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elbet yeri…
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İlköğretim çağlarında ilk öğrenilen 
atasözlerindendir, “Sakla samanı gelir 
zamanı”, “Damlaya damlaya göl olur”, 
“Ağaç yaşken eğilir”, “Gün doğmadan 
neler doğar.” Atasözleri insana büyükle-
rin “Büyüyünce anlarsın,” dediği türden 
deneyimleri yaşatır, vermek istedikleri 
dersin doğruluğunu haklı çıkarırlar 
çağlardan beri. Atasözleri binlerce yıllık 
kültür birikiminin öyle etkin ürünleri-
dirler ki okulda öğretilenler o birikimin 
sadece küçük bir kısmıdır. Sosyal ha-
yatın içine sınıf, camia, deneyim ya da 
yaş fark etmeksizin sızmışlardır. Yaş 
demişken, atasözlerini gerek annemiz-
den gerek dedemizden, bazen dolmuş 
şoförü amcadan, bazense bir televizyon 
programından işitiriz çoğunlukla, yani 
genelde yetişkinlerden.

Kredi kartı borçları tavan yaptığı 
halde en sosyetik tatil köyüne tatile gi-
den müsrif bir oğula, “Ayranı yok içme-
ye, atla gider çeşmeye,” der oğlanın ha-
line üzülen bir komşu teyze. Müsrifliği 

sonucunda parasal sıkıntı yaşayan 
aynı oğlanın “Ayağını yorganına göre 
uzatmadığı,” söylenecektir daha sonra. 
Ya da bazen çevrenizde her şeyin iyi-
sini kendisi biliyormuş gibi görünüp 
çok konuşan kişiler görürsünüz, ancak 
tek yaptıkları konuşmaktır. Bu kişiler 
için etrafındakilerin zihninden ya “Söz 
gümüşse sükût altındır,” atasözü geçer 
ya da dillerinden “Lafla peynir gemisi 
yürümez,” sözleri dökülür. Önceleri 
pek anlam veremediğimiz atasözleri 
bizler için de yavaş yavaş yavaş anlam 
kazanır, hatta onları kullanmaya baş-
larız. Nasıl mı? Dönem ödevini bitir-
memiz için verilen bir aylık süre, önce 
bize bir yıl gibi gözükür ve “Nasıl olsa 
çok zaman var, yaparım bir ara,” deriz. 
Bir bakmışız ki ödev teslim tarihinin 
son günü gelmiş. İşte, deyimin de ak-
tardığı gibi “Yumurta kapıya dayanıp” 
da ödevimiz gecikince, “Bugünün işini 
yarına bırakma,” atasözünün anlamını 
yaşayarak özümseriz.

Deneyimli yazar Süleyman Bu-
lut’un Tudem Yayınları’nın “Kültü-
rümüzün Temel Eserleri” serisinden 
çıkan 101 Atasözü, 101 Öykü adlı 
derleme kitabı, Türk folklorunun gün-
delik hayatta halen kullanılırlığı açı-
sından en zaman ötesi ürünlerinden 
biri olan atasözlerini, birer yetişkin 
olmadan önce öğrenmeye başlamak 
isteyen küçüklerin huzuruna sunu-
yor. Bu önemli dil mirasını günümüz 
küçüklerine aktarma çabası bile başlı 
başına takdir edilesi bir girişim, keza 

Okulların açılmasıyla birlikte müjdeli bir 
haber verelim sizlere: Süleyman Bulut’un 

hazırladığı, deyim ve atasözlerinin 
anlam ve kökenlerini birer öykü eşliğinde 

anlatan iki kitap raflardaki yerini aldı. 
101 Atasözü, 101 Öykü ve 101 Deyim, 

101 Öykü adlı bu kitaplar, çocuklarınıza 
hem Türkçe derslerinde yardımcı olacak 

hem de dil becerilerini geliştirecek.
Üstelik hiç sıkmadan ve tarih bilgisini de

ihmal etmeden.
Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik 

Edebiyatı Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin düzenlediği, 5-7 Ekim 

tarihleri arasında Ankara’da yapılacak 
olan 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Sempozyomu’nu mümkünse kaçırmayın 

deriz. Sunulacak 178 bildiriyle ve 55 
farklı atölye çalışmasıyla içeriği çok 

zengin. Üstelik katılım ücretsiz
ve herkese açık.

Tam 33 kitabın tanıtımıyla dolu dolu bir 
sayı hazırlamaya çalıştık sizlere. Aramıza 

katılan Cemre İlkan ile Ebru Akkaş’a 
merhaba deyip buyrun içeriye…
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günümüz ilköğretim müfredatında 
böyle bir konu yer alsa bile, pratikte bu 
konu sınıflarda “işlenmeyebiliyor.” Ata-
sözleri konusunun işlendiği bazı sınıf-
larda ise öğretmenler öğrencilere bir-
kaç atasözünü öğretip, bu atasözlerinin 
kaynağını internetten araştırmalarını 
isteyebiliyorlar. “Google Hazretleri”nin 
başvurulan konuda her zaman işinin 
ehli bir kaynak olmadığı malum, ki bu 
durum atasözlerinin folklorik köken-
leri konusunda araştırmacıyı bilgilen-
dirmek konusunda da geçerli. Yetkin 
bir araştırmanın ürünü olan Bulut’un 
yapıtı ise bu boşluğu dolduruyor. Ki-
tabın arka kapağında belirtildiği gibi, 
“Bir dersi, bir hükmü, bir yargıyı ifade 
eden; güzel buluşlar, derin felsefeler, par-
lak nükteler, ince alaylar, sert taşlamalar 
içeren” atasözlerinin nereden ve hangi 
olaydan kaynaklandığı, nasıl ortaya 
çıktığı ve ne anlama geldiği, okunması 
keyifli 101 tane anlamlı öykü eşliğinde 
okuyucuya sunuluyor.

TİMUR’DAN İSKENDER’E
Öykülerden tanık olduğumuza gö-

re, atasözlerinin ortaya çıkışı çoğun-
lukla Orta Çağ döneminde Anadolu’ya, 
yani Büyük Selçuklu ve Anadolu Sel-
çukluları dönemlerine uzanıyor. Do-
layısıyla atasözlerine kaynaklık eden 
öykülerde kahraman olarak Nasrettin 
Hoca’yı, Selçuklu hükümdarlarını, Mo-
ğolların meşhur ve heybetli hükümdarı 
Timur’u; tarihte dönüm noktası olmuş 
savaşları ve olayları görüyoruz. Bunun 
dışında, padişahı, kadısı, beylerbeyi ve 
halktan her türlü insanın arzı endam 
ettiği Osmanlı Dönemi’ne ait meseller 
de bazı atasözlerinin kaynağını oluştu-
ruyor.

Atasözlerinin binlerce yıllık bir bi-
rikimin ürünü olduğunu söylemiştik. 
Aynı topraklar üzerinde doğup gelişen 
ve aktarılan bir birikim bu. Söz konusu 
topraklar Anadolu olunca, sadece bir 
Türk mirası olmak yerine bir Anadolu 
mirası olarak görülmesi gereken ata-
sözlerinin oluşum öykülerinde İlk Çağ 
uygarlıklarından mitlere rastlamak da 
mümkün. Örneğin “Yerin kulağı var,” 
şeklindeki atasözü, sırrını saklayama-
yan eşekkulaklı Frigya Kralı Midas’ın 
meseli üzerinden açıklanıyor. “Son 
gülen iyi güler,” sözünü tarihte ilk kez 

büyük bir seferde yenilmek üzere olan 
İskender’e akıl hocası Aristo söylüyor 
ve zaferle sonuçlanan seferin sonunda 
İskender hocasına hak veriyor.

KURMACA VE GERÇEKLİK İÇ İÇE
Türk Folklor Araştırmaları dergi 

arşivlerinden, Yörüklerde ve Köylüler-
de Hikâyeler & Masallar gibi araştırma 
metinlerinden titizlikle yararlanan Sü-
leyman Bulut’un aynı seriden çıkan bir 
diğer kitabı 101 Deyim, 101 Öykü’de de 
aynı titizlikle atasözlerinin “kardeşi” 
olarak adlandırılabilecek deyimler ve 
onların oluşumları öyküleniyor. De-
yimler, dünyanın her yerinde dilin gün-
delik kullanımına, sözcüklere sözlük 
anlamları dışında anlamlar katarak zen-
ginlik bahşeder. Çoğunlukla içinde bu-
lunduğu kültürün dinamiklerine göre 
şekillenen deyimler, atasözlerine göre 
gündelik dile daha çok yerleşmiştir. 
Öyle ki bazen konuşurken sözcüklerin 
birincil/sözlük anlamlarını unutup fark 
etmeden onları deyim olarak kullanırız. 
Bulut’un bu çalışması, yazarın kendi ta-
biriyle “söz inceliği” olarak adlandırdığı 
deyimleri bir anlamda fark etmemizi 
sağlıyor. Bulut’un sunduğu öyküler, du-
rumları ve kavramları ifade etmek için 
uzun lafa girmeden, bir iki sözcükle ha-
rikalar yaratan deyimlerin, halkın dili 
kullanma konusundaki yaratıcılığını, 
son derece kıvrak “dil zekâsını”, tabiri 
caizse “lafı gediğine oturtmak”taki üs-
tün yeteneğini ortaya koyuyor. 

Tıpkı 101 Atasözü, 101 Öykü adlı 
kitap gibi bu derleme de Süleyman 
Bulut’un halk bilimi alanında yapılmış

çalışmaları taraması sonucunda orta-
ya çıkmış. Deyimlere kaynaklık eden 
öykülerde de Anadolu topraklarını 
mesken tutmuş çeşitli ulusların sos-
yo-kültürel yaşantılarından kesitlerle 
karşı karşıya geliyoruz. Böylelikle bir 
çeşit tarih anlatısı olma özelliği kaza-
nan derleme, deyimlerin ortaya çıkıp 
yerleşmesini öyküleme yöntemiyle ele 
aldığı için mitolojik bir dokuya da sa-
hip. Kurmaca ve gerçekliğin iç içe geç-
tiği bir metin diyebileceğimiz kitabın 
aslında bir tarih ve mitoloji derlemesi 
olduğunu gösteren güzel bir örnek ve-
relim. Ünlü Emevi komutanlarından 
Tarık bin Ziyad, M.S. 711 yılında de-
niz yoluyla İspanya’ya sefer düzenler. 
Karaya ayak basar basmaz askerlerine 
“Gemileri yakın!” diyerek şaşırtıcı bir 
emir verir. Tarık Bin Ziyad, bu emre 
anlam veremeyen şaşkın askerlerine, 
böylelikle geri dönüşlerinin olmaya-
cağını ve her zamankinden çok canla 
başla savaşmak zorunda olduklarını 
açıklar. Böylesi bir gayretin sonunda 
zaferin gelmesi kaçınılmazdır. Buradan 
da bugün hepimizin bildiği, “gemileri 
yakmak” deyimi ortaya çıkar.

Bulut’un bu iki kitabını okuyan 
küçüklerin atasözlerini ve deyimleri 
öğrenmek için konunun okulda işlen-
mesini beklemelerine ya da büyüyüp 
birer yetişkin olmalarına gerek yok. 
Hem bu eşsiz kültürel mirasın oluşum 
öykülerini keyifle öğrenecek hem de 
dil bilinci kazanacaklar. İşte bu kitap-
ların “püf noktası” da burada!  

Nilay KAYA
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Pelin ÖZER

Şiirin ve masalın en çok yaraştığı diyarlardan, İran’dan geliyor ve 2500 yıllık arkaik bir efsaneden 
besleniyor Hurma Ağacı ve Keçicik Efsanesi. Dünya çapında alkış alan, efsaneli-şiirli-bol esinli çizgi 
ve masal dünyasının yaratıcısı Can Göknil ise Zilli Tilki ile Çanlı Goncoloz’la selamlıyor sizleri.

Masal kahramanlarının zamansız 
karnavalı

Zamanların birinde, bir insanın 
şarkılı dilinden, hayvanların suretinde, 
rüzgârların dilinde, rengârenk dalların 
bereketiyle, maharetli-mucizeli hay-
vanların büyüsüyle, kafiyeli, sihirli bir 
masal anlatılmış. Çınlamış köşe bucak 
bu masal, yankılanmış kovuklarda, ma-
ğaraların örümcek ağlarına, dağların 
zirvelerine, evlerin çocuk odalarının 
uyku kovan köşelerine uğramış, gezmiş 
gönlü yol verdiğince. Öyle çok gezmiş, 
öyle çok görmüş, öyle çok dillendiril-
miş ki kahramanları ölmüş gitmiş, ilk 
anlatan unutulmuş, yazıldığı sayfalar 
solmuş, sözcükler şekil değiştirip mev-
simler, çağlar aşmış da bizim masal 
yine sapasağlam yerinde durmuş. 

MASALIN GÖNLÜ GENİŞ KAPISI
Can Çocuk Yayınları’ndan çıkan 

iki yeni kitap, işte böyle yolculuklar-
dan geçip de şu pek bol sıfırlı çağı-
mızın köşesine kıvrılmış, zamanlara 
tazeliğiyle meydan okuyan türden 
masallardan. İnsanın çocuk olup din-
leyesi, büyük olup dillendiresi geliyor. 
İlk kitabımız şiirin ve masalın en çok 
yaraştığı diyarlardan, İran’dan: Hurma 
Ağacı ve Keçicik Efsanesi. Bu masalı 
can kulağıyla dinleyen çocukların düş-
lerinde ya da gerçekte dikeceği hurma 
ağacı hayat boyu meyve verir, keçile-
ri hep şen meler. Muhammed Hadi 
Muhammedi’nin derleyip yeniden 
yazdığı masal, Asurig ağacının iki bin 
beş yüz yılı devirmiş arkaik efsanesin-
den köklenmiş. İran’ın en eski çocuk 
metniymiş bu efsane. Öylesine yeni ve 
sağlam ki eskiliği buradan belli. Bu ef-
sanenin hücrelerine şarkı-ezgi öyle bir 
yerleşmiş ki çağlar boyunca hep man-
zum çınlamış. Haşim Hüsrevşahi’nin 
Türkçeye ezgili bir dille çevirdiği kita-
bın muhteşem resimleri de Ali Amme 
Ken imzası taşıyor. Minimal bir stili-
zasyonla yaratılmış hurma ağacının 
gölgesinde, Fırat’ın kıyısında, insanın 

dünyayı bir de o “kınalı sakallı / siyah 
boynuzlu / kısa kuyruklu / sevimli ve 
de içten” keçinin hayretle açılmış göz-
lerinden göresi geliyor. Hurma ağacı 
ile keçiciğin suya yansıyan gölgelerin 
ilhamıyla bir söz düellosuna tutuştuğu 
masalda, her birinin kendini hiç ya-
lana başvurmadan anlatması sonucu, 
sadece dinleyenler değil, anlatanlar da 
doğanın gizemli dünyasındaki kat kat 
zenginliğin önlerine serilişinin hayre-
tine dalıyorlar. 

Bir hurma ağacı (“adım benim 
hurma, dedi / başım dolu rüzgâr, dedi 
/ meyvem sarı altın, dedi / dallarım 
meyvemle dolunca / güzelleşirim bahar 
olunca”) sadece bir hurma ağacı değil-
dir ve “haylaz mı haylaz / pehlivan, sa-
vaşçı / yalnız, yapayalnız / boynuzuyla 
taş gibi, yenilmeyi ar bilen” bir keçicik 
de sadece dağ bayır gezinen bir keçicik 
değildir. Onların kaç marifetten mü-
teşekkil canlılar olduğunu öğrenmek 
için bu masalın gönlü geniş kapısın-
dan içeri adım atmak yetecektir. 

ÇINGIRAKLI BİR MASAL
Hurma ağacı ile keçiciğin kolay-

ca arkadaşlık edebileceği iki yaramaz 
kahramanımız daha var: Zilli Tilki ile 
Çanlı Goncoloz. Can Göknil’in dünya 
çapında alkış alan, efsaneli-şiirli-bol 
esinli çizgi ve masal dünyası ne mut-
lu ki çocukların odalarına da uğrayıp 
ışık dağıtıyor. Can Göknil, bir anonim 
masalı çıngıraklı bir dille bugüne taşı-
makla kalmamış, onu eşsiz bir sulubo-
ya dünyaya yerleştirmeyi de ihmal et-
memiş. Bulutlara yuva yapmış kuşları 
ihmal etmeden, renkleri şiir mayasıyla 
ebrulaştırarak... Anne babaların hafı-
zasında yer etmiş, “Kara kedi nerede? 
/ Dağa kaçtı / Dağ nerede? / Balta kesti 
/ Balta nerede? / Suya düştü / Su nere-
de?” diye devam eden tekerlemenin 
mantığıyla yazılmış masalda “burnu 
kirli / ağzı dilli / kuyruğu zilli / aklı 

sivri” bir tilkinin zillerini ağaca takıp 
av peşine düşmesiyle başlayan mace-
rasına konuk oluyoruz. Öyle ki, tatlı 
dilli yumağımız önce çözülüyor, sonra 
toplanıyor. Zillerini dolandığı ağaçtan 
bir türlü geri alamayan tilkinin peşin-
de dağ tepe dolaşıp; tavuklara, baltaya, 
kocanineye, ateşe, dereye, ineğe, çoba-
na, farelere, kediye ve elbette zilli-de-
li tuhaf varlığıyla masala renk katan 
Goncoloz’a uğruyoruz.

Takmış takıştırmış süslü bir cana-
varın galip gelip gelmeyeceğini öğ-
renmek için “Öylesi, şöylesi / Görül-
müş mü böylesi / Benden söylemesi / 
Masaldır bunun adı / Söylemekle çıkar 
tadı,” diyen kitabın çıngıraklı kapı-
sından içeri girmek gerekecek. Bu Şa-
man kökenli çıngıraklı kahramanın 
gelecekte neler yapacağının cevabını 
ise merakla okuyan-dinleyen çocuk-
ların ve masalcı anne babaların hayal-
gücü verecek. 

Zilli Tilki ile
Çanlı Goncoloz

Can Göknil
Can Çocuk Yayınları

32 sayfa   

Hurma Ağacı ve
Keçicik Efsanesi

Muhammed Hadi Muhammedi
Resimleyen: Ali Amme Ken
Çeviren: Haşim Hüsrevşahi

Can Çocuk Yayınları
36 sayfa
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Şiirsel TAŞ

Georgie Birkett’in hazırladığı, dört kitaplık “Artık Kendim Yapabilirim” serisi, çocuğun özerklik 
kazanmaya başlayıp her şeyi kendi yapmak istediği o önemli döneme dair hem ebeveynlere rehberlik 
yapmayı amaçlıyor hem de bu dönemden en iyi şekilde faydalanmanın kapısını açıyor.   

Küçük ellere izin verin!

Çocukların bir “BENN yapıcam!” 
dönemi vardır, malum. Çocuğun gide-
rek kendi kendine yetebilir hale gelme 
yolunda attığı ilk adımları izlemekten 
ötürü mutluluk verici, üstüne vazife ol-
mayan işleri de yapmakta ısrarcı olabi-
leceğinden biraz yıpratıcı, çocuğun ya-
pabildikçe keyiflendiği, yapamadığında 
cesaretlendirilirse yeniden ve yeniden 
denediği zorlu bir dönem. Zorlu, çün-
kü yetişkinin sorumluluk vermekle ço-
cuğu tehlikelerden korumak arasında 
sürekli gelgit yaşadığı bir dönem. Ço-
cuğun yaşına göre hangi sorumlulukla-
rı üstlenmesinin daha doğru olduğuna 
ve kabul edilebilir risk sınırları 
içinde kaldığına karar vermenin 
kritik önem taşıdığı bir dönem. 

Okul öncesi çağdaki bu 
“BENN yapıcam!” döneminin 
tadını çıkarmak gerek aslında. 
Çünkü bu işgüzar çağ yerini göz 
açıp kapayıncaya kadar başka 
bir döneme bırakır: “Evet ama 
ellerim yok ki!” dönemi (duru-
mu gayet iyi özetleyen şu eski 
reklam filmini hatırlayın: Anne 
kızından tencerenin kapağını 
kapamasını rica eder, ergen ar-
kadaşımız ise şallak şallak kaza-
ğının içinde ellerini içeri çekip 
boş kol yenlerini göstererek 
“Ama ellerim yok ki!” diye karşı-
lık verir.) İşte çocuğun elini ko-
lunu kullanmak için pek hevesli 
olduğu “BENN yapıcam!” dönemi bu 
yüzden pek kıymetlidir. 

