
Evvel zaman içinde, kalbur saman 
içinde bir İyi Kitap dergisi varmış. 
2009 yılı baharının ilk ayında 
doğmuş. Gün olmuş devran geçmiş; 
1, 2 derken 3. yılını doldurmuş 
ve 2012 yılının Mart ayında 3. 
doğum gününü kutlamış. 3. yaşını 
doldururken geride tanıtılmış 
1000’den fazla kitap ve 2 milyon 
basılı dergi bırakmış. Çağın yeniliği 
internet üzerinden gönderdiği 
dergiler ise gökteki yıldızlar kadar 
çokmuş.

İyi Kitap’ın macerasını bir masal 
gibi anlattık size ama tabii ki 
dergimiz bir masal olmadı; okumayı 
seven bir nesil yetiştirme, çocukları, 
gençleri iyi kitaplarla tanıştırma 
ve onlar için daha iyi kitaplar 
üretilmesine katkıda bulunma 
arzusuyla yoluna devam ediyor. 
Böyle bir amacın tek bir kurumu, 
tek bir yayınevini ya da tek tek 
kişileri aşan kolektif bir çabanın 
sonucu olabileceğinin bilinciyle, bu 
yolda emek veren tüm yayınevlerini, 
yazarları, çizerleri, çevirmenleri, 
editörleri, kısaca çorbada tuzu 
bulunan herkesi dostça bir 
çabayla bir araya getirme çabasını 
sürdürüyor.

Bu uzun ve zaman zaman zorlu 
olabilen yolda desteğini esirgemeyen 
tüm İyi Kitap dostlarına tekrar 
teşekkür ediyor; iyi bir geleceğin iyi 
kitaplarla ve onları okuyan genç 
okurlarla mümkün olabileceğine 
inanan herkese bir kez daha 
merhaba diyoruz. Birlikte nice 
yıllara… 

İyi Kitap ailesi adına
Zarife Biliz
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   Fen ve Teknoloji derslerine eğlence katan bir seri!

Hüner Dolu Buluşlar geçmişten günümüze   

hayatımızı kolaylaştıran buluşları anlatırken 

öncelikle sorunu ortaya koyuyor, neler       
 

yapılabileceğini sorguluyor ve doğru çözüm yoluna    

   ulaşıyor. Sorunları çözerken yapacağınız     
       

 maketler ve çeşitli deneylerle,    
 

  öğrendiklerinizi tekrar etmeyi              
   

    ve el becerilerinizi sınamayı     

    unutmayın! 

   Hüner Dolu Buluşlar     

serisiyle hem eğlenecek     

   hem öğrenecek hem de 

      el becerilerinizi

       g
eliştireceksiniz!...
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Masal masal matlarsa, 
iki sıçan atlarsa

Masallar çocuk 
edebiyatının 
vazgeçilmez 
ürünleridir. Çağlar 
boyu yaşayan bu 
anlatılar derlenip 
yeniden kaleme 
alınıyor, aralarına 
yenileri katılıyor. 
“Masal Evinden En 
Güzel Masallar” 
dizisi, her ciltte farklı 
anlatıcıların ağzından 
farklı türde masallar 
anlatıyor.
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İyi Kitap’ta bu ay...

3. yaşımızı kutladığımız bu 
sayımızda, çocuk edebiyatı 

deyince dillerden düşmeyen bir 
kavramı, “çocuğa görelik” temasını 

tartışmaya açtığımız bir dosya 
hazırladık size. Bir kitabın çocuğa 
uygunluğunu belirleyen kriterlere 

dair bir çocuk kitabının üretiminde 
söz sahibi olan taraflara sorular 

sorduk ve verdikleri yanıtlara 
dosyamız kapsamında yer verdik. 
Serbest kürsü gibi tasarladığımız 

bu dosya iki sayı daha sürecek 
ve kavramın farklı cephelerini 

tartışmaya devam edeceğiz. 

Dosya dışında, her zamanki gibi 
güncel kitaplara dair yazılar 

sayfalarımızda sizleri bekliyor.
İyi okumalar...

Dünyanın dört bir köşesinde uç 
vermiş, evrensel olduğu kadar, içinde 
üretildiği kültüre göre yerel unsurlar-
la da bezenmiş, zamanın süzgecin-
den damıtıla damıtıla en has tadına 
kavuşmuş büyülü anlatılardır masal-
lar. Sennur Sezer ile Adnan Yalçıner, 
edebiyatın çeşitli türlerine olduğu 
kadar çocuk masallarına da emek 
vermiş iki isim. İlk kez Büyülü Fener 
Yayınları’ndan tek cilt olarak çıkan 
Masal Evi, 7 Masalcı, 365 Masal adlı 
eserleri, tüm dünyadan masalların 
derlenip yeniden yazılması ve ara-
larına yeni masallar da katılmasıyla 
oluşturulmuş, özenli ve zengin bir ça-
lışma. Bu çalışma farklı bir formatta, 
“Masallar Evinden En Güzel Masal-
lar” başlığı altında tekrar çocuklar-
la buluştu. Masalların anlatıcısına, 
dolayısıyla türlerine göre toplandığı 
4 ciltlik bir seri halinde yayımlanan 

kitaplar, hacim ve formatlarıyla çocuk 
okurun ulaşımına daha uygun hale 
getirilmiş. Bu vesileyle masalcı nine 
Sennur Sezer ve masalcı dede Adnan 
Yalçıner’le masallar üzerine söyleştik.

“Masal Evinden En güzel Masal-
lar” başlığı altında dört ciltlik bir 
masal seriniz yayımlandı yakın za-
man önce. Sanıyorum, daha önceki 
bir çalışmanızdan derleme yapılıp, 
masallar daha küçük kitaplar halin-
de, yeni bir formatta basılmış. Hem 
bu kapsamlı çalışmanızı tekrar gün-
deme getirmek hem de sizinle genel 
olarak masallar hakkında konuşmak 
için bunu fırsat olarak gördük. Önce-
likle, piyasada bu tür derleme masal 
kitaplarının bolluğuna dikkat çeke-
cek olursak, siz nasıl bir gerekçeyle 
çıkmıştınız yola? Gördüğünüz hangi 
boşluğu doldurmaktı amacınız?

S. Sezer: Biz çocuğun ya da çocuğa 
kitap okuyan büyüğün, ardı ardına ma-
sal okurken anlatımdan sıkılmamasını 
amaçlamış, haftanın her gününde bir 
başkasının anlatımını denemiştik. Ki-
tap bir masal içinde masal gibi düzen-
lenmişti de denebilir. Nine, dede, gez-
gin amca, komşu teyze, anne, çocuk ve 
kedi ayrı konularda masal anlatıyordu: 
yedi ayrı konu, yedi ayrı üslup. Kimi 
zaman, büyüklere yazılmış bir kitap ya 
da anıdan bir bölümün uygulanması 
(elbet kitabın ve yazarın adıyla). Kimi 
zaman tekerlemeli geleneksel anlatım, 
kimi zaman çağdaş bir anlatım. Kimi 
zaman benim, kızımız Ayşe Bengi’nin 
ya da torunumuz Taylan’ın bir “yeni 
masalı”. Çocuk kendisi nasıl paylanı-
yorsa öyle paylıyor ya da okşuyordu 
yastığını, terliğini. Böylece çocuğun 
yaşadığı kişilerle ilişkisini de kavrıyor-
du okur.  
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Kitapların her bir cildinin Ninem-
le Masal Okuyorum, Dedemle Masal 
Okuyorum gibi başlıkları var. Bir ta-
nesi de sadece Masal Okuyorum. Bu 
başlıklar, anlatıcının kimliğine bağlı 
olarak, farklı türlerdeki masallara 
işaret ediyor sanırım. 

A. Özyalçıner: Biz, Sennur’un da 
söylediği gibi, başlangıçta her güne 
bir masal düşüncesiyle yola çıktık. Bu 
konuda yapılanlardan ayrı bir özelli-
ği olsun istedik. Babası evden uzakta 
olan, bir anlamda baba özlemi çeken 
bir çocuğa, haftanın yedi günü, aile-
den ayrı ayrı kişilerin masal anlatması 
yolunu seçtik. Bu yedi kişi de farklı 
konularda masallar anlatsın dedik. 
Örnek vermek gerekirse evin kedisi, 
hayvan masalları anlatıyor. Masala 
“Miyav varmış, miyav yokmuş, mi-
yavmış,” diye başlıyor. Bazen “Miyav 
olmuş, oh olmuş,” diye, bazen “Miyav-
lar gibi mutlu yaşamışlar,” diye bağlı-
yor. Gezgin Amca yol öyküleri ya da 
yabancı ülke masalları anlatıyor, dede 
tarih öyküleri.

Ninenin anlattığı masallar klasikleş-
miş masallardan oluşuyor. Öteki bütün 
masallardan ayrılan bir özelliği de bir 
tekerlemeyle başlıyor olması. Kendisi-
ne masal anlatılan evin çocuğuysa ma-
salı, terliklerine ya da yastığına anlatı-
yor. Yani Masal Okuyorum’da çocuğun 
kendi anlattığı masallar yer alıyor. O 
da ninesine özenerek kimi zaman “Ben 
bilirim,” diye tekerlemeye başlıyorsa da 
yarım bırakıyor, tamamlamıyor.

Derlemeyi yaparken nasıl bir yol 
izlediniz? Hangi kaynaklardan yarar-
landınız? Sözlü derleme yaptınız mı 
diye soracağım ama, kaldı mı ki öyle 
kıyıda köşede kalmış masalları bilen 
nineler, dedeler?

A. Özyalçıner: Derlemeyi yapar-
ken önce Türk masallarını taradık, 
sonra çeşitli ülkelerin masallarını el-
den geçirdik. Elbette kaynakların ba-
şında Pertev Naili Boratav ile Kunoş, 
Tahir Alangu, Naki Tezel’in derleme-
leri geliyor. Ele aldığımız masalların 
hepsi, dünya masalları da dâhil, yeni-
den yazıldılar, hatta çeşitli yorumlarla 
uyarlandılar diyebilirim. Sözlü derle-
me olanağımız yoktu. Ustalarımızın 
derlemeleri bu konuda bize yardımcı 
oldu.  Sözlü derleme yapmadık dedim 
ama Sennur Sezer’in annesinden din-
lediği, benim de aileden dinledikle-
rimden aklımızda kalanları da yazdık. 

Masal dâhil, her tür derleme as-
lında anonim kültür eserlerinin 
kaybolmamasına yönelik önemli bir 
çaba. Siz çalışmanızı bu bağlamda 
nerede görüyorsunuz? Yola çıkarken 
böyle bir kaygınız var mıydı ya da ça-
lışma yönteminizde böyle bir kaygıyı 
gözettiniz mi?

A. Özyalçıner: Bizce masalların ka-
lıcılığı önemliydi. Yola çıkarken bunun 
bilincindeydik. Onun için Masal Evi’yle 
yetinmedik. Aynı yayınevine ben, Seç-
me Türk Masalları ile yalnız bize özgü 
bir tip olan Keloğlan’ı, Keloğlan Bir Gün 

adıyla yazdım. Sennur Sezer Binbir 
Gece Masalları’ndan çocuklar için Bin-
bir Gece Masalları adlı bir derleme yap-
tı. Keloğlan konusunda Sennur Sezer’le 
birlikte, 1990 Sıtkı Dost Çocuk Edebi-
yatı Ödülü’nü alan Keloğlan ile Köse’yi 
yazdık. Benim daha önce Türk masal-
larından derlediğim on kitaplık “Gök-
kuşağı Masalları” ile Kırmızı Çini Kâse, 
Sabır Taşı Çatladı gibi dinlediğim, der-
lenmiş masallardan oluşan yeniden ya-
zım biçimindeki masal kitaplarım var.

Günümüz çocuklarının yaşamın-
da masal nasıl bir yer tutuyor? Gide-
rek yok oluyor, diyebilir miyiz?

A. Özyalçıner: Çocukların artık 
masal analarından geceler boyu masal 
dinleme olanağı kalmadı.  Belki köy-
lerde de bitmiştir. Yerini televizyon 
mu aldı bilmem. İyi mi oldu kötü mü 
oldu?  Ona da bir şey diyemem. Ama 
geceleri çocuklarını uyuturken anne-
lerin onlara masal anlatması bitmedi. 
Sennur Sezer, kızımız Ayşe Bengi’ye 
her gece bir masal anlatırdı. Bir ak-
şam annesinin başı ağrıyordu. Ma-
sal anlatamayacaktı. O zaman kızım, 
“Bu akşam da masalı sen anlat baba,” 
dedi. “Ben masal anlatmasını bilmem, 
yazarım,” dedim. “Öyleyse yaz!” dedi 
kızım. İşte çocuklar için yazdığım ilk 
masal kitabım Kırmızı Çini Kâse böy-
le ortaya çıktı. Annelerin çocuklarına 
masal anlatması bugün de sürüyor. 
Masal Evi bu gereksinimi karşılamak 
için yazıldı. Bence çocukların günü-
müzde de masala gereksinimi var. 
Anneler, çocuklarını uyuturken bir 

Masal Okuyorum
Sennur Sezer, Adnan Özyalçıner

Resimleyen: Yaşar Zeynelov
Alfa Basım Yayım Dağıtım, 212 sayfa 

Ninemle Masal Okuyorum
Sennur Sezer, Adnan Özyalçıner

Resimleyen: Yaşar Zeynelov
Alfa Basım Yayım Dağıtım, 262 sayfa
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kitaptan masallar okuyor. Onun için masallar yok olmuyor, 
tersine kitaplaşarak çoğalıyor.

S. Sezer: Bence çocuklara ister masal anlatılsın, ister öykü 
okunsun, uykudan önce anneleri ya da babalarıyla geçire-
cekleri bir süre gerekli. Bir doğrudan iletişim saati. Güzel bir 
düşü hazırlayacak bir iki dizelik şiir bile olabilir. Buna çocuk-
ların da büyüklerin de ihtiyacı var. Masallara da.

Klasik masalların aslında oldukça netameli ve olum-
suz mesajlar taşıdığı yönünde günümüzde giderek artan 
eleştiriler var. Geleneksel masallar, alt-mesajları anlamın-
da çözümleniyor, bir tür “soyulma” sürecine tabi tutu-
luyor. Bu doğrultuda, çocuklar için artık daha “olumlu” 
mesajlara sahip, yeni çağdaş masallar yazılması gerektiği 
yönünde görüşler var. Siz bu konuda ne söylemek istersi-
niz? Hepimizin okuyarak büyüdüğü ve çocuklarımıza da 
okuttuğumuz bu masallar (mesela “Yüzyıl Uyuyan Pren-
ses”, “Rapunzel” ya da “Kırmızı Başlıklı Kız”) gerçekten 
zararlı mı? Ya da şöyle diyeyim, zararı yararından büyük 
mü? Çocuklarımıza onları değil de, daha bilinçli bir gözle 
yazılmış yeni çağdaş masalları mı okuyalım?

S. Sezer: Masalların çoğunlukla bir mitolojik öykünün 
ya da destanın parçası, bir eski zaman macera romanı oldu-
ğunu anımsarsak onların yalnızca çocuklar için üretilmedi-
ğini de kavrarız. Masalları, çocuklu büyüklü bir kalabalık, 
kendi anladığı kapsamla dinlerdi. Masallar bizim gelene-
ğimizde gece anlatılır. Masalların gece anlatılması, kimi 
konulardaki masalların çocuklar uyuyunca anlatılmasını 
kolaylaştırır.  Temel dolambacı cinselliğe dayanan masallar 
çocuk yoğunluklu kalabalıklara anlatılmazdı. 

Masalların kimilerini ayıklamaktansa, yeni masallar yaz-
mak belki daha kolaydır. Kimilerini çocuklar için yeniden 
yazmalı.  Ancak bu ayıklama ve yazma süreci, masallarda 
aslında var olan emek, haklılık,  çalışkanlık, insanlara ve 
hayvanlara iyi davranmak gibi değerleri göz ardı etmemeli. 

Siz yeni masallar dediğinizde, masal olmasalar da Pinokyo 
ve Peter Pan geliyor aklıma. Elbet Alis de var. Böyle masal 
romanlar yazılmalı. (Elbet yazan çıkar ise!) Çocuklara da 
okunmalı. Ama Sinbat, Alaattin olmadan çocuk dünyası ek-
sik kalmaz mı? Üstelik bütün alt bildirimleri ortadan kaldır-
mak, kötülerin olmadığı bir dünya anlatmak, çocuğu dona-
nımsız bırakmaz mı? Bence böyle bir dünya doğal da olmaz.

Çağdaş masallardan konu açılmışken, bakıyorum da 
çocuklar için yazılan yeni masallar beni o kadar cezbet-
miyor. Oysa bir Grimm masalından aldığımız zevk daha 
derin sanki. Siz ne dersiniz?

S. Sezer: Masalların yüzyıllar boyu dinlenmişliği, dem-
lenmişliği de fantezisi de önemli. Şu ortalığı kırıp geçiren 
Harry Potter, yani büyücü çocuk romanında sihir ve büyü 
olmasa çekici olur muydu? Orada kötü kahraman olmasa 
okunur muydu? Yüzüklerin Efendisi geç de olsa fantezi dün-
yasıyla çekici olmadı mı?   Günümüzde Süperman benzeri 
olağanüstü kahramanlar da büyüklerin masalları değil mi? 
Yeniden masal yazmak pek kolay iş değil. Çağımızda olağa-
nüstü bir şey kalmadı da belki o yüzden.

Ben klasik masalların çocuklar için uygulanmamış bi-
çimlerinin ileri yaşlarda da okunacağına inanırım. 100 Yıl 
Uyuyan Prenses’in kaynanasının bir yamyam olduğunu ha-
tırlar mısınız?

Zarife BİLİZ  
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hak kazanacağını söylüyor. Elbette bu 
duyuruya en seçkinler, en soylular, en 
en en’ler başvuruyor önce. Kılıçlarını 
kuşanıyor, savaş oyuncaklarını parla-
tıyorlar. Bileklerinin gücüyle elde ede-
cekleri taht için dövüşmeye hazırlar. 
Derken, bu bilenmiş kalabalığın ge-
risinde, merakla olacakları izleyen bir 
çocuk beliriyor.

SAVAŞ DEĞİL, EMEK...
Kral,  kalabalığı ancak savaş oyun-

caklarını kapıda bırakmaları koşuluy-
la kabul ediyor huzuruna. Yarışın bilek 
gücüyle değil, emek ve zekâyla kaza-
nılacak bir yarış olduğu da o zaman 
anlaşılıyor. Zira kral, tüm yarışmacıla-
ra birer tohum vererek, onları altı ay 
sonra yetiştirdikleri bitkilerle tekrar 
beklediğini söylüyor. Çifti bir ailenin 
çocuğu olan küçük izleyici de, tohum-
lardan söz edildiğini duyunca sıraya 
girip kendi tohumunu alıyor ve… 

Hikâye, emek ve dürüstlük üzerine 
kurulu. Yeterince emek verirseniz, dü-
rüstlükten şaşmazsanız belki bir gün 
siz de kral olabilirsiniz!

Mandolin Yayınları tarafından ya-
yımlanan ve her ikisi de Eric Maddern 
imzalı olan iki kitap, Damdaki İnek ile 
Kral ve Tohum, hayata dair çok temel 
önermeleri dile getiren, ama bunu 
karikatürize bir kurguyla yaptığı için 
ürkütmeyen, dolayısıyla “çok şey” 
söylemeyi başaran kitaplar. Paul Hess, 
çizimleriyle Maddern’in karikatürize 
yaklaşımını güçlendirmiş, sempatik 
bir dünya kurmuş. 

Önce Damdaki İnek’le başlamak 
isterim, ki kitap son derece güncel bir 
meseleye değinmekte. Okul öncesi 
çağında bir çocuğunuz varsa, çeşit-
li rol modellerin üzerindeki etkisini 
birebir gözlemleme fırsatınız da var 
demektir. Davranış ve durum kodla-
rını bazen yetişkinlerden daha çabuk 
çözebiliyorlar zira. Kadınlık ve erkek-
lik durumları da “kodlar” açısından 
oldukça verimli bir çalışma alanı vaat 
ediyor kuşkusuz. Bir kadının yapması 
“gereken” işler ile bir erkeğin yapma-
sı “gereken” işler meselesi, kadınların 
“yapabileceği” ve erkeklerin “yapabile-
ceği” işler meselesi ve en nihayetinde 
tercihler meselesi… Yani, en yüzeysel 
değerlendirmede, kadınların ve er-
keklerin şu hayattaki davranış kodları 
zorunluluk, yeterlilik ve kişisel seçim-
lerle şekillenir gibi görünüyor. 

Damdaki İnek bu konuya, şükür ki, 
kadınların tarafından bakıyor. Elbette 
yazarın mesajı çok daha genel bir çer-
çevede değerlendirilebilir; her konu-
mun ve işin kendi içinde birtakım zor-
lukları olduğundan ve her işin kendi 

ustası, işinin ehli tarafından daha kolay 
kotarılabileceğinden vs. söz edilebilir, 
ama biz gelelim kadınların, özellikle de 
“ev” kadınlarının işlerinin küçümsen-
mesine… Kadın emeğinin görünmez-
liğine...  Ev içinde çalışan “işçiler”in 
haklarının bilinmezliğine… Küçücük 
bir çocuk kitabında mı var tüm bunlar, 
demeyin, çünkü var.

İŞLER SARPA SARIYOR
Shon ve Sian, tepedeki küçük ku-

lübede yaşayan çiftçi bir aile. Erkek 
kahramanımız Shon tarlada; kadın 
kahramanımız Sian ise evde çalışıyor. 
Geçimini toprakla sağlayan, yaşamları 
için gerekli pek çok şeyi kendileri üre-
ten insanların yorgunluğunu paylaşıyor 
onlar da. Fakat her ne hikmetse, Sian 
mutlu ve dinç kalabilmeyi başarırken, 
Shon sürekli mızmızlanıyor, ağır işle-
rin hep kendine kaldığından dertleni-
yor. Hikâye de burada başlıyor zaten. 
Tahmin edersiniz, bir görev değişimi 
söz konusu oluyor; kadın erkeğin işini, 
erkek kadının işini yapmaya talip olu-
yor. Yine tahmin edersiniz, bu deneme 
Shon açısından fiyaskoyla sonuçlanı-
yor. Damdan sarkan inek mi dersiniz, 
eve pisleyen domuzlar, tavuklar mı, 
yoksa ziyan olan kaymak, yulaf mı...

