
Ancak o tarihten bu yana bayağı ve-
rimli olduğunuzu, hem yazıp hem 
çizerek pek çok çocuk kitabı ürettiği-
nizi görüyoruz. Çocuklar için üret-
me esininin kapısı nasıl açıldı, bize 
biraz bugüne kadarki sürecinizden 
bahsedebilir misiniz?

2010 yılında Bahçıvan Köstebek ve 
Uçan Karınca Kıvırcık adlı kitabımla 
Tudem  Edebiyat Ödülü aldım. Ardın-
dan aynı yıl, Gülten Dayıoğlu Resim-
li Çocuk Kitabı dalında Çevreci Kral 
Kurbağa adlı   kitabımla aldığım ödül 
ile başladı masal dünyasına ilk adı-
mım. 2010 yılından önce yayımlanmış 
çocuk kitabım yok. Daha önce yayım-
lanmış, Bahçemdeki Çiçekler ve Bir Res-
samın Bahçe Güncesi adlı kitaplarım 
var. Onlarda benden ve tutkunu oldu-
ğum doğadan bir parça bulabilirsiniz. 
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Aysun Berktay Özmen 2010 yılın-
da Tudem Edebiyat Ödülleri “Yaz, Çiz, 
Boya Kitaba Merhaba!” yarışmasında 
aldığı ilk ödülden beri kesintisiz üre-
tiyor. Çocuklar için yazıyor, yetmiyor, 
onları kendisi resimliyor. Üç yıl içinde 
tam on dört kitap yayımladı. Üstelik 
onun resimli çocuk kitapları görsel 
açıdan, içinde ne bulacağınızdan emin 
olmadığınız serüvenlere benziyor. 
Renkler, teknikler, üslup, öyküye göre 
sürekli değişebiliyor, insanı şaşırtıyor. 

Kitaplarında hep doğadan, hayvan-
lardan beslenen, Altın Yayınları’ndan 
çıkan “Çevreci Dostlar” serisiyle ço-
cuklarda doğa ve çevre bilincini geliş-
tirme amacını güden Özmen, “Mavi 
Seri” adı altında üç kitaplık bir dizi 
daha yayımladı. Adından da anlaşıla-
cağı üzere resimlerinde ve genelinde 

Mavi masallar…
2010 yılında, Bahçıvan Köstebek ve Uçan Karınca 
Kıvırcık ile aldığı ilk ödülden bu yana tam on dört kitap 
yayımlayan Aysun Berktay Özmen, kitaplarının her 
birinde okurlarına farklı bir görsel tat sunuyor.

mavi rengin hâkim olduğu bu dizinin 
kahramanları da gene hayvanlar. Sin-
caplar, fareler, kargalar, ayılar ortalıkta 
cirit atıyor. Kargamız mavi renkli nes-
nelere aşırı düşkün, onları gördü mü 
almadan duramıyor. Ayımızın rengi 
mavi, bu nedenle diğer hayvanlar ta-
rafından yadırganıyor. Faremiz ise 
büyümekte biraz aceleci. Bu sevimli 
hayvanların yaratıcısı Aysun Berktay 
Özmen’le hayvanları, doğayı, çocukla-
rı ve kitapları konuştuk.  

Bahçıvan Köstebek ve Uçan Ka-
rınca Kıvırcık adlı resimli kitabınız 
ile 2010 Tudem Edebiyat Ödülleri 
“Yaz, Çiz, Boya Kitaba Merhaba!” 
yarışmasında birincilik ödülü al-
dınız. O zamana dek yayımlanmış 
başka çocuk kitabınız yok sanırım.  



kullandığınız tekniğin değiştiğini, 
arayışlara, denemelere açık olduğu-
nuzu görüyoruz…

Aslında üslubumda belirgin değişik-
likler yok. Sadece görsel evrenler oluş-
tururken, farklı teknikler kullanmayı 
seviyorum. Çünkü öyküyü oluştururken 
görsellik zaten benim belleğimde can-
lanmış oluyor.  Mesela Mavi Tutkunu 

Karga’da kolaj tekniğine karar 
vermem gibi… Yahut Küçük 
Prenses’te patates baskı tekniği 
uygulamak gibi... 

Görsel zenginlikleri farklı 
tekniklerle yaratmaktan yanayım. 

Çocukların ufkunu genişletme 
ve yaratıcılıklarını arttırma 
konusunda sanatsal açıdan 
yardımcı olmaya çalışıyorum. 
Çocuk kitapları yaratıcı ve öz-
gür olmalı. Her hikâye kendi 
resmini veya her resim kendi 

öyküsünü yaratmalı...

Sözünü ettiğimiz “Çevre-
ci Dostlar” serisinde, ço-

cukları çevre kirliliğine, 
çevre kirliliğinin can-
lılar üzerindeki olum-

suzluklarına karşı bilinçlendir-
me amacı taşıyan pedagojik bir 
arka plan var. Kahramanları-
mız birinde timsah, birinde so-
mon balığı, birinde geyik. Üçü 
de çevre kirliliğinin yarattığı 
olumsuzluklarla mücadele edi-
yor. Resimleriyle de hayvan ve 
doğa sevgisini hissettiren kitap-
lar bunlar. Küçük Prenses ha-

riç kitaplarınızın kahramanları hep 
hayvanlar. Keza Küçük Prenses’te 
de minik kız sahip olduğu hayatın 
değerini, hayatın gerçek anlamını 
doğadan, hayvanlardan öğreniyor. 
Kitaplarınızda hep doğa ve hayvan-
lar başrolde…

“Çevreci Dostlar” serisi çocuk-
lara  çevre bilincini sevimli bir dilde 
resimlerle anlatmamı sağladı. Deniz-
ler Altında Kırmızı Somon, bir somon 
balığının tüm olumsuzluklara rağmen 
maceralı serüvenini; Kırmızı Paletli 
Timsah, bir anne timsahın yavrusunu 
olumsuz çevre koşullarından koruma 
çabasını; Ormanını Kaybeden Kah-

Yarışmalarda aldığım dereceler tabii 
ki önemliydi, onlar beni cesaretlen-
dirdi diyebilirim. Kurguladığım masal 
kahramanlarıyla, doğanın bir parçası 
olan bahçemde birlikte yaşıyoruz. Ya-
ratıcılığımın başlıca nedeni bu. Doğa-
da yaşayan hayvanları gözlemlerken 
onların çeşitli nedenlerle kaybolduğu-
nu, doğanın gitgide bozulduğunu gö-
rüyorum. Ben de resimlerimle ve 
öykülerimle onları yaşatmayı dü-
şündüm. Şimdi saydım, 2010’dan 
bu yana 14 çocuk kitabı yapmışım.

Siz kitaplarınızı hem yazıyor 
hem resimliyorsunuz. Oysa ge-
nelde yazarlarla çizerler resimli 
kitaplar için işbirliği yapıyor. On-
larla kıyaslandığında bu durumu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yazarlarla çizerlerin birlikte 
çıkardıkları, ülkemizde ve yurtdı-
şında birçok başarılı kitap örne-
ği var. Önemli olan o uyu-
mu yakalamak, birbirinin 
sesini dinlemek. Bu arada 
benim gibi çalışan pek çok 
örnek de var. Ressam olmamın, 
görsel zenginliğimin avantajını ya-
şıyorum. Her resmime bir hikâye 
anlatmak bana hiç yabancı de-
ğil. Kısaca, öykülerimi hayal 
ettiğim gibi resimliyor ol-
maktan veya karakterle-
rime öyküler uydurmak-
tan mutluyum.

Peki, o zaman yaz-
mak mı resimlemek mi, 
hangisi sizin için daha 
zorlu ya da daha keyifli? 
Önce kafanızda öyküyü oluş-
turup sonra resimlemeye mi geçi-
yorsunuz, yoksa öylesine çizdiğiniz 
bir desen, figür kendi öyküsünü mü 
yaratıyor? Kitaplarınızdan bir örnek 
verseniz?..

İkisi ayrılmaz bir parça, bir bütü-
nün iki yarısı gibi. Öykülerimi resim-
lerken büyük keyif alıyorum tabii ki. 
Bazen resimlediğim bir karakter bana 
ilham kaynağı oluyor, ona bir öykü 
yazıyorum. Bazen de tamamen farklı 
oluyor.

Bahçedeki Kirpi Omlet, başındaki 
turuncu tutamıyla kendi öyküsünü 
oluşturdu belleğimde. “Mavi Seri”deki 
Sincap Tıkır’ın masalı, evimizdeki şö-
minenin içine düşen yavru sincabın 
yardım çağrısıyla başladı. Tabii onun 
kurtarıcısı minik fare yoktu etrafta, 
onu bu kâbustan biz kurtardık ve öy-
kümün kahramanı oldu Tıkır.

Kitaplarımın hepsinin 
benim için ayrı unutulmaz 

değeri var. İçlerinde en sevdiğim 
öykü, Tavşan Çiko’nun Dileği. Sevim-
li bir tavşan; sevginin, mutluluğun ve 
unutulmaz bir dileğin öyküsü.

2013 yılı içinde üçer kitaplık iki 
dizi yayımladınız. Altın Kitaplar’dan 
çıkan “Çevreci Dostlar” ile yakın 
zamanda Redhouse Kidz’den çıkan 
“Mavi Seri”. İki dizide de resimleme 
açısından farklı bir üslup göze çar-
pıyor. Aslında genel olarak kitapla-
rınıza baktığımızda üslubunuzun, 
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Mavi Mogi
Aysun Berktay Özmen 

Redhouse Kidz Yayınları, 28 sayfa

Mavi Tutkunu Karga
Aysun Berktay Özmen 

Redhouse Kidz Yayınları, 36 sayfa

Tıkır’ın Mavi Kış Masalı
Aysun Berktay Özmen 

Redhouse Kidz Yayınları, 40 sayfa

güzelce telafi etme yoluna gidiyor. 
Ben bu öykünün yargılayıcı, suçlayı-
cı olmayan tavrını; göze sokarcasına 
iyi-kötü ayrımı yapmaksızın, sadece 
işaret etmesini sevdim. Siz karganız 
hakkında neler söylemek istersiniz?

Beğendiği mavi nesneler uğruna 
masumane isteklerini gerçekleştiren, 
sonrasında paylaşmayı öğrenen se-
vimli bir karga o. Ayrıca kolaj tekni-
ğinin yarattığı özgürlük duygusunun 
Mavi Tutkunu Karga’ma çok yakıştığı-
nı söylemeliyim.

Son olarak, niçin çocuklar için 
yaratıyorsunuz?..

Hayvanlar, çocuklara en yakın 
varlıklar ve doğa herkesi, her güzelliği 
içinde barındırıyor. Doğaya ve hay-
vanlara duyduğum yakınlık, beni en 
saf olana, yani çocuklara da yönlen-
dirdi. Aralarındaki saf bağlılık resim-
lenmeye ve öykülenmeye değer...

Zarife BİLİZ

verengi Geyik ise bir yangında içinde 
yaşadığı ormanı kaybeden geyiğin 
hikâyesini anlatıyor. Hayvanlar ço-
cuklara en yakın varlıklar. Bizler gibi 
doğuyor, anneleri tarafından özenle 
besleniyor, çocuklar gibi oyun oynu-
yorlar. Onların da sevinçleri, üzüntü-
leri var. Çocuklara anlatılabilecek en 
güzel hikâyeler bence doğa ve hayvan 
hikâyeleri. İnsanoğlunun da, aynen hay-
vanlar gibi, bencilce dünyaya egemen 
olmadan yaşayabileceğinin örneği...

“Mavi Seri”de, adının da belirtti-
ği gibi, mavi renge dayanan bir evren 
kurmuşsunuz? Çok da güzel olmuş 
kitaplar. Neden mavi renk, nereden 
geldi bu fikir aklınıza? Seride genel 
olarak mavi renk baskın olmakla 
birlikte her kitabın kendine has bir 
renk ahengi de var. Mesela bir fare 
yavrusunun aşırı merakı yüzünden 
başına gelenleri anlattığınız Tıkır’ın 
Mavi Kış Masalı’nda mavi ve kırmı-
zının hâkim olduğu bir dünya var. 
Mavi Tutkunu Karga’da ise kolaj tek-
niğinde siyahın başarıyla kontrast 
sağladığı gayet minimal ama zengin 
bir evren… 

Redhouse Kidz için hazırladığım 
üç kitaplık “Mavi Seri”, mavi renkte 
üç öyküyü birleştiriyor. Tıkır’ın Mavi 
Kış Masalı’nda mavinin soğuk kış 
renkleriyle dansı var. Mavi Tutkunu 
Karga’nın tutkun olduğu her şey mavi 
ve Mavi Mogi de zaten kendisi mavi... 

Her hikâyenin mavi renkte birleş-
mesi, editörümle benim ortaklaştığı-
mız nokta oldu. 

Mavi Mogi’de, rengi mavi ol-
duğu için diğer hayvanlar tarafın-
dan dışlanan bir ayı yavrusuyla  

tanışıyoruz. Rengi 
farklı olduğu için 
ayrımcılığa uğru-
yor, ne var ki daha 
sonra başka bir 
hayvanın hayatını 
kurtardığı için di-
ğerleri tarafından 
kabul görüyor. 
Farklı olanın dış-
lanması çocuk 
kitaplarında sık 
karşılaştığımız 
bir tema. Siz 
kabulün yolunu 
farklı olanın di-
ğerlerine fayda 
sağlamasından ge-
çirmişsiniz. Öte yandan 
farklı olan ille de diğerine fayda sağ-
larsa mı kabul görecek, kendinden 
menkul bir değeri yok mu? Bunu ço-
cuklara anlatmanın yolu ne olabilir?

Mavi Mogi, annesinin de her 
zaman söylediği gibi, cesur ve iyi 
kalpli bir ayıcık. Diğer hayvanlar 
onu farklılığından dolayı kabul et-
sin etmesin, onun cesareti ve ilke-
leri var. Yaptığı şeyleri arkadaşla-
rı tarafından kabul edilmek için  
yapmıyor. Sadece, o vadide yaşamak 
isteyen cesur, yardımsever bir ayıcık 
o. Ama bu arada arkadaş edinmenin 
mutluluğunu da yaşıyor. Buna kim iti-
raz edebilir ki?

“Mavi Seri”nin son kitabı Mavi 
Tutkunu Karga’da, kimin olduğuna 
bakmaksızın mavi renkli eşyaları 
toplama merakına kapılan bir kar-
ganın macerasını okuyoruz. İyi ni-
yetli karga sonunda yaptığının yan-
lış olabileceğini sezip davranışını 



İranlı yazar ve çizerlerden miniklere incelikli iki öykü daha. Küçük karga düşüncesizliğini fark ettiyse, 
filler ve tavşanlar da arkadaşlarına bir şans daha verebilecek kadar nazikse, hayat ne güzel! 

Akram Ghasempour’un yazıp Afra 
Nobahar’ın resimlediği Orman Par-
tisi ve Jaafar Ebrahimi Nasr’ın yazıp 
Roudabeh Khaef ’in resimlediği Eski 
Ev Yeni Ev, ODTÜ Yayıncılık’ın okul 
öncesi dönemdeki çocuklar için hazır-
ladığı, hayata nasıl baktığımızı/bakıla-
bileceğini hikâye eden kitaplar. 

Orman Partisi, küçük bir karganın 
öyküsünü anlatıyor. Yaşamak isteyebi-
leceği bir ormana varan karga, orma-
nın diğer sakinleriyle tanıştıkça doğru 
adreste olduğuna inanır ve ormana 
yerleşir. Bu ormanda, “olduğu gibi” ka-
bul gören, kargalığından kaynaklanan 
özellikleri nedeniyle dışlanmayan ya 
da alay konusu edilmeyen küçük kar-
ga, kimsenin ona çirkin ya da dırdır-
cı dememesinden gayet hoşnuttur… 
Herkes hep sevecen ve anlayışlıdır… 
Derken karga, memnuniyetinin bir 
ifadesi olarak tüm arkadaşlarını do-
ğumgünü kutlaması için evine davet 
etmeye karar verir. Bu davet için de 
epeyce hazırlık yapar. Ancak hazırlık 
yaparken hesap yapmayı ihmal eden 
küçük karga, sevineceği günde üzülür! 
Çünkü ne filler ne de tavşanlar karga-
nın yaşadığı ağaç tepesindeki küçücük 
eve sığabilir! 

Sema ASLAN

Ghasempour’un hikâyesi en çok 
bu noktada etkiliyor insanı. Filler de 
tavşanlar da öyle hâlden anlar arka-
daşlar ki! Küçük karganın heyecanını, 
yorgunluğunu, üzüntüsünü gören,  

hisseden arkadaşları ona şahane bir  
teklif yapıyor: Ağacın altı ne güne 
duruyor, değil mi? Hep beraber, ağa-
cın altında toplanıp kutlama yapmak 
varken, üzülmek, kızmak niye? Küçük 
karga düşüncesizliğini fark ettiyse, fil-
ler ve tavşanlar da arkadaşlarına bir 
şans daha verebilecek kadar nazikse, 
hayat ne güzel! 

Eski Ev Yeni Ev, burnumuzun di-
bindekini görmekle ilgili bir hikâye. 
“Sahip olduğumuzun değerini onu kay-
bedecekken/kaybettikten sonra anla- 
rız,” ünlü deyişini hatırlatan, bakışın 
tazeliğine vurgu yapan 
hikâyede, evleriyle bir-
likte yaşlanmış bir karı 
koca var. Bedenleri na-
sıl yıpranmışsa zaman 
içinde, evleri de öyle 
yıpranmış, artık pek yü-
züne bakılmaz hâle gel-
miştir. Günün birinde 
bu eski evden sıkıldığını 
fark eden yaşlı çift, tam 
da hayalini kurdukları 
gibi bir ev satın alabil-
mek için kendi evlerini 
satmaya karar verir. Ge-
len her müşteri bir kulp  

bulur eve. Kimi rengini beğenmez, 
kimi kapısını bacasını, kimi de bahçe-
sini. Her eleştiriyi dikkate alan, her se-
ferinde bir tadilat yapan karı koca, en 
son bahçeyi canlandırdıktan sonra bir 
de bakar ki bu ev o eski ev değildir ar-
tık. Aslında tam da düşledikleri, yaşa-
mak istedikleri yeni evi yaratmışlardır! 

