
IYI KITAP
. . .
Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

.. ..

İşte karşınızda
Dedektif Bol Bel…
Çocuk ve yetişkin 
edebiyatı alanında 
eserler veren 
Aşkın Güngör’den 
çocuklar için yeni 
bir fantastik macera 
dizisi: Gizemli 
Şeyler Dedektifi Bol 
Bel’in İnanılmaz 
Serüvenleri. 
Bu komik 
dedektifin ilk 
macerası 
Sözcük Korsanı 
yayımlandı. 
Üstelik gerisi de 
yolda…

Aralik 2011 
Sayi 34 
Ücretsizdir
www.iyikitap.net

. .

İyi Kitap’ta bu ay...

Nihayet aralık ayına girdik. Kışın ilk 
ayı... Küçükken kızıma dediğim gibi, kış 
denen üç dilimlik elmanın ilk dilimini 

yemeye başladık. Bu ayın sonunda koca 
bir yılı devirip yeni bir yıla gireceğiz; 

yepyeni umutlar ve planlarla… 

Yeni yıl coşkusunu konu edinen altı 
kitaplık bir dosya hazırladık size. 

Hem bu kitapları hem de tanıttığımız 
diğerlerini, vereceğiniz yılbaşı 

hediyeleri için seçenekler arasında 
değerlendirebilirsiniz belki. Hele kişiye 
uygun olanı seçilebilirse, kitap güzel ve 

anlamlı bir hediyedir ne de olsa. 

Birkaç aydır, aramıza katılan yeni 
yazarlarımızı buradan selamlamamıştık. 
Bu vesileyle Melek Özlem Sezer’e, Sennur 

Sezer’e ve Şadiye Narin’e hoş geldiniz 
diyoruz. Hepinize mutluluk, sevgi ve 

barış dolu bir 2012 dileğiyle…

Gizemli Şeyler Dedektifi Bol 
Bel’in İnanılmaz Serüvenleri, Söz-
cük Korsanı adlı kitabınız, bir gün 
insanların sözcüklerin ağızlarından 
çıkma biçimine hükmedemedikleri-
ni fark etmeleriyle başlıyor. Herkes 
kendisinin ne demek istediğini bili-
yor ama kimse kimsenin ne dediğini 
anlamıyor. Ortak sözcükler ortadan 
kaybolunca, herkesin anlamı üze-
rinde anlaştığı sözcüklerden oluşan 
sözel dil de yok oluyor. Bu anlamıyla, 
çağımızın devrim geçiren iletişim bi-
çimlerine bir göndermeniz var sanki. 
İletişim araçlarının hiç olmadığı 
kadar çeşitlendiği, yoğun olduğu ve 
kullanıldığı bir çağda iletişimsizliğe 
farklı bir cepheden, aslında çok te-
melden, insanın daha sözel konuş-
mayı keşfetmediği çağdaki durumun 
andıran bir yerden yaklaşıyorsunuz. 

İletişimsizlik temasına böyle bir kur-
gu çerçevesinde yaklaşmak nereden 
aklınıza geldi?

Aslını ararsanız Dedektif Bol Bel 
de, Sözcük Korsanı adlı ilk serüveni de 
zihnimin yeni yaratısı değil. Çok uzun 
zaman aklımın odalarında dinlendi-
ler, demlendiler, olgunlaştılar. Diyece-
ğim o ki, Bol Bel’in ilk serüveninde ya-
şanan iletişim sorunu son dönemdeki 
teknolojik karmaşaya değil, çok daha 
ötelerdeki başka bir soruna odaklan-
mıştı: Kişinin kendinden başkasının 
söylediklerine sağır kalmasına.

Kabul ediyorum, teknolojinin dal-
lanıp budaklanması ve iletişim gereç-
lerinin çoğalması insanlar arasındaki 
mesafenin azalacağına artmasına ne-
den oldu. Ama çocukluğumun geçtiği 
seksenli yıllarda, yani ülkemizde tek-
noloji bu denli yaygınlaşmamışken ve 

kablolu telefonlar bile ancak belli başlı 
birkaç evde varken bile, insanların ile-
tişimi pırıl pırıl değildi. Kişi duymak 
istediğini duyar, istemediğine kulak-
larını bilinçli olarak kapardı. Yani ge-
nel kanının aksini savunuyorum ben: 
Teknoloji insanların arasını açmadı, 
sadece bahane oldu.

Dolayısıyla, Sözcük Korsanı’nın 
temelinde teknolojinin neden oldu-
ğu iletişim sorunları var gibi görünse 
de gerçekte insanlığın başka bir zaafı 
daha ön planda: bencillik. Ama tabii 
ondan önce, sevgisizlik. Sözcük bozul-
maları sonrasında aynı cümleyi her-
kesin farklı biçimde söylemesi, birebir 
aynı şeyi söyleyenlerin bile birbirini 
anlamaması ve tabii temiz kalan tek 
sözcüğün “Sevgi” olması buna işaret 
ediyor biraz da. En azından, yazarken 
yapmaya çalıştığım buydu.
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Sözcükler herkesin ağzından 
farklı biçimde, hem de sürekli deği-
şerek çıkınca çok komik diyaloglar 
(ya da diyalog amaçlı monologlar 
mı demeli) da yaşanıyor tabiatıyla. 
“Teke tuma Sevgi hidik reptek kenoş-
feno?” gibi manasız cümleler okuru 
hem güldürüyor hem de bir merak 
duygusuyla bulmaca çözme havasına 
sokuyor. Kitaptaki bu yeni dili ku-
rarken nasıl bir yola başvurdunuz? 
Mesela grameri üzerinde çalıştınız 
mı? Sözcükleri nasıl yarattınız (ya da 
uydurdunuz mu demeli)?

Sanırım en doğru tanım bu: uy-
durmak. Çünkü kitabın ilk bölümle-
rinde yaptığım buydu. Değişen söz-
cükleri uydurdum. Kurgunun yapısı 
gereği bir gramer oluşturup ona bağlı 
kalmak mümkün olmadı. Çünkü “söz-
cük bozulmalarının” bir standardı 
yoktu. Kurguda ilerleyen zamanla bir-
likte bozulmalar artıyor, sonuçta söz-
ler örneklediğiniz gibi bir karmaşaya 
dönüşüyordu. Yani herkes kendi özel 
gramerini kullanarak konuşmaya baş-
lıyordu ki, özel bir gramer tasarlamak 
demek, aynı şeyi kitapta yer alan her 
karakter için tekrarlamak anlamına 
gelecekti. Buna girmedim. Ama bozu-
lan sözcüklerin sesdeşini kullanmaya 
da gayret ettim elimden geldiğince.

Yine de kitabın son bölümünde, 
sözcük bozulmaları tekrarlanınca, 
anagramlardan faydalanarak müm-
kün mertebe çözülebilecek bir dili kul-
lanmaya başladım ki zaten Dedektif 
Bol Bel çözüme çok kısa sürede ulaştı 
ve çocuklara da “Ayna” ipucunu verdi. 

Kitabı okurken aslında bize çok 
sıradan gelen bir şeyin, anlamında 
ortaklaştığımız sözcüklerin ne ka-
dar yaşamsal bir rol oynadığını fark 
ediyoruz hayatımızda. Ama diğer 
yandan insanlar bu imkânı yitirince 
alternatif iletişim yollarına başvuru-
yorlar, resim çizerek anlaşmak gibi… 

Sözcük Korsanı’nda iletişimsizliğin 
giderilmesi için resim çizmeyi seçiyor 
Dedektif Bol Bel. Çünkü fark ediyor 
ki konuşamama sorunu sözel hafızayı 
etkileyen bir şey. Görsel hafızanın iş-
levi devam ediyor. Yani bir anda kah-
ramanlarımız ilkel zamanların iletişim 
yollarından olduğu iddia edilen resim 
sanatıyla anlaşmaya başlıyor. Bunu 
yapma nedenim, salt resim sanatına 
değil, uzun yıllar boyu küçümsenen, 
hatta zararlı ilan edilen çizgi romana 
da hak ettiği onuru naçizane vermekti. 
Dilerim başarmışımdır.

Sizin kaleminiz hep biraz fantas-
tik olandan yana. Bu yönüyle fantas-
tik olandan uzak durmaya çalışan 
yetişkinlere inat, fantaziyle gerçekli-
ği aslında çok da iyi bir şekilde ayırt 
edebilen çocukluk dünyasına ayrı bir 
önem atfettiğinizi söyleyebilir miyiz?

Fantastik ve bilim kurgu edebiyatı-
nın soru sormaktan asla vazgeçmeyen 
ve hayal gücünün kudretine inanan 
okurlar için en iyi sığınak olduğunu 
düşünüyorum. Bu inanış kişisel tari-
him boyunca hep böyle olageldi.

Çocukluk yaşlarımdan itibaren 
sorular soran biriydim ben: “Uzay 
sonsuz mu? Yıldızlarda ne var? Ay 

neden Dünya’ya düşmüyor? Ölümün 
ötesine geçip geri gelmek mümkün mü? 
Bebekler anne karnında ne düşünür? 
Kader nedir?” Bunlar gibi, bilimin 
veya genel kabulün kemikleşmiş ve 
elastikiyetini yitirmiş anlayışında ya-
nıtını bulamayacağım yüzlerce soru. 

Ben kendi yanıtlarını üretmeyi 
seçenlerdenim. Yukarıdaki sorulara 
da, burada anmadıklarıma da kendi 
yanıtlarımı verdim. Çünkü insanlığa 
bahşedilen en büyük nimete, yani dü-
şünme, karar verme ve en önemlisi ha-
yal kurma yeteneğine sahiptim. Aksini 
yapmayı (yani dikte edilenle yetinip 
sorgulamamayı) kendime ihanet ola-
rak gördüm. Hâlâ da aynı görüşteyim.

Dedektif Bol Bel “BAÇYOF”dan, 
yani “Bırak Artık Çocukluğu, Yetiş-
kin Ol Fakültesi”nden mezun ola-
mamış biri. Sonunda da “ÖBÇOK” 
cezası, yani “Ömür Boyu Çocuk Ola-
rak Kalma” cezası almış. Karşımızda 
“yetişkin” klişelerine boyun eğme-
yen bir karakter var. Karakterin bu 
özelliği belki de en çok altı çizilen 
nokta. Bu konuya özellikle eğilmeni-
zin sebebi nedir?

Yanıtladığım diğer sorularda da 
değindiğim gibi, ana derdim sevgisiz-
lik ve iletişimsizlik. Kırk yıla merdiven 
dayayan yaşamımda en çok gözlemle-
diğim şey, yetişkinlerin çocukluğa da, 
çocuksu şeylere de bir çeşit kabahat 
gibi yaklaşmasıydı: “Çizgi roman, bi-
lim kurgu ve fantastik kitaplar okuya-
cağına adam gibi bir şeyler oku! Hayal 
kurma! Düşünme! Gülme! Jandarma!”
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Bu toprakların genel sorunu mu-
dur, evrensel bir tavır mıdır bilmem, 
ama çocuklar çocukluğunu yaşamaya 
teşvik edilmiyor, yetişkinliğe zorlanıyor 
genellikle. Zamanın geçtiğinin, kimse-
nin çocuk olarak kalmayacağının far-
kındayım, ama diliyorum ki hiç değilse 
o kısıtlı zaman süresi boyunca çocuklar 
çocukluğun hazzını alabilsin. Oyun oy-
nasınlar, hayal kursunlar, dilediklerini 
okusunlar... Sizin kurallarınızla belli 
oranlarda biçimlenecekleri muhakkak, 
ama insan denen organizma sadece 
dikte edilenlerle şekillenmiyor. İnsanı 
insan kılan “verilenler” kadar, “alınan-
lar” da. Dolayısıyla, çocuğun karakteri-
ni, beğenilerini, isteklerini, çocuksu ar-
zularını görmezden gelip onu erkenden 
yetişkin olmaya zorladığınızda, geriye 
“yaşanmayan şeyler” kalıyor. Özellikle 
“şeyler” diyorum, çünkü içine saflıkla 
eşdeğer bir yığın olguyu almaya mu-
kadder bir tanım bu.

Bunca yıl boyunca “Bir an önce ye-
tişkin olalım, hadi, hep birlikte,” diyen 
bu kişilerle çok karşılaştım ben. Tavır-
larının her şeyden öte bencilce oldu-
ğunu düşünüyorum. Bol Bel’de konu-
nun altının bu denli kalın çizilmesinin 
nedeni budur.

Biraz ipucu vermek gibi olacak 
ama romanın sonunda, annesinin 
kendisiyle konuşması, iletişim kur-
ması, elindeki telefonu bırakıp biraz 
olsun kendisiyle ilgilenmesi için işi 
bilgisayar programı yazmaya var-
dıran bir çocuk kahraman çıkıyor 
karşımıza. Bu kahramanın durumu-
nu pek çok çocuğun yaşadığını dü-
şünürsek, sizce yetişkinlerin yaptığı 
hata nedir? Bu durumu etrafınızda 
da gözlemlediniz mi?

Aslında ipucu vermediniz, çünkü 
kitap o kahramandan sonra daha da 
içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ve evet, 
çocuğu bir çeşit süs eşyası gibi bir köşe-
de bırakan, yaşamsal gereksinimlerini 
karşılasa da sevgi ve ilgi göstermekten 
uzak duran onlarca yetişkin tanıdım, 
tanıyorum. Şükür ki öyle bir ailede 
büyümedim ben. Özellikle annem, 
seksenlerdeki buhranlı dönemlerin de 
neden olduğu maddi güçlüklere karşın 
benimle de üç kız kardeşimle de ilgi-
lenmeyi başardı. Beni önceleri çizmeye, 
sonraları da yazmaya yönlendiren gizli 
kahramandır kendisi. Babamın eve ta-
şıdığı renkli çocuk dergilerinin de şu 
andaki kişi olmamda etkisini gözardı 
edemem. 

Gizemli Şeyler Dedektifi Bol 
Bel’in İnanılmaz Serüvenleri yetiş-
kin/çocuk iletişimi üzerine kurulan 
bir öykü.  Günümüzde bu ilişkinin 
geldiği nokta hakkında ne düşünü-
yorsunuz? Yoksa yetişkinlerle çocuk-
lar arasında birbirini anlama konu-
sunda hep mi bir eksiklik vardı?

Bir önceki soruya çocukluğum-
dan örnekler vermemin bir nedeni de 
bu yanıta zemin hazırlamaktı aslında. 
Aynı çizgide yürüyebilirim sanırım.

Askeri darbe öncesi ve sonrasında 
geçen, yetişkinliğin de çocukluğun da 
zor olduğu dönemlerden söz ediyo-
rum. En önemlisi, umudun pek az gö-
ründüğü dönemlerden. Benim kişili-
ğim oralarda şekillendi, kişisel tarihim 
oradaki olaylardan beslendi ve insan-
lığın hemen her haline (düşkünlüğüne 
ve sefaletine de, onuruna ve direnişine 
de) tanık oldum. Ne yazık ki, söz etti-
ğimiz iletişim eksiliğine de.

Kişisel düşüncem, insanlık tarihi-
nin bir iletişimsizlik yumağı olduğu 
yönünde. Aksi halde binlerce yıla ya-
yılan savaşlar da, katliamlar da, hak 
gaspetmeler, ikiyüzlülük, nankörlük 
ve kalleşlik de bu oranlarda yerküreye 
hâkim olmazdı.

İnsan karşısındaki kişiye dönü-
şebilmeli. O olabilmeli. Çektiği acı-
yı, taşıdığı hüznü, yaşadığı dramı 
anlayabilmeli. Hiç değilse anlamayı 
deneyebilmeli. Yani, Fransızların ha-
rika sözcüğünün anlamına erişip em-
pati kurabilmeli. Sadece bu çaba bile 
olumlu değişimlere sebep olabilir diye 
umuyorum.

Sizi aslında yetişkinler için yaz-
dığınız kitaplardan da tanıyoruz. 
Örneğin Mesih’in Klonu sizin ilgiyle 
karşılanan kitaplarınızdan biriydi. 
Bu anlamda zihninizi farklı yazma 
biçimlerine sıçratmak zor olmu-
yor mu? Dedektif Bol Bel’i yazan-
la Mesih’in Klonu’nu yazan Aşkın 
Güngör arasındaki fark nedir?

Sadece o kadar da değil aslında, bir 
de söz ettiğiniz bu kitapları aynı zaman 
sürecinde yazıyorum, duyanları şaş-
kınlığa düşüren bu oluyor genellikle. 
Yanisi şu: Bilgisayarımda yazılmak-
ta olan dosyalar bir arada duruyor: 
Mesih’in Klonu, Bol Bel, Kayıp Ruhlar 
Kulübü, Gohor, Olasılık Mezarlığı vs. O 
günkü ruh halim hangisine uygunsa, 
dosyayı açıyor, son yazdığım parag-
raflara göz atıyor, kurgunun zihnim-
deki parçalarını yokluyor ve yazmaya 

başlıyorum. Kimi zaman aylarca tek 
satır yazmadığım bir roman sanki dün 
elimden bırakmışım gibi sayfalara ak-
maya koyuluyor.

İşin aslı, hep olagelen yazma tar-
zım buydu ve başkaları bu denli tuhaf 
bulana dek bunun son derece olağan 
olduğunu düşünüyordum, ama öyle 
değilmiş. Pek çok meslektaşım bir 
romanın son noktasını koymadan 
diğerine başlamıyormuş. Bende sis-
tem öyle işlemiyor. Tarif etmek güç: 
Kurguya kattığım her karakter doğal 
ki önce zihnimde doğuyor. Sonra da 
baskı yapmaya başlıyorlar: “Hadi, beni 
de yaz! Hadi!” Farklı kurgular arasında 
gezme kabiliyetimi (tabii bir kabiliyet-
se bu) zihnimdeki o sese boyun eğ-
meye borçluyum anlayacağınız. Karşı 
koymak yerine, onu anlatmayı seçiyo-
rum, olan şey bu.

Son olarak, Dedektif Bol Bel’in 
yeni maceraları olacak mı? Bundan 
sonraki çalışmalarınız neler olacak?

Dedektif Bol Bel’in ikinci serüve-
ni Dr. Otukuru’nun Işınlama Makinesi 
adını taşıyor ve yazımı bitmek üzere. 
Üçüncü kitabın Deliren Şehir, dördün-
cü kitabın da Zaman Mekân Makinesi 
olmasını tasarlıyorum. Ama zihnim-
deki başka bir öykü öne çıkar da bu 
sıralama değişir mi bilmem.

Yanı sıra, Bu Yayınevi’nce ilk kitabı 
Ruhlar Kayboluyor adıyla yayımlanan 
“Kayıp Ruhlar Kulübü”nün devam 
kitabına; Gohor Cin Saldırısı’nın ya-
zımına devam ediyorum. Yetişkinler 
için kaleme aldığım, gizemlerle örülü 
bir roman olan Olasılık Mezarlığı da 
2012’de okurla buluşabilmesi için yaz-
maya gayret ettiğim kitaplardan biri.

Son olarak, bu nitelikli sorular için 
size çok ama çok teşekkür ediyorum.

