
Bize fütüristik bir hikâye anlatan 
ve aile krizlerinin, kitle gösterilerinin, 
“doğal” afetlerin, punk-rock’un ve ro-
mansın el ele gittiği bir eko-gerilim 
olan Karbon Günlükleri 2015, dünya-
ya Laura Brown isminde yeni bir ta-
lihsiz kahraman getiriyor. İlk yayım-
landığında eleştirmenler romanı “şa-
matalı, sert ve dokunaklı bir eğlen-
ce”, “yaklaşan çevre felaketine iğnele-
yici bir bakış” ifadeleriyle tanımladı-
lar. “Ben kitaplarımın gerçek olması-
nı istiyorum. Özel güçlere sahip ejder-
halara, sihirbazlara ne gerek var! Niye 
her şey fantezi olmak zorunda?” diyen 
Saci Lyod’la iklim değişimi, çevre fe-
laketleri, karbon kısıtlaması ve tabii ki 
kitabı üzerine konuştuk. 

Karbon Günlükleri 2015 adlı ki-
tabınız Laura isminde Londralı sıra-

dan bir genç kızın çevre felaketleriy-
le altüst olan hayatını anlatıyor. Ki-
tap çoktan gençlerin en sevdiği ki-
taplar arasında yerini aldı. Bize bi-
raz kitaptan bahsedebilir misiniz?

Olaylar asıl olarak, karbon kısıtla-
masının ilk yılında, İngiltere’de geçi-
yor. Bir günlük biçiminde yazılan ki-
tabın ana kahramanı, on altı yaşında 
Londralı bir punk-rocker olan Laura 
Brown, hükümetin kişisel karbon sa-
lınımına getirdiği kısıtlama sebebiy-
le normal bir yeniyetme olarak süre-
mediği hayatını anlatıyor. Zira bu kı-
sıtlamalar herkesin kullandığı elektri-
ğin ve yakıtın ciddi şekilde sınırlandı-
rılmasını getiriyor. Bu da tabii ki se-
yahat edememeniz, daha az TV sey-
retmeniz, yiyecek dahil uzaktan gelen 

şeyleri satın alamamanız ve daha sık 
elektrik kesintisi demek…

Siz Laura’nın yerinde olsaydınız 
tüm o sorunlarla nasıl başa çıkardı-
nız?

Herhalde ben de aynen Laura gibi 
yapardım. Bütün yalanlardan nefret 
eder, bol bol kahkaha atar, çok kafa-
ya takmaz, yanlış çocuğa âşık olur, ha-
yallerimi canlı tutmanın yollarını bu-
lurdum. 

Romanda bayağı ilginç tipler-
le karşılaşıyoruz. Aslına bakarsanız 
gençler dışında romanda “normal” 
diyebileceğimiz tip yok gibi. Sıradışı 
ve tuhaf olmalarını bekleyebileceği-
miz yeniyetmeler gayet makul ve ak-
lıselimken, yetişkinler daha ayrıksı 
tipler olarak çıkıyor karşımıza. Bize 
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İyi Kitap’ta bu ay...

Yıl sonu falan dinlemedik, harıl harıl 
çalıştık. Geçen seneden sözümüz 

vardı çünkü, her yıl okuduğumuz iyi 
kitaplardan bir seçki yaparak hem 

hafızamızı tazeleyecek hem de sizlere 
kaçırmış olabileceğiniz okumalar 
konusunda kılavuzluk edecektik. 

“2010’da iyi ki bunları okuduk!” 
dediğimiz, her biri ilk baskısını 2010 

yılında yapmış bu kitapları, dergimizin 
23-34 sayfaları arasında bulabilirsiniz. 

Sayfalarımıza sığdıramadığımız 
kitapların hatırı kalmasın…

Dosya telaşından, farklı yayınevlerinden 
güncel kitapların tanıtımlarını ihmal 
etmedik ama. Irmak Zileli kadınların 

masallarda hangi rollerde göründüğünü 
ele aldı, çocuk yazarımız İnci Özgür 

İranlı yazar Kermani’yle söyleşti, Küçük 
Kurt’un yaratıcısı Ian Whybrow’la ise 

Arden Köprülüyan konuştu. 
Şubat sayımızda görüşmek üzere…

Bugün karbon kartım 
geldi, ayvayı yedim!

Yıl 2015. Britanya 
yüzde 60 karbon 
kısıtlamasını başlattı. 
Bu, herkese aylık 200 
puanlık bir karbon 
kartı verilecek 
demek. Peki, 
bunca kısıtlama 
içinde yaşarken 
insanlar hiçbir 
şey olmamış gibi 
davranabilecekler 
mi? Saci Lloyd’la 
iğneleyici eko-
gerilimi Karbon 
Günlükleri 2015’i 
konuştuk. 
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biraz tiplerinizden bahsedebilir mi-
siniz?

Kadın hakları savunucusu, aktivist 
öğretmen Gwen Parry Jones tamamıy-
la uydurma bir tip. Onu zihnimde sı-
rık gibi, zayıf, dağlara tırmanan bir Gal 
kadını olarak canlandırdım. Benim 
gözde karakterim ise Laura’nın okul-
daki bir projesi için bulmak zorunda 
olduğu “muhtaç kişi” Arthur. Sonun-
da asıl muhtaç durumda olanın sek-
sen yaşında, tek başına “karbon pua-
nı” satarak yaşayan ve en büyük zevki 
sigara, siyah bira ve at yarışı olan Art-
hur değil de, Laura olduğu ortaya çıkı-
yor, ama hayatın cilvesi işte… Laurala-
rın göz korkutucu komşuları mafyatik 
Leaderları, çocukken tanıdığım bir ai-
leden esinlenerek yarattım. O aile için-
de de insanları döverken ya da camı 
çerçeveyi indirirken kolları kırılan bir 
sürü kız vardı. 

Kitabınızın kahramanlarından 
biri de bir domuz. Laura’nın babası 
ilk çiftçilik denemeleri sırasında sa-
tın alıyor onu ve domuz Larkin bir 
süre sonra Laura’nın güvenebileceği 
az sayıdaki varlıktan biri haline geli-
yor. Romana bir domuzu kahraman 
olarak sokmak nereden geldi aklını-
za? Kendisi bayağı bir karakter yani!

Ben çocukken bir domuzumuz 
vardı. Onu civardaki bir çiftlikten al-
mıştık. Eve getirmek için kamyone-
te koyduğumuz andan itibaren Amy 
Winehouse gibi ciyaklamaya başla-
dı. Onu aldığımız gün Prens William 
doğmuştu. Bilin bakalım domuzcuğun 
ismi ne oldu?... Laura’nın gay komşusu 
Kieran, karbon kısıtlaması nedeniyle 
değişen hayat koşullarında flörtün de 
yeniden tanımlanması gerektiğini dü-
şünüp “Karbon Flörtü” fikrini ortaya 
attığında, kahramanımız domuz Lar-
kin değişen flört koşullarının harika 
bir simgesine dönüşüyor. 

Kitabı günlük biçiminde yazmış-
sınız. Olayları Laura’nın gözünden 
aktarıyorsunuz. Kitabı günlük biçi-
minde tasarlamanızın özel bir sebe-
bi var mı?

Ben bu kitabı daha en başta bir 
günlük olarak tasarladım. Kitabın 
ikinci bir Adrian Mole1 olmasını isti-
yordum. İkinci Dünya Savaşı’nda uy-

gulanan vesika sistemini incelerken, 
insanların sanki hiçbir şey olmamış, 
her şey normalmiş gibi davranma ka-
rarlılıkları karşısında şaşırıp kaldım. 
Hiçbir şey olmamış gibi davranırsa-
nız sanki sorunlar kendiliğinden çö-
zülecekti! Günlük, bu olguyu ortaya 
koyabilmek için çok iyi bir araç. Oku-
run, karbon kotasını sadece arka plan-
daki bir gerçek olarak algılamasını ve 
hayatın buna nasıl uyum sağladığını 
görmesini istedim. Dolayısıyla kitabın 
hedef kitlesi sadece gençler değil, aynı 
zamanda yetişkinler de.

Kitabınızda, değişen iklim tema-
sı üzerinden, “doğal” felaketlerin ve 
sosyal krizlerin bir aile üzerindeki 
etkileri ele alınmış. Bize biraz bun-
dan bahseder misiniz?

Ben düşük karbon ekonomisine 
geçişin sosyal yönleriyle ilgileniyo-
rum; söylediğiniz gibi, aile romanım-
da önemli bir unsur. Sınırsız karbon 
emisyonu, toplum olarak, aile olarak 
ve birey olarak, altmış yıl önce kimse-
nin hayal bile edemeyeceği kadar bi-
reysel bir şekilde yaşamamıza imkân 
sağlıyor. Etrafınızdaki tipik bir aile-
yi gözünüzün önüne getirin; evdeki 
herkes interneti, televizyonu, mutfak 
aletlerini, cep telefonunu, müzik seti-
ni kullanarak yoğun bir şekilde ener-
ji harcıyor, her odada herkes ayrı ayrı 
enerji tüketerek bir şekilde iletişim ku-
ruyor. Ama herkes aslında etrafında-
ki kişilerle iletişimsiz. Ben tüm bunla-
rı ortaya sermek ve bir aile bir sorunla 
hep birlikte nasıl başa çıkıyor görmek 
istedim.

Kitapta değişimin gerçekleştiği ve 
insanların buna uyum sağlamaya ça-
lıştığı hayali bir dünya anlatılıyor. Bu 
yeni dünyada yaşam kolay değil, fakat 
zamanla insanlar birlikte yaşamayı öğ-
reniyor. Birlikte çalışmayı, birbirleri-
ne göz kulak olup arka çıkmayı… Hat-
ta daha cüretkâr konuşacak olursam, 
daha mutlu olmaya başlıyorlar, çünkü 
en azından mecburen akıllarını kulla-
nıp “aklın bir olan yolunu” buluyorlar.

Gelecek konusunda kitabınızda 
anlattığınız kadar kötümser misi-
niz? Yani bir çıkış yolu kalmamış mı-
dır dünya için sizce?

Tabii ki gelecek hakkında endişeli-

yim, fakat felaket senaryoları kurmu-
yorum. Görünen o ki endüstriyel Ku-
zey ile gelişmekte olan Güney arasın-
daki iklim görüşmeleri durdu. Müza-
kerelerin merkezinde aşılması zor so-
runlar var. Güney’in kendi sanayi dev-
rimini gerçekleştirmek için zama-
na ihtiyaç duyması gibi… Güney at-
mosferdeki yüksek sera gazının büyük 
oranda Kuzey tarafından yaratıldı-
ğı gerçeğine işaret ediyor. Bu arada da 
Kuzey kelimenin tam anlamıyla şöy-
le düşünüyor: Eğer Güney kendini sı-
nırlamazsa biz neden kendimizi sınır-
layalım? Bana göre “kısma ve birleş-
tirme” en mantıklı model. Yani geliş-
mekte olan ülkelerin büyümesine mü-
saade edilirken, gelişmiş ülkeler kar-
bon emisyonlarını kısacaklar, böylece 
dünyadaki herkesin gayet düşük kar-
bon emisyonu yaptığı bir orta nokta-
ya ulaşılacak. Bu bence en adil çözüm.

Karbon ayak izimizi azaltmak 
için kesinlikle yapmamız gereken tek 
bir şey söylemenizi istesem… 

Politik olmalıyız. 

Zarife BİLİZ

1) İngiliz yazar Sue Townsend’in günlük 
biçiminde mizahi bir dille kaleme aldığı seri-
nin yeniyetme kahramanı. (Serinin ilk kita-
bı Bir Yeniyetmenin Gizli Günlüğü adı altın-
da Can Yayınları tarafından yayımlanmıştır.)

2015 Karbon Günlükleri
Saci Lloyd

Çeviren: Nazan Özcan
Tudem Yayınları / 376 sayfa
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Irmak ZİLELİ

Çocuklar kim olduklarını sorgulamıyor ya da hayatın iniş çıkışlarından etkilenmiyor dersek 
aldanırız. Çevremizdeki veletlere “Ben kimim?” sorusuyla çıkacakları macerada, yaşayacakları iyi 
kötü günlerle nasıl başa çıkacakları konusunda yol gösterecek iki resimli kitabımız var bu ay!

Ezeli ve ebedi soru geliyor: 
Kimim ben?

Size kim olduğunuzu sorsam nasıl 
tanımlardınız kendinizi? Bir anne? Bir 
öğretmen? Bir yazar? Sevgili? Eş? Bir 
hayvansever? Devrimci? İdealist? Sev-
dalı? Vatansever? Hepsi ya da hiçbiri? 
Belki ikisi, üçü birden. Sahi siz kimsi-
niz? Ben kimim ya da? Varoluşsal bir 
soru. Çoğunluğun ömür billah yanıt-
layamadığı bir soru. Pek çoğunun üs-
tünkörü yanıtladığı. Kimilerin bir şe-
kilde yanıtlamayı becerdiği. Çok azı-
nın o yanıta göre yaşamını biçimlen-
direbildiği... Öyle ya, “Ben kimim?” 
sorusuna yanıt vermekle bitmiyor iş. 
Yanıta göre kaderinizi çizebilirsiniz. 
Evet, yanlış duymadınız, kaderinizi 
çizmekten söz ediyorum. Çünkü sa-
nıldığı gibi kader denilen şey, başkala-
rının çizip önünüze koyduğu bir hayat 
çizgisi değil. Bizzat kişinin kendi elle-
riyle yarattığı bir şey... İyi de o zaman o 
kader olmaz, diyeceksiniz. Adına baş-
ka bir şey demeli. O da olur. Gelecek 
diyelim isterseniz... Geleceğiniz, haya-
tınızın tümü, bu soruya verdiğiniz ya-
nıta bağlı: Ben kimim?

Tek bir yanıt yok. Olması gerek-
miyor. Sizi çepeçevre kuşatan, yanı-
nızı yörenizi dolduran, sağınızı solu-
nuzu besleyen birden fazla tanımla-
ma yapabilirsiniz. Sizi bir bütün ola-
rak tarif edecek ideal bir tanım bula-
bilirsiniz. Ne âlâ! Peki nasıl bir önce-
lik sıralaması yapacaksınız o tanımlar 
arasında? Ne de olsa, ben kimim soru-
suna verilen yanıtların da kendi için-
de bir hiyerarşisi olmalı. Sözgelimi siz 
her şeyden önce bir anne misiniz? Ya 
da her şeyden önce sanatçı? Politika-

cı? Âşık belki de. Laf aramızda, aşksa 
söz konusu olan, zordur önüne başka 
şeyin geçmesi. Bir dakka! Aşk yalnız-
ca karşı cinse duyulan bir şey değil ki! 
Sanatçı sanatını aşkla yapmaz mı? Bir 
anne çocuğuna âşık değil midir? Bilim 
insanı keşfetme aşkıyla yanıp tutuş-
maz mı? Öyleyse, “Ben kimim?” soru-
sunun tercümesi şöyle olmalı: “İçim-
de yanan aşk ne?” Madem hayatım bu 
soruya verdiğim yanıtla biçimlenecek, 
büyük bir tutkuyla bağlı olmalıyım o 
“kimliğe”, o “kimliğin” getirdiklerine. 
Öteki türlü beni saman gibi tatsız tuz-
suz bir hayat bekler. Şu durumda, “Ben 
kimim” sorusuna vereceğimiz yanıt 
bir tür anahtar: “Mutlu olma” anahtarı. 

ERKEN KALKAN YOL ALIR
Anne Ben Kimim? isimli kitap-

ta, kahramanımız Mimi’nin yapmaya 
çalıştığı şey işte tam da bu... Soruyor 
Mimi; ben kimim, bir kimyager mi, bir 
heykeltraş mı, bir düşünür mü, bir ba-
lerin mi? Belki erken bir soru. Ama er-
ken kalkan yol alır... Mimi şimdilik an-
nesinin her şeyi. Ama gün gelecek bu 
sorulara verecek tek bir yanıtı olacak. 
O gün geldiğinde Mimi mutluluğun 
anahtarını bulacak. Kim olduğunu ke-
şif yolculuğuna çıkmanın yaşı yok bel-
ki de. Çünkü bu öyle bir yolculuk ki, 
ben “şuyum” dediğiniz andan sonra 
bile son durak bir türlü gelmiyor. Ya-
nıtlar her geçen gün çeşitleniyor, ken-
di içinden yenilerini doğuruyor.

Öte yandan, herkesin yolculuğu 
Neyse ki, Ne Yazık ki’nin kahramanı 
Milo’nunki kadar zorlu olmadığı için 
sevinebiliriz. O “neyse ki” 
ve “ne yazık ki” kavramla-
rı arasında gidip gelen uç-
suz bucaksız bir maceranın 
içinde. Çeşitli anların her iki 
olasılığı da barındırabildiğini 
anlatan bir hikâye Milo’nun-
ki. Bu hikâyeyi okuduğu-
nuzda, onunki kadar renkli 
ve maceralı olmasa da kendi 

yaşamınızda da benzer durumların 
yaşandığını göreceksiniz. Şaşırtıcı bir 
durum, hiç böyle düşünmemiştim, di-
yeceksiniz. Bir yerden bir yere gider-
ken karşınıza çıkan onca olayı gözden 
geçirin, ne demek istediğimi anlaya-
caksınız. Neyse ki şöyle oldu, ne yazık 
ki böyle oldu, türü cümleler nasıl da 
ardısıra geliyor. Hayatta olumsuzluk-
lar ve olumluluklar ne denli iç içe. Ha-
yat iyi ki tekdüze bir olumluluk ya da 
yorucu bir olumsuzluk dizgesinde şe-
killenmiyor. Bir tanesi pek sıkıcı, öteki 
de bir o kadar sarsıcı olurdu. 

Milo’nun hikâyesiyse olasılıkla-
rın çeşitliliğini gösterirken eğlenceli 
bir okuma da sunuyor; sıradan değil 
maceralı bir yolculuğu anlatıyor. Bali-
nanın karnına düşmeler mi istersiniz, 
korsanlarla zorlu bir mücadele mi, 
uzaylı dostlarla tanışma mı? Neyse ki 
sonunda varmak istediği yere varıyor 
da derin bir soluk alıyorsunuz. Ama 
ne yazık ki bu mutlu bir son değil. Ma-
ceranın henüz bitmediğini haber ve-
ren kötü bir sürpriz bekliyor Milo’yu... 
Neyse ki şans meleği bir alıp iki ko-
yuyor da bunun ardından bir “neyse 
ki”nin geleceğini biliyoruz...

Anne Ben Kimim?
Marianne Valentine, Philip Giordano 

Çeviren: Oğulcan Açıkel
Mavibulut Yayınları / 32 sayfa

Neyse ki, Ne Yazık ki 
Michael Foreman

Çeviren: Aslı Motchane
Kırçiçeği Yayınları / 32 sayfa

http://www.idefix.com/kitap/marianne-valentine/urun_liste.asp?kid=167321
http://www.idefix.com/kitap/philip-giordano/urun_liste.asp?kid=167322
http://www.idefix.com/kitap/michael-foreman/urun_liste.asp?kid=15268
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Sevin OKYAY

Başrolde hayvanların olduğu iki kitap: Balina Süleyman ve Kır Kurdu Kitap Kurdu. Ursula K. Le 
Guin’in hayat üzerine düşünmenin zevkini anlattığı Balina Süleyman’ı ile Bibi Dumon Tak’ın hayret 
verici hayvan hikâyeleri tam da koşun, alın, okuyun diyeceğimiz türden!

Akıl küpü hayvanlar

Bir şeyi, umudunuz kırılmadan, 
ille de çabucak bir sonuç bekleme-
den, tadını çıkara çıkara yaptınız mı 
hiç? Balina Süleyman’ın Dokuz Yüz 
Otuz Birinci Dünya Turu, bize böyle 
bir macerayı anlatıyor. Yazarı, sihirli 
dünyalar yaratmanın ustası Ursula K. 
Le Guin. Dünyalarının en sihirlisi de 
Yerdeniz’in dünyasıydı. Altı kitabı bir-
den hiç tükenmemecesine tekrar tek-
rar basılıyor. 

Çocuk kitapları da var ama. Kanat-
lı Kediler dizisi Günışığı Kitaplığı’ndan 
çıkmıştı. İşte şimdi de kedilere benze-
meyen üç kahramanıyla “Balina Sü-
leyman” karşımızda. “Balina Süley-
man” diyorum, çünkü sabırsızlar için 
ismini sık sık tekrarlamak bile bir sa-
bır işi olacak. Bu kahramanlar, Da-
mon adlı bir zürafa ile Ophidia adlı 
bir boğa yılanı, bir de kitaba adını ve-
ren Süleyman. İlk ikisi Kansas sahilin-
den uzakta, ormanlarla kaplı bir adada 
yaşıyor. Derken bir gün, bu iki filozof 
(ikisi de filozof çünkü) zürafanın öne-
risiyle yola koyuluyorlar. “Biri kıvrılıp 
akarak, diğeri düşüp kalkarak” denize 
gidiyorlar. Bir kayık buluyorlar ve esas 
mesele orada başlıyor: Boyuna onlar-
dan kaçan ufka nasıl varılır?

“Balina Süleyman” bence başka 
hiçbir amacı, beklentisi olmadan bil-
gi edinmenin, ufku keşfetmenin, ha-
yat üzerinde düşünmenin zevkini an-
latan, dahası bize de aşılayan bir kitap. 
Büyücüsü Ged, fantastik âlemdeki en 
kıymetli kahramanım olan Le Guin, 

çocuklar için sihirli âlemler yaratma-
sını da biliyor. Üç kahramanımızla eş-
siz dünyalarını Alicia Austin resimle-
miş, iyi çeviri Vedat Yılmaz’ın...

Bibi Dumon Tak da öyle. Hollanda-
lı yazar, edebiyat okudu, bir süre gaze-
tecilik yaptı, sonunda bir hayvan kita-
bı yazmayı seçti. 2001’de çıkan ilk kita-
bı Het Koeienboek (İnek Kitabı) ertesi 
yıl Zilveren Griffel Ödülü’nü kazandı-
ğı gibi, yazarın kurmaca olup olmadı-
ğı pek de anlaşılmayan kitaplarının ilk 
örneğini oluşturdu. Tak, mezbahadan 
kaçma girişiminde bulunan dikkafa-
lı inekleri anlatıyordu. Konusunu da o 
kadar sevmişti ki, Hollanda’nın sem-
bolünü anlatan Het Koeienboek, bilgi 
verici bir kitap olmayı çok aşmıştı.

KAHRAMAN HAYVANLAR
Adı tam anlamıyla bir aliterasyon 

harikası olan Kır Kurdu Kitap Kur-
du: Harika Hayvanlardan Hikâyeler’e 
(2006) gelince, bilgi verici bir kitap ol-
duğu gibi, Tak’ın anlattığı hayvanla-
rı da canınıza sokasınız geliyor. Yazar, 
gerçekleri edebi ve sevecen bir dille 
anlatmanın yolunu bulmuş. Küçüğüy-
le büyüğüyle, hakiki ama hayret veri-
ci hayvanlar bunlar. Neler yapabildik-
lerine şaşıp şaşıp kalıyorsunuz. Şan-
sal Livatyalı’nın çok başarılı çevirisi ve 
Fleur van der Weel’in harikulade illüst-
rasyonlarıyla bir anda başka bir dün-
yaya, gerçekliğiyle fantastik bir dünya-
ya giriyoruz.

Bir defa şurası kesin: Bibi Dumon 
Tak hayvanlara bayılıyor. İster iki, is-
ter dört, hatta kırk ayaklı olsun, on-
lar hakkında her şeyi öğrenmek, bil-
mek, sonra da anlatmak istiyor. Kur-
maca olan ile olmayan arasındaki ince 
sınırda gezinen kitaplarının bir özelli-
ği de, genç insan kahramanları kadar 
hayvanları da sevgiyle anlatıyor olma-
sı. “KKKK: HHH”nin (uzun başlıklar 
haftası) kırk olağanüstü portresi de bu 
sevgiyi kanıtlıyor.

İneklerden de biraz daha egzotik 
hayvanlara geçmiş: çardak kuşu, osur-
gan böceği, obur karabalık, mirket, el-
bette kır kurdu (ABC’nin kitabında ve 

oyuncağıyla tanımıştım onu), termo-
metre kuşu, bonobo maymunu, bat-
taniye ahtapotu, Hazreti İsa kertenke-
lesi bunlardan sadece birkaçı. Eşi ol-
masını istediği kuşu yuvasını süsleyip 
püsleyerek kandırmaya çalışan çardak 
kuşunu da bir belgeselden tanıyorum. 
(Belki BBC’nin “Life”ından). Ama ga-
gasını yuvasının ısısını ölçen bir ter-
mometre gibi kullanan termometre 
kuşu harika. Aslında hepsi öyle, hele 
kutup tilkisi. Bir vakittir Farmville’de 
onu alabilmek için çabalıyorum.

Bir de kitap kurdu var. Ama gözü-
nüzün önüne hemen öyle elinde kita-
bı, köşeye çekilen bir büyük, daha da 
iyisi bir çocuk gelmesin. Bu bildiği-
miz kitap kurdu, kitapları yiyor. Aman 
uzak durun! 

Kır Kurdu Kitap Kurdu: Harika 
Hayvan Hikâyeleri’ne benim şahsen 
tek bir itirazım var: Çocuk olmayan 
okurlardan, yaşı, eh, büyükçe olanlar, 
siyah fon üzerine basılı beyaz harfle-
ri okurken zorlanıyor biraz. Ama her-
kes de “büyükçe” yaşta olacak değil ya! 
Onun için diyorum ki, durduğunuz 
kabahat, koşun, alın, okuyun!

Balina Süleyman’ın Dokuz Yüz Otuz 
Birinci Dünya Turu
Ursula K. Le Guin

Resimleyen: Alicia Austin
Çeviren: Vedat Yılmaz

Çınar Yayınları / 32 sayfa

Kır Kurdu Kitap Kurdu:
Harika Hayvanlardan Hikâyeler

Bibi Dumon Tak
Resimleyen: Fleur van der Weel

Çeviren: Şansal Livatyalı
İletişim Yayınları / 88 sayfa
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Toplumsal cinsiyet, kadınlara ve 
erkeklere ayrı ayrı roller biçerken, bu 
rollerin cinsiyetlerin doğal sonucu/
uzantısı olduğu yanılsamasını da yara-
tır. Bu yanılsama nedeniyle her iki cins 
kolayca bu rolleri benimser. Her iki 
cins de mutlu olmaz bu rollerden; acı 
çeker, mağdur olur. Bu durum, özün-
de, toplumsal yapının değişmeden de-
vamı için rollerin paylaştırılmasın-
dan başka bir şey değildir. Erkeklerin 
ve kadınların daha mutlu, daha yaratı-
cı, daha özgür olacakları yeni bir top-
lumsal yapının kurulmasının, aran-
masının önüne set çekilmesidir aynı 
zamanda.

Feminizm, kadınlara biçilen top-
lumsal cinsiyet rollerinin onları ne-
rede ve nasıl mağdur ettiği konusu-
nu son otuz kırk yıldır dile getiriyor; 
ama erkeklerin mağduriyeti pek gün-
deme gelmiyor. Bunun başlıca nedeni, 
hiç kuşkusuz kadınların daha çok ezi-
liyor olması. Ne var ki erkeklere biçi-
len hâkim rolün, onlara insani bir ha-
yat sunduğu anlamına da gelmiyor bu 
durum. 

Toplumsal cinsiyet her yerde; gün-
lük hayatta, kurumlarda, siyasette... 
Son yıllarda sosyo-kültürel araştırma-
ların yanı sıra edebiyat eleştirisi içeri-
sinde de toplumsal cinsiyeti öne çıka-
ran/araştıran ekol ve yöntemlere daha 
sık rastlıyoruz. Her edebi metin için 
mutlaka değinilmesi gereken bir so-
runsal değildir toplumsal cinsiyet rol-
leri, ama bazı yapıtlarda bunlara de-
ğinmek kaçınılmazdır. Öte yandan, 
erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerin-
den ötürü yaşadıkları mağduriyetle-
re gündelik hayatta ve akademik çalış-
malarda olduğu gibi, edebiyatta da az 
değinilir. Bazen çok derinlerden se-
zeriz erkek olmanın tehlikelerini, sı-
kıntılarını; genel bir ruh hali içerisin-
de dolaylı olarak hissederiz. Erkek-
ler için cinsiyet ile toplumsal cinsiye-

tin örtüşen şeyler olduğu yanılsaması-
nın daha yaygın olduğu sonucuna va-
rabiliriz sanırım. Öte yandan, erkekle-
re biçilen rollerin de etkisi yok mudur 
bunda? Örneğin erkeklere zayıflıkları-
nı gizlemeleri, iç dünyalarını kendile-
rine saklamaları öğretilir. “Erkek soru-
nunun” edebiyatta az rastlanır olması, 
erkeklerin iyi öğrenciler olmasından 
kaynaklanıyor olmalı.

