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Egeli bir yazardan, gene Ege’nin 
bağrından kopup gelen gerçek bir mü-
cadele öyküsü. 1990’lı yıllara damgası-
nı vuran olaylardan biriydi, Bergama-
lıların topraklarından siyanürle altın 
çıkarmak isteyen çokuluslu şirkete 
karşı verdikleri varoluş mücadelesi. 
Doğanın, çevrenin; o yörenin gerçek 
sahipleri olan insanlar, yani orada 
yaşayanlar tarafından canla başla sa-
vunulmasının ilk örneğiydi. Onları 
maden işgalinde, çizgili pijamalarıyla 
İstiklal Caddesi’nde yürüyüşte, ken-
dilerini Boğaz Köprüsü’ne zincirler-
ken, meşaleli yürüyüşler yaparken, 
televizyonlarda, gazetelerde her yerde 
gördük. 

Çevre sorunlarının aldığı korkunç 
biçimler düşünüldüğünde önemi 
aşikâr bu mücadelenin, tarihin sessiz 

dönüşsüz şekilde verdiği zararı. 
Olay Bergama yöresinde çokuluslu 
bir şirketin siyanürle altın çıkarma 
girişimiyle başlıyor. Halk buna is-
yan ediyor ve bir direniş başlıyor. 
1990’lı yıllarda gerçekten de Berga-
malı köylülerin böyle efsanevi bir 
direnişine tanık olduk. Romanınızın 
Bergama’da yaşananlarla gerçeklik 
bağı nedir? 

Bergamalı Simo her şeyden önce 
bir roman. Simo, Yadigar, Murat be-
nim roman kahramanlarım. Onların 
kurgusal bir yaşamı var. Bergama’da 
yaşıyorlar. Antik kent bütün Berga-
malılar gibi onları da etkilemiş.  Bü-
yük bir tarih mirasının içinde soluk 
alıyorlar. Arkalarını Akropol’e yas-
lamışlar. Evleri, Kızılavlu da denen 
Serapis Tapınağı’nın dibinde. Çok  

sayfalarına gömülüp kalmasını iste-
memiş Ferda İzbudak Akıncı. Berga-
malı Simo adlı romanında Bergama 
ve çevresinde yaşanan olayları yakı-
nımıza getiriyor. Bergama’nın tarihsel 
ve mitolojik zenginliğinin bir karakter 
gibi canlı bir şekilde yer aldığı, âdeta 
nefes aldığı romanda, kapı komşu-
muz kadar yakın, bizden olan kahra-
manlarla birlikte siyanürün soluğunu 
ensemizde hissediyor; toplumsal ve 
sınıfsal yönleriyle bir durumun önü-
müzde katmer katmer açılmasına şa-
hit oluyoruz.   

Bergamalı Simo adlı romanınız 
son yıllarda aslında tüm dünyanın 
gündemine daha fazla giren bir so-
runu ele alıyor. Rant için, para için 
insanın çevreye pervasızca ve geri 

Modern bir direniş 
destanı
Ferda İzbudak Akıncı’yı çocuklar ve yetişkinler için 
yazdığı kitaplardan tanıyoruz. Ancak Bergamalı Simo’nun 
yeri diğerlerinden farklı. Akıncı bu kitabında gerçek bir 
köylü direnişinden yola çıkarak tarihe şerh düşüyor.
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verimli, kocaman bir ovanın kıyısın-
dalar. Bereketli, zengin bir yer Ber-
gama. Sıradan bir yerleşim yeri değil. 
Binlerce yıl önce krallıkların kurul-
duğu, dünyanın ilklerinin yaşandığı 
bir yer. Diğer Bergamalılar gibi roman 
kahramanları da orada yaşıyor ve ha-
yatları kendi akışında sürüp gidiyor. 
Derken ortaya altın madeni çıkıyor. 
Maden herkesin yaşamını bir biçimde 
etkileyecek. Bizim kahramanlarımı-
zı da elbette. Burada artık gerçek var. 
Altın madeni gerçeği, romanın kur-
gusuna tutunarak, sarmal bir biçimde 
ilerliyor. Bergama direnişine romanda 
sadık kaldım. Hiçbir şeyi atlamamaya 
çalıştım. Yoksa bu, o büyük, güzel di-
renişe haksızlık olurdu.

Roman bir bütün olarak okuru-
nu çok canlı bir atmosferin içine çe-
kiyor. Âdeta o topraklarda yaşıyor, 
nefes alıyor, kahramanlarla birlikte 
güneşin doğuşunu görüyor, fıstık 
çamlarının kokusunu içinize çeki-
yorsunuz. O bölgeyi bu kadar canlı 
anlatabilmek için insanın oralarda 
yaşamış olması gerekir. Kitaptan o 
yörenin, hani derler ya, taşına topra-
ğına buram buram sevgi yayılıyor…

Doğduğum ve çocukluğumu ge-
çirdiğim yer Dikili; Bergama ile arası 
yalnızca 22 kilometre. Ovacık Altın 
Madeni, Bergama’ya 10, Dikili’ye 12 
kilometre uzaklıkta. Ortada sayılır. 

Bergama’da hep akrabalarımız oldu. 
Eskiden İzmir’den Dikili’ye Bergama 
üzerinden giderdik. Aynı topraklar. 
Aynı ürünler yetişiyor. Ve Bergama in-
sanı çok çalışkan, çok üretken. Yöreyi 
çok iyi tanıyorum. Ege’nin güzel tarla-
larının, güzel tepelerinin yer aldığı bir 
coğrafya. Ama elbette çok da araştır-
dım. Romanı önce belleğimde kalan 
Bergama ile yazdım. Anılarımın yol 
göstericiliğine güvendim. Romanın 
yolunu hiçbir şeyle kesmek istemedim. 
Maden hakkında hiç kimseyle görüş-
medim. Olaylara basından izlediğim 
gibi yer verdim. Ancak romanı bitir-
dikten sonra, yıllar sonra yeniden git-
tim oralara. Akropol’e çıkıp Simo’nun 
gözleriyle baktım Bergama’ya. Berga-
ma Arastası’nı dolaştım. Kimi aradı-
ğımı sordular, tanımazsınız, dedim. 
Arasta’da dükkânı varsa tanırız, de-
diler.  Adı ne aradığınız kişinin, de-
diler. Tanımazsınız, çünkü adını ben 
koydum, dedim. Onlara kahramanım 
Simo’yu anlattım. Birlikte çay içtik. 
Serapis Tapınağı’na gittim. Yüksek ku-
lelerinin gölgesi hangi bahçeye, hangi 
saatte vuruyor diye saatlerce bekle-
dim. Çünkü Yadigar’ın evi orada ola-
caktı. Yazdığım her şeyi doğrulamak, 
yerinde görmek ve romanda iyice yerli 
yerine oturtmak istedim. Kendi ro-
man kahramanımın, kendi kurduğum 
evini, gerçek sokaklardan birinde gör-
meyi umdum. Evet, öylesine gerçek  

gibiydi roman kahramanları. Sonra 
dönemin belediye başkanı, şimdi güzel 
romanlara ve Bergama hakkında pek 
çok kitaba imza atan Sefa Taşkın’la ve 
başka bazı direnişçilerle, ayrıca maden 
açıldığında çok destekleyen ve orada 
çalışan, sonra karşı çıkan ve ayrılan bir 
mühendisle görüştüm. Notlar aldım. 
Maden alanı işgalini onlar anlattılar. 
Romanın en güzel bölümlerinden biri 
oldu. Bu gezilerin çok katkıları oldu. 
Roman gelişti. O insanların heyecanı 
aktı sanki sayfalara. 

Bergama, eski adıyla Pergamon, 
tüm tarihsel ve mitolojik mirasıyla 
kitapta canlı bir karakter gibi. Önce 
Simo, sonra da Yadigar’ın gözünde 
dilleniyor, romana âdeta bir karak-
ter gibi dâhil oluyor. Cansız görünen 
ama alabildiğine canlı kıldığınız bu 
karaktere dair neler söylemek istersi-
niz? Pergamon romanda neleri tem-
sil ediyor?

Pergamon tarihte bir ilkler kenti. 
Madra Dağı’ndan Akropol’ün tepe-
sindeki kente su taşıyan sistem, bu-
gün insanları hâlâ hayrete düşürüyor. 
İlk grev ve toplu sözleşmenin, M.Ö. 
248’de Bergama’da yapıldığı bilgisi 
var. Dünyanın büyük mermer ustaları 
dünya kültür mirasına büyük yapıtlar 
kazandırmış burada. Mermer okulun-
dan söz ediyorum. Sağlık Yurdu’ndan. 
Bergama bir bilim ve kültür kenti. Çok 
etkileyici. Serapion’u, Akropol’ü gör-
meyenlere oraların görkemini anlat-
mak istedim. Nehrin üstündeki temeli 
olmayan evleri… Bergama insanının 
yaşam biçimini… Bergamalıların 
geçmiş zamanlarda bunların değerini 
bilmediği yazılıp çizilir. Sözü, “Zeus 
Tapınağı’nı iyi ki alıp başka ülkelere 
götürmüşler”e kadar vardırırlar. Öyle 
değil. İnsanlar, doğup büyüdükleri ye-
rin tarihinden, kültüründen beslenir. 
Bergamalı, gerektiğinde bu büyük kül-
tür mirasını, bu güzel toprağı yiğitçe 
savunmuştur. Hem bu dev şirketlere 
hem de onlara buraları peşkeş çeken 
yöneticilere karşı tarihe geçmiş bir di-
reniş göstermiştir. Bergama hep tepe-
den aşağı yönetenlerce harcanmıştır. 
Orada yaşayanlar tarafından değil.



Biraz da kitaba adını veren Bergamalı Simo karak-
terinden bahsedelim. İnsanın insana, dünyaya ettiği 
ezadan, hırstan, tamahtan yorulup kendini dağlara, 
Bergama’nın tarih kokan tepelerine vurmuş bir karak-
ter Simo. Bir tür meczup… Simo karakterini nereden 
esinlendiniz? 

2005 yılında, akşam haberlerini izlerken, bütün mah-
keme kararlarına karşın Bergama’daki Ovacık Altın 
Madeni’nin çalışmaya başladığını duydum. Oturduğum 
koltuktan kalkarak, “Biri bunu yazsın artık!” diye bağır-
dığımı anımsıyorum. Sonra çevreme baktım. Bu görevi 
kime veriyor, kime sesleniyordum ki? Bilgisayarın başı-
na geçtim. O ana dek hiç görmediğim, hiç tanımadığım, 
hakkında hiçbir şey bilmediğim bir adam, Simo, Berga-
malı Simo, Akropol’deki tiyatronun basamaklarından 
aşağı inmeye başladı. Sonrası dediğim gibi, roman su gibi 
akıp gitti. Simo, ki o bir hayalî kahramandır, kendi yolcu-
luğunu başı dik biçimde sürdürdü. Ben de Simo’yla yürü-
düm Bergama’nın dağlarını, ovalarını, görkemli sütunla-
rıyla bütün o havzaya tepeden bakan Akropol’ü… Öyle 
birini daha önce hiç tanımamıştım. Ama daha ilk satırda, 
Simo’yu yıllardır tanıyor gibiydim. Ben Bergama’yı, siya-
nür havuzunu, maden alanını, köyleri onunla dolaştım. 
Her şeyi onun gözleriyle görmeye çalıştım. Yadigar’ın 
öfkesine tanık oldum. Yorulmak nedir bilmedik. Araştır-
maları da katarsak, birlikte yaptığımız bu yolculuk tam 
iki buçuk yıl sürdü.

Bergamalı Simo’yu okurken Fakir Baykurt’un, Yaşar 
Kemal’in kitaplarını hatırladım. Onlar köy gerçeğini, 
sınıfsal ve toplumsal zeminine oturtarak, gerçekçi bir 
tarzda anlatmayı başaran bir yazar kuşağının iyi ta-
nıdığımız temsilcileriydi. Bergamalı Simo’nun da bir 
roman olarak onlarla türdeşliği, bir akrabalığı var san-
ki?.. 

Çünkü o ustalar da bu halkın hikâyelerini anlatmış, 
anlatıyor. Onlar da bu ülkede insanlara yapılan haksızlık-
ları işliyor romanlarında. Ben de böyle görüyorum hayatı. 
Dünyanın merkezini üç beş büyük kentten ibaret sanmak 
büyük yanlış. Edebiyatı oralarla sınırlamak da haksızlık. 
Ben toplumcu bir yazarım. İnsanlığı ilgilendiren hiçbir 
yaraya sırtımı dönemem. Bergama gerçeğinde çok fark-
lı bileşenler var. Sıradan bir karşı çıkış değil. Direnişleri 
devrimci bir karakter taşıyor. Mücadeleye sınıf bilinciyle 
başlamıyorlar. Ama o bilince ulaşıyorlar. Hareket onları 
değiştiriyor.

Zarife BİLİZ

ISBN: 978-605-63326-5-4

9 786056 332654 3. BASKI

Bergamalı Simo
Ferda İzbudak Akıncı

Delidolu Yayınları, 296 sayfa



şarküterisini basmaya karar verir-
ler. Bir de ne görsünler, İncik Tom 
ve onun kraliçe edalı eşi, dükkânın 
arkasındaki bir yer yatağında uyu-
maktalar. Dükkân için yaptıkları 
masraf yüzünden ev tutamadıkla-
rından kısa süreliğine orada yaşa-
maya karar vermişlerdir. Galeyana 
gelmiş kasabalılar bu açıklamayla 
yetinmez ve soğuk hava depoları-
nı da görmek için ısrar ederler. İn-
cik Tom’un yüzü ilk defa endişeyle 
gölgelenir. Depoyu açmamak için 
kendini siper etse de büyünün sır-
rına ulaşmakta kararlı kalabalığı 
durduramaz. Depo açıldığında 
gerçekler de gözler önüne seri-
lir. Depoda sadece un ve fasulye 

vardır. Hayvanları çok sevdikleri için 
hiçbir canlıya zarar vermeden, lezzetli 
ve besleyici salam ve sosis yapmanın 
bir yolunu bulduklarını, un ve sebze 
karışımı gizli bir tarifleri olduğunu iti-
raf ederler. Bütün o emsalsiz köfteler, 
dönerler, rostolar hepsi de sebzeden 
yapılmıştır.

Kıssadan hisseyi aktarmaya gerek 
yok; böylesine sevimli bir dersi pek 
çok çocuğun ciddiye alacağına şüphe 
yok. Yine de deponun anahtarı anne 
babaların elinde, en azından çocuk-
larına seçim şansları olduğunu du-
yurmak için onları böyle bir şarküteri 
cennetine davet edebilirler.

yönlendirecek güçte bir mesajla kitap 
son bulur. 

Hikâye, Selvi Sokak’taki, uğur-
suzluğuyla nam salmış 17 numaralı 
dükkânın önüne park eden bir kam-
yonetle başlar. Kamyonetin üzerinde 
sosis resimleri vardır ve içinden kısa 
boylu, şişmanca bir adamla, uzun boy-
lu, nemrut bir kadın iner. Birbirinden 
leziz sosisleri, salamları, biftekleri, 
köfteleriyle müşterilerini mest eden 
bu çift, sadece yarattıkları mucizevi 
tatlarla değil, güleryüzlü ve nazik ta-
vırlarıyla da herkeste alışkanlık yara-
tırlar. Kısa sürede, yemeğini tüküren 
çocuklar iştahla et yemeye, baston 
kullanan yaşlılar yedikleri et sayesinde 
dans etmeye, vücut geliştirenler şiş-
meye başlar. Esrarengiz İncik Tom ve 
eşi, o güne dek pek de görmeye alışkın 
olmadıkları kadar kibar insanlardır. 
Müşterilerine öylesine nazik davranır-
lar, etleri öylesine büyülüdür ki kasa-
balılar bunca olumlu meziyetten işkil-
lenmeye başlar. Geceleri dükkândan 
gelen gürültüler, satılan o tadına do-
yulmaz etler… “Onlar uzaydan gelmiş 
olmalı,” der biri; bir başkası, “Şeytanın 
ta kendisi” olduklarını iddia eder.

Karşıda sinek avlayan kasap Asar-
keser Al de bu dedikodu çetesinin üye-
lerindendir. Ve bir gece İncik Tom’un 

Çocukların dünyasında her 
kavram amatör, her söz acemi, 
her davranış çelimsiz, her duygu 
masum. Böylesine el değmemiş 
bir dünyayla yetişkinlerin algısı 
boy ölçüşemez. Onların duygusu 
sıfırlanamaz, bilgisi başa döne-
mez, hafızası boşalamaz; tepkileri, 
düşünceleri, kaygıları, hükümleri 
çocukluklarını taklit edemez. Ne 
de olsa kendi uzak geçmişlerinde 
yaşadıklarından oluşturabilecek-
leri bir model bile yoktur önle-
rinde. Çocukluk, kaybolup gitmiş 
bir beyaz sayfa, hatırlanamayan 
en uzak evrendir. Bir çocukla bir 
yetişkinin diyaloğunda ister iste-
mez, artık gerekliliği tartışılmayan o 
uzlaşma diyaloğu sürer gider. En öz-
gür düşünceli aileler bile böylesi bir 
dengesizliğin kurbanıdır. Bu nedenle 
yetişkin dünyasından haberler taşıyan 
çocuk kitaplarında hep çocukluğa öy-
künen yetişkinlerin satırlarıyla karşı-
laşırız. İyilikleriyle kötülükleriyle, bir 
şekilde çocuğun pek yakında karşıla-
şacağı dünyadan, ona haberler taşırlar, 
bir çeşit kopya verirler. 