Elif TÜRKÖLMEZ - Zarife BİLİZ

Dedektif Bol Bel, Sözcük Korsanı
Aşkın Güngör

Resimleyen: Gökçe Akgül
Tudem Yayınları, 160 sayfa



4 İyi Kitap  •  Okul Öncesi Kitaplığı  •  Sayı 34  •  Aralık  2011

Sema ASLAN
Macera yaşamaya bayılan kaplumbağa Franklin’den iki yeni macera daha: Franklin ve Kayıp Kitap 
ile Franklin ve Göldeki Hayalet. Titiz, çalışkan, sevgi dolu bir kaplumbağa olan yeşil kabuklu küçük 
dostumuz çocuklara hem güzel bir özdeşlik kurma imkânı sunuyor hem de okumayla tanışma…   

Yeşil kabuklu küçük oğlan…

Beyaz Balina Yayınları’nın “Ya-
şasın Büyüyorum” serisinden çıkan 
Franklin ve Kayıp Kitap ile Franklin ve 
Göldeki Hayalet isimli kitaplar, okul 
öncesi dönemindeki çocukların ve do-
ğal olarak onların ebeveynlerinin ilgi 
alanına giriyor. Sharon Jennings’in öy-
külediği kitaplar, senaryosu Brian La-
senby tarafından yazılmış ve 90’ların 
ikinci yarısında televizyon kanalların-
da yayınlanmış olan aynı isimli çizgi 
filmlerden uyarlanmış. Franklin seri-
sinin 5-7 yaş grubundaki çocukların 
okumayı öğrenmelerinde etkili olduğu 
vurgulanıyor. Franklin’i biraz daha ya-
kından tanıyıp, kitaplara okuma-yaz-
ma eğitimi açısından da bakabiliriz.

İYİ ÇOCUK FRANKLİN
Franklin annesi, babası ve söz ko-

nusu kitaplarda kendisinden söz edil-
mese de çizgi filmlerinden bildiğimiz 
üzere kız kardeşi Harriet ile birlikte 
yaşayan bir kaplumbağa. Küçük ayı, 
tavşan, kunduz ve başka pek çok arka-
daşı var.

Franklin ve Göldeki Hayalet, gölde 
bir hayalet olduğuna inanan Franklin’in 
onu görmek ve varlığını başkalarına da 
kanıtlamak tutkusunu anlatıyor. Frank-
lin ve Kayıp Kitap ise kütüphaneden 
ödünç alınan ve küçük kaplumbağanın 
tüm dikkatine rağmen başına olma-
dık işler gelen bir kitabın hikâyesi… 
Franklin iyi bir çocuk; titiz, çalışkan, 
sevgi dolu ve nazik. Hikâyelerin dili de 
bu üsluba uygun zaten;  çok büyük bir 
gizem ya da müthiş heyecan yaratacak 

bir keşif vaat etmiyor, sakin sakin ve 
adım adım ilerleyerek 5 yaşlarındaki 
bir çocuğun olaylar arasında mantık-
lı ilişkiler kurmasına ön ayak oluyor, 
çocukların bu küçük kaplumbağa ile 
özdeşlik kurmalarına imkân tanıyor. 
Belli ki Franklin de okul öncesi çağda. 
Ayakkabılarının bağcıklarını bağlama-
yı ve ikişer ikişer saymayı öğrenmiş. 
Kütüphanedeki öykü saatini hiçbir za-
man kaçırmıyor.

KENDİNİ SEVDİREN KİTAPLAR
Okurun kitaptaki kahramanla 

özdeşlik kurabilmesi, okurla metin 
arasındaki ilişkiyi hareketli tutar; her 
yaştan okur için bu özdeşlik duygusu 
beklenen, aranan bir duygudur. Bir 
şekilde içinde kendimizi bulamadı-
ğımız bir hikâyeye pek de inanmayız. 
Dolayısıyla sırtındaki koca kabuğa ve 
yemyeşil rengine rağmen, çocuklar 
Franklin ile kolayca özdeşleşebilecek; 
sosyal çevresi, günlük yaşamı ve o 
yaşamın rutinleri, daha da önemlisi 
onun da büyümekte oluşu da bu öz-
deşliği sağlayacak unsurlar. Bu bağ-
lamın iki olumlu sonucu olabilir. İlki, 
çocuk okurun, hikâyenin de öngördü-
ğü mantıksal çıkarımlara daha kolay 
varabilmesi.  İkinci olası sonuç, yayı-
nevinin öngördüğü ve/veya vaat ettiği, 
okumayı öğrenmeye vesile olması. 

Okul öncesinde okuma-yazma eği-
timinin verilmesi konusunda eğitim-
ciler ve pedagoglar farklı düşünüyor; 
kimi buna karşı, kimi destekçi – naçi-
zane, bence bir mahsuru yok. Hoş, bir 

uzmanlığım da yok ancak anne olarak 
bunu deneyimledim; okumayı öğren-
mek ya da öğretmek çok eğlenceli ola-
biliyor. Franklin serisi, bol resimli ve 
büyük boy tasarımı, kullandığı punto 
ve yazı karakteri ve ara ara tekrarlayan 
kelimeleriyle çocukların dikkatini çe-
kecek nitelikte.

Çocuklar özellikle ritimden etki-
leniyor aslında. Kelimelerin tekrarı, 
benzer seslerin birbirini takip etme-
si, hikâyelerin içinde tekerlemelerin 
ya da şiirimsi parçaların bulunması, 
hatta bazen uyduruk, tamamen saç-
ma sözcüklerin ortaya çıkıvermesi ilgi 
ve merakı ayakta tutuyor, hikâyenin 
uzun süre gündemde ve hatırda kal-
masını sağlıyor. Dolayısıyla, siz ona 
okumadığınız zamanlarda da o kitap 
çocuğunuzun önünde oluyor, resimle-
rine bakıyor, hikâyeyi yeniden okuyor, 
belki de yeniden kurguluyor. Ama bir 
şekilde, o hikâyeyle, o kitapla bir şey 
yapıyor. Sesli kitaplar da bu anlamda 
çok önemli. Tabii esas olan, bu yaş 
grubundaki çocuğun şakır şakır oku-
masını ummak değil de bir başlan-
gıç yapmasını sağlamak. Ya da belki 
sadece ona Franklin’in maceralarını 
okuyup kitabı erişebileceği bir yere bı-
rakmak, sonunda isterse alıp okuyacak 
zaten. Ama gerçek, ama uyduruk…

Franklin ve Kayıp Kitap
Sharon Jennings

Resimleyen: Céleste Gagnon, Sean 
Jeffrey, Sasha McIntyre ve Laura Vegys

Çeviren: Aslı Onat
Beyaz Balina Yayınları, 32 sayfa

Franklin ve Göldeki Hayalet
Sharon Jennings

Resimleyen: Sasha Mclntyre, Robert 
Penman ve Shelley Southern

Çeviren: Aslı Onat
Beyaz Balina Yayınları, 32 sayfa
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İnci ULUS

Masallar hiç eskimiyor. Hatta öyküleri ve resimleriyle tekrar tekrar yorumlanıyor. İş Kültür 
Yayınları’ndan çıkan Rapunzel, Sarah Gibb’in muhteşem siluet çizimleriyle görsel bir şölene 
dönerken, Bremen Mızıkacıları çocuklarımızın el yazısını öğrenmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Rapunzel’i kararlı, 
müzisyenleri neşeli gördüm!

Grimm Kardeşler’in ünlü masal-
ları Rapunzel ile Bremen Mızıkacıları 
yeni uyarlamalarıyla İş Kültür Yayın-
ları tarafından yayımlandı. Sizin evi-
nizde de bu iki klasik masal farklı ver-
siyonlarıyla giderek daha fazla mı yer 
tutar oldu? Hiç şaşırtıcı değil. 

Rapunzel’in 2010 yapımı sinema 
uyarlamasından beridir, kitapçılarda 
Rapunzel için neredeyse ayrı bir raf 
bulmak mümkün. Masal, çeşitli tiyatro 
toplulukları tarafından sahnelenmeye 
de devam etti. Dolayısıyla Rapunzel 
ününe ün kattı. Böylesine klasikleşmiş 
bir masalın yine de her defasında bizi 
şaşırtabiliyor olması, edebiyat, sinema 
ve tiyatro uyarlamalarındaki yaratıcı-
lıktan, özgürlükten kaynaklanıyor olsa 
gerek. Son bir yıl içinde, birbirinden 
epeyce farklı Rapunzel uyarlamaları 
gördüğümü söyleyebilirim. Fakat İş 
Kültür’ün “En Sevilen Klasikler” di-
zisinde yer verdiği ve Sarah Gibb’in 
muhteşem siluet çizimleriyle yayımla-
nan Rapunzel kitabı, gerçek bir görsel 
şölen vaat ediyor.

Masal, bildiğimiz üzere alâmeti-
farikası saçlarıyla çocukları –sanırım, 
özellikle de kız çocuklarını– kalbinden 
vuran güzel Rapunzel’in bir kuleye sı-
kıştırılmış hayatını ve kadere bakın 

ki, onu bir kuleye hapisken bile bulan 
yakışıklı prensle olan büyük aşkını an-
latıyor. Kötü cadının hak ettiği sona 
mahkûm olması da içimize su serpiyor. 
(Belirtmeden geçemeyeceğim; Kenter 
Tiyatrosu bünyesindeki Kent Oyuncu-
ları Çocuk Oyunları Birimi, Rapunzel’i 
feminist bir yorumla sahneledi. Kötü 
cadı, bu yorumda ormanın derinlik-
lerinde doğayla barışık yaşayan bilge 
bir kadındı. Onu cadı yapan şey, kadın 
olduğu için adaletsizliğe ve yalnızlığa 
mahkûm edilmesiydi.)

HARİKA SİLUET RESİMLER
Bu klasik masal, Sarah Gibb’in çi-

zimleriyle adeta yeniden yazılmış! Or-
man, kulenin içi, cadıyla Rapunzel’in 
ve daha sonra cadıyla prensin müca-
delesi, son derece zengin efektlerle 
yansıtılmış. Işık ve gölge kullanımı 
sayesinde masaldaki tüm devinimi 
hissedebiliyorsunuz. Daha da ilginci, 
cadıyı hep bir gölge olarak, karanlıkta 
görüyorsunuz. Esasında bu onu daha 
da korkutucu yapıyor; tüm karanlığına 
rağmen, yüzünün detaylarını ve hatta 
öfkesini görebiliyorsunuz. Rapunzel’e 
gelince… Nihayet kuleden kaçmayı 
düşünüyor! Fakat ne yazık, yine sefalet 
ve gözyaşı içinde göründüğü sahneler 
de var. Yine de bu versiyonda kurta-
rılmaya muhtaç kız halini kırdığını, 
daha kararlı göründüğünü söylemek 
mümkün. 

EL YAZISI ÖĞRENİYORUM
Bir diğer klasik masal da “Bremen 

Mızıkacıları”. Yayınevinin “El Yazısı 
Öğreniyorum” serisinden çıkan ki-
tap, Neşeli Çalgıcılar adıyla yayım-
landı. Alkan İnal’ın uyarlayıp Zeynep 
Özatalay’ın resimlediği masal, bir fabl. 
Yaşlandığı için kapı dışarı edilmiş 
bir eşek, bir köpek, bir kedi ve horo-
zun birlikte müzik yapmak hayaliyle 
Bremen’e doğru yaptıkları yolculuğu 
anlatan masal, birbirinin üzerine çık-
mış bu dört hayvanın temsili resmiyle 
de hatırlanır. Eşeğin üzerinde köpek, 
onun üzerinde kedi, onun da üzerinde 
horoz. Masaldaki haydutları korkutan 

bu garip figür, çocuklar için elbette 
çok eğlenceli bir fikir. Yaşlandıkları 
için artık iş göremeyen, iş göremedi-
ği için de kapı dışarı edilen hayvanlar 
meselesi biraz can sıkıcı olsa da “Masal 
bu ya…” deyip, az sonra birliktelikle-
rinden güç ve neşe bulacak olan küçük 
dostlarımıza bakıyoruz. Yolculukları 
bir hayal kırıklığıyla başlıyor ama yep-
yeni bir hayat ümidiyle devam ediyor. 
Bu masalda “ilginç” olan şu ki, insan-
lar kötü! Hayvanları terk eden bencil 
bireyler ya da başkalarının evlerini so-
yan haydutlar olarak çıkıyor insanlar 
karşımıza. Fakat hayvanlar nazik ve 
anlayışlılar! 

Çocuklar, bu “iyi” ve “kötü” me-
selesine yetişkinlerden daha çok kafa 
yoruyor belki de… Rapunzel’in cadısı 
neden hep kötülük yapmak zorunda 
ki? Ya da kedisi sürekli uyuyor diye 
bir adam onu neden kovmak zorun-
da? Küçücük masallar ama zor sorular 
bunlar. Hazırsanız, iyi okumalar.

Neşeli Çalgıcılar
Grimm Kardeşler

Uyarlayan: Alkan İnal
Resimleyen: Zeynep Özatalay
İş Kültür Yayınları, 24 sayfa 

Rapunzel
Grimm Kardeşler

Resimleyen: Sarah Gibb
Çeviren: Bülent O. Doğan

İş Kültür Yayınları, 32 sayfa
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Ünlü kişilerin yaşam öyküleri çoğu zaman hem eserleri kadar ilgi çekicidir hem de o eserleri 
kavrayışımıza katkıda bulunacak zengin ayrıntılarla doludur. Altın Kitaplar’dan çıkan “Benim 
Adım…” serisi, Cervantes ve Saint-Exupéry’nin hayatına işte bu gözle ışık tutuyor.

Beni bir de benden dinleyin...
Nilay KAYA

Benim Adım Saint-Exupéry
Meritxell Marti, Valenti Gubianas

Çeviren: Farah Yurdözü
Altın Kitaplar, 210 sayfa

Benim Adım Miguel de Cervantes
Antonio Tello, Óscar Julve

Çeviren: Farah Yurdözü
Altın Kitaplar, 64 sayfa

Altın Kitaplar son yıllarda karşımı-
za çıkan en eğlenceli ve aydınlatıcı (bu 
iki özelliğin bir aradalığı her zaman 
olumlu sonuçlanmayabiliyor) seriler-
den birisini huzurlarımıza sunuyor: 
“Benim Adım...” serisi. Bu üç noktayı 
kimlerle mi tamamlıyoruz? Şimdiye 
kadar seriden Leonardo Da Vinci, Mar-
co Polo, Marie Curie, Mozart, Picasso, 
Albert Einstein, Shakespeare, Charlie 
Chaplin gibi ünlülerin kendi ağızların-
dan yaşam öykülerinin anlatıldığı, daha 
doğrusu yazarın böyle bir üslup içinde 
kaleme aldığı kitaplar yayımlandı. 

DON KİŞOT’UN YARATICISI
Ressamlıktan bilim insanlığına, 

gezginlikten mucitliğe, müzisyenlikten 
yazarlığa ve aktörlüğe, çeşitli alanlarda 
tarihe damgasını vurmuş bu kişilerin 
yaşam öykülerini, tarih kitaplarında 
tekrarlanan kalıplaşmış anlatıların dı-
şında bir biçimde sunması, bu kitapla-
rın en ilgi çekici özelliği. Başka insanla-
rın hayatını, bizzat o kişinin ağzından 
dinlemenin her şeyden önce anlatıya 
daha çok samimiyet kattığı bir gerçek. 
Üstelik hayatına tanıklık ettiğimiz ki-
şinin başından geçen olaylar hakkında 
kendi yorumlarını öğrenmek, şimdiye 
kadar o kişiyle ilgili sahip olduğumuz 
bilgilere yenilerini ekleyip farklı ba-
kış açıları kazandırıyor.  Her ne kadar 
kitapların hepsinde kimin tarafından 
çizildiği belirtilmemişse de ünlülerin 
hayatlarındaki kilit anları canlandıran 
eğlenceli resimler de bu yaşam öyküle-
rine zenginlik katıyor. Bu yazıda seri-
nin, Farah Yurdözü’nün özenli çeviri-
siyle bizlere sunulan Benim Adım Mi-
guel de Cervantes ve Benim Adım Saint-
Exupéry adlı kitaplarını tanıtacağız.

Antonio Tello ile Óscar Julve, Be-
nim Adım Miguel de Cervantes adlı 
kitapta, belki de gelmiş geçmiş en şöh-
retli şövalye olan Don Kişot’un yaratı-
cısı Cervantes’e, sanki bugün bizlerle 
sohbet ediyormuş etkisi uyandıran bir 
tarz içinde ses vermişler. Çok fazla şö-
valye romanı okuyup onların etkisinde 
kalarak kendisini şövalye zannetmeye 
başlayan ve yanına yardımcısı Sanço 
Panza’yı da alarak gerçek hayatın ona 
sunacağı yanılgılarla dolu hayalî bir 

âleme dalan La Mançalı Asilzade Don 
Kişot’un 16. yüzyılda yazılmış öyküsü, 
yazıldığı günden bu yana roman türü-
nün atası olarak görülmekte. Yel değir-
menlerini dev, alelade bir köylü kızını 
uğruna hayatını bahşedeceği bir leydi 
olarak algılamakta ısrar eden Don Ki-
şot, gerçek dünya ile kurmaca arasın-
daki ince çizgiyi bizlere aynı incelikle 
gösteren bir kahraman oldu hep. Kitap-
ta, Cervantes’in hayatında hangi evre-
lerden geçtikten sonra bu kahramanı 
yarattığına şahit olurken, başından 
geçen bir dizi olayın yazdıklarına nasıl 

yansıdığını da görüyoruz. Örneğin Don 
Kişot’ta yer alan “Tutsağın Öyküsü”nün 
ilham kaynağının, Cervantes’in 1575 
yılında Cezayirli korsanlar tarafından 
beş yıl süreyle esir alınması olduğunu 
öğreniyoruz. 

Don Kişot dışında, aralarında ti-
yatro oyunlarının da bulunduğu başka 
birçok esere de imza atan Cervantes’in 
inişli çıkışlı hayatının ayrıntılarını 
kendi ağzından öğrenirken, onu tarih 
kitaplarında adı geçen yazar olma özel-
liğinin dışında, tıpkı bizler gibi doğan, 
ölen, acı-tatlı deneyimler yaşayan ve 
yaşadıkça öğrenmeye devam eden kan-
lı canlı bir insan olarak algılama fırsatı-
nı buluyoruz.

KÜÇÜK PRENS
Dikkat dikkat sevgili okuyucular! 

Şimdi “Benim Adım...” serisinden en 
son çıkan kitap olan Benim Adım Saint-
Exupéry’ye göz atmak için havalanı-
yoruz. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. 

Yine bir yazarın yaşam öyküsüyle karşı 
karşıyayız. Bu defa hayatı boyunca dün-
yanın uçsuz bucaksız köşelerini uçarak 
gezmiş, bizlere gelmiş geçmiş en özel 
romanlardan birisi olan Küçük Prens’i 
kazandıran yazarımızın diğer mesleği 
olan pilotluğun ona sunduğu zengin-
liklere tanıklık etme şansımız da var. 
Bu kitapta da Saint-Exupéry’nin yaşam 
öyküsü bizzat kahramanının ağzından 
anlatılıyor.

Kitabın başında, “En çok tanınan ka-
rakterim olan prensle ortak bir yanımız 
var. Eğer bu kitabı sonuna kadar oku-
maya devam ederseniz ne olduğunu öğ-
reneceksiniz,” diyen Saint-Exupéry’nin 
sarı saçları ve sarı atkısı, çıtkırıldım 
hali ve özenle büyüttüğü çiçeğiyle ken-
dine ait bir gezegende tek başına yaşar-
ken, dünyadaki bir çölde bir pilotun 
karşısında beliriveren Küçük Prens’i, 
bu kitap okunduktan sonra daha da 
anlam kazanıyor. Aynı zamanda savaş 
muhabiri, sinemacı ve mucit olduğunu 
öğrendiğimiz yazarın yaşadıkları, tıpkı 
ünlü kahramanı Küçük Prens’in yaptığı 
gibi, bize hayatın sunabileceği çeşitliliği 
ve kendi biricikliğimizi gösteriyor.

