
Cemil Kavukçu hepimizin 
hikâyeleriyle tanıdığı bir isim. İç-
ten, buruk ve yalın öykülerini uzun-
dur severek okuyoruz. Bu öyküler-
den çocukların ve gençlerin de oku-
yabilecekleri arasından seçip derledi-
ği Selo’nun Kuşları, 2009 yılında ya-
yımlandı. Bunu, farklı köken ve çevre-
lerden gelen üç köpeğin sokaklardaki 
yaşam mücadelesini anlattığı BOPA-
TO serisi izledi. Serinin üçüncü kita-
bı çıkınca, çocukluk ve edebiyat üze-
rine söyleşmek için Kavukçu’nun ka-
pısını çaldık.

Bir söyleşinizde, Erdal Öz’ün ço-
cuk edebiyatına da yönelmeniz için 
ısrar ettiğini ama kendinizi buna ha-
zır hissetmediğiniz için kabul etme-
diğinizi belirtiyorsunuz. Aynı söyle-
şide, “Altı yıl sonra, 2010 yılında ço-
cuklar için yazmaya hazır olduğumu 
hissettim,” diyorsunuz ve BOPATO 

serisinin ilk kitabı Havhav Kardeşli-
ği dünyaya geliyor. “Çocuklara yaz-
maya hazır olmamak” nasıl bir duy-
guydu? 

Çocukların dünyasına nasıl gire-
ceğimi bilemiyordum. Onlara nasi-
hat çekmeden, bir öğretmen gibi dav-
ranmadan, hafife almadan düş ve duy-
gu dünyalarına seslenecek bir yol bu-
luncaya kadar bir hazırlık süreci geçti. 
Buradaki en büyük etken de bir yetiş-
kin olarak çocukların dünyasına bak-
mak değil, onların yaşına inip çocuk-
laşmaktı. Çocukken okuduğum kitap-
larda aradığım neydi? Neleri görmek-
ten hoşlanırdım ya da nelerden sıkı-
lırdım? Yazarken bu sorulara da yanıt 
aradım.

BOPATO serisinin köpek kahra-
manları Topik, Pamuk ve Bobo; üçü 
de farklı kökenlerden, farklı ortam-
lardan geliyor. Biri ev köpeği, biri 

sokak köpeği, diğeri yaşlı bir çoban 
köpeği. Siz bu karakterleri kafanızda 
hangi nitelikleriyle tasarladınız? 

Bu üç köpeği değişik yerler-
de ve zamanlarda tanıdım. Uzun yıl-
lar jeofizik mühendisi olarak çalıştım. 
Bobo, yetmişli yılların sonlarında, 
Erzincan’da çıktı karşıma. Şantiyemi-
zin çevresinde birçok köpek vardı. Ar-
tan yemeklerle besliyorduk onları. Bir 
gün oldukça iri bir çoban köpeği gel-
di. Asil bir görünüşü vardı. Bekçiler, 
yaşlı olduğu için sahibi tarafından terk 
edilmiş olabileceğini söyledi. Kısa sü-
rede herkesin sevgisini kazandı. Ona 
bir isim takmışlardı ama şimdi anım-
samıyorum. BOPATO’yu yazarken 
onu düşündüm ve Bobo adını verdim. 
Türkan teyze ile Pamuk’u Ankara’da, 
Eryaman’da tanıdım. Türkan teyze, so-
kak köpeklerini besler, onlara büyük 
bir sevgiyle yaklaşırdı. Pamuk onu sa-
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Nisan geldi nihayet, bahar kapımızı 
çaldı. İçimiz kıpır kıpır. Uyanan doğayla 
birlikte biz de üzerimizdeki kış uykusu 
mahmurluğunu atıp sizi cıvıl cıvıl bir 

mizah dosyasıyla karşılayalım dedik. Türk 
edebiyatının mizah ustalarına birer röportaj 

ve yazıyla yer verdik. Pippi Uzunçorap’ın 
peşinde Kuzey edebiyatının büyülü rüzgârına 

kapıldık. Miniklere hitap eden Küçük 
Prenses ve çocuklara hitap eden Küçük Kurt 

serileriyle de bildik “doğru”lara mizahi 
açıdan yaklaştık. Tudem Edebiyat Ödülleri 
kapsamında 2008 yılında gülmece alanında 

ödüle layık görülen üç kitabı çocukların 
hayata bakışı ve gülmece arasındaki ilişki 
bağlamında sunduk size. Aytül Akal ile 

Mavisel Yener’in “kardeş kitaplar”ından da 
söz etmeden geçmedik. Severek okuyacağınızı 

umut ettiğimiz dosyamız dışında, yeni 
çıkan okul öncesi, çocuk, gençlik ve başvuru 
kitaplarına elimizden geldiğince yer verdik.

Ayrıca, üçüncü yılımıza girerken Aslı 
Uluşahin, Ceyhan Usanmaz, Elif Şahin 
ve Selahattin Özpalabıyıklar da katıldı 

aramıza. Onlara da hoşgeldiniz diyor ve 
hepinize keyifli okumalar diliyoruz. 
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hibi bellemişti. Türkan teyzenin sabah 
yürüyüşlerinde mutlaka yanında olur-
du. Belediye ekiplerince yakalanıp ba-
rınağa götürüldüğünde, Türkan teyze 
çok üzülmüştü. Topik de, on sekiz yıl-
dır bizimle birlikte olan sıfır numara 
Terrier cinsi köpeğim Haydut’tan baş-
kası değil. Bu üç köpeği kurguladığım 
bir serüvenin içinde buluşturdum. 

BOPATO serisinde “kötülere” 
karşı iyilerin mücadelesi var. Ben-
cilliğe ve ihanete karşı dayanışma ve 
dostluk öne çıkıyor. Varsıllığa kar-
şı ise yoksunluk. Serinin iç kapağın-
da kendinizi tanıttığınız kısa yazı-
da, evimizin arka bahçesinde, ma-
halle arkadaşlarımızla kurduğumuz 
oyunlarda kötülere hep en ağır ce-
zaları verirdik, adaleti sağlardık, di-
yorsunuz. Günümüz çocuklarının 
oyunları da, kahramanları da biraz 
daha farklı sanki. Bana zaman za-
man “kötülük” biraz prim kazanmış, 
“adalet” küme düşmüş gibi geliyor 
onların gözünde. Mesela yoksunlu-
ğu, yoksulluğu nefret edilesi, “ezikle-
rin” hak ettiği bir şey olarak tanımla-
dıklarına tanık oldum defalarca. Siz 
ne dersiniz bu konuda?  

Günümüzün çocukları, değişen 
yaşam koşulları nedeniyle çocukluk-
larını oyunlarıyla geliştirip zenginleş-
tiremiyorlar ne yazık ki! Oyuncakları-
mızı kendimiz yapardık. Evlerimizin 
bahçeleri, çok seyrek taşıtların geçti-
ği sokak araları, çayırlar uçsuz bucak-
sız oyun alanlarımızdı. Bizler için üre-
tilmiş hayaller yoktu, hayallerimizi biz 
kuruyorduk. Televizyon daha evleri-
mize girmemişti. Uzun kış gecelerinde 
büyüklerimizden masallar dinliyor-
duk. Şimdi durum çok farklı. Şiddet 
ağırlıklı bilgisayar oyunları çocukların 
gözdesi oldu. Havasız internet kafelere 
gidip zamanlarını orada geçiriyorlar. 
Her şey ellerinin altında, bir şeyi elde 
etmek için hayal de kurmuyorlar artık. 
Çocukları doğal oyun alanlarından 
koparıp kapalı mekânlara mahkûm 
eden, değişen yaşam koşulları ve tek-
nolojideki inanılmaz gelişme oldu-
ğu kadar, 80 sonrası resmi ideolojinin 
payı da var bunda. Çocukların dünya-
sını zenginleştirmedeki en büyük gö-
rev yazarlara düşüyor. Bir de onlara ki-
tapları sevdirecek büyüklere.

Çocukluğunuz bir kasabada, 
İnegöl’de geçmiş. Bunun, daha geniş 
bir ifadeyle çocukluğunuzun, çocuk-
lar için yazdığınız kitaplara nasıl bir 
yansıması, etkisi oldu? Mesela yarat-
tığınız karakterlerde çocukluğunuz-
dan birtakım izlerin, kişilerin etkile-
rini görmek mümkün mü?

Çok şanslı olduğumu düşünüyo-
rum. Güzel, dolu dolu bir çocukluk 
yaşadım. O zaman dünyanın öyle ol-
duğunu, hep öyle olacağını düşünüyor 
ve büyümekten korkmuyordum. Belki 
de bu yüzden en çok çocukluğumu öz-
lüyorum. Aslında herkes özlüyor. Far-
kında olmadan yaşadığımız bir dönem 
çünkü. Yetişkinler için yazdığım öykü-
lerin çoğunda çocukluk dönemimin 
izleri vardır. Ama çocuklar için yaz-
maya başladığımda, az önce de belirt-
tiğim gibi, yeniden çocuk oldum.

Gene bir söyleşinizde, taşrada 
büyümenize rağmen annenizin so-
kaktan korktuğunu, ilkokul çağla-
rında çocukluğunuzun evinizin arka 
bahçesinde, orada oynanan oyunlar-
la geçtiğini söylemişsiniz. BOPATO 
serisinde de bu üç köpeğin, sokaklar-
da, hayatın çıplak zorluklarına karşı 
mücadelesi anlatının temel eksenin-
de yer alıyor. Bunun sizin açınızdan, 
“bahçede geçen bir çocukluk”la ilgi-
si var mı?

Kesinlikle var. Annem, bizim hep 
gözünün önünde olmamızı isterdi. 
Çünkü sokakta kötülük vardı. Bu ne-
denle daha çok evimizin arka bahçe-
sinde, kapı önünde ve çok uzaklaşma-
mak kaydıyla mahalle içinde oynama-
mıza izin verirdi. Onun sokak korkusu 
bana da geçmişti. Örneğin, bir üst ma-
hallede oturan göçmen çocuklardan 
çok korkardım. Kavgacıydılar. Onla-
rı görünce hemen eve kaçardım. Son-
ra büyüdüm. Sokağı da tanıdım, göç-
men çocukları da, başkalarını da. To-
pik için Burcu’nun evi neyse benim 
için de “arka bahçe” öyleydi. 

Serinin ilk kitabı Havhav 
Kardeşliği’nin sonunda, Burcu’nun 
orta sınıf, varsıl ve eğitimli anne ba-
bası, yeni bir çocukları olacağını öğ-
renince, Burcu’ya yalan söyleyerek 
onu kandırıyor ve Topik’i bir barına-
ğa terk ediyorlar? Gayet olumsuz bir 

ebeveyn davranışı var karşımızda. 
Dürüst olmaktan uzak ve oldukça 
bencil. Üstelik serinin üçüncü kita-
bında bile, yaptıkları bu yanlış dav-
ranış karşılığında “hak ettikleri” bir 
cezayla karşılaşmıyorlar. Siz ne diye-
ceksiniz bu konuda?

Burcu’nun anne babası akılların-
ca iyi bir iş yaptıklarını düşünüyorlar. 
İyi niyetle yola çıkılarak yapılan kötü-
lükler yok mudur? Burcu’yu üzmemek 
için de bencilce ve dürüst olmayan bu 
yolu seçiyorlar. Bunu, anne, baba, To-
pik, daha sonra BOPATO ve kitabı 
okuyanlar biliyor da, Burcu bilmiyor. 
Ben herhangi bir yargıda bulunmadan 
olanları gösterdim. “Hak ettikleri” ce-
zayı ise kitabı okuyanlar zaten veriyor.

Biraz da son kitabınız Kafeste Bir 
Topik’ten bahsedelim. Sanırım ki-
tabın en çetrefil noktalarından biri 
sonu. Topik, sahibi Burcu’yu, onca 
sevdiği insanı bulmasına rağmen 
onunla kalmama kararı alıyor. Yapı-
sına daha uygun bir hayatı ve sevdiği 
insanla olma imkânını reddediyor. 
Nasıl bir karar Topik’in aldığı? İnsa-
na burada sanki karmaşık ve zor bir 
durum varmış gibi geliyor? 

Topik’in burada karşı karşıya kal-
dığı durum şu: Rahat bir yaşam mı, öz-
gürlük mü? Burcu’nun karşılıksız sev-
gisinin yanı sıra anne babasının iki-
yüzlülüğü mü, yoksa onun için haya-
tını tehlikeye atan Bobo ve Pamuk’un 
dostluğu mu? Kafeste Bir Topik’in so-
nuna yaklaştığım halde Topik’in ne 
yapması gerektiğine karar vereme-
miştim. Sonra kendimi Topik’in yeri-
ne koydum. Sen olsan ne yapardın, de-
dim. Ve özgürlüğü seçtim. 

Kafeste Bir Topik
Cemil Kavukçu

Resimleyen: Mustafa Delioğlu 
Can Çocuk Yayınları  / 104 sayfa 

Zarife BİLİZ
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Irmak ZİLELİ

Dünya çocuklarının yıllardır severek okuduğu kaplumbağa Franklin’in serüvenlerine bir yenisi 
daha eklendi. Franklin’in Müzik Dersleri de, serinin diğer kitapları gibi, hem çocuklara okumayı 
sevdiriyor hem de onlara hiç öğreticilik kaygısı taşımadan bir şeyler öğretiyor.

Yok, olmuyor! Bundan 
fazlası benden çıkmıyor!

Kaplumbağa deyip geçmeyin! Çok 
yavaş hareket etmesiyle tanıdığımız 
kaplumbağalardan farklı bir kaplum-
bağa var karşımızda; piyano çalmaya 
heves eden ama sonunda beyzbol ma-
çının güçlendirdiği kolları sayesinde 
iyi bir “çancı” olup çıkan minik bir 
kaplumbağa. 

Üstelik Franklin gibi afili bir isme 
sahip bu kaplumbağayı bizden biri 
yapan en önemli özelliği, onun her 
çocuk gibi “cin fikirli” oluşu kanımca. 
İşte size bir örnek: Az önce belirttiği-
miz gibi Franklin piyano çalmaya he-
ves ediyor. Takdir edersiniz ki bu ol-
dukça meşakkatli bir iş. Çok çalışmak 
gerekiyor ve ustalaşmak için alıştırma 
yapmak şart. Ama Franklin, çalmaya 
heves ettiği kadar çalışmaya heves et-
miyor. “Öğretici” bir kitaptan bekledi-
ğimiz, Franklin’e iyi bir ders vermesi 

tabii. Ama öyle olmuyor. 
Kitabın yazarı basbayağı 
Franklin’den yana! Ger-
çi Franklin çalışmadığı 
için piyano çalmayı öğ-
renemiyor, ama eninde 
sonunda başka bir mü-
zik aletini sınıfta en iyi 
çalan öğrenci unvanını 
kazanabiliyor! Üstelik 
yine hiç çalışmadan! Na-
sıl mı? Bir taşla iki kuş 
vurmak diye buna der-
ler. Franklin çalışmayı 
sevmiyor ama beyzbolu 
çok seviyor. Beyzbol ile 
bir müzik aleti çalmak 
arasında ne tür bir iliş-
ki olabilir demeyin. Söz 
konusu olan kol kasla-
rıysa eğer iş değişebilir. 
Nitekim öyle de oluyor. 
Franklin, piyano çalmayı 
öğrenmesi için alıştırma 
yapması gereken saatleri 
beyzbol oynayarak geçi-
riyor. O kadar çok oynu-
yor, o kadar çok oynuyor 

ki, herkesten daha güçlü ve uzun süre 
çan sallayabilecek kasları oluyor. İşte 
size ikinci kuş: Böylece Franklin sını-
fın en iyi çancısı oluyor! Siz söyleyin, 
tesadüfler ve şansın yardımıyla başarı 
kazanan sanatçı az mı memleketimiz-
de? Yine de ne yalan söyleyeyim, be-
nim gönlüm Fış Fış Kayıkçı’yı piyano-
da çalmak için gece gündüz alıştırma 
yapan Kunduz’dan yana. Neyse ki öyle 
sanatçılar da yok değil memleketimiz-
de...

KAPLUMBAĞANIN OKUMA AŞKI
Ama… Franklin’in sanattaki bu 

“armut piş ağzıma düş” yaklaşımı bir 
yana, öteki öyküde göze çarpan oku-
ma aşkı karşısında şapka çıkartıyo-
rum! Hem de nasıl bir aşk! Franklin ve 
arkadaşlarını sokağa döken, dükkân 
dükkân gezdiren büyük bir aşk bu. 

Tam olarak, “divane âşık gibi dolaşırım 
yollarda” durumu... Yalnız Franklin 
arkadaşlarından şanslı. Eve gittiğinde 
onu bir sürpriz bekliyor çünkü. Her 
yerde tükenmiş olan bu kitap şimdi 
kollarının arasında. Peki ya arkadaş-
ları? Onlar ne yapacaklar? Tabii ki ge-
rekeni… Franklin sıcak evinde, rahat 
koltuğunda kitabı okumaya çalışırken 
ona rahat vermeyecekler. Camlara ya-
pışacaklar, kapısına dayanacaklar, tele-
fon edecekler. Dertleri ne mi! Ne ola-
bilir ki: Franklin’in kitabı bir an önce 
bitirmesi ve sıranın onlara gelmesi! 
Sonuç ise olabileceklerin en iyisi. Or-
manın küçükleri, toplu halde kapıldık-
ları bu okuma aşkını, yine toplu olarak 
yapacakları eylemle doyuracaklar.

İşte bu noktada Franklin’in hakkını 
teslim etmek gerekiyor. Alıştırma yap-
ma konusunda tembel olup da, okuma 
ve okutma konusunda aynı tembelliği 
göstermediği için. Ve arkadaşlarını da 
düşünüp, okuma eylemini kolektif bir 
eyleme dönüştürmeyi akıl ettiği için. 
Sonunda, arkadaşlarıyla birbirlerine 
kitap okuyacakları bir kulüp kurduğu 
için. Sizin yerinizde olsam, ben de he-
men bu işe girişirdim. Bir okuma ku-
lübünde hep birlikte kitap okumaktan 

Franklin’in Müzik Dersleri
Sharon Jennings

Resimleyen: Alice Sinkner, 
Sean Jeffrey, Shelley Southern

Çeviren: Aslı Onat
Beyaz Balina Yayınları / 32 sayfa
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Şiirsel TAŞ

Ben Nasıl Ben Oldum, pek çok yetişkinin kızarıp bozararak nasıl yanıtlayacağını bilemediği, hayatın 
o en temel sorularına yalın, esprili ve en önemlisi de bir çocuğun gözünden verilmiş cevaplar 
içeriyor ve bizi hem kendimize hem de çocuklarımıza karşı daha dürüst olmaya yüreklendiriyor.  

Şu ünlü leylek
meselesi...

Soru: Hangi leylek göç etmez?
Yanıt: “Ben nasıl oldum?” sorusu-

nu soran küçük çocuğu getirdiği söy-
lenen leylek. O leylek, hep aynı yerde, 
bir yalanın içinde yaşar. Ne diyeceği-
ni kestiremeyen büyüklerin eveleme 
gevelemeleriyle beslenir. Hayatı utanç 
duygusuyla geçer; küçük bir çocuğu 
kandırmanın utancıyla. Pek de mah-
cup bir tip olduğundan, derdini kim-
selere anlatamaz. Durumun sorumlu-
su o değildir aslında, ama leylek yüre-
ği işte, söz konusu küçük bir çocuk ol-
duğundan herhalde, durumu bir türlü 
içine sindiremez. 

Günün birinde, göç hakkı elinden 
alınmış olan bu leyleğin eline bir ki-
tap geçer: Ben Nasıl Ben Oldum? “So-
nunda!” der müşkül durumdaki leylek 
sevinçle: “İşte aradığımı buldum!” Ki-
taptan iki bin adet sipariş verir (daha 
çok kitaba ihtiyacı vardır aslında ama 
elden bir şey gelmez, ilk baskı adedi o 
kadardır). Sonra da dağıtım işine ko-
yulur. Onca kitabı dağıtmak zor iştir 
elbet, ama bir yalana alet olmaya yeğ 
tutar bu yorgunluğu. 

Kitapları yüklendiği gibi yola çıkar. 
Çocukların, “Ben nereden geldim? 
Ben nasıl doğdum?” sorusuna yanıt 
vermekte zorlanan bütün yetişkinlerin 
kapısını çalar. “Ben henüz yokken ba-
bamın testislerinde bir tohum, annemin 
karnında da minicik bir yumurtaydım. 
Bir düşünsenize! Annem ve babam, far-
kında olmadan, tıpkı bir yapbozun par-
çaları gibi beni içlerinde taşıyorlardı,” 

sözleriyle başlayan kitabı da-
ğıttığı erişkinlerin yüzüne ba-
kıp gülümser. “Bir umut işte! 
Belki ben de günün birinde 
göç edebilirim,” der.

Kitabı inceleyen yetiş-
kinler birkaç şeyi fark 
eder: Öncelikle, bu ki-
tabı çocukla birlikte 

okumak pek keyifli ola-
cak gibi gözükmektedir. 

Olması gerektiği gibi dü-
rüst, yalın ama aynı zamanda pek 

de esprili bir ifadesi vardır ellerinde-
ki kitabın: “Bebeklerin çoğu hastanede 
doğar. Annenin karnından aşağı doğ-
ru yüzer ve bacaklarının arasından çı-
kar. Yani annenin kıçından değil! Ama 
buna inananlar da var!” 

NASIL ANLATSAK DA ANLATSAK
Kitapta, “Ben, ben olmadan önce 

neredeydim?” sorusunu sorup da ken-
dince matrak tahminlerde bulunan se-
vimli velet, anne babasının flört dö-
nemine, cinselliğe, aşka, gebeliğe dair 
pek çok şey anlatır. Tüp bebek mesele-
sine bile değinir kendi üslubunca. Bir 
kardeşin doğumu sabırla nasıl bekle-
nir, onu da dinleriz küçük kahrama-
nın ağzından. İşin hoş yanı, anlattık-
ları kuru bilgi değil, tam da küçük ço-
cukların dinlemekten hoşlanacağı tat-
lı bir öykü gibidir. Yeri geldiğinde, taşı 
gediğine koymaktan da geri durmaz: 
“Peki, kimlerin bir araya gelip de anne 
baba olacağını nasıl anlarız? Bunu an-
lamak o kadar da kolay değil! İnsanlar 
çok sık âşık olurlar. Belki de ilk başta 
bebek yapmayı hiç düşünmezler. Ama 
bazıları hemen bebek yapmak ister. 
Bazı insanlarsa bekler de bekler…” 

Kitabı okuyup inceleyen erişkinler, 
kafalarını kurcalayan, “Nasıl anlatsak 
da anlatsak?” sorusunun yanıtını ve-
rip de onları büyük bir yükten kurta-
ran Katerina Janouch’a, hınzırlık akan 
çizimleriyle kitaba hayat veren Mervi 
Lindman’a ve kitabı kendilerine getir-

diği için leyleğe sonsuz şükran duyar-
lar.

Kitaba dair kendi kişisel deneyi-
mimi de aktarmadan geçmeyeyim. İl-
ginçtir ki, çocuk kitapları konusunda 
sık sık fikrini aldığım küçük danışma-
nımın dikkatini, kitabın ana izleğin-
den hayli farklı bir nokta çekti: Futbol 
oynayan minik bir kızı ya da gökkuşağı 
resmi çizen minik bir oğlu olmasını is-
teyen babanın anlatıldığı sayfa. Danış-
manım, kitabın bu sayfasına geldiğin-
de durup bir düşündü, resimlere bir 
daha baktı, sonra da bana dönüp, “Sa-
nırım, burada bir önyargıyı anlatmaya 
çalışmışlar,” deyiverdi. “Kalıbımı basa-
rım, kitabın özgün dili Çekçe değil de 
Türkçe olsaydı, futbol oynayan erkek, 
gökkuşağı resmi çizen kız çocuk olur-
du,” demedim ama aklımdan geçen 
buydu. “Haklısın, bir önyargıyı kırma-
ya çalışmışlar,” demekle yetindim. So-
nuç olarak, kız ve erkek çocuklara bu 
toplumda biçilen rolleri altüst etmesi-
ni bilen bir kitaba ve çocukların sağ-
duyusuna saygı duymamak elde değil!

Efendim? Leyleğe ne mi oldu? Onu 
hiç merak etmeyin; halinden gayet 
memnun. Hepinize selamı var. Artık 
insan yavrularını kandırmak için söy-
lenen yalanlara alet olmaktan kurtul-
manın huzuruyla, sıcak bir beldede 
yumurtadan kendi yavrularının çık-
masını bekliyor. 

Ben Nasıl Ben Oldum? 
Katerina Janouch 

Resimleyen: Mervi Lindman
Çeviren: Ali Arda

Ayrıntı Yayınları / 64 sayfa
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Hayvanlara olan düşkünlüğümü 
sanırım artık herkes biliyor. Üstelik 
ben hayvanları pek birbirinden ayır-
mıyorum. Kiminizin içinin kaldıra-
mayacağını bile bile yazıyorum; sal-
yangozları da, böcekleri de, fareleri de 
seviyorum. Elbette onları kedim gibi 
sevmiyorum, ama onların başına bir 
şey gelmemesi için dikkat ediyorum.

Bahçemizde yağmurdan sonra sal-
yangoz şöleni oluyor. Bence aralarında 
yarış bile yapıyorlar. Bu eve ilk taşındı-
ğımız günleri hatırlıyorum da, annem 
ne kadar endişelenmiş ve salyangozları 
yok etmek (daha doğrusu öldürmek) 
için elinden geleni yapmıştı. Kimyasal 
bir ilaç bulmuştu, ama üzerinde “Evcil 
hayvanlar için ölümcüldür” yazdığını 
görünce (sanki diğerleri hayvan değil; 
olsa olsa evcil değiller sadece), kedimi-
ze bir şey olur korkusuyla vazgeçmişti 
kullanmaktan. Sonra akşamları bahçe-
ye çıkıp salyangoz toplamaya başladık. 
Bazen bir kovaya dolduruyoruz, bazen 
ağzını çok sıkı bağlamadığımız bir tor-
baya ve sonra da yakındaki boş bir ar-
saya döküyoruz. Bütün bunlar dışarı-
dan bakınca çok yorucu gelse de, ben-
ce yapılması gereken bu. 

Böyle düşündüğüm için olsa gerek, 
bir arkadaşımın ablası bana bir kitap 
verdi. Adı Börtü Böcek Güncesi. Kah-
ramanımız, 12 yaşında yazar ve böcek-
bilimci olmaya karar vermiş ve lakabı 
Çekirge olan biri. Konuşmaya başladı-
ğında söylediği ilk söz “çekiyge” oldu-
ğu için bu lakabı almış. 

Babası biyoloji öğretmeni. Bir 
de kardeşi var: Ada. Onlar da bizim 
gibi hayvanlara düşkün bir aile. Ya 
da ben Çekirge’ye benziyorum. Çün-
kü Çekirge’nin sıradışı bir annesi var. 
Evde karınca nüfusu artıp da Çekirge 
karıncayiyen beslemeye karar verince, 
önce onu tanımadıkları bir türü besle-
yemeyeceklerine ikna ediyor, ama ar-
dından, hızla çoğalan karıncaları ye-

meleri için örümcekler getirip mut-
fağa bırakıyor. Sanırım benim annem 
böyle bir şeyi asla yapmaz. Sonuç ola-
rak, kısa bir süre sonra, önce karınca-
lar, ardından da örümcekler yok olu-
yor ve bir damla kimyasal ilaç bile kul-
lanılmamış oluyor. Demiştim size, 
Çekirge’nin annesi çok sıradışı bir 
anne, diye.

