
tane daha kitap kat-
mak istedim ve iki-
sini beraber yazmaya 
başladım. Tarzlarını 
özellikle farklı tuttum. 
Böylece beynimde muh-
teşem bir denge yarat-
tılar. İkisini aynı anda 
yazmak zor değil, aksine 
rahatlatıcıydı. Kumdan 
Salıncak’ın sonlarında 
başladığım Umacı’yı, üç 
ay gibi bir sürede bitirdim. 
İki kitap, yayınevine aynı 
gün gitti.

Umacı; adı Topaç 
olan bir çocukla adı 
Gırrgor olan bir umacı 
arasındaki ilişkiyi ve bu 
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İyi Kitap’ta bu ay…

Önce bir haber… Bu ay başlattığımız 
Sahaf Dükkânı köşemizde, Ceyhan 

Usanmaz sahafların tozlu raflarında 
kalmış çocuk ve gençlik kitaplarını 

tanıtacak. Aralarından yayıncılara tekrar 
basılsa iyi olur diye ilham verecek olanlar 
da çıkacaktır, Türkçede çocuk ve gençlik 

edebiyatının gelişimi açısından arşiv 
değeri taşıyanlar da… 

Mayıs ayı popüler kitaplardan yana 
zengin. Genç yazarımız “Kötü Kedi” 

serisiyle muzır bir kediciğin hain 
maceralarından bahsediyor. Yıldıray 

Karakiya ise Dav Pilkey’nin çok sevilen  
“Kaptan Düşükdon” serisi ile yeni çıkan 
“Kung-Fu Mağara Adamları” dizisini 

yakın merceğe alıyor. 
Calvino’nun Afacan Resimler’i, Tolstoy’un 

Yaşlı Kavak’ı, ölüm, yas ve bireysellik 
temalarını şahane bir şekilde işleyen 

Kiraz’ın Şarkıları, Ally Carter'ın Hırsızlar 
Sosyetesi ve Aslı Der'in ilk gençlik romanı 
tanıttığımız kitaplardan sadece bazıları.

Hanzade Servi okurların karşısına 
ilk olarak 2008 yılında, gülmece da-
lında Tudem Edebiyat Ödülü’nü ka-
zandığı Ortanca Balık adlı öyküsüyle 
çıkmıştı. Bu ilk kitabı, yazarın ilk ro-
manı olan Hayalet Tozu izledi. Hanza-
de Servi okurlarını fazla bekletmedi. 
Bekletmek bir yana, onlara bir seferde 
iki kitap birden sundu: Umacı ve Kum-
dan Salıncak 

Hanzade Servi’nin önceki kitapla-
rında yer alan mizah, korku ve gizem 
unsurları yeni kitaplarında da karşı-
mıza çıkıyor. İlk kitaplarında karakter 
çeşitliliği ve zenginliğinden hoşlandı-
ğını anladığımız yazar, yeni kitapları 
için de geniş bir karakter topluluğu 
kurmuş. Üstelik bu karakterlerin he-
men hepsi bir yerlerden aşina olduğu-
muz tipler; mahalleden çocuklar, bir 

arkadaşımızın annesi, karşı dairede 
oturan amca… 

Yeni kitaplarıyla birlikte artık ya-
zarın adıyla özdeşleşen önemli bir 
özellik daha var: korkudan gülmek! 
Hanzade Servi, korku unsurlarını bize 
bir tür güldüren aynalar salonunda 
göstermek konusunda donanımlı bir 
yazar. 

İki farklı yaş grubuna yönelik 
farklı tonlardaki iki kitabınız, Uma-
cı ve Kumdan Salıncak aynı günler-
de yayımlandı. Buradan yola çıkarak 
iki kitabı aynı zaman dilimi içinde 
yazdığınızı düşünebilir miyiz? İki 
farklı yaş grubuna seslenmek, farklı 
iki tonu tutturmak zor olmadı mı?

Kumdan Salıncak’ın sonları-
na yaklaştığım haftalarda, araya bir 

Korkmayın, gülün...
Ürkütücü ve gizemli olayları mizahla harmanlamayı 
seven Hanzade Servi’den farklı yaş grubundaki okurlarını 
sevindirecek iki yeni kitap: Umacı ve Kumdan Salıncak.  
Okurken hem gülecek hem de ürpereceksiniz.
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ilişkinin neden olduğu büyük 
dönüşümü anlatıyor. Topaç da 
Gırrgor da kendine has karakter-
ler. Bize biraz Topaç’ı ve Gırrgor’u 
anlatır mısınız?

Topaç, unutkanlığı dillere destan 
bir anneyle, oğluna sürekli kendi ço-
cukluğundan örnekler vererek onu 
kötü şeylerden uzak tutmaya çalışan 
bir babanın oğlu. Teknolojinin hızlı 
gelişiminin de etkisiyle tabii, Topaç’ın 
yaşadığı şeylerin çoğunu babası yaşa-
mamış. O da çareyi, öğütlerindeki ör-
nekleri uydurmakta bulmuş. 

Bir gece, dolabından bir umacının 
çıkmasıyla Topaç’ın hayatı kaçınılmaz 
olarak değişiyor. Gırrgor, Umacistan’ın 

Okulunu bitirdikten sonra, her uma-
cının yapması gerektiği gibi dünyada-
ki bir çocuğun dolabına gönderiliyor. 

olduğunu; umacıların asıl görevinin 
çocuklara yardım etmek olması gerek-
tiğini düşünüyor ve umacılar tarihi-
nin isyan eden ikinci umacısı oluyor. 
Aslında Topaç ve Gırrgor birbirlerine 
yardım ediyorlar. 

Yüzlerce yıldır umacılarla, öcü-
lerle, hortlaklarla yaşayıp gidiyoruz. 
Fakat son zamanlarda farklı bir du-
rum söz konusu. Örneğin Pixar’ın 
Sevimli Canavarlar filminde de ço-
cukların dolabından çıkan ve görev 
icabı onları korkutan, fakat aslın-
da çocuklarla iyi geçinmek, arka-
daş olmak isteyen canavarlar vardı. 
Gırrgor da çocuklarla iyi geçinmek 

istiyor. Bu dönüşümün nedeni nedir 
acaba? Bu dönüşüm nasıl bir ihtiyaç 

sonucu ortaya çıktı?
Aslında bu dönüşüm çok uzun 
yıllar önce başladı. Casper’ı 

hatırlarsanız, o da tam bu 
mantığın ürünüydü. 

Casper bir erkek ço-
cuğunun hayaletiy-

di ve bu gerçekten 

sevimli görün-
mesine rağmen 
kime selam ver-

se, karşısında çığ-
lıklar atarak kaçan 

insanlar buldu. Yine 
de onlarla dost olmaya 

çalışmaktan vazgeçmedi. 
Korkutucu şeylerin 

dostluğu konusu, belki ço-
cukların canavarlardan korkma-

sını engellemek için çıkmıştır. Ama 
ben bu kadar basit bakmıyorum. Yata-
ğın altında canavar olduğunu düşün-
mek, çocukluğun tuzu biberi ve onla-
rın hayal gücünü geliştirir. Korkutucu 
bir şeyle dost olmak, bence insana 
–hayallerinde bile olsa– kendini ayrı-
calıklı hissettiriyor.

Umacı, başka türlü anlatılsa kor-
kutucu olabilecek olaylarla, durum-
larla ve karakterlerle dolu. Fakat 
Umacı’yı yazarken kaleminizin mi-
zah yanı ağır basmış. Bu bağlam-
da, ne zamandır kafama takılan bir 
konuyu size sorayım: Bizi korkutan 
şeyler korktuğumuz gibi sonuçlan-
madan geçip gittiğinde, o şeyleri 
anarken gülmesek bile en azından sı-
rıtırız. Bu bakımdan korkuyla mizah 
kardeş olabilir mi acaba? Olabilirse 
nasıl bir kardeşlik bu?

Korkuyla mizah, benim dünyamda 
-

okuyarak geçti. Bu da otomatikman, 
tarzımın korku ve mizah karışımı ola-
rak harmanlanmasını sağladı. Stephen 
King’e tek başına bakarsanız da, çoğu 
kitabında mizah görürsünüz. 

Dediğiniz doğru. Önünüzden bir 
hayalet uçup geçse kanınız donar. 
Ama hayalet uçarken ağaca çarpıp 

düşerse gülersiniz. Yani korkmanız 
tamamen koşullara bağlıdır. Ben mi-
zahın sadece korkuyla değil; öfkeyle, 
isyanla ve hüzünle de kardeş olduğuna 
inanırım. Dikkat ederseniz, mutluluğu 
katmadım. Gerçek mizah ancak öfkeli, 
üzgün ya da isyan dolu olduğunuzda 

-
mek için olayların “Güleriz ağlanacak 
halimize,” denen yanlarına ihtiyacınız 
vardır. Ve bir şeyden ne kadar çok kor-
kuyorsanız onun mizahını yapma ihti-
yacınız o kadar artar.

Umacı’da karşımıza çıkan ebe-
veyn tipleri çok tanıdık. Çocuğunun 
bir numara olmasını şiddetle arzula-
yan ve başka çocukların başarılarına 
tahammül edemeyen ya da işe güce 
ayırdığı güç ve dikkati yaşamının 
geriye kalanına ayırmayan anne ba-
balar artık son derece sıradan. Hatta 
bu özellikler ebeveynliğin fabrika 
ayarları sanki… Umacı’daki çocuk 
karakterler bu durumlarla gayet iyi 
başa çıkıyorlar ama gerçek yaşamda 
da öyle mi? Çocuklar bu durumlarla 
başa çıkabiliyorlar mı? Ne yaşıyorlar?

Hiçbir fikrim yok gerçekten… 

hayatımda hiç çocuk yok. Bu konuda 
gözlem yapabileceğim ortamlardan 
uzağım. Belki daha iyi oluyor. Tama-
men soyutlanmış bir şekilde kendi ço-
cuk karakterlerimi yaratıyorum ve her 
yaştan okur onlara bayılıyor.

ilişkinin neden olduğu büyük 
dönüşümü anlatıyor. Topaç da 
Gırrgor da kendine has karakter-
ler. Bize biraz Topaç’ı ve Gırrgor’u 
anlatır mısınız?
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Kumdan Salıncak, terk edilmiş bir 
otel merkezinde gelişen bazı olayla-
rın içindeki bir grup çocuk ve yetiş-
kini, onların aile sırlarını, ilişkileri-
ni konu alıyor. Üzeri örtüldüğü için 
muhataplarını sıkıntıya sokan olay-
ların teker teker çözülüşüne şahitlik 
ederken, bir grup çocuğun büyüme, 
varolma, yaşamı anlamlandırma ve 
yaşama tutunma macerasını da izli-
yoruz. Hayalet Tozu adlı romanınız 
da çözülmeyi bekleyen aile sırları 
etrafında gelişen olayları anlatıyor. 
Nereden geliyor bu aile sırlarının  
çekiciliği?

-
kın olduğunuz birinin sizden bir şeyler 
sakladığını hissettiğinizde, hem öfke-
lenir hem de merak edersiniz. Ve öğ-
renmemeniz gerektiğini anlasanız bile, 
öğrenmeyi tercih edersiniz. Birinin 
sır saklaması, bir şeylerden korktuğu 
anlamına gelir. Korkular da çekicidir.  
Kitaplarda önemli olan, sırrı okura 
adım adım verirken zamanlamayı iyi 
tutturmaktır. Her şey çok erken açığa 
kavuşursa, zorlamaymış gibi durur. 
Geciktirirseniz de heyecanı kaçırabi-
lirsiniz. Kitaptaki sırların heyecanı, 
yazarın, okurun merakını her sayfada 
canlı tutabilme becerisine bağlıdır.

Kumdan Salıncak’ta bizim ku-
şağın çocukluluğunda tanıdığı Arı 

Maya, Heidi gibi çizgi filmlere ve 
en çok da Şeker Kız Candy’ye 

göndermeler var. Yeni ku-
şaktan okurlarınız bu gön-

dermelerle ne yapacaklar  
sizce?

Bence merak edecek-
ler ve ellerinin altında 
internet olduğu için 
çok şanslılar. “Candy 
de neymiş?” diyerek 
internetin başına ge-
çecekler. Belki birkaç 
video izleyecek, re-
simlerine bakacaklar. 
Yeşilçam’ı bazı ki-
taplarıma katmamın 

altında da aynı sebep 
yatıyor olabilir. Geçmişi 

seviyorum ve bazı şeyle-
rin unutulup gitmesini is-

temiyorum.

Kitaplarınızda her zaman 
çocuklar haklı, en iyi bakış açı-

sına çocuklar sahip, neredeyse bütün 
yetişkinler defolu. Nedir yetişkinler-
le alıp veremediğiniz?

Aslında yetişkinlerle derdim, yaş 
almış çoğu büyüğün beynini mucize-
lere, ruhunu salıncaklara kapatarak 
sıkıcı insanlar haline dönüşmesi… 
Bir çocuk parkının yanından geçer-
ken kaydırağa tırmanmanıza engel 
olan şey nedir? Beşinci kitabımda bu 

rolü oynamaya çalışan bir büyükle, 
içindeki çocuğu gerçekten öldürme-
miş bir büyüğü birbirinden nasıl ayırt 
edebilirsiniz? Eğer salıncakta sallanan 
bir yetişkin gördüğünüzde güleceği-
niz geliyorsa, o çocuk rolü yapıyordur. 
Ama ona özeni-
yor ve yanındaki 
salıncağı kapmak 
için delice bir istek 
duyuyorsanız, işte 
o olmanız gereken 
şeydir. 

 
Yeni projeleri-

niz hakkında biraz 
bilgi verebilir misi-
niz? Önümüzdeki 
günlerde nelerle 
karşılaşacağız?

Beşinci kitabımı 
yayınevine çoktan 
teslim ettim. Her 

-
tap Fuarı’na yetişecek. Bu arada ben 
altıncı kitabımın üzerinde çalışıyo-
rum. Bu kitapla, çocukluğumdan beri 
okuduğum Stephen King’lerin hakkı-
nı vermek niyetindeyim. Aklımda iki 
kitap daha var. Biri, yine Umacı’nın 
anlatıcısının ağzından dinleyeceğimiz, 
hem ürpertici hem komik bir hikâye… 
Öbürü ise içinde fantastik öğeler ol-
mayan; eğlenceli ve heyecanlı bir ki-
tap… Konusu şimdilik bana kalsın.

Kitapların dışında, çizgi film proje-
lerim var. Eğer şansım yaver giderse, 
televizyonda benim yazdığım çizgi 
filmleri izleyebileceksiniz. Ve mizah 
yazılarımı takip etmek isteyenleri her 
zaman bloğuma beklerim: 
http://hanzades.blogcu.com.

Yıldıray KARAKİYA

Kumdan Salıncak
Hanzade Servi

Resimleyen: Esra Köymen

Umacı
Hanzade Servi

Resimleyen: Sedat Girgin
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kitapta, annesi Baybars’ı okula götü-
rürken arabaları rokete dönüşür, ha-
valanır havalanır, bulutların arasından 
geçip yıldızlara uzanır ve sonunda 
Baybars kendini Uzay Okulu’nun ka-
pısında bulur. Uzayın derinliklerin-
deki yolculuk heyecanlı geçmiştir geç-
mesine, ama annesi iyi dersler dileyip 
el sallayarak uzaklaşınca, Baybars’ı alır 
bir telaş. Annesine seslenip geri dön-
mek istese de artık çok geçtir. Baybars 
uzayın ortasında, rengârenk, türlü tür-
lü uzaylının arasında yapayalnızdır. 
Yanına yaklaşan mor tüylü, yeşil be-
nekli bir yaratığa, “Lütfen beni yeme,” 
deyince bu devasa uzaylıdan aldığı 
cevap yüreğine su serper: “Ben asla ar-
kadaşlarımı yemem!” 

İşte böylece Baybars’ın uzay oku-
lu macerası başlamış olur. Tek gözlü, 
üç gözlü, çok gözlü sınıf arkadaşları-
nın arasında yerini alır. Herkes ona 
bakmaktadır. Onun “ne olduğunu” 
anlamaya çalışırlar: Bir dodo lolo mu 
acaba? Ya da holo hopo? Öğretmenleri 
altı kollu Bay Uzunkol işin doğrusunu 
açıklar: “O bir Dünyalı. Merak etme-
yin, kesinlikle saldırgan değildir!” Böy-
lece Baybars sınıfın en farklı öğrencisi 
olarak bir okul gününe başlar. Dersler-

varken, sebze ekmek 
olacak şey midir şim-
di? Öfleye pöfleye ça-
lışır. Annesi, “Bakalım bu tohumlar-
dan ne yetişecek,” diyerek heyecanını 
gösterse de Baybars için heyecanlı bir 

yanı yoktur bu işin, hepi topu sebze 
çıkacaktır işte, başka ne olsun?.. Bü-
tün gün uğraşır, ekimi bitirirler. Er-
tesi sabah Baybars uyanınca odasının 
camından dışarı bir bakar ki ne gör-
sün: Bahçeleri muhteşem bir ormana 
dönüşmüştür. Gözlerine inanamaz. 
Koşarak bahçeye çıkar ama adımını 
atar atmaz kocaman bir çukura düşer. 
Sanki dev bir hayvanın ayak izidir bu 
çukur. Yoksa, yoksa… Evet, Baybars 
tahmininde yanılmamıştır. Bu orman 
dinozorlarla doludur! İşte böylece 
Baybars’ın maceralı günü başlar. Ama 
ne macera! Düşünsenize, balta gir-
memiş bir ormanda çeşit çeşit, renk 
renk, boy boy dinozor. Önce kükreye 
kükreye üzerine yürüyen bir T-Rex’le 
burun buruna gelir Baybars. Üstelik 
bu T-Rex’in karnı açtır! Kaç Baybars, 
kaaaç! 