Serinin her iki kitabının bir başka 
güzel tarafı, kitapların sonunda, kişilerin 
yaşamının yanında, o kişinin yaşadığı 
yıllardaki tarihi olayların ve sanat/kültür 
alanındaki gelişmelerin de kronolojik 
sırayla verilmesi. Böylelikle yaşamı hak-
kında bilgi sahibi olduğumuz kişiyi za-
manının dokusu içinde daha canlı ve de-
rinlikli bir şekilde değerlendirebiliyoruz.
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Behiç Ak’ı yıllardır gazetelere çizdiği bant köşelerden, afişlerden ve hem yazıp hem resimlediği 
kitaplardan tanıyoruz. “Gülümseten Öyküler” adını verdiği dizinin sekizinci kitabı Akvaryumdaki 
Tiyatro da yayımlandı.  Gülümserken düşünmek için…

Balıklı Köy’ün akvaryumu
Sevin OKYAY

Akvaryumdaki Tiyatro
Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı
114 sayfa

Behiç Ak, uzun süredir kitap ya-
zıyor. Daha uzun süredir de çiziyor. 
Çoğumuz onu, Cumhuriyet gazetesin-
deki, neredeyse çeyrek asırdır çizdiği 
“Kim Kime Dum Duma” isimli bant 
köşenin çizeri olarak tanımışızdır ilk. 
Çocuk kitaplarını da hem yazıyor hem 
o kendine has çizgisiyle resimliyor. 
Son kitabı Akvaryumdaki Tiyatro’da, 
onu ilgilendiren, düşündüren şeyleri 
bir araya getirmiş, okurunu da gülüm-
setirken düşündürüyor. Zaten, Toros 
Dağları’ndaki Balıklı Göl’ü ve kıyı-
sındaki Balıklı Köyü’nün insanlarını 
anlatan kitabı da, onun “Gülümseten 
Öyküler” dizisinin sekizincisi. Daha 
önceki yedi kitabının iki tanesi, Ak’ın 
bir numaralı ilgi nesnelerinden va-
purlar ve kediler üzerineydi: Kedilerin 
Kaybolma Mevsimi ile Vapurları Seven 
Çocuk.

Balıklı Köyü’nün insanları, cen-
netten farksız bir yerde yaşadıklarının 
bilincinde olan, iyi kalpli, cömert in-
sanlar. Hayranlık uyandıracak, yaban-
cıları imrendirecek bir hayatları var. 
Balıklı Göl, Toros Dağları’nda, denize 
yarım saat uzaklıkta tertemiz bir göl. 
Balıklı Köyü, adını bu göldeki alaba-
lık, sazan balıklarından ve renkli ba-
lıklardan alıyor. Köylüler bu balıkları 
çocukları gibi seviyor. Hatta o kadar 
seviyorlar ki onlardan ayrı durmaya 
dayanamayıp akvaryumlara koyuyor-
lar. Her evde bir akvaryum var; köylü-
ler televizyon izlemektense arkalarına 
yaslanıp akvaryumdaki balıkları izle-
meyi tercih ediyor.

KÖYÜN EMEKTÂR İNSANLARI
Doğal olarak, her şeylerini de ken-

dileri üretiyorlar. İşte köyün doğal bir 
cennet oluşuna ek olarak bu özelliği 
de, İngiltere’den gelen Martin gibi ya-
bancıları kalbinden vuruyor. “Altmış 
küsur yaşında, iyi keman çalan, emek-
li bir öğretmen” olan Martin, yaşadığı 
hayattan bezmiş, “marka delisi” dün-
yaya sırt çevirmiş biri. Her şeyi yüz-
de yüz el yapımı, çarşı malına rağbet 
etmiyor. Kemanı ile çantasını almış, 
Anadolu’ya gelmiş. Köy köy dolaşır-
ken, yolu Balıklı Köy’e düşmüş. Dil 
konusunda yetenekli olduğu için de 

Türkçeyi zaten sökmüş. Gittiği her 
yerde çocuklara keman çalıp şarkılar 
öğretiyor.

Balıklı Köy ona gerçek bir cennet 
gibi görünüyor. Aslında birkaç gün 
kalıp gidecek ama bu güzelliklerin de 
cazibesine kapılmış. Derken bir gün 
kapısında bir sepet buluyor. İçinde bir 
sürü ev yapımı hediyenin yanısıra bir 
de not var: “Sevgili Martin, sepeti Muh-
tar Semih Bey ördü. Hamam kesesi Yıl-
dız Hanım’ın el emeği, göz nuru. Erişte 
de öyle. Pestili ve pekmezi köyümüzün 
imamı Muammer Bey kendi üzümle-
rinden yaptı. Dutları ise Postacı Rıza 
Bey kuruttu. Sabun ve zeytinyağı resim 
öğretmenimiz Aslı Hanım’a ait. Bahçe-
sindeki kendi eliyle topladığı zeytinler-
den. Yoğurt ise Muhtar Semih Bey’in 
koyunu Yünlü’den.”

Siz olsanız ne yaparsınız? Martin 
elbette buraya yerleşmeye karar ve-
riyor, kısa sürede de uyum sağlıyor. 
Onun övgüleri, başka İngiliz arkadaş-
larının da buraya gelmesine neden 
oluyor. Neyse ki onu izleyen arkadaş-
ları da uyumlu insanlar, kısa sürede 
köyün bir parçası oluyorlar. 

Ancak, köy halkı farkında olma-
sa da ciddi bir sorun başgöstermiş 
durumda: Gölün suları yükseliyor, 
kıyıdaki tarlaları su basmış. Köylüler 
nasılsa bir çaresi bulunur diyor, ama 
köyün ilkokulu alçakta, gölün hemen 
kenarında. Öğretmenle öğrenciler bu 
olayın nedenini çözmeye çalışırken de 

köye bir film yönetmeni geliyor: Ta-
mamlanmamış Filmler Festivali’nde 
iki kez üstüste altın madalya kazanmış 
olan Yusuf Değirmen. Kırmızı kapaklı 
senaryo dosyasında yazılanlardan ya-
pılacak olan film, bir anda köylülerin 
bütün dünyası oluyor. Herkes filmde 
oynamak istiyor. Özellikle de yönet-
menin gönüllü asistanı, köyün en ya-
kışıklı çocuğu, hep artist olmayı hayal 
etmiş Zühtü.

“MARKA DELİSİ” DÜNYA
Behiç Ak, bizi cennetten farksız bir 

mekânda misafir ederken, hem Balıklı 
Köy ve iyi kalpli köylülerinin hayatı-
na ortak oluyoruz, hem de mitoloji ve 
halk  kahramanlarına aşinalık kazanı-
yoruz. Marka çılgınlığı gibi tezahürleri 
olan modern şehir hayatını da eleş-
tiriyor Behiç Ak. Ama o zaten sosyal 
bilinci, sorumluluğu olan bir sanatçı. 
İnandığı herhangi bir konuda inan-
dığını söylemekten geri durduğunu 
görmedik hiç. Sinemayla yakın ilişkisi 
de Yusuf Değirmen’i ve köylülerin he-
vesini tatlı tatlı eleştirmesini mümkün 
kılmış.

Çizgisine gelince, o bambaş-
ka bir hikâye. Behiç Ak’ın çizgisini, 
hem Cumhuriyet’ten hem de Gezici 
Festival’in afişlerinden biliriz. Yıllardır 
o afişleri Behiç Ak yapıyor. Pek sevdiği 
kediler de daima o afişlerde kendileri-
ne yer bulmuştur. Ben Behiç Ak’a bir 
anlamda Roald Dahl - Quentin Blake, 
Goscinny - Sempé’nin bir karışımı gö-
züyle bakıyorum. Hem yazıyor hem 
çiziyor, ikisini de hakkıyla yapıyor.
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İnsanoğlu yüzyıllardır peşindedir o kadim arzunun; uçabilmenin. Müge İplikçi, çocukların ve çocuk 
kalmış büyüklerin hâlâ düşlerini süsleyen uçma arzusuyla ilgili iki kitap tanıtıyor size. Newberry 
Honor Book ödüllü çocuk klasiği Uçmak İstiyorum ile Hezarfen’in İzinde… Gökyüzü’nde.

Uçmakkkk!.. Müge İPLİKÇİ

Aslan Sayman’ın yazıp Cansu 
Kaykaç’ın resimlediği Hezarfen’in İzin-
de… Gökyüzü’ndesi ile Zarife Biliz’in 
yetkin Türkçesiyle dilimize kazandır-
dığı Jane Langton’ın Uçmak İstiyorum 
adlı kitaplarının ortak teması olan 
uçmak bu satırları yazdırıyor bana. 
Neden mi? O muazzam çocukluk duy-
gusu beni de hemen hepiniz gibi za-
manında sarhoş etmiştir, o yüzden. Bu 
yaşıma geldim, hâlâ zaman zaman bu-
lutlara, kuşlara, hatta yıldızlara, “Aca-
ba uçmayı denesem mi?” diye bakarım 
ya neyse! 

Gelelim kitaplara.
Sayman’ın Hezarfen’in peşine düş-

tüğü kitabı, uçma isteği uçakları aşan, 
kuşlar gibi özgürce uçmak isteyen 
Onat’ın serüveniyle karşımıza çıkıyor. 
Onat ne yapıp edip Fethiye’de bir tan-
demle, yani iki kişilik yamaç paraşü-
tüyle annesinin desteği sayesinde mu-
radına ererken, ta okyanusun ötesinde, 

Massachusetts’deki Georgie’nin uçma 
sevdasına eşlik eden, sıkı durun, ger-
çek bir kaz oluyor; Kaz Prens. Akdeniz 
nere, Walden Gölü nere! Ama çocuk-
luk böyle bir şey. Belki dünyadaki bü-
tün çocukları eşit kılan da bu. 

HENRY THOREAU’NUN BİLGELİĞİ
Hayır, hayır, sadece uçabilmeleri 

değil ortaklıkları. Hayallerinin peşin-
den inatla, cesaretle gidebilmeleri de. 
Elbette bu inadı cesarete çevirmeleri-
ne en büyük destek en yakınlarından 
geliyor. Aileleri onları, büyük olmanın 
getirdiği tedbiri makul bir biçimde 
elden bırakmadan, ama bir zamanlar 
kendilerinin de çocuk olduğu gerçeği-
ni hiç unutmadan, sonuna kadar des-
tekliyor. Onat’ın annesi, babası, dedesi 
var; Georgie’nin ise annesi, Freddy 
Amcası, kuzenleri Eleanor ile Edward 
ve bir sürü kedi...

Georgie’nin öyküsünde Onat’ın-
kinden daha farklı birkaç unsur daha 
devreye giriyor. En başta da Freddy 
Amca’nın Concord Doğaüstü Bilgi 
Akademisi. Akademi, yüz yıl önce ya-
şamış iki büyük düşünür olan Henry 
Thoreau ve Ralph Waldo Emerson 
ile ilgili bilgilerin membası, ana kay-
nağı. Walden Caddesi 40 Numaralı 
bu binada yaşayanların yanısıra bu 
iki düşünürün heykelleri ve o müt-
hiş doğa örtüsü Georgie’nin sıradışı 
öyküsüne görkemli bir yalınlıkla eş-
lik ederken, iki kişi daha var ki onlar 
karşımıza neredeyse düşman olarak 
çıkıyorlar kitapta. Yani Georgie’nin 
uçmasını istemeyenler, onu uçmaktan 
alıkoyanlar. Kim mi onlar? Thoreau 
Caddesi Bankası’nın başkanı, patro-
nu Ralph Preek ve sekreteri Madeline 
Prawn. Bir de elbette kazlar var. Kaz-
lar olmazsa öykü eksik kalırdı, çünkü 
Georgie’nin uçmasına asıl yol açanlar 
da onlar! Yoksa bu küçük mü küçük, 
cılız mı cılız kızın ipekotu tohumla-
rını taklide yeltenip tüy gibi bedenini 
merdivenlerden aşağı atmasına ve her 
seferinde yere çakılmasına tanıklık et-
mekten başka bir şey yapamayacaktık 
biz okurlar! 

Zaten yazarımız Jane Langton da 
Georgie’nin bu uçamaz ve hep yere 
kapaklanır, düşer halini biz okurlara 
aşılacak bir engel olarak sunuyor. Bir 
şekilde hissediyoruz ki Georgie uça-
cak, uçacak işte! Gerçekten de Lang-
ton kahramanını uçurmaktan çekin-
miyor. Çekinmiyor diyorum, çünkü 
bu birçok yazarın mesafeli durduğu 
bir husustur. Örneğin bu konuda Ars-
lan Sayman, kahramanı Onat’ı koru-
naklı bir biçimde paraşütle uçuruyor. 
Bunda elbette hitap ettiği okur kitlesi-
nin de yaşını hesaba katmak önemli. 
Langton’un okur kitlesinin yaşı daha 
geçkince, yani Georgie’nin “uçuş ger-
çeğini” daha kolay hazmedecek cins-
ten bir yaş!

NASIL OLURSA OLSUN UÇMAK…
Uçmak İstiyorum’da bir hediye sah-

nesiyle açılan kitap sonunda görkemli 
bir finalle kapanıyor. Sürpriz olsun, 
söylemeyeyim, ama sırf bu finalle bile 
kitabın ABD’nin en önemli çocuk ki-
tap ödüllerinden biri olan Newberry 
Honor Book madalyasını neden al-
mış olduğunu rahatlıkla anlıyorsunuz. 
Kurgunun son derece usta işi olduğu-
nu söylememe gerek bile yok. 

Bunun dışında, özellikle Henry 
Thoreau’ya yapılan atıflar sadece genç 
okurun değil, yetişkinlerin de kitabı 
okurken not alacağı cinsten cümleleri, 
paragrafları içeriyor. “Bana mevsimle-
rin mesajını taşıyan kuşlar, hoş geldi-
niz! Dünyayı koruyan vahşiliğinizdir,” 
diyen bir Thoreau var karşımızda. 
Ona hayran bir Freddy Amca; kitabın 
hemen başında karşımıza çıkan Kaz 
Prensi onun reenkarnasyonu olarak 
kabul eden bir Freddy Amca. Galiba 
Freddy Amca haklı! Kaz Prens özelin-
de, genel olarak kazların kitap boyunca 
bize verdiği mesaj, Thoreau’nun verdi-
ği mesajı sonuna kadar destekliyor. 
Dünyayı koruyan bu vahşilik, dünyayı 
nasıl saklamamız, sakınmamız gerek-
tiğinin ipuçlarını taşıyor. Bay Preek ve 
Bayan Prawn gibilerin tüfeklerinden, 
mektuplarından, önyargı, kötülük ve 
dedikodularından ortalığa saçılanlar 
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ise dünyaya sadece geçici kazanımları, ölümü, durgunluğu 
ve sıradanlığı davet ediyor. Ne yazık ki onlardan çok var bu 
dünyada!

Ama bereket onlar gibi olmayanlar da var! Dünyayı 
özenle korumayı kendine iş, yaşam biçimi edinenler. Bu 
noktada çocuklar ve kuşlara öykünerek uçma merakı, biz 
okurlara dünyayı farklı bir çehreden görme olanağını sunu-
yor. Kuşlar, bulutlar, yıldızlar, gökyüzü ve bunların ardın-
dan gelen cesaretle birleşecek olan özgürlük duygusu... Bi-
liyoruz ki insanlık tarihi bu noktada asla yalnız değil. Kimi 
gerçekten, Hezarfen Ahmet Çelebi ve havacılık tarihinin 
en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş gibi taktığı kanatlar, 
yaptığı uçaklarla (tayyare mi desek acaba?) gökyüzünde sü-
zülüyor, kimi de  Henry Thoreau ve Ralph Waldo Emerson 
gibi düşünceleriyle arşa yükseliyor, yaşamı farklı bir boyuta 
taşıyarak insanlığı uçuruyor, taçlandırıyor. 

Büyük kara parçaları, karanlık kıtalar, karla kaplı bu-
zullar, uçsuz bucaksız ormanlar, mavi okyanuslar, yüce dağ 
sıraları; Andlar, Alpler, Himalayalar... Dünya, bütün dün-
ya. Uçabilmek, uçmaya cesaret edebilmek, hayal kurmak 
ve hayalleri gerçeğe taşımakla yanıbaşımıza geliyor, insanı 
insana, insanı yaşama ve onu asıl ait olduğu yere, kadim 
doğaya taşıyor.

Uçmak İstiyorum
Jane Langton

Çeviren: Zarife Biliz
Turkuvaz Kitap, 187 sayfa

Hezarfen’ın İzinde… Gökyüzünde
Arslan Sayman

Resimleyen: Cansu Kaykaç
Yapı Kredi Yayınları, 64 sayfa

ANLAŞMAk İÇİN 
KONUŞMAYA 
İHTİYACIMIZ 

VAR MI?

Ali, sıradan bir çocuk gibi görünse de 
aslında değildi. Tüm engellere rağmen hayatı 

ellerindeki kelimeler ile anlamaya ve anlatmaya 
çalışıyordu. Bu, altı yaşında işitme engelli bir 

çocuk için oldukça zor olsa da, Ali için dünyayı 
elleri ve gözleri ile keşfetmekten daha 

mutluluk verici ne olabilirdi ki?..
 

Desen Yayınları’ndan duygu yüklü sımsıcak 
bir çizgi roman…

ellerimdeki kelimeler.indd   1 11/25/11   2:11 PM
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Sakın Açma
John Farndon

Çeviren: Aysun Babacan 
NTV Yayınları, 256 sayfa

Kitabımızın adı Sakın Açma. NTV Yayınları’ndan çıkmış olan bu kitabın kapağında “Dünyanın En 
İyi Saklanan Sırları Bu Ansiklopedide” yazıyor. Yani, artık sır değiller… Tabii eğer siz bu sırların 
altında yatan gerçekleri okuyup öğrenir ve çevrenizde yayarsanız…

Sakın Açmaaaa!
Dur, dur, dur, sakın yapma!

Ezel Dağlar ERGÜDEN
Çocuk (da) yazar

Bekleeeeeee!
Hahahaaaaaa, hepinizi kandırdım. 

Kitaptır bu, açılmadan bir işe yara-
maz. Şaka yaptım, şaka. Sakin olun, 
telaşlanmayın. Eh arkadaşlar, bu ayki 
kitabımızın konusunu da anlamışsı-
nızdır artık. Neyi açmayız biz? İçinde 
gizli nesneler olan şeyleri açmayız me-
sela. Ya da içinde çok gizli bilgiler olan 
kitapları. Uvvvvvvvvv. Çok gizemli. 
Aynen öyle.

ÜRKÜTÜCÜ GERÇEKLER…
Kitabımızın adı Sakın Açma. NTV 

Yayınları’ndan çıkmış olan bu kitabın 
kapağında “Dünyanın En İyi Sakla-
nan Sırları Bu Ansiklopedide” yazıyor. 
Yani, artık sır değiller tabii… Bir de bu 
sırlara nerden ve nasıl ulaştıkları me-
selesi var (şahsen ben hâlâ merak edi-
yorum bunu), ama  iyi bir okur olarak 
bize önce kitabı okumak düşer. Eh, ar-
tık beyin yıkamanın sırlarını mı ister-
siniz, Kayıp Şehir Atlantis’in gizemini 
mi, yoksa halınızda yaşayan küçük 
canavarların özel hayatını mı, o sizin 
seçiminiz. Ama o kadar eğlenceli ki! 
Detaylı detaylı bütün bunları araştırıp 
anlatmış birileri. İnsanların başka iş-
leri yok herhalde. Benim okul, mokul, 
ders, ev derken, valla değil dünyanın 
sırlarına, kendi sırlarıma bile ayıracak 
zamanım kalmıyor ya neyse!.. 

