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Merhamet yorgunluğu 
yaratmadan…
Yarattığı inandırıcı karakterlerle genç okurlarını kendine 
bağlamayı bilen Miyase Sertbarut’tan bambaşka bir 
roman: Çöp Plaza. Yazar bu kitabında ekmeğini çöpten 
çıkaranları, “en alttakileri” anlatıyor. 
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İyi Kitap’ta bu ay...

Geçen ay başladığımız ve “çocuğa 
görelik” temasını tartışmaya 

açtığımız dosyanın ikincisinde, yayın 
yönetmenleri, editör ve yazarlara, “Bir 

kitabın çocuğa uygunluğuna kimler 
karar verir?” ve “Bu durum taraflar 

üzerinde bir sansüre yol açar mı?” diye 
sorduk. Dile getirilen farklı fikirler, 
ayrıca satır aralarında dile getirilen 
önemli konularla zevkli bir okuma 

olmasını diliyoruz. 
Bunun dışında, Nurduran Duman 

Karga Aparak Apango’yu sayfalarımıza 
taşıdı. Ezel Dağlar okul komasına çözüm 

sunan iki kitap tanıttı. Kutlukhan 
Kutlu Bay Porsuk ile Bayan Tilki’nin 

Taşınma Telaşı’nı yazdı. Sevengül 
Sönmez Collodi’nin nefis kitabı Korkak 

Kumandan’ı kaleme aldı. Şiirsel Taş 
ikinci macerasında nihayet İgi’yle tanıştı. 

Müge İplikçi ise JJ Kim ile son noktayı 
koydu.  

Mayısta buluşmak üzere…

“‘Ben yoksulluğu güzel anlatmak is-
tedim,’ desem ne kadar vahim bir cümle 
çıkıyor ortaya görüyor musunuz?” di-
yor Miyase Sertbarut son kitabı Çöp 
Plaza’dan ve bu kitabı yazmanın ken-
disi için taşıdığı açmazlardan bahse-
derken. Genç okur onu 2004 Tudem 
Edebiyat Ödülleri Roman yarışması 
ikinciliğini alan Sisin Sakladıkları 
ile tanıdı. Ardından 2006 yılı Tudem 
Edebiyat Ödülleri İlkgençlik Roman-
ları yarışmasında birincilik kazanan 
Kapiland’ın Kobayları geldi. Bir Ana-
dolu efsanesinden yola çıkarak kaleme 
aldığı Yılankale ve gençlerin kimlik 
sorunları ile empati konusunu ele al-
dığı Kimsin Sen’le okurlarının kalbine 
kurduğu tahtı sağlamlaştırdı. Sertba-
rut son kitabı Çöp Plaza’da çıtayı biraz 
daha yükseltiyor ve gençleri farklı bir 
empati sınavına davet ediyor.

Siz edebiyatın farklı türlerinde, 
farklı yaştaki okur gruplarına eser-
ler veren bir yazarsınız. Çocuklara 
ve gençlere romanlar, hikâyeler, ma-
sallar yazıyorsunuz. Çocuklara yaz-
makla gençlere yazmak arasında ne 
gibi farklar var sizin açınızdan?

Kurmacanın dünyasına girdiği-
nizde aslında hiçbir şey fark etmiyor, 
kurmaca kurmacadır. Yalnızca diliniz 
biraz değişir, hepsi bu. Gençler için 
yazıyorsanız çocuklara yazdıklarınız-
dan daha sert olma şansı yakalarsınız 
belki. Ama sonuçta hayatı anlatıyorsu-
nuz, hayattan kesitler sunuyorsunuz. 
Okur olarak yaşımız kaç olursa olsun, 
hayat bizi algılayabildiğimiz ölçüde 
ilgilendirir. Yazar olarak da durum 
farklı değil. Son yazdıklarımın daha 
çok gençlere yönelik olması da sanırım 

o yaş grubunun dilini ve ruhunu sev-
memden kaynaklanıyor. 

Son yayımlanan kitabınız Çöp 
Plaza bir açıdan bana diğer ki-
taplarınızdan farklı geldi. Daha 
önce yayımlanmış olan kitap-
larınızda, mesela Kapiland’ın 
Kobayları’nda, Kimsin Sen’de, keza 
Sisin Sakladıkları’nda kahraman-
larınız hep orta sınıfa mensup, 
eğitimli, nispeten varsıl ailelerin 
çocuklarıydı. Ancak son çıkan kita-
bınız Çöp Plaza’da kaleminizi başka 
bir yöne çevirmiş ve çöp toplayan 
çocukların hayatına girmişsiniz. 
Hep “öteki” olarak görülen, hatta 
bir şekilde suçla bağdaştırılarak 
uzağından geçilen insanları yakı-
nımıza getirmişsiniz. Öncelikle bu 
konuda neler söylemek istersiniz?



2 İyi Kitap  •  Çocuk/Gençlik Kitaplığı  •  Sayı 38  •  Nisan  20122

     Aylık Yaygın Süreli Yayın / 50.000 adet basılmıştır. Ücretsizdir. ISSN: 1308 - 8866
İmtiyaz Sahibi: Tudem Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına İsa Aykanat / Yayın Yönetmeni: İlke Aykanat Çam

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Zarife Biliz / Grafik Tasarım ve Uygulama: Emek Eraslan
Baskı ve Cilt: Ertem Matbaa 0(312) 284 18 14 / İrtibat Adresi: Bahariye Cad. No: 47 Kat: 4 Daire: 6 Kadıköy - İstanbul / Tel: 0(216) 418 16 17- 12 

www.iyikitap.net - e-posta: iyikitap@tudem.com

IYI KITAP
. . .

Çöp Plaza bambaşka bir roman 
oldu. Her kitabın ağırlığı, duygudaş-
lığı farklıdır, ama bu kitap benim için 
en fazla yakınlık kurduğum, iç dök-
tüğüm anlatı oldu. Bir yanıyla çok 
gerçekçi, bir yanıyla çok hayalci, ben 
de öyleyim zaten. Bazen insan kolaya 
kaçabilir, hedef kitle belirleyebilir, yani 
oturup ergen problemlerini yazabilir-
siniz, futbolu konu edinebilirsiniz, bir 
hayaletle yol alabilirsiniz, okunur ve 
sevilirsiniz de, çünkü çocuk ve genç-
lik edebiyatında “yaz kitabı” hafifliği 
çoğumuzun kolunu bacağını kaptır-
dığı bir tuzaktır. Çocuklar neden suya 
sabuna dokunan kitapları da okuma-
sın ki? Bunları okuyunca anarşist mi 
olacaklar, melankolik mi olacaklar, 
depresyona mı girecekler? Hayır, yal-
nızca farkında olacaklar ve bir kitap 
okumuş olacaklar.

Yaklaşık bir buçuk yıldır kafa yor-
duğum, anlatmalıyım ama nasıl an-
latmalıyım, dediğim bir durumun 
hikâyesi Çöp Plaza. Duygu sömürüsü 
yapmayacak, merhamet yorgunlu-
ğu uyandırmayacak, ama yoksulluğu 
edebiyatla görünür kılacaktım. Konu-
yu ilk çıtlattığım arkadaş, biraz alaylı 
yüzüme bakıp, “Sen Kemalettin Tuğcu 
mu olmak istiyorsun?” demişti. Yok 
demiştim, kastettiğin gibi değil, başka 
türlü bir “Kemalettin” olacak bu kitap. 
O başka türlüyü yakaladığıma inanı-
yorum. 

Bir yazınızda “Kitaplarımda an-
lattığım her çocuğu yaşıyorum,” de-
diğinizi hatırlıyorum. Peki, çöp top-
layan bu çocukların hayatına, algı 
dünyasına girmeyi nasıl başardınız? 
Mesela gidip yaşadıkları mahalleleri 
görmek, hayatlarına daha yakından 
bakmak, onları daha yakından ta-
nımak ihtiyacı duydunuz mu? Daha 
bildiğimiz bir sosyal çevreye ait olan 
diğer kahramanlarınızı yaratırken 
hissettiğinizden farklı kaygılarınız 
oldu mu?

Evet, bu çocukları tanıyorum diye-
bilirim. Beş yıldır Ankara’nın çöp pa-
zarlarında dolaşırım. Her türlü insan 
vardır, uçlar dünyasıdır. El Kaide sanık-
larıyla ahbaplık edersiniz, bambaşka 

dostlar edinirsiniz. Bitpazarı demeye 
dilim varmıyor, çünkü daha alttaki 
bir dünyanın pazarıdır, tam anlamıyla 
çöp pazarıdır. Çocuklar da gelirler bir 
şeyler satmaya, babalarıyla ya da ağa-
beyleriyle. Ama zordur bu çocukları 
anlatmak, gerçekten zordur. 

Yoksulluğu, edebiyatla anlatmak, 
savaş fotoğrafı çekmek gibidir. Bir 
çocuk öldürülürken yaptığı tek şey 
deklanşöre basmak olan fotoğraf sa-
natçısının kendi insanlığını sorgu-
lamasına benzer. Ölümün fotoğrafı 

güzel değildir, ama “Savaşa Hayır!” 
dedirtmek için de savaş fotoğrafları 
çekilir. 

Risklidir yoksulluğu anlatmak, 
çünkü yalnızca acıklı bir hikâye anlat-
mak değildi benim derdim. Bakın söy-
lemesi bile zor. “Ben yoksulluğu güzel 
anlatmak istedim,” desem ne kadar va-
him bir cümle çıkıyor ortaya, görüyor 
musunuz?

Gene aynı yazınızda “Bana ben-
zeyen ve bana benzemeyen insan-
ları anlattım, size benzeyen ve size 
benzemeyenleri… Yakınlaştırmak 
istedim ötedekileri, uzaktan bakmak 
istedim yakınımdakilere, daha iyi 

görebilmek ve gösterebilmek için,” 
diyorsunuz. Çöp Plaza’da böyle bir 
kaygının sonucu olarak mı çıktı or-
taya? Her gün gördüğümüz, burnu-
muzun dibinde olan, ama gene de 
duygu, belki de düşünce evrenimizin 
çok uzağına düşen insanları yakına 
getirmek miydi amaç? Bunu yapar-
ken amacınız neydi? Ya da hayaliniz 
mi demeli?

Bu romanda anlattığım üç çocuk, 
her hafta sonu çöp pazarında gör-
düğüm çocukların arasından çıktı. 
Onlara bir dünya yarattım, evlerinin 
içine gerçekten girmedim, ama on-
lar beni götürüp gezdirdiler o dün-
yada, en gizli duygularını paylaştılar, 
başkalarına söyleyemedikleri şeyleri 
söylediler. Bütün bunları yazar olarak 
ben yarattım, ama onlar bana pek çok 
ipucu verdi. Pazar yerlerindeki halle-
riyle, gözleriyle, ürkeklikleriyle, cesa-
retleriyle ipucu verdiler ve kendilerini 
yazdırdılar. “Bizi anlat!” diye bağır-
madılar, ama hep fısıldadılar. Şimdi 
bu kitapla herkesin kulağına bir şeyler 
fısıldasınlar istiyorum. Çünkü yalnız-
ca benim duymamın onlara bir yararı 
yok. 

 Aslında söyledikleriniz bir şekil-
de bizi empati konusuna getiriyor. 
Empati sizin için önemli bir konu. 
Kimsin Sen adlı romanınızda genç-
lerin kimlik kaygılarını konu edin-
miş, onları empatinin, kendimizden 
farkı olanı anlayabilmenin önemi ve 
güçlükleri üzerine düşündürmüştü-
nüz. Çöp Plaza’da da orta ya da üst 
sınıfa mensup çocuk ve gençleri, yani 
çocuk ve gençlik edebiyatının asıl alı-
cı kitlesini oluşturan okurları gene 
bir empati sınavına çağırıyorsunuz 
sanki…

Haklısınız, Çöp Plaza’da anlattığım 
çocuklar, kitap alıp okuyacak çocuklar 
değil. Ama onları göstermek gerek-
tiğine inandım, bu kitabı okuyacak 
çocukları onların dünyasında yolcu-
luğa çıkarmak istedim. “Bir köpek ala-
lım mı anne?” diye soruyor ya Fırat, 
bunu annesine sormuş binlerce çocuk 
var okuyacak olanlar arasında. Kendi 
cümlesini, tamamen başka bir dünyaya 
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ait bir çocuğun ağzından duymanın 
yaratacağı duygudaşlığı düşünsenize. 
Bu muhteşem bir şey olur, okurun “O 
da benim gibiymiş,” diyebilmesini sağ-
lamak.

Sizin kitaplarınızda bireysel ya 
da toplumsal sorunların arkasında 
her zaman polisiye yönü olan bir 
macera akıyor. Kahramanlar da bu 
polisiye olayı çözmeye uğraşıyor. 
Çöp Plaza’da da benzer bir durum 
var. Aşırı korumalı yaşamdan dola-
yı bağışıklık sistemleri çöken zengin 
çocuklara, mikropla iç içe yaşayan, 
sağlıklı yoksul çocukların kanının 
yasadışı yollardan verilmesi üzerine 
macera başlıyor. Kurguya yönelik bu 
tercihiniz üzerinde konuşsak biraz. 
Okuru kitaba çekmek için illa böyle 
bir macera şart mı? Çocuk okur ma-
ceraları seviyor ama genç okur sanki 
daha fazlasını hazmedebilir gibi ge-
liyor bana…

Gayet sevdim bu soruyu, hem de 
düşünmemi sağladınız. Macerayı se-
viyorum aslında, günlük hayatta ya-
şayamadığımız bir olayı kitaplar ara-
cılığı ile yaşamak hoş bir oyun. Çöp 
Plaza çocuklarını bu yarı fantastik 
maceranın dışında tutup kendi ger-
çeklikleri içinde anlatmış olsam, belki 
edebi ağırlığı daha fazla olan bir yapıt 
ortaya çıkardı. Ama ne yazık ki daha 
az okunurdu. İstedim ki sonuna dek 
okunsun, çok çocuğa, çok gence ulaş-
sın. Macera, bu romanda benim için 
yalnızca araç oldu, amaç değil, çünkü 

asıl anlatmak istediğim, en alttaki 
çocuklar, çöplüğün çocukları! Macera 
olmadan belki empati de eksik kalırdı. 
Kahramanın yanında yer almamızı 
sağlayan şey, biraz da onun çözmekte 
zorlandığı entrikalar değil mi? Üstelik 
maceramıza metaforik açıdan da bak-
mak mümkün. Çünkü yoksulların 
çalınan kanı en tepedekilerin yaşam-
larını sürdürmeleri için kullanılıyor. 
Bunun vahşi sömürüyü bir biçimde 
yansıttığını düşünüyorum. 

Kitabın sonunda halk sağlığı ba-
kanı bir pilot proje tasarlıyor ve 
mikrop alışverişini arttırma ama-
cıyla yoksulları en zenginlerin gayet 
korumalı sitesine prefabrik yapılarla 
taşıyor. Bu noktadan sonra iki farklı 
son yazmışsınız romana. Biri ide-
alist, biri daha gerçekçi olduğunu 
belirttiğiniz iki kısa son… Ama bu 
tür çelişki ve eşitsizliklerle yaşayan 
tüm toplumlarda böyle bir pilot pro-
je bile, pek çok sebeple, gerçeklikten 
uzak bir durum aslında. Kitabın so-
nuna dair neler söylemek istersiniz?

Çöp Plaza aslında başından itiba-
ren alabildiğine romantik, alabildiğine 
anarşist, alabildiğine gerçekçi, alabil-
diğine hayalci bir kitap! Sona yakla-
şırken, ütopik bir şekilde, dediğiniz 
gibi hiç de gerçekçi olmayan bir sonla 
bitmeye eğilim gösterince, dur dedim 
kendime. Çark edip bu kez karşı-ütop-
yaya direksiyon kırdım. Ama okurun 
da kendi kendine tartışması için kurgu 
dışı bir iki cümleyi de paylaştım orada.

Romanda ilerlerken, bariyerli si-
telerle ilgili pek çok makale okuyup, 
söyleşi dinledim. Türkiye’de öyle bir 
pilot proje henüz olmasa da bazı Avru-
pa ülkeleri bu ayrışmayı önleyebilmek 
adına farklı sosyal statüdeki insanları 
bir arada tutmak için uygulamış. Ama 
elbette bu kitaptaki gibi en diptekilerle 
en tepedekileri bir araya getirmek ha-
yal ötesi bir durumdu. 

Röportajın başında da belirtmiş-
tim, Çöp Plaza diğer gençlik kitapla-
rınızdan farklı bir soluk taşıyor. Aynı 
soluğu başka kitaplara da taşımayı 
düşünüyor musunuz? Sırada nasıl 
projeler var gençler için kafanızda?

Her kitapta başka türlü şeyler 
yaşamayı seviyorum. Bu nedenle 
örneğin seri kitap yazamamak gibi 
bir sorunum var. Aynı kahramanlarla 
yola devam edemiyor gibiyim. Ama 
Kapiland’ın Kobayları için bir devam 

kitabı çıkacak gibi. Bir aşk romanı 
yazmaya başladım, ama klasik ve ro-
mantik bir aşk olmayacak. Öylesi çok 
sıkıcı olur! Çok proje var, artık hangisi 
kendini yazdırırsa. 

O zaman son bir soru daha. 
Kimsin Sen’de karakterlerden biri 
ıslahevine düşüyordu. Kurgu gere-
ği ıslahevi gerçeği kitapta çok uzun 
yer tutmuyordu, fakat gene de kitaba 
girmesi çarpıcı bir durumdu. Başka 
bir romanınızda acaba bu konuyu 
etraflıca işlemeyi düşünüyor musu-
nuz diye merak etmiştim okurken… 
Ne dersiniz, gelecekteki kitaplarınız-
dan biri ıslahevlerini, oraya düşen 
çocukların gerçeğini anlatabilir mi? 

Yazmak benim için kendimi iyileş-
tirmek anlamına da geliyor ve sanırım 
bu nedenle çocuklar ve gençler için 
yazmayı yeğliyorum, çünkü umuttan 
söz edebiliyorum onlar için yazarken. 
Çöp Plaza’nın hüzünlü yoksulluğunu 
anlatmak hiç kolay olmadı. Şimdi bu-
nun ardından, yeniden karanlığı yaz-
maktan, karanlıktaki çocukları yaz-
maktan ciddi anlamda korkuyorum. 
Bu nedenle ıslahevlerini anlatan bir 
kitaba yakın zamanda eğilemem sanı-
rım. Çünkü umuda ihtiyacım var. On-
ları görmezden gelmek anlamına da 
gelebilir bu söylediklerim, ama onları 
yazmak, onları görmekten öte, onları 
yaşamak anlamına geliyor benim için. 
Hani çocuklar sorarlar hep, bu yazdık-
larınızı yaşadınız mı, diye. Evet, hep-
sini yaşadım diyebilirim, çünkü yazar-
ken başımdan geçmiş gibi inanıyorum 
kitabın kurmaca dünyasına. 

