ikisine: 
Aklan Toker adındaki bir çocuğun 
konservatuvar sınavlarını kazanması-
nı engellemek ve fizik mühendisi ol-
masını sağlamak. Dünya barışı ve he-
pimizin mutluluğu Su’yla Kerim’in bu 
görevi başarıp başaramamasına bağlı. 
Gelecek buna göre şekillenecek çünkü. 
Aslında öyle değil; başarısızlık gelece-
ğin bilinen tarihinin değişmesine ne-
den olacak?! Bir tarih kulübü H.S. ba-
zılarına göre, bazılarına göreyse Kant 
Kulübü. Anlatması zor iş… 

Bir de kötüler var tabii, karşı taraf 
mı demeli: Zürafaları Lekeleme Komi-

tesi! Nasıl yani? Adları tuhaf bir dolu 
adam var etrafta, bir dolu garip olay, 
tehlike. Gündelik şeyler de eksik değil; 
okul, yakın arkadaşlar, aileleler ve on-
lardan saklanan şeyler… Ölüm de var 
azıcık! Hayatta doğru kulübü seçmek 
üzerine düşünüyor insan. Çok şey vaat 
eden bir roman. Lafı uzatmayalım… 

Son dönemin yaratıcı işlerinden 
Kant Kulübü - Piyanisti Vurmayın üze-
rine lafladık Cem Akaş’la.

Onca yazar içinde özellikle senin 
gençler için yazman bana çok şaşırtı-
cı geldi. Üstelik bu adımı yazı kariye-
rinin oldukça ilerlemiş bir noktasın-
da attın. İyi de yaptın doğrusu ama, 
nasıl gelişti olay?

Aslında başka bir kitap yazıyordum, 
bir yere geldim, tıkandım. O dönemde 
aklıma, 7 adlı ilk romanımda yarattı-
ğım, Olgunluk Çağı Üçlemesi’nde iyice
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 geliştir-
diğim Holéy 

Sevner’i ve 
Zürafaları 
Lekeleme 

Komitesi’ni 
bambaşka 

bir açıdan ele 
almak geldi. 

O romanlarda 
beni derinleme-

sine meşgul eden 
bir konuydu özgür 

irade ve onun karşısında 
kader ya da her türlü ön-

ceden belirlenmişlik. Bunun 
çok daha naif, çok daha gündelik hayat 
versiyonu nasıl olur sorusundan çıktı 
Kant Kulübü.     

H.S. adında, uluslararası ve hü-
kümetlerüstü bir kurumda çalışma-
ya başlayan Kerim’le Su’nun macera-
sı bu. Kim bu çocuklar? Su bu kadar 
ironik ve iğneleyici olmak zorunda 
mı? Kerim hangi devirden düşmüş 
bugüne? Âşıklar mı birbirlerine, ola-
caklar mı ya da? 

Su, ablasıyla yarışan, bilmiş bir kız; 
Kerim’se büyükannesi ve büyükbaba-
sıyla yaşayan, babasının eski giysilerini 
giyen, bilmişin zıddı bir çocuk. Onla-
rın bu karşıtlığı ve buna rağmen iyi ar-
kadaş olabilmeleri, zaman zaman bir-
birlerini çileden çıkarsalar da birlikte 
ciddi ciddi iş yapabilmeleri benim çok 
hoşuma gidiyor. Üstlendikleri ve üstle-
necekleri görevler bu iki yaklaşımı da 
gerektiriyor bence, çünkü bir yandan 
görev bilinçleri var, ama bir yandan da 
yaptıkları işi sorgulamalarını istiyo-
rum. Su’yla Kerim’in ilişkileri sonraki 
ciltlerde gelişecek tabii, ama şimdiden 
ipucu veremem!

H.S. geleceğin tarihinin doğru 
yazılabilmesi için çalışan bir kurum 
ve sadece geçmişte olanları değil ge-
lecekte olacakları da içeren tek bir 
tarih kitabı olduğu düşüncesinden 
hareket ediyor. Kadercilik yönünde 
çalışan NASA, FBI karışımı bir ku-
rum sanki!?

Doğru bir saptama. Tabii aslında 
H.S.’nin bundan fazlası olduğunu iddia 
edenler var (bkz. Olgunluk Çağı Üçle-
mesi). Bu gizli örgüt meseleleri benim 

çok uzun zaman ilgimi çekti, ama bir 
gizli örgüt ya da örgütler olmasa da, 
günümüz toplumunda herkes, kendi 
hayatının ne kadarını kendisinin belir-
lediğini düşünmek, nereye kadar öz-
gür olduğunu tartmak, yaptığı seçim-
lerin ne kadarının aslında kendi adına 
başkaları tarafından yapılmış olduğu-
nu sorgulamak zorunda. 

Bizimkilerin ilk görevleri ol-
dukça yetenekli bir çocuğu müzik 
sevdasından vazgeçirmek. Çocuklar 
bunun ne kadar etik olduğunu sor-
guluyorlar. H.S.’den Buzcam Bey’se 
Kant’ın üzerinde durduğu iki ahlak 
ilkesine uydukları mazeretiyle olum-
luyor yaptıkları işi... 

Burada iki temel fikirden hareket 
ediyor kitap: Birincisi, artık çok bi-
linen ‘kelebek etkisi’, yani ufacık bir 
şeyin bile küresel sonuçlarının olabi-
leceği gerçeği. Günlük hayatımızda 
önemsemediğimiz pek çok şey yapı-
yoruz, ama hepsi de potansiyel olarak 
pek çok şeyi değiştirebilir. Bunun far-
kında olarak yaşamak gerekir bence. 
Günümüzde iktidar odakları, sık sık 
elde etmek istedikleri sonuca odakla-
nıyor, o sonuca ulaşmanın her yolunu 
mübah sayıyorlar. Dolayısıyla insan-
ların hayatlarında irili ufaklı pek çok 
şeyi belirliyor, değiştiriyor, yönlen-
diriyorlar. Bunu insanlar adına, ama 
onlara rağmen yapıyorlar. Bu da bizi 
ikinci fikre, Kant’ın “insan araç değil, 
amaçtır” ilkesine getiriyor. H.S.’nin bir 
adı da Kant Kulübü, ama bu amaç/araç 
konusundaki konumu bence tartışma-
lı; ilerideki ciltlerde de bu tartışmayı 
açacağım zaten!

Acayip isimler var kitapta: Maşet, 
Buzcam, Aklan... Nerden bulursun 
böyle ilginç isimleri ve mevzuları? 

Hepsi bizim mahallede oturuyor, 
bana anlattıkları hikâyeleri yazdım.

Romanın satır aralarında ede-
biyat ukalalarından felsefeye, çok 
şeye değiniyorsun. Çocuk yazınında 
kolayca düşülen didaktik olma tu-
zağına düşmüyorsun. Bu bilinçli bir 
başarı tabii! 

Teşekkür ederim. Gerçekten uzak 
durmaya çalıştığım bir şey bu. İlkokul-
dayken bir gün öğretmenimize “Ko-

münizm nedir öğretmenim?” diye sor-
muştum, hiç unutmam. Kadıncağız 
daha cevap veremeden arkadaşlarım-
dan biri atlayıp, “Öğretmenim bunlar 
bizim anlayamayacağımız konular,” 
dedi! İlk kez o gün ‘deliye dönmek’ 
fiilini bizzat gerçekleştirdim galiba. 
Demediğimi bırakmadım, biz her şeyi 
anlayabilirmişiz de, yeter ki doğru an-
latılsaymış da, neler neler. Fakat tabii 
devir 80 öncesi, “sınıfta komünizm an-
latıyor” diye laf çıksa, öğretmenimizi 
Çemişkezek’e sürerler, bunu bilmiyo-
rum o sırada. O haftasonu, arkadaşı-
mın annesi beni yemeğe davet etti, ba-
bası da vardı, lafı oraya getirdiler, baba 
da bana koyunlar ve çobanlarla ilgili, 
sonradan düşündüğümde yalan yanlış 
olduğu hissine kapıldığım bir komü-
nizm açıklaması yaptı. Demem o ki, 
herkesin her şeyi anlayabileceği kabu-
lünden hareket etmek ve kimseye te-
peden bakıp ders vermeye kalkmamak 
gerekir. Önemli olanın nasıl anlatıldığı 
olduğunu düşünüyorum ve kimseyi ap-
tal yerine koymaktan hoşlanmıyorum. 

Bu yıl içinde, devam kitabı gele-
cek Kant Kulübü’nün. İkinci kitap-
tan neler çıtlatırsın?

Su’yla Kerim bu kez daha zorlu bir 
göreve veriliyor, H.S. hakkında yeni 
şeyler öğreniyorlar, kötü adamlarla ta-
nışıyorlar!

Aslı TOHUMCU

Kant Kulübü - Piyanisti Vurmayın!  
Cem Akaş
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Ortak Okumalar
İnsanlarla hayvanların
sessiz yüreği
Ortak Okumalar’ın bu ayki konuğu Necati Güngör. Güngör’ün, genç kâşifler için kaleme aldığı 
Sessiz Yürek adlı öyküler toplamı, Günışığı Kitaplığı’nın Köprü Kitaplar dizisinin yeni durağı…

Yetişkinler için yazılan edebiyatla 
çocuklar için yazılan edebiyatı birbi-
rinden ayırmak için belki de çocuk 
olmak gerekiyor. Neden sonra çocuk-
luğunu yitirmiş yetişkinlerin çocuklar 
için yazmaya çalışmaları sanırım zor 
bir yazı deneyimidir. Sonunda hangi 
yaş grubuna, hangi dille yaklaşacaksı-
nız? Onu bulmak kolay değil. 

Okuma biçimi çocuğun ilk okudu-
ğu kitaplarla oluşmaya başlıyor, sonra 
edindiği bilgiler ve yaptığı seçimlerle 

adım adım yukarı çıkıyor, ama bu ara-
da yalnızca çizgisel biçimde değişme-
yip sıçramalarla tırmanırken bazen de 
kanatlanıyor. 

Dolayısıyla herkese göre değişen 
bir okuma biçimi varsa, çocukluktan 
başlayıp yaşlılığa varıncaya dek, her 
döneme göre bir edebiyat olması da 
gerekir mi? Çocuk edebiyatı olmaz, 
diyenleri haklı çıkaracak bir soru ola-
bilir bu. Demek çocuklar için edebiyat 
varsa, yaşlılar için de olur!

Necati Güngör’ün Sessiz Yürek ki-
tabındaki öyküler de düşündürüyor 
bunları. Onun kendiliğinden verdiği 
bir yanıt var elbette. Yazdığı öykülerin 

bugüne dek yetişkinler için yazdık-
larından temelli bir ayrımı yok. Kul-
landığı dilin herkes için açık ve anla-
şılır olması en belirgin özelliği. Belli 
ki çocuklar için değil de, ilkgençlik 
dönemini yaşamaya başlamış gençler 
için yazılmış öyküler bunlar. Çünkü 
yalnızca saf bir yalınlık ve saydam an-
lamlarla örülmüş öykülerden de oluş-
muyor Sessiz Yürek. 

YAŞAMIN BURUK YANLARI
Necati Güngör’ün öykülerinin be-

lirgin özelliği, yaşamın buruk yanları-
nı, insanı hüzünlendiren geçmişi an-
latması ve yaşadıklarını yazıyormuş-
çasına inandırıcı, etkileyici oluşudur. 
Bu kez Sessiz Yürek’te gerçek yaşam-
dan çıkmakla yetinmeyen öykülerin 
ağırlığı da var. Edebiyat, sonunda her 
zaman kurmaca olarak çıkar ortaya; 
yazınsal dil, doğal dilden büsbütün 
ayrışmaya başladıkça kendini bulur; 
ama sanırım hayallerin, düşlerin yeri 
çocuklar için yazılanlarda yetişkinler 
için yazılanlarda olduğundan daha da 
öne geçer. Yazarın seçiminden değil 
de, çocukların düşsel olanı alımlamaya 
büyüklerden çok daha yatkın dünyala-
rına uyum gösterme amacı nedeniyle.

Sessiz Yürek’te çocukların çevresin-
deki insanlar da anlatılıyor. Yakınlar, 
anneler, üvey baba ya da anneanne... 
Bu arada hayvanlar da anlatılıyor, de-
mek doğru değil. Çünkü bu öyküler-
deki hayvanların, insanların yanı ba-
şına sığındıkları söylenemeyeceği gibi, 
bazen insanların hayvanların yanı sıra 
yer tuttukları da belli. Küçük oğlunu 
kuşu gibi gören ressam, başını cama 
çarpıp gözü görmez olan kumrucuğu 
da atölyenin ikinci kuşu olarak yanla-
rına alır. ‘Bizim Evin Yılanları’ öykü-
sünde evin Arapkızı adlı atı, yılan yav-
rusunu çiğnemeye kıyamayınca kendi 

canından olur. Çocuğun kendini yav-
ru aslanla özdeşleştirdiği, ayının kendi 
kışlık balını armağan olarak getirdiği 
öyküler, hayvanları hep birer öykü ki-
şisi olarak öne çıkarır. Bunun için bu 
öykülerdeki hayvanları, çocuk ya da 
yetişkin, öteki öykü kişileri yanı sıra 
okumak yerine, öykülerin asıl neden-
leri olarak okumak daha doğru olur.

Sonunda edebiyat çocuklara yak-
laştığında hayalleri nasıl daha çarpıcı 
biçimlerde açığa çıkarırsa, hayvanla-
rın da çocuklara insanlardan daha ya-
kın olabileceğini unutmayalım. Ora-
da hayvanlar çocuklara büyüklerden 
daha inandırıcı gelir; büyüklerle dün-
yalarını diledikleri gibi paylaşamayan 
çocuklar kendilerini hayvanlarla aynı 
dünyayı paylaşırken bulabilir. 

Sessiz Yürek de taşıdığı bu du-
yarlıkla vazgeçilmez çocuk kitapları 
arasında yer alacaktır. Üstelik Necati 
Güngör gibi bir öykü ustasının elinden 
çıkmış bir ilkgençlik kitabı olduğunu 
da unutmadan...

Semih GÜMÜŞ

Sessiz Yürek / Necati Güngör
Günışığı Kitaplığı / 108 sayfa
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Irmak ZİLELİ

Kabadayıları hiç sevmem... Ama 
iyi yürekli olanlarına saygım sonsuz. 

Hele söz konusu olan, fare-
lerle dost bir kediy-

se saygım ikiye 
katlanır. Bu 

durumda ya-
pılacak tek 
şey vardır: 

Şapka çı-
kartmak! 
Kabadayı 

Kedi Cako 
ve Çevreci 
Fareler’de 

tanıştığım 
işte böyle 
bir kedi. 

Cako tam bir 
sokak serserisi. 