Benim en çok ilgimi çeken kısım-
lar, ürkütücü gerçekler ve açıklanama-
yan şeyler. Çünkü şöyle ki, kitabımız 
farklı bölümlere ayrılmış. Ürkütücü 
gerçekler; tıbbi ve bilimsel konuları, 
açıklığa kavuşturulamayan ünlü olay-
ları falan ele alıyor. Eh, ben de en çok 
mistik ve gizemli bölümleri sevdiğim-
den dolayı, cinayetler ve kayıplar çok 
ilgimi çekti doğrusu. “Amaaaan, sen 
de abuk subuk şeylerle ilgileniyorsun!” 
diye düşünen arkadaşlarımız için daha 
bilimsel meseleler de var. Örneğin ye-
diğin yemeklerin içinde ne olduğu ya 
da kısa boylu olmana neden olan ge-
nin özellikleri gibi. Doğa meraklıları 
da dert etmesin, soyu tükenen hayvan-
lar, evrimin kayıp halkaları gibi konu-
lar da ele alınmış.

Eh, şimdi gelelim en önemli kısım-
lardan birine; kitabın içindeki resimle-
re. Bunlara resim demek ne kadar doğ-
ru bilmiyorum aslında. Mesela bazıları 
animasyon şeklinde, yani çok gerçekçi 
değiller. Ama bazıları da fotoğraf. Ay-
rıca, kitapta 3 boyutlu kısımlar da var. 
Örneğin kayıp hazineler kısmındaki 
harita buna bir örnek. Haritanın ka-
pakçıkları var ve altlarında daaaaaa… 
Neyse, söylersem ayıp olur. Heyecanı-
nızı kaçırmayayım. Ama kitabı okur-
ken bu tarz süprizlere hazır olun.

EN GİZLİ BİLGİLER
Hah, neredeyse unutuyordum. 

Kitabın benim en çok hoşuma giden 
özelliklerinden birisi de, “Anne Babanı 
Sorguya Çek!” eğlencesine bol malze-
me sunması. Hatırlayabileceğiniz gibi, 
daha önce de bir hayvan ansiklope-
disi tanıtırken bahsetmiştim bundan. 
Nitekim bu kitap da çok uygun anne 
baba sorgusuna. Eğer ailenizin böyle 
konulara karşı özel bir ilgisi ve derin 
bir bilgisi yoksa sizin kazanacağınız 
garanti. Gerçi dikkatli olun, büyükler 

yenilmekten hoşlanmaz. Alttan alttan 
sorabilirsiniz, daha az tehlikeli olur 
(en azından bizim evde çaktırmadan 
sormak daha iyi oldu, sizi bilmem). 

Eh, şöyle bir özetlemek gerekirse, 
eğer bu tarz gereksiz bilgilerle ilgileni-
yorsanız (ya da evde adınız “Boş İşler 
Müdürü”ne çıkmışsa) alın size kitap. 
Okuyun, öğrenin, eğlenin, sonunda da 
çevrenizdekileri test edin. Ha, dediğim 
gibi dikkatli olun, insanlar bilmedikle-
ri şeylerle ilgili çok hassas oluyorlar. 
Tabii resimleri de cabası. Yani tam so-
ğuk kış günlerinde battaniyenin altın-
da zaman geçirme kitabı. Hem de her 
yaşa uygun. Eh, o kadar dil döktüm 
ben, karar vermesi de sizden olsun. 
Düşünün, taşının, kararınızı verin. 
Aman, çok geç olmadan verin ki baş-
kaları kitabı okuyup size sorular sor-
masın (şaka yapıyorum). Haydi size 
bol kitaplı, az ödevli, mutlu günler!
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Nazan ÖZCAN

Aslı Tohumcu’nun Üç, İkiii, Birr, Ateş adlı kitabının kahramanı Ateş, komik, eğlenceli, hınzır, süper 
zeki bir çocuk. Hatta ayıp olmazsa “fırlamanın teki” bile diyebiliriz onun için. Üstelik büyüklerin 
ikiyüzlülüklerini ortaya döküp ipliği pazara çıkartmakta da usta!

Kardeşim bir köpek olabilir mi?

Üç, İkiii, Birr, Ateş!
Aslı Tohumcu

Resimleyen: Reha Barış
Can Çocuk Yayınları, 64 sayfa

“Aslında size bir dolu şeyden bah-
sedecektim: Yatağımın altındaki cana-
vardan, eniştem Sıtkı Sıyrılmış ve tuhaf 
karısından, anneannemin ‘Kesme Şe-
kerler’ dediği Tütü ve Süsü teyzelerden, 
apartmanın şu buçuk denen katına ta-
şınan şüpheli kiracıdan, kızın tekinden, 
çok önemli biri değil ya aslında...

Ama ben meşgul insanım arkadaş! 
Sürekli bıdı bıdı hikâye anlatamam ki, 
planlanacak komplolarım, evden ka-
çırmam gereken bir kız kardeşim, çıl-
dırtmam gereken büyükler var. İşimi 
gücümü bakacağım için suçlayabilir 
misiniz? Hadi o halde, görüşürüz bir 
vakit. O zamana kadar elinizden ge-
len yaramazlık ve tilkilikleri doya doya 
yapabilmeniz dileğiyle... Bir de benden 
ayrıldığınız için üzülmemeye çalışın, 
olur mu?”

UZAYLI GÖZÜYLE ODA TOPLAMA
Aslı Tohumcu’nun Üç, İkiii, Birr, 

Ateş adlı kitabının kahramanı Ateş işte 
böyle bir çocuk. Komik, eğlenceli, hın-
zır, süper zeki, hatta ayıp olur mu bil-
miyoruz Ateş’e, ama içimizden geçeni 
söyleyelim: “Fırlamanın teki!” Bilmiş 
bir bücür olduğu kadar sevimli, haydut 
olduğu kadar cana yakın. Yaptığı ku-
duruklukları anlattığında sevimli tarafı 
her zaman daha ağır basıyor ve siz de 
“Evladım, biraz insan ol,” demek iste-
miyorsunuz. Çünkü Ateş’in zehir gibi 
bir zekâsı var. Büyüklerin şaşkınlıkla-
rını, edep, ahlak ve terbiye kurallarının 
saçmalığını ve en fenası da iki yüzlü-
lüklerini, söylediği ya da yaptığı şey-
lerle öyle güzel ortaya koyuyor ki, “Af-
ferim sana bilmiş bücür, ipliği pazara 
çıkarttın,” diyor ve mutlu oluyorsunuz. 

Mesela kitabın “Yolcu Yolunda 
Gerek” bölümüne bakalım. Konumuz 

çocukların belası oda toplamak! Tabii 
ki Ateş’in de odası darmadağınık ve 
annesi kesin bir dille toplamasını söy-
lemiş. Ama elbette Ateş toplamamış ve 
annesinin odaya girme teşebbüsü bir 
maceraya dönüşüyor. Ateş’in uzaylı 
arkadaşının gözünden odayı toplama-
dan kaçma operasyonunu öyle komik 
anlatıyor ki! Gerçekten bir uzaylı gö-
zünden baktığınızda (Ateş’in gözü) 
oda toplama için çıkarılan patırtının 
ne kadar da komik ve şaşkınca oldu-
ğunu görüp gülüyorsunuz. “Pencere-
den kaçacaktı uzaylı. Bu garip gezegen-
de hayatta kalmayı becerirse, manavda 
çıraklık yaparak ya da taksi durağında 
telefonlara bakarak geçinip giderdi.” 

ATEŞ’E KARDEŞ GELİYOR
Sonra Ateş’in hastaneden getir-

dikleri anda, “Bu kız geldi, gitmez ar-
tık,” diye karalar bağladığı küçük kız 
kardeşi Tomris var. Üstelik Ateş’in 
hayatını epey kısıtlıyor. “Ne zaman 
oyuncak diye tuttursam babam, ‘Mas-
rafımız arttı Ateş’çim. Tutumlu davran-
mak zorundayız,’ diyor. Masraf çıkaran 
sizsiniz, neden tutumlu davranmak 
zorunda kalan ben olayım?” Haksız 
mı çocuk şimdi? Sonra şöyle sorular 
soruyor: “Kardeşim Bir Köpek Olabilir 
mi?” Evetleri var: “Çünkü dört ayak 
üzerinde yürüyor. Çünkü yerde ne bu-
lursa ağzına atıyor. Çünkü canı sıkıl-
dığında uluma sesi çıkarıyor. Çünkü 
sürekli poposunun etrafında dönüp du-
ruyor.” Gene de iyi niyetli Ateş: “Hayır, 
çünkü o zaman benim de köpek olmam 
lazım?”

“KÂBUS” MÜDÜR, “TERSO” BABA
Ateş’in derdi bir değil ki!.. Ne yap-

sa suç çünkü. Kendi de öyle düşünü-
yor zaten. “Ne Yapsam Suç” bölümün-
de anlatıyor. Öğretmeni ödev veriyor. 
Harflerin her biri için bir kelime ve bir 
resim istiyor. Ateş de yapıyor. A’ya ta-
bii ki kendi adını yazıp kendi resmini 
çiziyor. B’ye baş belası bebek yazıyor 
ve kardeşini çiziyor. C’ye cimri ve bü-
yük dayı Cevat Elibollar; G’ye güzel 
ve anne; İ’ye ispiyoncu ve büyük hala; 
K’ya kâbus ve okul müdürü Bay Kılçık; 

O’ya obur ve Fidan Yenge; Ş’ye şeker ve 
Leyla öğretmen; T’ye terso ve baba vs. 
Tabii ki küçük çaplı bir kıyamet kopu-
yor. Müdürüne “kâbus”, babasına “ter-
so”, halasına “ispiyoncu” dediği için! 
Aslında söylediklerinin hepsi doğru 
ve bu yüzden büyürken günden güne 
ikiyüzlü olmayı öğrendiğimizi ve ayıp 
ettiğimizi bir kez daha anımsıyoruz. 
Oysa Ateş dürüst, hatta her çocuk gibi 
belki biraz acımasız, ama dürüstlüğün 
en büyük erdem olduğunu söyleyen 
büyüklerin Ateş’e kızmaya hakkı var 
mı? 

Çocuklarla ilgili başka bir mese-
le de “Biriktir Babam Biriktir”de ele 
alınıyor. Tabii Ateş’in özelinde. Ateş’e 
koleksiyon yapma ödevi veriliyor. Bu-
raya kadar iyi, güzel! Gelgelelim, Ateş 
neyin koleksiyonunu yapacağını bi-
lemiyor ve başlıyor sormaya. Annesi 
bulaşık koleksiyonu öneriyor, denizci 
dede pusula, terzi anneanne düğme ya 
da fermuar, kapıcı gazete, taksici kayıp 
eşya, ayakkabıcı boş cila kutusu, kua-
för ise tıraş köpüğü kutusu... Bir Alla-
hın kulu çıkıp da aslında Ateş’in neye 
ilgisi olduğunu sormuyor; herkes ken-
di ilgisini dayatmaya çalışıyor. Çocuğu 
kendine benzetmeye çalışmak biraz 
tuhaf değil mi? 

Ateş’i ve büyüklerin tuhaflıklarını 
ortaya çıkaran Aslı Tohumcu’ya güzel 
çizgileriyle Reha Barış yardım ve ya-
taklık etmiş! Müebbet iyilikler dileriz.
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Sevengül SÖNMEZ

Kuşaklardır sevilerek okunan, aykırılığın ve adaletin, çocuk bireyselliğinin yılmaz savunucusu Pippi 
Uzunçorap, daha küçük yaştaki okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Doğan Egmont’tan üç kitap 
halinde çıkan resimli öykü kitapları, hem küçükleri hem de her yaştan Pippi severleri bekliyor.

Güçlü olan iyi kalpli olmalıdır…

Çocukluk kahramanımı yeniden 
buldum: Pippi Uzunçorap. Ben onu 
beş altı yaşlarındayken (Almanya’da 
olduğum için) televizyonda tanımış-
tım. Çok farklıydı, bambaşkaydı. Ona 
özenir miydim, onu kendime örnek 
alır mıydım, bilmiyorum ama onun 
“başka”lığının hep farkındaydım. Bel-
ki o benim çocukluk arkadaşım oldu-
ğu için hiç kimseyi yadırgamadan ve 
yabancılamadan büyüdüm. “Öteki” ya 
da “başkası” kavramlarım olmadı. 

Sadece insanlar değil, hayvanlar da 
hep “benim” ve “benden” oldu. Ya da 
onlarla yan yana olmak da yaşamak da 
bana hiçbir zaman zor gelmedi.

Kendimi şanslı bir çocuk olarak 
gördüm Pippi’yi tanıdığım için. Şimdi 
şanslı bir yetişkin olarak da görüyo-
rum aynı nedenle. Tekdüze, kurallarla 
kuşatılmış, yasaklar konulmuş çocuk-
luk günlerimi(zi)n kahramanı Pippi, 
aslında bize kim olacağımızda ne çok 
yardım etmiş. Şimdi bakıyorum da et-
rafıma, onu çocukken sevmiş, benim-
semiş yetişkinler, hep biraz farklı, hep 
daha özgür ve hep daha duyarlı. 

Pippi, başka çocuklara benzemez,  
demiştim. Pippi Uzunçorap’ı Tanıyor mu-
sunuz adlı ilk kitapta, hayretle tanımaya 
başlıyoruz onu. Villa Villekulla’da tek 
başına yaşayan, kızıl saçlı, çilli, çorapları 
birbirinden farklı, istediği her şeyi ya-
pan, müthiş güçlü bir kız. Maymunu Bay 

Nilsson ve atıyla birlikte yaşıyor ve bildi-
ğimiz her şeyi farklı yapıyor. Ayaklarını 
yastığa koyup, yemeği uzanarak yiyor; 
yıkanmak için başını leğene sokuyor. 
Bunlar onu ayrıksı yapsa da bence onu 
kıskanılacak kılan özelliği güçlü olması 
ve gücü hakkında düşündükleri. Dün-
yanın en güçlü adamı Adolf karşısın-
da “Ne olmuş yani, ben de dünyanın en 
güçlü kızıyım,” derken, erkek egemen bir 
dünyaya karşı koymaya başlıyor bile. Üs-
telik dünyanın en güçlü adamının adı-
nın Adolf olması, 1944’te yayımlanmaya 
başlayan bu kitaplarda Nazizim’e bir kar-
şı koyuş gibi gelimiyor mu size de? 

Pippi Uzunçorap sadece güçlü 
değil. Gücün nasıl olması gerektiği 
konusunda da oldukça bilge bir ço-
cuk. Güçlü olanların iyi kalpli olması 
gerektiğini bilecek bir çocuk o. Evine 
giren hırsızları tepeleyip yakaladıktan 
sonra yiyecek alabilmeleri için onlara 
biraz para verecek kadar cömert aynı 
zamanda. 

Yalnız yaşadığını söylemek, koca-
man bir evde başka bir insanın olma-
ması anlamında doğru olsa da Pippi 
maymunu ve atıyla son derece iyi an-
laşıyor. Onların da yaşamın içinde söz 
hakları var, onlar da evde diledikleri-
ni yapabiliyorlar ve Pippi’nin doğum 
günü kutlamasında masaya bile otura-
biliyorlar. 

BIZT DA NE OLA Kİ?
Arkadaşları da var Pippi’nin. Ya-

kınlardaki evlerde oturan Tommy 
ve Annika. Onlar Pippi’ye hayranlık 
duyuyorlar, Pippi de onlara hep sürp-
rizler yapıyor. Böylece hep birlikte 
eğlenceli, macera dolu günler geçiri-
yorlar. Pippi onlara pek çok yeni şey 
öğretiyor, elbette okuyanlara da… 
Öğrettiği en önemli şey bana kalırsa 
“merak”. Merak etmekten büyüsek 
bile vazgeçmememiz gerektiği. Pippi 
Bir Bızt Buluyor’da sözcüklerin peşine 
düşüyoruz. Nasıl oluyor bu sözcükler, 
nereden çıkıyor, onları kim uyduru-
yor. “Bızt” nedir ki? Ne olduğunu bil-
mekten çok aramaktır Pippi’yi mutlu 
eden, arkadaşlarıyla yeni şeyler keş-
fetmektir hayatı anlamlı kılan. Nereye 

bakacağını da bilmek gerekir bazen 
yanıtları bulmak için.

CÖMERT VE ADİL PİPPİ 
Pippi’nin babası Kral Efraim de en 

az kendisi kadar ilginçtir ve bir gün te-
peden tırnağa bayraklarla ve flamalar-
la süslü bir gemiyle gelip onu ve arka-
daşlarını Kurrekurredut Adası’na gö-
türür. Bu adanın yerlileriyle ve onların 
çocuklarıyla tanışırlar; hindistancevizi 
palmiyesinden yapılmış kulübelerde 
uyurlar, mağaralarda oynarlar; içine 
gömülebilecekleri ince, ışıklı kumlar-
da uzanıp gökyüzüne bakarlar. Bu ada 
onların başka dünyaları tanımalarını 
sağlar; farklı bir dil, farklı alışkanlıklar. 
Hiçbirini yadırgamazlar ve kısa süre 
içinde yıllardır birlikte yaşıyormuş 
gibi mutlu olurlar. Hayallerindekin-
den bile daha güzel bir tatilin sonunda 
eve döndüklerinde onlar artık “dünya-
lı” olmuştur. Her renkten, her dilden 
insanı kucaklamayı öğrenmiş çocuk-
lar olarak büyüyeceklerdir, tıpkı Pippi 
Uzunçorap’ın maceralarını okumuş ve 
sevmiş tüm çocuklar, büyükler ve hep 
çocuk kalanlar gibi. 

Pippi Uzunçorap’ı, büyüdükçe kir-
lendiğimizi hissettiğim bir yaşta bir 
kez daha okurken, yitirdiklerimi ha-
tırladım ve onları tozlu bir sandıktan 
çıkardım. 

Merakımızı yitirmeyelim ve gücü-
müz sevgimizden daha fazla olmasın 
hiçbir zaman.

Pippi Uzunçorap’ı Tanıyor musunuz?
Astrid Lindgren

Resimleyen: Ingrid Van Nyman
Çeviren: Ali Arda

Doğan Egmont Yayıncılık, 24 sayfa

Pippi Bir Bızt Buluyor
Astrid Lindgren

Resimleyen: Ingrid Van Nyman
Çeviren: Ali Arda

Doğan Egmont Yayıncılık, 16 sayfa
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Ece ile Efe, Sürprizlerle Dolu Bir Yılbaşı
Catherine Metzmeyer

Resimleyen: Marc Vanenis
Çeviren: İlke Aykanat Çam
Tudem Yayınları, 16 sayfa

Ayşegül, Yılbaşı Sürprizi
Gilbert Delahaye

Resimleyen: Marcel Marlier
Çeviren: Füsun Önen Pinard
Yapı Kredi Yayınları, 20 sayfa

Yılbaşı yaklaşırken çocukluğumuza da uzanalım dedik ve biraz nostaljik bir seçimle ünlü Ayşegül 
serisinin yılbaşı konulu bir kitabını seçtik. Gene Belçika menşeli başka bir dizi olan Ece ile Efe’yle ise 
günümüzde yılbaşı kavramının alabileceği, zengin mesajlarla bezeli evreni size getirdik.