MERAKLI ÇEKİRGE
Çekirge’nin bir de matematik öğ-

retmeni var: Bay Pi. Başlangıçta sadece 
arkadaşları onu bu isimle çağırırken, 
Çekirge ağzından kaçırdığı için artık 
bu adı herkes biliyor. Bay Pi de çok sı-
radışı bir öğretmen. Kılık kıyafetinden 
tutun da, dersteki davranışlarına vara-
na kadar, başka hiç kimseye benzeme-
yen biri. Kısa zaman içinde Çekirge’yle 
dost oluyorlar.

Çekirge’nin ne kadar meraklı bir 
çocuk olduğunu sanırım anlatmama 
gerek yok. Ama merak ettiği şeyler 
gerçekten merak edilesi. Örneğin, ne-
den sadece dişi sivrisineklerin kan em-
diğini düşünüp duruyor. Sizce de bu 
çok merak edilesi bir şey değil mi? Ya-
nıtını yazmamı bekliyorsanız hiç bo-
şuna beklemeyin, kitabı okuyunca bu-
lacaksınız yanıtı. 

Evin içinde elimde Börtü Böcek 
Güncesi’yle dolaşıp sorular sormaktan 
çok mutluyum. Bu durumdan annem-
le babamın pek memnun olduğunu 
söyleyemesem de, benim keyfim ye-
rinde. Börtü Böcek Güncesi çok güzel 
bir kitap, çok yalın ve kolay anlaşılır 
bir dille yazılmış. Üstelik çok eğlenceli. 
Okurken neredeyse kendimi Çekirge-
lerin evinde gibi hissettim. Çekirge’nin 
halası Hibiskus Hala’nın hemen bur-
numun dibinde bitip bana hibiskuslu 
bilmen ne çayı demleyeceğini düşün-
meye başladım.

Börtü Böcek Güncesi’ni okuyup bi-
tirdikten sonra da çok düşündüm. Do-

ğanın dengesini, insanların istekleri ve 
bencillikleri nedeniyle ne kadar boz-
duğumuzu, bize zarar veriyorlar diye 
pek çok hayvanı rahatça öldürdüğü-
müzü, kimyasal maddelerle bütün do-
ğayı zehirlediğimizi, bütün bunların 
sonucunda ise geleceğe çok kirli bir 
dünya bıraktığımızı fark ettim. Doğa-
nın bize miras olmadığını, onu çocuk-
larımızda ödünç aldığımızı söyleyen 
ne kadar doğru söylemiş değil mi? 

Yine bugünlerde yapmayı istedi-
ğim şeylerden biri bulmaca çözmek. 
Okulda öğretmenimiz bulmaca çöz-
menin zihnimizi açacağını söyledi. 
Ama en önemli sorun, çocuklar için 
hazırlanmış bulmaca kitaplarının ol-
maması. Kim bilir, büyüklerin test ki-
tabı hazırlamaktan bulmaca hazırla-
maya fırsatı olmuyor sanırım.

Bu ayki yazımı bir soruyla bitir-
mek istiyorum: Kutup ayılarının so-
lak olduğu bilinmektedir. (Eskimolar 
öyle söylüyormuş.) Karda görünme-
mek için sağ pençeleriyle burunları-
nı kapatır, gözlerini kısar ve sol pençe-
leriyle de avlanırlarmış. Ama bugüne 
dek hiç kimse sol pençesiyle penguen 
avlayan bir kutup ayısı görmemiş. Ne-
den acaba? 

Yanıtlarınızı bana e-postayla gön-
derir misiniz? 

Börtü Böcek Güncesi
Şiirsel Taş

Resimleyen: Gökçe Akgül
Hayy Kitap / 160 sayfa

Çocuk yazarımız İnci Özgür, Şiirsel Taş’ın bol böcekli kitabı Börtü Böcek Güncesi’ni yazdı bu ay. 
Bu kitap bizi hayvanlar arasında, öldürülmeyi ve beslenmeyi hak edenler diye yaptığımız ayrıma ve 
insan olarak kendimizde bulduğumuz “öldürme hakkına” yeni bir gözle bakmaya davet ediyor.

Çekirgeler, salyangozlar, fareler…
İnci ÖZGÜRÇocuk (da) yazar cocukyazar@hotmail.com
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Onu hepimiz Fadiş’le tanıdık. Ço-
cukluğumuzun iç burkan karakterleri 
arasında hızla yerini alan Fadiş’i yalnız 
bırakmadı Gülten Dayıoğlu. Kırk sekiz 
yılllık yazın macerasında çocuk/genç-
lik edebiyatına bıkmadan yorulmadan 
emek verdi, kitaplarına kitap ekledi ve 
“Üç Kuşağın Yazarı” sıfatını kaleminin 
hakkıyla elde etti. Gülten Dayıoğlu’yla 
bu uzun soluklu yazın yolculuğunu 
konuştuk. Kendisine edebiyatımızın 
ahvaline dair sorular sorduk, yazar 
adayları için tavsiyeler istedik. 

Çocuk/gençlik edebiyatına uzun 
yıllardır emek vermiş bir yazar ol-
duğunuzu hepimiz biliyoruz. Bu 
yüzden ben de söyleşiye bu yazın tü-
rünün genel ahvalinden bahsederek 
girelim istedim. Siz çocuk/gençlik 
edebiyatının genel durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kırk sekiz yıldır, çocuk ve gençler 
için öyküler, romanlar yazıyorum. Bu 
yolda yürümeyi yaşam biçimi edin-
dim. Elbette sadece yazmakla kalmı-
yorum. Çocuk ve gençlik edebiyatı 
alanında ortaya çıkan gelişmeleri ve 
sorunları dikkatle izliyorum. Bir yan-
dan sevinirken, öte yandan üzülüyo-
rum. Bilinçli yazarların eserleri bu 
edebiyatın gelişmesine ivme kazan-

dırıyor. Ancak çocuk ve genç okurlar 
için kitap yazdığının bilincinde olma-
dan, çalakalem eser üretenler coşku-
mu söndürüyor. İşin kötü yanı, bu tür 
kitaplar ayrık otu gibi kitap raflarını 
sarmış durumda. 

Buna karşın umudumu yine de yi-
tirmiyorum. Çünkü aramızda sağlık-
lı ve taze filizler yeşermekte. Aslında 
durum özetle şöyle: Çocuk ve gençlik 
edebiyatı tüm olumsuz etkenlere kar-
şın gelişmeyi sürdürüyor. 

Mesela son yıllarda, edebiyatın 
çeşitli alanlarında olduğu gibi, çocuk 
edebiyatında da yazar ve dolayısıyla 
eser sayısında bir artış var. Siz bu bü-
yümeyi nasıl değerlendiriyor, sebe-
bini hangi etkenlere bağlıyorsunuz?

Haklısınız. Son yıllarda çocuk ede-
biyatı alanında kitap patlaması yaşanı-
yor. Bunun nedenlerini şöyle irdeleye-
biliriz: İlk olarak, yayınevlerinin ken-
dilerine sunulan eserleri ince eleyip sık 
dokumadan yayımlamalarından bah-
sedebiliriz. İkinci etken, çocuk edebi-
yatı alanında uzman eleştirmenlerin 
olmaması. Üçüncü olarak da kimi ya-
zarların genelde ilk kitaplarını, bazen 
de devam kitaplarını yayıncıya para 
vererek yayımlatması. Meydanın böy-
lesine boş olması kitap raflarının özen-
siz yazılmış kitaplarla dolup taşmasına 
neden oluyor. 

Sizin edebiyata olan katkınız sa-
dece yazmakla sınırlı değil. Sanıyo-
rum 2007 yılında Gülten Dayıoğ-
lu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vak-
fı adı altında bir vakıf kurdunuz. Bu 
vakfı kurma amacınız neydi ve bugü-
ne kadarki gelişimini nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Başardıklarınız, başa-
ramadıklarınız ya da başarmak üze-
re önünüze koyduğunuz hedefler ne-
ler? Bir de vakfın çalışmaları kap-
samında çocuk edebiyatı alanında 
ödüller veriyorsunuz, bize biraz bu 
ödüllerden bahsedebilir misiniz?

Ben çocuk ve gençlik edebiyatına 
yaşamımı adadım. Bu işe başlarken, 
kırk sekiz yıl sonra çocuk kitapları ala-
nında böylesine bir karmaşanın yaşa-
nacağını hiç düşünmemiştim. Ama bu 

yazın alanı benim evladım gibi. İnsan 
kendisini nice üzüp yorsa da, evladı-
na küsüp sırtını dönebilir mi? Bu yüz-
den her şeye karşın umudumu yitir-
medim. Bu umudun dürtüsüyle, nite-
likli çocuk ve gençlik kitaplarının yazı-
lıp yayımlanmasına katkı sağlamak ve 
yazarları bu doğrultuda özendirmek 
amacıyla, Gülten Dayıoğlu Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Vakfı’nı kurdum.

Vakfımız henüz çok yeni. Ama ile-
riye dönük çok güzel hedeflerimiz var. 
Ülke çapında üniversitelerin çocuk 
ve gençlik edebiyatıyla ilgili bölüm-
lerine işbirliği önerisinde bulunduk. 
Kırk üniversite önerimize olumlu ya-
nıt verdi. Önümüzdeki yıldan itiba-
ren yararlı işler yapmaya başlayacağız. 
2007’de kurulan vakfımız, her yıl ço-
cuk ve gençlik edebiyatı alanında nite-
likli eserlere ödüller veriyor. Ödül alan 
eserler, telif hakları ödenmek koşuluy-
la, Altın Kitaplar tarafından yayım-
lanıyor. Bugüne kadar, çok saygın ve 
alanlarında uzman seçici kurul üyele-
ri tarafından ödüle uygun görülen beş 
kitabımız yayımlandı. Yıllar geçtikçe 
sayılarının artmasını dilediğim bu ki-
taplardan örnek bir kitaplık oluşması 
en büyük düşlerimden biri.

Giriştiğimiz işin yararına inanıl-
dığı için, kuruluş sürecinden bu yana, 
vakıf adına kimden yardım istedik-
se çağrımızı geri çeviren olmadı. Bu-
rada yardım derken, parasal yardım-
dan söz etmiyorum. Vakfa maddi des-
tek vermeyi öneren dostlar da var, ama 
biz bu işi, ölçülü de olsa, kendi para-
sal gücümüzle sürdürmek istiyoruz. 
En azından şimdilik kendi yağımızla 
kavrulmayı yeğliyoruz. Gerçekten, ya-
pılan işin, elde edilen sonuçların bize 
verdiği sevinç, para ile ölçülemeyecek 
kadar büyük. 

Peki, çocuk ve gençlik edebiyatın-
da eser vermek, yazmak isteyen kişi-
lere neler önerirsiniz?

Çocuk ve gençler için kitap yaz-
mak isteyen yeni yazarların, kalemle-
rini adadıkları kesimin bilincinde ol-
malarını öneririm. Yazma yeteneğine 
sahip olmak, sevinilecek bir özelliktir. 

Zarife BİLİZ

Kırk sekiz yıldır çocuklar ve gençler için kitaplar yazan, bu yıl ilk göz ağrısı Fadiş’in de kırkıncı yaş 
gününü kutlamaya hazırlanan Gülten Dayıoğlu, üç kuşağın tanıdığı ve severek okuduğu bir yazar. 
Usta yazarımızla bu uzun yolculuğunu konuştuk.

Üç kuşağın yazarı...
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Bu yeteneğe sahip olan herkes kalemi-
ni istediği gibi kullanabilir. Edebiya-
tın her alanında at oynatabilir. Ancak, 
yazma yeteneği olanlar, çocuk edebi-
yatı alanına adım atmaya karar verir-
ken çok iyi düşünmek zorundadır. Ki-
şisel donanımlarını denetlemek, o ka-
dar birikimle çocuk okurların sorum-
luluğunu üstlenip üstlenemeyecekleri-
ne karar vermek durumundadırlar. 

80’li yıllarda Utrecht Kütüphanesi 
tarafından Hollanda’ya davet edilmiş, 
bir hafta boyunca çocuklar, gençler ve 
kadınlarla yapılan etkinliklere katıl-
mıştım. O sırada Hollanda’da iki dilde 
(Türkçe ve Hollandaca) yayımlanan ni-
telikli bir çocuk dergisi vardı. Derginin 
Türk editörü, Hollandalı editörlerin de 
onayıyla, her hafta o dergiye yazı yaz-
mamı önerdi. O kişi, benim Cumhuri-
yet ve Milliyet gazeteleriyle Milliyet Ço-
cuk dergisinde yayımlanan yazılarıma 
ve öğretmen olmama güvenerek böyle 
bir öneride bulunmuştu. Tanımadığım 
bir toplumdaki çocuklara her hafta ne 
yazabilirdim? Türk editör dergi yöne-
timine benim bu görüşümü bildirmiş. 
Onlar da hak vermişler. Öneriyi geri 
çektiler. Çocuk yazını alanı da işte böy-
le yabancı bir ülke gibi. 

Hem çocuk/gençlik hem de yetiş-
kin edebiyatında sizi etkileyen, be-
ğendiğiniz yazar ve eserlerden bah-
sedebilir misiniz biraz?

Ben kendimi geliştirirken bir değil 
yüzlerce kitaptan beslendim. Şu kitap-
tan çok yararlandım dersem, beni bes-
leyen ve hâlâ da beslemekte olan diğer 
kitaplara haksızlık olmaz mı? Kırk se-
kiz yıldır kendimi adım adım geliştire-
rek, 6-16 yaş grubundaki kesime yet-
miş dört kitap yazdım. Kitaplarımı üç 
kuşak okudu. Hâlâ da okunma grafi-
ği yükselerek sürüyor. Ben bu konu-
ma doğuştan gelen yazarlık yetene-
ğimle mi eriştim? Hayır. Sadece yete-
neğime sırt dayasaydım, şimdilerde 
çoktan unutulup gitmiştim. Ya da bir 
avuç okurla yetinerek, kendimi oyalı-
yor olurdum. Her zaman, dilim titre-
meden şunu söylerim: Ben çocuk ve 
genç okurlarıma, kendimi bildim bi-
leli hep saygı göstermişimdir. Bu say-
gı beni, yeni kuşakların düzeyine eriş-
me kaygı ve çabasına yöneltti. Başka 
bir deyişle, sürekli olarak kendimi ge-
liştirme bilinci edinmemi sağladı.

Ya kendi kitaplarınız içinde sizi 
en çok etkileyen, sizde özel yeri olan 
bir kitaptan söz edebilir misiniz? 
“İnsan çocukları arasında ayrım gö-
zetmez,” deriz biliyorum ama içle-

rinde biraz daha “sevgili olan” biri 
var mı?

Gerçekten kitaplarım çocuklarım 
gibi. Yeni bir kitabım yayımlandığın-
da, iki oğluma hemen, “Bir kardeşiniz 
daha dünyaya geldi,” müjdesini veri-
rim. Oğullarım baba oldular. Ama bu 
kural hiç değişmedi. Fadiş benim ilk 
çocuk romanım. İlk romanda, yıkıl-
mış bir yuvadan arta kalan bir küçük 
kızın yaşamını konu edinmeme sonra-
dan çok şaşırdım. Çünkü benim anam 
babam da ayrılmıştı. Ben iki arada bir 
derede büyürken, demek ki bu konu-
mumu sindirememişim. Otuzlu yaş-
larıma yaklaşmama karşın, ilk roma-
nımda kendi içsel kırgınlıklarımı da 
yansıtmışım. Fadiş’in bir özelliği de 
çocuk romanı dalında ilk göz ağrım 
olmasıdır. O nedenle Fadiş biraz ayrı-
calıklıdır. Fadiş bu yıl kırk yaşına girdi. 
Değişik ortamlarda kırkıncı yaş günü 
kutlanacak. 

2010 yılında yayınlanan son kita-
bınız Akgüvercin ile Yeşil Salkım’ın 
Aşkı ile sanıyorum toplam yetmiş 
dört kitabın altına imzanızı atmış ol-
dunuz. Basıldığı dönemin çok satan-
larından olan Fadiş ile başlayan ya-
zın maceranızı şöyle bir değerlendi-
rirseniz, genel olarak nasıl bir evrim 
görüyorsunuz? Kitaplarınızın dönü-
şerek aktığı belli bir mecra var mı 
gördüğünüz?

Fadiş’ten başlayarak geçirdiğim ev-
rim romanlarımda açık seçik görülür. 
Bu evrimi yedinci soruda, “kendimi 
geliştirme, yeni kuşakların düzeyleri-
ne erişme çabası” olarak ayrıntılarıy-
la anlatmıştım.

Akademisyenler, edebiyatımı ve 
kitaplarımı, doktora, yüksek lisans 
tez konusu olarak değerlendiriyorlar. 
Bu kişiler, eserlerimi incelediklerin-
de, yazın alanında yol alırken, adım 
adım nerelerde ve nasıl makas değişti-
rip kalemimi geliştirdiğimi zorlanma-
dan saptıyorlar. Ama bir konuda bi-
raz mutsuzum: Ben çocuk ve gençlik 
edebiyatına adım atmadan önce yıl-
larca öykü yazdım. İlk öykümle Yunus 
Nadi Öykü Ödülü (bir oy farkla ikinci-
lik) aldım. Edebiyatım irdelenirken bu 
konuya pek değinilmiyor. Oysa öykü-
lerimden bazıları İngilizce, Almanca, 
Macarca ve İsveççeye çevrildi. Yaban-
cı ülkelerde de beğeni kazandı.

Ben yazarlığımın ilk yıllarında, 
edebiyatın şiirden sonra en zor dalı 
olan öykü potasında eridikten sonra, 
türlü değişimler geçirerek bugünlere 
erişebildiğime inanıyorum. 

Kırk sekiz yıllık yazarlık haya-
tınızda eminim çocuklarla pek çok 

şey yaşamış, pek çok anı biriktir-
mişsinizdir. Zihninizde yer etmiş il-
ginç bir anekdotu bizimle paylaşabi-
lir misiniz?

Anılar pek çok. Beni etkileyenler-
den birini aktarayım: 90’lı yıllarda, 
Beyoğlu’nu Güzelleştirme Derneği ta-
rafından çok yoğun kültürel etkinlik-
ler yapılırdı. Bu etkinliklerden birin-
de, İstiklal Caddesi’ne açılan bir so-
kağın başında kurulan kitap sergisin-
de, okurlarıma kitaplarımı imzalıyo-
rum. Yanımda başka yazarlar da var. 
Başımız kalabalık. Yanımda 11-12 yaş-
larında, kir pas içinde bir oğlan çocu-
ğu belirdi. Omzumu dürtünce dönüp 
baktım. Yaydığı kokudan tiner tutku-
nu olduğunu anladım. Açıkçası biraz 
ürktüm. Çocuk bir şey dememe kal-
madan, “Teyze, bana bir kitap verse-
ne!” dedi. Hiç düşünmeden onun yaş 
düzeyinde olduğunu düşündüğüm bir 
kitabı eline tutuşturdum. Çocuk kitabı 
kaparcasına alıp yok oldu. Yanımdaki 
yazar arkadaş, “Gülten Hanım, sen de 
pek safsın. Çocuk o kitabı az ötede sa-
tıp tiner alacak. Keşke vermeseydin!” 
dedi. Ses etmedim.

Ertesi gün, Cumhuriyet gazetesin-
de, Beyoğlu’ndaki kitap etkinliğinin 
haberini okurken birden gözüme bir 
fotoğraf ilişti. Benim kirli çocuğum, 
bir apartman kapısının girişindeki 
mermer merdivene oturmuş, sırtını 
demir kapıya dayamış, kendisine ver-
diğim kitabı okumaya dalmıştı. 

Peki, son olarak sizden “iyi 
kitap”ın tanımını yapmanızı istesek!

Çocuk kitabında dil, anlatım, 
konu, kurgu; sosyal, zihinsel ve ruh-
sal öğeler açısından çocuk gerçekliğiy-
le ve çocuğun gereksinimleriyle örtüş-
meli. O kitap aynı zamanda evrenseli 
kucaklarken, ulusalı ve hatta yereli göz 
ardı etmemeli.

İYİ KİTAP okurlarını sevgiyle se-
lamlıyorum. 

Akgüvercin ile Yeşil Salkım’ın Aşkı
Gülten Dayıoğlu

Doğan Egmont Yayıncılık
233 sayfa
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İnsanlığın kültür mirasını koruyabilmek için en başta, bu konuya duyarlı nesillere ihtiyaç olduğu 
şüphe götürmez bir gerçek. Bilgin Adalı bu misyonu da taşıyan kitaplarına bir yenisini daha ekledi: 
Mezar Soyguncuları. Heyecan, macera ve tarih bilinci iç içe! 

Hepiniz en azından bir belge-
selde, kazıların sürdüğü bir ören 
yerinde arkeologların küçük bir 
çömlek parçası, kömürleşmiş bir 
buğday tanesi, belki de evcilleşti-
rilmiş bir hayvana ait kemik par-
çalarını özenle toprak altından 
çıkardıklarını görmüşsünüzdür. 
Bazılarına kırık çanak çömlek 
parçalarını incelemek gereksiz 
görünebilir. Ama bu küçük bu-
luntuların insanlığın gelişimin-
deki önemli kilometre taşlarına 
işaret ettiği unutulmamalıdır.

Geçmişe ait kültür hazineleri ola-
rak, her yıl milyonlarca turistin ziyaret 
ettiği, gelir kapısı gibi görülen antik 
kentler düşünülmemeli bir tek. Görsel 
ve yazılı medyada manşetlere taşınan 
arkeolojik keşifler, yalnızca değerli bu-
luntular içeren gömülerden ibaret ol-
mamalı. Ama bu temennilerin gerçek-
leşmesi için sanırım beklentilerimizi 
gelecek nesillere saklamak zorundayız.

İşte bu aşamada, tek başına eğitim 
sistemi yeterli olmayıp, çocuklara yö-
nelik olarak kaleme alınan hikâye ki-
taplarına da büyük görev düşüyor. İyi 
Kitap sayesinde iki yıldır bu tür ya-
yınları yakından izleme olanağına sa-
hip olunca, gelecek için umudum art-
tı diyebilirim. Çocuk kitabı yazarları-
nın da arkeolojiye ilgi duyduklarını 
gördüm. Allianoi’deki kalıntıların su 
altında kalacak olmasından, Yenikapı 
kazılarından gün ışığına çıkarılan tek-
ne kalıntılarına kadar güncel her konu 
hakkında çocuklar bu sayede bilgi sa-
hibi oldular. Konu genellikle dedek-
tiflik oyunu veya meraklı afacanların 
maceraları olarak ele alınıyor. Kitapla-
rın tek kalmayıp, aynı çocukların ben-
zer maceralarını içeren serilere dönü-
şüyor olması, bazılarının neredeyse en 
çok satanlar listesinde yer bulup bir-
den çok baskı yapması, bu konulara 
duyulan ilginin göstergesi.

Bilgin Adalı’nın son kitabı Mezar 
Soyguncuları adını taşıyor. Bu kitabın 

kahramanları ile daha önce Kariye 
Hazinesi kitabında tanışmıştık. Can, 
İrem, Selin ve Berke hazine aramak 
için yola çıkıp, büyük bir kaçakçılık şe-
bekesini yakalatmıştı. Bu kez, ders yılı 
sona erince, ödül olarak arkeologların 
kazı çalışmalarını sürdürdükleri bir 
höyüğe gönderiliyorlar. Kitap günü-
müzden 4500 yıl öncesinin dünyasın-
dan söz ederek başlıyor ve Anadolu’da 
hüküm süren bir kralın öyküsünü an-
latıyor. 

TOPRAK ALTINDAKİ MEZAR
Kral Teşup ölünce, başkentinin 

yakınında bir mezar odası inşa edi-
lip, duvarları yaşamından görüntüler 
içeren kabartmalarla süsleniyor. Dü-
zenlenen cenaze töreninin ardından 
mermer lahdi, hayatta iken severek 
kullandığı kimi eşyaları ve silahları bu 
mezar odasına konuluyor. Girişi duvar 
örülerek kapatılan bu mezar odasının 
üzeri toprakla örtülerek, mezar adeta 
saklanıyor. Zaman geçip bu topraklar-
da yeni krallıklar kuruluyor, yeni uy-
garlıklar doğuyor, toprak altında sak-
lanan mezar odasının (ki üzeri toprak 
yığılarak oluşturulan bu tip mezarlara 
“tümülüs” deniyor) varlığı unutulup 
gidiyor. (Kitabın hemen başında yaza-
rın höyüklerin nasıl oluştuğunu ve tü-
mülüslerin nasıl inşa edildiğini çok iyi 
anlatmış olmasına rağmen, kitap bo-
yunca her ikisinden de höyük olarak 
söz etmesinin düzeltilmesi gereken bir 

hata olduğunu ayrıca belirtmek 
isterim.)

İşte bizim afacanların ko-
nuk olarak gittikleri kazı ekibi, 
bu mezar odasının yakınındaki 
höyükte kazı yapmaktadır. Dola-
yısıyla kahramanlarımız, höyük-
lerin yüzyıllar boyunca üst üste 
inşa edilen kentlerin kalıntıların-
dan oluşan doğal olmayan tepe-
ler olduğunu, arkeologların araş-
tırma yöntemlerini, en küçük bir 
buluntunun bile ne kadar önemli 
olduğunu, karbonla tarihleme 

gibi tüm detayları arkeologlardan öğ-
reniyorlar. Ama onların sabır isteyen 
titiz araştırmaları heyecan yaşamak 
isteyen çocuklara sıkıcı gelince, kazı 
ekibinin daha sonra inceleyeceği diğer 
tepeye gidiyorlar. Ve tesadüf eseri ora-
da mezar soyguncularının kazdığı bir 
çukurdan içeri girince, onların görme-
dikleri mezar odasını ve içindeki de-
ğerli hazineleri keşfediyorlar. Bundan 
sonrası soyguncuları yakalatmak için 
yapılan planlarla devam ediyor.

Bilgin Adalı, her bölümün sonun-
da, okurlarından kendi öykülerini 
kurgulamalarını, hayal güçlerini kul-
lanmalarını istemiş. Kitabın sonunda 
da kendi yazdıkları ile okurlarının dü-
şündüklerinin ne kadar uyuştuğunu 
merak ediyor ve onlara bu yeni şekliy-
le kitabı yeniden yazmalarını öneriyor. 

Mezar soyguncularının 
ve tarihin izinde… Şebnem AKALIN

Mezar Soyguncuları 
Bilgin Adalı

Resimleyen: Kutlay Sandırgı
Can Çocuk Yayınları / 89 sayfa
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Mehmet KARTAL

Dünya küçük! Sanki giderek daha da küçülüyor! Nereden Nereye Keşifler, bir zamanlar ucu 
bucağı olmadığı düşünülen dünyanın, seyyahlar ve kâşifler sayesinde “küçük bir yer” haline 
gelişinin öyküsünü anlatıyor.

Kâşifler: Büyümeyen 
çocuklar

Çocukluğun ve gençliğin ruhuyla 
keşif ruhu arasında bir paralellik kur-
mak güç değil. Kâşifler, odalarını ya da 
evlerini altüst eden meraklı çocuklar 
gibi, dünyamızın altından girip üstün-
den çıkmış, adım atmadık yer bırak-
mamışlardır. “Dünya ne kadar küçük,” 
deyip dururuz. Ama dünya her zaman 
küçük müydü? Hiç de değil. Dünyayı 
küçülten, binlerce yıldır her türlü güç-
lüğü göze alarak, demir asa demir ça-
rık yollara düşen kâşifler ve seyyahlar 
olmuştur.

Muhtemelen her şey bir nehrin ge-
çilmesiyle ya da bir çölün aşılmasıyla 
başladı. Gün geldi, bir kıtadan bir baş-
ka kıtaya geçildi. Ve nihayet Ay’a gidil-
di. Keşifler tarihinin en çarpıcı tarafla-
rından biri, bütün bu seyahatlerin ve 
seferlerin önemli bir kısmının, bilin-
meyene ya da insan ayağı değmemiş 
bölgelere yapılmasıdır. Bu gözle ba-
kıldığında, insanoğlunun çocukluktan 
miras kalan merakının ve tutkusunun 
bir birleşimidir keşifler tarihi. Bu yüz-
den, çocuklara ve gençlere yönelik ki-
taplar arasında, keşiflere ayrılan eser-
lerin sayısının çok olmasına şaşırma-
malı. Nereden Nereye Keşifler de karşı-
mıza çıkan güzel örneklerden biri. 