BABA KIZ PİZZA PİŞİRİYOR
Georgie Birkett’in hazırladığı, dört 

kitaptan oluşan “Artık Kendim Yapabi-
lirim” dizisi, tam da bu döneme uygun 
bir seri. Kitaplarda, ailenin de yardımı 
ve desteğiyle çocuğun üstlenebileceği 
bazı sorumluluk alanlarından örnekler 
veriliyor. Kitapların dikkat çekici yön-
lerinden biri, rol modelleri konusuna 
hassasiyet gösterilmiş olması. Anne sa-
dece yemek pişirip evi temizleyen, baba 
ise tamirat işleriyle uğraşan ebeveyn 

 rolünde değil. Sözgelimi, küçük bir kız 
çocuğun babasıyla birlikte evde pizza 
pişirme macerasını anlatan Artık Ken-
dim Pişirebilirim adlı kitapta, alışveriş-
ten tutun mutfak hazırlığına varana dek 
her aşamada baba-kız her işi birlikte 
kotarıyorlar. Anneyi sadece öykünün 
sonunda sofrada oturmuş pizza yerken 
görünce yüzümüzde güller açıyor tabii 
(bulaşıkları ise büyükanne yıkıyor). 

KENDİN YAP KEYİFLE YAP
Artık Kendim Yetiştirebilirim, anne 

babasının yardımıyla tohum ekmeyi, 
sulamayı, ayrık otlarını temizlemeyi 

öğrenen bir çocuğun öyküsü. İşin içi-
ne su ve çamur girdi mi yapılan iş daha 
da eğlenceli hale geliyor elbet. Zaten 
her dört kitabın da anlatımındaki or-
tak özellik çocuğa, bir işi keyfini çıka-
rarak, zevk alarak yaptığında, işin eğ-
lenceli hale geldiğini göstermesi. 

HANGİ İŞLERİ ÇOCUK YAPMALI?
Artık Kendim Tamir Edebilirim’de, 

tamir işlerine hevesli kız çocuk, anne 
babasının yardımıyla oyuncaklarını 
onarıyor. Sonra da babasıyla birlik-
te, tamir ettiği oyuncaklarını koya-
cağı bir oyuncak kutusu yapıyor. Pil 

değiştirmek, bant yapıştırmak gibi iş-
leri kendi yaparken, testereyle tahta 
kesen babasına oyuncak testeresiyle 
eşlik ediyor. Bu örneklemeler, çocu-
ğun kendisi için tehlikeli olabilecek, 
motor becerisine uygun olmayan işle-
ri yapmasına, istese de izin verilmeye-
ceğini, ama oyuncak alet edevatla bu 
işleri taklit edebileceğini göstermesi 
açısından önemli.

HAZIR ELLERİ VARKEN!
Artık Kendim Temizleyebilirim’de 

çamaşır, ütü, bulaşık, temizlik adına 
aklınıza gelebilecek ne varsa, hepsine 

ailecek girişiliyor. İlginç bir ay-
rıntı: Kitabın ortalarına doğru 
çocuklardan biri aynayı siler, di-
ğeri toz alırken, babayı kanepeye 
oturmuş, olasılıkla astım ilacını 
ağzına püskürtürken görüyoruz. 
Temizlik işinin cilveleri!

Küçük, becerikli ellere ola-
bildiğince fırsat tanımak için 
elden geleni yapmak lazım. 
Sözün özü, bu güzel kitapları 
okuduğunuz çocuk –siz oku-
masanız bile, derdini gayet net 
anlatan resimlerden çocuk neyi 
nasıl yapacağını rahatlıkla an-
layabilecektir zaten– “Haydi 
pizza yapalım,” “Halıyı ben sü-
püreceğim”, “Oyuncak kutusu 
yapmak istiyorum”, “Saksıya do-
mates tohumu ekelim mi?” dedi-

ğinde, bir işin ucundan tutma şevkiyle 
yanıp tutuşan küçük ellerin harekete 
geçmesine izin verin. Kek hamuru mu, 
yoksa çamur mu? Çocuklarla birlikte 
ellerinizi hangisine bulamak daha ca-
zip geliyor size bilmiyorum ama henüz 
elleri varken (!) bu şansı kaçırmayın.

Artık Kendim Yetiştirebilirim
Artık Kendim Pişirebilirim

Artık Kendim Temizleyebilirim
Artık Kendim Tamir Edebilirim

Georgie Birkett
Mavibulut Yayınları

24 sayfa    





İyi Kitap  •  Okul Öncesi Kitaplığı  •  Sayı 32  •  Ekim 20116

Sema ASLAN

Remzi Kitabevi’nin Öğrenmede İlk Adım’ı konuşmayı henüz öğrenmekte olan çocuklar için 
hazırlanmış, şekiller, sayılar ve sözcük bilgisi içeren altı kitaplık bir set. Mikado Çocuk’un 
Eşleştirmeyi Öğreniyorum’u ise okul öncesi dilsel ve zihinsel gelişimi amaçlayan eğlenceli bir kitap.

Kelimeleri eğip büksek!..

Günümüzde çocuklarımızın eğiti-
mine yönelik hazırlıklar artık okuldan 
çok önce başlıyor. Onları kavramlarla, 
sayılarla, renklerle, şekiller ve harflerle 
tanıştırmak, hem zihinsel kapasitelerini, 
hayal dünyalarını, merak duygularını 
geliştirmeyi hem de onları okulda kar-
şılaşacakları türden bilgi ve düşünme 
tarzıyla önceden tanıştırmayı hedefli-
yor. Remzi Kitabevi’nin Öğrenmede İlk 
Adım ve Mikado Çocuk’un Eşleştirmeyi 
Öğreniyorum adlı kitapları, okul öncesi 
dönemdeki çocukların bu türden geli-
şimlerini desteklemeye yönelik yayınlar. 
Gelin, bu kitaplara yakından bakalım:

Öğrenmede İlk Adım; renkler, şe-
killer, sayılar ve sözcüklerin bilgisini 
içeren altı kitaptan oluşan bir kutu ki-
tap/set. Kitaplar, renklerden, geometrik 
formlardan, rakamlardan ve seslerden 
oluşan dünyayla tanışmada ilk adım 
görevi görüyor. Bu yaş grubunda de-
neye yanıla öğrenmenin ön koşulu do-
kunmak, koklamak ve dişlemekse, ya-
yıncı önlemini almış, setini hedef okur 
kitlesinin okuma ritüellerine göre bi-
çimlendirmiş: Küçük, ele gelir, dişlense 
de kolayına ıslanıp yırtılmayacak, say-
faları yeterince kalın kitaplar bunlar; 
renkleriyle de albenililer. “İlk Sözcük-
ler”, “Temel Sayılar”, “Parlak Renkler” 
ve “Basit Şekiller” isimli kitaplardan 
oluşan set, yazılı ve görsel materyali 
bir arada kullanarak, bir tür eşleştirme 
oyununa imkân tanıyor. Yani, 3 raka-
mını görsel olarak tanıyan çocuğunuz 
hemen yan sayfadaki muzları sayarak 
3’ün sayısal değeriyle de tanışıyor ya da 
bir dilim çikolatalı pastanın aslında bir 
üçgeni fena halde andırdığını görüyor.

POPOSU ARI, KAFASI AYI
Eşleştirmeyi Öğreniyorum, Burcu 

Coştur’un illüstrasyonlarıyla hazır-
lanmış. Eğlenceli bir tasarıma sahip. 
Uzunlamasına biçimlendirilmiş 
kitabın üçe bölünmüş olan 
sayfalarından her birine 
bir figürün parçalarından 
biri yerleştirilmiş. Say-
faları çevirdikçe farklı 
bir objeyle, daha 

doğrusu farklı bir objenin detayıyla 
karşılaşıyorsunuz. Bu detay görüntüye 
karşılık gelen sayfaya da yine “rastge-
le” harfler yerleştirilmiş. Çocuğunuzun 
görevi, gizemli objeyi ortaya çıkarmak. 
İşin özü, detayları birbirleriyle tamam-
layarak hem objenin bütününe hem de 
kelimeye erişmek. Mesela bir ayı resmi 
var; sayfalardan üstte olanında ayının 
kafası varken, alttakilerde başka başka 
canlıların/objelerin detayları dizili. Bu 
durumda ayının gövdesini ve ayakla-
rını bulana kadar sayfaları çevirmeye 
devam edeceksiniz; onu nihayet ta-
mamladığınızda da resmin hemen kar-
şısındaki kelimeyi bulmuş olacaksınız. 
Bir tür yap-boz oyunu da denilebilir 
bu kitap için. Aslında şakacı çocuklar 
için bir ilham kaynağı da olabilir bu 
tasarım; bir ayının kafasıyla bir arı-
nın poposunu birleştirip ortaya çıkan 
“komedi”ye gülebilir, manasız harf di-
ziminden kendince bir sonuç çıkarabi-
lir. (Tecrübe edilmiştir!) 

İLHAM KAYNAĞI DOĞADA
Her iki kitap da okul öncesi çocuk-

lara hitap ediyor, ama Öğrenmede İlk 
Adım daha küçük çocuklar için, söz 
gelimi konuşmayı, kendini ifade etmeyi 
henüz öğrenmekte olan çocuklara uy-
gunken, Eşleştirmeyi Öğreniyorum okul 
öncesi eğitim faaliyetlerine başlamış 
çocuklara yönelik hazırlanmış. Ama 
çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi, bir ki-
tabı okuyup bitirdikten çok sonra bile, 
günün birinde tekrar dönüp o kitabı 
ellerine alabiliyorlar. Dolayısıyla farklı 
anlamları keşfedebilmesi için, yutulup 
yalanmış kitapları da ara ara gün yüzü-
ne çıkarmakta fayda var. (Öğrenmede 
İlk Adım kitabı, tasarımıyla kızıma il-
ham verdi: İlk okumadan sonra, küçük 
kitapların her birini kurabiye, kutunun 
kendisini de kurabiye kalıbı ilan etti!)

Bu oyuncaklı kitaplar çocukların 
da ebeveynlerin de ilgisini çe-
kiyor; tabii farklı nedenlerle. 
Çocuklar cıvıltılı, parlak bir 

nesne gördüklerinde kit-
leniyorlar; ebeveynler de 

hem bir amaca hizmet 

eder hem de yoğun mesailerinde kü-
çük es’lere imkân tanır belki diye sevi-
yor bence bu kitapları. Dolayısıyla bu 
kitapların varlığına bir itirazım yok, 
tasarımlarıyla da içerikleriyle de hedef 
okur kitlesinin ihtiyaçlarına uygunlar. 
Ama azıcık dikkatli bir göz, bu tür ki-
tapların ilham kaynaklarının doğada 
ve günlük yaşamda olduğunu görebilir. 
Dolayısıyla çocuğun dil gelişimini, ha-
yal edebilme yetisini ve merak duygu-
sunu desteklemek niyetindeyseniz, çok 
yönlü düşünmekte fayda var. Mesela 
kelimeleri eğip bükmek ya da seslerle 
oynamak yaratıcılığı artırıyor ve çocu-
ğun üslubuna mizahi bir ton katıyor 
düşüncesindeyim. Gündelik hayatta, 
ezbere konuştuğumuz için çoğu kez ağ-
zımızdan çıkanı kulağımız duymuyor 
aslında; oysa kelimeler çok kullanışlı 
oyuncaklardır. Hele de tekerlemeler! 
Kaldı ki tekerleme, konuşma güçlüğü-
nün aşılmasında önerilen yöntemler-
den biri. Belki kendi kitabınızı bile ya-
pabilirsiniz. Keyifli okumalar!

Eşleştirmeyi Öğreniyorum
Burcu Coştur

Mikado Yayınları
300 sayfa    

Öğrenmede İlk Adım
Kolektif

Remzi Kitabevi
72 sayfa    
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Güm! Pat! Çtonk!
Ezel Dağlar ERGÜDEN

Çocukların vazgeçemediği felaket mi “Felaket Henry” serisine son bir kitap daha eklendi: Felaket 
Henry Kalplerin Efendisi. Geçmiş kitaplardan bazı öykülerin yanı sıra Felaket’in müthiş sırlarına da 
vakıf olacağınız kitap, bu muhteşem karakterle henüz tanışmamış çocuklar için iyi bir fırsat. 

GÜM! PAT! ÇTONK! Ve işte kar-
şınızda Felaket Henry! Maggie İle Gör-
gü Kuralları adlı programı yayından 
kaldırtan, Noel Baba’yı oyuna getiren 
ve yatıya gittiği evdeki bütün yatakları 
kıran çocuk. Ve benim şu ana kadar 
tanıştığım en komik insan. İşte, bu 
ayki kitabımızın kahramanı da Felaket 
Henry adında, beter mi beter, fakat bir 
o kadar da komik bir çocuk. Kitabın adı 
Felaket Henry Kalplerin Efendisi. İçinde 
tamı tamına 10 tane öykü var. Aynı za-
manda kitabın en arkasındaki bölüm 
sayesinde, Felaket Henry’nin (en sev-
diği intikamlar, en sevmediği misafirler 
gibi) gizli sırlarını da öğreniyoruz.

Kitaptaki öykülerin hepsi Felaket 
Henry’nin hayatından kesitler veriyor. 
Ve doğal olarak da hepsi Felaketciği-
min hinlikleriyle dolu. Aslında hiçbiri 
kötülük olsun diye yapılmıyor, sadece 
Henry isteklerini gerçekleştirmeye çalı-
şıyor, ama anne babası izin vermeyince 
tantana kopuyor. Yalnızca ilk öykü bi-
raz farklı. Kısaca özetlemek gerekirse, 
Felaket Henry bir arkadaşının evine 
yatıya gidiyor ve kendinden çok daha 
beter bir aileyle karşılaşıyor. (Evet, böy-
le bir şey mümkünmüş yani!) Gecenin 
bir yarısında evde prova yapan karao-
ke klübü üyeleri mi dersiniz, Henry’yi 
haberi öpmeye çalışan küçük kız Fıf Fıf 
Lily mi dersiniz...

Felaket Henry’nin bir de kardeşi var. 
O, anne babaların rüyasını süsleyen, 

Felaketcağzımın tam zıttı (doğa yürü-
yüşlerini ve sebzeleri seven, uyumlu) 
bir çocuk. Adı da Mükemmel Peter. 
Hikâyelerin çoğunda Mükemmel Pe-
ter de var tahmin edebileceğiniz gibi. 
Felaket Henry bu kadar mükemmel 
bir şeye katlanamadığından, ondan her 
daim intikam almaya çalışıyor. Baş düş-
manlar yani. Gerçi Peter Henry’ye hiç 
kötülük yapmıyor (o mükemmel çocuk 
ya!), ama yine de Henry’yi gammazla-
maktan geri durmuyor. Eh, bu da az bir 
kötülük değil aslında!

Hazır Felaket Henry ile ilgili ko-
nuşmaya başlamışken, söyleyece-
ğim bir şey daha var: Felaket’in baş-
ka kitapları da varmış. Yine İletişim 
Yayınları’ndan çıkmış, ama daha ince 
kitaplar. Felaket Henry’nin bir numa-
ralı hayranı olduğum için gidip onları 
da aldım. Hepsi birbirinden harika, 
fakat beni hayal kırıklığına uğratan 
bir şey oldu; içlerindeki bazı öyküler 
bizim Felaket Henry Kalplerin Efendi-
si adlı kitaptaki öykülerle aynı. Daha 
doğrusu, Felaket Henry Kalplerin 
Efendisi bir derleme. Bütün o kitap-
ların içinden bazı öyküler alınmış ve 
bu kitapta bir araya getirilmiş (Felaket 
Henry’nin gizli sırları hariç).

FELAKET’İN VASİYETİ
Neredeyse unutuyordum; kitap 

ayrıca Felaket Henry’nin gizli sırlarını 
da içeriyor demiştim ya, bir tek o de-
ğil. Kitabın içinde Felaket ve ailesinin 
resim galerisini, doğa gezilerinin deh-
şetengiz tehlikelerini içeren bir reh-
beri (tahmin edebileceğiniz gibi doğa 
ve yürüyüşler Felaket’in baş düşmanı, 
hele ikisinin birleşmiş hali, hiç sorma-
yın!), herkese eşyalarını ona bırakma-
larını söylerken onlara sadece çorapla-
rını bırakan Felaket Henry’nin vasiyeti 
ni de bulabilirsiniz.

Bu arada, içinizde benim gibi Fe-
laket Henry hayranı olanlar varsa on-
lara iki adet bomba gibi haberim var. 
Birincisi, Felaket Henry’nin müthiş bir 
internet sitesi var (http://www.horrid-
henry.co.uk). İngilizce ama çok basit. 
Yani biraz bilseniz bile yeterli, olma-
dı ana babalardan yardım istersiniz. 
(Onlar böyle zor günler için var, değil 
mi ama?) Çok eğlenceli bir site, içinde 
sesli kitaplar bile var, anlayana tabii. 
İkinci haberim ise müthiş ötesi; bunu 
davul zurnayla bile kutlayabiliriz. Dıt-
dırıdııııııııtttt (davul zurna sesini taklit 
edemeyeceğim için borazana kaldık): 
Felaket Henry’nin filmi çıkıyor. Hem 
de yakında Türkiye’ye gelecek. Çooo-
oook heyecanlıyım, anlatamam size. 
Bütün yazı boyunca zor tuttum çenemi, 
heyecanı kaçmasın diye. Fragmanını 
yayınlamışlar, bilginiz olsun. Ben biraz 
baktım, fena değil gibi. Ama Henry’yi 
daha uygun biri oynayabilirmiş.

Kısacası, Felaket Henry Kalplerin 
Efendisi çok güzel ve komik bir kitap. 
Serinin tamamı öyle. Hepsini alıp oku-
yabilirsiniz. Müthişler. Tamam, kesi-
yorum. Haydi, hepinize bol Henry’li 
tatiller (sanki daha devam ediyor da 
böyle diyorum, olsun)!

Çocuk (da) yazar

Felaket Henry Kalplerin Efendisi
Francesca Simon

Çeviren: Bahar Siber
İletişim Yayınevi

192 sayfa
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Eraslan SAĞLAM

Caretta Çocuk Yayınları’ndan çıkan Gezegenimi Seviyorum ve Bilinçli Tüketiyorum 
adlı kitaplar, bireyden başlayıp toplumsala geliyor ve gezegenimizi kurtarmak için 
yapabileceğimiz çok şey olduğunu hem çocuklarımıza hem de bize hatırlatıyor. 

Çocuktan al haberi!..

İyi Kitap’ın 
yazarı olmak 

bana çok şey öğ-
retti. Çocuklara, 
çocuk dünyası-
na, bu konuda 

düşülen hatalara 
ya da olumlu yaklaşım-

lara dair... Yaşadığımız çevre felaketle-
ri nedeniyle çevre ve iklim meselesine 
duyarlılığım diğer konularla karşılaştır-
dığımda daha fazladır. Bunun nedeni 
“kendimden geçtim, çocukları torunları 
düşünüyorum,” meselesidir. Bu anlam-
da da İyi Kitap sayesinde yeni şeyler 
öğrendim. Bu haseple yazının başlığı 
“Çocuktan Al Haberi” oldu ve yine bu 
haseple bu haberleri Gezegenimi Sevi-
yorum ve Bilinçli Tüketiyorum kitapla-
rından öğrendim.