MÜTEVAZI YAKLAŞIM
Ümit Kıvanç’ın Erkek Hikâyeleri 

ilk olarak 20 yıl önce yayımlandı. Bu 
20 yıl içerisinde erkeklerin bu gibi sı-
kıntılarının ifade edildiği yapıtlara 
daha çok rastlar olduk, ama bu konu-
ya odaklanmış hikâyeleri bir araya ge-
tiren pek kitap yayımlanmadı. “Bu ko-
nuya odaklanmış” sözü, bu kitabın 
son yıllarda sıkça rastladığımız üzere 
bir “konsept-kitap” olduğu yanılsama-
sı yaratmasın; ismi iddialı olmakla bir-
likte, bir araya getirilen hikâyeler bu 
soruna hayli mütevazı biçimde deği-
niyor. Bu hikâyelerde daha çok erkek-
lik halleri öne çıkıyor diyebiliriz. Er-
keklik halleri dediğimiz şey toplumsal 
cinsiyet rolleriyle göbekten bağlı, hatta 
onun bir sonucu olduğu için “halleri”, 
“roller” olarak okumak da mümkün. 

İki farklı tarzda yazılmış hikâyeler 
var kitapta. Özellikle ironi dozunun 
yüksek olduğu öykülerin anlatıcıları 
bir hayli geveze ve anlatmak istedikleri 
şeyleri sürekli olarak ayrıntılara boğu-
yorlar. Ancak bu gevezeliğin kendisin-
de de bir şeyler gizli: İlk olarak, ken-
dilerinin nasıl biri olduğu konusunda 
kafalarının ziyadesiyle karışık oldu-
ğu söylenebilir. Bu hikâye kahraman-
larından biri, anlatacağı şeye başlama-
dan lafı bir hayli dolandırdıktan son-
ra, “anlatacağım konunun sık sık dışı-
na çıkmayı ve sözü gereksiz uzatmayı 
sevmem,” diyebiliyor. Bu kişilerin nasıl 
insanlar olduklarına ilişkin kimi yar-

gıları var; kendilerini bu yanılsama-
lı yargılar içerisinde sunuyorlar, ama 
gevezelikleri sayesinde görüyoruz ki, 
aslında olduklarını sandıkları kişiyle 
pek de ilgileri yok. Eh, bir de âşık ol-
duklarını düşünün; zaten her şeyin al-
lak bullak olduğu aşk hadisesinde bu 
hikâye kişilerinin hâlihazırdaki çeliş-
kileri iyice artıyor.

“Kesişme” adlı hikâye ise sessiz mi 
sessiz iki erkeğin konuşma çabaların-
dan ibaret. İkisinin de birilerine anlat-
mak istedikleri bir şeyler olduğu ıkınıp 
sıkınmalarından anlaşılıyor, ama dert-
lerini bir türlü anlatamıyorlar. Anlata-
madıkları bu şeyler toplumsal cinsiyet 
rolleriyle uyumlu olsa saatlerce konu-
şabilecekler; satır aralarında bunu his-
sediyoruz. Ne var ki sadece imalar-
la hikâyelerini sezdirmeye çalışmakla 
yetiniyorlar. Öbür hikâyelerin çok ko-
nuşan kahramanlarının saçıp döktük-
leri sayısız kelime arasından ne anlat-
mak istediklerini sezmeye çalıştığımız 
gibi, burada da jestlerden, sessizlik-
lerden, başlanıp bitirilmeyen, bir yere 
varmayan cümlelerden bir şeyler çı-
karmamız gerekiyor. Her iki durumda 
da erkeklerin iç dünyalarına dair bir 
şeyler anlatmalarının hiç kolay olma-
dığını anlıyoruz.

ROLLERİN DIŞINA ÇIKMAK
Bütün bu kendini ifade etme zor-

luklarının yanı sıra, erkek olmanın 
ruhlarda yarattığı yıpranmanın kimi 
zaman ironik kimi zaman kederli bir 
tonda anlatıldığı hikâyeler de var Er-
kek Hikâyeleri’nde.

Kitabın sadece “Erkek Hikâyeleri” 
alt başlığında yer alan hikâyelerde de-
ğil, “Hatırlamalar” alt başlıklı bölü-
münde yer alan iki öyküde de erkeklik 
hallerine değinildiği söylenebilir. Bu 
hikâyelerin kahramanları ilk bölüm-
deki erkeklerden yaşça da, sosyal ola-
rak da farklı. Biri emekli bir öğretmen, 

Behçet ÇELİK

Çoğul Kütüphane’de bu ay, kadınlık hallerinden fırsat bulup da toplumsal hayat içindeki türlü 
mağduriyetlerini dile getiremeyen erkeklerin değişik hallerine eğilen, yirmi yıl öncesinden geldiği 
halde güncelliğin yitirmemiş bir hikâye kitabı var: Ümit Kıvanç’ın Erkek Hikâyeleri.

Erkeklik Halleri
Çoğul Kütüphane
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öbürü berber. Her ikisinin ortak özelliği ise toplumun 
kendilerinden üstlenmelerini istedikleri rollerin dışın-
da bir yaşam sürmüş olmaları. Naci Bey’e ilişkin şu söy-
lenenler sadece öbür meslektaşlarından değil, toplumun 
beklentilerinden de nasıl uzak biri olduğunu çok açık bi-
çimde gösteriyor: “Sınıfta sen yokken bile varlığını hisset-
tirmek mesleğinin şanındanken, senin soluk alıp verişi-
ni, kalp atışını algılamak ne mümkündü.” Berber de içi-
ne kapanık biri. Kendine ait bir dünyası var, ama kimse-
ler bunun nasıl bir dünya olduğunu bilmiyor ve herkes 
bilmeden ona bir şeyler yakıştırıyor. Her ikisinin kederli 
hikâyeleri, sessizce, kimseye zarar vermeden ama sürek-
li incinerek sürdürdükleri hayatlarında, o sessiz sakin du-
ruşlarıyla da olsa bir şeyler anlattıklarına dikkat çekiyor. 

Kitabın son bölümü tek hikâyeden oluşuyor. “Kale” 
isimli bu hikâyede bir erkeklik hali değil, bir dönemin 
ve bir kuşağın hali anlatılıyor. Burada da kendini kan-
dıran birileri var. İlk bölümdeki kimi erkekler gibi bu 
hikâyedeki kişilerin de kendileriyle ilgili yargıları doğ-
ru değil. Oldukları kişi ile olduklarını sandıkları kişi ara-
sındaki makas gün geçtikçe açılıyor. Bu makasın açılma-
ya başladığı sıralarda tanıyoruz onları. Değişiyorlar; dö-
nemin ruhu onları biçimlendiriyor, ama onlar ne kendi-
lerindeki ne de arkadaşlarındaki bu değişimi göremiyor, 
sezemiyorlar. 

Bu hikâyenin kahramanları da, kitabın ilk bölümün-
deki hikâyelerin kahramanları da aşağı yukarı benzer ha-
yat tarzları olan, iyi eğitimli, beyaz yakalı, bir süredir iş 
hayatında olan kimseler. Televizyon programlarında, ga-
zetelerde, dergilerde, reklam filmlerinde, gençlere ör-
nek olarak sunulan bir hayat tarzları var. İlk bölümde-
ki hikâyelerin kahramanları duygusal hayatlarında mut-
lu değiller; “Kale”dekilerinse genel bir hoşnutsuzlukları, 
huzursuzları olduğu açıkça vurgulanıyor hikâye boyunca. 
Onlar da hayatlarında bir şeylerin eksik olduğunun far-
kındalar, ama bunun ne olduğunu bilemiyorlar. Daha fe-
nası, kendilerine seçtikleri yaşam tarzı, sürekli olarak bu-
lundukları yeri yetersiz görüp daha ötedeki bir yere ulaş-
mak için çaba harcamalarını gerektiriyor. Bu hareket, bu 
hız (bu hırs), durup kendilerine bakmalarına, eksikliği-
ni duydukları şeyin ne olduğunu anlamaya çalışmaları-
na imkân vermiyor. Durup bakabilseler, en azından nasıl 
çelişkilerle dolu bir hayat sürdüklerini görecekler. Bunu 
görmemek için durmuyor olabilirler; kim bilir?

Belki bu son hikâyeyi öbür hikâyelerden çok da ayrı 
görmemek gerek. Erkek Hikâyeleri bize sunulan rolle-
ri, tarzları, sorgusuz sualsiz üzerimize geçirdiğimizde ilk 
anda ışıltılı görünebilece-
ğimiz, ama bu ışıltının za-
manla gözümüzü alacağı 
konusunda uyarıyor bizi.  
Üstelik, göremediğimiz 
dışarısı, başkaları değil, kendi iç 
dünyamız oluyor her seferinde.

Erkek Hikayeleri
Ümit Kıvanç

İletişim Yayınları / 130 sayfa
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Arden KÖPRÜLÜYAN

Kötülük yolunda başarısızlığa mahkûm, sevimli Küçük Kurt karakterinin babası Ian Whybrow’un 
yolunu İstanbul’a düşürdük. Beş kitaplık Küçük Kurt serisi hakkında okuyucularıyla söyleşen ve de 
mektup yazma atölyeleri gerçekleştiren yazara çocukların sormadıklarını sorduk.

Bonbon şekerinden bir yazar: 
Ian Whybrow

Geçtiğimiz ay İstanbul’daki bir dizi 
ilköğretim okulunun çok özel bir ko-
nuğu vardı. Tudem Yayınları’nın sevi-
len Küçük Kurt serisinin dünyaca ünlü 
İngiliz yazarı Ian Whybrow, eşi Ann’le 
beraber bir hafta süren bir mektup 
yazma atölyesi için İstanbul’daydı. 

Ian Whybrow tanışabileceğiniz en 
muhteşem çocuk yazarlarından biri. 
Onun mertebesine ulaşmış hiçbir 
dünya yazarının bu denli içten, komp-
lekssiz ve sevecen olamayacağını sa-
mimiyetle söyleyebilirim. Adeta şeker 
gibi bir adam; üstelik ilerleyen yaşı-
na rağmen, bitmek bilmeyen bir ener-
jiye ve yaşama sevincine sahip. Haya-
ta karşı daima cömert davrandığından 
olacak, hayat da ona olağanüstü güzel-
likler sunmuş. Yüzün üzerinde kita-
bı bulunan Whybrow’un kitapları yir-
mi sekiz ülkede yayımlanmış. Zengin 
gözlem yeteneği ve sınır tanımaz ha-

yal gücüyle, yazmaya uzun yıllar daha 
devam edecek bir isim. Whybrow’u 
çocuk yazınına kazandıran, tesadü-
fi bir karşılaşmadan ilham alarak yaz-
dığı Harry ve Bir Kova Dolusu Dino-
zor adlı seri olmuş. Serinin dünya ça-
pında milyonlarca satması, çizgi filme 
uyarlanması ve oyuncaklarının üretil-
mesi onu bir anda İngiltere çocuk ya-
zınının en ünlü kalemlerinden biri ha-
line getirmiş. 

İstanbul’un büyülü cazibesine ka-
pılarak, “anlık bir zaafla,” İstanbul ge-
nelindeki on ilköğretim okulunda 
mektup yazma atölyesi düzenlemeye 
ikna olan yazar, bu atölyelere paralel 
olarak bir de mektup yazma yarışma-
sı düzenleyince, bir mektup sağanağı-
na tutuldu! 

Kırmızı Başlıklı Kız, Yalancı Ço-
ban, Üç Küçük Domuzcuk gibi ev-
rensel masallarda rol alan kurtları 
hep kötülükleriyle biliriz. Peki, sizi 
adı bu kadar kötüye çıkmış bir tür-
den iyi bir karakter yaratmaya iten 
ne oldu?

Evet, kurtlar hep kötü hayvanlar 
olarak anılırlar. Hatta çoğu kez, masal-
lardaki kurtların kendi stereotipleri-
nin kurbanı olduklarını görürüz. Tüm 
bu klişelere yeni bir yorum kazandırıp 
bir farklılık yaratmak için sempatik bir 
kurt figürü yaratmanın eğlenceli ola-
cağını düşündüm. Dolayısıyla Küçük 
Kurt karakteri çok keyifli bir çalışma-
nın ürünü oldu. Herkes de böyle düşü-
nüyor olmalı ki büyük şöhret kazandı. 

Sizce çocuklar bir kurdun iyi ve 
zararsız olduğuna inanabilirler mi? 
Bu yeni olgu onların kafasındaki, 
kurt eşittir kötülük, algısıyla çeliş-
mez mi?

Yakında görecekler! Bu, Kü-
çük Kurt’un yazdığı mektuplar-
dan da kolayca anlaşılabilir zaten. 
Küçük Kurt tıpkı bir insan gibi konu-
şuyor. Ailesiyle ilişkileri de diğer ço-
cuklarınkine benzer nitelikte. Küçük 
Kurt’un diğer çocuklardan pek bir far-

kı yok yani. Çocuklar iyi ve kötü dav-
ranışlar arasındaki ayırımı bilirler. 
Ama biz nedense hep bilmediklerini 
varsayarız. Çocuklar Küçük Kurt’un 
maceralarını okuduklarında, kurt-
lar dünyasındaki yetişkinlerin, küçük 
kahramanımızdan neler talep ettikle-
rini anlamaya çalışacaklar. Tüm bun-
lar çocukların Küçük Kurt’un kötü 
alışkanlıklarını benimseyecekleri an-
lamına gelmez. 

Küçük Kurt’un kötülüğü öğren-
mek uğruna “zorla” atıldığı macera-
da başından geçenler çocuklara ne-
den bu kadar çok keyif veriyor aca-
ba?

Küçük Kurt’un erken hayat tecrü-
beleri, pek çok yönüyle her insanın iz-
lemek zorunda kaldığı yollardan geçi-
yor. Her şeyden önce kahramanımı-
zın, kendisinden beklendiği üzere, bir 
kurdun nasıl davranması gerektiğini 
öğrenmesi gerekiyor. Olayın merke-
zindeki espriyi anlamak çok keyif ve-
rici. Çünkü Küçük Kurt’un dünyası in-
sanların dünyasının tam tersi gibi… 
Küçük Kurt’la ailesi gibi, bizim de çif-
te standartlarımız var ve kuralları ken-
dimize göre yorumlamaya bayılıyoruz. 
Çocukların bu kitapları aileleriyle pay-
laşması çok hoşuma gidiyor. Bu pay-
laşım, onlara belirli bir konu üzerine 
sohbet etme ve tartışma fırsatı veriyor.

Çocuklara yönelik beş kitaplık 
bir seriyi mektuplarla anlatmak ce-
saret istiyor bence. Size bu cesareti 
veren ne oldu?

On sekizinci yüzyılda yazılan ilk 
İngiliz romanları mektup tarzında ka-
leme alınmış. Aslında mektup niyeti-
ne yazılmışlar da diyebiliriz. Ben de bu 
kültürün bir parçası olmayı arzuladım. 
Aynı zamanda kahramanımın, okurla-
rıyla mektupları aracılığıyla konuşma-
sının zorluklarını da yaşamak istedim. 
Küçük Kurt’un naif sesi, dünyayı yan-
lış yorumlaması, bir türlü doğru hece-
lemeyi becerememesi gibi zorluklar, 
geleneksel mektup yazma kurallarının 



9

ağır formlarıyla birleşince, bize onun karakteri hakkında 
pek çok ipucu sunuyor. Bunu yapmamın bir diğer sebebi 
de, hem yetişkin okurlara hem de çocuklara diş geçirebile-
cekleri bir şey verebilmekti.

Tony Ross’un çizimleriyle hayat verdiği Küçük Kurt 
karakteri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?  Hayallerinizde-
ki Küçük Kurt’u tam olarak yansıtıyor mu?

Tony Ross dünyanın en meşgul illüstratörlerinden biri. 
Çok talep gören bir isim. Onun kitaplarımı resimlemeyi 
kabul etmesi benim için çok heyecan verici. Ayrıca kitap-
taki karakterleri hayata geçirebilmek için çok gayret gös-
terdiğini de söyleyebilirim. Karakterlerime hayat verirken 
onlara mizah ve sevecenlik kattığını düşünüyorum. Her 
birinin çocuğa benzeyen jest ve hareketlerine baktığınız-
da, Tony Ross’un detaylı gözlem yeteneğini görebilirsiniz. 
Renklendirme, arka plan oluşturma vb. konularda pek çok 
animatörle uzun süre çalıştı. Bu da kendini ne denli işine 
adayan biri olduğunu gösteriyor. 

Küçük Kurt da büyüyüp baba olunca, kendi babası 
gibi, “iyi” oğlunu kötülük okuluna gönderecek mi? Ya 
da toplum baskısıyla göndermek zorunda kalacak mı?

Küçük Kurt, serinin ilk kitabı olan Küçük Kurt’un Kö-
tülük Kitabı’nın sonunda, büyüyünce amcası Başkötü gibi 
üzgün ve toplumun dışladığı yalnız bir yaşlı olmak isteme-
diğini dile getiriyor. Ama yine de nasıl birine dönüşebile-
ceğini kim bilebilir?

“Küçük Kurt Mektup Yazma Atölyesi” kapsamın-
da bir hafta boyunca İstanbul’daki on değişik ilköğre-
tim okulunda atölyeler gerçekleştirdiniz. Bu çalışmala-
rın katılımcılar üzerinde ne gibi etkiler bıraktığını dü-
şünüyorsunuz?

Eşim Ann’le beraber, İstanbul seyahatimizden büyük 
keyif aldık. Tudem Yayınları tarafından davet edilmemiz 
bizim için bir ayrıcalıktı. Gittiğimiz her yerde, öğretmen-
ler, kütüphaneciler ve yöneticiler tarafından olağanüstü 
sıcak bir ilgiyle karşılandık. Hatta çay veya kahve içip fi-
kir alışverişi yapma fırsatını bile yakaladık. Ziyaret etti-
ğim okullar, hayranlık uyandırıcı şekilde yönetilen “dost-
ça” kuruluşlardı. Öğrencileri de dinlemeye ve yeni şeyler 
öğrenmeye çok istekliydiler.

Atölyelere paralel olarak bir de mektup yazma yarış-
ması düzenlendi. On okulun katıldığı yarışmada öne çı-
kan mektuplar hakkında genel bir değerlendirmede bu-
lunmanızı istesek…

Öğretmenlerin ve 
öğrencilerin yarışmaya 
gösterdikleri ilgi ve so-
rumluluk hissi beni çok 
etkiledi. Özellikle de ka-
leme alınan mektupların 
standardı! Hiç kimse 
çocukların verdiği cevaplar 
için önceden alıştırma yap-
tıklarını düşünemez. Sami-
mi olmak gerekirse; mek-
tupların çoğu yaşam dolu, 
özgün, yaratıcı ve dokunak-
lıydı. Mekanik bir mektup 
yazma alıştırmasının çok 
ötesindeydiler.

Küçük Kurt Sürü Lideri
Ian Whybrow

Resimleyen: Tony Ross
Çeviren: Elif Yalçın

Tudem Yayınları / 128 sayfa
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Şule CEPCEPOĞLU

Çocuk edebiyatı çevirilerinden tanıdığımız Gökçe Ateş Aytuğ, Bugün Aşktan Çok Sıkıldım ve Bugün 
Hayal Kuracaktım adlı kitaplarında, aynı günü iki farklı çocuğun ağzından aktarıyor. Çocukların 
güzel insanlara dönüşmesinin formülünü de veriyor bu arada: hayal kurmak, âşık olmak, utanmak…   

Aşk: Topu onun olduğu
yere atmak…

Cumartesi gününü sevmeyen ço-
cuk var mıdır acaba? Bir kere, sabah 
erken uyanmak gerekmez, okul yok-
tur, üstelik ertesi gün de okul yoktur! 
(Aslında cümleyi, cumartesi gününü 
sevmeyen “büyük” var mıdır, diye de-
ğiştirmek de pekâlâ mümkün!)

Çocuk olmak güzeldir ya; haf-
ta sonu çocuk olmak kesinlikle daha 
güzeldir… Bugün Hayal Kuracaktım 
adlı kitapta, dev bir karnabaharı andı-
ran saçları olan kahramanımız Aslı da 
böyle düşünüyor. En sevdiği gün cu-
martesi, tabii annesi onu zorla ev gez-
melerine götürmediği sürece… 

Aslı, istemediği şeyleri yapmaktan-
sa hiçbir şey yapmamayı tercih eden, 
kedilerin dünyadaki en güzel şeyler ol-
duğunu düşünen bir küçük kız. Şirin, 
akıllı ve duyarlı. Sesini duyduğu yav-
ru kedi için çıplak ayak sokağa koşa-
cak kadar duyarlı. Bir cumartesi günü 
olaylar da zaten bu durumun etrafın-
da gelişiyor; Aslı’nın arkadaşlarından 
Ali’yle küslüğü, apartmanlarında ya-
şayan Eren abiye beslediği hayranlık 
ve nihayet biz okurların Bugün Aşktan 
Çok Sıkıldım’dan tanıdığı Aret’e duy-
duğu aşk… Büyük de bir sorunu var 
Aslı’nın: hayal kuramamak…

Bütün bunlarla birlikte, kahra-
manımız farkındalığı yüksek bir kız: 
her yaptığımız şey de bizi ayıplar ko-
nusunda uyaran büyüklere de sitem-
li. Yazar Gökçe Ateş Aytuğ’un yakala-

dığı önemli bir ayrıntı bu, çünkü ço-
cukluğumuzdan itibaren içselleştir-
diğimiz bu “başkalarına ayıp olacak” 
duygusunu belleğimizden çok zor çı-
kartabiliyoruz. Her aldığımız kararda 
başkalarıyla savaşmak zorunda kalıyo-
ruz. Tıpkı kahramanımızın dediği gibi; 
“Hayatlarımızda en çok ayıp oluyor.” 

AŞKIN PENÇESİNDE
Bugün Hayal Kuracaktım, çevi-

rilerinden tanıdığımız Gökçe Ateş 
Aytuğ’un ikinci kitabı aslında. İlki, yu-
karıda bahsettiğimiz, Bugün Aşktan 
Çok Sıkıldım. 

Bu iki kitabı birbirinin devamı, ta-
mamlayıcısı olarak okumak mümkün. 
Bugün Aşktan Çok Sıkıldım’da da aynı 
cumartesi gününü, bu kez Aslı’yı çok 
seven Aret’in gözünden anlatmış ya-
zar. Bugün Hayal Kuracaktım’da bir 
kız çoğunun gözünden bakmıştık ha-
yata, sokağa, arkadaşlığa ve aşka… Bu-
gün Aşktan Çok Sıkıldım’da ise kahra-
manımız, sevimli kız kardeşi Arlin’le 
başı dertte olan, apartmanın girişinde-
ki karoları çizgilerine basmadan yen-
meye uğraşan Aret… Aslı’nın tersine, 
Aret cumartesilerden nefret ediyor. 
En azından sıkıcı olanlarından, me-
sela bakkala gitmek ve kardeşiyle bü-
tün günü geçirmek zorunda kaldıkla-
rından….

Böyle anlatıyorum, çünkü yazar da 
bu iki çocuğun dünyasını oldukça eğ-
lenceli ve olduğu gibi anlatmış. Sayfa 
kenarlarına oklar çekmiş, öykü arala-
rına çoktan seçmeli sorular koymuş, 
böylece zaten sevimli olan çocuk ağzı-
nı, daha da eğlenceli ve keyifle okunur 
hale getirmiş. 

Aslı nasıl utangaçlık, hayal kura-
mamak gibi duygularıyla ve kendisiy-
le savaşıyorsa, Aret de kesinlikle çok 
sevimli –tıpkı hepimizin çocukluğun-
dan hatırlayacağı gibi, saç çekmeler, 
bütün oyunları birlikte oynamak iste-
meler–; bir aşkın pençesinde kimi za-
man yorgun, kimi zaman heyecanlı, 

kimi zaman küskün. 
“Ben onu seviyorum. Her zaman 

değil, bazen, sık sık, çok zaman onu 
seviyorum. Böyle bazen arkadaşlar-
la top oynarken, kızlar da kenarda ev-
cilik filan oynarken topu onun oldu-
ğu yere atıyorum, koşarak almaya gi-
diyorum. Mesela o zamanlarda ona bir 
öpücük üflemek istiyorum. Beni alkış-
lasın istiyorum.”

Duyguların o çok anahtarlı kapı-
sında yetişkinler bile kıvranırken, ço-
cuklar ne yapsın? Hele bir de konu aşk-
sa. Böylece Aret sayesinde yeni bir ta-
nımını daha yapabiliyoruz aşkın: Aşk 
topu onun olduğu yere atmak değil de 
nedir? Bunu da “büyüklere” uyarlaya-
bilirsiniz. Hissettiklerinin içinden çı-
kamadığı zaman, “yerde taşlar var iyi 
ki” diyen Aret gibi, sizin de tekmeledi-
ğiniz olmadı mı taşları?

Hayatımızın anlaşılmaya ve tak-
dir görmeye en çok ihtiyaç duyduğu-
muz en güzel dönemini, öyle saraylar-
da yaşayan prensesler aracılığıyla de-
ğil, yaşadığımız evlerden, sokaklardan 
anlatmış Gökçe Ateş Aytuğ. Hissettik-
lerimizin bizi biricik ve özel yaptığı-
nı, asıl önemli olanın duygularımız ol-
duğunu göstermiş bir bakıma... Hayal 
kurmak, utanmak, sevmek, cesur ol-
mak, âşık olmak… Güzel çocukların, 
nihayet güzel insanlar olması için…

 

Bugün Hayal Kuracaktım
Gökçe Ateş Aytuğ 

Hayykitap / 104 sayfa
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 “Milliyetçilik bir çocukluk hastalı-
ğıdır. İnsan ırkının kızamığıdır.”

Albert Einstein

Çocuklar ve gençler için nitelik-
li edebiyat üretmek sanılandan zor. 
Belletme, aşılama, öğretme kaygısı ile 
kaleme alınmış propaganda edebiya-
tının ürünleriyle dolu kitapçı rafları. 
Okurluğunun ilk adımlarında klişeler-
le, neyi nasıl düşünmesi gerektiği söy-
leyen ve genelgeçer değerlerin serpiş-
tirildiği bir edebiyatla karşılaşan genç 
zihinler, hızla tembelleşiyor. Böylesi 
bir edebiyat anlayışıyla kaleme alınan 
çocuk ya da gençlik kitapları da, yazar-
larının fikir, değer ve eğilimlerini boca 
ettikleri birer monologa dönüşüyor.

Dursun Ege Göçmen’i bu kalıpları 
kırdığı için tebrik etmek gerek. Yaza-
rın değil, karakterlerin seslerinin yük-
seldiği, kimi soruların yanıtsız kaldığı 
ama yine de ısrarla sorulduğu bir ro-
manla karşı karşıyayız. Edebiyatın iş-
levi yanıtlar vermek –dikkat, burada 
bilerek “aramak” demiyorum– olma-
dığına göre, işin bu bölümü okura bı-
rakılabilir, hatta bırakılmalıdır da.

İnadına Aşk, 6–7 Eylül Olayları’nı 
yaşamış bir dedenin torunu Arda ile 
1989 Yugoslav göçmeni bir ninenin 
torunu Defne’nin öyküsü. Arda’nın 
hayatında, Alzheimer hastası dedesi-
nin evlerine, hatta odasına taşınma-
sıyla yeni bir dönem başlıyor. Salih 
Dede, bugünle bağlarını çoktan ko-
parmış, anılarında yaşıyor. Genç Arda 
için, Zeki Müren’in 1955’te basılan taş 
plağı “Yıldızların Altında”, eski bir gra-
mofon ve solgun fotoğraflar Salih De-
de’nin dünyasına uzanan bir köprü. 
Salih Dede uykusunda isimler sayıklı-
yor; Ekrem, Niko, Stella. Hadi Ekrem 
neyse de, kimdir bu Niko ve Stella? 
Onlar, gayriresmi sürgün edilenlerdir. 

Defne’nin pek meraklı babaanne-
si Vahide Nine de, tıpkı Niko ve Stel-
la gibi, gayriresmi bir sürgündür. 
Yugoslavya’dan Türkiye’ye yanında ço-

cuklarıyla, eşini doğduğu topraklarda 
bir mezarda bırakıp gelmiş. 

Arda ile Defne’yi bir araya geti-
ren, bir münazara yarışmasında okul-
larını temsile seçilmeleri oluyor. “Sa-
vaşı kazanmak mı, barışı korumak mı 
daha zor?” konulu münazara kurgu-
nun gövdesini oluştururken, 6-7 Eylül 
Olayları ve Yugoslavya İç Savaşı patla-
madan önce yaşanan milliyetçi çatış-
malar bu gövdeye ustaca bağlanıyor. 

SAVAŞTAN DAHA BETERİ
Geçmişin, münazaranın hazır-

lık sürecinde ortaya dökülen kan-
lı çamaşırları, yarışmada barışı ko-
rumanın zorluğunu savunacak Arda 
ile Defne’nin kafasını karıştırıyor. İki 
genç bir yandan hikâyeler, kitaplar ve 
anlatılanlar arasında el yordamıyla ba-
rışın izini sürmeye, bir yandan da ace-
mi kirpiler gibi dikenlerini batıra ba-
tıra birbirlerine yakınlaşmaya çalışı-
yorlar. 

Ne var ki, Arda ile Defne’nin mü-
nazaradaki kaderleri ne dedelerinden 
ne de ninelerinden farklı oluyor. 6-7 
Eylül Olayları’nda da, Yugoslavya’da da 
olduğu gibi, kaybeden yine barışı savu-
nanlar oluyor. Savaşı kazanmanın zor-
luğunu, hatta mukaddesliğini savu-
nan konuşmacıların tutturduğu hama-
si söylemin gördüğü rağbet, bir kitabın 
sayfalarında bile olsa, tüyler ürpertici... 