SEN BİR DODO LOLO MUSUN?
Baybars’ın dinozorlu macerasının 

sonunda ikinci bir maceranın kapısı 
aralanır. Hadi biraz da ona bakalım. 
Ama Bu Okulda Uzaylılar Var adlı bu 

Bu yazıyı Eminönü yakınlarından 
yazıyorum. Bitirir bitirmez de çıkıp 
kalabalığa karışacağım; istikametim, 
rengârenk çiçeklerin, yeşilinden kır-
mızısına yaprakların, mis gibi koku-

Alışveriş listemi yaptım, ah bunları bir 
bulursam, maceradan maceraya koşa-

cağım. İşte listem: Karışık dinozor 
tohumu, kolay yetişen T-Rex, balta 
girmemiş orman ve uzay tohumu! 

Bu çılgın tohumlardan nasıl haber-
dar oldum dersiniz: Pearson’ın yayım-
ladığı, Ektiğim Tohumdan Dinozor 
Çıktı ve Ama Bu Okulda Uzaylılar Var 
adlı kitapların kahramanı Baybars sa-
yesinde tabii ki!.

KAÇ BAYBARS, KAAAÇ!
Baybars’ın ilk macerası olan Ekti-

ğim Tohumdan Dinozor Çıktı’da, Bay-
bars güneşli bir bahar sabahına uya-

alıp bahçeye çıkınca hesapta olmayan 
bir sürprizle karşılaşır: Annesi elinde 
bahçe malzemeleri ve tohum paketle-
riyle onu beklemektedir. Baybars bu 
işten hiç hoşlanmaz. Oyun oynamak 

Bahçede dinozor, okulda 
uzaylılar…
Sıradan şeyleri olağanüstü hale getirmekte çocukların üstüne yoktur. Ed Eaves ile Caryl Hart 
belli ki derslerini iyi çalışmışlar. Sıkıcı tohum ekme ve okula gitme işini bu kadar eğlenceli hale 
getirebildiklerine göre… Bakın, tohumlardan dinozor çıkıyor, okul da uzaya uçuveriyor.
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belli ki derslerini iyi çalışmışlar. Sıkıcı tohum ekme ve okula gitme 
getirebildiklerine göre… Bakın, tohumlardan dinozor çıkıyor, okul 

olarak bir okul gününe başlar. Dersler-
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Ed Eaves
Resimleyen: Caryl Hart

Ama Bu Okulda Uzaylılar Var!!!
Ed Eaves

Resimleyen: Caryl Hart

ama tatlı mı tatlı uzaylı arkadaşları sayesinde harika bir 
gün geçirir.

Baybars’ın maceralarını çocuğunuza okurken yapaca-
ğınız seslendirmeler bu eğlenceli serüvenlere renk kata-
caktır. Bir de resimlerindeki detayları, renkleri, formları 

veren illüstrasyonlar bu dizinin de en can alıcı noktası. 
Kocaman figürler ve kompozisyonların arasına gizlenmiş 
keşfetmelik pek çok detayla Ed Eaves, çocuklara renkli 
bir hayal âlemi tasarlamış. Yemyeşil bir ormanda ihtişam-
lı dinozorlar, dikkatli okurlar/izleyiciler için köstebekler, 
arılar, kuşlar, desen desen çiçekler, rengârenk hayvanlar, 
yeşilin binbir tonu… Öykülerin heyecanına heyecan ka-
tan bu göz alıcı resimlere uzun uzun bakmanızı öneririm. 
Onların dilini, öyküsünü keşfetmeden bu kitapların tadı 
çıkmaz diyor, cangılımı ve dinozorlarımı ekmek, küçük 
bahçemde büyük maceralara atılmak için müsaadenizi 
istiyorum. Baybars kadar şanslıysam tabii…



Karşılıklı restleşerek bir oyun bile keş-
fediyorlar. Biri bir şey çiziyor, sonra 
öteki, derken diğeri; ve hikâyeler çatış-

-
ra beraber akıyor. Hikâyeler evcilleşi-
yor. Kesişiyor. Olay olay üstüne biniyor; 
boğalar, aslanlar, yılanlar, Kızılderili 
adam, bir kovboy kâğıtların üstünde 

-
canlı ve eğlenceli zamanın sonunda anne 

çocuklar bunlar böyle, güzel güzel resim 
yapıyorlar! Oysa macera henüz bitmedi, 
kâğıtlar kıpır kıpır. Lodolinda’nın bir şey 
çizmesi ve Federiko’nun da başka bir şey 
çizmesi gerekecek. Helikopter, paraşüt, 
kedi, köpek…

Afacan Resimler’in Andersen ödül-
lü İtalyan çizeri Giulia Orecchia, öy-
künün akışını pek güzel aksettirmiş. 
Turkuazlar, turuncular ve naif figürler 
çocuk elinden çıkma hissi uyandırıyor. 
Bu kitabı okuyup da Filiz Özdem’i an-
mamak olmaz. Son yılların en çalışkan 
yazar, çevirmen ve editörü Özdem, ço-
cuk edebiyatına büyük katkı sağlıyor. 
İtalo Calvino’nun diğer çocuk kitap-
larını da dilimize kazandıran Özdem 
sıcak ve anlaşılır Türkçesi ile övgüye 
değer. 

Resim yapmayı seven çocuklar bir 
resmin başından kalkmadan uzun 
zaman geçirebilirler. Böyle çocuklara 
kâğıt kalem verdiğinizde ona dünyayı 
vermiş olursunuz ve başka bir şeye ge-
rek yoktur. Bizim Lodolinda da, Fede-
riko gelene değin, kendi eliyle yaptığı 
resimlerin içinde hayallere dalmıştı! 
Federiko, Lodolinda’nın arkadaşı de-
ğil, anne babaları arkadaş. Lodolinda, 
Federiko’dan pek hoşlanmadı! Üstelik 
Federiko ile evde yalnız kaldılar. Anne 
babalar birlikte bir yere gidecek belli 
ki. Şu erkekler ne gereksiz varlıklar.  
Lodolinda öyle düşünüyor olmalı, ilk 
anlarda bir türlü uyum sağlayamı-
yorlar. Federiko da kızlardan pek haz 
etmiyor anlaşılan. Öyle bir dönem-
deler. Dünya ikiye ayrılmış gibi onlar 
için. Böylesi bir okuma yaptığım için 
şaşırsam da, Calvino hiçbir ortak nok-
tada buluşamayan bir kız ile bir erkek  
çocuğu tesadüf eseri bir araya  
getirmiş olamaz.

İş ki resme başladık-
larında her şey  
değişiyor!

n en büyük şansıdır; he-
nüz yetenekleri keşfedilip etiketlenme-

yapmayı sever sözgelimi. Ve de her çiz-
diği güzeldir aslında. Büyükler iştahla 
yetenek avlamaya çalışsa da o elindeki 
her işten keyif alır. Son yıllarda pedago-
jik uygulamalarda “resim” çocuğu an-

-
cuklar, resmin simgeler dünyası içinde, 
diğer sanatlara oranla kendilerini ifade 
etme kolaylığı buluyorlar. Bazı şeyleri 
söylemeden söylemiş oluyorlar. 

MUTLUYSAM EĞER…   
Afacan Resimler, Lodolinda adın-

daki, resim yapmayı çok seven küçük 
bir kızın fırça ve kâğıtla duygu dünya-
sını nasıl yansıttığına şahit ediyor bizi. 
Lodolinda, neşesi yerindeyse eğer, sa-
rı-kırmızı lalelerin üstüne renkli kele-
bekler konduruyor mesela. Ama kızgın 
oldu mu, mor yarasalar, yeşil timsahlar 
yapıyor. Hele ki ağlamaklıysa salkım-
söğütler çiziyor. Kızgınken korsan ge-
misi, kendini iyi hissettiğinde ise kar-
nabaharların arasında 
otlayan paten giymiş 
koyunlar resmediyor.  
Yazar İtalo Calvino olunca, 
çocuk olmayı unutmamış-
çasına komik benzerliklerle 
döşeli köprülerden afacanca 
geçen bir metin okuyo-
ruz. Evet, karnaba-
harla koyunlar 
benzerdir. 

Karnabaharlar ve 
koyunlar!
birbirine yakınlaştırabildiğini çok naif bir öyküyle anlatıyor. Andersen ödüllü İtalyan çizer  
Giulia Orecchia ise nefis resimleriyle bizi öykünün içine çekmeyi başarıyor.

Afacan Resimler
İtalo Calvino

Resimleyen: Giulia Orecchia
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Devler ülkesinin Bilge Adam’ı onlara 
-

-
ruyor da! Ve ortada Küçümenlerin yaz-
dığı ama Devlerin okuyamadığı bir gi-

zemli kitap var. Bilge Adam, çok 
bilge bir dev olduğu için elbette, 

karar veriyor. Kolay olacak mı san-

Yazar, farklı olanın, alay edilse bile 
hep farklı yoldan giderek nasıl da kah-
ramana dönüşebileceğini, işin içine 
patlayan yanardağlar, dev krallar, dev 

ejderhalar, kertenkele lolipopları, so-
lucan sakızları, kimsenin cesaret 
edemediği şeyleri zekâyla alt etmeler, 

küçük devlerin oluşturduğu cani çete-
ler ve o çeteler tarafından kaçırılan Kü-
çümen Emily’nin hikâyesi gibi ayrıntı-

sempatikliğinin içine biraz da çatlaklık, 
eğlence, komiklik, tuhaflık, acayiplik, 
elbette en çok da yaratıcılık karıştır-
mayı ihmal etmiyor. Ee hepsi bir arada 
olunca da kitap tadından yenmiyor! 
Sonuç: Kara koyun her zaman kay-
beden olmayabilir! İyi ki! Kendi far-
kınızın farkına varın, hepiniz, küçük  
hanımlar ve beyler!

yaşayan Devler ülkesinin bir bireyi. 
Küçümenlerden saklanıyorlar ama bir 
zamanlar Devlerle Küçümenler birlikte 
barış içinde yaşıyorlarmış. Ama Dev-
ler zaman zaman Küçümenlerin azıcık 
tadına bakmaya kalkınca, Küçümenler 
onlara savaş açmış. O yüzden onlar da 
bir yanardağın dibine sığınmışlar. Gü-
neşi pek görmüyorlar. Arada canları 
Küçümen yahnisi çekse de hâllerinden 
çok şikâyetçi değiller. Belki biraz 

farklı. O kadar küçük ki devler arasın-
da böyle utanmazca alay konusu olabi-
liyor. O yüzden kendini birazcık yalnız 
hissediyor ve o yüzden mesela okulu 

-
larının onunla dalga geçmesinden sı-
kılıyor. Haksız mı yani! Ama gene de 
sınavlarını vermeli ve okulu bitirip işe 
girmeli. Ve hayat devam etmeli, diye 
düşünüyor. Düşünüyor ama öyle olmu-

sunmadığı devasa bir sürprizi olacak. 
Elbette sürprizi anlatmayacağız. 

Ama şunu söylemekte sakınca yok. 
Bir gün sınıfça Küçümenlerin giysileri-
nin sergilendiği bir müzeye gidiyorlar. 

İngiliz çocuk kitapları yayıncısı 
Barry Cunningham şöyle diyor Munc-
le Trogg’un hemen başında: “Ben kısa 
boyluyum. Kendi çocuklarınızın sizi 
kucağına alabiliyor olması sinir bozucu 
bir şey, ama uçakta koltuklara rahatça 
sığabiliyorum. Kısa boylu olmak, 
bunların yanında kıvrak zekâlı 
olmak, bazı hayvanların sizi sırt-
larında rahatça taşıyabilmelerini 
sağlıyor. İşte bu sebepten dolayı Ja-
net Foxley’in Muncle’ına bayıldım; şim-
di lütfen biri beni yere indirebilir mi?” 
Herhalde Barry aşağıya indirildi ama 
daha ilk sayfadan, bizim “küçük dev” 

“Anne! Gritt beni tepetakla etti!” Sı-
-

kü, eğer siz bir dev ailesinin evladı 
olsaydınız, ana babanız ve ağabeyiniz 
ve hatta sizden küçük kardeşiniz öyle 
koca koca dev olsaydı ve siz öyle mi-
nik minik bir dev olsaydınız, ne demek 

durum yani bizim küçük minik dev 

HOMURTU DAĞI
Kitapta da zaten öyle yazıyor. Oku-

yunuz. “Kıllı siğillerle dolu güzel bir ba-
yan olan Anne Trogg, kazanın üzerinde-
ki buhar bulutunun arasından bir bakış 
fırlattı. ‘Gritt!’ diye kükredi. ‘Ağabeyini 
derhal yere indir!’ ‘Ama sen bana onun-
la kahvaltı hazır olana dek oynamamı 
söylemiştin.’ ” Ah işte, sorun da burada 

-
nın bir parçası olan ailesinde böyle kü-
çük bir oyuncak muamelesi görüyor. O 
yüzden biraz kara koyun. Yok, kara dev. 
Olmadı, kara koyun diyelim de, deyim 
yerine otursun. Oturdu mu? Aklınıza 
da oturtun ki bir daha yerinden kalk-
maya teşebbüs edemesin, teşekkürler!

Koyun devimiz, pardon kara koyun 

tepesinde, Küçümenlerden saklanarak 

hep farklı yoldan giderek nasıl kahramana dönüşebileceğini anlatıyor. Üstelik işin içine patlayan 
yanardağları, dev kralları, kokulu ahırları, ejderhaları ve kertenkele lolipopları da katıyor.

Janet Foxley

Altın Kitaplar, 208 sayfa



Kötü Kedi Yıkanıyor

Pisicik aşkına…
Tüm dünyada tahmin edemeyeceğiniz kadar çok satan kötü bir pisiciğin muzırlıklarını  
okumaya ne dersiniz? Kedilerin her bir türüne bayılan genç yazarımız bu ay size işte  
bu komik kitapları tanıtıyor. 

Miyaaaav miyaaaav. Sizin eviniz-
den de hergün bu sesler mi geliyor? 
Yoksa sizinki daha çok, “Seni küçük 
salak, kuyruğunu o boya kutusuna na-
sıl soktun?” gibi mi?.. Bizim evden iki-
si de geliyor. Aynı zamanda, “Anneee, 
köftemin üstünde tüyler var ve bir kısmı 
biraz tırtıklanmış gibi,” sesleri de duyu-
luyor. Anlayacağınız, bir kedimiz var.

Kedi sahipleri, bütün dünyadan 
gelen insanların oluşturduğu bir halk 
gibidir. Kedisi olan biriyle konuştuğu-
nuz an, onunla en az bir ortak noktaya 
sahip olduğunuzu anlayabilirsiniz. Bu, 
ateşlenmiş ve hayal görmeye başlamış 
bir kediyle geçirilen acı dolu bir zaman 

-
disini çalar saat sanıp her sabah dört 

Bruel da bu gerçeği unutmamış ve bi-
zim için “Kötü Kedi” serisini yaratmış. 
“Kötü Kedi” serisi üç kitaptan oluşu-
yor: Kötü Kedi Yıkanıyor, İyi ki Doğ-
dun Kötü Kedi ve Kötü Kedi ve Bebek. 
İlk kitapla başlayalım.

ONU BANYOYA SOKMAK MI?..
Kötü Kedi Yıkanıyor, kötü kedini-

ayrılmış. Onu kafasına geçirdiğiniz 
bir odunla bayıltıp hemen suya mı 
sokarsınız? Yoksa, “Yalanıyor hayvan 

işte, uğraşmaya ne gerek var!” deyip 
onu kendi haline bırakanlardan mı-

kovalamacadan çok pis çıkan Pisicik’i 
yıkamaya çalışıyor. Önce, gereken 
malzemelerden başlıyor. Bir zırh, faz-
ladan iç çamaşırı, kapının önünde 
hazır bekleyecek bir ambulans. Sonra, 
Pisicik’i banyoya girmeye ikna etme-
nin çeşitli yolları geliyor. Yalvarmak, 
rüşvet teklif etmek, ters psikoloji uy-
gulamak... Hepsi denenebilir. Gerçi 
hiçbiri Pisicik’i etkileyemiyor. Sonun-
da da... Sonunda ne olduğunu kimseye 
söylemeyeceğim. Gerçi kediniz varsa 

-
yük ihtimalle zaten biliyorsunuzdur. 