Kitap dört ana bölüme ayrılıyor: 
İlk Keşifler, Dünyaya Açılmak, Bilim 
ve Keşifler, Son Sınırlar. 

“İlk Keşifler” bölümü, eski Mısırlı 
serüvenci Harkuf ’un hikâyesiyle baş-
lıyor. Mısır’ın güneyindeki bölgelere 
bir keşif ve ticaret gezisi düzenleyen 
Harkuf ’un en büyük sürprizi, dönüşte 
yanında bir de pigme getirmesi olmuş. 
Pigmenin, kısacık boyuyla, hükümdar 
ve maiyeti önünde dans etmesi büyük 
bir ilgiyle karşılanmış. Keşfedilen top-
raklardan getirilen yerli halk, ileriki 
tarihlerde de bu tip gezilerin ayrılmaz 
bir parçası olmuş  −aynen Kolomb’un 
Amerika’dan getirdiği yerliler gibi−. 
Ancak yerli “numuneleri”nin başla-
rından geçenlerin çoğu zaman buruk 
hikâyelere dönüştüğünü de gizleme-
meli. 

“İlk Keşifler” bölümünde, gençlerin 
ve çocukların daha yakından bildiği bir 
isim de çıkıyor karşımıza: Marco Polo. 
Kitabında anlattığı bütün ülkeleri ve 
kişileri gerçekten görüp görmediği ha-
len bir tartışma konusu olsa da, bu en 
renkli seyahatname metinlerinden bi-
rinin ona ait olduğu gerçeğini değiştir-
miyor. Bilindiği gibi, Marco Polo, kita-
bını bizzat yazmamış, dikte ettirmiştir. 
Kubilay Han’ın sarayına kadar uzanan 
bu yolculuğun hikâyesinde, gerçeklerle 
olağanüstü bilgiler iç içe geçmiş ve bu 
nedenle, doğru olması gayet muhtemel 
bazı bilgilere de gölge düşmüştür. 

DOĞU’DAN BATI’YA YOLCULUK
Ortaçağ’ın bir başka büyük seyya-

hı olan İbn-i Batuta’ya da kitapta geniş 
yer ayrılmış. Kuzey Afrika’dan yola çı-
kan İbn-i Batuta, ünlü seyahatnamesi 
Rıhle’de Çin’den de bahsetmiş olsa bile, 
tarihçiler ilgili bölümlerin doğrulu-
ğundan her zaman şüphe etmişlerdir. 

Ters istikamette, Doğu’dan Batı’ya 
yolculuk edenlerin başını çeken Zheng 
He, Çin’den yola çıkarak Afrika’ya ka-
dar ilerlemiş. Ömrünün büyük bir kıs-
mını yollarda ve uzak diyarlarda ge-
çiren Zheng He, altmış yaşında haya-
ta gözlerini yumduğunda, bedeni Hint 
Okyanusu’na bırakılmış. Bir gezgine 
yakışır bir ölüm ve defin olmuş olsa 
gerek! 

Tarih içinde ilerledikçe, daha tanı-
dık, daha bildik isimler çıkıyor karşı-
mıza. Kristof  Kolomb’un Amerika’yı 
keşfi, daha sonra Amerika kıtasına 
ayak basan İspanyolların ve Portekiz-
lilerin öyküsü, Macellan’ın olağanüs-
tü yolculuğu, Kaptan Cook’un seya-
hatleri, kitabın amacına uygun şekil-
de, eksiği fazlası olmadan anlatılmış. 
Keşifler ve seyahatler tarihinin en il-
ginç anekdotlarından biri de kitap-
ta kendine yer bulmuş: Henry Stan-
ley ile Livingstone’un Afrika’nın içer-
lerinde buluşması. Afrika’nın iç bölge-
lerine doğru ilerledikten sonra kendi-
sinden uzun müddet haber alınama-

yan Livingstone’u bulmak üzere yol-
lara düşen gazeteci Stanley, güçlükler-
le dolu, maceralı bir arama çalışma-
sından sonra, yerli köylerinden birin-
de bir beyazla karşılaşır ve emin adım-
larla ilerleyerek, sanki Londra’da bir 
kafede buluşmuşlar gibi, “Dr. Living-
ston, değil mi?” der. Evet, karşısında-
ki Dr. Livingstone’dur!

Kitabın ilginç bölümlerinden bi-
rinde de, Livingstone’un yazdık-
larını okuyup, şu Afrika’yı bir de 
ben göreyim, diyerek yollara düşen 
Mary Kingsley konu ediliyor. Kadın 
kâşiflerin ve seyyahların sayıca azlığı 
göz önüne alındığında, Kingsley’in öy-
küsü daha da önem kazanıyor. Gezip 
gördüğü yerlerden British Museum 
adına hayvan örnekleri toplayan ve 
Travels in West Africa (Batı Afrika’ya 
Seyahatler) isimli önemli bir kitap ya-
zarak, Afrika kültürünün önemini 
çağdaşlarına anlatmaya çalışan Bayan 
Kingsley, otuz yedi yaşındayken tifoya 
yenik düşmüş.

Bütün bu öyküleri okuduktan son-
ra, “Ne yani, keşfedilecek bir yer kal-
madı mı?” diye üzülenler çıkarsa, 
“Hâlâ Keşfedecek Çok Şey Var” baş-
lıklı bölüme bir bakmalarında fayda 
var! Anna Claybourne, kutuplardaki 
bazı bölgelerin, yer altı mağaralarının, 
okyanusların ve nihayet engin uzayın 
hâlâ keşfedilmeyi beklediğini müjde-
liyor.

Nereden Nereye Keşifler
Anna Claybourne

Çeviren: Gizem Sakar
Timaş Yayınları / 96 sayfa 
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Üç buçuk yaşındaki Doruk, yaptığı 
yaramazlıktan sonra anacığından fırça 
yiyince, yüzümüze melul melul bakıp, 
“Ben bu hayatımdan çok bıktım za-
ten,” demişti! Anasıyla ben tüm ciddi-
liğimizi bir kenara bırakıp püskürerek 
gülmeye başlamıştık. Fırça da haybeye 
gitmişti. Dört yaşındaki Utku’ya gele-
lim. “Yanakların neden bu kadar kır-
mızı?” diye sorduğumda, yüzüme bil-
miş bilmiş bakıp, “Çünkü annem beni 
çok seviyor,” diye yapıştırmıştı ceva-
bı. Öyle kalakalmıştım. Ne demek bu 
şimdi? Neyse, sonra kahkahayı bas-
mıştım. Yani çocukların eğlenceli ol-
madığını ya da mizah anlayışlarının 

olmadığını söylerseniz diliniz tutu-
lur. Kesinlikle mizah duygula-

rı var, kesinlikle çok komik-
ler. Ama tabii onların mizah 
anlayışı “büyüklerin” mizah 
anlayışıyla birebir örtüşüyor 
diyemeyiz. Çocukların ken-
di tarzları var yani. O yüz-
den büyük aklınızla bakıp 
da, aman bu çocuklar da hiç-

bir şey anlamıyorlar demeyin; 
sizi rezil ederler sonra! Ve daha 

da iyisi, bence onların aklına güve-
nin ve onlar gibi düşünmeye başlayın; 
hayat kesinlikle daha eğlenceli ve gü-
zel olacaktır. 

Neyse ki, kötümser büyüklerin ara-
sından, nadir de olsa çocuk zekâsını 
seven ve onlar gibi düşünebilen biri-
leri çıkıyor. Mesela Ian Whybrow ile 
Tony Ross bunlardan ikisi. 

Önce Ian Whybrow’la başlayalım. 
Yüzlerce çocuk kitabı yazmış olan İn-
giliz Whybrow, Küçük Kurt serisi-
nin de yazarı. Seri de bayağı var yani: 
Küçük Kurt’un Kötülük Kitabı, Kü-
çük Kurt’un Zor İşler Günlüğü, Kü-
çük Kurt’un Vahşi Yavrular İçin Peri-
li Malikânesi, Küçük Kurt Orman De-
dektifi ve Küçük Kurt Sürü Lideri. Tabii 
isimden de anlaşılacağı gibi, serimizin 
kahramanı bir “kurt yavrusu.” Küçük 
Kurt’un sorunu bir kurda yakışmaya-

cak kadar “uslu” olması. Bunu kendi-
lerini dert edinen “kötü” anne baba-
sı, Küçük Kurt’un Başkötü Kurt am-
casına bir mektup yazıyorlar. Mektup-
ta baba şöyle diyor: “Küçük, eminim ki, 
özünde kötü biri ancak şu aralar bizle-
ri endişelendirecek kadar uslu. Kurnaz-
lık Okulu’na gidip kötülüğün dokuz ku-
ralını öğrenmeli. Bugünlerde kötülük 
rozeti olmadan yaşanmaz.” O yüzden 
de Küçük Kurt’u paketleyip, Dehşet 
Ormanı’nda kötülük yapmakla meş-
gul olan amcanın yanına gönderiyor-
lar. Aslında Küçük Kurt ilk başta git-
mek istemiyor. İtirazını şöyle dile geti-
riyor: “Siz her ne kadar benim Dört Pa-
tili Şirin olduğumu düşünseniz de, geri 
kalan herkes benim kötü olduğumu dü-
şünüyor.” Ama anne babanın pek umu-
runda olmuyor bu, neden olsun, onlar 
kötü! Bizim minik de el mecbur, gi-
diyor amcanın yanına. Ama amcaya 
sürpriz oluyor, çünkü mektubu alma-
mış. Nedeni ise daha komik! En son 
ona mektup getiren postacıyı yediği 
için artık hiç kimse ona mektup getir-
meye cesaret edemiyor. 

KÖTÜLÜĞÜN DOKUZ KURALI
Sonuç olarak Küçük Kurt, ilk ki-

tapta “Kötülüğün Dokuz Kuralı”nı öğ-
reniyor, ama amcasından değil. Akıllı 
ya, kendi kendine buluyor. Size de söy-
leyelim kuralları: Sürekli öfleyip pöf-
le; hep kaba sözler söyle; palavralar sık; 
eğer bir şey ciyaklıyorsa onu ye; geri ka-
lan herkesi uçur; her gün elinden geldi-
ğince pis ol; büyüleme taktiğini uygula 
(sinsi gülümsemeler); iyi fikirlerini or-
talıkta söyleme; Büyük kötü bir kurda 
asla güvenme! 

İşte bunları öğrenince diğer mace-
ralara geçme şansımız oluyor. Çünkü 
Küçük Kurt’un hayatında yalnızca Baş-
kötü Kurt amca yok. Başkötü Kurt am-
canın can düşmanı tilki Bay Düzenbaz, 
ağabeylik etmek zorunda kalacağı mi-
nik kardeşi Kokulunefes, bu çetin ağa-
beylik işinde ona yardım edecek olan 

zeki kuzeni Bağırtkan gibi başka eğ-
lenceli karakterler de var. Bağırtkan’la 
Küçük Kurt, Kokulunefes’in sürekli 
olarak başlarına açtığı belalar yüzün-
den maceradan maceraya atlarken, bu 
ikiliye uçmaktan nefret eden ve uçtu-
ğunda korkudan bayılıveren Güdük 
Karga, böcek Baston, küçük ayı Nor-
mus da katılıyor. Ve sonuçta hepsi el 
ele vererek, çoğu zaman sayısız bece-
riksizlik yaparak, ama dayanışarak bir 
şekilde olayları çözüyor ve kendi kü-
çük zaferlerini kazanıyorlar. Tüm bun-
lar olurken, Küçük Kurt sürekli anne 
babasına durumu rapor eden mektup-
lar yazıyor. Yazdıklarının da iler tutar 
yanı yok doğrusu: “Büyük bir ayna 
buldum, kendi kendime yastık savaşı 
yaptım”; “Kirpi mi, gerçekten ağzıma 
battı, önce soymak gerektiğini nereden 
bilebilirdim”; “Dün kulaklarımın içini 
barutla temizlemeyi denedim, o yüzden 
beynim havaya uçtu”.

Yazar, Küçük Kurt’u absürtlükler-

Çocukların mizah anlayışı olmadığını kimse söyleyemez! Biz büyüklerinkine çok uymasa, hatta çoğu 
zaman bize göre “nifak tohumları” taşısa da, onların bir tarzı var. İşte Ian Whybrow ile Tony Ross 
çocuk zekâsını seven ve bundan yaratıcı biçimde faydalanan iki isim. 

Nazan ÖZCAN

Her şeyin
küçüğü güzel! M
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le çok şeker bir şekilde mizaha boğuyor. Mesela, Küçük 
Kurt’un Vahşi Yavrular İçin Perili Malikânesi’nde, “Yav-
rumuz Boğazsıkan ailemizin yüz karası. Vejetaryen oldu, 
eğer katı öğretmenler olur ve onu yine kana susamış bir 
gelinciğe dönüştürürseniz size çok para ödeyeceğiz,” diye 
şikâyet eden bir anne gelincik görmek çok hoş. Yani as-
lında Ian Whybrow çocuklara yazıyor belki ama aklı 
başında bir yetişkinseniz, Küçük Kurt serisini siz de çok 
eğlenerek okursunuz. 

FIRÇA SAÇLI KÜÇÜK PRENSES
Ian Whybrow’un bu işte bir de ortağı var: Tony Ross. 

Ross, kitabın çizimlerini yapan kişi. Ross’un çizgilerinin 
kitaba çok şey kattığını söylememiz şart. Mesela “ARANI-
YOR” ilanını görmek için heyecanla sayfayı çevirdiğiniz-
de, Ross’un çizgisine gülmekten başka çareniz kalmıyor. 
Çünkü aranan kişinin arkadan çizilmiş bir resmi çıkıyor 
karşınıza!.. Kitabın içindeki çizimlerin hepsi olmasa da 
birçoğu böyle absürt ayrıntılarla dolu. İngiliz Tony Ross 
da tıpkı Whybrow gibi, yüzlerce çocuk kitabına imza at-
mış. Çizimleriyle katkıda bulunduğu kitapların yanı sıra, 
hem yazıp hem çizdikleri de var. Burada sözünü etmek 
istediğimiz Küçük Prenses serisi de bu kitaplar kapsamın-
da. Serinin içinde yer alan kitaplardan bazılarının adla-
rı şöyle: Arkadaş İstiyorum, Uyumak İstemiyorum, Elleri-
mi Yıkamak İstemiyorum ve Dişimi İstiyorum. (Gördüğü-
nüz gibi her şey “istiyorum” ve “istemiyorum”dan ibaret!) 

Hitap ettiği 3-6 yaş grubuna uygun olarak çizgilerin 
daha yoğun, yazıların daha az olduğu kitaplarda renk-
ler de çok baştan çıkartıcı. Üstelik çok komik. Mesela, 
orta halli bir memurdan farklı görünmeyen –bir üstün-
de çizgili pijaması eksik– kral babası yatma vaktinde Kü-
çük Prenses’in yatağını gene boş bulduğunda, bildiğimiz 
prenseslerden başka her şeye benzeyen fırça saçlı kahra-
manımızın karşı çıkışı çok net: “Neden yorgun değilken 
uyumak zorundayım ve sabahları çok yorgunken kalkmak 
zorundayım?”  

Küçük Prenses, gerek görünüşleriyle hiç de “krali” ol-
mayan ailesiyle gerekse de olaylar üzerine akıl yürütme 
tarzıyla, kendisi gibi düşünen bir arkadaş bulmanın se-
vinciyle küçük yavrunuzun yüzünde bir gülücük oluşma-
sını sağlıyor. Biraz daha büyük çocuğunuz ise “kötü” ol-
mayı beceremediği için ailesi tarafından kınanan Küçük 
Kurt’a –nedense!– engellenemez bir yakınlık duyuyor. 

Küçük Kurt Sürü Lideri
Ian Whybrow

Resimleyen: Tony Ross
Çeviren: Elif Yalçın

Tudem Yayınları / 128 sayfa

Uyumak İstemiyorum
Tony Ross

Çeviren: İlke Aykanat Çam
Tudem Yayınları

32 sayfa
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Eraslan SAĞLAM

Rıfat Ilgaz bu yıl 100 yaşına basıyor. Bu anlamlı gün 7 Mayıs’ta pek çok etkinlikle kutlanacak. Biz de 
İyi Kitap olarak, eserleriyle asırlık bir çınar gibi hâlâ sapasağlam ayakta duran usta edebiyatçıyı, oğlu 
Aydın Ilgaz’ın ağzından dinledik.

Asırlık bir çınar: 
Rıfat Ilgaz

Bu yıl Rıfat Ilgaz 100 yaşında. 100. 
yaşı 7 Mayıs’a tekabül ediyor. Şu sıra-
lar 100. yaşı taçlandıran da bir iş var. 
İş Kültür Yayınları’nın Çınar Yayınla-
rı ile ortaklaşa yayınladığı “Rıfat Ilgaz 
100 Yaşında” dizisi. Diziyi ve baba Rı-
fat Ilgaz’ı, bu dizinin yayın danışmanı, 
Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz’la ko-
nuştuk.

Tabii ki önce dizi ile başlayalım. 
Dizi kapsamında şu ana kadar neler 
yapıldı?

Şu ana kadar babamın on dört ki-
tabı basıldı. Kalanını Mayıs’ın 7’sine 
yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu arada İş 
Kültür Yayınları yer değiştirdiği için 
bir taşınma sorunu oldu. Ama Mayıs 
ayına kadar kitapları –tabiri caizse– 
yetiştirmeye çalışıyoruz.

Hem Rıfat Bey’in hem de si-
zin yapmış olduğunuz çalışma-
lar sebebiyle, sizi bulmuşken Çınar 
Yayınları’ndan da konuşalım...

Aslında Çınar Yayınları çok eski 
bir yayınevi. Otuz yıllık! İlk olarak 
1983 yılında, TÜYAP’ın ikinci yılına 
katıldı. Hatta Cumhuriyet gazetesinin 
kitap eki manşet atmıştı, “Tek Kitap-
la Fuara Katılan Yayınevi!” diye. O sı-
ralar babamın bir şiir kitabı çıkmıştı: 
Kulağımız Kirişte. O günkü ortamın 
getirdiği atmosfer, Türkiye’nin en sıkı 
zamanıydı. Kitapların yakılıp yok edil-
diği bir dönem... O fuar olağanüstü bir 
coşkuyla izlendi. Hatta babam sabah 
11’de oturur, akşam 9’a kadar kitap im-
zalardı. Tuvalete kalkmamıştı bir süre. 
“Neden gitmiyorsun,” diye sordum. 
“Ayıp olur,” dedi. “Kuyruktaki insan-
lar ne yapmaya gitti diye sorarlarsa, 
söylemek zorunda kalmayın.” O gün-
ler çok güzel günlerdi. Kitaba duyulan 
coşku ve gelen gençlerin ilk kez bir ya-
zarla yüz yüze karşılaşmaları... Hele ki 
bir zaman önce kitapları evlerinde ya-
kılan bir yazarla konuşmaları, elinin 
sıcaklığını hissetmeleri... Ama otuz yıl 
içinde çok şey değişti. “Çok satan ki-

tap” listesi geldi. Bir televizyon röpor-
tajında bana sordular: “Nedir sizce bu 
Top 10 listesi?” Benim çocukluğumda 
Mahmutpaşa’da işporta satılan defo-
lu mallar için “tapon” diye bağırırlar-
dı. Şu anda zaman zaman anlamakta 
zorlanıyorum. Gerçekten bunlar, be-
nim çocukluğumda kalan, tırnak için-
de tapon mallar mı, yoksa yarısı Türk-
çe yarısı İngilizce olan “top 10 listesi” 
mi? Bu biraz da işin ticari tarafı. Yani 
listeye girmek... Ancak bu toplum in-
ternetteki tıklanma sayısıyla ölçülüyor. 
Kitap sayısıyla, sinema gişesinde satı-
lan bilete bakılarak ölçülüyor. Yani ki-
tabın niteliğine sayısal verilerle bakıla-
rak karar veriliyor. Edebiyatın kalitesi, 
yazarın söz ettiği mesele ölçü olmuyor. 
Ne kadar sattığı önemli. Bu da global-
leşmenin getirdiği bir ölçü oluyor her-
halde.

Hatta buna şunu da ekleyebiliriz: 
Genç yazarlar, yayınevlerine kendi 
kitaplarını bastırmak için gittikle-
rinde, –sizi tenzih ediyorum– yayı-
nevi sahipleri önce eserin kaç sayfa 
olduğunu soruyor genel olarak. An-
cak belirli bir sayfa sayısını doldur-
muşsa basabileceklerini söylüyorlar.

Aynen öyle! Bu, şuna benziyor: Es-
kiden gece kulüplerinde assolist ola-
bilmeniz için, “Kaç masanız var?” de-
nirdi. Biz de yazara, “Kaç kişi oku-
yor?” diye soruyoruz. O da tabii ki bel-
li doneler çıkarıyor. İnternette şu ka-
dar tıklanıyorum, bu kadar izleniyo-
rum gibi... Facebook’da kaç tane hay-
ranı olduğunu da bir ölçü olarak ko-
nuyor ortaya. 

Hatta “fun” sitesi açılmış mı ona 
da bakıyoruz...

Hatta kendi fun’ını kendi açıyor. 
Vantilatör gibi... Üflüyor birazcık!

Rıfat Bey demişken, tabii ki 
Cide’den bahsetmemek olmaz. Onun 
ardından çok önemli bir festival dü-
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zenliyorsunuz Cide’de. Bu festivalin 
ilham kaynaklarını, etkinliklerinizi 
anlatmanızı rica ediyorum. Daha da 
önemlisi, bu yıl Rıfat Bey 100 yaşın-
da olduğu için, bu yılla ilgili planla-
rınızı da anlatır mısınız lütfen?

Babam sağlığında demişti ki, 
“Yahu bu yaz aylarında bizim Cide do-
luyor, ekonomik olarak biraz canlanı-
yor.” Onun kanısı şuydu: Almanya’daki 
Türk işçileri, hemşehrilerimiz hem ta-
tillerde hem de bayramlarda geliyor. 
Ama bayramlar yavaş yavaş kışa doğ-
ru kayarken, onlar gelmeyecekti, eko-
nomi de yavaş yavaş göçecekti! Cide’de 
yarı sürgün bir hayat süren babam 
orayı çok iyi biliyordu. Bana şöyle bir 
tavsiyede bulundu: “Git belediye baş-
kanıyla konuş, bir festival yapsınlar 
ki civar kasaba ve köyleri toplayabile-
lim yaz aylarında.” Bu arada övünü-
lecek şeylerimiz var Cide’de! En başta 
çok güzel ahşap tekne yapılır! Sarı yaz-
mamız var! Kızlarımızın güzel dansla-
rı, halk oyunları var! Sonra Sarı Yaz-
ma romanının bir yerinde, onu oraya 

getiren arkadaşına diyor ki, “Ben gi-
deyim de belediyeden kendi boyum-
da bir toprak isteyip, ilerde kendimi 
gömdürebileyim.” Arkadaşı Çukur-
kavaklı Kemal Bayram −Ankara’da 
Yeni Gün gazetesini çıkaran kişi− şöy-
le diyor: “Öyle bir gün gelecek ki, se-
nin için bir festival yapacaklar bura-
da ve coşacak burası!” Bu kitapta var-
dı. Bu arada, oradaki bir dostumuz, 
Minibüsçü Süleyman −babamın fe-
daisi− aradı beni. “Bu kitap iki senelik 
oldu, hadi bu yıl bir festival yapalım!” 
dedi. Bu şekilde başladı. Önce küçük 
başladı, sonra giderek büyüdü. En bü-
yük desteği sizin gibi sanatçılardan al-
dık. Birçok dostum bila ücret kalkıp 
geldiler, hocanın yerini göreceğiz diye. 
Moğollar’dan tutun da, yazarlara, pro-
fesörlere, doçentlere, bilim adamları-
na kadar... “Gideros denilen, dünya-
nın en güzel koylarından birinde, bir 
rakı içsek kâfidir,” deyip geldiler. Ayrı-
ca 7 Mayıs’ta, 100. yılını kutlamak üze-
re, İstanbul’daki bütün basını, televiz-
yoncu arkadaşları alıp, babamın adı 
verilen eski hapishaneye, yeni Rıfat Il-
gaz Kültür Merkezi’ne gideceğiz. Yeni 
açılan Kastamonu Üniversitesi’nde de-
vam edeceğiz etkinliklere. Çok güzel 
salonları var. Basını başka bir vesiley-
le de getireceğiz Cide’ye: Eski bir evi 
vardı babamın. Epey uğraştım ben de. 
Belediyedeki dostlarla orayı bir müze 
haline getirdik. Eşyalarını oraya taşı-
dım: masası, sandalyesi, eski gözlüğü, 
kitapları, radyosu, tıraş bıçakları, ya-
zılar... O evin güzelliğinin coşkusunu 
yaşıyoruz! Ayrıca sağ olsun, bundan 
önceki kaymakam aydın bir arkadaştı. 
Bir Rıfat Ilgaz çocuk korosu kurdurdu. 
85 kişilik bir grup! Bunlar Anadolu’yu 
dolaşıyor. Babamın şiirlerinden ora-
daki müzik öğretmenleri besteler yap-
mış, onları söylüyorlar. “Aydın mısın?” 
şiirini söylüyorlar durmadan.

Çocuklar ne ifade ediyordu Rıfat 
Bey için?

Çocuklar farklıydı babam için. 
Öykülerinde kullandığı sözcükleri bile 
çocukların dilinden yazardı. Bacaksız 
Tatil Köyünde yayıma hazırlanırken, 
Fransızca yazılış-
lar düzeltilmeye 
çalışıldı ve babam 
düzeltmemeleri 
konusunda hemen 
müdahale etti. Ba-
caksız demişken, 
bu dizi çocuğun 
ihtiyaç duydu-

ğu özgüven ve dayanışmayı simgeler. 
Bacaksız’ın topladığı çorapları unut-
mamak gerek! Fransızların Pıtırcık’ı 
maço tiplidir. Bacaksız ise kendi adı 
olan Bahri ile çağırıldığında, bu ismi 
söyleyen kıza âşık olur. Kaldı ki, bu 
iki eserin –Pıtırcık’ın ve Bacaksız’ın– 
karşılaştırmalı edebiyat anlamında bir 
tezi dahi yazıldı. 

Hababam Sınıfı’nda yazar nasıl 
bir mizah anlayışıyla karşımıza çıkı-
yor?

Hababam Sınıfı’nı gülsünler diye 
yazmadığını söylerdi babam. Çün-
kü mizah halkın son silahıdır. Ezenle 
ezilen arasındaki çelişkileri gösterir. 
Mesela biri sizin annenizin oturacağı 
sandalyeyi çekse gülmez, tam tersine 
sinirlenirsiniz. Ama bir devlet bakanı-
nın sandalyesini başka bir milletvekili 
çekse güleriz. İki iyi dost olan babamla 
Aziz Nesin farklı düşünürlerdi. Aziz 
Bey mizahı bir edebiyat türü olarak 
görürken, babam bir biçem olarak 
görürdü. Yani, “Ben yazarım, gülmek 
ya da ağlamak okuyucuya kalır,” der-
di. Mizah her şeyi barındırır. Aziz 
Bey’in düşüncesinin tersine, sadece 
“gülmece”yle açıklanamaz. Aziz Bey 
gülmece, babam da mizah kavramın-
da ısrarcıydılar. 

Son olarak şunu da konuşalım: 
Rıfat Ilgaz’ın yöre halkıyla ilişkisi 
nasıldı?