Salih Dede ile Vahide Nine’nin 
hikâyeleri, Arda ile Defne’nin müzake-
re dolayısıyla girdikleri araştırmalar-
la birleşince, ortaya yeni sorular çıkı-
yor. 1955’te Büyükada’da Rumlara ya-
pılan tacizleri, saldırıları duyan Arda 
soruyor örneğin: Neden bunları daha 
önce anlatmadınız? “Konuşmayınca, 
anlatmayınca bütün bunlar yaşanma-
mış mı sayılıyor?” Defne’nin de soru-
ları var elbet: “Savaşlardan sonra kaza-
nanlar ve kaybedenler nasıl bir arada 
yaşarlar?” 

Bu sorulara kimse yanıt veremi-
yor. Ben de zihnimi en kuytu köşeleri-

ne kadar yokluyorum; bu sorulara ve-
rebileceğim tatminkâr yanıtlarım yok. 
Kuyrukları düğüm olmuş ak tilki ile 
boz tilkiye bakıyorum. Ak tilki, “Eh, 
geçmişin acılarını geçmişte bırakmak, 
ileriye bakmak gerek,” derken; boz til-
ki “Olanlarla yüzleşmekten başka çı-
kar yol yok,” diyor. “İleriye bakmak 
için geçmişin açık defterlerini kapat-
malı önce.” Doluya koysam almıyor, 
boşa koysam dolmuyor. Velhasıl ce-
vaplanması hayli güç sorular. 

Madem sorulardan söz açtık, ro-
manın en can alıcı sorusunu da es geç-
meyelim: “Savaştan daha beteri ne ola-
bilir ki? Hısım bildiğin insanlarla bir 
bakarsın hasım oluvermişsin. İşte bu 
harpten daha beterdir.” 

Salih Dede geride kalan, Vahide 
Nine topraklarından sürülen de olsa, 
ortak bir acıyı paylaşıyorlar; arkadaş-
larını, komşularını, hatta o bildik ya-
şamlarını yitirmenin, ihanetin acısını. 
Bu acı, bugün bizlere de çok uzak değil.

Dursun Ege Göçmen, okurunu ya-
kın tarihin tekinsiz sularına çekerken, 
adımlarını son derece ölçülü –çekin-
gen değil, ürkek hiç değil– atıyor. Ne 
yazarın ne de karakterlerin ağzından 
pek kolay, kolaylığından ötürü de ya-
van genellemeler dökülmüyor. Göç-
men, sloganlar atmak yerine sorular 
sormayı seçmiş. Gençlere başka bir ta-
rihi; anlatılmayan, anılmayan, yine de 
bir türlü unutulamayan tarihi işaret et-
mek için. 

İnadına Aşk
Dursun Ege Göçmen

Altın Kitaplar / 128 sayfa

Melisa Ceren HASMADEN

Dursun Ege Göçmen’in yakın tarihin kanlı olaylarından yola çıkan romanı İnadına Aşk, yerinde bir 
soru soruyor okuruna: Geçmişin acılarını geçmişte bırakıp geleceğe mi bakmalı, yoksa
yaşananlarla dürüstçe yüzleşmeli mi?

Barıştan yana 
olanların öyküsü
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İyi Kitap’ta yazmaya başladığım-
da, Housheng Moradi Kermani’nin Re-
çel Kavanozu adlı kitabını tanıtmıştım. 
Sonra Moradi’nin yazdığı tüm kitap-
ları soluksuz okudum. Onun kahra-
manlarında kendimi, başka dünyala-
rın çocuklarını buldum. Bu arada yaz-
maya da devam ettim, benim yazarlık 
maceram da Kermani’nin kahramanı 
Mecit’inkine benzedi. 

Geçenlerde Cemile abla telefon etti 
ve Kermani’yle röportaj yapar mısın, 
diye sordu. Geçen sene kitap fuarında 
onu uzaktan görmüş ama tek bir soru 
sormaya bile cesaret edememiştim. 
Sonra çok üzülmüştüm. İşte hayalleri-
mi gerçekleştireceğim an çıkıp gelmiş-
ti. Sorularımı hazırlayıp düştüm yola. 

Sizi yakından tanımak istediğim 
için ilk olarak şunu sormak istiyo-
rum: Kahramanlarınız sizin haya-
tınızdan mı esinleniyor? Yani Mecit 
size benziyor mu? 

Hikâyelerimde çeşitli kişilerin ka-
lıbına girmeye çalışıyorum. Aslında 
hikâyelerimi oluşturan bazı kıvılcım-
lar var ve bunlar bir ağacın çekirde-
ğine benzer. Çekirdek büyür, gelişip 
serpilir ve bir ağaca dönüşür. Kahra-
manlarıma gelince… Bence toplum-
da çeşitli tipler var; mesela öğretmen 
tipi, idareci tipi, manav tipi. Fakat ka-
rakter sadece bir tip değildir. Mecit de 
bunlardan biri. Benim çocukluğum, 
Mecit’in Maceraları’na dönüşmüştür 
aslında.    

Reçel Kavanozu’nu okuduğum-
da, o güne dek hep Avrupalı ve Ame-
rikalı çocukların hayatlarını anlatan 
kitaplar okuduğumu fark edip şa-
şırdım. Celal adlı İranlı bir çocukla 
karşılaşınca merak ettim: İran’da ço-
cuk olmak dünyanın başka bir yerin-
de çocuk olmaktan farklı mı? 

Yaratıcı kafa ile zeki kafa arasında 
bir fark var. Yaratıcı kafa sorular so-
rar ve bu soruların cevabını ararken 
bazı şeyler kazanır, bazı şeyleri de kay-
beder. Zeki kafa ise en basit ve en düz 
yolu seçer genelde. Bu nedenle, zeki 
biri için etrafta fazla hikâye dönüp do-
laşmaz ama yaratıcı çocuğun etrafında 
birçok hikâye vardır. Yaratıcı karakter 
çeşitli hatalar ve yanlışlarla karşılaştığı 
için bir hikâye oluşur aslında. Benim 
birçok karakterim zeki olmaktan ziya-
de yaratıcıdır ve genelde hikâye için-
de zorluklara göğüs gererler. Evet, ço-
cuklar her yerde çocuktur, ama İran-
lı çocuklarla Batılı çocukları yan yana 
koyarsak, Batılı çocukların çözüme en 
pratik yoldan ulaşan çocuklar olduğu-
nu görürüz. Çünkü onların hayatla-
rı zekâ ve pratiklik zemininde ilerler. 
İranlı çocuklar ise sorunlarla mücade-
le etmek zorundadır. Ayrıca İranlı ço-
cuklar devletle, siyasetle ilgili haberle-

ri takip ediyor. Bu farklılık, oynadık-
ları oyunlarda ve ders kitaplarında da 
dikkati çekiyor. Biz ekmek almaya git-
tiğimizde uzun bir kuyrukta bekleme-
miz gerekiyor, ama yurtdışında öyle 
değil. İranlı çocuklar, çocukluklarını 
tam olarak yaşamıyor. 

Reçel Kavanozu’yla devam ede-
yim. Bana kalırsa yetişkinler çocuk-
lar gibi davranmaz. Açılmayan bir 
reçel kavanozuyla Celal gibi uğraş-
maz. Sizce de öyle mi? Yetişkinlerle 
çocuklar arasında nasıl bir fark var? 
Bana kalırsa çocuklar daha meraklı 
ve daha inatçı. 

Kapağı açılmayan bir reçel kavano-
zuyla karşılaşan bir yetişkin, reçel ye-
rine bal yiyip hemen işe gidebiliyor. 
Aynı sorunun çözümü çocuk için böy-
le olmayabilir. Çocuk için açılmayan 
kapak bir oyun gibidir. Çocuk oyunu 
kolay kolay bırakmak istemez. Yetiş-
kinlerle çocuklar arasındaki en önemli 
fark budur bence. Avusturya’da ilginç 
bir durumla karşılaştım. Adamın biri, 
bir kafede, masada köpeğiyle birlikte 
oturuyordu ve ikisinin önünde de bira 
duruyordu. Bu durumu kimse umur-
samıyordu. Düşündüm. Hayvan bu bi-
rayı nasıl içecek? Birlikte mi içecekler? 
İşte bu durumla bir çocuk karşılaşmış 
olsaydı, bence çocuk daha ilginç bir 
şeyler düşünürdü. 

En sevdiğiniz kahramanınız han-
gisi?

Mecit’in karakteri bana çok ya-
kın. Aslında Celal de bir nevi Mecit’tir. 
Karşınızda yaşlı ve uysal bir adam gibi 
dursam da, gençliğimde ben de inat-
çıydım. Otobiyografim Türkçeye çev-
rilirse, tüm bu soruların cevapları-
nı orada detaylarıyla bulabilirsiniz. 
Gençken arkadaşlarım beni anormal 

Çocuk yazarımız İnci Özgür, 29. Tüyap İstanbul Kitap Fuarı vesilesiyle Türkiye’yi ziyaret eden İranlı 
yazar Housheng Moradi Kermani ile konuştu. Bu güzel sohbetin en sevindirici yanı, Kermani’nin 
yazarlık yolunda etkilendiği yazarlar arasında Aziz Nesin’in de olması!

“Anlattıklarımı önce 
beyaz kâğıt dinledi!”

İnci ÖZGÜRÇocuk (da) yazar cocukyazar@hotmail.com



biri olarak görürdü. Şimdiki gibi olacağımı kimse düşün-
mezdi. 

Yazmaya ne zaman başladınız peki? Sizi yazmaya 
iten şey ne oldu? En çok etkilendiğiniz yazarlar hangi-
leriydi? 

Yazarlığın bir miladı yoktur. Olayları dikkatle incele-
yen, olaylardan bir şeyler çıkarmaya çalışan beyin, bir ya-
zarın beynidir. Aslında kişi o anda yazmaya başlamıştır. 
Küçükken nehrin kenarındaki taşları biriktirir, üst üste 
koyar, onları yüksek binalar olarak hayal ederdim. Suda-
ki kurbağaları da bu hayale dâhil ederdim. Yazarlığa o za-
man başladım diye düşünüyorum. On iki on üç yaşımday-
ken, hiçbir okul beni kabul etmiyordu. Annemi kaybet-
miştim, babam bizden ayrı yaşıyordu, kardeşim de yoktu. 
Sonunda beni öksüzlerin bulunduğu bir okula yerleştir-
diler ve ben orada ilk defa, anlattıklarımı dinleyen biriyle 
karşılaştım. O da, beyaz kâğıttı. Yazarlık hayatım o zaman 
başladı da diyebilirim. Ve o beyaz kâğıt hâlâ benim için 
her şeydir.  Bu arada çok sayıda yazardan kitaplar oku-
dum. Hangisi yazar olmamda daha etkili oldu, bunu söy-
lemem zor. Ama İranlı yazar Sadek Çhubak, Ernest He-
mingway, Aziz Nesin’in kitapları ve köyümde dinlediğim 
geleneksel hikâyelerin etkisi olmuştur. Jamalzade -çok 
sade öyküler yazan bir halk edebiyatı yazarıdır- ve Dehk-
hoda da etkilendiğim yazarlardandır.

Yazdıklarınızda masalların, destanların etkisi görü-
lüyor. Yazarlığınızı besleyen kaynaklar neler? 

Kaynaklarım, halkın söyledikleridir temel olarak. 
Mecit’in Maceraları’nı yazmaya başlamadan önce bir def-
ter aldım; halk arasında kullanılan deyimleri yazmaya 
başladım. Sonra bu deftere tekrar tekrar bakıp ondan ya-
rarlandım. Defterdeki deyimlerden birini aktarayım size. 
Bizim köyümüzde her zaman pilav yeme şansımız yoktu 
ve bizim “pilav elbisesi” diye bir deyimimiz vardı. O kadar 
şıksın ki, pilav yemeğe mi gidiyorsun, anlamında... Gabri-
el Garcia Marquez de, “Köy edebiyatı olmasaydı, ben ya-
zar olamazdım,” der. 

Türkiyeli çocuklarla buluşmak, kitaplarınızın dün-
yanın her yerinde okunması nasıl bir duygu? 

Farklılıklarına rağmen bütün dünya çocukları birbiri-
ne benzer. Zihinlerinin etrafında katı bir kabuk oluşma-
mıştır daha. Bir pınarın suyu topraktan çıktığında çok te-
mizdir; ne zaman bir kanalın içinde akmaya başlar, o za-
man kirlenmeye de başlar. Türkiye’de bulunduğum dö-
nemlerde, çocuklarla çok duygusal bir ilişki kurduğumu 
düşünüyorum. Çocuklar bana sarıldığında gözyaşları-
ma hâkim olamıyorum. 
Türkiye ikinci memle-
ketim gibi. Önümüzde-
ki beş-altı sene içinde, 
bütün Türk ailelerinin 
evinde kitaplarım ola-
caktır, diye umuyorum! İran’da 
da böyle bir durum söz konu-
su; üç kuşak benim kitaplarımı 
okuyor. Bir yazar olarak sadece 
İran’a has yazmadığım, evrensel 
bir edebiyat ürettiğim için bü-
yük mutluluk duyuyorum. 

 Mecit’in Maceraları 3
Houshang Moradi Kermani

Çeviren: Nezahat Başçı
Kelime Yayınları / 296 sayfa
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Çocukların yaşam ritmini bozan meseleleri serinkanlılıkla çözmek ne zor! Nurgül Ateş’in Çizmeli 
Kedi Yayınları’ndan çıkan kitapları, farklı yaşlardaki çocukların sorunlarının çözümü için sağlıklı ve 
sağduyulu öneriler getirirken, bu kitapları öncelikle ebeveynlerin okuması gerektiğini düşündürüyor. 

Nurgül Ateş, Çizmeli Kedi Yayınla-
rı arasından çıkan kitaplarıyla çocuk-
ların olduğu kadar anne babaların da 
korkulu rüyalarına dalıyor. Cesareti-
niz varsa, bu kitapları alıp yüksek sesle 
okuyorsunuz. Ya da azıcık kenara çe-
kilip doğru zamanı kolluyorsunuz. Ya-
yınevleri, yayımladıkları çocuk kitap-
larının kapaklarına yaş gruplarını be-
lirten notlar düşüyor olabilir ama her 
çocuk ille de gösterdiği yaşta olmaya-
biliyor, malum. 

Şöyle ki, Nurgül Ateş, ikisi Renkli 
Rüyalar dizisi; ikisi Küçük Mutluluklar 
dizisi kapsamında dört kitabıyla ko-
nuk oldu okuma koltuğuma. O koltuk-
tan geçen kitaplar kızımın odasına gi-
der; türlü nedenlerle geçemeyenlerse 
kızımın boyunun erişemeyeceği yük-
sek raflara çıkar. Hem çizimleri hem 
hikâye ettikleri, hem de anlatımıyla 
beğendiğim bu kitapları tam da ne ya-
pacağımı bilemedim doğrusu.  Bütü-
nüyle kişisel bir kaygıya boyun eğdiği-
mi itiraf etmeliyim, çünkü aslında tek 
mesele kitapların kızımın yaşına uy-
gun olmaması. Ya da belki tek mese-
le bu değildir. Hatta asıl mesele bile ol-
mayabilir bu. Asıl mesele, bir annenin 
hangi kitapları hangi nedenlerle üst 
raflara yerleştirdiğidir belki de.  

Çok eğlenceli bulduğum Korkak 
Tavşan, gece yarısı bir sesle uykusu bö-
lünen korkak bir tavşanın 
hikâyesini anlatıyor. Tavşan-
cık, sesin kaynağını bul-
madan uyuyamaya-
cağını fark edince 
de macera 

başlıyor. Ama bu kitap, şimdilik yuka-
rıdaki rafta duracak. Niye, diye sorma-
yın, zaten uyku saati gelince mızıkla-
nan kızımın bir de gece seslerini keş-
fetmesini istemiyorum.

FARKLI YAŞLARA
Arkadaşım Hayalet, biraz daha 

uzun süre konaklayacak o rafta, çün-
kü adı üstünde, hayaletlerden söz edi-
yor. Gerçi yaratıcı ve eğlenceli bir çö-
züm önerisi de sunuyor ama yok, he-
nüz hayaletlerle ahbaplık etmiyorken 
kafamızı bulandırmayalım. Ama bel-
ki sizin için yol gösterici olabilir bu 
kitap: Ömer, okul çağında bir çocuk. 
Okul servis aracında yan yana otur-
duğu, kendisinden büyük bir arkada-
şının anlattığı korkutucu hikâyeler yü-
zünden geceleri uyuyamaz, uyudu-
ğunda hayalet korkusuyla yatağına çiş 
yapar. Ta ki bir gün annesine hayalet-
lerle ilgili bir soru sorana kadar. Sa-
bırlı ve serinkanlı ebeveyn nasıl olu-
nur, öyle olunursa nasıl olumlu sonuç-
lar elde edilir, cevabı bu kitapta saklı. 
Ömer, tek bir kelime oyunuyla hayale-

ti defetmeyi başarır! 
Hay a l e t 

demişken, bir de Hayalet Postacı ki-
tabından söz edelim, ki bu en korku-
tucu, en zor olanı. Benden önce eşim 
okudu ve sanırım biraz kaygılandı; 
“İnci’ye okuyacak mısın bu kitabı?” 
diye sordu. Kitapta, babasını kaybeden 
küçük bir kız çocuğunun ona duydu-
ğu özlem ve bunun gündelik yaşamın-
da yarattığı sıkıntı hali anlatılmış. Ba-
bası ölmüş küçük bir çocuğa ne diye-
bilirsiniz? Onu bırakın, herhangi biri-
nin ya da bir şeyin ölümünü, ölümün 
kendisini nasıl anlatabilirsiniz? Nur-
gül Ateş’in bir önerisi var; yine çok sa-
bırlı ve yapıcı bir anne figürü de var. 
Fakat dedim ya, onunla arama mesa-
fe almaksızın, önce anne olarak oku-
duğumda kitabı, sorduğum soruların 
sırası değişiyor. Bu seferkinde ilk soru, 
“Kızıma ölümü anlatmalı mıyım?” 
oldu. Elbette hayır. Henüz dört yaşın-
da bile değil. “Ölmek” kelimesini bili-
yor, zaman zaman da kullanıyor ama 
ne manaya geldiğini bilmiyor. Bu ma-
nayı sezmesini bekleyecek değilim fa-
kat sanırım biraz daha vaktimiz var. 

Gıcık Misafir, hiç korkusuz, kay-
gısız kızıma okuyabileceğim bir kitap. 
Küçük Yiğit’in annesini tavlamak için 
dudaklarını büküyor ve bu hareketin 
genelde işe yarıyor olması dışında bir 

tehlike yok. Evlerine misafir ge-
lecek olan anne baba, misafirin 

bir gece için çocuk odasında 
yatacağını söylüyor Yiğit’e ve 

olaylar ge-

Hangi kitaplar, 
neden üst raflarda? Sema ASLAN 
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lişmeye başlıyor. Yiğit, misafirden neden korkmaması 
gerektiğini, misafir ağırlamanın eğlenceli taraflarını ve 
paylaşmanın ne demek olabileceğini öğreniyor bu ki-
tapla. 

Nurgül Ateş’in sözünü ettiğim kitaplarının her biri, 
farklı yaşlardaki çocukların ve doğal olarak da anne ba-
baların dönem dönem yaşadıkları sorunlara işaret edi-
yor. Üstelik, altına kaçırma, nedensiz korkulara kapıl-
ma, yakınını kaybetme gibi hassas, yaşam ritmini cid-
di anlamda bozabilecek ağırlıktaki bu konuları, sanki 
çocuklara değil de anne babalara bir şey anlatmak is-
termişçesine anlatıyor. Kitapların her birinde çok sev-
gi dolu, son derece anlayışlı ve sabırlı anne babalar var. 
Güneş babasını kaybetmişse, annesi de eşini kaybet-
miştir, öyle ya! Ama o sırada ne yapıp edilecek, o ço-
cuk, o acıdan azıcık da olsa uzaklaştırılacaktır… Böy-
le mi işlemeli, böyle işler mi bilmiyorum, fakat böyle-
si daha sağlıklı görünüyor. Gece bin kez uykunuzdan 
uyansanız da, sükunetinizi kaybetmeden evin içindeki 
o tuhaf sesin peşine düşmeniz gerekiyor… Altına çişi-
ni yapan çocuğunuza zaman tanımanız, sorunu çöze-
bilmek için ona fırsat vermeniz gerekiyor… Bir tür mü-
kemmellik var tüm bunlarda, doğru. Ama haklılığını 
inkâr etmek de mümkün değil gibi. 

Küçücük, incecik resimli kitaplar ne çok şey söylü-
yor hep! 

Arkadaşım Hayalet
Nurgül Ateş

Resimleyen: Beyza Tükel 
Çizmeli Kedi / 48 sayfa

Gıcık Misafir
Nurgül Ateş 

Resimleyen: S. Deliorman
Çizmeli Kedi / 48 sayfa
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On bir yaşındaki Esmeralda’nın onu dedektiflik yapmaya yönelten yardımseverliği ve ailevi 
sıkıntılarının anlatıldığı üç kitaplık Esmie dizisi, suya sabuna dokunmuyor gibi görünse de, çocuklar 
ve gençler tarafından benimsenen çeşitli rol modelleri ve kodları üzerine düşündürüyor. 

Son yıllarda çocuk ve gençlik ede-
biyatı başlığı altında sunulan yerli ya 
da çeviri kitapların başlıklarına baktı-
ğımızda, dedektif ve casus kelimeleriy-
le daha sık karşılaştığımızı görüyoruz. 
Kimi zaman polisiye olmayan kitapla-
rın da bu tür adları taşımaları söz ko-
nusu. Bunun nedenlerinden biri, yara-
tılan kahramanların çevrelerinde olup 
bitenlere karşı duyarlıkları ve merak 
duygusu ile çeşitli maceralara atılma-
ları kanımca. 

Gwyneth Rees’in Anne Aranıyor, 
Anne Dedektifi ve Acemi Dedektifler 
adlı üç kitaptan oluşan Esmie serisi de 
tam anlamıyla polisiye bir macera ol-
masa da, okurun merak duygusunu 
körükleyen, okuyanı içine çeken bir 
dizi. Serinin baş karakteri on bir yaşın-
daki Esmeralda, ama yakın çevresinin 
kendisine Esmie diye hitap etmesini 
tercih ediyor. Annesi doğum sırasın-
da ölmüş, bu nedenle bir polis dedek-
tifi olan babası, on altı yaşındaki erkek 
kardeşi Matthew ve genç Fransız bakı-
cısı Juliette ile birlikte yaşıyor. Esme-
ralda tezcanlı, çevresinde olup bitenle-
re duyarlı ve algıları açık bir karakter 
olarak çizilmiş. Merak olgusu üç ki-
taptaki olaylar zincirinin de merkezin-
de yer alıyor ve Esmie’nin birbiri ardı-
na gelişen maceralarının çıkış noktası-
nı oluşturuyor.

Serinin temel izleğini çocuk algısı 
ve fantazyası ile gündelik yaşam oluş-
turuyor. Bu fantazya ve merak dür-
tüsü kimi zaman uç noktalara varıp 
Esmeralda’nın başını derde soksa da, 
kahramanımız merak duygusundan, 
çevresinde olan olaylara müdahale et-
mekten geri kalmıyor. 

Anne Aranıyor, serinin en başa-
rılı kitabı olarak öne çıkıyor. Esmie, 
sürekli yanında olan, onunla dertle-
şen ve onunla bir yetişkin gibi konu-
şan bir annenin eksikliğini duyuyor. 
En yakın arkadaşı Holly’nin, annesiy-
le her türlü konuyu konuşuyor olma-
sını kıskanıyor. Romanın konusunu 

da Esmeralda’nın babası için yeni bir 
eş, kendisine de bir anne arayışı oluş-
turuyor. Kendisi ve babası için belirle-
diği bu amaç için yapmadığı şey kal-
mıyor. İşi, bir gazetenin “Yalnız Kalp-
ler” sayfasına, babasının ağzından bir 
ilan vermeye kadar götürüyor. Bundan 
sonra olaylar iyice karışıyor; yanlış an-
lamalar ve eksik bilgilendirmeler, kah-
ramanımızı ve babasını zor durumla-
ra sokuyor.

İLETİŞİM AĞLARININ ETKİSİ
Annesi olmadığı için baba figü-

rü Esmie’nin yaşamında en önem-
li rol-modeli. Bu etkiyi en açık biçim-
de, Esmie’nin babasının mesleğine 
duyduğu ilgide görebiliyoruz. Babası 
gibi o da ileride bir dedektif olmak is-
tiyor ama bunun için büyümeyi bek-
lememekte de kararlı. Bütün günde-
lik olayları bir dedektif titizliği ile de-
ğerlendirmeye çalışıyor. Bu nedenle de 
yaşam içindeki ayrıntıların ne kadar 
önemli olduğunun farkında.

Serinin ikinci kitabı Anne Dedekti-
fi, 21. yüzyıl gibi uyarıcı, algının gör-
sel ve işitsel anlamda sürekli manipü-
le edildiği bir çağda, on bir yaşındaki 
bir kız çocuğunun televizyon, gazete, 
dergi, internet gibi çeşitli iletişim ağ-
larından gördüklerini yerli yersiz ken-
di yaşantısına uygulamaya çalışma-
sı üzerine kurulu olması bakımından 
dikkat çekici. Birey olma ve kimliği-
ni bulma çabasındaki bir kızın, duy-
duğu ya da okuduğu şeylerin algısın-
da ve olaylara bakışında yaratabilece-
ği sorunlara dikkat çekiyor. Esmie’nin 
on altı yaşındaki ağabeyi Matthew’un 
bu romanda daha çok öne çıktığını gö-
rüyoruz. Kız arkadaşı Jennifer’ı ailesiy-
le ve dolayısıyla Esmie ile tanıştırdığı 
andan itibaren maceranın başlayaca-
ğını anlıyoruz. Çünkü Esmie bu sefer 
de Jennifer’ın kayıp annesini bulmak 
için kolları sıvıyor. Çevresindekilere 
yardım etme isteği ve olayları çözüp 
iyi bir dedektif adayı olma dürtüsüy-

le kendisini dedektiflik işine fazla kap-
tırıyor. Bu da hem onu hem de çevre-
sini yine sıkıntıya sokuyor. 

Ütopik, pembe dünyalar sunmak 
yerine yaşamın gerçeklerine vurgu ya-
pıyor olmaları, son dönemde basılan 
çocuk ya da ilkgençlik kitaplarının or-
tak özelliklerinden biri. Esmie seri-
si, gerçekliğe vurgu yapmakla birlikte, 
“kadınlık” ve “erkeklik” rollerinin ço-
cukluktan itibaren nasıl içimize işledi-
ğini gösteriyor. Ayrıca, iletişim araç-
larıyla bütün dünyaya sunulan ama 
özellikle de çocuklarla gençler tarafın-
dan benimsenen çeşitli rol ve model-
lere işaret eden kodların, genç algıla-
rı kimi zaman nasıl yönlendirebileceği 
ya da manipüle edebileceği üzerine de 
düşünmemizi sağlıyor. 

Genç hayat dedektifi
Esmeralda Ayşegül UTKU GÜNAYDIN

Acemi Dedektifler
Gwyneth Rees

Çeviren: Fügen Yavuz
 İş Kültür Yayınları / 233 sayfa
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İsmet Bertan, Midas ve Sihirbaz’da Yunan mitolojisinin ünlü Midas’ın Kulakları efsanesine 
çağdaş bir soluk üflüyor. Kalabalık kahraman kadrosuyla kitap genç okurunu Mısır’dan Gordion’a 
uzanan tarihi ve efsanevi bir yolculuğa çıkarıyor.   

Konusunu antik dünyadan, mi-
tolojiden alan bir kitap okuyucusu-
nu zamanda yolculuğa çıkarabilir. İs-
met Bertan da gençlere yönelik olarak 
kaleme aldığı tarihsel romanlarında, 
Anadolu uygarlıklarına zaman yolcu-
lukları vaat ediyor. Yazarın bu serideki 
romanlarından ilki bir arkadaşlık öy-
küsünün anlatıldığı ve Kapadokya’da 
geçen Golat Kalesi Tutsağı. Ardından, 
Karadeniz’de yaşayan Amazon savaş-
çılarından Kaplan Kraliçe’nin başkal-
dırış öyküsü ve Hitit döneminin ele 
alındığı Kralın Elçisi ile farklı uygar-
lıkları tanıtmayı sürdürmüş. Midas 
ve Sihirbaz ise antik Mısır’dan başla-
yıp Anadolu’ya, Gordion’a ulaşan bü-
yülü bir macera romanı. Büyülü der-
ken, genç Frigyalı Honas’ın içine giren 
Mısırlı sihirbaz Nostra’nın yetenekle-
rini kastediyorum. Babasının peşin-
den Mısır’a giden ve orada mezar oda-
larının resimlerle süslenmesinde çalış-
maya başlayan Honas, firavuna düzen-
lenecek suikast planına istemeden ku-
lak misafiri olunca, ülkesine kaçmak 
zorunda kalır. Yaralı iken kurtarma-
ya çalıştığı Nostra’nın kendi bedeni-
ni terk ederek onun içine giren ruhu 
da, ihtiyacı olduğunda yaptığı sihirler-
le Honas’a yardım etmektedir. Nil neh-
ri ve Akdeniz’de geçen tekne yolculu-
ğu, karaya ayak bastıktan sonra atla 
Gordin’a gitmesi, dönemin seyahat ko-
şullarını yansıtması açısından gerçek-
ten ilgi çekici. Honas, Mısır’a gitme-
den önce Prens Midas’ın dostudur ve 
geri döndüğünde eski arkadaşları ile 
buluşur. Yolda karşılaştığı gezici dans 
topluluğu da Gordion’a gelmiştir. Rak-
kase Orella Prens Midas’ın aklını ba-
şından alınca, sarayda özel bir eğlence 
tertiplenir. Yazarın Frig sarayının mi-
marisini, insanların kıyafetlerini, gös-
terinin detaylarını, verilen hediyeleri, 
sunulan yiyecek ve içecekleri çok ay-
rıntılı olarak anlatmış olması, okuruna 
sanki oraya gitmiş gibi bir duygu veri-
yor. Kraliyet ailesinin bir düğün töre-

nine katılmak için İzmir ve çevresine 
yaptıkları yolculuk, ana tanrıça Kibele 
onuruna yapılan törenler, hasat kutla-
maları, falcı ve şifacıların gizemli dün-
yası, dönemin kent-devletlerinin ko-
numları anlatılırken de aynı ilgi uyan-
dırıcı ayrıntıları bulmak mümkün. 
Prens Midas’ın rakkase Orella ile gö-
nül macerası, ardından Kyme (Aliağa) 
prensesi Amoras’a âşık olup onunla 
evlenmesi de kitaba romantik bir hava 
kazandırmış.