Esasında kitapların her ikisi de 
olaylara, kişilere, çevremize başka tür-
lü de bakabileceğimizi anlatan, yalın 
ve eğlenceli metinler. Gerçek hayatta 
işler böyle yürümüyor galiba, fakat 
hayatın eğrisi doğrusunu konuşmaya 
gelince sıra, ünlü deve hikâyesi geliyor 
akla!  

Eski Ev Yeni Ev
Jaafar Ebrahimi Nasr 

Resimleyen: Roudabeh Khaef 
ODTÜ Yayıncılık, 24 sayfa

Orman Partisi 
Akram Ghasempour

Resimleyen: Afra Nobahar
ODTÜ Yayıncılık, 14 sayfa

Eğriler doğrular
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Okul öncesi döneme yönelik “Ben Kimim?” serisinin ilk iki kitabı Çiftlik Hayvanları ve Yavru 
Hayvanlar, kitapla yeni tanışmış meraklı bebeklerin kolayca ilgisini çekecek. “Ben kimim?” sorusuyla 
açılan kitaplar bulmaca ve ipuçlarıyla keşif duygusunu tetikliyor. 

Okul öncesi döneme yönelik “Ben 
Kimim?” serisinin ilk iki kitabı Çiftlik 
Hayvanları ve Yavru Hayvanlar, kitap-
la yeni tanışmış meraklı bebeklerin 
kolayca ilgisini çekecek. “Ben kimim?” 
sorusuyla açılan kitaplar bulmaca ve 
ipuçlarıyla keşif duygusunu tetikliyor. 

Kitapla ilk tanışma bebeklikten 
de öncesine dayanıyor 
olmalı. Dünyaya gözleri-
ni henüz açmamış cenin, 
kitap okuyan annesinden 
yükselen, dış dünyaya ka-
palı, kendine açık mırıltıyı 
duyuyor mu acaba? Duy-
masa da bir kitabın say-
falarından dünya ötesine 
açılan kapılardan geçiyor 
olmalı. Sonradan, ilk ay-
larda yumuk yumuk eller 
ilk nesneleri tutma çalış-
malarına başladığında, 
binbir çeşit baştan çıkarıcı 
kitabı da kavrayacağını, 
onları koklayıp tadacağı-
nı, belli noktalarına bastığında çıka-
racağı sesle kahkahalar atacağını, hı-
şırtılı, kadifemsi yüzeylere dokunarak 
duyularını şenlendireceğini anlamaya  
başlıyor.

Bebek, dünyayı keşfederken algı-
larının ötesindeki dünyaya kitaplar 
aracılığıyla dokunuyor. Annesinin 
onu emzirirken kitap okuduğunu fark 
ettiyse, ilk aylardan itibaren her türlü 
kitapla dolaysız ve teklifsiz dostluğu 
başlıyor. Sadece kendisine uygun ki-
taplara değil, her boydan, her kalın-
lıktan kitaba ilgi duyuyor. Hatta kimi 
zaman oyuncaklarını itip kitaplara 
uzanıyor. Sayfalarını açıp kapamayı, 
ellerinde okur gibi tutmayı ve elbet-
te tadına bakarak pencereden, mama 
sandalyesinden, oyun parkından aşa-
ğıya atmayı öğreniyor. 

Pearson Yayıncılık’tan çıkan “Ben 
Kimim?” serisinin ilk iki kitabı Çift-
lik Hayvanları ve Yavru Hayvanlar,  

Pelin ÖZER

kitapla yeni tanışmış meraklı bebek-
lerin kolayca ilgisini çekecek, onları 
kendine bağlayacak türden. “Ben ki-
mim?” sorusuyla açılan ve ipuçlarının 
ardında gizlenmiş hayvanları bulmak 
için soruları cevaplayarak ilerleyen, 
anne ve babaları da mutlu edecek 
tarzda kitaplar bunlar. Zira bebekleri  

neredeyse canlı hissi veren hayvan ve 
doğa görselleriyle hipnotize ediyor. Sa-
man yığınının üstüne tünemiş, kırmı-
zı ibikli, “Üürü-üüüüüü!” diye bağıran 
ve buğdayla beslenen horoz sayesinde 
çiftliğin bir köşesi canlanıyor bebe-
ğin görsel arazisinde. “Benimle ilgili 

ipuçlarını oku, ayakizlerimi takip et, 
delikten bak, kim olduğumu bul. Hem 
öğren, hem de eğlen,” diyerek açılan 
kitaplar, neredeyse gerçeklikle boy öl-
çüşecek çarpıcılıkta görsellerle yol al-
dığından cazibesi, dikkati daldan dala 
atlayan bebekler için bile kolay kolay 
solmuyor. 

Minikler sorular sorup ya-
nıtını aramayı, sabırla yanıt 
beklerken o hayvanın dünya-
sını keşfetmeyi ve bir sonraki 
sayfadaki sürprizle o hayvan 
gibi ses çıkarmayı öğrenir-
ken, renklerin dünyasında 
dolaşıyor, yepyeni keşiflerde 
bulunuyorlar. Horoz, ördek, 
domuz, keçi, at ve inekle başla-
yan keşifler, ikinci kitap Yavru 
Hayvanlar’da kedi, baykuş, tav-
şan, geyik, ayı ve bukalemun 
yavrularıyla sürüyor. Birkaç 
bilmece örneği vererek merak 
kutusunu açalım ve miniklerin 
kendilerinden büyük kütüpha-

neleri için ipuçlarını vermeyi sürdüre-
lim: “Ben kimim? Karanlıkta iyi göre-
bilen kocaman gözlerim var. Ağaçlarda 
yaşarım, geceleri dolaşır, gündüzleri 
uyurum.” “Ben kimim? Çiftlikteki en 
büyük hayvan benim. Taze ot yemeyi 
çok severim. Ot yedikçe süt veririm.”

Ben Kimim? – Çiftlik Hayvanları 
Charlie Gardner 

Resimleyen: Victoria Harvey 
Çeviren: Gülbin Baltacıoğlu 
Pearson Yayıncılık, 24 sayfa

Ben Kimim? – Yavru Hayvanlar 
Charlie Gardner 

Resimleyen: Victoria Harvey 
Çeviren: Gülbin Baltacıoğlu 
Pearson Yayıncılık, 24 sayfa

Adım adım 
hayvanları tanırken



Çocuklar için  
Gergedan!
Çiçeği burnunda yayınevi Gergedan, “Çocuklar İçin Dünya Edebiyatı” başlığı altında Shakespeare’in, 
Goethe’nin ve Schiller’in klasik eserlerini, çocuklar için uyarlanmış ve muhteşem resimlerle bezenmiş 
olarak dilimize armağan etti.

Hayati Berker ARAL

psikolojik sıhhat açısından tereddütlü 
bir noktaya sürüklenme olarak top-
luma geri dönüyor.

Oysa sözünü ettiğimiz bu ki-
taplar sayfalardaki yazı ve resim 
dengesini çokça gözeterek, çocuk-
ları zorlamalardan kurtarmakta, 
onların dikkat süresini, denge 
anlayışını gözetmektedir. Yazı ve 
resimlerin kitaplar içinde gelişi-
güzel dağılımının, çocuk-
ları bezdirici ve kitaptan 
uzaklaştırıcı yan etkileri 
beraberinde getirdiği dü-
şünülürse, elinizdeki ki-
tapların bu konuda adeta 
“yeni bir ölçü” getirdiği 
söylenebilir.

ŞEYTANLA İŞBİRLİĞİ
Çocuk kitapları için 

uyarlamalar aslında ister 
istemez, kahramanla-
rın portresini derinden 
derine vermez ama on-
ları şık ve özlü biçimde 
sunar bize. Ve Moor 
Şatosu’ndakiler de, se-
vimli minik peri Puck 
da, Helena da, Hermia, 
Demetrius ve Lysander 
de, aşklarını tatlı ama 
inatçı bir çekişmenin 
şemsiyesinde yaşayan 
Oberon ve Tintania 

da, Mefisto, Faust 

buyur etmeyen kitapların tutuk ka-
lacağı, menzile erişemeyeceği aşikâr. 
Oysa bu kitaplar Kazım Özdoğan’ın 
özenli çevirisiyle bu yükün altından 
alnının akıyla kalkmış ve çocuk-
lara şenlikli sözcükler ve cümleler  
armağan etmiş.

ÖZENLİ BASKILAR
Çocuk kitapları başlı başına ağır bir 

vesayet rejimini yayınevinin boynuna 
asarken, bir de bu kitapların yetişkinler 
için yazılmış yapıtlar içinden seçilip ço-
cuklara hazır hâle getirilmiş olması yo-
ruculuğu ve meşakkati daha da artırı-
yor. Yetişkinler için yazılmış yapıtların, 
ruhunu ve anlamını yitirmesine imkân 
vermeden, onu tam kıvamında ölçüp 
biçmek büyük önem taşıyor. Gergedan 
Yayınları, Almancada bu alanda en yet-
kin illüstratörler tarafından resimlen-
miş ve çocuklara uygunluğu pek çok 
elekten geçirilmiş olan bu dört klasiği 
dilimize kazandırmış.

Çocuklara yönelik kitap ve uyarla-
malar, çocukların da bir hukuku, hem 
de çok ciddi bir hukuku olduğuna  
aldırmadan, dili, içeriği, baskı kalitesi 
itibariyle adeta bir “yığma” cenderesi 
içinde geçirilerek piyasaya sunulabili-
yor. Bu özensizliğin ağır faturası; çocuk 
beyinlerde yaratılan tahribat, dilsel ye-

tersizlik, dil becerisini geliştirememe, 
 

Çocuk yayıncılığı netameli ve zah-
metli bir iştir. Çocuk edebiyatında 
özel bir paranteze ihtiyaç duyulması, 
onun üzerinde bir değil, iki defa dü-
şünmeyi gerektirir. Çiçeği burnun-
da bir yayınevi olan Gergedan, ya-
yın dünyasına etkili bir şekilde girdi; 
Shakespeare’den Romeo ve Juliet ile 
Bir Yaz Gecesi Rüyası’nı; Goethe’den 
Faust’u ve Schiller’den de Haydutlar’ı 
çocuklar için uyarlanmış ve muhte-
şem resimlerle bezenmiş halleriyle di-
limize armağan etti.

Kitapların ilginç ve o denli de 
önemli oluşu, üç dünya klasiği yazar-
dan dört klasiği, çocukların düzeyine 
uygun hâle getirmiş olmasından, ko-
nularından ve konularının etkili sunu-
mundan kaynaklanıyor.

Her şeyden evvel, kitapların çeviri 
dili çok yalın, çocukların sözcük da-
ğarcığına uygun. Aynı zamanda onla-
rın zihin parantezlerini genişleten ve 
zenginleştiren bir muhtevayı dikkate 
alınarak hazırlandığı da her sayfada 
belli oluyor.

Çocukların dil evrenini anlama-
yan, bunun üzerinde düşünmeyen, 

heyecanlandırmayan, sözcüklerin  
sihirli atmosferine  
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ve Gretel de, Romeo ve Juliet de elbet-
te bu dört kitapta yer alan kimi kahra-
manlar olarak boy gösteriyorlar.

“Ah efendim, kötü haber getirdiğim 
için beni bağışlayın… Julietiniz öldü ve 
bugün mahzene gömülecek,” diye başla-
yan bölümü okuduğumuzda, trajedi-
nin kırılma noktasında olduğumuzu, 
Romeo’nun birazdan kendi kaderine 
sürükleneceğini hissederiz. Anlamsız 
bir çekişmenin tarafı olan aileleri ise 
artık büyük bir pişmanlık ve kederle 
gençlerin mezarları üzerinde birbir-
lerine ellerini uzatırlar ama heyhat, iş 
işten geçmiştir!

Faust’un şu satırları aslında 
Mefisto’ya karşı en uzlaşmaz ve kararlı 
tavrı ortaya koyanın Gretel olduğunu 
gösterir bize: “Ancak Gretel geri geri 
çekilmeye devam etti ve korkuyla ba-
ğırdı: ‘Sen şeytanla işbirliği yapıyorsun 
Heinrich, senden korkuyorum’.” Gretel, 
Mefisto’ya tavır aldığında karşılığında 
“ödüllendirilir”, bunu da kitapta ço-
cukların düzeyine uygun bir anlatımla 
görürüz.

Yanlış anlaşılmalar üzerine kuru-
lu yanlış âşıkları, doğru denklemde 
doğru âşıklar olarak bir araya getirme 
becerisi, Bir Yaz Gecesi Rüyası’nda or-
mandaki peri kralı Oberon’a düşer. O 
da âşıkları doğru şekilde eşleştirmesi 
için minik peri Puck’ı görevlendirir. 
Puck tahmin edileceği üzere işleri 
önce karıştırır, sonraysa düzeltir ve 
âşıklar sevdiklerine kavuşurlar.

Haydutlar’da büyük kardeş Moor, 
haydut olduğunda bile cesareti değil, 
doğruluğu ve geçmişi, iç muhasebeyi 
önemsediğini bize şöyle gösterir: “‘Ah, 
keşke yine çocuk olabilsem!’ dedi Moor 
hüzünle. ‘Dünya o kadar güzel ki ve ben 
bu güzel dünyada çirkinim ki. Masumi-
yetim! Nerde kaldı acaba? Babam beni 
evlatlıktan reddetti, Amelia ise terk etti 
ve işte haydutların arasındayım. Ah, 
çocukluğumun günleri, asla geri dön-
meyeceksiniz! Bir daha geri dönmemek 
üzere geçip gittiniz!’”

Cesaretin, aşkın, yanlış anlama ve 
anlaşılmaların, anlamsız çekişmelerin,  
 

kötülüklerin, iyiliğin kendisini ortaya 
sererek adım adım geliştiği bu kitap-
lar, özlü yaklaşımlarla, çocukları oku-
ma sürecinin bitiminde daha dona-
nımlı hâle getiriyor.

Faust 
Goethe 

Resimleyen: Klaus Ensikat 
Uyarlayan: Barbara Kindermann 

Çeviren: Kazım Özdoğan 
Gergedan Yayınları, 40 sayfa

Romeo ve Juliet
 Shakespeare 

Resimleyen: Christa Unzner 
Uyarlayan: Barbara Kindermann 

Çeviren: Kazım Özdoğan 
Gergedan Yayınları, 40 sayfa 

Haydutlar 
Schiller

Resimleyen: Klaus Ensikat 
Uyarlayan: Barbara Kindermann 

Çeviren: Kazım Özdoğan 
Gergedan Yayınları, 40 sayfa

Bir Yaz Gecesi Rüyası
Shakespeare

Resimleyen: Almud Kunert 
Uyarlayan: Barbara Kindermann 

Çeviren: Kazım Özdoğan 
Gergedan Yayınları, 40 sayfa



koleksiyonuma katmayı ihmal etme-
dim. Büyüteçle baktığımda bu pullar-
daki birbirinden değerli sanat eserleri-
ni gerçek renkleri ile görebiliyordum. 
“Şimdiki çocuklar ne kadar şanslı,” 
sözü bir atasözü gibi nesilden nesile 
tekrarlanıyor. Çünkü artık bilgi edin-
mek için o kadar çabalamaya gerek 
yok. Eski Mısır’ı tanımak bu kadar mı 
gerekli diye soracak olursanız; bence 
bu güne kadar görüp öğrendiklerinizle 
bile ne kadar ilginç bir uygarlık olduk-
ları hakkında ilk ipuçlarına sahipsiniz. 
Daha fazlasını öğrenmeye ne dersiniz?

Çölün ortasından geçen Nil Neh-
ri her yaz taşarak, Orta Afrika’dan 
sürükleyip getirdiği “Kara Toprağı” 
kıyılarına taşımakta. 8000 yıl önce bu 
toprağın bereketini fark eden insanlar 
arpa, buğday ekmeye başladılar. Tarım 
ve ticaret gelişince kentler ortaya çık-
tı ve ardından, günümüzden 5000 yıl 

önce büyük bir krallık kuruldu. 
3000 yıl boyunca hüküm 

süren bu krallık tarih 
sahnesinden çekilse de 
o dönemde inşa edilen 
piramit ve tapınaklar 
günümüze kadar ayak-
ta kalabildiler. “Bilgi 
Hazinesi” serisinden 
Eski Mısır kitabında-
ki rengârenk çizimler 

eşliğinde bu piramit ve 
tapınakların nasıl yapıl-

dıklarını her ayrıntısına 
kadar öğrenmek mümkün. 

Sonrasında bir mumyanın nasıl 
hazırlandığı ve “öteki dünyada” 

ihtiyaç duyabileceği düşüncesi ile 
ölünün yanına bırakılan eşyaları, 

halkın gündelik yaşamı, birbi-
rinden ilginç tanrılar hakkında 
da şaşırtıcı bilgilere yer verilmiş.

