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Yola çıkmak… Yeni bir şeye başlamak… Her başlangıç biraz 
zorludur. Bir amaca inanmanın, o yola baş koymanın güzelliği 
bir yanda durur, geleceğin loşluğunda göz kırpan belirsizlikler ve 
güçlükler ise diğer yanda…  Ama insan denilen varlık inancıyla 
ve cesaretiyle var… Bir kez yola çıkıp mesafeleri ve zamanı kat 
ettikten sonra yol vazgeçilmez olur, tüm güçlüklere rağmen artık 
yürümek farz olur.
Mart 2013. İyi Kitap 4. yılını geride bırakmanın sevincini 
yaşıyor. Çocuk ve gençlik yayıncılığına katkı sağlamak; sadece 
bu alana özgü bir dergiyi yayın hayatına kazandırmak; genç 
okurların, ebeveynlerin, öğretmenlerin iyi kitaplarla 
buluşmasına, iyi kitaplar üretilmesine katkı sağlamak amacıyla 
çıkılan yolda geriye dönüp baktığımızda,  sadece geçen yıl tüm 
Türkiye’ye 400.000’den fazla İyi Kitap dağıtmış, 300’den fazla 
kitap tanıtmışız. Dört yıllık yolculuğumuzda ise basılı dergi 
sayımız 2,5 milyona, tanıttığımız kitap sayısı 1.500’e varmış.
Gün geliyor, yurdun ücra köşelerinden, bize de dergi gönderir 
misiniz, diyen öğretmenlerden telefon alıyoruz. Gün geliyor, 
yaptığımız dosyalardan tezi için faydalanmak isteyen 
öğrencilerin, akademisyenlerin dergi taleplerini karşılıyoruz. 
Arşiv çalışması için dergimize ulaşmak isteyenler oluyor. Demek 
ki doğru yoldayız, demek ki bir boşluğu doldurmuşuz. Emeği 
geçen, yüreği bizimle olan herkese teşekkürler…
Edebiyata, düşünceye, kitaba sansür konulmaya çalışılan bir 
zamanda, bilgelik ve özgürlük için yola devam… Birlikte nice 
nice yıllara…

İyi Kitap ailesi adına 
Zarife Biliz
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Feride’nin yalandan  
kanatları…

Toprak Işık’ın 
Sıradana Övgü 
adlı deneme kitabı, 
edebiyat ve hayat 
üzerine, ters köşeye 
yatmış, fikirlerini 
açıkça söylemekten 
çekinmeyen cesur 
yazılardan oluşuyor. 
Ciddi konular 
üzerine, mizaha 
sırtını dönmeden, 
gülümseyerek kafa 
yormak isteyenler 
için…

MART 2013 
SayI 49
Ücretsizdir
www.iyikitap.net

. .

İyi Kitap’ta bu ay…

4. yılımızı geride bıraktığımız, baharın 
müjdecisi bu Mart sayımızda gene çeşit 

çeşit kitapla karşınızdayız. La Fontaine ve 
Kelile ile Dimne gibi klasiklerden, sevgili 
Pınar Selek’in aykırı masalı Siyah Peçeli 

Kız’a; Gılgamış, Gulliver ve Nişanlılar gibi 
klasik eserlerin çağdaş yazarlarca yeniden 
“anlatıldığı” Hepsi Sana Miras serisinden 

Feridun Oral’ın muzip Babaanne 
kitabına, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
gelen Güzel Öyküler’e rengârenk bir sayı 

hazırladık size… 

Dosya konumuz ise çiçeği burnunda bir 
yayınevi: Delidolu. “Normal” addedilenin 

dışında, farklı olana kucak açmak için, 
insana dokundukça dünyanın 

değişebileceği inancıyla yola çıktıklarını 
söylüyorlar çıkış bildirilerinde. Yayın 

çizgilerini ise Robert Frost’un bir şiiriyle 
yalın ama derin bir şekilde ifade etmişler. 

Alıntılamazsam olmaz: 
"İkiye ayrılmıştı yol ormanda ve

ben gittim daha az geçilmişinden, 
her şeyi de o değiştirdi zaten..."

Yayın hayatına yeni giren Delidolu’ 
nun kurmaca dışında yayımladığı ilk 
kitap, daha çok yetişkinler ve çocuk-
lar için yazdığı öykü ve romanlarıyla 
tanıdığımız Toprak Işık’ın deneme 
kitabı Sıradana Övgü.  Toprak Işık bu 
kitapta edebiyat özelinde sanata dair 
pek çok sorunun peşine düşüyor, ince 
bir mizahla bezediği yazılarında ken-
di düşünme sürecine okuru da ortak 
ediyor. Bir sanat dalı olarak edebiya-
tın yanı sıra konunun yazar ve okur 
cephesinden de ayrı ayrı ele alındığı 
yazılarda, teorik konulardan edebiya-
tın gündelik hayattaki yansımalarına; 
hakikat ve iktidarla ilişkisine; mevcut 
toplum içinde edebiyatçının ve oku-
run konumuna ve aralarındaki ilişkiye 
dek pek çok konuya değiniyor. Kitaba 
başka bir açıdan bakarsak, edebiyatı 

Yani kısaca, Toprak Işık bu kitabında 
durduğu yerde durmuyor, üzerinde 
pek düşünülmeden kabul gören pek 
çok fikri alıp şöyle bir sarsalıyor.

Eğitim ve meslek hayatında bilimle 
içli dışlı olmuş, fakat sonradan yazar-
lığı tercih etmiş olan Işık’la bu dene-
melere ve denemelerinin beslendiği 
kaynaklara dair sohbet ettik.

Sizi daha çok çocuklar ve yetişkin-
ler için yazdığınız öykü ve romanlar-
dan, yani kurmaca eserlerinizden 
tanıyoruz. Oysa Sıradana Övgü adlı 
kitabınız denemelerden oluşuyor. 
Edebiyat üzerine odaklanan dene-
meler bunlar. “Sanat Olarak Ede-
biyat”, Yazar/Yaratım Boyutuyla 
Edebiyat” ve “Okur Boyutuyla Ede-
biyat” başlıkları altında toplanan bu 

meslek olarak seçmenin, bu mesleğin 
inceliklerinin konu edildiği denemele-
rin, hayatını bu mesleğe adama sevda-
sındaki gençlere yol gösterme, onları 
bekleyen taşlı tozlu yollara dair fikir 
verme işlevini üstlenebileceğini söyle-
mek de mümkün.

Yazar, bir eseri okura bağlayan il-
meğin niteliği üzerinde durup, “Sıkın-
tı, eserle okuru birbirine bağlamayan 
tek duygudur,” deme cesaretini göste-
rirken; “Popülerlik iyi bir sanat eseri 
olmanın önünde engel midir,” sorusu 
üzerinde düşündürüyor. Konuyu bir 
adım ileri götürüp, “Tüm yazılanların 
sanatsal bir değer taşıması şart mıdır,” 
meselesine geliyor. Mizahı da elden 
hiç bırakmıyor, “Gördüklerini aynen 
kopyalamak sanatçıyı gerçekçi değil sı-
kıcı yapar,” diyerek bizi gülümsetiyor. 
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yazılar edebiyatı çok yönlü ele alıyor, 
aslında edebiyatı, sanat ve sanatçıyı 
hayatla harmanlıyor.  İlk deneme ki-
tabınızı bu konu üzerinde temellen-
dirmiş olmanıza dair neler söylemek 
istersiniz?

Birçok meslekte alınacak yol için 
önceden döşenmiş raylar var. Başın-
dan sonuna güzergâhınızı önemli 
ölçüde biliyorsunuz. Yazarlık bu ben-
zetmeye uymuyor. Serüveniniz süre-
since yaşayacaklarınız, nereye, nasıl, 
ne zaman varacağınız çoğunlukla ön-
görülebilir değil. Belirsizliğin baskısı 
altındasınız. Çevreniz de sizi bu an-
lamda rahatlatmıyor. Onların verdiği 
mesaj genellikle şu: Bindin bir alamete, 
gidiyorsun kıyamete. Bu durumda yere 
sağlam basma ihtiyacını daha fazla 
hissediyorsunuz. Bence üzerinizdeki 
sıkıntıyı hafifletmek yazmanın teori 
ve pratikten oluşan iki bacağını bir-
likte kullanmakla mümkün… Pratiği 
öykünüzü, romanınızı yaratırken ger-
çekleştiriyorsunuz. Çalışkan bir yazar-
sanız orada eksik kalmayacağınızdan 
emin olabilirsiniz. Teoride yeterlilik 
ise yazının nedenlerini, nasıllarını 
kurcalamakla mümkün… Kitaptaki 
denemeler yazının teorisi konusunda 
kafamda doğan sorulardan ortaya çık-
tı. Her ne kadar kullanılan dilde okur 
muhatap alınıyorsa da öncelikle şekil-
lendirmeye çalıştığım kendi düşünce-
lerimdi ve denemeler kendi yazı ma-
ceramda dengeli yol alma arayışımın 
sonuçlarıydı. 

Sıradana Övgü her ne kadar sanat 
ve edebiyatı temel alan yazılardan 
oluşuyor desek de aslında içinde bir 
hayat bilgisi barındırıyor.  Sanatın ve 
edebiyatın ne olduğu, ne işe yaradı-
ğı, yazar olmaya niyetlenen bir kişiyi 
bekleyenler ve bu mesleğin gerekleri, 
bir eserden beklenmesi gerekenler, 
yazının okur ve yazar açısından iş-
levleri, okurun eser üzerindeki söz 
hakkı, eleştirmenlerin “ne işe yara-
dığı” gibi pek çok konuyu hayatla 
harmanlayarak, çok güzel sorular 
ve yanıtlar eşliğinde, yalın ve mizahi 
bir dille ortaya koyuyor. Pedagojik 
olma, ahkâm kesme ve okuru sık-
ma tuzaklarından kaçmayı başaran, 
hem düşündürücü, aynı zamanda 
çok da aydınlatıcı denemeler bunlar.

Öncelikle teşekkür ederim. Yazan 
insanlar itiraf etmekten çekinseler de 
yazdıklarının beğenilmesinden keyif 
alıyorlar. Yazıyı amatörce bir uğraşın 
ötesinde düşünüyorsanız onun ha-
yatınız üzerindeki olası etkileri kaygı 
dünyanızda zorunlu olarak baskınlık 
kazanıyor. Ortaya tüm sermayenizi, 
yani hayatınızı koymuşsunuz. Hayatı-
nı yazıya adamaya karar veren için tek 
ve en önemli şey yazı değildir. Adanan 
hayattan bahsediyoruz. Buna ilişkin 
kaygılar taşımamak mümkün mü? Bu 
kaygı yazının uzandığı her yere haya-
tın gölgesini düşürüyor ve orada iki ta-
rafın birbirini nasıl etkilediğini sorgu-
latıyor. Sonra sizin için o kadar önemli 

olan ürünlerin, yazıya temas eden ama 
yazar olmayan diğer insanlar üzerin-
deki etkisini merak ediyorsunuz. Ve 
şunu biliyorsunuz: Etkileşim dediği-
miz şey tek taraflı değildir. Yazmayan-
lar da yazı dünyasını etkiliyor. Kitabın 
gerisinde yatan amaç işin bu kısmını 
düşünmeyi zaten zorunlu kılıyordu. 

Kitap boyunca eğitici değilsem, 
bunun sebebi gerçekten eğitmek niye-
tiyle yazmamış olmamdır. Öte yandan 
yazdıklarımın dönüştürücü olması-
nı kesinlikle istiyorum ama bu eğit-
mekten farklı. Yukarıdan değil, yazı 
dünyasının içerisinden sesleniyorum. 
Dediğim gibi, ben öncelikle kendi so-
rularıma yanıtlar arıyorum. Bazen ya-
nıtı gerçekten bulduğuma inanmanın 
coşkusuyla paylaşıyorum düşüncemi, 
bazen de “belki, sanırım, herhalde” di-
yerek bulduğum çözümden o kadar da 
emin olmadığımı açık ediyorum. 

Gençlerin meslek tercihine yar-
dımcı olan rehber kitapları biliriz. 
Sıradana Övgü, pek meslekten bile 
sayılmayan ve bu bağlamda bu tür 
rehberlerde ele alınmayan, belki za-
ten doğası gereği oradaki üslup için-
de ele alınamayacak olan bir uğraşı, 
yazarlığı ele alırken, bu tür bir kıla-
vuz işlevi de üstleniyor sanki. Ben 
kitabı okurken, hayatını sanatın her-
hangi bir dalına, özellikle de “yazı”ya 
adamak isteyen geçlerin okumasının 
çok faydalı olacağını düşündüm me-
sela. Hem böyle bir hayat içinde ken-
dilerini bekleyenleri hem de uğraşla-
rından neler bekleyebileceklerini, bu 
uğraş için gereken emek ve çabanın 
niteliğini ve ilintili pek çok şeyi dü-
şünmelerine yol açacak denemeler 
var kitapta.

Yazmaya başlayalı, bir yazar olma 
iddiasıyla yazmaya başlayalı, on beş yıl-
dan fazla oldu. Yazının seksen doksan 
yıllık bir ömrün bile tamamını doldur-
duğu düşünülürse, bu çok abartılacak 
bir süre değil. Yine de belli tecrübeleri 
edinmek için yeterli. Bu yola benden 
on beş yıl önce çıkmış olanların samimi 
düşüncelerini öğrenmek isterim. Eriş-
me şansım olduğunda diğer yazarla- 
rın yazı, yazarlık ya da sanat hak- 
kında yorumlarını çok önemseyerek  
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okuyorum. Paylaştıklarının benim 
için aydınlatıcı olduğuna inanıyorum. 
Aynı şekilde benim paylaşımlarımın 
da benden daha az yazının içinde 
olanların işine yarayacağını düşünü-
yorum. 

“Yazar / Yaratım Boyutuyla Ede-
biyat” başlığı altındaki yazılar; 
bilhassa “Duvardaki Tüfek”, “Aynı 
Yaşam Farklı Anılar”, “İki Boyutlu 
Sayfalardaki Üç Boyutlu Dünyalar” 
ve “Can Verebilmek İçin” adlı de-
nemeler, yazarlık dersleri olarak da 
ele alınabilir. İşin düşünsel boyutu 
kadar teknik boyutuna da giriyor, 
büyüklenmeden yol yordam gösteri-
yorsunuz. Hatta kitabın sonunda ya-
zılanlara örnek teşkil etsin diye yazıp 
koyduğunuz bir öykü de var… Peki, 
sizce yazarlığın dersi olur mu?

Son söyleyeceğimi ilk söyleyerek 
başlayayım: Bence yazının dersi ve 
hatta yazarlığın okulu olur. Avrupa ve 
Amerika’da bu okulların sayısı sürekli 
artıyor. İleride daha da yaygınlık kaza-
nacağına inanıyorum. Oysa özellikle 
bizim ülkemizde yazarların çoğunun 
yazının okulu olamayacağına inandı-
ğını biliyorum. Bence bu aynı zaman-
da onların temennisi… İnsanlar yap-
tıkları işin sırrı çözülememiş bir tarafı 
kalsın istiyorlar belki de. Oysa bilimle 
ve felsefeyle hep sırları çözmenin pe-
şindeyiz. Bence yazı da bu anlamda 
kendi etrafını bilimsel yöntemlerin ve 
felsefenin aşamayacağı surlarla çevire-
mez. Bunu din bile yapamıyor. Sırrını 
çözdüklerimizle birlikte çözülmeyi 
bekleyen yeni sırlar ortaya çıkacağı 
için yazmak heyecansız hale gelmeye-
cek. Okullar bence yazının daha hızlı 
öğrenilmesini sağlayacak. Yazıya ha-
yatını adayan biri için bu iyi bir şey; 
çünkü çıraklık süresinin kısalması, 
aynı zamanda ustalık süresinin uza-
ması demek. 

Kalem sadece zihnimizden ge-
çenleri kaydeden bir araç değildir, 
zihnimizin işleyişine yön veren bir 
düşünme aracıdır da, diyorsunuz 
kitapta. Yazıyı daha çok düşünce-
lerimizi ifade etme aracı olarak dü-
şünmeye alıştığımızdan olsa gerek, 
sizin bu dediğiniz insanı şaşırtıyor 
biraz… Kalem insanı nasıl düşündü-
rür peki?..

Yazı hayatım boyunca, yazdıkları-
mın beni dönüştürdüğünü hissettim. 
Hem uzun dönemler içinde hem de 

yazdığım anda… Pek çok konuda dü-
şüncelerimin cümleler arka arkaya ek-
lenirken şekillendiğini fark ediyorum. 
Tabii konuyu benim kişisel gözlemle-
rimin çok ötesinde sağlam temellere 
oturtan bilimsel ve felsefi teoriler var. 
Yirminci yüzyılın başında, özellikle 
Saussure’den sonra dilin daha bilimsel 
yöntemlerle incelendiğini söylemek 
mümkündür sanırım. Belki de yakla-
şımdaki bu değişimin tetiklemesiyle 
artık felsefi ve bilimsel platformda 
dil duygu ya da düşünceleri ileten 
pasif bir araç olarak tanımlanmıyor. 
Vygotsky, kendi kendine konuşan bir 
çocuğun aslında kendisini dönüştür-
düğünü iddia ediyor ve iddiaları yay-
gın biçimde kabul de görüyor. Lacan 
da yine dilin kişilik üzerindeki dö-
nüştürücü etkisine vurgu yapıyor ve 
psikoanalitik tedavisini bunun üzerine 
temellendiriyor. Bunlar hep, dili kâğıt 
üzerinde görünür kılan kalemin beyni 
şekillendirdiğini destekleyen örnekler. 

Kitapta özgül birer alan olarak 
sanat ve bilimden pek çok örnek 
veriyor, iki alanı farklılıklarıyla ve 
aynılıklarıyla ele alıyor, edebiya-
tın içindeyken bir yandan da bilimi 
yardımcı olarak kullanıyorsunuz. 
Bunun eğitim ve meslek yaşamınızla 
bir ilgisi var sanırım. Denemelerden 
anladığım kadarıyla, sanat kadar 
bilimin sorunlarıyla da ilgili görü-
nüyor; sanat kadar bilimin kavram 
ve örnekleriyle de düşünüyorsunuz. 
Edebiyatçı yönünüzün mühendis yö-
nünüzle arası nasıl? 

Söyleşilerde hep sorulur: Yazar ol-
masaydınız ne olurdunuz? Yanıtından 
çok emin olduğum bir sorudur bu. Ya-
zar olmasaydım bilim insanı olurdum. 
Hâlâ bilime elimden geldiğince yakın 
durma çabası içindeyim. Bilimin ya-
rarlılığına kuşku yok ama ben onu 
insanlığa verdiklerinden öte gerçekten 
bir zevk aracı olarak seviyorum. Güzel 
bir roman ya da güzel bir şiir bana ne 
kadar keyif veriyorsa takip edebildi-
ğim bir matematiksel teoremden de 
o kadar haz alıyorum. Buna ek ola-
rak sosyal bilimler için şunu da söy-
leyebilirim: Sosyoloji, psikoloji ya da 
antropolojinin öğrettikleri bir yazarı 
daha iyi yazar yapar. Onlar sayesinde 
toplumu, insanı, toplumun kuralla-
rını, insanın acılarını, sevinçlerini ve 
bunların kökenlerini daha iyi anla-
rız; yazarken kullandığımız malze-
meye daha fazla hâkim oluruz. Böyle  

baktığım için sosyal bilimlere ya da 
felsefeye ayırdığım zamana hiç acımı-
yorum ve yazarlığımı onlarla besleme-
ye çalışıyorum.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne 
ilk sınavda Türkiye 9’uncusu, ikinci 
sınavda da Türkiye 16’ncısı olarak 
girmişsiniz. Parlak bir başarı. Bu-
gün düşündüğünüzde mühendislik 
kariyerine adım attığınız o günü na-
sıl anıyorsunuz; şükranla mı, yoksa 
“Keşke olmasaydı,” diyerek mi? 