EFSANE Mİ GERÇEK Mİ?
Zaman yolculukları ile ilgili seyret-

tiğimiz birçok filmde en önemli unsur, 
olaylara yapılan bir müdahalenin gele-
cekte çok büyük değişikliklere neden 
olmasıdır. Bu romanı okuduktan son-
ra Kral Midas’la ilgili efsaneleri düşü-
nürken, yazarın gelecekle ilgili büyük 
değişikliklere neden olduğunu fark et-
tim. Tamam, mitolojiden söz ediyo-
ruz, ne değişir ki, diye düşünebilirsi-
niz. Diyelim, yazar gençlere bedensel 
kusurlarından utanmamaları gerekti-
ğini anlatmaya çalıştığı için böyle bir 
değişiklik yapmış olabilir. Mesele şu 
ki, Midas sivri kulaklarını külah biçi-
mindeki başlığının altında gizlemeye 
çalışırken,  Orella genç prense bu sıra-
dışı kulakların ona ilahi güç kazandı-
ran bir özellik olduğunu ve bunları çe-
kinmeden göstermesini söylüyor. Mi-
das da ertesi gün başlığını takmadan 
halkın karşısına çıkınca, babası oğlu-
nun cesaretinden gurur duyuyor. Bu 
durumda, mitolojide anlatılan Midas 
efsanelerinden biri gerçek olamaya-
cak. Çünkü efsaneye göre, Apollon ile 
satir Marsias arasındaki çalgı yarışma-
sında Marsias’ın kavalını beğenen Mi-
das, yarışmayı kaybeden tanrının ga-
zabına uğrar. Apollon’un öç almak için 
eşek kulaklarına çevirdiği kulaklarını 
herkesten gizler, ama bu sırrı öğrenen 
berberi kimseye söylemeyeceğine dair 
yemin etmesine rağmen, kendisini tu-
tamayarak bir çukura gerçeği fısıldar. 

Burada büyüyen sazlar, rüzgâr estik-
çe “Midas’ın kulakları eşek kulakları,” 
diye hışırdayınca herkes bunu öğrenir. 

Kitapta Midas’ın çatal flüt, pren-
ses Amoras’ın lir çalması da bu efsane-
ye gönderme yapıyor olmalı. Aslında 
bir kitap okuyunca daha fazlasını me-
rak etmeye başlıyorsunuz. Frig dün-
yasını, ana tanrıça kültünü, Frig yer-
leşimlerini, Yazılı Kaya’yı, İskender’in 
bir kılıç darbesi ile çözdüğü Gordion 
Düğümü’nü ve Midas’la ilgili başka ef-
saneleri araştırıp öğrenmek mümkün. 
Bu efsanelerde geçen yerlerin tümü-
nün Anadolu’da olması da önemli. Ör-
neğin, Midas’ın her tuttuğunun altın 
olmasına neden olan dileğinden kur-
tulmak için başını ve ellerini yıkadığı 
dere, Sardes’teki Paktolos (Sart) dere-
sidir ve o gün bu gün derenin suların-
dan altın zerrecikleri sürüklenir. Bitir-
meden bir bilgi daha: Ankara Anado-
lu Medeniyetleri Müzesi’nde sergile-
nen ve Kral Midas’a ait olduğu kabul 
edilen mezarda bulunan kafatası ince-
lendiğinde, kulaklarının birinin yuka-
rıda, diğerinin aşağıda olduğu ve bunu 
gizlemek için başlık taktığından dolayı 
halk arasında böyle bir efsanenin doğ-
duğu sanılıyor. Efsaneler neden gerçek 
olmasın?

Midas’ın kulakları
nelere gebe… Şebnem AKALIN

Midas ve Sihirbaz
İsmet Bertan

Günışığı Kitaplığı / 235 sayfa
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Irmak ZİLELİ

Yüzyıllardır okuyageldiğimiz masallara, bugün toplumsal cinsiyet açısından baktığımızda can sıkıcı 
bir durumla karşılaşıyoruz. İtaatkâr, kurtuluşu evlilikte bulan, fedakâr olmaları beklenen, ancak zeki 
olması şartı aranmayan kadınlarla dolu masallarımızı nasıl ve neden okumalı sorusu çıkıyor ortaya.

İyi prensesler, kötü cadılar 
ve güçlü prensler…

Masallar üzerine yapılan araştırmalarda ortak vurgu, 
masalların o toplumun özelliklerini yansıtması ve yine o 
toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermesidir. Birkaç sayıdır, 
masalların okura ulaştırdığı mesajları irdeliyoruz. Masalla-
rın iyilik-kötülük, doğru-yanlış kavramlarını nasıl işlediği-
ne, içerdikleri şiddet unsurlarına, okuyana hangi korkula-
rı aşıladıklarına bakıyoruz. İncelediklerimiz Batı’nın klasik 
masalları. Dönem ise Ortaçağ. Böyle bakınca ve az önce be-
lirttiğimiz önermeyle birlikte düşününce, mesajların her bi-
rinin o çağın zihniyetinin ve toplumlarının bir ürünü ol-
duğunu görüyoruz. Bunda şaşılacak bir şey yok. Şaşkınlık 
uyandıran, ortaçağ aklının ürünü bu masalları hâlâ okuyor 
ve okutuyor olmamız. Az önceki önermenin birinci faslı-
nı geçtik. Masallar ortaya çıktıkları toplumun ürünü. İkin-
ci kısma bakalım; masallar o toplumun ihtiyaçlarına göre 

düzenlenmişler ve ona yanıt veriyorlar. Ortaçağ toplumu-
nun ihtiyaçları ile bugünkü toplumun ihtiyaçları aynı olabi-
lir mi? Kuşkusuz hayır. Bu yanıtın benim için iyice berrak-
lık kazanması, masalları toplumsal cinsiyet açısından oku-
mamla gerçekleşti. Anlatayım…

YA PRENSES OLACAKSIN YA DA ONURLU GENÇ KIZ 
Önümde birbirinden ünlü dört masal var: Uyuyan Gü-

zel, Mavi Sakal, Griselida ve Kelebek. Hepsi de Ortaçağ’da 
yazılmış. Masalları toplumsal cinsiyet açısından okuyoruz 
madem, çizilen “kadın” tiplerine baktım önce. Elbette ilk 
karşıma çıkanlar prenseslerdi; kimi zaman da soylu bir ai-
lenin güzel kızı ya da yoksul ama onurlu bir genç kız… Or-
tak noktaları güzellikleri, saf ve temiz ruhları, iyilikle dolu 
ve fedakâr olmaları. Tüm bu özellikleriyle hepsi birer ideal 
eş. Tanımların tümü erkeğin talepleri doğrultusunda biçim-
lendirilmiş. Bir masal kişisi olarak prenseslerin nasıl resme-
dildiğine tipik bir örnek Uyuyan Güzel’den: dünyanın en 
güzel kızı, ruhu bir melek kadar temiz, çok iyi dans eden, 
sesi bülbül gibi güzel, tüm enstrümanları ustalıkla çalan bir 
prenses… 

Masallara baktığım bu yeni gözle sıkı bir araştırmaya 
girdiğimde gördüm ki, bir prenseste ya da masal kişisi genç 
kızda aranan özellikler arasında zekânın ve aklın yeri yok. 
Buna uygun olarak da bu masal kişilerine biçilen rol olabil-
diğince pasif. Verili durumu kabul eden, asla değiştirmeye 
çalışmayan, değiştirilecekse de bunun dışarıdan bir güç ta-
rafından gerçekleştirilmesini tevekkül içinde bekleyen genç 
kızlar, prensesler… Güçlü kadın karakter hiç mi yok? Ol-
maz mı, var elbette. Olanlar bu gücü ne için kullanıyor der-
siniz? Tek kelimeyle söyleyelim; kötülük için. Ve hafızamız-
daki masalların güçlü kadınlarını yoklayalım. Cadılar, bü-
yücüler, kötü kalpli üvey anneler, gözünü hırs bürümüş kra-
liçeler… Siz hiç erkek cadı gördünüz mü? Masallarda güç-
lü bir kadın karakter aradınız mı karşılaşacağınız acı ger-
çek bu. Kadın erk sahibi olursa, ondan beklenecek tek bir 
şey var: kötülük.

Bir de erkek masal kişilerini gözden geçirelim o halde. 
Yakışıklı, akıllı, savaşçı prensler, krallar… Onlar da kimi za-
man bir kötülüğün içinde bulabilirler kendilerini ama bu-
nun da arkasından her zaman bir kadın çıkar. Ya üvey anne 
tarafından kandırılmış ya bir büyünün etkisinde kalmışlar-
dır. Masallardaki erkekler, masalın kaderini belirleyen rol-
ler üstlenirler her zaman. Uyuyan Güzel’in uyanması için 
bir prensin öpücüğüne ihtiyacı vardır. Mavi Sakal’da hayatı 
tehlikede olan genç kadının kurtuluşu erkek kardeşlerinin 
imdadına yetişmesiyle mümkün olacaktır. Tüm masallarda 
tuzağa düşmüş, tehlikelerle yüz yüze kalmış, kandırılmış, 
ölümün eşiğindeki güzel prenseslerin, genç kızların kurta-
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rıcısı bir erkek olacaktır. Kâh bir öpü-
cükle, kâh evlilikle, kâh silahla külah-
la… Gelişigüzel sayalım şimdi masal-
ları, her birinin sonu böyledir: Pamuk 
Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız, Külkedi-
si, Rapunzel… 

Mavi Sakal’da son derece çarpıcı 
bir sahneyle tanık oluruz bu gerçeğe. 
Kocasının tüm yasaklamalarına rağ-
men “merakına yenik düşen” zayıf ka-
rakterli genç kadın, kilitli kapıyı açıp 
yasak odaya girer. Orada kocasının 
eski karılarının cesetleriyle karşılaşır. 
Telaşa kapılıp anahtarı düşürür elin-
den yere. Üzerine kan bulaşan anah-
tarı ne kadar temizlese de leke çık-
maz. Böylece foyası ortaya çıkan ka-
dın, kocasına “itaat etmediği için bin 
pişman” yalvarır. Canını bağışlaması-
nı ister ondan. Ancak Mavi Sakal ka-
dının suçunun ölümle cezalandırıl-
masında kararlıdır. Zaman kazanmak 
için bin türlü bahane üreten genç ka-
dın, odasının penceresinden kız kar-
deşine seslenir. İşte masalın bu sah-
nesi son derece ilginçtir. Ölümün eşi-
ğindeki kadın, kız kardeşinden yardım 
istemeyi denemez bile. Kız kardeş de 
ona yardımcı olmayı aklına getirmez. 
Tek yapabildiği uzak ufka bakıp erkek 
kardeşlerinin görünüp görünmediğini 
haber vermektir. Sonunda erkek kar-
deşler kapıya dayanır ve genç kadını 
Mavi Sakal’ın elinden kurtarır. Güçlü 
olan erkeklerdir. Kadınlar ise her za-
man acizdir. Mavi Sakal’da bu mesaj, 
kız ve erkek kardeşlerin farklılığını tek 
bir sahnede göstermesi nedeniyle hep-
sinden daha güçlü verilir. Bu masalın 
sonu da bir o kadar ilginçtir. Mavi Sa-
kal ölünce tüm serveti kadına kalır. O 
servet nasıl harcanır dersiniz? Kız kar-
deşin uzun zamandır sevdiği soylu bir 
beyle evlendirilmesi ve erkek kardeş-
lerin de eğitimleri için. Ha, bir de, ka-
dın Mavi Sakal’la yaşadığı kötü günleri 
saygıdeğer bir adamla evlenerek unu-
tur. Kadınlara sunulan kurtuluş seçe-
neği evlenmekken, erkeklere eğitim 
olanağı sunulur. 

Mavi Sakal’ın anlatıcısı, okuru ne-
redeyse ikna etmeye çalışmaktadır. 
Genç kadın merakına yenik düşe-
rek büyük bir hata yapmıştır. Masalda 
Mavi Sakal’ın katilliği es geçilir, gör-
mezden gelinir. Kıssadan hissesi, me-
rakın ve kocaya itaatsizliğin sonunun 
kötü olacağıdır. Kocaya itaat tüm ma-
salların ortak vurgusu. Bu mesajı doğ-
rudan ileten masallardan biri de Gri-
selida. Kadınlara güvenmeyen ve ara-
dığı eşi asla bulamayacağına inanan 

kralın bu önyargısını yıkacak kişi ba-
sit bir çoban kızı olan Griselida’dır. Bu 
kızla evlenmeye karar verir. Böylece 
kral ile Griselida mutlu bir yaşam ku-
rarlar. Ancak bu mutluluk uzun sür-
mez ve kral durup dururken kadın-
lardan yeniden nefret etmeye başlar. 
Griselida’nın her davranışında bir sah-
telik bulur. Kafasını kurcalayan şüp-
heleri gidermek için onu bir sınavdan 
geçirmeye karar verir. Bu zorlu sına-
vın sonunda karısının erdemli halleri-
nin gerçek mi sahte mi olduğunu an-
layacaktır. Görüldüğü gibi, erkek ka-
dının en az bir mertebe üstündedir ve 
onu sınava çeker. Siz hiç kadın tarafın-
dan sınava çekilen bir erkek masal ki-
şisine rastladınız mı? 

BİTMEYEN SINAVLAR
Devam edelim… Sınav gerçek-

ten zorludur. Kral, Griselida’yı kızın-
dan ayırır ve tüm mücevherlerini geri 
ister. (Ne de olsa ekonomik güç erke-
ğin elindedir. Mücevherlerin asıl sa-
hibi de odur.) Griselida çok kırılma-
sına rağmen sesini çıkartmaz. Boyun 
eğer. Haydi mücevherler neyse de, bir 
annenin kızından ayrılmayı “koca-
ya itaat adına” kabul etmesinin nere-
si erdemdir? Bırakın boyun eğmeyi, 
Griselida’nın kocasına sevgiyle dav-
ranmaya devam ettiği vurgulanır ma-
salda. (Öyle ya, kadın ne olursa olsun 
kocasından sevgisini esirgememek-
le yükümlüdür.) Sınavlar bitmez. So-
nunda Griselida sarayı terk edip, eskisi 
gibi çoban kulübesinde yaşamaya baş-
lar. Burada masaldaki ifadeyi aynen 
alalım: “Hiç itiraz etmeden kocasının 
emirlerine itaat etmiş ve ormandaki 
fakir kulübesinde yaşamaya başlamış.” 
Bu cümlede kullanılan erkek egemen 
dil tüm masallara sinmiştir aslında. 
İçeriğin yanı sıra, seçilen sözcükler-
de de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
izleri görülür. Masal mutlu sonla bite-
cektir elbette. Çünkü Mavi Sakal’ın ka-
rısının aksine, Griselida itaat etmiştir 
ve bir masal kadını olarak sınavı geç-
miştir…

Masallarda saflık, temizlik gibi 
özellikler de oldukça yoğun biçimde 
vurgulanır. Aslında burada söylenmek 
istenen el değmemişliktir. Andersen’in 
Kelebek isimli fablında bu alt anlam 
daha görünür halde çıkar karşımıza. 
Kelebek, evlenmek için kendine “saf 
ve temiz” bir çiçek aramaktadır. Bir çi-
çeğin saflığından, temizliğinden, olsa 
olsa “hiç koklanmamış olmayı” anla-
rız. Hiç koklanmamış olmak, simgesel 

değeri güçlü bir benzetmedir. Kadının 
masallarda makbul olanı hiç koklan-
mamış olanıdır. 

Masallarda kadına bakış, kadının 
toplumca nasıl görüldüğünün ayna-
sı olan betimlemeler ve karakter çi-
zimleri üzerine kapsamlı ve derin ça-
lışmalar yapıldığını biliyoruz. Bu ça-
lışmalar toplumsal cinsiyet eşitsizliği-
nin masallar aracılığıyla nasıl beslen-
diğini çok daha ayrıntılarıyla ve tüm 
öğeleriyle ortaya koyuyor. Biz yalnızca 
başat noktalara değindik yazımızda. 
Oysa bu öyle uçsuz bucaksız bir konu 
ki, yaz yaz bitmez.

Son söz olarak bir kez daha sor-
mak isterim. Kadınların artık çok 
daha aktif bir rol üstlendiği, çalışan 
kadın, anne sayısının azımsanmaya-
cak kadar çok olduğu, her türlü sosyal 
ortam içinde erkeklerle eşit koşullar-
da var olma konusunda önemli adım-
lar atabildiği bir toplumda, nasıl olu-
yor da çocuklarımıza ortaçağ zihni-
yetini savunan bu masalları okumaya 
devam ediyoruz? Günümüzde kadın-
erkek eşitsizliğinin tümüyle ortadan 
kaldırılmasını savunması gereken ya-
zarlar, çizerler, eğitimciler, yayıncılar, 
nasıl oluyor da eşitsizliği besleyen bu 
masalların okunmasına aracı oluyor? 
Öyle görünüyor ki, ortaçağ kafası top-
lumumuzdan henüz tümüyle silinmiş 
değil. Bunun için de zihinleri aydınlat-
mak amacıyla daha çok yazıp çizmek 
gerekiyor… Belki de çağdaş masallara 
bir de bu gözle bakmak gerek.
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Su İçinde Su, tartışmaya açtığı iyilik/kötülük ikilemi ve yiğitlik, erdem, dostluk gibi kavramlara 
yaptığı vurguyla, masal türünün sunduğu olanaklardan yararlanarak okurunu daha ıssız ve daha 
temiz bir dünyaya doğru yolculuğa çıkarıyor. 

Sene 2011. Milenyumun ilk on yı-
lını da devirdik. Artık bahsini bile et-
miyoruz. Modern hayatlarımız, birbi-
rine bağlanan otoyollarımız, gelişmiş 
teknolojilerimiz, bilgisayarlarımız var. 
Yaşamımızı kolaylaştıran onlarca de-
taya sahibiz ve tüm bunlar sanki ezel-
den beri hayatımızın içindeymiş gibi 
yaşayıp duruyoruz. Şehirler, birbirine 
bağlanan otoyollarda savrulup duran 
dar vakitli insan manzaraları sunuyor. 
Çağdaş insan, zamanının büyük kıs-
mını yollarda tüketiyor. Keza, gelişen 
teknolojinin önerdiği yeni iletişim ay-
gıtlarıyla uzaklar yakın, yakınlar uzak. 
İnsanoğlu bütün bu olan bitene kayıt-
sız kalmayıp yeni ifade biçimleri ve 
yolları bulmaya devam ediyor. Yaşı bi-
raz geçkin olanlar tarihsel anlara şa-
hit olduğunun elbette farkında. Peki 
ya bütün bunların çoktan hâkim ol-
duğu bir dünyaya doğanlara neler an-
latmalı, anlatmaya nereden başlama-
lı? Sözlü aktarımın ziyadesiyle yaygın 
olduğu ülkemizde, masalların ve halk 
hikâyelerinin kültürel birikimimizde-
ki yeri açık. Ancak bu alandaki üreti-
min ve/veya yayınların çok az olduğu 
da bir gerçek.

Su İçinde Su, Aydın Balcı tarafın-
dan kaleme alınan ve Tudem Yayın-
ları tarafından yayımlanan bir ma-
sal. Eser; biçem olarak, kahraman se-
çimiyle, tartışmaya açtığı iyilik/kötü-

lük ikilemiyle, simgesellik unsuruy-
la ve yiğitlik, erdem, dostluk gibi kav-
ramlara yaptığı vurguyla masal türü-
nün sunduğu olanaklardan yararlana-
rak “daha ıssız ve daha temiz” bir dün-
yaya doğru yolculuğa çıkarıyor oku-
runu: “Nice yıllar önceydi. O zaman 
daha ıssız ve temizdi dünya. Dereler 
duru, çaylar çağlayarak akardı. Irmak-
lar köpüre köpüre… O zamanlar bir-
birinden daha uzaktı kentler. Kentleri 
birbirine bağlayan yollarda kervanlar 
işlerdi. Kimi toz, kimi bez, kimi inci 
mercan, kimi can taşıyan kervanlar…” 
Bu aslında sadece bir tasvir, “nice yıllar 
öncesinin tasviri” ama yine de yaban-
cılaştırıcı. Masalın masallığı ise küçük 
kahraman Andaç’la şekilleniyor. Ker-
vanlarla ulaşılan, ağalar beyler tarafın-
dan yönetilen uzak şehirler ve yeryü-
zündeki en değerli hazineyi, yani ha-
yat suyunu bulmak üzere çıkılan yol-
culuklar ise masalın eksenini oluştu-
ruyor.

MASAL İÇİNDE MASAL
 Andaç, “ağalar beyler tarafından 

paylaşılamayan” bir seyis olan babası-
nın, uzak bir şehirdeki beyin yanında 
çalışmak üzere katıldığı kervanın peşi-
ne düşüyor. Seyis baba, oğlunu yanın-
da götürmek istermiş elbet (Ama “bu 
bey nasıl bir adamdır göreyim önce,” 
demiş). Tek başına, çocuk aklı ve ce-
saretiyle yola çıkıyor Andaç. Bilirsiniz, 
kimi çocuklar diğerlerinden farklıdır; 
korku bilmezler, cesaret kanlarına iş-
lemiştir ve yetişkinlerden daha tekin-
siz adımlar atabilirler. Çünkü tehlike 
denilen şeyin boyutlarına henüz nail 
olmamışlardır. Bu anlamda, Andaç’ın 
geleneksel hikâyelerdeki “yiğit” profi-
linin gereklerini, genç yaşından itiba-
ren yerine getirdiği söylenebilir.

Baba, her şeyden habersiz yol alır-
ken, niyeti koşup babasına yetişmek 
olan Andaç yabani hayvanlar tarafın-
dan yapılmış bir kuyuya düşüverir. 
Masal bu ya, bu zor zamanında yardı-

mına bir kuş yetişip onu yabani hay-
vanlardan korur. Andaç bir avcı tara-
fından kurtarılır ve onunla birlikte ba-
basını bulmak üzere yola düşer. Yolcu-
luklar hep hikâyelerle doludur. Bu yol-
culuk sırasında başka hayatlara, başka 
hikayelere şahit olur Andaç; tabii onun 
hikâyesini okuyanlar da. Andaç kendi-
sine anlatılan masalları da paylaşınca, 
“masal içinde masal” diyeceğimiz bir 
anlatı ortaya çıkar.

Andaç, hiçbir şeyin göründüğü 
gibi olmadığını, kendisini kurtaran av-
cının aslında babasının yanında çalışa-
cağı bey olduğunu öğrendiğinde fark 
eder. Bu tesadüf boşuna değildir, çün-
kü Andaç’ın bütün hayatını şekillendi-
rir. Andaç, can borçlu olduğu bey tara-
fından gözetilir. Bey, belki de Andaç’ı 
kurtardığı andan itibaren, kendisinin 
yerine geçecek kişinin o olması gerek-
tiğini bilir. Andaç da ona saygı ve vefa 
ile bağlanır ve beye olan can borcunu 
ödemek için bir an bile duraksamaz. 

Sonunda genç bir adam olan An-
daç, ölüm döşeğinde yatan beyi haya-
ta döndürecek bengisuyu (hayat suyu-
nu) bulmak üzere tehlikeli ama ona 
bilgelik kazandıracak bir yolculuğa çı-
kar. Masalın sonunda suyu bulup be-
yine ulaştıracağını hepimiz biliyoruz. 
Ama asıl önemlisi de yolculuğun ken-
disi zaten...

Masal dediğin 
ballı börek... Gökçe Mine OLGUN

Su İçinde Su
Aydın Balcı

Resimleyen: İlham Enveroğlu
Tudem Yayınları / 62 sayfa



Biliyorsunuz, İyi Kitap, henüz neyi sevdiğini 
keşfedememiş çocukları ‘iyi kitap’larla 
tanıştırma arzusuyla çıktı yola. 
Keşiflerin alışkanlığa dönüşmesi 
ancak ‘iyi kitap’lar okumakla 
mümkün olabilir diye 
düşünüyorduk ve bu 
düşüncemiz bugün de 
kuvvetinden yitirmedi. 23 
sayıdır tanıtmayı seçtiğimiz 
kitaplarda, en önce ve hep bu 
koşulu gözettik. 

Bu yıl da, zamanın her şeyi 
süpürüp gitmesini engelleme 
arzusuyla, 2010’da iyi ki okuduk 
dediğimiz kitapları belirledik 
dostlarımızın yardımıyla. 
Hafızamızın raflarını güzelce 
bir kurcaladık. Bu sayfanın 
arkasında, 2010’un İyi 
Kitapları seçkisi bekliyor sizi. 
Okul öncesi, çocuk, gençlik, 
başvuru ve çizgi roman 
türlerinde yılın en iyileri 
olduğunu düşündüğümüz 
kitaplar... 

Seçkimizin, kaçırdığınız 
okumalar konusunda size, 
çocuğunuza ve öğrencilerinize 
yol göstermesi dileğiyle. 

Mutlu yıllar…

2010’da ‘iyi’ ki bunları okuduk
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Canım Annemin Doğum Günü

Küçük veledimiz annesinin yaklaşan do-
ğum günü için ne alacağını bilememek-
tedir. Her çocuk gibi annesine, ona duy-
duğu sevginin kocamanlığını gösterecek 
bir hediye bulmaya çalışır. Sonunda duy-
gularını anlatan bir resim yapmaya ka-
rar verir. Aytül Akal’ın, Canım Babamın 
Doğum Günü, Yakışıklı Ağabeyimin Do-
ğum Günü, Güzel Ablamın Doğum Günü 

kitaplarıyla Armağan dizisi çok güzel bir mesajı aktarıyor: 
Önemli olan hediyenin ne kadar pahalı ya da gösterişli ol-
duğu değil, ne kadar kalpten geldiğidir! 
Aytül Akal / Res: Pınar Büyükgüral
Uçanbalık Yayınları / 16 sayfa

Neyse ki, Ne Yazık ki

“Neyse ki-ne yazık ki” kavramları ara-
sında gidip gelen Milo’nun hikâyesi, 
hayatın her iki olasılığı da barındıra-
bildiğini anlatıyor. Milo’nunki hayli 
maceralı bir yolculuk. Balinanın kar-
nına düşmeler mi istersiniz, korsan-
larla zorlu bir mücadele mi, uzaylı 
dostlarla tanışma mı? Neyse ki(!) so-
nunda varmak istediği yere varıyor 
da Milo, derin bir soluk alıyorsunuz. Ama ne yazık ki(!) bu 
mutlu bir son değil. Sonda bile, maceranın henüz bitmedi-
ğini haber veren kötü bir sürpriz bekliyor onu...    

Michael Foreman / Çev: Aslı Motchane
Kırçiçeği Yayınları / 32 sayfa

Kim Korkar Mavi Kurt’tan? 

Uyumak İstemeyen Çocuklar Şeh-
ri’nin, her gece ninnileriyle çocuk-
ları uyutan tonton Ninni Nine’sinin 
uykusu kaçar bir gün. Ninni söyle-
mek yerine, yirmi yılda bir sordu-
ğu bir bilmeceyi sorar çocuklara ve 
onlarla birlikte bilmecedeki gizem-
li Mavi Kurt’u aramaya başlar. Gün-
lerden perşertesidir ve Mavi Kurt, 

kendisini arayanları çocukluk korkularından arındırıp cesa-
ret köprüsünden geçirir. Çocuklara düşlerin ve büyüme yo-
lunda atılacak ilk adımların yolunu gösteren çağdaş bir masal.

Şiirsel Taş / Res: Özlem Keleş
Tudem Yayınları / 32 Sayfa

Benekli Faremi Gördünüz mü?