İyi ki Doğdun Kötü Kedi, anlayabile-
ceğiniz gibi, çok önemli bir günde ge-
çiyor. Pisicik’in doğum gününde. Peki, 
bu kutsal günde kedinizi nasıl uyan-
dırırsınız? Pisicik’e en sevdiği yiye-

-
şan bir kahvaltı hazırlarsınız. Pisicik 
ne yapar? Bunu duyar duymaz uyanır, 
ışık hızından daha hızlı şekilde uçar-
koşarak mama tabağına dalar, hepsini 
rekor kırabilecek bir sürede midesine 
indirir ve geri yatar. Ta ki pasta ve he-
diye sözünü duyana kadar. Arada ya-

-

parti için yapılan hazırlıktan sonra, en 

Konuksu parti olmaz ne de olsa. İlk 
konuk, Koca Kedi. Sanırım hakkında 
çok fazla açıklama yapmaya gerek yok. 
Onun herşeyi kocaman. Peki, ne getir-
miş Pisicik’e? Pisicik’in hayalindeki tır-
malama tahtalı oyuncaklı hediyeyi mi? 
Hayır. Sanırız, o bir ölü, pardon can-

düşünmesi, değil mi? Koca Kedi’den 
sonra, ikiz kedicikler geliyor. Onlar 
çok sevimli. Peki, getirdikleri hediye 

neymiş? Bir yün yumağıyla bir de si-
cim yumağı. Pisicik, onlara kötü kötü 
bakmayı kes. Hediyeni getirmişler so-
nuçta. Sonra diğer misafirler de akın 
ediyor. Kokarca Kedi, Geveze Kedi, 
Güzel Kedi, Garip Kedi... Hepsi de 
birer hediye getirmiş, hiçbiri kötü ke-
dinin hayalindeki olmasa da. İşte kötü 
kedinin doğum günü böyle geçiyor. Ve 

-
yada verilebilecek en iyi hediyeyi ve-
riyor. Ve bu daaaaaa... kitabı okuyana 
kadar hayal gücünüze kalmış.

Son kitap ise Kötü Kedi ve Bebek. 
Pisicik, zaten korkunç, salyalı ve kötü 
kokan bir Kuçu’yla yaşarken, evlerine 
yeni bir yaratık geliyor. Her ne kadar 
Pisicik bunu önce bir köpek sansa da 
yavaş yavaş fikirleri değişmeye başlı-

o kadar da kötü olmadığını kanıtla-
mak için Pisicik’in bir önceki kitapta-
ki arkadaşlarını çağırıyor. Koca Kedi, 
Kokarca Kedi, Güzel Kedi bile bu yeni 
yaratıktan hoşlanmış gözüküyor. Bu 
durumda, Pisicik bile bu kararını göz-
den geçirebilir. 

Kötü Kedi kitapları bol resimli. 
Okuyup bitirmesi çok uzun sürmüyor 
ama yine de paraya kıyarsanız gayet 
güzel zaman geçirebilirsiniz. Hepinize 
bol kedili günler!



zor olduğunu hatırlıyorsunuz. Fransa 
grevleriyle meşhur bir ülke, malum. Bir 
çocuğun bile talepleri doğrultusunda 
“grev” yapması bana çok matrak geldi. 
İnsan yaşadığı toplumdan ne çok şey 
öğreniyor! 

Kiraz’ın Şarkıları yürek burkuyor 
ama aynı zamanda mendil de uzatı-

hikâye!..

kendinden geçmek ve eski güzel günle-
ri anarak ağlamak istiyormuş.

Babası onun için çok endişelense, 
üvey annesi yemek yemesi için ısrar 
etse de onları hiç dinlememiş. Küçük 
kardeşi Lucas’ın sevimli hareketlerine 
tepki vermemiş. Sorulan her şeye sa-
dece “Hayır,” demiş. Bir gün, babası ve 
üvey annesi, Lucas’a bakması için bir 
bakıcı tutarak şehir dışındaki bir kır 
düğününe gitmiş. Lucie’ye de kardeşine 
göz kulak olması tembihlenmiş. Ancak 
Lucie, bakıcının uyuduğu sırada, henüz 
yedi aylık bir bebek olan kardeşini de 
alarak, eskiden anneannesiyle birlikte 
yaşadığı çiftliğe gitmek üzere tren garı-
nın yolunu tutmuş. Garda, küçük kızla 
bebeği gören polislerse bir şekilde ba-
basına ulaşarak durumu bildirmiş. Bü-
yük bir panikle şehir dışından dönen 
ailesi çocuklarının emniyette olmasına 
sevinmiş ama babası Lucie’ye çok kız-
mış. Kızmış derken, aslında tek kelime 
bile etmemiş. Tabii Lucie buna daha da 
üzülmüş.

SEVGİ ZAMAN İSTER
Bu olaydan sonra Lucie’ye bir “ceza” 

verilmesi gerektiğine karar verilmiş. 
-

man mavi gözleriyle küçük kıza baka-
rak, onun için istediği cezanın artık şu 
grevi bırakması olduğunu söyleyince, 
Lucie karmaşık duygular içinde hıçkı-
rarak ağlamaya başlamış. Lucie, aslında 
üvey annesinin, babasının ve karde-
şinin de onu en az anneannesi kadar 
sevdiğini anlamış. Greve son vermiş. 
Kiraz’ı, kardeşi Lucas’a hediye etmiş. 

tıpkı Lucie’nin anneannesine yaptığı 
gibi, Lucas’ın da parmağına konuyor, 
ona şarkılar söylüyormuş.

Lucie’nin hikâyesi kısacık, çarpıcı, 
hüzünlü ve sevimli. Okurken kendi 
anneannenizi özlüyor, bu tür acılara 
dayanmanın hele çocukken ne kadar 

“Tanrı her şeye yetişemediği için ni-
neleri yarattı.” Bu sözü bir kırlentin üze-

-
sız yazar Amélie Couture’ün Türkçeye 
Kiraz’ın Şarkıları ismiyle çevrilen kitabı 
La grève de la Vie
okurken o kırlent geldi aklıma. Kitabın 
kahramanı Lucie’nin bir süre önce kay-
bettiği anneannesini büyük bir kederle 
anarken, onun kurabiyelerini, ıhlamur 
çayını, masallarını delice özlerken his-
settiklerini, boğazımda bir düğümle, 
gözlerim dolu dolu okudum.

Küçük Lucie’nin annesi, onu doğu-

kadınla evlenmiş. Lucas diye bir bebek-
leri olmuş. Lucie, anneannesi ölünceye 
dek onunla bir çiftlikte yaşadığı için 

aileyle bir ilişkisi olmamış. Ancak an-
neannesinin ölümünden sonra Paris’e 
dönmesi gerekmiş. Olanlar da ondan 
sonra olmuş.

HAYAT GREVİ
Lucie, anneannesini çok özlediği 

ama onu bir daha görmesinin mümkün 
olmadığını bildiği için derin bir hüzne 
kapılmış. Babası da onu, biraz olsun 
iyileşmesi için yaz kampına gönderme-
ye karar vermiş. Ancak Lucie buna çok 
üzülmüş, onlara kampa gitmeyeceğini 
söylemiş ve kendince bir grev başlat-
mış. “Hayat grevi” adını verdiği bu 
grev kapsamında odasından çıkmıyor, 
kimseyle konuşmuyor, pek fazla yemek 
yemiyor ve çok sevdiği plaja bile git-
miyormuş. Tek yaptığı, anneannesinin 
ona armağan ettiği ve Kiraz adını ver-
diği kuşla oynamak, onun cıvıltılarını 
dinlemek ve resim yapmakmış. Hava 
çok sıcak olduğu için genelde havuz 
resimleri yapıyor, bu sayede biraz se-
rinliyormuş. Lucie’nin “hayat grevi”nde 
pencereyi açıp biraz hava almak, te-
levizyon izlemek gibi küçük zevklere 
bile izin yokmuş. Anneannesinin yok-
luğunda yalnızca acı çekmek, kederle 

Ah anneanneciğim!..
Fransız yazar Amélie Couture, Kiraz’ın Şarkıları’nda ölüm, yas, sevgi, bireysellik gibi pek  
çok temayı başarıyla işliyor. Anneannesini kaybeden Lucie, onun yokluğunda o kadar  

Kiraz’ın Şarkıları
Amélie Couture 
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veriyor ve ziyaretçiler artıyor. Uçan ki-
taplar arasında uzun ve mutlu bir ömür 
sürüyor. Kahramanımız kendi kitabını 
yazmayı tek bir gün bile sektirmiyor. 
Ömrünün sonuna geldiğinde ise, tıpkı 
güzel bayana olduğu gibi, onu da uçan 
kitaplar havalandırıyor. Gökyüzünde 

“kitap” bırakıyor. Hayatı bir roman olu-
yor. İşte böylece hikâye başladığı gibi 

bitiyor, bir kitabın sayfa-
ları arasında… Bir fark-
la; küçük, tatlı bir kız 
kütüphaneye gelip Bay 

hayatını anlatan kitabı 
açıp okumaya başlıyor.  

 William Edward 
Joyce’un yazdığı ve 
Joe Bluhm’la birlik-
te resimlediği bu 
hikâyeyi, resim ve 
öykü atölyesinde 
de keyifle işledik. 

Ortadan açılmış haliyle 
kitapların uçmasından çok uçmama-
sını yadırgayacak çocuklarla çalışmak 
benim için çok eğlenceliydi. 

Her insan bir kitaptır diyor kısaca 
Bay Morris Lessmore’un Uçan Kitapları. 
Ve her kitap bir insan kadar değerlidir. 

Ömründe büyük olaylar, çileler, zor-
luklar yaşayanların sıkça söylediği bir 

yaşamına bütünüyle bakamıyoruz ki-
tapta. Büyük bir fırtına sonucu her şe-
yini, evini bile kaybetmesinden sonra 
çıktığı yalnız yolculuğunu ve sonraki 
hayat kesitine odaklanıyoruz.

Lessmore, fırtınanın ardından ne 
yapacağını bilmez bir halde yürürken 
gökyüzünde uçan güzel bir bayana 
rastlıyor. Güzel bayanın uç-
masını sağlayansa iplerin 
ucuna balon gibi dizilmiş 

kitaplar… Uçan kitaplar… Güzel bayan 
da görüyor bizim çaresiz Lessmore’u ve 
güzel bir hikâyeye ihtiyacı olduğunu 
anlıyor. Ona en sevdiği kitabını gönde-
riyor. Kitap da Lessmore’a “İzle beni!” 
diye sesleniyor. Elbette ki kitapları se-

etmeden uçan kitabı takip ediyor. Gü-
zel bayansa gökyüzünde kaybolup gidi-
yor. Kitap, Lessmore’u terk edilmiş bir 
binaya getiriyor. Onların ardı sıra pek 
çok uçan kitap, tıpkı yuvalarına dönen 
kuşlar gibi bu binaya giriyor. Bu sah-
neler muhteşem resmedilmiş. Eski ve 
unutulmuş bu kütüphane Lessmore’un 
hayatını değiştirecek!

KİTAPLARLA ÇOĞALAN HAYATLAR
Lessmore’un kitaplar içindeki yeni, 

yalnız ama hayli kalabalık hayatı baş-
layınca, sayfalar da renkleniyor. Bay 

Bu dergide buluştuğumuza göre ki-
tapları seviyoruz, öyle değil mi? Peki ya 
kitaplar bir hikâye kahramanı olsalar? 
Canlılar gibi hareket etseler, yürüseler, 
hatta uçsalar? Her kitabın bir insan-
mışçasına kendine has karakteri, rengi, 
hayat öyküsü olsa! Yani kitaplar da biz-

olmaz mıydı?  
William Edward Joyce son yılların 

en ilgi çeken sanatçılarından… Elliden 
fazla çocuk kitabı yazıp resimlemiş, 
kısa filmler, animasyonlar yaratmış. 
Bay Morris Lessmore’un Uçan Ki-
tapları ilk önce bir 
animasyon filmi 
olarak doğmuş. 
Pek çok festivalde 
ödül aldıktan sonra 

En İyi Kısa Ani-
masyon Filmi da-
lında Oscar almış. 
Kitaplaşması daha 
sonra gerçekleşen 
Bay Morris Lessmore’un Uçan Kitapla-
rı, Pearson Yayınları kanalıyla Türkçe 
olarak raflarımızda yerini aldı. Kitabın 
ayrıca iPad uygulaması da epey ilgi 
çekici; iPad’i olan okurlarımıza ısrar-

e-kitap, i-kitap ya da animasyon filmi, 
hangi biçimde üretilirse üretilsin, aslo-
lanın “hikâye” olduğunu kanıtlıyor. 

HAYATIM ROMAN

bir yaşam öyküsü var aslında. Yalnız 
bir adam... Kelimeleri, hikâyeleri, en 
çok da kitapları seviyor. Kitabın ilk say-
fasında, “Hayatı kendi el yazısıyla yaz-
dığı bir kitaptı. Her sabah hayat kitabını 
açar, içine üzüntülerini, sevinçlerini, öğ-
rendiklerini ve en önemlisi umutlarını 
yazardı,” ifadesi bize daha baştan, “ha-
yatım bir roman” deyişini hatırlatıyor. 

Bu kitap gerçekten  
uçuyor…

i-kitap formatları da bulunan eserin tüm biçimleri, bize aslolanın “hikâye” olduğunu kanıtlıyor.

William E. Joyce
Resimleyen: William E. Joyce, Joe Bluhm





Kirpiler, kaplumbağalar  
ve pelikanlar…
çocuklara hayvanlar hakkında daha çok bilgi edinmek isteyecekleri kapılar aralıyor. En önemlisi, 
içlerindeki bilgi arzusuyla beraber hayvan sevgisini de harekete geçiriyor.

Anımsıyorum, çocukluğumda ba-
baannemin evindeki karıncaları arka-
daş seçmiştim kendime. Sonra yazlık-
taki kurbağaları ve kaplumbağaları… 
Onlardan hiçbir şey beklemez, hepsi 
kendi yolunda seyrederken, bu du-
rumu kulpuna uydurup oyunlarımı 
buna göre şekillendirirdim. Hiçbirisi-
ne zarar verdiğimi anımsamıyorum. 
Hiçbirisinden zarar gördüğümü 
de. Büyüyünce anladım ki in-
san sevme fiilinin inceliklerini 
çocukluğunda ediniyor. Bu yüz-
den hayvan sevgisi de bünyesine 
ancak çocukluğunda işleniyor.

Gelgelelim, çocuklar aşina olma-
dıklarını kabullenmekte zorluk çeker, 
yanlarına pek yaklaştırmak istemezler. 
Üstelik “apartman çocuğu” neslinin 
yerini gitgide “metropol çocukları”na 
bıraktığı şu dönemde, doğa yaşantısı-
na ve doğadaki canlılara yabancı bir 
neslin yetiştiğini kabul etmek gereki-
yor. Artık çocuklar maalesef, kafaları-
nın üzerinde yükselen binalar yüzün-
den, uçan kuşları; betondan toprağa 
basacak yer bulamadıkları için bö-
cekleri, köstebekleri, kirpileri tanımı-
yorlar. Eh, hayvan sevgisi dediğimiz 
şey de sadece evcil hayvan sempati-

 

çocukların doğaya yabancılaşmaya 
yüz tuttukları bu zamanlarda, üç ayrı 
hikâye ile bizi bir kirpinin derdine or-
tak, pelikanların etkileyici yaşantısına 
şahit ve bir çift kaplumbağaya dost edi-
yor. Fırt Fırt Fırça, Torba Gaga ve Tos-
bik Tosbağa’nın çizimleri de yazara ait.

MARULLARI KİM YİYOR?

yakınlaştıracak bu hikâyelerin kahra-
-

maya pek meraklı iki kardeş. Can ve 

tanışmalarının hikâyesi olan Tosbik 
Tosbağa, ikilinin tatilde anneanne-
lerini ziyarete gitmeleri ile başlıyor. 
Anneannenin bahçesindeki marul-
ların yer yer ısırılmış olduğunu fark 
eden çocuklar, iz peşine düştüklerin-
de marulları sevimli bir kaplumbağa 
ile paylaştıklarını görüyorlar. Bu yeni  
arkadaş karşısında çok heyecanlanıyor 

ve onun hakkında daha fazla bilgi sa-
hibi olmak için anneannelerinden yar-
dım istiyorlar. Bu noktada anneanne, 
giderek alternatifi olmayan bir bilgi 
kaynağına dönüşen internete inat, ço-
cukları bir kitapçıya götürerek gönül-

sayesinde kaplumbağaların yaşam 
biçimlerine, vücut yapılarına 
ve beslenme alışkanlıklarına 
dair birçok bilgi ediniyorlar. 

-
bura yeni bir arkadaş daha ka-

tıldığında, çocuklar edindikleri 
bilgiler sayesinde tosbağa dost-

larından birinin dişi, diğerinin ise 
erkek olduğunu keşfediyorlar. Bu 

macera sürerken tatilin sonu da gelip 
-

larak evlerine dönüyorlarsa da bir da-
haki tatil için geri döndüklerinde kar-
şılarında keyifli bir sürpriz buluyorlar: 
kalabalık bir tosbağa ailesi!

KİRPİCİK KIŞ UYKUSUNA YATIYOR
Kahramanlarımızın, bir sonbahar 

sabahı evlerinin bahçesinde bulduk-
ları dikenli topun esasında bir kirpi 
yavrusu olduğunu fark etmeleri ve kış 
uykusunu geçirmesi için onu evleri-
ne almalarının hikâyesi ise Fırt Fırt 
Fırça -
picik ile karşılaşmalarının ardından 

Fırt Fırt Fırça



onun hakkında daha çok bilgi edinmek için hummalı bir 
araştırmaya giriştiklerinde görüyorlar ki, küçük dostla-
rının kışı geçirebilmek için onların yardımına ihtiyacı 
var. Böylece ona rahat edebileceği bir yuva sağlıyor ve kış 
uykusunu evlerinde geçirmesine izin veriyorlar. Bu süre 
zarfında birbirlerine çok alışmış olsalar da nihayetinde 
Fırt Fırt Fırça

mutlu bir hayat süreceğini biliyorlar. Derin uykusunun 
ardından yaşamına kendi başına devam edebilecek eriş-
kinliğe gelen Fırt Fırt Fırça ile çocukların yolu bir orman-

yapılması gereken en doğru şey bu. Böylece kitap, hayvan 
sevgisinin onu sadece evde beslemek anlamına gelmedi-
ğini ve yaşam koşullarına saygı duymanın da sevginin 
değerli bir parçası olduğunun altını çiziyor. Bu arada Fırt 
Fırt Fırça’nın, yazarın bu üçlemesi arasında fabl özellikle-
ri taşıyan tek kitap olduğunu da belirtmek gerekiyor.