Mühendislikle hiç sorunum olmadı. 
Mezun olduktan sonra meslek olarak 
yapmaya başladığımda mühendisliği 
daha da çok sevdim. Yine de şunu hep 
düşünürüm: Acaba temel bilimleri mi 
seçseydim… Fizik ya da matematik… 
Liseden sonra bu kararsızlığı yaşamış-
tım. Zamanı geri alma şansım olsaydı 
temel bilimleri mi yoksa mühendisliği 
mi seçerdim hâlâ bilmiyorum. Mü-
hendislik, bana genç sayılabilecek bir 
yaştan itibaren, yazarlığı aileden zen-
gin bir insan gibi yapma olanağı sağ-
ladı. Bu anlamda ona ne kadar minnet 
duysam azdır.  Bir de şu var tabi: Hayat 
her zaman planladığım gibi gider mi 
bilmiyorum; ileride bir tarihte ekme-
ğimi kazanmak için yazı dışında bir 
iş yapmam gerekirse mühendislikle 
karnımı doyurabileceğimi tahmin edi-
yorum. Bu az bir rahatlık değil. Sonuç 
olarak, sorduğunuz o  günü şükranla 
hatırladığımı söyleyebilirim. 

Zarife BİLİZ
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“Yazmanın en önemli eğitimi yine yazmaktır. Kalem kâğıda 
sürtündükçe bilenir. Hiçbir labirent, yazıya durmuş bir elin 
önündeki boş beyaz sayfa kadar karmaşık değildir. İlham 
Perisi kollarına girmedikçe o sokaklarda yürüme zahmetine 
katlanamayanlar, sanattan deney faresinin önüne konulan 
peynir kadar bile ödül beklememeliler.” 

Bugüne değin yayımladığı değişik türlerdeki kitaplarla 
edebiyatımızda kendine özgü bir yer edinen Toprak Işık,           
okur-yazar-yapıt üçgeninin içini dolduran denemeleriyle 
çıkıyor bu kez karşımıza. Kitaptaki metinlerin en belirgin 
özelliği, açıksözlülük ve yalınlık. Yazarın sorgulayan ve 
yanıtlar arayan tavrına insancıl bir yaklaşımın da eşlik 
etmesi yeni bakış açıları edinmemizi sağlıyor. 

Sıradana Övgü edebiyata farklı noktalardan yaklaşmayı 
önemseyenlerin hem düşünüp hem de umut tazeleyerek 
okuyacakları bir kitap.

                                                        Mehmet Atilla

Sıradana Övgü
Toprak Işık

Delidolu Yayınları, 160 sayfa



Feridun Oral öncelikle bir 
yazar mıdır, bir çizer midir? 

Görünen o ki ikisi de… Ne 
var ki bu kadar iyi çizen biri-
nin aynı zamanda okul öncesi 
çağı çocukları için bu kadar 

iyi yazması mucize gibi geliyor 
bana. Bütün kitapları için geçerli bu; 
istikrarlı, bol üreten, çok verimli bir 
sanatçı. Kitapları, Türkiye’de orta sı-
nıftan çocuklar için büyük şans, ancak 
sert kapak olması ve fiyatları nedeniy-
le her çocuğa ulaştığını söylemek zor. 
Dileğimiz ise bütün çocukların Feri-
dun Oral okuyarak büyümesi...

BENİM HARİKA BABAANNEM
Feridun Oral ithaf cümlesinde, 

“Ali’ye ve hiç görmediğim babaanneme,” 
diye yazmış. Babaannesini hiç görme-
miş biri olarak ben bu öyküyü biraz 
buruk okudum. Ya da çeşitli sebepler-
le hiç kurulamayan babaanne-torun 
ilişkilerinin tümü adına hüzünlendim. 
Şu yaygın gelin-kaynana du-
rumları, yaşam koşulları ve 
katı geleneklerin getirisi 
olarak hayatımıza dayatı-
lan bir boşluk babaanne. 
Anneanneler daha şanslı, 
annelerden vizeleri var, 
emek veriyor ve torun-
ları kolayca kazanıyor-
lar. İstisnalar da var el-
bet, bakmayın benim 
efkârlanmama, ne 
süper babaanneler 
var torunlarına 
annelik, arkadaşlık 
eden.

İşte Ali de şans-
lı bir velet. Resim 
yapmayı çok se-
viyor. En çok da 
hayvanları re-
s imlemekten 
hoşlanıyor. Ali, 
sıkı bir hayvansever. 

Babaannesi de ona sürekli hayvan ses-
leri çıkarıyor; keçi gibi meliyor, 
kedi gibi miyavlıyor, takma diş-
lerini takırdatarak çok üşümüş 
penguen taklidi (en çok buna 
güldüm) yapıyor. 

SEVİMLİ HAYVANCIKLAR
Ali bir gün dedesiyle evde yal-

nız… Babaannesinin duvardaki res-
mine bakıyor ve dedesine soruyor: 
“Dede, babaannem kime benziyor?” 
Hikâye, bu andan itibaren ritmik bir 
kurguya oturuyor. “Ali’nin babaanne-
si uzun kulaklı bir tavşana mı benzi-
yor?” Dede her seferinde bu soruları 
tatlılıkla yanıtlıyor: “Babaannenin 
kulakları tavşanınki gibi uzun değil, 
ama tavşanların çok sevdiği havuçlar-
dan havuçlu kek yapıyor.” Babaannesi 
kediye, sincaba, kurbağaya, koyuna 
mı benziyor peki? Ya kurda, baykuşa, 
bülbüle, ahtapota? (Dede de ne çok se-
viyor babaanneyi!)

Babaannenin eski mi eski fotoğra-
fı üzerine farklı hayvanlar çizerek 

kime benzediğini bulmaya dair 
bir oyun başlıyor. Kitapta sol 
tarafta Ali’nin çizdiği bahsi ge-
çen hayvan, sağ tarafta ise aynı 

hayvanın babaannenin portresine 
monte edilmiş Feridun Oral kla-

siği çizimi var. Pardon, pardon, 
ben Ali ile Feridun Oral’ı bir-
birinden ayırdım, hikâye beni 
inandırdı, elbette ki iki sayfayı 
da Oral çizdi ama soldaki bir 
çocuk elinden çıkmış takli-
di!

Resimlerdeki kahve 
tonlarının çeşitliliği, eski 
fotoğraftan sayfalara ta-
şınan soluk hakiler, ye-
şiller, griler çok etkile-
yici. Feridun Oral’ın, 

çocuk kitabı ya-
pıyorum diyerek 
Disney canlılığı  

Anneanneler, babaanneler, dedeler çocukların vazgeçilmez sevgilisi, onların öncelikli müttefikleridir. 
Feridun Oral Babaannem Kime Benziyor adlı kitabında, bir çocuk gözünden, çocuk duyarlılığıyla 
bir babaanneyi anlatıyor, onu sevimli hayvancıkların kılığına sokmaktan çekinmiyor.

Simla SUNAY

altında kalmayışı-
nı, doğadaki pastel 
tonları kullanışını ve 
kahverengi ağırlıklı 
derinliğini çok sevi-

yorum. Çocuklar illa canlı 
ve de tam renkleri beğenir diye 

bir şey yok. Atölyelerde mavi ve 
pembe ile savaşırken bunlarla da 
uğraşıyor ve çocuklara renk uyu-
munu göstermeye çalışıyoruz. İşte 
harika bir atölye kitabı: Babaan-
nem Kime Benziyor?

Ha, unutmadan söyleyelim, kim-
se kimseye benzemez, bunu yazar da 

belirtiyor, ah ancak belki küçük kuzu 
birazcık ama birazcık Ali’ye benziyor, 
hikâye sizi inandırsın ki!

Feridun Oral’dan  
bir babaanne kitabı…

 Babaannem Kime Benziyor?
Feridun Oral

Yapı Kredi Yayınları, 36 sayfa
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O gün bugündür, balonuyla havala-
nıp harika gülümsemesiyle gökyüzü-
nü renk ve neşeyle dolduran, kentinin 
üzerine rengârenk mutluluk yağmuru 
yağdıran, sonra da bulutların arasında 
kaybolan kızın armağan ettiği kuşlar, 
kentin üstünde uçuşup neşeyle eğlen-
meye devam etmekte. Kızın aklının 
bir karış havada olduğunu söyleyen-
ler çoktan çatılardaki yerlerini aldı-
lar, çünkü onların da artık mutluluk 
yağmuruyla yıkanmış düşleri, kızınki 
gibi çatılara ve düşlerine tırmanacak 
merdivenleri, onlara çatılarda düşleri-
ni paylaşmak için eşlik edecek kuşları 
var. 

Bazen göz ardı edilebiliyor; oysa 
çocuk kitaplarındaki görsel dünya, 
hikâye kadar önemlidir, hatta bazen 
hikâyeden de fazla önem kazanabilir. 
Nesin Yayınevi’nin Çocuk Cenneti 
Kitaplığı, yayın programına aldığı ki-
taplarda, kitapların hikâyeleri kadar 
görsel dünyalarına da özen gösteriyor. 
Bulutların Arasında’nın resimleri de 
bunu fazlasıyla ispatlıyor. Bu resimler 
hem öykünün atmosferini güçlendiri-
yor hem de başka çağrışımlarla öykü-
den ayrı bir boyut yaratmayı beceriyor.

bulutlara ulaşmaya çalışarak kendi 
olmakta ısrar eden, olabilen bir kızın 
hikâyesi anlatılıyor. Değil düş kuracak, 
durup ne yaşadığına bakacak vakti ol-
mayan kent sakinlerinin arasında pek 
hoş karşılanmayan, aklı fikri, dolayı-
sıyla gözleri sürekli gökyüzünde olan 
biri o. Tüm canlıların özgür olduğu o 
uçsuz bucaksız, gizemli mavilikte bir 
kuş olabilse… Kendine ait bir bulutu 
olsa da üstüne binebilse… O yukarı-
larda kim bilir kimler var? Tanrılar, 
periler, melekler ya da başka insanlar... 
Zaten tüm öyküler ya aşılacak bir en-
gel ya da ulaşılacak bir düş olduğunda 
başlar.

Öykümüzün kahramanı olan kız 
da bulutları almak istiyor ve bölgedeki 
en yüksek dağa tırmanmak için yola 
çıkıyor. Tırmanıyor da, hatta bu dağın 
tepesindeki evin çatısına bile, hem de 
izin almadan. Orada yaşayan ve göğe 
bakmayı hiç ama hiç sevmeyen, ancak 
kızın gülümseyişine hayran kalan oğlan 
çocuğunun çarşaflardan yaptığı bir ba-
lonla da gökteki yolculuğuna başlıyor.

İster çocuk olsun ister yetişkin, 
yaşamın keyfini çıkarmayı unutma-
yanların sevdiği, iyi bildiği oyundur 
bulutlardan benzetmece. Kimi bulut 
dörtnala koşan attır, kimi buharını 
göğe sala sala giden vapurdur baka-
na. Biraz önce sevimli bir kuzu olan, 
az sonra pamuk şekerine dönüşüverir; 
eğlencelidir. Yaşama farkındalığının 
yanında, içinde bulunulan âna saygı 
duyup hakkını vermenin marifet ol-
duğuna iyi bir örnektir bulutları izle-
mek. Hele de her şeyi hızlı algılamayı, 
yapmayı ve sınırsız tüketimi yücelten 
günümüz dünyasında, o dayatmacı 
ve yapay koşuşturmaca arasında, bu 
marifeti geliştirmek için de güzel bir 
alıştırmadır.

AH BİR BULUTUM OLSA!
Nesin Yayınevi’nin Çocuk Cenneti 

Kitaplığı’ndan çıkan Bulutların Ara-
sında adlı kitapta da göğe bakarak, 
“tüm dünyadaki en güzel şeyler olan”  

Bir kız, bir düş,  
bir merdiven…

André Neves, muhteşem resimlerle bezediği Bulutların Arasında adlı kitabında, aklı fikir 
bulutlara ulaşmakta olan küçük bir kızın öyküsünü anlatıyor. Kendine ait bir bulutu olsun isteyen 
küçük kızın düşlerle dolu, bir o kadar da cesur yolculuğu… 

Nurduran DUMAN

Bulutların Arasında
André Neves

Çeviren: Ceylan Özçapkın
Nesin Yayınları, 32 sayfa



karanlık, çocukluk dö-
neminin başta gelen 
korkularındandır. Biraz 
da çevrenin yanlış tutum 
ve davranışlarının sonu-
cu iyice pekişen bir du-
rumdur. Kitap, çocukla-
rın korkularıyla yüzleşip 
üstesinden gelebilmeleri 
için bir pencere açıyor, 
yetişkinlere ise bu gibi 
durumlarda tutumları-
nın nasıl olacağı konu-
sunda ipucu veriyor.

BENİM DÜNYAM
Bizden farklı birile-

rini gördüğümüzde on-
lar hakkında tahminler 
yürütürüz. Bu tahmin-

lerimiz her zaman doğru 
değildir. Herkesin birbirinden farklı 

yönleri vardır. Hepimiz bazı şeyle-
ri kolayca yapabilirken, bazı şeyleri 
yapmakta zorlanırız. Hatta bazen yar-
dıma ihtiyaç duyarız. Bazı insanlar 
engellidir. Engelli insan, dış görü-
nümüyle farklı görünse de duygula-
rı herkes gibidir. Farklılıklara saygı, 

empati gibi temaların işlendiği dizinin 
bir başka kitabı ise Benim Dünyam. 

Biliriz ki her çocuk 
ayrı bir dünyadır ve o 
dünyada endişe duydu-
ğu, çözümünü aradığı 
onlarca sorunu vardır. 
İşte kahramanlarımız-
dan Zeynep’in de üste-
sinden gelmeye çalıştığı 
bir derdi var: Gecenin karanlığı. Hepi-
miz karanlıktan ve karanlığın içinden 
çıkagelecek canavarlardan korkmu-
şuzdur. Gözlerimizi kocaman açıp ka-
patmamak için direnmişizdir. Sihirli 
Öpücük kitabının kahramanı Zeynep 
de direniyor. Fakat parlak, hem de çok 
parlak, hatta göz kamaştıracak kadar 
parlak bir fikri var. Daha önce hiç gör-

mediği kadar büyük, fil kadar ko-
caman bir güneş resmi çizer. Böy-
lece gece, evine giremeyecektir. 
Zeynep elinden geleni yapar ama 
yine de gecenin gelip çatmasına 

engel olamaz. Neyse ki annesi bu 
korkuya son verecek sihirli 
bir formül bulur. Şüphesiz  

Siz hiç dans eden harf gördünüz 
mü? Ya da kocaman bir 
güneş resmini cama 
asarak gece olmasını 
engellemeye çalıştınız 
mı? Şarkı söylemek 
güzeldir de, ya söyle-
yen bir eşekse hoşu-
nuza gider miydi? Bu 
sorular da nereden 
mi çıktı? Tabii ki Gü-
zel Öyküler Dizisi’nin 
kahramanlarının ya-
şadıkları sorunlardan. 
Erdem Yayınları bu 
defa alışkın olmadığı-
mız bir coğrafyadan, 
6-8 yaş grubu için ha-
zırlanmış, ancak okul 
öncesi dönemdeki ço-
cukların da ilgisini çekecek bir se-
riyi dilimize kazandırmış. Arap dün-
yasından ve Uzak Doğu’dan yazar ve 
çizerlerin eserlerinden oluşan 10 ki-
taplık bu dizi, farklı ve göz doyurucu 
illüstrasyonları ile cesaret, farklılıklara 
saygı, engellilik, özgüven, sorumluluk 
gibi temaları işliyor.  

Uzaklardan gelen  
sesler…
Birleşik Arap Emirlikleri menşeli Güzel Öyküler Dizisi, çocukların problemlerini tanımlayıp 
çözümlemelerine kılavuzluk etme amacıyla hazırlanmış 10 kitaptan oluşuyor. Kitapların anlattığı 
öykülerde pedagojik unsurlar gözetilirken yaratıcılıktan ödün verilmemiş.

Ayla KOŞAR

Benim Dünyam
Kifan Bou Ali

Resimleyen: Batania Zacarias
Çeviren: Rabia Kesik

Erdem Yayınları, 24 sayfa
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Sihirli Öpücük
Salma Koraytem

Resimleyen: Maya Majdalani
Çeviren: Rabia Kesik

Erdem Yayınları, 24 sayfa

Büyükbabamın Eşeği
Fatima Sharafeddine

Resimleyen: : Hassan Zehreddine
Çeviren: Rabia Kesik

Erdem Yayınları, 28 sayfa 

Tuhaf Görünüşlü Doktor
Kolektif

Çeviren: Rabia Kesik
Erdem Yayınları, 28 sayfa

“Benim dünyamda ne gürültü ne kar-
gaşa var. Sessiz ve huzurlu bir dünya 
benimkisi…” diyen kahramanımız işit-
me engelli.  Hiç bir ses duyamıyor ama 
kitap onun duyduğu huzuru konu edi-
niyor. Engelli bir çocuğun gözünden 
dünyanın nasıl göründüğünü ise kita-
bın resimleri bize anlatıyor.

ŞARKI SÖYLEYEN EŞEK
Mutlu olduğunuz zaman şarkı mı-

rıldanır mısınız? Sizi bilmem ama Sa-
dun mutlu olduğunda hep şarkı söyler. 
Elbette şarkı söylemek güzeldir ama 
söyleyen ya bir eşekse?.. Büyükbaba-
nın eşeği Sadun hiç durmadan şarkı 
söyler. Çiftlikteki diğer hayvanlar ise 
bu durumdan hiç mi hiç memnun 
değillerdir. Kulaklarına hoş gelmeyen 

bir sesi 
de hoş gö-
remezler. Bir-
den bire Sadun 
şarkı söylemeyi keser.  
Büyükbabanın eşeğinin sesi kesi-
lince bir gerçek ortaya çıkar… Hoşgörü-
nün, birlikte yaşayabilmenin en önemli 
şartı olduğunu ele alan ve serinin altıncı 
kitabı olan Büyükbabamın Eşeği, Mart 
2012’de  Arab Thought Foundation’ın 
Arabi 21 adlı ödülünü kazanmış.

GÖRÜNÜŞE ALDANMA
Çiftçi amcanın ektiği lahana tohu-

mu önce kök salar ve sonra filizlenir. 
Bu filizden tıpkı çiçek gibi bir la-

hana çıkar. Minik lahana gözünü 
açar açmaz karşısında uzun kanatlı, 
upuzun elbisesi olan bir kız görür. 
“Güzel kız! Gelip yapraklarıma konar-
san çok mutlu olurum!” der ve kahra-
manımız lahananın başına ne gelirse 
bundan sonra gelir. Her yanını bir ka-
şıntı tutar, yapraklarını minik kurtlar 
sarar. Yedikçe daha çok yerler lahana-
yı. Bu hastalığı tedavi edecek tek bir 

kişi vardır: Doktor Tuhaf Görünüşlü. 
Aslında tuhaf olan bizim lahanadır. 
Çünkü dış görünüşe o kadar alda-
nır ki burun kıvırır doktora, tedavi 
etmesini istemez. Hikâyenin so-
nunda iyileşen ve o güzel kızın as-
lında bir parazit olduğunu öğre-
nen lahana, bir daha kimseyi dış 

görünüşüyle yargılamamaya karar 
verir. İnsanlar önyargılarını sos-
yalleşme süreci içinde öğrenirler. 
İşte bu sürecin daha başında olan 

çocuklarımızın bakış 
açılarını ve farklı dü-
şünme becerilerini geliştirmek adına 
başarılı bir hikâye Tuhaf Görünüşlü 
Doktor.  

Dizi bununla kalmıyor; Dans Eden 
Harfler bir çocuğun yaşadıklarını 
konu alarak nasıl gördüğümüze, yani 
göz sağlığına da değiniyor. Kozasın-
dan çıkmaya çalışan kurtçuğun azmi, 
yuvasından ayrılan tohumun cesareti, 
küçük kızın herkesi mutlu etme çaba-
sı ve dahası Güzel Öyküler Dizisi’nde 
bir araya gelmiş. Yayınevi bu diziye, 
çocukları öykünün içine çekmeye yö-
nelik, anlama ve düşünme becerilerini 
geliştirmek, edindikleri kazanımları 
pekiştirmek, davranış eğitimi ve duy-
guların kontrolünü sağlamak amacıyla 
bir de etkinlik kitabı hazırlamış.