Bütün her şey alt alta geldiğinde, 
babamın rastgele yazan bir yazar ol-
madığını anlıyorum. Yaşamla iç içeydi 
o. Kendi etrafından beslenirdi. Mese-
la Cideli kadınların hayatında defne 
yaprağının ekonomik anlamda ne ka-
dar önemli olduğunu ortaya çıkaran 
kişiydi. Cide’de sabah sekizden sonra 
kırağı yağdığını fark etmişti. Dolayı-
sıyla yapraklar öğlene kadar ıslak kala-
biliyordu. O yüzden Cide kalın ve etli 
defne yapraklarına sahipti. Sırf Cideli-
leri buna ikna etmek için, bir gün çay-
danlıkla defne yaprağı yağı imal etmiş. 
Ayrıca şu bilgiyi de paylaşmış: Yaprak-
ları tersine koparırsan ağaç daha çok 
yaprak üretirmiş!
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Rıfat Ilgaz’ın “Edebiyatımızın Koca 
Çınarı” olarak anılması afaki değil el-
bette, uzun uzun anlatmaya çalışmak 
yerine, kısaca şöyle söyleyebiliriz sanı-
rım; kaleme aldıkları, hayat hikâyesi, 
duruşu bunun nedenini ortaya seriyor. 
Önümüzdeki ay, 7 Mayıs’ta, değerli ya-
zarımızın 100. doğum yılını kutlayaca-
ğız. Bu tarih yaklaşırken kuşkusuz bir-
çok etkinlik ve gelişme de bizleri bekli-
yor olacak; örneğin, atılan ilk somut ve 
büyük adımlardan biri, Çınar Yayınla-
rı ile İş Kültür Yayınları’nın işbirliğiy-
le, 100. yıl anısına Rıfat Ilgaz’ın bü-
tün eserlerinin yeniden yayımlanması 
oldu. Ayrıca, her yıl geleneksel olarak 
Rıfat Ilgaz’ın doğum yeri olan Cide’de 
düzenlenen, ama son zamanlarda eski 
havasını biraz kaybetmiş gibi görünen 
“Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve 
Sanat Festivali” de umarız bu yıldönü-
mü vesilesiyle eski coşkusuna kavuşur. 
Edebiyata şiirle adım atan, ama son-
rasında roman, öykü, anı, tiyatro ve 
çocuk kitapları gibi hemen her alan-
da kalem oynatmış olan Rıfat Ilgaz’ın, 
“Okutmak Üzerine” adlı şiirindeki, 
“Kim ne derse desin / Çocuklar için 
yazdım hep” dizeleri, çocuklara verdiği 
önemin yansıması olarak okunabilir. 

Rıfat Ilgaz’ın çocuk kitapları için-
de Bacaksız kitaplarının yeri ayrı diye 
düşünüyorum; Cin Ali, Ayşegül gibi se-
rilere aşina olanların aklının bir köşe-
sinde eminim Bacaksız da yer almak-
tadır. Sözü buradan açmışken, geçen 
ay Irmak Zileli, bu sayfalardaki “Ayşe-
gül Bizim Mahalleden Değil!” baş-

lıklı yazısında, yeniden ya-
yımlanmaya başla-

yan Ayşegül se-

risiyle ilgili şunları yazmıştı: ”Bu kü-
çük kıza haksızlık etmek istemiyorum, 
ama bizim mahalleden olmadığı kesin 
Ayşegül’ün; adı istediği kadar Türkçe 
olsun. Evet, Ayşegül hepimiz gibi kar-
deşiyle kavga eden, sonra bundan piş-
manlık duyan, annesine sürprizler ha-
zırlayan, okula giden, arkadaşlarıy-
la oyun oynayan bir çocuk, ama yine 
de olmayan, bir türlü yerli yerine otur-
mayan bir şey var onda.” Gün geçtikçe, 
her ne kadar özellikle büyük şehirleri-
mizdeki yaşam biçimi farklı bir nokta-
ya doğru ilerliyorsa da, büyük bir ço-
ğunluğun halen mahalle yaşamı içinde 
oluşu, belki de Ayşegül’ün aksine Ba-
caksız kitaplarındaki hikâyelerin bize 
neden daha yakın olduğunun cevabını 
veriyor. Gerçekten de Bahri’nin, yani 
Bacaksız’ın ve başta Paytak Yılmaz, 
Dobiş Mehmet, Lüfer Temel, Seksek 
Ali, Kek Ömer, Sarı Sevil, Hapşırık 
Gülten ve Karamarsık Çetesi olmak 
üzere yakın çevresindekilerin macera-
ları bir yana, arka planda mahalle yaşa-
mından, o dönemin hayat şartlarından 
kesitlerin de verildiği beş kitaplık seri 
bugün bile güncelliğini koruyor diye-
biliriz. Bu arada, kimi zaman Kamyon 
Sürücüsü, Sigara Kaçakçısı, Paralı Atlet 
olarak, kimi zaman da Okulda ve Ta-
tilde karşımıza çıkan Bacaksız’ın yakın 
zaman önce Almancaya çevrilerek ya-
yımlandığını da hatırlatalım.

Bacaksız serisinin yanı sıra, kuş-
kusuz Rıfat Ilgaz ismini, Hababam 
Sınıfı’ndan ayrı düşünmek olanaksız. 

1956 başlarında, İlhan Selçuk yöne-
timinde çıkan Dol-

muş adlı mizah 
dergisinin 

yazı kadrosuna katılan Rıfat Ilgaz, Ha-
babam Sınıfı’nın ilk hikâyelerini bura-
da bir dizi şeklinde yayımlamaya baş-
lar. İsmine atfen, bütün yazarların Vi-
tes, Dişli, Kriko gibi takma adlarla kat-
kıda bulundukları Dolmuş’a sonradan 
katıldığı için, Rıfat Ilgaz Stepne im-
zasını kullanır. Bu yazı dizisi, olduk-
ça ilgi görmesi üzerine devam ettirilir 
ve sonrasında bir araya getirilip yine 
Stepne imzasıyla kitaplaştırılır. Haba-
bam Sınıfı’na gösterilen ilginin günbe-
gün artıyor oluşu, ileride kitaba sahip 
çıkmak adına Rıfat Ilgaz’ın Stepne’nin 
kendisi olduğunu açıklamasını gerek-
tirir; ama yazarın o günlerde inandırı-
cılık açısından güçlük çektiği görülü-
yor. Rıfat Ilgaz’ın çevresindekileri ikna 
edemediğine örnek olarak, dağıtımcı 
Faruk’la yaptığı söylenen –içinde ince 
bir eleştiriyi de barındıran– şu konuş-
mayı aktarabiliriz:

– Nerde Stepne, nerde Rıfat Ilgaz?.. 
Bırak dostum sen bu işleri!

– ...
– Rusçan fena değil; doğrusu ilk ki-

tabı çok güzel çevirmişsin!
– Ben mi çevirmişim? Hangi yazar-

dan?
– Hangi yazardan olacak! 

Stepne’den... Baktın birincisi iyi gitti, 
ikinciyi de sen yetiştirdin geriden!

Aslında bugünlerde bile Hababam 
Sınıfı’nı Rıfat Ilgaz’la ilişkilendirecek-
lerin sayısının, Hababam Sınıfı’nı duy-
muş olanlardan az olduğu iddia edile-
bilir. Bunun en önemli sebebi, Haba-
bam Sınıfı kitaplarının 1970’li yıllar-
la birlikte beyazperdeye de uyarlan-
ması elbette. Bütünüyle izlemese bile, 
hemen herkesin Hababam Sınıfı film-
lerinden en azından birkaç diyaloğu 
ezbere bildiğini, hatta birkaç sahneyi 
canlandırabileceğini düşününce, Ha-
babam Sınıfı romanlarına da neden 
aynı ilginin gösterilmediğini anlamak 
güç açıkçası. Üstelik genel kabul ola-
rak, kitaplardan uyarlama çoğu film 

Ceyhan USANMAZ

Edebiyatımızın koca çınarı Rıfat Ilgaz’ın 100. doğum yılını kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde, 
Ceyhan Usanmaz bizim için Bacaksız serisini, Hababam Sınıfı’nı ve tabii ki bu eşsiz eserlerin 
arkasındaki yazarı ele aldı.  

Ünlü Rus yazar 
Stepne’nin izinde M
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için dile getirilen bir görüş Hababam Sınıfı için de ge-
çerliyken. Sürenin kısıtlı oluşundan, ekonomik kaygılar-
dan ya da başlı başına farklı bir disiplin olduğundan do-
layı, uyarlama filmlerin, kitapları çoğu zaman tam ola-
rak yansıtamadığı, ruhunu aktaramadığı eleştirisi sık sık 
dillendirilir. Romanlarından uyarlanan filmlerin Rıfat 
Ilgaz’ın da içine sinmediği söylenir. “Toplumcu gerçek-
çi” akım içinde değerlendirilen Rıfat Ilgaz’ın itirazı tam 
da bu noktada, hikâyelerindeki eleştirilerin göz ardı edi-
lerek, yalnızca güldürü unsurlarının ön plana çıkarıl-
dığı yönündedir. (Bu konuda, Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın 
Ilgaz’ın, babasının yazarlık “macerası”nı aktardığı ve Ha-
babam Sınıfı’nı da toplumsal açıdan sorguladığı Sınıf ’ın 
Efsanesi isimli kitabına bakılabilir.) Yine de Hababam 
Sınıfı romanlarını okurken çoğu hikâyenin tanıdık gel-
mesi, örneğin İnek Şaban’ın anlatıldığı kısımlarda Ke-
mal Sunal’ın ya da Badi Ekrem’den söz edildiğinde Şener 
Şen’in hatırlanması kaçınılmaz; ama Hababam Sınıfı’nın 
farklı hikâyeleri için –yakın zaman önce çekilen devam 
filmlerindense– romanların okunması tercih edilebilir. 
Buna ek olarak Çınar Yayınları, Hababam Sınıfı’nın 50. 
yılına özel bir baskı yapmıştı 2006’da, Turhan Selçuk’un 
çizimleri de yer alıyordu; bu resimlerde karakterlerin 
farklı yorumlarını görmek de ilginç olacaktır.

Son olarak da sanırım en iyisi, Rıfat Ilgaz’ın Haba-
bam Sınıfı oyunu için yazdıklarından bir bölüm aktar-
mak: “Hababam Sınıfı hepimizin oyunu. Kendi gerçeği-
mizle yüz yüze getirecek zaman zaman sizi. Yalnız benim 
okul anılarım değil bunlar, ortaklaşa yaşantılarımız… 
Eğer kendinizi oyuncuların arasında bulursanız benim 
ustalığımdan değil, gerçeğin sağlamlığındandır. Olaylar 
sizi anılarınızın denizinden geçirip, sorumsuz yıllarınızın 
başıboşluğunda katıla katıla güldürürken içinizde bir bu-
rukluk beliriyorsa bize kızmayın. Nedenlerini, her birimi-
zin başka türlü acısını çektiğimiz eğitim düzenimizin bo-
zukluğunda arayın.” 

Hababam Sınıfı
Rıfat Ilgaz

Resimleyen: Turhan Selçuk 
Çınar Yayınları / 416 sayfa

Bacaksız Kamyon Sürücüsü
Rıfat Ilgaz 

 Çınar Yayınları
88 sayfa 
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Aziz Nesin kendisiyle cesurca alay edebilen, gündelik yaşamı gülmece öğesiyle ustalıkla 
çözümleyebilen, yaşanan korkunç olayları son derece irkiltici biçimde “alaya alabilen” bir 
yazar. 7’den 70’e her kesimden insanın onu kendine yakın bulması başka nasıl açıklanabilir ki!..  

Aziz Nesin’in mizahçılığı hakkın-
da ilk sorulacak soru, bence, “Aziz 
Nesin’in mizahının kaynağı nedir?” 
olmalıdır. Bu soruya vermeye çalışa-
cağımız yanıtlar, onun mizah anlayışı-
nı ortaya koyacağı gibi, onu çağdaşla-
rından/benzerlerinden ayıran özellik-
leri ve unutulmayışını da açıklayacak-
tır sanırım.

Aziz Nesin mizahının kaynakla-
rından ilki ve en güçlüsü, geleneksel 
mizah anlatılarıdır. Nasrettin Hoca 
fıkralarında, Karagöz ve ortaoyunun-
da karşılaştığımız söze dayalı şaşırt-
macalar, komiklikler ve taklitler onun 
eserlerinin vazgeçilmez motifleridir. 
Hemen her kitabında, halkın ortak 
belleğinde yer edinmiş kişilerden iz-
ler taşıyan kahramanlar yaratmakta ve 
bu yolla anlattıklarını halk için tanıdık 
kılmaktadır. 

Halk şiirinin en sert türü sayılabi-
lecek taşlamalar da Aziz Nesin mizahı-
nın politik yanında önemli bir rol oy-
nar. Markopaşa’da yazdığı taşlamalar,  
−o günün Türkiye’sinde olup bitenle-
ri bilmeden zor anlaşılır metinler olsa 
da− öfkenin hicve, zaman zaman da 
alaya dönüşmesinin örneğidir. 

Aziz Nesin’in mizahının diğer 
önemli kaynağı da siyasal eleştiridir. 
Eleştirilecek durumun gülünçlüğü 
kadar, Aziz Nesin’in olaylara bakışı 
ve memleketin politik olarak yaşadığı 
süreçler de bir araya gelip Nesin’e özgü 
bir mizah anlayışı doğurur. Öyle ki 
bu anlayış, uzun yıllar boyunca Türk 
mizahının en güçlü damarını oluştur-
muştur. 

Aziz Nesin 1940’lara doğru gi-
derek Nazi Almanya’sına benzemeye 
başlayan Türkiye’de yaşanan korkunç 
olayları, son derece irkiltici bir biçim-
de “alaya alır.” Tan Matbaası baskının-
dan sonra adı Tan olan eczanelerin An 
Eczanesi, adı Tan olan kasapların Şan 
Kasabı haline gelişini o kadar sıradan 
bir olay olarak anlatır ki, bu “rahatlık” 
insanın olup biten karşısında dehşete 
kapılmasına neden olur. Aziz Nesin 
özellikle siyasal alandaki mizahında 
soğukkanlı ve sert bir dile sahiptir. 
Zekâsının en parlak yanlarını da bu 
alanda sergilemiştir. 

O eserlerinin neredeyse tamamın-
da ortalama insanın halini anlatır. Bu 
ortalama insan aç, yoksul, kimsesiz-
dir. Zulüm ve baskı görmekte, akıl dışı 

olaylara maruz kal-
maktadır. O bu du-
rumun benzerlerini 
defalarca yaşadığı 
için olsa gerek, du-
rumla alay etmek-
ten, kendi kendisiyle 
dalga geçmekten hiç 
sakınmaz. Tepkile-
rini siyasal bir kim-
lik olarak ya da öğ-
retmen olarak değil 
de, sıradan bir insan 
olarak vermekten de 
geri durmaz. Politik 
eleştiride ve mizahta 
büyüklük hezeyan-
larına kapılmaz ve 
durumu çok açık bi-
çimde ortaya koyar. 

Onun gülmecesini eşsiz kılan yan-
larından biri de bu kendi kendisiyle 
alay edebilme halidir. O her durum-
dan gülmece üretebilir. Dolmuşta yol-
culuk edenler, bir bilet kuyruğunda 
bekleyenler ya kendi aralarında ko-
nuşan iki kadın kolayca onun gülme-
cesinin parçası oluverir. Bu özelliği 
Hüseyin Rahmi’den devraldığı bir mi-
ras gibidir. Nesin’in gülmecesine Hü-
seyin Rahmi’nin üst perdeden devamı 
demek yanlış olmayacaktır. Hüseyin 
Rahmi’nin sokağa çıkardığı ve sokak 
ağzıyla konuşturduğu insanları o, her 
haliyle dile getirir ve buradan büyük 
bir gülmece üretir. Gündelik dili tüm 
olanaklarıyla kullanır ve kahramanları 
bu dilin olanaklarıyla eleştiri üretir. 

Son derece iyi bir gözlemci olan 
Aziz Nesin’in mizah anlayışının üçün-
cü kaynağı işte bu gündelik yaşamdır. 
Başımıza bir şey geldiğinde, hem gü-
lüp hem ağladığımızda, ortaya çıkan 
saçmalığı bir türlü çözemediğimiz-
de ya da çözümü görüp ona bir türlü 
ulaşamadığımızda, yaşadığımız o olay 
için tam Aziz Nesin’lik dememiz, gün-
lük yaşamın içinde her an başımıza ge-
lebilecek şeylerin onun gülmecesinin 
kaynağı olduğunu göstermektedir. 

AZİZ NESİN’İN ÇOCUKLARI
Aziz Nesin’in çocuklara verdiği 

değer herkesçe bilinir. Kurduğu Ne-
sin Vakfı, kitaplarının teliflerini Ne-
sin Vakfı’na bağışlamış olması hep bu-
nun göstergesi. Bir mizah ustası olan 
Nesin, çocukların mizah anlayışına da 
kavrayışlarına da hayranlıkla yaklaşır. 
Nesin bu hayranlığını en iyi, Şimdi-
ki Çocuklar Harika’nın sonuna ekledi-
ği “Bu Kitabın Yazarından Okurlarına 
İkinci Mektup”ta kendi satırları özet-
ler: “Yaşlarınız küçük diye hiçbir ger-
çeğin sizlerden saklı kalmasından yana 
değilim. Büyüklerin kendi aralarında 
konuşup tartıştıkları her konu, sizlere 
de anlatılmalıdır. Hatta dünyanın kar-
maşık politika sorunlarını da, cinsel so-

Tam Aziz Nesin’lik 
olaylar... Sevengül SÖNMEZ
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runları da öğrenmelisiniz. Çocukların anlayamayacakları 
hiçbir sorun yoktur.”

Evet, Aziz Nesin’e göre çocukların anlayamayacağı 
hiçbir sorun yoktur. Gerek çocuklar gerekse gençler için 
kaleme aldıklarında da görürüz bu bakışın izlerini. Söz 
gelimi Hayvanlar Takımı adlı öykü kitabında, kâh ken-
di başına gelen kâh eşten dosttan dinlediği hayvan öy-
külerinden bir kitap çıkarmış, başa gelen bu anekdotla-
rı alegorik öykücüklere dönüştürmüştür. “Kedi mi İnsan 
İçin, İnsan mı Kedi İçin?” adlı öyküde mutluluğun ol-
mazsa olmaz bir yaşam koşulu olduğundan söz eder ör-
neğin; “Ayıdan Alınacak Ders”te ise çevre temizliğine du-
yarlılıktan söz açar ya da “Bobicik” adlı öyküde kelime-
nin tam anlamıyla eli açık bir köpeğin hikâyesini döker 
ortaya. Daha neler neler… Ama henüz okumamış olan-
ların kulağına daha fazla kar suyu kaçırmayalım, değil mi 
ama!

ÇOCUKLARA EN GÜZEL MASALLAR
Çocuklara En Güzel Masallar’ın adında sadece ço-

cukların anıldığına bakmayın. Her masal severin keyif-
le okuyacağı bir kitap bu. Aziz Nesin halk söylenceleri-
ne, geleneksel masala sırtını verip onlardan aldığı destek-
le çağdaş ama döne dolaşa akan eski tip masalların tadı-
nı da taşıyan masallar kaleme almış. Bu masallarda da el-
bette bir Aziz Nesin’lik var. Zira padişahlar, uşaklar, efen-
diler, olmayan ülkeler arasında, haksızlıklara, adaletsiz-
liklere, insanların ahmaklıklarına Nesince değinilmiş. İs-
teyen kendini masalların eğlencesine kaptırır, okur ve ar-
dından unutur. İsteyen daha alt katmanlardaki bu mizahı 
keşfeder, okur ve gülümsemeye devam eder.

Arkadaşım Badem Ağacı ise Aziz Nesin’in şiirlerin-
den çocuklar için yapılmış bir derleme. “Çocukların an-
layamayacakları hiçbir sorun yoktur,” düsturuna da sa-
dık kalınmış. Barıştan, emekten, silahların gölgesinden, 
anti militarizmden, yoksulluktan, yoksunluktan, umut-
tan, arayıştan, kısacası bu dünyaya dair ne varsa ondan 
söz eden bu şiirler durulukları, yalınlıklarıyla çocuklara 
bize söylediklerinden daha çok şey söylüyor olabilir. Ya 
da Aziz Nesin’in dediği gibi, çocukların henüz yitirme-
dikleri “özdenlik”leri sayesinde, söylenenlerin daha faz-
lası hedefine ulaşıyor olabilir. Kim bilir?..

Hayvanlar Takımı
Aziz Nesin

Resimleyen: M. Delioğlu
Nesin Yayınları / 87 sayfa

Şimdiki Çocuklar Harika 
Aziz Nesin

Resimleyen: Semih Poroy 
Nesin Yayınları / 225 sayfa



20 İyi Kitap  •  Dosya  •  Sayı 26  •  Nisan  2011

Şubatta odunun kömürün bittiği bir evde büyüdü. Kütüphaneleri kendine yuva belledi. Hayatının 
yönünü değiştirebilmek, çocuklarla ilgilenebilmek için öğretmen oldu ve o günlerden bu yana tam 
147 kitap yazdı. Ünlü mizah yazarımız bu buğulu yaşam öyküsünü İyi Kitap için anlattı. 

Duyguyu edebiyat 
yaratır…

Babamın çocukluğu Muzaffer İzgü 
kitaplarıyla geçmiş. Benim de ilkokul 
sıralarında en çok ve severek okudu-
ğum yazar İzgü’ydü. Bir gün çocuk 
sahibi olursam, ben de ona Muzaffer 
İzgü kitapları alacağım. İşte bugünkü 
röportajım böyle bir yazarla; nesiller-
dir okunan bir yazarla. 

Muzaffer İzgü’nün sokağına adım 
atar atmaz evini tanıyabilirsiniz. 
Çünkü pencereleri rüzgârgülleri ve 
çiçeklerle süslü tek ev onunki. Heye-
can içinde çaldık kapısını. Oyuncak-
lar, trompetler ve balonlarla süslü bir 
odaya buyur etti bizi. Masalcı dedeyle 
anılar, hayaller ve elbette edebiyat soh-
betiyle dolu saatlerin nasıl geçtiğini 
anlamadık. İşte o saatlerden kâğıda 
dökülenler.

Sık sık anlattığınız bir anınız var. 
Çocukluğunuzda yağmurlu bir gün-
de gittiğiniz Halkevi Kütüphanesi 
için, “Orası benim hayatımı değiştir-
di,” demişsiniz. Öncelikle biraz bun-
dan söz edelim mi?

Evet, kesinlikle öyle. Büyüdüğüm 
ev öyle bir evdi ki, şubatta odunu-
muz kömürümüz biterdi. Geceleri 
hadi yine kolay, yatağa girip yatıyoruz. 
Nedim adında bir arkadaşım vardı, 
yağmurlu günlerde onun evine gider-
dim ben. Oturur dersimizi yapardık, 
konuşurduk. Bir gün Nedim, “Bugün 
ablamın nişanı var Muzaffer, seni bize 
götüremeyeceğim. Sana bir yer söyle-
yeceğim, oraya git. Orada nar gibi ko-
caman bir soba yanıyor,” dedi.

Arkadaşımın önerdiği yer Adana 
Halkevi Kütüphanesi’ymiş. Hiç unut-
muyorum, oranın kapısından içeri sı-
rılsıklam girdim. Müdürü Zihni amca 
geldi, ceketimi çıkardı, sandalyeye 
geçirdi, onu da sobanın önüne koydu. 
“Yavrum, bu burada ısınsın, sen de ne 
istersen yap,” dedi. Orada oturdum, 
ısındım, dersimi yaptım. Sonra bak-
tım, çocuklar oradan kitap alıyorlar. 
Oradakine sordum, “Parayla mı,” diye. 
“Yok, ödünç veriyorlar,” dedi. Çoğu 
yazar ilk okuduğu kitabı hatırlamaz. 

Benimki Define Adası’ydı. O güne ka-
dar kitap nedir bildiğim yok benim. 
İkinci sınıftayım o zaman, sekiz yaşın-
dayım. İnanır mısınız, o günden sonra 
benim yuvam oldu orası. 

İkinci sınıfla beşinci sınıf arasında 
en az 350-400 kitap okudum ben ora-
da. Sonunda okuyacak kitap bitti. 1942 
yılında Milli Eğitim Bakanlığı klasik-
lerin tercümesine başlamıştı, onları 
okudum. Hepsini daha sonradan tek-
rar okudum tabii. Hiçbirini anlama-
mışım o zaman. 

O kütüphanede okuduğunuz ki-
taplardan sizi en çok etkileyenler, en 
sevdikleriniz hangileri olmuştu?

Beni en çok etkileyen Jules Verne 
olmuştu. O günlerde çocuklar için ya-
zan Türk yazar pek yoktu. Birkaç dergi 
vardı. Onlardan da aklımda kalan pek 
bir şey olmadı. Ömer Seyfettin şim-
diki gibi sadeleştirilmemişti. Okuya-
bileceğimiz Türk yazar yoktu diyebi-
lirim. Hep yabancıların tercümelerini 
okuduk. Zaten bir Türk yazarın kita-
bı varsa elden ele dolaşırdı. O zaman-
lar kapaklar kötü, baskılar kötü, bir ço-
cuğa göre değil. Ama biz sevdalı gibi 
okurduk, sevdalıydık da. Okumak düş 
kurduruyordu. Yoksul evinde o düş-
ler öyle güzeldi ki! Ben çıkar gider-
dim o evden düşlerin ardı sıra. Evde 
otururken o düşleri görürdüm, yatar-
ken o düşleri görürdüm. Dalar gider-
dim hep, annem arada dürterdi beni. 
İşte bu yüzden yazarlık doğuştan diyo-
rum ben. 

Yazmaya nasıl karar verdiniz?
Yazmaya dördüncü sınıfta karar 

verdim. Yusuf Gülen adlı bir öğret-
menim vardı. İlk üç sınıfı başka baş-
ka öğretmenler okuttu. O öğretmenle-
rim beni hiç anlamamış. İkinci sınıf-
tan beri yazıyordum ben hâlbuki. Öğ-
retmenlerime gösteriyordum. Ama 
Yusuf Gülen benim yazılarımın elin-
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den tuttu. Onları okudu, değerlendir-
di. “Daha iyisini yazabilirsin Muzaf-
fer,” dedi. 

Yusuf Gülen öğretmen geldiğinde 
bize bir kompozisyon yazdırdı.  “Yap-
rak” adlı yazıyı yazdım ben de. Öğ-
retmenim bir sevdi bu yazıyı, sınıf-
ta okuttu, alkışlattı. Yazımı duvar ga-
zetesine koydu. Öğretmenden izin al-
dım, sınıfa girmedim. Orada duruyo-
rum, duvar gazetesine bakıyorum, al-
tındaki imza “Muzaffer İzgü”. Önce 
müdür odasına gittim, müdürü aşağı 
indirdim. Sonra öğretmenler odasına 
gittim, öğretmenleri de çağırdım. “Ba-
kın bunu ben yazdım,” dedim.

En son eve gittim. Babacım da 
Adana sokaklarında ıspanak satı-
yor; seyyar arabasının üzerinde ıspa-
nak yaprakları. “Baba benim gazete-
de yazım çıktı,” dedim. “Hangi gaze-
te oğlum,” diye sordu. “Duvar gazete-
si baba,” dedim. Babam durdu, anladı. 
Koşa koşa okula gittik. Babacım yazıyı 
okudu, güldü. Böyle bir buğuluyuz ba-
bamla. Sağ gözünde de iki damla yaş, 
hiç unutmuyorum, “Sen yazar mı ola-
caksın Muzaffer,” dedi. Ben orda baba-
ma, “Evet,” dedim. Sonra da babama 
verdiğim sözü tuttum; yazar oldum.

Öğretmenlikte nasıl karar kıldı-
nız? Öğretmen olmayı istemenizde 
Yusuf Gülen öğretmenin de payı var 
mıdır acaba?