Hafta sonunu büyükannesiyle dedesi-
nin evinde, bol süt, çörek ve enfes ma-
sallar eşliğinde geçiren küçük kedi Zey-
tin, rüyasında benekli faresini kaybetti-
ğini görüyor. Zeytin masal masal geze-
rek benekli faresini ararken, küçük okur 
da Feridun Oral’ın klasik masalları ye-
niden yorumlayan çizimleri ve metni 
aracılığıyla Zeytin’e eşlik ediyor. Benekli 
farenin nereden çıktığı bize kalsın, ama 
hikâyenin mutlu sonla bittiğini belirtelim. Çalakalemlik-
ten uzak, görsel açıdan bir sanat eseri niteliği taşıyan kitap, 
okul öncesi çağındakilere bol gülüş dağıtıyor. 

Yazan ve Resimleyen: Feridun Oral
Yapı Kredi Yayınları / 36 sayfa

Tembel Fare Tini 5 - Piknik Yapıyoruz

Televizyonun başından arkadaş zoruyla 
kalkıp pikniğe giden tembel fare Tini, 
tabii ki piknikte de koşup oynayarak 
kendini yoracağı yerde, hemen bir ağa-
cın altına seriliyor. Kuş cıvıltıları eşli-
ğindeki rüyasından arkadaşlarının kız-
gın bakışları arasında uyanıyor. Neva-
leden geriye sadece kırıntıların kaldığı-
nı görünce üzülmek ya da özür dilemek 

şöyle dursun, üste çıkmayı başarıyor! Kronik bir tembelin 
hazırcevap ve matrak hikâyelerinin beşinci durağına uğra-
dıktan sonra, isteyen çocuklar sevgili Tini’nin eskimeyen 
diğer maceralarına da göz atabilirler.

Ayla Çınaroğlu / Res: Mustafa Delioğlu
Uçanbalık Yayınları / 32 sayfa

Zogi

Ejderha Zogi, gittiği anaokulunun 
gözde öğrencisi. Burada bir yav-
ru ejderhaya gereken her şeyi öğ-
reniyor: uçmak, kükremek, alev 
püskürtmek ve prenses kaçırmak! 
Derslerini yıldızlı pekiyiyle geçen 
Zogi, iş prenses kaçırmaya gelince 
çuvallıyor! Çünkü kötü bir ejder-
ha değil o, ayrıca kaçırması gere-
ken prenses de dostu. Zogi’nin açmazı incelikli bir şekilde 
çözülürken, kız çocuklara da prenseslikten daha etkin bir 
rol modeli sunuyor yazar. Donaldson’dan her zamanki gibi 
komik ve diyecek sözü olan bir resimli kitap.

Julia Donaldson / Res: Axel Scheffler
Çev: Ali Berktay / İş Kültür Yayınları / 32 sayfa

 Okul Öncesi Kitapları
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Çatlak Hasan

Sözlü edebiyat geleneğinin resimli 
kitaplardaki temsilcisi ressam Can 
Göknil’in, tekerlemelerde karşılaş-
tığımız renkli imgelerden yola çı-
kan kitabı, bilgisayar hızına ayar-
lı günümüzde çocuklara güzel bir 
dinlenme fırsatı sunuyor. Keçinin 
berber, kara tavuğun çöpçü oldu-

ğu mahalledeki tek insan Çatlak Hasan ve kendisi, adının 
da ele verdiği gibi birazcık kafadan kontak. Evlenmek için 
az giden uz giden Çatlak Hasan, masalın sonunda kafası-
nı kaybedip aklını bulmakla kalmıyor, başımıza masalcı da 
kesiliyor. 

Can Göknil / Can Çocuk / 32 sayfa

Rita ve Adsız Piknikte

Rita başparmağınız kadar, azıcık aksi 
bir kız çocuğu. Adsız da ona doğum 
gününde hediye gelen, tereyağından 
kıl çeker gibi yaramazlık yapabilen 
köpeği. Rita’nın komik homurtuları, 
Adsız’ın afacan bilge tavırlarıyla birle-
şince ikilinin okulda, piknikte ve güzel 
bir pazar günü yaşadıkları çocukların 
da hayal gücünü kanatlandırıyor. Serinin yaratıcılarını, kısa 
metinle anlamlı bir hikâye kurmayı, az çizgi ve az renkle 
zengin bir görsel anlatım yakalamayı bu kadar güzel başar-
dıkları için neşeyle selamlıyoruz.

Jean Philippe / Arrou Vignod / Res: Olivier Tallec
Çev:  Özden Karakulak / Tudem Yayınları / 24 sayfa

Aç Tırtıl

Kahramanımız minicik ama karnı 
çok aç bir tırtıl. Pazartesi günü ko-
caman bir elma, salı günü iki ko-
caman armut, çarşamba günü üç 
erik, perşembe günü dört tane çi-
lek, cuma günü beş portakal yiyen 

minik tırtılımız karnını bir türlü doyuramıyor. Cumarte-
si günüyse âdeta dünyaları yiyor! Bir haftada, artık kendi-
sine koza örebilecek kocaman ve şişman bir tırtıl; iki hafta 
kaldığı kozasından çıkınca da çok güzel bir kelebek oluyor. 
Okurken insana, buradan gerçekten bir tırtıl geçmiş dedir-
ten bir kitap! 

Yazan ve Resimleyen: Eric Carle / Çev: Fatih Erdoğan
Mavibulut Yayınları / 28 sayfa

Gofret ile Babası 

“Küçük Kurt” başlıklı serisiyle tanıdığımız İngiliz yazardan 
aile sevgisinin önemine dair bir resimli kitap. Kahramanı-
mız, babası yiyecek aramaya gittiğinde, evde oturup onu 
bekleyen sevimli fare Gofret. Gofret’in babası, bir sabah 

Okyanus Bilimi

Çocuklara denizaltı atmosferini te-
neffüs ettirmeye niyetli bu özel ki-
tapta, okyanus bilimiyle Jules Ver-
ne’in yaratıcı dünyası kol kola gi-
riyor. Mitoloji ve efsanelere de ku-
cak açan kitap, lombozlu kapağı, 
batık gemi enkazları haritası gibi 
süprizleriyle, okurunu bilimle ede-
biyat arasındaki farklılıklardan zi-
yade benzerlikleri göz önünde tut-
maya çağırıyor. Mavi balinanın sesi 

uzaktan nasıl geliyor, zehirli dev denizanası anaç mı, batık 
transatlantikte bir konser için geç kalındı mı, gibi sorulara 
da yanıt veriyor!

E. Hawkins, A. J. Wood / Çev: Şiirsel Taş
Tudem Yayınları / 30 sayfa

İlk Romanım

Sevin Okyay çocukluk hikâyelerini, “iki basamaklı yaşı-
na” henüz giren, babasının getirdiği eko-
seli deftere ilk romanını yazmaya başla-
yan küçük bir kızın ağzından anlatıyor. 
Bu kitabın içinde koca bir hayat var. Bü-
yükler, çocuklar, kitaplar, arkadaşlar var. 
Eski güzel günlerimiz ve hatırladığımız-
da hâlâ içimizi sızlatan çocuk hüzün-
lerimiz var… Bugünlerde siz de en çok 
çocukluğunuzu mu özlüyorsunuz? Ço-
cuğunuzla birlikte o eski güzel günlere 

evden çıkarken çok önemli bir şey 
unutuyor. Gofret de unuttuğu şeyi 
söylemek için babasının peşinden 
koşmaya başlıyor. Oysa babası 
için Gofret’in güvenliği unuttuğu 
şeyden daha önemli! Hareket de 
eğlence de içeren bu çağdaş masa-
lın yetişkinlere de söyleyecek sözü 
var!

Ian Whybrow / Res: Rosie Reeve
Çev: Sevgi Atlıhan / İş  Kültür Yayınları / 24 sayfa 

Çocuk Kitapları
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doğru edebi bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Sevin Ok-
yay, İlk Romanım’ı hepimiz için yazmış sonuçta!  

Sevin Okyay / Res:  Sedat Girgin / Can Çocuk / 197 sayfa

Sihirli Saray

Usta yazar Nazlı Eray’ın Sihir-
li Saray’ı, hangi yaşta olursa olsun, 
masalın her insana ulaşabileceğinin, 
zevk verebileceğinin bir örneği; ka-
ranlıklarda ve ışıklarda, gölgelerde 
ve yanı başımızda, yani hayatımızın 
pek çok anında göremediğimiz şey-
leri, incelikleri, derinlikleri gösteri-
yor bize. Sihirli Saray’la büyülü bir 
dünyanın daha kapıları açılıyor. Ma-
sal, Nazlı Eray’ın eşsiz üslubu ve say-

falardan fırlayan ilginç karakterleriyle çocukları önce Serü-
venler Diyarı’na, oradan Sihirli Saray’a, son olarak da An-
tik Liman’a taşıyor ve düşle gerçeği her zamanki gibi birbi-
rine karıştırıyor.

Nazlı Eray / Doğan Egmont Yayıncılık / 170 sayfa

Hokus Pokus

Sihrin altın çağını yaşamış yıldız 
sihirbazların, yirmi birinci yüz-
yılda yaşayan acemi bir sihirba-
zın evine yaptıkları ziyaretler ara-
cılığıyla, illüzyon sanatının göz ka-
maştırıcı tarihini ve bu sanatın sır-
larını okuyucularıyla paylaşan fan-
tastik bir roman Hokus Pokus. Ço-
cuklar için sekiz derste sihirbazlık 
sanatı da diyebiliriz! Harry Potter 
filmlerinin danışmanı, ünlü illüz-
yonist Paul Kieve’in bir gösteri ni-
teliği taşıyan romanının önsözü ise sürpriz bir ismin, beyaz 
perdede Harry Potter’ı canlandıran Daniel Radcliffe’in ka-
leminden çıkma.

Paul Kieve / Çev: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları / 323 sayfa

Pat Karikatür Okulu

Bildiğimiz okullara benzemeyen bir 
okul Pat Karikatür Okulu. Öğrenci-
leri ise, dünyaya alışılmadık bir açı-
dan bakan, yalnızca diğer öğrenci-
lere değil sınıflara, koridorlara, hat-
ta tuvaletlere bile isim takan çocuk-
lar. Kendisine isim takılmasından 
hoşlanmayan Aydın, koca burnu yü-
zünden Patates adını alan arkadaşı-
nın “Patates’in Maceraları” adlı kari-
katürleri sayesinde sınıf arkadaşlarını 

anlamaya başlıyor. Bu sırada Patates’in beklenmedik bir ka-

rar alması sınıfı karıştırıyor. Behiç Ak’tan bu defa da okul 
yaşamı, dostluk ve kendini ifade etmeye dair bir hikâye.

Yazan ve Resimleyen: Behiç Ak
Günışığı Kitaplığı / 96 sayfa

Balina Nasıl Balina Oldu

Balina’nın aslında bir bitkiyken, aşırı 
hızlı büyüdüğünden Tanrı’nın çözümü 
onu denize atmakta bulmasıyla bugün-
kü halini aldığını biliyor muydunuz! 
Aslen bir yaban köpeği olan tilkinin, ta-
vuğun tadına bir kez baktıktan sonra bu 
lezzetten vazgeçemeyip köpek olma ka-
riyerinden vazgeçtiğini! İlk zamanlar-
da  her hayvanın, olmak istediği hay-
vanı beyan edip ona göre davrandıktan 
sonra başarılı olursa o hale gelebildiğini 
söylesek… Hayvanlar âleminin sakinlerine neden bu isim-
lerle hitap ettiğimizi kendi mitolojisini kurgulayarak anla-
tan Ted Hughes’tan çağdaş bir fabl. 

Ted Huges / Çev: Gönül Çapan
Res: Vaghar Aghaei / Can Çocuk / 120 sayfa

Büyümüş de Küçülmüş

Pinokyo’nun yaratıcısından, aklın şapkada değil başta ol-
duğunu anlatan matrak bir hikâye. 
Büyük olmaya yönelik özentisi yü-
zünden herkesin maskarası olan Gi-
gino, üstünüzü yeterince büyüklük-
le örterseniz insanların size büyük 
muamelesi yapacağı yanılgısına dü-
şüyor. Eski usul bir mesel belki, Pi-
nokyo gibi fantastik de değil. Ancak 
kişiliğin surette değil de sorumluluk 
alma becerisinde yattığını bu kadar 
iyi sadece Collodi anlatabilirdi! 

Carlo Collodi / Çev: Filiz Özdem
Res: Emine Bora / Yapı Kredi Yayınları / 56 sayfa  

İkiz Gezginler Güneş’in Sarayında

Efsane ve mitolojilerin içinde yolculuk etmeyi seven ikiz 
gezginler Peri ile Ege, kitapların dün-
yasından geçerek Güneş’in büyü-
lü krallığında bir yolculuğa çıkıyor-
lar. Güneş’in sarayına doğru yol alan 
ikizlerin rehberi ise tüm masal kişile-
rinin yaşlı dedesi olan ve binlerce yıl 
öncesinden ziyaretlerine gelen  Dö-
nüşümler.  Peri ile Ege güneşin yol-
culuğunu buluttan yapılmış bir halı 
üzerinde izlerken, çocuklar da bazı 
doğa olaylarının  nasıl gerçekleştiği-
ne dair mitolojik öykülere kulak mi-
safiri oluyor.
Betül Avunç / İş Kültür Yayınları / 85 sayfa
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Yılankale

Tarihi bir efsaneyi, Çukurova’nın ka-
dim mitlerinden yılan kadın Şah-
meran’ın insanlarla olan ölüm kalım 
mücadelesini, modern dünyada geçen 
bir öyküyle harmanlayarak anlatıyor 
Miyase Sertbarut. Ölüme giderken ye-
rin yedi kat altına bir yumurta bırakan 
Şahmeran, günü geldiğinde yılanların 
kraliçesinin o yumurtadan çıkacağı-
nı bilir. Yeni kraliçe, yılanların ve in-
sanların öfkesini denetleyecektir. Ken-
di toprağımızın efsanelerinden, günü-

müz çocukları için fantastik okumalar çıkarılabileceğini is-
patlayan sürükleyici bir roman. 

Miyase Sertbarut / Tudem Yayınları / 128 sayfa

Kuyruklu Yıldız Geliyor

Karikatürist yazar Tove Jansson’ın, 
tüm yaşamını geçirdiği Finlandiya’nın 
doğal güzelliklerini düşleyerek yarat-
tığı ve adlarını yaşadıkları vadiye ve-
ren Mumi ailesinin maceralarını an-
lattığı çizgi serisinden yola çıkan ro-
manı. Yeryüzündeki en büyük sihrin, 
tabiatın keşfedilmemiş güzellikleri ol-
duğunu söylüyor Jansson romanıyla.  
Mumi ailesi, ormanda konakladığı 
bir gezi sırasında, bir kuyruklu yıl-
dızın ormana çarpacağını öğreniyor. 
Aile bireylerinin kuyruklu yıldızla ilgili endişeleri, bir süre 
sonra yerini, evrenin bilinmeyen gizemiyle birleşen hayal 
gücünün sınırsız heyecanlarına bırakıyor.

Tove Jansson / Çev: Yıldız Samer
Ayrıntı Yayınları / 160 sayfa

Bugün Hayal Kuracaktım

Bir cumartesi sabahı. Evde tek başına, 
yatağında hayal kurmaya çalışan kü-
çük bir kız. Ve nereden geldiği belli ol-
mayan bir yavru kedi sesi. İşte Aslı’nın 
macerası böyle başlıyor. Ama ne ma-
cera! Bütün mahalle seferber oluyor, 
hatta itfaiye bile… Kedi ağacın tepe-
sinde, bakalım kurtarabilecekler mi? 
Bırakın kediyi, acaba Aslı kendini kur-
tarabilecek mi? Gökçe Ateş Aytuğ’un 
sıradan insanların sıradan bir günün-
deki sıradışı olayları çocuk gözüyle an-

lattığı kitabı Bugün Hayal Kuracaktım, yazarın da ilk kita-
bı aynı zamanda. Tadına doyamayanlar için, aynı günün bir 
de Aret’in ağzından anlatıldığı Bugün Aşktan Çok Sıkıldım 
da var! O cumartesi ne oluyor da Aret aşktan çok sıkıldığı-
nı söylüyor acaba? 

Gökçe Ateş Aytuğ / HayyKitap / 104 sayfa

Adından Belli Kuşlar Köyü

Toprak Işık’tan Kuşlar Köyü’ne doğ-
ru macera dolu bir serüven... Her-
kesin “adından belli olduğu bir kuş-
lar köyü” düşünün: Aşağı Dünya’da 
Meraklıkanat, Endişelikanat, Ku-
ralcıkanat, Hanımninekanat, Bül-
bülkanat, Maceracıkanat ve daha 
nicelerinin yaşadığı; hiçbir tren, 
otobüs ya da uçağın uğramadı-
ğı pek acayip bir yer... Bir gün, Ya-
ğızlar Köyü’nde yaşayan yedi afa-
canın yolu hiç istemeden bu köye 
düşer. Yedi yaramaz nasıl geldiklerini bilmedikle-
ri bu yerden nasıl döneceklerini de bilemezler haliyle. 
Ve kendi dünyalarına dönebilmek için Gezgin Karga’yla 
Masalcı Peri’nin peşine düşerler.

Toprak Işık / Res: Gökçe Akgül
Tudem Yayınları / 120 sayfa  

Nefis Şeyler Peşinde

Kral elmanın, kraliçe yılbaşı ke-
kinin, başbakansa kızarmış balı-
ğın nefis olduğunu iddia ediyordu. 
Bir sözlük hazırlayan başbakan, bu 
basit sözcüğün başına bu kadar iş 
açacağını tahmin edebilseydi bu 
işe hiç kalkışmazdı. Neyin nefis 
olduğunun kavgası o kadar büyü-
dü ki, sonunda kral bu konuda bir 
anket yapılması gerektiğine karar 
verdi. On iki yaşındaki Gaylen’ı ül-
keyi dolaşıp, en nefis şeyin ne ol-
duğunu insanlara sorması için gö-

revlendirdi. Güzel bir atın sırtında yola çıkan Gaylen’ın ba-
şına gelenler herkesi çok şaşırtacak.

Natalie Babbitt / Çev: Bülent O. Doğan
İş Kültür Yayınları / 137 sayfa

Sıcak Çikolatalı Yolculuklar

Biraz kakao, biraz şeker, biraz su. 
Gözlerinizi kapatın ve teknolojik 
bir taksinin içinde olduğunuzu ha-
yal edin. Koltuğa oturduğunuz anda 
burnunuza mimoza kokuları geliyor, 
ıpılık bir müzik kulaklarınızı okşu-
yor, internetiniz hazır ve elinizde de 
sımsıcak bir çikolata. Ne dersiniz, bu 
taksi ile dolaşmak istemez miydiniz? 
O zaman siz artık kitabımızın kahra-
manı, güleç ve başına buyruk Su ol-
dunuz. Unutmayın, sokaklarda dans 

eden bir trapezciye âşıksınız ve sütannenizi bulmak isti-
yorsunuz. Sıcak çikolatalı yolculuğunuz başlamak üzere...

Sevim Ak / Res: Behiç Ak / Can Çocuk / 208 sayfa 
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Levent – Hayvanları Bizden Koruma Günü

“İlk hareket kedilerden geldi. Köpek-
ten korkan kediler ortalığı ayağa kal-
dırdı. Ardından kurbağalar etrafa da-
ğıldı. Kedilerin miyavlaması köpekleri 
çıldırtmıştı sanırım. Kaçmayan ve gü-
rültü çıkarmayan tek hayvan su kap-
lumbağasıydı. Sınıfı kedi miyavlama-
ları, köpek havlamaları, kurbağa vırak-
lamaları doldurdu. Ne zaman dere ke-
narından geçsem, kurbağaların sesi-
ni duysam aklıma hayvanları koruma 
günü gelir; gülerim. Aslında bugünün 

adı ‘Hayvanları Bizden Koruma Günü’ olmalı.” Komik, saf 
ve deli dolu Levent’in, haylaz kardeşi ve muzır sınıf arka-
daşlarıyla yaşadığı tadına doyulmaz maceraların ilki...

Mustafa Orakçı / Res: Derya Işık Özbay
Timaş Çocuk / 96 sayfa

Dedektif Kurukafa – Karanlık Günler

Dedektif Kurukafa serisi, yazar am-
casının ölümüyle birlikte önünde 
gizemli bir dünyanın kapıları açı-
lan Stephanie ile iskelet dedektif 
Skulduggery’nin maceralarını kor-
ku ve düş gücünü harmanlayarak 
anlatıyor. Gündelik hayatın kıyısın-
da köşesinde saklı kalmayı beceren 
ve normal insanların tamamen ha-
bersiz olduğu bir sihir katmanıyla 
örülü serinin mizahı da güçlü. Bü-
yüler; su, hava, ateş ve toprak gibi 
doğanın temel unsurlarına hükmedebilen büyücüler; bü-
yücüler arasında asırlardır süren savaşlar da bu seride! 

Derek Landy / Çev: Barbaros Bostan
Artemis Yayınları / 424 sayfa

Rauf ve 2125’liler Kulübü

Rauf, anne ve babasıyla birlikte Gümüş Halka Sokağı’ndaki 
tek eski evde yaşayan on iki yaşın-
da bir çocuktur. 2137 yılında yaşa-
malarına rağmen hayatı hiç de ko-
lay değildir. Neyse ki yakın arka-
daşları Kayla, Eris ve Çağla’yla bir-
likte kurdukları 2125’liler kulübü 
ve tuhaf öğretmenlerle dolu okulu 
Rauf ’un hayatına renk katar. Birbi-
rini izleyen tuhaf olaylarla, Rauf ve 
arkadaşları çok geçmeden kendile-
rini içinden çıkılmaz ve tehlikeli bir 
maceranın ortasında bulurlar. Gez-
gin Dedektifler ile Huysuz, Sakar ve 

Yalnız Bay Kuş serilerinin sevilen yazarından sürükleyici 
bir roman.

Almıla Aydın / Altın Kitaplar / 143 sayfa

Iskarta

Neal Shusterman kapkara bir ütopyayla çıkıyor karşımıza. 
Kürtajın yasak olduğu bu öteki dünyada, ebeveynler on üç 
yaşına geldiğinde çocukları için zorlu bir karar verme hak-
kına sahip oluyorlar. Topluma yeterince uyum sağlayama-

Büyüyor Muyum Ne

İnsanın bildiklerinin ötesindeki ama 
gene de içindeki aşkın gerçeği arayı-
şıdır şiir. Bir tür yalvaç işidir. Ger-
çeği başka şekilde kurgulama ya da 
gerçek tarafından başka bir şekilde 
kurgulanma edimidir. Sözün gerçek 
büyüsüdür. 2009 yılında şiir dalın-
da verilen Tudem Edebiyat Ödülleri 
sahibi Ertuğrul Deveci’den çocukla-
rı şiirle tanıştırmak için iyi bir fırsat. 

Ertuğrul Deveci 
Res: Deniz Üçbaşaran / Tudem Yayınları / 56 sayfa

Mecit’in Maceraları 3

Çocuk yazınında Behrengi’den sonra 
ülkesinde adından en fazla söz ettiren 
İranlı yazar Kermani’nin altıncı kita-
bı. Mecit artık yazar olmanın eşiğin-
deyken hayat da doludizgin devam 
etmektedir. Mecit masum bir çocu-
ğa mükemmel bir bakıcı olmakla kal-
maz, yeni doğmuş bir bebeğin bahtı 
açık olsun diye şehrin en seçkin kişi-
lerini ziyaret eder. Yayımlanan ilk şii-
rinin şöhretiyle başı dönse de, hemen 
ciddiyetini takınır. Mecit tarlasından 

toprağından vazgeçer de, yazarlık yolundan vazgeçmez!

Houshang Moradi Kermani / Çev: Nezahat Başçı
Kelime Yayınları / 296 sayfa

Gençlik Kitapları
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mış çocuklarını ıskartaya çıkara-
biliyorlar. “Iskartaya çıkarmak”, 
tek bir parça bile ziyan edilme-
den tüm organların başkalarına 
nakledilmesi demek. Bu sayede 
bu gençlerin öldürülmediği, tüm 
parçalarıyla başkalarında yaşa-
dığı düşünülüyor. Shusterman, 
“ıskartaya çıkarılmaktan” kaçan 
iki gencin gözünden, yetişkinler 
dünyasına sıkı bir eleştiri getiri-
yor.

Neal Shusterman
Çev: Zarife Biliz / Tudem Yayınları / 424 sayfa 

Ürperti

Bir ormanın kıyısında yaşayan ve 
altı yaşında kurtlar tarafından or-
mana kaçırılıp, onların elinden 
mucizevî bir şekilde kurtulan Gra-
ce, ormanın sessiz hayaletleri dediği 
kurtlara karşı açıklanamaz bir sev-
gi duymaktadır. Hele içlerinden bi-
rine karşı yıllarca ruh yoldaşlığı his-
seder. Bir gün, ormandaki kurtların 
aslında ikili bir yaşam süren kurt-
insanlar olduğu ortaya çıktığında, 
Grace için de yalnızlığın, aşkın, biri-
ni olduğu gibi kabul edebilmenin ve sevginin gerçek anla-
mını keşfetmenin sonsuz erginlemesi başlar. Travmatik ya-
şamların ötekileştirdiği insanlar arasındaki imkânsız bir aş-
kın hikâyesi.

Maggie Stiefvater / Çev: Zarife Biliz
Turkuvaz Kitap / 406 sayfa

Karbon Günlükleri 2015

Yıl 2015. Küresel ısınma almış 
başını yürümüş. Dünyanın her 
yeri felaketlerle sarsılıyor ve aynı 
yıl İngiltere, dünya üzerinde kar-
bon kotası uygulayan ilk ülke 
olma kararını alıyor. Londralı bir 
lise öğrencisi olan Laura Brown 
da tüm gençler gibi her şeyi hem 
dalgaya hem de ciddiye alıyor. 
Karbon kotasının getirdiği kısıt-
lamalar toplumu derinden sarsar 
ve başka felaketlere de yol açar-
ken, Laura’nın payına ailesinin 

parçalanması ve kişisel yaşantısının altüst olması düşüyor. 
Saci Llyod bu fütüristik romanla bizi toplumsal ve “doğal” 
felaketlerin ortasına, üstelik gençlerin neşe ile acının aynı 
anda soluk aldığı o harika dünyasına çağırıyor. Gençler ka-
dar yetişkinlerin de okuması gereken bir roman.

Saci Lloyd / Çev: Nazan Özcan
Tudem Yayınları / 376 sayfa

Arkana Bakma 

Alman edebiyatının çağdaş kalemi 
Kirsten Boie bu kitabında, birbiri-
ne zıt yaşamlar süren iki gencin eş-
zamanlı öyküsüne odaklanıyor. Bir 
yanda, taşındığı büyük kente alış-
makta güçlük yaşayan, okulla başı 
dertte olan ve aşk acısı çeken Lisa; 
öte yanda, daha yaşanabilir bir ha-
yat için yurdundan ayrılmak zorun-
da kalan, yabancı bir ülkeye sığınan 
Jasim. İki farklı yaşam, iki farklı 
genç, iki farklı olgunlaşma serüve-
ni. Boie, okuru yer yer sarsan gerçekçi bir yaklaşımla kale-
me aldığı romanında, arkaya bakmadan karar vermeyi ge-
rektiren anlar üzerine düşündürüyor. 

Kirsten Boie / Çev: Suzan Geridönmez
Günışığı Kitaplığı / 176 sayfa

Kara Gemi’den Dehşet Hikâyeleri

Chris Priestley’yle Montague Am-
ca’nın Dehşet Hikâyeleri’nde tanış-
mıştık. Modern dönem gotik edebi-
yatının önde gelen isimleri arasında 
sayılan yazar, serinin bu ikinci kita-
bında gene bir çocuğun gözünden 
insanın kanını donduran hikâyeler 
anlatıyor. Bir yarın kıyısındaki, de-
nizcilerin uğrak yeri olan bir han-
da, fırtınalı bir gecede yalnız baş-
larına kalan iki çocuk, gecenin bir 
yarısı kapılarını çalan bir yabancı-

yı babalarının tembihlerine rağmen içeri alıyor; ve dehşet 
verici hakikate giden, öykülerle dolu yol böylece açılıyor. 

Chris Priestley / Res: David Roberts
Çev: Zarife Biliz / Tudem Yayınları / 215 sayfa  

Yokyer

Çizgi roman ve fantezi edebiyatı-
nın asi yıldızı Neil Gaiman, bu dis-
topik romanda, modern toplum-
da teknoloji ve uygarlık düzeyinin 
yükselmesine paralel olarak yitiri-
len insani değerlerin izini sürüyor. 
Romanımızın kahramanı genç ve 
iyi kalpli Richard Mayhew’un sıra-
dan hayatı, bir kaldırımda karşısı-
na çıkan yaralı genç kızın hayatını 
kurtarmasıyla sonsuza dek değişi-
yor. Bu iyilik Richard’ı var olduğu-
nu hayal bile etmediği bir dünyayla, 
şehrin altındaki terk edilmiş metro istasyonları ve kanali-
zasyonlarda hayat bulmuş karanlık bir yaşamla tanıştırıyor. 