10 kitaptan oluşan ve eğlenceli bir 
dille kaleme alınan bu öyküler, çocuk-
ların problemlerini tanımlamalarında 
ve çözümlemelerinde kılavuzluk ede-
cek nitelikte. Korkuları, heyecanları, 
sorunları olan kahramanlar, çocuk-
ların onlarla özdeşim kurmalarına, 
yalnız olmadıklarını anlamalarına ve 
kendilerini ifade etmelerine kolaylık 
sağlayacak.

http://www.erdemyayinlari.com/yazarlarimiz-cizerlerimiz/maya-majdalani/276
http://www.erdemyayinlari.com/yazarlarimiz-cizerlerimiz/fatima-sharafeddine/274
http://www.erdemyayinlari.com/yazarlarimiz-cizerlerimiz/hassan-zehreddine/282


Yap-Boz Yapıyorum Evcil Hayvanlar
Simon Abbott

Çeviren: Gülbin Baltacıoğlu
Pearson Yayınları, 12 sayfa

Yap-Boz Yapıyorum Vahşi Hayvanlar
Simon Abbott

Çeviren: Gülbin Baltacıoğlu
Pearson Yayınları, 12 sayfa

Yapboz yapmak, büyük küçük her-
kesin keyif aldığı, renkli ve eğlenceli 
bir aktivitedir.  Çocuk gelişimi üze-
rindeki etkisi ve önemi de yadsına-
maz. Yapbozlar, bir yandan çocukların 
zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal 
gelişimini desteklerken bir yandan 
da eğlenerek öğrenme olanağı sunar. 
Çocuğun hayal gü-
cünü, el-göz koor-
dinasyonunu, motor 
becerilerini, yaratı-
cılığını ve düşünme 
yeteneğini geliştirir, 
parça bütün ilişkisi 
kurma ve eşleştir-
meyi öğrenmesini 
sağlar. Üstelik yap-
bozlar, çocukların 
özgüven kazanma-
sında da önemli bir 
rol oynar. Pearson 
Yayınları’nın, kitabı 
yapbozla buluşturduğu Yap-Boz Yapı-
yorum/Evcil Hayvanlar ve Yap-Boz Ya-
pıyorum/Vahşi Hayvanlar adlı iki yeni 
kitabı bu anlamda oldukça faydalı. Üç 
yaş ve üzeri çocuklara hitap eden ki-
tapların her ikisi de beş farklı yapboz 
içeriyor. Ve yapbozların her biri dörder 
parçadan oluşuyor. Bu yapbozlu kitap-
lar, keşfetme isteğiyle dolu çocukların, 
diledikleri gibi yapıp bozarak evcil ve 
vahşi hayvanları tanımasını, sayıları ve 
renkleri öğrenmesini sağlıyor. 

BAŞARMANIN KEYFİ
Kitapların bir diğer önemli faydası 

da çocukların özgüven kazanmasına 
yardımcı olması… Çünkü başlangıçta 
karmaşık ve anlamsız duran yapboz 
parçalarını doğru ve düzgün şekilde 
bir araya getirmeyi başarmak özgü-
ven duygusunun gelişimini de des-
tekliyor. Yapbozu tamamlayarak bir 
bütün oluşturan çocuğun, ortaya bir 
ürün koyabildiğini görüp bunu anne 
babasına ya da çevresine göstermek  

isteyeceğine ve bu paylaşımın ardından 
övgü dolu sözler alacağına şüphe yok.

Çocuklar, Evcil Hayvanlar kitabı ile 
kedi, köpek, balık, hamster ve tavşan 
gibi evde beslenebilecek hayvanları; 
Vahşi Hayvanlar kitabı ile ise aslan, 
penguen, ayı, maymun, baykuş gibi 
doğal ortamda yaşaması gereken hay-

vanları tanıma fırsatı bulacaklar. Sağ 
sayfalarda yapboz içeren kitaplar, sol 
sayfalarda da “Kaç tane kedi görebi-
liyorsun?”  ya da “Geminin yanındaki 
balık ne renk?” gibi farklı sorularla 
çocukların renkleri ve sayıları öğren-
mesini, bilgi dağarcının genişlemesini 
sağlıyor. Soruların cevapları da kitap-
ların son sayfasındaki renkli dikdört-
gen kartlarda yer alıyor. Çocuklara dü-
şen görev ise doğru cevabın yer aldığı 
kartı bularak yapbozların altındaki 

Pearson Yayınları’nın yapbozlarla kitap okuma keyfini bir araya getirdiği bu kitaplarda, çocuklar sayı, 
renk ve sözcük bilgisi içeren soruların yanıtlarıyla yapbozu tamamlıyor, yapboz tamamlanınca da 
başarma hissinin tadına varıyor. 

Elif ŞAHİN HAMİDİ

dikdörtgen boşluğa yerleştirmek. Hatta 
soruları çoğaltmak da mümkün; bura-
da anne babaların yaratıcılığını devreye 
sokması gerekiyor. Çizimlerini Simon 
Abbott’un yaptığı kitapların resimleri 
bu konuda yol gösterici olacaktır.

SORULARI ÇOĞALTABİLİRSİNİZ
Evcil ve vahşi 

hayvanların yanı sıra 
kitaplarda ağaçlar, 
çiçekler, mantarlar, 
tırtıllar, kurbağalar, 
kelebekler, ördekler, 
bulutlar, deniz ka-
bukları, güneş, ay ve 
yıldızlarla karşılaşı-
yoruz. Farklı detay-
ların resmedildiği 
bu renkli sayfalar 
soru üretmek için 
de oldukça elverişli. 
Dikkat ve mantık 

gerektiren bu soru cevap süreci çocuk-
ların odaklanma ve problem çözme 
yetilerini de geliştirecektir.

Anne babalar hem yapbozun çocuk 
gelişimine katkısından faydalanmak 
hem de çocuğa kitap sevgisi aşılamak 
adına bu keyifli kitaplardan faydala-
nabilirler. Oyun ve eğlence olanağı 
sunan, üstelik gelişimi destekleyen bu 
kitaplar en az çocuklar kadar anne ba-
baları da mutlu edecektir. Ailecek yap-
mak, bozmak, okumak için bir fırsat… 

Hem yap hem boz 
hem de oku
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Hollandalı yazar Joke van Leeuwen zor bir şeyi başarıyor: Savaş gibi zorlu bir gerçeği çocuk bakış 
açısıyla mizahi bir tonda anlatmayı başarıyor. Günde yirmi çeşit kremalı pasta yapan pastacı bir 
babayı askere dönüştüren savaş, bakın küçük Toda’ya neler yapıyor?..

Ben yarım kalmış cümleleri sev-
mem. Nasıl mı, işte bir tanesi: Babam 
Çalılığa Dönüşünce.  Bu cümle nasıl 
biter acaba? Bence şöyle:  “Babamı 
tanıyamadım.” Biraz daha şakacı dav-
ranıp, “Oduncuya para vermez olduk,” 
da diyebiliriz. Zaten kitabın yazarını 
internette bir videoda seyrettim, çok 
güler yüzlü bir hanım. Dillerin birbi-
rine benzer sözcükleriyle ilgili küçük 
şakalar yapıyordu. Büyüklü küçüklü 
herkes gülmekten katılıyordu. 

Bence böyle şakacı bir insan anlattı-
ğında her şey dinlenir,  savaş öyküleri 
bile. 

Evet, Joke van Leeuwen bize bir 
savaş öyküsü anlatıyor, üstelik bir ço-
cuğun gözünden. Hemen söyleyeyim; 
anlattıkları bir başka türlü anlatılsa ka-
tıla katıla ağlanabilecek öyküler. Ama 
o bizim gülümsememizi, arada bir de 
kahkahalarla gülmemizi sağlıyor. 

Öyküyü anlatan kız, adının “şim-
dilik” Toda olduğunu söylüyor. Şim-
dilik, çünkü onun adında tam dört 
tane k harfi var, bulunduğu ülkenin 
insanlarının dilleri de k harfine dön-
müyor. Toda diyor ki “Burada adımı 
söylemeye çalışan ilk kişinin az kalsın 
dili kırılıyordu.” O yüzden adının son 
iki hecesiyle yetinmiş.

Toda annesini pek tanımıyor, anne-
si o bir yaşına gelmeden gitmiş. Çün-
kü  “artık hiçbir şeye dayanacak gücü 
kalmamış.” Toda, bunun ne demek 
olduğunu anlamamış ama babasına da 
sormamış.

BİRİLERİYLE ÖTEKİLERİN SAVAŞI 
Toda’nın babası çalılığa dönüşme-

den önce pastacıymış. Her gün sabah 
dörtte kalkıp yirmi çeşit kremalı pas-
tayla üç çeşit de turta pişirmek için 
fırına gidiyormuş. Pastalar ve turtalar 
gün içinde satılıyormuş, baba da ertesi 
sabah yeniden fırına. Bir gün pastalar 
satılmaz olmuş. Babası, “Ülkemizde iş-
ler yolunda gitmiyor,” demiş. “Güneyde 

Sennur SEZER

birileri ile ötekiler arasında çatışmalar 
boy gösterdi.”  Toda’nın babası askere 
gidecekmiş. Bu yüzden çalılık kılığına 
girecek, birilerini ötekilere karşı savu-
nacakmış. Askerin El Kitabı’nda çalılık 
kılığına girmeye “kamuflaj taktiği” de-
niyormuş. Toda’ya da babaannesi ba-
kacakmış.

Toda’nın babaannesi, Toda’ya pas-
tanede saklanmalarını önermiş önce. 
(Tabii babaanne daha önce evde bazı 
değişiklikler yapmış. Örtülerin, şeker-
liklerin yerini değiştirmiş.) Ama sonra 
Toda’nın başka bir ülkeye gitmesi gün-
deme gelmiş. Zaten annesi de komşu 
ülkede yaşıyormuş, oraya gitmesi en 
uygunuymuş. Ama Toda gitmek isti-
yor mu bakalım! Öyle çok soru var ki 
aklında. Ne var ki babaannesi üzülme-
sin diye hiçbirinden söz edemiyor.   

YALNIZ BAŞINA, YOLLARDA...  
Babaannesi Toda’ya bir sırt çantası 

hazırlıyor: bir iki çamaşır, babasının 
pasaportunun fotokopisi, annesinin 
adresi, fotoğrafı, kalem, defter. Ceketi-
nin gizli cebine para koyuyor, ne olur 
ne olmaz diye. Sonra yolculuğa başka 
çocuklarla birlikte ve otobüsle çıka-
cağını müjdeliyor. Öykünün buradan 
sonrası zorluklarla, acılarla dolu sayı-
labilir ama Joke van Leeuwen bütün 
bunları gülünecek öykücükler duru-
muna getiriyor: 

Bu yolculukta onları uğurlamaya 
anneleriyle başka çocuklar da geliyor,  
ellerinde eski pelüş oyuncaklar, kur-
gulu otomobiller. Oyuncakları gitmek 
zorunda olanlara armağan ediyorlar. O 
sıra kızın biri oyuncaklardan birinden 

korkmaz mı; “Ben bunu istemiyorum,” 
diye mızıldanmaz mı?  Oyuncağın 
sahibi oyuncağını geri alıyor, öteki 
çocuklar da “Biz de oyuncaklarımızı 
isteriz,” diye tutturuyor. Bağırış çağırış 
bir kıyamet... 

Toda bir sürü zorluk yaşıyor,  şoföre 
üstündeki bütün parayı veriyor, anne-
sinin adresini kaybediyor, çantasında-
ki bisküviler un ufak olunca aç kalıyor, 
bir generalle karısının misafiri oluyor 
ama onlar onu bırakmak istemiyor. 
“Kıta dur!” diyeceğine, “Rica etsem 
durur musunuz?” diyen bir komutanla 
arkadaş oluyor. Arkadaşlarını kaybe-
diyor. Sonunda sınırı geçiyor ama ora-
daki insanların dilini bilmiyor. 

Şimdi her şey yolunda, Toda anne-
siyle birlikte. Ve “birileriyle ötekiler” bu 
işe bir son verinceye kadar annesiyle 
kalacak. Öyküyü okurken dünyadaki 
pek çok çocuğun savaşı yaşadığını ha-
tırlayın. Ve öyküyü bir daha okuyun.

Savaşın Toda’ya  
ettikleri…

Babam Çalılığa Dönüşünce
Joke van Leeuwen

Çeviren: Burak Sengir
Hayykitap, 104 sayfa
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Yakın zaman önce, 96 yaşında hayata veda eden İsmet Kür, çocuk edebiyatında bir kuşağın da son 
temsilcilerindendi. Kür’ü çok yönlü kişiliği ve Coşkun’un Serüvenleri’yle birlikte ele alan yazıyı 
Sevengül Sönmez kaleme aldı.

İsmet Kür’ü bundan on yıl önce 
evinde ziyarete ettiğimde o kadar he-
yecanlıydım ki... Onunla sohbet et-
mek, zaman içinde uzun ve soluksuz 
bir yolculuk yapmak demekti benim 
için. Bir yandan da yaşını düşünüp 
onu yormamam gerektiğini düşünerek 
gittiğim evinden, enerjisine, heyecanı-
na ve paylaşma isteğine hayranlığım 
artarak döndüm.

İsmet Kür geçirdiği yılları bir sayı 
olarak yaşamına eklerken, içindeki 
çocuğu hiç kaybetmemişti. Gözleri pı-
rıl pırıl parlıyor, soruyor, anlatıyor ve 
dahası yeni şeyler yazmak için heye-
canını hep diri tutuyordu. Ayrıca çok 
mütevaziydi, sahip olduklarıyla övün-
mek yerine, herkesin payına düşeni 
yapması gerektiğini, asıl mutluluğun 
bu olduğunu da anlatıyordu. 

Onunla bir kitabının editörü olarak 
da çalışmıştım. Onuncu Sigara adlı ro-
manında, ne denli yenilikçi bir kalem 
olduğunu, genç metinler yazdığını ve 
tüm süreçte eleştiri ve önerilere ne ka-
dar açık olduğunu da görmüştüm. 

ÇOK YÖNLÜ BİR İNSAN
Yıllar önce henüz üniversitedeyken, 

çocuk dergileri ile ilgili eşsiz çalışması 
Türkiye’de Süreli Çocuk Yayınları’yla 
tanımıştım İsmet Kür’ü. Dergilerin 
bu yöntemle incelenebileceğini de ilk 
kez bu kitapla öğrendim. Sonrasında 
benim hayatımdan dergiler hiç çıkma-
dı, bu kitap da… Üstelik hazırladığı 
tarihin kütüphane koşulları düşünül-
düğünde, bu kitabın ne kadar kıymetli 
olduğunu sonradan daha iyi anladım. 

Aynı zamanda edebiyat öğretmen-
liği de yapan İsmet Kür, Ankara Rad-
yosu Çocuk Saati programını hazırla-
mış, çocuk kitapları yayımlamak üzere 
Kür Yayınevi’ni de kurmuştur. Bir 
yazar olarak eserlerinde yetişkin tav-
rıyla öğüt veren kişi olmamış, çocuk-
lara olabildiğince yakınlaşarak onlara 
içerden bakmaya çalışmıştır. Çocuklar 

Sevengül SÖNMEZ

arasındaki eşitsizliğin altını çizdiği ro-
manlar kaleme alırken, bu eşitsizliğin 
eğitimle çözüleceği mesajını hemen 
her kitabında verir. Çocukların kendi 
aralarında doğuştan var olan eşitlik 
onun romanlarının temel meselelerin-
den biridir. 

DOĞAYLA İÇ İÇE
Can Çocuk Yayınları tarafından 

Coşkun’un Serüvenleri alt başlığıyla 
genişletilerek iki kitap halinde bası-
lan Mutlu ve Zor Yıllar ile Bilinmeye-
ne Yolculuk, ilk kez 1994’te YKY 
tarafından Coşkun’un Serüveni 
adıyla yayımlanmıştı.

Bartın ilinin defne ağaçlı, 
yeşille mavinin iç içe geçtiği 
otuz bir haneli Balkaya kö-
yünde yaşayan Coşkun’un 
köye yapılan yeni evle deği-
şen yaşamı anlatılıyor Mutlu 
ve Zor Yıllar’da. Coşkun daha 
çok küçükken babasız kalmış, 
annesi onun her şeyi olmuş-
tur. Bir gün köylerine yeni 
bir ev yapılmaya başlanır. 
Bu eve zengin bir ai-
lenin geleceği de ku-
laktan kulağa yayılır. 
Annesini çok küçük 
yaşta kaybettiği 
için çok mutsuz 
olan Özge’nin her 
isteğini yerine ge-
tirmeye çalışan 
babası, onu alıp bu 
köyde yaptırdığı 
yeni eve getirecek-
tir. Bu ev, köyde-
kilerin hayal bile 
edemeyeceği kadar 
büyüktür, içine 
çok güzel eşyalar 
yerleştirilir. Özge, 
babası ve bakıcısı 
Suna Hanım’la bir-
likte bu eve yerleşir. 

Köylülerin içinde onların gelişini 
uğursuzluk sayanlar vardır. 

Özge yavaş yavaş köye ve çocuklara 
alışırken, babası da köyün temel ihti-
yaçlarını gidermeye yardım eder, köye 
elektrik bağlanmasını sağlar. Suna Ha-
nım, diğer çocuklarla da ilgilenmeye, 
onlara da öğretmenlik yapmaya başlar. 
Özge ile Coşkun’un arkadaşlığı dostlu-
ğa dönüşürken, köyde de imece yoluy-
la şenlikler düzenlenir, köy kadınları 
da çocuklarıyla birlikte okumaya, öğ-
renmeye başlar. 

Coşkun’un Serüvenleri, İsmet Kür’ 
ün doğayla iç içe geçen ütopyası gi-
bidir. Çocuklar sayesinde ortadan 
kalkan sınıflar, imece yoluyla payla-
şılan yaşamlar ve işler... Çocukların 

dünyasını gerçek kılmak 
isteyen bir yazardı İsmet 
Kür. Çocuklar gibi ışıl-
dayan gözleriyle, bitmek 
tükenmek bilmeyen 

enerjisiyle hem çocuklar 
için yazdı hem içindeki çocu-
ğu yaşatmak isteyenler için… 
Çünkü o çocuk olmanın heye-
canını hiç kaybetmedi.

Giderken de bize 
şöyle seslendi: “Hep 
dost kalalım, olur mu?”

İçindeki çocuğu  
kaybetmeyen yazar...

Coşkun’un Serüvenleri 2
Bilinmeyene Yolculuk

İsmet Kür
Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Can Çocuk Yayınları, 168 sayfa

Coşkun’un Serüvenleri 1
Mutlu ve Zor Yıllar

İsmet Kür
Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Can Çocuk Yayınları, 144 sayfa





Sosyolog, araştırmacı ve yazar Pınar Selek’in çocuklar için kaleme aldığı Siyah Pelerinli Kız masalı, 
çocuk edebiyatında çokça yer alan cadı imgelemini yeniden yorumluyor. İyinin, kötünün, umudun ve 
düş kırıklığının birlikteliğinde kurgulanan masal, çocuklar kadar yetişkinlerin dünyasına da açılıyor.