Çok yoksulduk biz. Babam ilk ge-
cekonduyu yapanlardandır. Başka-
sının arsasına yapmış evimizi, yıktı-
lar tabii. Sonra biz başka bir mahalle-
ye taşındık. Çamurlar içinde, çok yok-
sul, kokan bir mahalle. “Ben bu haya-
tı yaşamak istemiyorum,” dedim ken-
di kendime. Yaşamımı değiştireceğim, 
kendimi değiştireceğim. “Ne olabilir-
sin Muzaffer,” dedim. “Öğretmen ola-
bilirim,” diye düşündüm kendi kendi-
me. Yusuf Gülen’in etkisidir bu. “Ben 
öğretmen olacağım, çocuklarla ilgile-
neceğim; belki de okuttuğum, yetiştir-
diğim çocukların içinden bir yazar çı-
karacağım,” dedim. Çocukları çok se-
viyorum ben. Öğretmenliğim hiçbir 
zaman okulla sınırlı kalmadı, hayatım 
oldu. Çocuklara ve gençlere tutku de-
recesinde sevgi ve saygım var. 

147 kitabınız yayımlamış bugü-
ne kadar. Bir ömürde bu kadar kitap 
kaleme almak hiç kolay değilken, siz 
yenilerini de yazmaya devam ediyor-
sunuz. Muzaffer İzgü nasıl yaşar ki 

bu kadar üretken bir yazardır?
“Muzaffer İzgü dünyaya geldi, oku-

du, düşler kurdu ve gitti,” diyecekler 
arkamdan. Hiçbir özel yaşantım olma-
dı benim. Avrupa’da pek çok yere gittik 
eşimle, pek çok yer gezdik. Ama hep 
bir görev vardı. Hollanda’ya gidiyo-
rum diyelim ki, oranın Kültür Bakanı 
çağırmış, onlara Nasrettin Hoca’yı an-
latacağım. Başka bir yere gidiyorum, 
orada Türk gülmecesini anlatacağım. 
Yoksa eşimi yanıma alıp da, “Yahu ha-
nımcığım, gel seninle on beş günlüğü-
ne Moskova’ya yahut Berlin’e gidelim,” 
dediğim hiç olmadı. “Şikâyetçi misin,” 
derseniz, hayır, hiç şikâyetçi değilim. 
Öyle mutluyum ki. Öyle rahat ölece-
ğim ki, başımı yastığa koyup öylece gi-
deceğim.

Muzaffer İzgü, çocuk ve genç-
lik edebiyatının genç yazarlarından 
kimleri okur, kimleri izler? “O gün-
lerde okuyabileceğimiz Türk yazar 
yoktu,” dediniz. Bugün yazılanları 
nasıl buluyorsunuz?

Hepsini okuyorum, hepsini izliyo-
rum. Ad vermeyeyim, ama birkaç yıl 
önceydi, bir mektup aldım. Şöyle di-
yordu mektupta: “Ben emekli oldum. 
Çocuk kitabı yazacağım. Ne olur bana 
çocuk kitabı nasıl yazılır, madde mad-
de anlatın.” Ben de hemen bir mektup 
yazdım: “Sen emekliliğin tadını çıkar 
kardeşim, otur keyfine bak, uğraşma 
hiç,” dedim ona. Bir buçuk yıl sonra bu 
adamın kitabını vitrinlerde gördüm. 

Okunamayacak kadar kötü, sırtını 
edebiyata yaslamamış, dili Türkçe ol-
mayan kitaplar, çocuk kitabı adı altın-
da satılıyor ve ne yazık ki çocukların 
eline veriliyor. Biz bunları kitap diye 
çocuğun eline veriyoruz. Bunun ci-
nayetten farkı yok. Bu çocuğa bir yere 
kadar kitap okutursun, sonra kitaptan 
nefret eder. 

Siz nesillerdir okunan bir yazar-
sınız. Kâh öğretmenlik vesilesiyle 
kâh yazar olarak çocuklarla bir ara-
dasınız yıllardır. Bu nesiller boyunca 
çocuk okur nasıl değişti sizce?

Bir gün Ankara’da bir söyleşiye git-
tim. Orada anneanne, anne, çocuk; üç 
okurum ile karşılaştım. Anneanne-
ne okumuş, anne okumuş kitaplarımı, 
çocuk üçüncü sınıfta, o da okuyor. Ko-
nuştukça fark ettim, dilleri de aynı, ko-
nuştukları şeyler de aynı.

 Ama son kuşağın hayatında inter-
net var şimdi. Onlar nasıl olacak bi-

lemiyorum. “Acaba duyguyu mu yok 
ediyor,” diyorum. Okulda hep bilgi ve-
rilir insana. Sen hiç, “Dört kere dört 
on altı eder,” dedikten sonra duygula-
nan çocuk gördün mü? “Seyhan, Cey-
han, Akdeniz’e akar,” dedikten sonra 
duygulanır mısın? Duyguyu edebiyat 
yaratır, müzik yaratır, yani güzel sa-
natlar yaratır. Bunu da çocuğa ne ve-
rir? Çocuk her an bir resim sergisine 
gidemez, her an bir tiyatro oyununa 
gidemez. Ama her an yanında bir ki-
tap bulundurabilir, açar okur. Onunla 
duygulanır, onunla etkilenir. 

Şunun altını çizerek söylüyorum: 
Beş kitap okuyan çocuk şiddete bulaş-
maz. İnternet kuşağı geliyor şimdi. Bü-
tün kuşkum şu; internette vakit harca-
yan, o şiddet oyunlarını oynayan bu 
çocuklar o beş kitabı okuyacaklar mı? 

Biz de İyi Kitap vesilesiyle çocuk-
ları iyi kitaplarla buluşturma der-
dindeyiz. Siz İyi Kitap’ı nasıl bulu-
yorsunuz?

Evet, derginizi okuyorum. Çok be-
ğeniyorum ve takdir ediyorum. İyiy-
le kötüyü birbirinden ayırmak için, iyi 
kitapla kötü kitabı birbirinden ayır-
mak için, böyle yayınlara ihtiyaç var. 
Dopdolu ve keyifli bir dergi olmuş. 
Hepinizin, emek veren herkesin elle-
rine sağlık. 

İyi kitapla kötü kitabı birbirin-
den ayırmaktan söz ettiniz. Sizin için 
“iyi kitap” nedir?

Bir kez dili iyi olmalı. Dil benim 
için çok önemli. Ben bir gülmece ya-
pıtıyla Türk Dil Kurumu ödülü al-
dım. O güne kadar gülmeceyi edebi-
yattan sayıyorlar mıydı, bilmiyorum. 
Ama o gün saydılar. Her şeyden önce 
dil önemli benim için. Öz Türkçe me-
selesinden söz etmiyorum bakın. Ama 
o dili iyi kullanmak, o dilin kıvraklığı-
na sahip çıkmak, her şeyi yerli yerinde 
kullanabilmek çok önemli.

Sonra sırtını edebiyata yaslamak. 
Ne yazık ki gençlik romanlarımızın 
çoğunda bu yok. Gençlik romanları-
mızın çoğu bugün iyi değil kötü kitap. 
Çocuklarımıza, gençlerimize edebiyat 
vermeliyiz ki, onlar da düş kursunlar 
biraz, hayal etsinler.
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Aslı Uluşahin, Muzaffer İzgü’nün edebiyatın gülmece alanındaki macerasının izini süreceğine, onun 
ilk kahramanlarından Ökkeş’in izini sürdü. Ama ne kadar iyi yaptı! İzgü’nün kitapları arasında 
Ökkeş’in elinden tutup gezdirdi bizi özgürce.

Kafamın pekmezini 
akıtmayın!

Benim de içinde bulunduğum ku-
şak, okuma yazmayı Cin Ali ile öğren-
di. Sonra Tonton Ali geldi. Artık “çöp-
ten” değildi. Kırmızı tombul yanak-
lı, sarı saçlı, mavi gözlü, “ideal” bir 
oğlancıktı. Bir de Ayşegül vardı. Yine 
“ideal” bir kız çocuğu tasviriyle. Ayşe-
gül kitaplarının boyutu büyüktü, için-
deki resimler de... Cin Ali, Tonton Ali 
ve Ayşegül şehirde yaşıyor olmalıydı-
lar; köye anneanne ve dedelerini zi-
yarete giderlerdi, orada ata binerlerdi. 
Otomobile binmişliği de vardı hepsi-
nin. Keyifleri yerindeydi yani. Yokluk 
çekmiyorlardı hiç. Akıllıydılar. Ayrıca 
her zaman düzgün bir Türkçeyle ko-
nuşuyorlardı. Anneciğim, babacığım, 
diyorlardı. Evet, konuşmalarından da 
belli, şehirliydiler.

Onların arasında, koca kulaklı, 
koca burunlu, zayıf, Keloğlan gibi ka-
fası her zaman sıfır numara tıraşlı, şal-
var giyen biri daha vardı: Ökkeş. Ya-
şıttılar ama diğerleriyle tanıştıkları-

nı sanmam. Çünkü o şehirde değil, 
köyde yaşardı. Konuşması da bozuk-
tu. Baba yerine “buba” derdi, heyecan-
landığında “Amaniin!” diye bağırırdı. 
Hem, daha o yaşında geçim sıkıntısı 
çekerdi. “Kitaplaştırılan” ilk macerası-
nı hiç unutmam. Muhtarın oğlu şehir-
deki lunaparka gitmiş, dönünce anlata 
anlata bitirememiş ve buna pek özen-
mişti Ökkeş. Ama ne cepte ne cepken-
de, ne de babası Bayram’da para vardı. 
Oysa öyle istiyordu ki gidip görmeyi... 
Eşeği Kuyruk’la birlikte, yakındaki ka-
sabada odun taşıyıp satarak kazandı-
lar lunapark parasını. Ökkeş hayatın-
da ilk kez şehri ve lunaparkı gördü, ilk 
kez dondurma yedi. 

ASANSÖR EMMİİİ
Cin Ali kadar “akıllı”, Tonton Ali 

kadar “efendi”, Ayşegül gibi “hanım 
hanımcık” değildi. Safçaydı biraz, sa-
kardı. Ama ne yalan söyleyeyim, di-
ğer “çocuk kahramanlardan” daha se-
vimliydi. “Kafamın pekmezini akıtma-
yın,” derken; ninesinden “reyhanlı bul-
gur pilavı” isterken –evde bulgur, dağ-
da reyhan çoktu–; hayatında ilk kez 
karşılaştığı asansörü “asansör emmiii” 
diye çağırırken; köyden kente göçtük-
lerinde işportacılık, dolmuş muavinli-
ği, kapıcılık yaparken içtendi, eğlence-
liydi ve en önemlisi gerçekti, bizdendi.

İlkokul çocukları hâlâ onun mace-
ralarını okuyor mu, bilmiyorum. Bel-
ki öğretmenler, Türkçesi bozuk bu ço-
cuktan artık haz etmiyorlardır. Ama 
dilerim okunuyordur, çünkü Ökkeş’in 
bir kuşağı etkilediğini ve onlara çok 
kıymetli bazı kavramlar öğrettiğini bi-
liyorum. Neydi bu kavramlar? Küçük 
şeylerle mutlu olmak, tevazu, tüket-
mek yerine sahip olduklarının değeri-
ni bilmek, sana benzemeyene de sev-
giyle yaklaşmak, ne olursa olsun, ah 
vah etmeden mücadeleyi sürdürmek 
ve sahip olmak istediklerin için emek 
vermek...

Serinin onuncu ve son kitabında, 
onu deniz kenarında arkadaşı Hasan’la 
tuzlu zeytin ve ekmek yerken bıraktı-
ğımızda çocuktu hâlâ. Sonra kim bilir 
başına neler geldi?.. Aslına bakarsanız, 
eğer bizim Ökkeş Almanya’da dönerci 
büfesi açmadı ve ülke sınırları içinde 
kaldıysa ben biliyorum büyüyünce ne-
ler yaşamış, nelerle karşılaşmış olabi-
leceğini. Nereden mi? Elbette onu ya-
ratan Muzaffer İzgü’nün diğer kitapla-
rından…

Mesela bir kasabada memurlu-
ğa başlamıştır Ökkeş. Sonra, o kasa-
baya atanan kaymakam, “her yeni ge-
len bir icatla gelir” kuralı gereği, ban-
do takımı kuracağım diye tutturmuş-
tur. Bizim Ökkeş’in eline de bir sak-
safon tutuşturmuş, devlet zoruyla öğ-
retmeye çalışmıştır. Günlerce uğraş-
mıştır çalmak, doğru düzgün bir ses 
çıkarmak için. Bu “işkenceye” maruz 
kalan da yalnız o değildir tabii. Kasa-
banın tüm memurlarının müzik alet-
leriyle imtihanı başlamıştır. Bir devlet 
büyüğünün ziyaretinde gösterecekler-
dir tüm marifetlerini. Ne var ki diğer 
memurlar müzik aletlerini çalmayı kı-
vırdıklarında, memur maaşıyla yetin-
mek yerine bir pavyonda iş bulmuşlar-
dır kendilerine. Kaymakamla Ökkeş 
kalakalmış, gelen devlet büyüğünü her 
taraflarına astıkları müzik aletleriyle, 
iki kişilik bir bando takımıyla karşıla-
mışlardır. (Muzaffer İzgü, Bando Takı-
mı, Bilgi Yayınevi.)

Ya da şunu yaşamış olabilir: Oku-
muş, adam olmuştur. Devlet kapısına 
başvurmuştur işe girmek için. Belgele-
rini hazırlayıp sunmuştur. Ama, “He-
men olmaz, araştıracağız,” yanıtını al-
mıştır karşıdan. Nedir bu araştırma? 
İşte efendim, önce yaşadığı şehrin va-
liliğine yazı yazılacak, hakkında bilgi 
istenecektir. Valilik bir adamla ilgile-
nir mi? Kaymakamlığa yazı gönderi-
lir. Kaymakamlık da bir kişinin peşi-
ne düşecek değil ya, ilçe polis merke-
zine sorulur, kimdir, necidir diye. Böy-
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le böyle, o ona, o kuyruğuna derken, yazı gelir bekçinin eli-
ne. Bekçi de bizimkinin köylüsü çıkmasın mı? Üstelik de 
miskette onu üttüğü için çocukluktan hasmı! Sen görür-
sün der, alır intikamını: Solcudur, diye yazar, azılıdır, hem 
de milliyetsizdir, örgütçüdür, dinsiz imansızdır... Yazı yine 
aynı yolları geçe geçe, varır ilk adresine. Elbette bizimkini 
işe almazlar. Ama bir yazı daha gönderilecektir onun için, 
ilçe polis merkezine: Bu azılı solcunun her anının izlenme-
si, neler yapıp ettiğinin, kimlerle görüştüğünün her hafta 
bir raporla bildirilmesi... (Muzaffer İzgü, Her Eve Bir Kara-
kol, Bilgi Yayınevi.)

EVİNİ GEÇİNDİREN AKILLI KÖPEK
Hadi bir örnek daha verelim: Bir köpek bulmuştur Ök-

keş; minicik bir kuçu. Beslemiş büyütmüş, ev halkı bu kö-
pekçiği pek sevmiştir. Ama bakmışlardır ki hayvancağı-
zın pek kötü bir huyu var: Bir saatliğine ortadan kaybolu-
yor, dönünce ya bir ayakkabı ya da tişört getiriyor. Hırsı-
zın teki yani! Ne yaptılar ne ettilerse vazgeçirememişlerdir 
köpeği huyundan. Üstelik günün birinde bir cüzdan getir-
mesin mi? Bakmışlar iş çığırından çıkıyor, alıp cüzdanı ka-
rakola götürmüşlerdir, sahibi bulunsun, zan altında kalma-
sınlar diye. Ama aklıevvel bir gazeteci, köpeğin marifeti-
ni duyup, onu meşhur etmesin mi? Boy boy manşetler atıl-
mıştır: “Evini geçindiren akıllı köpek! Ne istiyorsanız söyle-
yin, bir saat sonra size getirsin! Akıllı köpek evin ihtiyaçları-
nı karşılıyor!” Bir ilgi bir alaka ki sormayın. Köpeği satın al-
mak isteyenler her gün aramışlardır bizimkinin evini. Hem 
de kimler kimler!.. Köpeğin evine ekmek getireceğini uman 
fakir fukaradan, en zengin iş adamına, hatta siyasetçisine 
kadar herkes. (Muzaffer İzgü, Hırsız Köpek, Bilgi Yayınevi.)

Ne diyorsunuz, Ökkeş bunların hepsini pekâlâ yaşamış 
olabilir, değil mi? Ama 
bir dakika, şimdi hatır-
ladım. Ben size Ökkeş’i 
değil de, Muzaffer 
İzgü’nün gülmece ede-
biyatını anlatacaktım. 
Hem güldürür hem düşündü-
rür, falan diyecektim. Ökkeş’e 
daldım, bütünüyle unuttum. 
İyisi mi siz İzgü’nün otobi-
yografik romanlarını okuyun. 
(Zıkkımın Kökü, Ben Çocuk-
ken dizisi, Bilgi Yayınevi.) Ah, 
Ökkeş ah, sen yok musun? 
Kafamın pekmezini akıttın. 

Ökkeş Lunaparkta 
Muzaffer İzgü 

Özyürek Yayınları / 96 sayfa
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Şu sıra denk geldi; yazar, çizer, 
tasarımcı anne babaların genelde iş-
ev-çocuk üçgeninde geçen hayatları-
nı kayıt altına aldıklarını fark ettim. 
Dünyanın her yanından blog’ları okur 
oldum. İçlerinde gerçekten ilham 
veren, insana kendini iyi hissettiren 
günlükler var. Bu “iyi hissettirenler”in 
çoğunun, Kuzey ülkelerinde yaşayan 
kişilerin blog’ları olduğunu görünce 
anladım ki bu Kuzey’de iş var. Fotoğ-
raflarda çocuklar çok mutlu görünü-
yor. Resim yapıyor, kitap okuyor, kek 
pişiriyor, kendi oyuncaklarını kendile-
ri yapıyorlar ve istisnasız hepsinin çok 
büyük bir kütüphanesi, kütüphanele-
rinde resimli, renkli, ciltli çok güzel 
çocuk kitapları var. 

Nitekim Kuzey’in çocuk edebiyatı 
da oldukça zengin. Misal, dünyanın en 
ünlü çocuk kitaplarından Pippi Uzun-
çorap İsveçli yazar Astrid Lindgren’in 
elinden çıkma. Çocuk edebiyatının 
ünlü kalemlerinden, klasik çocuk ye-
tiştirme yöntemlerini pas geçip, fersah 
fersah uzaklardan bildiren, anti-edep-
çi yazar Christine Nöstlinger mesela... 
O da Avusturya’nın yetiştirdiği güçlü 
kalemlerden. Norveçli yazar, Ing-
var Ambjørnsen ise Pelle ile Prof adlı 
gençlik romanları dizisiyle büyük be-
ğeni kazanmış bir yazar. Pelle ile Prof 
özellikle neo-nazilik, çevre kirliliği, 

uyuşturucu kullanımı gibi konularda 
gençlere doğru mesajlar veren bir seri. 
Bu seri, zaman zaman gençler için ol-
dukça sert bir üslup kullanıldığını dü-
şünenler tarafından eleştirilmiş bile.

Aslında Kuzey edebiyatının güçlü 
kalemleri saymakla bitmez. Burada 
isimler üzerinden gitmektense, genel 
bir değerlendirme yapmak ve Kuzey 
çocuk edebiyatının, mizahın önemli 
yer tuttuğu o fantastik dünyasına giriş 
yapmanın, bir çocuğun okuma serü-
venini nasıl renklendireceğini anlat-
mak istiyorum. 

SATİRİK MİZAH
Kuzey çocuk edebiyatının en 

önemli özelliklerinden bir tanesi gü-
leç yüzlü olması ve mizahı satirik bir 
üslupla sunması. Zekâdan beslenen bu 
mizahi tavır bana hep coğrafyanın bir 
imkânı olarak görünmüştür. Kuzey’in 
uzun süren kışlarına, güneşin nazına, 
doğanın zor koşullarına inat, insanlar 
hayatlarına güneşin sıcaklığını verme-
ye çalışmış, kendilerini neşelendirme-
nin, güldürmenin çeşitli yollarını bul-
muşlardır. Bu yöntemlerin başındaysa 
edebiyat ve sinema gelir.

Kuzey’de mizah, gelenek ya da ta-
rihten ziyade bireyden beslenir. Birey, 
çocuk da olsa bireydir ve mizah dilini 
kendi zevkleri, bilgisi ve hayata karşı 

duruşuyla oluşturur. Hadi daha açık 
söyleyeyim: Bizim espri anlayışımız 
daha toplumsal, Norveç’inki daha bi-
reyseldir. Biz komik bir espriye arka-
daşlarımızla birlikte yüksek sesli kah-
kahalarla gülmek isteriz, Danimarkalı-
lar içten gelen bir gülümsemeyi tercih 
eder. Buradan ilerlersek, Kuzey çocuk 
edebiyatının mizahla ilişkisinin de 
“birey”le ilgili olduğunu söyleyebiliriz. 
Ama bu bireycilik, ötekiyle ilişki ku-
ramama şeklinde tezahür etmez. Tam 
tersine, kendi gizini başkasına açan ve 
bu gizin aslında anlaşılır, ilham verici 
ve acayip komik olduğunu yavaş ya-
vaş hissettiren bir edebiyat türüdür 
Kuzey’in çocuk edebiyatı.

Örneğin, en ünlü çocuk kitapların-
dan biri olan Pippi Uzunçorap’ı ele ala-
lım. Astrid Lindgren’in dünyanın her 
yanından çocuğun başucu eseri hali-
ne gelen kitabı Pippi’nin gizi, zaman 
zaman satirikleşen eleştirel mizahtan, 
zaman zamansa insanı kıkır kıkır gül-
düren absürt mizahtan mürekkep ol-
masıdır. Yani bu kitap sırf, “Hadi ço-
cukları güldürelim ve bunu küçük bir 
kızın tuhaf saçları ve uzun çoraplarıyla 
halledelim,” derdinde değildir. Karak-
terin ettiği her laf, önce absürt, sonra 
komik gelir. Başına gelen en zor duru-
mu bile, karşısındakini sözleri ve hare-
ketleriyle çileden çıkararak aşmaya ça-
lışan bu küçük kız çocuğu, üstelik de 
her sözü neredeyse bir aforizma gibi 
dururken, insana mizahın bu “soğuk-
kanlı” türünün ne kadar zekice oldu-
ğunu bir kez daha hatırlatır.

Üstelik Lindgren’in bu kitabı ya-
zarken kendi kızından ilham aldığını 
bilince, bunun sadece bir kurmaca du-
rum olmadığını, Pippi’nin Lindgren’in 
hayal gücüyle birlikte kanlı canlı bir 
çocuktan da beslendiğini düşünür, o 
coğrafyada böyle özgüveni yüksek, 
hayal gücü geniş, zekice espriler ya-
pan çocukların olduğunu anlarız. Pip-
pi, yıllardır hepimize aynı zekice esp-
rileri yapma, aynı satirik mizahın ka-

Elif TÜRKÖLMEZ

Astrid Lindgren’in satirik mizahla absürt mizahı doyasıya kullandığı Pippi Uzunçorap serisi, 
kuşaklardır güncelliğini yitirmediği gibi, her çocuğa, Kuzey’in bireyi öne çıkaran o büyülü ve özgür 
dünyasıyla tanışma fırsatı da sunuyor.

Hepimiz Pippi’nin 
çorabından çıktık… M

iz
ah DOSYA

http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=christine
http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=nostlinger
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pelle_ile_Prof
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pelle_ile_Prof
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pısından geçebilme cesaretini veriyor 
zaten. Çocukken onu okumuş olan her 
çocuk büyüyünce birbirini tanıyor.

ABSÜRT MİZAH
Lindgren’in bu ünlü serisi, her 

an bir serüven yaratmaya, her ola-
yı bir serüvene dönüştürmeye eğilim-
li, kırmızı saçlı, ilginç ve sevimli bir 
kız olan Pippi’nin absürtlüklerle dolu 
hikâyelerini anlatır. Pippi’nin yakın ar-
kadaşları Tomi ile Anika’ya anlattık-
ları aslında hepimize anlatılan özgür-
lük, özgünlük ve cesaret öyküleridir. 
Pippi tek başına yaşar. Başında ona ne 
yapması gerektiğini söyleyen bir anne 
ya da baba yoktur. Hayvanlarını evin 
içinde besler ve müthiş bir hayal gü-
cüne sahiptir. Tüm dünyada çocukla-
rın daha özgür ve yaratıcı olmalarında 
büyük katkısı olan bu seri, Türkiye’de 
de en çok satan çocuk kitapları arasın-
da yerini almış, birkaç kuşak bu kahra-
manın hayallerimizde bile olamayacak 
kadar özgür dünyasında soluk almış-

tır. Özellikle, toplumsal baskının gerek 
aile gerekse toplumun diğer kurum ve 
yapıları tarafından yoğun olarak his-
settirildiği daha geleneksel toplumlar-
da, Pippi bir düştür; düş olduğu bilinir 
de, böyle bir düşün hayal edilebilir ol-
ması bile şaşkınlık yaratır.

Bu arada dünyanın önemli ço-
cuk edebiyatı ödüllerinden birinin 
Lindgren’in adına verildiğini de söy-
lemeden geçmeyelim. Yazarın 2002’de 
94 yaşında vefat etmesinin ardından, 
İsveç hükümeti tarafından yazar anısı-
na verilen ödül, beş milyon İsveç Kro-
nu ile dünyanın en büyük çocuk ve 
gençlik edebiyatı ödülü. Ödül, kitapla-
rı doksan bir dile çevrilen ve 145 mil-
yondan fazla satan Lindgren’in edebi 
yaklaşımına uygun olarak, yeni ve ye-
tenekli öykücülere, yazarlara ve kitap 
resimleyenlere verilir ve doğal olarak, 
tüm dünyadaki çocuk kitabı yazarları-
nın hayallerini süsler.

Kuzey’den gelen büyülü çocuk ede-

biyatı rüzgârı olmasa, hayal gücümüz 
biraz eksik, içimizdeki özgür çocu-
ğun boynu bükük kalırdı. Çocuklara, 
doğanın gücünü ve insanın kudretini 
bir arada sunan, içlerinde absürt mi-
zahın en iyi örneklerini bulabileceği-
miz bu hikâyelere kulak vermenin za-
manı hiçbir zaman geçmiyor. Bir eseri 
“klasik” yapan da bu değil midir zaten?

Filozof Çocuk dizisinin yazarı Os-
car Brenifier’nin, geçtiğimiz Mart 
ayında, Türkiyeli okurlar için iki gü-
zel sürprizi vardı: Brenifier, Tudem 
Yayınları’na gelen yoğun talep üzerine 
İzmir’e gelerek bir dizi atölye çalışması 
gerçekleştirdi. Aynı zamanda, çocuklar 
için felsefe alanında çığır açan dokuz 
kitaplık “Filozof Çocuk” serisinin seki-
zinci kitabı Güzellik ve Sanat Nedir? de 
raflardaki yerini aldı.

İstanbul ve Denizli’de gerçekleş-
tirdiği “düşünme atölyeleri” ile büyük 
yankı uyandıran Oscar Brenifier, 28 
Şubat - 5 Mart 2011 tarihleri arasında 
İzmir genelinde on okulu ziyaret ede-
rek binlerce öğrenci ve öğretmenle bir 
araya geldi. Gerçekleştirdiği atölye ça-
lışmalarının çocukların sosyal ilişki-
leri üzerinde yapıcı etkileri bulundu-
ğunu vurgulayan Brenifier, uygulattı-
ğı felsefi düşünme egzersizlerinin ço-
cukların ruhsal olgunlaşma sürecinde 
ileriye dönük önemli roller üstlendiği-

ni belirtiyor. Öğretmenlerin ve öğren-
cilerin sürekli soru sorarak müfredat 
sınırlarını zorladıkları bir eğitim mo-
delini yaygınlaştırmak için UNESCO 
ile ortak projeler gerçekleştiren Oscar 
Brenifier, felsefenin insanların duygu-
larını ve düşüncelerini eğitmeleri için 
iyi bir yol gösterici olduğunu da savu-
nuyor. 

