
bulunduğu kampta gençlerle çeşitli 
müzik çalışmaları yaptıklarını anlat-
mışlardı. Ben de çocuklarla bir kitap 
hazırlayabilsem diye o zaman düşün-
müştüm, ama bunun üzerinden en 
az iki, üç sene geçmiştir. Daha sonra 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nden bir tanıdığımla bir 
araya geldiğimizde düşüncemi dile ge-
tirdim. Başlangıçta çok umutlu değil-
dim ama ana hatlarıyla projeyi yazıp 
gönderdim. Olabileceğine dair olumlu 
cevap geldiğinde daha detaylı bir ça-
lışma hazırladım. Üç ay gibi bir süre 
içinde, içerik, zamanlama, lojistikle 
ilgili nihai kararları aldık. 

Tarık ve Beyaz Karga’nın öyküsü, 
SGDD’nin Isparta ofisinde düzenle-
nen atölye çalışmasının sonucunda, 

IYI KITAP
. . .
Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

. ...

Haziran 2013 
SayI 52
Ücretsizdir
www.iyikitap.net

. .

.

İyi Kitap’ta bu ay…

Hadi uçalım mı birlikte?..
Nurduran Duman, 6

Demek burada da böyle?..
Sema Aslan, 8

Tom’un neredeyse harika hayatı…
Ezel Dağlar Ergüden, 9

Keloğlan bir sırrın peşinde
Sennur Sezer, 10

Hezarfen’in silinmez imzası
Toprak Işık, 11

Eski bir dosta tekrar merhaba
Kutlukhan Kutlu, 14

Bütün yetişkinler zombi oluyor…
Şiirsel Taş, 16

Bu Faust başka Faust
Yankı Enki, 21

Sahaf Dükkânı: Seç bakalım…
Ceyhan Usanmaz, 22 

Kitap içi:
Akıllı Hans nasıl kahraman oldu?

Kimi çocuk kitapları, içeriği ve ele 
aldığı mesele ile dikkati çeker. Mülte-
cilik ve mülteciler de bu meselelerden 
biri olsa gerek. Her yıl 20 Haziran’da 
kutlanan Dünya Mülteciler Günü’nün 
amacı da toplumun mültecilik konu-
sunda doğru bakış açısı geliştirmesini 
sağlamak. Yayımladığı resimli çocuk 
kitaplarıyla yayıncılık dünyasına adım 
atan Sarıgaga Yayınları’ndan çıkan Ta-
rık ve Beyaz Karga, doğup büyüdüğü 
adanın üzerine kara bulutların çökme-
si üzerine yaşadığı topraklardan ayrıl-
mak zorunda kalan bir çocuğun öykü-
sünü anlatıyor. Mültecilik konusunu 
ele alan kitabın en ilgi çekici özelliğiy-
se, öykünün mülteci çocuklarla yürü-
tülen bir atölye çalışması sonucunda 
ortaya çıkmış olması. Birleşmiş Mil-
letler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 

Yurdundan uzak  
düşmüş yavru kuşlar… 
Sarıgaga Yayınları’nın mültecilik konulu bir projesi 
sonucunda ortaya çıkan Tarık ve Beyaz Karga’nın 
öyküsünü on mülteci çocuk kaleme almış. Öyküye güzel 
çizgileriyle Sadi Güran can vermiş. 
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Bu kitap, Sarıgaga Yayınları tarafından 26 

Şubat 2012 tarihinde, SGDD (Sığınmacılar ve 

Göçmenler Dayanışma Derneği) Isparta ofisinde 

düzenlenen hikaye atölyesi sırasında, on mülteci 

çocuğun katılımıyla yazıldı. Somali, Sudan, İran 

ve Afganistan’dan gelen ve yaşları 7 ile 8 arasında 

değişen çocuklar, kendilerine Kutup Yıldızı Kolektifi 

adını verdiler.  Hikaye Sadi Güran tarafından 

resimlendi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği Türkiye Ofisi sponsorluğunda, Sarıgaga 

Yayınları tarafından 1000 adet olmak üzere basıldı.  

This book was written during a workshop, 

organized by Sarıgaga Books, which was held on 

26th of February 2012, in Isparta, in the office 

of ASAM (Association for Solidarity with Asylum 

Seekers and Migrants). Ten children from Somalia, 

Sudan, Iran and Afganistan aged between 7 

and 8, gathered to write this story. They called 

themselves “The Polar Star Collective”. The story is 

illustrated by Sadi Güran. 1000 copies are printed 

by Sarıgaga Books. The book is sponsored by the 

Office of the UN High Commissioner for Refugees 

in Turkey. 

Amina, Mavadda, Fatima, Sumaya, Caamir, Mohammed, Salih, Ahmed, Yasir, Sara. 
ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Da-
yanışma Derneği (SGDD)’nin deste-
ğiyle hayata geçirilen bu projenin nasıl 
doğduğunu, nasıl şekillendiğini, ço-
cuklarla yürütülen atölye çalışmasının 
ayrıntılarını kitabın editörü ve proje 
sorumlusu Esra Okutan ile konuştuk.

Tarık ve Beyaz Karga, aslında ço-
cuklara anlatılması o kadar da kolay 
olmayan, sert gerçeklerle örülü bir 
konuyu oldukça naif dille anlatan 
bir öykü. Öncelikle, mültecilik ko-
nusunu ele alan, çocuklara yönelik 
bir kitap hazırlama fikri nasıl doğdu, 
oradan başlayalım isterseniz. 

Böyle bir kitap yapma fikri aklıma, 
Midilli’de yaşayan bir grup Yunanlı 
arkadaşımla sohbet ederken düştü di-
yebilirim. Midilli’ye gelen mültecilerin 
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Kutup Yıldızı Ko-
lektifi adı altında bir 
araya gelen on mülte-
ci çocuğun katılımıyla yazıldı. 
SGDD ile kitap projesi nasıl buluş-
tu ve dernek bu sürece nasıl dâhil 
oldu? Kutup Yıldızı Kolektifi’nin 
oluşum öyküsünü, çocukların nasıl 
bir araya geldiğini anlatır mısınız?

Atölye çalışmasının nerede ger-
çekleşeceğine UNHCR karar verdi. 
SGDD, UNHCR’ın sahadaki kolu gibi 
çalışıyor. Örneğin Isparta’da yaşayan 
göçmenlerin durumları SGDD ofisi 
üzerinden takip ediliyor. SGDD Ofisi 
ile iletişime geçip çocuklar hakkında 
bilgi alarak, etnik köken, yaş ve cinsi-
yetin dengeli olduğu 10 çocuk seçtik. 
Mümkün olduğunca farklı ülkelerden 
çocukların katılmasını hede� edik. 
Atölye akışını, çocukların seçimini, 
psikolojik danışman, eğitimci Aslıhan 
Morova ile gerçekleştirdik. Elbette 
yaptığımız işi titizlikle ve ciddiyetle 
yaptık ama bir yandan da tüm gönül-
lü işlerde olduğu gibi süreç amatör, 
eğlenceli ve heyecanlı bir atmosferde 
gerçekleşti.

Kitabın kapağını açar açmaz, 
“Mülteci kimdir?” sorusunun yanı-
tıyla karşılaşıyoruz. “Mülteciler ırkı, 

dini, tabiiyeti, belli bir top-
lumsal gruba mensubiyeti 

veya siyasi düşünceleri 
yüzünden zulme 

uğrayacak-
larından kor-

kan insanlardır. 
İnsan hakları ihlali 

ya da savaştan kaçıp kendi ülkeleri 
dışına iltica eden kişilerdir,” açıkla-
ması, çocuk okur açısından düşüne-
cek olursak, algılanması o kadar da 
kolay bir ifade değil. Her ne kadar 
üzerinde 7+ yaş ibaresini görsek de 
Tarık ve Beyaz Karga gerek anlatı-
mı, gerek tasarımı açısından daha 
çok okul öncesi dönem çocukları-
na yönelik olarak hazırlanmış gibi 
görünüyor. Böyle bir deneyimi ya-
şamamış küçük yaş grubundaki ço-
cukları mültecilik kavramıyla tanış-
tırmak çok kolay olmasa gerek. Bu 
zorluğu aşmak için nasıl bir yöntem 
izlediniz? Okur kitlesi olarak bu yaş 
grubunun seçilmesinin özel bir ne-
deni var mıydı? 

Atölyeye katılan çocuklar ortalama 
7 yaşındaydı. O yüzden 7 ve üstü de-
dik. Ayrıca sizin de belirttiğiniz gibi, 
kitabın girişinde mültecilik kavramı 
ile ilgili bilgiler olduğu için okul önce-
si değil de ilkokul çocuklarına uygun 
olur diye düşündük. Mülteciliği anlat-
mak zor. Zaten kendi içinde netameli 
bir kavram. O yüzden biz mülteciliği 
duygular üzerinden anlatmayı seç-
tik. Yani çaresizlik, sevdiklerini ge-
ride bırakma, belirsizlik, yabancılık, 

farklılık, dışlanma gibi 
duyguların yaşandığı 

basit bir hikâye üze-
rinden gittik. Böy-

lece sanırım okur 

kitlesinin yaşını da düşürmüş 
olduk. Aslında kitabı 4-8 yaş ara-
sı çocuklar farklı düzeylerde bir şey-
ler anlayabilecek, empati geliştirebile-
cek şekilde okuyabilir, büyüklerinden 
dinleyebilir. 

Kitabın ilk sayfalarında çocukla-
rın resim çalışmalarından birkaç ör-
nek görebiliyoruz ama öykünün şe-
killenme sürecini ve çocuklarla nasıl 
bir çalışma yürüttüğünüzü merak 
ediyoruz doğrusu. Çocuklarla tanış-
ma süreciniz nasıldı? Projeyi onlara 
nasıl açıkladınız? Öykü nasıl bir et-
kileşim içinde şekillendi? Ne tür zor-
luklarla karşılaştınız ve çocuklarla 
çalışmak size neler düşündürdü?

Atölye sabah on buçuk civarında 
başladı, öğleden sonra üçe kadar sür-
dü. Psikolojik danışmanımız Aslıhan 
Morova’nın önceden planladığı şekil-
de küçük bir tanışma oyunu oynadık. 
Çok iyi Türkçe konuşan da vardı, az 
konuşan da. İki tercümanımız çocuk-
lara yardımcı oldu. Çocukların diğer 
ortak dili Arapça idi. Öğle arasında 
kovalamaca oynayacak kadar hızla
kaynaştılar. Tanışmadan sonra kolek-
tifin adını belirledik. Hepsinin öneri-
sini alıp oylama yaptık. “Kutup Yıldızı” 
seçildi. Çocukların gözü getirdiğimiz 
kalem ve boyalardaydı. “Hadi birlikte 
bir ada resmi yapalım,” dedik. Bazı ço-
cuklar ada resmine üç boyutlu unsur-
lar ekledi: palmiyeler, hayvanlar... 

Sonra hikâyeyi kurgulamaya başla-
dık. Yarı yapılandırılmış bir hikâyeydi 
bu. Arada sorular sorarak ilerledik. 
Çocuklar sıkılmaya başlayınca, yeni-
den resim yaptık, yemek yedik. Proje 
konusunda başlangıçta sadece “Birlik-
te bir hikâye okuyup tamamlayacağız,” 
dedik. Tabii aileleri projeyi biliyordu. 
Onların onayını aldık. Ama çocuk-
larla birlikteyken mültecilik falan gibi 
kavramlar ağzımızdan çıkmadı. Ço-
cukları rahatsız edecek, kendilerini 
tuhaf hissettirecek bir şey tela� uz et-
memeye dikkat ettik. Hikâye duygu-
lar üzerinden gittiği için biz de, “Siz-
ce ne hissetmiştir? Sizce ne gibi şeyler 
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yaparlardı?” gi-
bi sorular yönelttik. 

Bazı çocuklar diğerlerine 
göre daha katılımcıydı. Az 

konuşanların da kendini ifa-
de etmesi için uğraştık. Gerektiğinde 
yavaşladık, bekledik, geri döndük. Bu 
arada bazı çocuklar daha küçük olan-
lara yardım etmeye, anlamadıklarını 
anlatmaya başladılar. Bunu izlemek de 
çok hoştu. 

Çocuklarla çalışmanın neler dü-
şündürdüğüne gelince... Öncelikle bu 
çocuklar ne olacak? Ankara’nın Ayaş 
Belediye Başkanı, ilçesinde sığınma-
cı kampı kurulmasını istemediği için 
açlık grevi yaptı, biliyorsunuz. O zatın 
bu çocuklarla tanışmasını isterdim. 
Acaba kendisi onlarla aynı kaldırımda 
yürümeyi bile hak ediyor mu? İçinden 
çıkılmaz kavram karmaşasını, önyar-
gıları bir kenara bırakıp mülteciler ko-
nusunda hepimizin yapacak bir şeyleri 
olduğunu anlamalıyız. Sonuçta onlar 
sadece ülkelerinden ayrılmak zorunda 
kalan insanlar. Ve biliyoruz ki bu dün-
yada herkes bir gün mülteci olabilir... 

Öyküde kara bulut ve beyaz kar-
ga gibi bazı simgesel ifadelere rast-
lıyoruz. Çocuklar öyküyü oluştu-
rurken bu tür simgesel ifadeler kul-
landılar mı gerçekten? Yoksa kendi 
deneyimlerini daha sert gerçeklerle 
mi dile getirdiler ve öyleyse eğer, öy-
künün kurgusu ve anlatımı nasıl bir 
editoryal süzgeçten geçti?

Kara bulut, beyaz karga, � üt gibi 
simgeler çocuklardan gelmedi. Bu 
kadar kısa süre içinde gerçekleşen bir 
atölyede, derin düşünüp bir şeyler çı-
karmalarını beklemek zor. Ancak bir-
kaç ha� alık bir atölye çalışması olsaydı

eminim çıkardı. Hikâye taslağını 
oluştururken, iki aylık sürede bu 
simgeler kafamın içindeki çekme-
celerden çıkıp kurguya katıldı. 
Çocuklara kendi deneyimleri-
ni doğrudan sormadık. Zaten 
çoğu bebekken buraya gelmiş. 
Onların kendi istekleri doğ-
rultusunda, dolaylı olarak 
paylaşımda bulunmalarını 
bekledik. Ama örneğin, bu-
lutu göndermek için yapı-
lan bulut kovma makinesi, 
yaprakları sallama, ü� eme 
onlardan gelen fikirlerdi. 
Yolda karşılaştıkları zorluklar, 
Tarık’ın adada yaşadıkları, hissettikleri 
yine onlardan geldi. 