Diğer sokak kedileriyle kurdukları 
bir müzik grupları var. Kızları tavla-
manın yolunu böyle bulmuş Cako. 
Çaldığı müzik aleti de az buz bir şey 
değil hani; saksafon! Bizim Cako, adı 
gibi caka satmayı seven bir kedi. Bende 
yarattığı izlenim bu en azından. Yine 
de hakkını teslim etmek lazım. Harbi 
delikanlı. Arkadaş dedin mi akan sular 
duruyor. Örnek isterseniz: Evinde pi-
neklediği bir gün arkadaşı Lolo baskın 
yapıyor ve şehrin dışındaki bir kırsal 
bölgeye gitmeye razı ediyor Cako’yu. 
Sıcağın verdiği tüm miskinliğine rağ-

men Lolo’yu kıramıyor Cako. Düşü-
yorlar yollara... Cako ve Lolo’nun elle-
rini birbirinin omzuna atmış yürüyen 
görüntüsünü görmelisiniz! Kuyruk-
larıyla bile sarmaş dolaş olmuş bu iki 
kedinin arkadaşlığına imrenmemek 
elde değil. 

ŞEHİR EFSANESİ YIKILIYOR
Ama esas şaşırtıcı olan başka bir 

şey. Hani kediler ile farelerin düşman 
olduğuna dair şu şehir efsanesi vardır 
ya. Bu kitap bunu yerle bir ediyor! Na-
sıl mı? İşte maceranın devamı:

Cako ve Lolo’nun karşısına çevreci 
farelere ait bir çiftlik çıkıyor! İki dos-
tumuzun farelere saldırmasını bek-
lersiniz değil mi? Ama öyle olmuyor... 
Doğanın korunması, çevrecilik gibi 
konuların yabancısı kabadayılarımız, 
tüm görmemişlikleriyle kendilerini 
göle atıp yıkanıyorlar, dişlerini fırça-
lıyorlar, şampuanla tüylerini köpürtü-
yorlar, bahçedeki domatesleri, marul-
ları yoluyorlar... Anlayacağınız, tam 
bir açgözlülükle doğayı talan ediyorlar! 
Şehirli Cako ile Lolo, köylü ve çevreci 
farelerimizin dehşet içindeki bakışları-
nı neden sonra fark ediyorlar! Ve o an 
kabadayı ama iyi yürekli kedilerimiz 
yarattıkları manzaranın korkunçluğu 
karşısında utanç içinde kalarak duru-
mu telafi etmeye çalışıyorlar. Ah o ne 
çalışkanlık! Mahalle arkadaşları görse 

gözleri ya-
şarırdı her-
halde! Cako 
ve Lolo, 
farelerle el 
ele verip ortalı-
ğı temizliyor 
ve eski 
haline 
getiri-
yorlar...

Burada kahraman fa-
relerimizin isimlerini de analım ki
isimsiz birer kahraman olarak kalma-
sınlar (hem belki biz insanlara da biraz 
örnek olurlar): Ekim işi ile ilgilenen 
Tohumcan, ekilecek en iyi tohumları 
seçen Fikircin, atıkları toplayan Eko-
bıyık, suyu filtre eden Şekerfare, gru-
bun en bilgilisi Yaşlı Okurfokur...

Kabadayı Kedi Cako ve Çevreci 
Fareler’de arkadaşlık, şehirli ile köy-
lü arasındaki farklara rağmen çevre 
için kurdukları dayanışma, doğa sev-
gisi gibi temalar çok keyifli bir üslup 
ile anlatılıyor. Çizimler de son derece 
yaratıcı ve gerçekçi! Kedi Cako’nun 

Bu ay, çiçeği burnunda okurlar için Giuliana Fanti ve Julio Cortázar’dan iki kitap geliyor. Okul 
öncesi çağdakiler için iki sıradışı yazardan sıradışı iki öykü. Yetişkinlerin de bu kitapların sayfalarını 
çevirmesinde fayda var!             

Kedili, fareli, ayılı 
rengârenk hikâyeler...

Kabadayı Kedi Cako ve 
Çevreci Fareler / Giuliana Fanti 
Resimleyen: Dorina Tessmann

Çev: Pelin Erdoğru 
Hayykitap / 40 sayfa
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odasının resmedildiği kısmı isterseniz 
atlayın, çünkü gerçekten çok dağınık!

BORULARDA GEZEN AYICIK
Hayykitap’ın okul öncesi bir di-

ğer resimli öyküsü de Kabadayı Ca-
ko’nunki kadar etkileyici: Borulardaki 
Ayı.

Bir vosvosa kaç fil sığar bilmecesi 
eskidi artık! Şimdi düşünün bakalım 
mutfak ve banyo borularına, apart-
manların dışından geçen su boruları-
na bir ayı nasıl sığar? Bence mantık-
lı açıklamaları bir kenara bırakın da 
Arjantin’in büyük yazarı Julio Cor-
tázar’ın borularda gezen ayısına kulak 

verin. Çünkü bu ayı aynı zamanda şair 
bir ayı! Ayıdan şair olur mu demeyin, 
ayıların da duyguları vardır! Zaman 
zaman bizi uykumuzdan uyandıran 
sesler gelir hani boruların içinden. 
Ertesi gün şikâyet edeceğimizi söyler 
ve homurdana homurdana uykuya 
dalarız. Anneler, bacadan homurtular 
duyup mutfaktan seslenirler kocala-
rına; “Kaç kez söyledim iyi çekmiyor 
bu baca, bir tamirci çağır!” İşte aslında 
tüm bunların tek bir sorumlusu vardır, 
o da borularda gezen ayıdır. Ama bu-
radan anlatmakla olmaz, ben derim ki 
siz bu kırmızı renkli ayının resimlerine 
baka baka ondan dinleyin hikâyesini. 
Hem Cortázar’la bu erken tanışma ço-

cuğunuzu iyi bir edebiyat okuru, hatta 
bir edebiyatçı yapabilir. 

Söylemeden geçemeyeceğim, ka-
fiyeli, uyaklı anlatımıyla çocukların 
dünyasını renklendireceğe benzer bu 
ayı. Size de çocuklarınızla kafiyeli ko-
nuşma oyunu oynamak için ilham olur 
belki, ne dersiniz?

Borulardaki Ayı
Julio Cortázar

Resimleyen: Emilio Urberuaga 
Çev: Saliha Nilüfer 

Hayykitap / 28 sayfa
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Evet, bugüne kadar tanışmadıy-
sanız, artık tanışmanın zamanı geldi: 
Kocaman kara gözlü, kuzgun karası 
saçlı bir kız çocuğu. Küçük. Üzerine 
hep minik çiçek desenli, kırmızı, mavi, 
yeşil capcanlı renklerde, upuzun elbi-
seler giyiyor, dantel yakalıklar takıyor. 
İşte karşınızda Mumuk. Zamansız bir 
çocuk. Kitabın sayfalarının tümüne, 
her sayfadaki her bir desene sinmiş 
olan huzur belki de bu zamansızlıktan 
geliyor. Kitapçı raflarında ‘0-6 yaş’ diye 
sınıflanan bu kitaplardan vazgeçeme-
memin sebebi bu olmalı diye düşünü-
yorum, yıllar sonra tekrar Mumuk’un 
sayfalarını çevirirken.

DÜNYAYLA DOST OLMAK
Mumuk Harfleri Öğreniyor, Ezel 

Dağlar 16 günlükken almıştı yerini 
kitaplığın rafında. 16 günlükken değil 
ama renkler, biçimler ilgisini çekmeye 
başladığı ilk anda göstermiş olmalıyım 
ona rengârenk sayfaları, böylece tanış-
mış olmalı Mumuk’la. Alçak bir sesle 
okumuş olmalıyım ona Mumuk’un şi-
irli ama sade bir dille yazılmış öyküle-
rini. O kitabı, kitap da onu sevsin diye; 
kitaplarla, kedilerle, kuşlarla, ağaçlarla, 
bu dünyayla dost olmayı öğrensin diye 
uğraşmış olmalıyım. Selçuk Demirel’e 
o güzel desenleri ve küçücük öyküleri 
için içimden teşekkür etmiş olmalıyım 
ve ikinci kitap Mumuk Fotoğraflarda 
çok geçmeden yerini almış olmalı ki-
taplıkta. 

Serinin üçüncü kitabı Mumuk 
Oyuncakçıda kitaplıktaki yerini yenice 
aldı. Mumuk’un asker olmaktan, silah 
taşımaktan hoşlanmayan, hele ki ço-
cukların kendisini savaş oyunu oyna-
mak için aldıklarını düşündükçe için 
için üzülen kurşun askeriyle yeni ta-
nıştık yani. Kocaman sarı gagası, yan-
dan sarkan kıpkırmızı dili ve kapkara 
tombul gövdesiyle insanların kargalara 
dair tüm önyargılarını kırmaya namzet 
Süper Karga’yla da. Çocukluğunuzdan 
hatırlayacağınız eski bir masalın biraz 
daha yeni bir versiyonu Süper Karga. 
Okurken, çocukken defalarca dinledi-
ğim masalın tam cümlelerini, cümle-
lerdeki masallara özgü o nakaratlı ve 
uyaklı dili hatırlamaya boşuna uğraş-
tım. Kitap aslen Fransızca yazılmış, 
dolayısıyla ya Türkçe’ye çevrilirken 
kaybolmuştu o masal dili ortadan ya 
da Demirel Fransızca’sında modern bir 
dille tekrar yazmıştı masalı. Bunu bile-
miyorum ama kitabı okurken tüm say-
falarda masalın çocukluğumdaki hali, 
sözlerle değilse bile ezgisiyle çınladı 
kulaklarımda. Keşke dedim içimden, 
o sözler eşlik etseydi tombul kargaya. 
Bir de kitabın ismi Süper Karga yeri-
ne ne bileyim işte Gak Gak Karga ya 
da (hadi özgün ismine az daha sadık 
kalma kaygısıyla) Mahir Karga veya 
Tuhaf Karga gibi bir şey olsaydı diye 
geçirdim içimden. ‘Süper’ olan her şe-
yin pek bir revaçta olduğu çağımızda, 
bizim karga süper olmadan da gayet 
iyi ve harikaymış gibi geldi bana. 

Selçuk Demirel tüm kitapların-
da örümcek ağı naifliğinde ve mü-
kemmelliğinde bir dünyayı anlatıyor. 
Onun çizgileriyle bakılan bir dünyada 
kediler gerçekten kedi, kargalar ger-
çekten karga, dünya o zamanki dünya, 
daha büyümediğimiz, kendimizi ve 
dünyayı iyileştirme gücümüzü kaybet-
mediğimiz zamanlardaki masal dün-
ya. Evrenin gözünden sevgiyle çizilmiş 
bir dünya. Öylesine kırılgan, ışıklı, 
saydam, mükemmel ve sapasağlam. 
Aynen bir örümcek ağı gibi. Şaşılası, 
harika, doğal ve sıradan. 

BOL KİTAPLI GÜNLER
Selçuk Demirel çocuklar için yaz-

dığı ve resimlediği tüm kitaplarda ço-
cuklarımıza böyle bir dünyayı, böyle 
bir duyarlılığı armağan ediyor. Onlara 
bu dünyanın gerçeğini de armağan 
edebilmek hasretiyle çocuklarımıza 
ve hepimize bol kitaplı, bol Mumuk’lu 
günler diliyorum. Dünyayı ve tüm 
canlıları sevebilsinler, koruyabilsin-
ler diye… Ona Mumuk’un meraklı 
ve sevgi dolu gözleriyle bakabilsinler 
diye... Evreni olduğu gibi dupduru, 
sıradanlığı içinde görebilsinler ve ola-
ğanın içindeki olağanüstüyü fark ede-
bilsinler diye… sevgiyle…

Zarife BİLİZ

Selçuk Demirel çocuklar için yazdığı ve resimlediği tüm kitaplarda, çocuklarımıza kendimizi ve 
dünyayı iyileştirme gücümüzü kaybetmediğimiz zamanlardaki masal dünyayı anlatıyor.

Mumuklar, kargalar, 
harfler, sevgiler...

Selçuk Demirel
Mumuk Harfleri Öğreniyor 
Yapı Kredi Kültür Yayınları

27 sayfa
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Simla SUNAY

Bu kitaplar hiçbir 
reçetede yazmaz…   
Yapabilirim ve Bende Disleksi Var, çocuklara herkesin birbirinden farklı olduğunu ve eşitliğin ancak 
aynı koşullarda yaşanarak sağlanabileceğini anlatan, farkındalık sağlayan iki kitap. 

Çocukken Topal Yusuf ile alay 
ederdik, ederdim. Gözlüklüler ‘dört 
göz’, tombullar ‘şişko patates’, zayıflar 
‘iskeletor’du. Okul hayatım boyunca 
hiç tekerlekli sandalyede bir öğrenci 
görmedim. Onların okula gitmediğini 
düşünürdüm, okulumuz çok katlıydı. 
B’yi ters yazan arkadaşım öğretmen-
den fena azar işitirdi. Haylazlar okul-
dan atılırdı. Okulumuz bu nedenle so-
runsuzdu. Çünkü hepimiz aynıydık. 

EŞİTLİK Mİ TEK TİPLİK Mİ!
Aynı değil de, aynılaştırılmış ol-

duğumuzu çok sonra anladım. Uzun 
zaman bunun eşitlik olduğunu san-
mıştım, sanmıştık… Saçlar bir boy, 
formalar jilet gibi, eli ayağı tutan, söz 
dinleyen seçilmiş özel çocuklar olarak 
mezun olduk devlet okullarından. Aksi 
olanaksızdı. Kapıda başlardı kont-
rol, aykırıysan o gün okula alınmaz-
dın. Ancak klasikleri okuyabilirdin. 
Pinokyo’nun burnu uzardı ama ayak-
ları sağlamdı. Alice garip bir dünyaya 
düşerdi ama bedensel bir engeli yok-
tu. Heidi’deki Clara’ya kadar tekerlekli 
sandalyeyi okumamıştık. Clara’yı te-
kerlekli sandalyede gördüğümüzde çok 
şaşırmıştık. Kemalettin Tuğcu’nun eş-
siz duyarlılıkla ve gözlemle kaleme al-
dığı eserler küçümsenirdi, gözyaşı ede-
biyatı olarak tanımlanırdı. Başkası için 
ağlamak kötüydü, ağlamanın bir baş-

langıç olduğunu kimse 
görmezdi. Oysa 

‘acıma’ ancak 
gösterildi-
ğinde ayıp 

sayıl-
malıydı. 
‘Acıma’ 

hisset

meden nasıl duyarlı davranacaktık? 
Farkındalık, acıma ve duyarlılık birbiri 
ardına açılan kapılar değil miydi? 

Ne iyi ki, ‘farkındalık’ sağlamak 
adına yapılmış özel kitaplar yayımlanı-
yor bugün. Çocuklara, herkesin farklı 
olduğu çeşitli yöntemlerle gösteriliyor. 
Ancak kitaplar ilaç değildir… Zaten 
bahsedeceğim iki kitap reçetede yaz-
maz. Ama bir rüzgâr gibi gözlerimizin 
üzerindeki perdeleri aralayabilirler. 