“Keşfedin” serisinden çıkan 
Eski Mısır kitabında ise bu kez 300 

renkli fotoğraf eşliğinde geçmişe bir 
yolculuk yapılabilir. Günümüzde  

Sizlere eski Mısır’la ilgili bir kaç 
kitabı tanıtmak isterken kendi çocuk-
luğuma döndüm. Kitapların gelecek-
te kâğıda basılıp basılamayacağının 
tartışıldığı, e-kitapların hızla yaygın-
laştığı bu günlerde, bizlerin geçmiş 
yüzyıla ait çocukluk anılarımız ilginç 
ayrıntılar içeriyor. Ben bir firavunun – 
Tutankhamon– Krallar Vadisi’ndeki 
mezar odasının nasıl bulunduğunu 
Hayat Tarih Mecmuası’ndan okumuş, 
ölümden sonra tanrıları ile buluşmak 
için son yolculuğuna çıkan 18 yaşında-
ki firavunun değerli eşyalarına siyah-
beyaz fotoğraflarından hayran kalmış-
tım. Bir süre sonra, kırtasiyecide satılan 

hatıra pulları arasında “Tutank-
hamon Hazinesi” serisine 

rastlayınca hemen  
 

 

 
 

Gizemli Mısır
uygarlığı
Günümüze dek kalan mumyaları ve piramitleriyle eski Mısır uygarlığının cazibesini kim inkâr 
edebilir!.. Sanat tarihçi Şebnem Akalın, beş bin yıl öncesine ait bu eski uygarlığa dair daha fazla bilgi 
edinmek isteyenlere üç kitap eşliğinde rehberlik ediyor.  

Şebnem AKALIN

arkeologlar çöl kumlarının gizlediği 
kalıntıları aramayı sürdürüyor ve me-
zar soyguncularının gözünden kaçmış 
hazineler bulamasalar da yeni keşiflere 
devam ediyorlar. Mısır uygarlığı hak-
kında bu kadar bilgi sahibi olmamızın 
bir nedeni de dikilitaşlara oydukları, 
papirüsten yaptıkları kâğıtlara veya 
duvarlara yazdıkları, “hiyeroglif ” de-
nilen resim yazı. Aradan geçen binler-
ce yıllık süreç içinde bu yazı unutul-
muş, ama 1822’de şifresi çözüldükten 
sonra artık hepsi okunabiliyor. Ayrıca 
duvarlara çizilen resimler geçmişte 
nasıl giyindiklerini, özel yaşamla-
rında neler yaptıklarını, birbirinden 
ilginç tanrıları nasıl hayal ettiklerini 
geleceğe taşıyan birer belge. Kitapta 
bu bilgileri öğrenmenin yanı sıra, 15 
farklı projeden bir kaçını uygulayarak 
Nil nehrinde yüzen bir kayık yapabilir 
veya tarifi binlerce yıl öncesine ait bir 
çörek pişirebilirsiniz.

Sıra geçmişi bu güne taşımaya gel-
diğinde, bir diğer kitap tam da bu konu 
hakkında. “Geçmiş Zaman Gezgin-
leri” bu kez Piramitler Ülkesinde. Üç  
arkadaş bilgisayarlarındaki gizemli 
program sayesinde M.Ö. 2560 yılı-
na, Gize’ye gidiyorlar. Bu sırada Fi-
ravun Keops’un piramidinin yapımı  

Keşfedin – Eski Mısır 
Philip Steele

Resimleyen: Stuart Carter 
Çeviren: Ali Berktay

İş Kültür Yayınları, 64 sayfa



Geçmiş Zaman Gezginleri 4 
Piramitler Ülkesinde 
 Mustafa Hakkı Kurt 

Resimleyen: Reha Barış 
Kelime Yayınları, 136 sayfa

Bilgi Hazinesi – Eski Mısır 
Olivia Brookes 

Resimleyen: Peter Dennis 
Çeviren: Burcu Çekmece 

1001 Çiçek Kitaplar, 32 sayfa

sürmekte. Onların bu serüvenine eşlik eden okurlar, işçi-
lerin hangi koşullarda çalıştıklarını öğreniyor, tapınaktaki 
ayinlere katılıyor, piramidin dolambaçlı dehlizlerinde he-
yecanlı anlar yaşıyor. Antik Dünya’nın Yedi Harikası’ndan 
en eskisi olan Gize’deki Büyük Piramit yaklaşık 2.300.000 
masif taş bloktan inşa edilmiş. Bu taşların her biri 2,5 ton 
ağırlığında. İlk yapıldığında 147 metre yüksekliğinde olan, 
dünyanın bu en büyük yapısı hem mimarisi hem de yaşı 
ile inanılmaz bir anıt. Onun nasıl ve neden, kimin için ve 
kimler tarafından yapıldığını merak ediyorsanız bu kitap-
lar tam size göre. Geçmişe merak duyanlar için her üç seri-
nin diğer kitaplarını da öneriyorum.

Tarihin derinliklerine daldığınızda, yeni bilgi hazinele-
ri ile karşılaşmanız kaçınılmaz olacaktır. Hatta bazı şeyle-
rin hiç değişmeden günümüzde yaşamaya devam ettiğini 
görebilirsiniz. Düşünsenize, eski Mısırlılar tahıl ambarla-
rını farelerden koruduğu için kediyi kutsal hayvan kabul 
ediyorlardı. Mısır dilinde kedi demek olan miv sözcüğü 
size miyav’ı hatırlatmıyor mu? Bunun gibi ilginç bilgileri 
kitaplarda bulabilirsiniz. İster kâğıda basılmış olsun, ister 
elektronik ortamda. 



gerekeni söyleriz. Yani kendi işinizi 
kendiniz göresiniz diye size yardımcı 
oluruz.”

OKUMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKENLERE
Kalabalık bir ailenin beş çocuğun-

dan en büyüğü olan Cowley, çocukluk 
yıllarının maddi anlamda yoksul-
lukla, buna karşılık tinsel anlamda 
zengin bir aile deneyimiyle geçtiğini 
söylüyor. Çok dilli bir ailede İngiliz-
ceyi ikinci dili olarak öğrenen Cow-
ley, başlangıçta okumada zorlanmış, 
fakat on bir yaşında kitaplara sev-
dalanmış. Sonrasında kitaplara olan 
tutkusunu yazarak da sürdürmüş. 
Gerek kendi çocukluğundaki kişi-
sel deneyiminin, gerekse oğlunun 
yaşadığı deneyimin etkisiyle olsa 
gerek, okuma güçlüğü çeken çocuk-
lar için de pek çok öykü yazmış Joy 
Cowley. Yazar bu konudaki görüşü-
nü şöyle dile getiriyor: “Okumanın 
keyifli ve anlamlı bir egzersiz olma-
sı gerektiğine inanıyorum. Eğer öyle 
değilse, çocuklara okumayı ve oku-
maktan nefret etmeyi aynı zamanda 
öğretiyoruz demektir.” Yeni Zelanda 
Çocuk ve Gençlik Kitabı Ödülü’nü 

almış olan Yılan ile Kertenkele her 
yaştan okura tebessümü bol, keyifli ve  
düşündürücü bir okuma sunuyor. 

on beş öyküden oluşuyor kitap. En 
dikkat çekici öykülerden biri olan 
“Para”, Yılan’ın çölde dolaşırken bir 
lira bulmasıyla başlıyor. Derken iki 
kafadar bu bir lirayı sermaye yapıp 
ticarete atılmaya, çölden gelip geçen 
hayvanlara limonata ve mısır ekmeği 

satmaya karar veriyor. Bu işi yaparken 
pek eğlenmelerine karşın, topu topu 
bir gün süren ticaret hayatında dikiş 
tutturamayan ikili şansını bir başka 
alanda denemeye karar veriyor. İkisi 
de yardım etmekten büyük keyif aldı-
ğı için bir tür danışmanlık şirketi ku-
rup, çöldeki hayvanlara danışmanlık 
hizmeti vermeye başlıyorlar. Paranın 
pek de hükmü olmadığı çöl ortamın-
da kendilerine göre bir ücretlendirme 
sistemi geliştiriyorlar: küçük yardım 
karşılığında bir adet sinek ya da kın-
kanatlı, büyük yardım karşılığında bir 
adet bıldırcın yumurtası. Yazar bu öy-
külerde para, ticaret, danışmanlık hiz-
metleri gibi kavramlarla ince ince dal-
ga geçiyor. “Biz yapmayız. Yapılması 

Hani biri vardır ya, sizi yerden yere 
vurur (siz de onu), en çok onunla dala-
şırsınız, en çok onun damarına basar-
sınız (o da en fazla sizinkinin)... O var 
ya o... O çok sevdiğiniz; yaşınız kaçsa 
artık, ona göre kadim dostum, kanka 
ya da en iyi arkadaşım dediğiniz... “İyi 
ki var!” diye düşündüğünüz. İşte o her 
kimse, ya yılandır ya kertenkele. Yok, 
kötü anlamda değil. Bir dostluk öykü-
sünün iki kahramanından biridir, de-
mek istiyorum.

Yeni Zelandalı yazar Joy Cowley’ 
nin, çölün ortasında yaşayan iki sü-
rüngenin mizah dolu dostluğunu an-
lattığı kitabı Yılan ile Kertenkele’den 
bahsediyorum. Huysuzluklar, kırgın-
lıklar, kıskançlıklar, kuyruk acıları bir 
yana, bir arada var olmayı, birbirine 
katlanabilmeyi, gerektiğinde taviz 
vermeyi, uzlaşmayı öğrenen bir ikili. 
Zaten Cowley’nin de kitabı, “Arka-
daşlığın aynı olmak değil, farklılıkların 
birlikteliği olduğunu bilen” birine ithaf 
etmesi boşuna olmasa gerek.

Gerçeklikten kopuk, “buram 
buram sevgi kokan” dostluk öykü-
lerine karnımız tok, malum. İkili 
insan ilişkileri öyle yürümüyor ne 
de olsa. Yılan ile Kertenkele’ninki 
de gerilimli, çekişmeli, harbi bir 
dostluk. İkisi de sürüngen ama biri di-
ğerinin bacaklarına gıpta ediyor; öte-
ki, berikine kafadan kuyruklu yakıştır-
ması yapsa da, onun upuzun kuyruğu-
na hayran. Yılan, kertenkelenin böcek 
yemesinden tiksiniyor, kertenkeleyse 
yumurtaları löp löp mideye indiren 
yılanın adabı muaşeret kurallarına 
uymadığından yakınıyor. Biri, atası 
Gökyüzü Yılanı’nın Ateş Ejderhası’nın 
yumurtasını yediğini iddia ediyor; di-
ğeriyse atası Ateş Ejderhası’nın Gök-
yüzü Yılanı’nı mideye indirdiğinde 
diretiyor.  

Yılan ile Kertenkele’nin tanışma-
sını, aralarındaki dostluğun –her şeye 
rağmen– güçlenmesini, hatta birlikte 
bir iş kurmaya soyunmalarını anlatan 

Farklıyız ama  
dostuz…
Yeni Zelandalı yazar Joy Cowley, Yılan ile Kertenkele’de çölün ortasında yaşayan iki sürüngenin 
mizah dolu dostluğunu anlatıyor. Yazar, dostluğun aynılıktan değil, farklı olanların birbirini 
sevmeyi öğrenmesinden kaynaklandığını yalın bir şekilde gözler önüne seriyor.

Cömert EVREN

Yılan ile Kertenkele
Joy Cowley

Resimleyen: Gavin Bishop
Çeviren: Şiirsel Taş
Hayykitap, 96 sayfa
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Ezel Dağlar ERGÜDENÇocuk (da) yazar

Tılsım – Son Konsey 
Yazan ve Çizen: Kazu Kibuishi 

Çeviren: Figen Uşaklıoğlu 
Desen Yayınları, 220 sayfa

Tılsım – Bulutların Arasında
 Yazan ve Çizen: Kazu Kibuishi

Çeviren: Ayda Akça Akkoç 
Desen Yayınları, 204 sayfa

Japon asıllı Amerikalı çizgi roman sanatçısı Kazu Kibuishi’nin tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi 
bulunan ve New York Times en çok satanlar listesinde yer alan Tılsım serisinin dördüncü kitabı çıktı. 
Görselleriyle de büyülü bir dünya yaratan macera Son Konsey ile devam ediyor.

Kayıp şehrin sırları

bulunduğu akademiye götürüyor 
(Muhafız Konseyi en güçlü taşmuha-
fızlarından oluşuyor, Emily’nin amacı 
ise onlara Elf Kralı’nın planlarını an-
latmak). Burada, Emily’nin çeşitli sı-
navlara girip Konsey’e girmeye değer 
olduğunu kanıtlaması gerek. Trellis 
ve Luger hapse atılıyor, fakat şehirde 
yolunda gitmeyen şeyler var. Emily 
sınava alınınca, kendisi gibi taşmuha-
zılarıyla karşılaşıyor ve sınavların gö-
ründüğü kadar masum olmadığını an-

lıyor. Ama yapacak bir şey 
yok, özellikle de ailesinin 
hayatı tehlikeye girince. Bu 
sırada ejderhalarla birlikte 
öyküden çıkan Cogsley ve 
Misket, yeni ve önemli bir 
karakterle geri dönüyor. Da-
hası, kitabı alıp okuyana...

Güzel çizimi ve renkle-
riyle içinizi açacak Tılsım 
serisini okumak, tamamen 
farklı bir dünyaya dalmak 
gibi. Hemen denemenizi 

tavsiye ederim. Hepinize iyi eğlenceler 
(evet, okul açılıyor ama yine de eğle-
nin siz)!

Üçüncü kitabın adı Bulutların Ara-
sında. Elf Kralı’nın oğlu Trellis ise ba-
basına resti çekip kendi yolunu çiziyor 
(bu kitapta hafızasını yitiren, yardım-
cısı, yoldaşı Luger’inkini de tabii). Elf 
Kralı ise taşmuhafızını, yanındakileri, 
Trellis ve Luger’i öldürmesi için bir 
suikastçi tutuyor. Emily ile arkadaş-
larının şu anki amacı ise yok olduğu 
idda edilen şehir Cielis’e gitmek. Ama 
bunun için bir pilot ve uçağa ihtiyaç-
ları var. Ne var ki “aklı başında” hiçbir 

pilot bu işi almaya yanaşmıyor. Emily 
tam bir pilotla konuşurken, Trellis ve 
Luger’i arayan askerlerle karşılaşıyor 
ve içgüdülerine güvenip onları kurta-
rıyor. Hep birlikte Cielis’e doğru yolcu-
luğa çıkıyorlar sonunda. Tabii bu daha 
başlangıç. Emily ile Trellis arasındaki 
husumet devam ederken, taş Emily’yi 
rüyalarında bile rahat bırakmıyor. Elf 
Kralı’nın tuttuğu suikastçi ise Emily 
ve Trellis’in nereye gittiğini öğreniyor. 
Macera, Emily ve arkadaşları ejderhala-
rın saldırısına uğrayınca iyice heyecanlı 
hâle geliyor.  Ayrıntılara daha fazla gir-
meyeceğim, yoksa kitabı okumanın bir 
anlamı kalmaz.

Son Konsey adlı dördüncü kitapta 
ise kahramanlarımız sonunda Cielis’e 
varıyorlar ve Max adlı bir çocuğun 
önderliğinde şehre giriyorlar. Max,  
Emily ile ailesini Muhafız Konseyi’nin 

Ooooooo, yılın en ürkütücü ayı 
olan eylüle gelmiş bulunuyoruz. Okul 
açılacak, yeni sınıflar, yeni insan ve 
hocalar, bir de serbest kıyafetle ilgili 
kafalarda beliren soru işaretleri der-
ken, kitapları unutmuş olabilirsiniz. 
Neyse ki ben buradayım. Size, kafanızı 
dağıtacak çok güzel kitaplar getirdim. 
Aslında çizgi roman bunlar. Daha 
önce bahsetmedim sanırım, ben çizgi 
romanları, özellikle de manga’ları çok 
severim. Gerçi bunlar manga sayılmaz 
(yazar Japonya’da doğup 
Amerika’ya taşınmış) ama 
olsun.

Bu ay tanıtacağım iki 
kitabın ait olduğu seriyi 
önceden de duymuşsu-
nuzdur: Tılsım serisi. Size 
serinin 3. ve 4. kitabından 
bahsedeceğim. Ama önce 
ilk kitapları kısaca hatır-
latayım; babası bir araba 
kazasında ölen Emily, kar-
deşi Navin ve annesiyle 
birlikte büyükbabası Silas’ın eski evine 
taşınır. Silas’ın ölmüş olduğu düşünül-
mektedir. Emily, evde bir kolye bulur. 
Bu kolyenin ucunda bir taş vardır. Ve 
taş Emily’yle konuşur. Annesi bir ya-
ratık tarafından kaçırılınca, Emily’nin 
taşı harekete geçer ve onları başka bir 
dünyaya götürür. Bu dünyada Emily 
öldüğünü sandığı Silas’la karşılaşır. 
Ama Silas çok hastadır, Emily’yle bi-
raz konuşup son nefesini de verir. Bu 
durumda, Silas’ın kendi tasarımı olan 
robotlar devreye girer ve Emily’ye ar-
tık bir taş muhafızı olduğunu, bunun 
ona Silas’tan geçtiğini, isterse bunu ka-
bul etmeyebileceğini, ama reddedişi-
nin iki dünyayı da tehlikeye atacağını 
söyler. Emily’nin pek de seçme şansı 
yoktur yani. Annesini tedavi ettirmeye 
çalışırken, Elfler de Emily ve arkadaş-
larının peşindedir. 
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Belki de ebeveynlerin sıklıkla emir 
kipiyle konuşmasının yeni yetişen 
bir insan için ne denli yıkıcı olduğu-
nun en güzel ifadesini bulacak burada 
okur. O asla açıklanmayan “neden”leri 
bulmak için fazlasıyla yorulan çocuk-
ların küskün kalışları çoğunluk bu sert 
tona bağlıdır. Üstelik her çocuk Ul-
duz kadar şanslı olmayabilir.  Birlikte 
kurtuluşu öreceği komşu oğlu Yaşar ve 
kaçış için onları gökyüzüne uçurarak 
Kargalar Şehri’ne götürecek “binlerce” 

karga dostu olmayabilir. Ulduz’un 
“iyi olmak”la imtihanının ödülüdür 
bunlar. 