KUŞ GÖZLEMCİLERİ
Torba Gaga kitabında, kahramanları-

-
de birçok su kuşunu yakından görme 

fırsatları oluyorsa da, onların ilgi-
sini en çok tuhaf gagasıyla bir pe-

anne babası pelikanlara Türkiye’de pek 
rastlanılmadığını söyleyince kafalar 
biraz karışıyor. Böylece tüm aile eve 

döner dönmez bunu araştırma kararı 
alıyor ve pelikanların Türkiye’de de yaygın 

denebilecek ölçüde yaşam alanına sahip ol-
duğunu öğreniyorlar. Bu bilgilenme onları 
Türkiye’de yaşayan diğer kuş türlerini de 

inceleyebilecekleri başka bir yolculuğa sürüklüyor. Bu 
yolculuk başlarken de okur, keyifli bir doğa etkinliği olan 
kuş gözlemciliği ile tanışıyor.

İnsanlarla hayvanların birbirlerine zarar vermeden 
bir arada yaşayabilmelerinin olağanlığını anımsatan bu 
kitaplar, dünyayı neredeyse başından beri paylaştığımız 
canlılarla çocukların daha yakından tanışık olmalarını 

-
mek isteyecekleri kapılar aralıyor. En önemlisi, içlerinde-
ki bilgi arzusuyla beraber hayvan sevgisini de dürtüklü-
yor, bir hayvanı sevmenin inceliklerini anımsatıyor. 

Torba Gaga Tosbik Tosbağa



Kaptan Düşükdon’un 
verdiği cesaret…

Adamları. Yıldıray Karakiya bu sıradışı yaratıcıya iyisiyle kötüsüyle yakından bakıyor.

Dav Pilkey ilkokulda pek de parlak 
bir öğrenci değilmiş. Hani şu derse 
ilgisi düşük, arkadaş ilişkileri sallan-
tıda, bugün olsa “hiperaktif ” etike-
tiyle bir ilaç dolabına yönlendirilerek 
aptal edilecek tiplerden… O yıllar-
da Dav Pilkey’nin iyi olduğu tek bir 
konu varmış; kendi çizgi romanlarını 
yaratmak! Pilkey, dersler boyunca uy-
durduğu öyküleri resimlermiş. Buna 
karşılık öğretmenleri de bu aptal çi-
zimlerle uğraşan ve sınıfın düzenini 
bozmaktan geri durmayan işe yara-
maz öğrenciyi ya sınıfın dışına atar ya 
da cezaya bırakırmış. Âlâ! Bir kalemi 
ve biraz kâğıdı olduktan sonra bu ce-
zalar Dav Pilkey için ödül sayılırmış. 
Eğitim sisteminin toplam zekâsı, Dav 
Pilkey gibi bir çocuğu cezalandırmaya 
yetmemiş, dikkatinizi çekerim.

Derken Dav Pilkey büyümüş. Belki 
de tüm o sancılı büyüme zamanları 

Yıldıray KARAKİYA

boyunca anası babası, hısım akrabası 
Pilkey’ye, “Biz sana çizgi roman yap-
ma demiyoruz ki. Sen sigortalı, düzenli 
maaşı olan bir iş bul, sonra hobi olarak 
yine çizgi roman yaparsın,” demiştir. 
Sonuç olarak Dav Pilkey çizgi roman 
yapmış ve ortaya “Kaptan Düşükdon” 
dizisi çıkmış. 

Kaptan Düşükdon aslında Horwitz 
İlkokulu müdürü Bay Krupp’tan baş-
kası değil. Fakat bu gerçeği Bay Krupp 
da bilmiyor. Biri öykü anlatmaktan, 
diğeri resim yapmaktan hoşlanan iki 
dördüncü sınıf öğrencisi, George ve 
Harold, bir gün Bay Krupp’ın acıma-
sızlıklarına dayanamayarak onu hip-
notize ederler. Böylece ne zaman biri 
parmaklarını şıklatsa Bay Krupp ken-
dini Kaptan Düşükdon zanneder. Ve 
olaylar gelişir… Kaptan Düşükdon kö-
tülükle savaşmaya başlar. Bazen karşı-
sına konuşan ve insan yiyen tuvaletler, 

bazen zombi inek öğrenciler, bazen de 

kötüler çıkar. Gerçi dünyayı kötüler-
den Kaptan Düşükdon mu kurtarı-
yor, yoksa George ve Harold Kaptan 
Düşükdon’u kurtarırken dünya da mı 
kurtuluyor, belli değil ama olsun.

HUYSUZ ÇINGIRAKLIDON 
Dizinin dokuzuncu kahramanlık 

romanı, Kaptan Düşükdon ve Huysuz 
Çıngıraklıdon’un Geri Dönüşü taze 
taze raflara yerleşti. Bir önceki bölüm-
de banka soygunu suçlamasıyla ömür 
boyu hapse mahkûm olan George 
ve Harold, zamanda yolculuk yapan 

-
pishaneden kaçırılıyor. Bu macerada 
kahramanlarımız pek çok tehlikeyle 

-
gıraklıdon kahramanlarımızı henüz 
Kaptan Düşükdon’un var olmadığı 
bir zamana kaçırıyor. Yani George ve 
Harold bu macerada kendi başlarının 
çaresine bakmak zorunda. Diğer teh-

adını taşıyor. Bilim insanlarının yıl-
lardır üzerinde çalıştıkları bu teori-
ye göre, geçmişte yapılan minicik bir 
değişiklik şimdiki zamanı ve geleceği 
toptan değiştirebilir. Bir diğer tehli-
ke de kahramanlarımızın geçmişinde 
yatıyor: Okul müdürü Bay Krupp’ın 
yeğeni olup, onun koruması altında 
bulunan, zorba altıncı sınıf öğrencisi 
Kipper Krupp!

Altın Kitaplar, Kaptan Düşükdon’un 
kahramanları George ve Harold’ın 

-
fından hazırlanan ikinci çizgi romanı 
da yayımladı. Gelecekten Gelen Kung-
Fu Mağara Adamları Uk ve Gluk’un 
Maceraları adını taşıyan çizgi roman, 
Taş Devri cemiyet hayatının gözde 
gençlerinden Uk ve Gluk’un, gizem-
li bir zaman kapısından geçerek ge-
lecekten gelen kötü niyetli bir şirket 
yöneticisiyle mücadelesini anlatıyor. 



Aynı kapıyı kullanarak geleceğe giden 
ve Üstat Wong’dan Kung-fu öğrenen 
kahramanlarımız dünyayı kurtarmak 
için her türlü tehlikeyi göze alıyor.

CİNSİYET AYRIMCILIĞI
Dav Pilkey yaratıcılığını ortaya koy-

ma biçimiyle çocukların ve çocuklar 
için yazıp çizen herkesin zihnini aça-
bilecek bir isim. Pilkey’yi ve eserlerini 
çok önemsediğim halde eleştirmeden 
edemeyeceğim bir yanı var: cinsiyet 
ayrımcılığı! Kaptan Düşükdon’un do-
kuzuncu macerasında kahramanları-
mızın karşısına çıkan zorba karakter 
Kipper Krupp, okulun güreş takımın-
da yer alan, fiziksel üstünlüğünü baskı 
aracı olarak kullanan küçük bir maço. 
George ve Harold, bu küçük maçoyla 
mücadele ederken homofobiden ya-
rarlanıyorlar. Kahramanlarımız, Kip- 
per Krupp’ı bebeklerle oynayan, süslü 
elbiselerden hoşlanan, kısacası kız işi 
ilgileri olan biri gibi gösterecek tür-
lü türlü tuzaklar hazırlıyor. Bunun 
yanında, macera boyunca karşımıza 
çıkan kız karakterler dedikoducu ve 
hayli aptal amigo kız klişesine sıkışıp 
kalmaktan kurtulamıyor. Kung-Fu 

karşılaştığımız kız karakterler de daha 
iyi durumda değil. Bu kitaptaki kızlar, 
kahramanlık yapan erkeklere hayran 
ve onlarla evlenmenin peşindeki ev 
kızları tipinde çizilmiş. Bu eleştiriyi 
yaparken Dav Pilkey’nin öykülerini 
katıksız bir oğlan çocuğu bakışıyla 

kurguladığını göz ardı etmi-

Dav Pilkey de kurguya mü-
dahale etseydi ve kız karak-
terlerle ilgili birazcık farklı bir 
tavır takınsaydı, küçük maço-
nun homofobiyle imtihanına 
minik bir bakış açısı katsaydı, 
bu eleştiriyi yapmam gerek-
mezdi.

NEDEN ÖNEMLİ… 
Cinsiyet ayrımcılığı mese-

lesini bir kenara bırakarak, 
Dav Pilkey’nin yazıp çizdi-
ği kitapların neden önemli 
olduğuna bakalım. Pilkey, 
Kaptan Düşükdon kitapları-
nı yayınlamaya başladıktan 
sonra birçok kez çocuklarla 

Dav Pilkey

 Kaptan Düşükdon ve Huysuz 

Dav Pilkey

buluşmuş ve onlarla yazıp çizmek 
üzerine sohbet etmiş. Pilkey’nin göz-
lemlerine göre çocukların yaşı büyü-
dükçe öykü uydurma ve resim yapma 
cesaretleri azalıyormuş. “Çünkü hata 
yapmaktan giderek daha çok korku-
yorlar,” diyor Pilkey. Bugün çok satan 
kitaplarını yazarken aradığı fikirle-
ri, çocukluk günlerinde ürettiği çizgi 
romanlardan bulup çıkaran biri için 
korkunç bir manzara olmalı bu! Bu 
nedenle Pilkey kitaplarını hazırlarken 
bozuk cümleler kurmaktan, resimleri-
ni çocuklar gibi çizmekten, hatalarının 
üzerini karalayıp bırakmaktan çekin-

-

ifade etmenin bir yolunu bulmasın-
dan ve bunda ısrar etmesinden daha  
düzgün bir davranış olamaz.



“Gerçek hayat” dediğimiz şeyin bel-
ki de en can sıkıcı tarafı, günlerimiz-
den gizemi, serüven ihtimalini, ola-
ğanüstü şeyler olma ihtimalini çekip 
almadaki mahareti. Biz büyüdükçe de 
daha etkili oluyor bu konuda. Didier 
Levy’nin yazdığı Angelman’ın cazibe-
si, çocukluğun dünyayı algılayışında-
ki o “binbir ihtimal”i canlandırması. 
Hemen yanıbaşımızda, yaşadığımız 
apartmanın en üst katında oturan 
münzevi yaşlı adamın eski bir süper 
kahraman olabileceği; evinde ona ar-
kadaşlık eden, konuşan, becerikli kü-
çük bir robot sakladığı gibi ihtimaller. 
İşin ilginci, “Bay Angel”ın gizliden 
gizliye peşinde olduğu şey de o eski 
günlerin büyüsünü, o renkli ihtimalle-

çevirmek. Bu bakımdan Angelman da 
tıpkı Up filmi gibi, çocuklarla yaşlıla-
rın düşlerinin kesiştiği yerde geçiyor.

Hayli kısa bir kitap bu, aslan payı-
nı da yazıdan ziyade resimler alıyor. 
O yüzden çabucak okunup bitiri-

hikâyesinin gizemiyle çocukların ilgi-
sini çekecektir zaten, ne var ki “çocuk-
luk serüvenlerini” muhabbetle anan 
büyükler de onlarla birlikte bir göz at-
mak isteyebilirler. Kim bilir, belki göz-
leri bir an o “eski ihtimallerin” ışıltısını 
yakalar. 

saçları bembeyaz yaşlı bir adam, elin-
de eski tip bir dikiş makinesiyle mer-
divenleri çıkıyor... Aşağıdaysa bir ço-

-
jiyle gelecek düşlerinin harikulade bir 
karışımı bu kare: Sarı boyaları yer yer 
dökülmüş eski bir apartman içi, posta 
kutuları, kenarda bir saksının içinde 
kaktüs, bir bisiklet, esrarengiz bir ihti-
yar... Ve meraklı bir çocuk!

ÇATI KATINDAKİ SIR 
-

bın her anlamda eskiyle yeninin hoş 
bir karışımı olduğunu görüyoruz. Bir 
çocuğun eski bir süper kahraman ve 
küçük bir robotla tanışmasını anlatan 
Angelman hem umut dolu çocuksu bir 

Watchmen’i gibi nostaljik ve buruk bir 
-

den ilk karede merdivenleri çıkan o 
beyaz saçlı ihtiyarın, “insanların ta-
nıştığı ilk süper kahraman” olduğunu 
ama zamanla yaşlanıp yeni süper kah-
ramanlar ortaya çıkınca emekliye ay-
rıldığını öğreniyoruz. Şimdi hikâyenin 
küçük kahramanı Arda’nın apartma-
nında, küçük ve söz dinlemez robo-
tuyla yaşayan ve “Bay Angel” adıyla 
anılan münzevi bir ihtiyar sadece. 
Ama işi tamamen bitti sanmayın: Tıp-
kı kendi gibi esrarengiz bir planı var 
Bay Angel’ın!

“Bir resim bin kelimeye bedeldir,” 
derler hani. Gerçi ben bazen bunun 
tersinin de geçerli olduğunu, yani bir 
kelimenin de pekâlâ bin resme bedel 
olabileceğini düşünürüm... Fakat özel-
likle küçük yaşta resimlerin, özellikle 
de sıradışı, esrarengiz, hatta düpedüz 
fantastik resimlerin ne kadar etkile-
yici, ne kadar ilham verici olduğunu 

-
ken, tarih öncesi çağların o eski garip 
canlılarının, kafamda yüzlerce soru 
işareti yaratan, beni rengârenk fantezi 
dünyaları kurmaya iten resimleri ol-
masa, o canlılar hakkında okudukları-
mı okumuş, bugün bildiklerimi biliyor 
olur muydum acaba? 

NOSTALJİK RESİMLER
Angelman’ın içindeki resimler, ço-

cukken bakar bakmaz gündüz düş-
lerine dalmama sebep olan resimleri 
hatırlattı bana. Belki biraz o zamanlar 
rağbet gören bir görsel tarza yakın 

resimleri elde çizim değil, bilgisayarda 
üç boyutlu modelleme programlarıyla 
yapılmış, ancak eski moda süper kah-
raman hikâyelerini, özellikle de o çok 
eski dönemin Superman’inin havasını 
buldum ben bu kitapta. Teknolojinin 
mümkün kıldığı “gelecek düşleri”yle 
yeniden kurulmuş bir masalı andı-
ran Angelman, zaten daha ilk kareden 
ruhunu gösteriyor: Bir apartmanda  

İhtiyarlayan süper 
kahramanları ne yaparlar?..
Teknolojinin mümkün kıldığı “gelecek düşleri”yle yeniden kurulmuş bir masalı andıran 
Angelman, yaşlanıp artık emekliye ayrılmış bir süper kahraman ile aynı apartmanda yaşayan bir 
çocuğun hikâyesini anlatıyor. 

Kutlukhan KUTLU

Angelman
Didier Levy

Bay Angel ın!ruhunu gösteriyor: Bir apartmanda 



Kemanı alan sarı saçlı kız dışında, ka-
dın karakterler ataerkil kodların dı-
şında düşünülemez. Erhan’ın annesi, 
sanki doğal bir göreviymiş gibi kardeşi 
Gökhan’ın bekâr evini temizlemeye gi-
dip, kirlilerini toplayıp yıkamak üzere 
eve götürür. Bu sırada Erhan ve Gök-
han televizyon izlemekle veya sohbet 
etmekle meşguldür. “Koltuk” adlı öy-
küde, koltuk bile, evin yaramaz çocu-
ğu püsküllerini sökünce, “Aman canım 
evin hanımı da dikiverseydi ya,” diyecek 
kadar cinsiyetçi bir bakışı yansıtır. Bu-
gün artık ilköğretimde okutulan ders 
kitaplarında bile toplumsal cinsiyet 

duyarlılığı geliştiren söylemler 
üretme çabaları var, kurmaca 

olan bir kitapta cinsiyetçi bakışın 
izlerini görmek yadırgatıcı.

Sahibini Arayan Keman, ta-
şıdığı cinsiyetçi söylemlere 

kurmaca tekniklerini usta-
ca kullandığı, takdire de- 

ğer bir öykü kita-
bı. Erhan’ın hikâ-

yesiyle başlayan ve 
bizi oradan başka hi-

kâyelerin peşine takan, 
öykü içinde öyküyle karşılaştı-

ran, anlatıma farklı bakış açılarını 
sokarak anlatımı çoğullaştırmayı 
başarmış bir kitap. 

sesli kılması. Örneğin, “Yalancı Kupa 
Töreni”nde Erhan’ın Gökhan dayısı, 

bir futbol maçında kazandıkları 
kupayı anlatırken, “Dedemin 

Kahraman Arıları” adlı öyküde 
de Erhan’ın arıcılık ya-
pan dedesi köyü kurta-

ran arılarını anlatır. Bizler 
de okur olarak, sanki 
Erhan’ın makinist ol-
duğu bir anılar treni 

içinde vagondan vagona 
atlayarak başkalarının yaşamı-

na tanıklık ederiz.

KONUŞAN NESNELER
Bu öykülerde anıları olan 

sadece insanlar da değildir; 
nesneler de dile gelir. 