UĞURSUZ 17 NUMARA
Nesin Yayınevi’nin Çocuk Cen-

neti Kitaplığı’ndan çıkan, Fulvia 
Degl’Innocenti’nin yazıp Roberto 
Lauciello’nun resimlediği İncik Tom’un 
Sırrı da çocukları yakında karşılaşa-
cakları dünyanın pek çok kavramıyla 
yüz yüze getiriyor. Bir mahalledeki 
esnafların çekişmesi; uğursuzluk getir-
diğine inanılan 17 numaranın akıbeti; 
kıskanç, şüpheci, çalışkan, dedikodu-
cu, iştahlı, nazik, güleryüzlü insanlar 
demeti. Ve sonunda hiç beklenmedik 
bir anda tüm çocuklar için radikal bir 
öneri olarak sahneye çıkan vejetaryen-
liğe övgü. İncik Tom’un sırrı kitabın 
sonuna dek ortaya çıkmaz. Ama sürp-
riz sonda saklıdır, minik okurların 
gelecekteki beslenme alışkanlıklarını 

Şarküteri cennetine 
sürpriz davet
İncik Tom’un Sırrı çocukları yakında karşılaşacakları dünyanın pek çok kavramıyla yüz yüze 
getiriyor. Bir mahalledeki esnafların çekişmesi, uğursuzluk getirdiğine inanılan 17 numaranın 
akıbeti ve hiç beklenmedik bir anda sahneye çıkan vejetaryenlik methiyesi.

Pelin ÖZER

İncik Tom’un Sırrı
Fulvia Degl’Innocenti

Resimleyen: Roberto Lauciello
Çeviren: Ceylan Özçapkın
Nesin Yayınları, 32 sayfa
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Nerede Bu Mirketler adlı kitap, tek bir kitap içinde pek çok şeyi bir arada yapıyor. Hem okutuyor hem 
gezdiriyor, hem de eğlendiriyor! Üstelik tüm bunları yaparken bir dünya da bulmaca çözdürüyor. 
Haydi, dikkatinizi toplayıp, sabrınızı sınamaya!..

Bulmaca çözmek, yetişkinler için 
olduğu kadar, çocuklar için de keyifli 
bir uğraş. Üstelik çocukların zihinsel 
gelişiminde, oyunla özdeşleşmiş bir 
beyin jimnastiği olarak oldukça önem-
li bir yer tutuyor. Ama 1001 Çiçek Ki-
taplar, çocuklara birer minik dedektif 
olarak yaklaşıp onlara sorularını bi-
rer görev edasıyla yöneltiyor. Böylece 
minikler, dedektiflik aşkıyla ipuçları-
nın peşine düştüklerinde bu bulmaca 
onlar için eğlenceli bir macera halini 
alıyor. Jen Wainwright’ın metinleriyle 
bir bilgi küpüne dönüşen Nerede Bu 
Mirketler; Paul Moran, Steve Wiltshi-
re ve Simon Ecob’un canlı resimleriy-
le eğlenceli bir bulmaca kitabı olarak 
karşımıza çıkıyor.

MİRKETLER DÜNYAYI DOLAŞIYOR
Başrolümüz sevimli ve geniş bir 

mirket ailesine ait. Evvela size, adına 
ve görüntüsüne pek de aşina olmadı-
ğımız mirketler hakkında bilgi ver-
mek isterim: Mirketler, genelde Afrika 
kıtasında karşımıza çıkan, büyük kala-
balıklar halinde yaşamaları ve bu ka-
labalık içinde oluşturdukları emsalsiz 
görev dağılımı ile tanınan minik çöl 
hayvanları. Gelgelelim, bizim mirket 
ailemizin öyküsü Afrika çöllerinde de-
ğil,  dünya üzerinde herkesin mutlaka 
görmek isteyeceği şehirlerde geçiyor: 
Rio, Paris, New York, Londra, Marakeş 
ve daha niceleri…  Bu serüven düşkü-
nü mirket ailesi bunca ülke gezer ve 
şehirlerin kalabalığına karışırken; on-
ları gizlendikleri yerlerden çıkartmak 
basit bir bulmaca olmaktan çıkıp mu-
azzam bir dedektiflik görevine dönü-
şüyor. Burada da devreye minik okur-
ların dedektiflik yetenekleri giriyor! 

Her şehir için kocaman iki sayfa ay-
rılan kitapta, şehirlerin meşhur man-
zaralarına genişçe yer verilmiş. Ma-
haret, resmin gizli köşelerine saklan-
mış 10 kişilik mirket ailesinin her bir 

Ecem Nida DİNÇTÜRK

üyesini bulmakta. Bu arada resimlerin 
üst köşelerine yerleştirilen kutucuklar 
sayesinde şehirler hakkında minik bil-
giler edinmek de mümkün.

DİKKATİNİZİ TOPLAYIN
Mirketlerin gözden kayboldukları 

resimler oldukça kalabalık. Ama iyi 
haber: Şehirler hakkında bilgi veren 
metinler zaman zaman mirketlerin 
gizlendikleri yerler hakkında da minik 
ipuçları veriyor. İpuçlarını takip etme 
yeteneği, sabır ve dikkatle buluştu-
ğunda dedektiflik için başarılı bir ilk 
adım atılmış oluyor. Mirketlerin kü-
çük olduklarını ve çok iyi gizlendikle-
rini söylemiştim. Bu yüzden resimde 
bulunan yanıtların sağlamasını yapa-
bilmek için kitabın sonunda bir yanıt 
sayfası mevcut. Üstelik burada, “Daha 
zorlu görevler isterim ben,” diyenler 
için hazırlanmış yeni görev listeleri de 
var. Tüm bu görevler başarıyla tamam-
landığında ise kitabın sonunda minik 
okurları, affedersiniz, dedektifleri ke-
yifli bir sürpriz bekliyor.

Nerede Bu Mirketler, çocuklara ki-
tap okumayı sevdirirken zihinsel ge-
lişimlerine katkıda bulunabilecek, iyi 
düşünülmüş bir oyun kitabı aynı za-
manda. Şimdi, büyüteçleriniz hazırsa, 
artık dünya turuna çıkabilir miyiz?..

Mirketlerin peşinde…

Nerede bu Mirketler
Jen Wainwright

Resimleyen: Paul Moran, 
Steve Wiltshire, 

Simon Ecob
Çeviren: Deniz Candaş

1001 Çiçek Kitaplar, 52 sayfa



Dünyanın En Güzel Yeri
Laleh Jaafari

Resimleyen: Saba Maasoumian
ODTÜ Yayıncılık, 32 sayfa

Meraklı sivrisinek…
Dünyanın En Güzel Yeri’ni İranlı yazar Laleh Jaafari kaleme almış. Saba Maasoumian’ın resimleriyle 
rutin görsel algıya meydan okuyan kitap, dünyanın en güzel yerini bulmak üzere yola çıkan bir 
sivrisineğin macerasını anlatıyor. Çocukların sorularını ciddiye alanlar için… 

Küçük Hanım, “Neden orada du-
ruyorsun? Orası çok karanlık. Dışarı 
çıksan daha iyi değil mi?” dedi.

Sivrisinek, Küçük Hanım’ın cebin-
den çıktı ve omzuna kondu. 

Küçük Hanım’ın yüzüne uzun uzun 
baktı. “Ne kadar güzel görünüyorsun! 
Sen dünyanın en güzel Küçük Hanım’ı 
olmalısın,” dedi.

Küçük Hanım, sivrisineğin güzel 
sözlerinden mutlu olmuştu. Gülüm-
sedi.

Sivrisinek, Küçük Hanım’ın pembe 
odasında kanatlarını çırptı, her köşeye 
uçtu, her şeye baktı.

“Ne kadar güzel! Burası kesinlikle 
dünyanın en güzel yeri olmalı,” dedi.

Küçük Hanım, Sivrisineğin sözün-
den hoşlandı ve yine gülümsedi.

Sivrisinek yine uçtu, Küçük 
Hanım’ın mavi çiçeğinin üzerine kon-
du ve, “Bu da dünyanın en güzel çiçeği 
olmalı. Bu güzel çiçeğin etrafında bü-
tün gece boyunca uçup dans edebili-
rim,” dedi.

Kitap içi

Bir zamanlar bir sivrisinek vardı. 
Dünyanın en güzel yerinde olmak is-
tiyordu ama oranın neresi olduğunu 
bilmiyordu.

Sivrisinek, “Üçe kadar sayacağım 
ve dünyanın en güzel yerinde olaca-
ğım,” dedi. “Neresi olacağı önemli 
değil. Orası benim için dünyanın en 
güzel yeri olacak,” dedi kendi kendine.

Ardından saymaya başladı, “Bir, iki, 
üç…”

Sivrisinek gözlerini tekrar tekrar 
kırpıştırdı ama hiçbir şey göreme-
di. Her yer karanlıktı. Çırpınmaya ve 
bağırmaya başladı, “Kimse yok mu? 
Kimse yok mu?”

Küçük Hanım, onun sesini duydu 
ve, “Kim o? Cebimden gelen bu ses 

de ne?” dedi.
Ardından, uzun giysi-

sinin cebine baktı ve orada 
sivrisineği gördü.

Sonra yukarı doğru baktı ve uç-
maktan vazgeçti.

Küçük Hanım, onu tekrar gülüm-
setecek bir başka güzel söz bekliyordu. 
“Neyin var? Neden artık uçmuyorsun? 
Neden dans etmiyorsun?” diye sordu.

Sivrisinek, tavanın yakınındaki bir 
yeri işaret ederek sordu, “O nedir?”

Küçük Hanım, yukarı baktı ve, “Bu 
bir pencere. Odamda, tavanın yakı-
nında bir pencere var,” diye cevap verdi.
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Kilosu yaşına göre normalin çok üstünde olan ve giderek yalnızlaşan Paula “bir yusufçuk, bir mendil 
ya da sekiz kardeşi gibi” hafif olmayı özlüyor. Peki, Zoran Drvenkar ona nasıl bir çözüm sunuyor 
dersiniz?.. Yerçekimine karşı koyun, gökyüzüne biraz yükselin ve okuyun bakalım...

Kış mevsiminde takılıp kalan dün-
yayı yeniden dört mevsime kavuştur-
maya çalışan Riki’yi anımsayacaksınız. 
Zoran Drvenkar’ın Soğuktan Korkma-
yan Tek Kuş adlı kitabında Riki, bir 
yandan kılık değiştiren penguenin ya-
lan dolanıyla boğuşurken, bir yandan 
da Dört Mevsim Oteli’nde uyuyakalan 
diğer mevsimleri uyandırmaya çalışı-
yordu.

Drvenkar Yerde Ağır Gökte Hafif 
adlı kitabında aynı masalsı üslup-
la bu kez, yerçekimine mahkûmken 
kilosuyla derdi olan yedi yaşındaki 
bir kız çocuğun öyküsünü anlatıyor. 
Soğuktan Korkmayan Tek Kuş’ta zor-
luklara meydan okuyan, mücadeleci 
Riki vardı karşımızda; bu kitaptaysa 
Drvenkar’ın yarattığı Paula karakteri 
başka bir çizgide kendince yürüyor. 

ŞİŞMAN VE YALNIZ
Kilosu yaşına göre normal sınırla-

rın çok üstünde olan ve giderek yalnız-
laşan Paula “bir yusufçuk, bir mendil 
ya da sekiz kardeşi gibi” hafif olmaya 
özlem duyuyor. Ne var ki havuzda can 
simidiyle yüzerken dahi dibe çekildi-
ğini hissediyor; suyun kaldırma kuv-
veti bile onun şişmanlığını ve yalnız-
lığını kaldıramıyor. Paula herkese ağır 
geldiğini düşünüyor ama sanki asıl 
sorun kendi ağırlığını taşıyamaması. 
Etrafında her ne kadar onu sevgiyle 
kucaklayan insanlar olsa da küçük kız, 
eskiden olduğu gibi babasının onu ha-
valara fırlatıp tutamadığının farkında.

Derken bir gün, uzaklarda yaşayan 
Hiram Amca’sı geliyor. Paula, onu en 
son küçük ve hafif bir kızken görmüş 
olan Hiram Amca’ya bu yeni ve ağır 
haliyle görünmemek için saklanacak 
delik arıyor, ama Paula’yı çok özlemiş 
olan amcası onu kucakladığı gibi ha-
vaya fırlatıyor. Ve Paula kendini bir 
yusufçuk ya da mendil kadar hafif 
hissediyor. Tam da kavuşmak istedi-
ği duygu bu… O kadar ki, Paula bu  

Şiirsel TAŞ

duyguya sımsıkı tutunuyor. Suyun kal-
dıramadığı bedeni havada süzülürken, 
Paula bir daha asla aşağı inmek iste-
mediğini anlıyor.

Öykünün belki de en ilginç yanı, ya-
zarın Paula’yı kendi haline, olduğu gibi 
bırakması, karakterini manipüle etme-
mesi. Kolay değil! Hele çocuklar için 
yazıyorsanız, hiç kolay değil! Drven-
kar, Zoe halası gibi rejim yaptırmıyor 
Paula’ya, koşturup kilo verdirmiyor. 
Aksine, balon bağlı bir sepetle bir kah-
valtı gönderiyor ki gökyüzüne, evlere 
şenlik. Yazar karakterini yerçekimiyle 

daha barışık yaşayabilecek bir forma 
sokmak yerine, onun yerçekiminden 
bağımsız hale gelmesine izin verirken, 
gerçekçi bir soruna masalsı bir çözüm 
üretiyor. Bir anlamda karakterini değil 
de onun içinde bulunduğu ortamı ve 
dünyayı manipüle ediyor.

Peki, canı sıkılmıyor mu Paula’nın? 
Aşağıdakileri özlemiyor mu? Yukarıda 
da başka türlü bir yalnızlık içine düş-
müyor mu? “Kitaplara ve gökyüzüne 
sahip biri, bütün gününü yalnızca oku-
mak ve seyretmekle geçirebilir, üstelik 
hiç canı sıkılmaz.” Paula, Walden’daki 
Thoreau misali, mevsimlerin geçişini 
izliyor, üstelik yukarıdan, başka bir 

açıdan, bambaşka bir perspektiften. 
Yerçekimsizlik kadar, zamanın akışını 
izleyebilmenin de hafifliğini duyum-
suyor. Sıkılmak mı? Hayır, Paula hiç 
sıkılmıyor.

GÖKYÜZÜNE SAHİP OLMAK
Hiram Amca, “Aşağısı ilkbahar ko-

kuyor,” dediği zaman, Paula ona “Bir 
alakarganın nasıl koktuğunu biliyor 
musun?” diye soruyor. Hiram Amca’da 
bu sorunun yanıtı yok. “Bir fincan re-
zene çayında yüzen kurutulmuş çiçek-
ler gibi,” diyor Paula. Bir alakarganın 
nasıl koktuğunu biliyor, çünkü kış so-
ğuğunda yardımına alakargalar, bay-
kuş, saksağan ve başka başka kuşlar 
koşup, titreyen bedenini ısıtıyor.

Pek çok şeyi özlüyor Paula: Şakla-
banlık yapmayı, rüyalarını anlatmayı, 
kavga etmeyi, annesinin üstünü ört-
mesini ya da babasının kulaklarını 
çekiştirmesini. Fakat geçmişten anım-
sadıklarına duyduğu özlem ne denli 
büyük olursa olsun, Paula yeniden 
yerçekiminin esiri olmayı reddediyor. 
Yerde var olmanın dayanılmaz ağırlı-
ğına karşı koyup, havada var olmanın 
hafifliğini tercih ediyor. Evet, belki de 
Paula’nın mücadelesi kendi tercihinde 
diretmesidir, kim bilir?.. 

Yerçekimine karşı 
koymak…

Yerde Ağır Gökte Hafif
Zoran Drvenkar

Resimleyen: Peter Schössow
Çeviren: Suzan Geridönmez
Günışığı Kitaplığı, 92 sayfa
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her aşamasında emeğiyle varlığını 
hissettirdiği görülüyor. Mehmet 
Zorlu Vakfı bu aşamada bir ham-
le daha yapmış. Hans Christian 
Andersen’in Çirkin Ördek Yavrusu 
adlı bu masalını, tiyatroda oyun 
olarak sergilenmesi paralelinde 
kitap olarak da bastırmış. Bu sefer 
Kelime Yayınları ile işbirliği yap-
mışlar. “Yorumlayan” adı altında 
Muzaffer Samur’un imzasını taşı-
yan, Necdet Yılmaz’ın resimlediği 
kitap, Hasan Erkek’in kaleme aldı-
ğı oyun metniyle kıyaslandığında, 
aslına sadık bir Andersen yorumu.

ÇİRKİN Mİ, YOKSA FARKLI MI?
Hasan Erkek, Andersen’in met-

ninde, geleneksel masalın günü-
müz gerçeklerini karşılamadığını 
düşündüğü kısımlarında değişik-
liklere gitmiş; Çirkin Ördek Yavru-
su masalına daha çağdaş bir yorum 
getirmiş. Örneğin masalda küçük 
ördek yavrusu asıl olarak çirkin 

olduğu için dışlanıyor; dolayısıyla gri 
renkte, diğer yavrulardan daha bü-
yük ve yoluk tüyleriyle betimleniyor.  

temin edebildiğini de belirtelim bura-
dan. Olur ya, yoksul bölgelerde görev 
yapan idealist öğretmenlerimiz, biraz 
yorulmayı göze alarak çocuklara güzel 
bir oyun izleme şansı tanırlar.

İstanbul’da Kenter 
Tiyatrosu’nda gösteri-
mi yapılan Çirkin Ördek 
Yavrusu Müzikali’nin 
metnini, aynı zamanda 
Anadolu Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı 
Tiyatro Bölümü ho-
calarından, yetişkin-
ler ve çocuklar için 
yazdığı oyunlarıyla 
tanıdığımız Hasan 
Erkek kaleme almış.  
Yazdığı metin için 
gereken ekibin ta-
mamını kendisi seçip  
oluşturmuş. Projeye 
çok emek verdiği, 

Özel sektörün sosyal sorumlu-
luk projelerine pay ayırması ülke-
mizde de örnekleri giderek çoğalan 
bir uygulama. Zorlu Holding’in 
kurduğu Mehmet Zorlu Vakfı bu 
açıdan öne çıkan bir örnek. Vakfın 
kuruluş amacını eğitimden, kültür, 
sanat ve spora kadar birçok alanda 
gençlerin ve çocukların gelişimini 
desteklemek olarak tanımlıyorlar.  
2003 yılında kurdukları Zorlu Ço-
cuk Tiyatrosu bugüne dek 450 bin 
çocuğu tiyatroyla buluşturmuş. 
Amaçları tiyatroya gitmemiş hiçbir 
çocuğun kalmaması. Ağırlıklı ola-
rak, masal gibi geleneksel ürünle-
rin ya da klasik eserlerin çağdaş bir 
yorumla tiyatroya kazandırılma-
sına çalışıyor, oyun seçimlerinde 
buna ağırlık veriyorlar. Bugüne dek 
Oz Büyücüsü, Bremen Mızıkacıları, 
Kurşun Askerin Utancı, Burun, Ka-
ragöz gibi oyunlar sergilemişler.