İYİ TÜKET, BİLİNÇLİ TÜKET
Bilinçli Tüketiyorum adlı kitap tü-

ketim biçimlerimizin ve bilincimizin 
derinliklerine iniyor. “İyi Tüketmek, Bi-
linçli Tüketmek!” bölümüyle başlıyor ve 
tüketim alışkanlıklarımızla devam edip, 
gezegenimize varıyor. Bu kısımda ce-
surca kaleme alınan “Reklamın Gücü” 
bölümü son derece dikkate değer! Ki-
tap, sorunların tespitini yaptıktan sonra 
son bölümde bize önerilerde bulunuyor. 
Özellikle “Atıklarımı Yönetiyorum” bö-
lümü, tüm veli ve öğrenciler tarafından 
dikkatlice okunması gereken bir bölüm. 
Bütün bu bilgilerin yanı sıra, kitapta yer 
alan eğlendirici ve öğretici testlerle bir-
likte evde kendi kendimize üretebilece-
ğimiz şeylerin yapılış yöntemleri, keyifli 
bir okuma süreci sağlıyor.

Gezegenimi Seviyorum,“Doğa Yoksa 
Gelecek de Yok!” bölümüyle başlıyor; 
kitap, ekolojik ayak izimizi öğretmesi 
nedeniyle önemli bir kaynak! Çöplerin 
ayrışımı ve geri dönüşümü ile ilgili bö-
lüm ise çöplüğe çevirdiğimiz dünyamız-
la ilgili akılcı önerilerde bulunuyor. Bu 
kitap da gene eğlenceli testlerle, dünya-
nın geleceğiyle ilgili küçük ama önemli 
pratik bilgilerle bütün çocukları dünya 
için harekete geçmeye teşvik ediyor.

BİREYSEL ÖNLEMLER YETER Mİ?
Gezegenimi Seviyorum’un arka ka-

pağında bireysel önlemlerden söz edi-
liyor. Bu ise önce hemen “dikenlerimi 
çıkarmama” sebep oldu. Biliyordum ki 
hükümetler bazında önlem alınmazsa 
iklim krizini çözmek için alınan bireysel 
önlemler devede kulak kalacak. Önemi-
ni inkâr etmiyorum; kitap da yoğun bir 
şekilde bunu anlatıyor. Ama devletler 
bazında yapılacaklar bu konuda temel 
teşkil ediyor. Neyse ki ilk sayfadan iti-
baren rahatladım. Çünkü iki kitap da 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. 
maddesiyle açılıyor: “Herkes sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sa-
hiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını 
korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 
devletin ve vatandaşların ödevidir.”

Editörü kutluyorum! Çevreyle il-
gili çeviri bir eserin, yayımlandığı ül-
kenin anayasasındaki ilgili maddeyle 
açılması ve çocuğa bu bilincin –yasal 
yollardan hakkını arama bilincinin– 
aktarılması müthiş bence! 

ÇEVRE İÇİN SOKAĞA ÇIKALIM
Her iki kitap da bireyden başlıyor 

ve toplumsala geliyor. Yazarların kale-
mi korkak değil! Çevre bilinci için bi-
reysel olarak üstümüze düşeni yapalım 
ama aynı zamanda örgütlenip hesap 
soralım diyor. Yani iklim kriziyle ilgili 
çocukları harekete geçiriyor, aktivizmi 
öneriyor. Bu öneriyi yaparken ebeveyn-
lerini, okul yöneticilerini ve arkadaşla-
rını da harekete geçirmelerini öneriyor. 
Yani, “Sokağa çıkalım,” diyor. Çocuk 
eserlerinde korktuğumuz ama çocuğa 
en çok yakışan şey değil midir “soka-
ğa çıkmak”? İklim krizinin üstesinden 
çocuklarla, çocuklar gibi eğlenerek ve 
sözümüzü bu şekilde dile getirerek ge-
lebiliriz. 

Bu iki kitabı okuyan çocuklarımız 
işaret parmaklarını sıkça gözümüze 
tutacaklar. Burnumuzun dibinde olup 
da atladığımız, bize “atlattırılan” bilgi-
ler var çünkü içlerinde. Uçağın küresel 
iklim krizine katkısını biliyoruz. Mevsi-
minde yenmeyen sebze ve meyvenin de 

krize katkısını biliyoruz. Peki, bu ikisi-
ni bağladık mı hiç birbirine? Yani Gü-
ney Amerika’da yetişen ve Londra’da, 
Paris’te, İstanbul’da satılan 1 kilo çile-
ğin, uçakla taşınmasını da hesaba ka-
tarsak, sera etkisinden sorumlu karbon 
gazından yaklaşık 3 kilo ürettiğini?.. 

Gezegenimi Seviyorum ve Bilinçli 
Tüketiyorum haliyle birbirine “değen” 
kitaplar. Bilinçli Tüketiyorum biraz 
daha politik bir söyleme sahip. Bu po-
litik söylemi, “politiktir” demeden, ço-
cukların gözüne sokmadan aktarıyor. 
Tüketim kavramını dünyadaki genel 
adaletsizlik üzerinden irdeliyor.

Biliyorum, bir erişkin kitabından 
söz eder gibi anlatıyorum size bu ki-
tapları, ama öyle! Kitaplar bize de ya-
rar, çocuklarımıza da... Zaten benim 
önerim çocuğunuzla birlikte okuma-
nız. Tartışa tartışa! Belki de bu sayede 
çocuklarımızla ilk büyük politik tartış-
mayı yapacağız. Yani en önemli politik 
tartışmayı: Gezegenimizin geleceğini!

Gezegenimi Seviyorum
Jean François Noblet ve

Catherine Levesque
Resimleyen: Laurent Audouin
Çeviren: Göknur Gündoğan 

Caretta Çocuk Yayınları  
32 sayfa    

Bilinçli Tüketiyorum
Isabelle Nicolazzi

Resimleyen: Laurent Audouin ve 
Catherine Levesque

Çeviren: Laurent Audouin 
Caretta Çocuk Yayınları  

32 sayfa    
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Sanatı ve onun değerini 
keşfetmek... Şiirsel TAŞ

Sanat eserlerinden korkulan, heykellerin yıkıldığı bir ülkede, çocuklarımızı sanatla tanıştırmak, 
onlara sanatın önemini anlatmak için ne kadar çabalasak az! Bu yüzden, Çocuklar İçin Sanat ve 
Keşfedin Sanat adlı kitapları keşke tüm çocuklara verebilsek. İlerde Vandallık yapmasınlar diye… 

Öğrencilik hayatında, bir yıl 
içindeki en güzel iki dönemden biri 
yarıyıl tatili, diğeriyse yaz tatili olsa 
gerek. Kendi adıma konuşacak olur-
sam, 2011’in bu iki güzel döneminde 
iki güzel şey yaptık kızımla. Sömestr 
tatilinde trenle Kars’a gittik. Uzun ve 
unutulmaz bir tren yolculuğu yaptık; 
kar altında Ani Harabeleri’ni, Çıldır 
Gölü’nü gördük. “İnsanlık Anıtı”nı 
gördük. İstanbul’a döndük. Heykelin 
“doğal nedenler” ile değil, “insan eli” 
ile yıkılmasına tanık olduk basından.

Dünyayı gezmeye çıktım / Trene 
bindim / Gittim gittim gittim / Rayın-
dan çıkmış trenler bütün.

Bu kez yolumuz Datça’ya düştü. 
Deniz-güneş-badem diyarına. Can Ba- 
ba’nın mekânına. Daha dönmemiştik 
ki, “doğal nedenler” ile değil, “insan 
eli” ile Can Yücel’in mezarının tahrip 
edildiğini okuduk. Döndük. Bir sonra-
ki tatile dek buralardayız. 

SANAT CÜRETKÂR OLABİLİR
Şimdi önümde iki kitap duruyor: Ço-

cuklar İçin Sanat ve Keşfedin Sanat. Ne 
yazayım ben şimdi? Nasıl başlayayım bu 
yazıya? “Ellerini yıkmak için değil, yap-
mak için kullan,” dediğimiz çocukların 
önüne serdiğimiz örneklere bakınca… 
Neyse ki Can Baba bir kez daha yetişiyor 
imdadıma: Bu gül bir şeyin anısı olacak 
ama neydi unuttum / Kim bilir belki de 
sabah sabah yeniden açan umudum.

“Sanat sadece galerilerde değildir; 
kiliselerde, kamu binalarında, park-
larda, sokaklarda ve dükkânlarda da 
olabilir,” diyor Çocuklar İçin Sanat adlı 
kitabın ilk sayfasında. “Sanat sadece 
güzel olan değildir; korkunç, utanç ve-
rici ve cüretkâr da olabilir.” Umut verici 
bir başlangıç, üstelik kitabın adı yanlış 
konmuş gibi: Sadece çocuklar için de-
ğil sanki bu kitap. 

SOKAK SANATI
Kitapta üç ana bölüm var: Erken 

Sanat, Modern Sanat ve Heykel. Ancak 
bu üç ana bölüm başlığı, akımlar, kul-
lanılan teknikler, dönemin temsilcisi 
sanatçılarla ilgili çok geniş ve renkli bir 
yelpazede alt başlıklarla açıldıkça açılı-
yor. “Erken Sanat” bölümünün içeriği 
kaya resimlerinden başlayıp 1850’lere 
kadar uzanıyor. Eski Mısırlıların du-
var ve papirüs üzerine yaptığı resim-
ler; Roma tarzı freskler; Aborijinlerin 
düş zamanı sanatı; mozaik sanatı; Çin 
sanatı; Rönesans sanatı; Barok sanat 
ve Rokoko tarzı bu bölümün başlıca 
konuları. Ayrıca mozaik ve fresklerin 
nasıl yapıldığı, sulu boyanın nasıl kul-
lanıldığı, papirüsün ve doğal boyaların 
nasıl hazırlandığı, yağlı boya resmin 
nasıl yapıldığı gibi teknik konular da 
aynı bölümde yer alıyor. 

“Modern Sanat” bölümü, izlenim-
cilik konusuyla başlıyor ve izlenimcilik 
sonrası akımlarla devam ediyor. Naif 

sanat, gerçeküstücülük, savaş sonrası 
soyut sanat, sokak sanatı ve 20. yüzyıl 
sanatı bu bölümde yer alan diğer konu-
lar. Çocuklar bu bölümde Monet’den 
Van Gogh’a, Matisse’ten Picasso’ya 
aşina oldukları sanatçıların yanı sıra, 
muhtemelen hiç duymadıkları pek çok 
sanatçının yapıtlarıyla karşılaşacaklar. 
Bu noktada asıl vurgulanması gere-
ken, “hangi sanatçı, hangi eser, hangi 
tarz”dan çok, çocuğun “Gördüğüm şey 
bana ne ifade ediyor?” sorusuna yanıt 
aramak için teşvik edilmesi belki de. 

Örneğin; sokaklardaki sanat… “So-
kak sanatçıları, eserlerini duvarların ve 
binaların üzerine genelde yasadışı olarak 
çizdiklerinden bu sanat tarzı tartışmalı-
dır.” Varsın olsun! “Bazı insanlar sokak 
sanatını değerli sanat olarak görürken, 
bazıları bunun sadece eşyaya zarar ver-
mek olduğunu düşünüyor.” Hadi canım! 
“Peki ya sen ne düşünüyorsun?” Tabii 
ki bu konuya sanat kitabında yer ve-
rilmesinin harika olduğunu! Çocuklar 
Bansky ile de tanışmalı mutlaka.

GİACOMETTİ’DEN KAPOOR’A
Kitabın son bölümü heykel sanatına 

ayrılmış. Totemlerden, Çin imparato-
runun kilden yapılmış ordusuna, Gia-
cometti figürlerinden Anish Kapoor’un 
“Bulut Kapısı” adlı yapıtına heykel 
kavramının aslında ne kadar geniş kap-
samlı olduğunu gösteren örneklerle 
dolu bu bölüm. (Önemli not: Yıkılan 



heykellere yer verilmemiş bu bölümde, ama daha önceki say-
falarda natürmortla ilgili bölümde bir Fikret Mualla resmi 
görünce mutlu oluyoruz ister istemez.)

Keşfedin Sanat ise farklı mantıkla hazırlanmış bir başka 
ilginç kitap. Bir sanat eserine bakarken ayrıntıları görmeniz, 
neye nasıl bakabileceğiniz konusunda ipuçları veren bir eser. 
Aslında tam da adının ifade ettiği gibi bir tür keşif kitabı. 
Sayfalarında dikkat çekilmek istenen ayrıntıların üzerinde, 
çocuğun kaldırıp altındaki açıklamayı görebileceği karton 
kapaklı pencereler var. Her ne kadar kitabın üzerinde hitap 
ettiği yaş aralığı 9-15 olarak belirtilmişse de, kitabın teknik 
özellikleri ve konuları ele alış biçimi dikkate alındığında, 15 
biraz ileri bir yaş sınırı. Keşfedin Sanat daha erken yaşlarda 
çocuğun dikkatini sanat eserinin niteliklerine çekmek ama-
cıyla tasarlanmış, üstelik de iyi tasarlanmış bir kitap. 

Kitabın içeriğini oluşturan başlıca konular ise şunlar: 
resim ve heykel sanatında kullanılan belli başlı teknikler 
(yağlı boya, kolaj, baskı, bronz heykel yapımı), resimde 
renk ve ışık (kontrast renkler), hareketli kompozisyonlar, 
sanat eserlerinin sembolik anlamları. 

SANAT FİKİRLE İLİŞKİLİDİR
Kitabı açar açmaz, Marcel Duchamp’ın

“Bisiklet Tekerleği” adlı yapıtıyla karşılaşı-
yoruz. Tabureye monte edilmiş bir bisiklet 
tekerleğinden oluşan yapıtın fotoğrafının 
yanında şöyle yazıyor: “Bazı sanatçılar için 
sanat bir şeyler yapmakla ilişkili değildir – 
sanat fikirlerle ilişkilidir. Hatta eğer yeni bir 
fikirse, eski bir tekerleği bir tabureye sabit-
lemek bile sanat olabilir.” Eserin yanında 
duran Duchamp ise şöyle diyor: “Dönü-
şünü seyretmeyi seviyorum.”  

Nasıl başlayacağımı bilemediğim 
yazıyı, iki tatille geride bıraktığımız 
tatsızlıkların ağusu üzerine şerbet ni-
yetine tattığım iki güzel kitap sayesinde 
nasıl bitireceğimi biliyorum: Pek çok 
sanat akımı vardır: Ekspresyonizm, 
empresyonizm, sürrealizm, dadaizm, 
kübizm. Ama vandalizm bir sa-
nat akımı değildir!

 

Keşfedin Sanat
Rosie Dickins

Çeviren: Sevgi Atlıhan
İş Kültür Yayınları

12 sayfa

Çocuklar İçin Sanat
Pamela Shields,

Sonia Whillock Moore
Çeviren: Gökçe Mine Olgun,  

Serda Semerci
Tudem Yayınları

144 sayfa
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Elif TÜRKÖLMEZ

Söğütlerdeki Rüzgâr, tıpkı kahramanları iyi huylu Köstebek, fedakâr Fare, kendini beğenmiş 
Karakurbağası ve huysuz Porsuk gibi, asla eskimeyen bir başyapıt… Üstelik dostluğun ne olduğu ve 
hayattaki önemi gibi hiç eskimeyen bir temayı işliyor.

Ne varsa sokakta var!

Kenneth Grahame’in klasik eseri 
Söğütlerdeki Rüzgâr çocukken okudu-
ğum kitaplar arasında en sevdiklerim-
dendi. İlk kez 1908 yılında basılan 
ve kır hayatının güzelliklerini in-
celikle ören bu kitap, dostluğun 
değerini bir köstebekle bir fare 
üzerinden anlatır; bende hiç unu-
tamadığım bir “Haydi pikniğe gi-
delim!” duygusu yaratırdı. Çünkü 
piknik demek, okuduklarıma biraz 
daha yaklaşmam demekti; Porsuk’u, 
Karakurbağası’nı bulmaya niyet et-
mekti... Tabii ki bulamazdım ama yine 
de bu durum onlarla ilgili hayaller 
kurmamı engellemezdi.

Yapı Kredi Yayınları, Söğütlerdeki 
Rüzgâr’ı tekrar basmış. Bilgin Adalı’nın 
güzel çevirisiyle kitap su gibi akıyor. 
Yalnız gönül isterdi ki E. H. Shepard’ın 
çizimleri daha çok göz önünde olsun. 
Karakurbağası’nın yeşili göz alsın, 
Fare’nin ceketi uzun uzun baktırsın… 
Çizimler hem çok küçük hem de renk-
siz, hal böyle olunca resimleriyle de göz 
doldurabilecek bu öykünün bir yanı 
eksik kalıyor.

ESKİMEYEN KAHRAMANLAR
Söğütlerdeki Rüzgâr, aynen kahra-

manları iyi huylu Köstebek, fedakâr 
Fare, kendini beğenmiş Karakurbağası 
ve huysuz Porsuk gibi, asla eskimeyen 
bir başyapıt. Bugüne kadar çizgi filmi 
yapıldı; 1950’lerde televizyon dizisi, 
2000’lerde sinema filmi çekildi. Yani 
her dönemin hikâyesi oldu. Böyle bir 
okumayı bugünün çocuklarının da ke-
sinlikle atlamaması gerekiyor.

İyi huylu Köstebek, bir sabah kal-
kıp bahar temizliği yapmaya karar ve-
riyor ama sonra yaptığından sıkılınca 
asıl öykümüz de başlıyor. Süpürgesini 
bir kenara atıp dışarı çıkıyor. Kırlar-
da dolaşırken nehir kıyısında Fare’yle 
karşılaşıyor. Bu karşılaşma onun için 
yeni ve çok güzel bir dönemin başlan-
gıcı oluyor; adeta bütün hayatı değişi-
yor. Kayıkla dolaşıyor, piknik yapıyor, 
yabanıl ormanda gece gezmesinin 

tehlikesini keşfediyor. Yani evden dı-
şarı çıkmasıyla hayatında daha önce 
hiç görmediği yeniliklerle, belki de 
kendisiyle tanışıyor. Bütün bunlar 
onda heyecan ve şaşkınlık yaratıyor. 
Tabii biz okurlar da onunla birlikte de-
neyimliyoruz tüm bunları. Adeta biz 
de “Kulübelerimizden çıkıyor, doğayı 
keşfediyor, arkadaşlarımızla piknik ya-
pıyoruz”. Fare sayesinde Karakurbağa-
sı ve Porsuk’la tanışana kadar arkadaş-
lığın ne olduğunu bilmeyen Köstebek, 
daha önce hissetmediği bir boşluğu da 
görmüş oluyor. Gerçek dostların bir-
birleri için en büyük zorluklara göğüs 
gerdiğini onlardan öğreniyor. 

İnsanların davranış özelliklerini 
gösteren hayvan portresi sunma başa-
rısında adı ilk sıralarda geçen kitabın 
ana teması, hayatın sert, acımasız yü-
züyle, yumuşak ve merhametli anlarını 
bir araya getirmesi; bunlar arasındaki 
çekişmeyi tüm açıklığıyla yansıtması. 
Grahame’ın memleketi İngiltere’de tüm 
zamanların en çok okunan çocuk kitap-
larından olan Söğütlerdeki Rüzgâr, an-
latım dilinin epikliği ve olayların gelişi-
mi bakımından, ülkedeki eleştirmenler 
tarafından çoğunlukla Homeros’un 
Odysseia’sına benzetilmiş. 