“Kadınlar, meşru olarak sahip 
ol(a)madıkları iktidarı ve gücü nasıl 
elde ederler?” sorusuna birçok masal 
“büyünün” olağanüstülüğüyle yanı-
tını verir.  Klasik masallarda kadını 
biçimlendiren birçok imgeyle, kadın 
doğaüstüleşir. Doğaüstülük, sadece 
bir tuhaflık olarak kalamayacak kadar 
kadının gerçekliğine göndermede bu-
lunur. Öyle ki, “kötü” kadınların kimi-
si “saldırgan”, “kavgacı” olarak, kimisi 
de henüz kendilerine yer edinememiş 
“dışarıdan gelenler” olarak karşımıza 
çıkar. Kadının hâkim ideolojik düzen-
de hapsedildiği yerin farklı düzlem ve 
söylemler içinde üretilmesinden başka 
bir şey değildir bu aslında. Son zaman-
larda daha da yoğunlaştığı üzere kla-
sik masallar gerek toplumsal cinsiyet 
rolleri gerekse başka açılardan daha 
sorgulayıcı bir bakışla irdelene, eleş-
tirile dursun, bu ideolojik yüklenim-
lerden azade, alttaki düşünsel zeminin 
daha bilinçli olarak kurgulandığı yeni 
ve çağdaş masallar yazma çabaları da 
yok değil elbette. 

KARA PEÇELİ CADI 
Sosyolog, araştırmacı ve yazar Pı-

nar Selek’i yetişkinler için kaleme al-
dığı yazı ve kitaplarından tanıyoruz. 
Toplumsal cinsiyet rollerini irdeleyen, 
toplum içindeki dışlanmışları, öteki-
leştirilmişleri konu edinen kitapları, 
cesur çalışmaları var. Selek çocuklar 
için yazdığı kitaplarında da benzer bir 
düzeyi ve cesareti sürdürmüş elbette. 
Siyah Pelerinli Kız masalında, (masa-
lın doğaüstü nitelikler taşıyan “kötü” 
karakteri) Kara Peçeli Cadı’nın dişili-
ğini, anneliğini, duygusunu, arkadaş-
lığını, kararlılığını; ataerkil yapının 
kadınlara biçtiği ve dayattığı tüm 
kalıplardan çıkartarak çocuklara 
sunabilmiş mesela. Siyah Pelerin-
li Kız’ın istemediği bir adamla 
evlendirilmesinden, koca-
sından şiddet görmesine, 

Güneş YÜCEL

içinde yaşadığı toplum tarafından yal-
nızlaştırılmasına kadar, masalın altına 
yerleştirilen motifleri toplumsal bir 
aynanın unsurları haline getirebilmiş.

Midye Adası’nın çocuklarına anla-
tılan tek masaldır “Kara Peçeli Cadı.” 
Yerin yedi kat dibinden; karanlıklar 
ülkesinden geldiği, dişlerinin simsi-
yah, tırnaklarının birer metre oldu-
ğu, amacının insanları mutsuz etmek 
olduğu anlatılarak büyüyen çocukla-
rın kâbusudur. Öyle ki yetişkinlerin 
çocuklarına aktardıkları Kara Peçeli 
Cadı korkusu, yetişkin dünyasına ait 
birçok simge taşır.  Bu simgeler, yetiş-
kinlerin çocuklarına verdikleri nasi-
hatlerin özdeşliğinde kurulur. Dişleri 
simsiyah, tırnakları birer metre olan 
cadının “kiri”, dünyevi değerlerden 
uzak, olumsuz bir karakterin dışlayıcı 
söylemini çoktan üretmeye başlamıştır.

KÖTÜLÜĞÜN KÖKENİ
Amacı ta en baştan “insanları mut-

suz etmek” olan bir cadının olağanlığı 
yine karşımıza dikilir.  Kötülüğün, “dı-
şarıdan gelen”, “denetlenemeyen”, “en-
gel olunamayan”, “kader gibi yaşanan” 
bir doğaüstülük içinde kabulü,  hayat-
ta direnme ve mücadele etme gücü-
nü örseler. Kötülük, bizden olmayan, 
ötekinden gelen, tek yönlü, şuursuz, 
aşkın bir amacın kontrolsüzlüğü ola-
rak Midye Adası çocuklarının tahay-
yülünde yerini alır.

Kara Peçeli Cadı’nın düğün ön-
cesi hazırlıklar esnasında adada 
yaşayan damatlara görünmesi 
ve onları dövmesi, adanın 
kâbusu ve miti olarak 
masalın anlatı-

sallığında önem taşır. Masalın baş-
kahramanı olan küçük kız Yosun’un 
ağabeyi de Kara Peçeli Cadı’nın ga-
zabına uğramış; düğünü öncesi “ca-
dıdan” dayak yemiştir.  Küçük kız Yo-
sun, ağabeyinin haksız yere uğramış 
olduğu bu muameleye bir türlü anlam 
verememiştir. Yosun, adanın diğer sa-
kinlerinden farklı olarak, kötülüğün 
sıradanlığını anlama çabası içindedir. 
Öyle ki adada yaşayan diğer arkadaş-
larıyla Kara Peçeli Cadı’yı aramayı ve 
bulmayı ister. Küçük kız anlam veri-
lemeyen birçok kötülüğün koca bir 
soyutlama içinde geçiştirilmesine son 
vermek ister. Kara Peçeli Cadı’nın ada-
da her hangi bir kötülüğün nedeni ola-
rak görülmesi öyle sıradan ve doğaldır 
ki, ada sakinleri her olumsuz olaydan 
sonra Kara Peçeli Cadı arayışındadır.  
Bu arayışın sonuçsuzluğu, bilinmezli-
ği, her defasında Kara Peçeli Cadı’ya 
yüklenen sorumlulukla tüm kötülük-
leri de unuttur-
maktadır. Kla-
sik masalların 
“iyi-kötü”,

Masal bu ya!..



Siyah Pelerinli Kız
Pınar Selek

Resimleyen: İpek Konak
Özyürek Yayınevi, 56 sayfa

zamanda masalı deneyimleyendir. Ak-
tarıcının “bilen”, “yetişkin” sesi yoktur; 
masalı küçük kız Yosun anlatır. Masa-
lın biçemindeki küçük Yosun’un sesi, 
masalın içeriğinde yer bulan “kötü-
lüğün,” “nefretin,” “cezalandırmanın”  
gerçeğini anlamaya çağırır ve bu çağrı 
bize masalların her zaman gerçeği terk 
etmediğini hatırlatır.

dolayısıyla gerçeğin peşindedir. Yosun, 
karanlık ormanda yol alırken büyür, 
erginlenir.

Çocuk hikâyelerinde, masallarında 
imge olarak cisimleşen tüm soyutla-
malar, salt edebi eleştiri değil, yorum 
problemini de içinde barındırır. Do-
layısıyla toplumsal cinsiyet inşasında 
hangi bileşenler ve soyutlamalar aşikâr 
kılınırken, hangilerinin gizlendiği; ne-
yin söyleme imkânına kavuşup neyin 
kavuşmadığı; ifade edilenin neyi açık, 
neyi örtülü kıldığı, sözün işleyişi kadar 
yorumun işleyişini de belirler. Siyah 
Pelerinli Kız, çocuklar kadar yetişkin 
okurlar için de kutsanmayı veyahut 
bağışlanmayı beklemeyen, estetik bir 
dışlanmış yaratmayan bir kurguyla ka-
leme alınmıştır.

Siyah Pelerinli Kız masalı, klasik 
masalların çocuk ve yetişkin diyalog-
larında tanık olduğumuz veyahut ma-
salın kendisinin didaktik, yetişkin bir 
sesle anlatıldığı bir öğreticiliğe soyun-
maz. Masal bir aktarıcının dilinden 
anlatılmaktadır, ancak bu aktarıcı aynı 

“güzel-çirkin”, “cesur-korkak” gibi iki-
lemleri okuru veyahut dinleyeni “iyi” 
bir sonuca hazırladığı için ikilemler 
dışındaki alanlar anlatısallığın için-
de yadsınır, kaybolur.  Ancak Siyah 
Pelerinli Kız’da Kara Peçeli Cadı’yı 
keşfederek, ninnisindeki sızıya kulak 
veririz.

Siyah Pelerinli Kız masalında 
“unutma”, “unutturulma”, “kabullen-

me” pratikleri yerine, 
masalın başkahrama-
nı küçük kız Yosun’un 
sorgulayan arayışına 

tanık oluruz. Bir-
kaç arkadaşıyla 

başlayan Kara 
Peçeli Cadı arayış-

ları zamanla sadece 
Yosun’un ormana yol-
culuklarıyla devam 
edecektir. Küçük kız 
Yosun, ailesinin engel-
lemelerine karşı çocuk 
ilgisinin ve merakının, 

Beydeba’dan 
La Fontaine’e kedi…

Sennur SEZER

Hayvanları konu edinip aynı zamanda ders de veren fabl türü öykülerin tarihi çok eski. Hint 
kökenli olduğu söylenen Beydeba’nın fablları MÖ 1. yüzyıla, La Fontaine’inkiler ise 17. yüzyıl 
Avrupa’sına dayanıyor. Hiç eskimeyen bu eserler iki yeni baskısıyla okurla yeniden buluşuyor.

Kedi nasıl bir hayvandır?  Tüylü, 
güzel, sevilmekten hoşlanan, kızınca 
tırmalayan, çeşitli renkleri olan bir 
pisi... Günümüzde çocukların gide-
rek televizyon ekranında gördüğü bir 
evcil hayvan. Artık paketlerde satılan 
mamalarla besleniyor. Bazen çok aç 
bir sokak kedisi elimizdeki simidi ya 
da poğaçayı istemek için ayaklarımı-
za sürünür. Biz bir lokma ekmek için 
yaltaklanan kediciğin avcı bir yaratık 
olduğunu düşünmeyiz bile. Kuşlara 
pusu kurduğunda cikcikli sesler çı-
kardığı, farecikleri, böcekleri avladı-
ğı aklımıza bile gelmez. Bu yüzden 
Beydeba  ya da  La Fontaine kedinin 
bir başka hayvanı yediğini yazdığında 
inanılmaz bir olay gibi  gelir bu bize.

Hayvanların masal kahramanı olu-
şu yeni değil. Sümerlerin de hayvan 
masalları anlattığı biliniyor. Günü-
müzden dört bin yıl önce bu masal-

lardan insanların ders alması istenmiş. 
Sümerlerden sonra hatırlanan hayvan 
masalcısı Ezop. İsa’dan 620 yıl kadar 
önce doğduğu sanılıyor. Eski Yunan-
lılar (Helenler) arasında yaşamış. 
Adının Yunanca biçimi Aisopos’tur. 
Anadolu’da doğduğu, sonradan köle 
olarak Yunanistan’a götürüldüğü de 
söylenir.

DİLDEN DİLE AKTARILAN ÖYKÜLER
Helenler çiftçi bir halktı. Tarihleri-

nin başlangıcında sade bir yaşam sü-
rer, kendilerinin dokuduğu yün göm-
lek, sığır derisinden çarık giyerlerdi. 
Köylüler tek bir oda olan kulübelerde 
evcil hayvanlarıyla bir arada yaşarlar-
dı. Böyle bir halka hayvanlarla ilgili 
öyküler dinlemek eğlenceli gelmiş ol-
malı. Ezop’un öykülerinde hayvanlar 
konuşur ve tıpkı insanlar gibi davranır. 
Öyküden çıkarılacak, yaşama ilişkin 
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bir öğüt ya da ders öykünün sonunda 
belirtilir.  

Ezop’un anlattıkları önce ağızdan 
ağza yayılmış, hemen hemen üç yüz 
yıl sonra da yazıya geçmiş. Ezop’tan 
sonra gelen yazarlar onun öykülerin-
den yararlanmış, bu masalları yeniden 
yeniden anlatmışlar. En yaygın masalı, 
tilkinin ulaşıp yiyemediği üzümleri 
koruk, yani olgunlaşmamış, ekşi ola-
rak kötülemesidir. Onun masalları (ve 
benzeri hayvan masalları da) “fabl” 
diye anılır.

İsa doğmadan yüz yıl kadar önce de 
Beydeba başlamış hayvan öyküleri an-
latmaya. Ancak onun öyküleri anlattı-
ğı kişi Debşelim adlı bir kraldır. Halkı, 
kralı kötü yönetimi yüzünden sevmez 
olmuştur. Kral da Beydeba’dan eşitlik, 
adalet, vicdan, sevgi gibi kavramları 
öğrenmeye çalışır. Beydeba bilge, şair 
ve felsefecidir. (Çocukluğumda adının 
Beybaba olduğunu sanırdım. Dede 
Korkut vardı ya…) 

MASAL MASAL İÇİNDE
Beydeba’nın Hintli olduğu söy-

lenir. Masallarından birinde iki ça-
kal vardır: “dürüst Kelile” ile “hileci 
Dimne.” Kitaptaki öyküler Binbir 
Gece Masalları’nda olduğu gibi iç içe 
girmiştir. Her bölümde bir çerçeve 
öykü, onun içinde de öykücükler ve 
dersler vardır. Kitap Eski Hint dille-
rinden Sanskritçe yazılmış. Önce İran 
dillerinden Pehleviceye, sonra Peh-
leviceden Arapçaya, Arapçadan da 
Farsçaya çevrilmiştir. Bu metinden de 
Batı dillerine aktarılmış. Uzmanlar bu 
fablların kendinden sonrakilere örnek 
olduğunu savunur. 

Kelile ve Dimne’yi 1360 yılında, Ay-
dınoğlu Umur Bey döneminde, Kul 
Mesud Anadolu Türkçesine düzyazı 
olarak çevirmiştir. Bu çeviriyi, bilin-
meyen bir yazar ölçülü uyaklı yazarak 

I. Murad’a adamıştır. Ali Çelebi diye 
ünlenen Sâlihoğlu Ali, kitabı Farsçadan  
süslü bir anlatımla, cümle bitişi 
uyumlu bir nesirle Türkçeye çevirir.  
Hümâyunnâme adını verdiği çeviriyi 
Kanunî Sultan Süleyman’a sunar.

HARİKA RESİMLER
Kelile ve Dimne’nin bu yeni baskı-

sındaki fablları, öykücü Faruk Du-
man, “masalların özünü, Beydeba’nın 
anlatım özelliklerini korumaya özen 
göstererek” yeniden yazmış. Kitabın 
resimlerini Vaqar Aqaei çizmiş. Bu re-
simlerin okuru yormadığını söyleme-
liyim. Keza Mavibulut Yayınları da La 
Fontaine fabllarını yeniden yayımladı. 
Büyük boy,  ciltli, renkli resimli. Çevir-
meni Acar Erdoğan. Kitabın resimle-
rini Adolf Born yapmış. Born karika-
türist. Bu yüzden kitabı bir resimlerini 
seyretmek, bir de masalları anlamak 
için iki kez okumak gerekli.

Bu iki kitaptaki ortak bir masalı size 
anlatmak isterim. Beydeba, bir tarlaku-
şunun boş bıraktığı yuvasına tavşanın 

La Fontaine
Jean de Lafontaine

Resimleyen Adolf Born
Çeviren: Acar Erdoğan

Mavibulut Yayınları, 192 sayfa

Kelile ve Dimne
Beydeba

Hazırlayan ve Yeniden Yazan:
Faruk Duman

Resimleyen: Vaqar Aqaei 
Can Çocuk Yayınları, 96 sayfa

 nasıl yerleştiğini anlatıyor. La Fontai-
ne ise küçük bir tavşanın yuvasına bir 
gelinciğin el koyuşunu. (Gelincik, san-
sar türünden bir kemirgendir.) 

Yuvasına el konanlar önce ferya-
dı basar, sonra hakem olarak kediyi 
seçerler. Beydeba’nın tarla kuşu şöyle 
konuşur: “İstersen bilge kediye gider 
danışırız. Kendisi sofudur ve nama-
zında niyazında yaşlı bir kedidir.” La 
Fontaine’in gelinciği de bilge bir ke-
diyi över: “Kocaman bir kürkü vardır. 
Azmandır ve pek evliyadır. Pek bir bilir 
yasaları.”

İki masalda da kedi yaşlılığını ileri 
sürüp yaklaşmalarını ister. Sonra La 
Fontaine’e göre, “Kedi ikisine de ya-
pıştırıvermiş bir pençe / Anlaşmazlığı 
da çözümlemiş bu şekilde.” Beydeba’ya 
göreyse kediye iyice yaklaşan tavşan-
la tarlakuşu, onun burnuna değince: 
“Kedi onları bir güzel yemiş.”

Beydeba masalın sonunda, zalime 
dostluk göstermenin, zalimin tanıklı-
ğını istemenin zararlı olduğunu söylü-
yor. La Fontaine ise kendi aralarında 
kavga eden “küçük iktidar sahipleri” 
krala başvurduklarında ellerindeki de 
gider canları da diyor: “Kralın huzu-
runda paylarını alırlar aynı şekilde.”

Çıkarılan sonuçlar pek birbirine 
benziyor. Öyleyse masalları okuyun 
ve bir de siz değerlendirin bence. Ba-
kalım, Beydeba ile La Fontaine arasın-
daki etkileşim nedir ve o günlerden 
bugüne değişen pek bir şey olmuş mu? 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanskrit%C3%A7e
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pehlevice
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pehlevice
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pehlevice
http://tr.wikipedia.org/wiki/Arap%C3%A7a
http://tr.wikipedia.org/wiki/Arap%C3%A7a
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fars%C3%A7a
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Ana Campoy’un Alfred ve Agatha’nın Maceraları adlı serisinde, Alfred Hitchcock ile Agatha 
Christie iki yakın arkadaşlar. Yazar ikisinin çocukluk hâllerini hayal edip öyle kurgulamış 
hikâyesini; Hitchcock’un filmlerinden, Agatha Christie’nin romanlarından bir hayli esinlenerek...

İşte size bir bulmaca sorusu: soldan 
sağa on dört harf, İngiliz dedektif ro-
manları kraliçesi. Ve bir ikincisi: yuka-
rından aşağı on beş harf, İngiliz geri-
lim filmlerinin babası. Benden de bir 
tüyo: ikisi de “A” harfiyle başlıyor. Hah, 
bildiniz değil mi? Agatha Christie’yi ve 
Alfred Hitchcock’u tanımayan yoktur 
herhalde. Agatha Christie dedektiflik 
hikâyelerine çok meraklıydı ve sek-
senden fazla roman ve tiyatro oyunu 
yazdı. Alfred Hitchcock ise elliden faz-
la filmiyle sinema tarihinin en önemli 
yönetmenleri arasında haklı bir üne 
sahip. İkisinin gerçek hayatta tanışıp 
tanışmadıklarını bilmiyorum, bel-
ki de tek ortak noktaları Christie’nin 
romanlarına, Hitchcock’un filmleri-
ne konu olan Şark Ekspresi’dir, ama 
Ana Campoy’un Alfred ve Agatha’nın 
Maceraları’nda iki yakın arkadaş-
lar. Ana Campoy ikisinin çocukluk 
hâllerini hayal edip öyle kurgulamış 
hikâyesini, Alfred Hitchcock’un film-
lerinden, Agatha Christie’nin roman-
larından, ikisinin yaşamından da bir 
hayli esinlenerek. Birlikte gizemli olay-
ların peşinden gidip âdeta birer de-
dektif gibi çalışan Alfred ve Agatha’yla 
dizinin ilk kitabı olan Elster’in On 
Kuşu sayesinde tanışıyoruz.

ALFRED NEZARETE DÜŞÜYOR
Alfred, Londra’nın kenar mahalle-

lerinden biri olan Doğu Mahallesi’nde 
yaşıyor. Annesi ve babasının bir bak-
kal dükkânı var. Doğu Mahallesi’nde 
onun açtığı belalardan yana güvende 
olan kimse yok, Balıkçı Bey’e göre. Oy-
saki Alfred’in pratik bir zekâsı var sa-
dece; mesela bilimde özgün bir devrim 
olan Coanda-1910 uçağının bir kop-
yasını yapacak kadar becerikli. Ama 
mahallede uçurduğu Coanda-1910, 
Balıkçı Bey’in kafasında patlayınca 
soluğu nezarethanede alıyor. Çünkü 
babası ona küçük bir ders vermek is-
tiyor. (Ana Campoy’un Hitchcock’un  

Tuğba ERİŞ

yaşamından esinlendiğini söylemiştik 
ya, gerçekten de Hitchcock çocukken 
yaramazlık yaptığında babası onu 
nezarete attırarak cezalandırırmış.) 
Bizim küçük Alfred nezarette önce 
bir hayli korksa da sonradan hayatını 
tümüyle değiştirecek bir olay mey-
dana geliyor. Suçlulardan biri apar 
topar hücresinden götürülürken 
Alfred’in gözlerinin içine bakarak, 
Agatha’yı bulmasını, kendisine sadece 
Agatha’nın yardım edebileceğini söy-
lüyor ve adresini de veriyor. 