Çöp Plaza
Miyase Sertbarut

Tudem Yayınları, 152 sayfa

Zarife BİLİZ
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Kitap, tuhaftır, bu çirkin canavar sa-
yesinde çocuğun kendiyle yüzleşmesi-
ni anlatıyor. Küçük çocuk da en az o 
çirkin canavar kadar pasaklı; ağzı en 
az onunki kadar kötü kokuyor; çorap-
ları tıpkı onunki gibi kirli temiz ayırt 
edilmeksizin ortalıkta geziyor. Çocuk, 
canavarın tüm kötü huylarını görüp 
ondan şikâyet ederken, bir an aslında 
kendisinin de benzer huylara sahip ol-
duğunu fark ediyor. Bu aleni bir fark 
ediş değil tabii. Daha çok, canavarın 
dile gelip çocukla arkadaşlık kurması-
nın akabinde geliyor. Öyle ya da böyle, 
bir ayna görevi gören çirkin canavar, 
bir anda çocuğun yakın arkadaşı olu-
veriyor ve onun değişmesine hizmet 
ediyor. 

Her iki metinde de kendine özgü 
dünyalardan söz ediliyor aslında. Ken-
dimize ait küçük dünyamızda olup 
bitenler üzerinden yaşama dair dip-
notlar çıkarıyoruz. Çocuklar bu ki-
tapları okurken, canavarın dişlerinin 
arasından sarkan marulu ya da derede 
yüzen ve giderek çirkinleşen düğmeyi 
düşüne dursunlar, içten içe, güzel ve 
çirkin, farklı ve aynı, iyi ve kötü gibi 
kavramları araştıran duygu dünyaları-
nın, daha çok soru sormak için cesaret 
kazanacağı kesin.

Ne zamandır okumalarımızı “mesaj 
kaygısı” üzerinden yapıyoruz, bilmi-
yorum. “Kitabın, hikâyenin ana fikri 
nedir?” sorusu, edebiyat derslerinin 
kaçınılmaz sorusuydu bizim öğrenci-
liğimizde ve yazılmış her metnin bir 
sözü vardı, olmalıydı. Ne var ki başka 
telaşların devrinde, satır arası okuma-
ları daha farklı gözlerle yapan okur-
larız artık. Çocuk kitapları ise bu tür 
okumaların kaçınılmaz muhatabı. 

Evrensel Basım Yayın’dan çıkan To-
parlak ve Dolapta Kim Var isimli ki-
taplar, “kendiliğinden” gelişen, zorla-
madan azade söylemleriyle bu açıdan 
öne çıkıyor. Mesajlarını satır araların-
da aramıyorsunuz, onlar söylemlerini 
hikâye etmeyi başarıyor zaten. Üstelik 
bunu sempatik çizgileri ve samimi 
edebi dilleriyle yapıyorlar, özellikle 
Toparlak’ı birkaç kez okuduk evde…

Toparlak, Oğuz Demir’in çizgile-
riyle bir düğmenin maceralarla dolu 
hayat hikâyesini anlatıyor. Bir hamur-
dan doğuşu, rengini ve dokusunu alışı, 
diğerlerine benzemek ve benzememek 
hususunda deneyimledikleri, bir evden 
başka bir eve, bir hayattan bir diğerine 
sürüklenişi… Aslında küçük beyaz bir 
düğme ile özdeşlik yaratmayı başaran, 
sevimli bir hikâye Toparlak.

Hepsinden daha parlak, hepsinden 
daha güzel olmak isteyen düğme, iş, 
gruplar halinde paketlenmeye gelince 
farklılığı nedeniyle ilk badiresini atla-
tır. Eğer altı tane beyaz düğmeye ihti-
yacınız varsa, altısının da aynı beyaz-
lıkta, aynı parlaklıkta ya da matlıkta 
olmasını istersiniz, değil mi? Bu şart-
lar altında bir düğmenin diğerlerin-
den daha beyaz ve daha parlak olması, 
pek de iyi bir şeymiş gibi görünmüyor. 
Ama bizim beyaz düğmemiz bundan 
bihaber olduğu için düğmelerin incisi 
olma telaşında. Bir diğer okumayla da 
o boya kazanına düşen ilk düğme ol-
duğu için parlamak onun kaderi, iddi-
ası değil. Farklılığı doğuştan. Madem 
öyle, o zaman ne diye defolu kabul 
edilsin ki!..

Onu arkadaşlarından, “türdeşle-
rinden” ayrı düşüren bu kaderi, hayat 
boyu peşini bırakmıyor. Ama sonun-
da, diyelim ki er ya da geç, aslında 
farklı olduğu anlaşılıyor ve kendisi gibi 
diğer tüm elde kalmış “farklı” düğme-
lerle aynı kutuyu boyluyor.

Fakat bu bir düğmenin yaşamında 
uğrayabileceği son durak olabilir mi 
sahiden? Olmuyor tabii. Özellikle bu 
düğmelerin peşinde olan, onlara tek 
ve farklı oldukları için ihtiyaç duyan 
birileri varsa... 

Toparlak, oradan oraya savrulmala-
rının sonunda, tıpkı ilk doğduğu gün-
kü kadar beyaz ve parlak, hak ettiği 
yeri buluncaya değin bize birçok soru 
sorduruyor; düğmeyle insanı kıyaslatı-
yor. Tüm insanların farklı ama özünde 
hepsinin aynı olduğunu hatırlatıyor. 

Dolapta Kim Var, bir çocuğun azıcık 
korkuyla başlayan hikâyesini anlatıyor. 
Okul öncesi döneminde bir çocuğunuz 
varsa onun hayali arkadaşlarıyla ve gölge 
canavarlarıyla da tanışmışsınızdır. Ama 
bu canavar çocuğun gardırobunda yaşı-
yor. Yeşil, kocaman, kafasına diş fırçaları 
saplı, dişlerinin arasından kocaman ma-
rul yaprağı sarkan çirkin bir şey...

Toparlak  
Adnan Özyalçıner 

Resimleyen: Oğuz Demir 
Evrensel Basım Yayın, 16 sayfa

Sema ASLANTüm insanlar farklı 
ama hepsi aynı
Adnan Özyalçıner, Evrensel Çocuk Kitapları’ndan çıkan Toparlak’da, diğerlerinden farklı olma 
sevdasına kapılan bir düğmenin öyküsünü anlatıyor. Melek Özlem Sezer’in Dolapta Kim Var 
isimli kitabı ise kişinin kendisine dürüst bir gözle bakabilmesini hikâye ediyor.  
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Dolapta Kim Var? 
Melek Özlem Sezer 

Resimleyen: Selin Soylu
Evrensel Basım Yayın, 20 sayfa
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Küçük Vak Vak: Yeni Arkadaş 
Lauren Thompson

Resimleyen: Derek Anderson
Çeviren: Gülbin Baltacıoğlu
Pearson Yayınları, 32 Sayfa 

Minik Ayı Vadu Arkadaş Arıyor
Ayfer Gürdal Ünal

Resimleyen: Gözde Bitir Sındırgı
Can Çocuk Yayınları, 32 Sayfa

Ayfer Gürdal Ünal’ın yarattığı, 
Gözde Bitir’in harika çizimleriyle 
renklendirdiği Minik Ayı Vadu artık 
aramızda dolaşan bir öykü kahramanı. 
Yazar bu sevimli karakter yardımıyla, 
çocuklarla paylaşmak istediği pek 
çok meseleyi hikâyeleştiriyor. Minik 
Ayı Vadu Arkadaş Arıyor adlı kitap-
ta ise vefa duygusuna yakınlaşmayı 
hedefliyor. Vefa, sabır gibi erdemler 
çocuklara ne kadar aktarılabilir tar-
tışmak gerek. Çocuklar çoğunlukla 
şimdiki zamanda yaşayan, sabırsız ve 
yenilikleri coşkuyla karşılayan varlık-
lar. Son derece sevimli, enerjik, neşeli, 
açık sözlü dünyalarında ne yazık ki 
duyarlılığı büyüdükçe öğrenirler. Bu 
duyarsız oldukları anlamına gelmez; 
duyarlılık sonradan kazanılan ve sü-
rekli geliştirilen bir şeydir; korku, sev-
gi gibi içimizde yerleşmiş tohumları 
yoktur.

VADU DADU’DAN  SIKILINCA…
Minik Ayı Vadu bir gün yegâne 

arkadaşı Dadu’dan sıkıldığını düşü-
nerek daha eğlenceli yeni bir arkadaş 
aramaya çıkar. Çocukların bir şeyi 
nedensiz yere yapmadığını biliriz, ne 
var ki Vadu’nun Dadu’dan sıkılma ne-
denlerini öyküden pek çıkaramıyoruz. 
Vadu’nun yeni arkadaş bulma konu-

sunda neden acele ettiği 
de yeterince anlaşıl-

mıyor. Hani, çocuk-
lar sabırsızdır, 

dedik ama öyle de değil. Sanki Vadu 
bir yere yetişmeye çalışıyor ve arkadaş 
bulmak da bir iş haline geliyor. İlk önce 
karşısına Bilge Baykuş çıkıyor, “Eldeki 
bir kuş daha iyidir daldaki iki kuştan,” 
diyor ve yok oluyor. Okurlar bu atasö-
zü üzerine bir eser okuyacaklarını an-
lıyorlar. Yazar bundan sonrasında bu 
atasözünü kanıtlamaya yöneliyor. 

Vadu, tavuskuşu, tavşan, fil gibi pek 
çok hayvanla arkadaş olmaya çalışıyor 
ama hepsi Vadu’dan çok “farklı” ve çok 
bencil olduğu için bir türlü dostluk 
kurulamıyor. Tavuskuşunun tek derdi 
güzel oluşu, fil ise sözgelimi yalnızca 
kendi becerileriyle ilgileniyor. Vadu’ya 
ancak su püskürtebilirse oynayabile-
ceklerini söylüyor. 

Öyküde yer alan bir başka arkadaş 
adayı tilki ise bizi hiç şaşırtmıyor. Kla-
sik masallardan çıkmış da ayağının 
tozuyla gelmişçesine, Vadu’yu kurnaz-
lıklarıyla kandırıyor, balıkları mideye 
indiriyor. 

En sonunda Vadu, hepsi kendin-
den çok farklı olan hayvanlarla arka-
daş olamayınca Dadu’nun kıymetini 
anlıyor. Neyse ki bu arada Dadu’nun 
hiçbir şeyden haberi yok, olsa epey 
kırılırdı eminim. Yazar buna hiç niyet-
lenmemiş olsa da kitaptan, vefalı olma 
gerekliliğinden ziyade, “Farklı kişilerle 
arkadaş olmak mümkün değildir,” me-
sajı çıkıyor. Vefa bir ses olarak geride 
kalıyor.

 FARKLIYIZ, ARKADAŞIZ…
Bir başka resimli kitap dizisi “Kü-
çük Vak Vak”ın Yeni Arkadaş 

adlı kitabında ise Vadu’nun 
hikâyesinin tam tersine, 

farklı olmanın arkadaş 
olmaya engel olmadığı 

ifadesi çok güzel işleniyor. 
Vak vak kar-

deşler yanlarına 
g e l e n y e ş i l 

kurbağayı önce dışlıyorlar. Öyle ya 
rengi farklı, dili farklı kurbağanın. Bir 
kere, “vak” demiyor, “vrak” diyor. Ne 
kötü bir renk şu yeşil... Kurbağa da ye-
şil değil mi, mümkün değil oynanmaz 
onunla! Ama kardeşlerden biri tüm 
bunlara aldırmayıp kurbağaya el uza-
tıyor ve birlikte çok eğleniyorlar. Bunu 
gören diğer kardeşler de kısa zaman 
sonra aralarına katılıyor. Ördekler ve 
kurbağalar elbette arkadaş olabilirler, 
çünkü ortak bir coğrafyaları var, su… 
Tam da Türkiye’nin içinde bulundu-
ğu etnik sorunlara uygun, harika bir 
çocuk kitabı. Çünkü bırakın renkleri 
ve dilleri, çocuklar sınıfsal farkları da 
önemsenmez oyun oynarken. Ço-
cukluğumuzda elinden tuttuğumuz o 
yoksul arkadaşlar büyüdükçe nereye 
kaybolur? Daha seçkinci bir hal alırız 
büyüdükçe. 

Çocuklar için çocuk olması yeter 
oynamak için. Ne yazık ki büyükler 
için yeterli olmuyor. Bu iki kitabı oku-
yunca insanın aklına Bilge Baykuş’un 
“Eldeki bir kuş daha iyidir daldaki iki 
kuştan,” sözünü yeniden düşünmek 
geliyor. “Daldaki kuşların yanına 
giden, eldeki kuştan olmaz,” belki 
de… Nasıl?

Bir dalda iki arkadaş; 
biri Vak biri Vrak
Arkadaşlık kavramına biri “farklılıklara saygı”, diğeri “vefa” temasında bakan iki ayrı resimli çocuk 
kitabını seçerken, birbirine zıt gibi ele alınan bu iki ucu birleştirmek istedik. Hadi bakalım düşünelim: 
Eldeki bir kuş gerçekten daha mı iyidir daldaki iki kuştan?

Simla SUNAY

http://www.dr.com.tr/Kitap/Kucuk-Vak-Vak-Yeni-Arkadas/Lauren-Thompson/Cocuk-ve-Genclik/Okul-Cagi-6-10-Yas/Cocuk-Oyku-Hikaye/urunno=0000000386015
http://www.dr.com.tr/Search.aspx?kw=Lauren+Thompson&gid=00001&criteria=2&media=999
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İgi ve Ben, Mutlu Yıllar 
Jenny Valentine 

Resimleyen: Joe Berger 
Çeviren: Tuna Alemdar 

Tudem Yayınları, 160 sayfa

Bir çocuk kadar açık sözlü olmak 
gerekirse, çocuk kitaplarında bir kah-
ramanın seri maceralarından oluşan 
dizi dizi kitaplara karşı bir nevi alerjim 
olduğunu söyleyebilirim. Bu tür kitap-
lar bende şiddetli bir kaşıntıya neden 
oluyor. Oysaki Pıtırcık, Pippi Uzunço-
rap gibi, bugünün çocuklarına kadar 
ulaşan çocuk kahramanların serilerini 
okuyarak büyümüşüm, üstelik okur-
ken pek de keyif almışım (hâlâ da alı-
rım), o zamanlar hiç kaşınmamışım, 
peki şimdi neden bu değişiklik? Sanı-
rım şundan: Pıtırcık ve Pippi ile tanış-
tığımız yıllarda raflar dizi dizi çocuk 
kitaplarıyla dolup taşmazdı. Şimdiyse 
raflar dolu, kitaplar dizi dizi, kahra-
manlar sürüsüne bereket ama Pıtırcık, 
Pippi ve benzerlerini mumla arıyoruz. 
Arada rastladıklarımızı da öpüp bağrı-
mıza basıyoruz.

İgi, öpüp bağrıma bastıklarımdan 
oldu. İgi ve Ben’in ardından ikinci kita-
bın (Mutlu Yıllar) çıktığını öğrenince, 
Pavlov’un köpeği gibi koşullanmışlık-
tan mütevellit bir kaşıntı başladı hafif-
ten; anlayacağınız üzere daha ilk kitabı 
okumamıştım. İkinci kitabı okuma-
dan önce ilk kitabı okumak gerekir, 
öyle değil mi? Aslında değil. Bu tür 
serilerde genelde farklı kitaplardaki 
maceralar birbirinden bağımsız olur; 
o yüzden de kitapları sırayla okuma-
nız gerekmez. Olsun, saplantı değil mi, 
ben yine de önce ilk kitabı okudum. Ve 

İgi ile tanıştım. Bir sabah kalktığında 
ana babasının kendisine verdiği ismi 
kullanmayı reddeden ve ismini değiş-
tiren (İgi’nin gerçek ismi Sam ve ilk 
kitabın ilk öyküsünü okumasaydım 
bunu asla öğrenemeyecektim), makası 
eline aldığı gibi saçlarını kesip kendi-
ni kuşa çeviren o küçük inatçı keçiyi 
yavaş yavaş tanıma fırsatı buldum. Rol 
kesmeye meraklı, oyuna sevdalı, laf 
ebesi, enerjisi dizginlenemeyen, ne-
redeyse kanlı canlı diyebileceğim bir 
karakter vardı karşımda. 

PITIRCIK, PİPPİ VE İGİ
İkinci kitaba başladığımda artık ka-

şınmıyordum! Çünkü İgi, Pıtırcık ve 
Pippi ile muhabbete başlamıştı. “Hadi 
bakalım, kenara kayın azıcık, ben gel-
dim,” dedi Matilda ile Zackarina’ya. Ve 
teklifsizce yerleşiverdi aralarına. Ben 
de gönül rahatlığıyla Mutlu Yıllar’ı 
okumaya başladım.

İkinci kitabın büyük bölümü İgi’nin 
altı yaşına basacağı doğum günü 
kutlamasıyla ilgili. Doğum günü ön-
cesi hazırlık, parti ve sonrası. Doğum 
günü armağanı olarak bir hamster 
isteyen İgi, annesiyle babasını ikna 
etmeye çalışır ama başarılı olamayın-
ca, onların isteği üzerine bir armağan 
listesi hazırlamaya girişir (başında, 
ortasında ve sonunda “hamster” yazan 
bir liste). Bir başka öyküde, midesine 
üşütüp de yataklara düşen İgi, kuyru-
ğu birazcık toplayınca, iyileştiğini belli 
etmeyip hastaymış ayağına yatmanın 
sağlayacağı avantajları fark eder ve bu 
avantajlardan sonuna kadar faydalan-
maya çalışır. Ta ki iyileşmediği takdir-
de doğum günü partisini üzülerek de 
olsa iptal etmek zorunda kalacaklarını 
öğrenene kadar.

İkinci kitapta İgi ile daha sıkı fıkı 
olduk. Hep İgi deyip duruyorum ama 
bu aslında ablası Flo’ya büyük haksızlık. 
Bir kere, İgi’nin başından geçenleri Flo 
anlatıyor bize. Okuduğumuz bütün 

maceralarda Flo’yla İgi birlikteler. 
Ama küçük kardeş ablasından sürekli 
rol çalıyor, her zaman ilgi odağı olma-
yı başarıyor. İgi oburluğu, cingözlüğü, 
sevimli, nemrut ve huysuz çehreleriyle 
ne kadar “çocuk” gibi bir çocuksa, Flo 
da olgunluğu, İgi’ye karşı gösterdiği 
anlayış ve hoşgörüyle o kadar “yetişkin” 
gibi bir çocuk. Belki de bu yüzden Flo 
geri planda kalmaya mahkûm, ne de 
olsa “çocuk gibi çocuklar kulübü”nde 
sadece İgi gibilere yer var.