Mutlu sonlar genellikle çocuk 
kitaplarının olmazsa olmazıdır. Bu 
hüzünlü öykünün de bir anlamda 
mutlu bir sonu olduğunu söylemek 
mümkün. Tarık ve ailesi geldikleri 
yeni adada yeni bir yaşam 
kuruyor. Öte yandan 
öykünün sonunda 
görüyoruz ki bu in-
sanlar geride bırak-
tıkları topraklara gü-
nün birinde yeniden 
dönecekleri ümidini 
taşıyorlar hâlâ. Bu öz-
lem ve geri dönüş arzusu, öykünün 
sonunu bağlarken doğrudan çocuk-
ların dile getirdiği bir duygu muydu, 
yoksa yaşadığı topraklardan uzak 
düşenlerin ortak duygusunu vurgu-
lamak için böyle olması özellikle mi 
tercih edildi?

Hikâyenin sonunu tamamen ço-
cuklara bıraktık. Hatta tek tek yan-
larına gidip her birinin fikrini aldık. 
Bu konuda ne düşündüklerini ger-
çekten merak ediyorduk. Bir çocuk 
hariç hepsi günün birinde ülkesine 
dönmek istediğini söyledi. Burada ço-
ğunun kendi ülkesini hemen hemen 
hiç tanımadığını hatırlatalım. Yine de 
dönmek istedikleri yer anayurtlarıydı. 
Biz de hikâyeyi onların istediği şekilde 
bitirdik. 

Tarık ve Beyaz Karga, konusu 
gereği hüzünlü bir öykü. Kitaptaki 
çizimler de öykünün bu özelliğiy-
le uyum içinde. Çocukların öy-
küsüyle Sadi Güran’ın çizimleri 

birbirini kucaklamış adeta. Kitabı 
resimleme aşaması nasıl gerçekleşti?

Sadi Güran’ı daha önce çalıştı-
ğım yayınevinde tanıdım. Çalışma-
larını çok beğeniyordum. O yüzden 
Sarıgaga’yı kurduktan sonra ilk kita-
bımızı da (Kırmızı Solucan) Sadi çiz-
di. Sadi Güran, hüznü iyi aktaran bir 
çizer. Bu nedenle Tarık ve Beyaz Karga 
için ilk ve tek seçeneğim o oldu. 

Şiirsel TAŞ

Tarık ve Beyaz Karga
Kutup Yıldızı Kolektifi

Resimleyen: Sadi Güran
Proje Sorumlusu: Esra Okutan

Sarıgaga Yayınları, 32 sayfa
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İranlı yazar Akram Ghasempour’un kaleme aldığı Her Şey Bizim ile Beyrutlu yazar Fatıma Şerafeddin’in 
Ellerim adlı kitabı, okul öncesi külliyata nitelikli bir katkıda bulunuyor. Az sözle çok şey anlatan kitaplar 
yetişkinlerin de ezberini bozuyor.

“Okul öncesi” dendi mi, illüstras-
yonlarıyla, tasarımlarıyla ve nai� ik-
leriyle başımızı döndürecek birçok 
kitaba rastlanıyor artık. Ebeveynlerin 
de, çocuk okurların da kaynağı çok; 
neredeyse sınırsız görünüyor. Üç beş 
sayfayla kıssadan hisseyi alıp kapağı 
kapayabiliyoruz, üstelik canımız ne 
zaman istese, başımız ne zaman sıkışsa 
o kitabı yardıma çağırmak mümkün, 
biliyoruz.  

Ama o üç beş sayfa her zaman öyle 
bir solukta okunup bitecek gibi olmu-
yor. Okul öncesinin derin anlamlarla 
yüklü çoğu iyi örneğinde, çocuk oku-
run belki kolaylıkla kabul edip içsel-
leştirebileceği cümleyi yetişkin okur 
evirip çeviriyor, sindirmeye çalışıyor.

PAYLAŞMANIN MUTLULUĞU
Her Şey Bizim, öyle bir kitap. Ak-

ram Ghasempour’un yazıp Lisa J. 
Barjesteh’in resimlediği Her Şey Bizim, 
ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları ta-
rafından yayımlanmış. Yazarın, Türk-
çede yayımlanmış başka kitapları da 
var. Her birinde kendini ve dünyayı 

Defne ULUS

keşfeden karakterler, elbirliği, fikir bir-
liği, gönül birliğiyle yaşamanın tadına 
varıyor! (Şimdi bu, yetişkin okurun 
kolayca varabileceği bir tat olabilir mi 
mesela?) 

Her Şey Bizim, çok temel olarak 
paylaşmanın vereceği mutluluktan ve 
yaratacağı hafi� ikten söz ediyor. Daha 
“derin” bir okuma yaparsanız, işi mül-
kiyet meselesine kadar vardırabilirsi-
niz, orası size kalmış, ama hep “ben, 
ben, ben” demenin, her şeyi “benim, 
benim, benim” diye sahiplenmenin 
insanları yalnızlaştıracağı ve sonunda 
hiç kimsenin hiçbir şeye sahip olama-
yacağı ana fikri, çocuk okura da yetiş-
kin okura da kolayca geçebiliyor. 

Kanatlı küçük arı arkadaşların bir 
bahçede oynarken gördükleri çiçek, 
ağaç ve ağaçtaki elma üzerinden bir 
“benim, benim, benim” savaşına gir-
diği zamanlardan söz eden yazar, çi-
çeğin güzelliği, elmanın tadı ve ağacın 
ihtişamının bu savaşla nasıl bir başına 
kaldığını gösteriyor; resimler, çaresiz, 
kararsız ve mutsuz yüzlerle doluyor. 
“Kavga ediyor ve birbirimizden ayrılı-
yoruz,” cümlesi, hiçbir soru işaretine 
izin vermiyor. Çünkü çiçek ona ba-
kan herkesin, elma onu seven herke-
sin. Yeterince çiçek, yeterince ağaç, 
yeterince elma… Her şeyden herkese 
yetecek kadar… 
Bizim, bizim, bi-
zim! Barjesteh’in 
çizdiği arıların 
yüzlerinde mah-
cubiyetle karışık 
bir mutluluk ifa-
desi var şimdi.

Kendini ve 
dünyayı tanıma-
ya dönük bir di-
ğer kitap, Fatıma 
Şerafeddin’in ya-
zıp Luceyne el-
Asîl’in resimledi-
ği Ellerim. Sayısı 

elliyi aşan çocuk kitaplarının Beyrut-
lu yazarı, Ellerim ile ilk kez Türkçede. 
Kitap, küçük bir çocuğun bir gününü 
resmediyor aslında. Sokakta ve evde 
yapıp ettiklerini okuduğumuz çocuk, 
tüm bu yapıp etmeleri elleriyle ger-
çekleştirir görünüyor. Topu elleriyle 
atıp tutuyor, salıncağın iplerini elle-
riyle kavrıyor, kitabın sayfalarını elle-
riyle çeviriyor, elmayı elleriyle alıyor 
sepetten vs. Nihayet günün sonunda 
ellerini dinlendiriyor, onları uyutuyor. 
Neredeyse elli yıldır çocuk kitapları 
resimleyen Luceyne el-Asîl’in sempa-
tik çizimleriyle kitabı izleyen çocuk 
okur, hem yaşıtı kahramanının bir gü-
nüne tanıklık ediyor (belki onu örnek 
alıyor) hem de vücuduna, yetilerine, 
eylemlerine yakından bakıyor. 

Bedenin imkânları ve sınırları 
üzerine hoş bir egzersiz olarak da de-
ğerlendirilebilecek olan Ellerim, aslın-
da bir tür “tanışma” kitabı. Belki bu 
hikâyeden yola çıkarak, mesela ayak-
larla neler yapılabileceği konuşulabilir. 
Ayaklarla da top oynanabilir (mi?), 
ayaklarla da resim yapılabilir (mi?), 
ellerimiz olmasaydı günlük işlerimizi 
nasıl yapabilirdik? Ve kitabın hacmi-
ni hayli aşacak başka sorular gelebilir 
arkasından… 

Ellerim
Fatıma Şerafeddin

Resimleyen: Luceyne el-Asîl
Çeviren: İbrahim Demirci

Yapı Kredi Yayınları, 20 sayfa

Her Şey Bizim
Akram Ghasempour

Resimleyen: Lisa Jamilah Barjesteh
ODTÜ Yayıncılık, 24 sayfa

Ben, sen, biz, 
hepimiz...
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Yalnızca o selam değildir artık taşı-
dığınız, bir sevgi, dostluk ve yakınlık 
bağının da sorumluluğudur. Mavi Kız 
ile Cici de bu sorumluluğu en güzel bi-
çimde yerine getiriyor öyküde. 

Mavi Kuş’un şapkasına takması 
için Mavi Kız’a armağan ettiği tüy 
var bir de… Bakalım, daha sonraki 
maceralarda yine şapkasında olacak 
mı? Merak işte, insan bir kez tadını 
aldı mı, yaşam coşkusuna katacak ne 
meraklar buluyor.

şekillerine ilişkin de yine Mavi Kız’la 
birlikte yeni keşi� er yapabilir.

Okdemir’in canlı resimleri, yarat-
tığı pastoral dünyanın içinde kaybol-
ma isteği uyandırıyor. Köy sarı tonun 
hâkim olduğu sıcak renklerle bir yu-
vayı, yeşilin tonlarıyla yine sıcacık 
resimlenmiş orman bir bayram hava-
sını, pembe ve mavinin yumuşak ber-
raklığıyla süzülen deniz ise dinginliği 
çağrıştırıyor… Dağlar, ay, ufuk çizgisi, 
gök, hatta gece de ayrı bir özgünlük-
te. Metin renginin, her sayfanın görsel 
rengine göre değiştirilerek kullanılma-
sı ise ayrı bir görsel uyum, zenginlik.

KOCA KARTAL’IN SELAMI
Kitapta dikkat edilesi bir nokta 

da Koca Kartal’ın bizim iki kafadarla, 
denizin ortasındaki adacıkta yaşa-
yan Pembe Balık’a selam göndermesi. 
“Selam göndermek ve selamı iletmek” 
önemli bir yaşam ritüelidir. Biri sizin-
le bir selam gönderdiğinde ve siz de 
bu selamı söylemeyi kabul ettiğinizde 
bir borcu da kabul etmiş olursunuz. 

Merak iyidir. Her ne kadar daha 
küçüklükten insana merakın pek de 
olumlu bir şey olmadığı tembihlense 
de genelde, iyidir merak etmek. Bu 
yanlış tembihi, toplum denen sistemin 
kendi düzenini savunma re� eksi ola-
rak yorumlayıp bir kenara bırakalım 
en iyisi ve takıp merakımızı kanatla-
rımıza, Mavi Kız ile Cici’nin kitabıyla 
biz de onlarla birlikte keşi� er yapan 
yolculardan biri olalım.

Muştu da denebilir; yeni bir çocuk 
ve yeni bir hayvan kahramanımız var 
artık. Şafak Okdemir’in yazıp çizdiği 
Mavi Kız ve onun kuşu Cici. Mavi Kız 
- Uzun Bir Yol hem adından hem de 
hikâyenin sonundaki, başka “yeni yer-
ler, yeni yollar, yeni arkadaşlar ve yeni 
maceralar” vaadinden dolayı, devamı 
gelecek başka “Mavi Kız” kitaplarının 
ilki gibi. Yazarın ve yayınevinin bu 
konuda büyük olasılıkla bir programı 
vardır ya, eğer yok ise devamını dile-
diğimizi belirtmekte fayda var. 

Meraklı mı meraklı Mavi Kız ve en 
az onun kadar meraklı bir karaktere sa-
hip arkadaşı Cici kuş, yaşadıkları, bü-
tün gün tepelerinde, çayırlarında gezip 
eğlendikleri köylerinde aslında mutlu-
lar. Bu yol hikâyesi ise yine de uzakları 
düşünmekten kendilerini alamayan bu 
ikilinin bir sabah, “Hadi uçalım mı bir-
likte?” demeleriyle başlıyor. 

“Birlikte uçmak” deyişi, adı üs-
tünde, hem imgesel hem de simgesel 
olarak keşfetmek, özgürlük, dostluk 
gibi bir dolu değerin anlamını ifade 
ediyor. Şafak Okdemir de özellikle bu 
değerler üzerinden rotasını çizen bir 
uçuş izliyor. Üstelik en az Mavi Kız 
ve Cici kadar sevimli orman ve deniz 
hayvanlarının konu(k) edildiği bir yol-
culuk bu. Bu yola çıkacak olan çocuk 
okur-dinleyici-izleyici; yavru ceylan, 
alakarga, kaplumbağa, tavşan, ayıcık, 
baykuş, kartal, balık gibi canlılarla ta-
nışıp onlarla Mavi Kız gibi dostluk ku-
rabilir; orman, dağ, deniz gibi yeryüzü 

Hadi uçalım mı 
birlikte?..
Şafak Okdemir’in hem yazıp hem de pastoral renk ve desenlerle can verdiği Mavi Kız – Uzun 
Bir Yol, meraklı mı meraklı Mavi Kız ile tatlı arkadaşı Cici kuşun bir sabah, “Hadi uçalım mı 
birlikte?” deyip yollara düşmesiyle başlıyor. Gerisi ise bir keşif, cesaret ve kendi olma macerası…

Nurduran DUMAN

Mavi Kız – Uzun Bir Yol
Şafak Okdemir

Yapı Kredi Yayınları, 44 sayfa
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da gece uykularımıza di-
renirsek halimiz yaman.

Bingo’nun masalını sesli okumanı-
zı tavsiye ederim, müzikli bir hikâ-
yenin uyaklarla nasıl müziklendiğini 
göreceksiniz. İyi okumalar.

duyduğu sese vurulan bir ayı-
nın tutkusunun peşinden 
gidişine tanık oluyoruz. 
Masalda kemanın ilk sa-
hibi, tabiri caizse “kemanı 
ağlatan” bir çocuk. Çocuk 
keman çalmak istemiyor, 
çalgı eline zorla tutuşturulmuş. 
Çalabilmesine çalabiliyor, 
evet ama istemedikten sonra 
neye yarar ki? Derken keman 
el değiştiriyor. Yeteneksiz bir ayı; 
çocuk çalmayı becerdiği halde 
istemiyor ya keman çalma-
yı, bizimki isteyip de be-
ceremiyor. Çocuk için 
katlanılmaz olan bir 
şey onun için mutlu-
luk hayali. Bu hayal, 
etrafındakilerin şi-
kâyetlerine teslim 
olduğu an dağı-
lıp gidebilir ama 
o yılmıyor. Bir 
köşeden kovul-
dukça diğerine 
geçip çalışma-
ya devam ediyor 
ve nihayetinde ormandaki köşe bucak 
gezintisi bir sualtı mağarasında sona 
eriyor. Tam burada kitabın resimle-
rinden, masalın farklı hayvanlarla, 
küçük komikliklerle renklendiğinden 
bahsetmemek olmaz. Resimler büyük 
büyük, ifadeler belirgin. Metni oku-
madan, sadece resimlerine bakarak 
bile hikâyeyi anlamak mümkün olabi-
lir. Bingo hep çok sevimli... 