Yapabilirim ve Bende Disleksi Var 
adlı kitaplar, 6-7-8 yaş çocukları için 
yayımlanmış. Bu iki kitabın yazarı 
Jennifer Moore Malinos’i başka kitap-
larından da tanıyoruz. Her zaman bir 
soruna değinen özel kitaplar yazıyor. 
Marta Fàbrega’nın resimleri ise sıcacık 
bir etki bırakıyor.

ZORLUKLARLA BAŞETMEK
Yapabilirim adlı kitapta, tekerlekli 

sandalyedeki Adrian’ın yaşadığı zor-
luklar ve bu zorluklarla nasıl başettiği 
anlatılıyor. Adrian, sadece herkes gibi 
olmak istediğini söylüyor. Herkes gibi 
olmak için herkesin kullandığı yön-
temleri kullanmak bir zorunluluk mu? 
Adrian başka bir yoldan oyuna katıla-
maz mı? Ancak bunun için tekerlekli 
sandalyeyi çok iyi kullanması gerek. 
Çok çalışarak tekerlekli sandalyeyi us-
taca kullanmayı başarıyor, ya bundan 
sonrası… Yaşadığı çevredeki koşullar 
onun kendi başına hareket etmesi için 
uygun mu? Örneğin kapı genişlikle-
ri… Merdivenlerin yanında tekerlek-
li sandalyesi için bir 
rampa var mı? Ya da
rampanın eğimi onun 
korkmadan inmesi i-
çin uygun mu? Adri-
an, çabası sayesinde 
okul basketbol takımı-
na bile giriyor ve her-
kes gibi oluyor, başka 
bir yoldan olsa da… 

Bende Disleksi Var 
adlı kitapta ise okuma 
yazma güçlüğü çeken 

Sarah’ın bu 
sorunu nasıl 
çözdüğü anlatı-
yor. “Bende dis-
leksi var, ama 
sorun değil,” 
diyor Sarah. 
Bunu söy-
lemek için 
neler ya-
şıyor peki? 
Disleksi’nin teş-
hisi bile tedavi 
için bir adım 
sayılır. Oysa 
ülkemizde okuma 
yazma güçlüğü çeken çocukların ya 
zekâsı yargılanır ya da tembel damgası 
yerler. Sarah da Adrian gibi herkesle 
aynı olmak istiyor. Aynı olmak için 
okuması gerek. Sonunda bunu başarı-
yor ama daha başka ve uzun bir yoldan. 
Olsun… Leonardo ve Beethoven’da da 
disleksi vardı. Sorun değil! 

Adrian ve Sarah’nın öyküsü bize 
aynı olmanın, aynı göründüğümüzde 
değil aynı koşullarda yaşayabildiğimiz-
de eşitlik anlamına geleceğini söylüyor.

Bende Disleksi Var
Yapabilirim 

Jennifer Moore Malinos
Resimleyen: Marta Fàbrega 

Çev: Ebru Kılıç 
TÜBİTAK / 36 sayfa
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Sokakta yürürken, yağmurdan ko-
runmak için kendine sığınak arayan 
bir kedi gördüğümde, açlıktan ke-
mikleri sayılan bir köpekle karşılaş-
tığımda, kanadı kırılmış bir güvercin 
yoluma çıktığında yüreğimdeki sızı 
bana hep çocukluğumda babamdan 
dinlediğim acıklı öyküleri hatırlatır. 
Yüreğimdeki merhamet 
ve doğaya, hayvanlara 
karşı duyduğum sevgi-
nin tüm sorumluluğu o 
öykülere aittir! 

Çocukların henüz 
nasırlaşmamış yürekle-
ri çabucak içine alır bu 
duyguları. Kimi sohbet-
lerde sıkça duyduğum 
“çocuklar acımasız 
olur” yargısı, olsa 
olsa büyüklerin 
kendi dünyalarının 
bir yansımasıdır... 
Acımasızlığın her gün daha da meş-
rulaştırıldığı bir dünya, çocuklarını da 
öyle görmek ister kuşkusuz. Ve şüphe 
götürmeyen bir başka gerçek de bu 
dünyanın, merhametsiz nesiller yetiş-
tirmeye ta çocukluktan başladığıdır. 

ADAM VE KÖPEK
Bunun panzehiri ne olabilir diye 

düşünürüm sık sık... Dünya üzerinde-
ki tüm canlılara yönelik bu hoyratlığa 
karşı çocukların saflığının ve duyarlılı-
ğının ‘korumaya alınması’ nasıl müm-
kün olacak? Edebiyatın gücü desem? 
Çok şey mi yüklemiş olurum romanla-
rımıza, öykülerimize? Sanmam...

Diyorum ya, babamın anlattığı o 
kısacık öyküler bugün tüm canlılığını 
koruyor zihnimde. İşte bir tanesi: Bir 
adamın kocaman bir kurt köpeği var-
mış. Adam ve köpek birbirlerine öyle 
bağlılarmış ki, adam evlendiğinde ka-
rısının tüm itirazlarına rağmen köpe-
ğini sokağa terk etmeye yanaşmamış. 
Gün gelmiş bu çiftin bir bebekleri 
olmuş. Kadın bebeği için çok kaygı-
lıymış. Köpeğin ona bir şey yapmasın-

dan korkuyormuş. Kocası ise bunun 
asla olmayacağında ısrarlıymış. Bir 
dağ kulübesinde yaşamlarını sürdü-
ren karı koca, bir gün bir baloya davet 
edilmişler. Bebeği ne yapacağız, kime 
bırakacağız diye düşünürlerken adam, 
“Köpek onu korur, onları baş başa

bırakabiliriz,” demiş. Karısı 
tüm kaygılarına rağmen 

kocasının ısrarlarına 
çaresizlikle boyun 

eğmiş. Gece geç 
bir vakit evlerine 

dönerlerken, karla-
rın üzerinde ağzın-
dan kanlar akarak 

onlara doğru koşan 
köpeği fark etmiş-

ler. Kadın çığlık 
çığlığa bağır-
mış: “Bebeği-

mizi öldürdü!” 
Adam o an hiç düşünmeden silahın çı-
kartmış ve köpeğe oracıkta ateş etmiş. 
Karı koca dehşet, korku ve acı içinde 
kulübeye girdiklerinde bebeğin gayet 
huzurlu uyuduğunu, beşiğin hemen 
yanı başında ise bir yılanın ölüsünün 
durduğunu görmüşler... 

Bu hikâye yüreğimde korkunç bir 
isyan duygusu uyandırırdı her dinledi-
ğimde: Nasıl olmuş da işin aslını anla-
madan o zavallı köpeği öldürebilmiştir 
adam? Ve tabii hemen ardından gelen 
şu düşünce, köpeğe karşı sevgimi bü-
yütürdü, köpek bebeği yılandan koru-
muş olmanın sevinciyle nasıl da koşu-
yordu adama doğru... Hayvanlardan 
insanlara zarar gelmeyeceğine dair 
düşünceler böyle böyle filizlenmişti 
içimde. Peki ya insanlardan hayvanla-
ra gelen zarar?

İşte size şimdi önereceğim Doğa-
dostu Kardeşler serisinin dört kitabı, 
insanlardan hayvanlara gelebilecek 
zararları, insanoğlunun doğaya karşı 
kimi zaman nasıl da bencilce duygu-
larla, düşünmeden hoyratça davran-
dığını anlatıyor. Ama bu hoyratlığa 
direnenler yine çocuklar... Onlar, bü-

yüklerin nasır bağlamış yüreklerini 
yumuşatmanın, onlara doğruyu gös-
termenin yollarını buluyorlar. 

ÇEVİRİYE DİKKAT
Fransız bir yazarın kaleminden çı-

kan seri, doğa sevgisinin evrenselliği-
ni de gösteriyor. Fransız, Türk, İngiliz, 
Arap, tüm çocukların doğa sevgisinde 
buluşabileceğini, böylece tüm insan-
lığa örnek olabileceklerini gösteriyor. 
İnsana, dünya üzerinde yaşama hakkı-
na sahip tek canlının kendisi olmadığı-
nı göstermeye çok küçükten başlamak 
gerektiğini düşündürüyor bu kitaplar.

Doğadostu Kardeşler’in yeni çı-
kan dört kitabının isimleri şöyle: 
Kurtlara Dikkat!, Tutsak Yunus, Ak-
babanın Uçuşu, Bonobalara Yardım... 
Kitaplar yalnızca hayvanlarla dost ol-
manın gereğini değil, yardımseverlik 
duygusunun yüceliğini ve kişiyi nasıl 
mutlu ettiğini de anlatıyor. Kitaplara 
dair tek eleştirim çevirisi... Çocukları-
mıza derdimizi ‘yabancı dil kokan’ bir 
Türkçeyle anlatmamaya özen göster-
meliyiz ki, yalnızca doğayı değil, dil-
lerini de korumayı öğrenebilsinler...  

Irmak ZİLELİ

İnsanoğlunun doğaya karşı ne kadar hoyrat davrandığını anlatan ve doğa sevgisinin evrenselliğine 
değinen çevreci bir seri Doğadostu Kardeşler...

İnsanlığın hoyratlığına 
direnen çocuklar

Akbabanın Uçuşu: 
Doğadostu Kardeşler 4
 Jean-Maria Defossez

 Resimleyen: Fabien Mense
 Çev: Nükhet İzet

 Beyaz Balina Yayınları / 64 sayfa
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Küçük Sırlar, Sevim Ak’ın Dünya Astronomi Yılı onuruna kaleme aldığı bir kitap. Galileo’nun 
bundan tam 400 yıl önce teleskobunu uzaya çevirmesini kutlamak için oldukça keyifli ve merak 
uyandırıcı bir öykü. Küçük Sıla’nın sırları, okuyanı evrenin sırlarıyla buluşturuyor...     

Sema ASLAN

Büyük sırlara göz diken
küçük astronotlar

Çocuk edebiyatının en üretken 
isimlerinden biri Sevim Ak… Birço-
ğumuzun kitaplığında onun imzasını 
taşıyan kitaplar yan yana durur. Naif 
üslûbu ve sürprizli hayal gücüyle, el-
den bırakılmayacak 
kitapların yaratıcısı 
olan Sevim Ak’ın 
Küçük Sırlar isimli 
küçücük kitabı, 
tekrar tekrar okuma 
hissi yaratacak yo-
ğunlukta. 

SILA’NIN SIRLARI
Küçük Sırlar, küçük bir 

kızın ‘büyük’ sırlarının ya-
zılı olduğu günlüğünün an-
nesi tarafından okunması üzeri-
ne, Gözde Bitir S.’nin çizdiği kocaman 
yeşil gözlerde beliren hüzün ve gözyaş-
larıyla başlıyor. Hikâyemizin esas kızı 
Sıla, esasında sır tutmayı bilen biridir. 
Ne kendi sırlarını ne de başkalarının-
kini açık eder. İlle de anlatacaksa, an-
nesinin kendisine hediye ettiği günlü-
ğe anlatır. Kaybettiğini söylediği toka-
ların gerçek hikâyesi, yediğini söyledi-
ği yemeklerin kaderi, dayısının yazdığı 
şiirler, halasının aşk romanlarına çar 
çur ettiği paralar, babasının gizliden 
gizliye tüttürdüğü sigaralar ve daha 
neler neler yazılıdır bu günlüğe. Hani, 
okunsa, kimsenin yüz yüze bakamaya-
cağı türden (!) sırlar. Ama işte kitap, 
tam da bu tehlikeli ifşa ile açılıyor. Sıla, 
korkusundan ve utancından kara kara 
düşünürken birden gecenin karanlığı 
içinde kırmızı saçlı, balon etekli bir kız 
beliriyor ki yaklaştıkça büyüyen, bü-
yüdükçe parlayan bir kızdır o: Venüs. 
Sevim Ak, ilk sürprizi orada yapıyor 
bence okuruna. Böylesine hüzünlü ve 
korkmuş küçük bir kıza, göklerden 
olsa olsa şefkat gelir diye beklerken, 
neredeyse ‘kibirli’ diyebileceğimiz, 
derdi tasası parıltısını artırmak olan, 
yetmezmiş gibi diğer gezegenleri de 
kıskançlıkla izleyen, kendini beğenmiş 

bir Venüs çıkarıyor karşımıza. Fakat 
işte, ilk sır bu olsa gerek. Çocuklarla 
iletişimde bir ‘imdat kolu’ varsa eğer, 
o da mevzuyu değiştirmektir! Venüs, 

Sıla’nın gündemini hem 
değiştiriyor, hem de 
ona tam ortasından 
dalıveriyor. 

Sır dediğimiz 
nedir? Kimlerin 

sırları vardır ya da 
kimlerin hiç sırrı 
yoktur? Veya, şu 
koskoca evrende 
bizlerin ‘sır’ diye 

bilip üzerine titrediği 
herhangi bir şey, gerçekten 

de sır olmaya muktedir midir? 
“Aaa!... Sır… Sır… Nedir sır? Ha, hah-
haaaa! Neye sır diyorsunuz siz?” diye 
soran Venüs, Sıla’ya evrenin sırrını 
açarak onun dünyasını büyütür, or-
talığa saçılıveren sırları için duyduğu 
üzüntüyü hafifletir… 

Daha büyük sırlar vardır ne de olsa. 
Mesela şuna ne dersiniz: “Yıldızlar” 
dedi, “biz gezegenlerden düşünemeye-
ceğin kadar uzaktalar… Bana bu gece 
çok parlak gözüküyorlar, değil mi? Oysa 
bazıları yıllar önce ışığını söndürmüş. 
Birçoğu yan yana mı duruyor? Yanlış… 
Aralarındaki uzaklık, milyarlarca ki-
lometre.” Bu, fazla hüzünlü olduğunu 
düşündüğüm bir diyalogtan… 

Sevim Ak, Küçük Sırlar’da, küçü-
cük bir kitabın satırları arasına büyük 
keşifler ve küçük hüzünler sığdırmış… 
Evrenin büyüklüğünü, dünyanın kü-
çüklüğünü ve gençliğini, insanların 
ve kalan herkesin/her şeyin toz zer-
reciklerinden ibaret olduğunu Venüs 
aracılığıyla birkaç kez dillendirip, bel-
ki de bir şeyler hatırlatmak istemiş… 
Küçüklere evrenin sırrını keşfetmenin 
doyumsuz keyfinden bahsederken, 
büyüklere de bu çok yaşlı sonsuzluk-
ta neyin anlamlı, neyin anlamsız ol-
duğunu bir kez daha düşünme fırsatı 
vermiş.