Altı yaş önemlidir. Öyle tek kut-
lama yetmez. Biz de kendi aramızda 
kutladık: Pıtırcık, Pippi, Matilda, Zac-
karina ve diğerleri (inanın, o kadar da 
kalabalık değildik). İgi özene bezene 
hazırladığımız pastadaki altı mumu 
söndürdü, sonra da bize, “Altı yaşıma 
bastım, artık çocuk değilim. Kendi do-
ğum günü pastamın servisini yapabili-
rim. Siz keyfinize bakın, her şey hazır 
olunca ben sizi çağırırım,” dedi. Yarım 
saat geçtiği halde ses seda çıkmayınca 
merak ettik, ne yaptığına bir bakalım 
dedik. İgi yeşile çalan suratıyla kane-
peye uzanmış, karnını ovuşturuyordu. 
Masanın üzerindeki pasta kutusu boş-
tu. Sadece beş tane mum vardı içinde. 
“Yok yok, düşündüğünüz gibi değil,” 
dedi İgi acıyla inleyerek, “Pastayla 
bir ilgisi yok. Pasta nefisti ama galiba 
mumlardan birini de yedim.”

Çocuk gibi çocuklar 
kulübü…
Şiirsel Taş, seri halinde raflara akın eden kitapların kendisinde yarattığı kaşıntıyı anlattığı bu yazısında, 
İgi’nin niye ayrı bir yeri olması gerektiğini açıklayıp, onu “çocuk gibi çocuklar kulübüne” dâhil ediyor. 
Bu arada İgi’nin ilki kadar hınzır ve sevimli yeni macerası çıktı: Mutlu Yıllar İgi!

Şiirsel TAŞ
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Benim Süper Derslerim 
Kolektif

Çeviren: Şeyma Turhan
Timaş Yayınları, 143 sayfa

Okulla Nasıl Baş Etsem 
B. Costa-Prades, R. Beller
Resimleyen: Jacques Azam

Çeviren: Saadet Özen
Can Çocuk Yayınları , 176 sayfa

Selamlar! Herkese güzel, bol okullu 
günler arkadaşlar! Anlayacağınız gibi, 
şu sıralar boğazıma kadar “okul”a bat-
mış bulunuyorum. Hayat çok zor! Tatil 
de yok yakınlarda zaten. İçim sıkılıyor, 
içim. Her neyse, bu zorlu günleri ge-
çirebilmeniz için size müthiş yardım-
cılarım var. Tahmin edeceğiniz gibi, 
müthiş iki kitap! Heyecanlandınız mı? 
Eveeettt!  Biri Can Çocuk’tan, diğeri 
de Genç Timaş’tan. Adları da şöyle: 
Okulla Nasıl Baş Etsem ve Benim Süper 
Derslerim. Aslında Okulla Nasıl Baş 
Etsem’i belki bilirsiniz. Çünkü Can 
Çocuk’un bir serisinin parçası. Hani 
Genç Kız Olmakla Nasıl Baş Etsem, Be-
denimle Nasıl Baş Etsem gibi kitaplar 
vardı ya, onlardan. Bilginize sunulur.

Şimdi kitaplara geçelim. İlk kitap 
olan Benim Süper Derslerim, sadece 
derslerle ilgili. Yani, matematikte nasıl 
daha iyi olurum ya da derslere kon-
santre olmak için ne yapabilirim gibi... 
İçinde binlerce eğlenceli öneri de var. 
Aslında ilk bakışta çok fazla yazı var-
mış gibi görünüyor. Ben bile biraz 
tırstım başta. Ama bu kitabı bir an-
siklopedi gibi düşünün. Çünkü içinde 
apaçık vurgulanmış bölümler var. İlk 
başta sadece oralara bakarsınız, son-
ra da, diyelim ki ödevlerinizi düzenli 

yapmakta hâlâ sorun yaşıyorsanız, o 
kısmı tamamen okursunuz. Hani ba-
şucu kitabı derler ya, onun gibi.

Şimdi ben olsam sorardım, ne gibi 
bölümler var bu mucizevî kitapta diye. 
Örneğin bir bölümün adı “Yazım Ku-
ralları Alıştırma Programı İçin Ge-
rekenler” ve altında da çok kolay ve 
eğlenceli gözüken bir dizi komut var. 
İşte önce bunu yap, sonra bunu yap, gi-
bisinden. Bu sayfanın yanında da, sözü 
edilen yöntemi uygulayıp anlamanı 
kolaylaştırmak için kullanacağın bir 
tablo var. 

SORUNLARA TAZE ÇÖZÜMLER
Diğer kitaba geçersek, o biraz daha 

kapsamlı. Adından da anlayacağınız 
gibi (Okulla Nasıl Baş Etsem?) sırf 
derslere değil, biraz daha sosyal hayata 
odaklı. Şahsen bana daha sempatik 
geldi. Ama kimseyi etkilemiş olmaya-
yım. Önce bu kitabın sistemini anlata-
yım size. Kitap pek çok kısma ayrılmış. 
Mesela “Öğretmenin Birinden Ödüm 
Kopuyor” ya da “Kıyafetlerim Berbat” 
gibi. Bu başlıkların altında söz konu-
su durum ve nedenleri açıklanıyor. 
Sonra da “Oyun Sırası Bende” başlığı 
altında bu korkunç durumdan, 
mesela anneannenin sandığından 
çıkmış kıyafetlerle okula gitmekten 
kurtulmanı sağlayacak küçük tüyolar 
veriliyor. Bayramda gelen kıymetli 
paracıklarını biriktirip kendine son 
moda kıyafetler alabilirsin, diyor ki-
tap mesela.  Ama sanmayın ki sadece 
moda meraklısı arkadaşlarımıza veya 
böyle basit konulara çözüm getiriyor. 
Haayıırrr. Daha önemli ve ciddi so-
runlar da var. “Dayak Yedim, Kimseye 
Anlatamıyorum”, “Bizim Gruptakiler 
İstemediğim Şeyleri Yapmaya Zorlu-
yor Beni...” ve “Benden Haraç Aldılar” 
bunlardan sadece birkaçı. Artık kim-
seye anlatamadığınız şeyleri bu kitaba 
sorup yardım alabileceksiniz. Gerçi, 

kitabımızın sunduğu çözümlerin hep-
si gerçekçi mi, bilemiyorum. Örneğin, 
kitabın haraca sunduğu çözümlerden 
biri, 115 Polis İmdat numarasını ara-
mak. Açık konuşmak gerekirse, eğer 
ben böyle bir durumda olsaydım, 
hayatta polisi aramazdım. Cidden, 
polis ne yapabilir ki, gelip çocuğu mu 
tutuklayacak? Hadi diyelim tutukladı, 
ya sonra…

Sonuç olarak arkadaşlar, eğer okul-
da herhangi bir sorununuz varsa, sos-
yal sorunlar ya da derslerle ilgili küçük 
zorluklar, bu kitaplardan yardım 
alabilirsiniz, çünkü bazen kitaplar-
dan derdinizin çözümünü bulmak, 
insanlarla, özellikle anne babanızla 
konuşmaktan daha iyi olabiliyor. Ama 
karıştırmayın; Okulla Nasıl Baş Etsem 
daha sosyal sorunlar için, Benim Süper 
Derslerim ise okul başarısını arttırabil-
mek için. İkisi de kullanışlı tabii. Teklif 
var, ısrar yok. Eğer ilgilenmiyorsanız, 
önemli değil, ne olacak… İşte bu ayki 
kıymetli kitaplarımız da böyle. Bilen-
ler bilmeyenlere söylesin, herkes okul-
da iyi günler geçirsin. Ben de artık kö-
şeme çekileyim, sonra da iyi ki kitaplar 
var, deyip sevinelim. 

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Şu sıralar boğazına kadar “okul”a batmış olan genç yazarımız, okulla ilgili hem faydalı hem eğlenceli 
iki kitap tanıtıyor size. Okulla Nasıl Baş Etsem, okulda yaşayabileceğiniz sosyal sorunlara çözümler 
getirirken; Benim Süper Derslerim, derslerle ilgili küçük zorluklara çare buluyor.

Okul sana göre değil mi?
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Açıl Bahçe Açıl 
Açıl Kapı Açıl 

Aytül Akal
Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Uçanbalık Yayınları, 36 sayfa

Sema ASLAN 

Aytül Akal’ın şiirsel bir dille hikâyelediği, Açıl Bahçe Açıl ve Açıl Kapı Açıl adlı kitaplar, küçük 
öykülerden büyük maceralar çıkaran çocukları anlatıyor. Mustafa Delioğlu’nun şenlikli resimleriyle 
renklenmiş olan kitaplar, okula yeni başlamış çocuklar kadar, okul öncesi dönem için de uygun.

Küçük bir hikâye, büyük 
bir macera

Çocuk edebiyatının iki usta ismi, 
Aytül Akal ile Mustafa Delioğlu bir 
araya gelmiş ve dili şiirli, öyküsü mi-
nimal ama katmanlı, resimleri ise ele 
aldığı hikâyenin ruh haline göre kimi 
zaman şenlikli kimi zaman da kasvetli 
ve tekinsiz olabilen iki kitap hazırla-
mış bize: Açıl Bahçe Açıl ve Açıl Kapı 
Açıl. Tasarımları, resimlenme tarzları 
ve hikâyeleriyle “kardeş kitaplar” ola-
rak nitelenebilecek olan bu eserler, kü-
çükmüş gibi görünen hedeflerin, 
çocukların büyülü gözünden 
çeşitlenen, açılan ve bam-
başka anlamlar içermeye 
başlayan maceralara dö-
nüşmesini anlatıyor.

İLKBAHAR NEREDE
Açıl Bahçe Açıl, ev öde-

vi için bir ilkbahar yazısı 
yazmak zorunda olan küçük 
kızın macerası. Bilgisayar ba-
şında çalışmak için mücadele veren 
kahramanımız önce bilgiye ulaşmanın 
kolaylığından, bilgisayarın faydaların-
dan dem vuruyor –ki bu teknolojiye 
övgü faslı hikâyenin geneline hâkim 
olan naifliğin zedelendiği bir sahney-
miş gibi görünse de neticede bir bağla-
ma kavuşuyor–, fakat az sonra bir arpa 
boyu yol alamadığını fark ediyor. Çün-
kü açık penceresinden içeri giren uç 
uç böceği mi dersiniz, burnuna konan 
kelebek mi dersiniz, cıvıldayan kuşlar, 
pusu kuran kedi, vıraklayan kurbağa-
lar, vızıldayan arılar ve hatta kuyruk 
sallayıp onu baştan çıkaran köpek mi 
dersiniz; hepsi bir anda toplaşıp, kü-
çük kızın ders çalışmasına mani olun-
ca, çaresiz, bahçeye çıkıyor ve yıldızlı 
pekiyi alamayacağını düşünerek hayıf-
lanıyor kahramanımız. Fakat kitabın 
esprisi de bu sahnede gizli. İlkbahar 
öyle masa başında keşfedilecek bir şey 
değil ki! İlkbahar hakkında düşünmek 
ve yazmak için önce onunla karşılaş-
mak gerekir. Zaten doğa bunu bildiği 

için küçük kıza izin vermiyor, onu bil-
gisayarından koparıp kendine çekiyor. 
Burnuna konuyor, başında vızıldıyor 
ve aslında öyle çok gürültü (!) yapı-
yor ki bir süre sonra kahramanımız 
onun sesinden başkasını duymaz olu-
yor. İlkbaharı bizzat karşılamaya gidi-
yor! Başta ne demiştik; küçücük bir 
hikâyeden çıkan kocaman bir macera! 

Hikâyenin kendisinde olduğu gibi, 
kitabın renklerinde, desenlerinde de 
baharı yakalamak mümkün.

KAPILARIN ARKASINDA NE VAR?
Açıl Kapı Açıl, biraz daha karanlık 

bir kitap. Hem hikâyesiyle hem de de-
senleriyle. Şu açılmayan kapılar mese-
lesi yetişkinler için bile korkutucuy-
ken, çocuklar ne yapsın? Düşünün: 
Okulun ilk günü… Uzun koridorlar, 
sıkı sıkıya kapalı kapılar ve yeni ar-
kadaşlar… Bundan büyük macera mı 
olur? Annen seni öylece bırakıvermiş 
bu yeni dünyaya. Hah! Bir de çişin 
geldi! Öğretmenden izin alınır ve tu-
valete gidilir, ama tedbirli davranmak 
lazım; koridordaki tüm kapılar sayılır. 
Fakat bu özene, bu dikkate rağmen, 
kahramanımız kendisini uzun ve ka-
ranlık bir koridorun ortasında bulur. 
Kapılar, kapılar, kapılar… Kocaman 
bir labirenttir şimdi burası. Sınıfta 

arkadaşlar heyecanla, merakla bekler. 
Acaba doğru kapıyı açabilecek, sınıfı 
bulabilecek mi yeni arkadaş? Neyse 
ki kahramanımız sonunda olasılıkları 
ikiye indirir ve kapılardan birini açı-
verir. Yeni arkadaşlar birden bire eski 
arkadaşlar oluverir tanıdık yüzleriy-
le ve kahramanımızı tek başına sınıfı 
bulabildiği için alkışlarlar. Renkler 
yumuşar, ısınır tekrar. Karanlık kori-
dor artık ışıklı, kapılar artık korkutucu 
değildir. 

Doğrusu, hayata dair önemli ipuç-
ları veren böyle kitaplar, bazen işleri 

çok kolaylaştırabiliyor. Çocuk, ki-
taptaki kahramanla bir duygu-
daşlık kurabiliyorsa, bir anlamda 
hayata hazırlanmış da oluyor. 
Üstelik aynı hikâyeden başka ih-

timaller, başka çözümler de ürete-
biliyor. Dolayısıyla bu tür kitaplar 

hakikaten ilham verici. Oradan aldı-
ğınız ilhamla, mesela kendi baharınızı 
hikâye edebilirsiniz ya da kapalı kapı-
larla nasıl konuşulacağını düşünebi-
lirsiniz. İlle de doğru kapıyı mı açmak 
gerekir, diye sorabilirsiniz ve yanlış bir 
kapıyı açmanın bazen beklenmedik 
bir maceraya davetiye olabileceğini 
söyleyebilirsiniz ya da baharın bazen 
sadece bir meyveyle gelebileceğini 
anımsayabilirsiniz. Koridor heyecan 
verici, meyveniz çok parlak olabilir. 
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Karga Agarak Apango
Kamuran Demirkesen

Resimleyen: Hakan Celayir 
Nesin Yayınevi, 32 sayfa

Her varlığın temel sorunudur “var-
lığını sürdürmek”. Kimi bunun sorun 
olduğunun farkına bile varmadan, 
günlük yaşamın sevinçleri, kaygıları 
içinde var olur gider, sonra da üstünde 
durup da yazmadığı, hatta anlatmadı-
ğı bu hikâye bitmiş olur. Kimi ise bunu 
bir mesele olarak sahiplenir; değil fi-
ziksel dünyadaki varlığını sürdürmek, 
öldükten sonra da kendi hikâyesiyle 
hep var kalabilmek ister. Aslında ço-
ğunluk, üreyip dünyaya kendinden 
bir parça (DNA) bırakarak, bu konuda 
kendini olumlu sonuca varmış kabul 
ettiği için onlara göre ortada bir sorun 
da yoktur. Ancak bazıları için durum 
böyle değildir. Onlar bireysel varlık-
larının, doğrudan kendini ifade etme 
doğal ihtiyacının sonucunda ortaya 
çıkardıklarıyla öldükten sonra da de-
vam etmesi için çabalar. Öykümüzde-
ki heykeltıraş gibi… Bir de toplumsal 
varlıklarının sürmesi için gayret göste-
renler vardır. Öykümüzün kahramanı 
Karga Agarak Apango gibi… 

TUTSAK HEYKELTRAŞ
Karga Agarak Apango, Kamu-

ran Demirkesen’in kalemi ve Hakan 
Celayir’in özgün resimleriyle hayat 
bulan yeni bir karga kahraman. Aga-
rak Apango, sayıları giderek azalan, 
soyu tükenmekte olan bir türün ön-
deri. Koruma altına alınmaları onu 

pek mutlu etmiyor, soyunun varlığını 
sürdürmenin yollarını aramak üzere 
yollara düşüyor. Karşılaştığı ve “Yok 
olup gitmemek için ne yapıyorsunuz?” 
diye sorduğu, soyu azalmaya başlamış 
başka canlıların tehlikenin farkında 
olmaması, kiminin de koruma altında 
olmayı yeterli görüp yaşayıp gitmesi, 
onu daha da uzaklara sürüklüyor ve 
sonuçta Anveriyan Şatosu’na geliyor. 
Demirkesen, öykünün bu noktasın-
dan itibaren kargaya, zorbalık, tutsak-
lık, tembellik, onur, yaratıcılık, sanat, 
dostluk gibi diğer insani konulara 
kanat çırptırıyor. Anveriyan Şatosu, 
zalim ve zorba Kral Lakartop’un dağ 
başında kurulmuş sürgün yeri. İşte 
burada, bir sürgün olan ve kralın hey-
kelini tamamlayana kadar hapisle ce-
zalandırılmış heykeltıraş Nameylus ile 
Karga Agarak Apango’nun yolları, hat-
ta yazgıları birleşiyor; dert ve devaları 
birbirine bağlanıyor. 

HEYKELLERİN DİLİ
Soylu kişilerin heykelini yapmak-

tan hoşlanmayan, başladığı her işi 
yarım bırakan Nameylus, sanatı ka-
dar tembelliğiyle de ün salmış biri. 
Mecburen başladığı kralın heykelini 
de tamamlayamadığı için ömrünü dış 
dünyayla bağlantısı kesilmiş bu yerde 
geçiriyor, yeni yarım heykeller yap-
maya devam ediyor. Ama bu sadece 
işin görünen yüzü, çünkü heykellere 
dikkatli bakınca bunun tembellik ya 
da başladığı işi yarım bırakmakla ilgi-
si olmadığı kolaylıkla anlaşılabiliyor. 
Nameylus, Agarak Apango’ya kendi 

de söylüyor zaten: “Bir heykele başlıyo-
rum, tam bitirmek üzereyken başka bir 
düşünce aklıma geliyor. Hemen aklıma 
gelen heykele başlıyorum. Tamam, oldu 
diyemeden yeni bir heykel fikri doğuyor 
kafamda. Bu kez ona başlıyorum ve bu 
böyle sürüp gidiyor. Sonra geriye dönüp 
baktığımda öncekinde eksik olan yanın 
sonraki heykelime esin verdiğini, onda 
tamamlanıp hayat bulduğunu anlıyo-
rum. Bu da çok hoşuma gidiyor.”  

Nameylus, heykelinin yapılmasıyla 
varlığını sürdüreceğini düşünen, unu-
tulmamak, iyi hatırlanmak arzusuyla 
yanıp tutuşan zalim kralın heykelini 
de çoktan tamamlamış aslında. Yıllar 
sonra, heykellere bakmasını bilenler 
zalim kralın gerçek yüzünü görecek-
ler. Nameylus, ona şatodan kaçış yolu-
nu göstermesi karşılığında, karganın 
da derdine sanatın bu “sonsuz kılma” 
özelliğiyle çare buluyor. Onun soyunun 
sürmesine yardımcı olamasa da, heyke-
lini yaparak bu dünyada yaşadığını ge-
lecektekilere ispat ediyor. “Yıllar yıllar 
sonra Nameylus’un topraktan çıkarılan 
olağanüstü güzellikteki heykellerinde 
Karga Agarak Apango uçuyor, uçuyor...”