KARDEŞİME DE BİR BİLET
Zorlu Çocuk Tiyatrosu iki se-

zondur, Andersen’in Çirkin Ördek 
Yavrusu ile Grimm Kardeşler’in 
Kurbağa Prens masallarının tiyatro 
uyarlamalarını sergiliyor. Bir müzi-
kal olarak tasarlanmış olan Çirkin 
Ördek Yavrusu İstanbul’da Kenter 
Tiyatrosu’nda izlenebiliyor, Kurbağa 
Prens ise Türkiye’nin dört bir yanın-
da, 12 ilde vereceği 48 temsille gezici 
olarak minik seyircileriyle buluşuyor. 
Benim hoşuma giden bir uygulama 
da, İstanbul’da Çirkin Ördek Yavrusu 
Müzikali için bilet alan her çocuğun, 
bunun karşılığında Anadolu’daki bir 
“kardeşine” Kurbağa Prens bileti he-
diye etmesi. (Bunun da katkısıyla 
Anadolu’daki gösterimler ücretsiz ya-
pılıyor.) Hem işlevi hem de duygusu 
açısından anlamlı bir uygulama. İstan-
bul’da daha dezavantajlı bölgelerdeki 
okulların gösterim için ücretsiz bilet 

Çirkin ördek yavrusu  
sahiden çirkin mi?..
Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun sergilediği Çirkin Ördek Yavrusu Müzikali’nin metnini Hasan Erkek 
kaleme almış. Andersen’in klasik masalını oldukça farklı yorumlayan Erkek, küçük yavrunun pek 
çok özelliğini değiştirip onun dışlanma sebeplerini günümüz sorunlarıyla harmanlamış.  

Zarife BİLİZ
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Çirkin Ördek Yavrusu
Hans Christian Andersen

Yorumlayan: Muzaffer Samur
Resimleyen: Necdet Yılmaz
Kelime Yayınları, 96 sayfa

Diğer ördeklerden farkı, bu tür estetik 
yargılarla ortaya konuyor. Oyunda ise 
yavru en başta rengi nedeniyle dışlanı-
yor; çünkü siyah renkte. Küçük palaza 
çirkinlik, fiziksel özelliklerinin olum-
suzluğuyla değil, daha ziyade diğerle-
rinden farklı olan nitelikleri nedeniyle 
yükleniyor. Üstelik bu farklılık sadece 
dış görünüşünde değil, tavırlarında, 
eğilimlerinde, fikirlerinde ve tutkula-
rında da gözlemleniyor. Diğer yavru-
lar çiftlik yaşamının ve anne babaları-
nın onlara getirdiği düzen ve kurallara 
uyar, ezbere ve disipline dayalı eğitime 
karşı çıkmazken, çirkin ördek yavrusu 
daha bağımsız, daha özgürlükçü, kişi-
liğini ve arzularını ortaya koymaktan 
çekinmeyen bir tavır sergiliyor. Örne-
ğin dans etmeyi, şarkı söylemeyi sevi-
yor; anne babasının onlara öğrettiği 
tekerlemeleri daha farklı tarzda (opera 
formunda) söylüyor; öğretilen figürle-
ri daha gösterişli, daha estetik hareket-
lerle, dans eder gibi yapıyor. Farklılık-
larını ortaya koymaktan çekinmiyor; 
sürüye uymayı reddediyor ve içinden 
geldiği gibi davranıyor.

Ne var ki küçük yavru, hem fiziken, 
hem de ruhen ve fikren diğerlerin-
den farklı olduğundan, içinde yaşa-
dığı toplulukta barınamıyor. Böylece 
metin, küçük yavruya sanatçı ruhu 
vererek bu özelliklerin toplum için-
de dışlanmışlığına gönderme yaptığı 
gibi, muhalif olmanın da benzer bir 
kadere yol açtığını gösteriyor; toplum 
içinde ötekileştirmenin kaynaklarına 
yönelik yalın bir temel sunuyor. Keza 
çiftlik hayvanları, yaptıkları şeylerin, 
varlıklarının öncelikle bir fayda sağla-
ması gerektiğini söylerken, küçük yav-
ru dans edip şarkı söylemenin, suda 
yüzmenin hayatı güzelleştirdiğini, bu-
nun da kendi başına yeterli olduğunu  

belirtiyor. (Burada 
Andersen’in Karın-
ca ve Ağustos Böceği 
masalının mesa-
jının nasıl alt üst 
edildiğini görmek 
mümkün.) Sanatın 
ve yaşamdan zevk 
almanın bildik ya-
rar öğesi dışındaki 
anlamına vurgu ya-
parak, masala gü- 
nümüz  toplumu 
açısından önemli 
bir boyut ekliyor. 

Dolayısıyla Erkek’in metninde küçük 
yavru, özgün masalın aksine, sanatçı 
kişiliği ve asi ruhu nedeniyle, farklı-
lıkları dolayısıyla dışlanıyor, çirkinliği 
nedeniyle değil.

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN  
Çirkin ördek yavrusunun Erkek’in 

metninde geçirdiği bu dönüşüm, 
karaktere bir boyut daha ekliyor. 
Özgün masalda çirkin ördek yav-
rusu, herkes ona öyle dediği için 
çirkinliğine kendisi de inanan, ken-
dini değersiz bulan, özgüvenden yok- 
sun, bulunduğu 
yeri bir arayış nede- 
niyle değil, mec-
buren, çaresizlik-
le terk eden bir 
karakter olarak 
karşımıza çıkıyor. 
Oysa oyunda, fark-
lılığının ve neden 
dışlandığının bilin-
cinde olan, yaşadı-
ğı yerden öte daha 
geniş bir dünyanın 
olabileceğini dü-
şünüp oraları keş-
fetme arzusu duyan, yaşadığı soruna 
çözüm arayan, özgüvenli bir karakter 
olarak betimleniyor. Tüm dışlanması-
na, ezilmesine rağmen kendini sonuna 
kadar savunuyor, umudunu yitirmi-
yor, başka bir dünyanın mümkün ol-
duğuna inanıyor.

Müzikler, şarkılar ve tekerleme-
lerle, çirkin ördek yavrusunun opera 
tarzında söylediği parçalarla zenginlik 
kazanmış olan oyunda, ışık efektleri 
de hareketlilik sağlıyor. Çirkin ördek 
yavrusunun kardeşlerine saldırgan, 
kıskanç, kibirli ve tembel olarak belli 
rol modelleri biçilmesi ve karakter-
lerin, oyun içindeki rolleri itibariyle 

bu özellikleriyle başarılı bir şekilde 
bütünleştirilmesi, küçük izleyicinin 
oyunu yorumlamasını kolaylaştırıyor; 
diğer karakterlerin davranışlarını yo-
rumlamakta, güdülerini ve tepkilerini 
anlamakta çocuklar için bir izlek oluş-
turuyor. Özgün masalda olmayan bu 
unsur da gene Erkek’in Andersen’in 
metnine bir katkısı.

Sınıfsal, etnik, kimliksel her tür ay-
rımın, farklılığın giderek daha fazla 
açığa çıkıp, göze batar olduğu, kutup-
laşmaların arttığı çağımızda, ötekileş-
tirme, kendinden farklı olanı dışlama, 
toplumsal uyumun, barışın önündeki 
ciddi engellerden biri. Hasan Erkek 
Çirkin Ördek Yavrusu Müzikali’nde, 
klasik bir masaldan yola çıkarak gü-
nümüzün bu ciddi sorununu çocukla-
rın bakış hizasına yerleştiriyor. Üstelik 
müziği, dansı, neşeyi de ihmal etmi-
yor…

Oyunun sonunda herkesin bir ağız-
dan söylediği şarkının son iki dizesiyle 
bitirelim yazımızı:

Her şey güzel şu hayatta, farkına va-
ralım

Herkes özel bu dünyada, unutmaya-
lım...



Önce Ethel ile Marjorie’nin uçan 
balonuyla Brezilya’ya gidiyor, onların 
kahve çiftliğinde kalıyor. Sonra New 
York’ta cam temizleyerek geçimini 
sağlayan ve çok güzel heykeller yapan 
Joshua’nın başarıya ulaşmasına yardım 
ediyor. Joshua’nın sergisinde tanıştığı 
gazeteci Charles Etheridge ile gittiği 
Toronto’da, Kaptan Hoseason tarafın-
da kaçırılıp Ucubeler Sirki’nde tutsak 
ediliyor, İrlanda’ya gidiyor. Ucubele-
rin tutsaklığını protesto eden Stanley  
Grout tarafından kurtarılıyor. Stanley 
ile Afrika’ya uçuyor. Evet, dünyayı do-
laşmakla kalmıyor Barnaby, bir uzay 
mekiğiyle orta uzaya bile gidiyor.

Sonunda Sydney’e dönüyor elbet, 
her şeyin normal olduğu Sydney’e. Hat-
ta bu uçma işinin kaynağını ve ame-
liyatla tedavi olabileceğini öğreniyor. 
Anne babası normale döneceği için 
mutluluktan uçsa da Barnaby’nin içi-
ne sinmeyen bir şey var; tekrar kendisi 
olamamaktan korkuyor. “Normal” ol-
mak uğruna bunu feda etmiyor, iyi ki 
de etmiyor. 

Yanlışlıkla Dünyanın Öbür Ucuna 
Uçan Çocuk’un başından sonuna kadar 
Barnaby’nin anne babasına olan hıncı-
mın hiç azalmadığı düşünülürse, John 
Boyne’un kurgusunun hakkını vermek 
lazım. Özellikle anne babalara şiddetle 
tavsiye olunur...

çekmek için yaptığı bir şey olduğunu 
ve bir süre sonra sıkılacağını düşü-
nüyor. Onu doktorlara götürüyorlar, 
ama aldıkları en iyi yanıt, Barnaby’nin 
zamanla düzeleceği oluyor. Dört yıl 
geçip de hiçbir şey değişmeyince, bu 
durumu kabullenmeye çalışıyorlar, 
yine de Barnaby’yle birlikte toplum içi-
ne çıkıp ilgi odağı olmak istemedikleri 
için onu sürekli evde kapalı tutuyorlar. 

Barnaby’nin en iyi arkadaşıysa ki-
taplar oluyor. Robert Louis Ste-

venson, Charles Dickens gibi 
yazarların kitaplarını ve  

 

serüven romanlarını büyük bir keyifle 
okuyor Barnaby. En sevdikleri ise “ök-
süzler koleksiyonu” adını verdiği Üç Si-
lahşörler serisi, Oliver Twist, Jane Eyre.

Okul çağına gelince, annesinin bu-
luşu olan, kum torbası tıkıştırılmış bir 
çantayla okula gitmek zorunda kalı-
yor. Ama ne yazık ki okul hayatı da 
fazla uzun sürmüyor. Barnaby, sınıf-
ça gittikleri bir gezide, Sydney Liman 
Köprüsü’ne tırmanan on milyonuncu 
kişi olunca, gazete ve televizyonlara çı-
kıyor ve bu da anne babası için bardağı 
taşıran son damla oluyor.

Bir anne babanın bunu nasıl yaptığı-
na akıl sır erdiremesem de ortak bir ka-
rar alıyorlar. Annesi Barnaby’yi Pasifik 
kıyısındaki bir kumsala götürüp gizli-
ce çantasındaki kumları boşaltıyor ve 
onun öylece yükselip kaybolmasına göz 
yumuyor. Barnaby’nin, farklı oldukları 
ya da düşündükleri için evlerinden ko-
vulan, aileleriyle konuşmayan harika 
insanlarla tanıştığı, bu sırada da dün-
yayı gezdiği serüven böylelikle başlıyor. 

A n n e 
babamızın, 
“normal” bir 
çocuk olmadı-
ğımızı düşündü-
ğü zamanlar olmuş-
tur muhakkak; peki ya 
biz ailemizin “normal” 
olmadığını düşünmemiş 
miyizdir hiç? Uzay bilimi 
okumak istediğimizde bize 
ucubeymişiz gibi bakan, 
sokakta bulup eve getirdiği-
miz bir kediyi mikrop yuvası  
diyerek kapının önüne koyan 
anne babaların amacı çoğu 
zaman “bizim iyiliğimiz”dir. Ama belki 
de asıl soru, neyin normal, neyin anor-
mal olduğuna nasıl karar verileceğidir, 
öyle değil mi?

ÖKSÜZLER KOLEKSİYONU 
Barnaby Brocket’in anne babası ise 

bu kararı kesin biçimde vermişler. Top-
lum içinde göze batan, sıradışı insan-
lara hiç tahammülleri yok. Kendilerini 
tamamen normal görüyor; normal bir 
evde normal bir yaşam sürüyor; nor-
mal bir şekilde normal şeyler yaptık-
ları normal bir mahallede oturuyorlar. 
Evet, gerçekten de iki sözcüklerinden 
biri “normal”. Normalliğe bu kadar 
takıntılı olmak normal mi, diye hiç 
sormasalar da kendilerine, ilk iki ço-
cukları da oldukça normal doğuyor. 
Ama üçüncü çocukları Barnaby’deki 
“anormallik”, doğar doğmaz kendini 
belli ediyor: Barnaby uçabiliyor. Aslın-
da tam uçmak da değil, Barnaby yerde 
duramıyor, istemsizce havalanıyor ve 
geri inemiyor. Anne babası bu hava-
da süzülme işinin Barnaby’nin dikkat  

Peki, normalliğe takıntılı 
olmak normal mi?
Tüm dünyada milyonlarca satan Çizgili Pijamalı Çocuk ile çocuk edebiyatında adından söz 
ettiren, Nuh Arpasuyu Evden Kaçıyor ile masalsı bir büyüme öyküsü anlatan Johne Boyne, son 
kitabı Yanlışlıkla Dünyanın Öbür Ucuna Uçan Çocuk’ta “normallik” takıntısını sorguluyor.
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Küçük Gurmeye Dünya Mutfağı
Elvan Uysal Bottoni

Resimleyen: Emine Bora
Yapı Kredi Yayınları,  80 sayfa

Çocuk (da) yazar
Dünyanın öteki ucundan 
gelen yemekler...
Elvan Uysal Bottoni, Yavru Gurmeye Masallar’da çocukları yiyeceklerle bambaşka bir ilişki kurmaya 
davet ediyordu. Küçük Gurmeye Dünya Mutfağı adlı yeni kitabında da onları “yemek kültürü” 
denen kavramla tanıştırma çabasına, bu sefer on ülkeyi de dâhil ederek devam ediyor. 

Amanın, neredeyse nisan oldu! 
İnanılır gibi değil. Okulların bitmesi-
ne gittikçe az kalıyor. Hey hey hey. Yaz 
da geliyor. Havalar ısındıkça insanın 
okula olan ilgisi azalıveriyor doğal ola-
rak. Bu yüzden bu ay size, boş zaman-
larınızı eğlenceli ve lezzetli bir şekilde 
geçirmenizi sağlayacak bir kitap  
tanıtacağım. 

Kitabın adı Küçük Gurmeye 
Dünya Mutfağı. Anlayabileceği-
niz gibi, bir yemek kitabı bu. Ama 
dünya mutfağından yemeklerin ta-
rifini veriyor. Mesela İspanya’dan, 
Tayland’dan, Rusya ve Japonya’dan 
lezzetli yemekler var. Ama sadece 
bu kadar da değil. Diyelim İtalya’dan 
kabaklı makarna tarifi vermeden 
önce, İtalya’nın tarihinden, ünlü bir 
yazar olan Dante’den, Pinokyo’dan 
ve Leonardo da Vinci’den bahsedi-
yor. Ama öyle uzun uzun, sıkıcı bir 
şekilde değil. Bir iki sayfa bundan 
bahsettikten sonra yemek tarifi-
ne geçiyor. Ayrıca İtalya’nın güzel 
zeytinyağlarından bahsetmeyi de 
unutmuyor yazar. Bu arada kendisi 
zaten Roma’da yaşıyormuş, bilgini-
ze. Sonra Avustralya’ya geçiyor. Me-
sela Avustralya’nın yerli halkı olan 
Aborjinlerden ve onların efsanele-
rinden bahsediyor. Derken çok lezzetli 
olan Anzak bisküvilerine sıra geliyor.

İspanya’dan ve oraya özel olan 
revueltas’dan (tatlı omlet gibi bir şey) 
bahsettikten sonra Tayland’a geçiyor. 
Ben Tayland’ı çok severim, o yüzden 
bu yemeği hemen deneyeceğim: kiş-
nişli tavuk. Tabii bunun malzemele-
ri biraz daha egzotik. Taze kişniş ve 
hindistancevizi kullanılıyor. Kitapta 
da söylendiği üzere hindistancevizi 
sütünü evde yapabilirsiniz (dışarı-
dan almanız biraz zor, pek bulunmu-
yor). Ama tarif vermiyor süt için. Ben  

vereyim: Hindistancevizi rendesini 
kaynar suyla karıştırıp blenderda çe-
kin. Sonra da tülbentten süzün.  Böy-
lece ev yapımı hindistancevizi sütü 
elde etmiş olursunuz. Sonraki ülkeler-
den biri de Japonya. Yazar Japonya’yla 
ilgili olarak inigiri tarifi veriyor. Onu 

da daha deneyemedim ama çok güzel 
gözüküyor. Bu arada bilmeyenlere söy-
leyelim; inigiri “pirinç köftesi” demek. 
İçinde et de var tabii. Ayrıca yazar bize 
bir kıyak daha yapmış. İnigiri’ye koyu-
lacak soya sosu için evde yapılabilecek 
bir tarif vermiş. Biliyorsunuz, dışarıdan 
alınanlar çok fazla tuzlu olabiliyor. Rus, 
Fas ve Fransa tarifleriyle devam ediyor 
kitap (Fransa’dan peşmelba tarifi vermiş; 
şeftalili ve vanilyalı dondurmalı çok gü-
zel bir tatlı).