Derken Bingo mağaradayken mev-
simler değişiyor, kış geliyor. Ee ma-
lum, ayılar kış ayını uyuyarak geçirir 
ama Bingo keman çalmayı öğrenmek 
için uykuya bile direniyor. Azminin 
sınırı yok bu tatlı Bingo’nun. İşte tam 
burada, masal bu ya, demek lazım el-
bette. Yoksa bir ders çıkarmaya çalışıp 

Çocuk edebiyatı denince akla ge-
len ilk isimlerden biridir Fatih Erdo-
ğan. 1982 yılında yazıp yayımladığı 
Kemancı Ayı Masalı, geçtiğimiz gün-
lerde yeni resimleri ve metniyle yeni-
den okurlarla buluştu. Fatih Erdoğan 
bu kitabında da şablonların dışına çı-
kıyor, kabalıkla özdeşleştirilen ayıyla 
enstrümanların en zarifini yan yana 
getiriyor ve sesine vurulduğu kemanı 
çalabilmek için canını dişine takan bir 
ayının masalını anlatıyor.

AZİMLİ Mİ AZİMLİ BİR AYI
Bingo’nun ormanda tatlı tatlı 

uyuklarken bir keman sesi duymasıyla 
başlıyor kitap. Duyduğu bu etkileyici 
sesle çocukluğunu, anne babasıyla ge-
çirdiği günleri hatırlıyor, gözleri dolu-
yor Bingo’nun; böylesine duygusal bir 
ayı işte o. Sesi takip ediyor ve kemanı 
bir çocuğun çaldığını görüyor. Onu 
seyrediyor, müziğini dinliyor ama ters 
giden bir şeyler olduğunu fark ediyo-
ruz. Çünkü çocuğun yüzünde beklen-
medik bir ifade var; sanki mutsuz, is-
teksiz. Derken çocuk başlıyor söylen-
meye. Gözünde bir damla yaş, keman 
çalmak istemediğini haykırıyor. Bingo 
şaşırıyor bu işe. Keman çalmak mutlu-
luk ona göre… Oysa çocuk, annesinin 
zoruyla mecbur kaldığı için keman 
çalmaktan hiç hoşlanmıyor ve sonun-
da çareyi ondan kurtulmakta buluyor. 
Bingo ise gizlice çocuğun attığı kema-
nı alıyor, hevesle yayı tellere sürtüyor 
ama bırakın onunki gibi güzel ses çı-
karmayı, keman adeta gıcırdıyor. İşte 
o günden sonra Bingo kendini keman 
çalmaya adıyor. İlk denemeleri öylesi-
ne başarısız ki ormanın her tarafından 
kovuluyor. Herkes kafamızı şişiriyor-
sun diye yakınıyor ama Bingo pes et-
miyor, keman çalmayı öğrenmekten 
bir an olsun vazgeçmiyor.

Fatih Erdoğan’ın güzel uyaklarla 
anlattığı bu masalda, hayatında ilk kez 

Ormanın şen ayısı 
Bingo…
Fatih Erdoğan’dan müzikli bir masal kitabı. Keman çalmayı isteyen bir ayının öyküsü bu. Bakalım, 
sevgili ayımız kocaman pençeleriyle kemanın zarif tellerini güzel konuşturabilecek mi? Peki ya 
önüne aşması gereken başka hangi engeller çıkacak? 

Sedef PEKİN

Kemancı Ayı Masalı
Fatih Erdoğan

Mavibulut Yayınları, 64 sayfa
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bir insanlık görevi gibi yerine getiren 
Telhun’un derdi, sevdiği erkeği hayata 
döndürmek gibi görünüyor, ama onun 
derdi bundan çok daha fazlası.

DOĞRU DUVAR YIKILMAZ
Telhun’a “dert” kelimesi yakışıyor; 

onun derdi sadece sevdiği erkeğe yeni-
den kavuşmak değil, onun derdi dün-
yanın her yerinde, tüm güzelliklerin ve 
bereketin içinde varlığını sürdürebilen 
haksızlıklar, kötülükler, bencillikler… 
Her seferinde hüzünle aynı soruyu so-
ruyor: “Demek burada da böyle?”

Bir diğer nida da şu: “Ah, ne kadar 
kötü!” Masalın başından beri Ah! ni-
dasıyla ortaya çıkıveren Ah, Telhun’un 
gördüğü kötülük ve adaletsizlik karşı-
sındaki ah’larına yanıt vermiyor, onlar 
karşısında yapabileceği bir şey olmadı-
ğını söylüyor. Kıssadan hisse: Ah’lanıp 
vah’lanarak çare bulunmuyor dertlere; 
üstelik cin, peri, kahraman bile bir yere 
kadar yardım edebiliyor.

Telhun, aklının ve vicdanının gös-
terdiği yolda inatla yürürken, doğru 
bildiğinden ödün vermiyor; dünyayı 
kendinden, kendi derdinden ibaret 
görmüyor; hiçbir koşulda hedefinden 
şaşmıyor. Ne demişler; doğru duvar 
yıkılmaz! 

genişletme yarışınday-
ken, Telhun dünyadan 
habersiz gibidir. Günün 

birinde bu zengin tüccar bir eğ-
lence düzenlemeye karar verir. Kızla-
rına, bu eğlencenin şerefine hediyeler 
almak isteyen tüccar, tek tek sipariş-
leri dinler. Kızların hepsi imkânsızı 
ister; tüccar her bir dileği yerine ge-
tirebilecek kadar güçlüdür ama. Bir 
tek Telhun’un sesi çıkmaz. Sonunda 
tüccar en küçük kızını da bir hediye 
istemeye ikna eder. Telhun, zengin 
babasından dileye dileye bir yürek ve 
bir ciğer ister. Bu istek Telhun’un abla-
ları tarafından alay; babası tarafından 
şaşkınlıkla karşılansa da Telhun’un o 
güne kadarki ilk isteğidir. 

Yürek ve ciğer, sembolik anlam-
larıyla çok güçlü değerlere işaret edi-
yor, malum. Oysa tüccar, ailesi ile bu 
anlamlardan muaf bir hayat sürdüğü 
için, bir yürek ve bir ciğer bulmanın 
hepi topu bir dakikalık iş olacağını 
düşünür. Oysa şehirde ne yürek ne 
de ciğer kalmıştır! Telhun’un hikâyesi 
bundan sonra başlar. Telhun’un bilge-
liği, sabrı, cesareti, dürüstlüğü, adale-
ti, sevgisi ve inancıyla bu dileğinden 
sonra tanışırız.

Hayatında ilk kez kendisinden bir 
şey isteyen kızına karşı mahcup, evi-
ne dönmekte olan tüccarın karşısına 
Ah çıkar. Ah, bir tür cin, olağanüstü 
güçleri olan biri… Tüccara, dilediği 
zaman Telhun’u alabilmesi karşılığın-
da bir yürek ve bir ciğer veren Ah, o 
an, Telhun’u aşka ve maceraya bağlar. 
Evden ayrıldıktan sonra hiçbir vaade 
kanmadan bir sarayda, bir köyde ve 
varsıl bir tüccarın evinde haksızlık-
ları, yalan ve dolanı ortaya çıkararak 
kötülerin cezalandırılmasını sağlayan 
Telhun’un dilinde hep aynı söz vardır: 
“Siz derdinize çare buldunuz, benim 
de gidip derdimin çaresini bulmam 
gerek.” Başkalarının çok büyük dert-
lerine çare bulmayı sıradan bir vazife, 

Samed Behrengi deyince insanın 
susası geliyor. Sadece ismini söyle-
mek ve susmak yetiyor. O susuşta 
Behrengi’nin hikâye ve masallarıyla 
içimize zerk ettiği vicdana, adalete, 
özgürlüğe ve dostluğa dair tüm duy-
gular kendiliğinden ve tekrar dışarı 
taşıyor… Sanki Behrengi adını du-
yan herkes, tek bir söze bile lüzum 
duymadan buluşuveriyor.  

Telhun, yazarın masal derlemeleri 
yaptığı dönemin ürünü. Çocuk kitap-
ları yazarı, öğretmen, gazeteci, edebi-
yat araştırmacısı olan Samed Behren-
gi, aynı zamanda halk masallarının 
peşinden giden, onların kaynağına 
inmeye çalışan bir yazı arkeologu. Ço-
cukluğumuzda okuduğumuz ve şimdi 
çocuklarımıza okuyacağımız cümlele-
ri hep aynı kaygıyla, aynı duyguyla ka-
leme aldığını biliyoruz okurları olarak.

Zengin bir tüccarın en küçük kızı 
olan Telhun, ablalarından farklı olarak 
sessiz, sakin, gözü tok, kendine dö-
nük ve bilge bir kızdır. Ablaları mad-
di dünyanın sınırlarını alabildiğine 

Demek burada da 
böyle?..
Çocuk kitapları yazarı, öğretmen, gazeteci ve edebiyat araştırmacısı olan Samed Behrengi’nin masal 
derlemesi Telhun’da, bir halk masalını Behrengi’nin özgün sesinden dinliyoruz. Zengin kızı Telhun’un 
Ah’larla dolu macerası bakalım size neler söyleyecek?

Sema ASLAN 

Telhun
Samed Behrengi

Resimleyen: Nuran Balcı Özekçin
Çeviren: Ramin Cabbarlı, Türkan Urmulu 

Kaynak Yayınları, 72 sayfa
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Tom Gates - Her Şey Harika Sayılır
Liz Pichon

Çeviren: Sezin Bala
Tudem Yayınları, 416 sayfa

ISBN: 978-9944-69-690-6

9 789944 696906

Çocuk (da) yazar

Tom’un neredeyse harika hayatı…
Tom Gates’i hatırlayacaksınız. Liz Pichon’un şu komik ve matrak kahramanı. İlk kitap olan Tom 
Gates’in Harika Dünyası’nda Tom’un kendine has tarzıyla yazıp resimlediği günlüğü sayesinde bol 
bol gülmüştük. Dizinin ikinci kitabı Her Şey Harika Sayılır da aynı yoldan gidiyor. Bol bol güldürüyor.

İnanamayacaksınız ama haziran 
geliyor. Gerçekten, çok mutluyuz, bü-
tün öğrenciler olarak. Sonunda okul 
denen şu korkunç yerden kurtulmamı-
za çok az kaldı. Yaz tatiline bu kadar az 
kalmışken, size bizden birinin kitabını 
tanıtayım dedim. Tom Gates’in. Tom’u 
hatırlıyor musunuz bilmiyorum, ama 
bu ikinci kitabı. İlki Tom Gates’in Ha-
rika Dünyası idi. Bunun adı ise Tom 
Gates - Her Şey Harika Sayılır.

Tom Gates, çok sempatik bir 
arkadaş. Kendisi her çocuk 
gibi; genellikle mutlu, bazen 
kızgın ve çokça da heye-
canlı. Kitabın adından 
da anlayacağınız üzere 
hayatında her şey ha-
rika sayılır. Delia adın-
da, on beş yaşında, evin 
içinde bile güneş gözlüğü 
ve kulaklıkla dolaşan bir 
ablası var. Genelde Tom’la 
çok iyi anlaşamıyorlar, hepimi-
zin tahmin edebileceği gibi. Ayrıca en 
yakın arkadaşı Derek de var. Bir de 
çok hoşlanmadığı, hatta hiç hoşlan-
madığı Marcus Meleme... 

GITGIT YARIŞMAYA KATILIYOR
Bu kitaptaki en önemli olay, 

Tom’un doğum günü. Tom ilk iş, buz-
dolabının üstüne istediği hediyelerin 
listesini yapıştırıyor. Ne de olsa tuhaf 
büyükanne ve büyükbabasının ona 
daha da tuhaf bir hediye almasını is-
temiyor. Hediyeleri hallettikten sonra, 
partiye davet edilecek insan sorununa 
geliyor sıra. Kuzenler mi gelmeli, yok-
sa sevdiği kız ve onun çeşitli arkadaş-
ları mı? Yoksa hepsi birden mi? Peki, 
parti nerede verilecek? 

Tom’un babası, son zamanlarda 
Dino Dünyası’nda çalışmaya başla-
mış, hatta bu yüzden Tom ve ailesinin 
ulaşım sorunlarını Dino minibüsüyle 

çözmeleri gerekmişti (bu minibüsün 
nasıl göründüğünü tahmin edebilirsi-
niz). Ayrıca Tom’un babası bu iş kap-
samında, Tom’u çok utandıran şeyler 
de yaptı (bunlar parlak bir dinazor 
kafası maskesi ve kuyruğunu içeri-
yordu). Ama bu işin iyi yanı, Tom’un 
doğum gününü de Dino Dünyası’nda 
yapabilecek olmaları. Bundan daha iyi 
ne olabilir ki?

Ama bütün kitap doğum günü-
nü anlatmıyor doğal olarak. Derek 
(Tom’un en yakın arkadaşı), Gıtgıt adlı 
köpeğini Yerel Köpek Yarışması’na 
sokmaya karar verince Gıtgıt’a bakım 
yapmak gerekiyor. Ama Gıtgıt bu du-
rumdan çok hoşlanmıyor gibi. Eh, bu 
durumda Derek ve Tom’un denemesi 
çok iyi sonuçlar vermiyor.

Ayrıca Tom’un gittiği Meşelik 
Okulu’nda disko günü var. Disko gü-
nünde Tom ve grubu Zombi Köpek-
ler (grupta Derek ve Norman da var) 
çalacak. Ama buna gerçekten hazır-
lar mı? Özellikle karamelli gofretsiz 
bir prova yapamazlarken (karamelli 
gofret prova yapmanın ilk koşuludur 
bildiğiniz gibi). Fakat insanlar bunu 
anlayamıyor. Özellikle de Bay Bilgili; 
Tom’un öğretmeni. (Öğretmenler ne 
zaman çocukları anlar ki zaten!..) Bay 
Bilgili’nin ısrarı, Zombi Köpekler’i  

bayağı zorluyor. Ayrıca, partiye bir DJ 
gerekiyor. Tom’un babası da buna çok 
hevesli.

KÜÇÜK KAZAK MODASI
Bir de Tom’un bilmeden başlat-

tığı moda var ki ondan bahsetmez-
sek olmaz. Okul kazağının hâlâ ıslak 
olduğunu görünce onu kurutucuya 
atan Tom, okula küçücük bir kazakla 
gitmeye başlıyor. Önce bu durumda 

kendini tuhaf hissediyor ama son-
ra okul Tom’a uyuyor. Tabii Bay 

Bilgili bu durumdan pek de 
memnun olmuyor. Eh, ne 

yaparsın?
Tom ve neredeyse 

harika hayatı böyle işte. 
Eğlenceli, resimli bir 

kitap. Tatil öncesi rahat-
lamış okul dönemine uy-

gun. Önce ilk kitabı okusam 
mı diye düşünmeyin, çünkü 

direkt bir bağlantıları yok. Gerçi 
ilki de ikincisi kadar güzel. Yazar san-
ki bir çocukmuş gibi yazıyor. Ama çok 
abartılı da değil. Neyse, yeter artık. Bu 
sıcak havalarda çok fazla konuşup in-
sanları baymak istemem. Bol bol kitap 
okuyun, film izleyin, haziran ayının 
keyfini çıkarın.