Anne Karga’dan yadigâr kalan 
yavru karganın iki hafta içinde 
uçmasını öğrenip kanatlanması 
gerektiğini, bunu başaramazsa 
öleceğini öğrenen Ulduz’un, bu 
kaybın acısıyla yavrudan kalan 
tüyleri Kargalar Şehri’nde onları 
büyük sevinçle karşılayan Nine 
Karga’ya vermesi, bize sevdik-
lerimizden, hayalleri için müca-

dele edenlerden geriye kalan bir 
parçanın hep olacağını da söyler. 

Nine Karga’nın dediği gibi: Hayalleri 
yarım kalan arkadaşlarını unutmayan 
çocuklar yaşasın!..

Örneğin Ulduz erkek ve kadın (genel-
de hayvanlar söz konusu olduğunda 
“dişi” sözcüğünü kullanırız, ancak 
çeviride “kadın” sözcüğü kullanılmış) 
kargaları nasıl ayırt edeceğini sordu-
ğunda, Anne Karga’nın “yüzlerinden 

Behrengi, Türkiye’de çocuk olma-
nın rengini bilen bir yazar olarak ara-
mızda yaşar nice zamandır. Kalemin-
den çıkan, 29 yıllık hayatının ardında 
yıkılmaz bir duvar olarak duran eser-
leri; bizde de en çok dolaşıma sokulan, 
resimlerle yeniden yorumlanan çocuk 
kitaplarındandır. Son olarak Kaynak 
Yayınları çocuk edebiyatına dair bir 
ayraç koydu kendi yayınları arasına. 
Muhsine Helimoğlu Yavuz’un sunuş 
metnine göre, Samed Behrengi’nin 
on iki eserini yayımlayacak olan 
Kaynak Çocuk, Ulduz ve Karga-
lar ile serinin 3. kitabını çıkar-
mış oldu. 

Doğu’ya doğru gidildikçe 
bilinir ki his artar, söz artar 
ve masal çoğalır. Behren-
gi de o toprağın sözüdür, 
yazısıdır. Kendi hayatında 
“iyi” olanın çoğalması için 
mücadele eden Behrengi’nin 
1968 Ağustos’unda Aras neh-
rinden çıkan ve hep 29 yaşın-
da kalan bedeni hâlâ bizimle 
kötü arasındaki mücadeleyi 
sürdürmeye devam etmektedir. 
Ulduz ve Kargalar’ın özünde yer-
leşik olan da budur: “İyi olmak” her 
şeye rağmen ve her şeyle birlikte “iyi  
kalmak”. 

Anne karganın Ulduz’un hayatı-
na girmesiyle birlikte her şey geriye 
dönüşsüz şekilde değişir. Babası ve 
üvey annesiyle yaşayan Ulduz, anne 
karganın ona emanet bıraktığı yavru 
kargaya bakabilmek adına, korku du-
varını yıkarak, onun tabiatına uygun 
olanı yapabilmek için yeni şeyler öğ-
renir. Behrengi’nin kargaları seçişi bir 
tesadüf olmasa gerek. Zira bu kuşlar 
bir familya olarak birbirine çok bağlı 
ve bazı kaynaklara göre de bir kurdun 
zekâsına eşit zekâya sahipler. Kitapta 
kargalar “iyi” ile “kötü”yü ayırt ede-
bilen hayvanlardır. Behrengi kargalar 
derken, “insan” da demiş olur bazen. 

“Bütün dillerde aynıdır 
yıldızlar ve çocuklar!”
Kaynak Yayınları Behrengi’nin on iki kitabını Farsça aslından çevirisi ve özgün resimlerle yeniden 
yayımlıyor. Serinin üçüncü kitabı Ulduz ve Kargalar, Deniz Üçbaşaran’ın incelikli resimleriyle 
raflarda…

Betül DÜNDER

Ulduz ve Kargalar 
Samed Behrengi 

Resimleyen: Deniz Üçbaşaran 
Çeviren: Ramin Cabbarlı, Türkan Urmulu 

Kaynak Yayınları, 124 sayfa
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ve bakışlarından belli olur,” demişliği-
ni hatırında tutarsa çocuk okur, belki 
kendisine bir kalp haritası çıkarabilir. 
İyi olmanın ve iyi kalmanın ön şart 
olduğu başka bir harita daha önerir 
bizim için Behrengi. Ulduz’un Anne 
Karga’ya dair düşüncelerinde sesle-
nir bu harita: “Onun annesi, Ulduz’un 
annesine hiç benzemiyordu; çok şey bi-
liyordu. Yavru karga ondan bir şey is-
tediğinde ona kızmıyor… her şeyin ne-
denini açıklıyordu. […] Ama üvey anne 
böyle değildi. Her zaman öfkeyle ‘Ulduz 
onu yapma, bunu yeme,’ [diyordu]…” 
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başlık altında (Arka Sıralar, Çürük, 
Engel-Siz) toplam 52 şiir var. “Dün ne-
rede miydim?” dizesine cevap arayan 
“Özür” başlığı altında dokuz şiir yer 
alıyor. Hayatın farklı bahçelerinden 
derlenmiş dokuz ayrı özür. Kitapta 
-büyükler için hayat kumanyası ola-
rak-  içli bir keder de bize eşlik ediyor: 
“Gözyaşlarının da sesi var / Vurur kıyı-
larımıza / Akşam olduğunda!..”

BELİRSİZ GÜN VE HAFTALAR
Hepimizin hâfızasında “belirli 

gün ve haftalar”a dair hâtıralar vardır. 
Belirli gün ve haftalar özellikle ilköğ-

retim öğrencilerinin eği-
tim-öğretim hayatını parsel 
parsel ele geçirmiş gibidir. 
Hemen her hafta, belir-
lenmiş, işaret edilen bir 

gün bütün memlekette 
aynı edayla kutlanır, 
anılır. Belirsiz Gün ve 
Haftalar kitabının 
şairi tersten düşü-
nüyor. Bizim alışık 
olduğumuz düze-
ni sarsıp yeni bir 

düzen(sizlik) teklif edi-
yor bize. Kim mi? Eşref 

Karadağ. Sözgelimi kitapta 
şöyle günler var: Çocuklara Ödev 

Sormama Günü, Korna Çalmama 
Günleri, Yatakları Dağınık Bırakma 
Günü, Herkesle Selamlaşma Haftası… 
Yazar, şiirsel düzlemi kesintiye uğrat-
madan metinlerdeki didaktik yönü de 
kullanıyor; “çaktırmadan” öğretiyor. 
Bazı şiirler oldukça etkili: “Sonbahar 
sararmış sesiyle / Şarkı söylüyor yor-
gun ağaçlara / Son dersten çıkmış bir 
çocuk gibi / Rüzgârla yarışıyor yaprak-
lar.” (s. 16) Şiirlerde ele alınan insani 
duygular arasında öne çıkanlar: barış, 
paylaşma, merhamet, sevgi. Eşref Ka-
radağ kaybolan güzel alışkanlıklara da 
(içinden fatura, mahkeme çağrısı çı-
kan zarflar yerine mektup beklemek)  

Edebiyat çevrelerinin yakından ta-
nıdığı bir kalem: Ahmet Günbaş. Başta 
şiir olmak üzere roman, öykü, anı, an-
latı, derleme türlerinde çok sayıda eser 
verdi. Çocukları unutur mu? Çocuklar 
için de yazıyor. Aykırı Çocuk adlı şiir 
kitabında sınıfın “arka sıraları”ndan 
karatahtaya doğru bakan, soru soran, 
parmak sallayan çocuğun serüveni-
ni dizelerine taşıyor. “Arka Sıralar” 
başlığı altında sembolleştirilen biraz 
da merkezin uzağında, varoşlarda, 
imkânsızlıklar içinde şekillenen ha-
yatlar. Ve bu hayatların sesini mer-
keze taşıyan “aykırı” olma hâli. İnsan 
hem “aykırı” hem “çocuk” olunca işin 
içine cesaret, pervasızlık da giriyor. 
Günbaş’ın bu kitabında yer 
alan şiirler sadece ço-
cuklara seslenmi-
yor, büyüklere 
de açılıyor.  
 
 

Çünkü 
çoğu şiirinde 
metaforlar, semboller, söz oyunları bu 
şiirleri çocukların dairesinin dışına, 
yetişkin insanlara da taşıyor: “Sustuk-
ça yapışıp parmaklarına / Bağışlanmaz 
küller savuracak yarın.” (s. 35)

Ömrünü harflerin arasında geçir-
miş bir şairin içindeki ses yumağını 
dize dize, çocuklara doğru çözdüğü 
Aykırı Çocuk Arif Damar’ın “Yoksul-
duk, dünyayı sevdik,” dizesiyle açılıyor. 
Böylece yoksul olmak, arka sırada bu-
lunmak, görmezden gelinmek birbiri-
ni tamamlayan birer yol levhası olarak 
önümüze konuyor. Kitapta üç ana 

Belirsiz Gün ve Haftalar 
Eşref Karadağ 

Resimleyen: Pınar Çekiç 
Top Yayıncılık, 80 sayfa

Aykırı Çocuk
Ahmet Günbaş 

Resimleyen: Murteza Albayrak 
Top Yayıncılık, 64 sayfa

İki şiir kitabı: Birinin öznesi arka sıralardan ön sıralara doğru sesini yükseltiyor, diğer kitap 
alışkanlıklarımızı tersyüz etmeye yelteniyor. Ahmet Günbaş Aykırı Çocuk ile Eşref Karadağ ise Belirsiz 
Gün ve Haftalar ile konuk oluyor çocukların dünyasına.

Son dersten çıkmış 
çocuklara…

Şeref BİLSEL

göndermede bulunuyor. Evet, bizi alış-
kanlıklarımızdan kuşkuya davet eden 
bir kitap Belirsiz Günler ve Haftalar. 
Keşke bu şiirleri tamamlayacak, daha 
da zenginleştirecek titizlikle örülmüş 
çizimler eşlik etseydi kitaba. Çocuk-
lar bunu da unutmamış sanki: “Sıra 
bugün bizde / Sayfalarca ödev verelim 
öğretmene.” (s. 26)
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“Gerald”, “Rahibe Veronica”, “Fısılda-
yan Çocuk” ve “Duvardaki Çatlak” 
adlı hikâyeleri, eğer gerilim, korku tü-
ründeki edebiyata ve sinemaya merak-
lı iseniz muhakkak gözünüz bir yerler-
den ısıracak. Zaten yazar da bunu sak-
lamıyor. Priestley’in başarısı, daha çok 
ilk gençlik yaşlarını sürenlerin ve tabii 
gençlik edebiyatına meraklı yetişkin-
lerin de son derece zevk alarak oku-
yabilecekleri, seçtiği karakter, konu ve 
mekânlarla sırtını tamamen gerilim ve 
Gotik edebiyat geleneğine yaslamış, 
ancak bunu yaparken kendine özgü 
bir dil kurmayı da başarabilmiş öykü-
ler yaratmış olmasında. 

Robert Harper bir an dalması ve 
uyanmasının ardından karşısında bul-
duğu Beyazlı Kadın’la saatlerce baş 
başa kalıyor. Bu sürede ne Binbaşı, ne 
Piskopos, ne de Cerrah ve Çiftçi dal-
dıkları derin uykudan uyanabiliyor. 
Beyazlı Kadın, belirsiz bir sebeple bir 
tünelin ağzında durmuş olan trenin 
içinde her seferinde biraz daha kor-
kunç bir hikâye anlatıyor Robert’a. 
Önce korkup ne yapacağını bilemeyen 
çocuk, zamanla direnmeye ve korku-
sunu belli etmezse Beyazlı Kadın’dan 
kurtulabileceğine inanmaya başlıyor. 
Tabii yine de kitabı bitiren “Tünelin 
Ağzı” adlı son öyküde Beyazlı Kadın’ın 
öpücüğünden kaçamıyor!

başlangıcı ve sonu belirleyen bir çerçe-
ve öykü ile birlikte toplam on öyküden 
oluşuyor. “Tren” başlığını taşıyan ilk 
öyküde; tren yolculuğuna hayatında 
ilk kez tek başına çıkacak olan Robert 
Harper ile üvey annesi karışılıyor bizi. 

Bir an önce trene binip okuluna 
dönerek aslında pek de hoşlanmadığı 
üvey annesinden uzaklaşmak isteyen 
Robert, kadının istasyondaki uyukla-
maları esnasında gördüğü bir kâbus 
yüzünden hepten sinirlenir. Üvey 
anne, panik halde, çok kötü bir şeyle-
rin olacağını, uzun, karanlık, korkunç 
bir tünel ve bir öpücük gördüğünü  
söylemeye başlar. 

Sonunda tren gelir ve Robert ken-
dini kompartımana atıp rahat bir ne-
fes alır. Cam kenarına oturmuştur ve 
kompartımanda onun dışında asker 
görünümlü, pos bıyıklı bir bey vardır 
sadece. Robert ona hemen içinden 
“Binbaşı” lakabını takar. Dakikalar 
geçtikçe bir kaç erkek yolcu daha ge-
lir. Onlar da sırasıyla Piskopos, Çift-
çi, Cerrah lakaplarını alır Robert’tan. 
Yolculuk devam ederken birden ken-
dini bitkin hissetmeye başlar ana ka-
rakterimiz ve gözleri kapanır. Kendine 
geldiğinde karşısında beyaz elbiseli bir 
kadın oturmaktadır. 

Son derece dik bakışlarla onu süz-
mektedir “Beyazlı Kadın” ve yüzün-
de Robert’ı rahatsız eden müstehzi 
bir gülümseme vardır. Yazar burada 
“Beyazlı Kadın” karakteriyle, Wilkie 
Collins’in Gotik edebiyatın klasikleri 
arasında sayılan Beyazlı Kadın adlı ro-
manına açık bir göndermede bulunu-
yor. Aslında Priestley, Beyazlı Kadın’ın 
kitap boyunca Robert’a anlatıp du-

racağı hikâyelerin hemen hepsinde 
açık ya da örtük bu türden gön-

dermelerle ilerliyor.  “Sera”, 
“Ada”, “Yeni Bir Dadı”,  

“Küçük İnsanlar”, 
“Kambur 

Kaya”, 

Gotik edebiyatın çağdaş yazarla-
rından biri Chris Priestley. İlk eseri 
Dog Magic’i yayınladığı 2000 yılından 
bu yana durup dinlemeden üretiyor. 
Hemen her sene yeni bir kitapla çıkı-
yor okurun karşısına. 1958 İngiltere 
doğumlu olan yazar, aslında uzun süre 
Independent, Observer, Economist,  
Times gibi önemli gazete ve dergilere 
çizdiği karikatür ve illüstrasyonlarla 
tanınmış. Yazıyla ilişkisiyse dokuz ya-
şında katıldığı bir öykü yarışmasında 
aldığı ödüle kadar uzanıyor. Gençlik 
yıllarında korku hikâyeleri okumaktan 
hoşlandığını; Edgar Allan Poe ve Mary 
Shelly’ye bayıldığını söyleyen Priest-
ley, şimdi yazdığı dehşet hikâyeleriyle 
bir anlamda bu türe borcunu ödüyor.

En son bu yıl Through Dead Eyes 
adlı romanı yayımlanan Priestley’in 
dilimizde görünmesi, 2009 yılın-
da Tudem Yayınları arasında çıkan 
Montague Amca’nın Dehşet Hikâyeleri 
adlı öykü kitabıyla oldu. Bu kitap 
Priestley’in “Dehşet Hikâyeleri” üçle-
mesinin (zamanla dörtleme, beşleme 
olma ihtimali de var tabii) ilk kita-
bıydı. Tudem, üçlemenin ikinci kitabı 
Kara Gemi’den Dehşet Hikâyeleri’ni 
2010 yılında dilimize kazandırdı.  
Üçüncü kitapsa çok kısa bir süre önce 
okurla buluştu. 

Priestley’in Gotik edebiyat gele-
neğine son derece sadık kala-

rak kaleme aldığı Tüne-
lin Ağzından Dehşet 

Hikâyeleri;  
 

 

Beyazlı kadının 
öpücüğü
Gotik edebiyatın çağdaş yazarlarından Chris Priestley’in “Dehşet Hikâyeleri” üçlemesinin son kitabı 
da çıktı. Tünelin Ağzından Dehşet Hikâyeleri adını taşıyan kitapta gerilim ve korkunun sınırlarına 
dayanan öyküler gerçekten tüyler ürpertiyor.

Onat BAHADIR

Tünelin Ağzından Dehşet Hikâyeleri 
Chris Priestley

Resimleyen: David Roberts 
Çeviren: Emine Ayhan 

Tudem Yayınları, 232 sayfa
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kitabının son parag-
rafında şöyle diyor: 
“Araştırmacılar 
sonunda şu 
saptamada 
b u l u n d u -
lar: İnsan-
ların çoğu şeyi 
ortaktır. Dünyada 
ne kadar çok ve fark-
lı kültür olursa olsun, 
ne yapılıyorsa çoğu 
ortaktır. Ama nasıl 
yapıldığı konusunda 
insanlar ve kültürleri 
önemli ölçüde ayrılır.”

Normal Nedir, kendi nor-
mallerimizin sınırlarını aşıp 
başkalarının normallerine konuk 
olmamızı, başkalarının normalle-
rini merak etmemizi sağlıyor. 
İlk gençlik kitapları arasında yer alsa 
da, Normal Nedir yetişkinlerin de uf-
kunu açacak bir kitap. 