Toplam on farklı ülkeden tarif var. 
Hepsi de güzel ve kolay aslında. Mal-
zemeleri de basit sayılır. Yalnız benim 

dikkatimi çeken bir nokta var. Bazı 
tariflerde hangi malzemeden ne kadar 
kullanılacağı yazmıyor. Sanırım bizim 
sağduyumuza bırakılmış. Artık herkes 
ne kadar baharat ya da yumurta ister-
se. Fakat kabaca bir fikir sahibi olmak 
isterseniz internetten bakabilirsiniz. 

Bazı tariflerde anne babanızdan 
yardım almak isteyebilirsiniz. Ki-
taptaki kahramanımız Ege böyle 
yapıyor. Bu arada Ege çok sempatik 
bir karakter, ona kesinlikle bayıla-
caksınız. Ege, daha zor veya sıkıcı 
olan işleri annesine veya babasına 
yaptırıyor. Eh, anne babaların en 
önemli görevi bu ne de olsa!

Sözün özü, bu kitap hoş bir kur-
gu içinde on farklı ülkenin kısa bir 
tanıtımıyla birlikte yemek tarifleri-
ni de veriyor. Hem bir öykü oku-
yorsunuz hem de gayet eğlenceli, 
çok da zor olmayan tariflerle tanı-
şıyorsunuz. Eğer yaz gelirken boş 
zamanlarınız artıyorsa, ailenizi de 
mutlu edecek güzel bir hobi edi-
nebilirsiniz. Ama dikkat, çok fazla 
kaptırmayın, sonra birden kendi-
nizi evde üç öğün için de yemek 
yaparken bulabilirsiniz. Her şeyin 
fazlası zarar!

Ezel Dağlar ERGÜDEN
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annesi, babası ve nihayet Pırıltı da ge-
minin çok uzağına düşer. Karagölge 
Ade’ye ilişemese de Ade sonsuza dek 

güvendiği ve sevdiği bu insanlar-
dan ayrı kalır. 

Yazar, tüm bu karanlık at-
mosfere rağmen yine de bir 
sevgi çemberi içinde ko-
runup kollanan, mutlu-
luktan hiç vazgeçmeyen 
Aydede’nin başka çocuklar 
için de mutluluk kaynağı ol-
duğunu anlatır; hikâyesinin 
dümenini buraya, Dünya’da 

yaşayan ve kâbuslarla büyü-
yen çocuklara çevirir. Aydede, 

bu çocukların varlığını ve mut-
suzluğunu fark ettiği anda yanına 

Noel Baba’yı, Diş Perisi’ni, Paskalya 
Tavşanı’nı ve daha birçok kahramanı 
alarak çocuklara onları izlediğinin 
ve koruduğunun mesajını nasıl vere-
bileceğini düşünmeye koyulur. Artık 
büyümüş olan Ade, ekibiyle birlikte 
dünya çocuklarını korumak ve onla-
rı kâbuslardan uzak tutmak için ant 
içer; anne babası, gökyüzünün en 
parlak yıldız takımı olarak onu takdir 
eder; Ade Ay’ı parlatır, çocuklar için 
çok, çok parlak bir yıldıza dönüştü-
rür. Hem dünya çocukları hem Ade 
mutlu olur…

kelime bir arada kullanılıyor ki kafanız 
karışabiliyor. 

Ade, babasıyla teleskoptan bakma-
yı; annesiyle Gezegenler El Kitabı’nı 
okumayı çok seviyor. Dev Yıldız Kurt-
ları var, Ayfareleri var, cin ya da peri-
ye benzeyen Pırıltı adında bir bebek 
bakıcısı var, ki bu bebek bakıcısı bir 
noktada bebeği bırakıp korkusuz bir 
savaşçı oluveriyor!  

KÂBUSLAR HÜKÜMDARI
Fantazya ve maceranın olduğu yer-

de biraz hareket beklentisi de oluyor. 
Ade ve ailesinin huzuru, Kâbuslar 
Hükümdarı Karagölge’nin andıyla 
sarsılır. Hiç kâbus görmemiş bir çocu-
ğun varlığı kabul edilemeyeceğinden, 
Karagölge Ade’yi Kâbuslar Prensi yap-
mak için Ay Yelkenlisi’ne savaş açar. 
Ay Yelkenlisi savaştan kaçmaya çalışır, 
ne var ki Karagölge’nin gazabından 
kurtulamaz. Pırıltı’ya emanet edilen 
bebek Aydede, Ay Yelkenlisi’nin gizli 
koridorlarında koruma altındayken 

Daha ilk anda dikkati çeken görsel 
tasarımıyla ilginç bir kitap Aydede. Bi-
raz fantastik, biraz macera, biraz bilim 
kokuyor; üst başlığındaki Çocukla-
rın Koruyucuları - Efsane Beşli ya-
zısı, gizeme davetiye çıkartıyor. 
İnsan ister istemez merak edi-
yor; çocukları koruyan efsun-
lu bir obje mi var, yoksa ka-
dim bir hikâyeye mi sürük-
leyecek kitap bizi peşinden 
diye. Ama Peter Ramsey’nin 
yönettiği ve En İyi Animas-
yon Filmi Ödülü’ne değer 
bulunan Efsane Beşli’yi izle-
diyseniz, zaten bir fikriniz var 
demektir.

AYDEDE ADLI BEBEK 
William Joyce’un yazdığı Aydede, 

hikâyedeki bazı unsurlar ve kitabın 
tasarımı nedeniyle, ancak 7-8 yaşa 
kadar olan çocuklara hitap eder gibi 
görünüyor. Fakat hikâyedeki başka 
bazı unsurlar ve görsellerdeki kasvet 
nedeniyle de biraz daha büyük ço-
cuklar için uygun gibi… Birçok çocuk 
kitabında hedef okurun yaş aralığı be-
lirtiliyor olsa da, bir anne ve bir okur 
olarak çoğu kez sadece kendi yargıma 
güvenmeyi tercih ediyorum. Masal-
sı bir atmosfer içinde anlatılmış olsa 
bile, bir savaş sahnesi var; esir düşen 
ve evlerine bir daha hiç geri döneme-
yen bir anne baba var…  Bu hikâyeyi, 
tüm gizemine ve görsel şatafatına rağ-
men okul öncesi dönemindeki kızıma 
okumayı istemedim. 

Kitap, aslında bir uzay gemisi olan 
Ay Yelkenlisi üzerinde yaşayan bir çift 
ile onların küçük bebeğinin hikâyesini 
anlatıyor. Ay Yelkenlisi’nin özelliği, 
geceleri bir Ay’a dönüşecek şekilde 
tasarlanmış olması. Bu arada bir de 
Aydede var ki o da esas kahramanımız 
olan bebeğin ta kendisi. Arada, Ade 
diye de seslenildiği oluyor Aydede’ye. 
Ay kelimesinden türetilmiş öyle çok  

Aydede kâbusların 
üstesinden geliyor…
Peter Ramsey’nin yönettiği, En İyi Animasyon Filmi Ödülü’ne değer bulunan, Efsane Beşli adlı 
fantastik filmi yarıyıl tatilinde izlemiş olabilirsiniz. Filme konu olan, William Joyce’un yazıp 
resimlediği Aydede adlı kitap da en az film kadar renkli, hareketli ve ilgi çekici.

Sema ASLAN 

Aydede
William Joyce

Çeviren: Süleyman Genç
Altın Kitaplar, 56 sayfa
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durumda: Yerin altında, onun her tür 
ihtiyacını karşılayan ve onu dış dünya 
konusunda bilgilendiren bir sığınakta 
yaşıyor. Başındaysa büyük niyetine, 
“Muthr” adı verilen ve sürekli onun 
iyiliği için tasalanan bir robot var! 

ROBOT ANNE
Kısa süre sonra “Muthr”ın açılı-

mının Çok Programlı Görev Yardım 
Robotu olduğunu öğreniyoruz ama 
bu ismin İngilizcedeki “Anne” anla-
mına gelen “Mother” sözcüğünü çağ-
rıştırmak üzere düşünüldüğü besbelli. 
Nitekim Muthr da tam bir anne gibi 
sürekli Eva’yı akıllı-uslu-temkinli ol-
maya davet ediyor. Eva ise içinde ya-
şadığı sığınağın, duvarları dış dünya 
manzaralarıyla donatabilen teknolojik 
donanımına rağmen, gayet anlaşılır 
şekilde, bütün hayatını geçirdiği bu 
delikten dışarı adım atmak için yanıp 
tutuşuyor. Ancak tam da Muthr’ın 
yaptırdığı “dış dünyada hayatta kalma” 
konulu bir talimden kötü not almış, 
kaderine isyan ederken, yaşadığı sığı-
nak Vahşii adında ürkütücü bir avcı 
varlık tarafından saldırıya uğrayınca 
dilekleri hiç ummadığı bir biçimde 
gerçekleşiyor: Kendini kurtarmak için 
“yukarı kaçmak” zorunda kalıyor. 

İşin buraya kadarki kısmı bazıları-
mıza şu ya da bu “küresel felaket erte-
si” öyküsünden aşina gelebilir. Mesela 
Fallout adlı popüler bilgisayar oyun-
ları serisinde ve Soğuk Savaş’ın alevi-
nin tekrar harlandığı seksenli yıllara 
ait Radioactive Dreams gibi filmlerde 
bu tür “sığınaktan çıkış” hikâyelerine 
rastlıyoruz. Fakat doğrusunu ister-
seniz, Tony DiTerlizzi’nin WondLa’sı 
teknik açıdan bir bilimkurgu öyküsü 
olmakla birlikte, ruhuyla daha çok 
fantezi öykülerini andırıyor; ki zaten 
sürprizi bozmamak için tam olarak 

anlamını açığa vurmayacağım adıyla 
da bu türe şapka çıkarıyor. An- 

cak ille de bilimkurgu türün-
de WondLa’ya bir kardeş 

On iki yaşındasınız ve “dışarıdaki 
dünya” fikrine doyamıyorsunuz. Ola-
bildiğince hızlı bir şekilde onun par-
çası olmak istiyorsunuz. Güvende bü-
yüdüğünüz ve muhtemelen sınırların-
dan ufak ufak sıkıldığınız o “alışılmış 
yer”in ötesinde ne var ne yok görmek 
istiyorsunuz. Kafanızda çizili dün-
yayla hâlâ epey bölümü sisler altında 
olan “gerçek dünya”yı iki yumurta gibi 
tokuşturmak ve ortaya saçılanları ha-
raretle çırparak kendi hayat tarifini-
zi yaratmaya başlamak istiyorsunuz. 
Ancak ne yaparsınız, sizin iyiliğinizi 
düşündüklerinden “o kadar hızlı git-
menize” izin vermeyen kişiler var yanı 
başınızda. Bu kişilere “büyükler” de-
niyor; belki de neyi yapıp neyi yapa-
mayacağınızın belirlenmesindeki yer-
lerinin bu kadar “büyük” olmasından!

On iki yaşınızı ister yeni yaşı-
yor, ister epey geride bırakmış olun, 
WondLa’nın kahramanı Eva Dokuz’un 
kitabın başlarında yaşadığı sabırsızlığı 
anlamamanız, hatta içinizde hissetme-
meniz zor. O da dış dünyayı görmek is-
tiyor ve onun da başında −kendi iyiliği 
için− bunun vaktinin henüz gelmedi-

ğini söyleyen bir büyük var. Fakat du-
rumun detayları muhtemelen sizin 
yaşadığınızdan epey farklı... Çün-
kü küçük kahramanımız mecazi 
olarak değil, basbayağı, kelime 

 anlamıyla dış dünya-
dan yalıtılmış  

Açın kapıları, dışarıda 
yeni bir dünya var!
Spiderwick Günceleri’nden tanıdığımız, büyülü dünyalara hem sözcükleri hem de çizgileriyle can 
vermekte usta olan Tony DiTerlizzi’den yepyeni bir kitap: WondLa – Arayış. DiTerlizzi’nin zengin 
bir hayal gücüyle bezediği bu yeni dünyayı ve onun ilginç sakinlerini seveceksiniz… 

Kutlukhan KUTLU



arayacaksak, Japon anime ustası Ha-
yao Miyazaki’nin çizgi romanı ve çiz-
gi filmi Rüzgârlı Vadi (Nausicaä of 
the Valley of the Wind)’de hem çizilen 
dünyalar hem de hikâyesi anlatılan ka-
rakterler üzerinden güzel bazı akraba-
lık bağları kurabiliriz. 

BÜYÜLEYİCİ BİR DÜNYA
Tabii şunu hemen teslim etmek 

gerek: DiTerlizzi’nin kurduğu dünya 
farklı yerlerden farklı tanıdık unsur-
lar içerse de hiç de öyle yamalı boh-
ça gibi durmuyor, nicedir yaşayan bir 
dünyaymış gibi okuyucusunu kolay-
lıkla içine çekiyor... Bunda da hem 
bir kahraman olarak Eva’yla (güçlü 
yönleri ve zaaflarıyla) çok kolay ilişki 
kurmamızın, hem de DiTerlizzi’nin 
dünyasını süsleme ve ayrıntılandırma-
daki maharetinin çok önemli rolü var. 
WondLa gökyüzünde süzülen “hava 
balinaları”yla, yüz metre öteye sıçraya-
bilen devasa “su ayıları”yla ve yürüyen 
ağaçlarıyla zaten büyüleyici bir yer... 
Fakat bu şaşırtıcı dünyaya, onunla ilgi-
li neredeyse hiçbir şey bilmediğini fark 
eden bir çocuğun kocaman, meraklı 
ve ürkek gözlerinden bakmak, orayı 
daha da canlı, daha da renkli kılıyor.

Tabii bu noktada kitaptaki resim-
lerden de bahsetmek şart. Tony DiTer-
lizzi ismine aşina olanlarımız, muhte-
melen bu isimle ilk olarak Spiderwick 
Günceleri’nde karşılaşmıştır. Amerika-
lı sanatçı bu çok popüler çocuk serisi-
nin yaratıcılarından biri ve çizeriydi. 
DiTerlizzi’nin biraz Japon fantezi çi-
zerlerinden, biraz eski resimli çocuk 

kitaplarından 
izler taşıyan 
üslubu, o seri-
nin başarısında 
önemli paya 
sahip olmuştu. 
Fantezi türüyle 
çok daha ya-
kından ilgile-
nenler ise belki 
kendisinin “kült” sta-
tüsüne sahip iki ayrı ürü-
ne, kart oyunu Magic: The 
Gathering ve Zindanlar ve Ejderhalar 
Rol Yapma Oyunu dünyası Planesca-
pe için yaptığı harikulâde çizimlere 
aşinadır. Tony DiTerlizzi WondLa’da 
da tam anlamıyla çizgilerini  konuş-
turuyor: Fazla resimli bir kitap değil 
bu, bölüm başına bir ya da iki çizim 
düşüyor, ama Eva’nın kendisini ve sı-
ğınağı, Muthr’ı, başta Rovender ve 
Otto olmak üzere karşılaştığı kişileri 
ve varlıkları DiTerlizzi’nin o kahve-
rengi tonlu nefis resimlerinde görmek, 
öyküyü hayalinizde nasıl canlandırdı-
ğınızı doğrudan etkileyerek işin şek-
lini değiştiriyor. WondLa’nın dünyası 
cazibesinin en azından bir kısmını 
DiTerlizzi’nin çizgilerine borçlu.

Peki ya Eva “yeryüzü”ne çıktıktan 
sonra başına neler geliyor? Aslına 
bakarsanız birçok açıdan klasik bir 
“büyüme öyküsü” var karşımızda: An-
nemsi-robot Muthr ve ileri düzey bil-
gisayar donanımlı Sığınak tarafından 
ne kadar hazırlanmış olursa olsun, 
Eva dışarı adım attığında sudan çık-
mış balığa dönüyor ve ancak sezgileri 
ve zekâsıyla hayatta kalabiliyor. Tabii 
bir de iyiliğiyle. Çünkü iyiliğinin, mer-
hametinin karşılığını kendine dostlar 
edinerek alıyor, o dostlar da neredeyse 
her adımda karşısına çıkan yeni tehli-
kelere karşı onun en büyük dayanağı 
oluyorlar. Eva’nın ayakta kalmaya ça-
lıştığı bu tuhaf ve yabancı dünyanın 
kendi öyküsünü ise, gizemini hiç boz-
mamak adına, anlatmayayım. 

Yalnız şunu söylemeden edemeye-
ceğim: Hikâye insanı hayli merakta bı-
rakacak sürpriz bir gelişmeyle bitiyor. 
Neyse ki bu nispeten yeni serinin ikin-
ci kitabı yurtdışında çıkmış, Türkiye’de 
de hikâyenin devamının kısa sürede 
basılacağını ümit ediyoruz. Hayli sü-
rükleyici bir öykü Eva’nınki, tam da 
dünyayı tanımaya başlamışken ani 
bir “final darbesi”yle kafamızda havai 
fişekler misali çakan sorular silsilesi 
cevap bekliyor! 

www.tudem.com Tony Dıterlızzıwww.tudem.com
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Tüm dünyada milyonlarca satan 
Spiderwick Günceleri serisinin 

yaratıcısından...

Eva Dokuz

ARAYIŞ
sadece bir başlangıç...

 güneşi hiç görmedi, açık havaya hiç 
 çıkmadı. Aslında 12 yıllık yaşamı 
boyunca hiç başka insan görmedi. Ta ki yağmacı 
bir avcı Eva’nın yer altındaki evini yıkıp onu uzun 
bir kaçışa sürükleyene dek. Eva çaresizce, kendine 
benzeyen birilerini aramaya başladı ve küçük bir 
ipucu ona umut ışığı oldu: Üzerinde bir kızın, bir 
robotun, bir yetişkinin ve WondLa sözcüğünün 
olduğu eski bir resimdi bu.

WondLa-Arayış hayallerle dolu büyüleyici 
öyküsü ve nefes kesici resimleriyle rüyalarınıza 
girecek bir üçlemenin ilk kitabı.

WondLa
Yazan ve Resimleyen: Tony DiTerlizzi

Çeviren: Gökben Kurt
Tudem Yayınları, 472 sayfa 



deneyleri gözlemlemek ve deneylerin 
sonucunu algılamakla kalmıyor, bu so-
nuçları gündelik hayattaki örneklerle 
çok daha iyi kavrayabiliyorlar. Böylece 
hayatları boyunca karşılarına çıkacak 
pek çok olaya dair bilimsel bir temelin 
ilk taşlarını koyuyorlar.