Nokta koymadan, Karga Agarak 
Apango’nun sözleri üzerinden minik 
bir not: “Dünyadaki tüm hayvan türle-
rinin liderleri doğadaki tüm canlılarla 
konuşur.” Kulak kesilmekte fayda var…

Ölümsüzlüğün çaresi…
Kamuran Demirkesen’in Karga Agarak Apango adlı kitabı, daha büyük yaştaki çocuklara yönelik 
resimli kitaplara iyi bir örnek. Tutsaklık, tembellik, yaratıcılık, sanat, dostluk gibi temaları Hakan 
Celayir’in özgün resimleri eşliğinde az sözle, yalın bir şekilde anlatıyor.

Nurduran DUMAN
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Tilkilerle porsuklar bir 
arada yaşayabiliyorsa...
Bay Porsuk ile Bayan Tilki serisinin ikinci kitabı Taşınma Telaşı, modern yaşama ayna tutma işini 
zarafetle üstlenen ama masalsı sıcaklığından zerre taviz vermeyen bir “hayvanlar âlemi” serüveni 
sunuyor. Diğer yandan, kültürel önyargıların yıkılması üzerine bir mesajın da zeminini hazırlıyor.

Bay Porsuk ile Bayan Tilki 2 
 Taşınma Telaşı 
Brigitte Luciani

Resimleyen: Eve Tharlet 
Çeviren: Berfu Durukan 
Desen Yayınları, 34 sayfa

İnsanın düzenini değiştirmesi kolay 
şey değil. Özellikle de düzeni yeni yeni 
tanıyan, yeni yeni benimseyen çocuk-
lar için korkutucu olabiliyor bu deği-
şiklikler. Ne var ki bazen zorunlu hale 
geliyorlar; kaldı ki zaman zaman ka-
ranlığın içine adım atmayı göze alma-
dan yeni kapılar açamıyor, düzenimizi 
sarsmadan yeni olasılıkların getireceği 
zenginlikleri de göremiyoruz. 

Desen Yayınları’ndan çıkan “Bay 
Porsuk ile Bayan Tilki” serisi de işte 
böyle köklü bir düzen değişikliğini ele 
alıyor. Aile düzenindeki bir değişikliği. 
Ama bunu insanları hikâye ederek de-
ğil, hayvanları hikâye ederek yapıyor: 
Bir tilki ailesiyle bir porsuk ailesinin, 
modern hayatta biz insanlarca giderek 
daha çok yaşanan bir krizden geçişini 
ve yeni bir düzene ayak uydurma ça-
basını anlatıyor.

Kendi yaşadığımız sorunları ve 
duyguları hayvanlara aktarmak, şöyle 
geri adım atıp da tabloyu daha açık 

görmemizi ve anlamamızı sağladığı 
için çok eskiden beri sevdiğimiz, be-
nimsediğimiz bir öykü anlatma gele-
neği. Öyle ki kendimizi hayvanların 
suretinde görüp baştan değerlendir-
menin insan doğasının bir parçası 
olduğunu bile söyleyebiliriz! Böyle 
hikâyelerle bir bakıma, hayvanların 
doğallığında, kendi yaşantımızın kar-
maşıklığını sadeleştirmiş ve anlaşılır 
kılmış oluyoruz. Doğrusu Bayan Tilki 
ve kızı ile Bay Porsuk ve üç çocuğu da 
bu konuda epey iyi bir ayna oluşturu-
yor.

İKİ AİLE BİRLEŞİYOR
Serinin birinci kitabı olan 

Tanışma’da, Bayan Tilki ile kızı kü-
çük Zıpır’ın, Bay Porsuk ve çocukları 
Uslu, Obur ve Bıdık’ın yanına yerleş-
me öyküsü anlatılıyordu. Bay Tilki’den 
ayrılmış olan Bayan Tilki ormanda 
kızıyla birlikte yaşarken, yuvaları av-
cılar tarafından bulununca evlerini 

terk etmek zorunda kalmış, kendile-
rine kalacak yer ararken bir porsuk 
yuvasına girmişlerdi. Eşini kaybetmiş 
olan Bay Porsuk tarafından gösterilen 
büyük misafirperverlik ve Bayan Til-
ki ile Bay Porsuk’un çok iyi anlaşması 
sonucu, Tilki ailesi Porsukların yanına 
yerleşmiş, her iki tarafın çocuklarının 
da bu düzen değişikliğine alışması ge-
rekmişti.

Ama elbette ki alışmak öyle dünden 
bugüne şıp diye oluveren bir şey değil. 
Nitekim serinin ikinci kitabı olan Ta-
şınma Telaşı’nda da alışma evresi sürü-
yor. Porsuk ailesinin iki büyük çocuğu 
Uslu ve Obur, yeni kızkardeşleri Zıpır’ı 
epey benimsemiş durumda, minik 
kardeşleri Bıdık ise şüphesiz en hızlı 
uyum gösteren çocuk oluyor. Zıpır ise 
tek çocuk olduğundan, bu yeni hayata 
o kadar kolay geçiş yapamıyor. Daha 
önce tamamen “ona ait” olan annesi-
ni başka çocuklarla paylaşmak Zıpır’a 
zor geliyor; hâlbuki porsuklar baba-
larını paylaşmaya zaten alışmışlar. 
Gelgelelim, sürekli kendi aralarında 
didişen Uslu ve Obur, Zıpır’a da kendi 
“didişme yöntemlerini” öğretmek gibi 
muzipçe hamlelerle bu değişikliğin 

Kutlukhan KUTLU
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yarattığı tedirginliği epey dengeliyorlar. Zıpır ise onları bir 
ağacın kovuğunu gizli karargâhları haline getirme konu-
sunda cesaretlendiriyor. 

YENİ BİR KÜLTÜRE UYUM SAĞLAMAK
Aslında kardeşleriyle çok eğlenen, ancak düzeninin de-

ğişmiş olması fikrinin kendisine pek alışamayan Zıpır, an-
nesinden ayrılmış olan ve ilk kitapta ortalıkta görünmeyen 
gezgin babası Bay Tilki’nin çıkagelmesiyle epey seviniyor. 
Ancak babasının ziyareti ona belli bir güven ve neşe verse 
de, Zıpır’ın endişelerinin asıl ilacı, Bay Porsuk’un onu da 
artık kendi çocuklarından biri olarak gördüğünü anlaması 
oluyor.

Aslında “Bay Porsuk ile Bayan Tilki” serisi, sadece yeni 
bir aile düzenine değil, yeni bir kültüre uyum gösterme 
üzerine de öyküler anlatıyor. Özellikle Zıpır’ın tilkilerle 
porsukların birlikte yaşamak için yaratılmamış olduğu şek-
lindeki inancı, aslında çok da üstelemeden, kültürel önyar-
gıların yıkılması üzerine bir mesajın da zeminini hazırlıyor. 

Klasik fabl geleneğinde, mesaj veren bir kitap bu. Berrak 
da mesajlar veriyor, ama yine de bir “çizgi-ders” olmakla 
kalmıyor; kâh kendi dünyamızdan tanıdık gelen durumları, 
kâh iyi niyetli ama kusurları da olan sempatik karakterle-
riyle insanı içine çeken bir öykü kurmayı başarıyor. Bu ba-
şarıda tabii ki Fransız çizer Eve Tharlet’in suluboya resim-
lerinin payı büyük. Solgun ama sıcak yeşillerin, sarıların, 
kahverengilerin ve mavilerin başrolü üstlendiği o orman 
âlemi, içinde kaybolmak isteyeceğiniz bir dünya oluşturu-
yor. 

Nihayetinde “Bay Porsuk ile Bayan Tilki” serisinin bu 
ikinci kitabı, bir kez daha modern yaşama ayna tutma işini 
zarafetle üstlenen ama masalsı sıcaklığından da zerre taviz 
vermeyen bir “hayvanlar âlemi” serüveni sunuyor.
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Zamanın Efendisi Hugo Cabret ve Buluşu
Brian Selznick

Resimleyen: Brian Selznick
Çeviren: Merve Solmaz

Artemis Yayınları, 544 sayfa

Banu BOZDEMİR 

Martin Scorsese’in çektiği, beş dalda Oscar kazanan Hugo filmini sevenlere müjdemiz var: Brian 
Selznick’in kitabı, Zamanın Efendisi Hugo Cabret ve Buluşu adıyla Artemis Yayınları’ndan çıktı. 
Filmi sevdiyseniz kitaba da göz atmanızı öneririz.

Sinemanın başlangıcına 
yolculuk…

SineKitap

Elimde 534 sayfalık bir kitap var, 
yarısından fazlası siyah beyaz çizim-
lerden oluşuyor. Resimler karakalem, 
hatta bazıları iç karartacak denli kara. 
Çoğu resimler genelden ayrıntıya doğ-
ru tekrarlanmış. Çizimlerin kitaptaki 
öyküyle birebir gittiğini söyleyebiliriz. 
Yani öykü bir yandan da resimlerle an-
latılıyor. O kadar çok, o kadar detaylı 
çizimler var ki sonuna kadar okuma-
dan bunun sebebini anlamak zor. Ama 
çizimlerin biraz amatör, karakalem ve 
karanlık olmasının bir nedeni var! Bu 
sırrı şimdi size söylemeyeceğim, çün-
kü söylersem kitabın sonunda açıkla-
nan bir sürprizi bozmuş olurum. 

Kitap iki bölümden oluşuyor. 
İlk bölüm, kitaba adını veren Hugo 
Cabret’nin zorlu yaşamını anlatıyor. 
Babasını bir yangında kaybettikten 
sonra bir tren garındaki saatleri ku-
ran amcasıyla yaşamaya başlayan 
Hugo’nun herkesten sakladığı büyük 
bir sırrı var. Amcası çok içen ve çoğu 
zaman ortalıklarda görünmeyen biri 
olduğundan Hugo çoğu zaman yal-
nız ve aç. Garın polisleri de bir yetim 
olduğunu düşündükleri için peşinde. 
Onu tutup ait olduğu yere, yani yetiş-
kinlerin gözetiminde olacağı kimse-
sizler yurduna götürmeye kararlılar. 
Aslında hırsız değil ama karnını do-
yurmak için arada sırada süt ve poğa-
ça aşırıyor. Tabii bir de kurmalı mavi 

fareyi çalıyor. İşte bu esnada hayatının 
akışını değiştirecek yaşlı adam Geor-
ges ve üvey kızı Isabella ile tanışıyor.

GİZEMLER ÇÖZÜLÜYOR
Hugo kötü bir hayat yaşayıp, haya-

tın sihirli yanlarına inanan çocuklar-
dan. Babasını çok seven, makinelerle 
arası iyi olan, babasının ona verdiği 
defterle hayata tutunmaya çalışan bir 
çocuk. Ama tanıştığı insanlar sayesin-
de hayatındaki birçok gizem açığa çı-
kıyor. Mesela garda oyuncak dükkânı 
olan, katı yürekli Georges amcanın 
aslında ünlü sinemacı Georges Méliès 
olduğunu öğreniyoruz. Burada da ki-
tabın ikinci bölümü devreye giriyor. 
Méliès ustanın hayatının peşindeyiz 
bu kez de! Yönetmenin “Aya Seyahat” 
filminden bir kareyi herkes hatırlar za-
ten. Gözüne füze saplanmış ay görün-
tüsü bizi hem sinemanın ilk zamanla-
rına hem de Méliès’nin fantastik dün-
yasına götürüyor. Ve Kitapta da sıkça 
tekrarlanıyor bu kare! 

Kitabın bu kadar sinematografik ol-
masının nedeni yazar Selznick’in sine-
macı bir aileden geliyor olması. Yıllar-
ca kukla oynatıcısı, sahne tasarımcısı 
gibi farklı mesleklerde çalışan ABD’li 
yazarın büyükbabasının kuzeni, David 
O. Selznick, “Rüzgâr Gibi Geçti” ve 
“King Kong” gibi filmlerin yapımcısı. 
David O. Selznick’in babası Lewis J. 
Selznick ise 1900’lerin başında ABD’de 
sessiz filmlerin yapımcılığını üstlen-
miş. Böyle bir ailede yetişen Selznick de 
kitapta eski Fransız filmlerinin havasını 
yakalamaya çalıştığını belirtiyor. Yazar 
kitabın sonunda, kitapta bahsi geçen 
filmlerin listesini vermiş. Bu listede 
Lumière Kardeşler’in 1895’te çektiği, 
ilk filmlerden, “İstasyona Gelen Tren” 

ve kitapta hikâyesi anlatılan, sinema-
nın kurucu yönetmenlerinden Georges 
Méliès’nin 1902 tarihli “Aya Yolculuk” 
da bulunuyor. Yazar, hem çocuklara 
hem de yetişkinlere hitap eden kita-
bının filme uyarlanmasından dolayı 
büyük heyecan duymuş. Her şeyin sa-
nal olarak ifade bulduğu, teknolojinin 
hayatımızın her noktasına nüfuz ettiği 
günümüzde, sinemanın başına bir yol-
culuk yapmak gerçekte de çok anlamlı.

Tabii kitabı okurken gerçekten de 
Hugo diye bir çocuk var mıydı, diye 
merak edenler olabilir. Aslında Hugo 
diye bir çocuk yok ama Selznick’in 
aklında hep Méliès’yle ilgili bir ki-
tap yazma fikri varmış. Hatta Gaby 
Wood’un Edison’s Eve adlı kitabından 
Méliès’nin bir robot koleksiyonu oldu-
ğunu, bu koleksiyonun çürümeye terk 
edilip sonra da çöpe atıldığını öğrenen 
yazar, onları çöpten kurtaracak bir 
çocuk olarak Hugo’yu hayal etmiş… 
Kitapta o kadar güzel ayrıntılar var ki, 
Hugo’nun hayatıyla Méliès’nin hayatı o 
kadar güzel birleşiyor ki, keşke gerçek-
te de böyle olsa diye düşünüyorsunuz. 
Yani büyükler sihir yapsa, çocuklar ise 
bu sihri yaşasa keşke! 
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“Bu bölümde (neredeyse) herkes ta-
nıtılıyor. Ayrıca bir kiraz ağacına tır-
manılıyor ve beyaz bir araba köprüden 
geçiyor. Sonunda çok gizli bir buluşma 
yapılıyor.” Bu birinci bölüm. “Bu bölüm-
de bir çatıya tırmanılıyor. Luisa sükopo-
lojik bir numara uyguluyor ve kedilerin 
genelde nankör oldukları anlaşılıyor.” Bu 
üçüncü bölüm. “Bu bölümde her şeyin 
altı üstüne geliyor. Brezilya’da Brezilya-
ca konuşulmuyor, kulak balıkları var ve 
Erik yaka paça tutulup götürülüyor.” Bu 
dördüncü bölüm. “Bu bölümde niha-
yet yelken açılıyor. Kayığa bir isim bile 
veriliyor ve tabii ki yine birileri suya 
düşüyor. Lukas ise beklenmedik bir şey 
keşfediyor.” Bu da son bölüm. (Aradaki 
bölümleri de bir zahmet okuyun, her 
şeyi benden beklemeyin!)

Kitabın en başında bölümler böy-
le anlatılınca, sevimli bir kitapla karşı 
karşıya olduğunuzu hemencecik anlı-
yorsunuz. O yüzden hemen hikâyenin 
içine dalmak istiyorsunuz. Hikâye ne-
rede mi geçiyor? Aa, bilmiyor musu-
nuz, meşhur Ammerlo’da. Tamam, ya-
lan söyledik, Ammerlo hiç de meşhur 
değil. Hatta sadece ve sadece üç sokağı 
var. Yazarın kendisinin de söylediği gibi 
isimleri bile hiç yaratıcı değil: Köy So-
kağı, Liman Sokağı ve Kilise Sokağı. Bir 
de açılır kapanır bir köprüsü var. Hepi 
topu bu kadar küçük bir yer. Aman ora-
dan macera çıkar mı hiç, diye burun kı-
vırmayın. Yeter ki hikâyenin orta yerin-
de çocuklar olsun! Yoktan var ederler, 
kendi kendilerine çok eğlendikleri gibi, 

okuyucuyu da eğlendirirler, güldürür-
ler ve bazen de bu kitapta olduğu gibi 
hüzünlendirebilirler.

Ammerlo Çocuklarının Macerala- 
rı’nda önce Ammerlo’nun sevimli ço-
cuklarından Luisa ile tanışıyoruz. Ele-
başımız Luisa, yani. Kendini paralasan 
macera çıkmaz küçücük kasabada, ma-
ceradan maceraya atlamamızın müseb-
bibi de Luisa. Uzun, sarı, karmakarışık 
saçlı, pantolonunun cebinden her şeye 
uygun bir alet çıkarabilen, sekiz yaşında 
bir kız çocuğu Luisa. Arkadaşları da o 
yaşlarda. Lukas’ın babası balıkçı, annesi 
onları bırakıp dünyayı gezmeye çıkmış. 
O yüzden gittiği her yerden, mesela 
Gabon’dan, Hindistan’dan kartpostal-
lar yolluyor. Çocukların konuşmayı en 
sevdiği konulardan birisi bu. Gabon’da 
Gabonezyaca, Brezilya’da Brezilyaca mı 
konuşulur, konuşulmazsa neden konu-
şulmaz. 

ISLANANA SICAK ÇİKOLATA
Aik, 10 yaşında, annesi her ıslana-

na sıcak çikolata yapıyor ve sıcak duş 
almalarını sağlıyor. Sık sık da ıslanı-
yorlar, çünkü Ammerlo bir deniz ka-
sabası. Aik’in bir de durmadan her yeri 
eşeleyip çiçek dikmeye çalışan, tatlı mı 
tatlı bir kız kardeşi var. Adı Levke. Aik 
bazen ona ağabeylik yapmak zorunda, 
ama her zaman becerdiği söylenemez. 
Bazen Levke’nin cumburlop suya düş-
mesini engelleyemiyor ne yazık ki! Bir 
de Mandy var. Mandy kasabaya yeni 
gelen kız. Luisa ona biraz sinir oluyor 
(çünkü biraz ukala ve fazla şehirli) ama 
gruba bir şekilde o da dâhil oluyor. Ne 
de olsa macera çok kişiyle yaşanır. 

Macera dediysek, öyle anlı şanlı, 
vurdulu kırdılı, filmlerde gördüğü-
nüz şeyler gelmesin aklınıza. Daha 
naif maceralar. Mesela açılır kapanır 
köprü bozulunca, ekip, hop, kilise-
nin merdivenini kaptığı gibi yeni bir 
köprü yapıveriyor, tabii Lukas suya 
düşüp biraz ıslanıyor… Ya da durup 

dururken, üzerinde “hediye edilecek-
tir” yazan bir kayık buluveriyorlar. 
Bizim en sevdiğimiz macera ise ba-
lıkçı dükkânının boyanması. Luisa’nın 
ablasıyla babasının işlettiği dükkânın 
boyanması gerekiyor. Mor ve sarı gibi 
şahane iki renk seçildikten sonra boya 
işine çocuklar da girişiyor. Ama ne gi-
rişmek! Sonunda Aik’in annesi şöyle 
diyor: “Sizden çocuğuma göz kulak ol-
manızı rica etmiştim. Buraya ten rengi 
bir çocuk bırakmıştım, ama bulabildi-
ğim tek şey sarı-mor benekli bir çocuk!” 