İzmir’de bulunduğu süre boyun-
ca, öğrencilerin yanı sıra yetişkinler-
le de bir araya gelen filozof, 5 Mart 
Cumartesi günü İzmir Fransız Kültür 
Merkezi’nde özel bir felsefe atölyesi dü-
zenleyerek, çocuklarla felsefe yapmaya 
ilgi duyan öğretmen, ebeveyn, akade-
misyenlerle bir araya geldi. Halka açık 
buluşmaları özellikle tercih ettiğini 
söyleyen Brenifier, bu sayede, çocuk-
larla felsefe yapma fikrine ilgi duyan 
eğitimciler ve ebeveynler ile tanışarak 
ortak bir iletişim ağı kurmayı amaçlı-
yor. Hatta İzmir’deyken, Türkiye’deki 
ağ için çalışmalara başladı bile…

Brenifier’nin 25-30 Nisan tarihle-
ri arasında ikinci kez İstanbul’u ziya-
ret edeceğini hatırlatmakta yarar var. 
Okullarda düzenlenecek yoğun bir 
atölye programının ardından, halka 
açık özel bir atölye çalışması da yapa-
cak olan filozof ile yakından tanışmak 
ve çocuklarla felsefe yapma fikri üze-
rine etraflıca konuşmak isteyenler, 30 
Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te İs-
tanbul Fransız Kültür Merkezi’nde ya-
pılacak atölye çalışmasını kaçırmasın-
lar.

Oscar Brenifier ile “Düşünme Atöl-
yesi”
Tarih: 30 Nisan 2011, Cumartesi, Saat: 
13.00
Yer:  İstanbul Fransız Kültür Merkezi
Söyleşi dili Fransızca olup Türkçe ardıl 
çeviri yapılacaktır. 
Katılım ücretsiz olup herhangi bir felse-
fi altyapı gerektirmemektedir. 

Pippi Uzunçorap
Astrid Lindgren

Resimleyen: Indgrid Vang Nyman 
Çeviren: Ali Arda

Kanat Yayınları / 144 sayfa 

Çocukları felsefe ile tanıştırmayı kendine görev bilen, dünyaca ünlü Fransız 
filozof yazar Oscar Brenifier İzmir’deydi…

*haber... *haber... *haber...
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Selahattin ÖZPALABIYIKLAR

1630 yılında tam 19 yaşındayken gördüğü bir rüya üzerine, yedi iklim on sekiz padişahlığı, hem de 
51 yıl boyunca hiç ara vermeden gezen Evliya Çelebi, 10 ciltlik bir gezi anlatısı bıraktı geride. Gezdiği 
yerleri tarihi, konuşulan dilleri, efsaneleri, yemekleri, folkloru, kısaca kültürüyle anlattı hem de.

Yedi İklim Dört Bucak’ta 
rehberimiz Evliya

Çelik Gülersoy adını hiç duyma-
mış çocuklar bile, Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumu’ndaki genel mü-
dürlüğü sırasında, İstanbul’daki unu-
tulmuş, terk edilmiş pek çok tarihî 
mekânın “ayağa kaldırılmasına” öna-
yak olan bu iyi insanın işlerini bilir as-
lında. Çünkü muhakkak bir yaz günü 
ailesiyle birlikte ya Çamlıca Tepesi’ne 
çıkmış ya Soğukçeşme Sokağı’ndan 
geçmiş ya da benim doğup büyüdü-
ğüm Çubuklu’da, korusunda “kızılde-
rilicilik” oynadığımız Hıdiv Kasrı’nın 
güzel bahçesinde oturmuştur.

İşte o Çelik Gülersoy, Avrupa’da 
otelciliğin yüzyıllardır var olduğunu, 
romanlarda bile hancılık yapan karı-
kocaları gördüğümüzü, oysa Selçuklu 
ve Osmanlı’da devletin kervansaraylar 
yapıp, buralarda gezginlerin, tüccar-
ların parasız ağırlandığını, atlarına 
develerine bakıldığını, üstelik yolcular 
kervansaraydan ayrılırken de ceple-
rine yol harçlığı verildiğini söylerdi. 
Dahası, Anadolu’da insanların gecele-
yecek otel soran yolcuyu, gezgini otele 
göndermeyip evlerinde misafir etmek 
istediklerini ekler, Türkiye’de turizm 
hizmetlerinin gelişmemesinin başlıca 
nedeninin geleneksel konukseverliği-
miz olduğunu vurgulardı. 

Tamam, kabul, iyi otelci, iyi tu-
rizmci değiliz ama dünyanın en büyük 
gezginlerinden biri, belki de birinci-
si bizden, ne haber! Üstelik 24 Mart 
1611’de İstanbul’da doğan bu gezgin, 
yani Evliya Çelebi, Ahmet Hamdi 

Tanpınar’ın “Cânım 
Evliya”sı, belki de 
“dünya gezginler 
tarihi”nde ilk ve tek 
örnek olarak, hem 
de daha 19 yaşın-
dayken, 19 Ağustos 
1630 gecesi gördüğü 
bir rüya üzerine baş-
lamış gezilerine. İlk 
iş, İstanbul’u “adım-
lamış”. Gerçekten 

de şehrin her yerini adım adım gezip 
tespihiyle hesaplamış. Sonra, tam 51 
yıl boyunca hiç ara vermeden, “yedi 
iklim, on sekiz padişahlığı”, yani Orta 
Avrupa ve Balkanlar’dan Kırım ve 
Kafkasya’ya, Anadolu’dan Mısır ve 
Arabistan’a kadar uzanan toprakları 
gezmiş. 

OKUYAN MI BİLİR GEZEN Mİ?
Gezmekle kalmamış, gezip gör-

düğü yerleri tıpkı İstanbul’da yaptığı 
gibi adımlayıp ölçülerini çıkarmış, ta-
rihlerini öğrenmiş, konuşulan dilleri, 
efsanelerini, yemeklerini, folklorunu, 
kısaca kültürünü de unutmamış. Bü-
tün bu izlenimlerini de el yazısıyla tam 
4600 sayfa tutan on büyük ciltte top-
lamış. Seyahatname’si dünyanın belki 
en uzun gezi anlatısı olduğu gibi, say-
dığım içerik özellikleri dolayısıyla da, 
tam anlamıyla bir “ülkeler ve insanlar”, 
hatta “uygarlıklar” ansiklopedisi. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin 
Türkçedeki ilk tam metin çevirisi, 
1996-2007 arasında Yapı Kredi Ya-
yınları tarafından yayımlandı. (Talihe 
bakın ki Seyahatname’nin İstanbul’u 
anlatan 1. cildinin ilk baskısının edi-
törlüğünü ben yapmıştım.) Bu yıl da, 
Evliya Çelebi’nin doğumunun 400. 
yılı, UNESCO’nun kararıyla bütün 
dünyada kutlanıyor.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin 
tam metin çevirisi, korkutucu hacmi 
ve tabii ki dilinin hem eski hem de çok 
fazla Evliya’ya özgü oluşuyla, uzman-

lara göre bir yapıt. Özellikle çocuk-
lar ve gençler için pek okunacak gibi 
değil. Dolayısıyla bu (her anlamda) 
büyük kitaptan yapılacak iyi seçme-
lere her zaman, her kuşak için gerek 
duyuluyor. Bu tür nitelikli derlemeler 
de yazık ki çok fazla değil. İşte, şair 
Refik Durbaş’ın hazırladığı ve 1977’de 
kaybettiğimiz değerli karikatür ve çiz-
gi film sanatçısı Yalçın Çetin’in kıvrak 
ve sevimli çizgileriyle bezenmiş Yedi 
İklim Dört Bucak, bu açığı kapatan 
kitaplardan biri. Özellikle ilköğretim 
çağındaki çocukların Evliya Çelebi’yle 
tanışması için çok iyi bir kaynak.

Benim çocuk olduğum 60’lı yıllar-
da, her yıl yaz geldiğinde, gazeteler-
de, “Turizm, bacasız sanayidir!” sözü-
nün bolca geçtiği haberler çıkardı. Tu-
rizmin bu özelliği, yayıncılık alanın-
da da görülüyor: Gezi yazıları, turizm 
konulu dergiler, turistik rehber kitap-
lar, gezi günlükleri, eski adıyla söyler-
sek seyahatname’ler, her zaman en çok 
satan, en çok okunan yayınlar arasın-
da yer alıyor. Kısacası, artık okuyan da 
gezen kadar çok bilme şansına sahip!

Dünya büyük, engin: Yedi iklim, 
dört bucak! Ne kadar gezseniz bitire-
mezsiniz. Yine de umudunuzu kesme-
yin, Yedi İklim Dört Bucak’la birazı-
nı olsun gezebilirsiniz. Hem de cânım 

Yedi İklim Dört Bucak
Gezi Günlüğünden Seçmeler 

Evliya Çelebi
Derleyen: Refik Durbaş

Resimleyen: Yalçın Çetin
Can Çocuk Yayınları / 85 sayfa 
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Filozof Çocuk dizisinin yazarı Fransız filozof Oscar Brenifier, Nasrettin Hoca’yı, onun mizahını 
ve bu mizahın evrenselliğini bir felsefecinin gözüyle değerlendirdi. Yazarın Tudem Yayınları için 
hazırladığı kapsamlı bir Nasrettin Hoca kitabı da bu sonbaharda raflardaki yerini alacak. 

Nasrettin Hoca komiktir. Bunu 
kimse inkâr edemez. Onu anlatan veya 
ona ait olan fıkraların üstünden yüzyıl-
lar geçmiş olmasına rağmen, hâlâ çok 
rağbet görmesinin nedeni de budur. 

Gelgelelim Nasrettin Hoca’nın ko-
mik, belki haddinden fazla komik ol-
ması aynı zamanda bir sorun teşkil 
eder. Onun fıkralarını dinlemeyi veya 
anlatmayı seven birçok kişi gülmekle, 
sadece gülmekle yetinir. Gülmeleri, bu 
kişilerin fıkraların daha derin anlamı-
nı sezmediği anlamına gelmez. Ama en 
azından şunu söyleyebiliriz ki; Nasret-
tin Hoca’dan bahsederken verilen ön-
celikli tepki, bu derin anlamla ilişki-
li değildir. Çoğu Nasrettin Hoca me-
raklısı onu bir filozof olarak düşün-
mez. Hoca’dan filozof sıfatıyla bah-
sedildiğinde, bu büyük bir şaşkınlı-
ğa, hatta anlaşmazlığa yol açar. Elbette 
özlü sözlerde yer yer Hoca’nın adı ge-
çer; bazı fıkralarından, gündelik hayat-
ta yol gösterici bir ders olarak faydala-
nılır. Ama gerek halk gerekse uzmanlar 
onun fıkralarının birçoğundaki düşün-
sel niteliği büyük ölçüde ihmal eder. 

Nasrettin Hoca’nın bizi güldürür-
ken düşündürmesinin farklı nedenleri 
olsa da, bu nedenlerin hepsi onun alı-
şılmışın dışında bir karakter olmasıyla 
bağlantılıdır. Bunun öncelikli nedeni, 
Nasrettin’in gerçekten yaşamış bir kişi 
olmamasıdır. Zaten felsefe pratiği tam 
da öznenin varolmama yetisini, yani 
kendinden çıkma yeteneğini geliştir-
mesini gerektirir. Nasrettin Hoca her 
şeyden evvel bir efsanedir; size onun 
Konya Akşehir’de, 1284’te gömüldüğü 
mezarı göstereceğini iddia edenlerin 
çıkması bu gerçeği değiştirmez. 

Tarihte böyle biri yaşamışsa bile, 
bu muazzam fıkra külliyatı için an-
cak bir başlangıç noktası oluşturduğu 
söylenebilir. Azımsanmayacak sayıda-
ki bu komik ve abes fıkraların kahra-
manı birçok farklı durumla karşılaşır 
ve yerine göre bir köylü, imam, kayık-
çı, başıboş dolaşan bir hatip, doktor, 
öğretmen ya da hâkim olarak karşımı-
za çıkar. Kimi zaman bekâr, kimi za-
man tek ya da iki kadınlı olan bu kah-

raman, eşcinsel ilişki bile kurabiliyor-
dur. Fakat fıkralarda yer yer Timur’un 
soytarısı olarak tasvir ediliyor olması, 
onun varlığının efsane olduğu konu-
sundaki bütün şüpheleri ortadan kal-
dırır, çünkü Timur Anadolu’yu an-
cak 14. yüzyılın sonunda işgal etmiş-
tir. Homeros’un Odysseus’u gibi, Nas-
rettin Hoca da hem bir kişi hem de 
hiç kimsedir: Özgül bir kişi olmak-
tan çok −sözlü ve yazılı− bir geleneğin 
temsilcisidir. Zaten fıkraları da gücü-
nü, anıtlaşmış bir kahraman veya abi-
devi bir yapıt sunmasından değil, bir 
hayat okulu niteliği taşımasından alır. 
Nasrettin Hoca farklı ülkelerde fark-
lı isimlerle –örneğin; Mağrip’te Jiha, 
Çin’de Afandi, Yunanistan’da Nastrad-
hin Chotzas ve İsrail’de Hersch adıyla− 
karşımıza çıksa da, gittiği her yerde 
bu hayat okulu geleneğini temsil eder. 
Türkçedeki ilk adı olan ve “dinin ihti-
şamı” anlamına gelen Nasrettin, dün-
yanın bu bölgelerinde sık rastlanan bir 
isimken, “hoca” sözcüğü ise genel an-
lamıyla “usta” demektir. 

YAŞAYAN BİR EFSANE
Nasrettin Hoca’nın sıradışılığının 

ikinci nedeni, kişiliğinin ve hakkın-
da anlatılanların herkese hitap etme-
sidir. Kolayca kulaktan kulağa aktarı-
lan bu fıkralar, onu bir halk kahrama-
nı haline getirmiştir. Ayrıca bunlar sa-
dece komik ve eğlenceli olmakla kal-
mayan, eğitsel yönleriyle de kulağımı-
za küpe olan fıkralardır. Her dinleyen 
onları kendi deneyimlerinden hare-
ketle, kendi kavlince anlar. Dolayısıy-
la bu fıkraların farklı kültürlerde na-
sıl anlatıldığını görmek ilginçtir. Din-
leyenlerin bu fıkralara hangi bağlam-
da, hangi ayrıntı ve abesliklerine göre 
tepki gösterdiği, dinleyicinin kimliğini 
ve nasıl bir düşünce biçimine sahip ol-
duğunu ortaya koyar. Fıkranın anlaşıl-
mamasında bile bir fayda vardır, çün-
kü kişi bu sayede kendi bilgisizliğinin 
veya körlüğünün farkına varır.  

Nasrettin Hoca’yı alışılmışın dışın-
da bir karakter yapan üçüncü neden, 
fıkralarının çok çeşitli konuları ele al-

masıdır, çünkü bunlar belli bir yazarı 
değil, bir geleneği temsil eden fıkralar-
dır. Bu fıkralarda etik, mantık ve dav-
ranışlardan tutun da varoluşsal, sosyo-
lojik, siyasi, metafizik ve ailevi mesele-
lere kadar birçok sorun ele alınır. Daha 
da uzatılabilecek olan bu liste, eleştirel 
düşünceye sahip kişinin karşısına çı-
kan geniş çaplı sorun ve paradoksla-
rı içerir. Bunların birçoğu ilk bakışta 
o kadar da mühim olmayan yüzeysel 
meseleler gibi görünmesine rağmen, 
varlığın gerçekliğine dair derinlikli bir 
kavrayışı ortaya koyar. “Klasik” filozof, 
felsefe yapmak için –bizim yaptığımız 
tarzda− kavramsallaştırma ve analizin 
gerekli olduğunu iddia etse bile, içe-
riğin bu şekilde formelleştirilmesinin 
kısırlaştırıcı bir işlev üstlendiği ve bilgi 
yanılsaması yarattığı söylenerek buna 
karşı çıkılabilir.

Ama felsefenin tabiatı ve biçimi 
konusundaki tartışmayı şimdilik bir 
tarafa bırakalım. Fıkraları anlamamı-
za yardımcı olabilecek bağlamsal bir 
ipucu da, Nasrettin Hoca’nın tasavvuf 
geleneğiyle olan ilişkisidir. Zira Nas-
rettin Hoca fıkralarının aktarılmasın-
da, onun çağdaşı ve komşusu olan bü-
yük mistik şair Mevlana’nın temsilcili-
ğini yaptığı tasavvuf geleneği de etki-
li olmuştur. 

Yaşayan bir efsane olarak Nasrettin 
Hoca’yı nevi şahsına münhasır bir ka-
rakter yapan dördüncü neden, son de-
rece kışkırtıcı bir kişiliğe sahip olması-
dır. Siyaseten doğruculuğun veya fel-
sefi uygunluğun, uygar toplumun vah-
şetini örtmek için ahlak ve “iyi davra-
nışı” teşvik ettiği günümüz açısından, 
çok faydalı olabilecek bir yönü var-
dır Nasrettin Hoca’nın: En büyük ki-
şilik kusurlarının hepsine sahip biridir 
o. Bir yalancı, korkak, hırsız, ikiyüzlü, 
bencil, görgüsüz, küfürbaz, tembel, pa-
ragöz, güvenilmez ve dinsiz biri olarak 
karşımıza çıkar. Bununla beraber, en 
göze çarpan özelliği budalalığı veya ah-
maklığıdır, üstelik kelimenin tam anla-
mıyla bir budaladır o. Nasrettin Hoca 
bu grotesk kişilik özelliklerinin hepsi-
ni cömertçe sergilerken, okura adeta 

Nasrettin Hoca neden komiktir?
Oscar  BRENIFIER
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ayna tutar. Bu özelliklerin abartılı gro-
tesk sunumu, okurun onları fark etme-
sini kolaylaştırır. Bu yönüyle Nasrettin 
Hoca bizi kendi benliğimizin abesliği-
ni, kişisel varlığımızın hiçliğini sorgu-
lamaya, kabul etmeye ve bundan eğ-
lence çıkarmaya davet eder. Böylece 
bizi iyi vicdanlı yaptığı farz edilen ama 
kişisel ve toplumsal anlamda zoraki bi-
rer yalandan ibaret olan her tür sahte-
likten kurtularak, zihnimizi ve varo-
luşumuzu özgürleştirmenin bir yolu-
nu sunar. Nasrettin Hoca’nın bu varo-
luş tarzı, bugün modern Batı kültürün-
de yere göğe sığdırılamayan bireysellik 
kültünün yanı sıra, kimlik ve mutluluk 
yolundaki yapay ve süreğen arayışımı-
za vurulmuş ağır ve yerinde bir darbe-
dir. Nasrettin, berbat “küçük yalanları” 
sayesinde, “büyük yalanı” tüm çıplaklı-
ğıyla görmemize yardımcı olur. 

Nasrettin Hoca’yı alışılmışın dışı-
na çıkaran beşinci özelliği, her türden 
otoriteyle özgür bir ilişki kurmasıdır. 
Dinî, siyasi, hukuki, akademik, hat-
ta ev içi otoritenin karşısında, Nasret-
tin edebini bozmadan özgür kişiliğini 
muhafaza etmeyi bilir. Büyüğüyle kü-
çüğüyle egemen iktidarın –Foucault 
mikro-iktidarlardan bahseder− iki-
yüzlülüğünü ve yalanlarını ifşa etmek-
ten çekinmez, ama onun gerçek ve zo-

runlu konumunun da farkındadır. 
Sözgelimi Timur’u eleştirirken amacı, 
onu daha adil veya mantıklı davran-
maya yöneltmektir. Müminleri veya 
imamın birini eleştirdiğinde, onla-
rın dinin özüne daha uygun davran-
masını sağlamayı amaçlıyordur. Bir 
âlimi eleştirdiğinde ise onu daha bil-
gece hareket etmeye davet ediyordur. 
Zira Nasrettin Hoca’ya göre, otoritey-
le ilgili asıl mesele, kendi üzerimizdeki 
otoritemizdir; yani kendimizi hakikat 
ve doğruluğa yöneltmek yerine, yapay 
ve geleneksel kalıplara uydurmak için 
uyguladığımız otoritedir.

Sonuç olarak, Nasrettin Hoca’nın 
karakterinde genel bir paradoks mev-
cuttur. O bizimle beraber kusurlu, bi-
zim egolarımızla beraber yıkıcı ve acı-
masızdır. Zaten onu tam da bu yüzden 
severiz. Felsefi uygunluğun hüküm 
sürdüğü, bizden hep nazik olmamızın 
ve herkesi mutlu etmemizin beklendi-
ği, tam da “ahlak” diye bir şey kalma-
dığı için ahlaktan bu kadar çok dem 
vurulan bir çağda, Nasrettin Hoca, bi-
reye “değer vermek” ve ona kendisi-
ni iyi hissettirmek gibi bir çabaya gir-
mez. Ona göre felsefe yapmak, bu ka-
dar ben-merkezli ve kör olan tekil var-
lığın, insan ferdinin hiçliğini göster-
mek anlamına gelir.

Peki ama en yakın arkadaşımız-
dan bile gelse kabul etmeyeceğimiz 
bu katı eleştirileri Nasrettin Hoca’dan 
gelince neden öpüp başımıza koyu-
yoruz? Bunun bir nedeni, onun ken-
disine karşı da acımasız olmasıdır; 
bu yönü onu bizim kardeşimiz yapar, 
bize bizden daha yakın kılar. Bize ne 
kadar ahmak olduğumuzu göstermek 
için kendini feda eden, bizi alaya al-
mak için kendiyle dalga geçen bir kar-
deştir o. Aksi ve muzip bir sevecenlik-
tir onunki. Ters çevrilmiş bir çeşit İsa 
figürü ve ironi hususunda Sokrates’in 
bir adım ötesine geçmiş iyi huylu bir 
sinik olarak, insan soyunun bütün ah-
maklık, yalan ve bayağılıklarını kendi 
üstüne alır.

Öte yandan, Nasrettin Hoca’ya bir 
şehit muamelesi yapmaktan sakınma-
mız gerekir, çünkü o böyle aptalca ve 
duygusal bir fikre gülüp geçecektir. 
Bununla birlikte, onunla ilgili aptalca 
fikirlere sahip olmamızda bir sakınca 
yoktur. Çünkü görünen o ki, Nasret-
tin Hoca’nın nazarında dert, insanla-
rın ahmaklığına son vermek değil, on-
lara koca birer ahmak olduklarını bir 
nebze de olsa göstermektir. Mesele ah-
maklığı düzeltmek değildir, çünkü ya 
bunun bir yolu yoktur ya da ortada 
düzeltilecek bir şey yoktur.

Dile kolay, koskoca iki yıl geç-
miş “iyi kitap”ları bulma amacıyla 
yola çıkışımızın üzerinden.   Don Ki-
şot misali atıldığımız bu yolda, ge-
çen iki yıl boyunca pek çok ilke 
imza atarak 744 kitap tanıttık sizlere. 
Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz ay ikinci 
yaşımızı kutladık tüm dostlarımız ve 
sevdiklerimizle.

10 Mart Perşembe akşamı Pera 
Müzesi’nde düzenlediğimiz ikinci yıl 
kutlamasında, İstanbul’u esir eden üç 
günlük kar yağışına rağmen yayıncı-
lar, yazarlar, çizerler, kütüphaneciler, 
akademisyenler, gazeteciler, öğret-
menler, kısacası İyi Kitap dostları bizi 
yalnız bırakmadı. Zorlu hava koşulla-
rı nedeniyle, arzu etmelerine rağmen 
yanımızda olamayanların sayısının da 

hiç az olmadığını biliyor ve onlara da, 
gönüller bir olsun, diyoruz.

Tudem Eğitim Hizmetleri Yönetim 
Kurulu Başkanı İsa Aykanat ile Tudem 
Yayınları Genel Yayın Yönetmeni İlke 
Aykanat Çam’ın da katıldığı davette 
iki yüze yakın konuğumuz vardı. İyi 
Kitap yazarlarının da buluşup tanış-
masına vesile olan gece boyunca lez-
zetli ikramlara eşlik eden Çigan üçlü-
sü, kitaplar üzerine yapılan sohbetlere 
neşe katarken, yaş günü pastamızı “iyi 
kitap” dostlarının iyi dilekleriyle kes-
tik.

Bu özel gecemizde gerek bizzat ge-
lerek gerekse kalben yanımızda olan 
herkese çok teşekkür ediyor, umarız 
daha nice yılları birlikte kutlarız diyo-
ruz.

İyi Kitap ikinci yılını, karlı bir mart akşamında, Pera Müzesi salonunda 
Çigan müziği eşliğinde yapılan edebiyat sohbetleriyle kutladı. 

*haber... *haber... *haber...
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Sevin OKYAY

Pıtırcık ve arkadaşları için karışık, karmaşık, gürültülü, biraz da dövüşlü olan her şey eğlenceli. 
“Sopalık” bu veletlerin maceralarını tatlı bir dille anlatan Goscinny, hem dünyaya küçük 
kahramanının gözünden bakıyor hem de büyüklerle iyice eğleniyor.

Ne yani...  iyi valla…

Pıtırcık’ı tanımayan yoktur. Biz de 
tanıyorduk, bugünün çocukları da ta-
nıyor. Ne de olsa René Goscinny’nin 
kahramanı Nicolas’ın ilk macera-
sı ta 1959’da basıldı. Şimdi kaç ya-
şında olursa olsun, her çocuk zama-
nında Nicolas/Pıtırcık’tan yana sıra-
sını savmış ve onu hiç unutmamıştır. 
Goscinny’nin çocuk gözüyle anlattı-
ğı ev, ille de okul, pazar, gezme, kamp 
vs. hikâyeleri çok eğlendirici, çok ne-
şelidir. Çocuklar için de… Çoğu, ço-
cuk yaştayken ilk Pıtırcık maceralarını 
okumuş olan büyükler için de…

Pıtırcık kitaplarında anlatılan ço-
cuklar, ilkokul çocukları olsa gerek. 
Hayli de eski çocuklar, doğrusu. Ne te-
levizyonları var ne bilgisayarları. Buna 
rağmen pek güzel eğleniyorlar. Hatta 
anne babaları ile öğretmenleri (özel-
likle okuldaki büyükleri) onlar bu ka-
dar eğlenmese daha memnun olacak-
lar. Tuhaftır, bugünün çocuklarına da 
ilgi çekici geliyorlar. Şahsen, 1950’li 
yıllarda on yaşındaki küçük bir kızı 
yazmış biri olarak, ben de aynı şeyi 
fark etmiş ve hem şaşırmış hem sevin-
miştim. Çocuklar, eskinin çocuklarını, 
onlardan farklı çocukları pekâlâ da se-
vip benimseyebiliyorlar. 

Benim kızım nispeten usluydu; Ni-
colas ve arkadaşları ise yaramazın ya-
ramazı. Ama kendilerine hiç de bu 
gözle bakmıyorlar. Pıtırcık/Nicolas’a 
göre, Toraman (Eudes) hepsinden 
kuvvetli, onun için herkesi dövebili-
yor. Lüplüp (Alceste) boğazına çok 
düşkün,  boyuna yiyor. Dalgacı (Clo-
taire), adı üstünde, sınıfın en tembe-
li, uyudu mu da uyandırana maşallah! 
Gümüş’ün (Geoffrey) babası çok zen-
gin olduğu için boyuna sınıfa ona alın-
mış hediyeleri getiriyor. Pıtırcık’a gö-
reyse palavracının teki. Tıngır (Rufus), 

olur olmaz yerde 
düdüğünü ça-

lıyor; Dır-
dır da (Jo-
achim) hiç 
durmadan 

konuşu-

yor. Yani mesele bundan ibaret. Kitabı 
farklı bir mizah örneği haline getiren 
de bu olsa gerek.