Son bir not olarak, her ne kadar 
yayıncının yaptığı hesabın tüm ay-
rıntılarını bilmeden eleştirmek riskli 
olsa da, kitabın etiket fiyatını yüksek 
bulduğumu söylemeden edemeye-
ceğim. Normal Nedir fiyatı yüzün-
den az okunursa herkes için büyük 
kayıp olur. 

Wolfgang Korn, “normal” kavra-
mının bu karmaşık dünyasını küre-
sel ölçekte ele almayı tercih etmiş ve 
Normal Nedir adlı kitap ortaya çık-
mış. Kitabın adına bakarak Korn’un 
meseleyi felsefenin sınırları içinde ele 
aldığını düşünebilirsiniz. Oysa öyle 
değil. Korn, konularını birçok halkın 
kültür tarihinden, günlük yaşamından 
örneklerle ele alıyor. İnsanların, insan 
topluluklarının birbirine benzer ama 
birbirinden farklı olduklarına dikkat 
çeken Korn, “Normal nedir?” sorusu-
nun yanıtını ise okura bırakıyor.

ORTAKLIKLAR VE AYRILIKLAR
Normal Nedir, alt başlıklarla ayrıl-

mış birçok metinden oluşuyor. Kitabı 
okumaya ilginizi çeken herhangi bir 
başlıktan başlayabilirsiniz. Her başlı-
ğın altında ele alınan tema, dünyanın 
farklı yerlerindeki kültürlerden der-
lenmiş çarpıcı örneklerle açıklanıyor.

Biz burada, “bembeyaz dişler, sağ-
lıklı gülüşler” ilkesini şiar edinmişken, 
Çin’in bir köşesinde yaşayan Daylar 
simsiyah dişlerden hoşlanıyor. Biz 
burada kâh töre kâh namus baha-
nesiyle genç kızları, kadınları erkek 
eliyle katlederken, Himalayalar’da 
kadınlar birden fazla erkeğe sahip 
olabiliyor. Biz kayıplarımızın arka-
sından gözyaşı döker ve yas tutarken 
Madagaskar’da insanlar her on yılda 
bir ölülerini mezardan çıkarıyor, giy-
dirip süslüyor, bütün günü birlikte 
geçiriyor ve tekrar gömüyor.

Korn, kitabının son bölümünde 
bütün insanlarda ortak olan ve etno-

loglarca artık evrensel kabul edilen 
şeylere de yer vermiş. Örneğin 

bütün kültürlerde ticaret, be-
den süsleme, armağan verme, 
miras kuralları, yas ritüelleri, 

kozmoloji, işbölümü, hava 
koşullarını etkileme is-
teği gibi onlarca ortak 

olgu bulunuyor. Korn  

Hımmm biri anlatsın hemen, nedir 
bu normal?

Hımmm canım sıkıldı artık, yoksa 
ben miyim anormal?

Bülent Ortaçgil’in “Normal” adlı 
şarkısından

“Normal” biraz karışık bir kavram-
dır. “Hamile kadınların sokağa çıkması 
normal değil, insanın aklına o çocuğun 
nasıl yapıldığı geliyor,” diyen bir kişiyi 
normal bulanlarda bir anormallik ol-
duğunu düşünebiliriz. İktidar, anaya-
sal haklarını kullanarak kendisini pro-
testo eden yurttaşları toplum normal-
lerinin dışına itmek için türlü taklalar 
atabilir, çeşitli yalanlar savurabilir ve 
böylece normal yurttaşları marjinal 
bir çizgide tutarak anormalmiş gibi 
göstermeye; kendi icraatlarını kayıt-
sız şartsız onaylayanları normal ilan 
ederek, icat ettiği anormalleri, ürettiği 
normallerin baskısı altına almaya ça-
lışabilir.

Anormal olan, bunca karmaşık-
lığına rağmen, “normal” kavramını 
paşa gönlümüzün istediği gibi eğip bü-
kerken kendi normalliğimizden zerre 
şüphe duymamamızdır. “Öteki”nin 
inşası için daha etkili bir yol biliyor 
musunuz?

Farklı olmak çok  
normal…
Wolfgang Korn, Normal Nedir adlı kitabında birçok halkın kültür tarihinden, günlük yaşamından 
örnekler vererek, insan topluluklarının hem benzer hem de farklı olduklarına işaret ediyor. 
Çocukları antropolojiyle tanıştıran ve “normal” kavramını sorgulamalarına yol açan güzel bir kitap.

Yıldıray KARAKİYA

Normal Nedir?
Wolfgang Korn

Resimleyen: Christoph Mett
Çeviren: Saliha Nazlı Kaya

Can Çocuk Yayınları, 160 sayfa

http://www.idefix.com/kitap/christoph-mett/urun_liste.asp?kid=206840
http://www.idefix.com/kitap/saliha-nazli-kaya/urun_liste.asp?kid=5262


Çocuk edebiyatı ve  
okuma kültürü

çocuklarda yol açtığı dilsel beceri ek-
sikliğine karşı mutlaka öğrenci odaklı 
uygulamalara yönelmek, onları dü-
şünmeye, sorgulamaya ve kendilerini 
“kendi” sözcükleriyle ifade etmeye yö-
neltmek gereklidir. 

Sedat Sever kitabın, “Çocuk, Ede-
biyat ve Yaşam”, “Çocuk Kitaplarına 
Yansıtılan Şiddet”, “Çocuk Kitapları 
Öğretici Olmak Zorunda Mı?”, “Ço-
cuk Edebiyatı ve Eleştirisi” adını taşı-
yan çeşitli bölümlerinde, konuyla ilgili 
sorunları saptama ve bunları aşma 
yolunda etkin öneriler sunma yakla-
şımını sürdürüyor. Çocuk kitapların-
daki kahramanın insan gerçekliğiyle 
örtüşmesi, doğaüstünün, şiddetin, 
duygusallığın tartışılması, ideal kah-
raman ve durumların sakıncaları gibi 
meselelere değinirken, bu konudaki 
sorunlu örnekleri sunup tartışmaktan 
geri kalmıyor. 

Kitabın son bölümleri ise doğ-
rudan çocuk edebiyatı yazarlarının 
yapıtlarına odaklanan yazılardan olu-
şuyor. “Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Şiir-
leri”, “Rıfat Ilgaz’ın Bacaksız Dizisi’nde 
Çocuk İmgesi” gibi bölümlerde Sever,  
kitap boyunca okuma kültürü ve ço-
cuk edebiyatı bağlamında mesele 
edindiği konuları çok daha derinleme-
sine tartışıyor. 

Sedat Sever’in okuma kültürü 
edindirmede, çocukların edebiyatla 
kurabileceği ilişki adına her zaman 
uygulanabilir, sorunları iyileştirici 
fikirler sunmaktan geri kalmadığını 
söylemiştik. Bu alanda çalışan, baş-
ka uzman isimlerin düşüncelerin-
den de yararlanarak çözüme yönelik 
fikirlerini titizlikle ve kapsamlı bir 
değerlendirme süreciyle oluşturdu-
ğunu belirtmek gerekiyor. İsterseniz, 
sorunlardan bahsettikten sonra biraz 
da Sever’e göre bu konuda nelere has-
sasiyet gösterilmesi gerektiğine bir göz 
atalım. Çocukları “oyalamak” için on-
ları televizyon karşısında bilinçsizce 
bırakacağımıza, onlara görsel içeriği 
zengin kitaplar sunmak son derece 
önemli örneğin. Edebiyatı her zaman 
için diğer güzel sanatlarla ilişkilendir-
me eğiliminde olmak da bir o kadar 
önemli. Çocuğun kitapla kurduğu iliş-
kinin mümkünse resimle dışavurumu 
sağlanabilmeli. Bu dışavurumun ço-
cuğun kitaba duyduğu ilgiyi ve onunla 
kuracağı ilişkiyi sağlamlaştıracağı mu-
hakkaktır. Benzer şekilde, ilköğretim 
ve ortaöğretimdeki Türkçe eğitimin-
de okuma metinlerinin görsel/işitsel 
malzemelerle desteklenmesi, Türk ve 
Dünya edebiyatından günümüz ger-

çeklikleriyle örtüşen nitelikli 
eserlerin seçilerek güzel sanat-
ların çeşitli dallarıyla ilişkilen-
dirilmesi yapıcı çözümlerdir. 
Okul öncesi çağdaki çocuk-

lara kitap okurken, kitabı 
vurgularla seslendir-

mek, arada sırada so-
rular sorarak kitap 

hakkında sohbet 
etmek çocukta 
ilgiyi uyandı-
rıcı yaklaşım-
lar olacaktır. 
Teste dayalı sı-

nav sisteminin 

Çocuk edebiyatı alanında hatırı sa-
yılır emekleri olan Ankara Üniversitesi 
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) mü-
dürü Prof. Dr. Sedat Sever’in yeni bir 
kitabı daha yayımlandı: Çocuk Edebiyatı 
ve Okuma Kültürü. Sever’in daha önce 
gene İyi Kitap’ta da tanıttığımız Etkinlik-
lerle Türkçe Öğretimi ve Çocuk ve Edebi-
yat adlı kitapları, yazarın titiz akademik 
yaklaşımının örnekleri olduğu gibi ku-
ramsallıkla sınırlı kalmıyor, pekâlâ uy-
gulanabilir fikirler içeriyordu. Sever’in 
yıllardır çeşitli dergi, gazete ve kitaplar-
da yayımlanmış yazılarından oluşan bu 
kitap da akademik bir hassasiyete sahip, 
ebeveynler ve eğitimciler için başvur-
maya değer bir kaynak niteliğinde. 

EDEBİYATI ÇOCUĞA YAKLAŞTIRMAK
Kitabının önsözünde okuma kül-

türünün bir yaşama biçimi olduğunun 
altını çizen Sever, çocuklarda okuma 
eylemini içselleştirebilmek için neler 
yapılması gerektiğini, dile getiriyor. 
Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 
döneminde karşılaşılan temel sorun-
lara ve çözüm önerilerine odaklanıldı-
ğı ilk bölümden itibaren de kitabın bu 
yaklaşıma sahip olduğunu görüyoruz. 
Örneğin, televizyonu, rastgele seçilmiş 
kitapları, MEB’in “100 Temel Eser” 
adı altındaki, “rastgele” seçilmemiş 
olduğu halde tartışılması gereken 
kitaplarını, ödev amacıyla bu ki-
tapların özetinin çıkarılmasının 
istenmesini ve internet ortamın-
da dolaşan hazır özetleri, (yapı-
lan bir araştırma so-
nucunda ortaya çık-
tığı üzere) bilinçli 
bir okur olarak 
öğretmen sayısının 
kaygı verici azlığını, 
çocukların okumayla 
kuracağı sağlıklı ilişki 
için birer sorun ola-
rak saptıyor. 

Sedat Sever’in yıllardır çeşitli dergi, gazete ve kitaplarda yayımlanmış yazılarından oluşan Çocuk 
Edebiyatı ve Okuma Kültürü, ebeveynler ve eğitimciler için başvurmaya değer bir kaynak 
niteliğinde. Akademik bir hassasiyete sahip olan kitap uygulama açısından da zengin.

Nilay KAYA

Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü
Sedat Sever

Tudem Yayınları, 256 sayfa



Sonra da inadına çırılçıplak 
dolaşmaya başlamış. Ülkesin-
de kendisine gülen herkese 
de önce vergi koymuş, sonra 
da gülmeyi yasaklamış. Gü-
lenleri öldürtmeye başlamış. 
Ama yasak, ölüm cezası falan 
para etmemiş, halk krala gül-
meyi sürdürmüş. Sonunda bir 
gün geçit töreninde kalabalık 
kralın çevresini sarmış, o çok 
övündüğü sözde elbisesini 
düzeltmeye, çekiştirmeye baş-
lamış. Kral önce gıdıklanmış, 
sonra canı yanmış... 

MASALLAR GEZMEYİ SEVER
Masallar doğdukları ül-

kede kalmayı sevmezler, kimi 
zaman tüccarların, seyyah-

ların peşine takılır, bir başka ülkeye 
giderler. Kimi zaman savaşlarda er-
lerin kulağına fısıldanırlar. Abartmı-
yorum. Binbir Gece Masalları Haç-
lı Seferleri’yle gitmiş Ortadoğu’dan 
Batı’ya. Bir kıtadan bir kıtaya giden 
masallar, birbirlerine yakın ülkele-
ri dolaşmasın olur mu hiç? “Bremen 
Mızıkacıları” diye bildiğimiz hayvan 
masalı da ortak. Ama Almanya’dan mı 
Britanya Adaları’na gitmiş bu masal, 
İskoçya’dan mı Almanya’ya göçmüş 
doğrusu bilmiyoruz; ama masalın baş-
laması bir Noel yemeği yüzünden:

anlatır eşine. Sabahları da vezirler 
padişaha kadınların hileleriyle ilgili 
masallar anlatır, şehzadeyi kurtarırlar. 
Bu kitapta Andersen’in “Kralın Yeni 
Elbiseleri”ni hatırlatan bir de sarık 
masalı vardır ve Andersen’den üç-dört 
yüz yıl önce yazılmıştır 

Benzer bir masalın Çin’de de anla-
tıldığını bilmiyordum doğrusu.

Dipnot Yayınları dört ciltlik bir 
masal antolojisi yayımlamış: Seçme 
Dünya Masalları.

Kitapların ilk cildi Avrupa Masal-
ları’ndan oluşturulmuş: İskandinavya, 
Belarus, Bosna-Hersek, 
Britanya, Bulgaristan, 
İskoçya, Çekoslovak-
ya, Estonya, Romanya, 
Fransa, İtalya, Polonya, 
Ukrayna, Sırbistan. İkin-
ci cilt de Asya Masalları 
adını taşıyor. Ben bu ma-
sallar arasında “Kralın 
Yeni Elbiseleri” masalının 
Çin’de anlatılan biçimine 
rastladım. Çinli bu kral 
çıplak olduğu söylenince 
çok kızmış. Bunu söy-
leyenleri cezalandırmış. 

“Bir zamanlar Hint’te mi de-
sem, Çin’de mi, Yemen’de mi de-
sem, Prag’da mı bilmem, masal 
anlatmayı seven bir kızcağız var-
mış. Nereye gitse yanındakilere 
sorarmış hemen ‘Nerelisiniz? Si-
zin orada masal severler mi? Siz 
masal bilir misiniz?’ ‘Evet,’ diyen 
oldu mu da masal dinlemeden 
bırakmazmış yakasını. Dinledi-
ği her masalı da bir deftere not 
edermiş.” Bu satırları okuyunca 
aklınıza ilk gelen ne oldu? Evet, 
Şehrazat... Masalı masala ekle-
yerek üç yıl boyunca masal an-
latmayı başaran akıllı kız. 

Binbir Gece Masalları’nın 
bu önemli kahramanı ya böyle 
toplamış olmalı onca masalı ya 
da kitaplardan okuyarak. Seçme 
Dünya Masalları’nı okurken aklıma 
ilk gelen Şehrazat ile kardeşi Dünyazat 
oldu.

Hatırlayacaksınız, bir zamanlar iki 
kardeş hükümdar, kendilerini aldatan 
karılarına kızmışlar ve onları öldür-
müşler. Ondan sonra da bu hüküm-
darlardan Şehriyar her gün bir kızla 
evlenip ertesi gün o kızı öldürmeye 
başlamış. Böylece kadın türünü orta-
dan kaldıracakmış. Vezirin kızı Şehra-
zat gönüllü olarak evlenmiş Şehriyar 
ile. Ve her gece bir masal anlatarak 
masalları birbirine eklemiş. Hem canı-
nı kurtarmış hem bütün kadınların ve-
fasız olmadığını Şehriyar’a kavratmaya 
çalışmış. 

DÜNYANIN HER YERİNDEN 
Binbir Gece Masalları bir bakıma 

bir dünya masalları seçkisidir. Sonra-
dan benzerleri türetilmiştir. 15. yüz-
yıl Osmanlı yazarlarından Şeyhzade 
Ahmet’in de Erbain-i Subh-u Mesa 
(Kırk Sabah Kırk Akşam) adlı bir ki-
tabı vardır. Bir şehzadenin üvey an-
nesi, oğlanı öldürtmek için geceleri 
oğulların nankörlüğü ile ilgili masallar 

Yedi iklim dört bucaktan 
masallar
Dipnot Yayınları, Seçme Dünya Masalları başlığı altında dört ciltlik bir masal antolojisi yayımladı. 
Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika ile Ortadoğu, Afrika ve Okyanusya’dan masallar içeren 
bu kapsamlı antoloji gerçekten dünyanın masalını bir araya getiriyor.

 Sennur SEZER
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Seçme Dünya Masalları 1 
Avrupa Masalları

Kolektif
Dipnot Yayınları, 220 sayfa

Seçme Dünya Masalları 2
Asya Masalları

Kolektif
Dipnot Yayınları, 222 sayfa
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 Seçme Dünya Masalları 4 
Ortadoğu, Afrika ve Okyanusya 

Masalları, Kolektif
Dipnot Yayınları, 157 sayfa

Seçme Dünya Masalları 3 – Kuzey 
ve Güney Amerika Masalları

Kolektif
Dipnot Yayınları, 262 sayfa

Ak koyunu sahibi kesmeye karar vermiş, güzel bir Noel 
yemeği yapacaklar. Kalan et de uzun süre yeter. Postundaki 
yünler de örülür. Koyun kaçmış evden. Yolda karşılaştığı 
bir de boğa var kesilmek istenen, bir de horoz, ihtiyarlamış 
bir köpek ile kedi...