Tüm sempatisine ve bir kadın okur 
olarak içimi ferahlatmasına rağmen, 
şöyle bir soru da sormak mümkün el-
bette: Shon evde ev işleriyle çuvallar-
ken, Sian tarlada ne yapıyor? Shon’un 
el alışkanlığıyla üstesinden gelebildiği 
işlerin hepsini Sian da yapabiliyor mu? 
Çok emin değiliz, ancak en azından 
ima edildiği kadarıyla biliyoruz ki aynı 
verimi sağlayamadıysa bile, Sian’ın iş-
leri Shon’unkular gibi sarpa sarmamış.  

 Kral ve Tohum da, tıpkı bir önceki 
kitapta olduğu gibi, “evrensel” mesaj-
lar veren bir kitap. Bir varisi olmadığı 
için endişelenen kralın, krallığını dev-
retmek üzere düzenlediği bir yarış-
mayı anlatıyor bu kez Eric Maddern. 
Tüm halkına duyuru yapan kral, ya-
rışmayı kazanacak kişinin, kendi ölü-
münden sonra krallığı yönetmeye de 

Damdaki İnek
Kral ve Tohum
Eric Maddern

Resimleyen: Paul Hess
Çeviren: Dilanaz Ünal

Mandolin Yayınları, 28 sayfa 

Mandolin Yayınları’ndan çıkan ve her ikisi de Eric Maddern imzalı iki kitap, Damdaki İnek ile 
Kral ve Tohum, yalın anlatılmış güçlü hikâyeleriyle evrensel meseleleri ele alıyor. Paul Hess’in 
çizimleriyse apayrı bir övgüyü hak ediyor.

Sema ASLANÇok şey söyleyen hikâyeler...
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Çocuk (da) yazar Ezel Dağlar ERGÜDEN

sadece benzetme yapıyorum).Üçüncü 
Billy William da onun en kıdemli yar-
dımcısı, başka yardımcısı da yok za-
ten, ama yüzüne vurmak doğru olmaz. 

Bu beter ikili, insanları kandırmaya 
ve onları kiraz çekirdeği yağmuruna 
tutmaya bayılıyor (yani en azından, 
Bay Çiklet’in yedinci kitabı olan Bay 
Çiklet ve Kiraz Ağacı’nda böyle yapı-
yorlar). Polly, Alan Taylor ve Friday 
de insanlığın büyük kurtarıcıları. Bu 
arada Alan Taylor küçük bir kurabiye. 
Bir okulu var aynı zamanda. Bilginize.

Şimdi gelelim hikâyemize. Bu 
hikâye konuşan bir kiraz ağacını an-
latıyor. Sorgulayıcı beyinler çalışsın 
hemen konuşan ağaçlar konusunda. 
Olur mu böyle bir şey, olmaz mı? Li-
monlu Bayır gerçekten sihirle dolu bir 
yer mi, yoksa yapılan büyünün içine 
Bay Çiklet’in ayak parmak tırnağı ka-
rışmış olabilir mi? İki sorunun da ya-
nıtı “evet” bu arada!  Acaba Bay Çiklet 
kiraz ağacını insanları kontrol etmek 
için mi kullanıyor? Ve konuşan at da 
onun yardımcısı olabilir mi (evet, ko-
nuşan bir at da var hikâyede)? Sorula-
ra cevap vermeden önce şunu aklınıza 
sokun ama; Bay Çiklet hikâyelerinde 
her şey, ama her şey mümkündür.

SAKIN GÜLERKEN ÖLMEYİN!
Ah, eğer bu ilginizi çektiyse, gerçi 

bu yazıyla ilginizi çekmemesi müm-
kün değil, Bay Çiklet’in diğer kitapla-
rını da kesinlikle okumalısınız. Komik 
ötesi kitaplar, sanki ayrı bir dünyada 
yazılmışlar. Ayrıca sürprizi bozmak 
istemem ama kitapların bazılarının 
sonunda gizli sırlar ya da başka küçük 
öyküler var. Tam hangisi olduğunu 
hatırlamadığım bir kitapta (birinci ya 
da ikinci kitap olmalı) Polly’nin tam 
adı da veriliyor. O kadar uzun ki bir 

nefeste söylemeniz imkânsız. Eh, tabii 
bu kitaplar da en az kiraz ağacı gizemi 
kadar eğlenceli.

Az daha unutuyordum. Bay Çiklet’i 
resimleyen arkadaş, yani David Tazzyman 
de en az yazar kadar iyi. Hatta ikisi de 
müthişler. Bu kadar komik, eğlenceli 
ve yaratıcı resimler hayatta görme-
dim. Bu resimler öldürücü derecede 
eğlenceli. Bomba gibiler, bomba. Za-
ten kapak rengârenk, gökkuşağı gibi. 
İçindeki resimler siyah-beyaz, ama ne 
yaparsın. Hah, hazır aklıma gelmişken, 
şarkılar da pek müthiş doğrusu. Her 
kitapta bir kaç şarkı oluyor genelde. 
Ve onları bir öğrendiniz mi, bütün gün 
söyleyip durun artık. He he he, gerçi 
anne babalarınızın pek hoşuna git-
meyebilir, ama belli mi olur, belki de 
gidebilir… Zaten bence kitabı ailecek 
okuyun, herkes eğlensin. Onların ne 
eksiği var ki sonuçta?

İşin özü, bu ayki kitabımız bir bom-
ba hızıyla düşerek herkesi gülmekten 
öldürüyor. Hemen alıp okuyun, be-
ğenince diğerlerini de okuyun. Ya da 
tam tersini yapın, ilk kitaptan başla-
yın, sonra gerisini okuyun, böylesi 
daha mantıklı olur. Her ne kadar Bay 
Çiklet’in bildiğimiz mantık kurallarıy-
la pek işi olmasa da!

Bay Çiklet ve Kiraz Ağacı
Andy Stanton

Resimleyen: David Tazzyman
Çeviren: Nazan Özcan

Tudem Yayınları, 160 sayfa

Friday O’Bilir “Gerçek limonlu bir pastadır!” diye bağırıyor. “Kaydırı Kuppak İkili” Bay Çiklet ve Üçüncü 
Billy William kötülüklerden kötülük beğeniyor. Kötü ruhlar yuvası Runtus Ormanı canlanıyor. Bu kadar 
saçmalıkla siz bile baş edemezsiniz. Serinin 7. kitabı Bay Çiklet ve Kiraz Ağacı’nı okuyun.

Sapır supur, takır tukur bir 
Bay Çiklet kitabı daha…

Sapır supur, takır tukur bir Bay Çik-
let kitabı daha çıktı da haberiniz yok 
mu? Sorun değil, sorun değil, telaş-
lanmayın. Hiçbir şey için geç kalmış 
sayılmazsınız.

Öncelikle, “Bay Çiklet de kimmiş?” 
deme gafletinde bulunanlara söyleye-
lim. Bay Çiklet, dünyanın görüp göre-
bileceği en kırmızı sakallı adamdır. Bay 
Çiklet, at gübresi fıçısına düşmüş bir 
kediden bile daha virüs yuvasıdır. Bay 
Çiklet, “Yılın Kötü Ruhlu Sinek Yetişti-
ricisi” yarışması olsaydı “Onur Ödülü” 
alacak baş-sinektir. Kısacası Bay Çiklet, 
Bay Çiklet’tir. Peki, kabul ediyorum, 
çok açıklayıcı olmamış olabilir, ama 
onu tanımlamanın başka bir yolu yok. 
Bay Çiklet, Andy Stanton arkadaşımı-
zın hikâyelerinin ana kişilerindendir.

BAŞ KÖTÜ SİNEK
Andy Stanton arkadaşımız mı? O 

da mı kim? Tamam, başa sarıyorum. 
Bu ay, Bay Çiklet’in maceralarının 
yedincisi çıktı. Bu, şu anlama geliyor: 
Limonlu Bayır denen bir yer var. Bura-
da yaşayan insanların bazıları şunlar: 
Polly, Alan Taylor (kendisi elektrikli 
eklemleri ve kuru üzüm gözleri olan 
bir zencefilli çörek adamdır), Friday 
O’Bilir, Bay Çiklet ve Üçüncü Billy 
William. Aslında daha çok var, ama 
sanırım bunlar size yeterli. Ve başlan-
gıçta yaptığım saptamalardan da belli 
olacağı gibi, Bay Çiklet hikâyelerin ana 
kötü-sineğidir (ama o bir sinek değil, 
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minicik bir parantez. Renkli giysileri-
nin üzerindeki hoş desenler de renk-
liliğe renk katıyor. Masalcı Nine’nin 
ahşap zeminli evi, desenli çaydanlığı, 
insanı ona çay içerken eşlik etmeye 
davet ediyor. Evinin duvarındaki kış 
manzaralı tablo ise köyden bir kesit. 
Belli ki tabloyu yapan köyden biri. 
Belki de masalcı ninenin kendisi; çok 
becerikli ve zevk sahibi biri olduğuna 
göre, resim sanatına da ilgi duyuyor 
olabilir pekâlâ. Masal battaniyesinin 
renk ve desenleriyse başka bir hava, 
başka bir canlılık. Hele battaniye kü-
çüldükçe bu hava ve canlılık tüm köyü 
sarıp sarmalıyor ya, çoook neşeli. Kü-
çülen battaniye ile çoğalan iyilik, gü-
zelleşen insanlık ise çok sevindirici…

Masal –eğer kitaptan okunmuyor-
sa, ki o zaman da yazarla kurulan bir 
iletişim söz konusudur– etkileşimli 
ilişkiyi bir armağan olarak beraberin-
de getirir. Masalcı ile masalı dinleyen, 
masalın çevresinde bu armağanı pay-
laşarak çoğalır. Paylaşmaktır masal. 
Zamanı, birikimi, derdi devayı, mu-
habbeti, sevgiyi… 

Nesin Yayınları’ndan çıkan Masal 
Battaniyesi de masalın özünü, işlevi-
ni, eylemliliğini imlercesine, paylaş-
mak üzerine kurulmuş bir öyküyle 
buluşuyor okurla. Bu öykünün kah-
ramanı, kışın yolların karla kapandığı 
uzak bir köyde, çocukların üzerinde 
oturup Masalcı Nine’nin masallarını 
dinlemek için paylaştıkları masal bat-
taniyesi. Bir gün Masalcı Nine, masal 
dinlemeye gelen çocuklardan birinin 
ayakkabısının altının delik olduğunu 
görür ve ona çorap örmeye karar verir. 
Köyden kimsenin yün almaya çıkama-
yacağı kış günleridir. Peki, çorabı ney-
le örecektir? “Her sorunun bir cevabı 
vardır,” der Masalcı Nine ve kendine 
düşünmek için zaman tanır. Sonunda 
da çözümü bulur: Masal battaniyesin-
den sökeceği bir parça yetip de arta-
caktır çoraplara.

İYİLİK OYUNU
Ördüğü çorapları gizlice Nikolay’ın 

evinin kapısına bırakır. Başlattığı bu 
gizli oyuna postacının atkısı, okul mü-
dürünün eldiveni, Bayan Ivanov’un 
önlüğü ile devam eder. Terzinin ke-
disinin bile üzerine tam oturan bir 
ceketle payına düşeni aldığı bu “iyilik 
oyunu”, battaniyeden eser kalmaya-
na kadar sürer. Durumu anlayan köy 
halkı, Masalcı Nine’nin battaniyesiz 
kalmasına üzülür, şimdi ne olacaktır? 
“Masalcı Nine her zaman ne der bilir-
siniz,” der muhtar, “Her sorunun bir 
cevabı vardır.” Bu kez köy halkı, her 
evin battaniyesinden sökülen birkaç 
sırayla oluşan yün yumaklarını Masal-
cı Nine’nin kapısına bırakır. 

İmecenin bu güzel örneği, “iyilik 
eden iyilik bulur,” sözünün de ispatı 
âdeta. Böylece sonraki günlerde ço-
cuklar, yepyeni ve rengârenk bir masal 
battaniyesinin üzerinde “paylaşmayı 
bilen bir köyün” hikâyesini dinlerler. 
Daha da güzeli, masal burada bitmez: 
Çocuklardan birinin, Aleksandra’nın 
kazağında bir delik vardır çünkü. Ki-
tabın son sayfasında kendinizi gülüm-
serken yakalıyorsunuz. İçinizde nazik 
bir sevinç, bir coşku…

Bu duygulanımda kitabın görsel-
lerinin, Elena Odriozola’nın resim-
lerinin de büyük etkisi var elbette. 
Karla kaplı beyaz bir dünyada, sıcak 
renkli giysiler giymiş, değirmi yüzlü, 
al yanaklı insanlar, yuvarlak hatlı hay-
vanlar… Sanki her biri rengârenk bo-
yanmış bir patates adam. Hepsi sanki 
noktalama işaretleriyle can bulmuş. 
Gözler nokta, ağızlar tire, burunlar ise 

Masal Battaniyesi
Ferida Wolff, Harriet May Savitz

Resimleyen: Elena Odriozola
Çeviren: Özgün Dündar Cihangiroğlu

Nesin Yayınları, 25 sayfa 

Nesin Yayınları’ndan çıkan Masal Battaniyesi, masalın özünü, işlevini, eylemliliğini imlercesine, 
paylaşmak üzerine kurulmuş bir öykü anlatıyor okura. Bu battaniye küçüldükçe büyüyor. Nasıl 
mı? İşin sırrı paylaşmanın ve başkasını düşünmenin erdeminde yatıyor.

Nurduran DUMAN

Masal battaniyesiyle 
çoğalan iyilik…
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Soytarının Tuhaf Hikâyeleri
Erich Kästner

Resimleyen: Walter Trier
Çeviren: Süheyla Kaya

Can Çocuk Yayınları, 64 sayfa 

Edebiyatın en heyecan veren yanla-
rından biri de günlük yaşamımızın orta-
sına bir gökkuşağı gibi düşüvermesidir. 
Masallardan başlayarak, neredeyse tüm 
sözlü kültür ürünlerinden, yazının gör-
kemli ve güvenli limanına sığınan mo-
dern edebiyata kadar durumun pek de-
ğiştiğini düşünmüyorum. Cervantes’in 
Don Kişot’unu, Kafka’nın “böceğini”, 
Dede Korkut’un Deli Dumrul’unu ya da 
Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Ma-
donna’sını bir düşünün. Bu anlatıların/
romanların kahramanları olmasa haya-
tımız ne kadar renksiz olurdu.

Çocuklar için yazılan kitapların ya 
da anlatılan hikâyelerin kahramanlar 
açısından çok renkli olduğu, çocuk-
ların bu kahramanlar aracılığıyla yeni 
dünyalar keşfetmeye özendirildiği, 
yine bu kahramanlar aracılığıyla dün-
yanın onları bir süre daha katılaştı-
ramadığını hepimiz biliyoruz. Pippi 
Uzunçorap, Tenten, Sinbad, Pamuk 
Prenses, Kumkurdu, Pıtırcık aklıma 
ilk gelenler… 

Erich Kästner’in soytarısı Till Eu-
lenspiegel de çocuk dünyasını değiş-
tirecek kahramanlardan biri. Doğdu-
ğunda yanlışlık sonucu üç kez vaftiz 
edilerek başlayan hayat hikâyesinde 
her şey sıradışı. Büyüdükçe mesleği-
ni gömlek değiştirir gibi değiştiren 
Eulenspiegel’in ne iş yaptığını sorma-
nın ise hiç anlamı yok, çünkü onun 
işi insanları kandırmak. Ülkeyi baş-
tanbaşa dolaşırken, kendilerini akıllı 

zanneden, akılları ve değişmeyen ru-
tin hayatlarıyla her şeyi yapabilecek-
lerini düşünen insanlarla alay eden 
Eulenspiegel, aklına gelen her şeyi ya-
pıyor. Hem de aklına geldiği ilk anda. 
Uyumak istediğinde bir arı kovanında 
sabahlıyor, bir hastane dolusu hastayı 
iyileştirebileceğini söylediğinde ken-
disine kolaylıkla inanan başhekimi 
kandırıyor, bugüne kadar yaptığı işleri 
hiç sorgulamadan onu işe alan ustaları 
tuhaflıklarıyla çileden çıkarıyor.

MUZİP EULENSPIEGEL
Eulenspiegel bir anti-kahraman, der-

sem çok yanlış olmayacak. Kurulu düze-
ni hiç sorgulamadan yaşayan insanların 
düzenlerini bozan, bunu yaparken de ak-
lından başka hiçbir şey kullanmayan biri 
o. Kitabın bence en çarpıcı hikâyesi olan 
“Eulenspiegel Terzileri Aydınlatıyor” 
onun zihninin nasıl işlediğini çok iyi 
anlatıyor. Dünyanın tüm terzilerini, on-
ları aydınlatacak bilgiler vereceğini, bu 
bilginin çok işlerine yarayacağını söyle-
yerek Rostock’a çağırdığında, kimse ona 
ne anlatacağını sormuyor, konuşmasını 
yaptığında söylediği en önemli şey ise 
ipliği iğneye geçirdikten sonra düğüm 
atmayı unutmamaları oluyor. Terziler, 
adları kadar iyi bildikleri bir şey duyunca 
öfkeden deliye dönüyorlar ve bunu zaten 
binlerce yıldır bildiklerini söylüyorlar. 
Eulenspiegel içlerinden birine yaşını so-
ruyor, aldığı yanıt kırk beş olunca şöyle 
diyor sadece: “Öyleyse binlerce yıldır nasıl 

biliyor olabilirsin?” 
Öykülerde, sorgulama-
dan inanan, düzeni ko-

rumak için her şeyi 
yapan, başkasını 

düşünmeyen, 
yenilenmeyi ve 
değişmeyi ka-
bul etmeyen, 
farklı olanla 
kolayca alay 
eden insanlar 

inceden inceye eleştiriliyor. Başla-
rına gelen şeylerle aptal durumuna 
düşen insanlar ise hep öfkeleniyor ve 
Eulenspiegel’i döverek kovalıyorlar.  
Aklın alt edemediğini kaba kuvvet çö-
züyor böylece. 

Erich Kästner, Alman çocuk ede-
biyatının olduğu kadar dünya edebi-
yatının da önemli isimlerinden biri. 
Kitaplarının büyük bir bölümü Türk-
çeye de çevrildi. Yazarın savaşlarla 
geçmiş yaşamı, insanın ne denli kötü 
bir varlık olabildiğini görmesini sağla-
mış olmalı. Özellikle II. Dünya Savaşı 
yıllarında yaşadıkları, kitaplarının ya-
kılması ve başına gelenler, onun kaba 
kuvvetle korunan bir düzeni eleştir-
mesinin altında yatan temel nedenler 
olsa gerek. 

Eulenspiegel, okur okumaz özdeş-
leştiğimiz bir kahraman değil, ama 
onun düşünce sistemini kavradığınız-
da her şeyi tersyüz etmek mümkün. Ve 
bu tersyüz edişler küçük zekâ çakım-
larıyla birbirine eklenirken, bir de ba-
kıyorsunuz ki dünyada başka şeylerin 
olması da mümkün.

Kitabın resimlerine de değinmeden 
geçemeyeceğim. Brueghel tablolarını 
anımsatan resimler, olanca ayrıntıla-
rıyla öykülere eşlik ediyor ve özellikle 
de Eulenspiegel’i çok iyi betimliyor. 
Öyküleri okumadan resimlere bak-
mak bile zihnimizde bir öykünün 
oluşmasına yetiyor.

13. ya da 14. yüzyılda Kuzey Almanya’da yaşadığı varsayılan, muziplikleriyle ünlü Till Eulenspiegel 
Alman folklorunun en önemli karakterlerinden biri. Ortaçağ Avrupa’sına yaka silktiren bu ele avuca 
sığmaz kahraman, ünlü Alman yazar Erich Kästner’in kalemiyle tekrar can buluyor.

Sevengül SÖNMEZ

Bir deli kuyuya 
taş atmış…
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Mary Shepard resimledi. Arkası da gel-
di tabii. İlk üç kitap Mary Poppins’in 
gelişini ve gidişini anlattı. Sonraki beş 
kitapta ise bu ziyaretlerdeki daha önce 
sözü edilmemiş maceralar ele alındı. 
P. L. Travers’ın dördüncü kitap Mary 
Poppins in the Park’ın girişinde dedi-
ği gibi, “Sonsuza kadar gelip gidemez 
(di) ki.” Sekiz kitaplık serinin iki kitabı 
Türkiye’de 1975’te Gökten İnen Melek 
ve Gökten İnen Meleğin Dönüşü adla-
rıyla Bozkurt Matbaası’nca yayımlan-
mıştı. 

KİTAPTAN SİNEMAYA
1964 yapımı film de 1969’da, şu 

sıralarda bir var olma savaşı vermek-
te olan Emek Sineması’nda aynı adla 
gösterilmişti: “Mary Poppins / Gökten 
İnen Melek”. Kitabın başka film versi-
yonları da çekildi. 

Mary Poppins, yeni basılan bu ki-
tabın kapağında, “Gökten İnen Dadı” 
olarak resmedilmiş. Doğrusu, kitapta-
ki haline melek demek biraz zor. As-
lında Mary Poppins deyince eskilerin 
gözünün önüne gelen sima da, film-
de dadıyı oynayan İngiliz aktris Julie 
Andrews’un güler yüzüdür. Disney fil-
minin Mary Poppins’i oydu. Filmdeki 
dadının kitaptakinden daha yumuşak, 
daha sevecen olduğu da bir gerçek. Şu 
işe bakın ki 1956’da “My Fair Lady”nin 
Eliza’sı olarak Broadway sahnesine çı-
kan Julie Andrews, 1965’te bir başka ve 
daha da meşhur bir müzikalin, “Sound 
of Music/Neşeli Günler”in Von Trapp 
çocuklarına bakan mürebbiyesi Maria 
olarak gönüllerde yer etmişti.