Kitabın sonundaki sürprizden de 
bahsedelim: Kitap, kimi gezegenlerin, 
yıldızların ve bazı ‘göksel olaylar’ın ta-
nıtıldığı bir bölümle sona eriyor. Türk 
Astronomi Derneği’nin katkılarıyla ha-
zırlanan kitap, okuruna parçası olduğu 
evreni tanıtacak ama fazlasını da yapa-
cak: Onun merakını gıdıklayacak. Bel-
ki küçük okur için bir ‘ilk keşif ’ olacak 
bu kitap. Peki, neden Türk Astronomi 
Derneği ve neden böyle bir katkı? Ga-
lileo, teleskobunu bundan tam 400 yıl 
önce uzaya çevirmiş. Uluslararası Ast-
ronomi Birliği, UNESCO ve Birleşmiş 
Milletler de 2009 yılını Dünya Astrono-
mi Yılı ilan etmiş. Küçük Sırlar da bu 
yılın onuruna yayımlanmış bir kitap. 
Küçük astronotlar, sırların daha bü-
yüklerine göz dikeceklerse, www.ast-
ronomi2009.org adresine bakabilirler. 

Dili, kurgusu ve resimleriyle se-
verek okuyacağınız bir kitap Küçük 
Sırlar. Ben, kızımla okudum; lacivert 
gökyüzünde parlayan Aydede’yi gö-
rünce soruları bitmek bilmedi: “Bu ne 
dede, anne? Aydede mi? Bu da mı Ay-
dede peki?”…   

Küçük Sırlar 
Sevim Ak

Resimleyen: Gözde Bitir S. 
Can Yayınları 

32 sayfa



İyi Kitap  •  Çocuk Kitaplığı  •  Sayı 2  •  Nisan 200910

Hikâyemiz Burkina Fa-
so’nun Gorom Gorom adlı 
kasabasında geçiyor. Adına 
bakıp burası da neresi, hayal 
ürünü mü demeyin. Harita-
da güçlükle bulacağınız bu 
küçük ülke, Afrika’nın ba-
tısında. Kahramanımız ise 
siyah kıtanın beyaz meleği 
Sophie. Afrika’da geçen ma-
cera hikâyelerini okuyarak 
büyüyen, sonra da buraya yer-
leşen Stephen Davies, bu kez 
kendi macera hikâyelerini yazmış ve 
ortaya üç hınzır kitap çıkmış. Birbi-
rinden sürükleyici bu kitaplar, et yiyen 
bitkileri araştıran babasıyla Burkina 
Faso’nun yolunu tutan on yaşındaki 
Sophie’nin maceralarını anlatıyor. 

ÜÇÜ BİRBİRİNDEN HEYECANLI
Sophie serisinin ilk kitabı Sophie ve 

Beyaz Deve. Sophie üç yıldır Gorom 
Gorom’da yaşıyor ve eğitimine burada 
devam ediyor. Üstelik pazarda pazarlık 
yapacak kadar Gorom Goromlu. Tek 
derdi, yörenin Fulfulde dilini bilme-
sine rağmen tek bir arkadaşının olma-
ması. Sophie’nin bu sıkıntısı Dördüncü 
Gidado ve onun beyaz devesiyle tanı-
şınca son buluyor. Bundan sonrası ise 
Sahra Çölü’nün tasvirleriyle, üçlünün 
çölde yaşadığı tehlikeli maceralarla 
dolu. Develerini kaçıran eli kanlı hay-
dut, kum fırtınaları, çöl cinleri... 

İkinci kitap Sophie ve Çekirge La-
neti, Sophie’nin Gidado’nun köyüne 
yaptığı ziyareti ve çekirge istilasını an-
latıyor. İstiladan sonra mahsulün tü-
kendiği köyde açlık başlıyor. Gidado’-
nun iş bulma konusunda imdadına ise 
komik ve yaratıcı fikriyle Sophie yeti-
şiyor. Bunlar anlatılırken satır araları-
na yedirilen, çocukların kulağına küpe 
olacak mesajlar da es geçilmiyor tabii; 
“Ne yaparsan yap en iyisini yap” gibi. 

Üçüncü kitap Sophie ve Generalin 
Tuzağı ise serinin en heyecanlı kitabı. 
Generalin seçim kampanyası için ça-
lışmaya başlayan Gidado kendini kirli 

işlerin içinde buluyor. Tehlikenin far-
kına varan Sophie ‘araştırmacı gazete-
ci ruhu’yla generalin tüm kirli çama-
şırlarını ortaya çıkarıyor. Üstelik savaş 
karşıtı tutumu ve üstün cesaretiyle 
takdirlerimizi de topluyor. Kitabın en 
flaş sözünü de sık sık hatırlatmadan 
edemiyor: “İktidar hırsına kapılmış 
insanlarla uğraşma.” 

KISKANDIRAN DOSTLUK 
Adeta kısa bir roman olan bu üç 

hikâyenin en güzel yanlarından biri, 
Sophie ile Gidado arasındaki kültürel 
farkları ortadan kaldıran, herkesi kıs-
kandıran arkadaşlık. Serinin en etkile-
yici bölümlerinden biri ise hayatın, ço-
cuklar için olabilecek en güzel şekilde 
tanımlandığı bölüm. Acı ve mutluluğu 
adeta somut kılan tarife göre; ateşin 
yanında otururken insanın bacağına, 
ayaklarına sıçrayan küçük alevler acı-
ya, bir ineği sağarken kaptan sıçrayan 
küçük süt damlarının insanın yüzünü 
ve kollarını ıslatması da mutluluğa 

benzer. İşte hayat da alevler-
le damlaların, yani mutluluk 
ve acının karışımıdır.

Öte yandan bu üç kitaba 
sadece macera kitabı demek 
haksızlık olur. Zira kitap, her 
yaştan okura bir şeyler öğ-
retebilecek ayrıntılarla dolu. 
Örneğin griotların, Sophie’nin 
en yakın arkadaşının bir griot 
olması sayesinde, kabilelerin 
sözlü tarihini ve geleneklerini 
kuşaktan kuşağa aktaran kişi-

ler olduğunu öğreniyoruz. 
Kısacası öyküler; tasvirleriyle, ko-

mik anlatımıyla, çizimleriyle ve satır 
aralarına sıkıştırdığı ilginç bilgilerle 
çocuklar için (hatta yetişkinler için) 
oldukça keyifli bir okuma sunuyor. 

Son söz ise kitaptan bir bilmece 
olsun: “Üç oğlum var. Biri gidiyor asla 
geri gelmiyor, biri yiyor asla doymu-
yor, biri yatıyor asla kalkmıyor. Ben 
kimim ve oğullarım kimler?” Sorup 
da kaçmak olmaz diyenlere işte cevabı: 
“Ben ateşim. Oğullarım duman, alev 
ve kül. Duman gidiyor asla geri gel-
miyor. Alev yiyor asla doymuyor. Kül 
düşüyor asla ayağa kalkmıyor.”

Umay SALMAN

Afrika’da geçen macera hikâyelerinin peşinde kıta değiştirmeye üşenmeyen İngiliz yazar Stephen 
Davies’den, on yaşındaki bir İngiliz kızın, siyah kıtada geçen hınzır maceraları. 

Gorom Gorom 
kasabasının kahramanı

Sophie ve Çekirge Laneti 
Sophie ve Beyaz Deve 

Sophie ve Generalin Tuzağı 
Stephen Davies

Çev: Gül Bostancı 
Erdem Yayınları 
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Mine SÖĞÜT

Her yazarın, hatta sıkı okurun, ben yazsaydım dediği bir kitap yok mudur! İyi Kitap sordu; 
Mine Söğüt ben yazsaydım dediği çocuk kitabını anlattı. 

Çocuklar için kitaplar yazan yazar-
ların içinde en çok Samed Behrengi’ye 
imrenirim. Bugün çocuklara onun 
masalları kadar ‘iyi kalpli’ ve ‘yürek-
lendirici’ ‘vicdan masalları’ anlatmak 
isterdim... Mesela Küçük Kara Balık’ı 
ben yazmış olmak isterdim…

Yıl 1975. Babamın omzundayım, 
grev çadırlarına giriyoruz. Halay çe-
kenler, harıl harıl tartışanlar, emek-
ten, haktan bahsedenler… Evde ateşli 
politik tartışmalar… Hepsi ama hep-
si, hayata dair farkında olmadan pek 
çok şey öğretiyor bana. Ve nihayet 
Behrengi’nin Küçük Kara Balık masalı-
nı okuyorum. Tek başıma heceleyerek 
okuduğum ilk kitap! O an büyüklerin 
dünyasında anlamlandırmakta zorlan-
dığım bir sürü şeyin şifresini çözmeye 
başlıyorum. Ama kitabın arka kapa-
ğındaki yazı içindekilerden daha çok 

çarpıyor beni: Çünkü bu kitabı yazan, 
çocukları ve ülkesini çok seven genç 
öğretmen, şüpheli bir şekilde öldürü-
lüp cesedi Aras Nehri’ne atılmış! Küçük 
Kara Balık’ın masalıyla Behrengi’nin 
gerçek hayat hikâyesi birleşince her 
şeyin anlamı değişiveriyor benim için. 
Masalın sonunda dinledikleri yüzün-
den gözüne uyku girmeyen küçük kır-
mızı balığa dönüşüveriyorum. 

Küçük Kara Balık’tan sonra Beh-
rengi’nin diğer masallarını da okuyo-
rum tek tek. Püsküllü Deve, Kargalar, 
Bir Şeftali Bin Şeftali, Sevdalı Bulut… 
Her masal, anlatıcısı öldürüldüğü için 
daha derin, daha önemli hale geliyor. 

Bugün benden birkaç yaş küçük 
olan, 80 sonrasının farklı değerlerlerle 
donatılmış Türkiye’sinde büyüyen anne 
babalar için çocuklarına böyle masallar 
okutmak, hele hele yazarının başına ge-

lenleri böyle açık açık anlatmak tuhaf 
gelebilir. Ama bu ülkede, bu dünyada 
hâlâ yazarlar, gazeteciler öldürülüyor. 
Faili meçhul kelimesi hâlâ çocukların 
dağarcığına sinsice giriyor. Ne etiğin 
ne de adaletin tek tarifi var. Hayatı 
herkes kendinden yana çekiştiriyor. Ve 
değerler, hayaller, ihtiyaçlar… hepsi 
açılan o delikten boşluklara dökülüyor. 

Bazı şeylerin değişmesini istiyor-
sak önce onları anlamlandırmamız ge-
rekir. O yüzden ben de çocuklara, tıpkı 
Behrengi gibi, yakında kendilerinin de 
şöyle ya da böyle bir parçası olacakları 
büyüklerin o adaletsiz ve vahşi dünya-
sının şifrelerini veren masallar yazmak 
isterdim. İsterdim ki bu şifreleri doğru 
okuyan bir çocuk adalet, vicdan gibi 
değerlerle erkenden tanışma fırsatı 
bulsun ve cesareti eşitliğe odaklanmış 
soylu bir hedefe yönelsin… 

Ben yazsaydım...
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Herkes günde yaklaşık 
on beş kere geğirir! Şiirsel TAŞ

Başvuru kitaplarımızın bu ayki teması insan vücudu. İnsan vücudunu konu alan başvuru kitapları 
iki kritik işlev üstleniyor: Küçük yaşlardayken soru işaretleri dolu gözlerdeki merakın giderilmesi ve 
sonraki yıllarda okul hayatının söndürdüğü merakın yeniden canlandırılması. 

Nedendir bilinmez, biyoloji öğren-
ciler arasında pek rağbet gören bir ders 
değildir. Öğrencilik terminolojisinde 
‘ezber ders’ kategorisinde yer alır. Bi-
yoloji dersinin önemli bir bölümü in-
san vücuduna ayrılır. Henüz okula bile 
gitmezken insan vücuduna pek me-
raklı olan ve öğrenme hevesiyle coşup 
taşan taze beyinler, her nedense okul 
sıralarına oturduktan sonra zamanla 

bu heyecanı yiti-
rirler (istisnalar 
olacağını hesa-
ba katsak bile). 

İnsan vü-
cudunu konu 
alan başvuru 

kitapları bu 
noktada iki 

kritik işlev üst-
leniyor: Küçük 

yaşlardayken 
soru işaretleri 

dolu gözlerdeki
merakın giderilmesi ve sonraki yıllar-
da, okul hayatının 
söndürdüğü mera-
kın yeniden can-
landırılması. Ge-
rek içerik, gerekse 
tasarım açısından 
doyurucu olan, 
farklı yaş gruplarından çocuklara ve 
gençlere yönelik hazırlanmış kitaplara 
ulaşabilmek büyük şans! Ancak, bu ki-
tapların çözüme kavuşmayı bekleyen 
önemli bir derdi var: Terim hataları ve 
terim karmaşası. Elbette bu sorundan 

sıyrılarak raflara ulaşan 
az sayıda da 

olsa örnek 
var.

Larousse İnsan Vücudu Atlası, 6-10 
yaş grubu çocuklara yönelik olarak 
hazırlanmış bu nadir örneklerden. 
Ama siz en iyisi, bu yaş aralığına takı-
lıp kalmayın. Çünkü her ne kadar adı 
‘İnsan Vücudu Atlası’ ise de, bu yayını 
gerek içeriği gerekse çizimleri ile bir 
tür mizah kitabı gibi de kabul etmek 
mümkün. Bu durumda, üst yaş sını-
rını yukarı çekin çekebildiğiniz kadar. 
Ayrıca yanıtlanması zor/çok zor/ ya da 
‘bir uzmana sor’ dedirten sorular ko-
nusunda takdir edilecek bir beceriye 
sahip, çocukların merakını gülümse-
terek giderme şansı sunuyor bu kitap. 
Örneğin; organların basit fizyolojik 
işlevleri dışında, belki sorulsa o anda 
aklınıza gelmeyecek, ama söylendi-
ğinde ‘düpedüz gerçek’ dedirtecek 
görevlerini de es geçmiyor: “Burun 
koklamak içindir ama sümkürmeye ve 
gözlük takmaya da yarar” ya da “Ağız 
yemek yemek içindir ama tat almaya, 
öpmeye ve komiklik yapmaya da ya-
rar.” Kitabın sonunda yer alan ‘Vücu-

dun Rekorları’ bölü-
mü, “Herkes günde yak-

laşık 15 kere geğirir” gibi 
çocukların pek önemse-
diği detay bilgilerle, hi-
tap ettiği yaş grubunun 

ilgisini çekmeye aday. 
Az sonra söz edeceğim kitaplara göre 
daha küçük yaş grubunu hedef aldı-
ğından olsa gerek, terminoloji karma-
şasının tuzağına düşmeksizin, eğitici 
bilim kitaplarında özlemini çektiğimiz 
duru anlatımı yakalamayı başarmış 
bu kitap. Ayrıca aynı özenin, her açı-
dan orijinal bir çalışma olan kitabın 
Türkçe çevirisine yansımış olması da 
sevindirici.   