Bu kitapla diyelim doğada gördü-
ğü bir gökkuşağını evde yapmak ar-
tık onun için çok kolay olacak. Küçük 
bir ayna, bir adet su dolu şeffaf kâse 
ve güneşin yardımıyla gökkuşağı elde 
eden çocuk, gökkuşağının kaynağının 
yağmur değil güneş ışığı olduğunu da  
eğlenerek öğrenecek. 

deneye dökebileceğini anlatan yazar 
Christoph Michel şöyle diyor: “Peda-
gojik olarak da çocuğun kendi 
başına deneyler yapma-
sı olağanüstü etkilidir. 
Böylece çocuk, herhangi 
bir konuyla yoğun bir şe-
kilde ilgilenerek bütün duyu organ-
larıyla öğrenebilir ve bağlantıların 
farkına vararak öğrenilen konunun 
özünü daha iyi kavrar. Bu yolla, aynı 
zamanda çocukların dil becerileri ve 
bağımsız çalışabilme yetenekleri 
gelişmektedir.” 

HAYATIN İÇİNDEN ÖRNEKLER
Çocukların öğrenmeye en açık 

olduğu okul öncesi dönemden itiba-
ren, bazı soruların cevaplarını dene-
yerek öğrenmesi oldukça önemli. Bir 
köpeğin karanlıkta insanlardan neden 
daha iyi görebildiğini, paket lastiğin-
den yapılan terazinin nasıl çalıştığını 
kim öğrenmek istemez! Ayrıca deney-
lere başlamadan önce, “Kitabı nasıl 
kullanacağız?” başlıklı sayfalar da bir 
ön hazırlık niteliğinde. 

Kitapta; hafif ve ağır, dolu ve boş, 
hızlı ve yavaş, katı ve sıvı, sıcak ve so-
ğuk, aydınlık ve karanlık, yüksek ses 
ve alçak ses, sabit ve hareketli, şaşırtıcı 
gibi başlıklar altında deneyler var. Her 
başlığın altında da en az üç farklı deney 

bulunuyor. 
Her deney say-

fasında 1’den 10’a 
kadar rakamlarla 

deneye dair çeşitli 
bilgiler veriliyor.  Zor-

luk derecesinden süre bil-
gisine, malzeme listesinden 
sonuca ve hatırlatma notuna 
kadar tüm detayların düşü-
nüldüğü bu deneylerde çok 
önemli bir nokta da atlan-
mamış: Yapılan deneylerin 
hayatta karşılığı olan örnek-
ler. Yani çocuklar yaptıkları 

Küçük bir çocukla girdiğiniz diyalog 
bir süre sonra genellikle, “Neden?” so-
rularına vermeye çalıştığınız cevaplarla 
karmaşık bir hâl alır. Bazılarımız bu so-
ruları yanıtlamaktan ya da yanıtlamaya 
çalışmaktan çabuk sıkılır. Aslında ço-
cuk zihninin belirsiz, henüz şekillen-
meyi bekleyen ya da bazı çocuklar için 
sıradışı zekânın ilk pırıltılarını barındı-
ran bu hâli, yetişkin zihnini çalıştıran 
bir egzersiz de sayılabilir pekâlâ.

Bazı sorulara cevap vermeye çalışır-
ken bilimsel kimi dayanaklar sunmak 
ister yetişkin, ama çocuğu da yanlış 
yönlendirmek istemez bir yandan. Tam 
da bu anlar için Küçük Mucitler İçin 

Deneyler kitabı imdada ko-
şabilir. Renkli resimlerle 
ferah bir tasarıma sahip 
olan kitap, çocukların 
–ve hatta yetişkinlerin– 

yaşayarak öğreneceği eğ-
lenceli deneylerle dolu.

Kitapta “küçük mucit-
ler”in bizzat uygulayabile-
ceği deneyler bulunuyor. 
Bazı deneyler için bir ye-
tişkinin yardımına ihtiyaç 
duyulduğu da çok tatlı bir 
dille belirtiliyor. Kitabın 
girişindeki önsözde, ço-
cukların aslında tek başına 
birçok şeyi anlamlandırıp 

Deneye yanıla 
öğrenmek…
Küçük Mucitler İçin Deneyler kitabı, kolay anlaşılır bir dil ve basit malzemelerle çocukların bizzat 
deneyerek ve uygulayarak öğrenmesine imkân tanıyor. Renkli resimlerle ferah bir tasarıma sahip 
olan kitap hem derslere hem hayata yardımcı…

Nihan BORA

Küçük Mucitler İçin Deneyler
Christoph Michel

Çeviren: Evren Gönül
Final Kültür Sanat Yayınları, 80 sayfa



Refik Durbaş’ın Biri Dev Biri Pire’si çeşit çeşit hayvanın konuştuğu, türlü türlü olayın anlatıldığı, 
kendisi ince, mesajları katmerli bir masal kitabı. Durbaş, Mevlana’nın Mesnevi’sinden bazı masalları 
günümüz Türkçesiyle çocuklar için yeniden yazmış.

Ormanlar kralı aslanın, kurnaz 
tilkinin, kendini beğenmiş farenin, 
Ay’dan korkan kocaman filin dile ge-
lip konuşması karşısında hayrete düş-
meyin! Çünkü bir fabl ile karşı karşı-
yasınız. Refik Durbaş’ın Biri Dev Biri 
Pire’nin başında tanımını yaptığı gibi, 
“fabl” insanların dünyasına ait soyut 
meselelerin, hayvanlar veya bitkiler 
arasında geçmişçesine somutlaştırı-
larak anlatılmasına dayalı bir anlatım 
yöntemidir. Bu yönüyle, oyuncaklarını 
konuşturarak oyunlar kuran, hikâyeler 
anlatan çocukların hayal dünyasına 
belki de en yakın türdür.

Fabllarda birbirine zıt kavramlar 
çatışma içinde ele alınarak, anlatılan 
olayın sonunda bir ders çıkarılması 
beklenir. Deve ile farenin dostluğunun 
anlatıldığı “Kendini Beğenen Fare” 
başlıklı masalda, fare fareliğine bak-
madan devleşme arzusundadır. Deve 
ile çıktıkları gezide, devenin yularını 
eline alan fare, küçücük cüssesine al-
dırmadan böbürlene böbürlene arka-
daşı deveyi peşinden sürükler. Fakat 
kendini dev aynasında gören fare, 
gürül gürül akan bir nehri aşmak  

Öznur ŞAHİN

zorunda kaldıklarında hatasını anlar 
ve deveden özür diler. Böylece, masal-
da herkesin kendini bilmesi gerektiği 
öğüdü verilir. 

KUYRUĞU PULLU AYI
Fabllarda insanlara da yer verilir. 

Mesnevi’de “Ayının Dostluğu” olarak 
anlatılan olay, Biri Dev Biri Pire’de 
“Avcı ile Ayının Dostluğu” başlığı ile 
verilmiştir. İnsanların dünyası ile hay-
vanlarınkini karşı karşıya getiren bu 
masal, adından da anlaşılacağı gibi, 
dostluk üzerinedir. “Kuyruğu Pullu 
Ayı”nın hayatını kurtaran avcı ile ayı 
dost olurlar. Ayı, avcıya duyduğu min-
net duygusuyla onu koruyup kollama-
yı kendine görev edinir. Bunu gören 
avcının arkadaşı ise avcıyı ayının dost-
luğu konusunda uyarır: “Ahmakların 
sevgisi insanı aldatır. Ahmakların dost-
luğuna pek güven olmaz.” 

Kitaptaki, “Fare ile Arkadaşı 
Kurbağa”nın öyküsü de “Avcı ile Ayı-
nın Dostluğu”na benzer. Fare, arkada-
şı kurbağaya her ihtiyaç duyduğunda 
ulaşabilmek istediği için uzun bir ipin 
bir ucunu kendi, diğer ucunu da kur-
bağanın ayağına bağlar. Sonunda kar-
ga fareyi kaptığında, ipin ucundaki 
kurbağayı da kapmış olur. 

Avcı da kurbağa da kendilerin-
den olmayan bir türle dost oldukları 

için hayatlarını kaybederler. Yalnız 
Durbaş’ın masallarını Mesnevi’deki-
lerle karşılaştırınca şöyle bir fark orta-
ya çıkıyor: Mesnevi’de verilen mesajın 
açık ve keskinliğine karşılık, Durbaş’ın 
masallarında çocukların çıkaracağı 
ders daha belirsiz bırakılmış. Çünkü 
bu masallarda modernist kurmacanın 
izleri var. Yani ne ayı ne kurbağa, ne de 
fare, Mesnevi’deki gibi insan ve hayvan 
ayrımının keskin karşıtlığı üzerinden 
anlatılmış; Durbaş bu hayvanlara iyi 
ve kötü yönleriyle birer karakter ver-
miş. Oysaki Mesnevi’de dünyevi olan-
dan manevi anlamların da çıkarılması 
beklendiği için bu ayrımlar genellikle 
verilmek istenen mesajı ortaya koya-
cak kadar açıktır. Oysa biz Durbaş’ın 
masallarını okurken avcıya üzüldüğü-
müz kadar kötü niyetli olmayan ayıya 
da, kendi ölümüyle beraber arkadaşı 
kurbağayı kurban eden fareye de üzü-
lüyoruz. 

Biri Dev Biri Pire hem Mevlana’nın 
Mesnevi’sini hem de fabl türünü genç 
okurlara tanıtan okuması çok keyif-
li bir kitap. Ormanın derinliklerinde 
ormanlar kralı aslanların, akıllı tav-
şanların ve ahmak eşeklerin başlarına 
gelenler, bize ormanın gizemli dünya-
sının kapılarını açıyor.  

Mesnevi’den 
günümüze taşanlar…

Biri Dev Biri Pire
Refik Durbaş

Resimleyen: An Su Aksoy
Can Çocuk Yayınları, 72 sayfa 



Krusche ile tanışıyoruz. Wohlfarth’ın 
mottosu, “Çocuğunu mutlu et ve dün-
yayı kurtar”, Krusche’nin “insan gibi 
robot” tutkusuyla birleşince, deneme 
yapmak kaçınılmaz oluyor. İkili, “dün-
yanın en korkunç anneleri”ni bulmakta 
hiç de zorluk çekmiyor. Ve bulunan 17 
“en korkunç anne”, Krusche’nin tam da 
çocukların istediği gibi programladığı 
17 adet robot Anna Teyze’yle değişti-
riliyor. Anneler de bir adada “iyi anne 
olmak için” dersler almaya başlıyorlar. 
Ne dersleri mi? Uçurtma yapma, yak-
madan ütüleme, çocukla konuşma, 
sosis kızartma, kumdan kale yapma 
gibi çocukların bayılacağı şeyler! Bizim 
üçlü de Anna Teyze’leriyle mutludur 
ama bir gariplik sezince durum mace-
raya dönüşür! O kadarını da artık siz 
okuyun, belki annelerinizin neden öyle 
davrandığını anlayabilirsiniz, hatta an-
nelerinize de okutun, belki onlar da 
sizi anlar. En azından yazarın niyeti bu 
yönde olsa gerek. Okudukça, tanıdık 
anneleri görüp hem gülüyor hem de 
hüzünleniyorsunuz. Ama elbette yazar, 
eğlencenin dozunu öyle güzel ayarlıyor 
ki hüznünüz kısa oluyor. Evet, anneler 
biraz tuhaftır ama bir bakın bakalım, 
büyüdükçe kime benziyorsunuz? Hav-
luları da anneniz gibi ütülüyorsunuz, 
di mi?

Tıpkı Bruno, Emily ve Sofia’nın an-
neleri gibi. Tamam, Emily, Sofia ve 
Bruno; kazık kadar olmuş bizlerden 
biraz küçükler, ama anneleri “kor-
kunç anne” boyutunda “kendi melek 
annelerimiz”le çatır çatır yarışır. Ne ya-
lan söyleyelim, bizimkilerin karşısında 
galip gelme ihtimalleri de hayli yüksek. 
Mesela Bruno’nun annesi, nerden böy-
le bir vesveseye kapıldıysa, Bruno’nun 
çok büyük bir piyanist olacağına adın-
dan bile fazla emin. O yüzden bin tane 
ders aldırıyor, sürekli çalışmasını isti-
yor. Bruno’nun yeteneği olmadığı gibi, 
piyanistliğe ilgisi de yok. Onun derdi 
boksör olmak! Annesi izin verir mi 
dersiniz? Komik olmayınız lütfen. Peki, 
13 yaşında, ergenliğe yeni adım atmış 
Sofia’ya ne demeli? Annesi kızının saç-
larının ve odasının karmakarışık olma-
sına, Sofia’nın sürekli bilgisayarda ta-
kılmasına, biraz tombul olmasına tak-
mış, takmakla kalmamış, habire laf ge-
çirip duruyor. Yetmezmiş gibi, Sofia’nın 
minik erkek kardeşi Niklas’ı kayırıyor 
da kayırıyor! Sofia hep haksız, Niklas 
hep haklı! Tanıdık geldi mi? Bırrr, üze-
rinden ne kadar vakit geçse de kardeş 
kayırmasından insanın tüyleri diken 
diken oluyor! Annesi bundan vazgeçer 
mi dersiniz! Ha ha, çok iyi niyetlisiniz! 
Ya, tatlı Emily? Onunki, arabanın, evin 
anahtarını unutan, markete gidince 
cüzdanını bulamayan, sarsaklıkta so-
rumsuz sınırsız, büyümüş ama büyü-
yememiş bir hayat beceriksizi. Zavallı 
Emily, tam tersi olması gerekirken, an-
nesine annelik etmek zorunda. Ne feci 
değil mi, çünkü çocuk çocuktur, anne 
de annedir! Tersi, insanı delirtebilir.

İşte bu zavallı çocuklar delirmek üze-
reler, anneleri yüzünden. O yüzden iyi 
“bir anne dilemekten” başka çareleri yok. 
Yazar Sabine Ludwig de onları kırmıyor. 
Çocuklara çözüm olsun diye tabii. 

Yazar Ludwig’in zekâsı ve güzel kur-
gusu sayesinde, önce oyuncak fabrikası 
sahibi Walther Wohlfart’la ve gerçek be-
bekler yapmakta delice bir dehası olan 

“Bu saçının hali ne?” Ne varmış 
saçımda? “Çok kısa olmuş, ne güzeldi 
senin saçların!” Anne 10 bin yıldır saç-
larım uzundu, bir kez de kısa olsun is-
tedim. “Aman, iyi halt etmişsin, yolun-
muş tavuğa dönmüşsün!” Anneeeeeee! 
“Aaa sen kilo mu verdin?” Evet anne, 
güzel olmuşum değil mi?  “Ay hayır, 
suratın kaşık kadar kalmış, gözlerin de 
pörtlemiş!” Anneeeeeeeeeee! “Çok mu 
yoruldun, suratın çökmüş?” Evet, çok 
yoğundu bugün.  “Bir öğretmen ola-
madın ki, kaç kere dedim ben sana...” 
Anne, gazeteci oldum ya! “Gazeteci ol-
dun da ne oldu, olacaktın bir öğretmen 
ki, yılda üç ay tatil, suratın böyle may-
mun suratına dönmezdi bari!” Ann-
nneeeeeeeeeee! 

Anneler insanı çıldırtabilir. Tuhaf 
ama sanki fabrika ayarı olarak hep-
sinde böyle bir özellik var. Elbette bu 
kadar itiş kakış, laf dalaşı, annelerimizi 
sevmediğimiz anlamına gelmiyor. Çok 
seviyoruz, amma velakin, bizi kendi 
kendimize bıraksalar, onun bunun ço-
cuğuyla karşılaştırmasalar, sürekli eleş-
tirmeseler ve kazık kadar olmuşken bile 
yaptığımız en küçük şeye karışmasalar, 
yani bir anlamda bizleri “kendilerinin 
birebir, tıpatıp kopyası” yapmaya çalış-
masalar, sevgimiz bomba etkisi yaratıp 
ortalığı dağıtabilirdi. Çok şükür, anne-
lerimiz dünyanın geleceği için görevle-
rine başarıyla devam ediyorlar. 

Of anne, yaaaa!
Sabine Ludwig, Bir Anne Dile adlı kitabında, annelerinden gayet haklı sebeplerle hiç memnun 
olmayan üç çocuğun yarasına merhem oluyor. “Dünyanın en korkunç annesi” yarışmasına başvuran 
çocuklar, anneleri yerine birer Anna Teyze’yle ödüllendiriliyor. 

Nazan ÖZCAN

Bir Anne Dile
Sabine Ludwig

Çeviren: Tuvana Gülcan
İletişim Yayınları, 259 sayfa





Bir kuş kondu 
yüreğime…
Şiirin geçmişi, geleceği, lüzumu, lüzumsuzluğu tartışıladursun, insanlar şiir yazmaya devam ettikçe 
şiir de var olacak. Çocuklar için yazılmış 2 şiir kitabını Şeref Bilsel tanıtıyor. Mustafa Köz’den Küçük 
Uykular Bahçesi ve Betül Tarıman’dan Ufacık Tefecik Kurbağacık.

Şiirin hayatımızdan çekildiğini 
yüksek sesle tartışanlar var. Sakın, 
hayatımız şiirden çekiliyor olmasın! 
Belki de öyledir. Dünyada son insan 
kalana dek şiir varlığını sürdürecek-
tir. Şiirin varlığını sürdürmesi şairle-
re bağlı. Yazılan her şiir kitabı içinde 
bulunduğumuz dile kalıcı bir hizmette 
bulunur. Kralların adı unutulur, zen-
ginler hatırlanmaz olur, ama birkaç 
dize parıldayıp durur gecenin içinde. 
Hele çocukların sevebileceği, hatır-
layıp tekrar edeceği şiirler yazmak 
oldukça zordur. İşte size iki güzel ki-
tap: Küçük Uykular Bahçesi (Mustafa 
Köz) ve Ufacık Tefecik Kurbağacık 
(Betül Tarıman). Her iki kitap da Ya-
semin Ezberci tarafından resimlenmiş.