HAYAT BİR MACERA
Ammerlo’nun çocukları bu naif 

maceralarına yaratıcılıklarını ve saf 
çocuk akıllarını kullanarak başka şey-
ler de ekliyorlar. Biz sevimli sevimli 
onların maceralarına gülümserken, 
yazar hayat o kadar da güzel değil, 
gerçeğe gelin, diyor ve Lukas’ın acıklı 
öyküsüyle araya fena bir hüzün sıkış-
tırıyor. Belki de çocukların her şeye 
hazırlıklı olması için, kim bilir? Ama 
gene de Lukas’a üzülürken, bütün Am-
merlo halkının ona nasıl sahip çıktığı-
nı görünce, arkadaşlık, dostluk, sevgi 
ve paylaşmanın anlamını miniklerin 
gözünden görmek, umut kapılarını 
aralayıp kendimizi iyi hissetmemize 
sebep oluyor. Gerçek de böyle bir şey 
değil midir? Her gün yaşadığımız kü-
çük şeyler aslında başlı başına bir ha-
yat macerası değil midir?

Ammerlo Çocuklarının Maceraları
Antonia Michaelis

Çeviren: Ersel Kayaoğlu
Final Kültür Sanat Yayınları, 135 sayfa 

Ammerlo Çocuklarının Maceraları, küçücük bir sahil kasabasındaki bir avuç çocuğun naif ve sıcacık 
maceralarını anlatıyor. Ama macera deyince, öyle anlı şanlı şeyler gelmesin aklınıza. Bu maceralar 
günlük hayatın içinden, çocukların her şeyi macera haline getiren saf yaratıcılığından çıkıyor.

Nazan ÖZCAN

Kasaba küçük, maceralar 
çok büyük!



17

Geçen sayımızda başlattığımız ve 
ilkinde “çocuğa görelik” kavramının 
ne olduğunu tartıştığımız dosyamızın 
bu ikinci sayısında, bir kitabın “çocuğa 
uygun” olup olmadığına kimin ya da 
kimlerin karar verebileceği üzerinde 
durduk. Yazar mı, yayınevi ve editör 
mü, yoksa profesyonel bir kurum mu 
buna karar vermeli, dedik. Ayrıca böy-
le bir uygunluk belirleme yetkisinin, 
taraflar üzerinde sansüre yol açıp aç-
mayacağını tartışmak istedik. Sorula-
rımızı gene aynı kişilere, yani ağırlıklı 
olarak işin mutfağından gelen yazar, 
yayın yönetmeni ve editörlere yönelt-
tik.  

Farklı görüşlerin ifade edilip, satır 
aralarında başka pek çok önemli ko-
nunun dillendirildiği dosyamızın ufuk 
açıcı olması dileğiyle…

Dünyada oluşmuş evrensel uygunluk 
değerleri var. [...] Doğrudan olmasa 
da bu uygunluğa yayınevleri de etki-
de bulunuyor, çünkü tüketiciler için 
bir pazar oluşturuyorlar.

Bu belirlemeler yüzyılların biriki-
mi ve yapılan araştırmaların sonuç-
larına göre yapılır. Çocuk psikolojisi, 
davranışları ve gelişiminde uzman 
olan araştırmacılar, akademisyenler, 
eleştirmenler, eğitim uzmanları bir 
şekilde etki mekanizmalarını oluştu-
ruyorlar. Dünyada oluşmuş evrensel 
uygunluk değerleri var. Bu değerler 
zaman içinde renk ya da ton değişikli-
ğine uğruyor. Doğrudan olmasa da bu 

“Çocuğa görelik” 
kavramını tartıştığımız 
dosyanın ikinci sayısında, 
“Bir kitabın çocuğa 
uygunluğuna kim karar 
verir?” sorusunun peşine 
düştük. 

Edebiyatta çocuğa görelik…
kim karar verir?

dosya

Ayşe Yüksel Durukan
Robert Kolej Kütüphanesi
Medya Merkezi Yöneticisi 
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uygunluğa yayınevleri de etkide bulu-
nuyor, çünkü tüketiciler için bir pazar 
oluşturuyorlar. Kültür, ekonomi, pazar 
ve teknoloji birbirlerini ve kitleleri et-
kileyen oluşumlardır.

Yazar toplum baskısından oto-san-
sür uyguluyor, yayınevi bir öyküyü ilgi 
görmeyeceğini düşündüğü için ya-
yımlamıyor, editör yazarın metninde 
değişikliğe gidiyor: Bu tür sansürler 
maalesef oluyor. Bir kitabın “iyi” ol-
duğuna sonunda karar verecek olan 
okurlardır. Aileler, öğretmenler, eğit-
menler, kütüphaneciler, sivil toplum 
kuruluşları, eğitim bakanlıkları bu 
sürece katkı yaparlar. Baskıcı toplum-
larda sansür hep olagelmiştir. Aileden 
başlar, mahallede, okulda, meslek ya-
şamımızda hep devam eder… 

[Çocuğa görelik] kişinin dünya gö-
rüşüyle belirlenebilecek, zamana, 
coğrafyaya bağımlı, içeriği her dem 
değişen ve değişecek bir kavram. Do-
layısıyla çocuğa uygunluk kavramını 
belirleyenler, pratikte çocuk edebiya-
tının aktörleri oluyor.

“Çocuğa görelik”, kesin kurallarının 
belirlenmesi ya da genel geçer bir ka-
bule bağlanması mümkün olmayan, 
muğlak bir kavram, çünkü aslında si-
yasi bir şeyden bahsediyoruz. Ancak 
kişinin dünya görüşüyle belirlenebile-
cek, zamana, coğrafyaya bağımlı, içe-
riği her dem değişen ve değişecek bir 
kavram. Dolayısıyla çocuğa uygunluk 
kavramını belirleyenler, pratikte ço-
cuk edebiyatının aktörleri oluyor. Ya-
zarlar, çizerler, editörler, çevirmenler... 
Son zamanlarda belli kurumların ona-
yıyla yayımlanan kitaplara rastlıyoruz, 
ama bu da nihayetinde mutlak bir oto-
ritenin bağlayıcı yargısı değil, belli bir 
ticari kurumun öznel görüşünden öte-
ye gitmiyor. Bunun ayrımına varmak 
gerek.

Buradaki sansür ancak bir otosan-
sür olabilir ki bunun derecesi de yine 

ilgili aktörlerin yaklaşımıyla ölçülebi-
lir. Belli derecelerde sansür anlaşıla-
bilir bir durum olarak kabul edilebi-
lir belki, sonuçta yayıncılık da diğer 
iş kolları gibi ticari bir faaliyet. Ama 
şunu da biliyorum; iyi yayıncılık, ti-
cari kaygılarla söylenecek söz arasın-
da denge kurmaktan geçiyor. İletişim 
Yayınları’nın çocuk kitapları dizisinde 
sansüre olabildiğince uzak bir nokta-
dayız, bunu iç rahatlığıyla söyleyebili-
rim, çünkü zaten dönüştürücü kitapla-
ra yer vermek gibi temel bir kaygımız 
var. Belki dışarıdan bir göz tarafından 
rahatsızlık verici diye algılanacak me-
tinleri çoğu zaman bile isteye, niyet 
ederek, büyük bir farkındalıkla bası-
yoruz. Çoğu zaman bunların özellikle 
genç yazarlara yeni ilhamlar verdiğini, 
çocuk edebiyatı ortamında tartışma-
lara yol açtığını görüyoruz. Türkiye’de 
bunların her ikisine de çok ihtiyacımız 
var.

Yazar metnini tamamladıktan sonra 
belirleyici olan, okuma birikimi ve 
okurlardan gelen geri bildirimlerden 
edindiği tecrübeyle, yayınevi ve edi-
tördür.

Çocuk edebiyatı yazarı çocuklar 
için üretir, üslubunu okurlarını 
gözeterek oluşturur. Yazar metnini 
tamamladıktan sonra ise belirleyici 
olan, okuma birikimi ve okurlardan 
gelen geri bildirimlerden edindiği tec-
rübeyle, yayınevi ve editördür. İşte bu-
rada uzmanlık devreye giriyor. Kitabın 
seçiminden yayımlanışına, bütün aşa-
malardan yayınevi sorumludur. Okur-
ları kitapla en iyi şekilde buluşturmaya 
çalışır. Bunu yapmak için de okuru iyi 
tanıması, ihtiyaçlarını iyi bilmesi gerekir. 

Yazarla birlikte yürüttüğü metinsel ça-
lışmanın yanı sıra kitabı fiziksel olarak 
da okuruna göre biçimler. Örneğin 
yazı büyüklüğü, resimler, kapak, tanı-
tım yazısı, hedef yaş grubu gözetilerek 
düzenlenir...  Zaman zaman kitapların 
çocuğa uygunluğunu “ispatlamak” ni-
yetiyle, yayınevi ve yazarı denetlemeye 
yönelik uygulamalar deneniyor. Ör-
neğin bir süredir bazı kurumlar, ede-
bi çocuk kitaplarının üzerine bir tür 
“uygundur” ibaresi basmaya başladı. 
Edebiyat yayıncılığı, yazar ve yayınev-
lerinin işi değil midir? Fakat maalesef 
satış kaygısıyla yayınevleri kendilerine 
denetleme kurumları seçiyor. Oysa 
yayınevleri işinin en iyisini yapma 
gayretinde, yetkinlikleriyle güvenilir 
kurumlar olmalı. Tabii ki yayınevi ne 
yayımlarsa iyidir demiyorum, yayım-
lanan her kitap için her türlü eleştiri 
mekanizması işletilebilir; aslında en 
büyük eksiğimiz de burada. 

Kurumlar, kişiler farklı farklı yo-
rumlayacağı için çocuğa görelik-uy-
gunluk kavramının masumane bir 
sansür gerekçesine dönüşmesi işten 
bile değil. Bir yetişkin ya da kurum, 
bazı davranışların, kelimelerin, dü-
şüncelerin çocuğa uygun olmadığını 
düşünebilir mesela, yazar ve yayıncı 
da bunları metinden ayıklar... Kitap-
larını kurumlara onaylatan yayınevi 
sayısının artmasından ve çocuk kitap-
larının yetişkin alıcılarında böyle bir 
talep oluşturmalarından endişe ediyo-
rum... Ben kendi okumalarımda dil ve 
üslup, olay örgüsü açısından bir değer-
lendirme yapıyorum. Bazı metinlerde 
yazarın anlatmak istediğini sezdiğim 

Bahar Siber
İletişim Yayınları, Editör

Gökçe Ateş Aytuğ 
Hayykitap, Editör, Yazar

dosya
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şeyle okuduğum şey bambaşka olabili-
yor. Bazıları da bulanık, didaktik, fazla 
doğrucu, fazla karanlık, olay örgüsü 
zayıf ya da fazla karmaşık... 

Metnin çocuğa göreliğine bütünüyle 
yayınevi, yani editörlük karar verir. 
[…] Yazılan her metin edebiyat olma-
yabileceği gibi, çocuk için yazıldığı 
sanılan bir metnin okuru da çocuk 
olmayabilir.

Metnin çocuğa göreliğine bütünüy-
le yayınevi, yani editörlük karar verir. 
Profesyonel anlamda bir yaratıcı ya-
zarın yaş grubunu belirlemesi, daralt-
ması ya da genişletmesi de mümkün 
olabilir belki, ama bu da deneyim ve 
odaklanma gerektiren zorlu bir yarat-
ma süreci demektir.

Bizim alanımızda yayınevlerinin 
okurlarına karşı sorumluluğu on kat 
daha ağırdır. Bunun için yayınevinin 
ölçütlerini hem derinleştirmesi hem 
de billurlaştırması gerekir. Bazı yazar-
larda, bazı dosyalarda bu çok zorlayıcı 
olabilir. Ölçütlerimizi her şeyin üstün-

de tuttuğumuz için, çok değer verdiği-
miz, çok sevdiğimiz bir yazarın dos-
yasını kitaplaştıramayabiliriz. Yazılan 
her metin edebiyat olmayabileceği 
gibi, çocuk için yazıldığı sanılan bir 
metnin okuru da çocuk olmayabilir.

Bir yapıt ilk sözcüğünden itibaren 
hedef kitlesiyle bir uyumsuzluk için-
deyse yapacak fazla bir şey yoktur. 
Sonradan yapılacak her müdahale 
yazarla yapıtın arasına girecek, yapıt 
editörün sihirli dokunuşlarıyla ço-
cuklara yaklaşmış olsa bile artık onu 
yaratan asli bilinçten uzaklaşacaktır.

Bu iş bence bir bilinç sorunudur, 
yaşama nasıl baktığımızla ve çocukluk 
olgusuna hangi anlamları yüklediği-
mizle ilgilidir. Eğer bir aksaklık varsa 
bunun başlangıcını öykünün başladığı 
yerde, yani yazarın duruşunda aramak 
lazım. Yazar, içini rahatlama hevesine 
kendini kaptırmışsa onu ne iyi bir edi-
tör ne de bir yayınevi kurtarabilir. Bir 
yapıt ilk sözcüğünden itibaren hedef 
kitlesiyle bir uyumsuzluk içindeyse 
yapacak fazla bir şey yoktur. Sonra-
dan yapılacak her müdahale yazarla 
yapıtın arasına girecek, yapıt editörün 
sihirli dokunuşlarıyla çocuklara yak-
laşmış olsa bile artık onu yaratan asli 
bilinçten uzaklaşacaktır. Bu sadece 
editör desteği değil, yapıtı onaylayan, 
onun var oluşunu gerekçelendirip 
açıklayan bir kurum, enstitü, otorite, 
sivil toplum kurumu vb. söz konusu 

olduğunda da geçerlidir. Kısacası, ya-
zarla okur arasına giren kişi sayısının 
çokluğu bence uyumsuzluğu düzelt-
mekten çok uyumsuzluğu artıran bir 
durumdur. 

Böylesi bir uyumlama çabasına ya-
zarın açısından baktığımızda, bu du-
rumun otokontrole ve tektipleşmeye 
sebep olacağı söylenebilir. Yazar bir 
süre sonra kendini bu “göre” şablo-
nuna uygun şeyler yazarken bulabilir. 
Ne yazık ki günümüzde çocuğu okurla 
birleştiren otorite bu “göre” bilinçle-
riyle yaratılmakta ve normalleştiril-
mektedir. Bir başka deyişle, yazar ve 
çocuk buluşmasını bu göre’ler belirle-
diği için yazar ya hiç bir göre’ye uyma-
dan kendi içsel göre’sini izleyecektir ya 
da müfredatı destekleyen kazanımlara 
ve ünite konularına göre; anne-babala-
rın beklentilerine göre; öğretmenlerin 
ve MEB’in onayına göre; X yayınevine 
göre; X yarışmasına göre; X çizerine 
göre; X akademisyenine göre; X sen-
dika/dernek/vakfın duruşuna göre; X 
partisinin eğilimine göre; X kurumu-
nun öneri ve onayına göre diye uzayıp 
giden bu göre’lik listesinden birine 
kaçınılmaz olarak yakınlaşacaktır. Bu 

listelerdeki göre’lik ölçütü, daha önce 
de belirttiğim gibi, ne yazık ki çocu-
ğun yararından çok yetişkinin yararı-
na işleyen bir sürece işaret etmektedir. 
Bu duruma yazarlık gözlüğümü takıp 
baktığımda, yaşama karşı duruşumun 
ve çocuğa bakışımın neyi nasıl yaza-
cağımı belirlediğini söyleyebilirim. 
Elbette bir de kalemimin... Göre’lik 
ölçütlerinin hepsinin göreli olduğuna 
inanarak elimden geldiğince bir şeye 
bağlı olmamaya özen gösteriyorum.

Konuya akademisyenlik gözlüğü-
mü takarak baktığımda ise özgür-
lüğümün biraz daha kısıtlandığını 
belirtmeliyim. Bir kitabı incelemek 
ve değerlendirmek elbette kavramsal 
bir çerçeveyi gerekli kılıyor. Ne var 
ki burada bahsettiğim şey bu değil. 
“Çocuğa göreliği” belirleyen ölçütlerin 
bir süre sonra tek tip yapıtlar üretilme-
sine ve yapıtların tek açıdan bakılarak 
değerlendirilmesine neden olduğunu 
söylemek istiyorum. Kısacası, bir in-
sanın yüreğine ve diline ne kadar çok 
“göre” ve “ama” yansıyorsa, bence o in-
san o kadar tutsaktır.

Sanat-edebiyat ile pedagojinin pek 
çok noktada çatıştığını gördüğüm 
için kitaplarımın üzerinde uzman 
doktorların onayını görmeyi hiç arzu 
etmem.

Yazarı bir kenara koyalım, bir ki-
tabın “çocuğa göre” olup olmadığını 
doğrudan belirleme hakkına sahip 
hiçbir kimse ya da kurum yoktur. 
Ancak editörlerin ve yayınevlerinin 
seçme eylemlerini göz ardı edemeyiz. 
Eseri yayımlamak ya da yayımlamak 
ellerinde. Belirleyici değil de seçiciler-
den söz etmek mümkün. Yayınevleri 
genel bir politika güdebilir bu konuda. 
Mesela İletişim Yayınları son zaman-
larda özgür ve özgün resimli çocuk ki-
taplarına yöneldi. Ölüm dâhil pek çok 
cesur mesele, okul öncesi dönem ço-
cuklarına sunuldu. Türkiye’de yoksun 
olan bu atılımı bence bilinçli gerçek-
leştirdiler, bir ihtiyaç vardı, çok da iyi 
oldu. Sanat-edebiyat ile pedagojinin 
pek çok noktada çatıştığını gördüğüm 
için kitaplarımın üzerinde uzman 
doktorların onayını görmeyi hiç arzu 
etmem. Çünkü bana göre kitap ne aşı-
dır, ne de ilaç. Öyle olsa Goethe’nin 
ülkesinde soykırım olmazdı. 

Nilay Yılmaz
Yazar

Simla Sunay
Yazar

Mine Soysal
Günışığı Kitaplığı
Genel Yayın Yönetmeni
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Yazarı o ayırdığımız yerden alacak 
olursak, hangi yazar çıkıp da diyebilir 
ki “Ben bir çocuk kitabı yazdım!” Yaz-
dığı eser için bu kadar kesin konuşma-
sı mümkün değil. Çünkü eser aslında 
gerçek anlamda doğmadı, henüz okur-
ların zihninde bambaşka bir biçimde 
vücuda gelmedi. En büyük belirleyici 
“zaman” bu nedenle.