“Koltuk” adlı öykü-
de, başlangıçta çok 
sevilen bir koltuğun 
zamanla renginin 

solması ve yıpranması 
s e b e b i y l e 

kendini bir 
eskici arabasında 
bulması, “Sahibini 
Arayan Keman” baş-
lıklı öyküde ise maymun 
iştahlı bir çocuğun keman çalmayı 
öğrenecek kadar sabırlı davrana-
maması ve kemanın kendisini yine 
onu yapan ustasının ellerinde bul-
ması konu edilir. Tekrar vitrine çıkan 
keman, vitrinden insanları gözlemle-
meye başlar: “‘Keşke bu kez değerimi 
bilecek birileri satın alsa…’ beni,” diye 
geçirir içinden. Daha önce onu almak 
isteyen ama parası yetmediği için ala-
mayan sarı saçlı kızı gördüğünde heye-
canla vitrinden ona seslenir. Konuşan 
bu nesnelerle eşyaya sinen zaman ve 
yaşanmışlık anlatılırken, bugün hızla 
herkesi içine çeken tüketim kültürü de 
sorgulanır.

Yalnız bütün bu öykülerde eşyala-
rın bile sesi var ama kadının sesi yok.  

Koleksiyon yapıyor musunuz? Yap-
mıyorsanız, Sahibini Arayan Keman’ı 
okuduktan sonra yapmaya başla-
yacağınıza şüphe yok. Kim bilir 
belki siz de peçete, pul, kart-
postal koleksiyonu ya da 
Erhan gibi “anı koleksi-
yonu” yaparsınız! 

man’ın Sahibini 
Arayan Keman adlı 
kitabında yedi farklı 
öykü var. Bu öykü-
ler küçük koleksi-
yoncu Erhan’ın anı 
defterinde topladığı anılardan olu-
şuyor. Kitaptaki “Koleksiyon” öykü-
sünün ana karakteri olan Erhan, 
önce kelebek koleksiyonu 
yapmak ister. Bu zorlu ko-
leksiyon için kelebek avı-
na çıktığında, kelebekleri 
yakalayayım derken ayağı 
yerdeki bir kaya parçasına 
takılıp düşer ve hafif de olsa 
başından yaralanır. Bunun için 
doktora gittiklerinde, doktor ona ken-
disinin ve başkalarının anılarını birik-
tirmesini önerir. Böylece hem Erhan 
hem de okur olarak bizler için keyifli 
ve meraklı bir yolculuk başlamış olur. 

ANI KOLEKSİYONCUSU
Erhan, dayısının, sınıf arkadaşı 

Obur Ali’nin, komşusunun, dedesinin 
ve daha birçok kişinin anılarını bir anı 
defterinde toplamaya başlar. Bu açıdan, 
Erhan’ın yazıp biriktirdiği anılar sadece 
kitaptaki bütün öyküleri birbirine bağ-
lamakla kalmaz, aynı zamanda kitabın 
yazılış sürecine de gönderme yapar. Bu 
da bizi postmodern kurmacada sıklıkla 
görülen “üstkurmaca” öğesine götürür. 
Erhan’ın kendine meslek olarak yazar-
lığı seçmesi de bunu pekiştirir.

Anı koleksiyonculuğunun kitaba bir 
başka katkısı da kitabı birçok karakte-
rin ağzından dinlediğimiz anılarla çok 

Anılarla 
yaşayanlar
farklı öykünün bir üst kurmaca içinde bir araya geldiği kitapta, anı koleksiyonu yapan bir çocuğun 
güncesini okuyoruz. Bu güncede insanlar kadar eşyalar da dilleniyor...

Sahibini Arayan Keman

Resimleyen: Oya Diker



Pıtırcık kız olsaydı…
Fransız yazar Geneviève Brisac’ın kaleme aldığı Olga serisinin ilk iki kitabı Olga ve Olga Okula 
Başlıyor, Hayy Kitap tarafından minik okurların beğenisine sunuldu. Aklına eseni yapan, düşüncelerini 
hiç çekinmeden ortaya koyan bu akıllı ve macera düşkünü kızla tanışmakta fayda var. 

-
tişkinler için de roman, öykü ve de-
nemeler kaleme alan Fransız yazar 
Geneviève Brisac, Olga serisiyle kü-
çük okurları hayatlarına renk kat-
maya davet ediyor. Serinin Türkçeye 
çevrilen ilk kitabı Olga adını taşıyor. 
Bu ilk kitapta, iki çocuklu bir ailenin 
küçük kızı olan sevimli Olga’yı yakın-
dan tanıyor, gündelik hayatından bazı 
kesitlere tanık oluyoruz. Kitaplarda 
Olga’nın başından geçen ikişer olay, 
yani ikişer hikâye yer alıyor.

Aklına eseni 
anında uygula-
maya koyan bu 
zeki ve sevimli 
kıza hem şaşırıyor 
hem de imreniyo-
ruz. Üstelik ona 
“aferin” derken 
buluyoruz kendi-

-
bir şeyden kor-
kusu yok Olga’nın 

ve düşündüğünü pat diye söylemekten 
asla çekinmiyor. Öte yandan tekdüze 
şu hayata renk ve tat katmaya bayılı-
yor. Ancak bunun da bir bedeli var 
elbet; ya sürekli yanlış anlaşılıyor ya 

-
ramanımız Olga ilk kitaptaki birinci 
hikâyede, anne babası ve ablası Ester 
ile birlikte evde bir pazar günü geçiri-
yor. Ama sizi önceden uyaralım: O bil-
diğiniz can sıkıcı, iç bayıcı pazar gün-

olun. İkinci hikâyede ise ailecek gidi-
len maceralı bir kar tatili söz konusu. 
Ki daha kayak merkezine varmadan, 
zorlu bir yolculukla macera başlıyor. 
Yani her şey tam Olga’ya göre…

Olga Okula Başlıyor isimli ikinci ki-
tapta, Olga’nın hayatında yeni bir dö-

okula gidiyor ve eğlenceden yoksun bu 
ortam hiç ona göre değil! Bundan böy-
le bir sürü kurala göre hareket etmek 

ve ders çalışmak zorunda. 
Üstelik oyuncaklarını okula 

çiğneyemez tabii ki! Hâl böy-
le olunca okula alışmak, ku-
rallarla ve öğretmenlerle baş 
etmek pek kolay olmuyor. Bir 
de öğretmen boyuna ailesine 
uyarı mektupları gönderme-
ye başlayınca işler iyice sarpa 
sarıyor. Ama o hâlâ ne düşünü-
yorsa onu dile getirmeye devam edi-
yor. Hatta öğretmenine, “Sürekli canı-
mız sıkılacaksa hayatın ne anlamı var?” 
diye zorlu bir soru soruyor bu küçük 
kız. Büyüklerin de üzerine düşünmesi 
gereken önemli ve anlamlı bir soru…

İYİ KALPLİ ÇOCUKLAR
İkinci hikâyede Olga arkadaşları-

nı eve davet ediyor. Her çocuk gibi o 
da arkadaşlarını eve yatıya çağırmaya 
bayılıyor. Ama her anne gibi Olga’nın 
annesi de bu konuda sorun çıkarıyor. 
Hem annesi arkadaşlarını asla yatıya 
davet etmez! Olga’nın da bu huyunu 
örnek almasını çok istiyor! Zor da 
olsa iki arkadaşını çağırmak üzere an-
nesinden izin almayı başarıyor Olga. 
Küçük kız, arkadaşları Coralie ve Ce-
line ile birlikte macera dolu koca bir 
gün ve gece geçiyor böylece… Olga 
ve Celin’in uyumadan önce yaptıkları 
bir sohbet var ki oldukça dikkat çekici. 
Akıllı olmanın mı, iyi kalpli olmanın 
mı, yoksa güzel olmanın mı önemli  
olduğu üzerine konuşmaya başlıyor 
bu iki küçük kız. Ve Olga oyunu iyi 
kalpli olmaktan yana kullanıyor. Olga 
gibi düşünen, iyi kalpli çocuklara ihti-
yacı var bu dünyanın…

Olga’nın yaratıcısı Geneviève Bri-
sac ile kendi hayatı üzerine kafa yor-
maya kararlı bu küçük kızı konuştuk. 
Yazar, Olga için, “Bir tür günümüzün 
Sophie’si. Comtesse de Ségur’ün kah-
ramanı Sophie. Ya da Pıtırcık,” diyor. 
Brisac’ın yanıtları hayli kısa ve öz ama 

sevimli Olga’yı yakından tanımanıza 
yetecek… 

Olga serisi, sevimli, aklına ese-
ni anında yapan, sıradan hayatını 
kendince renklendirmeye çalışan, 
oldukça hazır cevap küçük bir kı-
zın maceralarından oluşuyor. Olga 
isimli ilk kitapta Olga’yı ve ailesini 
yakından tanıyor, kayak maceraları-
na tanık oluyoruz. Olga Okulu Sev-
miyor adlı ikinci kitapta ise Olga il-
kokula başlıyor. Bu minik kahraman 
nasıl doğdu? Bu serinin ortaya çıkış 
hikâyesini dinleyebilir miyiz?

Evet, çizgi roman illüstratörü arka-

Kendisine verecek bir fikrim olup ol-
madığını sordu. Kendini kötü hisse-
diyordu. Akşamleyin, evime gitmek 
için bindiğim otobüste küçük Olga’yı 

Hemen her çocuk kitabında, “olum-
lu” özeliklere sahip kahramanlar ara-
cılığıyla kimi zaman çaktırmadan, 



kimi zaman da okurun gözü-
ne sokarcasına birtakım mesajlar  
verilmeye çalışılır. Olga bu “olumlu” 
kahramanlardan değil; anti-kahra-
man da diyebilir miyiz onun için? 

Hayır, hiç değil. O modern, can-
lı bir küçük kız. Kendi hayatı üze-
rinde düşünmeye de kararlı. Bir tür 
günümüzün Sophie’si. Comtesse de 
Ségur’ün kahramanı Sophie. Ya da Pı-
tırcık.

İlk kitapta Olga, anne 
babasına bir kahval-
tı sürprizi hazır-
lamaya girişiyor. 
Ancak bu girişim 

hüsranla sonuçlanıyor; 
pastaneye gitmek 
için izin almadan 
evden çıktığı için 
babasından azar 

işitiyor. İşittiği azarın ar-
dından, “Büyükler canları 

ne isterse yapabiliyor ama 
uyumak ve çocukları mutsuz 
etmekten başka bir şey iste-
miyorlar ki,” diye düşünüyor. 
Hatta büyüdüğünde evlen-

memeye karar veriyor. 
Olga altı yaş civarında 

bir kız ve neredeyse 
boyundan büyük 

laflar ediyor, öyle değil mi?
Olga etrafındaki insanları gözlem-

liyor. Ve gözlemlerinden sonuçlar 
çıkartıyor. Düşündüğünü söylemeye 
cesaret ediyor, çünkü hiçbir şeyden 
korkusu yok. Biliyor.

Olga Okulu Sevmiyor isimli ikin-
ci kitapta öğretmenine, “Sürekli  
canımız sıkılacaksa hayatın ne an-
lamı var?” diyen bu küçük kız çok 
da güzel ve anlamlı bir mesaj veri-
yor. Bu can sıkıntısında öğretmeni-
nin, anne babasının ve onların katı  

kurallarının etkisi de çok büyük. 
Sizce hayatı daha eğlenceli kılmanın 
yolu nereden geçiyor?

Evet, elbette. Güven, hayal gücü ve 
mizah.

Öğretmenin, Olga’nın ailesine 
küçük kızlarının “terbiye sınırlarını 
aştığını” ifade eden bir mektup yaz-
ması şaşırtıyor insanı. Terbiye sınır-
larını aşan bir şey yaptığı yok bence 
Olga’nın. Öğretmen niye böyle dü-
şünüyor sizce? 

-
ğunu unutmuş biri.

Anneleri kızların eğitiminde, öğ-
retmenlik yapmış olan anneannesi-
nin, “Elli yıl uğraştıktan sonra gör-
düm ki eğitimin hiçbir şeye faydası 
yok,” sözüne göre hareket ediyor. Bu 
eğitim meselesi üzerine konuşabilir 
miyiz biraz? Anneanne niye böyle 
düşünüyor? Ya sizin fikriniz ne bu 
konuda?

Filozof bir yaşlı hanım o. Ama rast-
gele konuşuyor, söylediği üzerinde 
gerçekten düşünmüyor. Eğitim çok 
önemli. Hatta en önemlisi. Herhangi 
bir eğitim değil elbet!

 
Olga’nın bir arkadaşıyla yaptığı 

sohbette geçen bir konu var ki basit 
gibi görünmekle birlikte çok önem-
li bir meseleye işaret ediyor. Arala-
rında iyi kalpli olmanın mı, yoksa 
akıllı olmanın mı daha önemli ol-
duğu konuşuyorlar ve Olga oyunu 
iyi kalpli olmaktan yana kullanıyor. 
Kitabınızda yer verdiğinize göre bu 

Olga
Geneviève Brisac

Olga Okulu Sevmiyor 
Geneviève Brisac

konuyu önemsiyorsunuz. Bu konuda 
neler söylemek istersiniz? Günümüz 
çocukları sizce bu soruya nasıl yanıt 
verme eğiliminde? 

Bütün bilgelerin dediği gibi gönül 
gözü, kalbin zekâsı en önemlisi. Tüm 
diğer zekâ biçimlerine de 
o hükmeder! 

 
Son olarak, bir 

Fransız yayınevinde 
çocuk ve gençlik ki-
tapları editörlüğü 
yaptığınızı biliyo-
ruz. Fransa’da ve 
dünyadaki çocuk ve 
gençlik edebiyatını 
nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Hak ettiği ilgiyi 
görmüyor elbette! 

önemlidir. Kitap 
sevmeyen çok ye-
tişkin tanıyorum. 
Oysa her çocuk 
öyküleri sever.

de



Gezegenimizi seviyoruz...
Sürdürülebilir Kalkınma. Okullarda okutulan Hayat Bilgisi derslerinin müfredatına alternatif olarak, 
bu kitaplar gerek içerikleri gerekse görsel zenginlikleriyle öne çıkıyor.

İçinde yaşadığımız gezegene olan 
merak çocuk yaşta başlar. Onun sıh-
hatini ve geleceğini korumaya yönelik 
bilinçlenmenin de ne kadar erken yaş-
ta başlarsa o kadar 
iyi olacağı malum. 

-
yınları bu bilinç-
lenmeye hizmet 
edecek üç kitabı 
“Gezegenimi Sevi- 
yorum” ortak baş- 
lığıyla yayımla-
dı: Su, Atıklar ve 
Sürdürülebilir 
Kalkınma adını 
taşıyan, Fran-
sızcadan çev-
rilmiş bu kitap-
lar, okullarda 
okutulan Hayat 
Bilgisi derslerinin 
müfredatına alterna-
tif olarak, gerek içerikleri 
gerekse görsel zenginlikleriyle 
çocuklar için çevre bilinçlenmesine 
önemli katkılar sağlıyor. 

MAVİ ALTIN
İlk kitabımız Su. Yazar “mavi altın” 

olarak tanımladığı suyun yeryüzün-
deki hayat için önemini ayrıntılı bir 
şekilde anlatırken, günümüzde tüken-
mekte olan su kaynaklarına ve suyun 
kullanımı konusunda gösterilmesi ge-
reken hassasiyete dikkat çekiyor. Dün-
yanın başına gelmesi muhtemel kıya-
met senaryolarını konu alan roman-
larda ve filmlerde suyun gerçekten de 
bir “altın” olarak sunulduğuna rastla-
rız. Kitap bu kıyamet senaryolarının 
gerçekleşmemesi adına günlük hayat-
ta uygulanabilecek pratik çözümler de 
öneriyor.

Öncelikle dünyanın olduğu gibi, 
bizlerin de büyük çoğunluğunun su-
dan oluştuğunu vurgulayan kitap, 

yeryüzünde ve gökyüzünde suyun 
döngüsü, sudan elde edilen tuz ve ona 
olan ihtiyacımız, suyun tarımda ve en-
düstride olmak üzere çeşitli kullanım 
alanları, yeraltı suları ve minerallerin 
önemi gibi hayati bilgileri sunuyor. 
Bu bilgilerin zihinde daha kolay so-

mutlaşabilmesi için suyun çözü-
cülüğünü, cisimlerin hacmini ölç-

meye yarayabileceğini gösteren 
“uygulanabilir” deneyler ver-

diği gibi, kendi kendimize 
bulut yapma şansını 

dahi elde ediyoruz. 
Günlük hayatı-

mızda temiz-
likten enerji 
ü r e t m e y e , 
taşımacılık-
tan çeşitli en-
düstri alanla-

rına kullanım 
alanı olan suyun 

geleceğini kurtar-
mak adına neler yapılabilir sorusu, 

kitabın sonunda en çok üzerinde du-

çıktığı günleri görmemek için bir an 
önce bu kitabın sayfalarını çevirmekte 
fayda var.