KUŞLAR KAYBOLUYOR
Alfred, nezaretten çı-

kınca babasına bir daha 
başını belaya sokma-
yacağına dair söz verse 
de Agatha Miller adını 
aklından çıkaramıyor. 
(Agatha Christie deyip du-
ruyordun, Agatha Miller 
da nereden çıktı, diyen-
leri duyar gibiyim. Kita-
bın sonundaki notlardan 
Agatha Miller’ın adının, 
ilk eşi Archibald Christie ile 
evlendikten sonra değişerek Agatha 
Christie olduğunu ben de yeni öğ-
rendim.)  Böylece Londra’nın lüks bir 
semtinde gösterişli bir malikânede ya-
şayan Agatha’yı görmeye gidiyor. Bir 
kayıp kedi olayını yeni çözen Agatha 
ve çift kuyruklu köpeği Morritos ile ta-
nışıyor böylece. Kendisine adını veren 
adamın, Agatha’nın ailesinin ve yaşa-
dığı mahalledeki birçok malikânenin 
bahçıvanlığını yapan Victor olduğunu 
öğreniyor. Üstüne düşeni yapmanın 
rahatlığıyla eve dönmeye yeltense de, 
Victor’un masumiyetine inanan Agat-
ha onun tek şahit olduğunu söyleye-
rek kendisine yardım etmesini istiyor. 
Böylece gizemli olaylar zincirine dâhil 
oluyor Alfred.

Victor, Agatha’nın komşusu Ba-
yan Elster’in mücevherlerle süslü on 

altın kuş biblosunu çalmakla suçlanı-
yor. (Ana Campoy burada da, Agatha 
Christie’nin on küçük biblonun orta-
dan kayboluşunun hikâyesini anlattığı 
On Küçük Zenci adlı kitabından esin-
lenmiş.) Kraliyet Zooloji Cemiyeti’nin 
bir üyesi olan Bayan Elster Amerika’da 
olduğu için oğlu Paul Elster ve gelini 
Madeleine Elster bu hırsızlık olayın-
dan onu haberdar etmemişler. Elster-
lerin şüpheli davranışları, Alfred’in 
Bayan Elster’in hayaletini gördüğünü 
sanması, Victor’u nezarette ziyaret 

eden esrarengiz kadın... 
derken olay iyice kar-
maşıklaşıyor.

Sanırım gizemli 
olayların, sır perde-
lerinin yer aldığı bir 
kitaptan söz ederken, 
en bahtsız şey so-
nunu söylemek olur. 
Biz sadece, bambaşka 

hayatlardan gelen 
Alfred ile Agatha 
arasında yepyeni 
maceralara gebe, 
güzel ve sağlam 
bir dostluğun ku-
rulduğunu söyle-
yelim.

Alfred Hitchcock ile  
Agatha Christie dost olursa…
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Alfred ve Agatha’nın Maceraları 1  
Elster’in On Kuşu

Ana Campoy
Çeviren: Nergis Turan

Kolektif Kitap, 166 sayfa  



yuvarlak tarafından kırılarak yenmesi 
gerektiğini düşünmektedir. Bu konu 
yüzünden üç yıldır savaş halindedir-
ler. “İyi de saçmalık bu!” der Gulliver. 
Kitabın sekizinci bölümünde, bilimle 
uğraşan, uğraştıkları deneylerden so-
nuç alamadıkları halde ısrarla çalış-
malarına, deneylere devam edenler 
çıkıyor karşımıza. Çıktığı bir adada 
herkesin Gulliver’den küçük oldu-
ğunu görüyoruz;  bir başka adada ise 
Gulliver’in herkesten küçük olduğu-
nu. Bu karşıt bakışların devinimi ki-
taba diyalektik bir atmosfer ekliyor. 
Görecelik nedir, kime göre insan, gibi 
birçok soruyu koyuyor önümüze. Ki-
taptaki resimler çok yerinde ve olay-
ların akışına uygun; yazının önüne 
geçmiyor, tamamlıyor anlatılanları. 
Anlatılanlarda kesin sonuçlara ulaşıl-
mıyor; ucu açık bırakılıyor hikâyenin. 
Böylece okuyanlar da hikâyeye davet 
edilmiş oluyor.

NİŞANLILARIN MÜCADELESİ
Kitapları yeniden yazanlar 

arasında –kitabın üzerinde “An-
latan” deniyor–, özellikle Gülün 
Adı romanıyla yakından tanı-
dığımız bir isim de var: Um-

berte Eco. Bilhassa İtalyan 
okurları için hâlâ önemi-

ni koruyan Nişanlılar’ı 
yeniden kurgulamış 

midir, kötü müdür? Yaptıklarımızı 
akla yatkın ve mantıklı olduğu için 
mi yapmalıyız, yoksa başka nedenle-
re mi dayandırmalıyız?” gibi sorular 
etrafında Gulliver’i seyahat ettiriyor. 
Bu klasik eseri Jonathan Coe yeni-
den anlatmış. Çok da güzel anlatmış. 
Gulliver’in şaşırtıcı özelliklerle do-
nanmış dört yeni ülkeyi keşfetmesi 

ve bu ülkelerde yaşadıklarıyla in-
sanlara bakışının değişmesini 
ironik biçimde anlatan kitap, 
bugün içinde yaşadığımız bazı 
sorunların nedenlerini de çıp-

lak biçimde gösteriyor. 

LİLLİPUTLULAR NEDEN SAVAŞIYOR?
Kibar ve merhametli Gulliver’in 

insandan vazgeçmeyişine de tanık 
oluyoruz böylece. Bu kitabı okuyanlar, 
dünyanın sürprizlere açık bir yer ol-
duğunu, zorluklar karşısında asla pes 
etmemek gerektiğini, bugün devam 
eden kimi çatışmaların, savaşların te-
melinde sıradan, komik sebepler bu-
lunduğunu görecektir. Lilliputlular 
haşlanmış yumurtanın sivri tara-
fından, Blefescu Adası halkı ise 

Matbuat âleminde bence 
iyi şeyler oluyor. Kâğıtlar, kapaklar, 
yazılar güzelleşiyor. Elimizde Do-
mingo Yayınları’ndan çıkan, “Hepsi 
Sana Miras” serisine ait 3 güzel kitap 
var:  Gılgamış, Gulliver, Nişanlılar. Bu 
klasikleşmiş kitapları biliyor olma-
lısınız. Bu sefer bu üç kitap yeniden 
yazılmış, eserlerin ana karakterleri 
terk edilmeden, eski iskeletleri için-
de yeniden kurgulanmışlar. Kitaplar 
farklı ressamlar tarafından çok güzel 
resimlenmiş. Çocuklar için hazırlanan 
bir yayının hangi dikkat ve öze-
ni barındırması gerektiğinin de 
altını çiziyor bu eserler. Kapak 
tasarımından sayfa düzenine, 
renk seçiminden resimlere 
bugüne dek karşılaştığınız en 
şık kitaplardan.

Jonathan Swift, Gulliver ka-
rakteri etrafında yazdığı öykü-
leri, insanları eğlendirmek için 
değil, şaşırtmak, düşündürmek 
için yazdığını söylüyordu. O dö-
nemin savaş, yoksulluk gibi poli-
tik konuları etrafında kafa yormala-
rını, kendilerine ayna tutmalarını is-
tiyordu. Yazar, “İnsan denen varlık iyi  

Klasik eserler  
yeniden anlatılıyor…
Domingo Yayınları’nın “Hepsi Sana Miras” serisi, klasik eserlerin çağdaş yazarlarca yeniden 
“anlatıldığı” kitaplardan oluşuyor. Klasik eserler farklı yazarların kalemiyle yeni bir sese 
kavuşurken, ressamlar da öykülere görsel bir boyut eklemiş. Serinin gerisi de geliyor…

Şeref BİLSEL
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Eco. Kitap iki gencin evlenmek için 
giriştikleri mücadeleyi ve karşılaştık-
ları zorlukları anlatıyor. Kitabın dili 
oldukça yalın, cümleler anlaşılır ve 
akıcı. Olayları günümüz şartları için-
de karşılaştırarak vermeye çalışmış. 
Kitapta, kötülükler tıkır tıkır işlerken 
neredeyse kaybetmek üzere olan iyiler 
son anda yine bir şekilde kazanıyor-
lar. Sonuç olarak iyiliğin altı çizilmiş 
oluyor. Neredeyse günümüzden 200 
yıl önce kaleme alınan Nişanlılar, oda-
ğına insanı ve insandan kaynaklanan 
sorunları aldığı için bugün de özgün-
lüğünü koruyor, zevkle okunuyor. 
Şunu da söylemek lazım: Bu üç kitabı 
yeniden “anlatan”lar arasında Eco’nun 
çok daha etkileyici, çarpıcı bir sonuçla 
karşımıza çıkmasını bekleme hakkı-
mız vardı. Gereksiz açıklamalar ve tek-
rarlarla anlatımı kimi yerlerde kendi 
eliyle tıkamış, bilgiçlik yapmaya 
soyunmuş hissi bırakıyor: “Şimdi 
bana, ama nasıl olur, diyeceksi-
niz. Bir rahibin kendisi Kutsal 
Kitap’ın öğütlerini dinlemez 
mi? Kilisesine gelen insan-
lara örnek olmak için 
iyi kalpli cömert ve ce-
sur olması gerekmez 

mi? Bugün 

gazetelerde haksızlıklara ve kirli işlere 
karşı mücadele verdiği için öldürülen 
din görevlilerinin haberlerini okumu-
yor muyuz?” Bu ve benzeri fikirlerini 
Eco, bir makale ile anlattıktan sonra 
Nişanlılar’ı yeniden anlatmaya giriş-
seydi ortaya çok daha sağlam bir eser 
çıkarabilirdi.

SÜMERLERDEN BUGÜNE
Dünyanın en eski des-

tanı olarak bilinir Sü-
merlere ait Gılgamış 
Destanı. Bu anonim eseri 
“Gılgameş” diye seslen-
direnler de vardır. İki dostun 
hikâyesini anlatıyor Gılgamış. Egosu 
yüksek, her şeye hâkim olduğunu, 
gücü yettiğini düşünen Gılgamış’ın, 
dostu Enkidu’yla tanışmasını, her iki-
sinin başlarından geçen maceraları ve 
Enkidu’nun trajik ölümünden sonra 
Gılgamış’ın kendini sorgulayarak bil-
ge bir kişiliğe, olgunluğa ulaşmasını 
anlatıyor kitap. Yiyun Li tarafından 
yeniden anlatılmış. Eserin dili ol-

dukça akıcı. Okurlarıyla sohbet 
ediyormuş hissi veriyor. 

Özellikle dostluğun 
gücünü anlat-

tığı bölümler çok ilgi çekici. Pek çok 
unsur bize tanıdık geliyor: rüyaları 
yorumlamak, ölümsüzlüğün sırrı-
nı aramak, dostluğun verdiği güven 
ve sıcaklık… Anlatının mitolojik bir 
zemine oturmuş olması beraberinde 
olağanüstülükleri, mübalağa sanatının 
bereketli örneklerini de taşımış. Fark-
lı kültürlerden benzer kahramanları 
da görür gibi oluyoruz. “Utnapiştim” 
Nuh peygamber benzerliği gibi. 

Gılgamış’ın aklını en çok kurcala-
yan soru, ölümdür. Ölüm, geç de olsa 
sonunda uyandığımızda, kendimizi 
eskisi gibi bulma ümidini barındırır 
mı, yoksa yeraltı dünyası gibi, geç-
mişin pek az huzur verdiği, geleceğin  
ise olmadığı bir yer midir? Bu eserin 
yeniden anlatımı bize MÖ 1300 ile 
1100 arasında oluşturulan ve 12 tab-

let üstüne yazılmış olan Gılgamış 
destanının,  aradan binlerce yıl 

geçmiş olmasına rağmen in-
sana yeniden anlatma, ha-

yal etme gücü verdiğini de 
gösteriyor. 

Gılgamış
Anonim

Anlatan: Yiyun Li
Resimleyen: Marco Lorenzetti

Çeviren: Duygu Akın
Domingo Yayınevi, 96 sayfa

Nişanlılar
Alessandro Manzoni

Anlatan: Umberto Eco
Resimleyen: Marco Lorenzetti

Çeviren: Yelda Gürlek
Domingo Yayınevi, 104 sayfa

Gulliver
Jonathan Swift

Anlatan: Jonathan Coe
Resimleyen: Sara Oddi
Çeviren: Duygu Akın

Domingo Yayınevi, 96 sayfa



dosya

Ütopyalarda, ideal toplum düzeni 
anlatılır. Hayatın her alanındaki ak-
saklıklar giderilmiş, bunun sonucun-
da da o toplumu oluşturan insanlara 
mutlu mesut yaşayacakları bir yaşam 
sunulmuştur. Bu edebi türün tam 
karşısında da karşı-ütopyalar yer alır. 
Karşı-ütopyalarda ise toplumları ge-
lecekte bekleyen tehlikeler konu 
edilir. Teknolojik gelişmeler, 
buluşlar gibi çeşitli “ilerleme-
ler” insanlara daha rahat bir 
yaşam vaat ediyormuş gibi 
görünse de, beraberlerin-
de çok daha karanlık bir 
dünyayı getiriyor olabi-
lir; karşı-ütopyalar işte 
bu karanlık dünyayı göz-
lerimizin önüne serer. İn-
giliz yazar Gemma Malley’in 
Bildirge’yle başlayıp Direniş’le 
devam eden ve yakın bir zaman 
önce yayımlanan Miras isimli kitapla 
tamamlanan üçlemesi de böylesi ka-
ranlık bir dünyayı anlatıyor. Öncelikle 
Gemma Malley’in karşımıza getirdiği 
o dünyayı tanıyalım.

2140 yılındayız... İnsanoğlu ölüm-
süzlüğün, “Uzun Ömürlülüğün” sır-
rını çoktan çözmüş. Doğa bilimciler 
“Yenilenmeyi” keşfetmişler. İnsan 
vücudundaki eski hücrelerin yerine 
yeni, taze hücreleri yerleştirmeyi ba-

şarmışlar ve bunlar vücut-
taki diğer hücreleri de 
iyileştirmiş. Böylelikle 
dünya üzerindeki bü-

tün hastalıkların önüne 
geçilmiş. Bu gelişmelerin 
ardından, Dr. Fern adın-
daki bir doğa bilimci baş-

ka bir şeyin daha farkına 
varır; Yenilenme, yaşlılığı da 
önlemektedir. İngiltere’deki 
en büyük ilaç şirketlerinin bir 

araya gelip, geliştirilen Uzun 
Ömürlülük ilaçlarını bütün in-

sanların sahip olabileceği hale ge-
tirmesiyle ilk önce Avrupa, Amerika 

ve Çin’de, zaman içinde de dünyanın 
her yerindeki ölümler son bulur...

Hikâyenin buraya kadarki kısmı, 
hiç kuşkusuz bir ütopyayı yansıtıyor. 
İnsanoğlu yaptığı keşifle hastalıkları 
önlemekle kalmamış, ölümsüzlüğe 

İngiliz yazar Gemma Malley’in Bildirge’yle başlayıp Direniş’le devam eden ve yakın zaman önce 
Miras ile tamamlanan üçlemesi, insanlığın ezeli düşü ölümsüzlüğü keşfetmesiyle dengesi değişen 
ve giderek totaliterleşen bir dünyayı anlatıyor.

İnsanı doğduğuna 
pişman eden bir dünya… Ceyhan USANMAZ

de adım atmıştır ne de olsa. Ancak 
kısa süre sonra bir sorun baş gösterir. 
“Hiç kimse ölmez ve insanlar çocuk sa-
hibi olmaya devam ederse kimseye yer 
kalmaz.” Tam da bu noktada ütopya 
gibi görünen hikâye yavaş yavaş karşı-
ütopyaya dönüşmeye başlar... Nüfusun 
aşırı artışının önüne geçmek için 2065 
yılında insanların sadece bir bebek 
sahibi olabileceğini öngören Bildirge 
ortaya çıkar. Hatta birkaç yıl sonra, bir 
bebeğin bile çok fazla olduğu fark edi-
lir; bu yüzden 2080 yılında artık Uzun 
Ömürlülük’ten vazgeçmedikçe kimse-
nin çocuk sahibi olamayacağını öngö-
ren yeni bir Bildirge yayımlanır. Her 
ülke ve vatandaşları Uzun Ömürlülük 
ilaçlarına karşılık olarak Bildirge’yi 
imzalamak ve bunu çiğneyenleri izle-
mekten sorumlu görevlileri tanımak 
zorunda bırakılır.

Elbette Bildirge’de yazılı kurallara 
uymayıp yeni çocuklar dünyaya geti-
renler de çıkacaktır. Büyük Depo da 
bunun için kurulmuştur; “Artık” olarak 
nitelendirilen –“yasal olmayan”– ço-
cukların bir amaç edinip sorumluluk-
larını öğrenmeleri ve “Yasal” insanlara 
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en iyi şekilde hizmet edebilmek için 
eğitildikleri bir yerdir burası. Bir baş-
ka deyişle iyi birer köle olmak üzere 
“eğitilirler” burada, doğduklarından 
dolayı pişmanlık duymayı öğrenirler... 
Aldıkları dersler, oynadıkları oyunlar 
bile hep bu yöndedir. Şöyle bir yemin 
ederler örneğin: “Borcumu ödeyece-
ğime, hizmet edeceğime ve Yasallara 
faydalı olmak için kendimi eğiteceğime 
ant içerim. Artık olmanın utancını ta-
şıyacağıma ve Doğa’ya olan borcumu 
ödeyeceğime ant içerim. Dinleyeceği-
me, konuşmayacağıma ve dirençsiz 
olduğumda kendimi toparlayacağıma 
ant içerim. Çalışacağıma ve her şeyden 
önce devlete gerektiği gibi hizmet edece-
ğime ant içerim.” İşte Anna’yla burada, 
Büyük Depo’da tanışıyoruz.

“KIYMETLİ MAL” OLMAK
Anna, Büyük Depo’nun bütün ku-

rallarına harfiyen uyar; bir Artık ola-
rak dünyaya gelmiş olmanın utancıyla 
–hiç tanımadığı halde, başına gelenle-
rin sorumlusu olarak gördüğü anne ve 
babasına öfke duyarak– ona söylenen 
her şeyi sorgulamadan uygular. Ama-
cı en iyi Artık olmak, “Kıymetli Mal” 
statüsüne erişerek en kısa zamanda 
birinin hizmetine girebilmektir. Ta 
ki bir gün Peter gelene kadar; Peter 
Anna’nın anne ve babasını tanıdığını 
iddia etmektedir ve amacı, Anna’yı 
Büyük Depo’dan “kurtarmak”tır...

Gemma Malley’in üçlemesinin ilk 
kitabı olan Bildirge Türkçede 2008 yı-
lında, ikinci kitap Direniş de 2009 yı-
lında yayımlandı. Seriyi takip edenler 
hikâyeye son noktayı koyacak Miras 
içinse, 2012 yılının son aylarına kadar 
beklediler. Dolayısıyla, yeni bir ki-
tap olduğu için burada belki Miras’ın 
tanıtımına daha çok yer vermeliyiz;  

ancak bu üçlemeyle henüz tanışmamış 
olanları düşünerek  –okuma zevkine 
zarar vermemek üzere– hikâyenin ay-
rıntılarına pek inmemek en doğrusu 
sanırım. Diğer taraftan da bir bütün 
olarak hikâyenin şu özelliklerinin 
altını çizmeliyiz mutlaka: İlk kitap 
Bildirge, Anna ile Peter’ın tanışma ve 
özgürlükleri uğruna verdikleri kişisel 
mücadelelerini anlatıyor. İkinci kitap 
Direniş’in merkezinde ise Anna’dan 
çok Peter yer alıyor. Diğerleri adına da 
mücadele ediyorlar artık; ayrıca ilk ki-
tapta ayrıntıları hakkında bilgi sahibi 
olamadığımız Bildirge’yle karşılaşıyo-
ruz mesela, Uzun Ömürlülük ilaçları-
nı üreten şirketi tanıyoruz, Artık’ların 
haklarını savunan Yeraltı adlı örgütün 
neler yaptığını öğreniyoruz...