Ezel Dağlar ERGÜDEN
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hiç durur mu, peşine takılmış adamın. 
Adam bir saraya girmiş. Keloğlan da 
peşinden. Kimse de “Nereye delikanlı?” 
dememiş. 

Keloğlan adamı izleye izleye bir sa-
lona varmış. Salonda bir taht varmış. 
Üstünde de bir adam oturuyormuş. 
İki adam konuşmaya başlamışlar. Ke-
loğlan bu konuşmalardan ne öğrenmiş 
dersiniz? Adam bu şehrin veziriymiş. 
Padişaha halkın delirdiğini söylemiş. 
Padişah da, “Senin sözlerini dinledim, 
gülmeye, ağlamaya, konuşmaya, şarkı-
ya vergi koydum, halk da çıldırdı,” ce-
vabını vermiş. Keloğlan duyduklarına 
şaşıp kalmış. Bu şehir halkının derdi-
ne çare bulmak için ne yapmalı, diye 
danışmış keçisine. Beyaz Kız, kitabı 
göstermiş başıyla. Kitabın yol gösteri-
şiyle gide gide bir alana gelmişler. Tam 
o sıra kitaba bir bakmışlar ki ne gör-
sünler, her şey tersine dönmüş. Kita-
bın onlara bir şey anlatmak istediğini 
anlamışlar ama ne olduğunu da tam 
çözememişler.

Sevgili çocuklar, bu vergi yüzün-
den gülmez konuşmaz olmuş halkın 
derdine Keloğlan ne çare bulmuş, 
bunun için ne harcamış, ne kazanmış 
merak ediyorsanız kitabı okumaktan 
başka çareniz yok. İyi okumalar.

bu masalda da farklı değil. Babası öl-
meden ona bir kitap bırakmış yalnız. 
Kitapta bir harita varmış. Bu harita 
Keloğlan’ın bildiği haritalara benze-
miyormuş. Kitabın sonuna da bir not 
yazmış babası: “Oğlum bu benim sana 
bırakabildiğim tek hazine. Onun sahibi 
sensin, nasıl istersen öyle harca. Ama 
dikkat et de harcadıkça kazan.” Bizim 
Keloğlan bu sözlerden hiçbir şey anla-
mamış. Annesine sormuş. Ama ondan 
da doyurucu bir cevap alamamış. Kal-
kıp haritanın gösterdiği yerlere gitme-
ye karar vermiş. Annesine yalvarıp ya-
karıp izin istemiş. Annesi izin vermiş 
vermeye ama yanına Beyaz Kız adlı 
keçiyi almasını da şart koşmuş. (Ke-
çinin sütünü içer, olmazsa satar diye 
düşünmüş olmalı.)

KELOĞLAN İLE BEYAZ KIZ
Keloğlan ile Beyaz Kız yola düş-

müşler. Yürüdükçe haritaya bakıyor-
larmış. Harita da onlara yol gösteri-
yormuş. Yaklaştıkları köyler, kasabalar 
büyüyormuş haritada. Uzaklaştıkları 
da küçülüyormuş. Keloğlan bunu ke-
çisine göstermiş ama keçi onun sözle-
rinden bir şey anlamamış. Tadına bir 
bakayım, anlarım belki demiş. Ama 
Keloğlan ona haritayı verir mi?

Keloğlan ile Beyaz Kız bir şeh-
re gelmiş ama ne şehir? Sokaklarda 
insanlar varmış ama sesleri solukla-
rı çıkmıyormuş. Ne gülen varmış ne 
ağlayan, ne türkü söyleyen varmış ne 
ağıt yakan. Hayvanlar da sahiplerine 
uymuş sanki, ne kuşlar ötüyor, ne ke-
diler miyavlıyor ne de köpekler havlı-
yormuş. Öyle şaşmış ki Keloğlan, sesi 
kısılmış. Beyaz Kız’a? “Nedir bu?” diye 
fısıldamış. “Büyülenmiş mi bu şehir?” 
Beyaz Kız da şaşkınmış. “Beee,” bile 
diyememiş. Tam o sıra bir adam gör-
müşler. Birilerine sesleniyor, bağırıp 
çağırıyormuş. Ona kimse cevap ver-
mediği için de kendi kendine konu-
şuyor gibi görünüyormuş. Keloğlan 

“Bir varmış bir yokmuş, bir Keloğ-
lan varmış,” diye başlayan kaç masal 
okudunuz, kaç masal dinlediniz, kim 
bilir? Ben hemen hemen bütün Keloğ-
lan masallarını okudum. Yine de bir 
kitabın kapağında Keloğlan adı gözü-
me çarpınca dayanamıyor kitabı alı-
yorum. Yine öyle oldu. Kitabı aldım. 
Melike Günyüz’ün yeniden yazdığı 
Keloğlan Suskunlar Ülkesinde’yi daha 
önce okumamışım.

Buket Topakoğlu Keloğlan’ı, anne-
sini, köylerini, keçileri Beyaz Kız’ı çi-
zip boyamış. Yalnız onları mı, masalın 
hemen bütün kahramanlarını bize gi-
yim kuşamlarıyla tanıtmış. Keloğlan’ı 
siz de tanırsınız. Kel, yoksul ama zeki 
bir köy çocuğu. Bir anneciği vardır. 
Babası ölmüştür. Keloğlan’ın durumu 

Keloğlan bir sırrın 
peşinde
Melike Günyüz’ün yazdığı Keloğlan Suskunlar Ülkesinde adlı masalı, Buket Topakoğlu resimlemiş. 
“Bir varmış bir yokmuş, bir Keloğlan varmış,” diye başlayan bu masal, hükümdarının mutsuz ettiği 
bir halkı ve harcadıkça kazanılan bir şeyin sırrını anlatıyor.

 Sennur SEZER

Keloğlan Suskunlar Ülkesinde
Melike Günyüz

Resimleyen: Buket Topakoğlu
Minik Ada Yayınları, 24 sayfa

Babası ölmüştür. Keloğlan’ın durumu 



köşesinde hayata kapatırsa kapatsın 
yapacağını yapmıştır bir kez. 

Ahmet Önel, öyküsünü okuyanlar-
dan arada bir başlarını kaldırıp gök-

yüzündeki uçak-
lara bakmalarını 
istiyor. Biz de bir 
istekte bulunalım. 
Kitabı bitirdik-
ten sonra yolunuz 
düşerse Galata ile 
Üsküdar arasını 
örten gökyüzüne 
çevirin yüzünüzü. 
Hezarfen’in ölüm-
lü bedeniyle attığı 
ölümsüz imzasını 
seyretmek için… 
Kendi kontrollerin-

de olmayan ilerleme-
lere karşı yumruğunu 
savuran otorite sahip-

lerine rağmen sarsılmaz 
bir inatla duruyor ora-
da. Hezarfen’in sesini 
de duyarsınız belki: 
“Pişman değilim. Yine 

gelsem yine uçarım,” diyor. Sadece 
“bin bilimli” değil, aynı zamanda “bin 
ömürlü”ymüş gibi… Ülkenin gençle-
rine peşinden uçacakları gerçek kah-
ramanları gösteren böyle kitapların 
yayımlanması ne güzel. 

Yani hayatını koymuş ortaya. Ya ev 
yapımı kanatları uçuracak onu ya da 
açılmış kollarıy-
la son kez kucak-
layacak dünyayı. 
Hepimiz çocuk-
luğumuzdan beri 
biliyoruz bu riskli 
girişimin sonunda 
ne olduğunu. Evliya 
Çelebi’nin kayıtlara 
düştüğü üzere, dün-
ya âlem şaşırıyor; 
kanatlar yerçekimine 
teslim etmiyor ya-
ratıcısını. Hezarfen, 
yani “bin bilimli” 
diye nam salan adam, 
Galata Kulesi’nden 
Üsküdar’a ayakları yere 
değmeden ulaşıyor. Şim-
di de güzeldir ya uçan bir 
insan görmek, o zamanlar kim 
bilir nasıl bir heyecan yaratmıştır izle-
yenlerde. Ahmet Önel gösteriye tanık 
olan insanların içlerinden geçeni çok 
güzel anlatmış. Hezarfen’in annesin-
den sıradan insana, sıradan insandan 
olayın geçtiği zaman ve mekânda hem 
yerin hem de göklerin hâkimi olan 
Hükümdar’a kadar… 

“Bizde hiçbir başarı cezasız kal-
maz,” diye bir deyiş vardır, değil mi? 
Yılgınlığa da işaret etmese güzel bir 
saptama olduğu söylenebilir. Öte 
yandan yürekleri burkan bu gerçeğin 
teselli olunabilir bir yanı da vardır. 
Bazı başarılar hâkimleri fena halde 
aciz bırakır. Cezayı sadece başarının 
failine kesebilirler, yarattığı olağanüs-

tü sonuçlar karşısında ise boyun-
ları kıldan incedir. Sultan Murat 

Hezarfen’i İstanbul’dan gönderebilir. 
Onu yurdundan ve sevenlerinden ko-
partıp Cezayir’e sürmeye yeter gücü. 
Alt tarafı bir ölümlüye hayatı zehre-
debilir ama daha ötesi gelmez elinden. 
Hezarfen, gözlerini dünyanın hangi 

İnsanların çoğunluğu başkalarının 
onlar için tercih ettiği yollarda ilerle-
yerek geçiriyor yaşantısını. Toplum 
şöyle sesleniyor: Bak altında bir dün-
ya var. Bastığın toprak, kafanı kaldırıp 
baktığında gördüğün gökyüzü, etrafın-
daki kuşlar, çiçekler, böcekler ve diğer-
leri… Bunlardan herkes gibi etkilen ve 
herkes gibi yaşa! Çok az sayıda insan 
bu direkti� eri yerine getirmiyor. Başı-
nı kaldırıp gökyüzüne baktığında her-
kesle aynı görüntüyle karşılaşıp onla-
rınkinden bambaşka bir hisle doluyor 
içi. Ahmet Önel böyle bir insanı an-
latmış Hezarfen − Uçmak Özgürlüktür 
adını verdiği kitabında. İlkokul yılla-
rında uçan ilk insan diye öğrendiğimiz 
kişidir Hezarfen Ahmet Çelebi. Onun 
hikâyesini, adaşının usta ve zarif anla-
tımıyla dinlemek özellikle keyi� i. 

UÇMAK ÖZGÜRLÜKTÜR
Hayal kurma gücü, cesaret ve 
zekâ… Bu üçünü bir arada 

taşıyan bedenin kanatlı ya
da kanatsız uçmaması 

mümkün mü? Hezar-
fen, bedeninden öte,

hayallerini taşıyacak
kanatlar yapıyor
kendine. Onları

takıp Galata Ku-
lesi’nden boş-
luğa bıraka-

cak vücu-
dunu. 

Hezarfen’in 
silinmez imzası
Hezarfen kendi yaptığı kanatları takıyor ve 17. yüzyılda Galata Kulesi’nden Üsküdar’a ayakları yere 
değmeden ulaşıyor. “Pişman değilim. Yine gelsem yine uçarım,” diyen, “bin bilimli” Hezarfen’in 
öyküsüne Ahmet Önel ile Sait Munzur yeniden can vermiş…

Toprak IŞIK

Bu kitabı; çocuklar, çocuk gelişim uzmanları, 
öğretmenler ve aileler okuyup beğendi.
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Yllar yllar önce, ülkeleri padişahlarn yönettiği 
dönemde, İstanbul’da Ahmet Çelebi adnda genç bir 
adam yaşarmş. Hayaller kuran ve bilime de merakl 

bu adamn lakab “bin bilimli” anlamna 
gelen Hezarfen’miş.

 
Hezarfen’in en büyük hayali uçmakmş. Kuşlar 

izler, insanoğlu uçamaz m diye düşünüp dururmuş. 
“Kuşlarn kanatlar varsa insanoğlunun da akl var” 

dermiş. Günlerden bir gün Hezarfen de uçmuş.
 

Uçan ilk insan olarak tarihe adn yazdran 
Hezarfen’le tanşacağnz bu öyküde hayallerinizin 

sizi nasl kanatlandracağn göreceksiniz.
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insan görmek, o zamanlar kim 
bilir nasıl bir heyecan yaratmıştır izle-
yenlerde. Ahmet Önel gösteriye tanık 
olan insanların içlerinden geçeni çok 
güzel anlatmış. Hezarfen’in annesin-
den sıradan insana, sıradan insandan 
olayın geçtiği zaman ve mekânda hem 
yerin hem de göklerin hâkimi olan 
Hükümdar’a kadar… 

“Bizde hiçbir başarı cezasız kal-
maz,” 
Yılgınlığa da işaret etmese güzel bir 
saptama olduğu söylenebilir. Öte 
yandan yürekleri burkan bu gerçeğin 
teselli olunabilir bir yanı da vardır. 
Bazı başarılar hâkimleri fena halde 
aciz bırakır. Cezayı sadece başarının 
failine kesebilirler, yarattığı olağanüs-

tü sonuçlar karşısında ise boyun-
ları kıldan incedir. Sultan Murat 

Hezarfen’i İstanbul’dan gönderebilir. 
Onu yurdundan ve sevenlerinden ko-
partıp Cezayir’e sürmeye yeter gücü. 
Alt tarafı bir ölümlüye hayatı zehre-
debilir ama daha ötesi gelmez elinden. 
Hezarfen, gözlerini dünyanın hangi 

Hayal kurma gücü, cesaret ve 
zekâ… Bu üçünü bir arada 

taşıyan bedenin kanatlı ya
da kanatsız uçmaması 

mümkün mü? Hezar-
fen, bedeninden öte,

hayallerini taşıyacak
kanatlar yapıyor
kendine. Onları

takıp Galata Ku-
lesi’nden boş-
luğa bıraka-

cak vücu-
dunu. 