 “Çocuğa görelik” tartışmaları bir 
yerde çok iyi oldu, geçen sayıda ya-
zarı tümüyle özgür bırakamadığımızı 
gördüm. Bana “Kitapların çocuklara 
göre değil,” diyen çok oldu. İşin ilgin-
ci o öyküleri çocuklarla atölyelerde, 
söyleşilerde çok keyifli paylaştım, geri 
verim aldım. Bana göre amacıma az 
da olsa yaklaştım. Bir deneydi bu ve 
tabii ki riski vardı. Her çocuk kitabı 
bir deneydir. Editörü, yayıncıyı, hadi 
daha öteleyelim, eğitim kurumlarını 
“çocuğa uygunluk” açısından görevli 
tayin ettiğimiz noktada sansür başla-
mış oluyor. Son günlerde hükümet de 
çocuk kitaplarına sansür uygulamaya 
başladı. Özel okullar çağdaş yazını ta-
kip etseler de kendi listelerini dayatı-
yorlar. Devlet okulları 100 Temel Eser 
kıskacında. Yazar özgür değil, okur da 
özgür değil bu zincirde. 

Tartıştığımız konu çocuk “edebiyat”ı 
ise “çocuğa görelik”, hadi bir adım 
daha ileri gidelim, “çocuğa uygunluk” 
ölçütünün belirleyicisi profesyonel bir 
kurum olamaz.

Eğer genel kapsamıyla çocuk kitap-
larından değil de çocuk edebiyatından 
söz ediyorsak (eğitim amaçlı kitapları 
kapsam dışı bırakıyorum), yazarın, 
yayınevinin, editörün sorumlulukla-
rı açısından işleyiş erişkin edebiya-
tındakinden farklı olmamalı. Yapıtın 
içeriği, dili, üslubu konusunda asıl söz 
sahibi olan elbette ki yazarın kendi-
sidir. Editör –burada çeviri editörlü-
ğünü biraz daha farklı konumlandır-
mak gerek– tıpkı erişkin edebiyatında 

olduğu gibi, gerek kurgu gerekse dil 
açısından yönlendirici rol üstlenir. 
Ancak Türkiye sınırları içinde düşü-
necek olursak, çocuk edebiyatı alanın-
da belki birkaç istisna dışında yetkin 
bir editörlük anlayışının varlığından 
söz etmek zaten mümkün değil. Yine 
üstüne basa basa tekrarlayayım; tar-
tıştığımız konu çocuk “edebiyat”ı ise 
“çocuğa görelik”, hadi bir adım daha 
ileri gidelim, “çocuğa uygunluk” 
ölçütünün belirleyicisi profesyonel bir 
kurum olamaz. Bu tür bir denetim, 
edebiyatın (çocuk edebiyatı dâhil) ru-
huna aykırıdır ve ancak az önce kap-
sam dışı bıraktığım edebiyat dışı, özel 
gereksinimlere yönelik, eğitim amaçlı 
kitaplar için söz konusu olabilir.

Çocuk edebiyatında sansür konusu, 
üzerinde kafa patlatmak gereken, 
aşılması zor bir sorun. Öncelikle 
yazarın çocuklar için yazıyor olmaktan 
tedirginliğe kapılarak uyguladığı oto-
sansür sıkıntısı var. Ardından editörün 
ve yayınevinin müdahalesiyle işleyen, 
yayınevinin politikası ya da daha 
da acıklısı, “müşteri memnuniyeti” 
(burada müşteriden kastım elbette ki 
çocuk değil, çocukları kastetseydim 
okur kitlesi demeyi tercih ederdim) 
güdümlü sansür mekanizması var. 
Bütün bunları aşsanız bile kitabın 
çocuğa ulaşmasında temel aracı olan 
yetişkinin (çoğunlukla ebeveyn ya 
da öğretmen) “Hayır, o kitap olmaz!” 
engellemesi, “Bu kitap daha uygun,” 
dayatması var.  Bir de profesyonel bir 
kurum işin içine girince, sorun daha 
da karmaşıklaşıyor. İşin ironik yanı, 
profesyonel bir kurumun kitaba “uy-
gundur!” damgası basması, kitabın 
yetişkin eliyle çocuk okura ulaşmasını 
kolaylaştırıyor. Bunun da anlamı şu: 
Son basamakta yetişkinin uyguladığı 
blokajın sorumluluğunu yetkili bir ku-
rum üstlenince, sansür mekanizması 
el değiştirmiş oluyor. 

Dayatmadan önermeyi beceren edis-
yona inanıyorum. 

Kitabın içeriği ve anlatımı elbette 
yazara aittir. Yazara müdahale edile-
mez diyerek birtakım kurgusal hata-
ları, tutarsızlıkları, maddi hataları göz 
ardı etmek, önerilerde bulunmamak 
da doğru olmaz. Kimi yazarlar birlikte 
çalışmaya çok yatkındır, kimileri de-
ğildir. Yazarın müsaade ettiği ölçüde en 
yakınında olan arkadaşından, yayıncı-
sına kadar herkes söz alabilir; ama son 
söz yazara aittir. Dayatmadan önerme-
yi beceren edisyona inanıyorum. 

Okunmayı hedeflemek, okunup be-
ğenilmeyi hedeflemek sansüre (veya 
otosansüre) girmez bence. Sansür, bir 
yetkenin yazdığımızın okunmasını 
engellemesidir.

Bir bakıma, yazar, yayınevi, editör 
ya da profesyonel bir kurum, andığınız 
tarafların hepsi bu konuda söz sahibi-
dir. Yazar, tabii ki özgürce canının iste-
diğini yazar/yazmalı, ama daha yazar-
ken, hatta yazacağını kafasında oluş-
tururken okurunu da hesaplıyordur. 
O zaman meramını anlatırken seçtiği 
dilden başlayarak, bazı biçimsel özel-
likleri gözetmeye başlar zaten. İçeriği 
belirleyen de kendisidir. Çocuğa neyi 
nasıl anlatacağı da onun yazarlık be-
cerisinden geçer. Örneğin, kardeş kıs-
kançlığını belki daha kolay anlatabilir 
de, “ölüm” kavramında zorlanabilir, 
ama sonuçta bu onun meselesidir. Ya-
zıp önümüze koyar ve biz de deriz ki 
“Ayrılığı çocuklara ne güzel anlatmış!” 
Deriz de, bunu çocuğun da söyleyece-
ğinin hiçbir garantisi yoktur. Kaldı ki 
yazarın “Yoo, ben ayrılığı filan anlat-
mak istememiştim,” deme olasılığı da 
vardır. Sanatsal yapıtın kime ne söyle-
yeceğini önceden belirleyemiyoruz ne 
yazık ki -ve ne güzel ki-!

Yayınevine düşen, işte bu meramın 
taşıyıcısı olan kitabı hedeflenen men-
zile gidebilecek bir forma sokmaktır, 
ancak editörün işlevi biraz daha yaza-
rın alanına sokulur. Meramı ile fazlaca 

Şiirsel Taş
Yazar, Çevirmen

Ebru Akkaş
Can Çocuk Yayınları
Editör

Fatih Erdoğan
Mavibulut Yayınları, Genel 
Yayın Yönetmeni, Yazar

dosya
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haşır neşir olmuş 
olan yazarın, yaz-
dığının dışarıdan 
nasıl algılandığı 
konusunda körleş-
mesi olağandır, ki 
işte bunu (iyi bir) 
editörle aşabilir.

Okunmayı he-
deflemek, okunup 
beğenilmeyi he-

deflemek sansüre (veya otosansüre) girmez bence. Sansür 
bir yetkenin yazdığımızın okunmasını engellemesidir. 

Bir yazar olarak, yazarken hiçbir sınırlamaya tabi olmak 
istemem, çünkü aslında zaten kendini sınırlamadan yazan 
yazar yoktur. Sınırlama bir anlamda seçmedir, alanını be-
lirlemedir, nasıl söyleyeceğine, neyi söyleyeceğine karar 
vermektir. Yazmak benim oyunumdur ve oyunumu canı-
mın istediği gibi oynamak isterim. Yazdıklarımın kitaba 
dönüştüğü noktada ise şunu söyleyebilirim: Hiçbir kitabı-
mın üstünde “çocuk kitabı” yazmaz. Yetişkinler de okuya-
bilir ve bunu da istiyorum zaten.

Yaratıcı yazardan başlayarak, yayınevleri, akademik ya 
da profesyonel danışmanlıklar bu sürece katkıda buluna-
bilir.

Edebi/sanatsal niteliğin belirlenmesi tek tek bireylerin 
beğenisini aşan bir durumdur ya da öyle olmalıdır. Aynı 
şeyin “çocuğa göreliğin” belirlenmesinde de geçerli oldu-
ğunu düşünüyorum. Bu, tek bir kişinin/kurumun değer-
lendirmesine bırakılamayacak kadar özen gösterilmesi 

gereken bir konu. Yaratıcı 
yazardan başlayarak, ya-
yınevleri, akademik ya da 
profesyonel danışmanlık-
lar bu sürece katkıda bu-
lunabilir. Ancak özellikle 
akademik ve profesyonel 
danışmanlık katkısının, 
kitabın basım kararı ve 
yayına hazırlık sürecinde 
olması gerektiğine dikkat 
çekmek isterim. Basılmış 
bir kitap için X derneğinin 
ya da Y üniversitesinin şu 
kürsüsünden onay almak, 
daha çok diş fırçası ve ma-

cunu reklamlarında gördüğümüz türden bir ticari reklam 
kampanyasından öteye gitmez.

Böyle bir durumun, yani bir kitabın çocuğa uygun olup 
olmadığı konusunda söz sahibi tarafların varlığının, akla 
getirdiği ilk sözcük “sansür” olabilir ama doğru sözcük ol-
duğunu düşünmüyorum. Bir dosyayı değerlendirir ya da 
basıma hazırlarken kafamda bir okur tahayyülü oluşur ve 
onun dünyasından bakmaya çalışırım. Aynı şeyi yazma sü-
recinde yazarın da yaşadığını düşünürüm. Hikâyeye başlar 
ya da kurgularken, o hikâyeyi anlattığı yaş grubunun ya-
zarla/yazarda olduğuna inanırım.

Burhanettin Düzçay
Tudem Yayınları, Editör
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Bir Yaz Gecesi Rüyası 
William Shakespeare

Resimleyen: Tony Ross
Çeviren: Sibel Hüseyinca Onmuş Çizmeli 

Kedi Yayınları, 64 sayfa

Venedik Taciri 
William Shakespeare

Resimleyen: Tony Ross
Çeviren: Sibel Hüseyinca Onmuş Çizmeli 

Kedi Yayınları, 64 sayfa

Shakespeare’i çocuklar anlayabilir mi? Büyük yazarın dilsel yetkinliğinden feragat edilip, oyunları 
basit bir kurguyla öyküleştirildiğinde, Shakespeare’den geriye ne kalır? Belki de soruların yanıtını 
kitapları çocuğunuzla birlikte okuyarak sizin bulmanız gerekiyor.

Shakespeare’in tadı

Çizmeli Kedi Yayınları’ndan 
çıkan tadımlık boy Shakespeare 
uyarlamaları, William Shakespeare’in 
en popüler oyunlarını öyküleştirerek 
8 yaş ve üstü okuyucuların beğeni-
sine sunuyor. Şimdilik 6 kitaptan 
oluşan seri, bu yıl içinde 17 kitaba 
tamamlanacak. Küçük okuyucula-
rın büyük dil ustası Shakespeare’le 
bu erken tanışmaları, ileriki yaşlarda 
daha gelişmiş bir edebi damak zevki-
ne sahip olmalarını sağlayabilir; eğer 
ki ebeveynler de onlarla birlikte aşk, 
merhamet, ikiyüzlülük, intikam gibi 
ciddi konulara kafa yormayı göze alır-
larsa...

İKİ KOMEDİ, DÖRT TRAJEDİ
Mutlu sonu sebebiyle komediler 

arasında sınıflandırılan Venedik Ta-
ciri, bir yandan, bir tüccarla açıkgöz 
bir tefeci arasındaki anlaşmayı, diğer 
yandan da güzeller güzeli zengin kız-
la yoksul ama kalbi temiz gencin ara-
sındaki aşkı anlatıyor. Paranın insani 
değerlerden daha kıymetli tutulması, 
intikam, adalet, merhamet ve merha-
metsizliğin karşısında aklın zaferi ön 
plana çıkıyor kitapta. Serinin tek ko-
medisi olan Bir Yaz Gecesi Rüyası’nda 
ise türlü zıtlıklarla, perilerle, büyüler-
le bezenmiş üç aşk hikâyesinin sarpa 
sarması anlatılıyor. Sonunda her şey 
tatlıyla bağlanıyor elbet, zira “Aşk her 
zaman bir yol buluyor; fakat bu yol 
her zaman insanların zannettikleri yol 
olmayabiliyor.”

Serinin diğer  kitapları  ise Sha-
kespeare’in en bilinen trajedilerinin 
dördünden oluşuyor. “Olmak ya da 
olmamak, işte bütün mesele bu,” diye 
başlayan tiradıyla meşhur Hamlet’te, 
edebiyat tarihinin en karanlık, dertli 
ve huzursuz karakterlerinden biri-
nin intikam isteğiyle kendisini yiyip 
bitirmesi konu ediliyor. Ölümsüz ve 
imkânsız aşkla eş anlamlı hale gelen 
Romeo ve Juliet, iki düşman ailenin 
çocukları arasındaki, tüm diğer de-
ğerlerin ve bağlılıkların önüne geçen 
güçlü bir aşkı anlatıyor. Romalı cesur 

kumandan, “adam 
gibi adam” Markus 
Antonius ve güzelli-
ği Truvalı Helen’in-
kini bile gölgede 
bırakan Mısır kra-
liçesi Kleopatra’nın 
dillere destan aşkını 
dile getiriyor Anto-
nius ve Kleopatra. 
Görev ile aşk, duygu 

ile sorumluluk arasında bölünmüş bu 
karakterler için mutlu bir son elbette 
mümkün değil. III. Richard’da ise kıv-
rak zekâsı ve mizah anlayışı sebebiyle 
neredeyse sempatik gözüken renkli 
bir kötü karakterin, krallığı ele geçir-
me sevdası anlatılıyor. Sonunda savaş 
meydanından onu kurtaracak bir at 
karşılığında tüm krallığından vazgeçe-
cek kadar çaresiz kalıyor III. Richard.

Kitapların hem çizimleri hem de 
pek çok yan karakterden ve olaydan 
arındırılarak, kafa karıştırmayacak 
şekilde sadeleştirilmiş olmaları oku-
mayı kolaylaştıran unsurlar. Özellikle 
Hamlet, III. Richard ile Antonius ve 
Kleopatra’da hikâyeleri bir anlatıcının 
ağzından dinlememiz de okumayı 
daha keyifli kılıyor. Bununla birlikte, 
basitleştirilmiş dilleri ve tüm masalsı-
lıklarına rağmen, satır aralarında çok 
ciddi konular saklı olduğuna dikkat 
çekmek gerek. Örneğin Venedik 
Taciri’nin başkahramanlarından olan 

tüccar Antonio’nun, açıkgöz tefeci 
Shylock’a Yahudi olduğu için hakaret 
ettiği ve Shylock’un onu “Unutmayın 
ki, Yahudiler de tıpkı sizin gibi insan… 
Bizim de bir yerimiz kesilse kanar, ze-
hirlensek ölürüz. Ve eğer bizi aşağılar-
sanız intikam alırız,” diye cevapladığı 
kısım, şüphesiz intikam, ırkçılık, eşit-
lik gibi konularda konuşmayı gerekti-
riyor.

İyi Kitap’ın Mart sayısında işlenen 
“çocuğa görelik” dosyasında ağır ba-
san görüş, gerçek hayatta, televizyon-
da, gazetelerde her gün tanık oldu-
ğumuz şeylerin kurmaca edebiyattan 
çok daha vahşi olduğu, aşırı korumacı 
bir tavrın çocuğa faydadan çok zarar 
getireceği, uygun ve samimi bir dil-
le anlatıldıktan sonra büyükler için 
uygun olan her türlü konunun çocuk 
edebiyatına da konu olabileceği yö-
nündeydi. Bu görüşe katılıyor; tam da 
bu sebeple, kitapların amacına ulaşa-
bilmesi için hikâyelerle ilgili olarak 
küçük okuyucularla etraflıca konuşul-
ması gerektiğini düşünüyorum. Güçlü 
zıtlıklar ve çatışmalar ile bunların ge-
rektirdiği zor kararlar tüm kitaplarda 
ortak bir tema olarak ortaya çıkıyor. 
Aileye veya ülkeye bağlılık ile aşk ara-
sında, şüpheyle inanç arasında, görü-
nüşle gerçek arasındaki sürekli çekiş-
me, bu konularda keyifli tartışmalar 
yapmaya zemin hazırlayacak nitelikte. 
Hamlet’in sonunda ana karakterlerin 
tamamının ya cinayet ya da intihar, 

Elif İNCE

dosya
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düello veya kaza sebebiyle hayatını kaybetmesi ve Romeo 
ve Juliet ile Antonius ve Kleopatra’daki çifte intiharlar ise 
yine üzerinde konuşmaya değecek trajiklikte ve ilginçlikte 
konular.

Ancak şunu da hatırlamakta fayda var ki bu kitaplar ço-
cuklar için yazılmış değil, çocuğa uyarlanmış eserler. Do-
layısıyla, söz gelimi intikam konusuna değinen bir çocuk 
kitabıyla, Hamlet’in kısaltılmış versiyonu arasında karak-
terlerin tanıtılma biçimi, olayların gelişme ve sonuçlanma 
hızı açısından büyük farklar olması kaçınılmaz. Eserlerin 
orijinallerinde net olarak ortaya konan sebep-sonuç iliş-
kileri, karakterlerin karmaşık ruh yapıları ve amaçları gibi 
pek çok konu, hızlandırılmış bir özette derinliğini kaybe-
diyor.    

DİL CAMBAZI SHAKESPEARE
1564-1616 yılları arasında yaşayan Shakespeare, doğ-

duğu kasabada, Stratford’da hayata gözlerini kapadığında, 
insanlığın tüm güzelliklerini ve tüm çirkefliklerini dantel 
gibi işlediği 37 oyun, 154 sone ve 2 uzun şiir bırakır geride. 
Yarattığı derinlikli karakterler, üzerinden neredeyse yarım 
asır geçmiş olmasına rağmen bugün capcanlı karşımızda 
durmaktadır. 

Gelgelelim, Shakespeare her şeyden önce olağanüstü bir 
dil ustası, bir dil cambazıdır. Günümüzde kullanılan pek 
çok İngilizce söz öbeği ve deyimi kâh icat ederek, kâh keli-
melere yepyeni anlamlar yükleyerek dili zenginleştirmiştir. 
İyi eğitimli bir İngiliz’in sözcük dağarcığının 20 bin kelime 
civarında olduğu sanılırken, Shakespeare’de bu rakamın 65 
bini aştığı tahmin edilir. Dolayısıyla Shakespeare okumak-
tan alınan keyfin büyük ölçüde Shakespeare’in dilinden 
kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. Ve nasıl ki Shakes-
peare oyunlarını kısaltmak karakterlerin derinliklerinden 
bir şeyler götürüyorsa, hikâyeleştirerek sadeleştirmek de bu 
özellikli dilden feragat etmek demektir ister istemez.