Örneğin o meşhur Bildirge’de şöyle 
cümleler yer alıyormuş: “Yeni bir insan 
hayatının yaratılışından (bundan son-
ra Artık olarak anılacaktır) sorumlu ol-
mamak üzere her türlü önlem ve tedbiri 
alacağımı, Hükümet tarafından uygun 
görülen herhangi bir yöntemi ve görevli 
doktorların uygulayacağı implantasyon 
veya uygun görülen başka bir yöntemi 
kabul edeceğimi,  kasten ya da yanlışlık-
la bu Bildirge’ye aykırı davranırsam ya 
da vatandaşlarımızdan birinin bilgim 
dâhilinde Bildirge’ye aykırı davrandığı-
nı öğrenirsem, sorumlu Hükümet yetki-
lileri ile temasa geçeceğimi, Hükümet’in 
öngördüğü önlemlere itaat edeceğimi 
bildiririm. Bunlar, Doğa’nın dengesinin 
sağlanmasının gerekli ve Bir Hayata 
Karşılık Bir Hayat’ın hem hukuki hem 
de ahlaki açıdan kutsal olduğuna dair 
tam bilgim dâhilinde kabul edilmiş-
tir. Böylece Uzun Ömürlülük hapının 
sağlayacağı sonsuz bir yaşamı mem-
nuniyetle kabul ettiğimi onaylar, ka-
nun namına yemin ederim.” Son kitap  

Gemma Malley

Benim adım Anna.
Benim adım Anna ve burada 

olmamalıydım. Var olmamalıydım. Ama 
varım. Burada olmam benim hatam 
değil. Doğmayı ben istemedim. Ama 

bunun, içinde bulunduğum duruma hiçbir 
yararı yok. Neyse ki beni erkenden 

yakaladılar; böylesi daha iyi... En azından        
Bayan Pincent öyle söylüyor.   

Serideki tüm kitaplar

Geçmişlerinden kaçıp iyi bir gelecek bulmak için çabalayan 
Anna ve Peter’ın macera ve gerilim dolu hikâyesi.
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“Bu işte tek başına olacaksın ve buna hazır 
olup olmadığından emin olmam gerekiyor. 

Bunun sadece bir iş olmadığını unutma 
Peter. Bu bir savaş! Doğa ve bilim, iyi ve 

kötü arasında bir savaş bu. Ve büyükbaban 
seni kendi tarafına çekmek için elinden 

geleni yapacak.”

Gemma Malley

Serideki tüm kitaplar

Anna ve Peter’ın Bildirge ile başlayan 
macera ve gerilim dolu hikâyesi devam ediyor.
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“Büyük bir hata yapıyor olduğumuzu 
düşünmüyorsun o halde?” diye sordu sessizce. 
“Sonsuz yaşam miti çağlardır insanoğlunun 

başına bela açıyor.”
“Miti öyle, ama gerçeği değil,” dedi 

asistanı. Sesinde sabırsızlık vardı. “Albert, 
böyle bir buluşu saklamak ahlâk açısından 
yanlış. İnsanların bilmeye hakkı var. Bilim 
bencil olamaz. Bunu bana sen öğrettin.”

Serideki tüm kitaplar

Macera dolu hikâye son buluyor. Anna ve Peter için önemli olan, 
oyunu bitirmek ve sonsuz yaşam döngüsüne ulaşmak.

Bildirge
Gemma Malley

Çeviren: Tufan Göbekçin
Delidolu Yayınları, 256 sayfa

Direniş
Gemma Malley

Çeviren: Demet Evrenosoğlu 
Delidolu Yayınları, 272 sayfa

Miras
Gemma Malley

Çeviren: Zarife Biliz
Delidolu Yayınları, 243 sayfa

Miras ise elbette son noktayı ko-
yuyor hikâyeye; son bir mücadele  
veriliyor Uzun Ömürlülük’ün getirdi-
ği düzene karşı, saklanmaya çalışılan 
bütün gerçekler bir bir ortaya dökü-
lüyor... 

GERİLİMLİ BİR HİKÂYE
Gemma Malley gerçekten de 

temposu yüksek, ge-
rilimli, merak uyan-
dırıcı bir hikâye an-
latıyor. (Ayrıca yazarın 
Uzun Ömürlülük’le ilgili 
bilimsel temeli, kök hücreden 
yola çıkarak kurgulaması da 
hikâyesinin inandırıcılığını 
güçlendiriyor; ne de olsa 
kök hücreler günümüzde 
de birçok tedavide kulla-
nılıyor.) Bu noktada üçleme-
nin Türkçe çevirisinden de söz 
etmeliyiz. Herhangi bir seri 
karşısında okurların beklentisi, 
kitapların aynı isim tarafından 
çevrilmesidir; dilin tutarlılığı 
açısından. Elimizdeki üçlemeyi oluş-
turan kitaplar ise farklı isimler tarafın-
dan çevrilmiş. Ancak denge o kadar 
iyi tutturulmuş ki okurken bunun far-
kına varmıyoruz bile...      

İnternette biraz vakit harcayınca, 
karşı-ütopya türünü beğenip okuma-
larını bu yönde genişletmek isteyen 
gençler için Gemma Malley’in kendi 
serisinden yola çıkarak bir öneri lis-
tesi oluşturduğunu görüyoruz. Biz de 
son noktayı Gemma Malley’in öner-
diği on kitaplık bu listeden, Türkçeye 
çevrilmiş olanları sıralayarak koyalım: 
George Orwell, 1984; Aldous Huxley, 
Cesur Yeni Dünya; Margaret Atwood, 
Damızlık Kızın Öyküsü; Anthony Bur-
gess, Otomatik Portakal; William Gol-
ding, Sineklerin Tanrısı.



Fakat bunun yanı sıra, bu acıları 
birinci elden yaşamamış ama onların 
gölgesinde büyümüş, dolayısıyla bir 
şekilde yine de mağduru olmuş “ikin-
ci kuşak”tan bir Yahudi’nin babasıyla 
ilişkisini de anlatıyor. 

Şüphesiz en tuhaf, en çarpıcı yanı 
da bunu, tüm karakterlerini birer in-
san olarak değil, farklı farklı hayvanlar 
biçiminde çizerek yapması!

KEDİLER, FARELER, DOMUZLAR
Evet, Maus’ta Naziler kedi, Yahudi-

leri ise fare olarak resmediliyor. (He-
men ara bilgi: Maus’un ara sayfaların-
dan birinde, otuzlu yıllar Almanya’sın-
da bir gazetede Miki Fare’nin ne kadar 
sefil bir kahraman olduğundan dem 
vuran, “Yahudiler’in kaba saldırısına 
son! Kahrolsun Miki Fare!” diye slogan 
atan bir gazete makalesinden alıntı 
var.) Yahudi olmayan Polonyalılar ise 
domuz olarak resmediliyor. Bu hayli 
sıradışı tercih ilk başta insana biraz tu-
haf gelse bile, nihayetinde tüm acıların 
böylesine sert “ayrımlar”dan kaynak-
landığı bir öyküde hem hiciv yönüyle 
iyi işliyor hem de anlatılan hikâyenin 
doğasındaki kıstırılmışlık hissini çok 
etkileyici şekilde veriyor, öykünün ta-
şıdığı kasveti daha da pekiştiriyor.

vazgeçilmez bir ders malzemesi ola-
bilecek kadar önemli bir klasik de 
oluşturuyor. Ne de olsa burada Pulit-
zer Ödülü almış ilk çizgi romandan 
söz ediyoruz! (Maus bu ödülü 1992’de 
almış ve daha önce Hugo Ödülü alan 
Watchmen gibi diğer örneklerle birlik-
te çizgi romanların da “edebiyattan” 
sayılmaya başlaması konusunda çok 
önemli bir paya sahip olmuştu.)

KÂBUSTAN ÇIKINCA
Maus her şeyden önce, Nazi Soykı-

rımı’nı yaşamış bir adamın, Polonyalı 
bir Yahudi’nin hikâyesini anlatıyor:    
II. Dünya Savaşı öncesi yükselen Ya-
hudi düşmanlığının o korkutucu 
gölgesini... Savaşın başlamasıyla et-
raflarındaki çember giderek daralan 
Yahudiler’in kamplara gönderilme-
mek, hayatta kalmak için verdikle-
ri, giderek daha da ümitsiz görünen 
mücadeleyi... Aushcwitz kampında 
yaşanan korku, çaresizlik ve acıları, 
yitirilen yakınları... Sonra savaşın bit-
mesiyle bir kâbustan çıkmış gibi, ta-
mamen sarsılmış ve sersemlemiş halde 
yeniden “dışarı” adım atan, sağ kalan 
yakınlarını aramaya, onlara ulaşmaya 
çabalayan, dünyayla yeniden bağ kur-
maya, “normal bir hayat sürmeye” ça-
lışan insanları...

Bundan bir süre önce İyi Kitap’a 
başka bir çizgi romanla ilgili yazmış-
tım. İkinci Kuşak: Babama Söyleme-
diklerim adını taşıyan bu kitap, Nazi 
Soykırımı’ndan kurtulan ailelerin ço-
cuklarının, yani “ikinci kuşak”ın ruh 
halini anlatmasıyla Holokost üzerine 
yazılıp çizilmiş eserler arasında ayrı 
bir yere oturuyordu. Çizgi romanın 
yaratıcısı Michel Kichka babasıyla ya-
şadıklarını, onunla ilgili hislerini ve 
düşüncelerini anlattığı bu mizahî ve 
dokunaklı öyküde Soykırım’la ilgili 
yazılmış başka bazı eserlerin de adı-
nı anıyordu. Bunlardan biri de yine 
bir çizgi romandı: Art Spiegelman’ın 
Maus’u.

Gerçi Kichka’nın babası, “Yahu-
di fareler beni rahatsız etti, beş sayfa 
okuduktan sonra bıraktım!” diyerek 
kendisi dışındakilerin Holokost’la il-
gili ürettiği diğer her şey gibi Maus’u 
da küçümsüyordu, ama doğrusu İkinci 
Kuşak’ta Maus’a selam gönderildi-
ğini görmek benim için şaşırtıcı ol-
mamıştı. Çünkü Maus da hem Nazi 
Soykırımı’na dair çarpıcı bir öykü 
anlatır, hem de bunu yaparken, tıp-
kı İkinci Kuşak gibi, hayli karmaşık 
duygularla yoğrulmuş bir baba-oğul 
ilişkisi resmeder. Bunun yanı sıra Art 
Spiegelman’ın kitabı kendi mecrasında 

Soykırımı anlatan  
bir klasik: Maus
Art Spiegelman’ın kısa sürede klasikleşmiş, Pulitzer ödüllü çizgi romanı Maus, sadece Nazi 
Soykırımı’nda yaşanan acılara odaklanan etkileyici bir biyografi değil, “ikinci kuşak”tan bir oğulla 
babanın ilişkisinin samimi ve hüzünlü öyküsü aynı zamanda. 

Kutlukhan KUTLU



Hayatta Kalanın Öyküsü - Maus
Art Spiegelman

Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu
İletişim Yayınları, 303 sayfa

Fakat “anlatılan hikâye” demişken, şunu da hemen 
söyleyelim: Maus’un içinde aslında iki hikâye var. Bun-
lardan biri kitabın yazarı ve çizeri Art Spiegelman’ın ba-
basının Nazi Soykırımı sırasında yaşadıklarına dair anlat-
tıklarından oluşuyorsa, ikincisi işte tam da bu “anlatış”ın 
öyküsünden oluşuyor. Yani bir öykü 1930’lardan 1945’e 
Avrupa’da, ötekiyse Art Spiegelman’ın babasıyla ara ara 
buluşup bu öyküyü ona anlattırdığı 1970’ler sonu New 
York’unda geçiyor. 

FELAKETİN SİLİNMEZ İZLERİ 
Edebiyatta “çerçeve öykü” denen tekniğe, yani bir öy-

küyü ona sunuş niteliği taşıyan bir başka öykünün içine 
yerleştirme tekniğine çoğumuz en azından Binbir Gece 
Masalları’ndan aşinayızdır. Spiegelman Maus’ta bu tek-
niği kullanıyor ama onun elinde “çerçeve”, yani Soykırım 
öyküsünü öğrenmek için babasıyla yaptığı konuşmalar, 
basit bir “giriş”in ötesine geçiyor; kendi duygusal dünyası 
ve gerilimi olan, karakterleri arasındaki ilişkilerin gelişip 
farklı yönler aldığı, kendi başına etkileyici bir öyküye dö-
nüşüyor. Mesela annesi Anja’nın Art Spiegelman henüz 
gençken intihar ettiğini çok geçmeden öğreniyoruz ama 
bu olayın çizerin babası Vladek üzerindeki etkilerine, 
onun kendini nasıl boşlukta hissettiğine ancak zamanla, 
Vladek’le ikinci eşi Mala arasındaki memnuniyetsizlik-
lerle örülü ilişkiyi daha iyi tanıdıktan sonra vakıf olabi-
liyoruz. Çizer, babasını sayfalara hem dürüstlükle hem 
merakla hem duygusallıkla geçiriyor; Vladek karakteri 
karşımıza sadece metanetiyle ve becerileriyle değil, yara-
lanmışlıklarıyla ve irili ufaklı tüm kusurlarıyla da çıkıyor.

Holokost’ta yaşananların eziciliği, sarsıcılığı bir yana, 
Maus’a nihayetinde etkisini veren de büyük ölçüde bu 
karakterin gerçekliği zaten. Tıpkı çizerin babası ona an-
nesinden önceki bir kızla ilişkisini anlatıp, sonra da buna 
pişman olarak, “Bunları kitabında kullanma!” dediğinde 
çizerin itiraz ettiği gibi, kişisel ayrıntılar “her şeyi daha 
gerçek, daha insancıl yapıyor”. Yazarın kendi hikâyesi de 
dâhil olmak üzere anlattığı son derece kişisel öykülerle 
“büyük tablo” (yani anlatılan her şeyin üstünde karanlık 
bir gölge gibi süzülen Soykırım’ın öyküsü) arasında yap-
macıksız bir şekilde bağlantı kurabilmesi, Spiegelman’ın 
buradaki başarısının en büyük sırrı. 

Evet, nihayetinde Maus gerçekten de her yönüyle kla-
sik bir öykü; öğretici, hatırlatıcı, sarsıcı... O yüzden de çiz-
gi romanlardan pek haz etmeyenlere bile hararetle tavsiye 
olunur.



dosya

İlk romanların ayrı bir yeri 
vardır; hem yazar için hem de 
okur için. Yazar ilk kez okurla 
paylaşmaktadır bir romanını. 
Okur ilk kez tanışmaktadır bir 
romancıyla. Genellikle otobi-
yografik olmakla eleştirilir ilk 
romanlar. Yazar, anlatacaklarını 
kendi yaşadıkları üzerinden kur-
gular. Belki de çevresinden, aile-
sinden ilham alır; fakat bambaşka bir 
hayatın da olduğunu gösterir bize böy-
lece. Romanın doğasında, tanımında, 
doğuşunda mevcut bir özelliktir bu. 
Roman, bireyi diğerlerinden ayıran 
öyküyü anlattığı gibi, ne kadar çok or-
taklığımızın olduğunun da altını çizer, 
yazarın böyle bir niyeti olmasa bile.

SİBİRYA’DA SÜRGÜNDE...
Bir ilk roman olmasının yanında 

çeşitli ödüllere sahip bir kitap olan ve 
Delidolu’dan yayımlanan Gri Gölgeler 
Arasında’nın yurtdışı kapaklarından 
birinde şöyle yazıyordu: “Tek bir kız 
tarihin sessizliğini bozuyor.” Bu söz 
kitabı okumamış birine çok şey ifade 
eder mi bilinmez, ancak kitabı oku-
duktan sonra kesinlikle süslü bir cüm-
le olmanın ötesinde bir gerçeği ifade 
ediyor. Çünkü Litvanya asıllı Ame-
rikalı yazar Ruta Sepetys, edebiyatta, 
hatta hayatın başka pek çok alanında 
da karşılaşmadığımız bir konuya el 
atıyor. II. Dünya Savaşı etrafında an-
latılan trajik öykülere baktığımızda, 
bize anlatılan tanıklıklar çoğunlukla 
Hitler Almanya’sı, Naziler ve toplama 
kampları ekseninde olmuştur. Bu ro-
manda karşımıza çıkan şiddetin so-
rumlusuysa Hitler değil, eski Sovyet 
lideri Stalin. Zaten yazarın Litvanya 
asıllı olması da bir fikir verebilir bura-
da. Stalin’in 1940’ların başında Baltık 
bölgesinde estirdiği terörün hesabını 
soran bir roman bu. On beş yaşındaki 
kahramanımız Lina, annesi ve erkek 
kardeşiyle ansızın evlerinden alınıp  
çalışma kampına gönderildikten sonra, 

babalarından uzakta, Sibirya’nın zor 
iklim koşullarında ve tabii ki Sovyet 
subaylarının gaddar muamelesi altın-
da geçen zamanın kaydını tutuyor. Bir 
ayakta kalma öyküsü diyebiliriz o ne-
denle. Anlaşılan Ruta Sepetys’i bu ki-
tabı yazmaya iten de binlerce ölümün, 
parçalanan ailenin, feda edilenlerin, 
geride bırakılanların, ayrılıkların unu-
tulmamasını sağlamak. “Geceliğimle 
götürdüler beni,” diye başlayan bir ro-
man bu. Ama kapağından da anlaşıla-
cağı üzere bir umut romanı. 

Kahramanımız ve anlatıcımız Lina 
bir yandan olgun bir dille konuşuyor, 
fakat diğer yandan hafif çocuksu diye-
bileceğimiz bir algıya sahip. Açıkçası 
insan o yaşta nasıl olursa, Lina da ay-
nen öyle. Bir taraftan ressam olmanın 
hayalini kurup, büyük ressamların 
eserlerine bir filozof derinliğinde yak-
laşırken (ve biz okurların altını çize-
ceği cümleler karalarken), bir taraftan 
da fazlasıyla ciddi meselelerde çocuk-
su benzetmeler yapabiliyor. Sepetys, 
o yaşın doğasını çok doğru yansıttığı 
gibi, demin bahsettiğimiz acı şartları 
da o yaşta bir kahramanın nasıl göğüs-
leyebileceğini çok yerinde bir yakla-
şımla yansıtıyor satırlarında.

Romanı okuduktan sonra yazar ve 
eserleri hakkında meraklanıp bilgi 
toplamaya çalıştığımda birkaç şey şa-
şırttı beni. Bunların başında bu eserin 
bir “ilk roman” olması geliyordu. Evet, 
bu roman da otobiyografik unsurlar 
barındırıyor olabilirdi, ancak beni  
şaşırtan eserin ve yazarın olgunluğu 
oldu. Sanki ilk romanını değil de be-
şinci ya da altıncı romanını okuduğum 

Litvanya asıllı yazar Ruta Sepetys, pek de bilinmeyen bir gerçeği gün ışığına taşıyor Gri Gölgeler 
Arasında adlı bu ilk romanında. II. Dünya Savaşı’nda Baltık bölgesinde yaşayan bir halkın çektiği 
acı bu romanla tarihin aydınlık sayfalarına çıkıyor.