Kiraz Ağacı Sokağı on yedi nu-
marada oturan Michael ve Jane, ikiz 
kardeşleri John ve Barbara bebeklerle 
birlikte yeni bir dadı bekliyor. Çünkü 
Katie Dadı siyah çantasını alarak çıkıp 
gitmiş. Aslında onu sevmiyorlarmış; 
yaşlıymış, şişmanmış, arap sabunu 
gibi kokuyormuş. Anneleri bütün gün 
gazetelere, dadı adayı yollasınlar diye 
yalvaran mektuplar yazmış. Babaları 
ise her gün olduğu gibi (pazarları ve 
banka tatilleri dışında) para kazanma-
ya şehre inmiş.

Böylece altı kişilik Banks ailesiy-
le tanışmış oluyoruz. Onlar yeni bir 
dadı yolu gözlerken, bir elinde çanta, 
diğerinde şapka olan bir kadın bahçe 
kapısından girer. Rüzgâr onu kaptığı 
gibi kapıya kadar uçurur. Yere bıra-
kınca da ev baştan aşağı sallanır. Sonra 
misafirin anneleriyle birlikte yanları-
na gelişini izlerler. Parlak, siyah saçlı, 
“zayıf ama büyük elli ve ayaklı, küçük, 
meraklı mavi gözlü” biridir misafir. 
Referans göstermemeyi kendine kural 
edinmiş olan, merdiven korkulukla-
rından yukarı doğru kaymayı beceren 
yeni dadıları Mary Poppins karşıların-
dadır. 

SİHİRLİ BİR DADI
Kilimden yapılma çantası görünür-

de boş olduğu halde, içinden herkese 
göre tadı değişen bir şurup ve bir kamp 
yatağı dâhil, kendisine gerekli olabile-
cek her şeyi çıkaran dadı, Bankslerin 
evindeki hayatına başlar. Michael ona 
utana sıkıla, “Bizi bırakmayacaksın, 
değil mi?” diye sorunca da derin bir 
nefes alıp, “Rüzgârın yönü değişince 

gideceğim,” der.Çocuk-
lar çok geçmeden onun 
kendini beğenmiş oldu-
ğunu, zaman zaman sert 
davrandığını ve sık sık 
onlara kızdığını öğrenir-
ler. Özellikle yeni bir şey 
giyince aynalardan gözü-
nü alamaz, iltifattan hoş-
lanır. Buna karşılık, her 
şeyi sihirli hale getirir. 

Çay içmek, yepyeni bir anlam kazanır. 
Mary Poppins, yerlere resimler yapan 
kibritçi arkadaşı Bert’le bu resimlerden 
birinin içine girip çay içer, frambuazlı 
kek yer. Kahkaha gazı yüzünden hava-
lanmış amcası Bay Peruk ile tavandaki 
çay partisine Michael ve Jane de katılır. 
Dadı hemen ardından da böyle bir şey 
“uyduruyorlar” diye onları azarlar.

Maceraların ardı arkası kesilmez: 
Komşu Bayan Lark’ın köpeği And-
rew, onun tercümanlığıyla heyecanlı 
bir gelişme kaydeder. Dans eden Kı-
nalı İnek ne yapsa bir türlü duramaz. 
Michael sadece kötülük yapmak iste-
diği berbat bir gün geçirir. Babaları-
na çay içmeye şehre inince, “Kuşyemi 
iki peni! Kuşyemi iki peni!” diye ba-
ğıran Kuşçu Kadın’ı görürler. Bayan 
Corry’nin emsalsiz kurabiyelerinden 
yerler. John ve Barbara bacanın üs-
tünde yaşayan sığırcık kuşuyla ko-
nuşur. Mary Poppins’in dolunaya 
rastlayan doğumgününü hayvanat 
bahçesinde kutlarlar. Ülker yıldız 
kümesinin ikinci çocuğu Maia ile 
Noel alışverişi yaparlar. Gerçekten 
de sihri okuyana bulaşan maceralar-
dır bunlar.

Banks ailesinin Mary Poppins ile 
yaşadığı ilk macera 1934 yılında ya-
yımlanmıştı. Kitabı P. L. Travers yazdı, 

Mary Poppins
P. L. Travers

Çeviren: Gamze Bozkurt
Kelime Yayınları, 176 sayfa 

Bizim küçüklüğümüzde, hatta gençliğimizde, “Gökten İnen Melek” Mary Poppins, herkesin 
sevgilisi, hayatında tek bir dadı bile görmemiş olsa da her çocuğun ideal dadısıydı. Kelime 
Yayınları, günümüz çocukları da tanışsın diye Mary Poppins’i yeniden gökten indiriyor.

Sevin OKYAYDoğu rüzgârının armağanı
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Küçük Adımlar
Glenn Murphy

Çeviren: Duygu Akın
NTV Yayınları, 96 sayfa 

Sor Bakalım - Astronomi
Kolektif

Resimleyen: Monike Czarnecki
Çeviren: Alev Er

NTV Yayınları, 250 sayfa

Ceyhan USANMAZBizim için küçük, 
insanlık için büyük adımlar
Doktor Abuksabuk ile Profesör Aklıçabuk’un maceraları, “Sor Bakalım” serisinin Astronomi 
konulu kitabında devam ediyor. Glenn Murphy’nin Küçük Adımlar isimli kitabı ise mavi 
gezegenimizin hep mavi kalmasını sağlamanın küçük adımlardan geçtiğini hatırlatıyor.

Abuksabuk’un anlattığı gibi, uzaylı tu-
ristlere yönelik bir reklam sloganı değil. 
Dünya’ya “mavi gezegen” denir, çünkü 
“Dünya’nın yüzeyinde çok miktarda su 
vardır. Dünya’ya mavi rengini su verir, 
uzaydan bakıldığında gerçekten de ma-
vidir.” Ne yazık ki Dünya’nın bu özelli-
ğini yavaş yavaş kaybetmeye başladığını 
hepimiz biliyoruz. “Suyun ucuz ve kolay 
erişilebilir olduğu günümüzün gelişmiş 
dünyasında insanlar onun değerini fark 
etmiyor. Ancak tatlı ve temiz su sanıl-
dığından çok daha zor bulunan, değerli 
bir kaynak. Dünya nüfusu arttıkça evler, 
çiftlikler ve fabrikalarda tüketilen suyun 
miktarı da artıyor. Suyumuzu koruyup 
dikkatli kullanmadığımız takdirde yakın 
gelecekte onu bulmakta zorlanabiliriz.” 

Bu cümleler Glenn Murphy’nin, yine 
NTV Yayınları tarafından yayımlanan 
Küçük Adımlar isimli kitabından. Bu 
kitap, yukarıda ufak ufak atılan adım-
lardan bahsetmişken, mavi gezegenimi-
zin hep mavi kalmasını sağlamanın da 
küçük adımlardan geçtiğini hatırlatıyor. 
Akıllı enerji kullanımının nasıl olaca-
ğını, su tasarrufunun nasıl yapılabile-
ceğini, geri dönüşümü, ağaç ve yaban 
hayat gözetimini bu kitaptan öğrenmek 
mümkün. 

NTV Yayınları’nın yayımladığı ve altı 
kitapta tamamlanacak olan “Sor Baka-
lım” dizisi, Astronomi kitabıyla devam 
ediyor... Daha önce “doğa” ve “bilim” 
gibi konularda birbiriyle çekişen Dok-
tor Abuksabuk ile Profesör Aklıçabuk, 
bu sefer astronomiyle ilgili tartışıyorlar.   

Uydurma doktoru ve her şeye vere-
cek bir cevabı olan Doktor Abuksabuk 
ile ciddi bir uzman olan ve hep doğru 
cevaplar veren Profesör Aklıçabuk’a bu 
sefer; “Uzay neden kapkaradır?”, “Güneş 
neden sarı?”, “Uzaylılar var mı?”, “Ozon 
tabakası nedir?”, “Füzeler nasıl çalışır?”, 
“Takımyıldız nedir?”, “Evrenin sonu ne-
resi?” gibi sorular sorulmuş. Bu sorulara 
Doktor Abuksabuk yine saçmasapan ce-
vaplar verirken, Profesör Aklıçabuk’un 
cevapları tam isabet... Örneğin, “Güneş 
tutulması neden olur?” sorusunu Dok-
tor Abuksabuk şöyle cevaplıyor: “Bütün 
lambalar gibi Güneş de çevresini dev bir 
ampulle aydınlatır. Ve bütün ampuller 
gibi Güneş’inki de kullana kullana biter. 
İşte bu Güneş tutulmasına neden olur; 
yeni bir ampul takılıncaya kadar birkaç 
dakika sürer.” Bu cevaba ancak, “Hiç de 
değil Doktor Abuksabuk! Güneşin ampu-
lü falan yok!” şeklinde karşılık verilebilir. 

Zaten hemen arka sayfada Profesör Ak-
lıçabuk, güneş tutulmasının neden ol-
duğunu doğru düzgün açıklıyor: “Güneş 
tutulması için Ay’ın Güneş ile Dünya ara-
sına girmesi gerekir. Ay, Güneş’in ışığının 
bize kadar ulaşmasını engeller; demek ki 
Güneş, Ay’ın arkasında kalmıştır. Bu sıra-
da güpegündüz olduğu halde, sanki gece 
olmuş gibidir!” 

SAÇMALIKLARIN ANLAMI
Kitaptaki diğer soruları da Doktor 

Abuksabuk ile Profesör Aklıçabuk ken-
dilerinden beklendiği gibi cevaplıyorlar, 
üstelik Profesör Aklıçabuk soruları ce-
vaplamakla yetinmeyip, söz konusu so-
ruyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler de ve-
riyor. Sorularla ilgili az çok bilgisi olan-
ların Doktor Abuksabuk’un cevaplarına 
“Hadi oradan”, “Saçmalıyorsunuz”, “Yok 
artık”, “Hiç de değil”, “Hayal görüyorsu-
nuz”, “Yok daha neler” dememesi elde 
değil; daha çok Profesör Aklıçabuk’a 
kulak vermekte fayda var. Ancak yine 
de Doktor Abuksabuk’u da bu kadar 
kolay bir kenara atmamalıyız. Hat-
ta onun “saçmasapanlıkları”, Profesör 
Aklıçabuk’un doğru cevaplarının önü-
nü daha da açıyor diyebiliriz. Ne de olsa 
bilim tarihi hatalı başlangıçlarla, sayısız 
deneme-yanılmalarla, başarısız deney-
lerle dolu; doğru bilgilere çoğu zaman 
böylesi yanlış yollara saparak ulaşılıyor. 

Ampulün icadının arkasında bin 
tane yanlış denemenin olduğu hep an-
latılır; Edison’un, “Ben bin defa başarı-
sız olmadım, ampül bin bir adımlık bir 
icattı,” dediği söylenir. Bu söz ufak ufak 
adımları atarken yanlışlara düşmekten, 
saçmasapan da olsa cevaplar aramak-
tan vazgeçmememiz gerektiğine dair en 
dikkat çekici örnekler biridir hiç kuşku-
suz. Profesör Aklıçabuk’un astronomiye 
ilişkin bilgi birikiminin ardında Doktor 
Abuksabuk’un olduğu unutulmamalı.

Kitaptaki bir başka sorudan yola çı-
karak söylersek; Dünya’ya “mavi geze-
gen” denmesinin sebebi elbette Doktor 
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“Eğitimi inşa eden pedagoji değildir, 
politikadır. Eğitimin hedefini, etik ve 
felsefe, genel geçer değerlere göre belir-
lemez; egemen sınıf, iktidar amaçlarına 
göre belirler.” 

Siegfried Bernfeld

Çocuk ve gençlik edebiyatı, kurum-
sal eğitimin nesnesi olarak düşünü-
lemezse de, mevcut sistem içinde bir 
araç olmaktan kurtaramaz kendini. En 
azından yaşadığımız ülkede, çocuğun 
edebiyata mesafeli durmasının temel 
nedeni de bu olsa gerek. Çocuk doğası 
gereği asidir! Kendisine dayatılanlara 
karşı başkaldırma eğilimindedir. İs-
yanı zaman içinde otorite tarafından 
bastırılır. İki yaşında ağzından dü-
şürmediği “Hayır!”lar, çok geçmeden 
“Evet, tamam, peki, olur”lara dönüşür. 
Ergenlik döneminde yeniden şahlanır 
ama bu isyan da er geç bastırılır, sağa 

sola çarptıkça sivri köşeleriyle etrafını 
yaralamayacak hale gelene dek tör-
pülenir de törpülenir. Sonunda torna 
tezgâhından çıkan birey, toplumda 
kendine bir “yer” edinebilmek için aç-
mak zorunda olduğu kapının kurallar 
kilidine uyan bir anahtara dönüşür. 
Edebiyat da çoğu kez, söz konusu ku-
rumsal yapı içinde buna alet edilir.

Sistematik kurumsal eğitim-öğreti-
min bir araç olarak kullandığı edebi-
yat, çocuğu politik olarak belirlenmiş 
toplumsal dizge içindeki yerine yaklaş-
tırırken, aslında edebiyatın kendisin-
den giderek uzaklaştırır. Öte yandan, 
her bireyin kendine ait süreci yaşarken 
ana eksenden sapmasını –evet, yoldan 
çıkmasını– ara sokaklara girmesini, 
farklı perspektiflerden bakabilmesini 

sağlayan da kendi aklı, deneyimleri, 
paylaşımlarıyla birlikte okuduk-
larıdır. İşte bu cephede edebiyat, 
çocuğun ve gencin hayatında ger-
çek kimliğine kavuşur. Ve evet, 
çocuk edebiyatı pek tabii 
ki politiktir.

CAN ALICI KONULAR
Dipnot Yayınları’ndan çıkan 

Asi Çocuklara Öyküler: Radikal 
Çocuk Edebiyatından Seçme Par-
çalar adlı kitap tam da bu nok-
tada son derece önemli. Çünkü 
editörlüğünü çocuk edebiyatı ala-
nında araştırmaları olan iki akade-
misyenin, Julia L. Mickenberg ve Phi-
lip Nel’in üstlendiği, 20. yüzyıl radikal 
çocuk edebiyatından seçme parçaların 
yer aldığı kitap, aslında sistematik eği-
tim-öğretim kurumlarında, çocuklar-
la üzerinde tartışılsa ne iyi olur dedir-
ten ırkçılık, cinsiyet ayrımcılığı, bilim 
ve ekoloji, sendikal haklar ve örgütlen-
me gibi can alıcı konuların ele alındığı 
metinlerden oluşuyor. Gelgelelim, bu 
metinler sözünü ettiğimiz o kurumsal 
yapının gerçekliği ve ideolojisiyle de 
fena halde çelişiyor. O halde? O hal-
de bu kitabın yeri, muteber edebiyat 
kitaplarının çalıştaylarla belirlendi-
ği, sınıflara göre seçilip onaylandığı 
kurumsal yapı olmayacaktır büyük 
ihtimalle (olabilirse ve ben de bu yaz-
dıklarımdan ötürü mahcup düşersem 
ne âlâ). Ama şunu biliyorum ki Asi 
Çocuklara Öyküler hak ettiği itibarı 
kurumsal yapının dışında, çocuğun/
gencin gerçek hayatında bulacaktır. 

Ve hemen ardından, büyük harfler-
le FAKAT diyorum…

Asi Çocuklara Öyküler (orijinal 
adıyla Tales for Little Rebels), birkaç 
yıl önce –internet sağ olsun– New 
York Üniversitesi tarafından basıldı-
ğını öğrendiğim, sonra da bir türlü 
alıp okumaya fırsat bulamadığım için 
vicdan azabı çektiğim bir kitaptı. Ne 
gariptir ki kitabın orijinali, Türkçe çe-
virisini okuduktan kısa süre sonra uğ-
radığım kitabevinde bir sürpriz gibi 

karşıma çıktı. Bu tesa-
düfün önemi, kitabın 
Türkçe baskısıyla ilgili 
önemli birkaç eleştiriyi 
beraberinde getirme-

sinden kay-
nak lanıyor. 
Öncelikle ki-

tabın orijina-
linde, çizimlerin 

eşlik ettiği 44 öykü/
parça var; Türk-
çe baskısındaysa 
hepi topu 18 me-

tinle karşılaşıyoruz. 
Seçme parçalar ara-

sından tekrardan bir seç-
me yapılmış olması, çeşitli 
nedenlerle yayınevinin 

tercihi olabilir elbette. Fakat kitabın 
orijinaline baktığınızda, her metnin 
başında Mickenberg ile Nel’in editör 
olarak düştükleri uzun açıklamalar 
var. Oysa kitabın Türkçe baskısında 
bulabildiğimiz, her metnin sonunda 
yer alan, yazarla ilgili beş altı satırlık 
açıklamadan ibaret. Dolayısıyla, ki-
tabın Türkçe baskısını okur okumaz 
sağa sola tavsiye ederken konuştuğum 
arkadaşlarımdan birinin, “Metinler 
güzel ama değişen çok şey var, günü-
müz çocuğu için güncellenmesi gereken 
yazılar bunlar,” yorumunun altında 
yatan gerçeği ve kitapla ilgili sorunu 
ancak orijinal baskıyı incelerken anla-
yabiliyorum. 

KİMLER OKUSUN?
Kitap aslında salt çocuklar için 

değil, çocukları bu metinlere yönlen-
direbilecek erişkinler, çocuk edebiya-
tıyla ilgilenenler ve aynı zamanda aka-
demisyenler için yazılmış. Dolayısıyla 
asıl gerekli olan –1900’lerin başından 
bu yana pek çok şey değişmiş gibi gö-
rünse de, toplumsal dinamikler açısın-
da özde değişen pek bir şey olmadığını 
düşünürseniz– daha güncel metinler 
yazmak değil, sadece metni ve yazarı 
tarihi arkaplanda doğru konumlandı-
racak ayrıntıları yakalamak. Devrim 

Dipnot Yayınları’nın bastığı Asi Çocuklara Öyküler, 20. yüzyıl radikal çocuk edebiyatından seçme 
parçalara yer veriyor. Çocuk edebiyatı alanında çalışan iki akademisyenin hazırladığı ve New York 
Üniversitesi’nin bastığı kitap, çocuk edebiyatının göz ardı edilen mecralarına pencere açıyor.

Şiirsel TAŞÇocuk doğası gereği asidir!
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Asi Çocuklara Öyküler: Radikal Çocuk 
Edebiyatından Seçme Parçalar

Kolektif
Hazırlayan: Julia K. Mickenberg, Philip Nel

Çeviren: Devrim Evci
Dipnot Yayınları, 240 sayfa 

Evci’nin metinlere hakkını veren çevi-
risine ve yayınevinin kitabı Türkçeye 
kazandırmak için gösterdiği iyi niyete 
rağmen, kitabın Türkçe baskısı, sanı-
rım çocuklar daha rahat okuyabilsin 
düşüncesinden yola çıkarak, sözünü 
ettiğimiz ayrıntılardan arındırılırken, 
ne yazık ki hedef okur kitlesi de daral-
tılmış ve kitap budana budana güdük 
bırakılmış. En eskisi 1907, en yakın 
tarihlisi 1982 yılında kaleme alınmış 
olan bu öyküleri okurken ya da çocuk-
larla bu metinler üzerinde tartışırken, 
editörlerin düştüğü notların kitapta 
yer almamasının eksikliği kesinlikle 
hissedilecektir. 

Dahası, kitabın orijinalinde yer 
alan, Jack Zipes’ın okunmaya fazlasıyla 
değer önsözünün kitaptan çıkarılması 
da büyük bir kayıp olmuş. Kitabın kap-
samı dışında kalan bir dönem olarak 
20. yüzyıl sonları ve 21. yüzyılın baş-
langıcında, çocuk edebiyatındaki en 
önemli gelişmenin genel bir “radikal” 
eğilim göstermesi olduğuna dikkat 
çeken Zipes, bu dönemin önde gelen 
yazar-çizerlerinden örnekler verdiği 
önsözünde şöyle diyor: “… [İ]deolojik 

İstanbullu çocuklara bir müj-
demiz var. Can Çocuk Yayınları 
ve Kumbaracı50 Çocuk işbirliği 
ile her yaştan çocuklar için Ocak 
ayından beri “Can’lı Kitap Gün-
leri” etkinliği düzenleniyor.

Çocuklara tiyatroyu sevdir-
menin yanı sıra, özellikle tiyat-
roya gitme alışkanlığını kazan-
dırmak amacıyla her ay düzenli 
olarak gerçekleştirilecek etkin-
likte, Can Çocuk Yayınları’ndan 
seçilen bir öykü kitabının birkaç 
öyküsü ya da bir romanın bel-
li bölümleri okunuyor ve aynı 
anda sahneleniyor. Ücretsiz 
olarak düzenlenen etkinlikler, 
çocukların sevdikleri eserler-
deki karakterleri oyun yoluyla 
da tanımalarını, okudukları ve 
dinledikleri eseri kukla, nesne 
vb materyallerle o anda zihin 

eğilimleri ne 
olursa olsun, 
yazarlar ço-
cuklara karşı 
dürüst olmak 
i s t iyor lar s a 
‘radikal’ nite-
liklere sahip 
ürünler ver-
mek zorunda-
lar.” 

Z i p e s ’ ı n 
da vurgula-
dığı gibi “Ço-
cuklarımızı, 
onlar için uygun bulduğumuz edebi-
yatla ‘beslemeye’ çalıştık. Başka bir 
deyişle, yaşadıkları dünyayla ilgili ne 
düşünüp ne düşünmemeleri gerektiği-
ni dikte eden sözel iletişim biçimleri 
ve basılı yönergelerle onları manipüle 
ettik.” Galiba artık, ya anahtar günün 
birinde kilide uymazsa korkusuyla 
çocukları hâlâ “radikal” metinlerle 
karşılaştırmaktan köşe bucak kaçtığı-
mızı itiraf etme cesaretini bulmalıyız 
kendimizde; aksi takdirde kilit hep 
aynı kilit kalacak.

dünyalarında canlandırabilme-
lerini sağlıyor. 

Her ayın son pazar günü Tak-
sim, Tünel’deki Kumbaracı50 
sahnesinde düzenlenen etkinlik-
lerin ilkinde Sevim Ak’ın Toto 
ve Şemsiyesi kitabından iki öykü 
canlandırıldı. Şubat ayının son 
pazar gününde ise Can Göknil’in 
okul öncesi dönem için yazıp 
resimlediği kitaplar sahneye ta-
şındı. Ayrıca oyunların bitimin-
de katılımcı çocuklar kitapların 
yazarlarıyla sohbet etme imkânı 
buldu. 