Ama işte yine de, “Şiir, çeviride kaybolan şeydir,” diyen 
Robert Frost’a, Sabahattin Eyüboğlu’nun cevabındaki gibi, 
“Şiir, en kötü çevirilerde bile büsbütün yitmeyen şeydir.” 
Kitapların ebeveynlerle birlikte, soyut kavramlara açıklık 
getirilerek okunacağını, küçük okuyucuların da bu seriy-
le Shakespeare’in yitmeyen o özünü hayretle, keyifle keş-
fedeceklerini ve ömür boyu geliştirecekleri bir damak tadı 
kazanacaklarını umuyorum. 
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Asuman Zeynep GÜNAYDIN

Uçlarda Gezintiler
Tourette Sendromuyla Yaşamak

Gökçe Esen 
Pan Yayıncılık, 133 sayfa

Kim bilir ne çok soru vardır bir 
annenin aklında henüz dünyaya getir-
mediği çocuğu hakkında. Doğduktan 
sonra da hiç bitmeyecektir bu sorular. 

Ne çok sorarız annelere çocukları 
hakkında. Zaman geçtikçe çocukların 
kendisine sormaya başlarız. Çocuklar 
hakkında başkalarına sorarız. Anneler 
çocuklarına sorar. 

Kime benziyor? Kaç kilo? Yemekle-
rini yiyor mu? Hangi çizgi filmi sever? 
Bu ne? Kaç yaşındasın? Çoğunlukla 
cevapları kolay bulunan sorulardan.

Bu çocuk niye hiç yerinde durmu-
yor? Neden önündekinin saçını çeki-
yor? Neden defalarca aynı yere bakı-
yor? Cevabı öyle kolay bulunmayan, 
içinden yenisi çıkan sorulardan. Bile-
miyorum neden böyle yapıyor, deyince 
bir soru daha: “Bir doktora gösterdiniz 
mi?” Doktorun doğruluk payı taşısa da 
gerçeğin tamamını kapsamayan, ye-
tersiz cevabı: “Oldukça zeki, hiperaktif 
bir çocuğunuz var.”

 Yine sorular devam eder. En güç 
sorulardan biri: “Hangi okula gide-
cek?” Bir soru da okul müdürü sorar: 
“Benim hedef kitlem sakin ve normal 
çocuklar. Çok zeki ve hareketli bir ço-
cukla niye uğraşayım?” Kıran, inciten, 
öfkelendiren sorulardan. Cevapsız.

Ne çok soru sorarız annelere ço-
cukları hakkında!

Çocuğunuz neden sıkılınca sınıftan 
kaçıyor? Çocuğunuz neden küfür edi-
yor? Çocuğunuz neden anlamsız keli-
meler söyleyerek bağırıyor? Neden el-
lerini kollarını sallayarak göz kırpıyor? 

Sınıfa gelen müfettiş de sorar: “Bu 
ne disiplinsizlik!” Azarlayan, ayıplayan, 
kınayan sorulardan. Cevapsız.

Sorular bitmek bilmez? Bu çocuk 
neden olumsuz olaylara aşırı derece-
de takılıyor? Neden başkalarının söz 
ve davranışlarını taklit ediyor? Neden 
sinirlenince eşyaları fırlatıyor? Neden 
göz tikleri var? Neden sanki ipe dolan-
mışçasına gidip geliyor, garip hareket-
ler yapıyor, sıçrıyor, ellerini silkeliyor? 
Neden ağzından kötü sözler çıkıve-
riyor? Neden boş kalınca aynı şeyleri 
takıntılı bir şekilde saçma ve anlamsız 
nakaratlar halinde söylüyor? Neden 
sürekli fiziki ve sosyal sınırları zorlu-
yor?

Tourette Sendromu mu? O da ne-
dir? Profesör Doktor Oliver Sacks’a 
göre tanılar 10 vakadan 9’unda ya-
kınlar tarafından konur. Oliver Sacks, 
yaklaşık bin kişiden birinde Tourette 
Sendromu görüldüğünü söylüyor.

Bu kaba bir hesapla, Türkiye’de 70 
bin Tourette Sendromlu kişi olduğunu 
gösterir. Oysa bu sendrom ülkemizde 
pek bilinmiyor. 

Uçlarda Gezintiler’de Gökçe Esen 
bize Tourette Sendromuyla yaşa-
yan, üniversitede istediği fakülteden 

mezun olan oğlunun hikâyesini, bu 
sendromla tanışmasını, yaşamı değer-
lendirme, keşif ve gelişim süreçlerini 
içinden geldiği gibi anlatmış.

Esen bir anne olarak yıllarca net bir 
cevabı olmayan sorular sormuş ken-
dine ve tesadüfen, Profesör Doktor 
Oliver Sacks’ın Marsta Bir Antropolog 
kitabında okuduğu bir öyküden yola 
çıkarak, cevabın büyük olasılıkla To-
urette Sendromu olduğunu keşfetmiş.

Bugün 29 yaşında olan Kağan’ın, 
farklıklarından ve uyumsuzluk diye 
tabir edilen niteliklerinden kaynak-
lı, çok erken yaşlarda başlayan ve bir 
ömür boyu çeşitli biçimlerde süren 
mücadelesine tanık oluyoruz kitap 
boyunca. Bir annenin oğluna destek 
olmak, bu dünyanın sadece “normal” 
olduğunu sananlar için var olmadığını 
göstermek için verdiği kavgayı oku-
yoruz. Bu içten anlatı hem Tourette 
Sendromuna dair içerden bir gözlem 
sunuyor; hem de bizi “farklı” ya da “sı-
radışı” olanlara dair yargılarımızı, tep-
kilerimizi yeniden gözden geçirmeye 
davet ediyor.

Gökçe Esen, Uçlarda Gezintiler adlı kitabında, Tourettte Sendromu ile derinden değişen, dönüşen, 
karışan, zorlaşan ama bir yandan da renklenen hayatına dair anı ve yorumlarını bizlerle paylaşıyor. 
Bu toplumda “farklı olanı” kabul ettirmenin mücadelesini anlatıyor.  

Bir annenin gözünden 
Tourette Sendromu

Anne baba köşesi
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Korkak Kumandan
Carlo Collodi

Resimleyen: Emine Bora
Çeviren: Filiz Özdem

Yapı Kredi Yayınları, 120 sayfa

Üzerimize yapıştığında onlardan 
kurtulmaya çalıştığımız sıfatlar vardır, 
değil mi? Üstelik onlardan kurtulmaya 
çalışmamızın sebebi o sıfatların an-
lamlarını daraltıp kötüleştirmemizdir. 
“Uyumsuz” sözcüğünü sevmeyiz ör-
neğin, uyum sanki hep çok güzel bir 
şeymiş gibi, uyumsuz’u kötü sayarız. 
Korkak da öyle değil midir? Korkmak 
insanın doğasında olan en doğal hal-
lerden biri değilmiş gibi, korktuğu-
muz için mahcup oluruz. 

Bir de erkeklik hallerini ekleyince 
korkunun yanına, kimsenin üzerine 
almak istemeyeceği bir şey oluverir 
korku ve korkaklık. Oysa korktukça 
insan olabileceğimizi düşünmeyiz bir 
yandan. Korktukça sevebileceğimizi, 
korktukça sahip çıkacağımızı… 

Korkmak ve korku ile ilgili atasöz-
lerini ve deyimleri düşündüm Korkak 
Kumandan’ı bitirip de kitabın son 
cümlesindeki atasözünü görünce: 
“Demirden korkan trene binmez.” Baş-
kaları da var elbette: Serçeden korkan 
darı ekmez; ıslanmışın yağmurdan 
korkusu olmaz; korkulu düş görmek-
tense, uyanık yatmak yeğdir; borçtan 
korkan kapısını büyük açmaz; ölmüş 
koyun kurttan korkmaz.

Pinokyo’nun yazarı olarak tanıdığı-
mız Carlo Collodi’nin Korkak Kuman-
dan adlı kitabını büyük bir heye-

canla okudu-
ğumu itiraf 

etmeliyim. 
L e o n c i n o 

(“Aslancık” an-
lamına gelen 
bir isim) on 
yaşına girmiş 
ve aklına gelen 
her şeyi yap-
maya bayı-
lan bir çocuk. 

Kuzenleriyle 
geçirdiği yaz 

tatilinde bir 

ordu kurup, o orduya da general olun-
ca, yel değirmenlerine savaş açan Don 
Kişot misali bir serüven başlar. 

Bu serüven küçük çocukların doğal 
hallerini o kadar güzel anlatmaktadır 
ki… Bencil, yalancı, alaycı ama merak-
lıdırlar. Her gün belli bir düzen içinde 
generallerinin arkasına düşen asker-
ciklerin en küçüğü, en arkada bora-
zancı olarak görev yapan Arnolfo’dur; 
en uzunları Raffaello, birliğin öncüsü; 
Asdrubale ve Gigino ise piyadedir. 

Korku nedir bilmeyen, ağaç düş-
manlarına karşı büyük cesaretle sava-
şan, gözcülük eden, karavana yemek 
için kendi aralarında nöbetleşe yer 
değiştiren bu askercikler, hallerinden 
çok memnundur, ta ki ormanda bir 
hayvana rastlayana kadar. 

General Leoncino’nun hayatını de-
ğiştirecek bu rastlantı, insanoğlunun 
“korkmak” karşısında ne kadar acı-
masız olduğunu, küçücük çocukların 

dilinden anlatıyor. Korkan bir general 
istemediklerini söyleyen askercikler, 
onu utanç içinde aşağılarken, kendi-
leri de hak etmedikleri bir başarının 
peşinde koşmaya başlıyor.

Hikâyenin kalanında, kendini is-
patlamaya çalışan Leoncino’nun baş-
vurduğu hileler, düzenlediği oyunlar, 
insanın kırılan gururunu tamir etmek 
için nelere başvurabileceğini çok güzel 
gösteriyor. Bütün bunların böyle ol-
ması gerektiğini içten içe yaşadığımız 
bir dünya düzeninde olmak, bunları 
daha çok küçükken yaşamaya başla-
mak ve hayatımızı neredeyse kendimi-
zi ispat etmek üzerine kurmak zorun-
da kalmak, bütün bunlar hikâyenin alt 
metninde okura başarılı bir biçimde 
anlatılıyor. 

Yazarın oldukça ilginç bir biçimde 
araya girdiği cümleler de bize insanın 
nasıl bir varlık olduğu konusunda fikir 
veriyor. 

Korkak Kumandan, sadece çocuk-
ların değil herkesin okuması ve oku-
duğuyla yüzleşmesi gereken bir kitap. 
Yetişkinlerin kendilerini nasıl algıla-
dıklarını, bu görüntüyü korumak için 
nelerden fedakârlık yaptıklarını onlara 
oldukça iyi hatırlatacak çünkü. 

Korkmak korkunç bir 
şey değildir…
Yapı Kredi Yayınları, Pinokyo’nun yazarı Carlo Collodi’nin daha az bilinen eserlerini Türkçeye 
kazandırmaya devam ediyor. Korkak Kumandan, korkmanın, korkak olarak görülme kaygısının 
toplumsal hayattaki anlamları üzerinden esprili, alaycı ve düşündürücü bir macera anlatıyor.  

Sevengül SÖNMEZ
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Elektrik, Mıknatıs, Ses 
ve Kaldırma Kuvveti

Işık, Renk, Şekil ve Yerçekimi
Kolektif 

Çeviren: Cumhur Öztürk
İletişim yayınları, 119 sayfa

Zaman değişiyor. 
Buna sevinsek de üzül-

sek de değişiyor. Çok 
değil bundan on yıl 

önce ofis bilgisa-
yarımın başın-
da, biri bana “X” 

tuşunu bulsun, 
diye feryat ettiğimi 

hatırlıyorum. Bilimle 
kurduğumuz mesafe 

de bütün bunlarla doğru orantılıydı. 
Fincanda pamuklar arasında yetiştiri-
len fasulyeler, genleşmeyi anlamak için 
boş şişenin üstüne konulan haşlanmış 
yumurtalar, barometrelerimiz... Son-
ra bir geri dönüş başladı. “Siteperver” 
ebeveynlerin çocukları tahtaya, topra-
ğa, ipe yeniden döndü. Elimizden ka-
yan dünyamızda, Dünya’yı anlamanın 
zorunlu çabasıyla!

İletişim Yayınları’nın Popüler Bilim 
Kitapları’ndan çıkan  “Bilim Oyunları” 
dizisi tam da bu döneme denk geldi! 

Pratik Deneyler ve Etkinlikler alt 
başlığıyla sunulan iki kitaptan söz edi-
yorum: Elektrik, Mıknatıs, Ses ve Kal-
dırma Kuvveti ile Işık, Renk, Şekil ve 
Yerçekimi adlı kitaplar...

GÖKKUŞAĞI YARATIYORUZ
Her iki kitap da pratik deneylere 

girmeden önce ortak bir giriş bölü-
müyle başlıyor. Bu bölümde temelde 
üstünde durulan kavram “merak”! 
Bunu çok önemsiyorum. Çünkü ça-
ğımızın temel hastalık ve sorunları bu 
meraksızlık illetiyle yakından ilintili. 
Biliyorum ki kitapta değinilen küçük 
meraklar ileride büyük araştırmalara 
ve dünyayı tedavi edebilecek büyük 
sonuçlara ulaşacak. Kaldı ki “Güneş 
ışığı olmasaydı dünyaya ne olurdu?” 
gibi bir sorunun yaratacağı merak hiç 
de azımsanacak gibi değil...

Kitaplarda yer alan bütün deneyler 
evde ve okulda yapılabilir nitelikte. 
Birinci kitap olan Elektrik, Mıknatıs, 

Ses ve Kaldırma Kuvveti’nde elektriğin 
nasıl oluştuğu, nesnelerin nasıl yüz-
düğü ve neden battığı, mıknatısların 
bazı metalleri kendilerine doğru nasıl 
çektikleri, manyetik alanın ne anlama 
geldiği ve müzik aletlerinin nasıl ses 
çıkardığı deneylerle öğretiliyor. Kitap 
sırasıyla Işık ve Renk, Şekiller Yapa-
lım, İtme ve Çekme, Bir Şeyleri Değiş-
tirelim bölümlerinden oluşuyor. Artık 
tere, maydonoz, nane yetiştirmek için 
marketlerden alacağınız hazır cam 
önü bitkilerine ihtiyacınız yok. Kendi 
seranızı boş kavanozlarla oluşturabil-
meniz mümkün. 

Güneş saati, iğne deliği kamerası, 
kaleydeskop, renk fırıldağı, üç boyutlu 
gözlük sahibi olmak için para vermek 
zorunda değilsiniz. İstediğiniz çizgi 
filmi de yaratmanız mümkün. Ayrıca 
hem tasarruf yapmak hem de gereksiz 
su israfını önlemek için bir su arıtma 
cihazı yapmanız en fazla yarım saati-
nizi alıyor. Gökkuşağı seyretmek isti-
yorsanız yağmurdan sonra güneş avı-
na çıkmanız gerekmiyor. Günün iste-
diğiniz saatinde ve istediğiniz iklimde 
kendi gökkuşağınızı yaratabilirsiniz.

İkinci kitap olan Işık, Renk, Şekil ve 
Yerçekimi’nde ise gündüz ve gecenin 
nasıl oluştuğu, yansımanın ne anlama 
geldiği, bir nesnenin şeklinin onun da-
yanıklılığını artırıp artırmadığı, cam-
bazların incecik bir ip üzerinde nasıl 
yürüdükleri anlatılıyor. Bu kitap saye-
sinde reçel kavanozundan elektroskop, 
metal paralardan pil, kartondan hırsız 

alarmı yapmak artık hem çok kolay 
hem de çok eğlenceli. Kitabın, “Bir 
Şeyleri Yüzdürelim ve Batıralım” adlı 
ikinci bölümündeyse buzdağı ve ya-
nardağ yapabilir, bir yumurtanın taze 
mi bayat mı olduğunu onu kırmadan 
anlayabilir, dümenli bir tekneye ya da 
sürat teknesine sahip olabilir, küçük 
yaşta kendi zeplininizle hava atabilir-
siniz.

Üçüncü bölümün adı “Mıknatıs-
larla Oynayalım!”. Bu bölümde uçan 
kelebek, metal para tanıyıcı, pusula 
gibi kendi üretimlerinizi yapabilirsi-
niz. Aynı kitabın son bölümü “Sesleri 
Duymak” ile ilgili. Daha sanatsal olan 
bu bölümde kendi antik müzik aletini-
zi, klarnetinizi, davulunuzu, gitarınızı 
ya da ksilofonunuzu yapabilirsiniz. Bu 
enstrümanlarınızda bir akort sorunu-
nuz varsa onu da yine kendi üreteceği-
niz sesölçerle çözebilirsiniz. 

Çocuğun zorlanma ihtimalinin ol-
duğu yerlerde ise çeşitli çocuklar elle-
rindeki tabelalarla “Bir büyüğünüzden 
yardım isteyin!” uyarısında bulunuyor. 
İki kitabın sonunda yer alan özenli 
sözlük de okuma kolaylığı sağlıyor.

Dünyayı anlamak, koruyup kolla-
mak ve tüketim çılgınlığından sıyrıl-
mak için ellerimiz bize yeter. Birazcık 
zaman ve birkaç basit malzeme elleri-
mizle birleştiğinde çocukluğumuzun 
tatlı muzip mucitliğine dönebiliriz. 

Meraksızlığa panzehir!
İletişim Yayınları’nın Popüler Bilim Kitapları’ndan çıkan “Bilim Oyunları” dizisi, bilimi 
gerçekten de oyunlaştırıyor. Çocukların basit malzemelerle yaptığı aletler onları hem bilimin 
ilkeleriyle hem de üretmenin zevkiyle tanıştırıyor. 

Eraslan SAĞLAM
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Simay – Ninem Diş Perisi Oldu
Filiz Özdem

Resimleyen: Cansu Kaykaç
Yapı Kredi Yayınları, 40 sayfa

Çocukların ölümü anlamalarını 
beklemek onlardan çok şey bekle-
mek değil midir? Biz yetişkinler bile 
ölümü anlamaz, anlamlandıramaz, 
konduramazken kendi gerçeklikleri-
mize, yaşamın gerçekliğine, “çocuk 
gerçekliği”nde ölümün nasıl anlamla-
ra büründüğünü de şaşkınlıkla izleriz. 
Bebeklerin ölümü anlamadıkları dü-
şünülür, ama belki de onlar bile his-
sediyordur her gün gördükleri birinin 
yokluğunu. Yaşı daha büyük olan ço-
cuklarsa sevdikleri birinin ölümüyle 
karşılaştıklarında, düşünceleri, eylem-
leri ve sözlerinin buna neden oldu-
ğuna inanıp kendilerini suçlayabilir, 
içlerine kapanabilir ya da saldırgan 
davranışlar gösterebilirler sözgelimi. 
Bu, ölümü onlara nasıl anlattığımızla, 
ne kadar hissettirip hissettiremediği-
mizle, gündelik rutinlerini koruyup 
koruyamadığımızla, sevgimizi, on-
ların yanında olduğumuzu ne kadar 
gösterdiğimizle ilgilidir belki de biraz. 
En zoru da ölümü konuşmaktır sanı-
rım; bizim bile anla(ya)madığımız bir 
şeyi anlatmaktır çocuklara.