YENİ BİR AİLE MODELİ
Kitaptaki karakterler bir yandan 

birbirinden çok farklı; Köstebek mutlu 
ve hevesli. Fare, cömert ve sakin. Yemek 
yemek ve dedikodu yapmak gibi küçük 
zevkleri var. Karakurbağası varlıklı, iyi 
kalpli, biraz da kalın kafalı. Porsuk ise 
yalnız kalmayı seviyor ama her daim ar-
kadaşlarının yardımına koşmayı ihmal 

etmiyor. Karakterler birbirinden ne ka-
dar farklı olsalar da birlikte iyi vakit 

geçiriyor, birlikte öğreniyor ve bir-
likte büyüyorlar. Burada iyi anlaş-
manın “aynı olmaktan” geçmediği, 
“birbirini tamamlamakla” ilgili ol-

duğu vurgulanıyor.
Benzetmelerden bir diğeri ise 

ormanda yaşayan ayı, kaplan, domuz 
gibi hayvanların dostluğunu anlatan 
Winnie the Pooh hikâyesi. Tabii krono-
lojik olarak bakıldığında, ilham alınan 
öykünün Söğütlerdeki Rüzgâr, alanın 
da Winnie the Pooh olduğu ortada. As-
lında iki kitap da en büyük takdiri yeni 
bir aile biçimi yaratma konusundaki 
başarısıyla hak ediyor. Eğlenceli, öğre-
tici, birbirine bağlı ama birbirini sev-
giyle boğmayan, sıkmayan ve “kan ba-
ğıyla bağlı olmayan” yeni bir aile bu…

Türlü maceradan sonra birbirine 
daha da kenetlenen, birbirini daha 
çok destekleyip daha çok seven ve en 
sonunda birbirlerine verdikleri destek, 
güven ve teşvik sayesinde “kendilerini 
gerçekleştiren” karakterlerin “son”u da 
pek güzel ve umut verici. Tavsiyem: 
En eğlenceli “klasik” olan Söğütlerdeki 
Rüzgâr’ı kırda okuyun, sokakta oku-
yun. Bir de, elinizde ne varsa bırakın, 
hemen sokağa çıkın, hava alın. Ne var-
sa “sokakta” var!

Söğütlerdeki Rüzgâr
Kenneth Grahame

Resimleyen: E. H. Shepard
Çeviren: Bilgin Adalı 
Yapı Kredi Yayınları  

276 sayfa    
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Onlar da çocuktu... Cemre İLKAN

Hazırladığı kaynak kitaplarla tanıdığımız Ahmet Köklügiller’den harika bir derleme: Türk Yazarlarından 
Çocukluk Anıları. Muallim Naci’den Yaşar Kemal’e yirmi üç yazarın çocukluk dönemlerine ilişkin anıları 
ile yer aldığı kitap hem geçmişe hem de ünlü yazarların hayatına ışık tutuyor.

Açıklamaları ile Atasözlerimiz, 
Çocuklara Fıkralar, Gılgamış 
gibi yapıtları ile tanıdığımız, 
okula yönelik birçok yar-
dımcı ve kaynak kitap 
hazırlamış olan Ahmet 
Köklügiller, bu kez de 
Türk edebiyatının 
saygın yazarları ile 
bir buluşma ayar-
lıyor çocuklara… 
Üstelik bu buluşma; 
antolojilere sığdırılmış 
birer paragraflık yaşam öy-
külerinden, o bilindik ve adeta hep 
aynı yaşta kalmışlar, ne daha genç ne 
de daha yaşlı olmuşlar hissi uyandı-
ran fotoğraflardan uzakta, yazarların 
bizzat çocuklukları içinde gerçekle-
şiyor. Çünkü Can Çocuk Yayınları 
tarafından yayımlanan kitapta Kök-
lügiller Türk Yazarlarından Çocukluk 
Anıları’nı derliyor.

Muallim Naci’den Yaşar Nabi 
Nayır’a, Aziz Nesin’den Yaşar Kemal’e; 
İlhan Selçuk, Adalet Ağaoğlu, Fakir 
Baykurt, Hasan Hüseyin Korkmazgil, 
Nezihe Meriç, Gülten Dayıoğlu gibi 
yirmi üç yazarın çocukluk dönemle-
rine ilişkin anıları ile yer aldığı kita-
bın çizimleri, Grimm Masalları’nı ve 
renkli “Cin Ali” serisini de resimleyen 
Mustafa Delioğlu’nun elinden çıkmış. 
Böylece bir yandan anı türüne özgü o 
samimi ve akıcı anlatıyı sunan kitap, 
bir yandan da okuyucusunu resimlerle 
geçmişe doğru ilgi çekici bir yolculuğa 
çıkarıyor. 

Mesela, bir bayram sabahına uya-
nıveriyorsunuz Aziz Nesin’le; Yaşar 
Kemal’in arıları ile kekliği ve Suut 
Kemal Yetkin’in talihsiz kuşu da he-
nüz terk etmemiş sizi… “Denizler, 
ormanlar yoktu benim çocukluğumda. 
Suyu kuyularda tanıdım,” diyen Bekir 
Yıldız tozdan oyuncak yapmayı öğre-
tiyor size; tam o sırada, Hüseyin Ca-
hit Yalçın elinizden tutup sizi ilkokul 
sıralarına götürüyor, sıranın altındaki 
gazeteyi cebir öğretmenine çaktırma-
dan okumaya çalışıyorsunuz birlikte. 

“640 Hüseyin Cahit Efendi gene siya-
sa ile uğraşıyor,” dediğinde öğretmen, 
onun kadar bozuluyorsunuz… Ya da 
ilk oyuncak bebeği birdenbire elinden 
alınan Adalet Ağaoğlu’nu avutuyor-
sunuz. Sonra Demirtaş Ceyhun’un 
ilk bisikletinin arkasına atlıyor, doğru 
Tarık Dursun’un yanına gidiyorsunuz; 
kim bilir belki yetişirsiniz babasına… 
Ama yetişemezseniz de Hasan İzzet-
tin Dinamo’nun “Azrail, babam Ahmet 
Çavuş’un arkada bıraktığı açları kuduz 
köpek gibi kovalamaya başladı...” diye-
rek anlatacaklarında mutlaka bir tesel-
li bulacaksınız kendinize… 

TARİHSEL ARKAPLAN
Böylece, arka planda Balkan Sa-

vaşları, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş 
Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ilerlerken, 
kâh Üsküp’te, Emet’te, İzmir’de, kâh 
İstanbul’da, bir çocuğun hayatında-
ki belirleyici süreç ve olaylara tanık-
lık ediyor; onun ilk heyecan ve hayal 
kırıklıklarını paylaşıyorsunuz. Kimi 
sefer bir yazarın ilk kitaplarına doku-
nuyor, ilk roman müsveddesinin par-
çalarını yeniden birleştirmeye çalışı-
yorsunuz.

Ve fark ediyorsunuz; küçücük yaş-
lara rağmen, bazen açlık ve yoklukla 
imtihana, bazen de büyük korkularla 
mücadeleye dönüşen hayatlarda günü-
müze yön verebilecek dersler o kadar 
çok ki!.. Bu dersler, topluma çeşitli yön-
lerden katkıda bulunmuş yazarların, 
çocukluk dönemlerinden damıttıkları, 
masumiyetini yitirmemiş deneyimler 

olduğunda ise etkisi şüphesiz çok daha 
fazla. Eğitim-öğretim yılları boyun-

ca, başarı öyküleri neticesinde, 
çocuklara örnek isimler olarak 
sunulan bu yazarlar anılarını 
dillendirirken, Önsöz’de de 
sorulduğu gibi, siz de “Başarı-
lı yaşamlar, tıpkı bir zincir gibi 
birbirine eklenmiş deneyimler-

den oluşmuyor mu?” diyeceksi-
niz. Çoğu zaman okuduklarınız, 

birer anıdan öte birer sevgi, dost-
luk, azim hikâyesine dönüşecek ve ya-
zarlar dönüp bakarken geçmişlerine, 
sizler de onların duyarlılıklarına dair 
fikir edinmeye başlayacaksınız.

Bu nedenle, “Benim çocukluğum-
da…” diye başlayan anlatıların yazgısı 
olduğu üzere yer yer üstü kapalı didak-
tik öğeler taşısa da, Türk Yazarların-
dan Çocukluk Anıları’nın hem çocuk 
hem yetişkin okurlar için keyifli bir 
okuma süreci vaat ettiğini söylemek 
gerek. Nihayetinde, okudukça, gecik-
tiğimizi hissettiğimiz dönemlere ışık 
tutan; hayat hızla akıp giderken geriye 
düşmüş duygulara el veren; nostaljik, 
sahici ve samimi öyküler bunlar…  
Herkesin bir zamanlar çocuk olduğu-
nu ama bazı çocukların daha çabuk 
büyüdüğünü hatırlatıyorlar. Ve bazıla-
rının sanki hiç büyümediğini… 

Türk Yazarlarından
Çocukluk Anıları

Derleyen: Ahmet Köklügiller
Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Can Çocuk Yayınları
126 sayfa   
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Ormanlar kralı insan... Simla SUNAY

Türkiye’nin içinde bulunduğu güncel sorunları imgelerle anlatan cesur bir hikâye sunuyor Gücünü 
Yitiren Kral. Çocuklara, yolsuzluktan, dalkavukluktan ve şikeden söz eden Pakize Özcan, “Yalnızca 
korkusuzca yaşamak istiyorum kendi ülkemde,” diyor kahramanlarının ağzından.

Pakize Özcan’ın kaleme aldığı Gü-
cünü Yitiren Kral adlı kitap son gün-
lerde okuduğum en ilginç çocuk kita-
bı. Çocuklar anlamaz, çocuklar korkar 
demeyen, lafını sakınmayan, cesur bir 
metin ile karşılaşmak beni mutlu etti. 
Bu kitabı okuyan çocuklar ne der, na-
sıl hisseder, hiçbir zaman bilemem, 
ama artık büyümüş bir çocuk kitabı 
okuru olarak ben bu politik gönder-
melerle dolu eseri sevdim. 

HAKSIZLIKLARA KARŞI ÇIKMAK
Gücünü Yitiren Kral, arka kapakta-

ki tanıtım yazısındaki tek bir kelime ile 
yakalıyor beni: “yolsuzluk”. “Ormanlar 
Kralı Aslan’ın otoritesi iyice sarsılmış, 
bazı hayvanlar artık onu takmaz olmuş-
tur. Ormanda yolsuzluk artmış, yoksul-
luk tırmanmıştır,” deniyor aynı metinde. 
Muhtemelen 7-9 yaş arası çocuklar için 
planlanmış, resimli bir çocuk kitabı yol-
suzluk kavramını çocuklara nasıl açıkla-
yacak diye merak ediyorum. Heyecanla 
okumaya başlıyorum. İlk karşıma çıkan 
artık gücünü, itibarını yitiren, bir deri 
bir kemik kalan kral oluyor. Sonra or-
manda, kralın gücünü yitirmeden önce 
sorumlu olduğu bir dizi kanunsuzluğu 
öğreniyoruz. Kralın göz yumması ile 
bazı çeteler oluşuyor. Kralın karısının 
manevi kardeşi Ayı Kocaoğlan (dayı) ve 
Yağcı Çakal köprüleri mesken tutuyor, 
haraç almadan kimseyi geçirmiyor, en 
değerli besinleri çalıyor, en güzel man-
zaralı mağaraları zorla ele geçirip bura-
lara kendi adamlarını yerleştiriyor. Ne ki 
bir yandan Ormanlar Ülkesi’nin aydın-

ları ve sanatçıları da harekete geçi-
yor. Gizli gizli toplantılar dü-

zenliyor. Balerin Kelebek 
ve Genç Fındıkzade’nin 
başını çektiği bu toplulu-

ğun her gün bir üyesi 
kayboluyor ya da 

kaçırılıp hapsedili-
yor! Tüm bu kar-
gaşa içinde Kral 
Aslan’ın gözlerin-
den “kanlı” göz-
yaşları dökülüyor. 

“Ne Kral ne yardımcıları ne de Kral 
ailesi, ülke halkının ülke sorunlarına el 
atmasını isterlerdi. Etliye sütlüye, tatlıya 
tuzluya karışmayan hayvanlar el üstünde 
tutulur, örnek yurttaş ilan edilirdi ülkede.” 
Başpostacı Güvercin karakteri, krala ya-
kın tavırları ve madalya düşkünlüğü ile 
devletin kurumlarına gönderme olarak 
okunabiliyor. Başpostacı “Gözümü ka-
parım vazifemi yaparım,” diyen, halkın 
sorunlarından haberi olmayan ve her 
daim başarılı olan bir devlet çalışanı. 
Tabii yeri gelince Kral, Başpostacı’ya da 
kızıyor. Pakize Özcan’ın cesur söylemine 
örnek olması açısından aynen aktaralım: 
“Seni ayaklarımın altına alır, buzağısını 
çiğneyen deli inek gibi çiğnerim!” diye 
bağırıyor.

Bilgin Baykuş’un önerisi ile Kral 
ormanda bir toplantı düzenliyor. İlk iş, 
daha güçlü görünmek için kendisine 
çekidüzen veriyor. Bunu da günümüz-
deki erkekler arasındaki yeni bakım 
modasına benzer bir şekilde saçını 
boyatıp, dişlerini parlatarak yapması 
epey güldüreceğe benzer okuru. Dış 
görünüşü ile güç kazanacağını umu-
yor Kral. Bu noktada sanki, medyadan 
sıkça pompalanan güzellik, zenginlik, 
güç gibi genetik faşizm dediğimiz kav-
ramlar eleştiriliyor.

GÜCÜNÜ KAZANAN ORMAN
Toplantı başlıyor. Çeteci Ayı Ko-

caoğlan ile Kral’ın kavgası toplantıya 
damga vuruyor. İşte kitabın en can alı-
cı bölümü de geliyor. Ayı Kocaoğlan’ın, 
“Ben tüm haklarımı, tüm elde ettiklerimi 
kendi gücümle kazandım. Elbette bunda, 
Tanrı’nın sevgili kulu olmamın da etkisi 
ve rolü var. Tanrı bana, ‘Yürü ya kulum!’ 
dedi, ben de yürüdüm, ülkenin en varsılı 
oldum. Bu gücümle her zaman, öbür hay-
vanları ürküttüm,” açıklaması günümü-
ze en anlamlı gönderme oluyor. 

Toplantı halkın tek tek sorunlarını 
açıklaması ile devam ediyor ve çıkan 
kargaşa sonucunda, Kral akrebin onu 
yanlışlıkla sokması sonucunda ölüyor. 
Çeteciler ortadan yok oluyor, geriye 
kalan halk, aydınlar ve sanatçılar yeni 

anayasa ve geçici bir yönetime adım 
atıyorlar. Krallık yıkılıyor, ama gele-
cekte ormanın rejiminin ne olacağı 
kitabın sonunda belirtilmemiş. Or-
manlar Ülkesi özgürlüğünü elde etti, 
bundan sonra kendi rejimini de kendi 
belirleyecektir, diye umutla bitiriyor ya-
zar eserini. Demokrasi demiyor, Cum-
huriyet demiyor. Bunu da günümüzde 
içi boşaltılan ideolojilere bir gönderme 
olarak alıyorum. Çoğunluğun iktida-
rından çekmiş toplumlar nasıl rejimler 
üretecekler, bilinmez elbet!

Tüm bu krallık, devlet ve halk kav-
ramları arasında kitapta, çevreci ve 
ayrımcılığa karşıt söylemler de yer yer 
gözleniyor. Ormanlar kralı insanın dün-
ya egemenliği gözler önüne seriliyor. 
Tümsahkuşu Hüzünlü’nün dışlanması, 
Sürmegöz Eşek’in küçümsenmesi yaşa-
dığımız hayata ayna tutuyor. 

Sonda ise Tümsahkuşu Hüzün-
lü’nün çevre koruma ve temizlik işle-
ri başkanlığına, Sürmegöz Eşek’in ise 
doğayı koruma ve geliştirme başkanlı-
ğına atanması hoş bir gülümseme bı-
rakıyor okurda. 

Annesi babası katledilen ve yok-
sullaşma kurbanı olarak kendini “şike-
li” yarışlar içinde bulan, benim de ki-
tapta en sevdiğim karakterlerden biri 
olan Tavşan Topkuyruk’un toplantıda 
yankılanan dileğiyle kapatalım yazı-
mızı: “Yalnızca korkusuzca yaşamak 
istiyorum kendi ülkemde.”

Gücünü Yitiren Kral
Pakize Özcan

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Günışığı Kitaplığı
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4 yaş ve üst ü

Pippi Uzunçorap, boyama 
kitabında seni bekliyor. Boya 
kalemlerini al ve 
Pippi’yi, 
Bay Nilsson’u, 
Tommy’yi ve 
Annika’yı dilediğin 
renklere boya. 

  5.00
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   ISBN: 978-605-09-0239-6

4+
yaş

Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin beşinci maddesinin 
ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.
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Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin beşinci maddesinin 
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Pippi Uzunçorap, boyama 
kitabında seni bekliyor. Boya 
kalemlerini al ve Pippi’yi, 
Bay Nilsson’u, 
Tommy’yi ve 
Annika’yı 
dilediğin 
renklere 
boya. 
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8 yaş ve üst ü
Pippi Uzunçorap’ı kim tanımaz ki? Kuşaklar 
boyunca her küçük çocuk, tam altmış beş 
yıldır bizimle birlikte olan Pippi’nin o çılgın, 
özgür ruhuna kapılıp gitti. Şimdi sıra sizde.

Astrid Lindgren’in olağanüstü bir güce 
sahip unutulmaz karakteri Pippi, Villa 
Villekulla’da atı ve Bay Nilsson adını verdiği 
maymunuyla yaşıyor. Komşuları Tommy 
ve Annika buna inanamasalar da Pippi 
yatakta ayakları yastığa gelecek şekilde ters 
yatıyor, yerde kurabiye pişiriyor, evin içinde 
sirk gösterileri düzenliyor, hırsızlarla tek 
başına mücadele ediyor ve gelmiş geçmiş en 
alışılmadık doğum günü partisini veriyor.

Pippi’nin çılgın dünyasına girmeye hazır 
mısınız?
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Pippi Uzunçorap, gelmiş geçmiş en komik, 
en nazik ve en güçlü kız! Villa Villekulla’da 
maymunu Bay Nilsson ve atıyla yaşıyor. 
Bir de ağzına kadar altınla dolu bir çantası 
var, unutmayalım.

Komşu evde de Tommy ve Annika 
yaşıyor. Tommy ve Annika’nın hayatları, 
yandaki eve Pippi taşınınca bambaşka bir 
hal aldı! Şimdi hep beraber çarşıya gidip on 
sekiz kilo şekerleme alıyorlar, yılan terbiye 
ediyorlar ve hatta ıssız bir adaya düşüp 
orada iki gün geçiriyorlar. Unutmayın, 
yanınızda Pippi Uzunçorap varsa asla 
sıkılmazsınız!
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6 yaş ve üst ü6 yaş ve üst üGüzel bir sabah, Tommy ve Annika, 
Pippi'yi ziyarete gelirler. Pippi çok mutludur 

çünkü yepyeni bir sözcük bulmuştur! Bu sözcük 
muhteşem bir sözcüktür, Pippi'den önce kimse 

bulamamıştır. Daha önce böylesini eminiz ki 
siz de duymamışsınızdır! 
Veeeee bu sözcük şudur: 

BIZT!
Şimdi tek sorun, bunun ne anlama geldiğini 

bulmaktır...

BİR 'BIZT' BULUYOR
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Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin beşinci maddesinin 
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Çılgın kız Pippi, Tommy ve Annika ile birlikte 
Kurrekurredut Adası’na gidiyor! Burada 

köpekbalıkları, balinalar ve daha pek çok 
ürkütücü deniz yaratığı üç kafadarı bekliyor. 

Ama adada aynı zamanda hindistancevizi 
ağaçları, pırıl pırıl bir güneş, ışıl ışıl bir deniz ve 

inci midyeleri de var!

Sen de bizimle bu gemiye bin ve hep beraber 
Kurrekurredut Adası’na gidip masmavi denizin 

ve sımsıcak güneşin tadını çıkaralım!

Kurrekurredut Adası'nda

RESİMLİ ÖYKÜ KİTABI
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Elif ŞAHİN HAMİDİ

“Tansel Tozan Serüvenleri” dizisinin üçüncü kitabı Havlayan Harfler raflarda… Bu macerada Tansel 
Tozan’la birlikte doğanın kucağında bir maceraya atılacak, uzay biliminin gelişmesi uğruna ölümün 
kucağına atılan Laika isimli bir köpeğin anısına gizemli yollara düşeceksiniz.   

Tansel Tozan Laika’nın izini 
sürüyor…

Mehmet Atilla, “Tansel Tozan 
Serüvenleri” dizisinin üçüncü kita-
bı Havlayan Harfler ile genç okurları 
yeni bir maceraya davet ediyor. Yazar, 
bu kitapta köpeklerin duygu dünyası-
na girmeye çalışıyor ve sizi de bu dün-
yanın içine sokmayı başarıyor. Ödüllü 
şair-yazar Mehmet Atilla, serinin üç 
kitabında da bilimkurguyu gündelik 
yaşamın gerçekleri içerisinde yoğuru-
yor. Böylece daha sıcak, daha samimi 
bir dünya kuruyor; yani bilimkurgu-
dan da gerçek hayattan da öte bir ev-
rene kapı aralıyor. 