SOPALIK VELETLER
Çünkü bunların hepsi düpedüz ya-

ramaz, hatta yaratıldıkları dönemin 
usulüne göre, sopalık. Neyse ki Gos-
cinny asla böyle bir yöntemden söz et-
miyor. Yeni okuduğum dört kitabın 
sadece birinde, bir noktada dayak teh-
didi var, o da laf olsun cinsinden. Bi-
zim yaramazlar ne yaparlarsa yapsın-
lar, tek ayak üzerinde durmakla, tah-
tadakileri yüz, beş yüz kez yazmakla, 
teneffüse çıkmamakla paçayı kurtarı-
yorlar. Teneffüse çıkmamak da o kadar 
fena değil hani, bu sefer de sınıfta azı-
yorlar çünkü. Pardon, birini unuttum: 
“Sınıfın birincisi” ve “öğretmenin ku-
zusu” Çarpım (Maixent), hiç yaramaz-
lık yapmıyor, boyuna ders çalışıyor. 
Gözlüğü olduğu için onu dövemiyor-
lar da. Evet, çocuklar hiç dayakla ce-
zalandırılmıyor ama daha eğlenceli bir 
etkinlik yoksa birbirlerini dövüp du-
ruyorlar. Sırma hariç, çünkü kız olma-
sına rağmen Pıtırcık’ın çok şeker bul-
duğu sarı saçlı mavi gözlü Sırma’nın, 
varlığıyla onları rekabete itme dışın-
da, oğlanlarla bir alıp veremediği yok. 

Pıtırcık’ımıza gelince, aslında seve-
cen bir çocuk, annesiyle babasına gö-
nülden bağlı, onların çok “esaslı” ol-
duklarını düşünüyor. Öğretmenini de 
çok seviyor, onu ne kadar kızdırırlar-
sa kızdırsınlar gene de öğrencilerini 
koruyor çünkü. Okulun gözetmeni, 
eski asker Karagöz (le Bouillon) ise bi-
raz canından bezmiş durumda. Genç 
öğretmenler, kamp ağbileri de zaman 
zaman umutsuzluğa kapılıyor. Sonuç 
olarak, Pıtırcık ve arkadaşlarının ma-
ceralarına bugünden baktığımızda, 
1950’li yılların ideal çocukluğuna nos-
taljik bir bakış diyebiliriz. Ayrıca, iç-
ten bir bakış, çünkü Pıtırcık’ımız içten 
kahramanların en içtenidir, yalan do-
lan aramayın.

Bu kitapların küçük birer mizah 
şaheseri olmasını, Goscinny’nin an-
latımına borçluyuz. Dünyaya afacan 

bir masumiyetle bakan Pıtırcık’ın gö-
zünden, birinci tekil şahıstan anla-
tılan hikâyelerde, çocukların dili ve 
konuşma tarzı da benimsenmiş: “Ne 
yani yalan mı, iyi valla!” Doğallık, 
Goscinny’nin kitaplarının bu kadar 
sevilmesinde başrolü oynuyor. Ama 
Sempé’nin binbir ayrıntıyla bezeli ol-
makla birlikte sade çizimleri ile Vivet 
Kanetti’nin çevirisinin de payları yad-
sınamaz. Pıtırcık’ı dilimize ilk kazan-
dıran Vivet, karakterleri sanki daha da 
sevimli hale getirmiş, konuşma dilin-
den nefis örnekler vermiş. Çocukların 
adları da bir âlem. Gerçi ben isimlerin 
mümkün mertebe olduğu gibi bırakıl-
masından yana olan bir çevirmenim, 
ama Hayvanlar Çiftliği’ne adını veren 
hayvanların anlamlı isimleri beni de 
aynı yönteme başvurmak zorunda bı-
rakmıştı. Vivet’in isimleri de kahra-
manlarını daha cana yakın kılıyor. 

Çizgilerini nerede görsem tanı-
yacağım Jean-Jacques Sempé ile Pı-
tırcık (Le petit Nicolas)’ın yazarı René 
Goscinny’ye gelince, bunun emsal-
siz bir birliktelik olduğuna hiç şüp-
he yok. Hatta Roald Dahl ile Quen-
tin Blake’inki ile mukayese edilebile-
cek bir birliktelik. Goscinny’yi başka 
yerlerden de tanıyorsunuz gerçi. Ne 
de olsa kendisi, sevdiğimiz diğer iki 
kahramanın, Red Kit (Lucky Luke) ile 
Asteriks’in de yaratıcısı. 

Pıtırcık – Bilinmeyen Öyküler 2
René Goscinny

Resimleyen: Jean-Jacques Sempé 
Çeviren: Esra Özdoğan
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“Yüksek edebiyat”ın ülkesinden ironi ve alayla bezenmiş bir darbe daha geliyor. Terry Pratchett, 
Küçük Tanrılar’da körü körüne duyulan inancı ve din olgusunu masaya yatırırken, hümanist söylemi 
hiç elden bırakmıyor.

İnanmanın ve 
bilmenin kıyısında... 

İngiliz edebiyatının başına gelmiş 
en büyük felaket olarak adlandırılır 
Terry Pratchett. Çünkü Shakespeare-
leri, Dickensları, Geoffrey Chaucerları 
yetiştiren, “yüksek edebiyat”ın ilk akla 
gelen ülkesinde, her şeyi alaya alan, 
ironi ve mizahı edebiyatında dibine ka-
dar kusursuzca kullanan bir isim Pratc-
hett. Her ne kadar İngiliz edebiyatının 
yetiştirdiği “yüksek edebiyat” temsilci-
lerinden söz etsek de, Pratchett; Benny 
Hill, Monty Python, Douglas Adams 
mizahı geleneği kapsamında, İngiliz 
mizahının karakteristik özelliği olarak, 
yoğun eleştiriyle, hiçbir manası olma-
yan dünyaya çaresiz bir tepkide bulu-
nur. Pratchett eserlerinde alaycı bir ta-
rafı işaret eder, gözden kaçırdığımız 
noktaları önümüze koyar ve bazı şey-
leri fark etmemizi sağlar. 

Serinin Türkçeye aktarılan son ki-
tabı Küçük Tanrılar’da da hız kesmiyor 
usta edebiyatçı. Seriden bağımsız ola-
rak da okunabilecek Küçük Tanrılar’da 
Pratchett, başta Hıristiyanlık olmak 
üzere, “din” olgusunu ele alıyor. “Din”i 
bir otorite ve yetke aracı olarak kulla-
nanlarla, neredeyse her filmde karşı-
mıza çıkan “seçilmiş adam” fenome-
niyle, batıl inançlarla, hiçbir şeyi sor-
gulamadan körü körüne din adamları-
nın söylediklerine inananlarla ve daha 
pek çok şeyle, kimsenin kalbini kırma-
dan eğleniyor. Dinî otoritenin ne ka-
dar gereksiz olduğunu gösterirken de 
insan ruhuna en iyi övgüyü sunuyor ve 
hümanizmi yüceltiyor.

Küçük Tanrılar’ın genel olarak ko-
nusuna şöyle bir değinmekte fayda 
var: Diskdünya’da birtakım karışıklık-
lar baş göstermiştir ve çok yakında se-
kizinci peygamberin dünyaya gelece-
ği söylentileri iyice yayılmıştır. Herkes 
bir yerlerden bir işaret beklerken, “se-
çilmiş kişi”nin kim olduğu sorusu or-
talıkta dolanmaktadır. Kilise artık iyi-
ce yozlaşmış, Engizisyon insanlara iş-
kence eder olmuştur. Tüm bu olan-
lar üzerine Büyük Tanrı Om dünyaya 

gelir. Ancak bu sefer, daha öncekiler-
le mukayese edilirse biraz şanssızdır. 
İhtişamlı ve tanrısal kudrette bir hay-
van olarak değil, şans eseri, tek gözü 
kör bir kaplumbağa olarak gerçekle-
şir bu tezahür. Daha da beteri, bir ma-
nastırın en deneyimsiz ve yaşlı çırağı 
Brutha’dan başkası onun söyledikleri-
ni duyamaz. Dini bütün büyükannesi 
sayesinde, şimdiye kadar yazılmış bü-
tün kitapları ezbere bilen, ama oku-
ması yazması olmayan bu keşiş çırağı, 
yeni “seçilmiş kişi”dir. 

KİMİN KİME İHTİYACI VAR?
Pratchett’ın Diskdünya serisi, tepsi 

gibi düz olduğuna inanılan bir dünya-
da geçer; tıpkı eskiden insanların dün-
yanın yuvarlak olduğunu bilmedikleri 
çağlarda olduğu gibi. Devasa bir kap-
lumbağanın sırtında duran bu dünya, 
dört büyük fil tarafından desteklen-
mektedir. Diskdünya’nın bir diğer özel-
liği ise, birçok tanrının hüküm sürme-
sidir. Tanrıların gücü ona inananlara 
göre değişir. Büyük Tanrı Om ile “seçil-
miş kişi” Brutha’nın birbirine olan bağ-
lılığı da buraya dayanır aslında. Sürekli 
fiziksel tehlikeyle ve aynı zamanda son 
takipçisini (Burtha’yı) kaybetme ihti-
maliyle yüzleşir Om. Pratchett bu saye-
de, insanların mı tanrılara yoksa tanrı-
ların mı insanlara ihtiyacı olduğu hak-
kında çarpıcı bir açıklama sunar. 

Diğer taraftan Diskdünya’da bir-
takım değişik düşünceler oluşma-
ya başlamıştır. Omnian Kilisesi, dün-
yanın yuvarlak olduğunu ve güneşin 
etrafında döndüğünü savunur; aksi-
ne inananlar kâfir olarak işkence gö-
rür ve öldürülür. Ancak Diskdünya 
aslında düzdür ve Antik Yunan’la bü-
yük benzerlikler gösteren bir toprak 
olan Ephebe’nin filozofları bunu söy-
lemekten korkmaz. Kâfirlerin parolası 
şudur: “Kaplumbağa Hareket Ediyor!” 
Eğlenceli olmasının yanında, Pratc-
hett bu ters çevirme ile okuyucunun 
düşüncelerinde köklü değişiklikler ya-

ratıp, önemli olanın “herkesin bildik-
lerine” bakmaksızın gerçekten doğru 
olanı bulmak olduğunu hatırlatır. Tıp-
kı Galileo’nun “dünyanın yuvarlak” ol-
duğunu söylemesi gibi. 

Her din öğretisi ve peygamber kıs-
sasında geçtiği gibi, Brutha’nın hayatı-
nı değiştirecek bu yolculuk öyle kolay 
olmayacak, ancak eğlencenin temposu 
da bir kere bile düşmeyecektir. Pratc-
hett yeni bir peygamberle tanıştırdı-
ğı okurlarına, deyim yerindeyse, dün-
yanın en eğlenceli dinini ve peygam-
berini anlatıyor. Kitapta daha ilk an-
dan itibaren yüceltilen hümanizmin 
kitabın sonuna kadar eksilmemesi ve 
Brutha’nın dile getirdiği hümanist söy-
lemler Pratchett’ın demek istediklerini 
gayet güzel özetliyor. 

Şimdiye kadar hiçbir Diskdün-
ya kitabı okumadıysanız ve seri ki-
tap okuyamayanlardansanız, Küçük 
Tanrılar’ı kesinlikle okumalısınız. He-
nüz Pratchett’ın eserlerini okumadıy-
sanız, yine ilk önce Küçük Tanrılar’ı 
okumalısınız. Eğer Pratchett’ın büyük 
hayranıysanız ve hâlâ bu kitabını oku-
madıysanız, zaman aleyhinize işliyor. 
Diskdünya serisinin on üçüncü kitabı 
Küçük Tanrılar’da Terry Pratchett ka-
lemin kılıçtan keskin olduğunu o ka-
dar keyifli bir dille ispatlıyor ki, buna 
hak vermemek elde değil.

Çağlayan ÇEVİK

Küçük Tanrılar
Terry Pratchett

Çeviren: Niran Elçi
İthaki Yayınları / 408 sayfa 
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Felsefe nedir? 
Karl Jaspers’ın dediği gibi, “ölmeyi 

öğrenmek” midir? Yoksa lisede öğren-
diğimiz “bilgi sevgisi” midir? “Doğru 
soruları sorabilme sanatı” mıdır? De-
leuze ile Guattari’nin söylediği gibi, 
felsefe yapmak “kavram yaratmak” 
mıdır? 

Galiba felsefenin ne olduğu sorusu 
ciddi biçimde ilk olarak, “ne olmadı-
ğı” tartışıldığında gündeme gelmişti. 
Sofistler alengirli laf edip, güzel ve 
zekâ parıltısı gösteren konuşma sa-
natının felsefe olduğunu iddia edi-
yorlardı. Tarihte felsefeden para kaza-
nan ilk filozoflar olan Sofistlere (zira 
bu “konuşma sanatı”nı para karşılığı 
zengin gençlere öğretiyorlardı), önce 
Sokrates karşı çıktı: “Felsefe bize na-
sıl erdemli yaşamamız gerektiğini öğ-
retir,” dedi. “Erdem”e atfettiği anlam 
Sokrates’inkinden çok farklı da olsa, 
Spinoza da felsefenin böyle bir işlevi 
olduğunu düşünüyor olsa gerek: Mut-
luluğun erdemin ödülü değil, erdemin 
kendisi olduğunu söylüyordu. Felsefe, 
nasıl mutlu olacağımıza dair bize bir 
yol gösterebiliyorsa ya da o yolda yü-

rümenin kendisi dahi bizi mutlu edi-
yorsa, evet, felsefe erdemli yaşamayı 
öğretebilir bize.

FELSEFE İŞE YARAR MI?
İyi de bu o kadar da kolay “bişey” 

midir? (“Bir şey”den farklı olarak 
“bişey” sözcüğünü seçerek, “kavram 
yaratmış” olabilir miyiz? Hani, 
“Felsefe yapmak kavram yaratmaktır,” 
bakış açısına göre.) Hiç de değil! Öyle 
olsaydı Platon’un “ideal devlet”ini 
gerçekleştirebilmek pek de zor 
olmazdı. (Neyse ki, “ideal devlet” 
varsa “ideal aşk”, “ideal öğrenci”, “ideal 
sebze-meyve”… de istenir “bişey” 
olacaktır ki, buna en fazla Hegel 
yaklaşmıştı: “İdeal devlet Prusya, 
ideal din Hıristiyanlık ve ideal felsefe 
Hegel sistemidir,” demeye getiriyordu 
yazdıklarıyla.)

Ee, madem felsefe işimize yarayan 
“bişey”, bunu öğrenmek de o kadar 
zor olmamalı. (“Bişey”in işe yarar ol-
masını istemekten utanmamak gerek-
li. “Sen de ne kadar yararcısın,” cüm-
lesi sık sık bir küçümseme ifadesi ola-
rak kullanılır ki, bu da William James, 
John Dewey, C. S. Peirce gibi, “yarar-
cılık” üzerine ciddi kuramlar geliştiren 
filozofları bir çırpıda harcamak anla-
mına gelir.)

NEREDEN BAŞLAMALI?
Öyleyse nereden başlayacağız? 

“Bize uygun olan” ya da “ihtiyaç duy-
duğumuz” şeyden başlamak en doğ-
rusu gibi. Diyelim ki “dil”e takmış du-
rumdayız: “Bu Türkçe de her tarafa çe-
kiliyor,” diyoruz ya, burada kastettiği-
miz şey “dil ve anlam” sorunudur. O 
zaman Wittgenstein okumamız lazım: 
“Dilimin sınırları dünyamın sınırları-
dır.” Hımmm… O kadar da “anlaşılır” 
görünmüyor.

Belki de “bilgi”yle bir derdimiz var. 
Oku, oku, oku! Nereye kadar! Mini-
cik bir “hakikat” için bile ömrümü-

zü vermişken, karşımıza Nietzsche çı-
kıp, “Hakikat tıpkı ahlak gibi görece-
li bir meseledir. Olgular yoktur, sade-
ce yorumlar vardır,” dediğinde, bilgi-
mizin güvenilir olup olmadığına bak-
madan yaya kalmamız maneviyat bo-
zucu olur. Ve işte yine, “Nereden baş-
lamalı?” sorusu önümüzdedir.

FELSEFE ELZEM Mİ?
Başlangıç kitaplarının “işe 

yararlığı”nın ölçütü, devam etme-
yi sağlayan bir kıvılcım olmalarına 
bağlıdır. Yoksa hiç kimse üç cümlede 
Aristoteles’i, Schopenhauer’i, Lacan’ı 
anlayamaz. Evet, felsefe zordur, ama 
aynı zamanda elzemdir. Bu da kap-
lumbağa ve Akhilleus’un yarışı gibi bir 
paradoks değildir. Daha çok Ockham-
lı William’ın usturasıyla (ki tıraş oldu-
ğu usturadan daha keskindi) çözülebi-
lir bir sorundur.

Felsefe – Düşüncenin Gelişimi-
ni Anlamak İçin Çizgibilim, “Nereden 
başlamalı?” sorusuna bir yanıt. Özet-
lenmiş felsefe tarihi, anekdotlar ve çi-
zelgesiyle hayati bir konu üzerine, “fel-
sefe” üzerine bir “giriş” kitabı. Üst kat-
lara çıkmanın en basit yolu girişten 
girmektir. Buyurun.

Cengiz ALKAN

Felsefe - Düşüncenin Gelişimini Anlamak İçin Çizgibilim adlı kitap, felsefeyle tanışmak isteyen 
gençlere alt kattan bir giriş kapısı sunuyor ve üst katlara çıkmak isteyenleri, “Felsefe Nedir?” 
sorusuyla içeri davet ediyor. 

Giriş buradan!..

Felsefe – Düşüncenin Gelişimini 
Anlamak İçin Çizgibilim

Dave Robinson
Resimleyen: Judy Groves
Çeviren: Barış Taşyakan

NTV Yayınları / 176 sayfa
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Yankı Enki, 2008 yılında altıncısı düzenlenen TUDEM Edebiyat Ödülleri kapsamındaki “Çocukları 
Güldürün” adlı Gülmece Öykü Yarışması’nda dereceye giren üç kitabı, çocuk bakış açısı ve mizah 
kapsamında değerlendirdi.

Mizah, sadece çocuklara ait bir 
alan değil ama çocukların ve gülmece-
nin ortak bir paydaya sahip olduğu da 
aşikâr. Ne kadar büyüsek de gülmeyi, 
gülebilmeyi, asla ölmeyen çocuksulu-
ğumuzu tarif etmek için kullanırız. 

Yaşamın çocukların gözünden 
daha eğlenceli olduğunu bildiğimiz 
gibi, çocukların yaşamının yetişkin-
lerin gözüne daha eğlenceli gözüktü-
ğünü de biliyoruz. Çocuk kitaplarının 
gülmeceyle içli dışlı olmasının nede-
ni de burada yatıyor herhalde. Çocuk-
lar büyümek istiyor ve yetişkin yazar-
lar kalemleriyle bunu yansıtıyor. Yetiş-
kinler de çocukluklarına dönme, ço-
cuk kalma, yani büyümeme arzusun-
dalar. Yaşamımızda bu kadar büyük 
yer kaplayan, derin ve anlamlı bu aç-
mazın üzerine kafa yorulmayacaksa 
neyin üzerine yorulabilir?

İşte bu nedenden ötürü olsa gerek, 
Pelin Güneş Hayal Kurma Dersleri’ne 
kitabını sadece babasına değil, aynı za-
manda çocuklara ve çocuk kalanla-
ra da ithaf ederek başlıyor. Kitap bir-
birinden farklı çocukların ağzından 
yazılmış öykülerden oluşuyor, ancak 
bunların tamamına yakını, ebeveyn-
lerle çocukların birbirlerini anlaya-
maması üzerine mizahi öğelerle süs-
lü. Mizahi olmalarının baş nedeni ço-
cukların bakış açısıyla yazılmış olma-
ları, ama ele alınan konular gayet cid-
di meseleleri içeriyor. Hatta çocukla-
rın sadece anne baba ile değil, dede, 
anneanne ve babaanne ile de iletişim-
lerinin nasıl zor ve komik olduğunun 
örnekleriyle karşılaşıyoruz. Ebeveyn-
lerin çocuklara verdikleri sert tepkile-
rin çarpıcı örnekleri de var kitapta. Pe-
lin Güneş’in en önemli öyküsü de, ki-
taba adını veren “Hayal Kurma Ders-
leri”. Çocukları büyüklerden ayıran en 
önemli özelliklerdendir hayal kurmak. 
Onların hayalleri komiktir büyüklerin 
gözünde, ancak bu öyküde de denildi-
ği gibi: “Hayal kurmak ciddi bir iştir.”

Hanzade Servi’nin Ortanca Balık 

adlı kitabında da hayalperest bir kah-
ramanın, Nisan’ın öykülerini okuyo-
ruz. Onun hayalperestlik düzeyi, bir 
çocuğun yaratıcı düşüncelerinin ne-
relere varabileceğini gösteriyor. Aynı 
zamanda, büyüklerin hayal kurmakta 
yaşadıkları zorlukların çocuklara nasıl 
yabancı olduğunu kanıtlıyor. Nisan’ın 
öyküleri yaratıcılığı, sorgulamayı, dü-
şünmeyi ve merak etmeyi kendine ek-
sen alıyor. Nisan’ın başından geçen 
maceralarda, kardeş sahibi olmanın 
bir çocuğun gözünden nasıl yorum-
lanabileceğini de görebiliyoruz. Kita-
bın başlığındaki “Ortanca Balık” as-
lında kahramanımız Nisan. O ortan-
ca kardeş olmayı önce sorun hale ge-
tiriyor, sonra da bununla nasıl barışık 
hale geldiğini görüyoruz.

TATLI DİLLİ HİKÂYELER
Ahmet Önel’in Dikkat Maymun 

Çıkabilir adlı öykü kitabının kahrama-
nı da on bir yaşındaki Nedim. Adına 
yakışır bir şekilde (bilmeyenler için 
söyleyeyim; Nedim, güzel hikâyeler 
anlatan, tatlı konuşan, demek)  yaşa-
mından kesitleri yazan ve yazarken 
zamanın nasıl geçtiğinin farkına var-
mayan Nedim’in kaleminden okuyo-
ruz bu öyküleri. Nedim’in öyküleri, 
yazmanın ne kadar eğlenceli olduğu 
üzerine de düşündürüyor bizi. Kahra-
manımız da yazarak çıkarıyor bu tadı. 
Yazdıkları da, haliyle, hatta kitabın is-
minden de anlaşılacağı üzere, mizahi 
bir temelde biçimleniyor. Anlıyoruz ki, 
çocuk kitaplarında ciddi ve gerçekten 
de ele alınması gereken meselelere yer 
verilirken, işin mizahi 
yanı olmazsa olmaz bir 
öğeyi ortaya çıkarıyor. 
Eğer bu gülmece unsu-
runu görmezden gelir-
sek, yaşama çocukların 
bakış açısından yakla-
şabilme olasılığını da 
kaçırabiliriz.

Ahmet Önel’in 

özellikle büyümek kavramına eğil-
diğini ve anne babalarla çocukların 
ilişkisine değindiğini gördüğümüz bu 
öykülerinden birinde, Nedim ve arka-
daşları “Ya Böyle Olsaydı” diye bir ti-
yatro oyunu yazıp oynuyorlar. Oyun-
da anne-baba-çocuk ilişkisini tersine 
çevirmeye çalışan çocuklar, kendi ba-
kış açılarını yansıtıp, büyüklere kendi 
çocuklarıymış gibi davranıyorlar ya da 
daha doğrusu, davrandıklarını sanı-
yorlar. Rolleri değişme isteğiyle komik 
ama anlamlı anlar yaşıyorlar. Çocuk 
edebiyatının ana damarı olan “büyü-
me” kavramı, mizahın özelliklerinden 
yararlanılıp gülmece ile gösteriliyor. 
Bir öykü içinde tiyatro oyunu ile karşı 
karşıya olduğumuzu söyledik az önce, 
yani metin içinde metin ile karşı kar-
şıyayız. Bu metin, çocuklar için son 
derece ciddi bir mesele, hâlbuki onlar 
da bir gülmece eseri oynuyorlar. Ken-
di ciddi meselelerini mizah ile ortaya 
koyabiliyorlar böylece.

Hayal kurmak
ciddi bir iştir! Yankı ENKİ

Dikkat Maymun Çıkabilir
Ahmet Önel

Resimleyen: Sait Munzur
Tudem Yayınları / 112 sayfa

Hayal Kurma Dersleri
Pelin Güneş

Resimleyen: Canan Barış 
Tudem Yayınları / 112 sayfa

Ortanca Balık
Hanzade Servi

Resimleyen: Hande Dilek Akçam 
Tudem Yayınları / 128 sayfa
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Elif ŞAHİN

Çocuk edebiyatında mizahın önemli bir yeri olduğunun ayırdında olan Mavisel Yener ile Aytül 
Akal, Öğretmen Neden Çıldırdı ve Annem Neden Çıldırdı’daki tüm öyküler boyunca şakayı elden 
bırakmıyor, bir yandan da çocuklara dil bilinci aşılamaya çalışıyorlar.

Sahi neden çıldırdılar?..

Güldürmek, eğlendirmek; güldü-
rürken düşündürmek, insanı kafa yor-
maya sevk etmek… Kimi zaman acı-
nacak hallere gülmek; sarsılıp kendi-
ne gelmek… Evet, mizahtan/gülme-
ceden bahsediyoruz; bunların hepsi-
ni bir arada sunan mizahtan… Mizah, 
eleştiri ve tepki amacı da taşıyan ya-
zınsal bir biçim olmakla birlikte (Rı-
fat Ilgaz’ın dediği gibi, “yazı türü” de-
ğil, bir “biçimdir” mizah), ciddi bir iş-
tir ve önemli bir amacı da düşündür-
mektir. Sadece güldürmek amaçlı de-
ğildir yani, bir yandan da sarsıcı ve dü-
şündürücü olmalıdır.

Çocuklar gülerek, eğlenerek, keyif 
alarak öğrendikleri hiçbir şeyi kolay 
kolay unutmazlar. Dolayısıyla mizah, 
çocukların yeni bir şeyler öğrenme-
sinde ve okumayı sevmesinde keyifli 
bir araç ya da yoldur da diyebiliriz. Rı-
fat Ilgaz, mizahın insanın mizacından 
geldiğini ve dolayısıyla bilgi olmadığı-
nı, sonradan kazanılamayacağını, elde 
edilemeyeceğini söyler. “İnsanın yara-
dılışında bu özellik varsa mizah başa-
rılı olabilir,” der.

Çocuklar için kalem oynatan, on-
lara sayısız eser armağan eden Mavi-
sel Yener ve Aytül Akal, “çocuklar için 
mizah” konusunda da başarılı iki isim. 
Yani onların yaradılışında bu özellik 
fazlasıyla var desek abartmış olmayız 
sanırım. Nitekim bu alandaki eserle-
riyle almış oldukları ödüller de bunu 
ortaya koyuyor. 

Mavisel Yener, Kızlar Sünnet Olur 
mu, Zeki’nin Zekâsı Kaçtı, Çikolata 
Zamanı ve Mizah Öykü Ödülü alan 
Üşengeç adlı mizah öykü kitaplarının 

ardından, 2009 yılı Nisan ayında Öğ-
retmen Neden Çıldırdı kitabıyla küçük 
okurlarıyla buluştu. 9 yaş ve üzeri ço-
cuklara hitap eden bu kitaba bir gön-
derme olarak, Aytül Akal da Annem 
Neden Çıldırdı adlı kitabı yazdı. 