Neil Gaiman / Çev: Evrim Öncül
İthaki Yayınları / 372 sayfa
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Umut Bıçağı

Daha insani ve daha basit bir yaşam 
kurma arzusuyla, başka bir gezegene 
gidip orada koloni kurmuş bir insan 
topluluğu. Kadınların hepsinin o ge-
zegendeki bir virüs nedeniyle öldüğü 
bilgisiyle, uygar yaşamdan uzak bir er-
kekler dünyasında büyümüş bir çocuk: 
Todd.  Bu küçük toplulukta erkek ço-
cuklar on üç yaşında bir inisiyasyon tö-
reniyle erkekliğe adım attığından, do-
ğum gününü heyecanla bekliyor. Ne 
var ki Todd, bu heyecanı yaşayamadan, 

korkunç yalanların ortaya serildiği kanlı bir kovalamaca-
nın içine düşüyor. Erkeklik, kadınlık, ölme, öldürme ve aşk 
üzerine tüyler ürpertici bir kara ütopya…   

Patrick Ness / Çev: Kerem Işık
Tudem Yayınları / 408 sayfa

Seksi
 
Amerikan edebiyatının karanlık ha-
nımefendisi olarak adlandırılan Joy-
ce Carol Oates, Seksi adlı gençlik ro-
manında, toplumsal şiddetin aile için-
deki şiddetle nasıl örtüştüğünü, teca-
vüz ve taciz gibi sert temalar üzerin-
den ele alıyor. Toplumsal baskının, er-
genliğin karanlık dehlizlerinde yüzen 
genç bir oğlanın ruhunda açtığı yara-
ları, trajik bir ölüme bağlayarak anla-
tan yazar, eşcinsellik, cinsel tercih ve 
taciz gibi sert gerçekleri Amerikan toplumu gibi Püriten bir 
toplumda keskin bir dille sorguluyor. Günümüz gençleri-
nin yabancısı olmadığı bu kavramlara keskin ve buruk bir 
bakış atmak, bu sarsıcı yazarla tanışmak için…

J.C. Oates / Çev: Meral Camcı / Can Gençlik / 160 sayfa

Dido

Adele Geras, Dido’da, antik çağın bü-
yük epik anlatıları İlyada, Odysse-
ia ve Aenas’ı yepyeni bir bakış açısıy-
la, hem de genç okurları hedef seçe-
rek yeniden yorumluyor. Kitap an-
tik kahramanların en naifi Aenas’ı, 
büyük destanların cesur ve kararlı 
kahramanlarının aksine, kafası karı-
şık bir delikanlı olarak karşımıza çı-
karıyor. Yapısı gereği her zaman kah-
ramanlarının gözünden anlatılan bu 

büyük epik eserler, Geras’ın kaleminde kahramanların de-
ğil de ergenliğe yeni adım atmış gençlerin bakış açısıyla ye-
niden can buluyor. Gençleri bu antik kahramanlarla tanış-
tırmak için kaçırılmaz bir fırsat! 

Adele Geras / Çev: Zeynep Alpaslan
Tudem Yayınları / 276 sayfa

Yürüyen Şato

Hayao Miyazaki’nin Oscar adayı
animasyonu Yürüyen Şato’nun asıl 
hikâyesi… Sophie Hatter üç kız kar-
deşin en büyüğü olmak gibi kara bir 
talihe sahiptir; öyle ki kısmetini ara-
mak için evinden bile ayrılamaz. An-
cak farkında olmadan Çöl Cadısı’nın 
hiddetini üstüne çektiğinde, korkunç 
bir büyünün etkisiyle yaşlı bir hanıma 
dönüşür. Bu berbat durumdan kurtul-
masının tek yolu, Büyücü Howl’un şa-
tosundan geçmektedir. Sophie büyü-
nün bozulmasını sağlamak için kalpsiz Howl’la başa çık-
maya, bir ateş ciniyle pazarlık yapmaya ve Çöl Cadısı’yla 
karşı karşıya gelmeye mecburdur. 

Diana Wynne Jones / Çev: Bülent O. Doğan
İthaki Yayınları / 293 sayfa

Uğursuz Yıldız

On dört yaşındaki Matt Freeman, 
sıradan bir genç olmadığını öğre-
nir. Nesneleri dokunmadan hareket 
ettirme, yalnızca aklından geçirdik-
leriyle tehlikeye yol açma gibi gizli 
güçlere sahiptir. Ancak henüz uyku-
da olan bu güçleri kontrolünün dı-
şındadır. Matt, kendisini, iki boyut 
arasındaki sihirli kapının açılması 
için kanı dökülecek bir kurban ola-
rak bulduğunda, bu güçleri sınanır. 
İnsanoğluyla bu karmaşa arasında 
sadece beş genç vardır. Dünya ancak 

bu beş genç bir araya geldiğinde güvende olacaktır ve çok 
uzaklarda, Peru’da ikinci bir geçit açılmak üzeredir. 

Anthony Horowitz / Çev: Dilek Akari
Altın Kitaplar / 256 sayfa

Gümüş Yüzgeç

James Bond, yaratıcısı Ian Fleming’in 
ölümünden sonra da kurgulanmaya 
devam etti. Ancak Charlie Higson’a 
kadar, yetenekli ajanın çocukluğuna 
dair fikrimiz yoktu. Nasıl bir çocuk-
luk yaşamıştı? Çocukken de bu ka-
dar cesur muydu? İçine mi kapanıktı, 
sosyal bir kişiliği mi vardı? Anne ba-
bası nasıl insanlardı? Higson’ın Genç 
Bond serisinin ilk kitabı Gümüşyüz-
geç, ünlü ajanın yetişkinlik öncesi yıl-
larını anlatıyor. Gözüpek kahramanı-
mızın büyüme yılları da olgunluk çağı gibi hayli gizemli ve 
maceralı! İkinci kitap Kanlı Humma’yı da kaçırmamalı.

Charlie Higson / Çev: Niran Elçi
Tudem Yayınları / 392 sayfa
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Yalancı Şahit

Müge İplikçi, ilk gençlik romanını 
sıradışı bir konu etrafında örmüş. 
Toplumsal yaşamın acıtıcı yönle-
rini olduğu kadar güncel gerçek-
lerini de göz önüne seren roma-
nında yazar, Yavuz’un duvar re-
simleri, Evimevim’in hıçkırıkla-
rı, Savruk’un rap şarkıları ve öbür 
mahkûm çocuklar üzerinden, acı-
masız bir dünyayı masumca betim-
liyor; çaresizlik ve kader konularını 
samimiyetle ele alıyor. Müge İplikçi 
bu yeni kitabında, mahkûm çocuk-

ları önemseyen, sağduyulu bir Türkiye umuduyla, her şey-
den önce, “Çocuklar masumdur!” diyor.

Müge İplikçi / Günışığı Kitaplığı / 132 sayfa

Savaş Atı

Kitaplarında klasik hayvan öy-
külerinin dışına çıkan Morpur-
go, roman kahramanlarına dö-
nüşen hayvanların, insanların bi-
reysel trajedilerini aşan acıları-
nı alegorik, simgesel ve sade bir 
anlatımla aktarıyor. Usta yazar 
bu kitabında, I. Dünya Savaşı’nda 
yaşanan sıradışı olayları Joey 
adlı bir atın ağzından aktarıyor.  
Savaş Atı’nda okuduğumuz bir 
atın öyküsü olabilir, ama ona bir 
kahraman kimliği kazandıran ay-
rıntı, aynı zamanda savaş gerçeğini de ortaya sermesi. Ro-
manın ilk sayfalarından itibaren empati kuracağınız Joey, 
sizi çok hüzünlü ama bir o kadar da umut dolu bir yolcu-
luğa çıkarıyor. 

Michael Morpurgo / Çev: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları / 160 sayfa

Karmeleği

Hem neşter hem de merhem olan ma-
salsı keskinliğiyle Türkçenin Angela 
Carter’ı olarak nitelenen yazar, hayata 
dair hesaplaşmalara yöneldiği öykü-
lerini toplamış bu kitapta. Öykülerin 
tamamı şiddet, suç, vicdan, masumi-
yet gibi, gerçeğe dokunan sularda ge-
ziniyor. Kalemiyle insanın bazen ba-
şını okşayan, bazense insanı kıyasıya 
sorgulayan yazar sürükleyicilikten de 
ödün vermiyor. Dantel gibi işlenmiş 
cümleleri ve sağlam kurgusuyla Kar-

meleği gençlerde hikâye okuma isteğini kamçılıyor. 

Özlem N. Yılmaz / Can Gençlik / 96 sayfa

Kelebek Aslanı

Morpurgo’nun Kelebek Aslanı ro-
manı, birbirine paralel yaşamlar 
süren iki çocuğun öyküsünde te-
melleniyor. Biri, yatılı okuldaki 
yaşamından hiç memnun olma-
yan ve kaçıp evine dönmek isteyen 
anlatıcımız Morpurgo; diğeri ise 
evinden kaçarak özgürlüğe ulaş-
mak isteyen Bertie. Ama ne yazık 
ki Bertie’nin sonu bir yatılı okulda, 
hem de anlatıcımızın kaçmak iste-
diği yatılı okulda bitiyor ve böyle-
ce ikisi, farklı arzularla bulunduk-
ları bu mekânda kader ortaklığı yapmak zorunda kalıyor-
lar. Gizemli bir simge olan “kelebek aslanı”nın peşinde he-
yecanlı ve dokunaklı bir macera!

Michael Morpurgo / Çev: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları / 152 sayfa

Çocuklar İçin Sanat

Çocuklar İçin Sanat, sanat akım-
larını, dönemleri ve sanatçıların 
esin kaynaklarını sade ve akıcı 
bir dille anlatırken, sanat üzerine 
okumaları nihayet sıkıcı olmaktan 
kurtarıyor. Görselden yana zengin 
bu çalışma, çocuklara tasarımıyla 
bile sanat sevgisi aşılıyor. Aborijin 
Sanatı’ndan Matisse’e sanatın çar-
pıcı öyküsünün ele alındığı kitap-
ta, sanatçıların yaşam öyküsüne ve 

eserlerine dair de ayrıntılı bilgiler veriliyor. Çocukları sa-
nat tarihiyle ve sanatın tüm türleriyle tanıştırmak için bu-
lunmaz bir fırsat…

Pamela Shields, Sonia Whillock Moore
Çev: G. Mine Olgun / Tudem Yayınları / 144 sayfa

Başvuru Kitapları

http://www.idefix.com/kitap/pamela-shields/urun_liste.asp?kid=162008
http://www.idefix.com/kitap/sonia-whillock-moore/urun_liste.asp?kid=162007
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Annemle Babamın Boşanmasıyla Nasıl Baş Etsem?

Çocukların hayatını önemli ölçü-
de etkileyen ve en az travmayla na-
sıl atlatabilecekleri konusunda uzun 
uzun kafa yorduğumuz bir konu bo-
şanma. Annemle Babamın Boşan-
masıyla Nasıl Baş Etsem adlı kitap, 
anne babası boşanan bir çocuğun 
aklına takılabilecek pek çok soruyu 
yanıtlamaya çalışıyor. Çocuk psiki-
yatristi Stéphane Clerget ile gazeteci 
yazar Bernadette Costa-Prades’nin 
birlikte kaleme aldığı çalışma, bo-
şanma gerçeğinin açıklanması ve 
çocuğun boşanma sonrası yeni ya-

şamına ayak uydurmada yaşayabileceği güçlüklere dair 
önemli noktaları ele alıyor. 

Bernadette Costa-Prades, Stephane Clerget
Res: J. Azam / Çev: Feyza Zaim / Can Çocuk / 184 sayfa

Yaman ve Onun Bitmek Bilmeyen Soruları

Fransız bir uzman ekibin ha-
zırladığı Yaman ve Onun Bit-
mek Bilmeyen Soruları, çocuk 
sorularına mantıksız yanıt-
lar veren yetişkinler için ha-
rika bir kaynak. Bu kitapta, 
niye birbirimize vurduğumuz-
dan güçlü olmanın ne olduğu-
na, gücü kötüye kullanmanın 
nelere sebep olabileceğine ka-
dar pek çok konu yer alıyor. Leylek ve anne karnı ikilemiy-
le meşhur “nasıl dünyaya geldik” sorusu bile var! Yanıtlaya-
madığınız her tür soru için bu kitaba başvurabilirsiniz; bir 
yanıt bulamasanız da en azından bir fikir bulacağınız kesin.  

Kolektif / Çev: Duygu Dalgakıran
Timaş Çocuk / 217 sayfa

Her Güne Bir Soru

Her Güne Bir Soru’da, çocukların mini-
cik sorularla evrenin ve yaşamın gize-
mini sorguladığını belirten Alexande-
ra Pastéris, cevapların mutlakiyeti al-
tında yaşamakla bireysel seçimler ara-
sında kalan herkesin hayal gücüne ihti-
yaç duyduğunu söylüyor. Kitabın için-
de “Papağan niçin konuşur?”, “Top ni-
çin yere düşer?”, “Yıldızlar neden gün-
düz parlamaz?”, “Denizde neden dalga-

lar vardır?”, “Neden esneriz?”, “Su ateşi neden söndürür?”, 
“Neden hayvanları yeriz?” gibi en sabırlı, en dersine çalış-
mış, en donanımlı anne babayı bile ters köşeye yatıracak 
sorular var.

Alexandra Pastéris / Res: Laurent Richard, Remi Sailard,
Çev: M. Demirtaş /  Yapı  Kredi Yayınları / 192 sayfa  

Charlotte’nin Müzikli Maceraları 

Çocuklara Klasik Batı Müziği ta-
rihini, merak duygusunu körük-
leyerek oyun kurgusu içinde an-
latan bu kitap, tanrısal yetenekle-
rin biz sıradan faniler için oldu-
ğunu eğlendirerek öğretiyor. Kitap 
daha ilk sayfalardan itibaren me-
rak duygusunu körüklüyor, sonra 
da insanı bir oyunun içine çekive-
riyor. Hem de kalıcı bir öğrenme 
sağlıyor. Gelgeç eğlenceli bir oku-
ma değil de, katılımcı ve okunanları tekrar tekrar gözden 
geçirmeye yönelik bir okuma için; çocuklar, ezber yapma-
dan bir dönem ve/veya kişi hakkında kalıcı bir bilgiye sa-
hip olabilsinler diye…

Christine Mellich, Maren Barber / Çev: Ersel Kayaoğlu
 Kelime Yayınları / 104 sayfa

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulamayınca Ne Yapmalı?

Dawn Huebner’in, Kötü Alışkan-
lıklardan Kurtulamayınca Ne Yap-
malı? adlı kitabı, büyüme çağın-
daki çocuklara toplumsal davranış 
kurallarının temel şartlarını anlatı-
yor. Kitabın odak noktası, bu alış-
kanlıkları sürdürmeye iten zincir-
leri kırarak alışkanlıklardan kur-
tulmak. Ebeveyn olarak bu zor-
lu sürecin sonunda başarıya ulaş-
manın sırrı çocukla doğru iletişim 
kurmaktan geçtiğine göre, kitabın 

yazarı Dawn Huebner’in ebeveynlerin kitabı çocuklarıyla 
birlikte okumaları tavsiyesine kulak kabartmak gerek.    

 Dawn Huebner / Çev: Hülya Balcı
Turkuvaz Kitap / 72 sayfa

Einstein, Yaşamı ve Evreni

Bir tarafta, uzayıp giden formül-
lerin ve rakamların nüfuz edilme-
si güç ciddiyetiyle çevrelenmiş bir 
bilim adamı; diğer tarafta fotoğraf-
çılara muzipçe dil çıkaran bir kül-
türel ikon. Albert Einstein’ı tanı-
mak ve anlamak kolaya benzemi-
yor. Neyse ki artık, aceleye getiril-
memiş, bir özetten ibaret olmayan, 
Einstein’ın hem kişiliğine hem de 
teorilerine dair bilgi veren doyu-
rucu bir biyografiye sahibiz: Walter 
Isaacson’un kallâvi kitabı... Bir in-
san olarak Einstein’ı anlamak ve fizik teorilerine daha insa-
ni bir yerden bakabilmek için… 

Walter Isaacson / Çev: Tufan Göbekçin
Tudem Yayınları / 684 sayfa  

http://www.idefix.com/kitap/bernadette-costa-prades/urun_liste.asp?kid=161562
http://www.idefix.com/kitap/stephane-clerget/urun_liste.asp?kid=161560
http://www.idefix.com/kitap/dawn-huebner/urun_liste.asp?kid=152579
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Dünyamızı Nasıl Tükettik

Dünyamızı Nasıl Tükettik, yaşan-
tımızı sürdürebilmemiz için belli 
sıcaklık aralıkları, yeterli yağmur, 
toprak, tarım alanları, orman-
lık araziler, belli oranda oksijen 
gibi bazı temel koşullar gerektiği-
ni ve  yapmamız gereken tek şe-
yin tabiatın ve dünyanın bu koşul-
larını korumak olduğunu hatırla-
tan kapsamlı bir çalışma. Çocuk-
larımıza çevre bilincini aşılamak, 
kendilerini bekleyen gelecek hak-

kında düşündürmek için bulunmaz bir fırsat olması yanın-
da, dili sade, tasarımı da çok başarılı.

David Burnie / Çev: Sevgi Atlıhan
İş Kültür Yayınları / 80 sayfa

Klasik Mitoloji

Antik Yunan Efsaneleri, Herakles’in 
On İki Görevi, Troya’nın Tahta Atı, 
Odiseus’un Yolculukları, Perseus’un 
Maceraları ve daha pek çoğu... Man-
dolin Yayınları, Homeros’un kay-
da geçirdiği Antik Yunan mitolojisi-
ni, çocukların anlayabileceği bir dille 
ve uzmanlarca yapılmış çizimler eş-
liğinde sunuyor. Çocuklarımızı an-
tik çağın kahramanları ve söylence-
leriyle tanıştırmak, hem eğlenmeleri-
ni hem de öğrenmelerini sağlamak için...

Kolektif / Çev: M. Işık Durmaz
Mandolin Yayınları / 148 sayfa

Filozof Çocuk/ Mutluluk Nedir?

Oscar Brenifier’nin kaleme aldı-
ğı Filozof Çocuk serisinin 2010’da 
yayımlanan kitaplarından Mut-
luluk Nedir? ve Birlikte Yaşamak 
Nedir? serinin diğer tüm kitapla-
rı gibi, mevzu hakkında altı bü-
yük soru üzerine yoğunlaşarak, 
tüm okuyucularını düşünmeye 
ve görünenin arkasındakini gör-
meye yöneltiyor. Dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye’de de bazı ilköğ-
retim okullarında, düşünme eği-
timi dersi kapsamında kaynak ki-

tap olarak gösterilen Filozof Çocuk serisi, kendileriyle, ha-
yatla, dünyayla ilgili önemli sorunlara kafa yoran çocuklar 
için benzersiz bir sorgulama yöntemi sunuyor. Kalıplaşmış 
yanıtlar yerine eleştirel olanları tercih eden yetişkinlere de 
ısrarla tavsiye edilir!

Oscar Brenifier / Res: Catherine Mevrisse
Çev: Gökçe Mine Olgun / Tudem Yayınları / 94 sayfa

Define Adası

Gelmiş geçmiş bütün korsan 
hikâyelerinin babası Robert Lo-
uis Stevenson’ın fanatik macerası 
Define Adası’nı kim bilmez! Ba-
basının işlettiği handa çalışan Jim 
Hawkins’in, kirli işlere bulaşmış 
yaşlı bir deniz kurdunun hana 
yerleşmesiyle başlayan macerası, 
elinde harita bir hazineyi arama-
ya koyulması ve bu arada başına 
türlü türlü işler gelmesiyle devam 
eder.  Artık klasikleşmiş olan, ge-
rilim ve heyecan dolu bu macera-
yı, Fred ve Jean Luc Simon’un usta işi desenleriyle çizgi ro-
man tadında okumak isteyenler için bulunmaz bir fırsat.  

Robert Louis Stevenson / Senaryo: David Chauvel
Res: F. Simon, J. Luc Simon / Desen Yayınları / 142 sayfa

Avatar / Kayıp Parşömenler

Eğer bu kitabı okuyorsanız, 
Avatar’ın dünyasıyla ilgili ha-
zırlanan dört gizli kitaptan biri-
ni elinizde tutuyorsunuz demek-
tir. Görkemli Su Kabilesi’yle ilgili 
şimdiye kadar bir araya getirilen 
her şey –kutsal hikâyeler, efsane-
ler ve gerçekler– bu kitapta.  Ka-
tara, bir buzdağı içinde Avatar’ı 
nasıl keşfettiğini anlatıyor; Sok-
ka babasının eski bir arkadaşıy-
la karşılaşmaları üstüne çocuklu-
ğunu hatırlıyor; ve Aang Kuzey’de 

bir su bükme ustasından aldığı dersleri bizimle paylaşıyor. 
Bu kitapta su bükme hareketleri, iyileştirme tekniği, Su Ka-
bilesi gelenekleri ve çok daha fazla şey bulacaksınız. Lüt-
fen bu kitabı yalnızca güvendiğiniz kişilere gösterin. Çün-
kü dört ulusun kaderi artık sizin ellerinizde!

Michael Teitelbaum / Çev: Cemile Özyakan 
Beyaz Balina Yayınları / 96 sayfa

Çizgi Romanlar

http://www.idefix.com/kitap/michael-teitelbaum/urun_liste.asp?kid=164769
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Spirou ve Fantasio

Yaklaşık 80 yıldır çok sayıda yazar 
ve çizerin katılımıyla yayımlanma-
ya devam eden Belçika-Fransa or-
tak yapımı Spirou Türkçede. Spi-
rou, arkadaşı Fantasio ve sincabı 
Spip’le birlikte her sayıda, dünyaya 
kötülük saçmak isteyen gangsterle-
re, diktatörlere ve deli dahilere kar-
şı mücadele ediyor. Mizah, bilim-
kurgu ve fantastik edebiyat türle-
rinin iç içe geçtiği bu nefes kesen 
maceralar, klasikleşmiş çizgi ro-

man örneklerinden biri olup televizyona, video oyunları-
na da uyarlanmış. Paris Sular Altında ve Ölmek İstemeyen 
Adam dizinin ilk iki kitabı olarak raflarda.

Jean-David Morvan
Res: Jose- Luis Munuera / Çev: Işık Ergüden
Desen Yayınları / 56 sayfa

Dünyanın Merkezine Yolculuk

Axel Lidenbrock ve amcası 300 yıllık 
eski bir kitabın içinde gizemli bir me-
saj bulurlar. Bu not Dünya’nın merke-
zine giden gizli bir geçidi tarif etmek-
tedir. Axel ve amcası yanlarına bir de 
rehber alarak hiç vakit kaybetmeden 
hemen yola koyulurlar. Bir süre sonra 
gizli geçidi bulurlar ve bir yanardağdan 
aşağıya Dünya’nın merkezine inmeye 
başlarlar. Yerin altında ırmaklar, okya-
nuslar, garip kayalar ve tarih öncesine 
ait canavarlar keşfederler. Ve onları sonsuza kadar yerin al-
tına hapsedebilecek pek çok tehlikeyle karşılaşırlar. Çocuk-
lara ve gençlere çizgilerle klasikler! 

Jules Verne / Senaryo: D. W. Miller, K. McLean Brevard
Res: Greg Rebis / Çev: Senem Kale
Turkuvaz Yayıncılık / 72 sayfa 

Felaket Kral

Fransız çizgi romancı Lewis Trondheim, Felaket Kral’da, 
Avrupa’nın minnacık krallıkların-
dan biri olan Porto Cristo’nun huysuz 
ve öksüz çocuk kralı Adalbert’in ço-
cuk kişiliğinde, monarşi ve demokrasi 
kavramlarını hicvediyor. Mizah dozu 
yüksek çizgi roman, enfes renkli re-
simleriyle de gülümsetiyor. Sümüklü 
bir oğlan olduğunu sık sık unutan ve 
etrafında çocuk görmeye tahammül 
edemeyen, anne babasız ve kendini 
beğenmiş bir çocuğun öyküsünde ik-

tidar kavramını sorgulamak isteyenler için…

Lewis Trondheim / Res: Fabrice Parme
Çev: Ceylan Uslu / Desen Yayınları / 92 sayfa 

Zehir

Lewis Carroll’ın Alice Harikalar 
Diyarı’nda, Jack London’ın Vahşetin 
Çağrısı’nda, Ursula K. Le Guin’in Yer-
deniz Büyücüsü’nde daha klasikleşmiş 
bir tarzda anlattığı yolculuğu farklı bir 
tarzda, belki daha eğlenceli bir biçim-
de anlatıyor Zehir. Çocuklar arasın-
da varlığı bile bir şayia halinde dola-
şan Zehir adlı çizgi romanın anlattığı 
dünyanın aslında gerçek olduğu, giz-
li bir ayinle buraya gitmenin mümkün 
olduğu ve belli bir dönüş yolunun ol-
madığını duysanız ne yaparsınız. Gizli sözleri siz de söyler 
misiniz: “Sırık Jack al beni: Hiçbir  kuralın olmadığı Zehir 
dünyasına götür...”

Chris Wooding / Res: Dan Chernett
Çev: G. Mine Olgun / Desen Yayınları / 416 sayfa

Tom Sawyer

Mark Twain’in unutulmaz başya-
pıtı Tom Sawyer’ın Maceraları, 19. 
yüzyıl Amerika’sında büyüyen iki 
arkadaşın başından geçenleri son 
derece keyifli ve eğlenceli bir dille 
anlatır. 1876 yılında yazılmış olan 
kitap, o günden beri bütün dünya 
çocuklarının döne döne okudu-
ğu bir başucu kitabı olmuştur. He-
pimizin yakından tanıdığı, unu-
tulmaz kahraman Tom Sawyer’ın 
maceraları, Severine Lefebvre’in 
çizgileriyle Desen Yayınları tara-

fından Türkçeye kazandırıldı. Keyifli bir okuma dileğiyle… 

Mark Twain / Senaryo: F. Voviyze, J. David Morvan
Res: Severine Lefebvre / Çev: Berfu Durukan
Desen Yayınları / 144 sayfa 

Kızıl Dosya

Ntv Yayınları’nın ilk üçü büyük ilgi gö-
ren Çizgi Roman Polisiye Klasikleri se-
risinin dördüncü kitabı Kızıl Dosya çık-
tı. Conan Doyle’un Sherlock Holmes’u 
yarattığı bu ilk kitapta, ünlü dedekti-
fin Dr. Watson ile tanışma hikâyesi yer 
alıyor. Dr. Watson karakterinin sözde 
“Hatıraları”nın ilki 1887’de yayımlandı. 
Bir elinde büyüteci, öbüründe kema-
nıyla Sherlock Holmes sonraki 40 yıl 
boyunca “danışman dedektif ” rolünü tanımlayan karakter 
oldu. O zamandan beri de çok sayıda takipçisi çıktı. Ancak 
her şey KIZIL DOSYA’da, 221b Baker Street’teki evde başla-
dı. Hem klasik hem de heyecanlı bir macera için…

Arthur Canon Doyle / Ntv Yayınları
Çev: Kutlukhan Kutlu / 136 sayfa
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Mehmet KARTAL

Dışardan normal bir yatılı kız okulu görünümündeki Özel Callagher Genç Kızlar Akademisi, aslında 
bir ajan fabrikasıdır. Cammie de bu fabrikanın en etkileyici ürünlerinden biri. Bilenler, serinin yeni 
kitabı Görünüşüme Aldanma Yanarsın ile hasret giderecekler. Bilmeyenler de geç kalmasın!

Savulun ajan Cammie 
geliyor!

Seni Sevdiğimi Söyleseydim Öldür-
mek Zorunda Kalırdım, Yalanım Var-
sa Ajan Olayım, Görünüşüme Aldan-
ma Yanarsın… İnsanın kulağına bi-
raz agresif geliyor değil mi? Hele bun-
ları söyleyen kişi, on dört dil bilen ve 
karşısındakini yedi farklı şekilde öl-
dürmeyi becerebilen bir genç kızsa! 
Ama korkmaya gerek yok. Cammie 
Morgan’ı seveceksiniz.

Filmlerden ve casusluk romanla-
rından bildiğimiz ajanlar dünyası, ka-
bul etmek gerek ki yetişkinlerin ve de 
özellikle erkeklerin dünyasıdır. Kah-
ramanımız hoplar zıplar, yumruklar, 
dayak yer, vurur, vurulur. Arka fon-
da ise gözlüklü, ciddi devlet adamları 
ve diplomatlar, önlerinde bir yığın ev-
rak, dünyaya çekidüzen vermeye ça-
lışırlar. Bu maceralarda karşımıza çı-
kan vamp kadınların göreviyse, kah-
ramanımızı felakete ya da mutlu sona 
götürmekten ibaret kalır. Kısacası, ye-
niyetmelere yer yok gibidir bu dünya-
da, her şey fazla ciddidir. Şimdi bunla-
rı unutup, okullu bir genç kızı, on par-
mağında on marifet olan bir ajan ola-
rak düşünün! Tamam işte, Cammie ile 
tanışmış sayılırsınız. Bu formül tutar 
mı diyorsanız, Cammie’nin üç mace-
rasını da okumanızı öneririm; pişman 
olmayacaksınız. Ally Carter, gerçekten 
farklı, eğlenceli bir karakter yaratmayı 
başarmış seride.