YAPBOZLA ANATOMİ
Siz hiç anatomi oyunu oynadınız 

mı? İnsan Vücudu Yapboz Kitabı, baş-
langıç seviyesinde anatomi bilgisini 
iskelet sistemi, sinir sistemi, dolaşım 
sistemi, kaslar ve sindirim sistemi ile 

ilgili beş yapbozla eğitici bir oyuna 
dönüştürüyor. Anlaşılan solunum ve 
boşaltım sistemleri vücutta daha az 
yer kapladığı için kitapta yer almamış. 
Ne var ki, kitabın son iki sayfasında 
anlatılan duyu organlarında olduğu 

gibi, yapbozsuz birkaç sayfa, bütün-
lüğü korumak adına eksik bırakılan 
bu sistemlere ayrılabilirdi, hatta ayrıl-
malıydı. Çünkü böyle bir kitaba ilgi 
duyan çocuğun bu sistematik içinde 
akciğerleri ve böbrekleri de görmeye 
hakkı var!

Yapbozlu kitapların çoğu ortak bir 
derdi paylaşır: Parçaları sayfadan ayır-
dıktan sonra tekrar yerine yerleştirme-
yi denediğinizde ya milimetrik farkla 
da olsa kendileri için ayrılan alana yer-
leşmemekte direnirler ya da tam tersi-
ne kolayca yerleşirlerse, bu kez kitabı 
kapattığınızda içinden dökülüp sinir-
lerinizi altüst ederler. Yedi ve otuz yedi 
yaşında iki ayrı el tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda söyleyebi-
lirim ki, İnsan Vücudu Yapboz Kitabı 
böyle bir dertten mustarip değil. Her 
yapbozun altında, parçaların doğru 
biçimde yerleştirilmesine kılavuzluk  

“Burun koklamak 
içindir ama 

sümkürmeye ve gözlük 
takmaya da yarar”

“Ağız sadece yemek 
yemek için midir?”
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edecek 
şablon 
resmin 

yanı 
sıra, bu 

şablondan de-
taylarla birlikte 

ilgili organlar hak-
kında verilen genel bilgi 

yer alıyor. Bütün bu olumlu 
taraflarına karşılık, terimler 

konusunda dile getirmeye 
çalıştığım sıkıntı bu kitapta 

karşımıza çıkıyor. Örne-
ğin; dolaşım sisteminin 

anlatıldığı iki sayfadan 
b i r i n d e ‘atardamar’ terimini, hemen 
karşı sayfadaki yapbozda ise ‘arter’ te-
rimini kullanmak doğru değil; zira bu 
iki terimin eşanlamlı olduğuna dair 
bir açıklama olsa bile (ki böyle bir 
açıklamaya rastlamadım), kafa karış-
tırmamak için terim birliği sağlanma-
sı gerekir. Aynı sayfada atardamarları 
‘arterler’, toplardamarları ise ‘damar-
lar’ olarak gösteren şekil suları daha 
da bulandırıyor ve ‘postcava’ yazısını 
görünce film kopuyor.

BİR ÜST BASAMAK
Anatomi dersinde bir üst basamağa 

geçmek isteyenler için Fantastik Say-
dam Sayfalarla İnsan Vücudu iyi bir 
başvuru kaynağı. Bütünlük sağlama 
ve vücudu sistematik olarak anlatma 
açısından oldukça başarılı bir kitap. 
Vücudu kompartımanlara ayırarak 
anlatan kitabın en çarpıcı tarafı, farklı 
görüntüleme yöntemleriyle elde edilen 
görsel malzemenin zenginliği. Kitabın 
adına da yansıyan bir diğer özelliği ise, 

her bölümde kullanılan saydam sayfa-
larla, ilgili vücut bölümünü yüzeyden 
derine doğru katman katman incele-
meye olanak tanıması. 

Ne var ki, az önce sözünü ettiğim 
terminoloji sıkıntısı bu kitap için de 
geçerli. Örneğin ‘alt sırt’ kullanmaya 
hiç de alışkın olduğumuz bir terim de-
ğil (bel kastediliyor). ‘Meninges’ yerine 
‘beyin zarları’ tercih edilebilirdi ya da 
en azından Türkçe’de kullandığımız 
şekliyle ‘meninks’ olarak yazılabilirdi. 
Örnekler çoğaltılabilir: ‘Cavernus si-
nus’ yerine ‘kavernöz sinüs’ (işin kötü-
sü terimin orijinali de ‘cavernus’ değil, 
‘cavernous’ olmalı) ya da ‘calcaneus’ 
yerine ‘kalkaneus’. 

Bu tür kitapların, anatomi dersine 
giren tıp fakültesi öğrencileri için de-

ğil, ortaöğretim düzeyindeki öğrenci-
ler için hazırlanmış olduğu göz önüne 
alınırsa, olabildiğince yalın, açık ve 
anlaşılır bir ifade kullanmak, sanırım 
öncelikli hedef olmalı. Aksi takdirde, 
elinizdeki kitap tasarım harikası olsa 
bile, amacına hizmet etmeyecektir.     

Fantastik Saydam Sayfalarla 
İnsan Vücudu  

Dr. Sue Davidson – Ben Morgan
 Çev: Oğuz Sebik 

Tudem Yayınları / 38 sayfa

İnsan Vücudu Yapboz Kitabı
Malcolm Clarke 

Çev: Itır Arda-Selen Tokcan
NTV Yayınları / 48 sayfa

Larousse İnsan Vücudu Atlası 
Kolektif / Çev: Burçkin Dal 

Mandolin Yayınları
68 sayfa

Bilim Canavarı:
Vücudumuz Nasıl Çalışır?
İş Bankası Kültür Yayınları

İnsan Vücudu
Arkadaş Yayınevi

İşte İnsan Vücudu
Bahçeşehir Yayınları

Şaşırtan Gerçekler Dizisi: 
İnsan Vücudu
Bulut Yayınları

Profesör Dahi’nin 
İnsan Vücudu Kitabı

Tudem Yayınları
Vücudum

Muhteşem 3 Boyutlu ve 
Hareketli İnsan Vücudu Kitabı

Mandolin Yayınları
İlk Okuma – Vücudunuz

Tübitak
Vücudunuz Nasıl Çalışır?

Tübitak
Vücudunuz ve Siz

Tübitak

Türkçe’de İnsan Vücudu
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Kafa kâğıdı eskidikçe, çocukken 
en iyi bildiğimiz şeyi, hayatın bir oyun 
alanı olduğu bilgisini bize unuttu-
ran sebeplerden biri de, çocuklar için 
yazılmış kitaplara eskisi kadar yüz 
vermememiz olabilir. Nur İçözü’nün 
Bintepe’nin Hayaleti adlı kitabını okur-
ken en çok bunu düşündüm. Sıkıcı 
yetişkinlere hayatın bir oyun alanı 
olduğunu hatırlatmanın en iyi yolu 
ellerine birer çocuk kitabı tutuştur-
mak olur sanırım. 

MEZAR MI KAZACAĞIZ!
Bintepe’nin Hayaleti, her biri bir la-

kaba sahip olan (Kasıntı Can, Meraklı 
Serkan, Bolgöbek Yaşar, Paten Ayten 
gibi) dokuz öğrencinin yaz tatilinde, 
öğretmenleri Neriman Hanım ve Ar-
keoloji Kulübü öğretmeni Yavuz Bey’le 
çıktıkları kamp macerasını anlatıyor. 
Sıradanlığı sevmeyen, meraklı ve yara-
tıcı bu öğrenci grubu, çıktıkları kampı 
da eğlenceye dönüştürmeyi başarıyor.

Hani okullarda bazı sosyal etkinlik-
ler pek popülerdir de bazıları pek ilgi 
görmez ya, Kafadenkler’in okulunda 
da Arkeoloji Kulübü ikincisinden na-
sipleniyor. Tüm öğrenciler arkeolojiye 
burun kıvırıp, “Mezar mı kazacağız?” 
diye dalga geçince, “Kimse katılmı-
yorsa biz katılırız,” diyen Kafadenkler, 
kendilerini bir anda tarihin gizemli at-

mosferinde buluyorlar. Önceleri sade-
ce kulüp odasında konuşulan gizemli 
olaylar, gittikleri Bintepeler kampında 
gerçek birer deneyime dönüşüyor.

Bintepeler, Manisa’nın Salihli 
ilçesi yakınlarında, Gediz Ovası’nda 
yer alan bir kral mezarlığı alanı. İçinde 
Lidya krallarına ait mezarların olduğu 
yaklaşık 90 tümülüs (tepecik) nede-
niyle bölgeye Bintepeler adı verilmiş. 
Kral Karun olarak bilinen, zenginli-
ğiyle ünlü Kral Krezüs’ün mezarını 
da inceleyen Kafadenkler’in hikâyesi 
burada başlıyor. Karun’un hazinesine 
göz diken tarihi eser kaçakçıları, tari-
hi eserleri koruma bilinci gelişmiş ço-
cukların elinden kurtulamıyorlar. 

Türkiye gibi; arkeoloji, prehistor-
ya, tarih, sosyoloji türü bilimlerin ko-
nusunun doğru dürüst bilinmediği, 
bu işlerle meşgul olan insanların neler 
yaptığının tam olarak anlaşılmadığı bir 
ülkenin çocuklarına bu bilimleri anlat-
mak, sevdirmek amacıyla yola çıkmış 
bu kitap bunu başaracağa benziyor. Her 
çocuğun, içindeki henüz örselenme-
miş keşif duygusuyla, kültür zenginliği 
açısından benzeri olmayan böyle bir 
coğrafyada Kafadenkler’inkine benzer 
bir maceraya atılması gerek. 

İçözü dil konusunda o kadar titiz-
lenmiş ki, hem gençlerin bugün kul-
landığı argonun en doğrusunu bulmuş 
hem de her sözcüğün Türkçe’sini… 
Arkeoloji ‘kazı bilim’ olmuş, hoparlör 
‘ses vericisi’… Ben aslında gençlerin 

dili kullanmaktaki, eğip bükmekteki 
yaratıcılıklarını takdir ediyorum ve di-
lin ancak günlük hayatta gelişen, can-
lı bir varlık olduğunu düşünüyorum 
ama İçözü’nün dille ilgili çabasının 
dikkate alınıp değerlendirilmesini de 

umuyorum. 
Kitapta, üstünde önemle duru-

lan bir diğer konuysa atasözleri ve 
deyimlerin günlük hayatta kullanıl-

ması. Çalçene Mine adlı karakterin 
kullandığı atasözleri ve deyimler ço-
ğumuzun günlük hayatta kullanmadı-
ğı bu sözleri hatırlatması bakımından 
önemli. Yazar, karakterlere bu sözleri 
bazen bile bile yanlış kullandırıyor ve 
bir başka karakter düzeltince, doğru 
kullanımını öğreniyoruz. 

Kent hayatının yetişkinler ve ço-
cuklar için giz taşımadığını, hayal 
kurmaya ve macera yaşamaya köstek 
olduğunu düşünürsek, doğa ve tarihle 
baş başa olmanın ne kadar öğretici ve 
eğlendirici olacağı aşikâr. Özellikle ilk 
ve ortaöğretim çağındaki çocuklar ve 
gençler (+10) için iyi bir yaz tatili ar-
kadaşı olacağına inandığım Bintepe’nin 
Hayaleti, okuyan herkese maceraya 
atılmak için ilham verecek. 

Elif TÜRKÖLMEZ

Kafadenkler lakaplı bir grup öğrencinin ‘kazı bilim kampı’ macerasını anlatan Bintepe’nin Hayaleti, 
tarih ve arkeoloji biliminin Türkiye’de pek bilinmeyen ‘kıymetine’ vurgu yaparken, takım ruhu ile 
keşif duygusunun da altını çiziyor. 

Hayat bir oyun alanıdır,
oynamayı bilene...

Bintepe’nin Hayaleti / Nur İçözü 
Resimleyen: Nuran Balcı Özekçin 

Altın Kitaplar / 167 sayfa
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Ana izleği ölüm olan iki kitabı 
birlikte okuyup kendinizi kötü his-
setmemeyi başarabilir misiniz? Pek 
çok kitabın kurgusunda heyeca-
na, gerilime ya da acıya vesile olan 
ölümle karşılaşmak mümkün. Ama 
bu kez sözünü ettiğim farklı bir du-
rum: Ölüm kavramı ile gerçek an-
lamda bir yüzleşmeye tanık olmak. 

Gençlik yazını alanında pek çok 
eser vermiş olan Tim Bowler’ın Neh-
rin Oğlu adlı kitabı, insanın kendini 
çok yakın hissettiği birinin ölümü ve 
bununla başa çıkmanın yolları üze-
rine kurgulanmış bir roman. Genç 
yazar Sally Nicholls’ın ilk kitabı olan 
Sonsuza Kadar Yaşamanın Yolları 
ise, hazmedilmesi çok daha zor bir 
konuyu büyük bir ustalıkla işliyor: 
Kişinin kendi ölümüyle yüzleşmesi.

BİR SÜREÇ OLARAK ÖLÜM
Her iki kitapta da ölüm, bir anda 

olup bitiveren ve yaşamı sonlandı-
ran bir olaydan çok, bir süreç olarak 
hissettiriyor kendini. Her ne kadar 
bu iki romanın kahramanları yaşları, 
yaşamları, hayata bakış açılarıyla çok 
farklı noktalarda olsalar da, ikisinin 
önemli bir ortak özelliği var: Ölüm-
cül bir hastalıkla pençeleşmeleri. 

Nehrin Oğlu, Jess ile ailesinin, 
ağır bir kalp hastalığı olan büyükba-
bayı doğup büyüdüğü, ama yıllardır 
uzak kaldığı topraklara götürmesiy-
le başlıyor. Bu huysuz, inatçı, ihtiyar 
ressam sadece torunuyla yakınlık 
kurabilmiştir. “Geçmiş ya da gele-
ceği düşünmeyip yalnızca şimdiyi 
yaşayan, günü yakalayan ve kendini 
anın akışına bırakarak tüm benliğini 
o ana adayan bir ruh savaşçısı” olan 
büyükbabanın doğduğu yere geri 
dönmesinin nedeni nostalji değil, 
‘Nehrin Oğlu’ adını verdiği son tab-
losunu tamamlama arzusudur. Yaş-
lı adamın gücü tükenmiş olsa bile, 
Jess büyükbabasının fırçayı tutan eli 
olur. Usta bir yüzücü olan Jess, tu-
valde Nehrin Oğlu’nun belirmesini 

merak ve heyecanla beklerken, bir 
yandan da, benliğini anın akışına bı-
rakarak yaşamış olan büyükbabası 
gibi kendini nehrin akışına bırak-
mayı öğrenir.  

METAFİZİK VE GERÇEK
Sonsuza Kadar Yaşamanın Yolları 

okunmanın dışında, üzerinde uzun 
uzun yazılıp çizilmeyi hak eden bir 
kitap. Ölümü, üçüncü kişinin değil, 
ölecek olanın gözünden bu denli iro-
nik bir dille anlatan ve bunu gençlik 
yazınının bir parçası haline getirebi-
len bir başka kitap var mı, bilmiyo-
rum. On bir yaşındaki lösemi hasta-
sı Sam kendi hakkında beş gerçeği 
sıralarken, hazırlıklı olmamız için 
bizi en başından uyarıyor: “Siz bunu 
okurken galiba ölmüş olacağım.” 