yapacağını yapmıştır bir kez. 
Ahmet Önel, öyküsünü okuyanlar-

dan arada bir başlarını kaldırıp gök-
yüzündeki uçak-
lara bakmalarını 
istiyor. Biz de bir 
istekte bulunalım. 
Kitabı bitirdik-
ten sonra yolunuz 
düşerse Galata ile 
Üsküdar arasını 
örten gökyüzüne 
çevirin yüzünüzü. 
Hezarfen’in ölüm-
lü bedeniyle attığı 
ölümsüz imzasını 
seyretmek için… 
Kendi kontrollerin-

de olmayan ilerleme-
lere karşı yumruğunu 
savuran otorite sahip-

lerine rağmen sarsılmaz 
bir inatla duruyor ora-
da. Hezarfen’in sesini 
de duyarsınız belki: 
“Pişman değilim. Yine 

yapımı kanatları uçuracak onu ya da 
açılmış kollarıy-
la son kez kucak-
layacak dünyayı. 
Hepimiz çocuk-
luğumuzdan beri 
biliyoruz bu riskli 
girişimin sonunda 
ne olduğunu. Evliya 
Çelebi’nin kayıtlara 
düştüğü üzere, dün-
ya âlem şaşırıyor; 
kanatlar yerçekimine 
teslim etmiyor ya-
ratıcısını. Hezarfen, 
yani “bin bilimli” 
diye nam salan adam, 
Galata Kulesi’nden 
Üsküdar’a ayakları yere 
değmeden ulaşıyor. Şim-
di de güzeldir ya uçan bir 
insan görmek, o zamanlar kim 
bilir nasıl bir heyecan yaratmıştır izle-
yenlerde. Ahmet Önel gösteriye tanık 
olan insanların içlerinden geçeni çok 
güzel anlatmış. Hezarfen’in annesin-



gibi taşıyan binlerce kaplumbağa san-
ki tek bir dev kaplumbağaymışçasına 
denizin üzerinde usul usul dalgalanı-
yormuş.” Yazar, masallarda kalıplaşmış 
kimi ifadeleri anlatıya uygun biçim-
lendirir, yeni bir soluk verir kalıplaş-
mış ifadelere: “Üç Küçük Yıldız” bö-
lümünde “elim sende” oyunu, “ışığım 
sende” oyununa dönüştürülür; ayna 
yerine yıldızlar kâinata seslenir: “Ey 
kâinat söyle bize, şu koskoca ülkende 
bizden daha parlak bir başka yıldız 
var mı?” Kutup Yıldızı çok güzel 
anlatılmış. Yıllardır gördüğümüz 
Kutup Yıldızı kitapta bilge bir yıldız 
olarak karşımıza çıkıyor. “Leta ve 
Yıldız Kuşu Martima” bölümün-
de, tam yerinde üstelik, “Büyükler 

her şeyi bilmezler,” mesajı veriliyor, 
çocuklar da bir ölçüde gerçeklikle 
tanıştırılmış oluyor. Böylece hayatın 
katılığı masal içinde yumuşatılarak 
veriliyor. Kitabın son sözü yok. Son 
söz okurun içinde devam ediyor, ışıl-
tılar içinde üstelik. Hâl beyanında, 
“Kafanız aydınlık, Kafdağı’nız yüce ol-
sun çocuklar,” diyen yazar, buna uygun 
olarak, kitabın sonunda Leta’yı baha-
ne edip sadece çocukları değil büyük-
leri de yola çağırıyor: “Yol bilir, yola 
çık Leta! Işık, onu hissettiğin yerdedir, 
yüreğinle baktığın yerde!”

yürüdüğü yoldan sıkılacaklar için 
geçişler, yan yollar ustalıkla oluştu-
rulmuş. Okurların ilk kez karşılaşa-
bileceği bazı sözcükler açıklanarak, 
“Bağa’nın İçinde Saklı Kalan Sözcük-
ler” başlığa altında bir de sözlükçe 
eklenmiş kitaba. Neler mi var bu bö-
lümde? Yıldızlar var. Ve her biri kendi 
göklerinden söküp aldığı yıldızı yaka-
sına takmış insanlar: Kaygusuz Ab-
dal, Neruda, Darwin… Yazar böylece 
bizi –özel isimler üzerinden– masalın 
kendi soyut atmosferinden kalkarak 
somut olana doğru aktarıyor. Olay ör-
güsünü tesadüfe bırakmayan, diyalek-
tik işleyişe yaslanan, sözcükleri görme 
duyusu üzerinde yoğunlaştıran özgün 
bir anlatım biçimi var yazarın.

Kitabın sonunda bambaşka bi-
çimde sanki bir Simurg göndermesi 
karşılıyor bizi: parçalardan tümevar-
mak, toplanmak, bir olmak: “Sırtla-
rında kâinatın bütün kayan yıldızlarını 
rengârenk ışıltılar içindeki birer mum 

Levent Turhan Gümüş’ün Işıklı 
Kaplumbağa Adası adlı ikinci kitabı, 
“Gökyüzünde yıldız çokmuş, gökyü-
zünde yıldız yokmuş,” cümlesiyle baş-
lıyor. Yaşlı bir adamın torununa anlat-
tığı hikâyeyi merkezine alarak, sorular 
arasında ışıltılı bir yolculuğa çıkartı-
yor bizi yazar. Küçük yıldız Leta’nın, 
iyi kalpli yorgun yıldızların nereye 
gittiğini merak edişinden besle-
nen; berrak, duru bir anlatımla 
örülmüş çağdaş bir masal. Ya-
zarın önceki kitabı Dalgacık ile 
Yakamozun Masalı’nda da sonu 
hüsrana, karanlığa varmayan, 
okurlara arayışın, yenilenmenin, 
umudu yeşertmenin kapılarını 
açan bir serüvene tanıklık etmiştik. 
Bu iki kitabı art arda okuyanlar bir 
tara� an kendilerini de içine kata-
cakları çağdaş bir masalın akışına 
tanıklık edecek, diğer tara� an da 
insanın yeryüzündeki hâllerinin in-
san dışındaki canlılara nasıl başarıyla 
aktarıldığını görmüş olacaklar: “Ve 
bana öyle gelir ki gecenin karanlığında 
hangi yıldız bana gülümserse orada, 
çölde vaha arayanların susuzluğunu gi-
derecek bir su kaynağı, çiçeğiyle mutlu 
mesut yaşayan bir Küçük Prens vardır.”

KÜÇÜK PRENS DE VAR
Işıklı Kaplumbağa Adası’nın her-

hangi bir yaş grubunu hedef aldığını 
düşünmüyorum. Kitapta yer alan cin, 
ejderha gibi olağanüstü varlıklar bizi 
klasik masal atmosferi içine çağırır-
ken, diğer tara� an Küçük Prens, Ne-
ruda, Moby Dick ve Kaptan Ahab’la 
masallar, şiirler arası bir dünyayı açı-
yor önümüze. Bazı fiilleri (görmek, 
bulmak, istemek vs.) enine boyuna 
düşünmemize, bu düşünce esnasında 
da bir yolculukta olduğumuzu kavra-
mamıza olanak veriyor kitap; üstelik 
zorlamadan, bize okur olarak otura-
cağımız yeri göstermeden, bilgiçliğe 
soyunmadan yapıyor bunu. Kitapta, 

Işık, onu hissettiğin 
yerdedir!
 “Gökyüzünde yıldız çokmuş, gökyüzünde yıldız yokmuş,” cümlesiyle başlayan Işıklı Kaplumbağa 
Adası, yaşlı bir adamın torununa anlattığı hikâyeyi merkezine alarak okuru sorular arasında, 
edebiyat tarihinden kahramanlar eşliğinde bir yolculuğa çıkarıyor. 

Şeref BİLSEL

Işıklı Kaplumbağa Adası
Levent Turhan Gümüş

Resimleyen: Vaqar Aqaei
Can Çocuk Yayınları, 120 sayfa
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Sevgi, dostluk ve sadakat temalarının yanı sıra hayvan 
ve doğa sevgisini vurgulayan bu kitabı elinizden 

bırakamayacaksınız.

Sevgi, dostluk ve sadakat temalarının yanı sıra hayvan Sevgi, dostluk ve sadakat temalarının yanı sıra hayvan 

bırakamayacaksınız.

Bu eşsiz sevgi ve dostluk hikayesi ile 
Oscar ve Zilli’nin renkli dünyasına 

davetlisiniz!

Oscar kitap ilan.indd   1 21.05.2013   14:12



Evet, Z’nin Gizli Yüzü epey akılda 
kalıcı bir Spirou hikâyesi. Gelgelelim, 
ardından gelen Engerek’in Pençesinde 
de hayli beklenmedik şeyler oluyor. 
Şöyle özetleyeyim: Çok güçlü birileri 
Spirou’ya adli bir tuzak kurarak hem 
çalıştığı dergiyi hem de pratikte kah-
ramanımızı satın alıyor! Ve onu okya-
nusun ortasında onun için özel olarak 

inşa edilmiş bir adaya kapatıyor. 
Adadaki lüks, Spirou’nun sadık 
dostu sincap Spip’in çok hoşuna 
gidiyor ama Spirou elbette ki ilk 
andan itibaren kaçış yolu arama-
ya başlıyor. Bu ikinci macerada 
Spirou ile Fantasio’nun muhabir 
arkadaşı Seccotine de önemli bir 
yere sahip. Ayrıca Spirou’nun 
Ninon adlı, hayli şirin (ve bece-
rikli!) küçük bir hayranıyla da 
tanışıyoruz.

Her iki hikâyede de heye-
can verici bir serüven ruhuna, 
günümüzün önemli sorunları, 
özellikle de para odaklarının kü-

resel çıkarlarının yaşantımız üzerinde-
ki etkisi eşlik ediyor. Eh, muhabir bir 
kahramanın maceralarına da bu yakı-
şır doğrusu. Sıcak ve ölçülü mizahı da 
cabası. 

konuşamayan ama düşünce balonları 
sayesinde kafasından neler geçtiğini 
öğrendiğimiz komik sincabı Spip var. 

Hani yazının başında, “dünyanın 
dört bir yanına, hatta bazen ötesine” 
demiştim ya... Hah işte, Z’nin Gizli 
Yüzü dünyanın ötesinde, Ay’da geçi-
yor. Evrenin en uzak köşelerini göste-
rebilen müthiş bir teleskop inşa etmek 

amacıyla buraya bir laboratuvar kurul-
muş. Gelgelelim her şeyden önce pa-
ranın konuştuğu günümüzde böyle bir 
bilimsel girişim kolay değil. Bu girişi-
mi mümkün kılmak için de Ay’ın ka-
ranlık yüzüne Vegas İstasyonu adında, 
zenginlere yönelik bir eğlence mekânı 
inşa edilmiş! Spirou ve arkadaşları 
maceranın hemen başında kendilerini 
Ay’daki bu yeni üste buluyor.

SPİROU MUTASYON GEÇİRİYOR
Bu macerada Ay’ın kendisi gibi 

egzotik bir mekânın yanı sıra, otel 
odalarının altını üstüne getirerek 
“kaprisli yıldız” şöhretine layık olma-
ya çalışan ünlü bir aktris ile “gelmiş 
geçmiş en büyük basketbol oyuncusu” 
gibi enteresan yan karakterler de var. 
Spirou’nun solar ışımaya maruz kalıp 
mutasyon geçirmesinden ise söz etme-
den olmaz tabii! 

Giyiminden ve özellikle de dik 
saçından hemen tanıyabileceğiniz, 
çocuksu yüzlü bir kahramanımız var. 
Biri insan biri hayvan iki dostuyla  
serüven peşinde dünyanın dört bir  
yanına, hatta bazen ötesine gidiyor. 
Ne o, hemen “Tenten!” mi dediniz? 
Anlaşılır bir durum, çünkü Hergé’nin 
dünyayı dolaşıp maceralarını habere 
dönüştüren bu ünlü kahrama-
nı, en azından Türkiye’de daha 
iyi tanınan bir karakter. Ancak 
Tenten’le aynı gelenekten gelen 
bir Avrupa çizgi romanı kahra-
manı daha var: Spirou. 

Sevimli karakterleri, hayal-
gücüyle yoğurulmuş maceraları 
ve mizahıyla öteden beri hem 
küçüklere hem de büyüklere de 
hitap eden Spirou çizgi romanla-
rı, yaratıldığı otuzlu yıllardan bu 
yana çok yazar ve çizer değiştir-
di. Her yeni gelen ekip Belçika 
menşeli bu çizgi seriye kendin-
den bir şeyler kattı. Şimdilerde 
de Spirou büyük ölçüde yazar Fa-
bien Vehlmann ve çizer Yoann’a 
emanet edilmiş durumda. 2009’dan bu 
yana ikili, üç ayrı Spirou macerasına 
imza attı; bu yazının konusu da ekibin 
ikinci ve üçüncü maceraları, yani Z’nin 
Gizli Yüzü ve Engerek’in Pençesinde.

Öykülerden söz etmeden önce 
“eski dost”un kendisinden biraz söz 
edelim. Her daim genç görünen Spi-
rou, ilk yaratıldığında bir otelde komi 
olarak çalışan bir delikanlıydı. Üze-
rinde de bu işe uygun kırmızı bir üni-
forma vardı. O zaman bu zamandır 
da Spirou nedense bu üniformadan 
tamamıyla vazgeçmedi; hatta ünifor-
malı olmadığı zaman da onu çağrıştı-
ran renklerde giyiniyor. Bu yeni mace-
ralarda da durum farklı değil: Spirou 
ya kırmızı bir şeyler giyiyor yahu şu 
veya bu sebeple kendini o eski komi 
üniformasının içinde buluyor! Yanın-
da ise yine en yakın dostu Fantasio ve 

Eski bir dosta tekrar  
merhaba
Spirou ve Fantasio tutkunlarına müjde: Serinin iki kitabı birden, aynı anda çıktı. Her iki hikâyede 
de heyecan verici bir serüven ruhuna, günümüzün önemli sorunları, özellikle de para odaklarının 
küresel çıkarlarının yaşantımız üzerindeki etkisi eşlik ediyor.
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BAYıLıYORUM 
ŞU SiNCABA!

Dünya bir gün yaşanmaz hale geldiğinde Zorglub’un efsanevi 
planı devreye girecek; Ay’ın görünmeyen yüzünde 
hazırlanmış süper lüks bir üs ve orada vaat edilen 

fantastik bir yaşam insanlığı bekliyor. Tabii Spirou, Fantasio ve 
arkadaşlarının Ay’a yaptığı sürpriz ziyarette kahramanımız 

uğradığı mutasyonun yan etkilerinden kurtulmayı başarabilirse!..
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ŞU SiNCAPA!

Kontun başı dertte! Spirou ve Fantasio, Pacôme’u kurtarmak için Uzaktaki Köy 
Champignac’a dönüyor, fakat karşılaştıkları manzara onları şok ediyor: Yeni yaratıklar, 

yeni bitkiler… Üstelik hepsi de vahşi ve korkunç görünüyor. 

Zorglub’un bu işte parmağı var mı? Uzaktaki Köy’ü bu sorundan kurtarabilecekler mi?
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Kontun başı dertte! Spirou ve Fantasio, Pacôme’u kurtarmak için Uzaktaki Köy 
Champignac’a dönüyor, fakat karşılaştıkları manzara onları şok ediyor: Yeni yaratıklar, 

yeni bitkiler… Üstelik hepsi de vahşi ve korkunç görünüyor. 

Zorglub’un bu işte parmağı var mı? Uzaktaki Köy’ü bu sorundan kurtarabilecekler mi?
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Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız! Spirou’nun maceralarını takip ettiğimiz dergi, 
kimliği gizlenen süper güçler tarafından satın alınmak üzere... 