TUTTUM ÖPTÜM GAGASINDAN...
Mustafa Köz, günümüz şiirinin 

önemli isimlerinden biri. Çok sayıda 
şiir kitabı var. Edebiyat dergileri (Ede-
biyatta Seçki, Mavi Yaka, Şiir Oku) ya-
yımladı. Kadıköy’de Yazı Kitabevi’ni 
genç şairlerin uğrak yeri, tartışma, 
şiir okuma durağı haline getirdi. Bir 
kızı dünyaya geldi, ona verdiği isim, 

Şeref BİLSEL

Köz’ün edebiyatla organik bağını bi-
lenleri şaşırtmadı. İsim mi? Yazı. Daha 
önce Andersen Masalları’ndan seçme-
leri okurla buluşturmuş, Tevfik 
Fikret’in Şermin adlı çocuk 
şiirleri kitabını bugünkü 
Türkçeye uyarlamıştı. Şim-
di de, içinde bir “Yaratıcı 
Okuma Dosyası” da içeren 
Küçük Uykular Bahçesi’yle 
buluşturdu bizleri. Bizleri 
diyorum, çünkü sade-
ce çocukları değil, ye-
tişkinleri de muhatap 
alacak nitelikte şiirlere, 
bilgilere yer veriyor. 
Sözcükleri öyle güzel 
yerlerde karşımıza çıka-
rıyor ki Türkçenin 
tadını iyi 
bilen bir 
şairle kar-
şı karşıya olduğumuzu hissediyoruz. 
Aşağıdaki şiirde “bakakalmak” bakın 
ne güzel yere kondurulmuş: “Bir kuş 
kondu yüreğime / Tuttum öptüm gaga-
sından / Göğe uçtu o güzel kuş, / Ba-
kakaldım arkasından.”

Kitapta yirmi üç şiirin yanı sıra, 
dünyanın gidişatını değiştirmiş, bu-
luşlarıyla, adlandırmalarıyla insanlık 
tarihine adlarını kaydettirmiş birçok 
insana dair bilgiler yer alıyor. Böy-
lece bir taraftan şiir okurken, öte 
yandan aklımıza takılan, merak etti-
ğimiz isimlerin hayat hikâyesini de 
öğrenmiş oluyoruz. Kitabın üçüncü 
bölümü “Yaratıcı Okuma Dosyası”na 
ayrılmış. Bu bölümde şair, alışkan-
lıklarımızı bozuyor, bizi sınırlarımızı 
zorlamaya, dünyaya farklı pencereler-
den bakmaya, hatta şiir yazmaya da-
vet ediyor. Böylece bizde birikenleri 
gözden geçirmiş oluyoruz. “Yaratıcı 

Okuma Dosyası” çok zekice hazırlan-
mış. Şiirin incelik ve dikkat isteyen 
bir dil sanatı olduğunun altı ustalıkla 
çizilmiş. Başka şairlerden alıntılarla 
okurun ufku genişletilmiş.

Özdemir Asaf’ın, “Herkesin bir 
öyküsü vardır ama şiiri yoktur,” sözü 
etrafında okurların düşünmesine ve-
sile oluyor,  sonra da okurlarını şiir 
yazmaya yönlendiriyor. Yirminci say-

fada ise bizi bekleyen bilmeceler 
var. Çok güzel dizeler eşliğinde 
hayata, insanlığa, doğaya, ba-
rışa dair düşünmemizi sağlıyor 
okuduklarımız. Şiirlerdeki ben-

zetmeler, tasvirler 
de çok etkileyici. 

İnsan ken-
dini soluk 
alıp veren 
sözcükler 
a r a s ı n d a 

buluyor. Öyle hayattan, doğadan alın-
mış görüntüler eşliğinde işliyor şiirler; 
bir saat gibi ileriye doğru ve insanın 
nabzını tutarak... Bakın nasıl koşturu-
yor saat: “İskelenin dizi dibinde tepi-
nen deniz / Duvarda koşturan saat / Tik 
tak, tik tak, tik tak / Kaygısız, başıboş, 
rahat” (“Sesler” adlı şiirden). Küçük 
Uykular Bahçesi, doğaya, insanlara, 
sözcüklere karşı nasıl uyanık kalaca-
ğımızın izleriyle yüklü bir kitap.

HAYATA YAKIN ŞİİRLER
Şiir okurları Betül Tarıman’ı da 

yakından tanıyor. Doksanlı yılların 
başından beri dergilerde şiirleri ya-
yımlanıyor. İlk kitabı Ay Soloları’nı 
1995’te yayımladı. Yayımlanmış se-
kiz şiir kitabı var. Şiirimizin son dö-
nemde en üretken imzalarından biri 
Tarıman. 2005 yılında Behçet Ne-
catigil Ödülü’nü (Akif Kurtuluş’la  
birlikte) aldı. Çocuk edebiyatı saha-
sında daha önce yayımlanmış iki kita-
bı var şairin: Elma Dersem Çık, Elim 
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Sende. Betül Tarıman’ın çocuklara, 
gençlere, sözcüklere dair gerek öğret-
menlikten kazandığı deneyim; gerek-
se bulunduğu farklı coğrafyalardan 
derlediği hayat görgüsü yazdıklarına 
yansıyor. Baktığı şeyi şiire çevirme-
ye hazır bir duyarlıkla yazıyor. Bütün 
bunları yaparken, çocukları da unut-
muyor. Sadece güzel değil, faydalı ol-
masını da istiyor yazdıklarının. Mese-
la bakın, okumanın önemine nasıl vur-
gu yapıyor: “Okuma saati geldiğinde 
/ Toplar bizi hayattan / Öğretmenimiz 
benekli kurbağa” (“Dedem Çilli ve 
Ben” adlı şiirden).

Ufacık Tefecik Kurbağacık’ta da 
“Yaratıcı Okuma Dosyası” yer alı-
yor. Çocuklara şiirleri okutup onla-
rı göndermiyor, sözlüye kaldırıyor, 
sorular soruyor, geriye dönmelerini, 
hatırlamalarını, akıl yürütmelerini 
sağlıyor. Eğlenceli ve sürükleyici bir 
kitap bu. Çocuklara mesajlar taşıyor. 
Birçok konuda bilgi veriyor. Kitapta 

kurbağalar üzerinden bir bütünlük 
sağlanmış. Kurbağaların çeşitli özel-
liklerine değiniliyor. Bunun yanı sıra 
çocuklar çevreyle ilgili olarak da bi-
linçlendiriliyor. Etkinlikler sayesinde 
sorgulamalarının, araştırma becerisi 
kazanmalarının önü açılıyor. Bakın 
11. sayfadan 12. sayfaya nasıl usta-
lıkla geçiyor şair: “Bir sürü kalp atışı 
duyuyorum / Geçmeliyim hemen öbür 
sayfaya!”

SADE, ANLAŞILIR BİR DİL
Ufacık Tefecik Kurbağacık’ta 32 

şiir yer alıyor. İnsana ait pek çok özel-
lik kurbağalar üzerinden anlatılmış. 
Böylece kişileştirme (teşhis) ve insan 
dışındaki varlıkları konuşturma (in-
tak) sanatlarına bolca örnek oluşturul-
muş. Tarıman oldukça sade, anlaşı-
lır bir dille kitabını oluştur-
muş. Çoğunlukla  
kafiyelerden  
 

Ufacık Tefecik Kurbağacık
Betül Tarıman

Resimleyen: Yasemin Ezberci
Can Çocuk Yayınları, 88 sayfa

Küçük Uykular Bahçesi
Mustafa Köz

Resimleyen: Yasemin Ezberci
Can Çocuk Yayınları, 68 sayfa

uzak durmuş, böyle yapması şiirleri 
hayata, dolayısıyla düzyazıya daha 
bir yaklaştırmış. Tasarlanarak oluştu-
rulmuş bir kitap Ufacık Tefecik Kur-
bağacık. Bu kitapta kurbağalar düşü-
nüyor, konuşuyor, uyarıyor; insanlara 
ders çıkaracakları küçük hikâyeler 
taşıyorlar. Okula gönderilmeyen kız 
çocuklarından, yere sakız atanlara ka-
dar pek çok mesele etrafında sorular 
soruyorlar. “Yere bu sakızı kim attı? 
/ Ayağımın altına yapışmış / Az daha 
bir böceğe / Yem olacaktım” (“Lütfen 
Dikkat!” adlı şiirden).

Şairden ödünç alıp söyleyelim: 
“Bakalım kitabın sonuna ilk önce kim 
varacak?”
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diğer vatandaşların yararlandığı pek 
çok haktan yararlanamaz) ile Cassia 
yan yana görülemez.

GERİLİM YÜKSELİYOR
Ancak olanlar olur. Cassia “Toplum”a 

karşı gelmek pahasına Ky ile görüşme-
ye başlar. Ona âşık olur. Herkesi kar-
şısına alır, içinden geleni yaşar. Ancak 
bu “yasak aşk” beraberinde bir dizi 
problem de getirir. Yazar tam da bu 
bölümlerde çok iyi bir gerilim atmos-
feri yakalamış. Okur kendini bir anda 
müthiş bir gerilim ve heyecanın içinde 
bulacak. Bu tür kitapların diğer örnek-
lerine göre daha yavaş bir tempoda 

başlayan kitap, sözünü etti-
ğim bölümlerden itibaren 

daha sürükleyici ve ha-
reketli olmaya başlıyor. 
Sanırım türün okurları 
için önemli bir mesele 
bu. İmkânsız aşk, ge-
rilim ve tempo üçlüsü 
bu kitapların olmazsa 
olmazı. Ben yine de 
naçizane, önermeden 

duramayacağım. Bu ki-
taplar sizleri mesela Ursu-

la K. Le Guin’e, mesela George 
Orwell’a götürsün. Umarım, bilimkur-
gunun en iyi örneklerine ulaştırsın. 

Aslında Eşleşme bir açıdan türünün 
diğer örneklerinden farklı bir özellik 
taşıyor. Okurken, içimize sıkkınlık 
veren distopik geleceğin aslında, be-
lirli bir geçmişte yaşamış birileri için 
pekâlâ bizim yaşadığımız çağ olabile-
ceğini düşünüyor insan. Yani, bizim 
dünyamız, toplumumuz, 16. yüzyılın 
ortalarında yaşamış biri için pekâlâ 
bir distopya. Türlü çeşit hastalık çık-
mış, insanlar eşlerini televizyon prog-
ramlarından buluyor, dokunmatik 
ekranlara dokunup sevdiklerine mer-
haba diyor filan… Bütün bunlar da 
birilerinin distopyası olabilir. O yüz-
den Cassia’nın cesareti herkese ders  

biraz “Amerika’dan göründüğü kada-
rıyla” hissi verdiğini de söyleyelim.

Cassia Reyes, romanımızın baş-
kahramanı, “Toplum”a göre evlilik 
çağına gelmiş bir genç. Ve bu du-
rumda olan her genç gibi, Beledi-
ye Sarayı’nda yapılan görkemli tö-
renle eşinin kim olduğunu öğrenir. 
“Toplum”da ilk kez görülen bir olay 
gerçekleşir ve Cassia’nın müstakbel 
eşi, çocukluk arkadaşı Xander çıkar. 
Daha önce, değil aynı mahallede, aynı 
şehirde yaşayan insanlar bile eşleşme-
miştir. Cassia çok şaşırır ama sarı saç-
lı, mavi gözlü ve hep şakacı Xander’i 
eşi olarak görmeye alışır.

Cassia’nın içinde yaşadığı toplum o 
kadar sıkıcıdır ki burada koşmak bile 
yasaktır. Yüksek sesle konuşmak, itiraz 
etmek söz konusu bile değildir. İşte o 
da çocukluk arkadaşının eşi olacağı 
günü, sıkıcı işinde çalışıp, spor yapıp, 
büyükbabasını ziyaret ederek bekler-
ken bir şey olur. Yüzünde çizikler olan, 
pejmürde ama çok yakışıklı bir çocuk 
olan, mahallenin en sessiz delikanlısı 
Ky hayatına girer. Cassia şaşkındır. Bu 
toplumda aşk yoktur, duygulara yer 
yoktur. “Toplum”a sağlıklı çocuklar 
verilmesi için en uygun eş zaten seçil-
miştir. Kimsenin kimseye vurmadığı 
bir dünyada, yüzünde çizikler olan 
bir “İhlalci” (evet, Ky bir “İhlalci”dir 
ve ihlalciler çalışamaz, evlenemez ve  

“Gençlik romanı” yazarları son 
birkaç yıldır konularını distopyalar-
dan seçiyor. Suzanne Collins’in Açlık 
Oyunları serisi ABD ile birlikte tüm 
dünyada ve Türkiye’de de haftalar-
ca “çok satanlar” listelerinin başın-
da yer almıştı. Amerikalı yazar Ally 
Condie’nin Eşleşme’si de aynı yoldan 
başarıyla ilerleyen bir kitap. 17 yaşın-
daki Cassia’nın kusursuzca tasarlan-
mış bir dünyada aşkı arama/bulma 
hikâyesini anlatıyor.

Belirsiz bir gelecekte geçiyor kitap. 
Distopyanın ana kurallarından biri iş-
liyor ve anlatılan dünya insanın canı-
nı sıkacak, “Hayır, bu kadar olamaz!” 
dedirtecek kurallarla dönüyor. 
“Toplum” adı verilen ve 
bireylerin tekil iradele-
rinin üstünde olan ya-
şam biçimi gereğince, 
evleneceğiniz kişiyi de 
siz seçemiyorsunuz. Bin 
tane matematiksel işlem 
sonucunda “Toplum” 
size en uygun kişiyi bu-
lup evlenmenizi sağlıyor. 
Tabii nerede yaşayacağı-
nız, hangi saatte ne yiye-
ceğiniz, hangi giysileri giyip  
hangi renkleri seveceğinizi de o belir-
liyor. Hatta büyükbabanızı ne zaman 
ziyaret edeceğinizi de o söylüyor. Ger-
çekten çıldırtıcı değil mi? Ama işte 
tüm bu çıldırtıcılığının yanında insan-
lara şu güven veriliyor: Arkanızdayız. 
Hiçbir şeyiniz eksik olmayacak. Hiçbir 
şeye ihtiyaç duymayacaksınız. 

FARKLI TOPLUM FİKİRLERİ
Ally Condie, Eşleşme’yi yazarken 

biraz komünizmden biraz da Yunan 
şehir devletlerinden etkilenmiş. Ay-
rıca kitabın küresel ısınma yüzünden 
iklimi tamamen değişmiş bir dünyada 
geçtiğini, yani bir tür çevreci eleşti-
rel tutumla yazıldığını da belirtelim. 
Ancak komünizm esintisinin, insana  

Aşksız bir yaşam 
düşünülebilir mi?
30’dan fazla dile çevrilen ve Amazon En İyi Kitap Ödülü dâhil pek çok ödülün sahibi olan 
Eşleşme, distopik gençlik edebiyatının iyi örneklerinden biri. Amerikalı yazar Ally Condie, 
etkilendiği toplum fikirlerini, temposu düşmeyen bir aşk hikâyesiyle harmanlamış.

Elif TÜRKÖLMEZ



Toplumda, kimi seveceğine, nerede çalışacağına, ne 
zaman öleceğine görevliler karar verir.

Cassia, onların seçimlerine daima güvenmişti. Uzun bir hayata, 
harika bir işe, ideal bir eşe sahip olmak için neredeyse hiçbir 
bedel ödemek gerekmiyordu. Toplum, tüm bu seçimleri 
insanlar adına yapıyordu. Peki ya hayatlarımız gerçekten bize 
ait değilse? İşte Eşleşme, tam da bu soru üzerine odaklanıyor. 
O güne kadar yapay bir cam fanusun içinde yaşadığını fark 
eden Cassia, direnerek ve ancak kendi seçimleri ile 
özgürlüğün geleceğini fark ediyor. Eşleşme, bir uyanış 
romanı; bilinen yegâne hayat ile daha önce hiç kimsenin 
gitmeye cesaret edemediği bir yol arasında, yani 
mükemmeliyet ile tutku arasında.

ISBN: 978-605-86291-1-0

9 786058 629110

Eşleşme
Ally Condie

Çeviren: Emine Ayhan
Delidolu Yayınları, 352 sayfa

verecek cinsten. Kitabı okuduktan sonra, “Herkes kendi 
distopyasından kaçıp kurtulmanın yolunu bulmalı; sevdiği, 
istediği şeyleri yapmanın peşine düşmeli,” diye düşünüyor 
insan. Böyle yapmazsanız siz de kendi “Toplum”unuzda, 
kendi “eşleşme”nizi bekliyor olursunuz.

AŞK DEVRİMCİDİR 
Kitabın sonunda Cassia’nın Xander’le mi, yoksa Ky’la 

mı birlikte olduğunu söylemeyeyim. Zaten sanırım 
önemli olan da bu değil. Bütün o süreçte bu üç gencin, 
sıkışmış bir toplumda, baskılar içindeyken kendilerini 
bulma hikâyeleri daha kıymetli. Bir de Cassia’nın aşkla 
başlayan değişimi görülmeye değer. O önce aşk için de-
ğişiyor, ardından Ky ile yaptıkları uzun konuşmaların, 
fikir alışverişlerinin sonrasında zihinsel olarak farklı-
laşıyor, olgunlaşıyor. Çünkü aşk, birilerinin bize dikte 
edebileceği, öğretebileceği bir şey değil. “Görücü usulü” 
bile, Eşleşme’deki “Toplum”dan daha iyi. En azından naif. 
“Toplum”un aşk algısı ise sadece sağlıklı çocuklar yetiştir-
mek için gerekli olan bir motivasyon. Bu anlamda kitap, 
“Aşk insanı değiştirir,” diyor. Cassia’nın değişimini gör-
mek, olgunlaşmasını izlemek de güzel.

Kitabın en güzel yerlerinden biri de, büyükbabasının 
ölmeden önce Cassia’ya armağan ettiği Dylan Thomas 
kitabı. Bu kitap sayesinde okurlar, bence dünyanın en 
iyi şairlerinden biri olan Thomas’ı da tanıma fırsatı bula-
caklar. Türü sevenlerin başucu kitaplarından biri olacağı 
aşikâr ama tekrar etmem gerekiyor ki, bu kitaplar en iyi 
bilimkurgu örneklerine giden otobüse bindiğinizde, yol-
da okuyacağınız kitaplar olsun. İndiğinizde nelerle karşı-
laşacağınızı tahmin bile edemezsiniz.
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Oskar’ın kendine sakladığı ve öğrendi-
ğinde Rico’yu dehşete düşürecek sırları 
neler? Andreas Steinhöfel kahraman-
larına ilişkin bütün bu sürprizleri final 
perdesinde arka arkaya gün yüzüne çı-
karıyor. Biz okurlar da Rico ile birlikte 
şaşırarak öğreniyoruz aslında hiç aklı-
mıza gelmeyecek gerçekleri. 