Herkesin Noel Baba’sı 
kendine…

Yaklaşmakta olan yılbaşı ruhuna 
çocuklarımızla birlikte, Belçika’dan 
kütüphanelerimize misafir olan iki ki-
tapla girebiliriz. Bu kitaplardan birisi, 
çocukluğumuzun Ayşegül’ünden (ori-
jinal adı Martine) macera dolu bir yıl-
başı hikâyesi; Ayşegül, Yılbaşı Sürprizi. 
Bir diğeri ise Catherine Metzmeyer’in 
Türkçeye Ece ile Efe olarak dönüşen 
kahramanları, Zoé ve Théo serisinin 
yılbaşı temalı kitabı; Ece ile Efe, Sürp-
rizlerle Dolu Bir Yılbaşı. Antik adıyla 
Myra’da, bugün Antalya’ya bağlı olan 
Demre ilçesinde doğduğu rivayet edi-
len Noel Baba’nın kökeni ve varlığının 
sorgulanabilirliği, yılbaşını yeni bir he-
yecan ve hayal penceresi olarak görmek 
isteyen çocuklarla yetişkinlerin yılbaşı 
keyfine zeval vermemeli.

Biz yetişkinler de her sene yeni yılı 
karşılarken, kendimiz ve sevdiklerimiz 
için yeni umutlar besler, yeni kararlar 
alıp birbirimize iyi dilekler sunarken, 
bu alışkanlığımızı pekâlâ metaforik bir 
Noel Baba ritüeli olarak görebiliriz.

BAŞINDA DALLARI OLAN İNEK
Ayşegül, Yılbaşı Sürprizi kitabının 

öyküsü, Ayşegül’ün yılbaşı için hediye 
olarak bir çift buz pateni hayal etme-
siyle başlıyor. Buz patenlerine nasıl 
kavuşacağını düşünmekten gözlerine 
uyku girmeyen Ayşegül, erkek kardeşi 
Orhan’la kafa kafaya verip Noel Baba’yı 
telefon defterinde aramayı akıl ediyor.

Kendi çocukluğunda Alman buz 
paten şampiyonu Katarina Witt’in her 
türlü gösterisini hayranlıkla izleyen, 
özellikle de Witt 1988 yılında bir buz 
pateni pistinin açılışı için Ankara’ya 
geldiğinde buz pateni aşkı iyice kaba-
ran biri olarak, Ayşegül’ün bu tutkusu-
nu anlamamak mümkün değil. Hediye-
ye ulaşma serüveninin nasıl geliştiğini 
ve sonuçlandığını bu yazıda açık etmek 
olmaz, ama Ayşegül’ün köpeği Fındık 
ve arkadaşlarıyla birlikte tesadüfen 
buldukları, şatoya benzeyen bir çiftlik 
evine girmelerinin, onları Noel Baba’ya 
yaklaştıracak, biraz masal biraz gerçek 
bir kapı açtığını söyleyelim. Bu arada, 
serinin diğer kitaplarında olduğu gibi, 

Ayşegül’ün köpeği Fındık’ın bütün se-
vimliliğinin üstünde olduğu; çocukla-
rın ona verdiği sevgi ve önemin, bizler 
gibi apartman çocuklarında, “keşke 
evde benim de bir köpeğim olsa” arzu-
sunu perçinlediği kesin. Ama çocuk-
ların ilk kez karşılaştıkları ve Orhan’ın 
“başlarında dalları olan bir inek” diye 
nitelendirdiği ren geyiklerini apartma-
na almaktan bahsetmiyoruz elbette! 
Yine de bu yılbaşında, güzel bir orma-
nın ortasında arkadaşlarıyla gezen ren 
geyiklerini bir gün canlı canlı görmeyi 
ve daha bir sürü şeyi hayal edebiliriz. 
Ne demişler? Hayal etmek istemenin 
yarısıdır.

YILBAŞI KOKUSU
Okul öncesi çocuklarına hitap eden 

diğer kitabımız Ece ile Efe, Sürprizlerle 
Dolu Bir Yılbaşı ise Noel Baba’nın kim-
liğini deşifre etmeden iki sevimli kahra-
manın yılbaşı hayallerini gerçek kılıyor. 
Kitabın başlığındaki sürpriz ifadesi bo-
şuna değil, çünkü yılbaşını büyükanne 
ve büyükbabasının evinde kutlamak 
üzere ailesiyle birlikte yola çıkan Ece 
ile Efe, hava muhalefeti nedeniyle bir 
benzin istasyonunda mahsur kalıp yıl-
başı gecesini orada geçirmek zorunda 
kalıyor. 

Çocuklar için hayal kırıklığı yaratan 
bu beklenmedik durum, içeri tuhaf ve 
komik görünüşlü, aksakallı bir dedenin 
girmesiyle (Bilin bakalım kim?) güzel 

sürprizlerle dolu bir yılbaşı kokusu-
nun solunduğu bir geceye dönüşüyor. 
Beklenmedik durumlar, sanıldığından 
çok daha güzel sürprizlere gebe olabi-
lir, diye düşünüyor insan. Önemli olan, 
Noel Baba’nın varlığı ya da yokluğu, bir 
çam ağacımızın olup olmaması, yılba-
şı geleneğinin Batılı ya da Doğulu mu 
olduğu değil; belki de mühim olan, is-
tediğimiz her şeye sahip olmak değil 
de hayal kurmak, umut etmek ve başta 
sevdiklerimiz olmak üzere sahip olduk-
larımızın değerinin farkında olmak… 
Tıpkı Ayşegül ve dostları gibi, Ece ile 
Efe de bu nahif hakikati soğuk kış gün-
lerini yılbaşı sıcaklığıyla ısıtarak usulca 
anlatıyorlar. Herkese mutlu yıllar!

Nilay KAYA
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Mini ve Yılbaşı Armağanları
Chtistine Nöstlinger

Resimleyen: Christiane Nöstlinger
Çeviren: Elif Alankuş

Günışığı Kitaplığı
64 sayfa

Gençlerin ve çocukların çok sevdiği asi yazar Christine Nöstlinger’den yeni yıl vesilesiyle armağan 
vermenin anlamı üzerine düşünmeye çağıran bir kitap: Mini ve Yılbaşı Armağanları. Yılbaşı 
coşkusunu ve armağanların güzelliğini bir arada yaşamak için…

Yılbaşı armağanlarının 
en şahanesi Pelin ÖZER

Hayat boyu insanın çocuk yanı-
nı canlı tutan, çocukluğu heyecanla, 
tutkuyla eşitleyen bazı alışkanlıklar 
var. Bu alışkanlıkların tohumu da ilk 
yıllarda atılıyor. Genelde pek değiş-
meden sürüp gidiyor. İnsan ancak ol-
gunlaştıkça anlıyor “yedisinde neysen 
yetmişinde osun” deyimini. Hayatı-
mızın köşe taşları olan ritüellerde al-
dığımız roller karakterimizi belirliyor. 
Örneğin, armağan vermeyi seven in-
san hayatın her alanında eli açık ola-
biliyor da hep almayı bekleyen kişi, 
eli sıkılığıyla nam salıyor. Verdiği ar-
mağanı faydasına göre belirleyen kişi 
sürprizlerle arasına mesafe koyarken, 
armağanlarını sadece maddi değerine 
göre seçen biri ise o armağanı verece-
ği kişinin önceliklerinin önüne kendi 
satın alma gücünü yerleştirdiğini fark 
etmiyor bile. Bir de armağanını ken-
disi üreten; yaratıcı çözümlerle, kop-
yası olmayan o “tek” armağana zama-
nını, becerisini, yüreğini koyanlar var. 

ARMAĞANLAR NE İŞE YARAR?
Kim sevmez yılbaşında, doğum-

günlerinde, bayramlarda armağan-
lara boğulmayı… Düşünün ki kaç 
yıl yaşıyorsanız, o sayıda yılbaşı ve 
doğumgünü durağından geçeceksi-
niz ve hayat boyunca onlarca, yüzler-
ce, kim bilir belki binlerce armağan 
verilecek size. Ama bir de armağan 
vermek denen karşı yaka var. Siz de 
kimi zaman sürprizli, belki kimi za-
man mecburi ya da üstünde pek de 

düşünmeye gerek duymadan arma-
ğanlar vereceksiniz yakınlarınıza. Tam 
da dünya yeni yıl hazırlıkları için bir 
kez daha kolları  sıvamışken, gençle-
rin ve çocukların çok sevdiği asi ya-
zar Christine Nöstlinger’in bu konu-
da çocuklara söyleyeceklerine kulak 
vermenin zamanı. Armağanın sadece 
mağazadan alınıp paketlenen bir şey 
değil, aynı zamanda yaratıcı bir etkin-
lik olduğunu gösteren Mini ve Yılbaşı 
Armağanları’nı okuyan herkes, el be-
cerisi ve hayal gücü olanların, hayat 
boyu armağan verecek sermayeyi el-
lerinde tuttuğunu bir kez daha hatır-
layacak.

MİNİ ŞİMDİ NE YAPACAK?
Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan 

“Mini” serisinin beşinci kitabı olan 
Mini ve Yılbaşı Armağanları’nın resim-
leri, yazarın psikolog kızı Christiane 
Nöstlinger imzalı. Okul öncesi dönem-
dekiler için olduğu kadar okumaya yeni 
başlayan çocuklara da hitap eden bu se-
ride, sekiz yaşındaki Hermine Zipfel’in 
hayatına konuk oluyoruz. Bu adı akılda 
tutmak pek kolay değil ama merak et-
meyin, sadece okulun müdürü onu bu 
adla çağırıyor. Ağabeyi Martin’in ona 
uzun boyundan dolayı “Süpürge Sopa-
sı” diye seslendiğini saymazsak, herkes 
ona Mini diyor. Mini, önceki yıllarda 
yılbaşı armağanlarını hep anneannesi-
nin ona verdiği parayla satın almış. An-
neannesi, kime ne alınacağı konusunda 
da ona fikir veriyormuş. Pratik ve işe 
yarayacak şeyler… Annesine tencere, 
babasına iç çamaşırı, Martin’e çorap… 
Mini sadece renklerine karar veriyor-
muş. Belki hep aynı şeyleri almaktan 
sıkıldığı için, belki de işe yarayacak 
armağanlar vermenin karşısındakini 
pek de mutlu etmediğini fark etmeye 
başladığından, Mini yılbaşı ritüellerin-
de bir değişiklik yapmaya karar vermiş 
ve dokuz ay boyunca sıkı biçimde para 
biriktirmiş. Tıka basa dolmuş kumba-
rasını boşalttığında, herkese istediği 
armağanı alacak parası varmış artık. 
Annesine saç tokası, babasına küllük, 
Martin’e binici kamçısı...

Haftalar öncesinden armağanları-
nı özenle seçip paketleyip, dolabının 
dibinde saklayan Mini’nin en mutlu 
günleri, bir depremle sarsılmış ne ya-
zık ki! Her şey annesinin saçlarını kı-
sacık kestirmesiyle başlamış. Malum, 
yılbaşları yeni kararların alındığı, erte-
lenmiş kararların uygulamaya konul-
duğu dönemlerdir. Herkesin kendin-
ce bir listesi vardır, kimi zaman yeni 
yılın ilk haftası boyunca sürse de bu 
kararlar, Noel’e yakın alınır ve herkes 
kararlılığından geri adım atmayacağı-
na emin gibidir. İşte Mini’nin babası 
da sigarayı bırakmaya tam böyle bir 
yeni yıl dönemecinde karar vermiş. 
Bu haberin Mini’yi ne kadar üzebile-
ceğini aklına bile getirmemiştir muh-
temelen. Martin ise anneannesinden 
yılbaşı armağanı olarak yirmi derslik 
binici kursu istemesine rağmen, gidip 
de dersleri izlediğinde, atların çok bü-
yük ve tehlikeli birer canavar olduğu-
na karar vermiş. Böylece Mini aldığı 
hediyeleri değiştirmek için bir engelli 
koşuya başlamış… 

Devamını merak edenler, hem ala-
nı hem vereni çok mutlu eden formü-
lü görmek isteyenler, verecekleri yeni 
armağanlar için ipuçları da bulacak bu 
kitapta. Para harcamadan da armağan 
verilebileceğini, ilgi, sevgi ve zamanla 
her sorunun aşılabileceğini görecekler. 
Ne mutlu ki insan büyüse de değişme-
yen şeyler var ve onlar kimi zaman bir 
armağan biçiminde elden ele geçiyor.
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Ezel Dağlar ERGÜDEN

Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi gibi ünü dört bir yanı tutmuş kitaplarıyla tanıdığımız Tolkien,
bu sefer de Noel Baba’nın ağzından konuşuyor. Ünlü yazarın kendi çocuklarına her yıl Noel’de 
yazdığı mektuplardan oluşan kitap Tolkien’le tanışma yaşını küçültüyor.

Tolkien Noel Baba’dan 
mektuplar

Noel Baba’dan Mektuplar
John Ronald Reuel Tolkien

Çeviren: Leyla Roksan Çağlar
Okuyan Us Yayınları

112 sayfa

Kış geldi sayılır. Havalar daha 
çabuk kararıyor, soğuklar arttı. Saat 
yediden sonra sokakta kalmak akıl 
kârı değil. Yeni yıla da az kaldı doğal 
olarak. Sizin evde de hazırlıklar baş-
lamıştır herhalde. Heyecanlı çocuklar 
şimdiden ortalıkta koşuşturuyordur. 
Ayrıca çam ağaçları, süslemeler, kut-
lamalar, yemekler. Ve tabii hediyeler. 
Bu zor konuyla cebelleşirken, size bir 
tüyo vereyim. Günün anlam ve öne-
mine uygun, küçük bir hediye tüyosu. 

ŞENLİK, CURCUNA, KARGAŞA
Tolkien hepimizin bildiği bir isim, 

değil mi? Yüzüklerin Efendisi’nin 
3 cildi hâlâ komodinimin üstünde 
duruyor. Peki, büyük ustanın çocuk 
kitapları hakkında bir bilginiz var 
mı? Eğer yok diyorsanız, lütfen iyi 
dinleyin. Tolkien’in çocukları için 
yazdığı Noel Baba hikâyeleri, tam 
da Noel öncesinde güzel bir sürp-
riz gerçekten. Başta gerçekten ken-
di çocuklarına yazdığı hikâyelerden 
oluşan kitap, yıllara ayrılmış bölüm-
lerden meydana geliyor. Tolkien, 
Noel Baba’nın ağzından çocuklarına 
mektuplar yazıyor. 3 çocuğuna da 
her yıl ayrı ayrı yazdığı mektupların 
derlemesi olan eser, aynı zamanda 
Tolkien’in kendi yazısıyla yazılmış 
mektupları ve mektuplardaki resim-
leri de barındırıyor. 

Noel Baba’dan mektup almak her 
çocuğun hayali olsa gerek, değil mi? 

Tolkien de büyülü, masalsı dünyasıy-
la işte bu hayali gerçek kılıyor. Başta 
sadece Kutup Ayısı ile yaşayan Noel 
Baba’cığımızın evi gitgide kalabalık-
laşıyor. Tam da Noel (ya da “yılbaşı”; 
size hangisi uygun geliyorsa artık) 
ruhuna uygun bir şekilde evde şenlik 
havası esiyor. Ve bu kalabalık, akla ge-
lebilecek en  komik maceraları yaşıyor, 
sorunları atlatıyor. Erken atılan havai 
fişekler mi dersiniz, yıkılan evler mi, 
Ay’a takılıp Ay Dede’yi evsiz bırakan 
ayılar mı; orası size kalmış.

NOEL Mİ YILBAŞI MI?
Bütün bu eğlenceler olurken, Noel 

Baba Tolkien’in mektupları gittik-
çe farklılaşıyor. Kimi zaman Kutup 
Ayısı’nın okunaksız yazısıyla karşı-
laşıyoruz, kimi zaman Noel Baba’nın 
sekreterinin kendi dilinde yazdığı not-
larla. Eh, bu karnavalı seyreylerken bir 
yandan da Tolkien’in kendi titrek yazı-
sıyla yazdığı mektupları görmek insanı 
mutlu ediyor. 

Noel zamanı ne de olsa, her yeri 
süslemek lazım mantığıyla hareket 
eden Tolkien, mektuplarını da kendi 
çizimleriyle süslemiş. Kendi evini, Ku-
tup Ayısı’nı, evdeki kargaşayı gösteren 
resimler birbirinden renkli. Büyük us-
tanın bir de resim yeteneğinin olduğu-
nu bu kadar net görmek ise hayret ve-
rici. Tam da Noel renklerini, yani kır-
mızı yeşil ve beyazı kullanarak yazdığı 
başlıklar da resimlerle uyum içinde. 

Noel demişken, bir de “Noel” ne-
dir ondan bahsedeyim. Aslında, Türk 
toplumunda Noel yerine yeni yıl ya da 
yılbaşı demek daha doğru olur. Çünkü 
Noel aslında Hıristiyanların yirmi beş 
Aralık’ta, İsa’nın doğumunu kutlama-
sına verilen ad. Tolkien İngiliz olduğu 
için onun ve ailesinin kutladığı bayram 
Noel. Ama bu kitabı başka kültürlerde 
yaşayan çocukların okumayacağı an-
lamına gelmiyor, tam tersine okuyup 
öğrenmeliyiz. Üstelik bunu çocuklara 
uygun bir dille anlatırsak, hem bir kafa 
karışıklığına yol açmayız hem de diğer 
toplumlara ve kültürlere daha açık ol-
malarını sağlarız. 

Bence, Tolkien’in diğer yapıtlarını 
okuyamayacak yaştaki çocuklara ve-
rilebilecek en güzel Noel/yılbaşı hedi-
yelerinden bu. Hem de günün anlamı-
na uygun. Kendiniz bu hikâyeler için 
biraz büyümüş olabilirsiniz, çünkü 
mektuplar bir yerden sonra birbiri-
ne benzer olaylar döngüsü halini alı-
yor, ancak  bu zevki  çocuklarınızdan 
esirgemeyin. Onlara, karlı ve soğuk 
gecelerde sıcacık evlerinde battaniye 
altında okuyabilecekleri sempatik bir 
Tolkien kitabı hediye edin. Sizin de 
hepsini sevmenize gerek yok zaten. 
Ama böylece hem onları sevindirirsi-
niz hem de siz çocuğunuzun Tolkien 
okuduğunu bilerek rahat uyursunuz.
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Nurduran DUMAN

Yeni başlangıçlar yapmak her zaman umut ve sevinç verir insana. Yeni bir yılın gelişini kutlamaya 
hazırlandığımız bu günler öncelikle bu coşkuyla anlam kazanır belki de. Şükran Farımaz sekiz 
öyküden oluşan Bir Yılbaşı Masalı adlı kitabında işte bu coşkuya Kibritçi Kızı da davet ediyor.

Yeni yılın coşkusu

Bir Yılbaşı Masalı
Şükran Farımaz

Resimleyen: Sinan Gürdağcık
Can Çocuk Yayınları

91 sayfa

Hemen her kültürde, bilinen tarih 
boyunca kutlana gelmiştir yeni yıl-
lar. Yılın başlangıç tarihleri ile gelen 
yılı karşılama ve kutlama biçimleri 
toplumlara göre değişiklik gösterse 
de bir şey hiç değişmemiştir: yılbaşı 
ruhu. Yılbaşı ruhu hep aynı coşkuyu 
ve umudu barındırmış, taşımış ve ak-
tarmıştır yıldan yıla, toplumdan toplu-
ma, insandan insana. 