“Can’lı Kitap Günleri”, ebe-
veynleri ve öğretmenleri her ayın 
son pazarını çocuklarıyla birlikte 
tiyatroda geçirmeye davet ediyor. 
Etkinliklerle ilgili ayrıntıları Can 
Çocuk Yayınları’nın facebook say-
fasından takip etmek mümkün.

Can’lı Kitap Günleri: Çocuk kitapları 
tiyatro sahnesinde canlanıyor!

Yazmadan geçemeyeceğim bir başka 
ayrıntı da orijinal kitabın kapağında 

yer alan Crockett Johnson’ın 
çizimine yapılan müdahaledir (iki 
resim arasındaki farkları bulunuz). 
Sanırım, bu da apayrı bir tartışma 

konusu olmalıdır.

HABER... HABER... HABER...
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İyi Kitap’ın bu sayısında 
çok önemli bir konuyu, 
“çocuğa görelik” konusunu 
çeşitli yönleriyle tartışmaya 
açmak üzere başlattığımız 
dizinin ilkine yer 
veriyoruz.

Edebiyatta çocuğa görelik…
nedir?Aslında nispeten modern ve yeni 

bir kavram olan “çocuk edebiyatı”nın 
bir tür olarak ortaya çıkması, kitap-
ların çocuğa uygun olup olmadığı ya 
da bu uygunluğu belirleyen kriterlerin 
neler olduğu gibi soruları da berabe-
rinde getirdi. Öyle ya, masallar dâhil 
bugün “çocuk klasikleri” kategorisin-
de değerlendirdiğimiz pek çok eserin 
aslında çocuklar için yazılmadığı dü-
şünüldüğünde, piyasasını ve alıcı kit-
lesini de oluşturan bu türün ölçütleri-
ni tanımlamak pek çok açıdan elzem 
oldu belki de. 

Bir serbest kürsü gibi tasarladı-
ğımız bu dosya çerçevesinde, eserin 
bilhassa üretiminde söz sahibi olan 
taraflarına, yani yazarlara, editörle-
re ve yayın yönetmenlerine yönelttik 
sorularımızı. Dosyamızın bu ilk sa-
yısında “çocuğa görelik”in bir içerik 
mi, yoksa daha ziyade teknik, biçimsel 
bir sorun mu olduğu sorusundan yola 

çıktık. “Çocuğun algısına uygun dil ve 
biçem kurulmak suretiyle çocuk edebi-
yatı içinde tüm konular ele alınabilir 
mi, yoksa çocuğu korumak adına belli 
konular türün dışında mı tutulmalı?” 
sorusunu yönelttik. 

Ayrıca gene bu tema çerçevesin-
de iki kitap değerlendirme yazısı-
na yer verdik. Tülin Kozikoğlu John 
Boyne’un Çizgili Pijamalı Çocuk kita-
bını, Nilay Kaya ise Şebnem İşigüzel’in 
Annem, Kargalar ve Ben isimli kitabını 
çocuğa uygunluk perspektifinden de-
ğerlendirdi.

Sonraki iki sayımızda, bir kitabın 
çocuğa uygun olup olmadığına kimin 
ya da kimlerin karar verebileceği, ver-
mesi gerektiği ve kitapların çocuğa gö-
relik bağlamında yaş gruplarına göre 
sınıflanmasının sakınca ya da yararları 
üzerinde duracak, serbest kürsümüz-
de bu konularla ilgili görüşlere yer ve-
receğiz.
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Bahar Siber
İletişim Yayınları, Editör

Gerçek hayatın çıplak şiddeti, en zorlayıcı edebiyatın 
gerçekliğinden çok daha sert ve acıtıcı. 

“Çocuğa gö-
relik” kavramını 
tartışmadan önce 
belki çocuk ede-
biyatı tanımına ve 
bu tanımın niteli-
ğine bakmak gere-
kiyor. Çocuk ede-
biyatı tanımının 
ayırıcı özelliği, hi-
tap ettiği okurdur. 
Edebiyatın bilim-
kurgu, polisiye, 
fantastik edebiyat, 
tarihi romanlar 

gibi diğer alt türleri belli bir konu, estetik anlayış veya ya-
zım biçimi etrafında tanımlanırken, çocuk edebiyatı temel 
olarak seslendiği okur profiliyle ayrışıyor. 

Bu noktadan hareketle, çocuğa göreliğin bir içerik soru-
nu olarak ele alınması doğal bir sonuç ya da gereklilik gibi 
görünse de, pratikte Türkiye’de teknik ve biçimsel özellikler 
de belirleyici özellikler olarak kabul görüyor. Resimli kitap-
ların otomatik olarak okul öncesi yaş grubuyla bağdaştırıl-
ması bunun en basit örneği. Oysa pekâlâ ilköğretim birinci 
ve ikinci kademeye uygun resimli kitaplar da olabilir ve za-
ten de var. Bu, anne babaların okumayı öğrenen çocuklarına 
kitap okumayı bırakıp, “Artık kendin oku,” demesine ben-
ziyor. Okumayı öğrendiği için çocuğu cezalandırmak gibi 
bir şey bu. Resimli kitaplarla ilgili olarak da benzer bir algı 
var. Okumayı öğrenen çocuk resimsiz, düz metinden oluşan 
kitaplar okumak zorundaymış gibi. Bu ortalama yedi yaşın-
dan itibaren çocuğun resimli kitaplarla ilişkisinin kesilmesi 
anlamına geliyor ki çok üzücü bir durum. 

İçerik meselesine geri dönecek olursak, burada “çocuk-
ları koruma kaygısı” başlığı altında meşrulaştırılan, ama 
gerçekte çocuk edebiyatını kısıtlayan bir tutum gözlem-
lemek mümkün, çok da yaygın bu tutum maalesef. Belli 
konuların ve kavramların çocuklardan uzak tutulmasını 
savunan bir görüşten bahsediyorum. Özellikle ölüm, has-
talık, ayrılık, korkular gibi duygusal açıdan zorlayıcı konu-
ların, çocukları korumak kisvesi altında yok sayılmasını, 
çocuk kitaplarının dışında tutulmasını hiç sağlıklı bulmu-
yorum. Çocuklar kavanoz içinde büyütülecek, ancak belli 
bir yaşa gelince kapakları açılıp hayata karışmalarına izin 
verilecek, kategorik olarak yetişkinlerden farklı yaratıklar 
değiller ki! Ayrıca edebiyat korkularla yüzleşme, onları iyi-
leştirme fırsatı verir; bu edebiyatın en yapıcı ve en anlamlı 
özelliklerinden ve işlevlerinden biridir. Bu açıdan bakmak 
gerek bir de. Bir tür “duygusal eğitim imkânı” sunar diye 
bakıyorum edebiyata. Bu her okurun bir kitabı aynı şekilde 
algılayacağı anlamına gelmiyor elbette, bu yüzden imkân 
diyorum, ama bazı kitaplar kimi okura duygusal olarak 
gelişme fırsatı sunabilir ve bu hiç de azımsanacak, hafif-
senecek bir şey değildir. Fazla steril ortamda büyüyen ço-
cukların daha kolay hastalanmalarına, daha kolay alerjik 

reaksiyon geliştirmesine benzetebiliriz bunu. Tersten söy-
leyecek olursak, çocukların normal gelişimleri için nasıl 
belli düzeyde mikropla, bakteriyle karşı karşıya gelmeleri 
gerekiyorsa; aşırı hijyen nasıl bizatihi sakınılan şeyi, yani 
hastalığı davet ediyorsa; ağır, üzücü, korkutucu temaları 
işleyen kitaplar için de aynı şey geçerli.

Çocukların “sorun odaklı edebiyat” diye anılan bu tür 
metinlerle tanışması, duygusal olarak güçlenmelerine ve-
sile olabilir ve gerçek hayatta karşılaşacakları travmalarla 
daha kolay başa çıkabilmelerine yardımcı olabilir. Bu tür 
kitaplar elbette ebeveyn gözetiminde okunmalıdır, ancak 
çocuklara güvenmeyi, onları hafife almamayı da öğrenme-
liyiz! Kaldı ki bugün artık çocukların her tür bilgiye eskisi-
ne göre çok daha kolay ulaşabildikleri bir dönemde yaşıyo-
ruz. Yani çocuklar aslında her zamankinden daha koruma-
sızlar. Bu ortamda onlara yapabileceğimiz en büyük iyilik, 
onlara, kendilerini karşılaşacakları zararlardan koruma-
larını sağlayacak donanımı sağlamaktır. Ayrıca çocukları 
ille bir şeyden korumak gerekiyorsa, haber bültenlerinden 
korumak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sürekli ve çok 
yüklü şiddet üreten bir toplumda yaşıyoruz ve akşam ha-
berlerinde maalesef kurmaca gerçekliğin korumacılığı da, 
tesellisi de yok! Gerçek hayatın çıplak şiddeti, en zorlayıcı 
edebiyatın gerçekliğinden çok daha sert ve acıtıcı. 

Mine Soysal
Günışığı Kitaplığı, Genel Yayın Yönetmeni

 [“Çocuğa görelik”…] yaratıcı bir yazarın ve yaş 
gruplarında uzmanlaşmış bir editörlüğün altından 

kalkabileceği çetrefil bir konudur.
 “Çocuğa görelik” edebiyat yayıncılığının temel ölçüt-

lerindendir. Ancak yaratıcı bir yazarın ve yaş gruplarında 
uzmanlaşmış bir editörlüğün altından kalkabileceği çetre-
fil bir konudur. Edebiyatta yasakların da sansürün de yeri 
yoktur. Elbette çocuk edebiyatında da. Her konu çocuğun 
dilsel, düşünsel ve duygusal gereksinimlerine ve algısına 
uyumlu bir edebi estetikle yoğrularak anlatılabilir. Önemli 
olan, metnin edebi yapısının, yaş grubunun okuma gerek-
sinimiyle en yüksek noktada buluşmasını sağlayacak bir 
kitaplaşma sürecinden geçmesidir. Kısacası çocuğa göre-
lik, hem sanatsal hem teknik anlamda farklı pek çok dina-
mikle çalışabilen karmaşık bir ölçüttür.
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Şiirsel Taş
Yazar, Çevirmen

Çocuğa görelik üzerinde düşünürken, kendimizi bel-
li kalıplar içinde sınırlandırmak yerine, olabildiğince 

özgür bırakmamız ve okuma kültürü edinmiş çocuğun 
tercihlerine güvenmemiz çok daha yerinde olacaktır.

“Çocuğa görelik” 
kavramı kanımca bü-
yük ölçüde teknik bir 
sorun. Ancak çocuğa 
görelik derken, bel-
li bir yaş grubundaki 
tüm çocuklara göre 
olmayı tarif etmekten 
çok, çocuğun kişisel 
özelliklerini göz önü-
ne alan “bireysel gö-
relik” şeklinde tanım-
lanması daha doğru 
geliyor bana. Sonuçta 

bir kitabın bir çocuğa uygun olup olmadığını belirleyen 
etken sadece kitabın değil, aynı zamanda çocuğun kişisel 
özellikleri. Dolayısıyla çocuğa görelik üzerinde düşünür-
ken, kendimizi belli kalıplar içinde sınırlandırmak yerine, 
olabildiğince özgür bırakmamız ve okuma kültürü edin-
miş çocuğun tercihlerine güvenmemiz çok daha yerinde 
olacaktır. Mesele çocuğun eline “senin yaşına uyan bu” 
zihniyetiyle kitap tutuşturmak değil, çocuğun tercih etti-
ği, sıkılıp yarım bıraktığı (ve belki zaman geçince tekrar 
başladığı), soluksuz okuduğu, “kendisine uygun bulduğu/
bulmadığı” kitapları keşfetmesi için yolunu açmak. Ve bu 
yolda, katı kurallarla örülmüş, içerik açısından sınırlandı-
rılmış, çocuk edebiyatını “o konu uygun değil, bu içerik 
çocuğa göre değil” yaklaşımıyla budayan, çoraklaştıran bir 
yaklaşıma yer yok bence. 

Çocuğa korku ve kaygı aşılamaktan kaçınma meselesi-
ne gelince, yaz tatilinin bir bölümünü birlikte geçirdiğim 
on yaşındaki yeğenimden tatil boyunca “Testere” filminin 
detaylı sahnelerini dinledim (o filmi izlemeye asla yelten-
memişimdir). Hangi çocuklardan, hangi korku ve kaygı-
lardan bahsediyoruz? Bizim korku unsuru, “çocuğa göre-
lik” vb. diye tanımladığımız kavramlar zaman içinde öyle 
hızlı ve büyük bir değişime uğradı ki çocuklar neden kor-
kuyor, neden kaygı duyuyor sorularını tekrar sormamız 
gerekiyor. Dahası, çocuğu korku ve kaygılardan arındır-
maya çalıştığımız yapay bir dünyada koruyup kollayarak 
değil, yaşadığı korku ve kaygılarla nasıl başa çıkabileceğini 
anlamasına yardımcı olarak güçlü kılabiliriz.

Ayşe Yüksel Durukan
Robert Kolej Kütüphanesi Medya Merkezi Yöneticisi

Tarih “çocuğa görelik” kavramının 
değişebildiğini gösterir.

“Çocuğa görelik” hem içerik hem de biçimsel bir sorun-
dur. Konuların ve sunuş tarzının yaş grubuna uygun olması 
beklenir. Çocuk kendisine sunulanı anlayabilmelidir. Ede-
biyat kitapları söz konusu olduğunda çocuk bir başkasının 
gözünden dünyaya bakar. Kelimeler ve çizimler yalnızca 
öykü anlatmaz, aynı zamanda onun insanları ve çevresini 

algılama biçimini et-
kiler. Tarih “çocuğa 
görelik” kavramının 
değişebildiğini gös-
terir. Bakarsınız bir 
yazar çıkar ve aykırı 
denen konuyu öylesi-
ne bir beceriyle işler 
ve anlatır ki engellerin 
işe yaramadığını gö-
rürüz. Çocuklarımıza 
ne okuyacağımızı ve 
okutacağımızı en önce aileler seçer. Okulda öğretmenler ve 
okul kütüphanecileri destek olur. Çocuklarımıza tepeden 
inmeci tavırlarla tavsiye yapmamamız gerekir.

Nilay Yılmaz
Yazar

“Çocuğa görelik” konusunda dikkat edilmesi gereken 
nokta, yetişkinlerin bile baş etmekte zorlandığı, çöze-

mediği sorunların ağırlığını çocuklara yüklememek ve 
söylemek istenilenleri onlara umut kırıcı bir tonla aktar-
mamaktır… Öykülerin mutlu sonla bitmesi şart değildir 

ama umut pırıltısı taşıması, çocuğu açık kapılarla ve 
yanıtlarını araması gereken sorularla baş başa bıraka-

bilmesi önemli bir ayrıntıdır.
Bence “çocuğa görelik” hem içerik hem de biçimsel al-

gının bir ürünüdür. Yani hiç biri bir diğerinden daha ön-
celikli değildir. Ben çocuk gerçekliğinin yetişkin gerçekli-
ğinden bağımsız bir gerçeklik olmadığına, yaşa göre ger-
çeklikleri ayırmanın bizi asıl gerçeklikten uzaklaştırdığına 
inananlardanım. Bence çocuğun dünyasını ayrı bir dünya 
ve gerçekliğini de bu dünyaya ait ayrı bir gerçeklik olarak 
düşünen yaklaşım, çocuğu toplumsal gerçeklikten soyut-
layan bir bakıştır. Oysa yaşamın her alanında çocuk tüm 
varlığıyla yetişkinin dünyasıyla buluşur. Bu düşünceden 
hareketle diyebilirim ki her olgu zaten çocuğa tanıdıktır, 
yaşamda yeri olan her şey ona anlatılabilir. 

“Çocuğa görelik” konusunda dikkat edilmesi gereken 
nokta, yetişkinlerin bile baş etmekte zorlandığı, çöze-
mediği sorunların ağırlığını çocuklara yüklememek ve 
söylemek istenilenleri onlara umut kırıcı bir tonla ak-
tarmamaktır. Yani insani olan her şeyden çocuklar da 
paylarına düşeni almalıdır. Öykülerin mutlu sonla bit-
mesi şart değildir ama umut pırıltısı taşıması, çocuğu 
açık kapılarla ve yanıtlarını araması gereken sorularla 
baş başa bıraka-
bilmesi önemli bir 
ayrıntıdır. Çocukla-
rını gerçek hayatta 
koruyamayan bir 
toplumun, çocuk 
kitapları söz konusu 
olduğunda takındığı 
koruyucu, kollayıcı 
ve yönlendirici ta-
vır, bana sorarsanız, 

dosya
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yetişkinin kendi içini rahatlatmasından başka bir şey 
değildir. Ben “çocuğa göre” vurgusuyla yapılan işlerin 
arkasında çoğunlukla yetişkinlerin işine gelen şeyler ol-
duğunu düşünüyorum.

Ebru Akkaş
Can Çocuk Yayınları, Editör

… [Ö]lümü yücelten, şiddeti öven, intiharı tasvir 
eden ve müstehcenlik içeren bir metnin çocuklara uygun 

olduğunu düşünmüyorum.
İnsana dair hiçbir şey çocuktan uzağa düşmez. Çocuğa 

her konu anlatılabilir. Fakat “hassas” konuların anlatılması 
zor bir iştir. Sadece çocuk okurlar için değil, tüm okurlar 
için geçerlidir bu. Ama gelin görün ki hassas konulardan 
biri olarak görülen ölüm, bütün edebiyat tarihinin başucu 
kitaplarının ana konusudur (elbette aşkla birlikte). Mesela 
bu temel edebi “malzeme”yi çocuktan gizlemek doğru gel-
miyor bana. Fakat ölümü yücelten, şiddeti öven, intiharı 
tasvir eden ve müstehcenlik içeren bir metnin çocukla-
ra uygun olduğunu düşünmüyorum. Ursula K. Le Guin, 
Mülksüzler kitabında, “Sokakta bir paket patlayıcı bulsan 
onları önüne gelen her çocukla paylaşır mıydın?” diye sorar 
ki bence bu soru çocuğa görelik için de geçerlidir.

Gökçe Ateş Aytuğ
Hayykitap, Editör, Yazar

Çocuğun özne olamaya-
cağı konuları bir yana 
ayırdığımızda, geriye 

kalan her şey ele alınabilir.
Çocuğa göre olan konuları 

sıralayıp çemberi daraltmak 
yerine, “sadece” yetişkine göre 
olan konuları dışarıda tutma-
yı tercih ediyorum. Çocuğun 
özne olamayacağı konuları 
bir yana ayırdığımızda, geri-
ye kalan her şey ele alınabilir. 
Yani çocuğa göre olan konuları 
sıralayıp çemberi daraltmak 
yerine, “sadece” yetişkine göre 
olan konuları dışarıda tutmayı 
tercih ediyorum. Örneğin savaş, aşk, korku, yokluk gibi ko-
nular da çocuğu ilgilendirir. Fakat ne anlattığınız kadar, nasıl 
anlattığınız da önemli. Bana kalırsa “çocuğa görelik”, işte bu 
“biçimde” ortaya çıkıyor. “Çocuğa görelik” mutlak bir şey 
ifade etmediği gibi, bu biçimin de mutlak bir formülü yok. 

Simla Sunay
Yazar

“Çocuktan yana durmak” en doğru tanım sanırım.
“Çocuğa görelik” hem içerik hem de biçimsel bir tür 

süzgeç. Elbette yetişkinlerin hayatına dair meselelerin 
çocuklar için üretilen eserler içersinde çıplak halleriyle 
yer alması sakıncalar yaratabilir. Çocuklar için yazar-
ken hiç sınır yoktur diyemeyiz ama asıl sorun, sanırım, 
“çocuğa görelik” adına çocukların zekâsını küçümseyen, 
hayattan soyutlayan, belli başlı konularla kısırlaşmış, 

cesaretsiz ve yenilikçi 
olmayan bir kalıbın tü-
remesi. Çocuklar hayatı 
imgelerle okuyor. Ya-
zarın dert edindiği me-
seleyi doğru imgelerle 
yazmaması için bir en-
gel yok. Ağaçlar ağladı, 
dediğimizde çocuk do-
ğayla ilgili bir sorunun 
varlığını çözebilir. Ço-
cuklar için yazan kimse 
–hiç kendini kandırma-
sın– bir yetişkin. Çocuk 
gözüyle göremez artık. Yetişkin bir akla sahip olduğu 
için de onu yazmaya iten şey, ister istemez, o dünyaya ait 
bir dertten doğacak ya da ilintili olacak. Çocuğun bakış 
açısını yakalayan yazarlar yok mu peki, elbette var. Bu, 
çocuk gözüyle ve ağzıyla yazıyor demek değil, böyle bir 
şey mümkün değil zaten. Yazarken çocukla duygudaş-
lık kuruyor, onu özgür kılıyor, ondan taraf oluyor, onu 
tutuyor anlamına geliyor.  “Çocuktan yana durmak” en 
doğru tanım sanırım.

Fatih Erdoğan
Mavibulut Yayınları, Genel Yayın Yönetmeni, Yazar

İyi bir çocuk kitabının yaş sınırı yoktur!
“Çocuğa göre” kavramını hem içerik hem de biçim açı-

sından ele alabiliriz. Ama önce kavramın kendisini genel 
algı düzeyinde gözden geçirelim: Bir yapıt üretiyorsunuz, 
ki bunun benim ele alacağım bağlamda “sanat yapıtı” oldu-
ğunu varsayıyorum, 
bu yapıtın “alıcısı” 
için “uygun” olup 
olmaması konusunu 
tartışıyoruz. Basit-
leştirelim, ayakkabı 
üretiyorsunuz, çocuk 
ayakkabısı, şunu so-
rabilir misiniz: “Ben 
bir ayakkabı ürettim 
ama acaba çocuğa 
uygun mu?”

Bir, sıralama tuhaf 
çünkü zaten çocuk 
ayakkabısı üretece-
ğinize baştan karar verirsiniz; iki, hemen karşı soru gelir: 
“Hangi çocuğa? Çocuk var, çocuk var... Hepsinin ayağı bir 
değil ki?”