Tarihin sessizliğini  
bozan bir genç kız Yankı ENKİ
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ISBN: 978-605-63326-7-8
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1941 yılının ilkbaharında on beşine basan Lina, sanat 
okulunda öğrenim görmeye, ilk erkek arkadaşıyla buluşmaya 
ve sıcak yaz günlerine hazırlıyordu kendini. Fakat bu naif 
heyecanlar yerini endişeye, korkuya, mutsuzluğa bırakacaktı. Bir 
akşam Sovyet gizli polisinin evlerine baskın düzenlemesi üzerine 
annesi ve kardeşiyle Sibirya’ya sürgün edilen ailesinden geriye 
tıpkı evlerinde bıraktıkları cam kırıkları gibi paramparça olmuş 
hayatlar kaldı.

Lina aşkla bağlı olduğu babasını gizli mesajlarla süslediği 
resimleriyle hapisteki mahkûmiyetinden kurtarabilir miydi? 
Güçlü sevgi bağları, tarihin tozlu sayfalarına gömülmeye yüz 
tutan hayatlarını sürdürmeye olan inançları ve umutları, Lina’nın 
ailesini yeniden bir araya getirmeye yeter miydi?   

Bir insan hayatının bedeli nedir, hiç merak ettiniz mi?
O sabah, kardeşim Jonas’ın hayatının bedeli bir cep saatiydi.

Gri Gölgeler Arasında
Ruta Sepetys

Çeviren: Nilay Kaya
Delidolu Yayınları, 312 sayfa

hissine kapıldım. Birçok ilk ro-
manda yazar o kadar çok şey an-
latmak ister, o kadar çok mesele-
ye el atmak, bütün ilgi alanlarını, 
söz sahibi olduğu konuları gös-
termek ister ki, o roman anlata-
cak çok şeyi olan birinin sayıkla-
masına dönüşür, amatörleşir. İşte 
Sepetys’in romanı bu hataya hiç 
düşmüyor. Sade bir dille, akıcı bir 

kurguyla yazılmış; gerçekten de elinize 
alıp rahatlıkla bir oturuşta okuyabile-
ceğiniz bir roman bu.

Romanın diğer şaşırtan özelliğiy-
se bir bestseller (çoksatar) olmasıydı. 
Tıpkı ilk roman konusunda olduğu 
gibi çok satmak da bir kitabın niteli-
ğini tartışırken olumlu ya da olumsuz 
şekilde gündeme getirilir. Edebiyatla 
yakından ilgili çoğu kişi için nitelik ile 
satış ters orantılı bir ilişkidir. Fakat bu 
kitap bize arada böyle yazarların çı-
kıp alışıldık kalıpları kırabildiğini, ilk 
eserlerin çok olgun olabileceğini, üs-
telik hem çok satıp hem de nitelikten 
ödün vermeyebileceğini gösteriyor.

Romanın finali özellikle bu kitabın 
etkisinin kalıcılığını mühürlüyor. Ya-
zarın sonsözde alıntıladığı bir Albert 
Camus cümlesini de bu yazının finali-
ne taşımamak çok zor: “Kışın derinlik-
lerinde, içimde mağlup edilemez bir yaz 
olduğunu öğrendim.”
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Dr. Mike Goldsmith’in yazıp Dr. Mark A. Garlick’in resimlediği, Bir Gezegenin Öyküsü: Dünya, 
tarihi 4 milyar yıl öncesine dayanan Dünya’nın gizemini çözmek isteyenler için muhteşem 
görselleriyle iyi bir başlangıç kitabı olacaktır.

Ta en başa, insan insan olmadan ev-
veline, Dünya dünya olmadan, Güneş 
güneş olmadan evveline kadar giden 
bir öykü dinlemeye hazırsanız başlıyo-
rum anlatmaya: Dr. Mike Goldsmith’in 
yazıp Dr. Mark A. Garlick’in resimledi-
ği, “Bir Gezegenin Öyküsü” bu: Dünya.

Uzun ama gerçekten çoook uzun 
bir öyküyü otuz sayfaya sığdırmayı 
başaran kitap, “Dünya’mızın evrende 
doğacağı bölge soğuk ve karanlık bir 
yerdi,” diye başlıyor ve meraklı okurla-
rı hem tadımlık bilgiler hem de Mark 
A. Garlick’in etkileyici illüstrasyon-
larıyla  milyarlarca yıllık bir tarihte 
yolculuğa çıkarıyor. Sözün özü, Bir 
Gezegenin Öyküsü: Dünya, kadim ge-
zegenimizin evrimini, on beş önemli 
kesite ayırarak, büyük illüstrasyonlar 
ve ilgili döneme ilişkin kısa açıklama-
larla öykülüyor. 

Bulut Fırtınası, Dünya Soğuyor, Ka-
rada Yaşam, Dinozorlar Çağı, Sanayi 
Dünyası gibi başlıklarla temsil edilen 
bu on beş kesit, kitabın ilk sayfaların-
da bir zaman cetvelinde işaretlenmiş. 
Bastığımız toprağın, soluduğumuz ha-
vanın, kısacası yaşam kaynaklarımızın 
ve canlıların ev sahibinin nasıl bir dö-
nüşümden geçtiğini gösteren bu uzun 

Sedef PEKİN

cetvelin üzerindeki rakamlar öylesine 
büyük ki majör bir evrimi çarpıcı bi-
çimde ortaya koyuyor. 

DÖRT MİLYAR YIL ÖNCE…
Birinci kesitten, Dünya’nın hikâye-

sinin, bugünden yaklaşık dört milyar 
yıl önce, Güneş’i oluşturan bir bulut 
fırtınasıyla başladığını öğreniyoruz. 
(Hemen burada, kitapta ele alınan on 
beş dönüm noktasının kesin olarak 
yaşandığı ama elbette tarihlerinin ke-
sin olmadığı notunun düşüldüğünü 
söylemeliyim.) Bulut fırtınası Güneş’i, 
Güneş genç gezegenlerle Dünya’yı, 
Güneş sistemindeki çarpışmalar Ay’ı 
oluşturuyor. Ay’ın oluşumundan son-
ra ise Dünya’nın soğumasıyla birlikte, 
bu ihtişamlı hikâyeye canlılar da dâhil 
oluyor. Dünya soğuduktan 100 milyon 
yıl sonra ilk yaşam biçimleri oluşmaya 
başlıyor ama yaşamın evrimi ancak 3 
milyar 300 milyon yıl içinde gerçek-
leşebiliyor. Dev yusufçuklar, dinozor-
lar, mamutlar ve en nihayetinde, buz 
tutmuş topraklarda hayatta kalmaya 
çalışan insanlar da sahneye çıkınca, 
biyolojik evrimlerin yanı sıra uygarlık 
tarihi de kaçınılmaz olarak devreye 
giriyor. İşte on beş kesitin içinde yer 
alan Uygarlıklar, Sanayi Dünyası ve 
Yeni Ufuklar bölümlerinde de, yerkü-
renin insan eliyle nasıl yeniden şekil-
lendiği anlatılıyor.

Böylesine büyük konularda kısa 
bilgiler verirken en zoru, karmaşık-
lıktan kaçınabilmektir sanıyorum. Bu 
anlamda kitabın iyi çözümlendiğini, 
kafa karıştırmadan kapılar araladığını, 
araştırmaya iştahlandırdığını söyle-
yebiliriz. Metinlerin arasında serpiş-
tirilmiş, merakı körükleyen bilgilere 
rastlamak mümkün. Bir sayfada “bir 
zamanlar teknoloji mucizesi sayılan 
eski uyduların artık birer uzay atığı 
olduğunu” okurken, başka bir sayfada 
zaman kavramı ya da kelebek etkisi 
üzerine düşünüyoruz.

Uzman eğitimciler tarafından ha-
zırlanan bu kitabın görsel açıdan müt-
hiş etkileyici bir kaynak olduğunun 
altını çizmek isterim. Garlick’in çekim 
gücü yüksek, coşkulu, gerçekle hayalin 
birbirine geçtiği illüstrasyonları, geze-
genlerin çarpışmasını, denizlerden ka-
raya çıkan yaratıkları, dev böcekleri, 
kanatlı ejderhaları, mamutları ve daha 
pek çoklarını büyük kesitlerle, faz-
la ayrıntıya girmeden canlandırıyor. 
Aslında sayfalardaki metinleri de bu 
illüstrasyonların açıklamaları olarak 
tariflemek yanlış olmayacaktır. 

Kitabın sonunda yer alan on sayfa-
lık başvuru bölümünde ise, büyük re-
simlerle anlatılan kesitler, “Toz Bulu-
tundan Su Dünyasına”, “Kimyasallar-
dan Canlılara”, “Barınaklardan Uzay 
İstasyonlarına” diye üç büyük başlıkta 
gruplanarak tekrar ele alınmış, bir 
parça daha ayrıntılandırılmış. Başvu-
ru bölümünde ayrıca, Dünya tarihinin 
ilginç bir “beş saat” formülüyle anlatıl-
dığı bir bölüme ve küçük bir sözlükle 
dizine de yer verilmiş. 

Küçücük bir evresine tanık olduğu-
muz zaman akıp giderken, Dünya’nın 
gizemini çözmek isteyenler için Bir 
Gezegenin Öyküsü: Dünya iyi bir baş-
langıç kitabı olacaktır. 

Dünyamızın uzun  
öyküsü

Bir Gezegenin Öyküsü: Dünya
Mike Goldsmith

Resimleyen: Mark A. Garlick
Çeviren: Eda Erdem

Remzi Kitabevi, 48 sayfa
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Ben sana asla kendin olma demiyorum 
ki; sen benim istediğim kişi ol, sonra hobi 
olarak yine kendin olursun. 

Codex Familia, 
Vol. VII, Parentalis Nugarum

Yeni bir yerleşim yeri olan Candor 
ideal bir kasabadır. Bir ailenin tüm 
ihtiyacı Candor’dır. Candor’a yerleş-
meyi tercih eden insanları her yönüy-
le ölçülü bir yaşam beklemektedir. 
Cemaatimiz güzel ve temiz kalmalı. 
Candor’ın kendine has mükemmelli-
ği ahalisinin her zerresine nüfuz eder. 
Örneğin Candor’da aile yaşantısı son 
derece düzgün, seviyeli ve düzenlidir. 
Cumartesi gecesi aile gecesidir. Hafta 
sonunu ailene ayır. Ailene öncelik ver. 
Candor’da yaşamaya başladıktan son-
ra en sorunlu ergenler bile mükemmel 
birer aile üyesine dönüşür. Her za-
man aileni gururlandırmak için çaba-
la. Gençlerin birbirleriyle ilişkileri de 
hayli seviyelidir. Her yerde saygılı bir 
mesafeyi koru. Kızlar ve erkekler belli 
bir seviyeye kadar birbirleriyle görü-
şebilirler. Fiziksel temastan kaçın. Yal-
nızca evli çiftler öpüşür. Candor genç-
lerinde herhangi bir kötü alışkanlığa 
rastlanmaz. Uyuşturucu yanlıştır. Vü-
cuduna her zaman saygılı davran. Bı-
rakın kötü alışkanlığı, Candor’da abur 

cubur yiyen bir 
çocuğa bile 
rastlayamaz-
sınız. Sade-
ce besleyici 

yiyecekler 
ye. Seb-
zeler seni 

güçlendirir. Sağlıklı besinler sağlıklı 
beyinler yaratır. Candor’da işler her 
zaman tıkır tıkır işler. Mükemmel in-
sanlar asla geç kalmaz.

Babası Candor’ın kurucusu ve yö-
neticisi olan Oscar Banks, kasabanın 
örnek alınan ideal gencidir. Tüm ak-
ranları Oscar gibi olmak ister. Oysa 
onda görünenden fazlası vardır, çün-
kü Oscar babasının kasabayı istediği 
gibi yönetmek ve ideallerini gerçek-
leştirmek için kullandığı beyin yı-
kama yönteminden haberdardır. Bu 
kitabı mutlaka okuyun. Üstelik Oscar, 
kasabanın ideal çocuğu rolünü bü-
yük bir başarıyla oynarken babasının 
kurduğu sistemin altını oymaktan da 
geri durmaz. Oscar’ın işleri, Nia adlı 
bir kız ailesiyle Candor’a taşınana ka-
dar yolunda gider. Bu kitabı mutlaka 
okuyun. Nia başına buyruk bir kızdır 
ve Candor’da hiç kabul görmeyen bir 
şeyle, sanatla uğraşmaktadır. Oscar, 
babasının beyin yıkama yöntemiyle 
yine aynı yöntemi kullanarak müca-
dele ederken, Nia’nın âdeta doğal bir 
direnci vardır. Bu kitabı mutlaka oku-
yun. Oscar’ın deneyimleri bu direncin 
uzun sürmeyeceğini söylemektedir. 
Candor’ın aynı anda hem örnek genci 
hem anarşisti olan Oscar, âşık olduğu 
Nia’yı kurtarmak için kasabadan gön-
dermekle yanında tutmak arasında bir 
tercih yapmak zorundadır. Sistemle 
mücadeleyi sanat ve aşk mı kazanacak 
dersiniz? Bu kitabı mutlaka okuyun.

AŞK VE İSYAN
Pam Bachorz’un ilk romanı olan 

Candor, alışılmış distopya kurguları-
na göre önemli bir farka sahip. Oscar 
Banks, sisteme karşı nedenini bile-
mediği, anlayamadığı bir rahatsızlık 

duyup, bu rahatsızlığın yol açtığı ara-
yışlar ve farklı davranışlar sonucu 

sistemin tekerine çomak sokuyor 
değil. Oscar Banks, sistemin 
nasıl işlediğini, en az kurucu-
su (yani babası) kadar iyi bili-
yor ve sistemin tekerine yine  

Pam Bachorz ilk romanı Candor ile ideal toplum kavramını sorgulayan distopyalara bir yenisini 
daha ekliyor. Mükemmel insanlarla dolu, mükemmel işleyen bir topluluk yaratmak adına 
insanların beyninin yıkandığı bir yerleşimde iki ergen sistemin tekerine çomak sokuyor.

Bir ebeveyn 
ütopyası: Candor Yıldıray KARAKİYA

Candor
PAM BACHORZ

PAM BACHORZPAM BACHORZ
Candor

Candor
PAM BACHORZ

Farklı 
olmak 
çaba 

gerektirir

ISBN: 978-605-63326-8-5

9 786056 332685

Bir yer hayal edin...
Buradan çıkış yok. Hissetmek, karar almak, söz sahibi olmak imkânsız. 

Candor’da seçim şansı yok.

Özgürlük yalnızca Oscar’a ait bir kavramken Nia tüm dengeleri altüst edecek.

Oscar, Nia ile Candor arasında bir tercih yapmalı; aşk ile güven, bilinmezlik ile 
sıradanlık arasında...

Ödenecek ağır bedeller olsa da... farklı olmak çaba gerektirir.

“Soluk soluğa okunacak bu gerçekçi kurgunun şaşırtıcı sonuna hazır olun.” 
Publishers Weekly

“Psikolojik gerilimi yüksek, heyecanlı bir hikâye.” 
The Times of London    

“Pam Bachorz’ın yarattığı karakterler dâhice.” 
Reading Rocks

Candor 
Pam Bachorz

Çeviren: Muzaffer Mankır
Delidolu Yayınları, 280 sayfa

sistemin yöntemlerini kullanarak bi-
linçli ve planlı bir biçimde çomak so-
kuyor. Üstelik Oscar bunu salt sisteme 
karşı çıkmak için yapmıyor, büyük 
paralar kazandığı yasadışı bir iş ola-
rak yapıyor. Oscar’ın babasının yön-
temlerini nasıl keşfettiği, sistemi nasıl 
çözdüğü ve aynı yöntemi kullanmasını 
sağlayacak donanımı nasıl edindiğini 
roman bize söylemiyor. Bu yanıtsız so-
ruları Candor’ın rahat okunan bir ro-
man olmasının minik bir bedeli olarak 
görmeliyiz belki de. 

Pam Bachorz hayli çarpıcı karakter-
ler yaratmış. Karakterlerin, bazıları or-
tak nedenlerle oluşmuş fakat birbirin-
den tamamen farklı motivasyonları ve 
gizli planları, okuru klasik bir iyi-kötü 
çatışmasından uzaklaştırmakla kalmı-
yor, roman boyunca okurları karak-
terleri sevmekle sevmemek arasında 
tutmayı başarıyor. Oscar ile Nia ara-
sındaki romantik ilişkinin mayasında-
ki tutku asilikle daha da ilginç bir hale 
geliyor. Nia’nın kendi benliğine olan 
düşkünlüğüne karşılık, hem Candor 
sisteminin hem de aynı sistemi kendi 
yararına kullanan Oscar’ın baskısı il-
ginç bir çatışma yaratıyor. 

Pam Bachorz Candor romanıyla 
adeta Ingeborg Bachmann’ı doğrulu-
yor: “Faşizm, iki insan arasındaki iliş-
kide başlar.” Bu kitabı mutlaka okuyun.
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İspanyol yazar Alfredo Gómez Cerdá bizi Walt Whiteman’dan dizeler okuyan bir evsiz ile 
Miguel adlı sıradan bir çocuğun dostluğuna tanık ediyor. Ancak Miguel başlarda sıradan bir 
hayat sürse de yeni dostuyla tanışmasının ardından gözleri bambaşka bir dünyaya açılıyor.  

Önce birkaç alıntı:
“Süpermarketten aldıkları haftalık 

öteberileri arabanın bagajına yerleştir-
dikten sonra, yürüyen merdivenlerle bir 
aşağı bir yukarı inip çıkarak, akşamın 
geri kalanını bıkıp usanmadan mağa-
zalarda dolanarak geçirdiler. […] Akşam 
çökerken kafeteryalardan birinde oturup 
sandviç yedikten sonra, yorgun ve mutlu 
bir halde evlerine geri döndüler.”

“...[B]u trafik lambasının yanında, 
biri taş çatlasa on yaşında, diğeri on 
dört yaşlarında iki çocuk dururdu. Kal-
dırımda, yanı başlarında içi sabunlu 
su dolu bir kova, ellerinde de bir tarafı 
süngerli diğer tarafı çekçekli cam temiz-
leyicilerinden olurdu.”

Hani desem ki sözünü edeceğim 
öykü bu ülkenin bir kentinde geçiyor, 
kimse yadırgamaz. Alıntılar, hafta so-
nunu tüketici cenneti alışveriş mer-
kezinin korunaklı ortamında geçiren 
herhangi bir aileden söz ediyor olabi-
lir. Trafik lambasının yanında bir kova 
sabunlu suyla bekleyen çocuklar da 
fazlasıyla anonim.

Öykünün ana karakteri Miguel, 
hafta sonu gittiği alışveriş merkezin-
de annesiyle babasını kaybedince, 
otoparka gidip beklemeye karar verir. 
Otoparkta arabayı ararken çöp kutu-
larını karıştıran evsiz bir derbederle 
karşılaşır. Süpermarketten çıkarken 
parasını ödemeyi unuttuğu çikolatayı 
verir adama. Zamanında aynı market-
ten epeyce çikolata çaldığını söyleyen 
adam, günün birinde sardalye konser-
vesi çalarken yakayı ele verip mimlen-
diği için artık çöp kutularını karıştıra-
rak karnını doyurduğunu söyler. Ama 
huylu huyundan vazgeçer mi? Evsizin 
yeni ganimeti çaldığı kitaplardır. Di-
lediğini satın alabilen Miguel, satın 
alarak değil de çalarak yaşamak fikri 
karşısında dehşete kapılır. Fakat ana 
babasının “Sakın ola ki yabancılarla 
konuşma!” tembihlerini hatırlamakla 
birlikte, karşısına çıkan bu uçuk kaçık, 
hafif tertip gizemli adamın çekim ala-
nına kapılmaktan alıkoyamaz kendini. 

Şiirsel TAŞ

Adam cebinden çıkardığı kitap-
taki bir şiirden kısa bir bölüm okur 
Miguel’e: Her gün dışarı çıkan bir ço-
cuk vardı / Ve baktığı ilk şeyde / Dönü-
şüverirdi o nesneye.