Üstelik çok sevdiğimiz kahramanımız da bir adaya hapsedilmek ve köleleştirilmek isteniyor. 
Spirou ve Fantasio, Engerek’in pençesinden kurtulup yasa dışı olayları 

su yüzüne çıkarabilecek mi?  
Çözülmesi gereken birçok sorun var; bize ancak Spirou’nun cesareti ve sivri zekâsı yardımcı 

olabilir... Marmelat Adası’nda yaşanacak gizem dolu olaylara kendinizi hazırlayın!  

7
SPIROU ve FANTASIO

ENGEREK’IN
PENÇESINDE

.
.

Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız! Spirou’nun maceralarını takip ettiğimiz dergi, Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız! Spirou’nun maceralarını takip ettiğimiz dergi, Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız! Spirou’nun maceralarını takip ettiğimiz dergi, Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız! Spirou’nun maceralarını takip ettiğimiz dergi, 

BAYıLıYORUM 
ŞU SiNCABA!

ISBN: 978-605-5678-36-4

9 786055 678364

Spirou ve Fantasio 6: Z’nin Gizli Yüzü
Spirou ve Fantasio 7: Engerek’in Pençesinde 

Fabien Vehlmann
Resimleyen: Yoann-Fred Blanchard

Çeviren: Olcay Mağden
Desen Yayınları, 48 sayfa 
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NASIL, 
HAVALI 
DEĞİL 
Mİ?



Amiral Kayalıkları

şey Ravi’nin kafasına kondu. “İmdat!” diye ba-
ğırdı. Paketi elinden düşürmüştü. O ağır şeyden 
kurtulmak için hoplayıp zıplamaya, kollarını sal-
lamaya başladı.

Minerva onu yatıştırmaya çalışıyordu. “Hey, sa-
kin ol,  zıplamayı bırak, o sadece Agustus! Onu 
korkutacaksın...”

“KİM?” diye bağırdı Ravi, zıplamayı keserek. 
Tepesine konan şeyi görmek için yukarı bakmaya 
çalıştı.

Minik ama çok akıllı bu üçlü, 
gerçek birer dedektif gibi düşü-
nüp birçok ihtimali hesap ederek 
Minerva’nın gizemini çözme-
ye çalışıyor. Minerva o günden 
sonra yeni arkadaşlar edinme-
nin yanı sıra arkadaşlarının ai-
leleriyle de tanışıp yakınlaşıyor. 
Malikânenin sakinleri olan bay-
kuş Agustus, papağan Napolyon, 
porsuk Ugo ve tilkiler Minerva 
kendini bildi bileli en iyi arka-
daşları. Minerva 9 yaşına kadar 
insanlardan uzak büyüse bile 
hayvanlarla olan iletişimi saye-
sinde yeni tanıştığı insanlarla 
hemen kaynaşabiliyor.

Minerva, isminin anlamının, 
“Jüpiter’in korkunç bir baş ağrısı 
sonucu, kafasından yetişkin ola-
rak, parlak silahları ve zırhıyla 

doğmuş bir savaş tanrısı,” olduğu-
nu öğrendiğinden beri, ismini de bu 
hikâyeyi de çok seviyor. Minerva’nın 
sembolü olan baykuşlarla dolu bir 
evde yaşadığı için de ayrıca mutlu.

Gün geliyor, bu üçlü gizli bir kulüp 
kurmaya karar veriyor ve kitaba adını 
veren Baykuşların Dostluğu kulübü 
böylece kurulmuş oluyor ve tabii ki 
maceranın ardı arkası kesilmiyor.

oynayarak onları evden de kendinden 
de uzaklaştırmayı başarıyor.

Malikânenin bulunduğu Cornwall 
civarında, Ravi’den sonra tanıştığı ve 
çok iyi anlaştığı Tami de doğum günü 
davetlilerinden biri. Minerva gerçek 
bir parti olması için kasabaya pasta 
almaya gittiğinde Tami’yle ilginç bir 
şekilde tanışıyor. Daha ilk andan bu 
üçlünün gelecekte çok eğlenecekleri 
hissediliyor. Esrarengiz malikâneye 
gelen Ravi ve Tami bu evi oldukça 
merak ediyor. Minerva’nın heyecanı 
ise bambaşka: Doğum gününü ilk kez 
arkadaşlarıyla kutlayacak. 

VALİZİN İÇİNDEKİ İPUÇLARI
Bu doğum günü kutlaması, gele-

cekte çok güzel günler geçirecek bir 
ekibin tohumlarının atıldığı ilk gün 
oluyor. Minerva, Ravi ve Tami’ye ha-
yat öyküsünü anlatıyor, valizin içinde-
ki ipuçlarından bahsediyor. Minerva, 
her doğum gününde, valizin içinde 
bulunan ipuçlarından gerçeğe ken-
di başına ulaşmaya çabalasa da artık 
bu araştırmasında arkadaşları da ona  
yardımcı olacak. 

Çok klasik gibi görünen bir 
hikâyeyle başlıyor Baykuşların 
Dostluğu. Londra’da Victoria 
İstasyonu’nda bir bebek, ya-
nında Evren Ansiklopedisi (4. 
Cilt, M-P), bir tapu (Kertenkele 
Malikânesi’nin tapusu) ve bir 
mektupla birlikte bir valizin için-
de bulunuyor. Yetkililer bebeğin 
orada unutulduğunu düşünüyor, 
arayan soran olmayınca da ona 
bir isim koyuyorlar: Minerva 
Mint.

İsmini, istasyonda bulunan 
bir güzellik salonundan, soyadı-
nı ise onu bulan 50 yaşındaki te-
mizlik işçisi Geraldin Flopps’un 
cebindeki Mint (İngilizcede “na-
ne” demek) sakızından alıyor. İs-
tasyon müdürü bebeğe bakacak 
en doğru kişinin Bayan Flopps oldu-
ğuna, onun bakımsız evinde bunun 
nasıl gerçekleşeceği konusunda hiçbir 
fikri olmadan karar veriyor.

KERTENKELE MALİKÂNESİ
Kitap, akşam haberleri formatın-

da verilen bu özetle açıldıktan he-
men sonra Minerva’nın 9. yaşgünüyle 
başlıyor. Elbette yaşgünü, istasyonda 
bulunduğu günün tarihinde kutlanı-
yor. Kertenkele Malikânesi’nde tam 
9 yılını geçiren Minerva, o yaşgü-
nünde postanecinin oğlu Ravi ile ta-
nışıyor. Ravi ondan ve Minerva’nın 
baykuşu Agustus’tan biraz ürkse de 
Minerva’nın doğum günü davetini in-
celikle kabul ediyor.

Ayrıca her doğum gününde ge-
lenekselleşen başka bir şey daha var: 
Her yıl Bayan Flopps o gün Times ga-
zetesine, Minerva’nın anne babasına 
çağrıda bulunan bir ilan veriyor. Bu 
ilanı gören en az bir çi� dolandırıcı da, 
mülke konma umuduyla şansını dene-
mek üzere Kertenkele Malikânesi’ne 
geliyor. Bu duruma alışkın olan Mi-
nerva, her gelen çi�e küçük oyunlar 

Valizin içinde 
bulunan bebek…
Baykuşların Dostluğu, arkadaşlığı ve hayvan sevgisini merkezine alan, insanın hayal dünyasına 
renk getiren eğlenceli bir roman. Bebekliğinde bir valizin içinde, bir tren istasyonunda unutulan 
Minerva Mint’i bakalım nasıl bir hayat bekliyor?

Nihan BORA

Minerva Mint: Baykuşların Dostluğu
Elisa Puricelli Guerra

Resimleyen: Gabo Leon Bernstein
Çeviren: Mine Özgün Romandini

Final Kültür Sanat Yayınları, 160 sayfa
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Kaçakçı Feneri

hemen gitmeliyiz,” dedi  merdivenlere yönelerek.

“Çok geç Minerva Mint!” diye bağırdı Gilbert. 

“Biz içeri girmeden çıkışa ulaşamayacaksın.” Sesi 

zafer doluydu. Fareyle oynayan bir kedi gibiydi.

Minerva durdu. Gilbert haklıydı.



bir grup halinde Waitrose’u terk eder. 
Çünkü uzun bir yol teperek Waitrose’a 
gelen Jester adlı çocuk onlara böyle 
sefil bir hayata mahkûm olmadıkla-
rını, çok daha iyi koşullarda yaşayan, 
kendi ürününü yetiştiren çocukların 
bulunduğu, belki de yeni bir uygarlı-
ğın filizleneceği bir yer olduğu söyler: 
Buckingham Sarayı. Jester’ın görevi 
de bütün Londra’yı dolaşarak dağınık 
halde bulunan çocukları toplayıp sara-
ya götürmektir. Ya da en azından Jes-
ter çocukların buna inanmasını ister.

Sonrasında saraya doğru tehlike-
lerle dolu uzun bir yolculuk başlar, 
ama romanın en can alıcı bölümü, 
çocukların Buckingham’a varmasının 
ardından yavaş yavaş açığa çıkan ger-
çek niyetler, düşen maskeler, iktidar 
kavgasının getirdiği çatışmalar ve ent-
rikaların okuru beklediği bölüm. Bu 
noktada –anlatım o denli incelikli ol-
masa da– Higson’ın kitabı ile William 
Golding’in romanı Sineklerin Tanrısı 
arasında benzerlik olduğunu hissedi-
yoruz: Çocuklardan oluşan otonom 
bir topluluğun akıbeti ne olur? Gerçi 
Higson’ın romanında bu düşünsel bo-
yut hayli geri planda kalıyor ve “da-
mardan aksiyon”un kurbanı oluyor, 
ama “Bu kitabın zaafı mıdır, yoksa 
ulaşmayı hede�ediği amaç mıdır?” so-
rusunu yanıtlamak türün tutkunlarına 
kalıyor. 

ediyoruz, zira zombi 
yetişkinlerin temel gıda 
kaynağı çocuklar! Roma-
nın en ilgi çekici ve bel-
ki de kitabı genç okurlar 
açısından cazip kılabile-
cek yönü, çocuk/genç ile 
yetişkin arasındaki ge-
rilimli ilişkiyi olabilecek 
en uç noktaya taşıyarak 
bir zombi öyküsü şeklin-
de formatlayıp sunması: 
“Anneniz ya da babanız 
dışarıya çıkmanızı yasak-

lamıştır, bir öğretmen size okulda kal-
ma cezası vermiştir, bir polis memuru 
sizi tutuklamıştır belki; ancak hiçbiri 
şimdi sokaklarda gezen yetişkinler gibi 
sizi yemeye çalışmamıştır.”

Romanda ilk olarak, Londra’da bir 
süpermarketi üs edinmiş olan Hollo-
way çocukları ile karşılaşıyoruz. Arran 
ile onun sağ kolu olan Maxie’nin lider-
liğinde hayatta kalma savaşı veren bu 
çocuklar günü kurtarma çabası içinde-
dir. Bir işbölümü ve sosyal örgütlenme 
yapısı görürüz bu toplulukta: Savaşçı-
lar, teknik sorumlular, sağlık sorumlu-
su vb. Yiyecek peşine düşen savaşçılar 
ve topluluktaki küçük çocuklar arasın-
dan pek çok kurban verilmiştir zombi 
yetişkinlere. Bu küçük çocuklardan 
biri olan Sam de zombilerin eline dü-
şer, ama kurtulmanın bir yolunu bulur 
ve sonrasında, kurgunun merkezinde 
yer alan Holloway çocuklarının öykü-
süne paralel, ikinci bir öyküyü devam 
ettirir romanda. Sam’in bütün amacı 
Waitrose’a geri dönüp, kardeşine ve di-
ğer çocuklara kavuşmaktır. Ancak geri 
döndüğünde gözcü Callum dışında 
hiçbirini bulamaz.

Higson, kitabında Londra’nın fark-
lı bölgelerine dağılmış çocukların yol-
larının kesiştiği, çocukların bazen bir-
leştiği, bazen de çatıştığı, hareketli bir 
kurgu yaratmış. Morrisons çetesi ile 
birleşen Holloway çocukları kalabalık 

Felaket senaryolarını konu edinen 
kitaplar ve filmler popülerlik yarışına 
genellikle bir adım önde başlar. Fela-
ket senaryolarına aşina ama gerçek 
felaketlere hazırlıksız olduğumuzdan 
mıdır nedir, böyle bir kurguyu heye-
can içinde, ürpere titreye, nabzımız 
tavana vurmuş, adrenalin doruk sevi-
yeye ulaşmış halde okumak/izlemek 
pek hoşumuza gider.

Distopik öyküler, bilimkurgu tü-
rünün düşünsel içeriği güçlü, unutul-
maz örneklerine konu olabileceği gibi, 
sıradan ve rahat “tüketilen” malzeme- 
ler halinde de sunulabilir okura/izle-
yiciye. İngiliz oyuncu ve yazar Charlie 
Higson’ın, post-apokaliptik bir öykü 
olarak niteleyebileceğimiz Düşman 
adlı kitabı daha çok ikinci gruba giri-
yor. Dünyayı kasıp kavuran ve on beş 
yaşından büyük herkesi ya öldüren ya 
da ölmekten beter eden bulaşıcı bir 
hastalığın ardından, Londra’da felaket 
sonrası hayatta kalan çocukların öy-
küsünü anlatıyor roman. Yetişkinlerin 
akıbetini, “Ölen ölür, kalan sağlar zom-
bidir,” şeklinde özetlemek mümkün. 

KIYAMETİN ARDINDAN
Higson’ın post-apokaliptik senar-

yosu, zombi yetişkinlerle hastalıktan 
etkilenmemiş çocuklar arasındaki 
mücadeleyi anlatıyor. Mücadele der-
ken de gerçek bir can pazarından söz 

Bütün yetişkinler zombi 
oluyor…
“Genç Bond” serisinin sevilen yazarı Charlie Higson’dan, Londra sokaklarında geçen bir zombi kıyameti. 
On beş yaşından büyük herkesin zombiye dönüştüğü, post-apokaliptik bir öykü olan Düşman,  
yetişkin-ergen çelişkisine aksiyona dayanan bir bakış getiriyor. Serinin diğer iki kitabı da yolda.

Şiirsel TAŞ

www.tudem.com

ISBN: 978-9944-69-478-0

9 789944 694780

Salgın başladıktan kısa süre sonra neredeyse 
tüm yetişkinler hastalığa yakalandı. Şanslı 

olanlar öldü, diğerleriyse aklını kaçırdı. 
Ve korkunç bir açlık vardı. 

Yalnızca on dört yaşın altındaki çocuklar 
sağlıklı kaldı ve hayatta kalmak için savaşıyorlar.

Kalbinizin durmasına yol açacak bir serinin, 
son derece sürükleyici ilk kitabı.

Düşman
Charlie Higson

Çeviren: Tonguç Çulhaöz
Tudem Yayınları, 440 sayfa
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İşte bu sırada müzik öğretmeni Bay 
Graisha alnından yaralanıp bilincini 
kaybediyor. Çocuklar panik halinde 
kaçışırken Jordan soğukkanlılığını ko-
ruyup arkadaşlarını yönlendiriyor.