Atilla, genç okurlara bir yandan 
doğa ve hayvan sevgisini aşılarken, bir 
yandan da onları bilim ve teknolojinin 
sunduğu olanakların hayatımıza etki-
leri üzerine düşünmeye sevk ediyor. 

DOĞADA MACERA PEŞİNDE 
Tansel Tozan bu kitapta, kuş sesleri, 

etrafta uçuşan kelebekler, kertenkele hı-
şırtıları, çağıldayan dereler, gündoğum-
ları/günbatımları, ay ışığı, alabalıklar, 
arılar ve ayılar ve de köpekler eşliğinde 
yeni bir maceraya atılıyor. Elbette kah-
ramanımız yalnız değil; amacına ulaş-
ması için desteğe, dayanışmaya ihtiyacı 
var çünkü. Yan karakterleri de en az 
ana karakter kadar önemseyen Mehmet 
Atilla, zorlu ve tehlikeli bir serüvende 
çocuk karakterleri yalnız bırakmıyor; 
mutlaka yetişkin kahramanlara da rol 
veriyor. Bu da metnin inandırıcı olma-
sını sağlıyor. Örneğin yeni serüvende 

Tansel ve arkadaşı Kayra’ya, arıcı Kıvır-
cık Ender ve bir bilimadamı olan Pro-
fesör Oktay Dağdere refakat ediyor. El-
birliğiyle, omuz omuza vererek, birbir-
lerine her daim destek çıkarak sorunla-
ra çözüm üretiyor bu kahramanlar.   

KONUŞAN KÖPEKLER!
Zeki, cesur, meraklı ve tabii ki her 

daim maceraya atılmaya hazır kah-
ramanımız Tansel Tozan, bu kez bir 
doğa kampında… Havlayan Harfler’de 
Tansel’le beraber doğanın koynunda 
bir serüvene ortak olmak hayli keyifli 
ve bir o kadar da heyecan verici. Tansel 
Tozan, sınıf arkadaşı Kayra Oğuz ile 
birlikte gittiği doğa kampında, arıların 
büyüleyici dünyasını yakından tanı-
yıp, sırlarını keşfedecekken bambaşka 
bir maceraya sürükleniyor. Arılarla bir 
yakınlık kurma şansı elde edemiyorlar, 
ama bir bilim adamına ait Zıpkın ve 
Laika isminde iki sevimli köpekle ta-
nışıyor ve onlarla “konuşarak” iletişim 
kurabiliyorlar! 

Peki, bu Laika ismi nereden geli-
yor, merak ediyor musunuz? Tansel’in 
merakını Oktay Bey gideriyor: Dünya 
tarihinde uzay aracıyla birlikte yörünge 
dışına çıkan ve orada ölen ilk canlının 
ismi olduğunu açıklıyor. “Laika” adı-
nı taşıyan bu canlı, üç yaşında dişi bir 
sokak köpeği. Haftalarca süren bir eği-
timden geçen Laika’nın yolculuğu, geri 
dönüşü mümkün olmayan bir yolcu-
luk ve bilim adamları da bunu biliyor. 
Laika’nın canından olduğu bu yolcu-
luk, uzay çalışmalarına önemli bir kat-
kı sağlamış; köpekli deneyden dört yıl 
sonra insanlar uzaya seyahat edebilmiş. 
3 Kasım 1957 tarihinde gerçekleşen bu 
tarihi olay, genç okurların ilgisi çekecek 
ve onları konuyla ilgili daha derin araş-
tırmalara sevk edecektir eminim… 

“Sputnik 2” uzay aracının bu eğitim-
li yolcusunun hikâyesine doğru yol al-
mak ve zavallı Laika’nın ölüm nedenini 

öğrenmek için öncelikle Oktay Bey’e 
kulak vermenizde fayda var.  

HAVDİKON’UN SIRRI
İnsanların bir başka canlıyla aynı 

dili konuşabilmesi mümkün mü dersi-
niz? Evet, Profesör Oktay Dağdere’nin 
akıllı köpekleri Laika ve Zıpkın konu-
şabiliyor! Nasıl mı? Profesörün icadı 
“havdikon” isimli cihaz sayesinde. Kö-
peklerin dilini çözen Oktay Bey, bu ica-
dıyla ilgili bilgileri bir sır olarak Tansel 
ve Kayra ile paylaşıyor. Ortadan kaybo-
lan Laika’nın bulunması için ancak bu 
iki maceracı çocuk profesöre yardım 
edebilecektir çünkü. Havdikon ile ilgi-
li sırrı elbette ben de paylaşmayacağım 
sizinle… Bu sırra ermek, Laika’nın ba-
şına neler geldiğini öğrenmek ve onun-
la konuşabilmek istiyorsanız Tansel ve 
Kayra’nın peşine düşmeniz gerek. He-
men gerekli hazırlıkları yapın; çadır, 
uyku tulumu, yürüyüş ayakkabıları gibi 
gerekli eşyaları bir an evvel temin edin. 
Sonra kendinizi doğanın kucağına bı-
rakıp Laika’nın gizemli kayboluşunun 
esrarını çözün. Ama sakın profesörün 
sözünden çıkmayın; Kıvırcık Ender’in 
gözünden ırak olmayın…   

Havlayan Harfler
Mehmet Atilla

Tudem Yayınları
204 sayfa

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sputnik_2
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Yetmiş bir yıllık ömrünün elli yılı-
nı gezerek geçirmiş bir gezgin-yazarı-
mız Evliya Çelebi. Dönemin Osmanlı 
coğrafyasında seyahat edilmedik yer 
bırakmadığı gibi daha uzaklara git-
mekten de geri kalmamış. Almanya, 
Avusturya, Hicaz, Mısır, Sudan, Habe-
şistan gibi ülkelere gitmiş. Gördüğü, 
duyduğu her şeyi duru bir dille kale-
me almış. On ciltlik büyük eseri Seya-
hatname, bugün de önemini ve ününü 
koruyabilen bir gezi kitabı. 

Nesin Yayınevi’nin Acayip Öyküler 
başlığıyla bir araya getirdiği kısa öy-
külerde, Evliya Çelebi’nin gezileri es-
nasında duyduğu veya bizzat yaşadığı 
ilginç olaylar bulunuyor. Bu öykülerin 
bazıları fantastik denecek kadar ola-
ğanüstü olgularla dolu. Bazıları ise 
bugünün değme macera romanlarına 
taş çıkartacak kadar korku ve heye-
can yüklü. 34 öykünün bulunduğu 
kitap bir solukta okunabilir. Bunun en 
önemli nedeni Evliya Çelebi’nin öykü-
lerini son derece akıcı bir dille kaleme 
almış olması. Anlatılanlar sayesinde 
dönemin İstanbul’u hakkında pek çok 
şey de öğreniyoruz. 

İSTANBUL’UN TILSIMLARI
“İstanbul Kalesinin Uzunluğu” 

adlı öyküde, adım hesabıyla kale çev-
resi 30 bin adım, kule sayısı ise 1225 
olarak verilmiş. Dönemin padişahı 
Sultan Murat’ın emriyle bir yıl içinde 
İstanbul ve Galata kaleleri ile bütün 
büyük sultanların camileri onarılmış. 
“İstanbul’un Acayip Tılsımları” adlı 
öykü, şehrin hemen her yerinde 
bulunan tılsımların hikâyelerini 
anlatıyor. Evliya Çelebi, “Yedi 
iklim dört bucaktan usta mi-
mar ve mühendisler, eski öğ-
retmenler, tuhaf bilimlerde 
üstatlar getirilip kent halkı-
nın her türlü bela 
ve afetten sa-
kınması için 
İstanbul’un 
yüksek nok-
talarından 
yirmi yedi 

yerde yirmi yedi tılsım yaptılar,” diyor ve 
hepsini bir bir anlatıyor. 

İstanbul hakkında yazılanlar bu 
kadarla bitmiyor elbette. Ama biz ya-
zımızda diğer öykülere de yer açalım. 
Gezgin yazarın Mısır seyahatinde gör-
düğü, Nil Irmağı kıyılarında yaşayan 
Nil köpeği son derece ilginç bir can-
lı. Timsahlardan hiç hoşlanmayan bu 
hayvan bakın ne yapıyor: “Nil köpeği 
kumda, güneşe karşı, sırtüstü uzanıp 
yatar. Timsah bunu av sanarak kuyru-
ğu ile çarpıp yutar. Köpek de timsahın 
karnında ciğerini parçalayıp yedikten 
sonra dışarı çıkar. Timsah ise canının 
acısından hemen ölür gider.”

TAVUK OLAN KOCAKARI
Bir de “Nefsini Öldüren Padişah” 

diye bir öykü var ki hem kitabın en 
çarpıcı öykülerinden biri hem de fan-
tastik dediklerimizden. Olay, ölümün-
den yedi yıl öncesine kadar et yeme-
miş olan Sultan Beyazıt’ın başından 
geçmiş. Öyküde sultanın canı bir gün 
paça çorbası çekiyor. Nefsi çok sıkış-
tırıyor. Sonunda, “Bir kâse sirkeli ve 
sarımsaklı çorba getirtip nefsine karşı, 
‘Ey nefis! İşte istediğin paça çorbası gel-
di. İstersen çık ye!’ deyince, ağzından 
hemen, gelinciğe benzeyen, iki gözü kör 
bir yaratık çıkıp kâsenin kenarına geçe-
rek kudurmuş köpek gibi çorbayı içme-
ye,” başlıyor. Yaratık karnını doyurup 
geri sultanın içine dönmek istediğin-
deyse Sultan Murat onu öldürtüyor. 
Olayı duyan Şeyhülislam, “Nefis, insan 
bedeninin bir direğidir. Bunu kefenleyip 

gömmelidir,” diye fetva veriyor. 
Bir diğer fantastik öykünün adı 

ise “Bir Kış Gecesi Tavuk Olan Ko-
cakarı”. Olayın mekânı bu kez Bal-

kanlar. Evliya Çelebi öyküsüne, 
“Balkanlarda, bütün 

adamlarımla bir 
Bulgar evine konuk 
olup ateşin başın-

da keyifle otururken 
gördüm. Kapıdan içeri 

çirkin suratlı bir yaşlı kadın, saç-
larını darmadağın ederek girdi. 

Çekinmeden ateşin başına oturdu,” di-
yerek başlamış. Kadının ardından eve 
yedi kişi daha geliyor. Yaşlı kadın bir 
süre sonra ocaktan biraz kül alıp ötesi-
ne berisine sürüyor. Elinde kalan külü 
bir şeyler mırıldanarak etrafına saçıyor. 
Sonradan gelen yedi kişi anında birer 
iri piliç oluveriyor. Yaşlı kadın külden 
birazını kendi başına saçınca o da bü-
yük bir kuluçka tavuk oluyor ve hepsi 
birden “gark gark” diyerek kapıdan çı-
kıyorlar. Fena halde ürken Evliya Çe-
lebi can korkusuyla bağırıp adamlarını 
uyandırırken, burnundan kan boşanı-
yor. Ertesi gün tüm bu olup bitenleri 
açıklayacak bir Bulgar buluyor da şun-
ları duyarak rahat ediyor: “Sultanım, o 
karı başka bir soydur. Kış geceleri yılda 
bir kez, umacı gibi çocukları korkutan 
uydurma bir yaratık olurdu. Ama bu yıl 
tavuk oldu. Kimseye zararı yoktur.”

Evliya Çelebi’nin Acayip Öykü-
ler kitabındaki 34 anlatının tümüne 
burada değinebilmek mümkün değil 
elbette. Hemen hepsi merak ve heye-
canla okunan, çocuklara olduğu kadar 
tarihe ve fantastik edebiyata düşkün 
büyüklere de önerebileceğim bu öykü-
ler, kurguyla gerçek arasındaki sınırla-
ra, 17. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı 
gezgininin ruh haline ve fantastik ede-
biyatın kökenlerine dair bir kez daha 
düşünmenize sebep olacak.

Onat BAHADIR

Evliya Çelebi’nin elli yıl boyunca yedi iklim dört bucağı gezerken başından geçenleri ve duyduklarını 
fantastik bir dil ve kurguyla anlattığı öyküleri okurken, hem tarih bilgisi edinecek hem de 
ürpereceksiniz. Masalsı öğelerle tarih iç içe...

Acayip fantastik öyküler

Acayip Öyküler
Evliya Çelebi 

Nesin Yayınevi
102 sayfa    
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Işık ERGÜDEN

Kültür yayıncılığında çocuklara yönelik felsefe dizileri artıyor. Günışığı Kitaplığı’nın “Çıtır Çıtır Felsefe” 
dizisi ile Tudem Yayınları’nın “Filozof Çocuk” dizisi, kavramlarla çocuğu soyut düşünceye, mantık 
ilişkilerine aşina kılmaya çalışırken, “Küçük Filozoflar” dizisi onları filozoflarla tanıştırmayı amaçlıyor.

Haydi çocuklar, f ilozof larla 
tanışmaya!

Türkiye’de okullarda felsefe eğiti-
mi vardır elbet, ama ne okutulur, neler 
öğretilir, ayrıntılarını bilmiyorum. Za-
ten felsefeye hayatımızın neresinde yer 
verdiğimiz de meçhul. Ne kadar uzak 
dursa iyi olur denen “tehlikeli” konular-
dan biridir o: Fazla düşünmenin insanı 
“hayata atılmak”tan ya da daha Türkçe 
bir deyişle “kârlılık”tan, “verimlilik”ten 
uzaklaştırdığı düşünülür. Muhtemelen 
Antik Yunan’da da böyle düşünenler 
vardı ki “Servetinizle, giysilerinizle uğ-
raşmak yerine adaleti, hakikati arayın,” 
diyen Sokrates’i baldıran zehiri içip öl-
meye mahkûm ettiler.

Okullarda verilen eğitimin niteliği 
bir yana, dünya kültürünü ve felsefe-
sini, bu felsefenin köşe taşı şahsiyetle-
rini çocuklara, gençlere sunma işinin 
“kültür yayıncılığı” yapan yayınevleri-
ne düştüğü besbelli. Felsefeyi hoş bir 
düşünme serüveni haline getiren, sor-
duğu sorularla yanıtlara yönelten yeni 
bir felsefe dizisi daha Türkçede yerini 
aldı. Günışığı Kitaplığı’nın “Çıtır Çıtır 
Felsefe” dizisi ile Tudem Yayınları’nın 
“Filozof Çocuk” dizileri daha ziyade 
kavramlarla çocuğu soyut düşünceye, 
mantık ilişkilerine aşina kılmaya ça-
lışırken, Metis Yayınları’nın “Küçük 
Filozoflar” dizisi aynı felsefi çabayı bu 
kez bambaşka bir yerden sürdürüyor. 

Büyük boy, renkli resimli her kitap, 
insanlık tarihinde yer etmiş, insanlığa 
ışık sunmuş bir filozofun izini sürüyor. 
Önce o filozofa dair gerçek ya da haya-
li bir öyküye bizi dâhil ediyor. Sonra 
da filozofun düşünce akışına, temel 
soru ve kavramlarına, yanıt arayışına 
katılarak, onunla birlikte bir serüvene 
çıkmamızı sağlıyor. 

Descartes Amca’nın Kötü Cini’nde 
Descartes ve papağanıyla tanışıp, uy-
kusuz bir gecede en başta kendi var-
lığından kuşkuya düşen Descartes’la  
gerçeğin arayışına çıkıyoruz. Duyu-
ların yanıltıcılığından yanılsamanın 

kaynaklarına ve bir dayanak noktası 
arayışına uzanan Descartes düşüncesi-
nin, sonunda, duyular aracılığıyla elde 
edilen maddi gerçekliğe yeniden var-
ma sürecine tanık oluyoruz. 

Profesör Kant’ın En Çılgın Günü’nde 
 şaşmaz bir dakiklikle sürdürdüğü her 
günkü yaşantısını bir kerelik bozan 
(niye acaba?) Kant’ın akıl, ahlak yasa-
ları ve doğanın muhteşemliği üzerine 
düşünceleri seriliyor karşımıza. Bilgi-
nin ve ahlaklı davranışın merkezine 
aklı koyuşuyla nasıl bir devrim gerçek-
leştirdiğini görüyoruz.

Bilge Sokrates’in Ölümü, hakikat 
ve erdem yoluna dair sorular soran 
Sokrates’in, gençlerin ahlakını bozmak-
la suçlanıp ölüme mahkûm edilmesi-
nin ve ölümü nasıl bir mantık dehasıyla 
karşıladığının hikâyesini anlatıyor.

BÖÖÖÖ: KOMÜNİZM GELİYOR!
Karl Marx’ın Hayaleti’nde ise 

Marx’ın ağzından sınıf kavgasının 
hikâyesi aktarılıyor bizlere. “Avrupa’da 
bir hayalet dolaşıyor: komünizm,” di-
yen Marx, Silezyalı dokumacıların 
dokuduğu çarşafı üzerine geçirip bur-
juvaları korkutmaya devam ediyor bu 
anlatıda. “Piyasanın kuralları” uğruna 
köyünden, tarlasından, evinden olan, 
fabrikalara girip işgüçlerini satan, en 
düşük ücretle çalışan, işsiz kalan, is-
yan eden, karşılarında orduyu, polisi 
bulan, ama “zincirlerinden başka kay-
bedecek şeyleri olmayanların” hikâyesi. 
Özel mülkiyeti ortadan kaldırmak için 
proletaryayı ve burjuvaziyi dürtmek 
amacıyla çarşafına bürünüp bir hayalet 
gibi tekrar tekrar gelen ve muhakkak ki 
tekrar gelecek olan Marx’ın hikâyesi... 
Bööööö: Komünizm geliyor! 

Her biri ayrı kişiler tarafından re-
simlenmiş ve yazılmış, orijinali Fran-
sızca olan dizinin ayırt edici özelliği, tek 
tek filozofları ele alışı. Ama bunlar birer 
yaşamöyküsü değil. Zaten bir filozofun 

yaşamöyküsündense düşünceleri, ta-
rihte bıraktığı izdir önemli olan. Her 
kitabın başında, adı geçen filozofun ya-
şamı kısaca anlatılıyor. Sonrasında ise 
asıl hikâye başlıyor. Çok da çetrefil bir 
işin başarıldığını söylemek gerekir. Her 
biri ciltlerle eser bırakmış, haklarında-
ki yorum ve tartışmalar da ciltler dol-
durmuş, günümüzü hâlâ aydınlatmaya 
devam eden düşünürlerin, hayatın ne-
redeyse her alanına uzanan düşünme 
süreçlerinden temel kavramları bulup 
çıkarmak ve bunları çocuklara, gençle-
re aktarılır kılmak hiç de kolay olma-
sa gerek. Üstelik de hiçbir düşünceyi 
bayağılaştırmadan, ama sadeleştirerek 
hikâyeleştirmek...     

Dizinin devamında neler mi var? 
Bildiğimiz kadarıyla, Paul Ricoeur’ün 
Baykuşu, Leibniz: Mümkün Dünyaların 
En İyisi ve Lao-Tzu: Ejderhanın Yolu... 
Yani filozoflar yolumuzu aydınlatma-
ya devam edecek...