Ayrıca bu kitabın devamı gelebilir 
diye düşünmemek elde değil. Böyle bir 

ikilinin başına her şey gele-
bilir çünkü. Dışarıdan bir 
şey gelmese kendileri rahat 
durmazlar ve yine birbirle-
rini kurtarmaları gereken 
bir durum yaratabilirler. 
Bu yüzden iyi bir romanı 
Rico ve Oskar – Derin Göl-
geler. Karakterlerin inşası, 
tutarlılığı ve gerçekçilikleri, 
öykünün devamını heye-
canla beklememizi sağlayan 

unsurlar, hep Steinhöfel’in kaleminin 
gücüne işaret eden özellikler. Bu kitap, 
çocukların dünyasının kendine has 
evrensel bir gerçekliği olduğuna işaret 
eden, ama bunu yaparken onları tek-
tip varlıklar olarak algılama tuzağına 
düşmeyen, sağlam bir eser. Çocuklara, 
gençlere ve bir zamanlar çocuk olduğu-
nu unutan büyüklere tavsiye edilir...

Aslında Oskar tam Rico’ya göre bir 
arkadaş. Rico başkaları tarafından çok 
da zeki bulunan biri değil, “engelli” ol-
duğu söyleniyor, her ne kadar Rico bu 
sözcüğü çok sevmese de… Oskar ise 
tam anlamıyla “ileri zekâlı” bir çocuk. 
Birbirlerini tamamlayan bir arkadaşlık-
ları var onların. Yine de bu arkadaşlığın 
hiç bilmediğimiz bir yönü var ve bu da 
romanın en sonunda ortaya çıkıyor.

Kendine has bir dünyası var 
Rico’nun. Oradan bakınca, sanki tuhaf 
olan dünya da, normal olan Rico’ymuş 
gibi hissediyoruz. Biz de, az önce dedi-
ğimiz gibi, özdeşleşiyoruz onunla. Za-
manla onun gibi düşünmeye başlıyo-
ruz ki bu da yazar Steinhöfel’in başarısı 
olsa gerek. 

Oskar’ı aramaya başlayan Rico, an-
nesiyle yeni yeni arkadaşlık etmeye 
başlayan Simon Westbühl’ün –ya da kı-
saca Bühl– aslında çocukları kaçıran o 
meşhur suçlu olduğunu düşünüyor ve 
artık kendisi de bu suçlunun hedefin-
deki avlardan biri oluyor. 

GÖLGELER VE SIRLAR
En sonunda Rico’nun Oscar’ı kur-

tarıp kurtaramayacağını söylemeyece-
ğim, çünkü romanın final bölümü tam 
bir heyecan fırtınasına, sürükleyici bir 
kovalamacaya dönüşüyor. Kitaba adı-
nı veren “derin gölgeler” de bu nok-
tada anlam kazanıyor. Bühl gerçekten 
de o çocukları kaçıran azılı bir suçlu 
mu? Rico onu suçlamakta haklı mı? 

Andreas Steinhöfel Rico ve Oskar 
– Derin Gölgeler adlı romanıyla çeşitli 
ödüller almış ünlü bir Alman çocuk ve 
gençlik edebiyatı yazarı, ancak görü-
nen o ki Türkçeye ilk defa çevriliyor. 
Kitabın yurtdışında gördüğü ilgiyi ül-
kemizde de göreceğini düşünüp, ünlü 
yazarın diğer eserlerinin de dilimize 
kazandırılacağını umut ediyoruz.

Kahramanımız Rico, yaşıtlarından 
biraz farklı, kendi deyimiyle 
“derin yetenekli” bir çocuk. 
Bu kitapta okuduklarımız 
aslında onun gözünden olup 
bitenlerin içten bir dökü-
mü olduğu için, hangi yaş-
ta olursak olalım, Rico ile 
özdeşleşmekte zorluk yaşa-
mıyoruz. Onun baktığı gibi 
bakmaya başlıyor ve onun 
gibi “ters köşe”den yorum-
luyoruz hayatı. İlk başlarda 
anlatılanların biraz tuhaf olduğunu 
düşünsek de, Rico’yu ve onun yaşadığı 
çocuksu maceraperestliği daha iyi anla-
maya başlıyoruz. İlerleyen bölümlerde 
artık Rico’nun, Rico gibi zihinleri farklı 
çalışan çocukların ya da genel olarak o 
yaştaki çocukların mı, yoksa hayatın ta 
kendisinin mi tuhaf olduğunu sorgula-
maya başlıyoruz.

ARKADAŞIM İÇİN…
Roman, babasını küçük yaşta kay-

beden ve annesiyle beraber yaşayan 
Rico’nun komşuları ve yeni edindiği ar-
kadaşı Oskar ile kurduğu ilişkiye tanık 
olmamızla başlıyor. Sayfalar ilerledikçe 
olaylar basit bir öykü olmaktan çıkıp, 
gizemli ve heyecanlı bir maceraya dö-
nüşüyor. Bunun sebebi, Rico’nun yeni 
arkadaşı Oskar’ın, o sıralar Almanya’da 
çocukları kaçırıp ailelerinden fidye is-
teyen biri tarafından kaçırılmış olması. 
Rico bu dehşet verici haberi alır almaz 
Oskar’ı bulmaya ve kurtarmaya adıyor 
kendisini. Dediğimiz gibi, sıradan bir 
çocuk ve sıradan bir arkadaş değil Rico.

Tuhaflık bizde mi, 
yoksa dünyada mı?
Andreas Steinhöfel’in 2009 Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü dâhil pek çok ödül alan kitabı Rico 
ve Oskar – Derin Gölgeler, çocukların dünyasının kendine has evrensel bir gerçekliği olduğuna 
işaret eden, ama çocukları tektip varlıklar olarak algılama tuzağına düşmeyen, sağlam bir eser.

Yankı ENKİ
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Her şey bir makarna tanesini yolda 
bulmasıyla başladı. Aslında Rico’nun tek 
istediği şey, öğretmeninin verdiği ödevi 
hakkıyla yaparak bir günlük tutmak ve 

karşılığında sürpriz ödülü almaktı.  
Ama işler birden karıştı. 

Arkadaşı Oskar’ın dünyanın en ucuz 
rehinecisi tarafından kaçırılmasına  

göz yumamazdı...

2009 ALMAN GENÇLİK EDEBİYATI 
ÖDÜLÜ

D
ERİN

 GÖ
LGELER

Rico ve Oskar – Derin Gölgeler
Andreas Steinhöfel

Çeviren: Kâzım Özdoğan
Tudem Yayınları, 176 sayfa

DEPRESYON:   Gri duygu. Bir keresinde Bayan 
Dahling hakkında sohbet ederken annem, bu 
tanımlamayı kullanmıştı. Eğer bütün duyguların 
bir tekerlekli sandalyede oturuyorsa, buna 
depresyon denir. Artık onların elleri yoktur ve 
maalesef o anda tekerlekli sandalyeyi itecek biri 
de yoktur. Muhtemelen tekerlek de patlamıştır. 
Çok yorucu bir şeydir depresyon.



– Bob ile Uzayda Eğlence adlı etkinlik 
kitabı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. 
Etkinlik kitabında Bob’un yaşantısının 
merak ettiğimiz tüm yönleri hakkında 
bilgi bulabiliyoruz. Örneğin Bob boş 
zamanlarında rahatlamak için gayda 
çalıyormuş meğer! Bob’un süveterlere 
ve (biraz özel olacak ama) ay desenli 
donlara karşı özel bir ilgisi olduğunu 
da yine bu etkinlik kitabından öğreni-

yoruz. Bob’un hüzne batmış iç kıyıcı 
uzay şiirleri ve sevimli köpeği Barry 
ile yaşadığı bir macera öyküsü, et-
kinlik kitabının sürprizleri arasında. 
Çapraz bulmaca, farkları bulmaca, çı-
kartma yapıştırmaca gibi etkinliklerle 
Bob’un yaşamına derinlemesine ko-
nuk olurken mutfağına uğramayı da 
ihmal etmiyoruz. Zencefilli astronot 
kurabiyesini kim sevmez ki! 

Şimdilik Türkçede Bob’un tek ma-
cerası yayımlandı. Bob’un yaşamına 
konuk olduğumuz başka resimli ki-
taplar ve daha büyük yaş grubu için 
okuma kitapları da var aslında. Etkin-
lik kitabında karşımıza çıkan bazı ka-
rakterler de işte o henüz çevrilmemiş 
kitaplarda yer alıyor. Kendi adıma bu 
durumu Bob’un diğer maceralarının 
da yakında Türkçeye kazandırılacağı-

na dair bir işaret olarak görüyorum ve 
hevesle bekliyorum.

bir uyku çekerek tamamlar. Gördünüz 
işte, memuriyet Ay’da bile olsa korkunç 
sıkıcı bir iş olabilir.

İÇ KIYICI UZAY ŞİİRLERİ
Ay’daki Adam – Bob’un Yaşamından 

Bir Gün ile 2006 yılında tanışmıştık. 
Simon Bartram’ın yazıp resimlediği ki-
tabı Redhouse Kidz, Ahu Sıla Bayer’in 
çevirisiyle Türkçeye kazandırmıştı. 

Memuriyeti Ay’da devam eden Bob’un 
korkunç sıkıcı yaşamı okurların çok 
ilgisini çekti. Bu ilginin altında yatan 
neden Simon Bartram’ın Bob’un mo-
noton memuriyet hayatını anlattığı 
metni enfes görsellerle paramparça et-
mesinde saklı olsa gerek. Prensip sahibi 
ve rutinlerine sadık Bob’un yaşamın-
dan derlenmiş anıtsal görüntülerin fo-
nunda olup bitenler tam seyirlik. Bili-
yorsunuz, Bob’a göre uzaylı diye bir şey 
yoktur, olamaz!

Şimdi gelelim 5-6 yıl önce Bob ile 
tanışan bugünün taze ergenlerini kız-
dıracak habere: Bob’un kahredici sı-
kıcılıktaki yaşantısına bir nebze olsun 
renk katabilmek için Simon Bartram 
tarafından hazırlanan Ay’daki Adam 

Memur hayatını bilirsiniz; baştan 
sona sıkıcı bir rutin! Bu memuriyetin 
hamurunda var. Memurluğu isterseniz 
Ay’da yapın; monoton yine monoton! 
Bakın Bob’un yaşamına, görürsünüz. 

Bob her sabah saat altıda kalkar, iki 
yumurta yer ve Ay’daki memuriyetinin 
başına geçmek için roket fırlatma ala-
nına gider. Hımm, biliyorum, roketi 
duyunca heyecanlandınız. Her sabah 
roketle fırlatılarak gidilen bir memu-
riyet kulağa çok şahane geliyor. Bir ay 
düzenli olarak Ay’a fırlatılın da sonra 
konuşalım. Her neyse, Bob Ay’a vara-
na kadar, tıkılıp kaldığı roketin içinde 
gazetesini okur. Aklınız hemen uzay 
macera filmlerine gitmesin. Bob, Ay’a 
iner inmez temizliğe başlar. Bob’un 
önde gelen görevlerinden biri Ay’ı te-
miz tutmaktır. Etraf güzelce temizle-
nip şartlandıktan sonra sıra turistleri 
karşılamaya gelir. Dünya’dan gelen 
turist roketlerini hoplayıp zıplamalı 
türlü şaklabanlıkla karşılayan Bob, 
Ay’a inen turistlere rehberlik eder ve 
Ay’la ilgili hediyelik eşyalar satar. Tu-
ristlerin en çok sorduğu soru Ay’da 
uzaylı olup olmadığıdır. Hah! Herkes 
bilir ki uzaylı diye bir şey yoktur! Bob, 
bu sorudan bıkmış da olsa sabırla ya-
nıtlar turistleri. Ziyaretçilerin Ay’dan 
ayrılmasının ardından Bob hediyelik 
eşyaları toplar, düşen kalan var mı diye 
büyük kraterleri kontrol eder ve roke-
tine atladığı gibi Dünya’ya döner. Bir 
duşun ardından, Bob işgününü güzel 

Ay’da bile olsa, 
memuriyet zor!
Ay’daki Adam – Bob’un Yaşamından Bir Gün ile 2006 yılında tanışmıştık. Kitap, Ay’da memur 
olan Bob’un korkunç sıkıcı yaşamını enfes görsellerle anlatıyordu. Serinin Bob ile Uzayda Eğlence 
adını taşıyan etkinlik kitabı ise en az ilki kadar renkli ve şaşırtıcı…

Yıldıray KARAKİYA

Ay’daki Adam – Bob ile Uzayda Eğlence
Simon Bartram

Çeviren: Turgay Bayındır
Redhouse Kidz Yayınları, 61 sayfa
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Siz Günce’nin kendi yazdıklarına 
bu denli acımasız oluşuna bakmayın, 
yazdığı romanda düpedüz toplumsal 
cinsiyeti irdeliyor; gelenekle cinsiyet 
ilişkisini gözler önüne seriyor. Örne-
ğin Anı’nın annesi babasından dayak 
yiyor, hastanelik, karakolluk oluyorlar. 
Yıllarını Günce’nin erkek torun olduğu 
yanılgısıyla geçiren göçmen babaanne 
karakteriyle kent-kırsal-doğa-hayvan 
meselelerine giriyor. Ayrıca romanda 
aşk tozları da tatlı tatlı uçuşuyor.

Yazmak üzerine düşünsel bir 
gençlik romanı olur da, sadece 
“Mor” şiiri ile kalır mı; kitabın 
içinde André Gide’in Kalpazanlar 
adlı romanı da geçiyor. Kızların 
çok sevdiği, harika üzümlü kek 
yapan Rüstem Amca veriyor kita-
bı Günce’ye. Kalpazanlar, roman 
içinde roman biçiminde yazılmış 
ve günce konusunda kardeş bir 
kitap. Rüstem Amca aynı zaman-
da kızların isimlerini koyan kişi. 
Üzümlü kek kokulu anılarla dolu, 

bu şirin mahalle kahvesi.
Kahramanların 12 değil de 15-16 

yaşındaki olgunluğu ve romandaki 
iki farklı metnin dil benzerliği, kitap-
ta eleştireceğimiz noktalar. Günce’nin 
yazdığı romanın hiç hatasız oluşu, 
acaba bilinçli şekilde hatalar eklenebi-
lir miydi diye sorduruyor. Tüm bunlar 
dışında kusursuz Türkçesi, ayrıntılı, 
doygun ve tatlı anlatımıyla değerli bir 
yazarı kazanıyoruz bu kitapla. 

kuruyor: “On iki yaşındaki bir çocuk 
yazar olabilir mi? Yazar ancak,” diyor. 

Romanın ana sorunsalıyla daha baş-
larda karşılaşıyoruz. “Bir öykü yazma 
fikri nasıl da değiştiriyordu hayatımı, 
hayatımızı,” diye düşünüyor Günce. 
Öyküsünde yazdığı gibi, “kırıntılar 
dökülmek için…” Günce, öykü ve anı 
sözcüklerinin benzer anlamlara geldi-
ğini bütün okuma boyunca aklımdan 
çıkaramadım. Romanın sonuna doğru, 

“Ama biz üç kız arkadaş biraz da tekmiş 
gibiydik,” cümlesini okuduğumda hiç 
şaşırmadım bu yüzden.

Biz Üçümüz gündelik yaşama deği-
yor çoğunlukla. Anneler, babalar, okul 
müdürleri, öğretmenler, sınıf arkadaş-
ları ve mahalle içinde geçen sıradan 
olaylarla örülü. Kitabın en temel duru-
şu da bu gündelik yaşamın yansıması-
na dair zaten; fantastik, hızlı, hareketli, 
canavarlı, vampirli öykülerden uzak 
olduğunun farkında bir metin, bunu 
açıkça söylüyor. Günce, yazmaya daha 
fazla vakit ayırdıkça neden yazdığını 
sorgulamaya başlıyor. “Neden yazıyor-
dum? Peki, neden bizim yaşımızdaki-
lerin hoşlanacağı konuları değil de aile 
sorunlarını ele alıyordum?” Daha sonra 
ise “On iki yaşındaki birini eğlendirmi-
yor, üstüne üstlük tehlikeye atıyor diye 
belki de çöpü boylamalı yazdıklarım,” 
diyor. Yazıların ardından, Günce’nin 
yazdıklarını tahlil ettiği, iç içe geçen 
sarmal bir kurgu ile akıyor roman. 

Fidan Çobanoğlu Kaplan, harika 
tümcelerin yazarı. Hikâyenin bir ye-
rinde, sizi avcunuza konan çakıl taş-
ları gibi ısıtan o muhteşem cümlelerle 
çıkıyor karşınıza. Bir mücevher gibi bu 
cümleler, okuduğunuz metne sımsıkı 
bağlıyor sizi: “İnsan sevinince daha genç 
mi görünür yoksa!”

Şimdi evinizden çıkın ve güzel bir 
şehre gidin. Bir çay geçiyor ortasından. 
Renk, renk minyatür köprülerden (ya-
zar böyle tanımlıyor) geçin. Geçin 
hele. Eskişehir’in güzel olduğu 
kadar adaletli havasından soluyun 
bir gençlik romanında. Okumak 
böyle bir şey, kimseyi inandırmak 
zorunda değilsiniz gitmediğinize. 
Biz Üçümüz adlı romanı okurken 
gittiniz çünkü Eskişehir’e, Üzüm 
Kafe’ye. Kafenin duvarında Bedri 
Rahmi Eyüboğlu’nun “Mor” adlı 
şiiri karşıladı üstelik sizi. Hani, “İn-
sanların hesabı kimden sorulur bil-
mem / Ama morların hesabı benden 
sorulur benden,” diyen. 