“... Artık yolcuların sayısı beş olmuştu. Henüz kısa bir 
mesafe birlikte yürümüşlerdi ki, badi badi yürüyen bir ka-
raltıya denk geldiler bu defa. Evet, sisler içinden çıkıp gelen 
bir kazdı bu.

Koyunun sorusu hazırdı: ‘Bu soğuk kış gecesinde, bu kar-
lı tepelerde ne işin var, kaz kardeş?’

‘Hiç sorma,’ diye karşılık verdi kaz. ‘Erkek kardeşimi pas-
kalyada, kız kardeşimi ise Mikail Yortusu’nda yediler. Noel 
yaklaşıyor ve kümeste kala kala bir tek ben kaldım. Ben de 
kaçıp talihimi dışarıdaki dünyada aramaya karar verdim.’

‘Vah vah,’ oldu ak koyunun cevabı. ‘Bizim başımıza da 
aynısı geldi. Bize katıl da, talihimizin peşine birlikte düşelim.’

Kaz gagasını kocaman açıp vakladı.
Böylece ak koyun, boğa, köpek, kedi, horoz ve kaz, hep 

birlikte düştüler yola, talihlerinin peşine. Gökyüzü hâlâ kap-
karaydı ve hayvancıklar birbirlerini yitirmemek için ip gibi 
arka arkaya dizildiler. Bir tepeden aşağı inerlerken, birden 
uzaklarda bir yerde, karların üzerine vuran bir ışık çarptı 
gözlerine. Kar tanecikleri, üstlerine düşen ışıkla kıvılcımlar 
saçıyordu. Tek kelime konuşmayan hayvancıklar söz birliği 
etmişçesine hep beraber ışığa yöneldiler ve az sonra kendile-
rini ıssız bir evin aydınlık penceresi altında buldular.

‘Pencereden içeri bir bakalım,’ dedi ak koyun. ‘Talihimiz 
her ne ise, onu burada bulacağımızdan hiç kuşkum yok.’

Ardından horoz hiç beklemeden bacaklarını açıp bir sıç-
rayışta boğanın omzuna çıktı, içeride neler olup bittiğini ar-
kadaşlarına söylemek için.”

Sonrasını biliyorsunuz zaten. Kulübede altı haydut var-
dır. Haydutlar bizimkileri Noel’de pişirip yiyeceklerine bi-
zimkiler haydutları oyuna getirir...

Masallar kolay kolay bitmiyor. Porto Riko, Haiti, Ko-
lombia Nikaragua, Peru, Surinam, Küba masalları var 
daha. Brezilya’dan maymun öyküleri, Hindistan’dan Buda. 

Bir de Afrika masalları var. Hani bir patates, sahibinin 
sözüne karışmış da sahibi şaşırmış ya... Meğer patateslerin 
konuştuğu da olurmuş. Ben baktım bizim mutfakta “Aman 
beni haşlama da kızart, ben kızartmalık patatesim,” diyen 
patates yok daha. (Aman olmasın, ben işime karışılmasın-
dan hoşlanmam.)

Haberiniz olsun. Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Ame-
rika, Ortadoğu, Afrika ve Okyanusya masalları toplanmış 
dört kitapta. Okunmayı bekliyor.



kurduğumuz sorunlu ilişkideki yansı-
ması… Neden ve nasıl birilerinin bir 
şeyleri yıkmasına karşı geliyoruz so-
rusuyla beraber, bu yıkılmak istenen 
yer mezarlık olunca ne değişiyor, onu 
gösteriyor Pratchett. İşte fantastik ede-
biyat, madalyonun bu iki yüzünü de 
okura en parlak şekilde gösterebilecek 
bir tür ve Pratchett da bu nedenle ço-
cukların, gençlerin ve içindeki çocuğu 
öldürmeyen yetişkinlerin vazgeçeme-
diği yazarlardan biri.

ama bırakalım 
okurlar kursun bu 
paralelliği. Zaten 
yazar da çok örtük 
bir şekilde yapmı-
yor eleştirisini.

Kitapta ölüleri 
görebilen ve on-
larla iletişim ku-
rabilen Johnny ile 
onun üçlemenin 
ilk kitabından ta-
nıdığımız arkadaş-
ları, Bıngıl ve Yo-
yok yine başroller-
deler. Johnny’nin 
iletişim kurabildiği 
ölülerin yer aldığı 
mezarlığın beledi-
ye tarafından bul-
dozerlerle yıkıla-
cağını ve üzerine inşaat yapılacağını 
öğrenen Johnny, buna karşı çıkıyor ve 
küçük yaşına rağmen sesini yükseltip 
direniyor. Burada Pratchett’ın öykü-
sünün iki farklı yüzüyle karşılaşıyoruz 
ve bunlar bizi, niye fantastik edebiyat 
okuduğumuz meselesine kadar götü-
rebilecek kadar güçlü. 

Birincisi, Pratchett az önce bahset-
tiğimiz gibi toplumsal bir meselenin 
eleştirisini yapıyor; hem de gündelik 
hayatımızdan gayet tanıdık olduğu-
muz biçimde, oldukça gerçekçi bir 
şekilde. İkincisiyse, tecrübeli yaza-
rın edebiyatın en derin ve en çelişkili 
konularından biri olan ölümlülüğü, 
ölülerle empati kuran genç bir kahra-
manın gözünden bize aktarması ve bu 
konunun ne kadar evrensel olduğunu 
gösterebilmesi. Neil Gaiman, Mezarlık 
Kitabı adlı romanında benzer bir etki 
bırakmıştı üzerimizde, ama Pratchett 
biraz daha net mesajlar veriyor. Kı-
sacası hem toplumsal bir başkaldırı-
nın, direnişin gerçekçi bir anlatısı var 
bu kitapta, hem de bu başkaldırının 
sebebinin, bizim ölümlülüğümüzle  

İngiliz yazar Terry Pratchett, ilerle-
yen yaşına rağmen yeni romanlar yaz-
maya, daha doğrusu, rahatsızlığı nede-
niyle yazdırmaya devam ederken, biz 
okurlar da neredeyse koca bir kitaplığı 
dolduracak kadar çok esere imza atan 
bu yazara yetişmeye çalışıyoruz. Şans-
lıyız ki Pratchett külliyatındaki eski 
eserleri de Türkçede okumaya devam 
edebiliyoruz. Daha çok Diskdünya se-
risiyle tanıdığımız, fantastik edebiyata 
kattığı mizahla kendine ayrı bir yer 
edinen yazarın ünlü Johnny Maxwell 
üçlemesinin ikinci kitabı Johnny ve 
Ölüler, Pratchett’ı tanıyanları şaşırt-
mayacak ama fazlasıyla tatmin edecek, 
tanımayanları da çok etkileyecek bir 
kitap.

Yine Tudem Yayınları tarafın-
dan yayımlanan ilk Johnny Maxwell 
hikâyesi, İnsanlığı Ancak Sen Kurtara-
bilirsin adını taşıyordu. Sadece başlı-
ğıyla bile ilgi çekebilecek bir kitaptı bu. 
Pratchett üçlemenin bu ilk kitabında, 
bilgisayar oyunları üzerinden bir ger-
çeklik anlayışı tartışması yaptırıyor-
du okurlarına, ama tabii ki kendine 
has üslubuyla. Johnny ve Ölüler’dey-
se, adından da tahmin edileceği gibi 
Johnny’nin ölülerle iletişim kurması 
ve yine bize içinde yaşadığımız gerçek 
dünyanın problemlerini sorgulatması 
söz konusu.

BINGIL VE YO-YOK
Aslında kitabın konusu çok ilginç, 

özellikle de bizim için. Sanki bugün 
bizden biri oturup gündemle ilgili 
eleştirel bir öykü yazmak istemiş ve 
bunu fantastik unsurlardan beslenerek 
yapmış… İyi Kitap’ın geçen sayısında 
Gezi Direnişi’ne vurgu yapılmıştı, ama 
göreceksiniz ki Terry Pratchett’ın bu 
kitabı direnişe ve etrafındaki tartış-
malara ayrıca bir katkıda bulunuyor, 
özellikle çocukların ve gençlerin oku-
ması bu nedenle çok önemli. Pratchett 
fantastik bir açıdan ele alıyor konuyu, 

Johnny Maxwell direnişte!
Terry Pratchett’tan gene bir Johnny Maxwell hikâyesi. Dizinin ilk kitabı İnsanlığı Ancak Sen 
Kurtarabilirsin’de yazar, bilgisayar oyunları ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi sorguluyordu. Johnny 
ve Ölüler’de ise ölülerle iletişim kurabilen Johnny ölüm ve hayat üzerine düşündürüyor.

Yankı ENKİ
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Terry  Pratchett

Bir JOHNNY MAXWELL hikâyesi

Mezarlığı satmak mı?
Önce cesetlerini çiğnemeleri gerek...

Terry  Pratchett

Ölüleri çok kişi göremez (görmek de istemez). On iki 
yaşındaki Johnny Maxwell görebiliyor. Ve onlar için 

kötü bir haberi var: Belediye, mezarlığı satıp üzerine bina 
yapılmasına izin vermek istiyor. Ama ölüler buna göz 

yummayacaklar… özellikle de ertesi gün 
Cadılar Bayramı olduğundan.

Dahası, hayatın onların yaşadığı zamana göre çok daha 
eğlenceli olduğunu öğrenmeye başlıyorlar. 
Özellikle de birkaç kuralı ihlal ederlerse...

“Harika bir hikâye! Komik, keskin, öfkeli, inanılmaz ve 
dokunaklı… Terry Pratchett var olan en iyi yazar.” VECTOR

CARNEGIE MADALYASI ADAYI 
YAZARLAR LOCASI ÖDÜLÜ

Johnny ve Ölüler
Terry Pratchett

Çeviren: Niran Elçi
Tudem Yayınları, 200 sayfa
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On iki yaşında olan Irene Adler’ın 
ağzından aktarılan hikâye, üç çocuğun 
yaz tatili için geldikleri Saint-Malo’da 
tesadüfen karşılaşmalarıyla başlıyor ve 
etrafı keşfetmeye çıktıkları bir sabah, 
tüm hayatlarının değişmesine neden 
oluyor. Sahilde gezerlerken kıyıya sü-
rüklenmiş bir cesetle karşılaşıyorlar 
ve cinayeti kimin işlediğini bulmaya 
karar veriyorlar. Her biri kendine has 
yetenekleri olan üç arkadaş, ipuçları-
nın peşinden giderek olayı çözmeye 
çalışıyor. Korkusuzca yola koyulsalar 
da onları karmaşık, zorlu ve riskli bir 
araştırma süreci bekliyor…

Siyahlı Kadın, başlığından da an-
laşıldığı gibi gizemi ve heyecanı elden 
hiç bırakmayan bir tempoya sahip. 
Birinci şahıs anlatıcı sayesinde oku-
ru kolaylıkla maceranın içine çeken 
öykünün her satırı titizlikle yazılmış. 
Ayakları yere sağlam basan ve incelikle 
işlenen karakterlere eşlik eden yan ka-
rakterler de romana ayrı bir tat katıyor. 

Serinin orijinal fikri çok satan seri 
Ulysses Moore’un yazarı Pierdomenico 
Baccalario’ya aitken, çizimleri de başa-
rılı illüstratör Iacopo Bruno üstlenmiş 
ve her zamanki gibi göz alıcı bir eser 
ortaya koymuş. Bir gazete kupürü tasa-
rımıyla hazırlanan kapak ise göz alıyor. 

Her ne kadar Sherlock Holmes’u alt 
eden tek kadın olarak nitelendirilse de 

Irene Adler, Bohemya’da Skandal 
adlı öyküden başka bir metin-

de okurun karşısına 
çıkmıyor. 1858 New 
Jersey doğumlu olan 
Adler, zekâsı, insan-
ları tanıma yeteneği, 
duygularını kontrol 
etmedeki başarısı, 
özgüveni ve domi-
nant yapısıyla dikkat 
çekiyor. Şüpheciliği, 
hırslı yapısı ve kur-
nazlığıyla ulaşılması 
zor bir tip olsa da, 
ilişkilerden uzak du-
ran Holmes için tak-
dire layık bir kadın 
imajı çizmekte hiç 
zorluk çekmiyor.

Arthur Conan Doyle ile çağdaş 
yazarlardan Maurice Leblanc’ın kale-
minden çıkan Arsen Lüpen ise döne-
min en çarpıcı karakterlerinden. Ken-
dine son derece güvenen ama bir o 
kadar da centilmen tavırlarıyla dikkat 
çeken ünlü hırsız Lüpen, sadece zen-
ginleri ve soyulması gereken kişileri 
kendine hedef seçiyor. Aklı ve çekicili-
ği ile gönüllere taht kuran Lüpen, pek 
çok öyküde ve bilgisayar oyununda 
Sherlock Holmes’un karşısına çıkıyor.

KİMLİĞİ BİLİNMEYEN CESET
Doğan Egmont’tan çıkan Sherlock, 

Lüpen ve Ben serisi, edebiyat dünya-
sına damgasını vuran bu üç karakteri 
bir araya getiriyor. Serinin ilk kitabı 
olan Siyahlı Kadın, 1870 yılının yazın-
da, henüz çocuk yaşlarda olan Sher-
lock Holmes, Arsen Lüpen ve Irene 
Adler’ın tanışmasına zemin hazırlıyor. 
Diğer yandan başarılı kurgusu saye-
sinde nefes kesen bir macera sunmayı 
da ihmal etmiyor.

19. yüzyılın sonlarına doğru edebi-
yat dünyası, polisiye türüne damgasını 
vuracak bir kahramanla tanıştı: 
Sherlock Holmes. İskoçyalı 
yazar Arthur Conan 
Doyle tarafından 
yaratılan ve bugün 
halen en tanınmış 
dedektif olarak bili-
nen Holmes, alışıla-
gelmemiş karakteri 
ve zekâsıyla hafıza-
lara kazındı. Elinde 
büyüteci, ağzında 
piposu, başında şap-
kası ve üstünden çı-
karmadığı pardösü-
sü ile dikkat çekmesi 
bir yana, analitik 
çözümleme yeteneği 
ve alaycı tavırlarıyla 
da unutulmaz ka-
rakterler arasında yerini aldı. Böylece 
gotik atmosferlere son derece yakışan 
ve cinayetleri çözme yöntemlerine 
hayran bırakan bu dedektifi, okur çok 
sevdi, benimsedi…

Bugün, yıllar geçmesine rağmen 
Sherlock Holmes, edebiyat ve sinema 
endüstrisinde sıklıkla tercih edilen, 
televizyon dizilerinde boy gösteren, 
hayranları tarafından adına kulüpler 
açılan, anısına heykel dikilen ve hatta 
Londra, Baker Street’te müzesi olan bir 
kahraman. Öyle ki Sherlock Holmes’u 
sadece yetişkin okur tanımıyor. Bilgi-
sayar oyunlarında da vazgeçilmez bir 
karakter haline gelen popüler dedek-
tif, oyunseverlere kendi bakış açısıyla 
olayları çözme fırsatı tanıyor.

Sherlock Holmes söz konusu ol-
duğunda iki karakterden daha bah-
setmek gerekiyor. Hayatı boyunca iliş-
kilerden her ne kadar uzak dursa da 
Holmes’un hayranlığını kazanan Irene 
Adler ile gerek kitaplarda gerekse bil-
gisayar oyunlarında karşı karşıya kal-
dığı ünlü hırsız Arsen Lüpen…

Genç Sherlock Holmes 
iz peşinde…
Polisiye kahramanların çocukluklarına odaklanan kitaplara bir yenisi daha eklendi. Genç James Bond, 
Alfred ve Agatha’nın Maceraları gibi serilerden sonra bu sefer Sherlock Holmes çocukluğuna dönüyor. 
Sherlock Holmes, Arsen Lüpen ve Irene Adler’ı çocukluk yıllarında tanıma fırsatını kaçırmayın! 

Ayla KOŞAR

Sherlock, Lüpen ve Ben – Siyahlı Kadın
Irene Adler

Resimleyen: Iacopo Bruno
Çeviren: İrem Önderol

Doğan Egmont Yayıncılık, 204 sayfa
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gibi duygular bize eşlik ediyor. Kita-
bı oluşturan bazı bölümler arasında 
bağlar olmasına rağmen kopukluklar 
öne çıkıyor. Sözgelimi 46. sayfadaki 
şu uyarı dikkatimizi çekmeye dönük: 
“Herhalde tahmin etmişsinizdir; Kolya 
Krasotkin hikâyenin başında anlatılan, 
İluşa’nın elini çakıyla yaraladığı okul 
arkadaşıydı.” Sayfa 82’de babasının 
kollarında ölmek üzere olan İluşa’nın 
ifadeleri oldukça abartılı ve inceltil-
memiş bir duyarlıktan sesleniyor: “Ağ-
lama baba… ben ölünce… kendine iyi 
bir çocuk bul… Ona da benim ismimi 
ver. Artık benim yerime onu sev.” Sizce 
de bir kitabı berbat etmeye yetecek öl-
çüde karanlık ve arabesk ifadeler değil 
mi bunlar? 

Dostoyevski’nin Karamazov Kar-
deşler adlı romanının içerisine Ço-
cuklarla Beraber adı altında bir öykü 
kitabı sakladığını kim iddia edebilir? 
Ve gerçekten önsözde söylendiği gibi, 
“Çocuklarla Beraber, bizlere büyük bir 
romancıyı sevdirecek, daha geniş bir 
gözlem gücü, daha yeni bir duyarlık ka-
zandıracak” mı? Suçluyu kazı, altından 
insan çıkar, diyen Dostoyevski, kendi-
siyle bu kitap üzerinden tanışılmasını 
gerçekten ister miydi?  