Yeni yıl kutlamalarının, birey ve 
toplum üzerindeki itkisi acımasızlığa 
varan günümüz tüketim dünyasının 
çılgınca dönen çarkına hizmet eden 
ucuz bir malzeme olduğu söylenebilir. 
Doğrudur; sahicilik ve samimiyet ıska-
landığında, yılbaşı ruhunun böyle çir-
kin bir işe alet olması her zaman ciddi 
bir olasılık. Ayrıca, günümüz dünya-
sının, altına odun diye acı ve zulüm 
sürülmüş kaynayan bir kazan olduğu-
nu işaret edip, gezegen ve insanlık bu 
durumdayken yılbaşı ruhunun da ne 
demek olduğunu soranlar da olabilir. 
Güzel soru, ancak işte tam da bu du-
rumda daha da sıkı sarılmak gerekiyor 
yılbaşı ruhuna. Yaşama sevinci, şevk ve 
umut çünkü bu ruhun sunduğu. Evet, 
bunca karmaşa ve kargaşanın arasında 
belki de tek seçenektir bu ruhu içimize 
iyicene yerleştirmek, üstümüze giyin-

mek. İyiliği gerçekleştirmek için gay-
ret göstermeye söz vermektir çünkü 
onun dilekleri. İnsanların yeni günle-
ri, haftaları, ayları, kaçırılmamış iyilik 
fırsatlarından oluşmuş bir sonraki yıl-
sonuyla tamamlamalarını dilemektir. 

YILBAŞI RUHU
Yeni yılları karşılamanın, duvara 

yeni bir takvim asmaktan ve yeni bir 
ajanda doldurmaya başlamaktan baş-
ka anlamı olmadığını söyleyenlerin 
aksine, hayatımızın çeşitli alanlarının 
sahne olduğu ve/veya sahne aldığı her 
bir kutlamanın birer fırsat olduğunu 
düşünmeliyiz belki de. Hesaplaşmak 
için de önemli bir fırsat olduğunu 
akılda tutarak. Her gelen günü yeni bir 
doğum diye adlandırıp bir başlangıç 
nedeni yaparak, aslında kendi ömrü-
müzün, ülkemizin ve gezegenimizin 
ve hatta evrenimizin iyi günlere şahit 
olmasını dilemek bizden ne eksiltebi-
lir? Sevgiyi ifade etmek, sevdiğini itiraf 
etmek, hayatımızda yer alan herkese 
var oldukları için teşekkür etmek, on-
lar için güzel dileklerde bulunmak, ya-
şadığımız her şeye tanık olan zamanı 
şereflendirmek, bir fırsat değil midir?

Tüm dünyanın yılda bir kez olsun 
hep birlikte iyi niyetle, umutla, iyi 
dileklerle ve gülerek evreni şenlen-
dirmek için büründüğü yılbaşı ruhu 
elbette pek çok sanat eserine, filme, 
tiyatro oyununa esin olmuş, pek çok 
kitapta başrolü kapmıştır. Bunlardan 
biri de Şükran Farımaz’ın çocuklar için 
yazdığı masallardan oluşan, adı üstün-
de kitabı; Bir Yılbaşı Masalı. Öncelikle 
belirtmekte fayda var, yalnızca çocuk-
lar okusun ya da dinlesin diye değildir 
masallar, yetişkinler insana dair bir 
şeyleri unutmasın diyedir de… 

Kitabın adını da aldığı ilk öyküsü, 
“Bir Yılbaşı Masalı”nda kahramanımı-
za yine bir yılbaşı masalı kahramanı 
olan Kibritçi Kız arkadaşlık ediyor. 
Lapa lapa kar yağan bir yılbaşı gece-
si… Işıklarla donatılmış evlerden biri-
nin salonunda şömine yanmakta, gelin 
gibi süslenmiş çam ağacından göz alı-

cı renkler saçılmakta ortalığa… Evde 
kim varsa kusursuz bir yılbaşı için 
koşuşturup duruyor. Oysa hiç mutlu 
olmayan evin küçük kız çocuğu, başka 
yerlerin, uzak ülkelerin düşünü kur-
makta. Yanardağları, soğuk iklimlerin 
sessiz ormanlarını, ren geyiklerinin 
gezindiği ıssız yolları düşünmekte o. 
Herkes eğlenirken, yatağa girip mutlu 
ya da mutsuz tüm çocuklar gibi uyku-
ya dalıyor, ama gecenin ilerleyen saat-
lerinde Kibritçi Kız’ın odasına gelişiyle 
uyanıyor. Birlikte ip eğirip dünyanın 
gece ve gündüzünü yaratan nineyi, 
Karlar Kraliçesi gibi kahramanları zi-
yarete gidiyorlar. Masalın sonu Kibrit-
çi Kız’ınki gibi bitmiyor neyse ki, güzel 
bitiyor; küçük kız anlıyor yaşamın ve 
sahip olduklarının kıymetini.

“Tahta At”, “Papatya Falı”, “Ka-
ratavuk”, “Mavi Çam”, “Deniz Fene-
ri”, “Prenses ve Pisipisiotu”, “Ana İle 
Oğul” adlı, masal biçimiyle yazılmış 
sekiz öyküden oluşuyor kitap. Sinan 
Gürdağcık’ın sevimli çizgileriyle şen-
lenmiş bu kitapla yazar bize, kendine 
özgü fantastik dünyasından yepyeni 
çağdaş masallar armağan ederken, 
göndermeler yaptığı birçok masala da 
selam çakarak bizim de borcumuzu 
ödemiş oluyor. Bazı masalların üze-
rinde farklı bir bakış açısıyla yeniden 
durmamız gerektiğini hissettirerek, 
onlara yeni bir yorum borçlanmamıza 
neden oluyor ya neyse… Bu borç iyi 
bir kazanç demek ne de olsa.

Herkese masal gibi yıllar…
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Dickens’ın Bir Yılbaşı Öyküsü adlı kitabının kahramanı cimri, kaba, sevgi ve sevinç yoksunu, cimri 
Ebenezer, Noel’de çok farklı bir hediye alıyor, hem de üç hayaletten… 1843 yılında kaleme alınan 
eser, hiç eskimeyen bir konuyu ele alıyor ve hatırlatıyor: Herkesin yeni bir başlangıç için şansı vardır.

Charles Dickens’ın 
Noel hediyesi

Bir Yılbaşı Öyküsü
Charles Dickens

Çeviren: Çiçek Eriş
İş Kültür Yayınları, 84 sayfa

“Midye gibi içine kapanık bir adamdı.”
Söz edilen cimri, kaba, sevgi ve se-

vinç yoksunu, paraya tapan ama ondan 
yararlanmaktan nasip almamış, acı-
masız işadamı Ebenezer Scrooge’dur 
ve Dickens bu midyeyi, masalın dü-
şünce yapısından yola çıkarak kurgu-
ladığı Bir Yılbaşı Öyküsü’nde hayalet-
ler aracılığıyla açmayı başaracaktır. 

Scrooge, çevresini saran Noel 
tantanasından rahatsızdır; yeğeninin 
Noel yemeği davetini kaba sözlerle 
savuşturur. Aynı şekilde yoksullar için 
bağış isteyenleri de… O, işi tek bir kö-
mür tanesi yakmaya vardıracak kadar 
kendine bile cimri bir adamdır. Ortağı 
Marley öldükten sonra iyice zengin-
leşmiş olmasına rağmen, kendisiyle 
birlikte çevresini de fakir bir hayata 
mahkûm etmiştir.

HAYALETLER GELİYOR
Ne yaklaşan yılbaşı heyecan verir 

ona ne de Noel coşkusunu hisseder. O 
etrafındaki tüm sevince, caddelerde-
ki neşeye, yılbaşı süslerine ve yeni bir 
yılı karşılayacak olmanın heyecanıyla 
yakınlaşan insan ilişkilerine kapalı-
dır. Bu nedenle de Noel’e sırtını dö-
nüp kapısında sis ve buzun taşlaşmış 
oturuyor gibi göründüğü evine gitti-
ğinde, onu yedi yıldır ölü olan ortağı 
Marley karşılar. Saçları rüzgâr varmış 
gibi dalgalanan ve gözleri faltaşı gibi 
açık olmasına rağmen tamamen hare-
ketsiz olan Marley, ürkütücü sesler çı-
karan zincirler taşımaktadır. O öldük-
ten sonra hayatına ördüğü zincirlerle 
sarılmıştır ki, bunlar Ebenezer’e de 
yabancı gelmemelidir. Marley çektiği 
azap ile pişmanlığını, arkadaşını kur-
taracak ahlâki öğütlerle anlatır. Ancak 
asıl kurtarıcıları ona geçmişi, bugünü 
ve geleceği göstermek üzere art arda 
ziyaretine gelecek olan hayaletlerdir.

İlk hayaletin bu kötücül kişiliği say-
rılıktan kurtarmak için bulduğu deva 
“anımsamak”tır. Hayalet, Ebenezer’i ço-
cukluğuna götürür. Bugün aşağıladığı 

değerlerle geçmişte ne kadar mutlu ve 
sevecen bir yaşam fırsatı yakaladığını 
anımsatır ona. Sonra da paranın tadını 
alıp bencilleşmiş Ebenezer’deki kişilik 
değişiminin nişanlısını nasıl bezdirdi-
ğini gösterir. Eğer böyle giderse nişan-
lısının sevecen bir adamla evlenip bir 
kızı olacağını gören Ebenezer, belki de 
ilk kez hayatta bir fırsatı kaybettiği duy-
gusuna kapılır. 

İkinci hayalet onu bugünde gezdi-
rir, böylece çevresinde olup bitenlere 
karşı kayıtsızlığını aşmasını sağlar. 
Ebenzer kâtibinin sevgi dolu ailesine 
bakarken, bu duyguları özlemiş oldu-
ğunu ve yardım eli uzatmazsa sakat 
oğullarının öleceğini anlar.

Üçüncü hayalet ise hiç konuşmaz. 
Yalnızca acınası ölümünü gösterir ve 
ufak tefek eşyalarını çalanların böyle 
vicdansız bir adam için üzülmenin ne 
kadar gereksiz olduğuna dair yorum-
larını dinlettirir. Cenazesine iğneleyici 
sözler dışında eşlik eden olmayacaktır.

Ve beklenen son: Ebenezer Noel 
günü sevinçle uyanır, içi iyilikle dolar, 
sevecen, nazik, cömert, güler yüzlü, 
muhabbetli bir adam olur. 

Dickens, modern öykü dilini 
kullanmış; ancak kurgu tekniği gibi, 
öykünün zeminini oluşturan malze-
meleri, yan öğeleri, mekanizmaları 
masaldan almış. Masalın, gerçek ha-
yatın koşullarıyla başa çıkılamayan 
durumlara ve olanların, olması ge-
rekenlere bir türlü teslim olmayışına 
tepkisi, bu öyküde de geçerli. Ebene-
zer tipindeki insanlar neden önlerin-
deki basit gerçeği görmez? Bencil-
liklerinde neden bu kadar bağnaz-
dırlar? İyiliğin zaferi neden bunca 
geciktirilir? Dickens bu katlanılması 
zor gerçeğe karşı, masalın, dünyada-
ki kötülüklere karşı hızlı çözümler 
yaratmak için olağanüstü olaylardan, 
düşsel varlıklardan yararlanma tavrı-
nı benimsemiş. 

EBENEZER DEĞİŞİYOR
Ebenezer hayaletlerin onu gezdir-

diği resimler ve acı sözleriyle bir anda 
değişiyor. Ki bu eski Türk filmlerinde 
fakir ama onurlu adamın zalim zen-
gine ettiği iki çift lafın ardından onun 
hemencecik utanıp baş eğmesine, yet-
mişindeki bir ihtiyarın yetmiş yıl bir 
cümleyi beklediği için vazgeçemediği 
kötülüğünden bir anda utanmasına 
benziyor. Ama farklı ve çok daha ger-
çekçi olarak bu kitapta Ebenezer, doğ-
rudan kendisiyle ilgili faciaları görme-
si sağlanarak bu değişime zorlanıyor 
ve masalsı öğenin anlatıya katkısı böy-
lece sağlanmış oluyor.

Melek Özlem SEZER
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Arkadaşlar
Helme Heine

Çeviren: Eda Çizioğlu 
Kelime Yayınları, 184 sayfa

Öyküleri kadar çizimleriyle de dünyaca tanınan, bol ödüllü gezgin yazar Helme Heine’ın Arkadaşlar 
adlı kitabı, herkesin yer bulabileceği kadar büyük ama bir çocuğun kalbine dahi sığabilecek denli 
küçük bir çiftlikte, birbirine hiç benzemeyen hayvanların dostluğunu anlatıyor.

“Arkadaşlar” olmasaydı 
ne yapardık?.. Sennur SEZER

Bence dünyanın zor işlerinden biri 
çocuklar için yazmaktır. Çocuk ede-
biyatından bahsediyorum elbet. Oysa 
çocuk kitaplarının çok azı edebiyat 
kapsamındadır. Ben öğretici kitapların 
da edebiyat tadı olsun isterim. Bu tat 
tuz bu tür kitaplarda daha çok resim-
lerle tamamlanır. Kitabı yazan resim-
liyorsa, metinde yazmadığı şakaları 
resme taşır, renklere sığdırır. Bu elbet-
te kitaba bir bütünlük sağlar. Ressamı/
çizeri ayrı, yazarı ayrı kitaplarda bazen 
resimler göz alıcıdır ama yazarın an-
lattığı dünya ile hiç akrabalığı yoktur. 
Ressam-yazar uyumunun olmayışı ço-
cuk kitaplarında önemli bir engeldir. 

Ya anlatımı kusurlu kitaplar. Yan-
lışsız ama takır tukur cümlelerle ya-
zılmış metinler? Çocuk kitaplarını 
tanıtmak da bence çocuk kitabı yaz-
mak kadar zor iştir. Böyle bir yazıyı bir 
çocuğun da okuyabileceğini de düşün-
mek sizi sınırlandıracaktır. Bir çocu-
ğun kitap eleştirisini doğru kavraması 
sizin sorumluluğunuzdadır. 

Bu giriş Helme Heine’ın Arkadaş-
lar kitabı için. Kelime Yayınları’nın 
bastığı Arkadaşlar’ın hem resimleri 
hem de metni Helme Heine’a ait. Ki-
tap bir çiftlikteki birbirine hiç benze-
meyen üç arkadaşın (horoz, domuz, 
fare) yaşadıklarıyla ilgili öykücükler-
den oluşuyor. “Arkadaşlar” sözü hem 
üç arkadaşı kastediyor hem de arka-
daşlık kavramını. Bu ima alt başlıkla 
vurgulanmış: “Ne kadar şanslıyız ki 
onlar var”. Metni Türkçeye Eda Çizi-
oğlu çevirmiş.

Bülent Avcı’nın hazırladığı, “Anım-
sayalım, Düşünelim, Paylaşalım” bö-
lümleri, okurun kitapla ilgili saptama-
larını irdeliyor. “Anımsayalım” kısmın-
da öykücük adları sayılıyor. “Düşüne-
lim” kısmında öykücükler değerlendi-
riliyor: “Bölümlerden bir olay seçin? Bu 
bölümde sorunu olan birileri var mı? 
Eğer öyküdeki yerde yaşıyor olsaydınız 
ne gibi sorunlarınız olurdu? Yaşamınız 
nasıl değişirdi?” “Paylaşalım” bölümüy-
se kitabı ve soruları bir büyükle paylaş-
maya dayanıyor. Kimi değerlendirme-
lerde çocuğun kendisinin kahramanı 
olduğu bir öykü yazması da isteniyor.

KİMSENİN OLMAYAN ÇİFTLİK
Öykümüz, anlatılan çiftliğin özel-

liklerini anlatarak başlıyor. Anlatılan 
çiftlik benzersizdir. Kimsenin değildir 
ama herkesindir. O kadar büyüktür ki 
herkese yer vardır, o kadar küçüktür ki 
bir çocuk kalbine bile sığar. Bu çiftlik-
teki Süslü Horoz, Tüysüz Fare ve Tom-
balak Domuz’un günleri çiftliktekileri 
uyandırarak başlar. (Bu iş horozun 
olmalı diyorsanız yanılırsınız: “Çünkü 
gerçek arkadaşlar birbirlerine hep yar-
dım eder!”) Sonra bisikletlerini alır ve 
gün doğarken yola çıkarlar. (Bence bu 
sabah işe gitme programı.)

Birbirine benzemeyen üç arkada-
şın resimlerde alışıldık davranışlarına 
ters şeyler yapması olağan. Bu durum 
eğlenceli de olabiliyor. Tüysüz Fare’nin 
ebe olduğu bir saklambaç sahnesinde 
Süslü Horoz ördeklerin arasına girip 
yüzüyor saklanmak için.

Süslü, tüylerinden soyunup yüzü-
yor kendi arkadaşlarıyla… Bu da ho-
rozu bir çocukla eşleştirmenin yolu. 
Kültür ayrılıklarının ana babalara 
açıklama yapmasını zorlaştırdığı yer-
lerden biri domuzun yaşama biçimiy-
se (çamurda yuvarlanma vb.), ötekisi 
de masalsı “Paskalya Tavşanı”.

HANGİSİ DOĞRU?
Kitapta beni zorlayanlarsa bazı 

söyleyiş biçimleri. Sizce hangisi doğru: 
“Suda kaydıracağınız çakıl taşlarının 
olduğu ve harika saklambaç oynayabi-
leceğiniz gölcükte mola verirlerdi” mi; 
yoksa “Suda kaydırılacak çakıl taşla-
rının olduğu ve harika saklambaç oy-
nanabilecek gölcükte mola verirlerdi” 
mi? Korsan “deniz haydutu” demek. 
“Deniz korsanı” denir mi? “Eski püskü, 
moloz dolu” tanımı da beni düşün-
dürdü… “Kış kapıda” mı denir; “Kış 
ahırın kapısına dayandı” mı? Çekçek 
dört tekerlekli el arabasıdır. El arabası 
denemeyecek bir ot arabası resimdeki. 
Peki, kabul “çekçekli araba” diyelim 
bu taşıta. Ama arabanın okuna, okun 
ucundaki boyunduruğuna nasıl direk-
siyon diyeceğiz? Tombalak’ın tence-
reden kaskının esprisine uygun olsun 
diyeyse mesele yok. 

Arkadaşlar’da ölüm, aşk, kıskanç-
lık; yaşadığımız, yaşayacağımız her tür 
olayın bir yansıması var. Velilerin ki-
tabı çocuklarıyla tartışabilmeleri için 
mutlaka okumaları gerekecek.
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Marion Montaigne’in Hayvanların Çılgın Hayatı adlı resimli kitabı, hayvanların büyülü ve şaşırtıcı 
âlemine kendi “çılgın” bakış açımızdan misafir olmak, yaşadığımız çemberin dışında çok zengin ve 
muazzam bir dünya olduğunu hatırlamak ve en önemlisi bol bol gülmek için iyi bir kaynak.