Ayakkabı için durum böyledir. “Çocuk ayağı” diye stan-
dart tek boyutta bir ayaktan söz edemiyoruz. Uzun, kısa, 
taraklı, şişko, cılız, kemikli, etli... Birçok ayak var ve hepsi 
de çocuk ayağı. Aynı şey yetişkinler için de geçerli. Dolayı-
sıyla, ayakkabıcıya girdiğimizde bize veya çocuğumuza en 
uygun ayakkabıyı “deneyerek” seçiyoruz ve alıyoruz.

Ancak buradan yola çıkarak, yetişkin ayakkabılarıyla 
çocuk ayakkabıları arasında hiçbir fark yoktur, diyebiliyor 
muyuz? Pek tabii ki hayır. Çok genel olarak ilki ile ikincisi 
arasında öncelikle boyut farkı var; yetişkin ayakkabılarının 
ortalama boyutları daha büyük. Her durumda söylemek 
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istediğim şey, çok kaba bir kategori olarak “çocuk ayakka-
bısı” üretmiş olsak da, sonuçta “uygunluk” deneyerek sına-
nabilecek bir şey.

Konumuz ayakkabı gibi zanaat ürünü değil de edebiyat 
gibi sanat ürünü olunca, bu basit analojimizi karmaşıklaş-
tırmak zorunda kalacağız tabii ki. Ayakkabıda uygunluğu 
tayin etmemizi sağlayan şey daha yalın: Ayağın ayakkabıya 
sığması, bol gelmemesi, “vurmaması”, sıkmaması...

Edebiyatın çocuğa sunulduğu en yaygın araç olan “ki-
tap” da bir yere kadar benzer ölçütlerle ele alınabilir: Kita-
bın çocuğun algılama kapasitesine “bol” gelmemesi, “ye-
tersiz” gelmemesi, sıkmaması... Bütün bunlar uygunluğu 
belirleyen etmenlerden sayılır. Böyle bakınca çoğunlukla 
bir içerik sorunundan söz ediyor gibiyiz, ama önce biçim 
açısından bir bakalım. Nedir çocuk kitabı ile yetişkin kita-
bını biçimsel olarak ayıran? Kabaca, daha büyük puntolu 
yazılar, daha kısa cümleler, sınırlı bir kelime dağarcığı ve 
daha az sayfa, resimlerin kullanılması, renk ve kitabın nes-
ne olarak çekici olması vb... İçerik ise bir metnin “edebi” 
olup olmamasından başlayarak, o metnin içerdiği kavram-
lar, düşünceler, imgeler, metaforlar, söz oyunları, benzet-
meler (ki bunlar biçim gibi görünse de daha çok içeriği 
belirler) ile ilgilidir.

Bir kez “çocuğa göre” kavramını andığımızda kaçınılmaz 
olarak dünyayı ikiye ayırırız: Dünyanın çocuğa göre olan 
kısmı ve çocuğa göre olmayan kısmı... Günümüz dünya-
sında bu ne kadar geçerlidir? Yetişkin dünyasının hiçbir ya-
şantısı veya sorunu yok ki bir yerinden çocukların hayatına 
bulaşmasın. Dolayısıyla, “çocuğa uygun olmayan”, çocuğun 
erişimi dışında kalacak bir içerikten söz edebilmek zor. O 
halde bazı konuları çocuktan sakınmak yerine, onları çocu-
ğa “iyi anlatmak” tercih edilebilir bir çözüm olabilir.

Şu sorulabilir: Madem içerikte sınır koyamıyoruz, o 
halde çocuk kitabını yetişkin kitabından nasıl ayıracağız? 
Yanıt, ayakkabı örneğinden çok farklı değil. Tabii ki, nasıl 
çocuk reyonu ve yetişkin reyonu farklıysa, kaba çizgile-
riyle çocuk kitabının da daha çok biçimsel özelliklerinin 
(yukarda saydım) belirlediği bir kategorisi var. Dolayısıyla 
çocuk kitabı almak istediğimizde o reyona gidiyoruz, an-
cak kendi çocuğumuza uygun olan kitabı çocuğumuzun 
benzersiz özellikleri belirliyor; yani “deniyoruz”, çocuğu-
muzun ayağına –pardon– zihnine/algısına/zevkine/ilgisi-
ne/merakına uygun olup olmadığını. Çünkü öyle kitaplar 
vardır ki içeriği biçimini aşar, katmanlıdır. Çocuk ilk kat-
manını algılayabilir, yetişkinse (okuyan bir yetişkinden söz 
ediyoruz tabii) öteki katmanları algılar. Ve sıkça söylenen 
bir söz: İyi bir çocuk kitabının yaş sınırı yoktur!

Burhanettin Düzçay
Tudem Yayınları, Editör

Çocuk edebiyatı içinde yer alan bir kitap, seslendiği 
yaş grubunun gerçekliğini/ilgilerini (anlam evrenini) ve 
anlayabilme, algılayabilme, izleyebilme gibi becerilerini 
göz önünde bulundurmak zorunda.

“Çocuğa görelik” 
suistimale açık bir 
alan. Çocuğu biçim-
lendirme, kendine 
benzetme meraklısı 
her türlü otoritenin, 
hoşuna gitmeyen 
konuların dile ge-
tirilmesi karşısında 
engelleyici bir silah 
olarak kullanabi-
leceği ya da edebi/
sanatsal niteliği 
yakalayamamanın 
mazereti olarak ileri 
sürebileceği bir es-
neklik taşıyor.

Soruyu yanıtla-
maya başlamadan 
önce “çocuğa görelik” kavramının amaca, duruma göre 
esnetilmesine karşı, bu kavramdan ne anladığımızı, ön-
celikle çocuk edebiyatını tanımlayarak, bu alana katkıda 
bulunmuş isimlerden birkaç alıntıyla netleştirmeye çalı-
şalım. Sedat Sever Çocuk ve Edebiyat adlı kitabında şöyle 
diyor:“Çocuk edebiyatı (yazını), erken çocukluk dönemin-
den başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam evre-
sinde, çocukların dil gelişimi ve anlama düzeylerine uygun 
olarak duygu ve düşünce dünyalarını, sanatsal niteliği olan 
dilsel ve görsel iletilerle zenginleştiren, beğeni düzeylerini 
yükselten ürünlerin genel adıdır.”

Alıntıdaki, “sanatsal niteliği olan” ifadesinden anlaşıla-
cağı gibi, çocuk edebiyatı, yetişkin edebiyatının biraz daha 
basiti anlamına gelmiyor. Çocuğa görelik kavramını sanat-
sal niteliği ıskalamış, çocuklar için didaktizm/yönlendir-
me niteliği taşıyan metinlere kalkan haline getirmemek 
gerekiyor. “Çocuk edebiyatı önce edebiyattır. Edebiyat yönü 
ile edebiyatın içinde en incelikli yazarlık biçimidir. Her yaş-
tan okurun ilgisini çekebilen, okunabilen, dili, anlatımı ve 
biçimi ile edebiyatın içinde yeni bir türdür.” (Mustafa Ruhi 
Şirin – 99 Soruda Çocuk Edebiyatı)

Çocuğa göreliğin, edebi/sanatsal nitelikle ilgili bir kav-
ram olmadığını belirttikten sonra gelelim “Peki, nedir?” 
sorusuna: “Çocuğa görelik, onun ilgilerini, gereksinimleri-
ni, dil evrenini göz önünde tutmayı, hazırlanacak okuma 
metnini bunlarla örtüştürmeyi zorlar. Çocuksuluksa tam 
tersine, dilin acemice kullanımı, daha doğrusu anlatımda 
ilkelliktir.” (Emin Özdemir – Anadili Öğretimi)

Çocukluğun, hemen her yaşta dille, öğrenmeyle ve 
toplumsal ilişkileriyle farklılıklar gösterdiğini göz önünde 
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bulundurduğumuzda, çocuğa göreliğin kendi içinde de alt 
kategorilere ayrılabileceğini söyleyebiliriz. Öyleyse çocuk 
edebiyatı içinde yer alan bir kitap da seslendiği yaş grubu-
nun gerçekliğini/ilgilerini (anlam evrenini) ve anlayabil-
me, algılayabilme, izleyebilme gibi becerilerini göz önünde 
bulundurmak zorunda.

Tekrar soruya dönersek, evet, “çocuğa görelik” bir 
içerik sorunudur: Seslendiği yaş grubunun ilgi, öğren-
me kapasitesi ve potansiyelini dikkate almayı gerektirir.

Anlatım sorunudur: Sözcük seçiminden cümle kuru-
luşuna; metnin uzunluğundan anlatımın somutluğu-so-
yutluğu, çok katmanlılığına kadar çocuğun dil evrenini 
göz önünde bulundurmayı gerektirir.

Teknik/biçimsel bir sorundur: Font ve punto seçi-
minden tutun da sayfa düzeni, resimleme (hatta resim-
lerin sayısı, tarzı) ve basılacak kâğıdın niteliği dâhil bir-
çok teknik ayrıntıya dikkat etmeyi gerektirir.

Çocuğun algısına uygun bir dil ve biçem kurulmak 
suretiyle tüm konuların ele alınıp alınamayacağı, çocuk-
ları korumak kaygısıyla bazı konuların kapsam dışı mı 
bırakılması gerektiği konusunda ise edebiyata, yaratma 
özgürlüğüne sınır getirmektense, yazma/kitabı hazır-
lama aşamasında kafamızdaki okur tahayyülünün ilgi, 
gereksinim ve hazırbulunuşluğunu göz önünde bulun-
durmayı tercih ederim. Ve yanıtlardan çok sorularla ko-
nuşmayı… 

Bu soruların kaynağı olarak düşündüğüm iki neta-
meli alan üzerinden, şiddet ve cinsellik üzerinden dü-
şünelim. Her ikisi de çocukluğun belirli dönemlerinde 
ilgi odağı olabilir; bunu çoksatarlığa/ticari sömürüye 
dönüştürmek kelimenin en hafif tabiriyle etik değildir. 
Ancak bunlar yokmuş gibi davranmak ne derece doğ-
ru ve sağlıklıdır? Böyle bir durum bizi kapalı-geleneksel 
toplum yapısının ikiyüzlülüğüne mahkûm etmez mi? 
Şiddet maalesef hayatın içinde var. Şiddetin sonuçlarıy-
la kurgusal/sanatsal bir ortamda karşılaşma, yüzleşme; 
kişinin kendi hayatında karşılaştığı /karşılaşabileceği 
şiddete karşı sağlıklı tavır geliştirmesine katkıda bulu-
namaz mı?

Örneğin Johne Boyne’un Nazi toplama kamplarının 
gerçeğini anlattığı Çizgili Pijamalı Çocuk adlı eseri, bir 
çocuk kitabı olarak arka planında insanlık tarihinin en 
büyük şiddetini barındırıyor. Bırakın çocuklara öğret-
meyi, belki de tüm insanların unutmak istediği bir tra-
jediden söz ediyoruz. Bu yönüyle eleştirilebilir, çocuğa 
görelik ilkesine aykırı bulunabilir. Ancak yoğun bir şid-
det barındıran bir olguyu, hiçbir şiddet unsuruna, hatta 
imasına bile yer vermeden dile getirmesi, çocukluğun 
o saf bakış açısını yakalaması ve –bir okumadan bek-
lenmesi gereken özellikler olan– “yeni okumalara, bil-
gilenmelere, öğrenmelere” taşıyabilecek potansiyeli ile 
çocuğa görelik ilkesinin başarılı bir örneği de sayılabilir. 

Ve Hürrem: Barış Pirhasan’ın şiir gibi anlatısıyla hay-
van sevgisinin en somut hali olarak okunabilecek bir 
metin. Fakat sahip olduğu çok katmanlılıkla, popüler 
bir diziye adı dâhil yaptığı göndermelerle çocuğa görelik 
ilkesini zorlamıyor mu? Metne popüler kültür unsurla-
rının yerleştirilmesiyle, her an maruz kalınan popüler 
kültür karşısında özgür düşünmeyi sağlaması gereken 
edebiyatın, okuma eyleminin, bir biçimde çocuğu tek-
tipleşmeye çekme tehlikesi doğmuyor mu?

www.hayykitap.com
info@hayykitap.com

35 bin yıl önce sekiz yaşında bir çocuk, bir 
mağara aslanıyla burun buruna. Ona yardım 
etmelisin. Yanında iki arkadaşın var, taş devrine 
gidiyorsunuz. Önünüze türlü türlü engel çıkacak. 
Sadece dağlar, tepeler, nehirler değil, kocaman 
mamutlar da sizi ilgi ve merakla bekliyor!

Bu macerada kahraman SENSİN! Bölüm 
sonlarındaki iki seçenekten birini seç, öyküyü 
kendin yönlendir. Fakat iyi düşün ve dikkatli ol. 
Çünkü yapacağın her hata seni sona götürebilir!

Okurken çok 
eğleneceksin!

Heyecan dolu serinin
üçüncü kitabı çıktı!
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“Annem yalan söyledi... Dadım 
yalan söyledi... Öğretmenim ya-
lan söyledi. Bana söylenenlerin 
tam tersi bir dünyada ne ya-
pılabileceğini ben nereden 
bilebilirim ki...” Bu söz-
ler Bernard Shaw’a ait. 
Dergimizin edebiyatta 
çocuğa görelik konu-
sunu gündemine aldı-
ğı bu sayıda, Shaw’un 
bu sözleri, meseleyi 
bizzat çocuğun me-
selesi edinmesi bakı-
mından anlam taşıyor. 
Özellikle çocuk ve genç-
ler için yazılan edebiyat 
eserlerinde içerik sorunu 
bağlamında, insana ve dün-
yaya dair her şeyin bu yapıtlar 
için konu olabileceği fikrini barın-
dırıyor bu cümle. Gerek okul öncesi 
gerekse okul çağındaki çocuklar için 
ölüm, savaş, şiddet gibi tüm olumsuz-
lukların onlar için yazılan kitaplarda 
konu edinilebileceğini pekâlâ savu-
nabiliriz –ki bu görüş sıklıkla benim-
seniyor–. Onlara dünyayı tozpembe 
gösteren metinlerin, “korumacı bir 
yaklaşım” adına çocukları hayata dair 
gerçekliklerden uzaklaştırdığını ileri 
süren bu görüş de aslında kendi için-
de başka türlü bir korumacı yaklaşıma 
sahip: çocukları dış dünyanın gerçek-
liğinden soyutlanmış, sırça köşkte 
bir yaşam anlayışı tehlikesinden ko-
rumaya yönelik bir yaklaşıma. Karşıt 
görüşü “korumacılıkla” itham eden 
bu anlayışın, hayata Pollyanna naifli-
ğinde bakan metinlerin günümüzde 
artık çok da yazılmıyor olduğunu göz 
ardı ettiğini düşünüyorum. Aslında, 
çocukları üzmemek adına onlara her 
şeyi anlatmamayı seçerken de, gerçek-
liklerden uzak kalmasınlar diye her 
şeyi anlatırken de, onları korumaya 
yönelik bir içgüdümüzün olduğunu 
kabul etmeliyiz.

Mesele, Shaw’un anlayışıyla çocuk-
lara yalan söylememek, onlara her şeyi 
anlatmaksa, burada asıl dikkat edilme-
si ya da tartışılması gereken, ele alınan 
konunun “nasıl” ele alınacağı olmalıdır. 
Hangi yaş kitlesine yazarsak yazalım, 
“iyi edebiyat” eseri yaratmak her zaman 
için başlı başına bir kaygıdır, ancak ço-
cuklara hitap etmek istediğimiz zaman, 
yetişkinler için bile baş etmesi yeterin-
ce meşakkatli olan meseleleri “nasıl” 
ele alacağımız bir sorumluluk konusu 
olmalıdır. Bu düşünce, çocukların düş 
dünyasını, iradesini, dış dünyayla yüz-
leşme kabiliyetini hafife almak değildir. 
Dünyada şiddet de var, cinsellik de var. 
Her akşam televizyonda izlediğimiz ha-
berleri çocuklarımız izlediği zaman bel-
ki de daha çok endişe duymalıyız, ancak 
kendi seçimlerimizle duygu ve düşünce 
dünyamıza dâhil ettiğimiz edebiyat söz 
konusu olduğunda, çocuk psikolojisi 
alanında çok da ikircikli olmayan te-
mel kaygıları bağnazca bir “korumacı-
lık” olarak görmemek gerekir. İletişim 

Yayınları’nın Çocuk Kitapları dizisin-
den çıkan yenice bir kitap, Şebnem 

İşigüzel’in Annem, Kargalar ve 
Ben adlı eseri bu bağlamda 

incelenmesi gereken bir ça-
lışma.

Annem, Kargalar ve 
Ben annesi ciddi bir 
hastalıktan muzdarip 
olan bir kız çocuğu-
nun gözünden yazıl-
mış. Ancak o kızın 
büyüyüp yaşadığı o 
günlere bugünden 

baktığını, çoğunlukla 
bir yetişkin diliyle ko-

nuştuğunu söylememiz 
lazım. Annesinin hasta 

olduğu günleri bugünden 
bakarak anlamlandırmaya çalı-

şıyor. Ne var ki bir yetişkinin geç-
mişte yaşadıklarına şu an bir anlam 
bulması değil söz konusu olan: Bir 
çocuk evde neler olup bittiğini nasıl 
anlamıyorsa, anlatının öznesi olan bu 
çocuk da anlamıyor. Yazar, çocuk gö-
zünden olup biteni anlamlandırama-
ma halini, her ne kadar çocuk diliyle 
anlatmaya çabalasa da anlatıda karşı-
laştığımız imgelem ve yorumlama ise 
bunun aksini gösteriyor. Annesi hasta 
olduğu için üzüntü ve kaygı duyan bir 
çocuğun ruh halinin tozpembe olama-
yacağı malum, ancak metni çevrele-
yen karga imgesi daha çok palyaçoları 
ve oyuncak bebekleri korku filmi mal-
zemesi yapan “yetişkin” bir anlayışı 
hissettiriyor ve rahatsızlık verme hissi 
amacı güdüldüyse eğer bunu ziyade-
siyle gerçekleştiğini söylemeliyim.

Annesi hasta olduğu için evde 
yardımcı bir kadın tarafından ba-
kılan karakterin bir noktada baba-
annesi tarafından saçları kesiliyor. 
Bunun nedenini anlamak için me-
tinden alıntı yapalım: “[...] çünkü 
annesi hasta bir çocuğun saçları dü-
ğüm olur açılmazdı. Bitlenir, bitten 

Nilay Kaya, Şebnem İşigüzel’in  Annem, Kargalar ve Ben adlı resimli çocuk kitabını, üslubu ve konuyu 
ele alış tarzıyla çocuğa uygunluğu bağlamında değerlendirdi. Çocukları hayata hazırlamak kaygısıyla 
çocuk edebiyatında her konunun ele alınabileceği görüşüne farklı bir açıdan mercek tuttu.

Nilay KAYA

Çocuk edebiyatında 
karanlık tutum...
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kurtulmazdı. Kaşımaktan kafası yara 
olurdu. Annesi hasta çocuğun saçları 
bir öbek çalı gibi başının üstünde top-
lanırdı. ‘Ay ne çirkin şey bu!’ derler-
di.” (s.15) Psikolojinin bir bilim dalı 
olarak ortaya çıkmasından çok önce 
bile çocukların saçlarını ve tırnak-
larını kestirmekten hoşlanmadığı, 
hatta bundan rahatsızlık duyduğu 
bilinir. Bu durum masallara da konu 
olmuştur. Saç kesme, toplumsal bo-
yutta insanları tek tipleştirmeye yö-
nelik doğrudan bir hamle olduğu 
gibi, başka bir kişinin bedeni üze-
rinde hâkimiyet kurmanın çok açık 
bir göstergesi olmuştur hep. Üstelik 
cinsiyet rolleri devreye girdiğinde, 
bir kızın saçının kesilmesi, onu er-
kekleştirmek üzere gerçekleştirilen 
bir eylem; psikolojik boyutta, kızın 
benliğine, cinsel kimliğine apaçık bir 
saldırı ve cezalandırma olarak değer-
lendirilmeye müsaittir.

EMPATİ VE CEZALANDIRMA
Romandaki kız çocuğuna annesi 

hasta olduğu için saçlarının kesilmesi 
gerektiğinin söylenmesi, mevcut duy-
gusal durumdaki çocuğun karşı koya-
mayacağı bir argümandır ve üzerine 
gerçekleşen saç kesme eylemi bu du-
rumda bir istismara işaret eder. Ço-
cuk, annesi hasta olduğu için adeta 
cezalandırılır. Annesi hasta yatağın-
dayken, balkonda kargaların seyri eş-
liğinde saçı kesilen küçük kızın haleti 
ruhiyesini okuyan bir çocuk okurun, 
özdeşim kurma yeteneğinin gelişme-
sinden ziyade, sebebini bilinç düze-
yinde çözmediği bir cezalandırılma 
korkusunun, psikolojinin terimleriy-
le konuşacak olursak belki “hadım 
edilme” korkusunun –üstelik bunu 
biz “yetişkinler” gibi adlandıramama-
nın verdiği tedirginlikle– depreşme 
ihtimali çok daha yüksektir.