Çünkü maalesef “öykü” adı altında 
derdest edilen bu metinler, romanın 
içinde tamamlayıcı, doldurucu bölüm-
ler olarak, bütün içinde kendini gerçek 
endamıyla görünür kılabiliyor. Merha-
metli Alyoşa’nın olağanüstü iyilikse-
verliği, ruh dünyası, psikolojik çalkan-
tıları Dostoyevski tarafından ustalıkla 
resmedilmiş, evet ama sadece bu ruh 
tahlilleri ortaya bir “öykü”nün –daha-
sı çocuklara bakan bir öykünün– çık-
masına her zaman yetmeyebiliyor. Bir 
yazı mekânı olarak “roman”dan sökü-
lüp alınmış her bölüm, büyük ölçüde 
bağlamını da kaybetmiş oluyor. Böyle 
olunca anlatıların çoğu havada kalı-
yor. Belki kitabın girişinde Karamazov 
Kardeşler üzerine kısa bir izahat, özet 
yer alabilirdi. En azından Alyoşa’nın 
bu roman içinde tuttuğu yere dair 
“meraklısı için notlar…”

MERHAMETLİ ALYOŞA
Alyoşa, ağabeyi bir adamla kav-

ga edip onu dövdüğü için ağabeyinin 
herkesin ortasında özür dileyeceğinin 
sözünü veriyor; üstelik bunu yapmaz-
sa onu ağabeylikten reddedeceğini 
söylüyor. Bu derece tavırlı, taraflı bir 
kahraman. Zulme uğrayanı terk et-
miyor. Güzelliğini, daha çok merha-
met duygusunun tazyikinden alan 
bölümler. Alyoşa’nın adaletli davranıp 
ağabeyinin küçük düşürdüğü insanın 
yanında durması, onun çocuğuna yar-
dım etmesi etkileyici bir davranış. 

Sekiz bölümden oluşan kitabın 
“Kolya” adlı bölümüyle aynı adı taşı-
yan kahramanının trenin altına ya-
tıp, tren geçtikten sonra oradan canlı 
kalkmasının çocuk okurların hayalha-
nesine nasıl bir katkısı olabilir acaba, 

düşünmek lazım! 
Kitap boyunca, 

hırs, mer-
hamet, iyilik, 
onur, ke-
der, acıma 

Dünya edebiyat tarihine her çağda 
okunabilecek kalıcı başyapıtlar bırak-
mış bir yazar Dostoyevski. Suç ve Ceza, 
Budala ve Karamazov Kardeşler sanki 
iki yüz yıl önce yazılmamış da bugün 
yazılmış gibi ilgi görmeyi sürdürüyor. 
Büyük yazarların eserleri gelecek za-
manlara da bakan bir pencereyi sü-
rekli açık tutuyor. Sadece kendi zama-
nına karşılık vermiyor bu tür eserler. 
Karamazov Kardeşler’in ana karak-
terlerinden Alyoşa etrafında gelişen 
olayların derlenmesiyle oluşturulan 
bir kitap Çocuklarla Beraber. Derler ki: 
Romanın kahramanının adının Alyo-
şa olmasının sebebi, Dostoyevski’nin 
kitabı yazmaya başlamadan önce ölen 
üç yaşındaki oğlunun adının Alyoşa 
olmasıdır.

KLASİKLERLE TANIŞMA VAKTİ 
Kitabın girişindeki sunuş yazısın-

da, “İnanıyoruz ki gerek konu, gerekse 
dil açısından hiç yadırgamayacağınız 
öyküler bunlar. Belki orada burada 
okuduğunuz çocuk öykülerine pek 
benzemiyor ama bu kitabı okuyunca 
büyük bir romancı ile tanışmış, o bü-
yük romancının dünyasına şimdiden 
ilk adımı atmış olacaksınız,” deniyor. 
Doğrusu, ben özellikle roman okuma-
yı seven bir insanın Dostoyevski’nin 

eşiğinden bu derle-
me kitapla girme-

sini istemem. 

Alyoşa’dan geriye kalan…
Klasik eserleri okurlarla erkenden buluşturma çabaları iyiniyetli olmakla birlikte tartışmaya 
açık bir konu. Şeref Bilsel, Dostoyevski’nin başyapıtı Karamazov Kardeşler’den derleme yoluyla 
oluşturulan Çocuklar Arasında adlı kitabı bu açıdan değerlendirdi.

Şeref BİLSEL

Çocuklar Arasında
Fyodor Mihailoviç Dostoyevski

Resimleyen: Ferit Öngören
Çeviren: Hüseyin Tüzün

Can Çocuk Yayınları, 80 sayfa



yıkılacak İstanbul’u kurtarmak zo-
rundalar. Eskiden kenti koruduğuna 
inanılan tılsımlar depremlerle yok 
olurken, fırtına, su baskını, elektrik 
kesintisi ve hatta böcek, yılan istila-
sı gibi felaketler yaşanmaya başlıyor. 
Emre’nin kaçırılmasının ardından on-
lara yardımcı olan bir polis ve muha-
birin de yardımı ile gerçeğe ulaşmaya 
ve arkadaşlarını kurtarmaya çabalıyor-
lar. Emre’nin hayalden uydurduğunu 
sandıkları Köpük artık konuşamıyor 
olsa da yine olayların içinde. Sonunda 
neyin hayal, neyin gerçek olduğu bir-
birine karışıyor. Sıradışı sanılan olay-
lar mantıklı sonuçlarla çözümleniyor. 
Ama gerçekler öyle mi? Onlar henüz 
bilmiyor olabilirler. Sahilde baygın ola-
rak bulunan martı veteriner gözetimin-
de, ağzında bulunan değerli madalyon 
ise Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildi.

Ayla Hacıoğulları gizemli bir ma-
cerayı İstanbul gezi rehberi içinde an-
latıyor. Sultan Süleyman’ın efsaneleri 
ile başlayan, Evliya Çelebi’nin izinden 
giden üç kitaplık bir seri bu. Sonuçta 
Emre’nin ödevine geri dönersek, arka-
daşlarına yalnızca gezip gördüğü yer-
ler hakkında bilgi vermedi. Neler his-
settiğini de anlatmayı tercih etti: İç içe 
yaşadığımız tarihi semtlerin, yapıların 
sevilmeye, korunmaya, unutulmama-
ya ihtiyacı olduğunu.

sonunu başta söylemek olmaz ama 
bu kitabın olayların başlamasına 
neden olduğunu da son sayfalarda 
öğreniyoruz. Pencereye konan bir 
martı, tarihi yapıları görmesi ge-
rektiği gerçeğini dile getirerek, ona 
İstanbul’u gezdirmeyi öneriyor; 
“konuşabilen” ve boynunda martı 
resimli bir “madalyon” parçası taşı-
yan Köpük bu. Emre ve okul arkada-
şı Mine (o bu geziye biraz da şantaj 
yaparak katılıyor ya neyse), martının 
sorduğu her bilmecenin doğru yanı-
tı karşılığında İstanbul’daki bir tarihi 
eseri görebilecekler. Böylece gözleri-
ni kapatıp açıncaya kadar süren düş 
yolculuklarına çıkıyorlar. Ayasofya, 

Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet Cami-
si, Topkapı Sarayı, Süleymaniye Camii, 
Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı. Her 
gittikleri yerde Köpük onlara yapının 
nasıl yapıldığını, efsanelerini anlatıyor. 
Aynı Evliya Çelebi’nin, rüyasında şefa-
at dilerken heyecandan dili sürçüp se-
yahat dilemesi ile başlayan gezilerinde 
gördüklerini anlattığı Seyahatname’sin-
de olduğu gibi. Fakat martının gittikleri 
yerlere gizlenmiş madalyon parçalarını 
bulup birleştirmelerini istemesi çocuk-
ları şüphelendirmeye başlıyor. Böylece 
içine girdikleri 150 yıllık bir gizemi, 
gezdikleri yapılarla ilgili bilgileri, peşle-
rinden kovalayan kartala rağmen nasıl 
başarıya ulaştıklarını kitabı okuyacak-
lara bırakıyorum. Düş yolculuğunun 
sona erdiği ilk kitabı okuyanlara da, se-
rinin diğer iki kitabını öneririm. 

ESRARENGİZ ADAMLAR
Arkadaşları Acar’ın dedesinin 

yıllar önce yayımladığı dergilerdeki 
tılsımlı madalyon hikâyesi ve defi-
ne bilgilerini aramaya başlamaları ile 
macera, heyecan dozu artarak devam 
ediyor. Peşlerindeki esrarengiz adam-
lara rağmen birer dedektif gibi ipuçla-
rına ulaşmaya çalışıyorlar. Bu kez bir 
gizemi çözmek değil, bir hafta sonra  

Yaşadığımız kentin tarihi yapıla-
rında, müzelerinde öğrenciler görü-
rüz; ödevleri için birkaç arkadaşları ile 
veya tüm sınıf olarak öğretmenleriyle 
gezmeye gelmişlerdir. Mesleğim gere-
ği sık sık karşılaştığım bu öğrencileri 
gözlemlediğimde, çevrelerine üstün-
körü baktıklarını gördüm. Hatta artık 
yalnızca cep telefonlarının ekranından 
bakıyorlar diyebilirim. Aslında kim ta-
rafından, kaç yılında yapılmış gibi bil-
giler kısa bir süre sonra unutulup gider. 
Oysa yaşadıkları kentin geçmişini, eski 
eserlerin neden korunması gerektiğini 
öğrenmeleri daha öncelikli olmalı.

EMRE’NİN SEYAHATNAMESİ
İztanbul başlığı altında üç kitapta 

devam eden öyküde de bu amaçlanmış. 
Her şey bir öğretmenin öğrencilerin-
den, gezecekleri bir tarihi yapı ile ilgili 
kompozisyon yazmalarını istemesi ile 
başlıyor. Kitabın daha ilk sayfasında 
rastladığımız “gezmek” sözcüğü çok 
anlamlı ve pek çok ipucu vermekte. 
Çünkü bu ödev hiç evden çıkmadan, 
kitaplara veya internetten ulaşılan bil-
gilere dayanılarak da hazırlanabilir. 
Emre’nin de ebeveynleri böyle düşü-
nüyor, hatta babası yıllar önce sahaf-
tan aldığı, İstanbul’la ilgili bir kitaptan 
yararlanmasını öneriyor. Hikâyenin  

İstanbul’un izinde…
Ayla Hacıoğulları İztanbul serisinde gizemli bir macerayı İstanbul gezi rehberi içinde anlatıyor. 
Sultan Süleyman’ın efsaneleri ile başlayan, Evliya Çelebi’nin izinden giden üç kitaplık seri 
İstanbul’u tanımamızı sağlıyor, kültür tarihi bilincini güçlendiriyor. 

Şebnem AKALIN

İztanbul III – Tılsımlar Uyanınca
Ayla Hacıoğulları

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Yapı Kredi Yayınları, 203 sayfa
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Ceyhan USANMAZ

Bir modern klasik: Satranç
Denemeleri ve kurgu eserlerinin yanı sıra biyografileriyle de tanınan Stefan Zweig’ın Satranç adlı 
eseri, New York’tan Buenos Aires’e giden bir yolcu gemisinde geçiyor. Hikâyenin odak noktasının üç 
kahraman arasında sürekli değiştiği kurgu, psikolojik öğelerin baskın olmasıyla dikkat çekiyor. 

Çoğul Kütüphane

Avusturyalı yazar Stefan Zweig, 
denemeleri ve kurgu eserlerinin yanı 
sıra biyografileriyle de tanınıyor; hatta 
çoğu zaman, kaleme aldığı bu biyog-
rafilerin kurgu eserlerinin önüne geç-
tiğini bile söyleyebiliriz. Felsefenin, 
edebiyatın, dünya tarihinin, siyasetin, 
keşifler çağının önde gelenleriyle il-
gili biyografik yapıtlarında Zweig, ele 
aldığı isimlerin psikolojik dünyala-
rını da başarılı, inandırıcı bir şekilde 
yansıtmasıyla diğer biyografi yazarları 
arasında öne çıkıyor. Uzun bir öykü 
olarak nitelendirebileceğimiz gibi, 
kısa bir roman olarak da değerlendire-
bileceğimiz Satranç kitabı da, Zweig’ın 
psikolojik öğeleri baskın olarak kul-
landığı bir düzyazı metni olarak dik-
kat çekiyor.

Satranç, New York’tan Buenos 
Aires’e giden bir yolcu gemisinde geçi-
yor. Merkezde de üç kişinin yer aldığı 
söyleyebiliriz; olayları onun gözünden 
takip ettiğimiz anlatıcı, yeni dünya sat-
ranç şampiyonu Mirko Czentovic ve gi-
zemli bir kişilik olarak karşımıza çıkan 
Dr. B. Hikâyenin odak noktası, say-
falar ilerledikçe, bu üçlü arasında sü-
rekli değişiyor. Öncelikle, sıradan bir 

satranç oyuncusu olan anlatıcının 
asıl kahramanımız olduğunu 

zannediyoruz ister istemez. 
Ne de olsa, dünyayı onun 

gözlerinden görüyo-
ruz. Ancak sonrasında 
Mirko Czentovic’in il-
ginç hikâyesi dikiliyor 

karşımıza.
Yoksul bir denizcinin 

oğlu olan Mirko Czento-
vic, en basit ders konularını 

bile zor öğrenen biridir; on 
dört yaşına gelmiş olmasına 

rağmen, mesela hesap yapmak için 
hâlâ parmaklarını kullanmaktadır. 
Diğer yandan Mirko yavaş olsa da, 
kendisine verilen her görevi güvenilir 
biçimde yerine getirmektedir. Olduk-
ça düz ve “sıkıcı” bir çizgide ilerleyen 
bu yaşamdaki değişim ise bir kış ak-
şamı gerçekleşir. Mirko, yarım kalan 
bir satranç oyununa dâhil olur ve hiç 
beklenmedik bir şekilde karşısındaki-
ni birkaç hamlede yeniverir. Zaman 
içerisinde satranç tekniğinin bütün 
sırlarına hâkim olmaya başlayan 
Mirko’nun kolayca yendiklerinin sayı-
sı da artmaya başlar ve bu heyecan ve-
rici başarı sonuçta Mirko Czentovic’e 
dünya çapında bir ün ve yirmi yaşında 
da dünya satranç şampiyonluğunu ge-
tirir. Böylesi bir üne sahip olan Mirko 
Czentovic de, anlatıcımızla birlikte,  
New York’tan Buenos Aires’e giden 
gemidedir. Kitabın geri kalanında 
Mirko Czentovic’in merkezde olduğu 
bir hikâye okuyacağımızı zannetmeye 
başladığımızda ise bir kırılma nokta-
sıyla daha karşılaşıyoruz. 

GİZEMLİ YABANCI
Anlatıcımız ve gemideki diğer bazı 

amatör satranç düşkünleri, yeni dün-
ya şampiyonu Czentovic’i kendileriyle 
birkaç oyun oynamaya ikna ederler. 
Elbette dünya şampiyonu bu oyunlar-
da hiç zorlanmamaktadır; ta ki “zayıf 
ve keskin hatlı yüzü, neredeyse tebeşir 
beyazı solgunluğundan ötürü daha 
önce gezinti güvertesinde [anlatıcı-
mızın] dikkatini çekmiş olan, kırk beş 
yaşlarında” gizemli bir yabancı ortaya 
çıkana kadar. Bir anda oyuna dâhil 
olan bu yabancı, önerileriyle oyunu 
berabere duruma getirmeyi başarır; 
şaka değil, bir dünya şampiyonu kar-
şısında... Yazının en başında sözünü  

ettiğimiz hikâyedeki o psikolojik te-
mel, işte bu gizemli yabancıda saklı 
aslında. Daha ilk maçta bile dünya 
şampiyonunu yenmeyi başaran Dr. B., 
acaba nasıl bir geçmişe sahiptir? Bu 
sefer de hikâyenin merkezine bir anda 
Dr. B. yerleşiverir.

Satrancın, “seçmeli ders” olarak 
okullara girmesiyle birlikte bu oyuna 
olan ilgimiz kuşkusuz daha da arttı. 
Bu gelişmeyle birlikte pek çok satranç 
kitabı da piyasaya çıktı. Ancak ağırlı-
ğın satrançla ilgili teknik kitaplarda ol-
duğunu görüyoruz. Stefan Zweig’ın bir 
modern klasik olarak yıllar içerisin-
de birçok farklı yayınevinden birçok 
farklı baskısı yapılmış, çevirisi yayım-
lanmış Satranç kitabı ise hiç kuşkusuz, 
bambaşka bir noktada duruyor. Ah-
met Cemal’in Almanca aslından yaptı-
ğı çeviri, yakın bir zaman önce Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınları tarafından 
yeniden yayımlanmışken, burada bah-
setmemek olmazdı. Ayrıca Satranç ki-
tabı, Zweig’ın diğer eserlerine, özellik-
le de Türkçede pek ilgi gösterilmeyen 
biyografi türüne olan ilgiyi artırma yö-
nünde de bir başlangıç noktası olabilir.

Satranç
Stefan Zweig

Çeviren: Ahmet Cemal
İş Kültür Yayınları, 77 sayfa



aslında kendi benliğinde bir yolculu-
ğa çıkmak, bu edebiyatın geleneğinde 
vardır. Herhalde en iyi şu cümle yan-
sıtıyor Gohor’un öyküsünü: “İnsan en 
zorlu savaşları kendine karşı verir.”