Tim Bowler’ın kitabında, Jess’in 
büyükbabası ile olan ilişkisi ağırlık 
kazanırken, Sonsuza Kadar Yaşa-
manın Yolları çok daha geniş bir 
ilişkiler ağı çiziyor. Bu ilişkilerden 
biri, Sam’in kendisi gibi lösemi has-
tası olan ve ölümü en az onun kadar 
tiye alabilen matrak arkadaşı Felix 
ile dostluğu. Sözünü ettiğim ironi, 
Felix ile Sam arasındaki diyalogda, 

bir parça hüznün yanında kendini 
her zaman hissettiriyor (o hüzün de, 
sanki Sam ile Felix’ten çok, okurun 
yakasına yapışıyor). 

Sam ile yakınları arasındaki iliş-
kiler açısından, romanın zirveleri 
sayılabilecek, unutulması zor, özel 
bölümler var. Ancak romandaki 
ilişkiler ağı bu kadarla da kalmıyor; 
Sonsuza Kadar Yaşamanın Yolları, 
ölüm üzerine o kadar ‘canlı’ bir ki-
tap ki, okur ile Sam arasında bir bağ 
oluşmaması çok zor. Sanırım, her 
okur Sam ile arasında gelişen ilişki-
nin zirvesini farklı satırlarda yakala-
yacaktır.

Nehrin Oğlu’nda metafiziğe kay-
ma eğilimi gösteren kurgunun tersi-
ne, Sonsuza Kadar Yaşamanın Yolla-
rı yüzde yüz gerçek hamuruyla yoğ-
rulmuş. Ama güzel olan şu ki, Tim 
Bowler Nehrin Oğlu’nda realiteden 
sapan bir yol izlemekle birlikte, çığ-
rından çıkmış bulanık bir mistisiz-
me gömülmemiş. Öte yandan Sally 
Nicholls Sonsuza Kadar Yaşamanın 
Yolları’nda yansıttığı gerçeklerle 
okuru incitip hırpalamadan, gözyaş-
larına boğmadan son noktaya ulaş-
mayı başarmış. 

Şiirsel TAŞ

Gençlik yazınının eğlence kadar hüzne de ihtiyacı var. Tudem Yayınları, yayınladığı Nehrin Oğlu ve 
Sonsuza Kadar Yaşamanın Yolları adlı iki romanla, gençleri ölüm kavramıyla yüzleşmeye çağırıyor.

Ölüm üzerine ‘canlı’
iki gençlik kitabı

Sonsuza Kadar Yaşamanın Yolları 
Sally Nicholls / Çev: Nursel Yıldız 

Tudem Yayınları / 199 sayfa

Nehrin Oğlu / Tim Bowler 
Çev: Özgür Çallı

Tudem Yayınları / 184 sayfa
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İnsanlar ‘farklı’ olandan çekinir, 
onu ezmeye çalışırlar. Toplum, kendi 
dünyasında yaşayan bireyleri dışla-
yarak cezalandırır. Ordu, en başta 
kendi adamlarına zulmeder. Fark-
lılıkları ve hassasiyetleri yüzünden 
zarar görmüş bu bireyler, psikiyatri 
bilimi tarafından özensizce ‘topluma 
kazandırılmaya’ çalışılır. Ortada her 
zaman bir savaş vardır: Sadece or-
dunun yürüttüğü savaş değildir söz 
konusu olan ve yaralar açan, toplu-
ma karşı, aileye karşı, kendi özel ve 
korunaklı dünyalarına saldırmaya 
ve kişiliklerini parçalamaya çalışan-
lara karşı da yürütülen bir savaştır 
bu. ‘Ötekiler’ savaşırlar. Ve yorulur-
lar. Peki, pes ettiklerinde ne olur? 
Kendilerini dış dünyaya tamamen 
kapatırlar ve bunun için, bir hücreye 
kilitlenerek cezalandırılırlar! Ve so-
nunda onlardan kurtulduğunu dü-
şünen toplum, rahat bir nefes alır.

DÜNYA PEK DEĞİŞMEDİ
William Wharton, bundan yirmi 

yıl önce, savaş karşıtı romanı Birdy’yi 
yazdığından beri dünyada pek bir 
şey değişmedi. Bu dokunaklı roman, 
şimdiden bir klasik sayılıyor. Kendi-
lerine karşı olan acımasız dünyaya, 
bu dünyanın onları kapattığı ‘denge-
siz kafes’in içinde debelenmelerine 
rağmen dostluklarını ve birbirlerini 
korumaya kararlı iki eski arkadaşın, 
Birdy ve Al’in hikâyesi bu. Birdy, ül-
kemizde, nihayet -orjinal ismi koru-
narak- yayınlandı.

Savaşta yaralanan Al, ‘delirdi-
ği’ düşünülen çocukluk arkadaşı 
Birdy’ye yardım etmesi için başka 
bir askeri hastaneye nakledilir. Al’in 
Birdy’ye ulaşması kolay değildir: 
Birdy, kendini kuş sanmaktadır. Kü-
çük hücresinde, yukarıdaki tek bir 
küçük pencereye gözlerini dikerek 
saatlerce oturur, özgürlüğüne uçma-
yı bekler ve hiç konuşmaz. Birisi onu 

yavru kuşların beslendiği biçimde 
elden beslemediği sürece yemek ye-
mez. Kollarını (kanatlarını) açıp ka-
pamak dışında hareket etmez. Uçma 
hayalleri kurar ve rüyalarında, ger-
çekten de, bir kuş gibi uçar. 

BİR KUŞUN SAVUNMASI
Al, başlarda Birdy’nin numara 

yaptığını düşünse de, zamanla, ger-
çek dünyaya kendini kapatmış ço-
cukluk arkadaşının dilini çözmeye 
başlar ve kendini sorgular: Dünya 
bu kadar kötü bir yerse, dünyayı 
yok saymak ne kadar kötü olabilir? 
Al, Birdy’nin ilgisini çekebilmek için 
ona geçmişlerinden söz eder. Birdy o 
zamanlar kuş olmaya heveslenen bir 
çocuktur. Ailesi buna karşı çıksa da 
güvercin yetiştirir, kanarya besler ve 
onları gözlemlemek dışında hiçbir 
şey (kızlar bile) ilgisini çekmez. 

Bu ‘tuhaf ’ çocuk, kuşların dilini 
konuşur ve kuşlar, neredeyse mis-
tik bir biçimde, ona cevap verirler. 
Uçmayı da dener, kendini yüksek 
binalardan aşağıya atar. Ölmemesi 
mucizedir. Define avlarıyla, tren is-
tasyonlarında yaşanan maceralarla, 
güvercin yuvalarıyla, Birdy’nin ken-
dine kuş tüylerinden yaptığı kos-
tümlerle ve okyanus sularıyla dolu 
bu hikâyeler, Al’i, kendi geçmişine 
doğru bir yolculuğa çıkarır ve acıla-
rıyla yüzleştirir. Ancak Birdy’nin bu 
hikâyeleri dinlediğine dair bir işaret 
yoktur. Birdy gelişme göstermeyi 
reddederken, Al, ordunun halden 
anlamayan psikiyatrına hesap ver-
mek zorunda kalacaktır.

Roman, Al’in ağzından geri dö-
nüşlerle anlatılan çocukluk hikâyele-
rine, savaş anılarına ve en önemlisi, 
Birdy’nin iç sesiyle sunulan ve ancak 
hayatının büyük bir bölümünü kuş-
ları gözlemleyerek geçirmiş biri tara-
fından yazılabilecek kuş gözlemleri-
ne yer veren bölümlerden oluşuyor. 

Kuşların ve uçmanın doğasına dair 
çok şey anlatıyor yazar. Ama Birdy 
“Bir kuşun tek savunması uçup git-
mektir,” dediğinde, anlattıklarının 
aslında insan doğasına dair olduğu 
anlaşılıyor.

Birdy ülkemizde ilk olarak be-
yazperdede (birçok kişi için dvd’de) 
tanındı. Alan Parker’ın savaş alanla-
rı ve klostrofobik bir hücre arasında 
mekik dokuyan, etkileyici sahneler-
le dolu, Matthew Modine’li, Nicolas 
Cage’li ödüllü filmi, kitabın duygu-
sunu başarılı bir biçimde görselleş-
tirmesinin yanı sıra, oyunculukla-
rıyla ve atmosferiyle de ilgi çekmiş-
ti. 1984 yapımı film, günümüzde en 
etkileyici ve gerilimli savaş karşıtı 
filmlerden biri sayılıyor. İzledikten 
günler sonra bile bu sıradışı dostluk 
hikâyesinin etkisinden kurtulama-
yabilirsiniz, ancak hayalgücünün 
etkilenmemesi adına, filmi görme-
den önce kitabı okumakta fayda var. 
Filmi çoktan seyretmiş olanlar için 
ise, Birdy ayrıntılı kuş gözlemleriyle, 
mükemmel bir kaynak kitap olabi-
lir.

Birdy / William Wharton 
Çev: Evrim Şolpan

Artemis Yayınları / 452 sayfa

Zeynep ALPASLAN

Sinemaya uyarlanmış çocuk ve gençlik kitaplarının yer alacağı SineKitap’ın ilk konuğu savaş karşıtı 
bir roman; Birdy. Güncelliğini hâlâ koruyan eseri beyazperdeye Alan Parker uyarlamıştı.

SineKitap
Kuş dilinde rüyalar...
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Elimde bir kitap var: Kılıçkuş. Ya-
zarı Nancy Yi Fan on altı yaşında; 
Kılıçkuş’u yazdığında on iki yaşınday-
mış. Yedisinde ailesiyle birlikte Çin’den 
ABD’ye göç etmiş, dolayısıyla kitabı 
anadilinde değil, ikinci dilinde yazmış. 
Dünyanın en büyük yayınevlerinden 
HarperCollins tarafından yayımlanan 
ve ilk baskısı elli bin adet yapılan ki-
tap, New York Times’ın çoksatanlar 
listesinde haftalarca birinci sırada 
kalmış ve Çince dahil birçok dile çev-
rilmiş. Kılıçkuş’a gösterilen bu yoğun 
ilgi, semeresini vermekte gecikmemiş; 
devam kitabı Sword Quest de 2008’de 
yayımlanmış. 

İddialı bir hikâye, değil mi? Oysa 
tüm dünyanın pratikte beceriksiz ol-
duğu özgürlük ve barış gibi konularda 
kalem oynatan, terörizm ve 11 Eylül ko-
nusunda vicdanıyla hesaplaşmak için 
Kılıçkuş’u yazan bu körpe yazarın tek 
amacı, dünyaya barış mesajları vermek. 

BAŞROLDE KUŞLAR VAR
Hikâyeye gelecek olursak; tutkunu 

olduğu kuşların başrolde olduğu fan-
tastik bir dünya kurgulamış Nancy. 
Taşbağırlı Orman’da hiçbir kuşun 
kendini durduramayacağını düşünen 
atmaca Turnatt, bir mağara oyuğunda 
bulduğu Sapkınlıklar Kitabı’nı kılavuz 
edinerek, “her gün bir orman kuşu yu-

murtası yiyerek sonsuza dek yaşa-
mak” ve ormanın tek hükümdarı 

olmak arzusunda. 
Bunu da, leşkargala-

rı ve kuzgunlardan 
oluşan çetesiyle 

yuvaları yağmalayarak 
yapmaya çalışıyor. 
Kötücül ordusuyla 

birlikte yaşaya-
bileceği bir yere 
gereksinim du-
yuyor ve bunun 

için Kasvetli
Hisar’ı inşa etmeye 

karar veriyor. Orman-

dan topladığı köle kuşları da inşaatta 
çalıştırıyor. Daha fazla köleye ihtiyaç 
duyduğu için kardinal kuşlarından 
oluşan Günışığı Kabilesi ile 
kestane kuşlarından 
oluşan Mavi Kanat 
Kabilesi’ni birbi-
rine düşürüyor. 

Haliç Ka-
bilesi’ne mensup 
nar bülbülü Mil-
tin önderliğindeki 
köle kuşlarla, Gü-
nışığı ve Mavi Kanat 
kabileleri, Turnatt’ın 
egemenliğine karşı mücadele etmek 
için işbirliğine gidiyor. Ama verdikleri 
kayıplar ve Turnatt’ın ordusunun sa-
yıca fazla olması nedeniyle, Kılıçkuş’u 
çağırmaya karar veriyorlar. Bunun 
için Kızıl Leasorn Taşı’nı bulup Kuşsal 
Kitap’taki Kılıçkuş’u çağıran şarkıyı 
öğreniyorlar. Böylece akkuş, barışın 
koruyucusu, rüzgârın sesi Kılıçkuş ge-
liyor ve Turnatt’ın icabına bakarak ka-
bileleri kurtarıyor; Taşbağırlı Orman’a 
barış, huzur getiriyor.

BÖLÜNEN ORMAN DİRENEMEZ
Efsane mi gerçek mi olduğunu an-

layamadığımız Kılıçkuş’un kitap bo-
yunca adeta bir ‘mesih’ gibi beklenme-
si, sonunda da kılıcının bir hareketiyle 
Turnatt’ı yakarak birden kaybolması, 
kuşlarla zihin yoluyla konuşması, 
mutlu sonla biten bu hikâyenin kuru 
handikapları kanımca. 

Gönül isterdi ki İran mitolojisin-
deki Simurg kuşunun hikâyesini oku-
saydı Nancy. Kendilerini kurtaraca-
ğını düşündükleri Simurg’u bulmak 
için yollara düşen, yolculuk boyunca 
sayıları giderek azalan ve Kaf Dağı’nın 
ardına otuz kuş olarak vardıklarında 
aslında Simurg diye bir kuş olmadı-
ğını, her birinin birer Simurg (Farsça 
‘otuz kuş’ anlamına geliyor) olduğunu 
anlayan kuşların hikâyesi ona yol gös-
terseymiş keşke.

Yine de Notos Kitap’tan Toros Öz-
türk’ün özenli çevirisiyle yayımlanan 
Kılıçkuş, genç yazarının becerisiyle 

kendi içindeki fantastik 
gerçekliği ba şarıyla yaka-

lamış bir roman. Mark 
Zug’un çizdiği kuş 

desenlerine bakmaya 
da doyamadım.   
Ortaokul yılla-

rımda, herkes gibi 
benim de ajandadan 

bozma bir şiir def-
terim vardı; sevdiğim 

şairlerin şiirlerini, mânileri, 
anonim özdeyişleri yazdığım. Bir 

genç için tehlikeli bir söz olduğunu 
şimdi şimdi anladığım, “Hayat bir 
satranç takımı gibidir, beyazlar ve si-
yahlar vardır,” aklıma kazınmış ki hâlâ 
hatırlıyorum. İyiler kötüler, güzeller 
çirkinler, cennetlikler cehennemlik-
ler, atmacalar bülbüller… İki kutuplu 
dünyanın belirtileri, körpe akıllara 
sığmaması gereken algı ve yargı sap-
maları aslında. Kuşsal Kitap’ın dediği 
gibi, “Bölünen orman direnemez,” ve 
elbette bölünen akıl da üretemez. 