Jordan’ın bu davranışı sayesinde 
22 kişi, fırtınada yıkılan binadan yara 
almadan kurtulmayı başarıyor. Eyalet 
çapında ses getiren bu haberle Jordan 
“ünlü”, “başarılı”, “popüler” bir kız ol-
mayı başarıyor. Üstelik fiziksel özellik-
leriyle değil, harika bir davranışla.

Jordan diplomasını alırken bir de 
takdir belgesiyle ödüllendiriliyor ve 
bir zamanlar kendisini “ezik” bulan sı-
nıf arkadaşları dâhil, annesi, babası ve 
öğretmenleri tarafından alkışlanıyor.

Jordan artık popüler olmanın gü-
zel saçlara, uzun boya, nefis bir sese 
bağlı olmadığını düşünüyor. Diş telle-
rinin ya da saç örgülerinin güzelliğini 
keşfediyor.

Her çocuk “popüler” olmak, arka-
daşlarının doğum gününe çağrılmak, 
yemekhanede kalabalık gruplarla 
oturmak ister, ama bilmesi gereken, 
böyle olmak için karakterinden ödün 
vermemesi gerektiği. Dışlanan, sıra-
dan olduğuna inanan, örgülü ve diş 
telli, orta boylu, boru gibi bir sesten 
mustarip, bordo ya da lacivert süveter-
den çok sıkılan ya da zamanında sıkıl-
mış olan herkes okusun.

En iyi arkadaşı Nikki de ortalama 
bir kız. Sivilceli, süveterli, örgülü… 
Ama çok zeki. Eleştirme kabiliye-
ti yüksek. Zor beğenen biri. Ayrıca 
Jordan’ın gördüğünde ellerinin terle-
mesine engel olamadığı yakışıklı Jo-
nathan için, “Bu çocuğu çekici bulma-
na inanamıyorum,” diyecek kadar açık 
sözlü. Nikki gibi kızların ilerde güzel-
lik yarışmalarına katılmayacağını ama 
mühendis, doktor, yazar ya da ressam 
olacağını biliriz. 

Bu “ileride ne olacakları” mese-
lesi, Jordan ve Nikki’nin kafasını çok 
meşgul ediyor. Çünkü onlar ancak gü-
zel, çekici, popüler çocukların ileride 
ünlü, başarılı ve zengin olacağını dü-
şünüyor. Günümüzün sanatçılarının, 
politikacılarının ya da sporcularının 
gençliklerinde okulun popüler çocuk-
ları arasında olduğuna inanıyorlar. 
Ah bir bilseler işin hiç de öyle olma-
dığını! Bugün ekranda gördüğümüzde 
bakmaya doyamadığımız güzellikte 
bir oyuncunun okuldayken şişman ve 
sivilceli biri olduğunu ya da politika-
cıların küçük kasabalarda yoksulluk 
içinde yaşadığını…

POPÜLER OLMAK YA DA OLMAMAK
Nikki bu anlamda daha umutlu. 

Jordan’a başarılı olduğu alanları hatır-
latmaktan geri durmuyor. “Mesela iyi 
bir arkadaşsın,” diyor. “İyi bir bebek ba-
kıcısısın.” “İyi bir evlatsın.” “Edebiyatta 
iyisin.” “Okumayı seviyorsun.” Ama bü-
tün bunlar Jordan için yeterli değil. O 
saçlarının daha parlak olmasını, daha 
uzun boylu olmayı, mesela şu “sevim-
li, güzel sesli ve harika saçlı Kylie” gibi 
olmayı istiyor.

Fikrini değiştirense yılsonunda ya-
şanan çok önemli bir doğal felaket olu-
yor. Bir gün orkestranın konferans sa-
lonunda prova yaptığı sırada dışarıda 
fırtına kopuyor. İçerde her şey birbiri-
ne giriyor. Eşyalar havada uçuşuyor ve 
binanın önemli bir bölümü yıkılıyor. 

Siz de öyle miydiniz? Ortaokulda 
ya da lisede, herkesin taktığı çantayı 
takıyor, uzun eteğiniz ya da iki be-
den büyük ceketiniz, orta boyunuz, 
hafif kilolu ve sivilceli halinizle orta-
lıklarda geziniyor muydunuz? Eğer 
şanslı azınlıktan değilseniz, evet öy-
leydiniz. Bunun için Türkiye’de olma-
nızın, Amerika’da okumanızın ya da 
Avrupa’da yaşamanızın bir önemi yok. 
Ergenseniz dünyanın her yerinde ay-
nısınız. Ya havalısınız ya da değilsiniz. 
Ya popülersiniz ya da eziksiniz. Genç-
lerin birbirlerini kabullenme ya da dış-
lama motivasyonları keskin bir bıçak-
tır. Ya bağırlarına basıp çok severler ya 
da kabullenmez ve nefret ederler. İşte 
o kadar.

Andrew Clements’in Sıradan Bir 
Çocuk adlı romanı da işte bu “evren-
sel” hikâyeye yeni bir yorum kazan-
dırıyor. Jordan orta boylu, orta kilolu, 
koyu kestane saçlı, dikkat çekmeyen 
bir genç kız. Ancak, “hoşlandığı” ço-
cuk okulun en havalı, en yakışıklı, en 
çekici, en bir “en” çocuğu… 

SİVİLCELİ, SÜVETERLİ, ÖRGÜLÜ
Jordan sıradan olmasına sıradan 

ama derslerinde başarılı. Tamam, her 
notu pekiyi değil ama ortanın üzerin-
de. Ayrıca derslere olan ilgisi sayesinde 
öğretmenlerinin de göz bebeği. Üstelik 
spor ve sanatta da iyi. Hatta orkestrada 
görev alıyor. 

Hiç kimse “sıradan” 
değildir!
Çok satan “okul hikâyeleri”nin yazarı Andrew Clements, Sıradan Bir Çocuk adlı kitabında, “hiçbir 
özelliği olmayan bir çocuğun” öyküsünü anlatıyor. Kendini sıradan bulup beğenmeyen Jordan, 
meselenin sadece dış görünüşte yatmadığını öğreniyor.

Elif TÜRKÖLMEZ
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Sıradan Bir Çocuk
Andrew Clements

Çeviren: Mine Kazmaoğlu
Günışığı Kitaplığı, 128 sayfa 

18





İyi Kitap  •  Çoğul Kütüphane  •  Sayı 52  •  Haziran  201320

Ceyhan USANMAZ

Yepyeni bir dünya...
Son zamanlarda, genç-yetişkin edebiyatında bilimkurgu kitaplarının sayısı günbegün artıyor; 
özellikle de distopik romanların... Uzak gelecekte, alıştığımızın dışında, yaşam şartları bambaşka 
olan yepyeni dünyalar sunan bu kitaplara bir yenisi eklendi: İnsan Sürümü: 0.4.

Çoğul Kütüphane

“İnsanlar, meşgul oldukları şeyin 
tam ortasında, sanki ansızın düğmele-
rine basılıp kapatılmış gibi, öylece ka-
lakalmıştı.” Peki, nedir zamanı adeta 
durduran bu şey? “Görünüşe bakılırsa, 
donup kalan sadece insanlardı. Örne-
ğin, sinekler her zamanki gibi vızıldı-
yor; arılar kola kutularının ağızlarına 
hücum ediyordu. Yaz sıcağında tatar-
cıklar bulut halinde daireler çiziyor, 
kuşlar hâlâ kanat çırpıyordu.” Peki, ne-
den Kyle ve yanındaki üç kişi bundan 
etkilenmemişti? Uzaylıların istilasıyla 
mı karşı karşıyaydı dünya? Kimyasal 
bir sızıntı mı olmuştu ya da biyolojik 
bir salgın?.. Zamanda bir kırılma da 
yaşanmış olabilir, diye düşünür Kyle. 
Belki de hâlâ trans halindedirler ve 
hepsi bir rüyadır...

Her şey, kasabada geleneksel olarak 
düzenlenen bir yetenek yarışması sıra-
sında değişiyor. Küçük bir kasaba olan 
Cambridgeshire’da sıradan bir hayat 
süren on beş yaşındaki Kyle Straker da, 
özellikle arkadaşı Danny’nin gösterisi-
ni izlemek üzere meydandaki yerini 
alıyor. Kimilerinin çokça önemseyip 
aylarca hazırlandığı ama Kyle gibile-
rin de sıkıntıdan patladığı bir eğlence 
bu yetenek yarışması. Cambridgeshire 
küçük bir kasaba olduğu için, herkesin 
artık nasıl bir yetenek sergileyeceğini 
ezberlediği gösterilerin ardından sah-
ne Danny’ye kalıyor; farklı bir gösteri 
sunacak, bir hipnoz gösterisi. Danny 
dört gönüllü almak ister sahneye ama 
kimse el kaldırmaz. Süre geçtikçe ar-
kadaşının daha da zor duruma düştü-
ğüne inanan Kyle, farkında olmadan el 
kaldırmıştır bile. Ardından arkadaşla-
rı Lilly de katılır onlara, Bay Peterson 
ve Bayan O’Donnell da; dört gönüllü 
bulunmuştur. Hipnoz başladığında 
gerçekten de rahatlar Kyle, Danny’nin 

sesiyle birlikte bedeni gevşer ve mut-
lak bir sükûnet hisseder. Karanlığa 
gömülür her şey. Kyle’ın hatırladığı 
bir sonraki şey ise uyandığı an olur; 
uyandıkları anda, hipnoz için gönüllü 
olan bu dört kişi haricindeki herkes 
taş gibi hareketsizdir... Kasabayı telaş 
içinde araştırmaya başlarlar. Ancak te-
levizyonlar çalışmaz, radyolar iptaldir, 
telefonlardan çevir sesi gelmemekte-
dir; bir tek, bilgisayarlar açıldığında 
ekranda tuhaf semboller görünmek-
tedir. Tekrar meydana döndüklerinde 
donmuş haldeki kasaba halkıyla kar-
şılaşacaklarını düşünürler ama insan-
lar... İnsanlar yürümektedir, gerçi artık 
biraz “garip” davransalar da.. 

BİLGİ DEPOLAMA ÜNİTESİ: KİTAP
Neler yaşandığını on beş yaşındaki 

Kyle’ın ses kayıtlarından öğreniyoruz. 
Kyle, tanıklık ettikleri unutulmasın 
diye hafızasındaki bütün ayrıntıları 
eski müzik kasetlerine kaydetmiş. Oku-
duğumuz da, bu kasetlerin dökümü. 

Yazar Mike Lancester, kitabını öyle 
bir kurgulamış ki sanki “gelecekten” 
gelen bir metin elimizdeki ve bizim 
gibi “eski tarihte kalanların” bu kayıt-
ları anlayabilmesi için “kitap formatı” 
uygun görülmüş. Kitabın giriş sayfa-
sındaki “Uyarı” bölümü bu anlamda 
gerçekten de dikkate değer: “Bu bilgi 
depolama ünitesi ya da ‘kitap’, insan 
beynini yeniden programlamak ve 
‘okumak’ denilen tarihte kalmış çok eski 
bir sanatı canlandırmak için tasarlan-
mıştır. Bu son derece basit uygulama-
nın hiçbir olumsuz ya da zararlı etkisi 
yoktur. Şu anda yaptığınız eylemin 
adı: ‘Okumak’.” Elimizde tuttuğumuz 
kitabın kendisini daha ilk sayfadan 
hikâyenin bir parçası haline getiren bu 
uyarıyla birlikte, anlatılanlara hemen 

dâhil olabiliyoruz. Hatta kitabı bitir-
diğimizde, şöyle bir etrafımıza bakıp 
şüpheye bile düşebiliriz! 

Son zamanlarda, genç-yetişkin 
edebiyatında bilimkurgu kitaplarının 
sayısı günbegün artıyor; özellikle de 
distopik romanların... Yakın zamanda 
yayımlanmış (bazıları yeniden basıl-
mış) popüler kitaplar arasından Su-
zanne Collins’in Açlık Oyunları serisi, 
Stephenie Meyer’in Göçebe’si, Gemma 
Malley’in Bildirge, Direniş ve Miras’tan 
oluşan üçlemesi ve Geri Gelenler’i, 
Philip Reeve’in Yürüyen Kentler seri-
si, Ally Condie’nin Eşleşme’si örnek 
olarak gösterilebilir. Bu ve benzeri ro-
manlar genellikle uzak gelecekte, alış-
tığımızın dışında, yaşam şartları bam-
başka olan yepyeni dünyalar sunuyor. 
Benzer bir hikâyeye sahip olmasıyla 
(devamı da gelecek olan) İnsan Sürü-
mü: 0.4’ü de rahatlıkla bu kitaplar ara-
sına dâhil edebiliriz, zaten romanın alt 
başlığı da Yepyeni Bir Dünya... Belki 
şöyle bir farkla: Lancester’ın anlattığı 
aslında şu an içinde yaşadığımız, yani 
iyi bildiğimiz, tanıdığımız dünya ama 
onu gerçekten de “iyi bildiğimizi” id-
dia edebilir miyiz? 

İnsan Sürümü: 0.4
Mike Lancester

Çeviren: Berna Gülpınar
Altın Kitaplar, 224 sayfa



günümüz genç okurlarının gündemin-
de olmaması yatıyordur ve buna bir çare 
bulmak istemişlerdir. Başka bir deyişle 
Bir Başka Faust, Goethe’nin Faust’una 
bir davetiye olabilir. Belki de günümü-
zün genç okurlarına bazı klasik evrensel 
değerlerin eski başyapıtlardaki gibi de-
ğil, onlardan daha eğlenceli, daha hızlı 
ilerleyen bir kurguyla aktarılması gerek-
tiğine inanıyorlardır. Her iki şekilde de 
böyle kitapların bir tartışmayı gündeme 
getireceği kuşkusuz. 

Eğer klasikler zaten evrensel de-
ğerlerin başrol oynadığı, zamanın ve 
mekânın sınırlarını aşan eserler ise 
onların kabuğunu soyup ya da yeni-
den paketleyip sunmamızda bir yan-
lışlık olabilir mi? Belki de gençlerin 
Goethe’nin Faust’unu okumaları ve 
en iyi şekilde sindirmeleri için fark-
lı yollara başvurmamız, hatta eği-
tim sisteminde değişiklik yapmamız 
gerekiyordur. 