POPÜLER KÜLTÜR ELEŞTİRİSİ
Mavisel Yener’in Öğretmen Neden 

Çıldırdı adlı öykü kitabı, aynı zaman-
da bir popüler kültür eleştirisi. Bunu 
hemen hemen kitaptaki on öyküde de 
görmek mümkün. “Aç mısın Tok mu-
sun” başlığını taşıyan öykü, televiz-
yondaki “pek meşhur!” bir yarışma 
programına gönderme yapıyor örne-
ğin. “Coco”, “Telefon Kullanma Reh-
beri” ve “İğneyi Kuyuya Çuvaldızı Yal-
dıza” başlıklı öyküler ise çocuklara dil 
bilinci aşılamaya çalışıyor. İnsanları 
ekran başına kilitleyen popüler tele-
vizyon programlarında Türkçenin na-
sıl katledildiğini de minik okuyucula-
rın gözleri önüne seriyor. “İğneyi Ku-
yuya Çuvaldızı Yaldıza” başlıklı öykü-
de ise iki lafı bir araya getiremeyen, 
saçmalayan, atasözlerini ve deyimle-
ri doğru bir şekilde kullanamayan şar-
kıcının Türkçeye hâkimiyeti de takdi-
re şayan doğrusu! 

Mavisel Yener’in hayatın içinden 
damıttığı ve insanı gülümseten di-
ğer öykülerinde, elbise dolabında sak-
lanan tostlarla, bağcıklı ayakkabı-
lar yüzünden evde hapsolan Behçet 
Amca’yla, Irmak’ın Hayat Bilgisi der-
si için bir bilim adamıyla fare ilaçla-
rı hakkında yaptığı garip söyleşiyle ve 
bu ödevle birlikte çıldıran öğretmenle 
karşı karşıya geliyoruz. 

MUZİPÇE SIRITAN SARMAN KEDİ
Aytül Akal’ın taptaze kitabı Annem 

Neden Çıldırdı ise, adeta kapaktan dı-
şarı fırlayacakmışçasına kafasını uzat-
mış, muzipçe sırıtan sarman kediy-
le sizi gülümsetiyor en başta. Bu hın-
zır kedi, ilk öyküde sahneye çıkıyor ve 
diğer öyküler boyunca pati izlerini ge-
ride bırakarak yola devam ediyor. Siz 
de pati izlerini sürerek Akal’ın sıcacık 
öyküleriyle, düş bahçesinde bir gezin-
tiye çıkıyorsunuz. Mavisel Yener’in ki-

tabına bir gönderme olan bu samimi 
kitapta, öyküler, sürükleyici bir kurgu 
ile sıralanmış. Keyifle ve gülümseye-
rek okunan yedi öykü adeta birbirinin 
devamı gibi; bir önceki öyküdeki kah-
raman bir sonraki öyküde de karşımı-
za çıkıyor. Örneğin, bizim hınzır kedi, 
“psikolog yarısı” Hüsnü Bey’in karşı-
sına çıkıyor bir köşe başında. Dil bi-
linci aşılama gayesi Akal’ın öykülerin-
de de görülüyor. Yurtdışından telefon 
eden Kerim Bey, karşı taraftaki Emel 
Hanım’a sesi kesik kesik gittiği için is-
mini kodluyor sözgelimi. Ancak, “İsim 
kodlamak mı, o da ne?”; Emel Hanım 
bu işten bihaber. Kerim Bey’in giz-
li ajan olduğundan şüpheleniyor do-
layısıyla! 

Zemin kattaki evin davetsiz misa-
firi sarman kedi ve kedinin çıldırttığı 
anne, gece boyunca tik taklayıp teyze-
yi uyutmayan vampir saatleri, Kerim 
Bey’in otel macerası, balkondaki sak-
sılarda filizlenen “ortanca soğan” çi-
çekleri, hızlı trendeki koltuk kavgası… 
Hınzır kedinin sıcaklığını ve muzipli-
ğini duyumsuyorsunuz bu öykülerde.

Çocuk edebiyatında mizahın 
önemli bir yeri olduğunun ayırdında 
olan Mavisel Yener ve Aytül Akal, tüm 
öyküler boyunca şakayı elden bırak-
mıyorlar. Zaten bırakmak ne müm-
kün; mizah her daim hayatın tam orta 
yerinde değil mi zaten?.. 

Annem Neden Çıldırdı?
Aytül Akal

Resimleyen: Eren Dedeleroğlu
Uçanbalık Yayınları / 72 sayfa

Öğretmen Neden Çıldırdı
Mavisel Yener

Resimleyen: Meltem E. Uçak 
Uçanbalık Yayınları / 64 sayfa
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Marcus Sedgwick, Kılıç Tutan Elin Şarkısı’nda mitolojinin ta en başına giderek, vampirleri sinema 
endüstrisi içinde bir tüketim nesnesi haline gelmeden önceki halleriyle anlatıyor ve onlara hak 
ettikleri itibarı geri veriyor. 

Vampirler korkutmak
için geri geldi! Ferhat ULUDERE

Çok değil, yakın zaman önce, Step-
henie Meyer Alacakaranlık serisiyle 
gençlerin seveceği yeni bir vampir nes-
li yarattı. Kitaplar sinemayla da des-
teklenince, “Bella” gibi vampir olma-
ya çabalayan birçok genç peyda oldu 
muasır medeniyetlerde. İnsan kanı iç-
meyen, gece yetmezmiş gibi gündüzle-
ri de gezebilen, tenleri güneşte parla-
yan, zeki olduğu kadar da çekici olan 
bu vampir ırkı aslında sinema marife-
tiyle kimlik değiştiren mahlûkatın son 
temsilcisiydi. Edward hayranları alın-
masın, ama okudukları ve izledikleri 
şeyler gerçek vampirler değildi. Onlar 
tüketim toplumunun yarattığı ve acı-
masızca şekillendirdiği bir yeniçağ fi-
gürü, bir cazibe noktasıydı. Meyer’in 
yarattığı bu yeni nesil, gençler tarafın-
dan oldukça ilgi görse de, işin ustala-
rı tarafından kıyasıya eleştirildi. Kor-
ku edebiyatı dendiğinde herkesin ak-
lına gelecek ilk isimlerden biri olan 
Stephen King, Meyer’in yarattığı vam-
pirleri topa tutmuş ve bu neslin okuru 
korkutmadığını, bunun da vampirle-
re yapılmış bir hakaret olduğunu söy-
lemişti. King bu konuda yalnız değil-
di. Okuyan, yazan, kısacası vampirler-
le alakalı hemen hemen herkes bu yeni 
nesle karşı çıkmıştı. Tabii bu karşı çı-
kış, kitabın da filmin de başarısına göl-
ge düşürmedi. Ama modern dünyada 
daha da içe kapanan, hatta gerçekliğini 
yitiren asıl vampirlerin kalbini kırdı. 

Marcus Sedgwick, Kılıç Tutan Elin 

Şarkısı adlı romanında, Stephenie 
Meyer’in itibarsızlaştırdığı vampirlerin 
karizmasını kurtarıyor ve onlara ger-
çek kimliklerini geri veriyor. Yani onla-
ra yeniden korkuyu, korkutmayı bah-
şediyor. Ama bunu yaparken de öyle 
sıradan ya da alışılagelmiş bir vampir 
ırkı yaratmıyor. Stephenie Meyer’den 
önceye gidiyor. Kayıp Gençler filmin-
deki punkların ötesine geçiyor. Vam-
pir edebiyatının başlangıcı sayılan 
Dracula’yı, yani orta yaşlı aristokratla-
rı da geride bırakıyor. En başa, mitolo-
jinin başlangıcına kadar ilerliyor. Vam-
pirlerin zombilere benzediği, hiçbir es-
tetik kaygı taşımadığı, hatta mezardan 
kalkan bir cesetten başka bir şey olma-
dığı döneme götürüyor okuru. Yani 
XVII. yüzyılın başlarına… 

DEHŞET SAÇAN YARATIKLAR
Doğu Avrupa’da, kışın en şiddet-

li dönemlerinde bir oduncu orman-
da saldırıya uğrar ve hayatını kaybe-
der. Ama ölmeden önce kendine sal-
dıran adamı tanımıştır. Hatta cenaze-
sine katıldığını hatırlar son nefesinde. 
Bir süre sonra o da mezarından kalkar 
ve diğer ölüler gibi karla kaplı orma-
nın içinde insan avına çıkar. 

Ölüler durmaksızın yeni 
“rehine”ler yaratır. Vampirler, Gölge-
ler Kraliçe’sinin hüküm sürdüğü böl-
gede “rehine” adıyla anılmaktadır. Ço-
ğalan ve çoğaldıkça dehşet saçan bu 
yaratıklardan korkan köylüler evleri-
ne kapanır ve geceleri gizlenerek ge-
çirir. Bir rehine her an kapıyı kırabilir 
ve eve girip birinin canını alabilir. Öte-
den beri bilcümle mahlûkatla yakın 
ilişki kuran Çingeneler, ölüleri yok et-
mek için harekete geçerler. Savaşın ön 
saflarında inançsız bir delikanlı, bil-
ge bir Çingene kızı, alkolik bir baba ve 
Osmanlı’da dövülmüş bir kılıç vardır. 

Marcus Sedgwick, kitap boyun-
ca vampirler hakkında pek çok eserde 
es geçilen önemli detaylar da veriyor. 
Mesela vampirlerin kalplerine çakılan 

kazıkla yok olacağı kanaatine karşı çı-
kıyor. Kazık onlar mezardayken çakılır 
ve böylelikle yaratık mezarından kal-
kıp insanlara zarar veremez. Marcus 
Sedgwick’e göre vampirleri mezarda 
tutmak için kullanılan etkili bir yön-
tem de kömürdür. “Rehine” bu kömür 
bitene kadar tabutunu karalamak zo-
runda kalır. 

Marcus Sedgwick, kitap boyun-
ca farklı bir yöntem de izliyor. Yazar 
tüm romanı eski bir şarkının etrafın-
da kuruyor. Romanın kahramanı Pe-
ter, bir yandan şarkının gerçek anla-
mını kavramaya çabalarken, bir yan-
dan da vampirlerle mücadele ediyor. 
Romancılığının yanında bir rock gru-
bunda bateri çalan Sedgwick, Kılıç Tu-
tan Elin Şarkısı’nda, zevk aldığı iki 
kavramı, rock ve vampirleri bir ara-
ya getirmiş. Bu da ortaya çıkan gotik 
hikâyenin başarısının nedenlerinden 
biri olsa gerek. 

Kılıç Tutan Elin Şarkısı, vampirle-
ri, sinema endüstrisinin içinde bir tü-
ketim nesnesine dönüşmeden önceki, 
en ilkel halleriyle anlatırken, konuy-
la yeni ilgilenmeye başlamış okurun 
tüm ezberini de bozuyor. Hatta sadece 
ezber bozmakla kalmıyor, vampirler 
hakkındaki genel bilgi eksikliklerini 
giderip, gecenin bu korkunç yaratıkla-
rına hak ettikleri itibarı da geri veriyor. 

Kılıç Tutan Elin Şarkısı
Marcus Sedgwick

Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları / 240 sayfa
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Asteriks serisi, 1959 yılında ilk doğduğu günden beri ne cazibesinden ne de içerdiği mizahın 
popülerliğinden bir şey yitirdi. Tüm dünyayı fetheden “kudretli” bir imparatorluğa neşe ve doğallıkla 
direnen, hepsi birbirinden tuhaf bu Galyalılar hepimize umut vermeye devam ediyor.

Böyle köylüye 
Romalı dayanmaz! Kutlukhan KUTLU

Milattan önce 50 yılı. Jül Sezar’ın 
liderliğindeki Roma, Avrupa’nın dört 
bir yanına boyun eğdiriyor. Kıtanın 
batısında, şimdi Fransa ve Belçika’nın 
olduğu bölgede bulunan Galya’nın da 
neredeyse tamamını işgal etmiş du-
rumda. Fakat o “neredeyse” sözcüğü 
önemli, çünkü Roma’nın müthiş gü-
cüne direnen minicik bir bölge var; 
bir sahil köyü. Bu köyün birbirinden 
ilginç, birbirinden komik sakinleri, 
Büyüfiks adlı büyücülerinin yaptığı 
bir sihirli iksir sayesinde, eski dün-
yanın bu en büyük gücü karşısında 
boyun eğmiyor. Hatta boyun eğmek 
ne kelime, Romalı pataklamayı adeta 
milli spora dönüştürmüş durumdalar. 
Özellikle şerbetlerini yeni içtikleri 
zamanlarda, can sıkıntısından kur-
tulmak için “oynayacak” Romalı 
aramaya bile çıkıyorlar. 

Küçük ama mide 
bulandıran sinek mi-
sali, Galyalı kahra-
manlarımızın köyü 
Sezar’ın da dikkatini 
çekmiş durumda 
ve tabii bu, köyün 
yakınındaki gar-
nizonlarda gö-
revli lejyonerler 
için hiç mi hiç 
neşe verici bir 
durum değil. Bir 
taraftan, açıkla-
yamadıkları şekilde 
kuvvetli bu savaşçı 
Galyalıların (hele 
ki Asteriks denen 
ufak tefek, sarı saçlı, sarı sa-
kallı elebaşlarının) elinde alay konusu 
olup, sandaletlerinin yerde kalıp ken-
dilerinin havaya uçtuğu yumruklarla 
oradan oraya savrulurken, bir taraftan 
da Sezar’dan azar ve tehdit işitip, ceza-
landırılıp duruyorlar.

Gelgelelim, bu Galya köyünün ca-
zibesi cesaretinden ve kaba kuvvetin-
den ibaret değil. Muazzam bir güce 

karşı ayakta kalan bir avuç direnişçi-
nin hikâyesini dinlemeyi her zaman 
sevmişizdir, ama yine de insana bir 
grup karakteri, Asteriks ve arkadaşla-
rı kadar benimsetmek için basit kah-
ramanlık öykülerinden öte bir şeyler 
gerekiyor. 

İLGİNÇ GALYALILAR
Nitekim Asteriks deyince aklımı-

za ilk olarak, onun kuvveti ve cesare-
ti değil de, yarı düşmanı yarı “oyun 
arkadaşları” Romalı askerlere yaka 
silktiren o kurnaz kafası ve muzipliği 
gelmiyor mu? Peki, köyün diğer sa-
kinlerine ne demeli? Romalılara karşı 
ve r- dikleri savaşlarla mı aklımızda 

yer ediyorlar, yoksa onları 
birbirlerinden ra-

hatça ayırmamızı 
sağlayan envai 

çeşit tuhaflık-

larıyla mı? 
Mesela köyün “sesini çıkarmadık-

ça sevilen” ozanı Kakofoniks’i ele ala-
lım: Tüm köy halkı onun şarkı söyle-
memesi için elinden geleni yapıyor, o 
ise köylülere sanatını anlamayan bar-
barlar olarak bakıyor. Köyün şefi Top-
toriks, “yarın göğün başına yıkılacak 
olması” dışında hiçbir şeyden kork-

muyor, ama düpedüz bir vasıta olarak 
kullandığı, sürekli iki kişinin omuzla-
rında taşınan kalkanın üstünden düş-
menin bir yolunu her zaman buluyor. 
Doksan küsur yaşıyla köyün en yaşlı 
sakini olan Eskitopraks, aynı zamanda 
köyün en alımlı kadınlarından biriyle 
evli ve ihtiyar muamelesi görmekten 
nefret ediyor. Hatta epey kavgacı bir 
tip olan Tamotomatiks’in, yaşı sebe-
biyle kendisine saldırmayı reddetme-
si onu sinirden çıldırtıyor. Asteriks’in 
can dostu, bebekken büyülü iksir ka-
zanına düştüğü için sürekli insanüs-
tü güçte olan Oburiks ise elbette her 
şeyden önce cüssesi ve gücüyle dikkat 
çekiyor. Ama o bile sadece kuvvet ve 
cesaretten ibaret değil. Çocuksuluğu, 
iyi kalpliliği, yaban domuzuna yönelik 
doymak bilmez iştahı, birilerine ulaş-
tırmak üzere sık sık sırtında taşıdığı 
dikilitaşlar, bir de tabii ki bebekken ya-
şadığı olay yüzünden kendisine yasak-
lanmış olan iksire olan dinmek bilmez 
hasreti onu her daim ilginç kılıyor. 

TARİHSEL MİZAH
Bu birbirinden renkli karakterler 

her gün Romalıların işgali altına gir-
me tehlikesiyle yaşıyor belki, ama on-
lara büyük güç ve güven veren büyü-
lü iksirleri sayesinde hayatları sava-
şın karanlığından ibaret değil. Aksi-
ne, içinde bulundukları duruma göre 
tasasız, neşeli, mizahın bolca yer tut-
tuğu bir gündelik hayatları var. Onla-
ra bakınca, her şeyden önce kendi ya-
şam biçimlerini seven ve onu koruma-
ya çalışan insanlar görüyoruz. İmpa-
ratorluk olmanın eşiğindeki Roma ise 
bir taraftan bu yaşam biçimine yöne-
lik bir tehdit gibi görünse de, bir taraf-
tan da aslında tuhaf bir şekilde, bu ya-
şam biçiminin bir parçası haline gel-
miş durumda. 

Yazar René Goscinny ile çizer Al-
bert Uderzo, Asteriks serisinde, dün-
yanın gelmiş geçmiş en büyük impa-
ratorluklarından Roma’yı kullanarak 
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epey bir tarihsel mizah yapıyorlar. Öte yandan, bize at-
tırdıkları kahkahaların ve suratımıza kondurdukları gü-
lümsemelerin tek kaynağı geçmiş zaman değil. Asteriks’in 
bir özelliği de, tarihi öykülerine bol bol güncel konu yer-
leştirmesi, hiç beklenmedik bir anda modern hayattan 
birine ya da bir şeye gönderme yapabilmesi. Mesela Gos-
cinny öldükten sonra Uderzo’nun hem yazıp hem çizdi-
ği Asteriks ve Latraviata’da şöyle bir an var: Asteriks ile 
Oburiks babalarını kurtarmaya çalışırken Sezar’ın epey 
işine yarayan olaylara yol açınca, Sezar tarafından altın-
dan bir Sezar heykelciğiyle ödüllendiriliyorlar. Bunun 
üzerine Asteriks, hikâye boyunca onları kandıran tra-
gedya oyuncusu Latraviata’ya dönüp, “sergilediği yetenek 
karşılığında” heykelciği ona sunuyor. “Bir oyuncuya bir 
Altın Sezar vermek!” diyor Jül Sezar, şaşkınlıkla okura 
doğru bakarak. “Amma da saçma bir şey ha!” Oysa gü-
nümüzde bu “saçma şey” her sene yapılıyor tabii; ne de 
olsa Sezar Ödülü, zamanımızın en ünlü Fransız sinema 
ödüllerinin adı!

HOPDEDİKS, DERTSİZİKS
Asteriks’in mizahının bir yönü de, bol bol dil oyu-

nu yapması. Özellikle ses benzerliklerinin ön plana çık-
tığı bu mizah türünde başrolü, karakter isimleri oynu-
yor. Gerek modern kültüre yapılan göndermeler gerek-
se bu dil oyunları, hiç şüphesiz Asteriks’i Türkçeye ke-
yifli bir şekilde çevirmeyi zorlu bir iş haline getiriyor ve 
biraz “serbest çeviri”yi neredeyse mecburi kılıyor. Nite-
kim seriyle 70’li yıllarda tanışmış olanların kafasında Ha-
lit Kıvanç’ın “hayli serbest” çevirileri şüphesiz yer etmiş-
tir: Obelix’i “Hopdediks”, Cacofonix’i “Dertsiziks”, büyü-
lü iksiri “devegücütazıhızı şerbeti” olarak çeviren Kıvanç, 
hikâyelerin güncel Fransız kültürüne gönderme yapma 
huyundan yola çıkarak, çeşitli diyaloglarda da tamamen 
dönemin Türkiye kültürüne uygun karşılıklar üretmişti.

Bugün Remzi Kitabevi’nden çıkan kitaplar, Kıvanç’ın 
çevirilerini kullanmıyor −bir neslin kafasına yerleşmiş, 
seriye yönelik büyük bir ilgi doğurmuş bu çevirilerin ta-
rihe karışması çok yazık−. Eski baskılara alışık olanları-
mız muhtemelen, bu yeni baskılardaki çeviride, Kıvanç’ın 
kurduğu dilin o kendine has muzip kıvraklığını bulama-
yacak... Bununla birlikte yeni çeviriler genel olarak ori-
jinale daha sadık ve nihayetinde Asteriks’in renkliliğini, 
neşesini ve mizahını yakalamada kusur etmiyor.

 
 
Asteriks ve Latraviata

René Goscinny
Resimleyen: Albert Uderzo

Remzi Kitabevi
48 sayfa

Asteriks ve Oburiks’in 
Doğum Günü

René Goscinny
Resimleyen: Albert Uderzo
Remzi Kitabevi / 56 sayfa
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Daniel Wallace’ın Türkçede yayım-
lanan ilk romanı Büyük Balık’ın alt 
başlığı daha baştan nasıl bir roman-
la karşılaşacağımızı duyuruyor: “Ef-
sanevi Ölçülerde Bir Roman.” Büyük 
Balık’ta William’ın ağzından baba-
sı Edward Bloom’un hayatına dair ef-
sanevi hikâyeler okuyoruz. Ama sade-
ce babasının hayat hikâyesinden iba-
ret değil roman, aynı zamanda baba ile 
oğul arasındaki ilişkiye de roman bo-
yunca değiniliyor.

ROL MODELİ OLARAK BABA
Erkek çocukların babalarını göz-

lerinde büyütmesi olağandır; ilk rol 
modelidir baba, onun yaptıkları-
nı yapmak oğul için meşrudur. Za-
manla aralarındaki çatışma ve çeliş-
kiler artsa bile, baba figürü oğul için 
bir tür yol gösterici ya da işaret taşı ol-
mayı sürdürür. Onunla çatışarak iler-
ler en azından. Edward da bir gün oğ-
lunu alıp, yaşadıkları şehri yukarıdan 
görebilecekleri bir yere götürdüğün-
de, “Bir gün bunların hepsi senin ola-
cak,” diyor. “Bunlar,” dediği şehir de-
ğildir, şehre bakarken gördüğü ken-
di hayatı, anılarıdır. Yaşantı, dene-
yim, hikâye… Ne dersek diyelim, oğ-
luna bırakacağı en önemli şey bunlar-
dır. William büyürken babasını yanın-
da görmemiş, tanıyamamıştır. Onun 
baba figürü gördüğünden çok işitti-
ği bir şey olarak şekillenmiştir. Baba-
sının onun gözünde bir efsane, bir mit 
halini almasında bu dolaylılığın da et-
kisi vardır. William’ın babasına ilişkin 
anlatılan şeyleri aktarıyor olması, peş 
peşe anlatılan hikâyelerden oluşması-
na rağmen romandaki bütünlük hissi-
nin yitmemesini de sağlayan temel et-
meni oluşturuyor.

Büyük Balık’ın ilk sayfasından iti-
baren, Edward Bloom hakkında efsa-
nevi olaylar anlatılmasına karşın, ger-
çek bir hayat hikâyesi okuyormuşuz 
hissinden uzaklaşmıyoruz. Wallace’ın 
kurmacasının en büyük başarısı bura-
da: İnanılmaz şeyleri gerçeklik duygu-
sunu yitirmeden okuyor olmamızda. 
Bu yanıyla büyülü gerçekçilik akımını 
andırdığı söylenebilir Wallace’ın ede-
biyatının. Büyük Balık, bir başka edebi 
akımı, Faulkner ve Flannery O’Connor 
gibi yazarlarla adı anılan Güney ede-
biyatını da hatırlatıyor. Anlatılanların 
Amerika’nın güneyinde, taşrasında ge-
çiyor olmasının yanı sıra; hatta ondan 
da önce, Güney edebiyatının Güney’e 
ilişkin yarattığı imgeyi bir hayli andı-
ran bir şehir-kasaba imgesi var bu ro-
manda da. Güney edebiyatında hiçbir 
şeyin değişmediği, durağan bir dünya-
nın içten içe nasıl kaynadığı, çoğun-
lukla sıradışı kişiler üzerinden anlatı-
lır. Büyük Balık da bu geleneğin çağdaş 
bir sürdürücüsü olarak değerlendirile-
bilir. Ama bir farkla: Bu durağan, sıra-
dan dünyanın büyüsünün azaldığı, ne-
redeyse kalmadığı bir zamana da va-
rıyor Wallace’ın romanı. William ba-
basının hayatının son dönemini şöyle 
tanımlıyor: “Dünya onun görkemli bir 
hayat sürmesine izin veren büyüyü ta-
şımıyordu artık.”

Dünya değişmiştir, büyü azalmış-
tır, belki de başka türlü bir büyüsü var-
dır artık. Dünyadaki değişimle paralel 
olarak Edward’ın hayatı da değişmiş-
tir. Uçarı, maceraperest adam hasta-
dır. Oğlu onunla hayat üzerine “derin” 
sohbetler yapmak istemektedir, ama o 
sürekli fıkralar ve inanılmaz hikâyeler 
anlatır. Başlarda onun bu tutumundan 
bir şey anlamaz oğlu; onun kaçaklığı-
na ya da kaçıklığına verir bunu, ama 

sonradan sonraya babasının ne yap-
mak istediğini anlar. Edward bir bü-
yük döngüyü ve bütünlüğü göstermek 
istiyordur oğluna. Kederle neşenin, 
abartılı ile sıradanın, efsane ile gerçe-
ğin, olan ile anlatılanın aynı şeyin iki 
yüzü olduğunu anlatmak istemektedir. 
Bunu görüp anladıkça, o sonsuz dön-
güyü, yani “hayatı” da sezmeye başla-
yacaktır William.

HİKÂYEYE İNANMAK ŞART MI?
Babası ona, “Hikâyeye inan-

man gerekmiyor,” der bir keresinde. 
“Hikâyenin anlattığı şeye inanman ge-
rekiyor.” Hikâyelerde neler olup bitti-
ği değil, ne anlatıldığıdır önemli olan. 
Nitekim William da romanın sonun-
da, babasının hastalığının –aynen 
hikâyeler gibi– başka bir şeye işaret et-
tiğini, başka bir şey anlattığını seziyor.

Romanda anlatılan olaylar kadar, 
Wallace’ın dili ve anlatımı da çok eğ-
lenceli. Tam da Edward Bloom’un 
hikâyeleri gibi; eğlenceli ile dokunak-
lının aynı şeyin iki yüzü olduğunu du-
yuruyor Büyük Balık. 

Behçet ÇELİK

Büyük Balık
Efsanevi Ölçülerde Bir Roman

Daniel Wallace
Çeviren: Begüm Kovulmaz

Yapı Kredi Yayınları / 149 sayfa

Daniel Wallace’ın eğlenceli ile dokunaklı olanın aynı şeyin iki yüzü olduğunu anlatan romanı 
Büyük Balık, bir baba ile oğul arasındaki ilişkinin artık mitleşmiş olan hikâyelerden geçen 
öyküsüne odaklanıyor ve soruyor: Hikâyelere mi, yoksa hikâyelerde anlatılanlara mı inanmalı?

Eğlenceli ve dokunaklı 
bir hikâye

Çoğul Kütüphane



“Çizgili Pijamalı Çocuk”un yazarı John Boyne’dan, Pinokyo, 
Hansel ve Gretel gibi masallardan esinlenerek kaleme alınmış 

büyülü bir roman okumaya hazır olun! 

Çocukların kalbini fethedecek  bu yepyeni kitabıyla John Boyne, 
sekiz yaşında evden kaçan bir çocuğun  kendini ve hayatın

 gerçeklerini nasıl keşfettiğini anlatıyor...

John Boyne can alıcı 
konuları olan bir 

masalı, “Çizgili Pijamalı 
Çocuk”taki gibi, mizah 
ve sevecenlikle kendine 
has sıra dışı tarzıyla 

ele almıştır.
Oxford Times
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