ÇÖPLERLE BAŞA ÇIKMAK
 

kitap için ortak bir sloganı daha var: 
“Daha yaşanılabilir bir dünya için.” 
Serinin ikinci kitabı Atıklar, gezegeni 
korumak için dikkate alınması gere-
ken başka bir konuya odaklanıyor. Her 
gün çöp kutularımızı 

dolduran gazete kâğıtları, yemek ar-
tıkları, ambalajlar, eskimiş teknolojik 
aletler gibi nesnelerin hepsinin geri 
dönüşüme uğrayamadığı düşünü-
lecek olursa, doğanın bu yüzden de 
tehlikede olduğunun altı çiziliyor. 
İhmalkârlık ve çevreye karşı bilinç-
sizlik yüzünden türlerine ayırmadan 
atılan ya da kontrol altına alınması 
gereken çöplerin yaratabileceği tehli-
keler eğlenceli görseller eşliğinde de-
taylarıyla anlatılıyor. Örneğin su ge-
çirmeyecek şekilde muhafaza edilmesi 
gerektiği halde edilmeyen atıkların 
metan gazı ve zararlı sıvılar ürettiği 
açıklanıyor. Bu arada, bütün bu detaylı 
bilimsel bilgiler verilirken, haliyle, an-
lamını bilmediğimiz terimlerle de kar-

ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? 
Kitabın arkasında, tıpkı serinin diğer 
kitaplarında olduğu gibi özenle hazır-
lanmış birer sözlük buluyoruz.

“SIFIR ATIK” PRENSİBİ
Peki, atıkların doğa için yarattığı 

tehlikelere karşı ne gibi önlemlere baş-
vurulmalı? Yakma işleminden tutun, 
bireysel olarak daha az atık üretmeye, 
mümkün olduğunca geri dönüşüme 
uygun malzemeler kullanmaya, ya-
pabileceğimiz birçok şey olduğunu 
göreceksiniz. Danimarka ve Yeni 
Zelanda gibi ülkelerin geri dö-
nüşümü arttırmak amacıyla “sı-
fır atık” prensibini benimse-

-
tik poşetlerle savaşmak için  
vatandaşlara 
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söğüt ağacından yapılmış sepetler 
dağıtılması gibi durumlar iyi bir ör-
nek teşkil edebilir. Alışverişe gider-
ken bez bir çanta götürüp markette 
bize verilen plastik poşetlere, “Hayır, 
teşekkürler,” diyerek anlam-
lı bir başlangıç yapabiliriz. 
Kullandığımız nesneleri bir 
kez bozulduklarında çöpe 
atmak yerine, tıpkı eski 
günlerde olduğu gibi onları 
tamir etme/ettirme girişi-
minde bulunmak, artık işi-
mize yaramayan eşyaları ih-
tiyacı olanlara vermek ya da 
reel ve sanal bitpazarlarında 
satışa çıkarmak başvurabi-
leceğimiz diğer yöntemler 
olabilir. Daha fazlası ve ar-
kadaşlarla beraber de keyif-
le uygulanabilecek temizlik 
operasyonu önerileri için bu 
kitap biçilmiş kaftan.

KEŞFET, ANLA
“Gezegenimi Seviyorum” 

serisinin son kitabı olan 
Sürdürülebilir Kalkınma, bir 
bakıma su ve atıklar üzerine 
yeterince bilinçlendikten 
sonra ileriye dönük başka 
neler yapılabilir sorusuna odakla-
narak, çevre bilinci ve daha adil bir 
dünya konusunda genel ve kapsamlı 
bir bakış açısı sunuyor. Keza sürdü-
rülebilir kalkınma meselesi, sadece 
“yeşil” bir gezegeni değil, “adil bir ye-
şil gezegen”de yaşamayı da amaç edi-
niyor. Kitap sayesinde bu “yeşillikte” 

 

edilen karbon vergisi, ekolojik iz, ko-
ruma altındaki alanlar, çevre dostu 
oluşumlar gibi kavramlar hakkında 
bilgi sahibi oluyoruz. Adına küresel-
leşme denen olgunun beraberinde 

e ş i t s i z l i ğ i 
ve bencilli-
ği de getirerek  
maalesef dünyayı 
herkes için yeşil kılmadığı gerçeğiy-
le yüzleşiyoruz. Ancak paniğe ya da 
umutsuzluğa kapılmak yerine ken-
dimiz için küçük ama gezegenimiz 
için büyük adımlar atabiliriz. Kitapta 

DAHA YAflANILIR B‹R DÜNYA ‹Ç‹N

SU
Michèle  

Mira Pons

AtIklar

DAHA YAfiANILIR B‹R DÜNYA ‹Ç‹N

Jean-François  
Noblet

Marie-Sophie  Bazin

      Sürdürülebilir

 Kalkınma

DAHA YAŞANlLlR BİR DÜNYA İÇİN

Su

Resimleyen: Therese Bonte

Atıklar

Resimleyen: Laurent Audouin

Sürdürülebilir Kalkınma

Laurent Audouin

da söylendiği gibi bunun yolu “ya-
şam tarzımız ve yaptıklarımızla ilgili 
seçimlerimiz”den geçiyor.

Sürdürülebilir kalkınma için 
-

ortaya atılan “küresel düşünüp 
yerel hareket etme” düsturu, 
ortağı olduğumuz gezegene 
dair her bireyin sahip olması 
gereken bilince işaret ediyor. 
Size kitaptan hemen bir öneri 
sunalım: “Şehrinde sürdürüle-
bilir kalkınma ile ilgili hazır-
lanan projeleri araştır, bu pro-
jelerde okulunla birlikte veya 
bireysel olarak yer al.” Bu tip 
projeler bulmakta zorlanıyor-
sak da kendimiz oluşturmak 
için neden harekete geçmeye-
lim? Kitap ayrıca bu konuda-
ki bilinçlenme adına okullara 
büyük roller düştüğünün de 
altını çiziyor ve “eko-okul” 
programlarını tanıtıyor. Bu 
kitabı okuduktan sonra ken-
di “sürdürülebilir ajandanızı” 
oluşturabilir, bir gün et yeme-
yerek, bir gün bir fidan ekerek, 
bir gün hiç alışveriş yapmaya-
rak, bir yıl boyunca her ayın 
bir gününde sürdürülebilir bir 
dünya için bireysel bir katkıda 

bulunabilirsiniz. 
Türkçeye çevrilirken bu kitapla-

rın sonuna, konuyla ilgili daha fazla 
bilgi edinmek için ulaşılabilecek inter-
net sitelerinin de eklendiğini belirte-
lim. Galiba artık harekete geçmemek 
için elimizde hiçbir neden kalmıyor…

odakla-
a adil bir 
kapsamlı

za sürdü-

e ş i t s i z l i ğ i 
ve bencilli-
ği de getirerek 
maalesef dünyayı

b
Tü



mizahî unsurlar etrafında çatılmış anla-
tıların sabit bir coğrafyasının, ikliminin 
olmadığını, güldürmek isteyen masal 
ve fabllara pasaport ve vizenin sorul-
madığını, görmek isteyenler için gök-
yüzünün herkese aynı uzaklıkta oldu-
ğunu sözcükler üzerinden gösteriyor. 

Tolstoy bazı hikâyelerde bizi alış-
kanlığımızın rahat döşeğinde bırakmı-
yor, uyandırıyor; hatta küçük bir olay 

etrafında dolaştırarak maske-

“Küçük Balık ve Balıkçı” adını 
taşıyan kısa bir fabl var, ona ku-
lak verelim bitirirken: “Balıkçı 
küçük bir balık tutmuş. Küçük 
balık ona, ‘Balıkçı, beni suya bı-
rak. Görmüyor musun ben çok 
küçüğüm. Benden sana ne fay-
da gelir? Ancak beni bırakırsan, 
kocaman olurum. İşte o zaman 
yakalarsın. Daha çok kazancın 
olur,’ demiş. Balıkçıysa küçük ba-
lığa bakıp şu yanıtı vermiş: ‘Daha 

çok kâr edeceğim diye elindeki küçük 
şansı kaçıran ahmaktır!’”

-
pekleri” adlı metnin finalinde bizi kar-
şılayan cümle, kitaptaki bütün metinle-
rin ve hayatımızın önsözü gibi… İnsan 
öyledir bazen, bir cümle okur ve birden 
büyür saçları!

yalın, tökezlemeyen bir edaya sahip. 
Belki kitap büyük boy tasarlanıp renkli 
resimlerle işlenebilirdi.

Hayattan çıkarılan derslerle yük-
-

çocuğun gerek insanlara gerekse doğa-
ya açılan penceresini yormadan sağ-

-
rular, rastlantılar, aslında kendi içinde 

gelip nereye gittiğimiz, her gün yüzü-
müzü doldurduğumuz aynanın içinde 
nelerin olup bittiği; biz dönerken kim-
lerin gittiği… “Dokunmak ve görmek” 
mi dediniz? Buyrun kitaba: “Şimdi de 
temiz bir aynaya bak. Aynanın kap veya 
pencere olduğunu göreceksin. Çünkü 
çevrende ne varsa onu gösterecek. An-
cak dokununca onun ayna olduğunu 
düşüneceksin. Bu sefer gözlerin seni al-
dattı, parmaklarınsa sana doğru olanı 
bulmanda yardımcı oldu.”

MASALIN ÜLKESİ YOK!
Okuduğumuz kitapta yer alan ma-

salların bazıları, tanıdığımız masalla-
rın iskeletlerini anımsatıyor. Dilimize 

-
yim olarak katılmış bir anlatı 

-

-
mış olmasına rağmen bizde ve dünya 
edebiyatında özellikle Savaş ve Barış, 
Anna Karenina, Diriliş romanlarıyla 
tarifsiz bir yer edinen büyük yazar Lev 

“Yayımlandık-
tan sonra artık ölebilirim,” dediği “Al-
fabe” kitabı, Rusya’da okullarda halk 
çocuklarının okuması için yazılmış 
bir kitap. Kitabın içinde yer alan öykü, 
masal ve fabllar farklı milletlerin 
edebiyatlarından seçilmiş ve ya-
zar tarafından yeniden yorum-
lanmış. Kitabın bir bölümü Yaşlı 
Kavak adı altında, Osmangazi 
Üniversitesi Karşılaştırmalı Ede-
biyat Bölümü öğrencileri tara-
fından dilimize aktarıldı. Kitap, 
kapağında “ilkgençlik” vurgusu-
nu taşısa da daha çok çocukların 
ilgisini tatmin edecek bir alanda 
dolaştığını söylemeliyiz.

KISSADAN HİSSE
Yaklaşık yüz anlatıdan oluşan kitap-

ta sadece masal, fabl, öykü yok; yaşan-
mış olaylar, bilgilendirici metinler de 
var. Hayatı pek çok açıdan kuşatan, ço-
cukların dünyasında yığılıp kalmış soru 
işaretlerinden damlayan merakı gider-
meye yönelmiş bir antoloji gibi de oku-
nabiliyor Yaşlı Kavak. Ben en çok, her 

-

ettiğimiz rüzgârın nasıl oluştuğu ve ne 
işe yaradığı üzerine yazılmış metinleri 
çok içten, açık ve faydalı buldum. Evet, 
rüzgârlar olmasaydı yağmurlar nereye 
yağardı sanıyorsunuz? Bazı metinler 
birkaç cümlede tamamlanırken, bazı-
ları birkaç sayfa sürebiliyor. Hemen her 
anlatıda insanı durup düşünmeye iten, 
dikkatini çekmeye dönük bir uyarıcı 
taraf var. Dayanışmadan merhamete, 
acımadan paylaşıma, işgüzarlıktan hır-
sa pek çok duygu, tutku etrafında kıs-
sadan hisse alacağımız avlulara soku-
yor bizi Yaşlı Kavak

Tolstoy’un Alfabe’sinden
Büyük yazar Tolstoy’un, Rusya’da okullarda halk çocuklarının okuması için yazdığı “Alfabe” 
kitabının bir bölümü, Yaşlı Kavak adı altında yayımlandı. Yaklaşık yüz anlatıdan oluşan kitapta 
sadece masal, fabl, öykü yok; yaşanmış olaylar, bilgilendirici metinler de var.

Şeref BİLSEL

Yaşlı Kavak

Resimleyen: Aslı Akyüz
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Dünyayı büyük bir felaket bekliyor!
Çevreci Dede ile çocuklar

doğayı korumak için
zorlu bir mücadeleye girişiyorlar.

Dünyayı büyük bir felaket bekliyor!
Çevreci Dede ile çocuklar

doğayı korumak için
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her konuşmada geldiği ülkeyi, doğdu-
ğu şehri andığı düşünülebilir. Bir çocuk 
babasını ya da ninesini dinlerken duy-
duğu adları başka sözcüklerle karıştı-

anlayabilir. Diyelim Türkçe konu-
şan bir çocuğa, yediği “simit”in İn-
gilizcede bir insanın soyadı olması 
gülünç gelebilir. Carl Sandburg,  
anlattığı öykülerdeki köylere, ço-
cukların pek hoşlanacağı komik 
adlar takmış: Yahni Köyü, Kremalı 

kullandığı sözcükler İsveççedeki 
bazı sözcüklerin bozulmuş halle-

Sandburg, öykülerindeki hay-
vanları da kimi zaman kimlikle-
rine komik biçimde aykırı şekilde 
adlandırmış, mesela “sosis kaplan” 
demiş. Oysa kaplan etle beslenir... 
Kimi zaman da çıkardıkları sesler  
hayvanların adı olmuş: mesela vı-

Dille oynamayı seven, ses oyun-
larını bolca ve mizahi bir üslupla 
kullanan yazarın çocuk kitapları, 
seksen yıldır işte tüm bu özellikle-

riyle sevilip okunmuş.  

Tencere Çalıcılar geldiler. (...) Tencere 
Çalıcılar, bıçaklar ve çatallarla, demirden 
ve tahtadan çubuklarla bakır tencerelerin 
altına vuruyorlardı. (...) Sonra Çukulata 
Çeneler geldiler. Hepsi çukulata yiyor, çu-
kulatalar çenelerine bulaşıyordu.”

Amerika Birleşik Devletleri’ne göçen 
bir ailenin çocuğuydu. Ailenin yedi 

Carl, on üç yaşında süt kamyonu sü-
rücüsü olarak çalışmaya başladı. Pek 

College’ın yayın organının yönetmeni 
olarak gazeteciliğe başladı. İlk şiir kita-

(Chicago Poems) adlı kitabıyla adını 
Ro-

otabaga Öyküleri’ni yazdı. “Rootabaga” 
ne demek? İsveççe de şalgama “rota-
bagge” denir. Onun bu sözü Amerikan-
laştırarak “rootabaga” yaptığı varsayılır.

-
çerken tekerleme söyler, oyuna teker-
lemeyle çağırırlar: “Saklambaç oynaya-
caklar kaleye mum diksin!” Kimi oyuna 
tekerlemeler eşlik eder: “Yağ satarım 
bal satarım, ustam öldü ben satarım.” 
Tekerleme nedir? Bir gurup söz-
cüğün uyaklar, ölçüler, birbirine 
benzer sesler ve ses taklitleriyle 
şiire benzetildiği düzenlemelere  
tekerleme denir.

Birbirine benzemez düşlerin sı-
ralanmasıyla inanılması zor öykü-
ler anlatan ve çoğunlukla masalla-
rın başlarında yer alan tekerleme-
ler, masaldan bağımsız, gerçeküstü 
yapılarıyla dinleyeni/okuyanı ma-
sala hazırlar: “Bir varmış bir yok-
muş. Evvel zaman içinde, kalbur sa-
man içinde, develer tellâl iken, pire-
ler berber iken, ben babamın beşiği-
ni tıngır mıngır sallar iken… Babam 
düştü beşikten anam düştü eşikten, 
babam kaptı yarmayı anam kap-
tı maşayı, dolaştırdılar bana dört 
köşeyi.” Tekerlemeler çocukların 
zekâ, bilgi, duygu ve davranışlarını, 
birlikte öğrenme, gülme, iş görme 
bilincini geliştirir. Bu yüzden her 
dilde tekerlemelere rastlanır.

BEZ BEBEK İLE SÜPÜRGE SAPI
Carl Sandburg’un Rootabaga 

Öyküleri’ni okurken bu öykülerin te-
kerleme olarak tasarlandığını düşün-

-
lerine benziyordu: “Bez Bebek Süpürge 
Sapı ile evlendiğinde düğün yapıldı. Bir 
bez bebek evlendiğinde görülen en bü-
yük düğün alaylarından birinin olduğu 
bir düğün oldu. (...) Düğün alayında 
kimler vardı. Önce Kaşık Yalayıcılar 
geldiler. Her birinin elinde bir çay ka-
şığı ya da çorba kaşığı vardı; çoğunda 
da büyük yemek kaşıkları bulunuyor-
du. Kaşıklarda ne mi vardı? Kimilerin-
de tereyağ, kimilerinde sos, kimilerinde 
de kremalı şekerleme vardı. (...) Sonra  

Şalgam ülkesinin 
tuhaf halkı
Carl Sandburg Rootabaga Öyküleri’nde, kendilerine özgü bir coğrafyada yaşayıp, kendilerine özgü 
âdetlere sahip olan komik insanları anlatıyor. Saçmalamaktan ve saçmalıktan çekinmeyen  
bu insanlar, Rootabaga Ülkesi’nin özgür topraklarında yaşıyor.