Nayeri kardeşler Faust’u gündeme 
getirseler de özgün bir eser yaratmış-
lar, hiç zorunda olmadıkları halde “Fa-
ust” adını kullanmışlar, kendi icatları 
gibi göstermeye çalışmamışlar, büyük 
yazar Goethe’ye şapka çıkarmışlar. Bu 
iki kardeş Bir Başka Faust ile özellik-
le genç okurlara zevkle okunacak bir 
roman sunmuş ve biz de onların daha 
neler yapacağını heyecanla bekliyoruz. 

ruhlarını satacak, ama hangisinin Ma-
dam Vileroy ile nasıl bir alışverişte bu-
lunduğunu kitabı okuyunca görecek-
siniz. Romanda kendilerine has güçle-
ri olan kahramanlarımızın bir okulda 
bir arada olması, günümüzün liselerde 
ya da üniversitelerde geçen çok satan 
romanlarının ortamını hatırlatıyor. Bu 

yüzden genç okurları hemen avcunun 
içine alabilecek bir roman bu.

Bu romanın başka bir özelliği de 
bu genç kahramanların başlarına ge-
len olaylar eşliğinde “aile” kavramının 
tartışılması. Çünkü Madam Vileroy ta-
rafından evlat edinilen bu genç kahra-
manlarımızın bazıları gerçek ailelerinin 
peşine düşüyor, bazıları da daha önce 
anlamını hiç düşünmediği aile kavra-
mının değerini anlıyor ve böylece arka-
daşlıklarından yeni bir aile doğuyor. 

Nayeri kardeşler, farklı bir yeniden 
yaratıma imza atıyor. Faust çok ünlü, 
değerli bir edebiyat eseridir. Tama-
mı okunmasa bile belli başlı bölüm-
leri bilinir, popüler kültüre de girmiş 
ve Faust karakteri neredeyse insanın 
ruhunu Şeytan’a satmasının eşanlam-
lısı haline gelmiştir artık. Belki de Na-
yeri kardeşlerin aklında, bazı eserlerin 

Son birkaç yılda klasik edebiyat 
eserlerinin yeniden ve farklı unsurla-
rın eklenmesiyle yazılması bir akım 
halini aldı. Bundan birkaç yıl önce Jane 
Austen’ın ünlü eseri Aşk ve Gurur’u ka-
pağında bir zombi fotoğrafıyla görenle-
rin bir kısmı dehşete kapılmış, bir kıs-
mı da artık edebiyatta renkli arayışların 
var olduğunu kabullenmeye başlamıştı. 
Aşk ve Gurur ve Zombiler gibi kitap-
ları benzerleri izledi. Daha sonra da 
klasikleri, o kadar aşırıya kaçan ya da 
ters köşeye yatıran eserler yerine, ünlü 
romanları yeniden anlatan, ama bu se-
fer günümüze uyarlayan, biraz da genç 
okur kitlesinin okuma zevkine göre dü-
zenleyen kitaplar görmeye başladık.

Sherlock Holmes, Dracula ve Fran-
kenstein canavarı gibi kültür ikonuna 
dönüşmüş olan kahramanlar, farklı 
farklı romanlarda, değişik biçimlerde 
yer aldılar. Hatta bazen birkaç farklı 
roman kahramanı aynı romanda bir 
araya geldi. 

Şimdi kendilerine özgü bir tarzları 
olan ve yavaş yavaş hayran kitlelerini 
oluşturan İran doğumlu iki kardeş ya-
zar, Daniel ve Dina Nayeri, “Bir Baş-
ka” serisi adı altında, tarihe geçmiş 
ünlü eserleri genç okurların hayatına 
tekrar sokuyor. Bunlardan birincisi, 
Goethe’nin ölümsüz başyapıtı Faust’tan 
esinlenen Bir Başka Faust. Serinin de-
vamında Bir Başka Pan ve Bir Başka 
Jekyll & Bir Başka Hyde da var, ama ba-
kalım Türkçede bu eserleri de Delidolu 
etiketiyle görebilecek miyiz?

Romanda birçok kahramanımız 
var. Victoria, Belle, Christian ve Va-
lentin birbirlerinden çok farklı ka-
rakterler. Onları birbirlerine bağlayan 
ortak paydaysa, aynı anda ortadan 
kaybolmaları. Belle’in kardeşi Bice 
da romanın ilerleyen bölümlerinde 
çok kilit bir rol oynuyor. Ancak asıl 
kahramanımız Madam Vileroy, bu 
kitaptaki Faust bağlantımız. Tahmin 
edeceğiniz gibi bu çocuklardan bazıları 

Bu Faust başka Faust
Özgün tarzlarıyla dikkat çeken İran doğumlu iki kardeş yazar, Daniel ve Dina Nayeri, “Bir Başka” 
serisi adı altında, tarihe geçmiş ünlü eserleri genç okurların hayatına tekrar sokuyor. Bunlardan 
birincisi, Goethe’nin ölümsüz başyapıtı Faust’tan esinlenen Bir Başka Faust.

Yankı ENKİ

ISBN: 978-605-86291-6-5

9 786058 629165
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Bir Başka Faust, 
Goethe’nin ölümsüz eseri “Faust”un ilhamıyla, şeytanla bahse

 giren insanoğlu mücadelesine farklı bir pencereden bakmaktadır.

İnsanoğlunun tüm zaaflarını, hırslarını, 

sırlarını ve sınırlarını ezbere bilen biriyle 

pazarlığa oturmadan önce göze alman gereken 

tek bir gerçeklik var: 

Ruhunu tümüyle ONA satmaya hazır mısın? 

FAUST
Bir Başka

FAUST
Bir Başka

Bir Başka Faust 
Daniel Nayeri, Dina Nayeri

Çeviren: Kenan Şahin
Delidolu Yayınları, 408 sayfa 
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Sahaf Dükkânı

Seç bakalım!..
1979 yılından başlayarak 90’lı yılların sonuna kadar dünyada 185 kitabı yayımlanan “Maceranı 
Kendin Seç” serisi, Türkçede yirmi kitapla sınırlı kalmış. Serinin tüm kitaplarında okur, kendi verdiği 
kararlarla farklı maceralar yaşıyor ve verdiği kararlara göre kitabı yirmi farklı sonla bitirebiliyor. 

Sizi bilmem ama benim lunapark-
larda en sevdiğim kısım, korku tünel-
leri. Gerçi zamanla gire çıka pek bir 
korkutuculuğu kalmıyor, hatta sıkıcı 
hale bile gelebiliyorlar. Biliyorsunuz, 
genellikle şöyle olur: Bir arkadaşımız-
la birlikte yan yana bir “araba”ya biner, 
yol boyu çığlık efektleri ve çoğunlukla 
kırmızı-yeşil yanıp sönen loş ışıklar 
eşliğinde korkutucu kuklaların, plas-
tik iskeletlerin üzerimize doğru ani 
hamlelerine maruz kalırız... Ancak 
bir keresinde, bir arabayla değil de 
yürüyerek dolaşılan bir korku tüneli-
ne girdiğimi hatırlıyorum. Diğerleri 
gibi bu korku tüneli de karanlıktı el-
bette, dolayısıyla el yordamıyla iler-
liyordum. Bir süre sonra karanlıkta 
önüme çıkan yollardan hangisini se-
çeceğime karar verememiş, duvarlar-
da ne olduğunu bilmediğim birtakım 
“şeyleri” ellemiş ve gerçekten de kay-
bolmuştum. Altımda bir araba yoktu 
ne de olsa, her şey bana bağlıydı... Bir 
şekilde tünelden dışarı çıkmayı başar-
dığımda, benimle birlikte tünele giren 
arkadaşım henüz ortalarda görünmü-
yordu mesela; ne zaman kaybetmiş-
tik acaba birbirimizi? İşte o korku 
tünelinde hem gerçekten kork-
tuğumu hem de gerçekten eğ-
lendiğimi hatırlıyorum. 

Eğer kitapları da korku tü-
nellerine benzetecek olursak, 
“Macera Tüneli” serisindeki 
kitaplar tam da yürüyerek dola-
şılan o korku tünelleri gibi. Türkçede 
80’li yılların sonunda yayımlanma-
ya başlanan seriye, nedense yirminci 
(bazı kaynaklara göre otuz) kitaptan 
sonra devam edilmemiş. Oysaki yurt-
dışında orijinal seriden, “Choose Your 
Own Adventure” (“Maceranı Ken-
din Seç”) üst başlığıyla 1979 yılından 
başlayarak 90’lı yılların sonuna kadar 
tam 185 kitap yayımlanmış; ilk kitap 

da Edward Packard’ın kaleme aldığı 
Zaman Tüneli. Türkçede orijinal se-
rideki sıra izlenmemiş, yayımlanan 
kitapların isimleri ise şöyle: Tibet’in 
Gizli Hazinesi, Uzay Şeytanı, Ufo’nun 
Tutsakları, Uzay Dışında Yolculuk, 
Bay �rombey’i Kim Öldürdü?, Dikili 
Taşların Esrarı, Öldüren Gölge, Lanetli 
 

Şato, Yeraltı Krallığı, Tehlikeler Evi,  
Zaman Tüneli, Zaman Tüneline Dönüş, 
Deniz Altında Macera, Kara Şatonun 
Esrarı, Dünya Tehlikede, Süper Bilgisa-
yar, İpek Kralı Kayboldu, Uzay Kartalı, 
Denizde Tehlike, Piramitteki Sır.

Şu cümlelerle başlıyor “Macera 
Tüneli” serisindeki kitaplar: “Mace-
rasever dostum! Bu kitabı okurken 
değişik bir macera yaşayacaksın. Onu 

alışık olduğun diğer kitaplar gibi baş-
tan sona okuma. Sayfaların arasında 
dilediğince gezin. Unutma! Bu kitabın 
başkahramanı sensin.” Gerçekten de 
“alıştığımız” kitapların aksine, anlatı-
lan hikâyenin ne yönde ilerleyeceğine 
biz karar veriyoruz. Örneğin Zaman 

Tüneli kitabının bir yerinde 
önümüze şöyle iki seçenek çı-
kıyor ve seçim bize bırakılı-
yor: “Soğuktan ve rüzgârdan 
korunmak üzere kendinize bir 
barınak arayacaksanız sayfa 

6’dan devam edin,” ya da “Eğer 
dondurucu rüzgâra meydan okuyup 
çevrenizde olan bitenleri görmeye ni-
yetliyseniz sayfa 16’ya ilerleyin,” gibi... 
Üstelik her bir kitapta 20’ye yakın 
farklı “son” bekliyor bizi. Kimi zaman 
her şeyin bir rüya olduğunu öğrenerek 
bitiriyoruz hikâyeyi, kimi zaman da 
maceranın devam edeceğini düşüne-
rek girdiğimiz bir mağarada korkunç 
irilikte bir kaplana yem olabiliyoruz. 
Kimi zaman bir dedektif, kimi za-
man bir kâşif, kimi zaman geçmişle 
gelecek çağlar arasında dolaşan bir 
zaman gezgini gibi davranmamız 
gerekiyor bu maceralarda. “Macera 
Tüneli” kitaplarının sayfaları ara-

sında dolaşırken atıldığımız serü-
venlerin haddi hesabı yok gibi! 

Macera Tüneli serisine Türkçede 
devam edilmediği gibi, ilk çıkan kitap-
ların yeni baskıları da yapılmıyor; sa-
ha�arda bulmak bile pek kolay değil. 
Oysa her ne kadar edebi yönleri zayıf 
olsa da, eğlence konusunda benzersiz 
bir deneyim sunan bu kitapların bu-
gün de bir hayli ilgi göreceğini düşü-
nüyorum. Hatta e-kitap uygulamala-
rının imkânlarını düşündüğümüzde 
bu seri çok daha eğlenceli ve interaktif 
hale getirilebilir...

Ceyhan USANMAZ
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Yapraklı Pelerin
Görkem Yeltan

Resimleyen: Gözde İlkin
Kırmızı Kedi Yayınları, 36 sayfa

Akıllı Hans nasıl kahraman oldu?..
Görkem Yeltan’ın yazıp Gözde İlkin’in mendillerin üzerine işleyerek resimlediği Yapraklı Pelerin, 
insanların dilini anlamaya başlayan bir at ile sahibi etrafında gelişen olayları anlatıyor. Kimsenin 
göremediği bir pelerin takan Hans’ın başına bakın neler geliyor!..

“Nineciğim, yünün olmadığı halde 
neden o şişleri yün varmış gibi hareket
ettiriyorsun,” diye sordum. “Dikkatli-
bakarsan, sana ördüğüm yapraklı pe-
lerini sen de görebilirsin,” dedi ninem. 

Gözlüğümü çıkardım, şişlerin 
dibine kadar sokuldum ama göre-
medim. Gözlerim şaşı olana kadar 
sokuldum ama göremedim. Birkaç 
gün sonra bir de ne göreyim, gerçek-
ten de ninemin elinde dünyadaki en 
yeşil yapraklardan yapılmış yapraklı 
pelerinim duruyor.

“Bitti. Tak bakalım yapraklı pele-
rinini,” dedi ninem. Taktım. Çok he-
yecanlandım. Kimsenin göremediği 
yapraklı pelerinim vardı artık. Onu 
üzerimden hiç çıkarmıyordum. Bazen 
yakın arkadaşlarım ve ailemin peleri-
nimi görememelerine üzülüyordum. 
Bir gün çayıra çıktığımızda, su içer-
ken, yansımamı gördüm. Evet, vardı. 

Kitap içi

“Atlar çok yaşlandıklarında tıp-
kı bebek atlar gibi oluyorlar,” dedi 
anneannem. Ninemin bana ördüğü 
yapraklı pelerini hiç kimse görmü-
yordu. Olmayan bir pelerini yapma-
ya çalıştığı içinse, ninemin, bebekler 
gibi davrandığını düşünüyorlardı. İlk 
başta anneannem. Annesinin, yani 

ninemin, yaşlandıkça hayalle-
rinin içinde kaybolduğunu 

sanıyordu. Sonra annem, 
babam... Hatta size bir 
sır vereyim; ben bile, 

ilk başta onlar gibi 
düşünüyordum. 

Çünkü pele-
rini ben de 

göreme-
miştim.

Yapraklı pelerinim bütün güzel-
liğiyle üzerimde duruyordu. Hemen 
koşup arkadaşlarıma ve anneme haber 
verdim.

“Çabuk suyun oraya gelin. Size bir 
şey göstereceğim,” dedim telaş içinde. 
Geldiler. Suyu gösterdim.

“Bakın ne kadar güzel duruyor,” 
dedim. “Ne? Ne, güzel duruyor? Bu 
çocuk ilk kez yansımasını görüyor 
demeyin bana,” diye gülerek uzaklaştı 
yanımızdan anneannem. 

Kıpkırmızı olmuştum. O zaman 
anladım ki sudaki yansımamda bile 
pelerinimi göremiyorlardı. Nineme 
olan biten her şeyi anlattım. Gülerek, 
“Hiçbir zaman göremezler,” dedi ni-
nem ve ciddi bir sesle ekledi.

“Dua et, hiçbir zaman da göreme-
sinler.”

“Peki,” dedim ama kimsenin gör-
mediği bir pelerini takmamın ne 
işime yarayacağını bir türlü anla-
yamadım. Ta ki Herr von Osten’le 
karşılaşana kadar.
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