Ninem Diş Perisi Oldu “İnsanlar 
ölünce ne olur?” sorusunu, “Periler 
gerçekten var mıdır?” sorusuyla öyle 
güzel harmanlıyor ki çıkan sonuca 
inanmak istiyor insan. Oyun ve hayal 
gücü gerçeği hafife almıyor, aksine ha-

fifletiyor; çocuklar da 
bunu bizden daha 

iyi başarıyorlar. 
Evet, ilkokula 

yeni başla-
mış Simay 
bile çok 
sevdiği ni-
nesinin bir 
diş perisi 
olduğuna 

i n a n a r a k 
bunu çok gü-

zel başarıyor; 

bir süre sonra uyuyakalsa da sabah 
yastığının altında hediye bulamayınca 
hayal kırıklığına uğruyor. Hastalanıp 
yatağa düşen ninesini görüyor bir gece 
rüyasında. Ninesi odasının penceresi-
nin dışında uçuyor, cama vuruyor ve 
gülümsüyor. 

Simay anneannesinin evinde bir 
şeylerin ters gittiğini hissediyor, giz-
li gizli ağlaşıldığını, konuşulduğunu 
görüyor görmesine, ama akrabaların 
evi doldurmasından, kalabalık bir aile 
olmaktan dolayı da çok mutlu. Annesi 
ninesinin bir daha geri gelmeyeceğini 
söylediğindeyse kafasında taşlar ye-
rine oturuyor Simay’ın; ninesinin diş 
perisi olduğuna inanarak çok sevini-
yor. İyi beslenirse iyi uyuyacağına ve 
her gece ninesiyle görüşeceğine ina-
narak yemeklerini daha düzenli yiyor.

Şiirleri ve romanlarıyla da tanıdı-
ğımız Filiz Özdem nahif ve içten bir 
hikâye anlatıyor bize. Ama sanırım 
hikâye kadar hikâyeye eşlik eden Can-
su Kaykaç’ın resimleri de önemli bu 
noktada. Cansu Kaykaç, kalp biçimin-
de ağzı, işlemeli tülbenti, basma elbise-
leri ve John Lennon tarzı gözlükleriyle 
çok sevimli ve tonton bir nine portresi 
çiziyor. Bize de Filiz Özdem’in ağzına, 
Cansu Kaykaç’ın eline sağlık demek 
düşüyor. 

Ninem, 
sütdişlerim ve ben

Filiz Özdem’in yazıp Cansu Kaykaç’ın resimlediği Ninem Diş Perisi Oldu, “İnsanlar ölünce ne olur?” 
sorusunu, “Periler gerçekten var mıdır?” sorusuyla öyle güzel harmanlıyor ki çıkan sonuca inanmak 
istiyor insan. Oyun ve hayalgücü gerçeği hafife almıyor, aksine hafifletiyor. 

Tuğba ERİŞ

böylece sevdiği birinin yokluğunun üs-
tesinden geliyor.

Simay ninesini, yani anneannesinin 
annesini tanıyabilen şanslı çocuklar-
dan. Nine; gözlüklü, elinden örgüsü, 
dilinden tekerlemesi eksik olmayan, 
tonton bir yaşlı olduğu kadar, üç ne-
sil öncesinin birinci elden tanıklığı da 
demek. Simay şanslı; çünkü telefon, 
televizyon, buzdolabı, hatta elektriğin 
olmadığı zamanları, o dönemi yaşayan 
birinden dinleyebiliyor. Ayrıca, ninesi 
ona masallar anlatıyor, şarkılar, türkü-
ler öğretiyor. Simay’ın arkadaşlarının 
bilmediği “Elim Elim Öpelek” ve “Beş 
Taş” gibi oyunlar oynuyorlar beraber. 
Evet, ninesi Simay’ın en yakın arkadaşı.

NİNEM UÇUYOR...
Simay’ın deyimiyle ninesi pek obur, 

ama onun iştahı yok. Aslında yemek 
yememesinin de önemli bir nedeni 
var. Ama bu korkuyu kimseciklerle, 
ninesiyle bile paylaşamıyor: Simay 
sütdişleri sallanırken yemeye, ağzın-
da lokma çiğnemeye korkuyor, çün-
kü dişlerini lokmayla beraber yutarsa 
karnının içinde başka bir ağız çıkaca-
ğını sanıyor. Bu korkusunun boşuna 
olduğunu, dişini yutsa bile tuvalete git-
tiği zaman yuttuğu dişin de dışarı çıka-
cağını öğrendiğinde, sallanan bir süt-
dişini kendisi çekmeye karar veriyor.

Sütdişlerinin dökülmesiyle ilgili 
gelenekler kültürden kültüre değişir. 
Dökülen dişleri bir fare deliğinin içi-
ne bırakıp, fareden yeni ve temiz bir 
diş isteyenden, dişleri yastığın altına 
koyup, uyuduktan sonra bir farenin 
gelerek dişlerin yerine para bırakaca-
ğına inananlara kadar türlü efsane do-
lanır dilden dile. Simay’ın efsanesi de 
bunlardan biri. Sallanan dişini bir parça 
pamuk yardımıyla tutup kolayca çeken 
Simay’a annesi, bir diş perisinin gelece-
ğini ve ona hediye getireceğini söylüyor. 
O gece gözüne uyku girmiyor Simay’ın, 
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Kış Günlüğü 
Paul Auster

Çeviren: Seçkin Selvi
Can Yayınları, 200 sayfa

Dünyaca ünlü Amerikalı yazar Paul 
Auster, Kış Günlüğü adlı anı kitabını 
hayatındaki bir kapının kapanıp bir 
başkasının açıldığı günlerde yazdığını 
belirtiyor. Açılan kapıyı da “Hayatının 
Kışı” olarak tanımlıyor. Auster’ın geç-
tiğimiz yıl, altmış dört yaşındayken 
kaleme aldığı Kış Günlüğü, bildiğimiz 
anı kitaplarından ilk olarak anlatıcı-
sıyla ayrılıyor. Anı kitaplarında ya-
zarların birinci tekil kişinin ağzından 
anlatmasına alışmışızdır. Auster ise 
ikinci tekil kişiyi yeğlemiş; kendi ken-
disine sesleniyor, anlatıyor, daha çok 
da hatırlatıyor.

DUYGULARIN PEŞİNDE
Metnin girişindeki şu cümle bu 

seçimin ardındaki niyete dair bir 
şeyler söylüyor sanki: “Anımsadığın 
ilk gününden bugüne kadar bu bede-
nin içinde yaşamanın nasıl bir duy-
gu olduğunu incelemeye çalışsan iyi 
olur.” Anlıyoruz ki Auster’ın niyeti 
hayatı boyunca yapıp ettiklerini sı-
ralamak değil; anı kitaplarının çoğu 
böyledir oysa. Kış Günlüğü’nde de 
olaylar, okul hikâyeleri, kazalar, has-
talıklar, aşklar, evlilikler, kaybedilen 
yakınlar, çalışmaya ve işsizliğe dair 
hatırlananlar, dostlar, evler, şehirler 
var elbette; ama yazar bu gibi yaşantı-
ları eksiksiz ve kronolojik olarak sıra-
lamaktan çok, yaşadıklarının yarattığı 
ya da içerdiği duyguların peşinden git-
meyi tercih etmiş. Anlatan ile yaşayan 
arasında kurgusal bir ayrım yaratmayı, 
bu duyguları biraz dışarıdan görüp an-
latabilmek için yeğlemiş olmalı.  

Auster hayatını düz bir çizgi olarak 
da kaleme almamış. Kitap boyunca kro-
nolojik bir hat var elbette, ama sıklıkla, 
anlattığı olayla benzeşen (duygudaş!) 

başka olaylara da sıçrayıp onları da 
anlatıyor. Örneğin küçük yaşta başına 
gelen bir kazayı anlatırken, daha ile-
rideki yaşlarında başına gelen benzer 
olayları da sıralıyor; denebilir ki bütün 
bir altmış dört yılı, kaza parantezine 
alıp ortaya seriyor. Sergilenen kazalar-
dan bütünlüklü bir sonuç çıkartmıyor 
olsa da bunları art arda okuyunca, sa-
dece bir yazarın ömrü boyunca başına 
gelenleri öğrenmiyoruz, ister istemez 
kaza/şans ve hayat üzerine bir şeyler 
düşünüyor, belki de kendi başımıza 
gelenleri, kendi hayatımızı da yokla-
mak durumda kalıyoruz.

HAYAT BAZEN YAVAŞLIYOR
Kış Günlüğü’nde oturduğu evlerin 

listesine hayli geniş bir yer ayırmış 
Paul Auster. Altmış dört yaşına kadar 
yirmi bir evde yaşamış; son oturduğu 
evde on sekiz yıl yaşadığı düşünülürse, 
kırk altı yaşına kadar sıkça mekân de-
ğiştirmek zorunda kalmış. “Yirmi fark-
lı mola yeri, yirmi farklı konaklama,” 
diyor. Evlerin hikâyesi, o evde oturdu-
ğu dönemlerin de hikâyesini sunuyor. 
Yaşadığı evin durumu o günlerdeki 
koşulları hakkında bilgi verdiği gibi, 
yaşama tarzını ve neler yaptığını an-
latmasına da imkân tanıyor. Auster 
sıklıkla bir şeyler sıralıyor anılarında. 
Oturduğu evleri olduğu gibi, mesela 
sevdiği şekerlemeleri de sıralıyor. Çık-
tığı seyahatleri de sayıp döküyor uzun 
bir cümlede, altı yaşından sonra karşı 
cinsle kurduğu ilişkileri de. Bu sayıp 
dökmeler boyunca Auster’daki değişi-
mi de görüyoruz, kimi zaman yaşadığı 
ülkede ve dünyadaki değişimi de. 

Yaşananlar böylesine sıralanır-
ken, bazı anlarda yoğunlaşıyor anlatı.       
Zaman yavaşlıyor; Auster o ânı adeta 

yaşadığı ritimle aktarıyor. Bunlar ha-
yatının kritik anları; üzerinde çok dur-
duğu, yıllar boyu yeniden hatırladığı, 
hatırladıkça didiklediği, o andaki iç 
dünyasını zaman geçtikçe daha net gö-
rebildiği anlar. Auster sıralayarak hızla 
anlattığı bölümlerde de, ağır çekime 
aldığı bu gibi anlarda da, sadece kendi 
hayatına değil, hayata, hayatta olmaya, 
bu dünyada başımıza neler geldiğine, 
gelebileceğine ve sonrasında bu yaşa-
dıklarımızdan bizde neler kaldığına 
odaklanıyor.

İyi edebiyat yapıtlarında sadece o 
romanın, o hikâyenin kahramanının 
yapıp ettiklerini değil, kendimizi ve 
başkalarını da düşünmeden edemeyiz. 
Kitabı kapattığımızda sadece rastgele 
birinin hikâyesini değil, hayata dair 
bir şeyleri okumuş olduğumuz seze-
riz. Kış Günlüğü hem bir yazarı daha 
yakından tanımamızı sağlıyor, hem de 
iyi bir edebiyat yapıtının bu işlevini 
başarıyla yerine getiriyor.

Behçet ÇELİK

Auster’ın 
kış günlüğü
Paul Auster altmış dört yaşında kaleme almış hayatının kışını. Tüm yaşamını doğrudan kâğıda 
dökmek yerine, anlattığı olayların kendisinde yarattığı duygular üzerinde durmuş. Ünlü bir yazarın 
yaşam öyküsü üzerinden hayata dair düşünmek için…  

Çoğul Kütüphane
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JJ Kim?
Anne Cassidy 

Çeviren: Nazlı Tancı 
On8 Kitap, 296 sayfa 

İnsan sil baştan 
başlayabilir mi?
Gençlere yönelik “sorun odaklı” edebiyat eserleri yayımlayan ON8 Kitap’tan çıkan JJ Kim, 10 
yaşındayken arkadaşını öldürmüş olan bir kız çocuğunun, yaşamında yeni bir başlangıç yapma ve 
geçmişiyle hesaplaşma çabasını anlatıyor. 

Müge İPLİKÇİ

Yaralı bir bilinçsek geçmiş peşimizi 
bırakmaz. Hatta böylesi bir durumda 
geçmiş hiçbir zaman bitmez, hep şim-
diki zamanı takip eder, üstelik sinsice. 
Elimizdeki kitap, genç bir insanın, za-
manın bu türden ördüğü bir yazgıya 
kurban edilişini anlatıyor. Böyle bir 
yaralı geçmişin peşinden giderken 
zaman zaman suç, zaman zaman da 
adalet kavramlarını sorgulamak du-
rumunda kaldığımız bir kitap JJ Kim. 
Kitabın kahramanı 17 yaşındaki Alice 
Tully, 10 yaşındayken sekteye uğramış 
yaşamını tümden geride bırakmak 
isterken ona yeniden yakalanıveri-
yor. Şimdiki zamanının katili olan bu 
geçmişle tam manasıyla bir türlü he-
saplaşamazken, 10 yaşında bir arka-
daş katili, nahoş bir konunun “nahoş” 
bir kahramanı olarak bir dizi soruyu 
yanı başımıza sürüklüyor: Masumiyet 
nedir? İyiler kimlerdir? Kötüler nerede 
saklanır? Kötülüğün zamanı var mıdır? 
İsteyerek kötü olunur mu? Yoksa her şey 
bir tesadüf müdür? 

Sorular böyle uzayıp giderken, keş-
ke kesilmese, bölünmese, kırılmasa 
dediğiniz, roman içersinde akıp giden 
bir öykü de var aslında. Öyle matah bir 
yaşam sayılmaz ama akıyor. Alice’in 
bir işi, bir sevgilisi, onu destekleyen bir 
sosyal hizmet uzmanı, kısacası yaşamı 
devam ettirebileceği kendi halinde bir 
rotası var. İşin ilginç yanı, Alice tam 
da böylesi, kendi halinde gündelik bir 
yaşam arayışı içinde aslında. Yaşam-
larında büyük travmalar geçirmiş ki-
şiliklerin aradığı o “gündelik yaşam” 
fikrinin takipçisi, bu çok belli.

Ama en başında ona bonkör dav-
ranmamış olan yaşam, yine ayağına 
dolanıyor.  

Hem de öyle bir dolanıyor ki is-
temeye istemeye de olsa başlıyoruz 
Alice’in bu tökezlenmesini okumaya. 
Gerçeğe değil, gerçeğin izine takılışını 

okuyoruz; geçmişini değil, geçmişinin 
bir türlü bitemiyişini…  

Artık ne onun için ne de biz okurlar 
için kaçış söz konusu! Hep birlikte ya-
kalanıyoruz geçmişin tuzağına.

GEÇMİŞİ NE YAPMALI?
Bir kız çocuğunun arkadaşını öl-

dürmesinin öyküsüne dolanmış talih-
siz bir yazgının kurgusu bu. Bir insa-
nın istese de kolay kolay kaçamayacağı 
dehlizlerden birini konu edinmiş ken-
disine. Durumdan kahramanı edilgen 
konuma koyan bir dille bahsettiğimin 
farkındayım. Neden derseniz, bu yaz-
gıyı kahramanımıza teyelleyen sadece 
kitaptaki genç kadının bilinçaltı değil 
de o yüzden. Bu bilinçaltının yıllar 
esnasında daha da hoyratlaşmasına, 
unutmakla hatırlamak arasındaki 
kıyıları keskinleştirmesine yol açan 
başka gerekçeler var. Yıllar geçse de 
etkisini giderek artıran anne figürü 
bunlardan biri. Belki de Alice’in zih-
nindeki en esaslı kırılmanın öznesi 
o. Dolayısıyla kitap bu çerçevede de 
okunabilir; kızlar ve anneleri başlığı 
altında. Böyle ne kadar çok “yaralı” 
kadın vardır etrafımızda diyerek. An-
nelerine mahkûmiyetlerini kendilerini 
mahkûm ederek örtmeye çalışan, bü-
yüyememiş kadınlar. Daha da geniş-
letmek gerekirse, bir kız çocuğu için 
gerçek anlamda büyüyememenin an-
neyi sembolik anlamda öldürememek 
anlamına geldiğini biliriz ya, o biçim-
de okunabilir JJ Kim? O zaman kitap, 
annesini korumak adına kendini ko-
ruyamayan, başka bir deyişle annesini 
korumak için kendini sembolik an-
lamda öldüren birinin öyküsü olarak 
netleşebilir kafamızda. Üstelik bunu 
en yakın arkadaşını öldürerek yapan 
birinin öyküsüdür bu! Kötü birisinin 
değil de gerekeni gerektiği biçimde ya-
pamamış birinin anlatısıdır.

Yoksa 17 yaşındaki kahramanımı-
zın etrafındakilerin, kısaca yaşamını 
yeniden kurmasına yardımcı olacak-
ların gözünde Alice “iyi bir insan”dır. 
“Eskiden kötü biri olsa da artık iyi 
biri[dir].” Onun bu çabasını net bir bi-
çimde gösteriyor bize yazar. O zaman 
yine sormaya başlıyorsunuz: “İnsan-
lar değişemez mi? İnsanların değişme 
şansı olamaz mı?”

Özetle, Günışığı Kitaplığı’nın genç-
ler için yarattığı yeni marka olan ON8 
Kitap’ın 2012 sürprizlerinden biri JJ 
Kim. 2004 yılı Carnegie Medal Ödülü 
adayı bu romanı okurken JJ’in, yani 
Jennifer Jones’un peşine düşüyorsu-
nuz. Düşüş o düşüş!

Yazar Anne Cassidy kitabında, yaşa-
mını enkazlar arasında kurmaya çalışan 
“o genç kadını” bizlerle tanıştırırken 
gerçek bir olaydan yola çıkmış.  Çok da 
iyi yapmış. Cassidy, bu karanlık konuyu 
anlatma konusunda gerçekten başarılı. 
Kitap, sonu gelmeyen bir vicdan hesap-
laşmasıyla örülmüş olan parlak kurgu-
suyla, yazarını gençlik kitaplarının Ruth 
Rendell’i olarak karşımıza çıkarıyor. 
Cassidy’nin 19 yıl boyunca öğretmenlik 
yaptığını öğrendikten sonra ise gençle-
rin dünyasını bu kadar iyi tanımış ol-
masına da şaşırmıyorsunuz. 

Kitabı okurken göle doğru yürüyen o 
üç çocuğu iyi takip edin. Bir de vahşi bir 
kedi var, onu.