AJANLIK İLMİ
Ajan kızımız için okullu dediysek, 

devlet lisesini kastetmedik elbette. 
Cammie, Özel Gallagher Genç Kız-
lar Akademisi’nde öğrenci. Burası bir 
dâhiler okulu olarak bilinse de, aslında 
düpedüz ajan yetiştiriyor. Müfreda-
tı da bildiğimiz gibi değil. Tarihten, 
edebiyattan sıkılan kızlar hemen kayıt 
için başvursun. “Hacker”lık ilmi, ya-
kın dövüş sanatı, bir bombayı etkisiz 
hale getirmek, makyaj yapmaya ancak 
yetecek kadar kısa(!) bir sürede kim-
yasal silahlar yapmak gibi eğlenceli 

mevzular onları bekliyor. 
İşte annesi de bir vakitler 
ajanlık yapmış olan “Bu-
kalemun” Cammie, böy-
le bir okulun en parlak 
öğrencisi. Görünüşüme 
Aldanma Yanarsın ise, 
onun Türkçedeki üçüncü 
macerası. Kitabın ismine 
bakılırsa Cammie’nin 
hoş bir kız olduğu anla-
şılıyor. Gözümüzde can-
landırmamız için, ajan 
Salt’ın küçüklüğünü dü-
şünmemizde bir sakınca 
yok. (Bu konuda kitabın 
kapağına başvurmayın, 
biraz yaratıcı olun.) 

İŞ BAŞKA AŞK BAŞKA
Ama bu süper ajan kızın da bazı 

zaafları var. (Üzgünüm Cammie.) Er-
kekler işin içine girince, biraz tökez-
lemekte kendisi. Bu yüzden başına 
olmadık işler geldiği, dizinin ilk kita-
bını okuyanların malûmu. Demek ki, 
iş başka aşk başka! Gallagher Kızları 
dizisi elbette sadece heyecanlı olaylar-
dan ibaret değil. Büyümek ne demek; 
daha sıradan bir hayat sürmekle bir 
ajan olmak arasında kalmak ve dola-
yısıyla bir seçim yapmak ne demek, 
gibi sorular ya da ailevi meseleler de, 
yan öykülerde sık sık karşımıza çıkı-
yor. Böylece, ilk gençliğin rengârenk 
dünyasını tatmaktan da geri kalmıyor 
okurlar. 

Bu yeni macerada neler olup biti-
yor, hepsini anlatmayacağım. Ama bi-
raz ipucu vermekte fayda var. Cammie, 
yaz tatilinin sonunda, oda arkadaşı 
Macey’i ziyaret etmek üzere Boston’a 
gider. Macey’in babası ise ABD başkan 
yardımcılığına adaylığını koymak üze-
redir. Derken kötü adamlar çıkagelir 
ve müstakbel adayı kaçırmaya kalkışır. 
Allahtan Cammie de oradadır da ola-
ya müdahale eder. Sonra neler olur? O 
da kitaba kalsın.

Söylemeye gerek yok sanırım, 
Cammie’nin maceraları, genç okurlara 
hitap ediyor. Gençler –kız olsun, erkek 
olsun–, eminim Cammie’yi çok seve-
cek. Üstelik Görünüşüme Aldanma 
Yanarsın, yaz tatilinde değil de okula 
gidip gelirken okunması gereken nadir 
gençlik kitaplarından biri.

Bu arada, Ally Carter’la yapılan bir 
röportajı “iyikitap.net” adresinde bu-
labilirsiniz. Yazar bu röportajda, Gal-
lagher Genç Kızlar Akademisi’ni nasıl 
yarattığını, karakterlerini nasıl kurgu-
ladığını ve merak ettiğiniz daha başka 

k o n u - l a r ı 
bir bir anla-
tıyor.

                                                                                                                                        
 

Görünüşüme Aldanma Yanarsın
Ally Carter

Çeviren: Nursel Yılmaz
Tudem Yayınları \ 286 sayfa
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Mine ERYAVUZ

Çocuklar için otuz yıldır kalem sallayan ve hayal gücünü çalıştıran Fatih Erdoğan’ın yeni öykülerini 
topladığı “Prensi Olmayan Masal Kitabı” raflarda. Sevilen yazarı yakalayıp hem yazı serüvenini ve 
çocuk yazınına bakışını hem de son kitabını konuştuk.

Her şey olur ama bildiğin 
gibi olmayabilir...

Fatih Erdoğan’ın son kitabı Pren-
si Olmayan Masal Kitabı yayımlan-
dı. Yazarın beş adet öyküye yer verdiği 
kitapta huysuz, inatçı, dediğim dedik 
yaşlı erkekler; torununu tanımayan, 
bu yüzden eve almayan, çocuk binbir 
zahmetle camdan eve girince de ecinni 
sanan yaşlı nineler var. Bir de, “kuyru-
ğumuz olsaydı acaba nasıl olurdu” fik-
ri üzerine komik bir çeşitleme.... Fatih 
Erdoğan’la bugüne kadarki yazın serü-
veni ve son kitabı üzerine konuştuk.    

Üretken bir yazar olduğunuzu bi-
liyoruz. Yazın yolculuğunuz hakkın-
da bize neler söylersiniz? Türk Ço-
cuk Yazını’nı nasıl değerlendiriyor, 
kendinizi bu mecra içinde nerede gö-
rüyorsunuz?

Üretkenliği zaman etkenini de dik-
kate alarak değerlendirmek daha doğ-
ru olur. İlk kitabım çıktığından bu 
yana otuz yıl geçmiş. Bu süre için-
de irili ufaklı yetmiş kitaptan söz edi-
yoruz. Eh, fena değilmiş. Ama kafa-
mın içinde bekleyenleri dikkate alacak 
olursak pek üretken sayılmam. 

Türk çocuk yazınında son otuz yıl-
da gerçekten çok şey değişti; çoğu ni-

celikle ilgili, ama kuşkusuz nitelik ola-
rak da çok şey değişti. Bu alandaki ilk 
yıllarımı düşündüğümde, bugün ken-
dimi heyecan dolu bir rüyada gibi his-
sediyorum. En tumturaklı kuramsal 
aforizmanın “çocuk edebiyatı yoktur” 
olduğu bir yakın tarihten bugüne gel-
dik. Gelişmenin çoğu nicelikle ilgili 
dedim; artık daha çok yayımcı, editör, 
kitap, daha çok kitap tanıtım yazarı, 
bu alanda çalışan daha çok akademis-
yen, kitapçı, kitapçılarda daha çok ço-
cuk kitabı rafı, daha çok kitap eki var. 
Eminim, artık daha çok bilinçli anne 
baba ve öğretmen var. Bir de daha ön-
celeri hiç olmayan şeyler: çocuk kitap-
larıyla ilgili internet sayfaları, dergi ve 
bültenler… Her alandaki gelişme önce 
şu “daha çok” olgusuyla kendini göste-
rir ve bu “daha çok”laşan şeyler biz bi-
reyler için her zaman öngörülemez bir 
değişimi getirir. İşte bu nicelik, kendi-
mi rüyada hissetmeme neden olan ge-
lişim. 

Ancak nitelik ayrı. Çeşitliliğin do-
ğal bir refleksi seçmedir. Issız bir ada-
da dalgaların getirdiği bir martı ölü-
sünü bile yersiniz belki ölmemek için, 
ama dalgaların içi türlü yiyecekle dolu 

sallar getirdiğini düşünün. İşte o za-
man seçmeye başlarsınız. Durum bir 
bakıma böyle, ancak henüz yiyecekle-
rin tümü lezzetli değil, bunun için za-
mana ihtiyaç var.

Bana gelince, ben de bu tarihsel sü-
recin bir parçası olarak çocuklara yaz-
maya çalışan ve bundan mutluluk du-
yan yazar arkadaşlarımdan farklı deği-
lim. Elimden gelenin en iyisini yapma-
ya/yazmaya çalışarak yaşıyorum.

Peki, Prensi Olmayan Masal Ki-
tabı özelinde sorarsak, bu kitabın si-
zin için farklı bir yeri var mı ya da 
farklı bir rengi, kokusu?

Prensi Olmayan Masal Kitabı bir 
öykü kitabı. Benim bu yaşlara yönelik 
ilk yayımlanan öykü kitabım. Bu ki-
tabın öteki yazdıklarımdan çok fark-
lı bir özelliği yok. Belki vardır da onu 
ben de okurlarımla keşfedeceğim bel-
ki. Çok iyi öykü ustaları var bu ülkede, 
hem geçmişte hem de bugün. Benim-
kiler öykü denemeleri klasörüne gire-
bilir ancak ve ille bir özellik atfedile-
cekse çocuklara öykü etiketi yapıştırı-
labilir klasörün üstüne. Çünkü bunu 
istiyorum gerçekten, öteki kitaplarım-
da da istediğim şey bu: okunmak, hiç-
bir yetişkinin zorlaması olmaksızın, 
çocuklar tarafından okunmak.

Bir şey daha söylenebilir: Ben ço-
cukları güldürmeyi seviyorum ama 
mizah bence yaşamın palto gibi giyi-
nip çıkarılabilir bir parçası değil, ta 
kendisidir. Bu kitabımda komik, tuhaf, 
şaşırtıcı şeyler olabilir ama onlar gül-
dürmek için yazılmış şeyler değil; ör-
neğin “Şu Babaannem” öyküsündeki 
her şey gerçektir.

Kitabın geneline baktığımda 
inatçı, dik kafalı, daha sonra hatası-
nı anlayan yaşlı erkekler çarptı gözü-
me. Size bu karakteri esinleyen ne-
dir? Genel olarak hangi kuşlar fısıl-
dıyor karakterlerinizi kulağınıza?  

Sizce o inatçı, dik kafalı, daha son-
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ra hatasını anlayan yaşlı erkek kim 
olabilir? Benim annem Arnavut, inat-
çılıkları ünlüdür, bilirsiniz. Babamsa 
Arnavut değil ama tanıdığım en dik 
kafalı adam. Anlattığım her şeyin ger-
çek olduğunu az önce söylemiştim. 
Ancak hayatımı veya anne babamı an-
latıyor değilim. Bunu doğru da bul-
muyorum. İnsan hayatını anlatacak-
sa oturur hayatını yazar, sonra da te-
pesine “hayatımın hikâyesidir” yazar 
dürüstçe, biz de okuruz ya da okuma-
yız. Dik kafalı, inatçı insanları seviyo-
rum. Bildiğini okuyan, sonra da kendi 
kozmik zamanı gelince hatasını anla-
yan insanları seviyorum. Onlar bildik-
lerini okudukları süre içinde ne kadar 
insan, ne kadar hayatın içinde, ne ka-
dar içten, ne kadar yalnız ve ne ka-
dar güzeller!

Örneğin “Hüsamettin Bey’e 
Çilek Dokundu” adlı öykü-
nüzde bu bey yeni komşusu 
Çilek Hanım’a karşı dostça 
duygular hissetmiyor, hat-
ta hiçbir haklı gerekçesi 
olmadan düşmanlık besli-
yor. Aslında öyküde gerek-
çelerinden bahsetmişsiniz 
ama gene de bu öyküyü han-
gi saiklerle yazdınız merak ettim? 

Demek ki iyi yazamamışım. Şöy-
le bir olaydan söz etsem, bir adam bir 
adamı düelloya davet ediyor ama dü-
ello günü gelmeden korkudan kendi-
ni öldürüyor. Yadırgarsınız; düelloya 
davet eden kişi nasıl olur da düellodan 
korkar? Gu Maupassant’ın “Korkak” 
adlı öyküsü tam da bunu anlatır işte. 
Ancak öyle bir anlatır ki, vikont düel-
lodan önce tabancayı kendi ağzına sı-
kınca yadırgamazsınız.

Mesele şu ki, o öyküde Hüsamettin 
Bey’in tam da yıllardır özlemini çekti-
ği şeyi (bir insan, dişil bir yakınlık, sı-
caklık, ilgi) bir anda buluverdiğini iç-
ten içe hissetmesi karşısında yaşadı-
ğı inanmazlık duygusuyla verdiği red-
detme tepkisini anlatmaya çalışmış-
tım. 

Kitaba adını veren öykünüzde, 
kendisini her tür dertten kurtarma-
sı için beyaz atlı prensini bekleyen 
edilgen prenses figürünü tepetaklak 
etmişsiniz. Ancak anlatının ikinci 
katmanında gerçek hayattaki kız ço-
cuğunu yine bir “prens” kurtarıyor. 
Öyküyü birbiriyle çelişir görünen iki 
farklı mesajla kurmaktaki amacınız 
neydi? 

Eh, bu öyküde biraz daha başarı-
lı olmuşum demek… Beyaz atlı pren-
sini bekleyen prenses figürü bir masal 
motifidir. Gerçeği ele alış biçimimizle 
masalı ele alış biçimimiz asla aynı ol-
mamalı. Öykü sadece öyküdür, hayat-
sa hayat. Bu öyküde paralel iki metni 
birbirine bağladım. Kurgu ve gerçek 
olanı. Tabii, sonuçta bu bir öykü oldu-
ğu için hepsi kurgu ama bir tanesinde 
gazete bayiinden kupon karşılığı tabak 
almaya çalışan bir çocuk var. Bu ger-
çek olan kahramanımız. Bir de onun 
okuduğu bir kitap var. Kitapta da bir 
prenses. Bu iki metin yer yer bazı di-
yaloglarla birbirine değiyor ancak asıl 
bağlantıyı kuran, öykünün en sonun-
daki “Teşekkürler prens!” sözü oluyor. 
İkili saç buklesini en sonundan bağla-
yan bir kurdele… 

Şimdi gerçek hayattaki küçük kızı 
ve kitaptaki masal prensesini etken/
edilgen klişesi ile değerlendirirseniz, 
evet, masaldaki prensesin gözüpekliği 
karşısında tabaklarını düşürüp kırdı-
ğı için çaresiz kalan küçük kız edilgen 
diye nitelenilir. (Tabii, tam bu nokta-
da, “Eee? N’olmuş yani?” deme hak-
kımı saklı tutuyorum. Diyelim ki ben 
açık açık edilgen bir prenses veya kü-
çük kız tipi çizdim; ne olmuş yani? Yok 

mu hayatta edilgen kızlar? Edilgen bir 
kızı öyküme konu edemez miyim?) 

Edilgenlik başka bir şeydir, çare-
sizlik başka… Tabakları düşürüp kı-

ran küçük kızın yapabileceği bir şey 
yok. Çaresiz. Hepimizin, en etkin 
ve egemen olanımızın dahi ba-
şına gelebilecek bir şey. Erkek 
kahramanımız da öyküdeki en 
güçlü ve gözüpek kişi değil, bu 
rol hep edilgen bilinen bir figü-
re, bir prensese verilmiş… 

Şu son hikâyedeki kuyruk 
meselesi…  Herkesin bir kuy-

ruğu olsa nasıl olurdu, fikri üzeri-
ne bir komikleme! Bu yaratıcı fikir 
nereden geldi aklınıza? 

Nereden geldiğini hatırlamı-
yorum. Ama düşünürüm ben öyle 

şeyler; tedavisi olmayan, 
doğuştan gelen bir şey 
olmalı. Çocuklar da öyle 
değil midir? Spirou adlı 

çizgi romanlarda bir yan 
kahraman vardır; ne 
olduğu anlaşılmayan 
çok uzun kuyruklu bir 
hayvan. Aklımdaki-
de öyle bir kuyruktu… 
Yazmak eğlenceli bir 
şey, bir oyun. O öykü 

de sırf ben eğleneyim diye ya-
zılmış bir öykü. 

Gerçekte de öykülerinizdeki gibi 
hayata mizahla bakan, hayatı mizah-
la kolaylaştıran bir insan mısınız? 

İçe dönük, kuruntulu, suratsız, 
inatçı, huysuz, çekingen, sıkıcı… Ama 
bu sözleri giderek daha az duyuyo-
rum, ya umudu kestiler benden ya da 
biraz gelişme kaydettim, bilmiyorum. 
Bildiğim şu, artık hayatı daha az ciddi-
ye alıyorum. O zaman da gülecek daha 
çok şey buluyor insan.

Prensesi Olmayan Masal Kitabı
Fatih Erdoğan

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Mavi Bulut Yayınları / 88 sayfa
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Tuğba ERİŞ

Çocuk ve gençlik yazının en büyük eksiği, okunaklı ve ilgi çekici yaşam öyküleri. Virginia Woolf: 
Görünmeyenin Yazarı adlı çalışma, en azından yirminci yüzyıl modernist edebiyatın bu önemli 
yazarı özelinde, söz konusu açığı kapatıyor.

Sessiz sözleri yakalayan yazar: 
Virginia Woolf

İlk gençliğimde okuduğum Jules 
Verne’lerin, Victor Hugo’ların, Robert 
Louis Stevenson’ların çocuklar için 
uyarlanan özet metinler olduğunu öğ-
rendiğimde nasıl da üzülmüştüm. Ge-
rine gerine Jules Verne külliyatını ne-
redeyse hatmettiğimi söylerken yakın 
çevremdekilere, okuduklarımın, sev-
diğim yazarın kaleminden çıkan oriji-
nal metinler olmaması hem büyük bir 
hayal kırıklığına uğratmıştı beni, hem 
de zamanımı boşa harcamış gibi his-
setmiştim. 

Sonradan o kitapların “büyükler” 
için yayımlanan orijinallerini de oku-
dum okumasına ama içimde kalan o 
ince sızının geçmesini sağlayamadım. 
İlk gençlik döneminde dünyanın bü-
yük yazarlarını tanımak önemli ger-
çekten, kabul ediyorum bunu. Ama 
kısaltılmış metinler yerine, çocuklar 
ve gençler için yazılan, resimlenen ve 
yazarların yaşamını anlatan kitaplar 
okunmasının tavsiye ve hatta teşvik 
edilmesi daha mı yararlı olur, diye sor-
madan da edemiyorum. 

İyi Kitap’taki sevgili arkadaşlarım 
hem bu çocukluk sızıma iyi gelebile-
cek, hem de ilk okuduğum kitabı Ken-
dine Ait Bir Oda’yla bende bambaşka 
bir yeri olan Virginia Woolf ’un çocuk-
luğunu, nasıl yazar olduğunu anlatan 
Virginia Woolf: Görünmeyenin Yazarı 
adlı kitabı gönderdiklerinde nasıl da se-
vindim! Luisa Antolin Villota’nın yazdı-
ğı ve Antonia Santolaya’nın resimlediği 
bu küçük ama dev kitap Kemal Atakay 
tarafından Türkçeye çevrilmiş. 

Yirminci yüzyıl modernist ede-
biyatın en önemli yazarlarından İn-
giliz romancı ve eleştirmen Virginia 
Woolf ’un (1882-1941) nasıl bir çocuk 
olduğu, hangi oyunları oynadığı, ev 
yaşamı, kitaplarla ve okumakla ilişkisi 
anlatılıyor Virginia Woolf: Görünmeye-
nin Yazarı’nda. Virginia ya da maska-
ralık etmekten çok hoşlandığı için ai-
lesinin ona taktığı lakapla “Keçi”, ken-
di yaşına yakın kardeşleriyle sinek ve 

kelebek yakalama, gül çalılarının arka-
sına gizlenme, sahilde buldukları taş-
ları ve yosunları toplama gibi oyunlar 
oynuyor. Üç yaşına kadar hemen he-
men hiç konuşmayan Virginia bir sa-
bah yataktan kalkıyor, pencereden dı-
şarı bakıyor ve “Şu bulut martıya ben-
ziyor,” diyor. Böylece konuşmaya baş-
layan Virginia o sabahtan sonra hiç 
susmuyor, uykuya dalmadan önce kar-
deşlerine yaratıcılığının izlerini taşı-
yan öyküler anlatıyor hep.

Kitapları ve okumayı çok seven 
Virginia’nın babasının, duvarları ta-
vana kadar kitaplarla kaplı ve kapısı 
her zaman kilitli bir kütüphanesi var. 
Bir akşam, babası ona anahtarı veriyor 
ve kitapların hepsinin onun olduğu-
nu söylüyor. O günden sonra elinden 
kitap eksik olmuyor Virginia’nın. Çok 
geçmeden yazar olmak istediğine, söz-
lerle pencereleri açmak, dünyanın na-
sıl bir yer olduğunu kendi gözünden 
anlatmak istediğine karar veriyor.

Annesiyle ve ablasıyla paylaştığı 
çatı katında çalışan Virginia’nın sessiz 
sözleri konuşturacak öyküler yazma-
sı için büyük bir sessizlik ve yoğunlaş-
ma gerekiyor, aksi takdirde sözcükler 
kaçıp gidiyor. Sözlere ağını atarken hiç 
kimsenin araya girmemesi için kendi-
ne ait bir odası olması gerektiğine ka-

rar veriyor Virginia. Ama o dönemde 
kızların kitap okuması ve yazı yazma-
sı hor görülüyor, yalnızca evlenmek ve 
çocuk doğurmak için var olduklarına 
inanılıyor.

KENDİNE AİT BİR ODA
Bunun büyük bir haksızlık olduğu-

nu düşünen Virginia, kendine ait oda-
sına sahip olduğunda, kadınların elle-
rinin kalem tutmasının nasıl yasaklan-
dığını anlatan Kendine Ait Bir Oda adlı 
kitabı yazıyor. Kadınların neden yüz-
yıllardır entelektüel alanda erkeklerin 
gerisinde kaldıklarını araştırdığı bu 
kitap, benim yaşamımda olduğu gibi 
pek çok kadının yaşamında da yıllar-
dır önemli bir yer tutuyor.     

Virginia’nın okumadan, yazma-
dan yatakta yatmasını gerektiren has-
talığından, içinde bulunduğu Blooms-
bury Grubu’ndan, yolculuk sevgisin-
den de söz eden kitap, çocuklara oldu-
ğu kadar büyüklere de tarihin en bü-
yük yazarlarından birini tanıtıyor.  

“Yazmak için en önemli şey kişi-
nin kendisi olmasıdır,” diyor Virginia 
Woolf. Kendimizi bulabilmemiz için 
de bolca okumamız gerektiği düşünü-
lürse, Virginia Woolf: Görünmeyenin 
Yazarı’nın henüz çocukluklarının ta-
dını çıkaran yeni yazar adaylarına il-
ham verebilecek olması da çocukluk 
sızıma su serpiyor adeta. 

Virginia Woolf: Görünmeyenin Yazarı 
Luisa Antolin Villota 

Resimleyen: Antonia Santolaya 
Çeviren: Kemal Atakay 
Elma Yayınevi / 40 sayfa
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Belki her şey sevgisizlikle başlar, 
ergenlikte başlar. İlk kez ne zaman ür-
perdiğimizi bilemeyebiliriz, ama muh-
temeldir ki ebeveynimiz karşısında 
(aile içi şiddet ya da sevgisizlik karşı-
sında) ürpermişizdir ve sonra, yıllar 
sonra, açık ya da kapanmış yaramız-
la kendi yaşıtlarımız arasında, “sürü-
müz” arasında ya da tek bir insanda 
bulmuşuzdur veya ömür boyu aramı-
şızdır yaramızı sağaltmanın yolunu...

Maggie Stiefvater’ın Ürperti adlı ro-
manı böyle bir gençlik halini bambaş-
ka bir duygu ikliminde sağaltmanın 
ipuçlarını seriyor önümüze. Bir yan-
da, çocuklarına rahat bir ortam sunup 
ruhlarıyla ilgilenmeyen tuzu kuru her-
kes gibi, kendi hayatlarına dalmış bir 
anne babanın “düzgün, başarılı” liseli 
kızları Grace. Öte yanda, Sam. Kibar, 
nazik, incelikli, şair ruhlu; ama çocuk-
luğunda ailesinden ciddi zarar görmüş 
bir genç. Her şeyi, babalığı, yoldaşlığı, 
kültürü, eğitimi ise bambaşka kişiler-
den, “sürü”sünden almış biri. Çünkü 
bu coğrafyada kurtlar var, kurtlar ta-
rafından ısırılanlar var ve ısırılanların 
(kurtadam mitolojisiyle alakasız) iki-
li hayatları var. Sam de onlardan biri...

AŞKIN DANS HALİ
Varlıklardan biri genç bir kızdır; 

Grace. Öteki bir kurt ya da genç bir 
oğlan; Sam. Kurtluktan insanlığa baş-
kalaşım acıyla, şiddetle de olur, doğal-
lığında da, bilemeyiz. Başkalaşım bel-
ki bir daha hiç olmayacaktır; Sam bel-
ki bir daha Grace’e insan olarak hiç 
dokunamayacak, hep kurt kalacaktır, 
Grace’se hep insan. Oysa Grace de ısı-
rılmıştır küçükken, ama nedendir bi-
linmez, dönüşmemiştir. Grace, kurdu-
nun yanında olmayı, sürüyle birlikte 
ormanlarda yok olmayı hep arzulamış 
olsa da, yetişkinler dünyasında kendi-
ne yer biçememiş olsa da, Grace ola-

rak kalmaya mahkûmdur. Bu yüzden 
aşk (aşkın aşk olduğunu bilirler mi?) 
hiç gelmeyebilir ya da hep vardır; aşk 
arada korunan o mesafede, dokunul-
mayan bedenlerde yazılı olabilir. Kar-
şılıklı durulur. Bir Arjantin tangosu 
gibi; şefkati ve şiddeti aynı harekette 
içerir aşk. 

AŞKIN MELEZ HALİ
Ormanın başladığı, uygarlığın bit-

tiği, kurtların alanının başladığı sınır-
daki bir evde büyümüştür Grace. Bel-
ki bu yüzden bilmiştir aşkın başka ha-
lini. Uygarlık “mülk”iyeli halini sever 
aşkın: soy sop hali, miras hali, aynının 
aynıyla klonlanma hali. Bir kurtla bir 
genç kızın aşkında olabilir ancak aşkın 
aşkın hali: feragat, fedakârlık, başkalık, 
an’lık... kendilik hali.

Sam ve Grace, birbirlerini başkay-
ken hatırlarlar. Grace, ısırıldığında, te-
pesindeki kurtlar arasından seçmiş-
tir onu; kokusunu, tüylerini, nefesi-
ni bilmiştir. Kurt-Sam, diğer kurtların 
Grace’e dokunmasına izin vermemiştir 
ve sonra, uzaktan uzağa hep izlemiştir, 
hep görmüştür Grace’i; Grace de onu 
izlemiştir yıllarca, verandada, bah-
çede, ormanın sınırında. Kurt-Sam 
insan-Sam olduğunda zaten yıllardır 
“çıkıyor” gibidirler.

Hollywoodvari klişelere yer yok 
Ürperti’de: ne vampirlere ne de kurta-
damlara âşık kadınlar var. Grace kur-
du kurt olduğunu bilerek sever; Gra-
ce Sam’i her an kurda dönüşebileceğini 
bilerek sever; Sam Grace’i bir daha asla 
göremeyeceğini bilerek sever... Hem 
farklılık hem de geçicilik anlamında, 
ayrılıklarının bilgisiyle severler birbir-
lerini, yanılsamasız, gerçek halleriyle... 

Metin de karşılıklıdır, bakışımlıdır. 
Bir Grace anlatır bir Sam. Birlikte an-
latmazlar. Ama gerçek hep hissedilir; 
her bölümün başında Grace ya da Sam 

anlatırken sıcaklığı öğreniriz önce, 
nesnelliği yani; ve biliriz ki her an bi-
tebilir her şey o soğuk iklimde... Grace 
Sam’i yitirmemek için, Sam Grace’siz 
yaşamamak için ellerinden geleni ya-
parlar, en başta soğukla, sonra her şey-
le, hatta birbirleriyle mücadele ederler 
birbirlerini yitirmemek için.    

Aşk göz boyamaz ki; kimi zaman 
gözümüzün kamaşması ya da yaşar-
ması hakikatin gücündendir...

Gençler, ergenler hep eylem ha-
linde zaten Ürperti’de. Grace’in okul 
arkadaşları; kurtlaşınca içindeki kö-
tülükle yüzleşerek bununla boğu-
şan Jack; zengin bir ailenin bencil kı-
zıyken yaşananlara müdahale etme-
ye kalkışan kız kardeşi Isabel; sevinç-
le, koşa koşa kurtlaşarak metnin en li-
rik atmosferlerinden birinin kahrama-
nı oluveren Olivia; ve elbette Grace ile 
Sam... Hepsi de biz yetişkinlerin sura-
tına inen birer tokat gibi firar ederler 
ilgisiz, bencil, çıkarcı dünyalarımız-
dan.  

Gençler ve her daim genç kalacak-
lar; bu yazdıklarımı aramayın boşuna 
Ürperti’de... Bu türden şiirli, açık me-
tinler herkes kendi hayatını görsün, 
kendi aşkını bulsun diyedir, ona göre 
bakın, ona göre okuyun...

Ürperti 
Maggie Stiefvater

Çeviren: Zarife Biliz
Turkuvaz Kitap / 406 sayfa

Yetişkinleri, çocuk ve gençlik edebiyatının kapısından geçirmeyi amaçlayan Büyü de Gel’in yeni 
konuğu, Maggie Stiefvater’ın Ürperti adlı romanı. Kurtadam mitolojisini yerle bir eden romanı, 
herkes kendi hayatını görsün, kendi aşkını bulsun diye de öneriyoruz yetişkinlere.

Ergenliğin ve aşkın halleri 
Işık ERGÜDEN

Büyü de gel!
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Mehmet KARTAL

Kahramanlar çağı 
kapanıyor...
Caitlin Kiernan’ın, Beowulf destanından esinlenen ve aynı adı taşıyan romanı, destanın havasını 
solumak ve iyi bir tarihi macera okumak isteyenleri memnun edecek nitelikte bir kitap. Kitabın 
kahramanı Beowulf insanoğullarından başka canavar kalmadığı bilgisini veriyor bugüne.