Bu hayvanlar çılgın... 
Peki ya biz? Kutlukhan KUTLU

Hayvanlara kendi “insan” hayatı-
mızın penceresinden bakmanın cazi-
besi hiçbir zaman azalmıyor, değil mi? 
Eski fabllardan tutun da kahramanı 
hayvanlar olan modern çizgi filmlere 
varıncaya kadar, kendi günlük hayatı-
mızın gerçeklerini ve sorunlarını hay-
vanların dünyasına uyarlamayı hep 
sevmişizdir. Çalışmak yerine keyif çat-
manın cezasını çeken ağustos böceği, 
farklı göründüğü için alay konusu olan 
küçük fil Dumbo, kendini çevresinde-
ki kalabalığın içinde “önemsiz” hisse-
den Karınca Z ve daha nice farklı, ta-
nıdık, insani sorunla boğuşan hayvan 
karakter. İnsan gibi konuşan, insan 
gibi düşünen, insan zaaflarına sahip 
ama bir taraftan da kendi anatomileri-
nin verdiği ilginçliklerle dolu nice ko-
mik karakter düşledik şimdiye kadar.

Tabii ki tüm bunlar, aynı dünyayı 
paylaştığımız canlıları daha iyi anla-
maya çalışmaktan ziyade, kendimizi 
daha iyi tanımaya yönelik hikâyeler 
aslında... Belki o yüzden bize böyle 
komik ve sempatik geliyorlar: Gün be 
gün uğraştığımız dertlerin gerçekliği-
ni, ağırlığını ortadan kaldırıyorlar. Ha-
yatta kalmaya yönelik çok köklü doğal 
kaygılarımızın ister istemez, tuhaf, 
çapraşık kisvelere büründüğü modern 
yaşamın gülünç yönlerini keşfetme-
mizi sağlıyorlar. Belki bu yüzden Gary 
Larson’ın, Erdil Yaşaroğlu’nun, Selçuk 
Erdem’in karikatürlerinde, sevimli 
imkânsızlıkların ötesinde, her gün uğ-
raştığımız meseleleri saçmalaştırarak 
onların süngülerini düşüren rahatlatı-
cı bir taraf buluyoruz.

KISA BACAKLI TİMSAH
Marion Montaigne, hem yazıp hem 

çizdiği resimli kitabı Hayvanların Çıl-
gın Hayatı’nda bir taraftan bize bol bol 
böyle gülünç durum sunuyor... Bir ta-
raftan da mizahının başrol oyuncuları 
olan hayvanlar hakkında birtakım il-
ginç bilgiler veriyor. Bu sevimli kitapta 
kurtçuktan köpek balığına, “ay-ay”dan 

“öküzkakan”a envai çeşit hayvan hak-
kında aydınlatıcı bazı bilgiler alıyoruz 
almasına, ama temel amacı bilgi ver-
mek olan, ansiklopedik bir kitap değil 
bu. Kahramanlarına salt zoolojik bir 
ilgiyle yaklaşmaya gönlü razı olmayan 
yazar, onlara okuru gülümsetmede hiç 
zorluk çekmeyen insani özellikler ve 
tasalar da veriyor. “Kusur”larına takıp 
mutsuz olan, imaj değiştirmeye çalı-
şan hayvanlar mı istersiniz; iş yaparsa 
incisi dökülecek gibi davranan kapris-
li midilliler mi; ağaç kemirmeyi bile 
beceremeyen aptal oğluyla başı dertte 
gururlu bir kunduz baba mı!.. 

Kitabın girişinde Marion Montaig-
ne, hayatını birbirinden farklı onlarca 
hayvanla paylaştıktan sonra animas-
yon eğitimi almak için onları terk et-
miş, bugün kedisiyle yaşayan bir hay-
vansever olarak tanıtılıyor. Nitekim 
kitabın yaratıcısının kahramanlarıyla 
arasında, ancak köklü bir hayvan dos-
tundan bekleyebileceğiniz, senli benli, 
oyunbaz bir tavır var. Hayvanların Çıl-
gın Hayatı’nın hayvanları hakikaten de 
“çılgın”, ama bu çılgınlık hayret verici 
biyolojik özelliklerinden ibaret değil. 
İnsani biçimlerde de çılgınlar! Bu da 
tabii ki yazarın hayalgücünün bir he-
diyesi.... 

Mesela Montaigne timsahın ayak-
larının gövdesine kıyasla kısalığından 

dem vururken, böyle ayaklarla bazı 
şeyleri yapmanın ne kadar zor olaca-
ğını anlatmaya başlıyor. Böylece bir 
karede avının peşinde koşmaya çalı-
şırken kıpkırmızı kesilmiş, nefes ne-
fese kalmış bir timsah görüyoruz... Bir 
sonrasındaki karedeyse aynı timsah 
avına ok atmaya çalışıyor ama nafile! 
Minicik “kolları”yla yayı çok az gere-
bildiği için yine hüsrana uğruyor. 

BAY SİVRİSİNEK
Sivrisinek maddesindeyse Mon-

taigne, bu türün dişisiyle erkeğinin 
nasıl ayırt edilebileceğinden açıyor 
sözü: Antenlerdeki farklılıklardan, 
sivrisineğin sadece dişisinin kan em-
diği olgusundan bahsediyor... Fakat 
ansızın bu gerçekler silsilesi tamamen 
insani bir manzaraya bürünüp, cin-
siyetler arası iş paylaşımındaki hak-
sızlıklar üzerine minik bir komediye 
dönüşüyor. Sivrisinek Hanımefendi 
“korkunç şartlar altında çalışarak” kan 
emer, hayatını tehlikeye atarak suyun 
üzerinde yumurtlarken, kocası Sivri-
sinek Beyefendi gününü gün ediyor, 
arkadaşlarıyla gezip tozuyor. Sonunda 
da karısı yorgun argın eve geldiğinde 
ona “Yemekte ne var?” diye sorunca, 
şaplağı yiyor!

Hatta Montaigne zaman zaman hay-
vanların hayatını gündelik yaşamımıza 



uyarlamanın da ötesine giderek, hayvanların hayatını hayal 
dünyamıza uyarlıyor ve bazı ünlü fantastik öykülerimizi başa-
rıyla tersyüz ediyor. “Örümcek” maddesinde olduğu gibi.

Örümcek tarafından ısırılıp örümceğin orantılı gücüne 
sahip olan ünlü süper kahraman Örümcek Adam’ı ya da 
kendi geliştirdiği ışınlanma makinesini denerken DNA’sı 
bir sineğinkiyle karışan ve yavaş yavaş dev bir sineğe dö-
nüşen bir bilim insanını anlatan “Sinek” filmini bilirsiniz 
belki. Eh, bizim kahramanımız olan örümcek Matthias da 
buna epey benzer bir yolculuk yapıyor, ama tam ters yön-
de! Sekiz bacağı ve kız arkadaşı ile kendi halinde bir yaşam 
sürerken, “talihsiz bir kaza” sonucu (bir sandviçin arasına 
sıkışıp bir insan tarafından ısırılıyor) yavaş yavaş insana 
dönüşüyor: Yeme alışkanlıkları değişiyor, kendi ağırlığının 
on katını kaldıramaz hale geliyor. Yine de kendine bir kos-
tüm dikip “Adam Örümcek” isminde bir süper kahramana 
dönüşmeyi ihmal etmiyor!

KURTÇUĞUN BAŞI MESELESİ
40 hayvan hakkında sevimli çizimlerle bezeli bu 40 

maddeyi okurken masallardan, çizgi romanlardan ve film-
lerden aşina gelen sahnelere, hayvanlar kullanıldığında is-
ter istemez komikleşen dramatik anlara bakarken gülümse-
memek, hatta bazen kahkaha atmamak zor. Bazı maddele-
rin sonuna eklenmiş olan “Tanıyalım” bölümleri sayesinde, 
hindinin Batı uygarlığıyla tanıştığı andan itibarenki yolcu-
luğunun dökümü gibi faydalı bilgiler de ediniyoruz, ama 
başlıca hedefi mizah olan Marion Montaigne bu şemaları 
da yer yer muzipçe kullanmaktan geri kalmıyor. Mesela 
“Kurtçuğun başı neresi, kıçı neresidir?” problemine cevaben, 

“Üzerine karabiber döküp hangi tarafından 
hapşırdığına bakın,” tavsiyesinde bulunu-
yor! Geviş getiren hayvanların sırtında ya-
şayan öküzkakan kuşuyla ilgili maddenin 
sonunaysa, öküzün boynuzunun gidon, bir 
kulağının gaz, öbür kulağınınsa fren yerine 
geçtiği bir “öküz idare etme” kılavuzu koyu-
yor. 

Hayvanların büyülü ve şaşırtıcı âlemine 
kendi “çılgın” bakış açımızdan misafir ol-
mak, yaşadığımız çemberin dışında da çok 
zengin ve muazzam bir dünya olduğunu ha-
tırlamak ve en önemlisi Montaigne’in çeşit 
çeşit küçük dram yaşayan komik çizgi ka-
rakterlerinin peşine takılıp bol bol gülmek 
için iyi bir kitap Hayvanların Çılgın Hayatı.

Ankara’da sıradan bir hayat süren ve iki ay sonra 
üniversite sınavına girecek altı arkadaşı Mısır’ın 

gizemlerini çözmeye çağıran soluksuz bir macera 
sizi bekliyor.

Altın Yıldız gençlerin serüven tutkusu, aile 
sorunları, sınav stresi, aşk ve arkadaşlıkla 

dolu dünyalarına esprili bir dille yaklaşarak 
sürükleyici bir okuma fırsatı sunuyor.

Ya dünyanın sonu gelecek ya da 
dünyanın en önemli sırrı ele geçirilecek. 

Mısır’ın 
Büyük Sırrı 

Çözülecek Mi?
.

w w w . t u r k u v a z k i t a p . c o m . t r

Hayvanların Çılgın Hayatı
Marion Montaigne

Çeviren: Gökçe Mine Olgun 
Desen Yayınları

92 sayfa
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Tuğba ERİŞ

Toprak Işık’ı başarılı çocuk kitaplarından zaten tanıyoruz. Şimdi de yazar yönüyle mühendis yönünü 
birleştirdi; ilköğretim fen ve teknoloji konularını keyifli bir kurgu içinde çocuklara sevdirmek için 
kolları sıvadı. Serinin ilk kitabı Babam Okulun En Çalışkanı çıktı bile!

Fen ve teknolojinin keyifli 
olduğuna kim inanır ki?

Babam Okulun En Çalışkanı
Toprak Işık

Resimleyen: Doğan Gençsoy
Tudem Yayınları

128 sayfa

İlkokuldayken hayat bilgisi dersi-
ni sevmeyen var mıdır? Bana yoktur 
gibi geliyor. Peki ya fen bilgisini ya da 
matematiği? Bana çoktur gibi geliyor. 
Açıkçası, çocukken sosyal bilimlerin 
daha hayata içkin olduğunu, fen bilim-
leri ve matematiğin de gerçek yaşam-
daki gereksinimlerimizle örtüşmeyen 
ve öğrenerek zaman harcadığımız di-
siplinler olduğunu düşünürdüm. Yaşa-
mımda herhangi bir karşılığı olmayan 
bilgilere de kafamda yer yoktu! 

Toprak Işık’ın Babam Okulun En 
Çalışkanı adlı kitabının başkahrama-
nı Bertan da aynen böyle düşünüyor. 
İlköğretim beşinci sınıfta okuyan 
Bertan, girdiği her sınavda sonuncu 
oluyor. Öğretmeni Bertan’a vitamin-
lerin adlarını bile öğretememekten 
şikâyetçi. Bertan ise bilgisayarla uğ-
raşmanın, program yazmanın, ders 
çalışmaktan daha yararlı olduğu görü-
şünde. En iyi arkadaşı ve okulun gözde 
öğrencilerinden Öykü’nün “Yağlarla 
karbonhidratlar enerji verir, vitaminler 
düzenleyicidir,” cümlesine, “Bunların 
hiçbirini bilmiyorum. Bunun da bir 
zararını görmüyorum,” diye yanıt vere-
cek kadar da bu görüşünde kararlı ve 
inatçı.

Bertan’ın babası Cem Bey, 
şikâyetlerle geçen bir veli toplantısın-
dan sonra oğlunun bilgisayarını top-
ladığı gibi işyerine götürmek üzere 
arabasına koyuyor. Bilgisayarından 

kopunca Bertan’ın derslerine çalışma-
ya başlacağına inancı tam. Ama Bertan 
için bilgisayarı tekrar icat etmek, onsuz 
bir yaşamdan çok daha kolay. Bilgisayar 
mühendisi olmak için fotosentezin ne 
olduğunu bilmesi gerekmediğini düşü-
nüyor Bertan. Kurbağaların akciğer so-
lunumunun yanından deri solunumu 
yaptığını bilmeyen babasına yanıtı da 
hazır: “Bunu bilmiyorsun, ama elektro-
nik mühendisisin.” Hiç kullanmadığı ve 
kullanmayacağı bilgileri öğrenmenin, 
işine yaramayacak eşyaların sırtına 
yüklenmesi gibi olduğunu düşünüyor. 
Ama babasını ikna edemiyor tabii ki. 
Cem Bey ise karısını kaybettikten son-
ra pek toparlanamamış; yaşamının en 
önemli amacı, Bertan’ı iyi yetiştirmek. 
Bunu yapamadığını düşündüğü için de 
kahroluyor.

BABA OĞUL YER DEĞİŞTİRİYOR
Tartıştıkları bir akşamın sabahı 

uyandıklarındaysa olan oluyor, devran 
dönüyor. Cem Bey oğlunun bedenin-
de, Bertan ise babasının bedeninde 
kalkıyor yataktan. Bunun bir rüya ol-
duğunu, uyanınca her şeyin eski ha-
line döneceğini düşünüyorlar. Ama 
Cem Bey okula, Bertan da işe gitmek 
zorunda kalıyor. Cem Bey, yetişkinli-
ğin getirdiği birikimle okulun çalışka-
nı Öykü’yü de geçerek fen ve teknolo-
jiyle ilgili bilgi yarışmasına seçilirken; 
Bertan babasının özel hayatını ve ça-
lıştığı mühendislik firmasındaki işleri 
birazcık da olsa karıştırıyor. (İlk kez 
hikâye edilmese de Toprak Işık’ın bir-
birlerinin bedeninde uyanan ebeveyn 
ve çocuk konusunu seçmesinin çok 
isabetli olduğunu düşündüm ben. Zira 
çocuk olmanın da baba olmanın da 
zorlukları ayrı; “empati” işte bu nokta-
da devreye giriyor.)

Toprak Işık’ın, ilköğretim fen ve 
teknoloji konularını bir roman kur-
gusu içinde, okurken eğlendirerek 
anlattığı kitabı Babam Okulun En Ça-
lışkanı, Bertan gibi düşünen birçokları 
için bir hazine âdeta. Sıkılmadan fen 

ve teknoloji öğreniyor, hem de bilgi-
leri unutması zor biçimde kafanıza 
yerleştiriyorsunuz. Belki de temel so-
run kaç yaşında olursak olalım, bize 
sunulan bilgileri ezberleyerek, edilgen 
bir biçimde öğrenmeye çalışmamız. 
Yorumlamadan, anlamlandırmadan 
ve bilgiyi bizzat kendimiz yapılandır-
madan öğrendiklerimiz sabun köpüğü 
misali uçup gidiyor. Bertan’ın hikâyesi 
bu meseleyi sorgulatması açısından da 
önemli.

Babam Okulun En Çalışkanı he-
yecanla akan olay örgüsünün içinde 
canlılar ve hayata dair birçok bilgi 
kırıntısı barındırıyor. Fen bilimleriyle 
yıldızımın pek barışmaması nedeniyle 
olsa gerek, ben de birçok şeyi yeni öğ-
rendim kitaptan: neredeyse her evde 
bulunan aşk merdiveni çiçeğinin bir 
eğreltiotu olduğunu; yarasanın bir kuş 
değil, uçan memeliler grubuna dâhil 
olduğunu; kurbağa yavrularının suda 
balıklar gibi solungaç solunumu yaptı-
ğını, ergin kurbağaların ise akciğer ve 
deri solunumu yaptığını vb.

Müjdeyi vermeden bitirmeyelim 
o zaman: Dizinin, madde ve değişim, 
fiziksel olaylar, Dünya ve Evren ko-
nularını işleyecek sonraki kitapları da 
yakında yayımlanacak. Sabırsızlıkla 
bekliyoruz.
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İlkokul öğretmenliği, gezici başöğretmenlik, ilköğretim müfettişliği ve köy enstitüsü öğretmenliği 
yapan, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nda dersler de veren Prof. Dr. İbrahim Ethem Başaran’dan 
anne babalar için bir elkitabı…

Çocuk yetiştirmeye başlarken...

Ana Babanın Eğitimi Elkitabı 
İbrahim Ethem Başaran

Remzi Kitabevi
264 sayfa

Ceyhan USANMAZ
Anne baba köşesi

Tipik bir “eleman aranıyor” ila-
nında, istenen özellikler arasında 
belli başlı olanlar; adayın üniversite-
lerin-okulların ilgili bölümlerinden 
mezun, konusunda tecrübeli olması, 
esnek çalışma saatlerine uyum sağla-
yabilmesi, takım çalışmasına yatkın 
olması vb. şeklinde sıralanabilir. Ço-
cuk yetiştirmenin yarı-zamanlı değil, 
tam-zamanlı bir iş olduğunu özellikle 
vurgulayan İbrahim Ethem Başaran da 
bu “iş”i şöyle ayrıntılandırmış kitabı-
nın hemen başında: “Bir iş, bir meslek 
sahibi olmak için birçok okul bitirilirken 
insanlar, kendi çocuklarını yetiştirmek 
için bilgili ve becerikli olmak gerektiğini 
akıllarına bile getirmezler. Annelik, ba-
balık görevlerini içgüdüleriyle yerine ge-
tirebileceklerini sananlar yanılır; çünkü 
bu görevlerin hiçbiri içgüdüsel değildir.” 
Gerçekten de, üniversitelerde mezun 
olunacak ilgili bir bölüm bulunmasa 
da bilgi sahibi olmak, pratikte olmasa 

da teoride tecrübe kazanmak, esnek 
“uyku” saatlerine uyum sağlayabilecek 
sabra sahip olmak ve eşlerin bir ta-
kım gibi hareket etmeyi öğrenmeleri, 
“çocuk yetiştirme işi”ni gerektiği gibi 
yapmalarını kolaylaştıracaktır hiç kuş-
kusuz. Buradan yola çıkarak söylersek; 
İbrahim Ethem Başaran’ın Ana Baba-
nın Eğitimi Elkitabı isimli çalışması, 
tam da, çocuk yetiştirme konusunda 
bilgi birikimini arttırmak ve en azın-
dan teoride tecrübe kazanmak isteyen 
anne babalara yol gösterecek nitelikte.

İlkokul öğretmenliği ve başöğret-
menliği, gezici başöğretmenlik, köy 
enstitüsü öğretmenliği, ilköğretim mü-
fettişliği, Ankara Yüksek Öğretmen 
Okulu öğretmenliği gibi görevlerde de 
bulunmuş olan Prof. Dr. İbrahim Ethem 
Başaran’ın önceki yapıtlarına bakıldığın-
da, özellikle eğitim psikolojisi ile eğitim 
sistemi ve yönetimine odaklandığı görü-
lüyor. Dolayısıyla Ana Babanın Eğitimi 

başlıklı bir kitaba imza atmış olması, ço-
cuk yetiştirmede sorunlar ve çözümleri 
noktasında dikkate değer... 