KIRINTILAR…
Günce, Öykü ve Anı… On iki ya-

şında üç kız arkadaş. Anneleri de tıp-
kı onlar gibi çok eski arkadaş. Miras 
kalmış bir dostluk onlarınki. Hikâye, 
Günce’nin ağzından anlatılıyor. Günce 
yazmaya heves ediyor. Kahramanları 
da Anı, Öykü ve tabii ki kendisi. Her 
şey böyle başlıyor. Yazdıklarını çevre-
sindekilere okudukça tepkiler oluşuyor. 
Üstüne alınanlar, nasıl ve neler yazması 
gerektiğini söyleyenler… Vaktini kekler 
ve kitaplar arasında bölmüş Günce için 
yazdıkları hakkında çevresindekilerin 
ne düşündüğü önemli, ama “Baskıyla 
değiştirmeye çalışmayın yazdıklarımı,” 
demek zorunda kalıyor. Bu saatten 
sonra roman ikiye ayrılıyor; Günce’nin 
anlattıkları, bir de Günce’nin yazdıkla-
rı… Yazar Fidan Ç. Kaplan çok zekice 
bir cümle ile romanın inandırıcılığını 

Kekler ve kitaplar 
arasında…
Fidan Çobanoğlu Kaplan, Biz Üçümüz adlı romanında, üç kız arkadaşın dostluğu etrafında hayata 
dair pek çok meseleyi ele alıyor. Eskişehir’in, Porsuk Çayı’nın, üzümlü ve şiirli bir kahvenin eşlik 
ettiği bu sımsıcak gençlik romanı sahiciliğe, dostluğa ve hayata acemiliğe bir övgü aynı zamanda. 

Simla SUNAY

B
iz, Üçümüz....  -  Fidan Ç. Kaplan

         Okumayı bitiren yüzüme bakıyordu.
Şaşkın, ürkek, korkmuş gözler buluyordu gözlerimi.
   Yazdıklarım tatsız şeylerdi, biliyorum.
              Ama olası şeylerdi bunlar.
        Her gün gazetelerin üçüncü sayfalarına,
              Ama olası şeylerdi bunlar.
        Her gün gazetelerin üçüncü sayfalarına,
              Ama olası şeylerdi bunlar.

   yazdıklarımın daha beterleri yansımıyor muydu?
    Belki de okuduğum bu tatsız bölüm
            Üzüm Kafe’dekilerin bazılarının yaşadığı,
       gizlediği, unutmaya çalıştıklarıyla örtüşüyordu.
    Belki de bilineni bir kez daha okumak,
      yeniden hatırlamaktı yüzlerini astıran.
                  Anı’nın gözleri dolmuştu.
           Tam da şu anda, herkesin içinde,
           hoşlandığı çocuğun yanında, 
                    başkası için ağlayabilirdi.

top.com.tr

Biz Üçümüz…
Fidan Çobanoğlu Kaplan
Top Yayıncılık, 200 sayfa
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Çok satan Ulysses Moore’un yazarı
Pierdomenico Baccalario’dan yepyeni bir seri!

Saygıdeğer Davetlimiz, Şipşak Hayaller Dükkanı’nın yeniden açılışını 
onurlandırmanızı rica ederiz. Bu dükkan doksan dokuz yılda bir açılır.

İçinde Külkedisi’nin ayakkabısından Alaaddin’in lambasına kadar her türlü
sihirli eşya bulunur. Bu sır dolu dükkan ve yepyeni bir macera sizleri bekliyor.



Bir Veledi Ehlileştirmenin 50 Yolu
Hamlyn

Çeviren: Başak Gündüz
Optimist Yayınları, 96 sayfa 

Elif ŞAHİN HAMİDİ

Şeytana pabucunu ters 
giydirebilmek için 50 yol
Hepiniz “korkunç 2 yaş” efsanesini duymuşsunuzdur. Peki, belalı 3 ve enerjik 4 yaş’a ne dersiniz? 
Dert etmeyin, Optimist Yayınları’nın bastığı bu küçük cep kitabında, veletlerin yarattığı 50 zorlu 
duruma akılcı, pratik ve kesinlikle mizahi çözümler bulacaksınız.  

Çocuk yetiştirmek gerçekten son-
suz sabır ve bir o kadar da enerji ge-
rektirir. Bu küçük şeytanlar bitmek 
tükenmek bilmeyen bir enerji depo-
sudur. Kimileyin sizin sinirleriniz 
iyice yıpranır, sabrınız tükenir, ener-
jiniz sıfıra iner ama çocuğunuz hâlâ 
yerinde duramaz. Üstelik çenesi de hiç 
susmaz. Nasıl oluyorsa, her daim şarj-
lıdır bu velet milleti. Hep, büyüdükçe 
biraz daha rahata kavuşacağım, diye 
düşünür anneler. Ne var ki asla ger-
çekleşmeyecek bir hayaldir bu. Fakat 
yine de melek görünümlü bu küçük ve 
sevimli şeytanlarla baş edebilmek, on-
ları biraz olsun ehlileştirebilmek için 
uygulanabilecek bazı taktikler var el-
bette. Optimist Yayınları’nın dilimize 
kazandırdığı Bir Veledi Ehlileştirmenin 
50 Yolu adlı kitap da anne ve babala-
ra bu taktiklerden bir buket sunuyor. 
Hem de esprilisinden… 

AKLINI ÇEL, DİKKATİNİ DAĞIT!
Kitap, gerek dili gerekse çizimleriy-

le çok eğlenceli. Bu faydalı ve eğlenceli 
cep/el kitabının bir de alt başlığı var: 
“Küçük Şeytanınızın Aklını Nasıl Çe-
lebilirsiniz?”. Çok manidar bir başlık... 
Çünkü bana kalırsa da küçük şeytan-
ları yola getirmenin en etkili yolu, 
onların aklını çelmek, dikkatini da-
ğıtmak. Kitabın girişinde “canavarın 
doğası”ndan bahsedilirken de buna 

vurgu yapılıyor zaten: “Veletler rüzgâr 
kadar değişkendir ve akıl almaz haylaz-
lıklar yapabilirler. Bir dakikalığına bü-
yüleyici birer melekken, saniyeler içinde 
çılgın kötülük perilerine dönüşebilir ve 
beş dakika sonra şüphe uyandıran bir 
sessizliğe bürünürler. Yani sürekli tetik-
te olmanız, kimle veya neyle uğraştığı-
nızı bilmeniz gerekir. Çoğu zaman en 
iyi stratejiniz dikkat dağıtmaktır. Ço-
cuğunuzun dikkat süresinin kısa olma-
sından yararlanıp enerjisini başka yöne 
çevirebilirsiniz.” İşte şeytana pabucunu 
ters giydirmenin sırrı burada yatıyor.

PRATİK TAKTİKLER
Bu küçük cep/el kitabında öfke nö-

betleri, televizyon bağımlılığı, yemek 
kavgaları, yatma zamanı kavgaları, 
küfür, kardeş kıskançlığı gibi, anneleri 
zora sokan 50 sorunu çözmeye yöne-
lik pratik taktikler, maddeler halinde 
sıralanıyor. Örneğin; yeni bir kardeş 
ve kardeş kavgası konularına yakın-
dan bir bakalım. Kitapta “Yeni Gelen” 
başlığı altında, ilk çocuğa yeni gelen 
kardeşini kabullendirebilmenin yolları 
gösteriliyor. İşte birkaç madde:
•	 Onu	her	zamanki	kadar	sevdiğinize	

dair güvence verin ve ona bol bol sa-
rılıp kucaklayın.

•	 Ziyaretçilerin,	bebeği	 sevmeye	giriş-
meden önce onu selamlamasını sağ-
layın.

•	 Daha	iyisi,	ona	da	küçük	bir	hediye	
getirmelerini sağlayın.
“Kardeşler” başlığı altında, kardeş-

ler arasındaki rekabet ve ağız dalaşları 
ile mücadele taktikleri aktarılıyor: 
• Her seferinde araya girme isteğini-

zi bastırın. Çocuklar, savaş başlat-
manın dikkatinizi çekmek için iyi 
bir yol olduğunu hemen fark eder.  

Anlaşmazlıkları kendi başlarına 
çözmeyi öğrenmeleri gerekir. 

•	 Çocuklarınız	konuşmalarınızı	
dinlerken onları karşılaş-
tırmaktan kaçının. Çok 
küçük çocuklar bile eti-
ketleri hemen anlar ve 
alınır.  
Kitaptaki taktiklerin 

çoğu zaten anneler (ve 
umalım ki babalar) tarafından 
bilinen yöntemler. Ancak her 
ne kadar biliyor olsanız da uy-
gulama konusunda kimi zaman 
sıkıntı yaşıyorsunuzdur hiç 
kuşkusuz, üstelik en iyi bildiği 
şeylerin bile insana esprili bir 
tarzda hatırlatılmasında, olaya 
mizahi bakılabilecek başka ka-
pıların açılmasında fayda var. 
Ne de olsa bir 100 metre koşusu 
değil çıktığınız, adıyla sanıyla 
bir maraton. Yorgunluğa da, za-
aflara da, zaman zaman yılgınlı-
ğa da yer var.  Dolayısıyla bu mi-
nik kitabı her an elinizin altında 
bulundurun ve uygulamaya yö-
nelik yöntemleri hatırlayın. 
Üstelik gülümseyerek…

Anne baba köşesi
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Ceyhan USANMAZ

Resimli başyapıtlar
Yeni bir yayınevi olan Kolektif Kitap; Rus, Avrupa ve Amerikan edebiyatından üç klasik eseri özel bir 
baskıyla yayımladı. Gogol, Kafka ve Poe ile başlayan, “Resimli Başyapıtlar” adlı bu dizide her kitap, 
karakterleri iyi okumuş, hikâyeye hâkim çizerler tarafından resimlenmiş. 

Çoğul Kütüphane

Dünya klasiklerinin değerini birçok 
kişiden duymuş ya da birçok yerde 
okumuşuzdur. Duyduğumuz ve oku-
duğumuz övgülerle uyum içinde, her 
kitapçıda görebileceğimiz üzere, ayrı 
bir önem verilerek özel raflarda ser-
gilenen ya da yayınevlerinin diğer ki-
taplarından farklı, özel bir seri olarak 
yayımladıkları bu klasikler gerçekten 
de nedir, neden önemlidir; bu eserleri 
neden ve nasıl okumalıyız?.. Bu soru-
ların cevabını belki Italo Calvino’dan 
alabiliriz. Varolmayan Şövalye, Ağaca 
Tüneyen Baron, Görünmez Kentler, 
İkiye Bölünen Vikont gibi kitaplarıyla 
tanıdığımız Calvino, Klasikleri Niçin 
Okumalı? isimli kitabında bu sorula-
rın cevabını ayrıntılarıyla veriyor. 14 
madde halinde sunduğu bir özet de 
şöyle: 
1. Klasikler, haklarında asla “okuyo-

rum” sözünü değil, genellikle “yeni-
den okuyorum” sözünü işittiğimiz 
kitaplardır.

2. Okumuş ve sevmiş olanlar için zen-
ginlik anlamına gelen, ama zevkine 
varabileceği daha iyi koşullarda ilk 
kez okuma şansını bulanlar için de 

o denli zenginlik demek olan kitap-
lara klasik denir.

3. Klasikler, gerek unutulmazlıklarıy-
la varlıklarını duyurduklarında, 
gerek kolektif ya da bireysel bilinç-
dışı kılığına bürünüp belleğin kat-
manları arasında gizlendiklerinde, 
özel bir etki gösteren kitaplardır.

4. Bir klasiği her yeniden okuma, ilk 
okuma gibi bir keşif okumasıdır.

5. Bir klasiği her ilk okuma, aslında 
bir yeniden okumadır.

6. Bir klasik, söyleyecekleri asla tü-
kenmeyen bir kitaptır.

7. Klasikler, bizim okumamızdan ön-
ceki okumaların izini üzerlerinde 
taşıyarak ve geçtikleri kültür ya da 
kültürlerde (ya da daha yalın bir 
dille, dil ya da görenekte) bırak-
tıkları izi peşlerinden sürükleyerek 
bize ulaşan kitaplardır.

8. Bir klasik, sürekli olarak kendisi 
hakkında bir eleştirel söylemler 
bütününü tahrik eden, ama hep 
onları silkeleyip üzerinden atan 
yapıttır.

9. Klasikler, haklarında duydukları-
mızla ne kadar bildiğimize inanı-

yorsak, gerçekten okuduğumuzda o 
kadar yeni, beklenmedik, benzersiz 
bulduğumuz kitaplardır.

10. Eski çağların tılsımları gibi, evre-
nin eşdeğeri biçimini alan bir kita-
ba klasik denir.

11. “Senin” klasiğin, kayıtsız kalama-
yacağın ve onunla bağlantılı ola-
rak, hatta onunla karşıtlık içinde 
kendini tanımlamanı sağlayan ya-
pıttır.

12. Bir klasik, öteki klasiklerden önce 
gelen bir kitaptır; ama önce öteki-
leri, sonra da bu kitabı okuyan kişi, 
hemen onun soykütüğü içindeki 
yerini fark eder.

13. Güncelliği arka plandaki gürültü 
konumuna atma eğilimi gösteren, 
ama aynı zamanda bu arka plan-
daki gürültü olmadan yapamayan 
şey, klasiktir.

14. En uyumsuz güncelliğin egemen 
olduğu yerde bile, arka plandaki 
gürültü gibi varlığını sürdüren şey, 
klasiktir.

Dikkat edilirse, Calvino klasiklerin 
daha çok “yeniden ve yeniden” okuna-
bilirliğine dikkat çekmiş; her yeniden 
okumanın ilk okuma gibi hissedile-
ceğini vurgulamış. Bir başka deyişle,  
dünya klasiklerini gençlik dönemin-
den başlayarak belli yaşlarda “yeniden 
ve yeniden” okuyabiliriz, ne de olsa 
her defasında bize farklı okuma keşif-
leri sunacaklardır. Yayınevleri de bize 
bu konuda her zaman yardımcı ola-
cak, bu eserleri “yeniden ve yeniden” 
yayımlamaktan vazgeçmeyecekler gibi 
görünüyor. Üstelik farklı tasarımlara 
sahip özel baskılar da yayımlıyorlar. 
İşte bunun en yakın örneğini, Kolektif 
Kitap tarafından yayımlanan üç kitap-
ta gördük.
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Dönüşüm
Franz Kafka

Resimleyen: Luis Scafati
Çeviren: İlknur İgan

Kolektif Kitap, 132 sayfa

Kara Kedi
Edgar Allan Poe

Resimleyen: Luis Scafati
Çeviren: Bilge Ceren Şekerciler

Kolektif Kitap, 116 sayfa 

Palto
Nikolay Vasilyeviç Gogol

Resimleyen: Noemi Villamuza
Çeviren: Elif Ersavcı

Kolektif Kitap, 72 sayfa

Yeni bir yayınevi olan Kolektif Kitap, ilk olarak üç dünya 
klasiğini yayımlamayı tercih etti: Franz Kafka’nın Dönüşüm’ü, 
Edgar Allan Poe’nun Kara Kedi’si ve Nikolay Gogol’ün Palto’su. 
Kafka’nın Dönüşüm’ü, bir sabah yatağında, ortada hiçbir neden 
yokken, kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor 
Samsa’nın hikâyesini anlatır. İlk olarak 1915’te yayımlanan bu 
hikâye, XX. yüzyılın ufuk açıcı eserlerinden biri olarak gösterilir. 
Edgar Allan Poe’nun dünya edebiyat sahnesinde ilk sıralardaki 
yeri ise modern anlamda korku, gerilim ve polisiye türlerinin 
öncüsü kabul edilmesinden kaynaklanıyor. Kendisinden sonra 
gelen birçok yazarı derinden etkilemiş olan Edgar Allan Poe’nun 
Kara Kedi kitabında, üç hikâyesi bir araya getirilmiş. Nikolay 
Gogol deyince de aklımıza ister istemez, Dostoyevski’ye atfedi-
len şu söz geliyor: “Hepimiz Gogol’ün Palto’sundan çıktık.” Bir 
başka deyişle Dostoyevski bu sözüyle Gogol’ü, daha doğrusu, 
büyük bir zorlukla sahip olabildiği paltosunun çalınması üzerine 
üzüntüden hayatını kaybeden alelade bir memuru anlattığı Palto 
adlı eserini, Rus gerçekçilerinin kaynağı olarak anıyor.   

CAN ALICI RESİMLER
Yukarıda kısaca söz ettiğimiz gibi, Kolektif Kitap’ın yayımladı-

ğı bu üç eser, Rus, Avrupa ve Amerikan edebiyatının önde gelen 
örneklerini içeriyor... Bu kitapların bir özelliği de “resimli” olma-
ları. Yayınevi, dizi ismi olarak “Resimli Başyapıtlar”ı tercih etmiş; 
çünkü elimizdeki her bir kitapta belli ki karakterleri iyi okumuş, 
hikâyelerin bütününe hâkim sanatçıların elinden çıkmış çizimler 
yer alıyor. Dönüşüm ile Kara Kedi’yi Arjantinli sanatçı Luis Sca-
fati resimlemiş. Buenos Aires’te yaşayan Luis Scafati, şimdiye ka-
dar elliden fazla eseri resimlemiş ve çalışmaları için sayısız ödül 
almış. Palto’yu resimleyen isim ise Noemi Villamuza. İspanyol 
çizer Noemi Villamuza günümüze dek, çocuk ve gençlik edebi-
yatında otuzdan fazla esere imza atmış; üstelik ilk resimli öyküsü 
olan Oscar ile Posta Ofisindeki Aslan’la 1999’da, ülkesinde Çocuk 
Edebiyatı Ulusal Ödülü’nü de kazanmış. Umarız, Kolektif Kitap 
ilerleyen günlerde “Resimli Başyapıtlar” ismini verdiği bu diziye 
yeni klasikleri ekler.

Yeniden yazının başına dönüp Italo Calvino’nun kitabını ha-
tırlarsak, “Olgunluk çağımızda, gençliğimizin en önemli okuma-
larına yeniden dönmeye ayıracağımız bir zaman olmalı,” demiş 
Calvino. Ama önce gençlikte keşfetmeli onları elbette: “Genç-
lik, her deneyime olduğu gibi, okumaya da özel bir tat ve özel bir 
önem yükler.” Bu okuma keyfine varabilmek için hikâyenin ru-
hunu yansıtan can alıcı resimlerle bezenmiş bu kitaplar iyi birer  
başlangıç olabilir pekâlâ.