Karl Marx’ın Hayaleti
Ronan de Calan

Resimleyen: Donatien Mary
Çeviren: Cemal Yardımcı

Metis Yayınları
64 sayfa

Bilge Sokrates’in Ölümü
Jean Paul Mongin

Resimleyen: Yann Le Bras
Çeviren: Necmiye Alpay

Metis Yayınları
80 sayfa   
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Şebnem AKALIN

Anadolu topraklarıyla ilgili bilgilerini genç kuşaklara aktarmayı kendine görev edinmiş olan ve
turist rehberliği de yapan yazar Derman Bayladı’nın “Ece ve Arda Efsaneler Dizisi”ne üç kitap
daha eklendi. Çocuklarımız, üstünde yaşadıkları toprakların kültürel zenginliğini öğrensinler diye… 

Anadolu’nun kültürel zenginliğini 
tanımak için…

Bir dünya haritasını açıp baktığı-
mızda kıtaların, yarımadaların kuzey-
den güneye doğru uzandığını görü-
rüz. Anadolu yarımadası ise doğudan 
batıya doğru bir köprü gibidir. İşte bu 
farklılık ve Asya’yı Avrupa’dan ayıran 
iki suyolunun (İstanbul ve Çanakkale 
boğazlarının) kolay aşılabilecek ka-
dar dar olması, Anadolu’nun binlerce 
yıl öncesinde göç yollarının en yoğun 
güzergâhı olmasının nedenlerinden-
dir. İster doğudan batıya, ister kuzey-
den güneye veya tam tersi, göç için, 
istila için Anadolu topraklarından 
geçilmiş, yerleşilip yeni uygarlıklar 
kurulmuş. Yeni gelenlerin beraberle-
rinde getirdikleri ile kültürel zenginlik 
artmıştır. Günümüze kadar gelebilen 
maddi ve manevi kültür değerlerini bu 
etkileşim içinde değerlendirmek her 
zaman çok ilginçtir.

Yazar Derman Bayladı’nın ka-
leme aldığı “Ece ve Arda Efsaneler 
Dizisi”nde, onları her konuda bilgilen-
diren dayıları Serkan Bey de bu yakla-
şımı benimsemiş. Sayıları şimdilik on 
bir kitaba ulaşan bu dizide bazen antik 

kentlere yolculuklar yapılıyor; bazen 
de annelerinin pişirdiği kek ve kurabi-
yeler yenilip, çay ve meyve suları içilir-
ken efsanevi kahramanların öyküleri 
anlatılıyor. Ece ve kardeşi Arda, tarih 
öğretmeni olan dayılarını yalnızca 
dinlemekte yetinmiyor, bazen de daha 
önce öğrendikleri ile yeni hikâyeler 
arasında bağlantı kurup bilgilerini pe-
kiştiriyorlar.

HOMEROS’TAN DEDE KORKUT’A
Serinin son üç kitabından biri 

Homeros’tan Dede Korkut’a Destanlar 
ve Tepegöz Masalları. Ece’nin ev ödevi 
çerçevesinde gelişen sohbet öncelikle 
masal, efsane, mitoloji ve destan ara-
sındaki farklılıkların saptanması ile 
başlıyor. Çocuklar Keloğlan masal-
ları, çeşitli hayvan masalları gibi ör-
neklerle, serinin önceki kitaplarından 
İstanbul’un Yüreği gezisinde öğrendik-
lerini ve kentin kuruluş efsanelerinden 
olan Byzas, Kızkulesi ve İstanbul’un 
fethi ile ilgili efsaneleri karşılaştıra-
rak, masal ile efsane arasındaki farkı 
anlıyorlar. Sonra mitoloji ile destanlar 

arasındaki farkı bulmaya çalıştıkların-
da, dayılarının daha önce anlattığı (se-
rinin 8. kitabı) Altın Post Yolcuları des-
tanını yineliyorlar. Bu kısa anlatımlar 
diğer kitapları okumamış olanlara bil-
gi verirken, konuyu bilenlere ise hatır-
latmada bulunuyor. Çeşitli destanların 
isimleri sıralandıktan sonra Homeros 
ve Dede Korkut’tan söz edilince, her 
iki destandaki benzer öykülerin birbiri 
ile karşılaştırılarak anlatılmasına karar 
veriliyor. Çeşitli uygarlıkların binlerce 
yıl birbirlerini nasıl etkilediklerinin, 
bilgilerin nesilden nesile nasıl aktarıl-
dığının en iyi göstergesi bu karşılaştır-
malı anlatım diyebilirim. 

EFSANELERDEKİ ORTAKLIKLAR
Homeros’un Odysseia Destanı’nda 

Odysseus’un başından geçen kimi 
olaylar, Dede Korkut Masalları’nda-
ki çeşitli kahramanların öykülerinde 
hemen hemen aynı şekilde karşımıza 
çıkıyor. Odysseus’un kurnazlıkla alt 
ettiği Tepegöz Kyklop Polyphemos ile 
Basat’ın Tepegöz macerası gibi... Her 
ikisinde de insan yiyen devin alnı-
nın ortasındaki tek gözü kör ediliyor 
ve kahramanımız koyun sürüsünün 
altına gizlenerek devin mağarasın-
dan kaçıyor. Bamsı Beyrek’in öyküsü, 
Serkan Bey’in yeğenlerine anlattığı ve 
anlamını bilmedikleri kimi sözcük-
leri de detaylı olarak açıkladığı ilginç 
hikâyelerden. Kitapların tümünde bu 
tip açıklamalar hiç ihmal edilmemiş, 
sözcüklerin kimi zaman anlamları, 
kimi zaman da kökenleri ile ilgili de-
taylar aktarıldıktan sonra, konumuz-
dan uzaklaşmayalım denilerek, kalı-
nan yerden anlatım sürdürülmüş. Bu 
üslup, sohbet havası içinde konudan 
konuya geçişi de kolaylaştırıyor. Böy-
lelikle biri Doğu’dan, diğeri Batı’dan ve 
birbiri ile benzeşen öyküler peş peşe 
anlatılmaya devam ediyor. Dizinin bir 
diğer kitabı Sümer Herkül’ü Gılgamış 



ve Tufan Öyküleri adını taşıyor. Tufan denilince ilk akla ge-
len Sümerler. Günümüzden 5500 yıl önce Mezopotamya’da 
yaşamış olan ve yazıyı keşfeden Sümerler, Gılgamış’ın ya-
şamını ve olağanüstü maceralarını kil tabletlere yazmışlar. 
Kitapta öncelikle günümüze kadar ulaşan öyküye kısaca 
değiniliyor. Gılgamış ile Enkidu’nun maceraları, arkadaşı-
nın ölümünden sonra Gılgamış’ın ölümsüzlüğü aramaya 
çıkışı ve bu sırada bir bilgeden öğrendiği Tufan öyküsü 
konu edilmiş. Daha sonra Tufan’ın Babil söylencesi, kutsal 
kitaplardan Tevrat ve Kuran’daki, Eski İran söylencelerin-
deki, Yunan ve Altay mitolojilerindeki anlatımları aktarıla-
rak aralarındaki benzerlik vurgulanmış. 

ANADOLU’YU GEZİYORUZ
Dizinin yazarı aynı zamanda profesyonel turist reh-

berliği yaptığından, iyi bildiği Anadolu topraklarını da 
çocuklarla paylaşıyor. Sıradaki kitabımız, Pamukkale’den 
Antalya’ya. Ece ve Arda bu kez Pamukkale’den Antalya’ya 
antik kentleri ve müzeleri geziyorlar. Hierapolis kentinde-
ki görkemli kalıntıları, bir zamanlar kirlilik yüzünden yok 
olma tehlikesi altında kalan Pamukkale’nin doğal güzellik-
lerinin nasıl kurtarıldığını öğreniyorlar. Gezinin sonraki 
durakları Afrodisias (Geyre), Telmessos (Fethiye), Lykia 
adı ile bilen Antalya kıyılarındaki Letoon, Ksanthos, Pata-
ra, Kalkan, Kaş, Myra (Demre) ve Olympos. Bu antik kent-
lerdeki tapınak ve tiyatro gibi yapılar gezilirken, bunlarla 
bağlantılı mitolojik öyküler de anlatılıyor. Noel Baba’nın 
Demre’deki yaşamı, tekne gezintisi ile gidilen batık kent 
Kekova, Antalya’nın doğal güzellikleri ve tarihi yapıları, 
adeta turistik bir gezi kitabındaki gibi gerekli ayrıntılarla 
verilmiş. Yaz tatilinde bu bölgeye gidecek olan çocuklar, bu 
kitabı rehber kitap olarak yanlarında götürebilir, bilgilerini 
büyükleri ile paylaşabilirler.

Bu kitaplardan, çok farklı uygarlıkların masallarını, 
destanlarını öğrenebilir, ülkemizdeki tarihi yerlerle ilgili 
sayısız bilgi edinebiliriz. Ayrıca dikkatli bir okur, yazarın 
özellikle kullanmaya özen gösterdiği atasözü ve deyimle-
rin de anlamını öğrenecektir. Konuştuğumuz dili zengin-
leştiren bu detaylar geçmişten bu güne taşınan izlerden bir 
diğeri. Her kitap bir hazine ve her hazinede binlerce bilgi 
bulunuyor. Derman Bayladı da tüm bilgi birikimini yeni 
kuşaklara aktarmak istediği için bu efsaneleri anlatmaya 
devam ediyor.

Ece ile Arda
Pamukkale’den Antalya’ya

Derman Bayladı
Resimleyen: Hilmi Şimşek

Bulut Yayınları
120 sayfa

Ece ile Arda
Sümer Herkül’ü Gılgamış ve

Tufan Öyküleri
Derman Bayladı

Resimleyen: Hilmi Şimşek
Bulut Yayınları

96 sayfa

Ulysses Moore’un yaratıcısı Pierdomenico 
Baccalario’dan yepyeni bir seri!!!

Will Moogley Hayalet Ajansı
Beş Yıldırımlı Otel

Hayalperest
Dünyaların en büyüğünde, gemilerin en 

küçüğünü hangi maceralar bekler?
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Onat BAHADIR

Roberto Piumini çağdaş İtalyan çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden.
Ancak Türkiyeli okurun kendisiyle tanışması biraz geç. Piumini, Mandolin Yayınları’ndan çıkan 
Çocuk adlı kitabında, devasız bir hastalığa tutulan bir çocuğun hüzünlü öyküsünü anlatıyor.

Üç adımda yaşayan 
duvarlar

Mandolin Yayınları, geçtiğimiz ay- 
larda bizi, çağdaş İtalyan çocuk ve 
gençlik edebiyatının en önemli temsil-
cilerinden biri olarak görülen Roberto 
Piumini’yle tanıştırdı. Romanımızın 
adı Çocuk. Kitabımızın kahramanı bir 
köy ağasının oğlu. İsmi Madurer; ya-
şamı da bir hayli hüzünlü. Aslında bu 
hüznün tüm kitaba yayıldığını söyle-
mek de mümkün.

Madurer, Nactual köyünün ağası 
Ganuan’ın biricik oğlu. Koşmakla biti-
remeyeceği kadar kocaman bir konakta 
yaşıyor. Sayısız oda sadece ona ayrılmış. 
Ancak başka da bir şeyi yok çocuğun. 
Yani dışarı çıkıp sokakta, kırda oynaya-
mıyor. Arkadaş edinemiyor bu nedenle. 
Bir hastalığı var ki çaresi yok.  En mahir 
doktorları bir araya getirmesine rağ-
men, baba Ganuan çocuğunun gizemli 
ve şimdilik devası olmayan bir hastalı-
ğa tutulduğu dışında bir yanıt alamıyor 
sorularına.  Ama eli kolu bağlı da du-
ramıyor. Eve hapis, dünyadan mahrum 
yaşamaya mahkûm olmuş oğluna, o dı-
şarı çıkamıyorsa dışarıyı içeri getiririm, 
diye düşünüp ilginç bir hediye hazırla-
maya koyuluyor. İşte bu noktada kita-
bın diğer önemli karakteri Sakumat’la  
tanışıyoruz. 

Sakumat bir nakkaş. Sanatında ha-
tırı sayılır bir üne kavuşmuş, üstelik 
Türkiye’de, Malatya’da yaşayan bir nak-
kaş. Yazar onu, “Genç değildi ama ihti-
yar da sayılmazdı. Aklı başında kişilerin, 
başkalarının dostluğunu yitirmeksizin 
kendileriyle barışık kalmayı bildikleri 
yaştaydı,” diyerek tanımlıyor. Sakumat 
güzelliğe tutkun biri. Bazen etrafında 
gördüğü bir güzelliği, bazen hayal ettiği, 
kafasında yarattığı manzaraları nakşe-
diyor. Birçok kişi onu evine çağırıp bir 
köşeyi, bir kapıyı veya bir cumbayı süs-
lemesini istiyor. Sakumat ondan kimse 
talep etmese de resimler yapmaya de-
vam edecek, özellikle kafasında yarattığı 
manzaraları resme dökmekten vazgeçe-
meyecek kadar sanatına âşık.  

Günün birinde kapısını iriyarı, şiş-
man Kumdi çaldığında da onun yine 
alışık olduğu türden bir iş için geldiği-
ni sanıyor. Başına Malatya’nın kuzey 
yörelerine özgü takkelerden geçirmiş 
olan Kumdi konuştukça meraklanıyor. 
Ancak şehrin kuzeyinin yabanıl ve ıssız 
topraklardan ibaret olması Sakumat’ın 
başta işi reddetmesine neden olu-
yor. Kumdi, Nactual köyünün ağası 
Ganuan’ın ona vereceği işin değerinin 
büyük olduğunu, karşılığında alacağı-
nın da büyük olacağını söylüyor. Nak-
kaş vaat edilen karşılıktan çok, dağların 
güçlü ve mağrur efendilerinden birinin 
böylesine ısrarla kendisine gelmesine 
şaşırıyor ve işi kabul ediyor. Kitabımızın 
hasta kahramanı Madurer’le Nakkaş 
Sakumat’ın yolları işte böyle kesişiyor. 

HÜZÜNLÜ BİR ÖYKÜ
Goethe Enstitüsü Avrupa Birliği 

“Kültür Köprüleri” etkinlikleri kapsa-
mında Erzurum’a da gelen, romanın 
yazarı Roberto Piumini, yazarlığa geç-
meden önce birkaç yıl öğretmenlik, 
tiyatro ve kukla sanatçılığı yapmış. Ay-
rıca roman ve öyküler dışında tiyatro 
oyunları, şiirler, fabl, masal ve balladlar, 
senaryolar, radyo ve televizyon metin-
leri, şarkı sözleri ve opera metinleri de 
kaleme almış. Sanatın böyle birçok ala-
nında üretim yapmış olmaktan belki, 
Piumini’nin tasvir yeteneği çok güçlü. 
Çocuk, aslında çocuk ve gençlere yö-
nelik yazıldığı düşünülürse yadırgatıcı 
derecede hüzünlü bir roman. Ancak 
yazar romanın dört bir yanında karşı-
mıza çıkan zengin tasvirleri sayesinde 
bu hüznü dağıtmayı başarıyor. Tabii 
yine de anlatılan öykü çok trajik olduğu 
için son sayfayı çevirdiğinizde ağzınız-
da buruk bir tadın kalmaması zor. 

Madurer’in hastalığını babası Ga-
nuan nakkaşa şu sözcüklerle anlatıyor: 
“Bazıları oğlumun vücudunun havadan 
bir takım zararlı maddeler aldığını, ışığın 
bunları güçlendirdiğini söylüyor. Fakat 

bu maddelerin ne olduğunu, oğlumun 
nasıl korunabileceğini hiçbiri bilmiyor. 
Hepsi Madurer’in konağın iç bölümünde 
ve dış etkilere en kapalı yerinde oturma-
sını, bir kaç kat nemli tülbetten geçmiş 
havayı solumasını, odasının dışarıya açı-
lan penceresi olmamasını ve doğrudan 
ışık almamasını sıkı sıkı öğütledi, sadece 
akşam ışığı alabilirmiş.” Nakkaş bunları 
dinledikten sonra konağın odalarına, 
çocuğun küçük dünyasının sınırları 
olan duvarlara bakıyor. Ağa Ganuan’ın 
teklifi işte bu duvarların süslenmesi. 

Sakumat, ağanın teklifini kabul 
ediyor ve Madurer’le tanışıyor. Bu nok-
tadan sonrası Sakumat’ın ve Madurer’in 
kafa kafaya verip duvarları nasıl süsle-
yebileceklerine dair uzun sohbetleriyle, 
kurdukları olağanüstü hayallerle dolu. 
Hayaller ilk adım. Resimlerle duvarla-
rı donatmaları ikinci adım. Ve bir de 
üçüncü adım var. Bu da duvarlardaki 
resimlerin yaşamaya başlaması, du-
varların sınır olmaktan çıkıp dünyaya 
dönüşmesi oluyor. Çocuk romanının, 
ilkgençlik çağına yönelik okur için ka-
leme alındığı açık. Fakat en azından be-
nim için bir ilkgençlik romanı olmanın 
ötesinde yaşamasızlık ve sanat ilişkisine 
dair de bir roman oldu. 

Çocuk
Roberto Piumini

Resimleyen: Cecco Mariniello
Çeviren: Zühre İlkgelen

Mandolin Yayınları
120 Sayfa



Banu BOZDEMİR

Bruce Coville, “Mucizeler Dükkânı” serisinde bize fantastik ve korku dolu bir dünyanın kapılarını 
açıyor. Serinin her iki kitabında da yolu bir şekilde Mucizeler Dükkânı’na düşen kahramanlarımız, 
tam da ihtiyaçları olan meydan okumalarla karşılaşacakları mucizevî olaylar yaşıyor.  

Mucizelere inan, isteklerine 
kavuş!

Çizmeli Kedi Yayınları’ndan çıkan, 
gizemli ve birazcık da korkunç “Muci-
zeler Dükkânı” serisinin iki kitabı var 
elimde. İlki Ejderha Eğiticisi. Aklıma 
hemen geçen yıllarda vizyona giren 
“Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?” filmi geli-
yor. Kahramanımız Hıçkıdık (kendisi 
bir Viking’di hatırlarsanız) nasıl da 
kocaman, hırçın ve ağzından alevler 
çıkaran bir ejderhayla dost olmayı 
başarmıştı. Ejderha Eğiticisi de bir an-
lamda öyle bir kitap. Serinin yeni çı-
kan kitabı ise Doğrucu Kurukafa.

GİZEMLİ DÜKKÂN
Mucizeler Dükkânı, adından an-

laşılacağı üzere, kimsenin görmediği, 
farklı yollardan girilip çıkılan ve ancak 
“seçilmiş” kişilerin göreceği bir yer. 
Önce Jeremias’la başlayalım. İyi resim 
çizse de istediği gibi ejderha resmi çiz-
meyi başaramayan Jeremias, okulun 
belalıları Peter ve Kai’den kaçarken 
daha önce hiç görmediği bir sokağa 
dalıyor ve karşısında kocaman Muci-
zeler Dükkânı’nı görüyor. Keyifle gir-
diği bu gizemli dükkândan elinde bir 
kutuyla çıkıyor. Bu onun isteklerini 
karşılayacak, sorumluluk duygusunu 
perçinleyecek, zaman zaman da onu 
zor durumlarda bırakacak bir kutu. 
İçinde bir ejderha yumurtası ve ejder-
ha yetiştirme kılavuzu olan bu kutu 
sayesinde Jeremias yepyeni bir yaşam-
la karşı karşıya kalıyor. 

Doğrucu Kurukafa’ya gelince, me-
sele burada biraz renk değiştiriyor. 
Diyelim yalan söylemeden durama-

yan birisiniz ve sizi yalan söyleme 

hastalığından kurtarsın diye bir ku-
rukafayla karşı karşıya kalıyorsunuz. 
Cevapları alalım hemen. Evet, arkanı-
za bakmadan kaçarsınız. İşte bu kitap 
da bu tema etrafında ama mucizelerle 
örülü olarak kurgulanmış. Bu kez kah-
ramanımız Henry’nin yolu Mucizeler 
Dükkânı’na düşüyor. Onunla elinde 
küçük bir kurbağayla bir bataklığın 
başında karşılaşıyoruz. Onun da belalı 
arkadaşları var elbette. Onlardan kaçar-
ken bataklığa dalıyor, oradan da Muci-
zeler Dükkânı’na sıçrıyor. Henry doğa-
yı çok seven ama biraz yalancı bir ço-
cuk, nitekim onu söylediği yalanlardan 
vazgeçirecek bir şey var bu dükkânda. 

BOŞBOĞAZ KURUKAFA
Jeremias’ın da Henry’nin de hayatı 

Mucizeler Dükkânı’ndan çıktıktan son-
ra anında değişiyor. Jeremias’ın yumur-
tasından çıktıktan sonra beslemek zo-
runda olduğu bir ejderhası, Henry’nin 
ise boşboğaz, gerçekleri söyletme ko-
nusunda ısrarlı bir kurukafası var.