Başaran, sorunlar ve çözümleri ko-
nusundaki görüş ve önerilerini beş baş-
lık altında bir araya getirmiş: Çocuğun 
Yetişme Ortamının Sorunları, Çocuğun 
Büyüme Sorunları, Çocuğun Duygusal 
Sorunları, Çocuğun Cinsel Sorunları ve 
Çocuğun Öğrenme Sorunları. Bu ana 
başlıkların ayrıntılarına baktığımızda 
ise; ailede disiplin nasıl olmalı, anne 
sütü neden önemlidir, çocuk neden zor 
uyur gibi sancılı sorulara cevap aran-
dığını ve ödül-ceza, armağan-rüşvet, 
zekâ-akıl gibi çoğunlukla birbirleriyle 
karıştırılan, genel anlamda da kafa ka-
rıştıran kavramların açıklandığı görü-
yoruz. Boşanma ve ölümün etkileri, 
televizyon ve bilgisayar bağımlılığı da 
önemli sorunlar hanesine yazılarak ki-
tapta yer almış. Ayrıca ilk çocuk, tek 
çocuk, en küçük çocuk, ortanca çocuk, 
en büyük çocuk, ikizler gibi sıklıkla kar-
şılaşılabilen durumlara dair açıklamalar 
da var. Bütün bu ayrıntıların ötesinde, 
Başaran’ın da özellikle vurguladığı gibi, 
anne babaların çocuklarına karşı belki 
de en önemli görevi, onlara “yetişebile-
cekleri iyi bir ortam hazırlamak”tır. İyi, 
güzel ve doğru değerleri barındıran bir 
aile kültürü oluşturmak, aile ortamını 
buna göre hazırlamak, çocukların ileri-
de karşılaşılabilecek sorunların üstesin-
den kolaylıkla gelebilmeleri için temel 
bir öneme sahip ne de olsa: “Özellikle 
doğumundan altı-yedi yaşına kadar-



ki sürede, aile ortamının çocukta geliştirdiği ve yerleştirdiği 
olumsuz kişilik özellikleri kolay kolay silinemez, hatta hiç si-
linmez. Aile ortamının çocuğa hazır olması demek, ona cicili 
bicili bir oda hazırlamak, eline giyeceği bebek eldiveninden, 
en pahalı çocuk arabasına kadar her şeyi hazır etmek demek 
değildir. Çocuğun yetişmesine elverişli bir aile ortamı, bizim 
çocuğa karşı tutumumuzu, ona bakış açımızı, çocuk yetiştir-
medeki bilgi ve becerimizi, onu etkileyecek bütün maddi ve 
manevi değerlerimizi kapsar.” Dolayısıyla anne babaların 
çocuklarını yetiştirirken karşılaşacakları eğitsel ve duygusal 
(psikolojik) sorunları çözmelerine yardımcı olmak, olası 
yanlış algılamaları azaltmak ve ne yapılacağı konusunda 
yol göstermek amacıyla kaleme alınan Ana Babanın Eğitimi 
Elkitabı, gözden kaçırılmaması gereken bir çalışma olarak 
karşımızda duruyor. 

Son bir not olarak; İbrahim Ethem Başaran, “Demokrasi 
Ailede mi Yaşanmalı?” başlığı altında demokrasinin erdem-
lerinin altını özellikle çizip aile üyeleri arasındaki ilişki ve ge-
nel olarak da aile hayatındaki düzen söz konusu olduğunda, 
demokrasi hakkında, “Bazı sakıncalarına rağmen, insanlığın 
bulabildiği yaşama yollarının en iyisidir,” şeklindeki görüşünü 
belirtmiş. Ancak annelik ve babalık rolleriyle ilgili bölümler-
de şöyle bir gruplama yer alıyor: “Evli bir kadının oynayacağı 
rolleri dört gruba ayırmak mümkündür. Birinci grupta kadın-
lık, ikinci grupta eşlik, üçüncü grupta da iş (çalışma) ile ilgili 
rolleri yer alır. Evli bir kadının dördüncü gruba giren rolleri ise 
annelik ile ilgilidir. (...) Evli bir erkeğin rolleri de dört gruba 
ayrılabilir. Birinci grupta erkeklik, ikinci grupta iş (çalışma), 
üçüncü grupta da eşlik rolleri yer alır. Evli erkeğin dördüncü 
gruba giren rolleri ise babalık ile ilgilidir.” Burada yazarın bir 
öncelik sıralaması yapıp yapmadığı tam olarak belli değil; 
ancak yine de rollerle ilgili bu gruplamada “evli bir erkeğin” 
de “evli bir kadın” gibi ikinci gruptaki rolünün iş mi, yoksa 
eşlik mi olması gerektiği tartışılabilir... Ne de olsa, “Çocuğa iyi 
bir yetişme ortamının hazırlanmasında önkoşul, anne ile ba-
banın ilişkilerinin iyi olmasıdır. Eşlerin ilişkilerinin iyi olması, 
annelik-babalık görevlerini kaliteli yapmaları için de zorunlu-
dur.” Üstelik artık, “Geleneksel ailenin annelik, babalık rolleri, 
giderek demokratik ailenin rollerine dönüşmektedir.”
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Gerçek anlamda umut da, yaşama sevinci de ancak kötülükler, bayağılıklar bilindikten sonra 
duyulabilir. Bunlar görmezden gelindiğinde ancak safdil umut sözleri saçarız ortalığa. Behçet Çelik, 
Metal Yorgunluğu adlı derlemeden yola çıkarak gençlere Tomris Uyar’ın öykücülüğünden bahsediyor.

Bir öykücü: Tomris Uyar

Metal Yorgunluğu 
Tomris Uyar

Derleyen: Handan İnci 
Yapı Kredi Yayınları

112 sayfa

Behçet ÇELİK
Çoğul Kütüphane

Tomris Uyar, kendisi için yapılan, 
“yaşam sevincine dayalı öyküler yazdı-
ğı” saptamasını biraz çekinceli olarak 
kabul eder bir söyleşisinde. Yaşama se-
vinci vermek istediğini kabul eder ama 
kötülüklerin, bayağılıkların, adilikle-
rin hepsinin bilinmesini de şart koşar. 
“Bunlar bilindikten sonra bir yaşama 
sevinci kalabilirse eğer –ki kalıyor ister 
istemez– o noktayı zorlamak istiyorum,” 
diye tamamlar sözünü.

Gerçek anlamda umut da, yaşama 
sevinci de ancak kötülükler, bayağılık-
lar bilindikten sonra duyulabilir. Bun-
lar görmezden gelindiğinde ancak saf-
dil umut sözleri saçarız ortalığa. Kendi-
mizi sahte umutların yarattığı körlüğün 
rahatlığına hapsederiz. Tomris Uyar’ın 
öyküleri ise böylesi bir rahatlığa izin 
vermez. İnsanı; kendisine, başkalarına 
ve içinde yaşadığı topluma daha de-
rinlikli bakmaya çağırır. Bu derinlikli 
bakışın, görünenlerin üzerindeki türlü 
çeşit örtüyü, büyüyü, haleyi sıyıracak 
cesareti gereksindiğini hatırlatır. 

Tomris Uyar’ın öykü evreni yaşama 
sevinci ile kırgınlık duygusunu aynı bü-
tün içerisinde yer aldığını hissettiğimiz 
bir evrendir. Derin bir çelişki var gibi 
görünebilir bu ikisi arasında. Ama çe-
lişkinden çok bir öyküsünde kullandığı 
“kıl payı’nın gergin sorumluluğu” sözü 
daha uygun düşer bu duruma. Onun 
öykülerinde bu kıl payı gerginliğini sık-
ça duyarız, minik bir açı değişikliğiyle 
görüntünün çok değişebildiğini fark 
ederiz. İyilik gibi görünen kötülüktür 
aslında, aralarında “kıl payı” bir mesafe 
vardır. 

Onun öykülerinde insanların bir-
birlerinde yaralar açtıklarına da sıkça 
tanık oluruz, ama bir o kadar da insan-
ların kendilerine yaptıkları kötülükler 
anlatılır. Çoğu zaman bu kötülük, ken-
dini bilmeme halinden başka bir şey 
değildir. Öykü kişilerinin kurgulayıp 
inandıkları ve içerisine hapsoldukları 
kişilikleri, daha çok toplumsal değer 

yargılarının doğruları ve yanlışları 
doğrultusunda, ne olduklarından çok 
nasıl görünmeleri gerektiği düsturuyla 
oluşturulmuştur.

Belki başkalarıyla ilişkiye geçmese-
ler, olduklarına inandıkları kişi yanılsa-
masıyla sorunsuz sürdüreceklerdir ha-
yatlarını, ama işte başkaları hep vardır. 
Bu gibi öykü kişilerinin kendileriyle 
ilgili kanaatlerinin, inançlarının çözül-
düğü ya da sarsıldığı anların anlatıldı-
ğı öyküleri az değildir Tomris Uyar’ın. 
Öykü kişilerinin kendilerine söyleye-
geldikleri yalanları, sağlam sandıkları 
benliklerindeki gedikleri fark ettikleri, 
fark etmeseler bile bir şeylerin öteden 
beri bildikleri gibi olmadığını sezdik-
leri anları, “aydınlanma anları” olarak 
tanımlayabiliriz.

AYDINLANMA ANI
Tomris Uyar öyküyü, “insani bir 

gerçekliği bir aydınlanma ânı çevresinde 
geliştiren bir sanat türü” olarak tanım-
lar. Aydınlanma anlarında bir ışık çakıp 
söner, o anda gerçekliğin üzerini örten 
örtü, sıyrıldığı gibi peşi sıra kapanır da; 
yine de o görünenleri unutmak, gör-
mezden gelmek mümkün değildir. Söz 
konusu yazıda öykünün, “okurda yıllar 
sonranın algılarını hazırlayan, kısaca 
okuru değiştiren bir sanat” olduğu da 
vurgulanır. Onun öykülerindeki aydın-
lanma anları, tam da bu tanımda söyle-
diği etkiyi yapar; öykü, bittikten sonra 
da etkisini sürdürür üzerimizde. Öykü 
kişilerinin kendilerini nasıl kandırdık-
larını tam olarak kavrayıp kavrayama-
dıklarını öğrenemeyiz, ama bu soruyu 
kendimize sormadan edemeyiz. Kendi-
ni kandırarak sürdürülmüş bir hayatın 
boşluğunu görmek, iç dünyamıza dik-
kat kesilmek konusunda cesaretlendi-
rici olur.

Özellikle kadınların hayatlarının 
toplumsal kurallarla nasıl yaşamasız 
hale getirildiğine ilişkin pek çok öykü 
kaleme almıştır Tomris Uyar. Onun 

öykülerinde başka türlü bir hayat kur-
ma çabasından pes eden, toplumsal 
kabullere teslim olanlar çoğunlukla 
erkeklerdir. Onlar düzene ayak uydu-
rurken eşleri, sevgilileri olan kadınlar 
mutsuz bir hayata mahkûm olurlar. 
Yine de bu kadınlar bir noktadan sonra 
“Yeter!” deyip farklı bir yaşam sürme 
cesaretini gösterirler. 

İnsanların kaderini içinde yaşa-
dıkları toplumdan ayrı tutmaz Tomris 
Uyar. İnsanların seçimleri, toplumun, 
toplumsal değer yargılarının etkisiyle 
gerçekleşmektedir. Güvensizlik duygu-
larını, ölüm korkularını besleyen, ihti-
raslarını kışkırtan, toplum genelinin ya 
da ortalamasının bakış açısıdır. 

Bununla birlikte bütün bu öyküler-
de direnen, mutsuz olma, yalnız kalma 
pahasına direnen kişiler de vardır. Bu 
gibi aykırı kişiler başka bir değerler 
dünyasının örnekleridirler. Aykırılıkla-
rı edebiyat açısından da önemser yazar. 
Bir söyleşisinde, Türk öykücülüğünde 
aksayan tek yanın, “aykırılıkların ele 
alınmaması” olduğunu vurgulaması 
bundandır.

Handan İnci’nin Tomris Uyar’ın 
her kitabından birer öykü seçerek ha-
zırladığı Metal Yorgunluğu, onun öykü 
dünyasını tanımak için eşsiz bir baş-
langıç noktası. Genç öykü severler bu 
kitabın ardından Tomris Uyar’ın öbür 
kitaplarını da okumak isteyeceklerdir.
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Şiirsel TAŞ

Mirjam Pressler Haydi, Konuş Artık adlı romanında, 13 yaşındaki Karin’in yaşadığı ergenlik 
sancılarıyla bizi ergenlik denilen alacakaranlığın içine çekiyor. Pressler’in kitabı bir ergenlik çağı kitabı, 
ama bu kitabı sadece ergenlik çağında olanlar değil, “ergenlerle didişme çağında olanlar” da okumalı.

Hüzün ergenliği 
boydan boya kat eder…

Haydi Konuş Artık
Mirjam Pressler

Çeviren: Zeynep Ersözlü
Kelime Yayınları

152 sayfa

“Hüzün ergenliği boydan boya kat 
eder ve ona kimliğini verir,” diyor Ta-
lat Parman, Ergenlik ya da Merhaba 
Hüzün adlı kitabında. Alacakaranlık 
bir dönem, ergenlik dediğimiz şey. Pe-
şinen kabul edelim ki ergen olmak da 
ergenle birlikte yaşamak da zor zanaat. 
Ergenliği yaşayan bilir; daha doğrusu, 
yaşayan yaşarken bilir ve işin garibi 
o dönem atlatılıp da üzerinden yıllar 
geçtikten sonra ergen olmanın ne me-
nem bir çile olduğu unutulur. Ta ki, 
hayatımıza bir ergen girip de bize ala-
cakaranlık kuşağının nasıl bir dönem 
olduğunu hatırlatana kadar.

Mirjam Pressler Haydi, Konuş Ar-
tık adlı romanında, on üç yaşındaki 
Karin’in yaşadığı ergenlik sancılarıyla 
bizi bu alacakaranlığın içine çekiyor. 
Pressler’in kitabı, bir ergenlik çağı 
kitabı ama gönül ister ki bu kitabı sa-
dece ergenlik çağında olanlar değil, 
“ergenlerle didişme çağında olanlar” 
da okusun. Gönül arsızca biraz daha 
fazlasını ister ve der ki, roman her ne 
kadar Karin ile kız kardeşi ve annesini 
merkez alıyorsa da “dişil bir roman” 
olarak algılanmasın, mümkünse er-
kekler de okusun (ve erkekler okusun 
diye kitabın bir başka kapakla yeni bir 
baskısının yapılması gerekmesin!).

SADECE KONUŞABİLMEK!
Romanın ana karakteri ve aynı za-

manda anlatıcısı olan Karin ile küçük 
kardeşi Moni ve anneleri, nohut oda 
bakla sofa bir evde, kıt kanaat geçin-
meye çalışan bir ailedir. Evi döndür-
mek için sabahın köründe çıkıp, ak-
şam iş hayatının getirdiği yıpranmışlık 
ve yorgunlukla eve dönen annesinin 
üzerindeki yükü hafifletme sorum-
luluğu uzun zamandan beri Karin’in 
omuzlarındadır. Öğrenme güçlüğü 
çeken, akranlarına göre daha yavaş 
gelişim gösteren Moni ile ilgilenmek, 
onu sabah okula götürüp akşam ödev-
lerinde yardımcı olmak, Karin’in göre-
vidir. Moni yatağını ıslattığında annesi 
köpürmesin diye çarşafı gizlice yıkayıp 

kurutan, akşamları market alışverişine 
giden de Karin’dir. Karin’in annesiyle 
yaşadığı gerilimin en büyük kaynağıy-
sa aralarındaki “konuşamama hali”dir. 
“Bizim evde hiçbir konu normal bir şe-
kilde konuşulmaz, hiçbir konu! Ya kav-
ga çıkar ya da trajedi yaşanır.”

ÖTEKİ OLMAK
Hal böyle olunca, Karin hiç görme-

diği, hatırlamadığı ve annesinin bir sır 
gibi sakladığı babasının kim olduğu-
nu sormaya bir türlü cesaret edemez. 
İstenmeyen çocuk olduğuna inandır-
mıştır kendini. “Hiç anlamadığım an-
nemi, annemle evlenmediğinin dışında 
hakkında hiçbir şey bilmediğim babamı 
düşündüm. Çocuk, yani beni istemiş ol-
saydı mutlaka annemle evlenirdi.”

Karin okulda başarılı bir öğrenci-
dir ama yalnızdır. Sınıftaki tek dostu 
Alex’tir, ama onunla bile konuşama-
dığı, paylaşamadığı şeyler olduğunu 
hisseder. Hatta Alex’in evine ilk kez 
gittiğinde, en iyi arkadaşının ailesi ve 
yaşadığı yer hakkında hiçbir fikri ol-
madığını fark eder. Sınıfın gözde kızı 
Ulrike ile yaşadığı gerginlik, dışlan-
mışlık ve horlanma duygusu Karin’e 
kendini iyiden iyiye “ötekileşmiş” his-
settirir. 

Yaşadıklarının acısını çıkarmak 
için Ulrike’ye oynadığı oyundan ötürü 
hissettiği suçluluk duygusu, çektiği ilk 
âdet sancısı ve sınıfın ortasında yerin 
dibine geçtiğini hissetmesine yol açan 
olay üst üste gelince, Karin bir sinir 
krizi geçirir. “Öylesine üzgündüm ki, 
âdeta bir göle gömülür gibi bu hüz-
nün içinde kayboluyordum. Birbirine 
karışmış, iç içe geçmiş hüzün ve uyku, 
rüyamda ve gözyaşlarımda ayrışıyor-
du. Etrafımı bir mağara gibi çevrele-
yen alacakaranlıkta, sanki bir boşlukta 
sallanıyordum.” Fakat bu kriz Karin 
ile annesinin ilişkisinde bir dönüm 
noktasının başlangıcı olur. Karin her 
ne kadar “Havalar, fiyatlar, okul, tele-
vizyon ve yemek gibi bazı konularda 
hemen herkesle konuşulabilir, ancak 

hüzün, ağlamak, korku ve utanç ko-
nularında açıkçası kimseyle konuşu-
lamaz. En azından ben bunları konu-
şabileceğim birini tanımıyorum,” diye 
düşünse de, etrafında konuşabileceği 
insanlar olduğunu fark eder zaman 
içinde. Ona yardım etmek isteyen (öğ-
retmeni Bayan Lier, aile doktoru Bay 
Hofer), onu dinleyebilecek (rehberlik 
merkezindeki psikiyatrist), onu be-
ğenen (erkek arkadaşı Tommy), her 
koşulda ona destek olan (dostu Alex) 
insanlar olduğunu fark eder. Farkına 
varması gereken gerçeklerden biri de 
(belki de en önemlisi) annesine karşı 
duyduğu öfkedir. Sorulması gereken 
sorular, alınması gereken yanıtlar 
vardır. Konuşulamayanlar hakkında 
konuşmayı başardıkları anda kapı ara-
lanır. Tommy’ye karşı hisleri, cinselliğe 
dair yaşadığı ilk kıpırtılar, hayatlarına 
annesinin erkek arkadaşının girmesi, 
Karin’in yaşadığı değişimin-dönüşü-
mün bir parçasıdır ve Karin ne kadar 
yara bere içinde kalırsa kalsın, yaşa-
dıklarından güçlenerek yoluna devam 
edecektir.

Hüzün ergenliği boydan boya kat 
eder. Ve büyümek zorlu bir süreçtir. 
Karin de farkına varır bu gerçeğin. 
“Büyümek aniden ortaya çıkmamıştı,” 
der, “Uzun süre bunu kabul etmek is-
tememiştim.”