Sennur SEZER

Rootabaga Öyküleri 
Carl Sandburg
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Sofie’nin Dünyası’nı hatırlarsınız. Bütün dünyada çok satmış, gençlerin popüler düzeyde felsefeyle ilişki 

Sofie’nin Dünyası ile bütün dünya-
da pek çok insana ulaşan ve gençlerin 

-
li yazar Jostein Gaarder’ın son kitabı 
Acaba, Pan Yayıncılık tarafından ya-
yımlandı. Akın Düzakın’ın resimle-
riyle süslenmiş Acaba, akıl karıştıran 
pek çok soruyla insanı dünyayı, va-
roluşu, tanrıyı, hayatı sorgulamaya ve 
düşünmeye yönelten bir kitap. Jostein 
Gaarder’ın Acaba’da sorduğu sorular 
çocuk, genç, yetişkin herkesin hayatı-
nın herhangi bir döneminde kendine 
sorabileceği sorular. Kitabın üzerinde 

-
tilmiş, ne var ki görseller eşliğindeki 
ferah tasarımının da etkisiyle kitap 
herkesin eline almaktan hoşlanacağı 
türden…

Sevgi, doğaüstü varlıklar, kozmos, 
zaman, zihin, korku, dostluk ve hayata 

dair sorular soruyor Gaarder; zaman 
zaman aklımıza takılan bu soruları 
incelikli bir kurgu içerisinde sıralıyor. 
“Dünya nereden geldi?” Bir çocuğun 
hayal dünyasının üretebileceği böyle-
si bir soruyla başlayan kitap, “Acaba 
burada hep bir şeyler var mıydı? Yoksa 
her şey bir hiç’ten mi oluştu?” gibi felse-
fi sorularla devam ediyor. Kozmosun 
nasıl ve neden var olduğu gibi makro 
plandaki sorgulamalarla başlayan so-
rular, bireyin hayatını nasıl yaşayacağı 
ve hayatını neye adayacağı sorusunda-
ki gibi mikro plana kadar uzanıyor.

FELSEFENİN YALIN HALİ
Bu sorular hepimizin aklından, 

kendimizi bildiğimizden beri zaman 
zaman geçtiği halde, ya yanıtı üzerin-
de yoğunlaşmamışızdır ya da yanıt-
sızdır bunlar canım, deyip üzerinde 

durmamışızdır. Aslında felsefenin, 
kozmolojinin, ruhbilimin, hatta sinir-
bilimin temel soruları bunlar. Artarda 
sıralandıklarında, ilk anda günümüz 
çocuk ve gençleri için fazla felsefi ya 
da “derin” oldukları yanılsamasına ka-
pılmamız mümkün. Akın Düzakın’ın 
çizgileri işte bu noktada, söz konu-
su soruların gündelik hayatımızla ne 
kadar yakından ilgili olduğunu fark 
etmemizi sağlıyor. Sorular Düzakın’ın 
çizgileri eşliğinde ete kemiğe bürü-
nüyor, ucu açık bir kurgu ve estetik 
hazzın birleşimiyle okuru sözcüklerin 
somutluğundan resmin daha imgesel 
dünyasına çekiyor, hayal gücünü hare-
kete geçiriyor.

HER ŞEY HER ŞEYLE İLİŞKİLİ
-

ki kitaba ayrı bir boyut katıyor. Diğer 
yandan, soruların makrokozmostan 
mikrokozmosa uzanan sıralanışı; bü-
tün bu soruların birbiriyle yakın bir 
ilişkisi olduğunu; evrenin, dünyanın, 
insanın ne olduğu, ne anlama geldiği-
ni araştıran felsefenin ve bilimin nasıl 
da hayatlarımızla yakından ilgili oldu-
ğunu altını çizmeden, ama derinlikli 
biçimde vurguluyor.

Acaba bu nasıl 
bir kitap?..

Acaba 
Jostein Gaarder

Resimleyen: Akın Düzakın



Savaşın ortasında yapayalnız…
uyarlanmış. Daha sonra “kurgu” olduğu açıklanan kitap, Yahudi bir kız çocuğunun savaşın ortasında 
yapayalnız hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Alman Yahudisi, annesi de Rus kö-
kenli Yahudi olan bir çocuğun haya-
tının kolay geçmemiş olduğunu tah-

Defonseca’nın kaleme aldığı Kurtlarla 
Yaşam adlı kitapta, bu gerçeğe bir ço-
cuğun gözünden ve çok yakından ta-
nık oluyoruz. “Çocukların el üstünde 
tutulduğu bir zaman değildi bu,” diyor 

Almanya’daki Yahudi kıyımının 
-

likte Belçika’ya sığınmayı başarıyor 
aslında; ancak sonrasında Almanlar 
Belçika’yı da işgal ettikleri için sak-
lanmak zorunda kalıyorlar. Değil so-
kakta oynaması, balkona çıkması bile 

-
rak, okula da gidiyor, ama oraya niye 
gittiğinden emin değil. Kendisinden 
büyüklerin olduğu bir sınıfta öğret-
men masasında oturuyor; pek bir şey 
yaptığı da yok, eline kalem kâğıt ve-
riyorlar, kendi kendine oyalanıyor. 
Fakat orada bile rahat yok. Arada bir 
gelen haberler üzerine kapkaranlık bir 
yere kapatıp, orada sessizce oturması-
nı tembihliyor mesela öğretmen. İşte 
bu gibi anlarda; okulda, evde, zaman 
zaman kapatıldığı bu karanlık oda-
larda hayal ediyor oyun arkadaşları-
nı. Yılanlar, kaplanlar koruyor onu;  

hayvanların dünyasına ilk o karanlık-
larda daha yakın hissediyor kendini... 

bir baskında yakalanınca, ikisinden de 
ayrılmak zorunda kalıyor küçük kız; 
önceden hazırlanan plana göre o bu 
baskından kurtuluyor ve önemli bir 
meblağ karşılığında yabancı bir aile-

memnun olmasa da tedbir amacıyla 

üstelik yeni kimliğine göre yedi de-
ğil, dört yaşında ve artık o “mor saçlı 
cadı kadın”ın kızı. Her ne kadar yeni 

ailesinin çiftlikte yaşayan büyükbaba-
-

babadan basit temeller üzerine kurulu 
bir eğitim alıyor ve okuldan öğrene-
bileceğinden çok daha gerekli bilgiler 
edindiğini düşünüyor. 

KURTLARIN DOSTLUĞU

anne babasından ayrılmasının ardın-
dan ilk kez mutluluğu tadıyor. Ancak 
bir süre sonra çiftliği, büyükbabayı 
ziyaret etmesi de tehlikeli hale geliyor. 
Yeniden eski günlerine dönmek iste-

anne babasının yanına gitmek oldu-
ğunu düşünüyor ve onları bulmak için 

olsa büyükbabanın hediyesi olan pu-
sulası olacak yanında; bünyesi sağlam, 
cesareti tam; yolunun üzerinde nasıl 
bir coğrafyayla karşı karşıya kalacağı-
nı da öğrenmiş. 

Kitabın “gerçek” hikâyesi tam da 
bu noktada başlıyor. Anne babası-
nı bulmak üzere tek başına yola çı-

-
deki Avrupa’da binlerce kilometre  

katediyoruz. Yolda kurtlarla bile karşı-
laşıyor. Fakat hiç korkmuyor. İçgüdü-
sel olarak hayvanlara, insanlardan çok 
daha yakın hissediyor kendini. 

Kitabın büyük bölümü, yedi yaşın-
daki cesur bir kızın annesini bulma 
umuduyla yaptığı bu olağanüstü yol-
culuğu anlatıyor; açlıkla, susuzlukla, 
çetin doğa şartlarıyla mücadelesini, en 
çok da kurtların desteğiyle hayatta kal-
ma hikâyesini... Gerçek olamayacak 

anlattıkları ama on yıl boyunca inan-
mış bu satırları okuyanlar. Kitabın 
kendisinin de ilginç bir hikâyesi var. 

Kurtlarla Yaşam; bir anı kitabı ola-
rak ama! Yayımlanır yayımlanmaz 
da oldukça ilgi görüyor ve kısa süre 

Ancak sonrasında, 2008 yılında bu 
anı kitabının “kurgulanmış” olduğu 
açıklanıyor. Kurtlarla Yaşam’da an-
latılanlar gerçek ya da değil, önemli 
de değil belki; savaşın insanlar üze-
rindeki “gerçeküstü” etkisi, her şeyi  
silikleştirebiliyor ne de olsa.

Kurtlarla Yaşam



 

Yüzü’nde yazar gene insanın doğayla ilişkisini, doğaya kaçış temasını ele alıyor.

Jean Craighead George, ilkokulday-
ken bir gün çantasını toplayıp annesi-
ne evden kaçacağını söyler. Aklınca 
ormana gidip bir şelalenin kıyısında 
yaşayacak, babasının ona öğrettiği 
gibi ağaç dallarından olta yapıp balık 
tutacaktır. Yazar şöyle anlatır: “Annem 
akıllıca davrandı, kendini tuttu ve beni 
kararımdan vazgeçirmeye çalışmadı. 
Diş fırçamı almış mıyım, yanımda ona 
nasıl idare ettiğimi haber vermeme ya-
rayacak bir posta kartı var mı görmek 
için çantamı kontrol etti ve bana bir 
öpücükle veda etti. Kırk dakika sonra 
tekrar evdeydim.”

Yazar yıllar sonra aynı tecrübeyi 
bir kez daha yaşar ama bu kez kendisi 
anne, evi terk edense ilkokul çağındaki 
kızı Twig’dir. Bu kez o, diş fırçasını al-
mış mı diye Twig’in çantasını kontrol 
eder, onu bir öpücükle uğurlar ve otu-

Twig eve döner.
Herkes, en azından zaman zaman 

gitmek ister. Doğru sözcük belki de 
kaçmak değil, gitmek olmalı. Zira ya 
korktuğu bir şeyden kaçar insan, ki 
burada sözünü ettiğimiz kaçışın kor-
kuyla ilgisi yok ya da kimselere söy-
lemeden, gizlice gidiverir, evden kaç-
mak da böyle bir şeydir aslında. Haber 
vererek kaçılmaz, sadece gidilir. 

ISSIZ TUNDRALARDA
Geçen yıl, 92 yaşında yitirdiğimiz 

Jean Craighead George, yaşam çizgisi 
çocuk yazınındaki çizgisiyle çakışan 
bir yazardı. Okuduğum, takip edebil-
diğim kadarıyla hayatının önemli bir 
bölümü ormanlarda, dağlarda katetti-
ği upuzun bir yola benziyor. Bu yolda 
sayısız yabanıl hayvan eşlik etmiş ona, 
yerleşik düzende yaşadığı dönemlerde 
bile doğanın türlü çeşit yaratığıyla olan 
dostluğu devam etmiş. Derken yazma 
süreci başlamış. Her gidişin dönüşü 
yeni bir öyküyle noktalanmış. “Sahici” 

Şiirsel TAŞ

öyküler için “gerçek” gidişler yaşamak 
gerekiyor belki de. Ve belki de yazarı 
yazar yapan bu gerçek gidişler, gerçek 
yolculuklar; onlar olmaksızın yazılan-
lar pek kuru, pek yavan kalıyor.

Yazarı, Türkçeye çevrilen ilk kitabı 
Kurtların Kızı Julie ile tanımıştık. Cra-
ighead George, kurtların sosyal dav-
ranışlarıyla ilgili gözlem yapmak için 
gittiği Alaska’da, bir araştırma enstitü-
sündeki deneyimlerinden yola çıkarak 

-

uzun yolculuğunu ve bu ıssızlığın or-
tasında karşılaştığı bir kurt sürüsüyle 
aralarında gelişen ilişkiyi anlatır. Kurt-
ların Kızı Julie tam da bir kaçış öykü-
südür. Babası tarafından terk edilen ve 
teyzesi tarafından kendi isteği dışında 

vermeden, içinde bulunduğu durum-
dan uzaklaşmak, kurtulmak için kaçıp 
gider.

DOĞANIN SESİNİ DİNLEMEK
Dağın Bu 

Yüzü de yaşadığı hayattan, bulunduğu 
ortamdan uzaklaşmak isteyen genç bir 

Alaska tundralarındaki uzun mesa-
feli yolculuğunun yerini bu kez, genç 
Sam’in yaklaşık bir yıllık süre içinde 
Catskill Dağları’nda verdiği yaşam 

-
balık ailesiyle sürdürdüğü kent yaşa-
mından mutlu olmayan Sam, büyük 
büyükbabasının bir süre yaşamaya 
çalışıp da toprağa bağlanamamasının 
ardından denize açılarak geride bırak-
tığı, terk edilmiş topraklara gitmeye 
karar verir. Ailesi Sam’e engel olmaya 
kalkışmaz; babası bu maceranın yarım 
kalacağından öylesine emindir. 

genç Sam’in doğada yaşam konusun-
da bu denli incelikli becerileri –kü-
tüphaneden alıp da okuduğu kitap-

lar hariç– nasıl ve nereden edindiği 
konusunda çok fazla ipucu verilmese 
de, bu becerilerini nasıl kullandığı 
detaylı biçimde anlatılıyor. Kimi za-
man Sam’in günlüğünden bölümler 
okuyor, çoğunlukla da onun anlatısı-
na kulak veriyoruz. Doğabilimci aile 
geleneğinin uzantısı niteliğinde bir 
hayat sürmüş olan yazar, aslında kendi 
deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı 
Sam’in öyküsünde, Catskill Dağları’nı, 
o coğrafyanın bitki örtüsünü ve fauna-
sını belgesel tadında bir anlatımla ak-
tarıyor. Yarım asır öncesinde kaleme 
alınmış bir romandan söz ediyoruz. 
Dolayısıyla Sam’in deneyimi olanca 
gerçekçiliğiyle gözlerimizin önüne 
serilse de, roman, günümüzün bu tür 
tecrübelerden fazlasıyla uzak düşmüş, 
durup doğanın sesini dinlemeyi ve 
devinimini izlemeyi unutmuş çocuk-
genç-erişkinlerine daha çok fantastik 
bir yolculuk ve kurgu izlenimi vere-
cektir sanırım. Buna karşılık, roman-
da anlatılan yaşantının zaman içinde 
okur için anlamı farklılaşmış olsa bile, 
“gidebilmeyi gerçekten başaran” bir 
karakter olarak Sam’in okura fısılda-
dıklarının yıllar içinde değişeceğini 
hiç sanmam. 

Dağın Bu Yüzü
Jean Craighead George

Sahici bir yolculuk



odaya küçük bir denizaltıyla ulaşıldı-
-

ğazasından öğrendikleri isim, Visily 
Romani ise işi çok daha farklı boyutlara 
taşıyor, çünkü bu bir takma ad. Eddie 
amcanın söylediğine göre, takma adlar 
kutsaldır ve Visily Romani adı altında 
yapılmış hiçbir iş çocuklar tarafından 
bozulamaz.

Eddie amca bu işin Kat’i bile aştı-
ğını düşünse de Kat vazgeçmiyor ve 
güvenebileceği insanlardan iyi bir ekip 
kuruyor: Hale, Gabrielle, Bagshaw kar-
deşler Hamish ve Angus, teknik işlerde 
uzman Simon ve sonradan Paris’te rast-

Londra’da çok iyi korunan Henley 

adının yazdığı bir kartvizit bulununca, 
Visily’nin Taccone’den çaldığı tabloları 
buradaki tabloların altına sakladığını 
anlıyor Kat. Böylece müthiş “hırsızlar 

-
bilmek için riskli ama ayrıntılı bir plan 
kuruyor.

Ocean’s Eleven ve Casino Royale gibi 
ünlü hırsızlık hikâyelerinden daha he-
yecanlı bir kurguya sahip olan Hırsızlar 
Sosyetesi’nin, sabah erken kalkma ya da 
akşam ödev yapma gerçeğini değiştire-
mese de monoton hayatlarımıza fazla-
sıyla renk getireceği kesin.

okuldan atılıyor. Sonradan öğreniyor 
ki, zengin ve köklü bir aileden gelen 
arkadaşı Beşinci W.W. Hale’in başının 
altından çıkmış bu kovulma mevzusu, 
çünkü Katarina ne kadar uzak durmak 
istese de onun için yeni bir iş var, ama 
bu sıradan bir iş değil, babası Bobby 
Bishop’un hayatı tehlikede.

Kat, hikâyenin ayrıntılarını adım 
adım öğreniyor. “Başka türde kötü bir 
adam” olan Arturo Taccone’nin sahip 
olduğu beş önemli tablonun çalındı-
ğını, Taccone’nin bunun için babasını 
suçladığını ve onları iki hafta içinde 
geri almazsa gerçekten çok kötü şeyler 
yapabileceğini anlatıyor Hale ona. Kat 
önce Paris’te babasını ziyaret ediyor, 
Taccone’nin tablolarını çalıp çalmadı-
ğını bir de ona soruyor. Ama babasının 
suçsuz olması bu işten yakayı sıyırdık-
larını göstermiyor, çünkü Kat Paris’te 
babasının peşinde olan Taccone ile de 
karşılaşıyor. Evet, çalmadıkları tablo-
ları geri vermenin imkânı yok, ama 
Taccone’nin şakası olmadığını anladık-
ları için yapabilecekleri tek şeyde karar 
kılıyorlar: Önce tabloları çalanın kim 
olduğunu öğrenecek ve sonra da tablo-
ları ondan çalacaklar.

ÇALINTI TABLOLARIN PEŞİNDE
Eddie amcanın söyledikleri Kat’in 

kafasını karıştıracak türden: “Biz çok 
eski bir sanatı icra ediyoruz. Bu sadece 
soydan geçmez, aynı zamanda tecrü-

Koleji’nde sadece üç ay geçirmiş olsa 
da paslanmış olabileceğini düşünüyor, 
çünkü hırsızların dünyasında bu uzun 
bir süre. Ama babasının yaşamı söz ko-
nusu olduğu için her şeyi göze alarak 
giriyor işin içine.