İngiliz edebiyatının en eski ve 
belki de en önemli destanı olan 
Beowulf, destana adını da veren 
büyük kahraman Beowulf ’un, 
Danimarka’ya musallat olan ca-
navar Grendel ve annesiyle mü-
cadelesini anlatır. Caitlin R. Ki-
ernan, Beowulf filminin senar-
yosundan yola çıkarak, bu des-
tanı çağdaş okurlar için kaleme 
alıyor. Kiernan, fantastik edebi-
yat ve bilim-kurguda son yılların 
gözde isimlerinden biri.

Beowulf ’un film uyarlaması, 
2007 yılında Türkiye’de de gös-
terime girmiş ve hayli ilgi görmüş-
tü. Filmde canavar Grendel’in annesi-
ni Angelina Jolie, Kral Hrothgar’ı Ant-
hony Hopkins, Unferth’i John Malko-
vich, Beowulf ’u da Ray Winstone can-
landırmıştı. Filmin afişi, Beowulf’un 
Türkçe baskısının kapağında da karşı-
mıza çıkıyor.

KAHRAMANIN ÖLÜMÜ
Roger Avary ile birlikte filmin 

senaryosunu yazan Neil Gaiman, 
Beowulf ’u asla eskimeyen, türlü de-
ğişikliklerle her zaman insanların ha-
yal gücündeki yerini koruyan anlatı-
lardan biri olarak görüyor ve son yıl-
larda ne kadar değişik şekillerde işlen-
diğinin altını çiziyor. Filmin kazan-
dığı başarıdan sonra, Neil Gaiman ve 
Roger Avary’den, yazdıkları senaryo-
yu bir romana dönüştürmeleri istendi-
ğinde, her ikisi de bu öneriyi reddet-
miş ve proje Caitlin Kiernan’a götürül-
müş. Gaiman kitaba yazdığı sunumda, 
Kiernan’ın romanının başarısını da al-
kışlıyor. 

Kitabın konusunu şöyle bir özetle-
mekte fayda var:

Kral Hrothgar, savaşçılarını öldü-
rüp, ülkesini perişan eden Grendel 
karşısında aciz kalmıştır. Bir zamanlar 
güçlü bir savaşçı olduğu halde, artık 
yaşlandığından canavarla bizzat sava-
şamamaktadır. Hrothgar’ın yardımı-

na, büyük savaşçı Beowulf koşar ve 
Grendel’i öldürür. Ancak canavarın 
öldürülmesi, aslında her şeyin başlan-
gıcıdır. Çünkü Grendel’in annesi, oğ-
lunun intikamını almaya yemin eder 
ve Beowulf ’un savaşçılarından çoğu-
nu öldürür. Beowulf bu gizemli yara-
tığın yaşadığı yeraltı mağarasına girer. 
Niyeti onu öldürmektir. Ve neticede 
Kral Hrothgar’a da onu öldürdüğünü 
söyler. Oysa canavarın annesiyle giz-
li bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşma-
nın gerisinde, bir oğul, bir içki kupa-
sı ve Beowulf ’un krallığı yatmaktadır. 
Kral Hrothgar’ın intiharının ardından, 
Beowulf genç ve güzel kraliçeyle evle-
nir ve ünlü bir kral olarak hüküm sü-
rer. Ancak yıllar sonra, Beowulf ade-
ta yaşlı Hrothgar’ın durumuna düştü-
ğünde, canavar bir kez daha ortaya çı-
kacaktır…

Caitlin R. Kiernan, destanın tanı-
dık olay örgüsünü işlerken, günümüz 
okurları için bir takım öğeleri de öne 
çıkarıyor. Mesela Grendel ile annesi ya 
da Beowulf ile oğlu arasındaki ilişki ve 
“canavarlık” kavramının sorgulanma-
sı gibi. Kiernan’ın sık sık vurguladığı 
gibi, Grendel adeta doğası gereği, ça-
resizce canavarlık yapmaktadır. Oysa 
destanın kahramanları ve yan karak-
terler, tutkuları, idealleri uğruna ca-
navarlaşan insanlardır. Nitekim Beo-
wulf, artık kendilerinden, insanoğul-

larından başka canavar kalmadı-
ğını itiraf eder. Bir bakıma bu iti-
raf, kahramanlar çağının da ka-
pandığını ilan etmektedir. Çün-
kü canavarlar ortadan kalktığın-
da, onları alt edecek kahramanlar 
da yavaş yavaş kaybolacak, sade-
ce insanların belleklerinde, des-
tanlarda yaşayacaklardır. Kitapta 
öne çıkan öğelerden biri de, pa-
ganizm ile Hıristiyanlık arasın-
daki karşıtlığın vurgulanması. 
Beowulf üzerine çalışmaların po-
püler temalarından biri olan bu 
karşıtlık, Kiernan tarafından, ki-

tabın özellikle ikinci kısmına yediril-
meye çalışılmış. Kahraman Beowulf 
aynı zamanda, İskandinav geleneğinin 
Hıristiyanlık öncesi son temsilcisidir.

Caitlin Kiernan’ın romanı, kendi-
sinin de belirttiği gibi, Beowulf desta-
nından esinlenmekle birlikte, birçok 
noktada ondan ayrılıp kendi yolunu 
çiziyor. Yine de, hem destanın havası-
nı solumak hem de iyi bir tarihi ma-
cera okumak isteyenleri memnun ede-
cek niteliklere sahip bir kitap. Etkileyi-
ci doğa tasvirleri, art arda gelen olay-
ların anlatımıyla hiç düşmeyen tempo, 
Beowulf ’un karşısına çıkan üç değişik 
özellikte canavar, Kiernan’ın romanını 
başarılı kılan başlıca öğeler.  Özellik-
le Beowulf filmini sevenler, Kiernan’ın 
kitabını da beğenerek okuyacaklar.  

Beowulf 
Caitlin Kiernan 

Çeviren: Özlem Sığırtmaç 
İthaki Yayınları / 310 sayfa 
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Yankı ENKİ

Müfredatın şöyle bir üzerinden geçtiği, insan tarihinin en eski dönemi Taş Çağı’nın hikâyesini, 
dolayısıyla bizim hikâyemizi anlatıyor Gülay Sert, Taş Çağı’ndan Öyküler’de. Özetlerle yetinmeyen, 
insanın başrolü pek de kolay kapmadığının öyküsünü okumak isteyen çocuklara...

Öyle bir geçer 
zaman ki...

Fransız Devrimi ya da İstanbul’un 
fethi gibi tarihsel dönüm noktaları ne 
kadar da önem verilen başlıklardı il-
kokul günlerinde. Herhalde günümü-
ze daha yakın gelişmeler oldukları için 
tarihlerini bile öğrenmek daha kolay-
dı. 1453 ve 1789; biri 1100 yıllık Bizans 
İmparatorluğu’nun sonunu getiriyor, 
diğeri modern zamanları başlatıyor-
du. Bu yıllar uzun dönemlere ayıraca-
ğımız süreçleri kapsamıyordu. Onlar 
nokta atışıydı. 

Peki Taş Çağı da nereden çıkmıştı? 
Bir çağ neden böyle sıradan bir şeyle, 
“taş” ile tanımlanıyordu? Taş, bir çağa 
adını verecek kadar önemli bir nesne 
olmuş muydu insanın tarihinde? Taş 
Çağı, ilkokuldaki derslerde ayrıntılı 
olarak üzerinde durulan konulardan 
biri değildi. Ne zaman başladığı, ne za-
man bittiği, ardından hangi çağın izle-
diği, kendi içinde hangi dönemlere ay-

rıldığı ve bu çağa 
niye “Taş Çağı” 
isminin verildi-
ğine dair bilgi-
ler koca bir çağı 
birkaç ders kita-
bı sayfasına sığ-
dırıyor ve bu da 
yeterli oluyordu 
birçoğumuz için. 
Altı yaş üstü ço-
cuklara yönelik 
Taş Çağı Öyküle-
ri kitabını yazan 
Gülay Sert için il-
kokulda öğren-
dikleri yeterli ol-
mamış belli ki. O 
daha da fazlası-
nı öğrenmek ve 
sonra da öğret-
mek istemiş. “Te-
mel Eğitimde Ar-
keolojinin Öne-
mi” konusunda 
çalışmalar yaptı-
ğı, çeşitli arkeolo-

ji atölyeleri gerçekleştirdiği ve arkeolo-
ji kulüpleri kurduğu düşünülürse, ya-
zarın kendini konusuna ne kadar ada-
mış olduğu ve öğrenmekten aldığı zev-
ki çocuklarla paylaşmaya ne kadar de-
ğer verdiği ortaya çıkıyor. 

BAŞROLDEKİ İNSAN
İnsan tarihte başrolü nasıl kaptı? 

Yazar işte bize bunu anlatıyor. Doğa 
karşısında hayata tutunan insan na-
sıl bir kahraman oldu? Anlatıcımız, en 
etkili sözlerini en başta söylüyor: “‘Ev-
vel zaman içinde’ diye başlayan masal-
ları senin de çok sevdiğine eminim. 
Bilinmeyen zamanlarda yaşayan ola-
ğanüstü kahramanların maceralarını 
kim sevmez? Ben de seni evvel zaman 
içinde yaşayan kahramanlarla tanış-
tıracağım. Seninle, masallardaki gibi 
maceradan maceraya koşacağız. Ama 
ben sana bir masal değil, kendi öykü-
nü anlatacağım!”

İnsanın birtakım aletler yapma-
ya başlaması ve taşı hammadde ola-
rak kullanması yeterince ilginç, ancak 
bu dönemin kısa bir süre değil, binler-
ce yıl devam etmiş olması, Taş Çağı’nı 
daha da ilginç kılmıyor mu? Yazar Gü-
lay Sert, bu uzun dönemi, bizi günü-
müzden 7 milyon yıl öncesine, dünya-
mızın birçok yerinin ormanlarla kap-
lı olduğu zamanlara götürerek anlat-
maya başlıyor. Atalarımızın ormanlar-
dan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığı 
dönem ise uygar insanın gelişimi için 
bir kilometre taşı, çünkü ormanlarda-
ki yaşama karşı, düzlüğe taşınan atala-
rımız çeşitli araç gereçlere ihtiyaç duy-
muşlar beslenmek için. Böylece o alet-
leri elleriyle kullanırken, ayaklarını da 
sadece yürümek için kullanmaya baş-
lamışlar. 

Günümüzden 2,5 milyon yıl önce 
başlayan Eski Taş Çağı’nda, dere ke-
narındaki taşları yontan insan, bu-
gün kullandığımız birçok aletin teme-
lini atmış aslında. Atalarımız beslene-
bilmek ve hayatta kalabilmek için bir-

çok çözüm üretmiş taşları kullanarak.
Orta Taş Çağı ise, iri hayvanların 

tarihten silindiği, atalarımızın daha 
rahat avlayabileceği hayvan türlerinin 
ortaya çıktığı bir dönem olmuş. İnsan-
larla köpeklerin dostluğunun bu dö-
nemde başladığı düşünülürse, neden 
köpeklerden en sadık dostumuz ola-
rak bahsedildiği daha da anlaşılır olu-
yor. Ardından gelen Yeni Taş Çağı, ha-
yatta kalma içgüdüsünden biraz sıy-
rılıp, dış görünüşümüzle ilgilenme-
ye başladığımız bir dönem gibi gözü-
küyor. Ama uygarlığın Taş Çağı’ndaki 
son önemli durağı 7500 yıl önce baş-
ladığı kabul edilen Bakır Taş Çağı ol-
muş. Bakırdan da alet yapmayı başa-
ran insan, ne yazık ki çok sayıda silah 
da üretmiş. 

Gülay Sert’in kitabında anlattı-
ğı gibi, insanın başrolü kapması o ka-
dar da zahmetsiz olmamış. Öncelikle 
çok uzun sürmüş bu oyun. Büyük fela-
ketler atlatılmış, kayıplar verilmiş, do-
ğayla mücadele edilmiş. İnsan bir gün 
rüzgârın, yağmurun ve karın kölesi, 
bir gün hayvanların, denizlerin ve or-
manların efendisi oluyormuş. Ancak 
zaman geçtikçe, işte aynı insan, köle-
lerini ve efendilerini kendi içinden çı-
karmaya başlamış. O da başka bir dö-
nemin konusu ve umarız o dönemi de, 
gene bir yazar, çocuklar için böyle an-
laşılır bir tarzda ele alıp kitap yapar…

Taş Çağı’ndan Öyküler
Gülay Sert

Resimleyen: Cemal Eker
Doğan Egmont Yayıncılık / 32 sayfa
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Ne bela şeydir ergenlik hem çocuk hem de ebeveyn için! Beden değişir, duygular değişir; bütün 
bunları kabul etmek ve yola devam etmek gerekir. Genç Kız Olmakla Nasıl Baş Etsem adlı kitap, bu 
dönemi genç kızlar özelinde ele alarak ergenliğin korkunç bir şey olmayabileceğini söylüyor.

Zarife BİLİZOyun sırası sende!

Kadın olmak zor zanaat! Hele 
de kadınlığa adım atmak üzere olan 
çocuk-kadınların annesi olmak iki kat 
zorlu bir zanaat. Freud’dan beri biliyo-
ruz, kız çocukları anneyle, erkek ço-
cukları babayla paylaşır kozlarını er-
ginlikte. Bir yandan onlar gibi olmayı 
arzu ederken; bir yandan da kendi üs-
tünde [bir şekilde] otorite kuran, ha-
yatı üzerinde söz sahibi olan ebeveyn-
ler, ergen için isyanın fethedilmesi ge-
reken ilk ve öncelikli kaleleridir. Top-
luma isyan, anne babaya isyanla başlar 
zira; kendi kişiliğini, kimliğini, benli-
ğini oluşturmak gibi zorlu bir işin altı-
na giren ergenin bilinçli ilk nokta atış-
ları anne babayı hedefler. Özellikle de 
kızsa anneyi; erkekse babayı…

Çocuk ve aile psikoterapisti Em-
manuelle Rigon ile gazeteci-yazar Ber-
nadette Costa’nın birlikte kaleme aldı-
ğı Genç Kız Olmakla Nasıl Baş Etsem 
bu açıdan, sadece büyümeye başla-
yan, kadınlığa adım atan genç kızları 
değil, onların annelerini de hedef alı-
yor. Kitabı okuduğunuzda yazılış tar-
zındaki aklıselim ton; genç kız anne-
si olarak bize, birer genç kız olarak da 
çocuklarımıza gayet ağır gelen mese-
leleri ele alıştaki doğallık; hafifseme-
ye kaçmadan, duygusal ve sosyal ge-
reksiz yüklerden arındırılmış yakla-
şım; en önemlisi de taraf olma zorun-
luluğu hissetmeden olaylara, durum-
lara getirdiği tarafsız yaklaşım içini-
ze su serpiyor. Oh be, diye düşünüyor-
sunuz! Bu kadar doğal görünen bir iş, 
yani şu büyüme işi, bu kadar zor olma-
malıydı zaten!

Kitapta fiziksel, bedensel değişim-
lerin getirdiği daha görünür sorunlar-
dan; duygusal ve ruhsal olgunlaşma-
nın getirdiği sorunlara; kadın olmanın 
“toplumsal cinsiyet” anlamında top-
lum tarafından yaratılan yüklenimi-
nin yarattığı rahatsızlıklara ve son ola-
rak da olayın daha çok sosyal cephe-
sinden, hatta daha beteri, yakın çev-
reden, ergenin güvendiği insanlardan 
gelen, cinsel taciz, suiistimal gibi yıl-
larca kanayabilecek, çok ciddi arazlar 
bırakabilecek yaralara, pek çok konu 

işleniyor. Ama dediğim gibi, paniğe 
kapılmayın, sadece sözü bile hepimi-
zin tüylerini diken diken eden bu ko-
nular, gayet akılcı ve okuyan çocuğa 
–dolayısıyla, olaya nasıl yaklaşmamız 
gerektiği bağlamında bize– gerçekten 
yol gösterebilecek tarzda ele alınmış. 
“Adamın biri beni yolda taciz etti…” 
ve “Yetişkin biri cinsel şeyler yapmaya 
zorladı beni…” başlıkları altında erge-
ne verilen bakış açısı bu açıdan gayet 
iyi bir örnek teşkil ediyor: “Bu tür du-
rumlarda suçlu olan her zaman yetiş-
kindir; zevk almış olsan bile, onu kış-
kırttığın hissine kapılmış olsan bile… 
Kesin olan bir şey var: Yetişkinler ço-
cukları korumak zorundadır.” 

Her bölümün altında bulunan ve 
gerçekten altın, hatta ekmek, su, hava 
değerinde yönergeler, öneri ve fikirler 
içeren “ALTIN KURAL!” kısmında ise 
yol çok açık gösteriliyor: “Bu korkunç 
sırrı sakın saklama!”

Altın Kurallar’ın yanı sıra, ilgi çeki-
ci bir başka yaratıcı fikir de, her bölü-
me konmuş olan ve duruma dair çeşit-
li pratik çözüm önerileri sunan “Oyun 
sırası sende!” kutucukları. Bu kutucuk-
ların içinde neler yok ki! Mesela, “Oto-
büse tek başıma binebilirim…”adlı kı-
sımdaki önerilerden biri çocuğunuzun 
işine yaradığı kadar eminim sizin de 
içinizi rahatlatacak: “Şu türden gerek-
çeler ileri sürmekten kaçın: ‘Okul çıkı-
şında kapının önünde sizi görmekten 

utanıyorum artık’, ‘Bütün kız arkadaş-
larım yapıyor, ben niye yapmıyorum?’ 
Birincisi ebeveynleri incitir; ikincisi 
ise başkalarının etkisi altında kaldığı-
nı gösterir. Samimiyetle uzak durma-
nı tavsiye ettiğimiz bir başka taktik de 
akşam yemeğinde kesin bir tonla kara-
rınızı ilan etmeniz. ‘Hazır yemekte bir 
araya gelmişken size yarından itibaren 
okula tek başıma otobüsle gideceğimi 
bildirmek istiyorum.’ Filmlerde işleye-
bilir bu; ama gerçek hayatta asla işle-
mez.” Aklıselim bir bakış açısı derken 
haklı olduğumu görüyorsunuz. Zira 
bazı sorunların kördüğüm olmasının 
sebebi bazen kullanılan üsluptan kay-
naklanabiliyor. Ve aynen kitabın dedi-
ği gibi: “... incinmiş bir anne işi mutla-
ka inada bindirir.”    

Ben bir genç kız annesi olarak bu 
kitabı çok beğendim açıkçası. Hem 
yalnız olmadığımı hissettim; hem er-
genlik denilen canavarın o kadar kor-
kunç bir şey olmayabileceğini gördüm; 
hem de çocuğumun aklımın ucuna 
bile gelmeyen ne dertlerle uğraşabi-
liyor olabileceğini fark edip ona daha 
fazla sempati duydum. Sonuç olarak, 
bu kitaptan kızıma hemen bir tane he-
diye ettim. Çünkü şu cümleye benim 
kadar onun da ihtiyacının olduğunun 
içten içe hep farkındaydım: “Anne ba-
baları bilirsin, hep felaket senaryola-
rı kurarlar; onlardan iyi korku romanı 
yazarı çıkar! Ama unutma, her zaman 
da haksız değiller...”

    

Genç Kız Olmakla Nasıl Baş Etsem?
E. Rigon, B. Costa-Prades
Çeviren: Esiren İdemen 
Can Çocuk / 136 sayfa
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Farklıyız ve farkındayız,
ne olmuş yani... Çağlayan ÇEVİK

Desen Yayınları’nın yeni alametifarikası Bay Porsuk ile Bayan Tilki, çocuklarımıza öğretmemiz 
gereken hayati bilgiyi, yani hoşgörülü olmanın önemini çizgi roman formunda aktarıyor. Bu çağdaş 
La Fontaine masalı, çizgi romanın anavatanı Fransa’dan geliyor!

Son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız 
birçok sorunun temelinde, insanların 
farklılıklara hoşgörü gösterememe-
si yatmıyor mu? Bir diğerini öldürme-
nin, göçe zorlamanın, hayati bazı hak-
larından mahrum etmenin ya da baş-
ka birçok sıkıntıya yol açmanın baha-
nesi çok. Kimi dini farklılıkları baha-
ne gösteriyor, kimi siyasi, kimi etnik, 
kimi de ekonomik gerekçeleri. Ba-
haneler çeşitli olsa bile aslında sebep 
aynı ve tek; birbirimizin farklılıkları-
na tahammül edemememiz. Oysa ta-
hammül geliştirmek yoluyla “başka bir 
dünya” mümkün kılınabilir.

Metinleri Brigitte Luciani’ye, re-
simlemesi Eve Tharlet’e ait Fransız 
menşeli çizgi roman Bay Porsuk ile 
Bayan Tilki, okuruna farklılıklarımı-
za rağmen birlikte yaşayabileceğimi-
zi anlatan bir hikâye. Maceranın ba-
şında tanıştığımız Bay Porsuk, eşi Ba-
yan Porsuk’u yakın zamanda kaybet-

miş; Obur, Uslu ve Bıdık adlı üç oğluy-
la birlikte yaşayan bir baba porsuktur. 
Aile bir akşam yuvalarında yemekleri-
ni yerken, iki telaşlı ve davetsiz misa-
fir kapılarını çalar; Bayan Tilki ile kızı 
Zıpır. 

MİSAFİR TİLKİLER
Avcılar yuvalarını bulduğu için yu-

valarından kaçmak zorunda kalan Ba-
yan Tilki ile kızı Zıpır, bütün gün or-
manda dolaştıktan sonra Porsuk aile-
sinin evine sığınır. Bay Porsuk’la oğul-
ları yemeklerini ve yatacak yerlerini 
onlarla paylaşır. Çocuklar bunun geçi-
ci bir durum olduğunu düşünseler de, 
olayların gelişimi düşüncelerini yanlış 
çıkaracaktır. Bayan Tilki sabah yuvala-
rının durumuna bakmaya gittiğinde, 
yuvalarının enkazıyla karşılaşır ve ci-
varda, tanıdıkları kimsenin kalmadı-
ğını görür. O sırada kızı Zıpır, porsuk 
arkadaşları Obur ve Uslu’yla beraber 

ormanın diğer yavru sakinleriyle oyun 
oynamaktadır. Ancak Zıpır tek çocuk 
olduğundan paylaşmayı bilmez ve til-
kilerin diğer hayvanlardan farklı ol-
dukları gerekçesiyle diğerleriyle oyna-
mayı istemez. Porsuklar da bu tilkiy-
le çok iyi anlaşamazlar en başta, ancak 
onlar diğer hayvanlarla beraber oyna-
mayı ve bir şeyleri paylaşmayı nispe-
ten öğrenmişlerdir. Fakat Bay Porsuk 
ile Bayan Tilki’nin arasında yaşanan 
yakınlaşmadan onlar da çok hoşnut 
kalmaz. Yuvaları, içinde bulundukları 
durumda bile kendilerine dar gelmek-
tedir ve kendilerini istemeyen bir tilki 
kardeşi hiç istemezler. 

Aslında durum ortadadır; porsuk-
lar çok yavaş, tilkiler ise çok hareketli 
canlılardır. Porsuklar fazla dikkatli ve 
ürkekken, tilkiler gereğinden fazla ce-
sur davranır. Titiz porsukların yuva-
larında her şey yerli yerindeyken, til-
kiler dağınıklığa bayılır. Kısacası, bir-



birlerinden tamamen farklı iki hayvan türüdür porsuklar-
la tilkiler ve bir arada yaşamaları hiçbir şekilde mümkün 
değildir. 

Ancak farklılıklarına rağmen, birbirlerinden öğrene-
cekleri şeyler de yok değildir. Örneğin, katırtırnağı ya da 
benzeri ağır kokulu bitkiler aracılığıyla köpekleri yanılta-
rak onlardan kaçma yollarını porsuklara tilkiler öğretebi-
lir. Porsuklarsa yavaşlıklarına rağmen tilkilere oranla çok 
daha güçlüdür ve toprağı kazma işinde mükemmeldirler. 
Toprağın altında büyük yuvalar, geniş sığınaklar oluştura-
bilirler; daha da önemlisi, sosyal canlılar olduklarından, 
paylaşmayı ve ekip halinde hareket etmeyi bilirler. 

Bay Porsuk ile Bayan Tilki, bu işe yarar farklılıkların, ya 
da şöyle mi demeli, farklılıkların işe yarayabileceğinin altı-
nı çizse de, Zıpır’ın tek çocuk olmasının bir arada yaşama-
larına engel teşkil edeceğini düşünen minikler, anne ve ba-
balarının yakınlaşmalarının önüne geçmek için çabalarlar.

Kurnaz yavrular zekice bir plan yaparak bütün ormana 
haber salar ve Bay Porsuk ile Bayan Tilki’nin sürpriz düğü-
nü nedeniyle herkesi evlerine davet ederler. Plana göre, sa-
kin bir hayatı seven Bay Porsuk kalabalıktan sıkılacak, ka-
labalığı seven Bayan Tilki ise Bay Porsuk’la birlikte yaşaya-
mayacağını fark edip kararından vazgeçecektir. Davetliler 
birer birer geldikçe, Bay Porsuk ile Bayan Tilki şaşkınlığa 
düşerler. Orman ahalisinin son gelişmelerden bu kadar ça-
buk haberdar olmasının altında bir şeylerin gizli olduğun-
dan şüphe ederler. Ancak durumu sorun etmedikleri gibi, 
gelen davetlilerden dolayı da mutlu olurlar. Bir taraftan da, 
eğlenen çocuklarını gördükçe, onların da birbirlerine alış-
tığına karar verirler. 

Çocukların planı istediklerinin tam tersi bir sonuç ve-
rir kısacası. Bay Porsuk ve Bayan Tilki, aileleri birbirinden 
tamamen farklı olduğu halde, bir arada yaşamaya çoktan 
karar vermişlerdir. Zaten zamanla, tüm farklılıklarına rağ-
men dostça, huzur ve mutluluk içinde yaşayabildiklerini 
görürler. Biraz sağduyulu ve hoşgörülü davranmak yeter-
li olacaktır. Örneğin, küçük Zıpır için ayrı bir oda ve onun 
eve rahat girip çıkabileceği ayrı bir giriş kapısı birçok soru-
nu çözecektir. Gerçek hayatta da öyle değil midir! Efti püf-
ten nedenlerden kaynaklanan sorunların aslında kolay ve 
basit çözümleri vardır; önemli olan, o çözümleri bulmaya 
ve uygulamaya istekli olmaktır. 

İnsanların defolarını, aslında doğada belli bir uyum 
içinde yaşayan hayvanlara atfederek, hayvanları kişileştire-
rek öyküleme geleneğinin atası La Fontaine’in masalları-
na çağdaş bir katkı aslın-
da Luciani ve Tharlet iki-
lisinin çizgi romanı. Çiz-
gi romanların ders ki-
taplarının arasında gizli-
ce okunduğu günler ge-
ride kalmadıysa bile, sağ-
duyu ve hoşgörüyü öğüt-
leyen böyle güzel bir çiz-
gi roman, türün ebeveyn ve öğ-
retmenlerin gözündeki sabıkası-
nı silecektir. Üstelik, sağduyu ve 
hoşgörüyü en çok yetişkinlerin 
öğrenmeye ihtiyaç duymadığını 
kim söyleyebilir?

Bay Porsuk ile Bayan Tilki
1. Tanışma

Brigitte Luciani
Resimleyen: Eve Tharlet
Çeviren: Berfu Durukan
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Uzun Kavak Ne Gidersin Engine
Yöresi: Kırklareli

Uzun kavak ne gidersin engine
Yaprakların benzemiyor rengine
Anne beni verir misin dengime

Ah dola dola dola dola dolanıyor 
boynuma

Akşamdan gel sağ yanıma yanıma

Uzun kavak gıcır gıcır gıcılar
Anne benim sağ yanımda sancı var
Ben ölürsem benden nice genci var

Ah dola dola dola dola dolanıyor 
boynuma

Akşamdan gel sağ yanıma yanıma

Uzun kavak dalın malın kurusun
Yaprakların suda muda çürüsün
Herkes sevdiğini alsın yürüsün

Ah dola dola dola dola dolanıyor 
boynuma

Akşamdan gel sağ yanıma yanıma

“Türk’e ait olan” anlamına gelen türküler, ezgi eşliğinde söylenen halk şiirleridir. Özel durumlarda ya 
da ezginin, sözlerin çeşitlemesine göre “ninni”, “ağıt”, “deyiş”, “hava” adlarıyla da anılmıştır. Kerem 
Yıldız, Türküler ve Mâniler’de bizi Anadolu’da türkülerin izinde yöre yöre gezdiriyor.

Yöre yöre türkülerin izinde!

Kitap İçi

Türküler ve Maniler
Derleyen: Kerem Yıldız
Resimleyen: Ferit Avcı
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Kitaplarla dopdolu bir yeni yıl dileğiyle!

2010  yıl ında  

162  kitabımız ilk kez okurla buluşurken, 

302  kitabımız tekrar basıldı. Bu yıl 

genç ve çocuk okurlarımız için 

1 .546.000 adet kitap ürettik. 

Kitaplarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı

çocuk ve genç okurlarımıza, onları 

kitapların dünyasıyla tanıştıran 

anne ve babalar ile öğretmenlere 

teşekkür ederiz.