Walt Whitman’ın bir şiirinden 
alıntıdır bu dizeler; aynı zamanda bir 
hafta boyunca Miguel’in yaşayacağı 
her günün kapısını farklı bir dünya-
ya açan paroladır. Her şeye, herkese 
dönüşebilmek, kimliğinden sıyrılıp 
kendini anonim kılabilmek. İspanyol 
yazar Alfredo Gómez Cerdá, ana ka-
rakterin adını taşıyan Miguel adlı uzun 
öyküsünde, okura tam da bu duyguyu 
yaşatmak için dünyanın farklı coğ-
rafyalarından gelen karakterleri bir 
araya getirmiş: Miguellerin evinde 
yardımcı olarak çalışan Perulu kadın 
Casilda, araba camlarını silerek para 
kazanmaya çalışan Chiqui ile Loren, 
Miguel’in çağdaş Oliver Twist olarak 
tanımlayabileceğimiz sınıf arkadaşı 
Mario, Afrika’nın kalbinde yapılan bir 
katliamdan canını kurtaran ama bu-
nun karşılığında sözcüklerini yitiren 
küçük kız... Geçmiş ya da bugünleri 
parçalanmış olsa da parçaları bir araya 
getirmeye, öyle ya da böyle yaşamaya 
çalışan insanlar. 

Diğer karakterlerin yanında tuzu 
kuru görünen Miguel, her gün yüz 

yüze geldiği ya da teğet geçtiği bu baş-
ka yaşamları ne ölçüde anlayabilir? 
Yazar, yarattığı çilekeş karakterlere 
yazıklanmadan, “Bana benziyor, sana 
benziyor, ona benziyor, vay canına bas-
bayağı bize benziyor,” duygusunu ya-
şatmayı başarmış.

Cerdá’nın öyküde Miguel ile bir bi-
çimde ilişkilendirdiği bu karakterlerin 
hepsi aslında Miguel üzerinden okur-
la bağlantı kuruyor. Miguel, otopark-
ta karşılaştığı, nevi şahsına münhasır 
adamın okuduğu şiirin ardından, tıpkı 
şiirdeki çocuk gibi, bir hafta boyunca 
her gün farklı bir metamorfoz yaşıyor. 
Her günün sonunda yeniden kendine 
dönüyor ama bu geri dönüşlerin hepsi 
aslında bir dönüşüm. Bize doğru... Ve 
en önemlisi Miguel bu dönüşümün 
kendinde başlayıp bitmediğini fark 
ediyor. 

Dizeler dilden dile,  Cerdá’nın bu 
güzel öyküsü elden ele dolaşsın diye-
lim. Bir Whitman alıntısı da bizden:

Ben bir dünya değilim, ya da bir 
dünyanın uzantısı değilim,

Ben dostu, yol arkadaşıyım insanla-
rın, hepsi benim kadar ölümsüz, benim 
kadar derin,

(Onlar bilmez ne ölümsüz oldukları-
nı, ben bilirim.)*

* Çimen Yaprakları, Walt Whitman, çev. Memet 
Fuat, Broy Yayınları, 1985.

Evsizler, yalnızlar,  
ailesinden uzak olanlar…

Miguel
Alfredo Gómez Cerdá

Resimleyen: Javier Zabala
Çeviren: Saliha Nilüfer

İletişim Yayınları, 128 sayfa
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Geri Gelenler
Gemma Malley

Çeviren: Saliha Sanem Erdem
Delidolu Yayınları, 240 sayfa

dosya

Mutsuz bir gencin yalnız varoluş hikâyesi ile başlayıp, bilinçaltı hayallerine evrilen ve bir siyasi 
cinayet ile zirve yapan Geri Gelenler, yaşadığımız çağı ve değer yargılarını sorgulaması, bir gencin 
iç dünyasını tüm gerçekliği ile anlatması bakımından sahici bir gençlik romanı.

Gençlik başlı başına sıradışı ve şa-
şırtıcı bir deneyim, bedeni ve bilinci 
çocukluğundan sıyrılan her genç için. 
Keşfedilmeyi bekleyen ve geçmişin 
tozpembe alışkanlıklarını yerle bir 
eden, insanın kendisiyle zorlu serüve-
ni… Renkli ekranlardan vazgeçip de 
bu yeni dünyanın yeraltına inme cesa-
reti gösteren genç, sadece cesur değil, 
aynı zamanda değişiminin farkında; 
kendi ile birlikte değişen ve aydınlan-
mayı bekleyen karanlık dehlizlerinin 
de... Kendini acıtmaya ayaklardan 
başlar gençliğin karanlık köşeleri: ‘’Taş 
tam serçe parmağımın altında, buna 
rağmen yürüyorum. Sağ ayağım attı-
ğım her adımda canımı acıtıyor. Çak-
tırmadan küfrediyorum, ardından fark 
ettirmemeye çalışarak ayağımı sallıyo-
rum. Yürümeye başlıyorum yine, taş 
şimdi de başparmağımın altında. Şimdi 
daha da fazla yakıyor canımı.’’

Felsefe mezunu İngiliz edebiyatçı 
Gemma Malley, Bildirge, Direniş ve 
Miras romanlarının ardından, gene 
Delidolu Yayınları’nın dilimize kazan-
dırdığı son romanı Geri Gelenler’de 
annesini küçük yaşta kaybeden, bir-
likte yaşadığı babasıyla ve bilinçaltı-
nın çıkmazlarıyla mücadele eden Will 
Hodges’in ilk gençliğine dair, yaşamın 
içinden, felsefenin kavramlarıyla bes-
lenen bir değini sunuyor. Malley, ilk-
gençliğini rüyalar ve bilinçaltının ha-
lüsinasyonları ile adımlayan bir erkek 
çocuğunun yalın hislerine okuru ortak 
ederken, lirik bir gençlik hikâyesini 
anne özlemi duyan, karşılıksız aşk ya-
şayan ve otorite ile arası pek de iyi ol-
mayan Will Hodges karakteriyle kur-
guluyor. Öyle ki Will’in, “O günlerde 
kim olduğumu bilmiyordum. Ne oldu-
ğumu bilmiyordum. O günlerde, nehir 
kenarında saatlerce ördekleri izleyerek 
vakit geçirirdim ve bunun bir önemi 
yoktu. O günlerde ben yalnızca Will 
Hodges’tum,’’ diye iç geçirdiği hikâyesi, 
bilinçaltı oyunları ve bir cinayet ile  

Özgün UÇAR

lirik bir hikâyeden soluksuz bir mace-
raya dönüşüyor. Roman başından so-
nuna dek ilkgençliğin yaşanması muh-
temel deneyimlerine Will’in davranış-
ları ile cevaplar aramayı sürdürüyor.

MUTSUZ BİR KAHRAMAN 
Will’in yalnız ve mutsuz iç dünya-

sında süregiden kurgu, tanık olduğu 
bir cinayet ile büsbütün değişiyor. 
Will, yerde bıçaklanmış yatan adamın 
yanında okul arkadaşı Yan’ı görüyor. 
Ölmek üzere olan adamın yanında-
ki Yan telaş içinde. Aniden polisler 
geliyor ve Yan katil şüphesiyle polis-
lerce götürülüyor. Geride Yan’ın polis 
arabasına bindirilirken, “Yardım et, 
lütfen!’’ diyen sesi kalıyor. Will Yan’ı 
adama yardım etmeye çalışırken gör-
se de kafası karışık. Okul arkadaşının 
cinayet şüphesiyle polislerce götürül-
düğüne tanık olan Will’in psikolojisi 
iyiden iyiye bozuluyor; babasının ra-
dikal milliyetçi eğilimleri ile büyüyen 
mutsuz kahramanımız, babasının 
dünyasından uzakta, rüyaları ile bi-
linçaltı arasında kendine bir yer arı-
yor. Toplama kamplarında yaşadığına 
dair kâbuslar gören Will’in peşine onu  
tanıdığını iddia eden, başka zaman  

diliminden insanlar takılıyor. Kendile-
rini “Geri Gelenler’’ olarak tanıtan bu 
kişiler, Will’i bir “Geri Gelen’’ olduğuna, 
kendileriyle geçmiş zamandan arkadaş 
olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Konu-
şacak çok arkadaşı olmayan Will’in tek 
dostu, aynı zamanda platonik aşkı da 
olan Claire. Ne var ki Claire’in ondan 
tek isteği, suçsuz yere hapse girdiğini 
düşündüğü erkek arkadaşı Yan’ı olay 
günü gördüklerini detaylıca polise an-
latarak kurtarması. “Geri Gelenler’’in 
takibinde ve bir cinayetin tanıklığında 
Will’in önünde ise iki seçenek var: geç-
mişle yüzleşerek yeni bir gelecek kur-
mak ya da geçmişe mahkûm olmak.

Mutsuz bir gencin yalnız varoluş 
hikâyesi ile başlayıp, bilinçaltı hayalle-
rine evrilen ve bir siyasi cinayet ile zir-
ve yapan Geri Gelenler, yaşanılan çağı 
ve değer yargılarını sorgulaması, bir 
gencin iç dünyasını tüm gerçekliği ile 
anlatması bakımından sahici bir genç-
lik romanı. Bu sahiciliğin genç okura 
yansıması ise gençliği ile yüzleşmek 
için hazır olup olmadığına, gençliği-
nin karanlık köşeleri ile karşılaşmak 
için cesaret gösterip gösteremeyece-
ğine bağlı. Cesareti olanlar için Geri 
Gelenler, gençliğin karanlık köşelerini 
aydınlatabilecek sahici bir deneyim 
sunuyor.

Gençliğin  
karanlık köşeleri
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Pi’nin Yaşamı
Yann Martel

Çeviren: Aylin Yengin
İnkılâp Kitabevi, 344 sayfa

Size de oluyordur kesin; bir 
kitabı okumadan önce filmini 
izleyince kitabı da filmin için-
deymiş gibi okuyorum, elim-
de değil, aklım kendi kendine 
filme doğru akıyor. Ama bir 
şey itiraf edeyim mi, bu tarz ki-
tapları daha keyifle okuyorum. 
Kendi hayal gücüm ve filmin 
görselliği kitabın sayfalarında 
sanki üç boyutlu bir yolculuk 
yaptırıyor bana… 

Yann Martel tarafından ya-
zılan Pi’nin Yaşamı, İnkılâp 
Kitabevi tarafından 2001’de ilk baskı-
sı yapılmış, ama ünlü yönetmen Ang 
Lee’nin filmle çekmesiyle dikkatleri 
üzerine toplamış, 2002’de Britanya’nın 
en prestijli ödülü Booker’ı yazarına ka-
zandırmış bir roman.

Kitabın ve filmin başlangıcında da 
anlattığı gibi, Martel 1996 yılında, yaz-
dığı kitabın kötü eleştiriler almasıyla 
yeni kitabı için Hindistan’a doğru yola 
düşüyor. Yazar umutsuzluktan bitap 
düşmüşken, Mamaji  adlı bir adam 
ona, yani inancını yitirmiş bu ada-
ma “Tanrıya inanmanı sağlayacak bir 
öykü anlatacağım sana,” diyor ve Pi’nin 
Yaşamı’nın temelleri böylece atılıyor. 

KAPLAN VE TANRI
Ben kitabı okurken iki bölüme ay-

rılmış gibi hissettim. İlki, Piscine Mo-
litor Patel’in, yani kitap boyunca bize 
eşlik edecek olan kahramanımızın 
(kısaca Pi) hayatı algılaması üzerine 
kurulu. Babası hayvanat bahçesi işlet-
mecisi olan Pi, ister istemez hayvanla-
rın dünyasında inşa ediyor duygu ve 
inançlarını. Küçük yaşta Müslüman-
lık, Hıristiyanlık ve Hinduizm konu-
larında bilgi sahibi olan ve üç dinin 
de kendisine hitap ettiği söyleyen Pi,  
romanın ikinci bölümünde, Richard 

Parker adlı kaplanla Tanrı ve insana 
dair nasıl büyük bir deneyim yaşadı-
ğını anlatıyor. 

NUH’UN GEMİSİ GERÇEK OLURSA
İkinci bölüm, batan bir gemiden 

kurtulan ve bir sandala doluşan (bir 
nevi Nuh’un Gemisi durumu) ama 
açlık, güç ve iktidar savaşıyla sade-
ce Pi ve Richard Parker’ın sağ kaldığı 
bir ölüm kalım yolculuğunu anlatıyor. 
Sırtlan, fare, orangutan ve zebra bir-
birlerine kurban oluyorlar! Bir Ben-
gal kaplanıyla aynı sandalda yolculuk 
yapmanın mümkün olmadığını dü-
şünen ve neredeyse 16 yaşında olan 
Pi’nin her geçen gün kazandığı de-
neyimler, arada yaşadığı güç kaybı ve 
daha da güçlenen Tanrı inancı bizi de 
onunla birlikte sonsuz ve ıssız bir ok-
yanusta yolculuğa çıkarıyor. Aslında 
bir vejetaryen olan Pi’nin değişimi, ha-
yatta kalmak için yaşadığı kimi zaman 
esrarengizleşen olaylar içimizi burksa 
da onu gayet iyi anlıyoruz. 

Günlerce ayağını karaya basmayan 
ama altında bambaşka, yabancı bir 
dünyanın olduğuna inanan, Bengal 
kaplanına yem olmamak için kendisi-
ne sal inşa eden güçlü bir çocuk Pi. Ba-
lıklarla, kaplumbağalarla ve Richard 

Parker’la kurduğu güç dengesi 
elbette ki onun zihnini bulan-
dırıyor ve dünya üzerinde bu-
lunması mümkün olmayan, 
masal gibi bir adaya demirliyor. 
O ana kadar bizi gerçeklikle sı-
nayan roman âdeta bir anda 
hayal gücümüzü ele geçiriyor.

Karşımızda, denizin orta-
sında bir kaplanla kalakalması-
nı bir inanç sınaması olarak al-
gılayan ve bu sınamadan alnı-
nın akıyla çıktığını düşünen bir 
çocuk var. Kitabı okuduktan 

sonra, yazarına göre ya Tanrı’ya inan-
maya başlıyorsunuz ya da neden inan-
madığınızın farkına varıyorsunuz. 

Kitabın, Brezilyalı yazar Moacyr 
Scliar’ın Max and the Cats adlı kita-
bından fazlaca esinlendiği söylense de, 
Martel kitabı bildiğini ama okumadı-
ğını iddia etmiş. Orada da Nazi Al-
manya’sında soykırımdan kaçan ama 
bindiği gemi batan Max’in kafes için-
de bir jaguarla sandal yolculuğu başlar. 
Evet, genel bir benzerlik var gibi ama 
bu Pi’nin Yaşamı’nın anlatım gücünü 
zedelemiyor. Dolayısıyla her açıdan 
okunması gereken ilginç bir deneyim 
var karşımızda… 

Banu BOZDEMİR 

Pi’nin ölüm kalım savaşı...
Uzun zaman vizyonda kalan Pi’nin Yaşamı adlı film, Yann Martel’in aynı adlı romanına dayanıyor. 
16 yaşındaki Pi’nin denizin ortasında bir kaplanla baş başa kalmasıyla insana, hayata, Tanrı’ya ve 
yaşamın doğal döngüsüne dair büyük hesaplaşması başlıyor.

SineKitap



Çeşme ve Rüzgâr
Simla Sunay

Resimleyen: Reha Barış
Remzi Kitabevi, 40 sayfa

Hadi Çengelköy’e gidelim…
Simla Sunay çocukların belleğine tarihe, kültüre, mimariye dair notlar düşmeyi seviyor. Onların 
yaşadıkları çevreyi farklı bir gözle görmelerini istiyor. Çeşme ve Rüzgâr bu çabanın güzel bir örneği. 
Çengelköy’deki tarihî Lahana Çeşmesi bu kitapla canlanıyor, mahallelinin yaşamına karışıyor.
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Resimleyen: 
Reha Barış

Sokağa her adım attığında Rüzgâr’ın karşısına çıkan  

şu tuhaf taş da ne? Heykel desen değil, anıt desen değil...

Dirsek dayama taşı mı acaba? Belki de çöp atma taşıdır.  

Bazıları için ayakkabı bağlama taşı bile olabilir... Tabela taşı,  

poz verme taşı, boy ölçme taşı diyen de çıkacaktır. 

Hiçbiri değil mi yoksa? Yoksa bu, unutulmuş ve unutuldukça 

kaldırımın içine gömülmüş bir ÇEŞME mi?

Çengelköy Lahana Çeşmesi ile onu fark eden bir çocuğun  

sıcacık hikâyesi... Yaşadığı çevreyi, sokağı, tarihi merak eden  

çocuklar bu kitabı sevecek...

SİMLA SUNAY

çeşme geldi. Bir sonraki derste okulla-
rının yakınındaki Çengelköy Lahana 
Çeşmesi’ni inceleme gezisine çıktılar.

Çocuklar, kaldırıma gömülmüş, 
suyu akmayan, kurnası olmayan, mus-
luğu kırık çeşmeye baktılar, baktılar…

Rüzgâr çok şaşırdı. Boy ölçme taşı 
değil miydi bu?

Öğretmen çeşmenin hayat öyküsü-
nü heyecanla anlatmaya başladı:

“Çocuklar, bu çeşme 1854 yılında 
Serkavas Ahmet Ağa tarafından yaptı-
rılmış. Kavaslar, Osmanlı döneminde 
vezirleri koruyan silahlı koruma gö-
revlileriymiş.

Çeşmenin başlığının lahana biçimli 
olmasının iki farklı nedeni olduğu sa-
nılıyor.

İlki çeşmenin karşı tarafında ol-
duğu söylenen lahana bostanları… 
Bostan ne demek biliyor musunuz? 
Sebze, meyve, çiçek yetişti-
rilen açık alan demek, tarla 
gibi… Çengelköy’de eskiden 
bostancılık çok önemliymiş. Osmanlı 
döneminde yamaçlarda büyük bü-
yük bostanlar, bahçeler ve çift-
likler varmış. Çengelköy ba-
demi denen salatalığıyla 
meşhur Çengelköy’ün 
toprakları eskiden o 

Kitap içi

Günlerden bir gün Rüzgâr ve an-
nesi çarşıya çıktılar. Tabii ki önce don-
durma aldılar. Sonra annesinin bir 
arkadaşına rastladılar. Annesi nedense 
kaldırım üzerinde arkadaşlarıyla soh-
bet etmeyi pek severdi. 

Rüzgâr dondurmasını yerken bir 
martı çığlığı duydu, başını yukarı 
kaldırdı. Sonra gözleri martıyı takip 
etti. Martı taş gibi, heykel gibi bir şe-
yin üzerine kondu. Rüzgâr bu taşı çok 
iyi tanıyordu. Yuvarlak kafası ve boru 
gövdesiyle tıpkı Rüzgâr’ın elindeki 
dondurmaya benziyordu. Martı deni-
ze doğru uçtu, gitti.

Annesi Rüzgâr’ın taşa dikkatlice 
baktığını gördü ve:

“Bakalım boyun uzamış mı?” dedi. 
Rüzgâr gülerek taşın yanında durdu. 
Annesi eliyle ölçtü. Evet! Rüzgâr’ın 
boyu uzamıştı.

Rüzgâr, resim dersini çok severdi. 
Bir gün resim öğretmeni, “Bugün bir 
çeşme çizelim mi?” diye sordu. Hepsi 
kaleme kâğıda sarıldı.

Çeşit çeşit sürahiler, musluklar ve 
fıskiyeli havuzlar...

Öğretmen resimlere bakınca çok 
şaşırdı. Bir sokak çeşmesini görmenin 
tam zamanıdır diye düşündü. Aklına 
çocukluğundan beri en çok sevdiği 

kadar verimliymiş ki zerzevatı, mey-
vesi ve çiçek fideleriyle epey ünlenmiş. 
Özellikle ayvası, şeftalisi ve hurması 
çok lezzetliymiş. Bugün bostanlar yok 
denecek kadar az… Çengelköy’de bir-
kaç tane çiçek bostanı kalmış o kadar. 
Salatalık ise Yalova’dan geliyor.
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