Tuğba ERİŞ

Genç yazarın barış ve 
özgürlük arayışı
Özgürlük ve barış gibi iddialı konularda kalem oynatan Nancy Yi Fan’ı diğer yazarlardan farklı kılan 
kafa yorduğu konu değil sadece, yaşı da dikkate alınması gereken bir nokta. Kılıçkuş adlı fantastik 
roman, yazarın on iki yaşının ürünü. 

Kılıçkuş
Nancy Yi Fan

Çev: Toros Öztürk 
Notos Kitap

206 sayfa
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Burcu AKTAŞKahramanım Benim!
Çocuk gibi çocuk: Fırat
Nohut kafalı, hisleri önce gözlerinden okunan, eli kolu minnacık bir çocuk Fırat. Güneşin altında 
sokakta oynamaktan vazgeçmeyecek kadar inatçı, bulduğu her işe yaramaz şeyden bir oyuncak 
yapabileceğini düşünecek kadar hayal gücü kuvvetli. Su katılmamış bir çocuk işte.

Fırat, benim kahramanım desem, 
yer yerinden oynayabilir. Çünkü nere-
deyse seksen bine yakın hayranı var. Bu 
söylediğim de internet ortamında gö-
rülebilenler sadece. Klişe olsa da, Fırat 
için kitlelere malolmuş demek bir zo-
runluluk haline geldi. Uğur Gürsoy’un 
haftalık mizah dergisi Uykusuz’da çiz-
diği Fırat kısa sürede dikkatleri çekti 
ve köşesine sığmayarak sonunda kitap 
oldu. Baskı üzerine baskı yapan Fırat, 
Türkiye’nin çoksatan kitaplarından biri 
oldu. Henüz okul çağına bile gelmemiş 
Fırat’ın lafları, maceraları, yetişkinler 
arasında dilden dile dolaşmaya başla-
dı. Fırat’ın yetişkinler tarafından sevil-
mesinin bir diğer nedeni de herkesin 
onun çocukluğunda bir parça kendini 
görmesi ya da çocukluk günlerine geri 
dönmesi. Uğur Gürsoy’un da çocukluk 
temasını başarılı bir şekilde işlemesi ve 
Fırat’ın mizahi dozunu iyi ayarlaması, 
karakterin bu kadar çok sevilmesinde 
oldukça etkili.  

Nohut kafalı, hisle-
ri önce gözle-
rinden 
okunan, 
eli kolu 
minnacık 
bir çocuk 
Fırat. Güne-
şin altında sokakta oynamaktan 
vazgeçmeyecek kadar inatçı, bul-
duğu her işe yaramaz şeyden bir 
oyuncak yapabileceğini düşüne-
cek kadar hayal gücü kuvvetli ve 
birincilik ödülü olarak bir telle 
yetinecek kadar mütevazı. Ne 
diyeyim su katılmamış bir çocuk 
işte. Annesine karşı muhalefet 
yapmazsa kişiliğinden ödün verir, 
hayali arkadaşıyla dalga geçmez-
se dertlenir, televizyonda To-
sun Paşa izlerse neşelenir.

Her çocuk gibi kendi zimmetine 
geçirdiği kelimeleri var Fırat’ın da. ‘Ki’ 
bağlacını kullanmadığı hemen hemen  
hiçbir cümlesi yok. Nerede bozuk ikili 
priz ya da tel bulsa, “Bişiy yaparım ben 
bunla ki…” deyiverir. Şaşırdığında illa 
ki “enee” deyip kendi keşfi olan ünle-
mini kullanır. 

Mahallenin ağabeyleri arasına sız-
ya çalışıp oyun oynarken hazırcevaplı-
ğıyla alt eder karşısındakileri. Saklam-
baç oynarken bir ağabey ile aynı yere 
saklanır ve tabii ki diğer çocuk Fırat’ı 
istemez yanında: “Bas git lan buradan,” 
der. Fırat’ın cevabı hazırdır: “Burası 
senin mi olum. Allah’ın ki..” Fırat’ın 
muhalefet kelimesi ise “yek yeaa”dır. 
Kendi üslubuyla yok ya derken resmen 
karşıdakine muhalefet eder. Bazen cin 
gibidir külyutmaz, bazen en saçma 
şeylere inanabilir, kandırılabilir.

EVDE KÖPEK VAR
Fırat’ı okur gözünde sevimli yapan 

bir şey de onun kadrajıdır. Uğur Gür-
soy, çizimlerinde yetişkinlerin 

sadece bacaklarını çiziyor. Fırat, 
yetişkinlerin bacaklarının yanın-

da daha bir sevimli görünüyor. 
Fırat dışındaki çocukların da 

tamamını görebiliyoruz Gürsoy’un 
çizimlerinde. Yani bir çocuk ege-

menliği söz konusu.
Bir perdenin 

arkasında saat-
lerce durup 

“Burası benim 
evimmiş me-
ğersem” diye-
bilecek kadar 

hayal gücü 
olan, yeni yeni 
küfür öğrenen 

ve bunları 
söylerken 

kötü bir şey 
yaptığını 

düşünüp “töbee töbee, dinimiz amin” 
diyerek günah çıkaran, camdan aşağı 
tüküren ve kafasına tükürük yiyenle-
ri “gelme evde köpek var bizim” diye 
kandırabileceğini düşünen, çocuk gibi 
bir çocuk Fırat. 

Kusursuz değil, herkesin çocuk-
luğu gibi biraz ve çoğu kişiye hatırası 
olan bir şeyleri hatırlattığı için kıymet-
li. Şu sıralar kitapçı raflarında, vapur 
sohbetlerinde, bir lafın arasında sık sık 
karşımıza çıkan Fırat bir ‘fikir’. Üstelik 
çok iyi bir fikir.

Fırat 
Uğur Gürsoy 

Mürekkep Basın Yayın
60 sayfa
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Adını yıldırımlar tanrısı Thor ile denizler tanrısı Aegir’den alan Thorgal Aegirsson, sadece ‘kolu 
güçlü, kılıcı keskin’ bir kahraman değildir. Kaba gücü zekâsıyla alt etmeyi başaran, özgürlüğünden 
asla vazgeçmeyen bir karakterdir. Sıradışı yazgısı onu çetrefilli yolculuklara ve maceralara sürükler.

Neyfel SEMİZTanrıların oyuncakları

Bir çizgi roman eğer yolculukla 
başlamışsa bu çok önemli bir şeyin 
işaretidir. Birkaç sayfa sonra, mutla-
ka olayların akışını değiştirecek bir 
olayla karşılaşırsınız. “Fatih bir halk-
tan, yürekleri macera arzusu ile dolu 
yüz yirmi kişi yola çıkmıştı. Ve on 
beş kişi kaldılar, tanrıların öfkesinin 
gülünç oyuncakları...” Thorgal’ın ilk 
serüveni Yıldızların Çocuğu daha ilk 
sayfasından okuru karşılaşacağı şeyle 
burun buruna getiriyor. Nitekim eller 
sayfaları çevirince, gözler balonlarda-
ki yazıları okuyunca Thorgal sahneye 
çıkıyor.

Jean Van Hamme’nin öyküleri, 
Grzegorz Rosinski’nin çizimleriyle ilk 
defa 1977 yılında Tintin dergisinde 
çizgi roman okurlarıyla buluşan Thor-
gal, menşei itibariyle farklı bir kültü-
rün ürünü. Çizgi Düşler, Thorgal’ın 
ilk üç macerasını biraraya getirerek 
152 sayfalık bir kitap olarak yayımladı. 
Yirmi dokuz Thorgal macerası toplam 
on kitapta toplanacak. Bugüne kadar 
birçok dile çevrilen Thorgal, çeşitli ko-
nuları ve efsaneleri biraraya getiriyor. 

İlk üç macera bile Thorgal’ın çeşitlili-
ğini anlamak için yeterli. Maceralarda 
Viking mitolojisinden Atlantis fantezi-
lerine kadar birçok öğe bulmak müm-
kün. Yıldızların Çocuğu, Alinoe ve Ok-
çular adlı ilk üç macera bilimkurgu ve 
fantastiği harmanlıyor desek yeridir. 

Thorgal serisinin kahramanı adın-
dan da anlaşılacağı üzere Thorgal Ae-
girsson’dur. Viking savaşçıları, denizde 
bir çocuk bulurlar. Su geçirmez bir 
muhafaza içinde fırtınanın ortasında 
buldukları bebeğe ‘Thorgal Aegirsson’ 
adını verirler. Bu ad yıldırımlar tan-
rısı Thor ile denizler tanrısı Aegir’in 
birleşimidir. Gerçekte ise Thorgal, 
yıldızlardan gelmiş bir ırkın son tem-
silcisidir. Vikingler tarafından büyü-
tülen Thorgal mükemmel bir okçu, 
yetenekli ve cesur bir savaşçı olarak 
yetişir. Thorgal’ın ilk macerası Yıldız-

ların Çocuğu’nda kahramanın kökeni 
anlatılır. Vikingler tarafından bulu-
nuşu, yetiştirilişi, küçük bir çocukken 
yaşadıkları... Macera, Thorgal’ın anne 
ve babasıyla ilgili gerçeği öğrenişiyle 
biter.

KÖTÜLER PUSUDA
Okurun tanık olmadığı bir zaman-

da Yıldızların Çocuğu Thorgal büyür 
ve Viking kralının kızı Aaricia ile ev-
lenir. İkinci macera Alinoe’de ise onu 
artık bir baba ve eş olarak görürüz. 
Bu macera, Thorgal’ın macerasından 
çok oğlu Jolan ve Aaricia ile ilgilidir. 
Üçüncü macera Okçular ise tam an-
lamıyla Thorgal’ın serüvenlerine bir 
adım niteliğindedir. 

Şimdiye kadar kökeni ve ailesi ile 
okura ısınma turları attıran çizgi ro-
man artık Thorgal’ın maceralarına 
resmen başlar. Okçular, Thorgal’ın 
evinden uzaktayken fırtınaya yakala-

 Thorgal’ın çok naif bir 
amacı vardır: Ailesiyle birlikte 

barış içinde yaşayabileceği 
bir yer bulmak. 

1939 yılında doğan Jean Van 
Hamme 1976’dan itibaren za-
manını yazmaya ayırdı. Roman-
ları dışında üç tane televizyon 
filmi senaryosu bulunan Van 
Hamme’ın pek çok romanı sine-
maya uyarlandı. İlk çizgi roman 
öykülerini 1968’de kaleme aldı. 
Dany, Aidans, Chéret, Griffo 
gibi çizerlerle birlikte çalıştı. 
Özellikle Dany’nin resimlediği 
Histoire sans Héros (Kahraman-
sız Öyküler) ile Avrupa’nın önde 
gelen çizgi roman yazarları ara-
sına girdi. Yeni baskıları üst üste 
yayımlanan, Rosinski ile yaptığı 
Thorgal, Vance ile yaptığı XIII, 
Francq ile yaptığı Largo Winch, 
Vallès ile yaptığı Les maîtres 
de l’Orge en başarılı çizgi ro-
man dizileri olarak gösterilir. 

Yazar Van Hamme
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nıp sandalının batmasıyla başına ge-
lenleri anlatır. Mecburen sığındığı yer-
de iyi insanlarla tanışır ama kötüler de 
pusuda bekler. 

BELÇİKA’DAN TÜRKİYE’YE
Özgürlük ve barış arayışı içinde 

olan Thorgal için işler pek de yolunda 
gitmez. Sanki her şey onun isteklerini 
zora sokmak için vardır. Sürekli ola-
rak karşısına, baş etmesi gereken acı-
masız düşmanlar çıkar. Bu düşman-
larla uğraşırken, kendisine bir oğul 
(Jolan) ve daha sonraları bir kız çocuk 
(Louve) verecek olan eşi Aaricia hep 
yanındadır. 

Thorgal’ın çok naif bir amacı var-
dır: Ailesiyle birlikte barış içinde yaşa-
yabileceği bir yer bulmak. 

Thorgal, alıştığımız karakterler gibi 
süper güçleri olan bir kahraman değil. 
Sıradan bir ölümlü! Düşmanlarına, 
hatta tanrıların öfkesine karşı zekâsı ve 
yüreği ile savaşıyor. Thorgal’ın mace-
ralarında insanoğlunun tanrılarla yüz 
yüze geldiği büyük destanların havası 
var. Çizgi romanın esin kaynağı da bu 
olsa gerek. Ama unutmamalı ki Thor-
gal bir İskandinav masalı olmanın çok 
ötesindedir. Thorgal, bir anlamda kaba 
güce zekâsıyla direnen özgürlüğün 
simgesidir. 

Belçika’da doğan Thorgal, Fransa’da 
en popüler çizgi romanlar arasına gire-
rek, 2006 yılında Fransızların çoksatan 
listelerinde uzun süre kalmış ve 280 
bin adet basılmıştı. 

Türkiye’de 1980’lerin başında Ter-
cüman Çocuk dergisinin en sevilen 
çizgi romanlarından olan Thorgal yıl-
lar içerisinde unutuldu. Daha sonrala-
rı Remzi Kitabevi, Thorgal’ın serüven-
lerini yayımlamaya başladı, beş ma-
cera yayımlandıktan sonra nedendir 
bilinmez arkası gelmedi. Umarız Çizgi 
Düşler, Thorgal’ın tüm maceralarını 
yayımlar.

Thorgal, Yıldızların Çocuğu
Alinoe – Okçular

Rosinki - Van Hamme 
Çev: Çağan Orhan

Çizgi Düşler
152 sayfa 

1941’de Polonya’da dünyaya
gelen Grzegorz Rosinski ilk 
çizimlerini on altı yaşında ya-
yımladı. 1967’de Varşova Güzel 
Sanatlar Akademisi’ni bitirdi. 
Bir dedektifin ve bir helikopter 
pilotunun serüvenlerini anlat-
tığı çizimleri Polonya’da on yıl
boyunca yayımlandı. Çok geç-
meden Polonya’nın başlıca çizgi 
roman dergisi Relax’ın önde ge-
len çizerlerinden biri oldu. Daha 
sonra, bu derginin sanat yönet-
menliğini de yaptı. Yeni açılım-
lar ardından 1976’da Belçika’-
ya giden Rosinski, Trombone 
Illustré ve Tintin dergileri için 
çalışmalar gerçekleştirdi. Ro-
sinski, Jean Van Hamme ile 
birlikte yarattığı Thorgal’ın se-
rüvenlerini Tintin dergisi’nde 
1977’de başlattığında uzun yıllar 
sürecek bir maceranın da teme-
lini atıyordu. 1986’da, ikilinin 
bir başka önemli yapıtı olan 
Le grand pouvoir du Chninkel 
(Chninkel’in Büyük Gücü) ya-
yımlanmaya başladı. İsviçre’de 
yaşayan sanatçı çizim dersleri 
vererek sanat aşkını başkaları ile 
paylaşıyor. 