Kat öncelikle, aralarındaki elektri-
ğin apaçık olduğu Hale ve güzel kuzeni 
Gabrielle ile birlikte Taccone’nin çok iyi 
korunan hendekli villasını araştırıyor. 
Buldukları kamera kayıtları sayesinde, 
tabloların saklandığı hendekteki gizli 

Hepimiz olağan aile hikâyelerine alı-

ki yorucu işlerde çalışan anne babala-
rımız işten dönerler, ödevlerimize yar-
dım ederler, akşam yemeği yenir, tele-
vizyon izlenir, çekirdek çitlenip meyve 
yenir, bilgisayarda oyalanılır, yatma sa-
atinde de doğruca yatağa yollanılır. Ve 
hepimiz olağan büyüme hikâyelerine 

bu monoton hayatın bir an önce bitme-
sini ve büyümeyi istemez miyiz? Her 
sabah erkenden kalkmak, akşam ödev 
yapmak, yük gibi gelir. Dışarıda arka-
daşlarla oynanacak oyunlar, gezilecek 
yerler, görülecek filmler ya da internet 
dünyasının sunduğu binbir çeşit olanak 
varken önümüzde, bu mahpus hayatı 
da ne ola ki?

SANAT HIRSIZLIĞI
Ally Carter’ın Hır-

sızlar Sosyetesi adlı  
sürükleyici romanının 
başkahramanı on altı 
yaşındaki Katarina 
Bishop’un ise bu olağan 
yaşam tasavvurun ak-
sine, fazlasıyla sıradışı 
bir yaşamı var. Önce-
likle anne babası uz-
man birer hırsız. Ama 
öyle araba, televizyon, 
mücevher çalmıyorlar, 

onlar “sanat hırsızı”. İlgi alanları; özel 
koleksiyonlardaki, sanat müzelerindeki 
heykeller, tablolar... Amcası da, kuzeni 
de birer hırsız. Kısacası bu bir “aile işi”. 
Annesini altı yaşında kaybeden Katari-
na da üç yaşından beri hırsızlık yapıyor, 
ama bu yorucu hayattan elini ayağına 
çekmek için “aile işi”nden çıkıp Colgan 
Koleji’ne yazılıyor. Tek arzusu, yaşıt-
ları gibi normal bir hayat sürebilmek, 
normal biri olmak. Erken kalkmak, 
okula gitmek, ödev yapmak istiyor Ka-
tarina. Ama işlemediği bir suç yüzün-
den disiplin kuruluna gönderiliyor ve 

Aile işi hırsızlık olunca...
Bu sürükleyici romanın başkahramanı on altı yaşındaki Katarina, hırsızlık yaparak sürdürdüğü 
sıradışı yaşamından bunalıp normal bir yaşam sürmeye çalışıyor. Bakalım becerebilecek mi?

Tuğba ERİŞ

SOSYETES

ALLY CARTER

H

Hırsızlar Sosyetesi
Ally Carter

Delidolu Yayınları, 280 sayfa 
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Aslı Der Defne’yi Beklerken’de genç-
lerle yetişkinlerin iletişimsizliğini, ka-
pitalizmin insanları içine çektiği dipsiz 
kuyuyu ve ergenliğin buhranlarını, yo-
lunu tek başına çizmek zorunda kalan 
genç bir kızın yolculuğunu anlatıyor. 
Yanı sıra, her şeye rağmen, yaş-cinsiyet 
farkı gözetmeyen dostluğun ve kitapla-
rın insan üzerindeki sağaltıcı etkisini 
vurguluyor. Bu yanlarıyla hem genç-
lerin hem de ebeveynlerin, öğretmen-
lerin, gençlerle temasta olan kişilerin 
kendilerinden pek çok şey bulabileceği, 
gençlerin dünyası hakkında yeni şeyler 
fark edebilecekleri bir roman Defne’yi 
Beklerken.

KÜÇÜK BİR NOT
Romanda, Defne’nin başına gelen 

bir de taciz olayı var. O yaşlardaki bir 
gencin uğradığı taciz, onun ilerideki 
yaşantısını parça parça edecek bir olay-
dır; romanda bu konu Defne’nin başı-
na gelmiş sıradan bir talihsizlik olarak 
kurgulanmış. Bu konu başlı başına ele 
alınabilecekken, kitabın kurgusu içinde 
yitmiş gibi. Cinsiyetlerinden dolayı ço-
cuklara doğar doğmaz biçilen toplum-
sal rollerin yarattığı olumsuzlukların; 
zorba erkek egemen dünyanın; ergen 
veya yetişkin kadınların hayatında ya-
rattığı tahribatın, romanda daha etraf-
lıca işlenebileceğini düşünmeden ede-
miyor insan.

Günlüğü okuyan annesi, ebeveyn-
lerinin varlığına ve dışarıdan huzurlu 
görünen hayatına rağmen, Defne’nin iç 
dünyasında hayli yalnız bir çocuk oldu-
ğunu görüyor. Okulda da pek arkadaşı 
olmadığını, hatta okuldaki bir grup ço-
cuk yüzünden okulu da pek sevmediği-
ni öğreniyor.

DAHA İYİ BİR HAYAT
Sürekli çalışan bir anne, hayattan 

başka beklentileri olan bir baba ve 
mutlu olmadığı bir okul, Defne’yi daha 
içine kapalı bir çocuk haline getirmiş 
ve kimseye anlatamadığı şeyleri günlü-
ğüne yazmaya başlamıştır. Bölümleri-
ni, iki ayrı zaman diliminde, yüreğimiz 
ağzımızda okuduğumuz romanda, bir 
yandan Defne’nin günlüğüne yazdık-
ları aracılığıyla onun yaşadıklarına, 
hissettiklerine, bir yandan da anne-
sinin hastane koridorunda sıkıntılı 
bekleyişine tanık oluyoruz. Bu kurgu, 
kitabı daha sürükleyici hale getirdiği 
gibi okurun merak duygusunu da diri 
tutuyor.

Defne’yi Beklerken’i, yalnız bir ço-
cuğun ailesiyle yaşadığı iletişimsizliğin 
nasıl sonuçlar doğurabildiğinin ve her 
şeye rağmen hayatı yaşamaya çalışan 
bir ergenin umutlarını, korkularını 
kendine itiraf edişinin kitabı olarak 
değerlendirmek mümkün. Bu iletişim-
sizliğin bir sebebi olan kapitalizmin 
çarklarının gözler önüne serilişinin de 
hikâyesi aynı zamanda. Kızının kendi-
sininkinden daha iyi bir hayatı olsun 
diye sürekli çalışan bir annenin, kapita-
lizmin bu oyununa gelişinin hikâyesi… 
Buna, yazar olma hayalleri içindeki bir 
babanın kendisini odasına kapamasını 
da ekleyebiliriz. Ve elbette Defne’nin 
hikâyesi en başta: Bütün bunlar olur-
ken, bu zorlu büyüme çağında, kimse 
onu dinlemediği için başına gelenler-
le nasıl mücadele etmeye çalıştığının 
hikâyesi.

Aslı Der’in ilk gençlik roma-
nı Defne’yi Beklerken, lisede okuyan 
Defne’nin annesinin, onu odasında 
baygın bulmasının ardından çağırdığı 
ambulansın uzaklardan duyulan se-
siyle başlıyor. Kızına ne olduğunu an-
lamayıp şoka giren annenin, kızının 
elinin altında bulduğu defteri de yanı-
na alarak hastaneye gitmesiyle devam 
eden hikâye, annenin hastanede, uyan-
masını beklerken kızının günlüğünü 
okumaya başlamasıyla bambaşka bir 
yola doğru ilerlemeye başlıyor.  

Kızına ne olduğunu anlayamayıp 
olup bitenlere bir anlam vermeye ça-
lışan, çaresizlik içindeki anne, bitmek 
bilmez bekleyişi sırasında telaş içinde 
çarpıp duran kalbinin sesini birazcık 
da olsa susturabilmek için kızının se-
sine −günlüğüne− sığındığında, bam-
başka bir Defne’nin farkına varıyor. 
Kendi çocukluk ve gençlik yıllarında 
yaşadığı sıkıntıları kızı da yaşamasın, 
daha güzel bir hayatı olsun diye sü-
rekli çalışan ve kızının kendi ayakları 
üzerinde durmayı öğrenmesi için so-
runlarını kendisinin çözmesi gerekti-
ğini söylerken hep doğru yaptığını sa-
nan anne, kızının günlüğünde okudu-
ğu şeyler karşısında dehşete düşüyor. 
Bir yandan da kendini sorgulamaya 
başlıyor.

Gençlerin iç dünyasında 
neler oluyor?.. 
gençlik edebiyatında son dönemlerde sıkça rastladığımız temalara odaklanıyor. Der, bir anne ile kızı 
arasındaki iletişimsizliği ve bir ergenin iç dünyasını, ikili bir kurgu içinde akıcı bir dille ele alıyor.

Defne’yi Beklerken
Aslı Der
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Sahaf Dükkânı

İlk serüven kitapları…
Bu ay başlattığımız yeni köşemizde Ceyhan Usanmaz sahafların tozlu raflarında kalmış çocuk ve 
gençlik kitaplarını tanıtacak. Kim bilir, unutulan bu kitapların bazıları yeniden basılıp çocuklarla 
buluşur. Serüven kitaplarının Türkçedeki ilk örneklerinden biriyle başlıyoruz maceraya...

Ankara’daki bir sahafta rastladığım 
Kahraman İzciler (Orhan’la Tekin) ki-

-
cuk Kitapları” dizisi kapsamında ya-

-
laşık yarım asırlık kitapta bize “Kahra-
man İzciler” olarak tanıtılan Orhan’la 
Tekin? “Orhan on sekiz yaşındaydı. 
Tekin’se on yedisine henüz basmıştı. 
İkisi de Galatasaray’da aynı sınıfta 
okuyorlardı. Orhan elektrik ve motor 
delisiydi. Fizik derslerinde hep birinci 
gelir; teknik dergiler okur, evinde tel-
siz makineleri, elektrik âletleri yap-
maya bayılırdı. Sınıfında en sevdiği 
arkadaşı olan Tekin’se tabiata âşıktı. 
Kelebek koleksiyonları yapar, hay-
vanlara dair koca koca kitaplar getir-
tir, böcekler üzerinde araştırmalarda 
bulunurdu.” 

O gün Orhan’la Tekin, İstanbul 
Yeşilköy’deki havaalanına uçakları 
izlemeye giderler. Havaalanı memur-
larından biri Tekin’in dayısı olduğu 
için bu iki gencin içeri girmesine izin 
verilmiş, hatta harekete hazır bir hal-
de duran uçağa hiç olmadıkları kadar 
yaklaşabilmişlerdir. Görünürde kim-
senin olmadığını fırsat bilerek 
ve pilot kabininin çekiciliğine 
dayanamayarak, kapısı açık 
kalmış uçağa binerler. Düğ-
melerle, göstergelerle oynar-
ken Orhan’ın eli yanlışlıkla 
hareket düğmesine dokununca 
o koskoca uçak, tam benzin yüküy-
le hareketleniverir. Artık geri dönüş 
yoktur Orhan’la Tekin için; tek başla-
rına Akdeniz’e doğru yola çıkmışlardır 
bile... Zorlukla da olsa bir süre yol alır-
lar ama bu sefer de benzin sorunu baş 

uçakta ve atlamayı başarırlar. İndikleri 
yer Afrika’dır...

Afrika, maceranın yalnızca ilk du-
rağı olur. Sonrasında da yine başlarına 

olmadık işler açılan Orhan’la Tekin Los 
Angeles’tan Alaska’ya, Avustralya’dan 

bir deniz savaşının ortasında bulur-
lar kendilerini, kimi zaman da vahşi 
doğa şartlarıyla, susuzlukla mücadele 
etmek zorunda kalırlar. İstanbul’dan 
yanlışlıkla ayrıldıklarından bu yana 

iki buçuk yıl geçmiştir bile, artık 
memleketlerine dönmek istemekte-
dirler... Sonunda İskenderiye’den bin-
dikleri bir gemiyle İskenderun’a ulaş-
mayı başarırlar. “Toy birer delikanlı 
olarak çıktıkları şehre, şimdi dünyayı 
görmüş, çok şey öğrenmiş, usta ve ol-
gun iki adam olarak dönüyorlardır.”  
Görüldüğü gibi, Jean de la Hire’in İki 
Çocuğun Devriâlemi serisini ya da  

Jules Verne’in İki Yıl Okul Tatili roma-
nını okuyanlara hiç de yabancı gel-
meyecek bir hikâyesi var Kahraman 
İzciler’in. Orhan’la Tekin’in de bu ki-
taplardan haberdar oldukları ve bir za-
manlar o roman kahramanı çocukla-
rın maceralarına ne kadar özendikleri 

de özellikle belirtilmiş kitabın bir 
yerinde. 

yazında kaybettiğimiz– ünlü 
karikatürist Güngör Kabakçı-
oğlu’na ait; yazarı olarak da 

-
yoruz. Bu isim pek tanıdık gelmeyebi-
lir belki! Kayıtlarda çeviri yapan, an-
toloji ve derleme kitap hazırlayan biri 

Varlık Yayınları’nın ve Varlık dergisi-

-

bir çocuk kitabı da kaleme almış. 
Peki, yayınevini kurduğu dönemde, 
özellikle dünya klasikleri konusun-
da Türkçedeki eksiklikleri giderme 
yolunda kitaplar yayımlamaya gay-

-
cuklara yönelik kaleme aldığı belki 
de tek romanının serüven türünde 
olmasını nasıl değerlendirmeliyiz?

Kahraman İzciler’deki yapının 
benzerine sahip romanların arka pla-
nındaki amaçlardan biri de “dünya-

nın farklılıkları”nı tanıtmaktır. Farklı 
coğrafyalara adım atan, farklı insan-
ların, halkların arasına karışan, farklı 
yaşam tarzlarına uyum göstermeye 
çalışan kahramanlarımız maceradan 
maceraya sürüklenirken, bizleri de bu 
farklılıklarla tanıştırır. Belki Kahraman 
İzciler’in günümüzde yeni bir baskı-
sının yapılmasına gerek yok. Ama se-
rüven türünün Türkçede yazılmış ilk 
örneklerini görmek ve zaman içinde 
alınan mesafeyi kaydetmek ilgi çekici...



Kar Benek Kara Benek
Şiirsel Taş

Resimleyen: Özlem Özden

Aslen hekim, sonradan olma çocuk kitapları emekçisi Şiirsel Taş’ın kaleme aldığı, Özlem Özden’in 
değişik bir görsel algıyla can verdiği Kar Benek Kara Benek, düşmanlığın korkudan nasıl beslendiğini 
ve bir “merhaba”nın neleri çözebileceğini küçük okurlara çok güzel anlatıyor. 

İki ada o kadar yaklaşmış ki bir-
birine, sonunda, soğuk mu soğuk 
Buz Adası ile güneşin kavurduğu Tuz 
Adası’nın birleşmesine bir köpek boyu 
mesafe kalmış. Buz Adası’nın buzları 
erimeye, Tuz Adası’nın tuzuyla karış-
maya başlamış.

Adalar bu kadar yaklaşınca, Buz 
Adası’ndaki Kara Benekli Kar Köpekle-
ri ile Tuz Adası’ndaki Kar Benekli Kara 
Köpekler birbirlerini görmüşler. Bir-
birlerinden ürkmüşler. Önce susmuşlar  
ve gözlerini kapatıp havayı koklamış-
lar.

“Rüzgârrrın taşıdığı yabancı koku 
buydu” demiş Kara Benekli Kar Kö-
pekleri. “Rüzgârrrın taşıdığı yabancı 
koku buydu” demiş Kar Benekli Kara 
Köpekler. 

Önce diş gösterip hırlamışlar. 
Sonra havlamaya başlamışlar. 
Rüzgâr hiç hoşlanmamış bundan. 

“Böyle hırlaşıp duracaksanız, bura-
larda işim yok benim; çekip giderim” 
demiş. Ama köpekler karşılıklı havla-
yıp durmaktan, rüzgârın sesini duy-
mamışlar.

Rüzgâr da köpek-
lerin kokusunu ora-
cıkta bırakıp uzak-
lara gitmiş.

Kitap içi

Bir zamanlar, her yanı suyla kaplı 
bir gezegende iki büyük ada varmış: 
Buz Adası ile Tuz Adası.

Soğuk mu soğuk Buz Adası’nda 
Kara Benekli Kar Köpekleri yaşarmış. 
Bunlar, beyaz renkli, kara benekli kö-
peklermiş. 

Güneşin kavurduğu Tuz Ada-
sı’ndaysa Kar Benekli Kara Köpekler 
yaşarmış. Onlar da siyah renkli, ak be-
nekli köpeklermiş.

Her nasılsa, binlerce yıl içinde ada-
lar suyun yüzeyinde kaymış, birbirine 
yaklaşmış. Rüzgâr iki ada arasında kö-
peklerin kokusunu taşımış. 

“Yabancı köpeklerrrrin kokusunu 
alıyorrruz!” diye hırlamış Kara Benek-
li Kar Köpekleri. 

“Yabancı köpeklerrrrin kokusunu 
alıyorrrruz” diye hırlamış Kar Benekli 
Kara Köpekler.

İşte tam o sırada iki ada birbirine 
çarpıp birleşmiş ve Tuzlabuz Adası 
olmuş. Kara Benekli Kar Köpekleri ile 
Kar Benekli Kara Köpekler karşı kar-
şıya gelmiş. Tam kapışmak üzereyken, 
uzaktan gelen hafif bir ıslık sesi duy-
muşlar.

Önce rüzgârın sesi olduğunu san-
mışlar. Ama, hayır... Rüzgâr çok uzak-
larda, mercanların kokusunu taşımak-
la uğraşıyormuş o sırada. 

Denizde, çok ötelerde bir karaltı 
-

raltı... 