Kitabın geneline hâkim olan im-
gelem dünyasının taşıdığı yetişkin işi 
karamsarlık, daha önce değindiğim 
gibi, yazarın, anlatıcının yetişkin mi 
yoksa çocuk mu olduğunu muallâkta 
bırakmasıyla kanımca bir anlatı kusu-
ru. Bunun yanı sıra aynı imgelem dün-
yası, yetişkinler için yazılmış kitaplar-
da hayli modernist ve dekadan olarak 
tabir edilebilecek karanlık bir anlatı 
denemesi olabilecekken, ilköğretim 
dönemindeki çocuklara hitap eden bu 
kitapta genç okura karanlığı boca et-
mekten başka bir sonuç doğurmuyor 
ne yazık ki! Annesinin hasta olduğu 

günlerde geceleri yatağını 
daha sık ıslatmaya başla-
yan karakter, bakın bu ko-
nuyu nasıl dillendiriyor: 
“Uyanınca korkunç bir 
acı hissettim. Avaz avaz 
ağlayarak annemin hasta-
lığı karşısında duyduğum 
acının çelimsiz bedenimde 
izlediği yolu tarif etmeye 
çalışıyordum. Kalbimi gös-
teriyordum. ‘Tam burada!’ 
Sonra yatağımı ıslatma-
ya başladım. Sabahları 
bir ucundan benim, diğer 
ucundan Zülfiye’nin tut-
tuğu çişli yatağımı bir ce-
set gibi sürükleyerek arka 
balkondan çıkarır olduk.” 
Alıntıda benim vurgula-
dığım “ceset” benzetmesi, 
metnin imgelem dünya-
sının çocuk okurda bıra-
kacağı duygusal ve psi-
kolojik etki adına yeterli 
bir örnek olsa gerek. Bu 
kitaptaki karakterle özde-
şim kurabilen, hatta onun yaşadıkları-
na benzer deneyimler yaşayan bir ço-
cuğun bu satırlarla karşılaştığında ve-
receği düşünsel ve duygusal tepkinin 
bir başkası için üzülebilme ya da kendi 
de aynı şeyleri yaşadığı için yalnız ol-
madığını hissedip rahatlama olacağı-
nı düşünmek ne kadar mümkündür? 
Kaldı ki cesetler, üzücü olmaktan çok 
korkunç ve rahatsız edicidir.

MUTLU SON YETER Mİ?
Kitap boyunca devam eden “ka-

ranlık anlatı” mutlu sonla bitiyor. 
Metni kurmaca ilkeleri açısından de-
ğerlendirdiğimizde, karşımıza çıkan 
bu “beklenmedik” sonun gelişi, olay 
örgüsünün bağlandığı noktanın ikna 
edici olmamasına yol açıyor. Sanki 
yazar, olay örgüsünün sonuna kadar 
karanlığı çekici kılarak, okuru irkilt-
me gibi yetişkin edebiyatında değer 
bulabilecek kurmaca kaygılarını baş 
tacı etmiş, hikâyenin sonuna geldi-
ğinde ise yazdığı metnin çocuklar için 
olduğunu hatırlayıp “çocuğa göre” bir 
son, yani mutlu bir son yazıvermiş. 
Sonradan Şebnem İşigüzel’le yapılan 
bir söyleşide yazarın “Sonunu mutsuz 
bitirmeye içim elvermedi, değiştirdim,” 
şeklindeki beyanıyla karşılaşınca şa-
şırmadığımı söylemeliyim.

Çocukluğumuzda okuduğumuz 
“Kibritçi Kız” benzeri masalların, bazı 

Annem, Kargalar ve Ben
Şebnem İşigüzel

Resimleyen: Betül Akzambaklar
İletişim Yayınları, 39 sayfa 

Ömer Seyfettin hikâyelerinin, Kema-
lettin Tuğcu romanlarının yarattığı aji-
tasyona dayalı duygusal etkiyi bugün 
bile taptaze buluyor ve zaman zaman 
bu metinleri pedagojik açıdan eleşti-
rebiliyoruz. Annem, Kargalar ve Ben’i 
okuduktan sonra bu yapıtları sadece 
çocuklara üzücü hikâyeler aktaran 
yapıtlar olarak görüyorum. İşigüzel’in 
çocuklara yazdığı bu kitabın ise, yaza-
rın modern Türk edebiyatının dalması 
cüret isteyen derin ve karanlık sula-
rında yetişkinler için konuşturduğu 
üslubuyla, üzücü hikâyeleri çocukları 
üzerek, hatta üzmekten daha fazlası-
nı yaparak anlattığını düşünüyorum. 
Evet, çocuklar büyüyünce “Bize yalan 
söylediler,” demesinler ama şunu unut-
mayalım ki meseleleri “nasıl” anlattı-
ğımız bağlamında çocuk edebiyatında 
okur-merkezli yaklaşım bir zorunlu-
luk ve sorumluluk meselesidir.
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Çizgili Pijamalı Çocuk
John Boyne

Çeviren: Tülin Törüner, Tayfun Törüner
Resimleyen: Zeynep Özatalay

Tudem Yayınları, 208 sayfa 

Hüzün yetişkine yakışıyor, çocuğun 
üzerinde iki beden büyük duruyor. Hü-
zünle baş etme yöntemlerinin gerektir-
diği donanıma sahip olana dek keder 
evlatlarımızdan uzak olsun istiyoruz. 
Oysa bir bebeğin dünyaya geldiğinde 
ilk yaptığı eylemin ağlamak olduğu ne 
çabuk unutuluyor? Bebeğin annesinin 
sıcağından uzakta olmakla, nefes alma-
nın güçlükleriyle ve çevreden gelen her 
türlü uyaranla baş etmeyi çabucak öğ-
rendiğini niye kimse hatırlamıyor? 

MUTSUZ SONUN ROLÜ
“Haksızlık ediyorsun, çocuk kitapları 

sorunlardan tamamen arındırılmış de-
ğil ki!” diyebilirsiniz. Elbette ki çocuk 
kitaplarında sorun var. Hikâye yaz-
manın ilk kuralı: Sorun yoksa hikâye 
de yoktur. Öte yandan ikinci kural da 
“Soruna çözüm getireceksin,” der ki bu 
da çocuğa sorunlarla baş etmeyi, ileri-
ye dönük umut beslemeyi öğretir. Peki, 
ama ya çözümsüz sorunlar? Hayat bizi 
onlarla da yüz yüze bırakmıyor mu 
bazı bazı? Ölüme çare var mı? 

Çizgili Pijamalı Çocuk bu noktada 
alternatiflerinden farklı bir duruşla 
karşımıza çıkıyor. “Çocuk kitaplarının 
sonu umut aşılamalı,” diyenler için bu 
kitap okuru görünüşte eli boş yolcu 
ediyor. Peki, yazar bunu niçin yapıyor? 

Çizgili Pijamalı Çocuk kitabının ya-
zarı John Boyne’a Tüyap Kitap Fuarı 
söyleşisinde bir soru soruldu: “Kitabı-
nızın alt yaş sınırı nedir?” Yazar bir sa-
niye bile düşünmeden “7-8 yaş,” diye 
cevapladı bu soruyu. Kızım 3. sınıf-
tayken bu kitabı okumak istediğinde, 
okumaması için elimden geleni yap-
mıştım. Dolayısıyla Boyne’un cevabı 
bende soğuk duş etkisi yaptı. 

Kızım tüm engelleme çabalarıma 
rağmen Çizgili Pijamalı Çocuk’u oku-
mak istedi, çünkü kitap tatlı mı tatlı bir 
mavi ile dupduru bir beyazın oluştur-
duğu çizgilerle kaplı kapağıyla bir be-
bek odasının huzur yüklü duvarlarını 
andırıyordu. “Kapağımı aç ve içeri gir,” 
diyordu kızıma. “Nasılsa okuyamaz, 
yarısında bırakır,” dedim kendi kendi-
me. Öyle olmadı, sonuna kadar bir çır-
pıda okudu. Okuyamayacağını düşün-
mem ne büyük bir saflık! Çocuk dilini 
böylesine yakalayabilmiş kaç kitap var? 
Konusunun ağırlığıyla taban tabana zıt 
bir ses anlatıyor hikâyeyi. “Çocukla-
ra her konuyu anlatabilirsiniz, yeter ki 
nasıl anlatacağınızı bilin,” söyleminin 
sapasağlam bir örneği bu kitap. 

HÜZÜNLE TANIŞMA YAŞI
Boyne, kitabı 7-8 yaşında çocukların 

okuyabileceğini hiç tereddüt etmeden 
söyleyebilirken, ben niçin kızımın, ço-
cuğun muhakeme seviyesine bu derece 
başarıyla ulaşabilmiş bir kitabı okuma-
sını istemedim? Sanırım, minik kızıma 
kıyamadığım için. Peki, John Boyne’un 
geldiği diyarlarda çocuklara kıyıyor 
mu anneleri? Kim doğru, kim yanlış? 
Batı’nın ebeveynleri gaddar, biz şefkatli 
miyiz? Yoksa çocukları hayatın gerçek-
lerinden uzak tutma çabamız kültürel 
bir deformasyon mu? “Çocuklarımızı 
hayatımızın ortağı değil, refahımızın or-
tağı yapıyoruz,” diyor Erdal Atabek. 

İçki içmenin, araba kullanmanın 
olduğu gibi, hüzünle tanışmanın da 
bir alt yaş sınırı var sanki ülkemizde. 

Yahudi soykırımında ölen çocuk 
sayısının bir buçuk milyon olduğu 
tahmin ediliyor. Boyne incelikli kurgu-
suyla, okurun, hikâyenin başkahraman 
Bruno ile özdeşleşmesini, Bruno’yu 
dost bilmesini, ona bir kıymet atfetme-
sini sağlıyor. Hikâye Bruno ile toplama 
kampında yaşayan (tabii ona yaşamak 
denirse) Shmuel’in yan yana ölüme 
yürüyüşleriyle son buluyor. Okurda, 
yaşlı bir teyzenin dizi seyrederken 
televizyondaki karaktere seslenmesi 
gibi, Bruno’ya “Gitme!” diye avaz avaz 
bağırma isteği uyandıran bu son sah-
ne, Boyne’un yazarlık dehasının altını 
çizdiği satırlar. Peki, ama aynı çığlıkları 
niçin Shmuel için de atma isteği oluş-
muyor okurda? Shmuel “zaten ölecek” 
olduğu için olabilir mi? 

Tülin Kozikoğlu, “çocuğa görelik” kavramını zorlayabilecek bir kitap olan Çizgili Pijamalı Çocuk’u 
değerlendirdi dosyamız kapsamında. İyi son her zaman umut mu demektir, yoksa bazen kötü bir 
son, uzun vadede umuda, daha barışçı bir dünyaya giden yolu açabilir mi?

Hüzün mü? Aman, 
çocuklar duymasın! Tülin KOZİKOĞLU

dosya



Amacımız tarihte neler olduğunu öğrenmek mi, yoksa 
tarihten ders almak mı? İkincisiyse, içimizin kavrulması ge-
rekir, o fırınlarda kavrulanların kaderini paylaşabilmemiz 
için. Okurda bu etkiyi yaratmak için yazarın, kitabın kahra-
manını kurban etmekten başka çaresi yoktur. 

Standart bir çocuk kitabının Bruno’nun ölümüyle son 
bulması imkânsız. Alıştığımız çocuk kitaplarından biri 
olsaydı, Bruno ölemeyeceği gibi, Shmuel’i de kurtarmayı 
başarır ve hatta kim bilir belki toplama kampından sorum-
lu “Kumandan” olan babasının doğru yolu bulmasını bile 
sağlardı! Hüznü çocuk kitabına bir nebze koymaya cesaret 
edebilecek bir yazar ise belki Shmuel’in ölümüne göz yu-
mabilirdi en fazla (o da gerçeği yansıtma uğruna). Böyle bir 
sonla, “zaten ölecek” olan Shmuel’in ölümü, geçmişte kalan 
bir tarih bilgisi olmaktan öteye gidemezdi okurun aklında. 
Yüreğinde yer edemez, bu insanlık ayıbını hissetmesini sağ-
layamazdı o küçücük kalbin. “Yıllar önce insanlar böyle kötü 
şeyler yaşamışlar ama bu geçmişte kaldı,” der ve içini rahatla-
tırdı okur. Evet, üzülürdü Shmuel için, ama “onun kahrama-
nı Bruno kurtulmuştur ya, bu hiç yoktan iyi”dir. 

“Hiç yoktan iyidir”in ötesinde bir noktaya taşımayı he-
defliyor Boyne okurunu. İşte bu yüzden, Bruno’yu fırınla-
ra götürüyor adım adım. Bu ezberbozan son, Bruno’nun 
özelinde, toplama kamplarında ölen çocukların tamamına 
okurun dikkatini çekiyor. Okur, bir buçuk milyon çocuğun 
her biri için gözyaşı döküyor kahramanı ölürken. Ve belki 
de içinden yemin ediyor, “Ben yaşadığım sürece böyle şeyler 
olmayacak bu dünyada!” diye. 

Çocuğunuz için iyiliklerle dolu bir dünya ümidiyle yanıp 
tutuşuyorsanız, “İyi son = umut” inanışını tepetaklak eden 
Çizgili Pijamalı Çocuk’u çocuğunuza okutun. Bazen de kötü 
bir son, uzun vadede umuda, daha barışçı bir dünyaya giden 
yol olabilir çünkü.
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içe işleyen yalnızlığını kolay atamı-
yorsunuz içinizden. Bu etkilenmiş-
liği de elbette, “desen” kitapları John 
Berger ile yaptığı ortak çalışmalar-
la bilinen, uluslararası alanda işlere 
imza atan nadir çizerlerimizden olan 
Demirel’in yumuşak, yuvarlak, sade 
çizgilerine, derdini doğrudan anla-
tan, söze gereksinim duymayan re-
simlerine borçluyuz. 

Her iki masalın aslı da yer alıyor ki-
tapta. Yorum-masalın peşi sıra geliyor 
her biri. Masal deyip geçmeyin; Karga, 
Tilki, Cırcır Böceği ve Karınca’nın yanı 
sıra çok özel bir kahraman daha var bu 
kitapta. İki masalın da Fransızcadan 
çevirisi Orhan Veli’ye ait. Ne büyük ne 
özel sürpriz! Seviniyor insan, zengin-
leşmiş hissediyor.

Jean de La Fontaine’den Karga ile Tilki ve 
Cırcır Böceği ile Karınca

Selçuk Demirel
Yapı Kredi Yayınları, 50 sayfa

Nurduran DUMANBu karga başka karga…
Selçuk Demirel, hepimizin yakından tanıdığı La Fontaine kahramanlarına yeni bir soluk üflemiş 
Karga ile Tilki ve Cırcır Böceği ile Karınca adlı kitabında. Nefis resimlerle bezeli bu kitapta ezeli 
kahramanlarımız yepyeni kimliklerle çıkıyorlar okur karşısına.

Masal sevdiğini söyleyip de La 
Fontaine’den masallar dinlememiş, 
okumamış olan var mıdır? Hele de 
o meşhur “Karga ile Tilki”sini ya da 
“Cırcır Böceği ile Karınca”yı bilme-
yen? Şimdi herkes bu kahramanları 
yeni bir bakış açısıyla okumaya, özel-
likle de görmeye hazır olsun. Selçuk 
Demirel yepyeni bir yorumla selamlı-
yor La Fontaine’i, hem yazıp hem de 
resimleyerek üstelik.

“Her dalkavuk bir alığın sırtından 
geçinir / Bu derse de fazla olmasa gerek 
bir peynir.” Böyle demiş eskilerden bir 
tilki o masalda, ama şimdi artık işin 
aslı pek öyle değil. Karganın adı Karga 
Efendi bir kere bu yeni olanda; kurnaz 
tilkinin yağcılık numarasına pabuç bı-
rakmayan bir kahraman şimdi o. Gü-
zel sesini gösterme fırsatını peynirini 
kaybetmeden değerlendirmeyi bilen, 
akıllı ve eğlenceli biri. Sormuyoruz ya, 
soracak olsak neden peynirini yeme-
yip ağzında tuttuğunu, “keyfimden” 
diyecek kadar da kendine güvenli.

Bunca değişimin nedeni iyi bir okur 
ve/veya masal dinleyicisi olması ya da 

büyüklerinin anlattıklarından kendine 
dersler çıkarması olabilir, çünkü tilki 
nasıl bilip kurnazlık planı yapıyorsa, 
karga da biliyor o eski masalı ve ona 
göre davranıyor. “Karga efendi peyniri 
saklamış ağacın kovuğuna, hazırlık ya-
pıyordu, göstermek için ne menem sesi 
olduğunu.”

KARGA EFENDİ
Demirel’in kargaya “efendi” deme-

si, yetişkin okurlardan bugüne değin 
onu “hanımefendi” olarak düşüne ge-
lenlerin dikkatini çekecektir. Bu artık 
yazarın masalı, bunlar da kitabın say-
falarında onun sözcük ve resimleriyle 
kişilik kazanmış karga ile tilkisi. Sayfa-
lara tam boy yerleştirilmiş görseller bir 
şenlik. Sayfa 13’te gözü dönmüş tilkinin 
o dönmüş gözleri, sayfa 18’de karganın 
düşünce balonundaki kendi hayalinin 
şarkı söyleme heveslisi budala hali… 
Demirel’in Karga Efendi’si çok sevimli!

“Yazı sazla geçirdiniz /Şimdi de oy-
nayın biraz.” La Fontaine’in karıncası 
böyle dese de “Bir karıncanın hatasını 
yüklememeli bütün karıncaların sırtı-
na,” diyor Demirel’inki. O merhamet-
li bir karınca. Belli ki o da karga gibi 
okumayı, masal dinlemeyi seven ve/
veya büyüklerinin yaşadıklarından 
ders çıkaran biri. Yaz sıcaklarında 
durmaksızın çalışma zevki ve gücünü 
Cırcır böceğinin şarkılarına borçlu ol-
duğunu bilecek kadar değerbilir. Cır-
cır böceğine gelince, onun mutlu sonu 
ders olsun yetenekli insanların çevre-
sindekilere de, ona saygı duyup destek 
versinler sanat aşkına. Şarkı söylemek 
cırcır böceğinin en doğal yeteneği, 
onun için soluk almak gibi… söyle-
mezse yaşayamaz. Onun, Demirel’in 
masalında emeğinin karşılığında de-
ğer görmekten, en önemlisi de doğası-
nın gereği olan sanatını icra etmekten 
mutlu olması sevindirici. Üstelik 46. 
sayfadaki resim öyle canlı ki siz de on-
larla birlikte sobanın yanında ellerinizi 
ısıtmak istiyorsunuz. 

Gene de 41. sayfa görselindeki 
cırcır böceğinin karlar üstündeki 
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Okul Öncesinde Değer Eğitimi
Gülçin Alpöge

Resimleyen: Murat Sayın
Bilgi Yayınevi, 192 sayfa 

“Bir şeye nasıl başlarsan, öyle gider.” 
Bir insan acaba hayatı boyunca bu lafı 
kaç kez işitir, kaç kez söyler? Sözün 
özüne uyan pek hoş bir anekdot var 
ki burada anmak isterim: Kanada’nın 
kuzey bölgelerinde yalnızca iki mev-
sim yaşanır: kış ve yaz. Bir bölgenin 
yollarındaki buzlar erimeye başlayınca 
yollar çamurlu hale gelir. Bu yollardan 
geçen araçların bıraktığı derin izler, 
soğuklar geri geldiğinde buz tutar. Bu 
ilkel bölgeye kışın gidecek olanlar için 
yol ayrımında şöyle bir uyarı levhası 
bulunur: “Sürücü, aracını hangi izi iz-
leyerek süreceğini lütfen iyi seç, çünkü 
bundan sonraki 20 mil boyunca onun 
içinde olacaksın.” 

Geçmişe dönüp baktığımızda, se-
çimlerimiz için hayıflanırken en çok 
hangi noktalar üzerinde takılır kalırız? 
Seçimlerimizi etkileyen yanlış düşün-
celerin altından hangi sıklıkla hatalı 
bir duygu öğrenimi çıkar? Sosyal iliş-
kilerimizin ve buna bağlı olarak, haya-
tımızın yönünü belirleyen diğer ilişki 
mekanizmalarının bakış açımızla, da-
hası duygularımızla olan ilişkisini ne 
zaman anlarız?

İYİLİKTE RİYA OLUR MU?
Gülçin Alpöge Okul Öncesinde 

Değer Eğitimi adlı çalışmasında, Ka-
nada’daki levhayı anımsatıyor ve se-
çimlerin değer eğitimiyle olan paralel-
liğini başarıyla ortaya koyuyor. Gün-
lük yaşamda yetişkinlerin de yabancı 

olmadığı ve huzurla huzursuzluğun 
oynak çizgisine işaret eden sorun-
lar örneklerle anlatılıyor. Kitabın ana 
kahramanı olan ikizler Selin ve Selim, 
sık sık seçim yapmaları gereken bir 
durumla karşılaşıyor. Küçük demeye 
alışageldiğimiz ama beni çok etkileyen 
olaylardan biri şu: Bir gün Selim çan-
tasında bir çikolata bulur. Bunu karde-
şi Selin’le paylaşacaktır ama Selin şöy-
le der: “O çikolata okula başladığımız 
günden kalma, çok bayat olmalı. Ben 
yemem!” O sırada bir arkadaşları gelir 
ve “Çikolatandan bana da verir misin?” 
diye sorar. Selim uzatır çikolatayı, “Al 
senin olsun,” der ama çikolatanın bayat 
olduğunu söylemez. 

Armağanın anlamına aykırı, çekir-
değinde böyle bir riya ve iyiliğin ticari 
kullanımını barındıran kaç öykü ya-
şadık acaba? Küçücük bir kartopunun 
bayırdan aşağı yuvarlana yuvarlana 
büyüdüğü ve hayatımıza çarptığı kaç 
durumla karşılaştık?

HAYATIN İÇİNDEN ÖRNEKLER
Gülçin Alpöge, hayatın içinden ör-

nekler vermeyi seçiyor, iyi de yapıyor. 
Bundan sonraki aşamada ise öğret-
menlere bu örnek olaylar üzerinden 
konuşabilmek için yöntemler öneri-
yor; sohbeti yönlendirmek için soru-
lar, ünitenin konusu olan değerle il-
gili oyunlar, dramalar, şarkılar, masal, 
öykü ve şiirler sunuyor. Bazen de psi-
kolojik çözümlemelerle yol gösteriyor. 

“Barışıklık” ünitesindeki örnek 
öykü şöyle: Alican’ın babası uzun 
bir iş gezisine çıkar ve onu özleyen 
Alican’da öfke duygusu hırçınlığa, 
derken yıkıcılığa varır. Bir gün, ku-
lelerle bir kent yapmaya çalışan üç 
arkadaşına yansır bu öfkesi. Onu da 
aralarına katmadıkları için kızgın-
dır. Bu nedenle yapıları yıkar. Bu bir 
kavganın başlangıcı gibi görünse de 
çocuklar tam tersine işleyen bir öykü 
kurar. Nasıl mı? Alpöge’nin yetişkin-
lere önerdiği yöntem bir ipucu suna-
bilir bu öykünün sonu için: Onlar ba-
ğırdığında, siz fısıldayarak konuşun. 