Çizer Rosinski

 Thorgal mükemmel bir okçu, 
yetenekli ve cesur bir savaşçı 

olarak yetişir. Thorgal’ın 
ilk macerası ‘Yıldızların 

Çocuğu’nda kahramanın 
kökeni anlatılır. 
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İyi Kitap Vitrini

Nohut Oda Bakla Sofa
Julia Donaldson

Resimleyen: Axel Scheffler
Çev: Yıldırım Türker

Popcore Yayınları
25 sayfa

Bol bol resim, az az yazı… Nohut 
Oda Bakla Sofa, minikleri kitaplarla 
dost olmaya, dili sevmeye davet edi-
yor. Yaşlı minik bir hanımın evinin 
küçüklüğünden şikayetçi olması ve 
ihtiyar bilgenin ona önerdiği çözümü 
hikâyeleyen kitap, Yıldırım Türker’in 
özenli ve şiirli diliyle daha da zengin-
leşiyor.  

 

İmparator ile Bülbül / Rosie Dickins
Resimleyen: Graham Philpot

Çev: Sevgi Atlıhan
Türkiye İş Bankası Yayınları

47 sayfa

Çin İmparatoru’nun bahçesinde 
küçük bir bülbül yaşarmış, İmparator 
onun sesini çok severmiş. Ama bir gün 
bir hediye almış: Değerli taşlarla süslü, 
gerçek bir bülbül kadar iyi şarkı söy-
leyebilen altından bir bülbül... Acaba 
İmparator hangisini tercih etmiş? İlk 
okuma kitapları serisinden çıkan İm-
parator ile Bülbül’ün yanı sıra Bisküvi 
Adam, Tilki ile Karga ve Anka Kuşu ile 
Ejderha da okunmaya değer. 

Prof. Zihni Sinir 
Taşıtlar ve Trafik Sorunları ile İlgili 

Proceler-Proceler Külliyatı: 1 
İrfan Sayar

İletişim Yayınları
80 sayfa

İrfan Sayar’ın yarattığı, Prof. Zihni 
Sinir tiplemesi ilginç projeleri, daha 
doğrusu proceleri ile hayatımıza girdi. 
Ve Prof. Zihni Sinir, yeni proceleri ile 
karşımızda! Külliyatının bu ilk kitabın-
da olması gereken trafik işaretlerinden 
diskotek usulü trafik lambasına, farklı 
kullanımlara olanak sağlayan taşıtlara 
kadar birçok orijinal proce ile trafik 
sorununa çözüm arıyor. 

Benim Babam Sihirbaz
Aytül Akal

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Uçanbalık Yayınları

63 sayfa

Her çocuk için babası en güçlü, en 
kahraman babadır. Hele bir de baba-
nın mesleği farklı ve eğlenceli ise, işte 
o zaman hangi güçler atfedilmez ki 
babaya! Kitapta, büyüklere çok sıra-
dan gelen, oysa çocukların gelecekle-
rini derinden etkileyen birçok soruna 
değiniliyor. Ama öykülerin hiçbirinde 
okur hüzünlenmiyor, aksine olaylar 
neşeli ve güler yüzlü bir anlatımla su-
nuluyor.

Çirkin Prenses
Feyza Hepçilingirler

Çınar Yayınları
88 sayfa

Huysuz, geçimsiz ve anlayışsız Çir-
kin Prenses üstelik bir de tembeldir. 
Saray çalışanlarına ve öğretmenlerine 
hayatı zehir etmektedir. Ülkesinin yö-
netimini kızına bırakamayacağını an-
layan kral, kara kara düşünmeye başlar 
ve sonunda sorunu adil bir seçim dü-
zenleyerek çözmeye karar verir. Böyle-
ce krallıktan demokrasiye geçilir. Tabii 
bu durumun prenses üzerinde de etki-
leri olacaktır… 

Küçük Cadı Jessica-Büyü Dersleri
Maeve Friel

Resimleyen: Nathan Reed
Çev: Melis Oktay

Büyülü Fener Yayınları
90 sayfa

Jessica’nın büyülü sözleri heceleme 
dersi korkunç geçiyordu. Bayan Strega, 
huysuzca ona bu sözleri ezberletmeye 
çalışıyordu. Jessica birden tüm sözle-
ri doğru söyledi ve asası parladı. Peki 
bu, Bayan Strega’yı bir anda eski neşeli 
günlerine geri döndürmeye yetti mi? 
Genç ve hayat dolu acemi cadı Jessica, 
ikinci sihir kitabı ile okuyucusuyla bu-
luşuyor. 
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Dört Kafadarlar Takımı-Piramitteki 
Esrarengiz Kız / Thomas Brezina

Resimleyen: Jan Birck
Çev: Gülderen Pamir 

Say Yayınları
143 sayfa

Dört Kafadarlar Takımı, şimdi de 
Mısır’da! Bir macera filminin çekimi 
için Mısır’a gelen Dominik, piramitte 
esrarengiz bir kıza rastlar. Dört arka-
daş, kendilerine bir tür lanet savurarak 
ortadan kaybolan bu kızı bulmak için 
kolları sıvarlar. Maceradan macera-
ya koşarken kendilerini Kara Güneş 
mitinin içinde bulurlar. Kafadarlar 
Mısır’da eğlenceli bir tatil geçirme-
yi planlarken, kendilerini tehlikeli ve 
gizlerle dolu olayların merkezinde bu-
lurlar. Bakalım kahramanlarımız bu 
gizemi çözüp sağ salim evlerine geri 
dönebilecekler mi? 

Mutluluk Sokağı
Ferda İzbudak Akıncı

Tudem Yayınları
198 sayfa

İnsanların istedikleri okullarda o-
kuyup, istedikleri meslekleri seçebile-
cekleri, yaptıkları işi sevgiyle, tutkuyla 
yapabilecekleri mutlu bir dünya müm-
kün mü? Özge, Bilgi ve Utku adlı üç 
kardeşin hayatını bu soruyu temel ala-
rak kaleme alıyor Ferda İzbudak Akın-
cı. Üç kardeşin gönüllerindeki mesleği 
aramalarını ve bulmalarını sade bir 
dille öykülüyor ve “Kim bilir belkide 
bizler gerçekleştirebiliriz Mutluluk 
Ülkesi’ni” diyor. 

Sen Kötü Bir Adamsın Bay Çiklet!
Andy Stanton

Resimleyen: David Tazzyman 
Çev: Elif Yalçın 

Tudem Yayınları
112 sayfa

Bay Çiklet kızıl sakallı, gözleri kan-
lanmış ürkünç bir adamdır! Çocuklar-
dan ve hayvanlardan nefret eder, sev-
diği tek şey yatağında horlayarak uyu-
maktır. Ama Bay Çiklet maceralarında 
yalnız değildir; küvetinde yaşayan bir 
peri, köpek Jake, minik kız çocuğu 
Polly ve bir de kötü kalpli kasap… Bay 
Çiklet’in ikinci serüveni Bay Çiklet ve 
Milyarder Bisküvi de yayınlandı, se-
venlerine duyurulur!

Sovay Soyguncu Kız
Celia Rees 

Çev: Füsun Önen
Çitlembik Yayınları

350 sayfa

Olaylar 1794 İngiltere’sinde geçer. 
Sovay on yedi yaşında bir genç kızdır, 
sevgilisini denemek için ilk soygunu-
nu yapar. Ama bu yaptığında ağabeyi-
nin kaybolmasının ve babasının vata-
na ihanet suçundan aranıyor olması-
nın da payı vardır. Soygun yapmanın 
tutkusu olacağını bilmez Sovay! Fakat 
zaman geçtikçe, kendini bir yalanlar 
ve samimiyetsizlikler ağı içinde bula-
caktır. Peki ama iyi at binmesi, silah 
kullanması onu tehlikelerden koru-
yabilecek midir? Bu ağın ortasındaki 
güçlüklerle karşılaştığında onları ye-
nebilecek midir?

Kardeş Masallar
Yücel Feyzioğlu

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Yapı Kredi Yayınları

304 sayfa

Kardeş Masallar, yirmi kitaptan 
oluşan Türk Dünyası Masalları’ndan 
küçük ama özenli bir seçme. Azer-
baycan’dan Gagavuz Yeri’ne, Hakas 
Özerk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye, 
Yakutistan’dan Avrupa’ya, Kuzey Kıb-
rıs’a ve Balkanlar’a kadar uzanan bu 
masallarda çoğunlukla gizem, sevgi, 
insanlar arasındaki dostluk temaları 
işleniyor. “Kimi söyler kimi gülermiş 
kimi şarkı söyleyip gezermiş... Kimi de 
masal dinler her zorluğu yenermiş...”

Güzeller / Scott Westerfeld
Çev: Niran Elçi

Tudem Yayınları
392 sayfa

Tally’nin hayatı neredeyse mükem-
meldi. Kendisi gibi çekici bir erkek ar-
kadaşı, son moda kıyafetleri, eğlenceli 
bir çevresi vardı. Yine de içini kemiren 
tatsız bir his vardı: Bir şeyler yanlış gi-
diyordu sanki. Tam bu sırada Tally’ye 
geçmişinden bir mesaj geldi ve bu me-
sajla hayatı ters yüz oldu: Şimdi ya bil-
diklerini unutacaktı ya da hayatta kal-
mak için mücadele edecekti… Yazar 
eksiksiz ve karmaşık bir toplum düze-
nini ustalıkla kurgularken çok yönlü 
karakterlere yer veriyor. Özellikle de 
geçmişte yaptıklarıyla yüzleşen ve ge-
lecekte yapacakları için çaba sarfeden 
Tally’ye.
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“Ne muhteşem bir yaratık! Yanıl-
mıyorsam, bilimin tanımadığı tür-
lerden hem de! Art, çabuk, bana bir 
ağ ve en büyük saklama kavanozumu 
getir...”

“Bay Dokumacı bir örümcek!” diye 
bağırdım. “Aşağıda bir sürü örümcek 
var!”

Gözlüğünü düzeltip tavanda bize 
doğru yaklaşan örümceğe bakarak, 
“Hadi ama Art,” diye babam beni pay-
ladı. “Buna örümcek demek zor. Gö-
rünüşte bir benzerlik var, kuşkusuz, 
ama bu yaratığın en az on iki bacağı 
olduğunu gözlemlemiş olmalısın. Bi-
zim dünyamızdaki arachnidae türü-
nünse yalnızca sekiz...”

Daha ileri gidemedi, çünkü o anda 
yaratık babamın üzerine atıldı. Yara-
tığı birkaç kez tekmeledim, ama fark 
etmedi bile ve tek tepkisi on iki baca-
ğından birini savurup vurarak, beni 
merdivenlerin tepesindeki sahanlığa 
yuvarlamak oldu. Başka örümcekler 
de geliyordu; gaz lambalarının ışığı 
altında sıska bacaklı, kara gölgeleri-
nin kesik kesik hareket ettiğini gö-
rebiliyordum. Babamın bağırdığını 
duydum, “Arthur, koca adam, ablanla 
ilgilen! Myrtle’ı koru, ben...” Sonra sesi 
boğuldu. 

Dönüp arkama baktım. Örümcek 
babamı bacaklarının arasına alıp kal-
dırmış, makara gibi döndürüyor, onu 
Şafak Feneri’nin pencerelerini örten 
beyaz perdelerle tepeden tırnağa sarı-
yordu.

“Baba!” diye bağırdım, ama son 
emrini yerine getirmek dışında yapa-
bileceğim hiçbir şey yoktu. Tekmeler 
atarak, kollarımı çırparak geldiğim 
yöne ittim kendimi. Arkamdaki sa-
hanlık, örümceklerin sıska, dans eden 

gölgeleriyle dolmuştu. İleride, uçan-
domuzlarımız pembe popolardan ve 
kıvrık kuyruklardan oluşan tombul bir 
kargaşa halinde dolanıyor, bir yandan 
da acınası seslerle ciyaklıyorlardı. İsti-
lacıların kokusunu alıp panikle ambar 
kapağını kırmışlardı herhalde. Bir hava 
kanalına daldılar ve oradaki gölgelerin 
güvenliğine sığındılar. Ben de oraya 
saklanmak isterdim, ama Myrtle’ı kur-
taracağıma söz vermiştim, bu yüzden 
yüzerek ilerlemeye devam ettim.

İki hizmetkârın havada sallana-
rak, yerçekimi kesildiği anda katlıyor 
oldukları battaniyelerle uğraştıklarını 
gördüm. “Örümcekler!” diye bağırdım 
onlara. “Toz! Bütün bu örümcek ağla-
rından kurtulun!”

İstilacıları durduramayacaklarını
biliyordum, ama onları en azından ya-
vaşlatacaklarını umuyordum. Hizmet-
kârlar süpürge ve tüyden yapılmış toz 
fırçalarını uysalca çıkartarak örüm-
ceklere yönelirken, ben resim çıtasına 

tutundum ve kendimi Myrtle’ın odası-
na doğru çektim.

“Ah, kapıyı çal Art!” diye bağırdı 
Myrtle. “Kaç kere söylemem gereki-
yor? Sanki çok zor iş!”

Tam o anda sahanlıkta büyük bir 
şangırtı ve tangırtı yankılandı. Sanı-
rım yollarını kesmek için yolladığım 
hizmetkârları alt eden örümceklerin 
gürültüsüydü. “Bu korkunç şamata da 
ne?” diye sordu Myrtle. “Jeneratörün 
yine bozulduğunu fark etmişsindir 
herhalde! Hem, babam nerede?”

O anda babamızın ölmüş olabilece-
ğini fark ettim; örümcekler onu yemiş-
ti ve kaçmazsak bizi de yiyeceklerdi.

Myrtle’ın elini tuttum, onu kapıya 
sürükleyerek, “Cankurtaran sandalla-
rına gitmemiz gerek,” dedim. “Galiba 
son derece kötü bir şey oldu.” 

Şafak Feneri
Philip Reeve

Resimleyen: David Wyatt
Çev: Niran Elçi

Tudem Yayınları
360 sayfa

Kitap İçi

Şafak Feneri ya da beyaz örümceklerin intikamı! Meraklı ve korkusuz Arthur ile sinir bozucu kız 
kardeşi Myrtle’ın uzayın en uzak köşelerinde (gerçekten de kimseciklerin yolu düşmemiştir oralara) 
yaşadıkları Jules Verne romanlarını aratmayan maceraları.

İngiliz yazar Philip Reeve’in 
Şafak Feneri adlı romanından...

Evimiz Şafak Feneri