Yazar Bruce Coville kitaplarını ma-
cerayla bezerken, araya doğa ve hayvan 
sevgisi gibi kavramları da serpiştirmeyi 
unutmamış. Mesela Jeremias’ın babası 
bir veteriner. Evlerinde bir sürü hayvan 
var. Jeremias’ın onlarla ilişkisi çok sevgi 
dolu olmasa da (kafası ejderhada çün-
kü) onları beslemeyi bir görev edinmiş. 
Henry’nin ise kalabalık ve espri dozu 
yüksek bir ailesi var. Tabii bir de kuru-
tulup bir sürü fabrika kurulacak olan 
bataklığa sevgisi! Bütün bunlar kitap-
ları sevimli bir anlatımla sürüklerken, 
yazar kahramanlarımızın arkadaşlık 
ilişkilerini de es geçmiyor. Arkadaşlık 
kavramını olumlu ve olumsuz yanla-
rıyla ele alıyor. 

Coville kitaplarda bize fantastik 
bir dünyanın kapılarını açıyor, sıradan 
sandığımız insanlara mucizevî görev-
ler yüklüyor, ama genel anlatım ola-
rak zamanı ve mekânı gerçekçi kılı-
yor. Ejderha Eğiticisi’nde olay örgüsü 

daha tek yanlı ilerliyor. Bir ejderhayla 
kurulan arkadaşlık anlatılıyor. Tabii 
bu o kadar kolay bir şey değil. Ağzın-
dan alevler çıkaran, gittikçe büyüyen 
bir hayvanı saklamak ve büyütmek 
başlı başına zorlu bir görev! Doğru-
cu Kurukafa’da ise olay örgüsü daha 
geniş. Örneğin yalan söylememek, 
arkadaşlarla alay etmemek gerektiği 
Kurukafa tarafından açık seçik ve ge-
rektiğinde korkutucu bir şekilde orta-
ya konuyor. Tabii paylaşım, destek ve 
doğayı korumak da diğer ipuçları... 

Her iki kitapta da kolay mekânlar 
sunmuyor yazar. Kahramanlarımız 
gecenin karanlığında bataklıkta, me-
zarda ya da dolunayda beklemek, el-
lerindekini korumak ya da savunmak 
zorunda kalıyorlar. Bu da onları bü-
yümeye ve cesur olmaya teşvik ediyor. 
Mucizeler Dükkânı istediğiniz zaman, 
köşeyi dönünce, birisinden kaçarken 
ya da çok istediğiniz bir şeyi düşlerken 
karşınıza çıkacak türden bir yer. Çün-
kü oraya girdiğinizde hayallerle ger-
çeklerin birbirine karıştığına, bir yer-
lerde buluştuğuna tanık olacaksınız! 

Doğrucu Kurukafa, Bruce Coville
Resimleyen: Almud Kunert
Çeviren: Veysel Atayman

Çizmeli Kedi Yayınları, 208 sayfa

Ejderha Eğiticisi, Bruce Coville
Resimleyen: Almud Kunert
Çeviren: Veysel Atayman

Çizmeli Kedi Yayınları, 160 sayfa



İyi Kitap  •  Gençlik Kitaplığı  •  Sayı 32  •  Ekim 201124

Yankı ENKİ

Daniel Waters’ın günümüz vampir akımına rakip çıkaracak bir seriyi başlattığı Ölüler Kuşağı adlı 
kitabı, hem romantik bir zombi öyküsü hem de linç kültürüne karşı hoşgörü kültürünü savunan ve 
aşılayan postmodern bir gotik roman.

Zombilerle yaşam...

Gençlik romanlarının, özellikle de 
Amerikan doğaüstü serilerinin tahtın-
da uzun süredir vampirler oturuyor. 
Vampirlerin popülerliği sayesinde, 
tabii ki kurtadamlar da bu serilerin 
vazgeçilmez kahramanları olarak ge-
nellikle rol çalmaya çalışıyorlar ezeli 
rakipleri vampirlerden. 2000’li yılların 
edebiyatında özellikle genç okurların 
ilgi gösterdiği kahramanların başında 
vampir ve kurtadamlar geliyor, ancak 
onların peşinden gelen bir doğaüstü 
ikonu daha var günümüzün: Zombi.

Aslında zombi edebiyatı yeni değil, 
köklü bir tür, ancak nedense bu tekin-
siz figürün sinematik yanı ağır basmış 
ve bugüne kadar edebi bir kahraman 
olarak algılanmaktan ziyade, beyaz-
perdenin baş aktörlerinden biri olarak 
kabul edilmiş. Görüyoruz ki vampirle-
rin aştığı edebi eşiği zombiler aşama-
mış. Bugün ise zombilerin kahraman 
olduğu romanların sayısı giderek ar-
tarken, ölüm ile yaşam arasındaki bu 
gri bölgede sıkışıp kalmış doğaüstü 
kahramanlar farklı içeriklerle, yakla-
şımlarla romanlarda konu ediliyorlar. 

Stephenie Meyer’in “Alacakaranlık 
Serisi”nin topladığı ilgi üzerine yeni ya 
da bu furyadan önce yazılan, ama yeni 

keşfedilen diğer vampir romanları, 
özellikle romantik içerikleriyle gotik 
edebiyatın fanatikleri tarafından çok 
da nitelikli bulunmamıştı. Hâlbuki ilk 
vampir öyküsünden beri vampirler ro-
mantizm ile iç içeydi. Gotik edebiyat 
ve romantik akım köklerinden itiba-
ren alışveriş içinde olmuşlardı. Tabii 
ki Coleridge ya da Keats’in romantiz-
miyle Richelle Mead ya da Charlaine 
Harris’in romantizmi farklı açılardan 
birbirinden çok uzak olabilir, ama bu 
vampirlerin de sevebileceğine itiraz 
etmeyi gerektirmez.  

BİR ZOMBİYE ÂŞIK OLMAK
Peki vampirler âşık olur da zombi-

ler durur mu? Vampirler karizmatik, 
kurtadamlar çekici, peki ya zombilere 
de aşık olunur mu? Daniel Waters’ın 
Ölüler Kuşağı romanı hem günümü-
zün zombisini tarif ediyor bize, hem 
de vampir akımına rakip çıkaracak bir 
seriyi başlatıyor. Belki de bu yüzden 
bu kitaba “Ölüler Kuşağı” serisinin 
ilk romanı demeliyiz. Bunu izleyen 
iki roman daha var Waters’ın serisin-
de. Herhalde yakın zamanda onlar da 
Türkçeye çevrilecektir. Bu anlamda 
da, yani bir seri olmasıyla da vampir 

romanlarının izlediği yolu hatırlatıyor 
bize Waters, ancak bu ortak yanından 
daha ilginç farklı bir yanı var Ölüler 
Kuşağı’nın yazarının. Belki de bu fark 
bize, doğaüstü kahramanlarla kurdu-
ğumuz ilişki ve okuduğumuz roman-
larla ilgili yeni kapılar açabileceği için 
üzerinde düşünmek gerekiyor.

İlgiyle takip eden birçok genç oku-
run da bildiği gibi en popüler vampir 
serilerinin yaratıcıları hep Amerika-
lı kadın yazarlar. Oysa bu romantik 
zombi kitabının yazarı yine Amerika-
lı, ama bu kez bir erkek. Belki de bu 
yüzden Ölüler Kuşağı’nın sadece genç 
kızlara değil, genç erkek okurlara da 
seslenen bir içeriği var. Zombi roman-
larının genelinde erkek yazarların, 
vampir romanlarının genelinde ise 
kadın yazarların imzasıyla karşılaşıyor 
olmamız da ayrı bir incelemenin ko-
nusu olabilecek derecede ilginç.

“YAŞAM ENGELLİ”
Artemis’in yayımladığı kitap, aslın-

da bir yanıyla Amerika’da çok ilgi gören 
ve Türkçe çevirisini yine aynı yayınevi-
nin okurla buluşturduğu popüler vam-
pir serisi “Sookie Stackhouse” roman-
larını hatırlatırken, diğer yandan da 
–yine Artemis’ten çıkan– L. J. Smith’in 
“Vampir Günlükleri” serisini akla geti-
riyor. Daniel Waters’ın romanı, “Sookie 
Stackhouse” serisine, gündeme getir-
meye çalıştığı politik ve sosyal mesajlar 
açısından, vampirin yerine bir “öteki” 
olarak zombiyi koyarak yakın duruyor. 
Olayların bir lisede geçmesi ve bu lisede 
zombilerin de öğrenci olması, insanla-
rın ve zombilerin romantik maceraları-
na yer verilmesi bağlamında da “Vampir 
Günlükleri”ni hatırlatıyor bize. 

Örnek verdiğimiz diğer romanlar-
daki gibi burada da bir lise öğrencisi 
olan Phoebe, iki erkeğin arasında kalı-
yor diyebiliriz. Tahmin edebileceğiniz 
gibi bu adaylardan biri zombi. Aslında 
“zombi” sözcüğü, Waters’ın alternatif 
fantastik dünyasında, yaşayan ölüleri 
tanımlarken kullanılmaması gereken 



bir tabir. Onlara önce “yaşam engelli” denerek olası bir ay-
rımcılıktan kaçınılmaya çalışılıyor. Bir noktadan sonra bu 
terimin de ayrımcılığa neden olacağına inanılıyor ve “bi-
yotik anlamda farklı” tabiri kullanılmaya başlanıyor zom-
bilerin haklarını savunan, onları toplumla bütünleştirmeye 
çalışan gönüllüler tarafından.

AMERİKAN TOPLUMUNA ELEŞTİRİ
Bu zombi gönüllüleri, sıradan ölümlü öğrencileri bün-

yelerine katıp, biyolojileri ne olursa olsun tüm insanların 
bir arada ve barış içinde yaşayacağı bir toplumun hayali-
ni kuruyorlar. Tabii ki bu kuruluşun ilk üyeleri arasında 
kahramanımız Phoebe, onun en yakın arkadaşı Margi ve 
komşusu Adam da var. Zombilerle bir araya geldikleri top-
lantılarda, sorunları gündeme getirip, yaptıkları yanlışlarla 
da yüzleşen gençler, kendileri gibi olmayanlarla aynı yaşa-
mı nasıl paylaşmaları gerektiğini tartışıyorlar. Kaçınılmaz 
olarak, yazar Daniel Waters’ın kaleminden Amerikan top-
lumuna, kültürüne, özellikle de medyasına doğrudan bir 
eleştiri getirildiğini götürüyoruz. Tabii zombilerin yanında 
olanlar olduğu gibi, kayıtsız şartsız karşısında duranlar ve 
insanlarla birlikte yaşamalarına engel olmaya çalışan kötü 
kahramanlar da var terazinin diğer tarafında. Kötülüğün 
ağır basma olasılığına karşı yazar Waters devreye giriyor ve 
ağırlığını zombilerden ve onlarla ortak bir yaşamın müm-
kün olduğuna inananlardan yana koyuyor.

Romanın finalinde, tahmin edilebileceği gibi bir sürp-
rizle karşılaşıyoruz, ancak bu sürprizin kendisi tahmin edi-
lebilecek türden değil. Sadece okurun nabzını yükseltmek 
için bir şablon icabı hazırlanmış, yüzeysel bir finale sahne 
olmuyor romanın son sayfaları. Tam da tüm romanda an-
latılanları anlamlı kılan, ama yine de gizemini kitabın son 
sayfasını çevirdikten sonra da koruyan bir gelişmeyle nok-
talanıyor Ölüler Kuşağı.

Daniel Waters, romantik bir zombi romanı yazarken, 
gençlerin ilgisini imkânsız olduğu düşünülen bir aşk öykü-
süyle çekmeye çalışsa da, buna paralel olarak toplumun ve 
egemen kültürün ötekileştirdiği zombileri aslında gerçek 
yaşamımızdaki birçok sorunu dile getirmek için de bir ör-
nek olarak kullanıyor. Başka bir deyişle Ölüler Kuşağı hem 
romantik bir zombi öyküsü, hem de linç kültürüne karşı 
hoşgörü kültürünü savunan ve aşılayan postmodern bir 
gotik roman.

Ölüler Kuşağı
Daniel Waters

Çeviren: Banu Taylan Öğüdücü
Artemis Yayınları

424 sayfa
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Ebru AKKAŞ

Gerilim filmleri ve kitapları ustası Koontz’dan, gençler için yazılmış bir kitap: Yaşayan Oyuncaklar. 
Çocuklara zarar vermek isteyen oyuncaklarla onlara yardım etmek isteyen oyuncakların mücadelesini 
anlatan kitap, iyi-kötü ikilemi anlatısı içerisinde, arayışların ve zorlu görevlerin değerini anlatıyor.

Bunlar oynamak için mi?

Dean R. Koontz, gerilim filmleri ve 
kitapları sevenler için tanıdık bir isim. 
Korku, gizem öğeleri ile dolu birçok 
romanı sinemaya uyarlanan Koontz’un 
adı bana da yabancı değildi, ama yine de 
Yaşayan Oyuncaklar kitabının üzerinde 
ismini görünce, emin olmak için önce 
biyografisine baktım. Her yaştan okur 
için bir masal olarak nitelenen bu kitap, 
çok satanlar listesinde birçok yapıtı bu-
lunan Koontz’un genç okurlar için yaz-
dığı, okuduğum ilk kitabı olacaktı.

Koontz’un kitabı bir oyuncak us-
tasının atölyesinde başlıyor. Isaac 
Bodkins’in kendi elleriyle yaptığı pelüş 
oyuncakların, onun ölümüyle ne yapa-
caklarını şaşırdıkları bir anda kitabın 
karakterleri ile tanışmaya başlıyoruz. 
Isaac Bodkins, gizli bir dosta ihtiyacı 
olan çocuklara hediye edilmek üzere 
pelüş oyuncaklar yapan bir usta. Kendi 
soyadından yola çıkarak, ürettiği oyun-
caklara sıradışı (odd) ile akraba (kin) 
sözcüklerinden oluşan Oddkin adını 
veren Isaac Amca, pelüş oyuncakları 
“sıradışı çocuklarım” diyerek seviyor. 

Oddkinleri diğer oyuncaklardan 
ayıran bazı özellikler var. Öncelikle bu 
pelüş oyuncaklar konuşabiliyor ama 
öyle herkesle de değil. Sahipleri olan 
özel çocuklarla baş başa kaldıkların-
da canlanıp konuşabilen Oddkinler, 
diğer insanların gözünde sıradan bi-
rer oyuncaktan farksız. Sahiplerinin 
sorunları ortadan kalktığında içlerin-
deki sihirleri de uçan bu oyuncaklar, 
tüm ölümlüler gibi ruhları bedenleri-
ni terk ettiğinde ne olacağını çok me-
rak ediyor. Isaac Amcaları da ölümün 

bir son değil bir başlangıç 
olduğunu söylemekten öte 
onların bu sorularına yanıt 
veremiyor. Pelüş oyuncak-
lar, kendileri gibi oyun-
caklar yapacak yeni usta-
larına, Isaac Amca’nın ani 
ölümünü haber vermek 
ve işi devralmasını söy-

lemek gibi daha hayati so-
rularla yüzleşmek zorunda 

kalınca, asıl macera da başlamış oluyor. 
Bu durumda ölümden sonra ne olaca-
ğının pek bir önemi kalmıyor.

İNANÇ VE MANEVİYAT DÜNYASI
Isaac Amca’nın ölmeden önce lider-

lik yapma görevini verdiği ayı Amos, 
yeni sihirli oyuncakçı olacak Colleen 
Shannon’u bulmak üzere yapacağı yol-
culukta kendine eşlik edecek diğer pe-
lüş oyuncakları seçip fırtınalı bir gecede 
yolculuğuna başlıyor. Bu yolculuk, di-
ğer insanlara canlı hallerini gösterme-
mekle yükümlü olan ekip için yeterince 
zorken, Isaac Amca’nın ölümü ile depo-
da sandıklarda saklı diğer oyuncaklar 
da canlanmaya başlayınca, işlerin daha 
da zorlaşacağının sinyallerini alıyoruz. 
Sandıktan çıkan oyuncaklar, çocukla-
ra zarar vermek, eziyet etmekten zevk 
duyan ve liderliğini Rex adlı bir kukla-
nın çektiği karanlık tarafın temsilcileri. 
Charon Oyuncakları diye de bilinen bu 
oyuncaklar, Oddkinler yeni ustalarına 
ulaşmadan onların hakkından gelmek-
te kararlı ve 1980’li yılların sonlarında 
izlediğimiz, korku filmlerinin başrol 
oyuncusu oyuncak Chucky’i aratmayan 
özelliklere sahipler. 

Merhamet, şefkat gibi duygulardan 
yoksun bu oyuncaklara karşı pelüş 
oyuncakların şanslarının olup olmadı-
ğı ya da pelüş oyuncakların sihirleri-
ni kaybettiklerinde nereye gittiklerini 
öğrenip öğrenmediğini okura bırakıp 
kurguya bakacak olursak, sayısız ya-
pıtı bulunan Koontz’un 1988 yılın-
da yayımladığı Yaşayan Oyuncaklar 
(Oddkins: A Fable for All Ages)’ın ör-
güsü aslında çok bildik ve tanıdık bir 

konu olan, çocukların oyuncakları ile 
konuşabilmesi üzerine kurulu. “Her 
yaştan okur için bir masal ifadesi” kita-
bın orijinal isminde geçse de bir masal 
değil, masalsı öğeler içeren bir kurgu 
var karşımızda. Birçok öykü ve ro-
manda sıkça işlenilen bu kurgu yazarın 
elinde farklı bir malzemeye dönüşmüş. 

Koontz’un diğer yapıtlarında da 
sıkça değindiği, inanç ve manevi-
yat dünyası ile ilgili öğeler Yaşayan 
Oyuncaklar’ın iletilerinde de mevcut. 
Kitabın başlarında Isaac Amca ve pe-
lüş oyuncaklar arasındaki geçen di-
yalogların Katolik teolojisinin izlerini 
taşıması bunun bir işareti. Yazar, yapı-
tında iyi-kötü ikilemi anlatısı içerisin-
de arayışların, zorlu görevlerin neden 
değerli olduğuna değiniyor ve iyilerin 
sadece iyi oldukları için kötüler kar-
şısında galip gelemeyeceğini, bunun 
için yapılması gerekenler olduğu me-
sajını veriyor. Dayanışma ve işbirliği-
nin hangi tarafta olursak olalım gerek-
li olduğu vurgusunu da sıkça yapıyor. 

Kitaptaki karakter sayısının fazlalı-
ğı ve olayın örgüsü itibarı ile Yaşayan 
Oyuncaklar’ın ilköğretim ikinci ka-
deme öğrencilerinin daha rahat takip 
edebilecekleri bir yapıt olduğunu söyle-
yebiliriz. Ayrıca oyuncaklara farklı bir 
gözle bakmak isteyen herkesin sevebi-
leceği bu kitap, henüz Koontz okuma-
mış olanlar için de iyi bir seçim olabilir.

Yaşayan Oyuncaklar
Dean R. Koontz

Çeviren: Nazan Tuncer
Tramvay Yayıncılık
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Annesinin kuzusu
Ceyhan USANMAZ

Hepimiz çocuklarımızın uyumlu, sosyal ve bağımsız bireyler olmasını isteriz. Turhan Yörükân, 
Bağlanma ve Sonraki Yaşlarda Görülen Etkileri adlı kitabında, bu konuyu bebeklik döneminde 
anneyle çocuk arasında kurulan bağlanma ilişkisi çerçevesinde ele alıyor.

“Annesinin kuzusu” ya da “anne ku-
zusu” deyişi, kelimelerin ilk anlamlarıy-
la düşünüldüğünde, kayıtsız kalınması 
güç bir sevimliliğe işaret ediyor. Ancak 
yaygın kullanıma göre, örneğin “ye-
tişkin” erkekler ile anneleri arasındaki 
bağı ifade etmek için kullanıldığında ise 
beraberinde bazı sorunları da sürükle-
mesi kaçınılmaz gibi görünüyor; özel-
likle de evliliklerle birlikte anıldığında!