Çocuğun da fısıldamaya başladığını 
göreceksiniz. 

Etik değerleri yerine oturmuş bir 
insanın seçim yapması kuşkusuz çok 
daha kolay ve sağlıklıdır. Alpöge de bu 
nedenle kitabına şu başlıkları almış: 
Doğru seçim yapabilme, dürüstlük, 
sevgi, saygı, cesaret, iyilik, sorumlu-
luk, adalet, arkadaşlık, barışıklık. 

Hayatın temel kilit noktalarını ye-
rine oturtma açısından değerli bir 
çalışma sunmuş yazar. Öte yandan 
kimi şiirlerin çocuk edebiyatındaki 
gelişimleri yeterince takip etmediğini 
düşünüyorum. “Kötü sözleri kâğıtlara 
yazıp bahçeye gömme” gibi önerilerin 
ise çocuğun bunları birer tohum gibi 
algılayıp ağaca dönüşeceğini düşünme 
ihtimaliyle gözden geçirilmesi gerekti-
ği kanaatindeyim.

Ne var ki bu çalışma, aynı doğrultu-
daki fikirlerin paylaşılıp geliştirilmesi 
kadar, karşıt görüşlerin oluşabilmesi 
için de önemli olanaklar sunuyor. Kı-
sacası, okunmaya ve üzerinde düşün-
meye değer bir kitap var karşınızda.

Gülçin Alpöge Okul Öncesinde Değer Eğitimi adlı çalışmasında, seçimlerin değer eğitimiyle 
olan paralelliğini başarıyla ortaya koyuyor. Günlük yaşamdan seçtiği örneklerle durumları 
somutlaştırıyor, değerlerle ilgili oyunlar, dramalar, şarkılar, masal, öykü ve şiirler sunuyor.

Melek Özlem SEZERSeçim yapmanın ilmi
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Yemek Savaşları
Jennifer Shu, Laura A. Jana

Resimleyen: Zeynep Özatalay
Çeviren: Cengizhan Elmas

İmge Kitabevi Yayınları, 335 sayfa 

Küçük bir ayaktan çıkmış ya da bi-
lerek çıkarılmış bir çorabın yeniden 
giydirilmesi gerçekten de çoğu zaman 
bir “çatışma”ya dönüşebilir. İnatla te-
pinen ayaklarda hedefi tutturmak o 
kadar da kolay değildir ne de olsa. 
Hatta içinde bulunduğumuz mevsim 
şartlarını göz önünde bulundurdu-
ğumuzda; eldiven giydirmeye, bere 
taktırmaya ve dahası kaşkol dolamaya 
çalışmak daha çok anne babaları ter-
letir... Anne ve babalar ile çocukları 
arasındaki inatlaşmalara birçok örnek 
verilebilir; ama bu mücadeleler ara-
sında, bir “savaş”a dönüşme olasılığı 
en yüksek olan durum ise büyük bir 
ihtimalle beslenmeyle ilgili olanlardır 
diyebiliriz. Laura A. Jana ile Jennifer 
Shu’nun birlikte kaleme aldığı Yemek 
Savaşları adlı kitap, tam da bu nokta-
da devreye sokulabilir. Kalıcı bir barış 
sağlamak adına, hem çocuk doktoru 
hem de anne olan –bir başka deyişle, 
teorik ve pratik bilgiyi bir araya getir-
me imkânı bulunan– ikilinin kitabına 
göz atmakta fayda var.

Kitabın ilk sayfalarında, bu müca-
deleye girişmeden önce izlenecek stra-
tejiler sıralanırken, yemek yemenin 
çocuklar için içgüdüsel olarak başkal-
dırmaya meyilli bir aktivite olduğunun 

kabul edilmesi gerektiği vurgulanmış. 
Stratejiler de şöyle sıralanabilir: Yi-
yecekler üzerine savaşmamaya ant 
için, kendinize konunun sadece bir 

lokmayla ilgili bir şey olmadığı-
nı hatırlatın, terlediğinizi fark 

etmelerine izin vermeyin, yi-
yecekleri beslenme için kulla-
nın, eğer ilk seferinde başara-

mazsanız tekrar tekrar deneyin, 
sevdiklerini ve sevmediklerini bilin, 

beslenmeyi eğlenceye dönüştürün, 
âna değil bütüne odaklanın…

PRATİK ÇÖZÜMLER
Bebeklik döneminde, katı gıdalarla 

beslenme zamanının gelmesiyle baş-
lıyor “yemek savaşları.” Bu noktada 
kaçınılmaz olarak karşılaşılan sorun-
lardan biri, “kendi kaşığını tutma” me-
selesi. “Altı aylık bebekler bile genellikle 
kaşıkla beslenmeye direnirler, bunun 
yerine hareketin içinde olmayı ve kendi 
kaşıklarını kendi ellerinde kullanmaya 
izin verilmesinde ısrar ederler.” Bu du-
rum için örneğin “2 kaşık yaklaşımı”nı 
önermiş yazarlar: “Eğer bebeğiniz kaşı-
ğını (ve içindekileri) güvenilir biçimde 
ağzına götürebilme koordinasyonunu 
gerçekten kazanmadan önce yemek za-
manında kendi kaşığını tutma bağım-
sızlığını ilan etmeye başlamışsa, ona 
fazla zarar vermeden kullanabileceği 
bir iki adet plastik kaşık vermeyi dene-
yin. Bu yöntemle sizin kaşığınızı yaka-
lamasına fırsat vermeden yiyeceği git-
mesi gereken yere ulaştırmaya devam 
edebilirsiniz.”

Sık karşılaşılan bir sorun olarak, ne-
den yeşillerin (yani sebzelerin) çocuk-
lar tarafından ikinci sınıf besin muame-
lesi gördüklerinin açıklaması ve çözüm 
yolları da kitaptaki önemli konulardan 
biri. Ebeveynlerin çocuklarına sebze 

yedirmekle ilgili süregelen mücadelele-
rine yeni bir ışık tutmaya çalışmış yazar-
lar. Doğrudan başarılamıyorsa sorunun 
etrafından dolaşmanın ya da kestirme 
yolların ipuçları var kitapta. Örneğin 
sebzeleri “saklayarak” sunmak… Sebze-
leri çorba haline getirerek, soslara ekle-
yerek, lazanya içinde, ekmek hamuruna 
katarak ve patates püresi kandırmacası 
uygulayarak dikkat çekmeden hareket 
etmenin yöntemleri sunulmuş. Bazı ço-
cuklar için ketçapla her şeyin tadı daha 
güzeldir, kabulünden hareketle, nispe-
ten zararsız bir ketçapla birçok istenme-
yen besinin yedirilebileceği de sunulan 
önerilerden.  

Beslenme kuşkusuz yalnızca yiye-
ceklerle ilgili bir konu değil, geniş bir 
yer tutan diğer unsur da içecekler… 
Biberonla başlayan içecekler faslı, dö-
nüp dolaşıp gazlı içeceklere de sıçrıyor 
ister istemez. Diş fırçalama, boşaltım 
problemleri, alerjiler de kitabın kap-
samı içinde. “Mızmızlanma ve Beslen-
me” ile “Yiyecekleri Fırlatmak” başlıklı 
bölümler ise hem kitabın “rahat” dilini 
hem de kitaptaki bilgilerin yalnızca 
teorik olmadığını göstermesi açısın-
dan önemli. Ayrıca her ne kadar kitap 
boyunca Amerikan merkezli bir tutum 

Bebeklik döneminde katı gıdalarla beslenme zamanının gelmesiyle başlıyor “yemek savaşları” ve 
bazılarımız için bir ömür sürüyor. Yemek Savaşları bu zorlu süreçte hem anne baba olarak bize hem 
de çocuğumuza yardım vaat ediyor.

Ceyhan USANMAZ

Yutabileceğinizden 
fazlasını ısırmayın!

Anne baba köşesi
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sergileniyorsa da beslenme mücadelesinde birçok şeyin ev-
rensel olduğunu biliyoruz. 

Başka bir kitap vesilesiyle bu örneği daha önce vermiş-
tim, ama gerçekten de çok çarpıcı olduğu için burada tek-
rarlamak isterim. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
takipçilerinin sayısının giderek arttığı Slow Food (Yavaş 
Yemek) hareketinin kurucusu Carlo Petrini, toprakla iliş-
kisi kopma noktasına gelen şehir çocuklarının yiyecek ko-
kularını bile tanımlamakta zorlandığına dikkat çeker. Ör-
nek olarak da, elma kokusu koklatılan şehir çocuklarının 
çoğunun bunu şampuan kokusu olarak algıladığını söyler. 
Durum bu kadar kötü olamaz, gözlerimle görmeden inan-
mam, diyenlere, İngilizlerin ünlü şefi Jamie Oliver’ın İn-
giltere ve Amerika’daki okullarda Food Revolution (Yemek 
Devrimi) adı altında başlattığı sağlıklı beslenme girişimi 
çerçevesinde kayda alınanlara göz atmalarını öneririz. 
Örneğin anaokul çağındaki çocuklarla bir araya gelen 
Jamie Oliver, onlara bir salkım domates gösterdiğinde, 
elindekinin ne olduğuna dair doğru bir yanıt alamamış, 
ama ketçapı hepsi biliyormuş. Yine aynı şekilde, bir başka 
okulun yemekhanesinde önlerinden patates kızartmaları 
alınıp çöpe atılan öğrencilerin, “Peki şimdi ne yiyeceğiz,” 
diyen bakışları da gerçekten dikkate değer. Aslında Tür-
kiye topraklarındaki durum şimdilik bu kadar da vahim 
değil, ama gidişatın ne yönde olduğu aşikâr. Dolayısıyla 
beslenme mücadelesi gün geçtikçe daha da çetin bir hal 
alıyor.

GERÇEKÇİ OLUN!
Sonuç olarak da şu samimi cümlelerini aktarabiliriz ya-

zarların: “Her zaman insanın kendi kekini pişirmesi ve ye-
mesi ne kolaydır ne de gerçekçidir. Biz mükemmel anneler 
değiliz, siz de kendinizin mükemmel bir anne olmasını bek-
lemeyin. Oldukça samimiyetle söylüyoruz ki; ister beslenme 
bilgisi olsun, isterse başarılı aşçılık, biz böyle bir şeyin olma-
dığına ikna olduk. Bu kitapta çok sık görülen yemek mücade-
lelerinden bazılarından oluşan bir listeyi önünüze koyarken, 
bunları kesinlikle kendi eğitiminiz için kullanacağınızı umut 
ettik. Lütfen yutabileceğinizden fazlasını ısırmayın.” 

Ödüllü yazar Michael Morpurgo’dan, 
savaşların en kötüsünde yaşanmış 

gerçek bir dostluğun hikâyesi.

michael morpurgo
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Yunan Mitolojisi
Anna Milbourne, Louie Stowell

Resimleyen: Simona Bursi, 
Elena Temporin, Petra Brown

Çeviren: Esin Uslu
İletişim Yayınları, 304 sayfa 

değil, sayfa kenarlarına kuruboya ile 
çizilmiş küçük resimler ve açıklamalar-
dan oluşuyor.

Yunan mitolojisinin derli toplu bir 
derlemesi niteliğini taşıyan ve kısa öy-
külerden oluşan kitapta arkaya eklenen 
mitoloji rehberi ise “Kim Kimdir?” so-
rularına yanıt vererek oldukça karma-
şık olan aile bağlarını ve birden çok öy-
küde adı geçen karakterlerin daha kolay 
anlaşılmasını sağlıyor. Olayların geçtiği 
yerlerin gösterildiği harita, mitolojinin 
köklerinin yaşadığımız topraklarda ol-
duğunun en güzel kanıtlarından. 

Mitolojiyi neden okumalıyız, so-
rusuna da bir yanıt vermek gerekirse, 
bunlar yalnızca sıradan öyküler olma-
nın ötesinde güzel sanatların birçok 
dalına esin kaynağı olduğu için bilin-
meliler. Hele böyle bir anlatımla ve re-
simlerle sunulduğunda okuması daha 
da keyifli oluyor.

Mitoloji nedir ve yüzyıllar boyunca 
kulaktan kulağa aktarılıp sonra yazıya 
dökülerek günümüze kadar gelmiş bu 
sıradışı öyküleri neden hâlâ okuyoruz? 
Bence özellikle, neden ve nasıl soruları-
na, binlerce yıl önce yaşamış insanların 
ne gibi yanıtlar bulduğunu gösterdiği 
için bu öykülerdeki detaylar çok ilgi 
çekici. İlk insanlar doğa olaylarının 
oluşumunu merak ettiklerinde, gök-
yüzünde çakan şimşekleri, yıldırımları 
üzerlerine gökten birinin, belki de ceza 
vermek için fırlattığını düşünmüş ola-
bilirler. Mevsimlerin oluşması, toprak-
tan ekinlerin, ağaçlardan meyvelerin 
çıkması da olsa olsa bir tanrıçanın işi-
dir. Ama hemen belirtmeliyim ki Tan-
rıça Demeter ile kızı Persephone’nin 
öyküsünü okuyunca neden bir tanrı-
çanın mevsimlerin oluşmasından so-
rumlu olduğunu, hiçbir şeyin öylesine 
ortaya çıkmadığını da öğreniyorsunuz. 

ATEŞ HIRSIZI
İlk insanların yaşamında çok önemli 

bir yeri olan, yemeklerini pişirmelerini, 
ısınmalarını, vahşi hayvanları korkuta-
rak uzaklaştırmalarını sağlayan ateşe ne 
demeli! Bu mucizevî enerji kaynağı da 
ancak tanrılara ait olabilirdi ve onlara 
kızan biri tarafından çalınıp insanlara 
verildiğini düşündüler. Prometheus’un 
Zeus’a başkaldırıp, ateşi çalarak in-
sanlara vermesi, Olymposluların ege-
menliğine karşı insanların güçlenme-
sini sağlayan bir devrim gibidir. Suçlu 
Prometheus zincire vurulup sonsuz 
işkenceye çarptırılmış ve bu öykü antik 
çağın en dokunaklı, öte yandan özgür-
lük-kölelik kavramlarının irdelendiği 
en önemli tragedyalarından biri olmuş-
tur. Mitolojinin konuları arasında bir 

dağ yamacında sesin yankılan-
ması, örümceğin ağ örmesi gibi 
nice soru hayalgücünün son-
suzluğunda yanıt buldu. Ekho 
ile Narkissos’un trajik öyküsü 
günümüzde bile kullandığımız 
bazı terimlerin mitolojiden kay-
naklandığını gösteriyor.

Biz de hayal kuralım. Akşam 
olduğunda, tanrıların armağanı 
olan ateşin çevresinde toplan-
mış meraklı bir kalabalığa dün-
yanın nasıl oluştuğunu anlatan 
bir ozan düşünelim. Önce hiçbir 
şey olmadığını, hiçliğin ortasın-
dan yeryüzünün ve gökyüzünün mey-
dana çıktığını anlatarak söze başlıyor. 
“Toprak Ana Gaia ve gökyüzü tanrısı 
Uranos. Yeryüzü onu ilk öptüğünde Ura-
nos kızardı ve altın rengine dönünce ilk 
günbatımı oldu. Uranos yıldız taçlı başı-
nı uyumak için Gaia’ya yaslayınca tüm 
vadilerini gümüşi bir ışık kapladı,” diye 
devam ediyor. Onların çocukları titan-
lar ve devler, titanların çocukları olan 
Olympos tanrı ve tanrıçaları, mitolojik 
öykülerin baş aktörleri. Doğa tanrıları 
ve periler, farklı hayvanların karışımın-
dan oluşan canavarlar, onları alt etmeye 
çalışan kahramanlar, bu kahramanlara 
yardımcı veya engel olmaya çalışan bü-
yücüler, tanrıların ve tanrıçaların her işe 
karıştığı bu olayların diğer karakterleri.

RESİMLİ DİPNOTLAR
Mitolojinin bu birbirinden ilginç 

öykülerini bir arada bulabileceğiniz 
Yunan Mitolojisi adlı kitap, birbirin-
den güzel illüstrasyonlarıyla da öne 
çıkıyor. Yunan mitolojisine dair bölük 
pörçük bir şeyler bilenlerin derli toplu 
bilgi edinebilecekleri bir kaynak. Doğal 
olarak ilk sayfalarda tanrıların doğuşu, 
babalar ile oğullar arasındaki iktidar 
mücadelesi sonucu Olympos tanrıları-
nın gücü ele geçirmesi ve aralarındaki 
paylaşım anlatılıyor. Kitabın ilgi çeken 
özelliklerinden biri, olayın genel akışını 
bozmamak için, adı geçen kişiler hak-
kında bilgilerin dipnotlarla açıklanma-
sı. Ama bunlar bildiğiniz dipnotlar gibi 

İnsanlığın kadim bilgisini taşıyan mitoloji her çağda hak ettiği ilgiyi görüyor. Yunan mitolojisinin 
derli toplu bir derlemesi niteliğini taşıyan ve kısa öykülerden oluşan Yunan Mitolojisi adlı kitap, 
görselleri ve tasarımındaki hoş ayrıntılarla bu yolculuğu daha keyifli kılıyor.

Şebnem AKALINVe tanrılar doğuyor…



33İyi Kitap  •  Gençlik Kitaplığı  •  Sayı 36  •  Şubat  2012

etmiyor. Sistem karşıtlarının, deniz kor-
sanlarının, haydutların, denizaltılarda 
işlenen cinayetlerin, yaşam mücadele-
sinin ve terörün ortasında, aile olmanın 
verdiği huzur ve aşk beliriyor. Omzun-
da taşıdığı sorumluluğun bilinciyle ve 
mizacı gereği sağduyulu bir çocuk olan 
Ty ile onun karşısına delifişek cesare-
tiyle dikilen Gemma’nın karakterinin 
zıtlığı, ikisi arasında gelişen dostluğu 
ve aşkı etkileyici kılıyor. Sevdiği erkekle 
yaşayabilmek için denizkızı olmaktan 
vazgeçen âşık denizkızının hikâyesinin 
bir anlamda tersyüz edildiğini söyleye-
biliriz. Hazır karakterlere değinmişken, 
Karanlık Yaşam’ın son zamanlarda kar-
şımıza çıkan en ilgi çekici ve “görünür” 
kız karakterlere sahip olduğunu söyle-
mek gerekir. Gemma’nın dışında, Ty’ın 
kızkardeşi Zoe bütün nevi şahsına mün-
hasır özellikleriyle hikâyeye renk katıyor 
ve gerçek bir kahramandan beklenenleri 
gerçekleştiriyor.

Kate Falls’un bu yepyeni evreni biz-
lere sunarken, ona özgü bir yazın dili 
yaratmış olduğunu görüyoruz. Örneğin, 
bu “karanlık” okyanus dibi insanlarının 
heyecandan midesi kalkmıyor, “mideleri 
kancaya asılmış bir mezgit gibi çırpını-
yor.” Bu kitabın devamında, “daha derin 
sularda” edebiyat adına neyle karşılaşa-
cağımızı bilemiyoruz ama Falls’un da 
bilimkurgu türünün kumlarına şimdilik 
bir “kanca atarak” bizi heyecanlandırdı-
ğını söyleyebiliriz.

Denizler altında fersah fersah ge-
nişlikte bir dünya. Ancak belgesellerde 
görebileceğiniz, sadece okyanusun de-
rinliklerinde yaşayan türlü türlü deniz 
canlısı. Güneş ışınlarının denizin di-
binde oluşturduğu yansımalarla parıl-
dayan kumlar ve aheste aheste salınan 
yosunlar. Sıkı durun. Şimdi, okyanusla-
rın dibini düşündüğümüzde çoğumuza 
büyüleyici ve huzurlu gelen bu manza-
raya yeni şeyler ekleyeceğiz. İnsanları! 
Hayır; dalgıçları, denizaltılarıyla sularda 
süzülen insanları ya da Andersen ma-
sallarından fırlamış denizkızlarını değil; 
bu sefer, yeryüzünde yaşayan kanlı canlı 
bizleri, üzerimizde dalgıç kıyafetleri ya 
da suda nefes alabilmemizi sağlayacak 
hiçbir gerece ihtiyaç duymaksızın suyun 
altında düşleyeceğiz. İşte Kate Falls, Ka-
ranlık Yaşam adlı romanında bu fante-
ziden hareketle denizler altında yepyeni 
bir dünya kurguluyor. 

Dünyayı bekleyen kıyamete dair se-
naryolardan birisi de dünyanın sular 
altında kalacağı yönündedir. Kate Falls, 
her daim gündemimizde olan büyük 
depremlerin olması ihtimaliyle son yıl-
larda sayıları artan tsunami olaylarını 
birleştirerek, bunların gerçekleşmesi 
sonucunda yeryüzündeki yaşamın ok-
yanuslar altına taşındığı apokaliptik bir 
evren tasarlamış.

KARANLIK DÜNYA
Yeryüzünde yaşamaya devam eden 

bir avuç insan, büyük toplu konutlarda, 
özel yaşam alanları olmadan yaşamaya 
çabalarken, insanların büyük kısmı ok-
yanusun dibinde koloniler kurup, özerk 
devletlerinin sınırlı sayıda da olsa sağla-
dığı imkânla yaşamlarını devam ettir-
meye çalışıyor. Bu yaşam düzeninde ok-
yanus çiftlikleri insanların en önemli fa-
aliyet alanı. Deniz altı kolonilerinde do-
ğan ilk çocuk olan, romanın kahramanı 
Ty’ın da en büyük hayali, bir an önce 18 
yaşını doldurup kendi çiftliğine sahip 
olmak ve deniz altı insanlarına yiyecek 

tedarik edebilmek. Ty bir gün, deniz al-
tında yaşadığını düşündüğü ağabeyini 
aramaya gelen Gemma ile karşılaşıyor 
ve ikisi “Karanlık Dünya” denilen bu 
yaşam biçiminin hem karanlık hem de 
güzel sürprizleriyle karşılaşacakları bir 
yola giriyorlar.