Bağlanma, yavru ile ona 
annelik yapmakta olan bi-
rey arasında kurulmuş bu-
lunan güçlü ilişkiye dayalı; 
yavrunun anneye yakın ol-
masını ve onunla temas ha-
linde bulunmasını, annenin 
ise yavrunun ihtiyaçlarına 
karşı duyarlı davranmasını 
içeren bir biyolojik sistem 
davranışı olarak tanımla-
nıyor. Bağlanma teorisinin 
kurucusu John Bowlby, 
görüşlerini ilk defa 1958 yı-
lında yayımladığı “The Na-
ture of the Child’s Tie to His Mother” 
(“Çocuğun Anne ile Bağının Doğası”) 
başlıklı yazısıyla tartışmaya açmış ve 
daha sonra da Attachment and Loss 
(Bağlanma ve Kayıp) adlı üç ciltlik ese-
riyle temellendirmeye çalışmış. Bağlan-
ma teorisinin ucu açık bir teori olması 
ve diğer birçok anlayışı, teoriyi vb ku-
caklayan bir görüşü temsil etmesi, onu 
temel alan çalışmaların sayısının her 
geçen gün artmasına sebep oluyor hiç 
kuşkusuz. Yazının başında belirttiğimiz 
“sorun” da, örneğin “evlilik uyumu ile 
bağlanma şekilleri arasındaki ilişkilerin 
incelenmesi” gibi başlıklara sahip tez 
çalışmalarına dahi konu olmuş durum-
da. Çünkü teorinin altyapısı, bebeklik 
dönemindeki ilişkilerin niteliğinin, ço-
cuğun ve sonrasında yetişkin bireyin 

kişilik gelişiminde önemli bir role sahip 
olduğu şeklinde kurulmuş. Anne ya da 
annelik yapan birey ile yavru arasında-
ki söz konusu bağlanmanın eksikliği 
ya da zedelenmesi nasıl ki problemlere 
yol açıyorsa, aynı bağlanmanın bir “ba-
ğımlılık” şekline dönüşmesi de bireyin 
bütün hayatına ve hayatının tüm alan-
larına sirayet edebilecek bir sorunlar 
zincirinin ilk halkasına işaret ediyor. 

Bağımlı olma davranışının geliştirilme-
si, hayat boyunca bağımsız olamamayı 
tetikliyor. Bir başka deyişle, kararında 
davranmak, bu konuda da geçerli...

BAĞLANMA VE KİŞİLİK GELİŞİMİ
Aslen felsefe doktoru unvanına 

sahip olan ama aynı zamanda Ankara 
Üniversitesi’nde psikoloji ve pedago-
ji, İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji, 
sosyal psikoloji ve metodoloji dersleri 
de vermiş olan Dr. Turhan Yörükân, 
Bağlanma ve Sonraki Yaşlarda Gö-
rülen Etkileri isimli yeni yayımlanan 
çalışmasında işte bu teoriyi, “John 
Bowlby’ın geliştirdiği bağlanma teori-
sinin yalın halini” ele alıyor. Bağlan-
ma sürecinin ayrıntılı tanımının yanı 
sıra bu doğrultuda yapılmış çok sayıda 

araştırmanın (yakın tarihliler de dahil 
olmak üzere) sonuçlarını da irdeleyen 
Yörükân, kitabının önsözünde amacı-
nı şu cümlelerle açıklamış: “Elinizde-
ki kitap, bugün binlerce araştırmanın 
sonuçlarına dayanılarak geliştirilmiş 
bulunan bağlanma teorisinin, erken 
yaşta kalıcı bir şekilde işlemekte olan 
sosyalleşme sürecinde yapılmakta olan 
birtakım yanlışlıkların insanların kişi-

liklerini ne şekilde etkilemiş 
olduğuna dikkat çekmek; 
çocuklarını gözlemlerken ve 
büyütürken güvenli ilişkiler 
kurmak isteyen annelere, 
özellikle de anne adayları-
na yardımcı olmak ama-
cıyla hazırlanmıştır. Ayrıca 
kitap, ana-çocuk, bakıcı ve 
çocuk ilişkisinin olumlu ve 
olumsuz yönlerini bilimsel 
araştırmalara dayanarak 
öğrenmek isteyen veya bil-
gilerini tazelemek isteyen 
doğum uzmanlarına, ebele-

re, hemşirelere, çocuk psikiyatristlerine, 
çocuk yuvaları ve yetimhane yönetici-
leri ile bakıcılarına da, insani ilişkileri 
düzenlemede önemli katkı sağlamış 
bulunan bağlanma teorisini tanıtma-
da yardımcı olacaktır.” Açıkçası zaman 
zaman kavramlar arasındaki ince fark-
larda odaklanması ve yazıların yapısı 
kitabı akademik dile yakınlaştırsa da, 
sonuçta annelerin “fedakârlığı” çok 
çok daha “zor” kitapları okumayı da 
kapsıyor! Üstelik kişiden kişiye fark-
lılıklar gösterebilen kimi konuları ge-
nelleştirerek, belli maddeler halinde 
sıralayarak yüzeysel, çabuk çözümler 
öneren kitaplara kıyasla, konunun 
temeline inip örnek araştırmaları ve 
sonuçlarını sunan, diğer alanlardaki 
bağlantılarını ayrıntılarıyla ele alan 

Anne baba köşesi
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çalışmalar, yol öğreten değil de, yolları gösteren nitelikle-
riyle daha değerli denebilir.

Bağlanma teorisinin kritik noktaları, güvenli/olumlu ve 
güvensiz/olumsuz bağlanmanın etkileri konusunda ortaya 
çıkıyor. Erken yaşta, hassas bir dönemde meydana gelen ve 
bir daha tekrarlanmayan bağlanmanın optimum gerçekleş-
mesi, yani güvenli olması ile yoksunluğu ya da zedelenmiş 
şekilde, güvensiz olarak gerçekleşmesinin sonuçları ara-
sındaki farklılığı kitaptaki örneklerden yola çıkarak şöyle 
özetleyebiliriz: Erken yaşlarda anneden veya anne yerine 
geçebilecek birinden ayrılmanın en olumsuz sonuçlarının 
psikopatik bir kişilik oluşmasında görüldüğü söyleniyor. 
Birey, böyle bir durumda, sürekli ve işbirlikçi bir ilişki ku-
ramaz hale geliyor veya bunun sonucunda sevgi objelerine 
aşırı derecede ve endişe duyacak şekilde yaklaşıyor. Buna 
karşın güvenli şahısların hayat problemlerine karşı takın-
dıkları yapıcı ve iyimser tavırlar, onları problem odaklı 
bir çözüm şekline yönlendiriyor. Üstelik bazı araştırmala-
rın –özellikle de “yabani çocuklar”la (feral children) ilgili 
araştırmaların– çocuğun yalnızca kişilik gelişiminin değil, 
bedensel gelişiminin de uygun bir insani ilişkinin varlığına 
bağlı olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekmiş Yörükân. 

BAĞLANMA VE İŞBİRLİĞİ
Kitaptaki ilgi çekici tespitlerden biri de şu: “[Bir araş-

tırma] 18 aylık bir dönemde güvenli bir bağlanma gerçekleş-
tirmiş olan bebeklerin 3,5-4 yaşlarına geldikleri zaman, zor 
durumda bulunan arkadaşlarına daha sempatik davrandık-
larını ve yardımcı olduklarını ortaya koymuştur.” Sosyalleş-
me sürecine ve uyuma vurgu yapan güvenli bağlanmanın, 
bireyin yalnızca ailesi, yakın çevresi ya da içinde olduğu 
toplumla değil, çok daha geniş bir çerçevede dünyayla, di-
ğer toplumlarla ve doğal çevreyle de uyumunun bir anah-
tarı olduğu pekâlâ söylenebilir. Evrim teorisinin, gelişme 
psikolojisinin şekillenmesinde önemli bir pay sahibi olduğu 
gerçeğinden yola çıkarak, yakın bir zaman önce yayımlanan 
bir başka kitaba daha değinerek bitirelim yazımızı. David 
Sloan Wilson, Herkes İçin Evrim (çev. Gürol Koca, Metis 
Yayınları, Nisan 2011) kitabında evrimin halen devam et-
tiğini, daima gözümüzün önünde tüm hayatımıza sinmiş 
durumda olduğunu hatırlatıyor. Kitabın arka kapağında 
da belirtildiği gibi, Wilson’ın evrime yaklaşımındaki kritik 
noktalardan biri de, evrim sürecinin, uyum gücü en fazla 
olan bireyden ziyade, en iyi işbirliği yapan, en sağlam daya-
nışmayı kuran grubun lehinde işlediğini vurgulaması.      

Bağlanma ve Sonraki Yaşlarda 
Görülen Etkileri
 Turhan Yörükân

İş Kültür Yayınları
160 sayfa

Diana Wynne Jones 
Sihirli Ev

Diana Wynne Jones’un 
muhteşem Şato serisinin 
üçüncü kitabı Sihirli Ev  
hayal dünyanızı 
şenlendirmeye devam 
ediyor!!!

SERİNİN DİĞER KİTAPLARI
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Behçet ÇELİK

Hem ağabeyi hem de babası Nazi saflarında savaşmış olan Alman edebiyatçı Uwe Timm, 
Kardeşimin Gölgesinde adlı romanında, Nazilerin insanlık suçlarına hizmet etmiş kişilerin vicdan 
muhasebesinin peşine düşerken, “otoriteye itaat” kültürünü de sorguluyor.

Büyük savaşın ardından…

Geçtiğimiz yüzyılın en bü-
yük felaketlerinin başında hiç 
kuşkusuz II. Dünya Savaşı ge-
lir. Dünyanın dört bir yanın-
daki çatışma, bombalama ve 
kıyımlarda altmış milyondan fazla 
insanın öldüğü bu savaş, Almanya’da 
iktidara gelen Nazi partisinin Alman 
ırkının öbürlerinden üstün olduğunu 
iddiası ve bütün dünyayı yönetme ül-
küsüyle Avrupa’daki irili ufaklı ülke-
leri işgal etmesiyle başlamıştı. Bugün 
bize akıldışı ve ırkçı gelen bu iddianın 
Almanya gibi bir ülkede nasıl iktidara 
geldiği öteden beri sosyal bilimcilerin, 
tarihçilerin ve siyaset bilimcilerin ilgi-
sini çekiyor ve buna yanıt arıyorlar. Ya-
nıt aradıkları bir başka soru da ülkeyi 
yönetenlerin, savaş suçlarına bir biçim-
de katılmış yurttaşların, savaş sırasında 
yaşananları öğrendiklerinde nasıl kar-
şılayıp ne gibi tepkiler verdikleri.

AKILDIŞI BİR ÜLKÜ
Alman edebiyatçı Uwe Timm’in 

Kardeşimin Gölgesinde isimli kitabı da 
bu gibi sorulara yanıt arıyor. Timm’in 
bu sorunun peşine düşmesinin özel bir 
nedeni var: Hem ağabeyi hem de ba-
bası Nazi saflarında savaşmış; ağabeyi 
1943’te, yazar üç yaşındayken, Rusya 
cephesinde ölmüş. Timm, kitabında 
ağabeyinin savaş sırasında tuttuğu gün-
lükle ailesine gönderdiği mektuplardan 
ve çok sık olmasa da aile içerisindeki 
konuşmalardan aklında kalanlardan ya-
rarlanmış. Bu yanıyla bir anı kitabı gibi 
görünse de Timm asıl amacı olan, “Na-
sıl oldu da insanlar böylesine akıldışı bir 
ülkünün ardından başkalarını öldürdü-
ler ya da öldürülmesine göz yumdular?” 
sorusunun peşinden gittikçe, kitap anı-
ların aktarılmasının ötesine de geçiyor. 

Yine de yazar kitapta ağırlıklı 
olarak ailesinin hayatından parçalar 

aktarıyor. Savaş za-
manı çok küçük 
olduğu için hatı-
raları daha çok 
savaş sonrasıyla 
ilgili. Hatırladığı 

olaylar aracılığıyla babasının nasıl biri 
olduğunu kavramaya çalışıyor. Onun 
kişilik özellikleri, alışkanlıkları, bakış 
açısı gibi olgulardan yola çıkarak baba-
sının savaş sırasındaki tutumuna ilişkin 
ipuçları arıyor. Timm’in kafasındaki 
sorular insanların savaştan önce Nazi 
partisini nasıl iktidara getirdikleri ve sa-
vaş sırasında neler yaptıkları hakkında 
değil. Yaşananlara öyle ya da böyle kat-
kısı olan babasının neslinin, bunlardan 
ötürü sonraları suçluluk duyup duyma-
dığını, yaşananların ardından değişip 
değişmediğini anlamaya çalışıyor.

“SUSMAK” BAZEN SUÇTUR
Tam bir yanıt bulamıyor bu soru-

lara. Babasının tipik bir örneği oldu-
ğu bu nesil, savaş sonrasında susmayı 
yeğlemiş çünkü. Timm, Primo Levi’nin 
“Almanların en derin suçunun bu sus-
kunlukta yattığını” yazdığını aktarıyor. 
Bu suskunluk savaşın bir sonucu değil.
Toplumsal hayata hâkim olan erdem-
lerin başında itaat geldiği için, verilen 
emirler karşısında ses çıkarmamak her 
zaman olumlanmış. Timm, babasının 
neslinin, büyük bir erdem olarak baş 
tacı ettiği otoriteye itaatin, “ölüm fab-
rikalarını daha uzun süre çalıştıran 
değer”lerin de başında geldiğini bil-
mediklerini belirtiyor. “Hayır,” demek 
yerine öldürmek; emirleri yerine ge-
tirmek onlara daha erdemli görünmüş 
olmalı. Nitekim savaştan sonra da üst 
rütbeli generallerden sıradan insanlara 
dek çoğu kişi, emirleri yerine getirmek-
ten başka bir şey yapmadığını söyleye-
rek kendini savunmuş.

Kardeşimin Gölgesinde, savaş ve 
savaş sonrasına ilişkin değerlendir-
melerle birlikte bir aile tarihi olarak 
ilerliyor. Timm’in babasının yanı sıra 
anne ve ablasını da tanıyoruz. Ait ol-
duğu değerler sisteminin yıkılmasına 
paralel olarak babanın işlerinin kötüye 
gitmesi, bunun sonucunda eski hava-
sını kaybetmesi; annenin onu denge-
leyen tutumları; babanın abla üzerin-
deki otoritesi... Bunlara ilişkin yazarın 
seçtiği ayrıntılar sadece ailesiyle ve 
Alman toplumuyla ilgili sorulara yanıt 
olmuyor, aynı zamanda kişisel tarihle-
rimizin “büyük” tarihle arasında nasıl 
bir ilişki olduğu, seçimlerimizin ne 
kadarının toplumsal yapı ve değerlerin 
sonucu, ne kadarının bize ait olduğu 
gibi soruları da sorduruyor.

Savaşların sadece orduların çatışma-
sı anlamına gelmediğini; aynı zamanda 
zihniyetlerin, değerlerin ve çıkarların 
çatışması sonucunda çıktığını hatırlatan 
Kardeşimin Gölgesinde, savaşın çatışma 
yaşanan yerlerle sınırlı kalmadığını da 
net biçimde gösteren bir anlatı.

Çoğul Kütüphane

Kardeşimin Gölgesinde
Uwe Timm

Çeviren: Ayça Sabuncuoğlu
Can Yayınları

138 sayfa
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Eğlenceli Shakespeare…
Dünyaca ünlü yazar William Shakespeare’in hayat hikâyesi hiç kimsenin bilmediği bulmacalarla 
dolu… Öyleyse haydi şimdi kendinize çekidüzen verin ve gösteri için koltuklarınıza yerleşin: Perdeler 
bu kez tiyatronun usta yazarı için açılıyor…

William Sheakspeare bundan yak-
laşık 400 yıl önce öldü ve bugün belki 
de hiç olmadığı kadar ünlü. Oyunları-
nı uçakların, televizyon ya da bilgisa-
yarların olmadığı bir dünyada kaleme 
aldı. Fakat ortaya koyduğu karakterler 
ve anlattığı hikâyeler son dört yüz yıl 
boyunca insanların ilgisini çekmeye 
devam ediyor. Oyunları tüm dünyada 
sahneleniyor ve Hollywood filmlerine, 
çizgi filmlere, çizgi romanlara, müzi-
kallere ve operalara uyarlanıyor.

Herkes Shakespeare’i biraz tanıyor...

Fakat biliyor muydunuz?
• Yedi yıl boyunca kayıp olduğunu, 
• Çalışma arkadaşlarına  kadın giy-

sileri giymeleri için yardımcı olduğunu,
• Bir keresinde bir tiyatroyu tama-

men soyduğunu,
• Bazı insanların onun aslında hiç-

bir şey yazmadığına inandığını...
Bu kitap size, tüm zamanların en 

ünlü ve belki de en gizemli yazarı hak-
kında bilinenlerin iç yüzünü anlatıyor. 
Bu yüzden Sheakspeare yolculuğumuza 
başlamadan önce bazı konulara açıklık 
kazandıralım; tarih boyunca, ölümün-
den sonra ünlenen birçok şöhretli kişinin 
aksine, uzmanlar bile William Sheaks-
peare hakkında her detayı bilmiyorlar. 
Aslında insanlar yıllardır derinlemesine 

araştırmasına rağmen, Will hakkında 
birçok konu hâlâ bir sır olarak saklı. Bu 
yüzden bu kitabı okurken, SİS PERDE-
Sİ adlı bölümlere dikkat edin! 

Kitap İçi

Prof. Dr. Sedat Sever başkanlığında, 
Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (ÇOGEM) tarafından düzenlenen 
3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Sempozyumu, 5-7 Ekim tarihleri ara-
sında Ankara Üniversitesi’nin Cebeci 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Ko-
nuyla ilgili pek çok uzmanın, yazar, 
çizer, yayıncı, eleştirmen ve editörün 
buluşacağı sempozyumun bu yılki onur 
konuğu ise gülmece ve çocuk edebiya-
tının usta kalemi Muzaffer İzgü. 178 
bildirinin sunulacağı ve okulların da 

katılımına açık 55 değişik atölye çalış-
masının gerçekleştirileceği sempozyum 
süresince, katılımcı yazar ve çizerler ta-
rafından imza programları, söyleşiler, 
çocuklara yönelik yaratıcı drama, resim 
ve karikatür atölyeleri de düzenlenecek. 

Çocukların ve gençlerin okuma 
kültürü kazanması, düşünen, duyarlı 
bireyler olması amacıyla düzenlenen 
sempozyuma katılan uzmanlar tara-
fından sunulacak bildirilerde, çocuk 
ve gençlik edebiyatından pek çok yapıt 
masaya yatırılarak birçok değişkeniy-
le incelenecek. Sempozyum genelinde 

sunulacak bildiri konularından bazı-
ları şöyle: Çocuk Edebiyatı Öğretimi, 
Çocuk ve Edebiyat İlişkisi, Edebiyat 
ve Çocuğa Görelik, Ülkemizde Çocuk 
Edebiyatı Tarihi, Çocuğun Gelişim Sü-
recinde Edebiyat, Çocuk Edebiyatında 
Çocuk Hakları, Çocuk Edebiyatında 
Toplumsal Cinsiyet, Edebiyat ve De-
ğerler Eğitimi, Çocuk Edebiyatı ve Çe-
viri, Çocuk Edebiyatı ve Müzik, Çocuk 
ve Şiir. 

Ayrıntılı bilgi için: www.cogem.
ankara.edu.tr / cogem@ankara.edu.tr

Ekim ayının başlarında Ankara’da bir edebiyat rüzgârı esecek. 3. Ulusal Çocuk 
ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu sebebiyle bir araya gelecek olan yüzlerce 
edebiyatsever, çocuk ve gençlik edebiyatının gelişimi için tek yürek olacak.

*haber... *haber... *haber...

Neşeli Tiyatro - Acıklı Shakespeare
Andrew Donkin

Resimleyen: Clive Goddard
Çeviren: Burcu Çekmece
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