Yazarının ilk romanı olan Karan-
lık Yaşam, Jules Verne’den Ursula K. 
Leguin’e, Isaac Asimov’dan Aldous 
Huxley’e uzanan bir kulvarda en he-
yecan verici örneklerini gördüğümüz 
bilimkurgu türüne kelimenin tam anla-
mıyla taptaze bir soluk getiriyor. Zaman 
zaman kurgunun takip edilmesinin zor-
laşacağı kadar özgün ve bol sayıda deta-
ya sahip bir evren karşımızdaki. Mesele-
lerinin çokluğu da cabası. Dış dünyanın 
her daim mücadele edilmesi gereken bir 
yer olduğu bir düzende, “Düzen ne işe 
yarar?”, “Asıl korkulması gereken hay-
dutlar kimdir?” gibi soruları son derece 
akıcı bir olay örgüsünün içinde fark et-
tirmeden soruyor yazar. 

DENİZ ÜSTÜ İNSANI
Ty’ın sesinden dile gelen roman, aynı 

zamanda onun ve hayatına yeni giren 
deniz üstü insanı, arkadaşı Gemma’nın 
olağanüstü şartlarda büyümeye çalışma-
sını da konu ediniyor. Hiçbir zaman aile 
duygusunu tadamamış olan Gemma’nın 
tek isteği, deniz altında yaşadığına inan-
dığı ağabeyini bulmak ve artık onunla 
yaşamak. Ty’ın ise 18 yaşını doldurup 
çiftlik sahibi olma hayalinin gerçekleş-
mesi o kadar kolay değil, çünkü kendi-
lerini güvende hissedebildikleri düzen-
leri tehdit altında. Ty, insanların artık su 
yüzeyine çıktıklarında yüksek dereceli 
güneş yanıklarına maruz kalabildikleri 
bu “karanlık” dünyada doğan ilk çocuk 
olduğu için, sorumluluk gerektiren, ay-
rıcalıklı bir konumda.

Roman, bu özel şartlarda büyümenin 
yanı sıra, insanın insan olmaya devam 
ettikçe her ne koşulda olursa olsun ta-
şıyacağı duygulara yer vermeyi ihmal 

Kate Falls
Karanlık Yaşam

Çeviren: Münevver Çelik
Tudem Yayınları, 310 sayfa 

Kat Falls, Karanlık Yaşam’da, Jules Verne’den Ursula K. Leguin’e, Isaac Asimov’dan Aldous 
Huxley’e, bilimkurgu türüne kelimenin tam anlamıyla taptaze bir soluk getiriyor. Bizi yaşamın 
okyanuslar altına taşındığı apokaliptik bir evrende sorularla ve heyecanla baş başa bırakıyor.

Nilay KAYAOkyanus dibinde bir yaşam…
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Hayat Apartımanı Mehmet Fırat 
Pürselim’in ilk öykü kitabı. İlk kita-
bını otuzlarının ortasında yayınlamış 
olsa da Pürselim edebiyat dergilerini 
ve ödüllerini takip edenler için yeni 
bir isim değil. Nitekim, öykülerin so-
nuna eklenen tarihlerden bu öyküle-
rin 1999-2010 arasında kaleme alın-
dığı anlaşılıyor. Öykü kitaplarında, 
âdettendir, ad olarak genellikle öykü-
lerden birinin ismi seçilir. Pürselim de 
öyle yapmış, ama öykülerin tamamı 
okunduğunda bu ismin rastgele seçil-
mediği anlaşılıyor. Hayatla ilgili aklı-
mıza takılan farklı soruları hatırlatıyor 
Pürselim’in öyküleri. 

Hayatının şaheserini yapmak için 
yıllarını veren bir saatçinin öyküsü, 
“Bir insan hayatını neye adamalı?” 
sorusunun peşinden gidiyor örneğin. 
Aynı şekilde, hayatlarımızdaki kritik 
seçimleri nasıl yaptığımız ya da bu 
seçimlerin sonuçları gibi konulara 

odaklanmış öyküler de var kitapta. 
Pişmanlıklar da önemli bir yer tutu-
yor. Pişmanlık, insanın dönüp geç-
mişe baktığında, hayatının izlediği 
yolu sonradan edindiği deneyimlerin 
ışığında tarttığında kapıldığı bir duy-
gudur. Aynı biçimde, hayattaki trajik 
rastlantıların ve şaşırtıcı paralellikle-
rin peşinden gitmek ya da bunları an-
layabilmek için de edebiyatı bir arayış 
olarak görmüş olmalı Pürselim. 

ÖMRE YAYILAN ÖYKÜLER
Hayat Apartımanı’ndaki öyküler 

kısa anlara ilişkin değil. O klasik ta-
nımın dışında aramış yazar öyküyü; 
“bir ânın anlatımı”ndan çok hayatla-
rın, ömürlerin içerisinde. Çoğu kez 
aylar, yıllar geçiyor öyküler ilerlerken. 
Kuşkusuz, anlatıcının odaklandığı kısa 
anlar da var, ama bu kısa anların önce-
sinde neler olduğunu, öykü kişilerinin 
odaklanılan o âna gelene kadarki ha-
yat hikâyelerinin belli başlı olaylarını 
da öğreniyoruz. Öykülerin gerilimi 
bunu gereksiniyor. Öykü kişilerinin 
kimi özellikleri, özlemleri, düşleri, 
duyduğu yoksunluklar, geçen yılların 
onda bıraktığı tortular, odaklanılan 
andaki gerilimi, duyguyu daha açık 
seçik kavramamızı sağlıyor. Böyle bir 
kurguyu yeğliyor yazar öykülerinde; 
boşluk bırakmıyor pek. Neler olup bit-
tiğine ilişkin belirsiz noktalar bırakıp 
okurun bu noktaları kendince görme-
ye çalışması yerine, ilelebet belirsiz 
kalacak soruları hatırlatıyor. Geride 
kalmış yılları düşündüğümüzde aklı-
mızın bir köşesine takılıp kalan, “Baş-
ka türlü olabilir miydi?” ya da “Neden 
yaşıyoruz?” gibi soruları…

Hayat Apartımanı’nda dikkat çeken 
bir yan da kişi ve mekân çeşitliliği. Ma-
den işçisi, saatçi, demiryolu görevlisi, 
piyango bileti satıcısı, cellat, yazar ya 

da Afrikalı bir kadın olabiliyor öykü 
kişisi. Hatta bir gemi ya da bir bina 
da olabiliyor. Sonuçta hayatlarımız-
da mekânlar ve nesneler de önemli 
bir yer tutuyor ve hayatlarımıza onla-
rın (kurgusal) tanıklığıyla bakmanın 
da ilgi çekici bir yanı var. İnsanların 
bir hayli hareketli olduğu günümüz 
toplumlarında binalar ve mekânlar 
nispeten daha sabit durumdalar. İn-
sanlar geçip gittiklerinde hikâyeleri 
de onlarla gitmiyor her seferinde; en 
azından, hikâyelerinden parçalar ka-
lıyor. Bu hikâyelerden kalan parçaları, 
onların yerlerine gelenler ya da gitme-
yip kalanlar yaşıyor, sürdürüyor, kendi 
hikâyelerine katıyor, ekliyorlar. 

BAŞKALARININ HAYATLARI
Hayat Apartımanı’nın katlarında, 

insanların insanlara çektirdikleri türlü 
çeşit acının öyküleri anlatılıyor. Birey-
sel acılar kadar toplumsal acılar da… 
Kadınların gördüğü zulüm, haksızlık 
ya da azınlıkta ve güçsüz olanların 
başlarına gelenler. Bu apartmanda 
oturmak o denli keyifli bir şey değil, 
aksine hayli çileli. Edebiyat da insan-
ları eğlendirmek için değildir zaten, 
görür gibi olup başımızı çevirdiğimiz 
ya da bizim görmememiz için bir dolu 
dolap çevrilen acıların, zulümlerin 
başkalarının hayatları olduğunu bize 
hatırlatmak için de yazılır öyküler.

Çoğul Kütüphane Behçet ÇELİK

Uzun yıllardır okurlarıyla edebiyat dergilerinde buluşan Mehmet Fırat Pürselim’den bir ilk yapıt: 
Hayat Apartımanı. Bu apartmanın sakinleri çok çeşitli: maden işçisi, saatçi, demiryolu görevlisi, 
piyango bileti satıcısı, cellat, yazar… Hepsinin anlatacak öyküleri var.

Hayat Apartmanı’nın katlarında

Hayat Apartımanı
Mehmet Fırat Pürselim

Aya Kitap, 200 sayfa 





36 İyi Kitap  •  Gençlik Kitaplığı  •  Sayı 37  •  Mart  2012

Mark Twain’in ilk olarak 1884’te 
yayımlanan ünlü kitabı Huckleberry 
Finn’in Maceraları, yüz yılı aşkın bir 
zamandır bu eseri okuyan her yetiş-
kinin yaşamında iz bırakmaya devam 
ediyor. Gençlerin belki de özdeşleştiği 
ilk kahramanlardan biridir Huck. Ta-
bii ki arkadaşı Tom Sawyer da Huck ile 
beraber atıldığı maceralarla hepimizin 
hayal dünyasını zenginleştirmiştir. 

Küba asıllı Amerikalı yazar Oscar 
Hijuelos da Mark Twain’in ve Huck-
leberry Finn’in edebiyattaki etkisini 
yücelten yazarlardan biri. Hijuelos, 
Pulitzer ödüllü bir yazar ve genç ye-
tişkinlere hitaben yazdığı bu romanla, 
o da Mark Twain’i ve onun edebiyat 
dünyasına kazandırdıklarını ödüllen-
diriyor.

Kara Kafa’yı okurken, on beş yaşın-
daki bir gencin aile ve arkadaş çevre-
si gibi, akla ilk gelebilecek konuların 
etrafında dolaşıp kalmıyoruz sadece. 
Oscar Hijuelos, resme biraz daha ge-
niş bir açıdan yaklaşıyor. Yazar, çok da 
parlak olmayan ekonomik ve sosyal 
şartların, kafası yaşının getirmiş ol-
duğu birçok meseleyle zaten karışmış 
olan bir gencin aidiyet sorunlarını na-
sıl beslediğini gösteriyor bize. Bunu 
yaparken, okur ve romanı arasında 
bir mesafe bırakmıyor, samimi bir 
biçimde, gerçek hayatta, sokaklarda 
karşısında ne varsa hem diliyle hem 
de içeriğiyle aynı şekilde yansıtıyor ro-
manının sayfalarında. 1960’lı yılların 
Amerika’sında geçen öyküde, on beş 
yaşındaki bir gencin o yıllarda tanık 
olmasının kaçınılmaz olduğu her şeyi 
paylaşıyor genç okurlarıyla.

Kara Kafa, konusundan önce adıy-
la dikkat çeken bir roman. Belki de 
bu yüzden kitabın ilk sayfasında bu 
argo deyimin anlamı paylaşılıyor bi-
zimle. Kara kafa, “daha koyu tenliler 
tarafından, alay etmek amacıyla açık 
tenli erkeğe takılan isim” ya da “şehir 
hayatında yeterince uyanık olmayan 

kimse” veya “özellikle getto ortamla-
rında dışlanan kişi” anlamlarını taşı-
yor. Kahramanımız Rico Fuentes bu 
tanımların hepsini adeta bir lanet gibi 
taşıyor üzerinde. Küba asıllı ailesinin 
sosyal sorunları yetmiyormuş gibi, 
teninin renginden ve yaşadığı yerdeki 
insanlardan kaynaklanan sorunlarla 
da boğuşmak zorunda. O yaşlarda-
ki birçok genç gibi, o da sorunlardan 
kaçmanın, yaşadığı yerden uzaklaş-
manın hayalini kuruyor. Peki kaçmak, 
yollara düşmek ve aidiyetlerimizi terk 
etmek bir çözüm mü? İşte bunu tartı-
şıyor Oscar Hijuelos.

KAÇMAK MÜMKÜN MÜ?
Rico’nun en büyük aidiyet sorunu 

ten rengi. O Küba asıllı bir genç olma-
sına rağmen beyaz tenli biri, yani ona 
taktıkları isimdeki gibi bir “kara kafa”. 
Alkol sorunu olan babasına yardım 
edemediğinin, annesini hayal kırıklığı-
na uğrattığının, ana dili gibi konuşması 
gereken İspanyolcayı bir türlü öğrene-
mediğinin, ne beyaz tenli ne de siyahî 
vatandaşlarına, ne Latin ne de İrlanda 
kökenlilere ait olamadığının farkın-
da. Karşısına çıkan ilk fırsatta da New 
York’tan çok uzaklara, Amerika’nın 
orta batısındaki Wisconsin’e, bir ar-
kadaşının çiftliğine giderek kendine 
yeni bir hayat kurmaya karar veriyor. 
Bu yolculuğa tek başına değil, en yakın 
arkadaşlarından biri olan Jimmy ile be-
raber çıkıyor. Tıpkı Huckleberry Finn 
ile köle Jim’in birlikte kaçmaları gibi, 
o da uyuşturucu nedeniyle zor günler 
geçiren Jimmy’yi alıp götürüyor New 
York’un belalı sokaklarından.

Yeni bir hayat, sanki uzaklaştığı eski 
hayatından çok farklı olacakmış gibi 
görünse de, Rico hiçbir şeyin görün-
düğü kadar kolay olmadığının farkı-
na varıyor günler geçtikçe. Yani belalı 
tipler, uyuşturucu sorunu, alkolik ba-
balar sadece birkaç kilometre uzakla-
şılarak kaçılacak meseleler değil. Yine 

de ağaçlardan gelen kuş sesleri bile 
Rico’ya Mark Twain’i hatırlatıyor. Kah-
ramanımız hayallerinde Tom Sawyer 
ve Huck Finn’in hayatlarını yaşamaya 
devam ediyor. Ve tabii ki gün geliyor 
Rico aslında bu yeni hayata da yabancı 
olduğunu hissetmeye başlıyor.

Kara Kafa bir büyüme öyküsü anla-
tıyor. İster bir otobüse atlayarak, ister 
sadece hayallerimiz aracılığıyla evden 
kaçmak ve eve geri dönmek arasındaki 
o maceralı dönemi resmediyor. Kahra-
manımızın evine dönüp dönmediğini 
merak ediyorsanız ya da bir yerlere 
kaçmanın hayalini kuruyorsanız bu 
kitabı okuyun ve Rico’ya kulak verin: 
“Nerede olduğun, kim olduğun gerçeği-
ni değiştirmiyor.”

Kara Kafa
Oscar Hijuelos

Çeviren: Alkım Doğan
Dex Yayınevi, 265 sayfa 

Pulitzer ödüllü, Küba asıllı Amerikalı yazar Oscar Hijuelos Kara Kafa’da, merkezine aidiyet 
sorununu koyduğu bir büyüme öyküsü anlatıyor. İster bir otobüse atlayarak, ister sadece hayal 
ederek evden kaçmak ve eve geri dönmek arasındaki o maceralı dönemi resmediyor.

Yankı ENKİ

Nerede olduğun, kim olduğun 
gerçeğini değiştirmiyor…
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Michael Morpurgo’nun 1982’de ba-
sılan Savaş Atı adlı kitabı bir atla çocuk 
yaştaki bir gencin arasındaki dostluğu 
anlatıyor. Ne var ki kitabın ayırıcı özelli-
ği, arasına I. Dünya Savaşı’nın girdiği bu 
arkadaşlığın da, savaşın da, atın gözün-
den anlatılmış olması. At Joey, Albert’le 
olan günlerini, ondan ayrı günlerini ve 
hem İngiliz hem Alman cephesinden 
savaşı naklediyor. Yazarı Morpurgo, 
daha evrensel bir hikâye anlatmak iste-
diği için bu yolu seçmiş. Doğrusu, haklı 
bir seçim. Çünkü bence, her ne kadar 
filmin merkezinde Joey bulunsa bile, 
Morpurgo’nun kitabı insanı filmden 
daha çabuk ve daha fazla etkiliyor.

I. Dünya Savaşı patlak verdiğinde, 
Albert ve Joey bir çiftlikte mütevazı bir 
hayatı paylaşıyorlar. Joey, babasının 
ani bir kararla aldığı bu cins ata, çift-
likte kalabilsin diye, çiftlik atı olmayı 
öğretiyor. Derken savaş patlak veriyor, 
süvariler gelip Albert’in atını alıyorlar. 
Yüzbaşı Nicholls ona atına iyi bakacağı 
konusunda söz veriyor ama bir hücum 
sırasında, Joey’in sırtındayken ölüyor. 
At ise bir savaş atı olup çıkıyor, bir Al-
manlara hizmet ediyor, bir İngilizlere. 
Ölümü, hastalıkları, zehirli gazı görüyor, 
cepheden yaralı taşıyor, en iyi arkadaşı 
at Topthorn’u kaybediyor. Buna karşılık, 
bir Fransız çiftliğinde kalırken, onu çok 
seven bir küçük kıza rastlıyor.

Sonunda kendini iki düşmanın cep-
he hatları arasında kalan arazi şeridinde, 
dikenli tellere takılmış halde buluyor. 
Onu kurtarmak için bir İngiliz bir de Al-
man ölümü göze alıp beyaz bayrakla ya-
nına geliyorlar. Joey kurtarılınca, “kimin 
olacak” yazı-turasını İngiliz kazanıyor. 
Hiç iyi durumda olmayan Joey de böy-
lece, onu bulabilmek için yaşı tutmadığı 
halde savaşa katılmayı başaran Albert’le 
buluşmuş oluyor. Albert sevgili atını 

bulup eve, Devon’a getirmek için hiçbir 
tehlikeden kaçınmamış.

Edebiyat olmasa sinema konu bul-
makta bugünkünden de fazla sıkıntı çe-
kecekti kuşkusuz. Çok satan kitapların 
olduğu gibi, kült kitapların ve klasikle-
rin de çoğu nihayetinde beyazperdeye 
uyarlanmaktan kurtulamıyor. Genelde 
de, daha önce kitabı okumuş olanlar, 
sinema uyarlamalarından pek tatmin 
olmuyor.

Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 
karısıyla birlikte şehirli çocuklar için bir 
çiftlik kuran Morpurgo’nun kitabı, onun 
ifadesine göre, bir tesadüf sonucu ortaya 
çıkmış. Yazarın, köyün pub’ında I. Dün-
ya Savaşı’na katılmış, savaşta atlarla ilgi-
lenmiş bir ihtiyarla karşılaşması, Büyük 
Savaş’ın herkese getirdiği yıkımı bir atın 
bakış açısıyla, evrensel bir hikâye olarak 
yazma kararı almasına yol açmış. Sonra 
bir süvariyle ve askerlerin köye gelip at-
ları almasını hatırlayan biriyle tanışmış. 

TESADÜFLER...
Ama kitabın ortaya çıkmasına yol 

açan tesadüflerin en önemlisi, yazarın, 
çiftlikteki çocuklardan birinin, kekele-
diği için hiçbir soruya cevap veremeyen 
Billy’nin, Hebe adlı bir atla uzun uzun 
konuşmasına tanık oluşu. Bir başka esin 
kaynağı ise Morpurgo’nun karısı Clare’e 
ait: savaşta dikenli tellere takılmış bir at 
resmi. 

İngiltere’nin savaşa yaklaşık bir mil-
yon at gönderdiğini, bunlardan sadece 
65 bininin geri döndüğü öğrenince de 
çok sarsılmış. Neredeyse, ölen insanla-
rınkine eşit bir rakam...

Michael Morpurgo kitabında savaşın 
yıkımını Joey’in gözünden anlatırken, 
gözü yaşlı bir tavır benimsemiyor. Elbette 
duygulanmak da ağlamak da serbest, ama 
Joey’in mücadelesi, kayıplarına rağmen 

yaşamaya devam edişi, atla insan, ender 
de olsa insanla insan arasındaki dayanış-
ma okura cesaret veriyor.

Film vermiyor mu peki? Veriyor, 
evet, ama “Savaş Atı” temelde bir me-
lodram. Genç Jeremy Irvine’in Albert 
Narracott’u da ağladı ağlayacak bir ka-
rakter. Baba Ted (Peter Mullan), kitap-
taki babadan merhametli; anne Rose 
(Emily Watson) filmde daha baskın. İki 
arkadaşın kavuşma sahnesi ile finalde 
de hayli farklılık var. Buna karşılık, De-
von çayırlarının, daha sonra da Fland-
res ile Somme’un, Janusz Kamiński 
imzalı Oscar adayı görüntüleri haki-
katen müthiş. Spielberg, siperlerin ce-
hennemini de gayet iyi yansıtmış. “Er 
Ryan’ı Kurtarmak”ın II. Dünya Savaşı 
kâbusundan sonra, aynı derecede rahat-
sız edici bir I. Dünya Savaşı tablosu çiz-
miş. Sesler de görüntüleri pekiştiriyor. 
Ben gene de kitabın sakin anlatımını 
tercih ederim.

Bu arada, Joey’i on dört at oynamış. 
İçlerinden biri, “Şampiyon” (Secretariat) 
filmindeki atı da oynayanlardan, yete-
nekli “oyuncu” Finders Key. Yarışırken, 
başlangıç noktasına bile gitmek isteme-
yen bir tembelken, tesadüf eseri yıldız 
olup çıkmış. Tıpkı, kitabın, pek çok şeyi 
tesadüflere borçlu olduğundan dem vu-
ran yazarı gibi.

Savaş Atı
Michael Morpurgo

Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları, 160 sayfa 

Sevin OKYAY

Spielberg’in 6 dalda Oscar’a aday gösterilen Savaş Atı adlı filmi vizyonda gösteriledursun, biz 
Michael Morpurgo’nun filme kaynaklık eden kitabını önümüze koyduk ve edebiyat ile sinemanın bu 
buluşmasına dair Sevin Okyay’dan bir değerlendirme istedik.

Spielberg’in vizöründen 
dostluk ve savaş…

SineKitap





Rodari’nin masal 
dünyasının kapıları, 
sonuna kadar açıldı!

Rodari’nin masal 
dünyasının kapıları, 
sonuna kadar açıldı!

Eğlenceli karakterleri, sıra dışı öyküleri ve fantastik öğeleriyle kendine has bir 
dil yaratan Gianni Rodari, dünya çocuk edebiyatının en iyi yazarlarından biri kabul 

ediliyor. Rodari’nin Türkçede daha önce beş kitabını çocuklarla buluşturan Can Çocuk, 
Mart ayında yazarın iki kitabını daha art arda yayımlıyor.

Okumaktan hiç vazgeçmemeniz dileğiyle...   
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1970 Hans Christian Andersen Ödülü
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