Güngör’ün özellikle bize bizi an-
lattığı bölümleri okurken farklı bir 
deneyim yaşıyoruz. Tabii gelecekteki 
kentlerin nasıl kurulduğunu dinle-
mek de aynı şekilde heyecan veriyor. 
Bugünkü dünyadan ve bizden, eski 
zamanların insanları olarak bahsedili-
yor. Örneğin dünya tarihi kitabını şöy-
le tanımlıyor bir bilge: “Bundan asırlar 
önce, o zamanlar dünyaya hâkim olan 
insanların, yaşayışlarıyla, hırslarıyla, 
arzularıyla yönlendirilmiş ve maalesef 
savaşlarıyla sonlandırılmış zamanın 
bir özeti.” İşte gelecekten bugüne ba-
kıldığında böyle karanlık, tükenmiş 
bir medeniyet olduğumuzu görüyo-
ruz. İnsanlık artık her şeyi sil baştan 
kurmak zorunda kalmış; yeni isimler, 
yeni teknolojiler görüyoruz ama insa-
nın içindeki o para ve iktidar hırsı hiç 
bitmemiş gibi. 

Kahramanımız Gohor’un başına 
neler geleceğini, hem kurtarmak is-
tediği diğer kişiler hem de kendi için 
neler yapacağını, Cam Kent’ten eve mi 
döneceğini, yoksa yeni bir serüvene 
yelken mi açacağını ikinci kitapta gör-
mek için sabırsızlanıyoruz.

çeviriler üzerinden ilerleyen türler. 
Bunda, sinema sektörünün lokomoti-
fi Hollywood’un bu edebiyat türlerini 
bir fabrika olarak kullanması büyük 
rol oynuyor, çünkü gündemi takip 
etmek isteyen yayıncılar da, popüler 
olanı takip eden okurlara, sinemaya 
uyarlanan yabancı eserleri sunmaya 
çalışıyorlar. Tür yayıncılığı yapmayan 
yayınevleri de Türkiye’den iyi bilim-
kurgu ve fantezi edebiyatı yayımla-
yacak yeri programlarında açamıyor, 
hatta dosyaları değerlendirmek için 
vakit ayıramıyor. 

DIŞARIDA BIRAKILANLAR
Hâlbuki okurun gönlü isterdi ki 

Aşkın Güngör gibi yazarların da eserle-
ri daha geniş kitlelere ulaşsın, hatta bir 
gün sinemaya uyarlansın; çünkü Gohor 
gerçekten de görselliği zengin ve yara-
tıcı olan bir seri. Okurken sizi bu dün-
yadan alıp, öyküsünü anlattığı dünyaya 
götürüyor, ancak orada anlatılan dünya 
bizimkinden farklı değil, hatta bize ge-
lecekteki halimizi gösterip ders çıkar-
mamız gereken bir ayna tutuyor. 

“Tarihin her döneminde dışarıda 
bırakılanlar olmuştur. Bu, onlardan 
birkaçının öyküsüdür,” diye açılıyor 
serinin ilk romanı. Anlatıcımız, an-
nesini kaybetmiş olan ve o günden 
beri kendisini içkiye veren babasını 
da kaybettiğine inanan genç kahra-
manımız Gohor. Biraz yalnız biri. 
Ancak kader onun için serüven dolu 
bir hayat hazırlıyor. Gününgülü adlı 
köyde yaşayan Gohor, bir gün ken-
dini Cam Kent’te buluyor. Aslında 
kendi isteğiyle gerçekleştirdiği bir 

kaçış bu. Bu yolculuk ve kendine 
yeni bir ev bulma arayışı, bilim-

kurguda ve özellikle fantezi ede-
biyatının önemli örneklerinde 

hep anlatılan bir öykü olmuş-
tur. Başka diyarlara gitmek 
ve başkalarını kurtarırken 

İstanbullu yazar Aşkın Güngör, bi-
limkurgu ve fantezi edebiyatı okurları-
nın, özellikle de gençlerin birkaç yıldır 
takip ettiği üretken yazarlarımızdan 
biri. Güngör sadece roman yazarı 
değil, şiirden öyküye, masaldan çizgi 
romana kadar birçok türde hem yazar 
hem de yayıncı ve editör olarak imzası 
bulunan, kendini kitaplara vermiş, ça-
lışkan bir isim. 

Eğer hâlâ kitaplarını duyma-
yan okurlar varsa, bunun sebebi 
Güngör’ün eserlerinin kısa zaman 
içinde birbirinden farklı yayıncılar 
tarafından yayımlanması olabilir. Ör-
neğin Gohor serisinden kitapları daha 
önce iki farklı yayınevi etiketiyle gör-
müştük. Şimdiyse Güngör’ün ve onun 
heyecanlı bir maceraya sahne olan 
Gohor serisinin daha uzun ömürlü 
olmasını dileyeceğimiz bir yayıncısı 
var. “Delidolu” markasıyla çıkan bu 
serinin ilk romanı Cam Kent’i, ikinci 
kitap Kurtlar Yolu ve ardından da Cin 
Saldırısı izleyecek.

Tabii Güngör gibi önemli yazarla-
rımızın, yayınevlerinin yerleşik yazarı 
haline gelmekten öte bir sorunu daha 
var. Bildiğiniz gibi, bi-
limkurgu ve fantezi, 
Türkiye’de daha çok 
yabancı dillerden 

Geçmişten geleceğe 
insanlık
Aşkın Güngör’ün üç kitaplık Gohor serisinin ilk kitabı Cam Kent, Delidolu Yayınları’ndan çıktı. 
“Kıyamet sonrası” diye nitelendirilebilecek karanlık bir anlatı sunan Gohor, fantastik, bilimkurgu 
edebiyata Türkçeden yapılan katkının önemli örneklerinden.

Yankı ENKİ

ISBN: 978-605-63326-9-2

9 786056 332692

Fantastik ve bilimkurgu edebiyatımızın güçlü seslerinden 
Aşkın Güngör, gizemli Gohor Evreni’ne çağırıyor okurları. 
Karanlığın panzehirini birlikte aramaya davet ediyor.

Gohor Evreni sınırları içindeki Cam Kent’te, Mavi Ankalar, 
Kızıl Baykuşlar, Melekler, düş odaları, hareketli fotoğra� ar, 
robot bakıcılar ve nicesi var.  Orada dış dünyadan 
yalıtılmışlar nefes alıp veriyor. Kent çevresinde ilkel 
bir yaşantı sürmek zorunda bırakılan insanlar… 

Yoğid oğlu Gohor Askine’nin, yaşamın anlamına, 
gerçeğe ve mutlak olana doğru gerçekleştirdiği kaçış… 
Cam Kent, göründüğü kadar masum mu? 
Geçmişimizin ayak izlerini silebilir miyiz? 
Geleceğin ayak izleri nerede gizli? 

Gohor serisi:
Cam Kent  (1.Kitap)
Kurtlar Yolu  (2.Kitap)
Cin Saldırısı  (3.Kitap)

Gohor – Cam Kent
Aşkın Güngör

Delidolu Yayınları, 200 sayfa



vakit geçirmeye, birbirlerini tanımaya 
başlarlar. Leo, oğlunun eski haline öz-
lemi gözlerinden okunan babasının ya 
da kollayayım derken onu boğduğunu 
fark etmeyen annesinin yanında değil, 
en çok Viola’nın yanında mutludur. 
Viola ise Leo’nun zannettiğinden çok 
başka bir insan olduğunu keşfeder. Bu 
iki genç, Viola sahalardaki engelleri, 
Leo’ysa hayatın karşısına çıkardığı en-
geli aşarak, varış çizgilerini göğüslerler. 

Paola Zannoner, gençler için yaz-
maya başlamadan önce kütüphane-
cilik, redaktörlük, danışmanlık ve 
edebiyat eleştirmenliği yapmış. Kita-
bında da bu birikiminin katkısı açıkça 
hissediliyor. Çok-satan kategorisinde 
nitelenebilecek Varış Çizgisi gayet iyi 
yazılmış, konusu benzersiz değilse de 
ilgiyle okunan, gerçekçi ve akıcı, kah-
ramanları derinlikli bir roman. Kolay-
lıkla klişelere boğulabilecek bir konu-
yu gözümüze karabiber serpmeden, 
incelikli bir şekilde anlatıyor Zanno-
ner. Leo’nun futbol tutkusunu satır 
aralarına başarıyla yerleştirmiş; sorgu-
lamaları, reddedişleri, direnci, sevgiyi 
keşfedişi, istekliliği, coşkusu ve kariz-
masıyla onu iz bırakan bir kahraman 
kılmış. Özellikle de değiştirilemeyecek 
koşullarla barışıp yeniden başlamak, 
sınırları zorlamak üzerine düşündür-
dükleriyle okunmaya değer. 

tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorun-
da kalan bir arkadaşının sözleri bun-

lar. Liseli Leo havalı bir çocuk, par-
lak bir futbolcuyken bir moto-

siklet kazasıyla belden aşağısı 
felç kalır. Hayatı tamamen 

değişmiştir; en basitin-
den, bir daha futbol 

oynayamayacaktır. 
Leo önceleri tam 

da arkadaşı-
nın dediği 
gibi sür-
günde his-
seder ken-
dini. Çünkü 

onunkisi ar-
tık, kaybettiği 

yaşamı özleyen 
bir sürgün hayatı-

dır. Leo henüz ken-
disine ait olmayan bu yaşamın dilini 
çözmek zorundadır ve Leo’ya en bü-
yük desteği, hiç tahmin etmediği biri, 
yani Viola verir. 

Evet, Varış Çizgisi sadece Leo’nun 
hikâyesi değil. Aynı zamanda Viola’nın 
da hikâyesi. (Paola Zannoner bölüm-
lere ayırdığı romanında bir bölüm 
Leo’yu, bir bölüm Viola’yı anlatarak 
ilerliyor.) Leo’nun sınıf arkadaşıdır Vi-
ola, bir atlettir. En büyük tutkusu olan 
engelli koşu yarışlarına hazırlanır. Bu 
yarışlarda, madalya arzusundan öte, 
kendini kanıtlamak ve varlığını bu 
dünyada güçlü kılmak için de koşar. 
Zor bir yaşamı olduğunu düşünür. 
Babası bir başkasına âşık olup gidince 
annesi hayata küsmüş, her şeyden eli-
ni eteğini çekmiştir. Böylece Viola için 
de hayat değişir. Durmadan sigara içip 
televizyon izleyen bu yabancıyla yaşa-
mak zorundadır. 

Derken Leo’nun hayatını tepetak-
la eden kazayla Viola’nın hayatı da bir 
kez daha değişir. Önceleri züppe ve 
itici bulduğu Leo’ya derslerinde yar-
dım etmekle görevlendirilir ve birlikte 

Değişkendir hayat. Bazen ancak 
mesafe alınca fark edilebilecek bir hız-
da değişir, bazense yel gibi. Bir gün 
biriyle karşılaşıp âşık olursunuz, de-
ğişir. Bir gün bebeğiniz olur, değişir. 
Yakınlarınızda bir fay hattı kırılır, de-
ğişir. Bir gün gaz kapsülüyle gözünüzü 
kaybedersiniz, değişir. Bir gün gözünü 
kaybedenler için sokağa çıktınız diye 
elleriniz kelepçelenir, değişir. Bir gün 
bir kaza geçirirsiniz, değişir.

Altın Kitaplar’dan yayımlanan, 
İtalyan yazar Paola Zannoner’in Varış 
Çizgisi de işte böyle yel gibi bir deği-
şim öyküsü anlatıyor. 

DEĞİŞEN HAYATLAR
“Şu televizyonda sürekli geçen ha-

berleri bilir misin? Ölenlerle ve yaralı-
larla dolu olağan hafta sonu kazaları… 
Bir an bile senin başına da gelebileceğini 
düşünmezsin, sonra kendini o cehenne-
min içinde bulursun. İki arabanın ara-
sında ezilmişsindir ve bir itfaiye görev-
lisi seni çıkarmaya gelmiştir. O andan 
itibaren kaybolursun, yer değiştirirsin, 
sürgünsündür…” Romanın başkah-
ramanı Leo’nun, aynen kendisi gibi, 

Engelleri aşmak
Paola Zannoner, gençler için yazmaya başlamadan önce kütüphanecilik, redaktörlük, danışmanlık 
ve edebiyat eleştirmenliği yapmış. Çok-satan kategorisinde nitelendirilebilecek Varış Çizgisi, 
engelleri aşmak üzerine ilgiyle okunan, gerçekçi ve akıcı bir roman.

Sedef PEKİN
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Varış Çizgisi
Paola Zannoner

Çeviren: Almila Aydın
Altın Kitaplar, 152 sayfa
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Yayın kataloglarımız çıktı

Yaz boyunca yine çok çalıştık.  
Her biri özenle hazırlanmış yepyeni 
kataloglarımızla karşınızdayız!

Çizgi romandan öyküye, masaldan resimli 
kitaba ve romana 80’i aşkın yeni kitabımızı 
tanıttığımız kataloglarımız sizleri bekliyor.

Dijital kataloglarımıza ulaşmak için:

www.tudem.com

TU
DE

M
 Y

AY
IN

 G
RU

BU
 G

en
el

 K
at

al
og

Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı

Yetişkin Edebiyatı
Çizgi Roman

Ok
ul

 Ö
nc

es
i v

e 
Ço

cu
k 

Ed
eb

iy
at

ı



Bebeğinizin Beyin Eğitimi
Brigid Lowe, Fergus Lowe
Çeviren: Evin Kantemir

Optimist Yayınları, 248 sayfa

Pelin ÖZER

Bebeğinizle büyürken
Bangor Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Fergus Lowe ile kızı Brigid Lowe’un kaleme aldığı 
Bebeğinizin Beyin Eğitimi, sadece kuramsal bilgilerden değil, yaşanmış örneklerden de besleniyor. 
Kitap, bebeğin öğrenme sürecine nasıl katkıda bulunacağınız konusunda bilgi veriyor.

Anne olmadan önce okunan kitap-
lar ile sonrasında okunan kitapların 
sayısı ve içeriği arasında ciddi farklılık-
lar var. Hamilelikten itibaren, okuma-
ya meraklı her anne adayı kendine bir 
kütüphane kurar. Ceninin bebek olma 
aşamasına dek geçirdiği evreleri, ken-
disindeki fiziksel ve ruhsal değişimleri 
okuyup derinlemesine anlamaya çalışır. 
Çevresinde dostlarına, ailesine, hatta 
doktoruna bile soramadığı ya da sorsa 
bile tatminkâr yanıt bulamadığı sorula-
rın cevabını arar o kitaplarda. Çoğun-
lukla bulur da. Ancak doğumdan sonra 
–en azından ilk aylarda– hayatın bütün 
dengeleri değiştiğinden, geçmişteki o 
meraklı, okuyan, araştıran anne adayı-
nın yerini pratik bilgi avında, çevresin-
deki dinmeyen uğultudan kendi adına 
yararlı bazı bilgileri cımbızla çekmeye 
çalışan bitkin, telaşlı, kimi zaman coş-
kulu kimi zaman çaresiz, hem bebeğini 
hem de kendisinin bu yeni halini tanı-
maya çalışan biri alır. İşte ilk günlerde-
ki, aylardaki bocalamayı (bu süre kişi-
den kişiye değişir. Bunu hiç yaşamamış 
olanlar varsa ne mutlu onlara) aşıp 
bebeğiyle iletişiminin hazzına varan, 
sükûnetini, dengesini yeniden kuran 
anne, kitapçılardaki raflarda, internet-
te daha bilinçli araştırmalar yapmaya 
başlar. Kendisine önerilen her kitabı 
okumaya yeltenmez, daha ince eleyip 
sık dokur. Zamansızlık onu seçici biri 
haline getirmiştir. 

BEBEKLER NEDEN AĞLAR?..
Fergus Lowe ve Brigid Lowe’un bir-

likte kaleme aldıkları Bebeğinizin Beyin 
Eğitimi,  bu ikinci evrede annelerin ve 
babaların başuçlarında durmasından 
mutluluk duyup faydalanabilecekleri 
kitaplardan. Kırk yıldan uzun süredir 
çocuk gelişimi ve davranışı üzerinde 
çalışan, Bangor Üniversitesi Psikolo-
ji Bölüm Başkanı Fergus Lowe, kızı  

Brigid ile kaleme almış bu kitabı. Bu 
sayede üç farklı kuşak bir kitapta bu-
luşmuş. Kitapta hem Fergus Lowe’un 
babalık tecrübesinin hem de kızının 
bir ve beş yaşlarındaki iki çocuğunu ye-
tiştirirken edindiği deneyimlerin, göz-
lemlerin izdüşümü var. Brigid Lowe, 
beş yaşındaki kızı Ide ve bir yaşındaki 
oğlu Tass doğmadan önce Cambridge 
Trinity College’da öğretim üyesi olarak 
görev almış. Yazar olan ve tam gün an-
nelik görevini icra eden Lowe, bu kitabı 
emzirirken, elleri oyun hamuruna bu-
lanmış halde yazmış. Bu çoğul deneyi-
min değerini azımsamamak gerek. Ki-
tapta yer alan, Ide ve Tass’le yaşanmış 
somut örnekler, yer yer bilimsel veriler-
den daha faydalı oluyor okur için.

Bebeğin beyin eğitiminin hamile-
likte başladığını vurgulayan Lowe’lar, 
ebeveynlere bebekleriyle sağlıklı bir 
iletişim kurmanın sırlarını verirken, 
aynı zamanda kolaylıkla uygulanabilir 
reçeteler sunuyorlar. Anne ve babaların 
bebeğin öğrenme sürecine nasıl katkı-
da bulunacaklarını somut oyunlar ve 
faaliyetlerle gösteren yazarlar, bebek 
beyninin çalışması ve gelişimiyle ilgi-
li de aydınlatıcı bilgiler veriyorlar. Bir 
bebeğin zihinsel uyarım ihtiyacını kar-
şılamanın heyecan verici olduğu kadar 
yoğun emek de gerektirdiğini vurgula-
yan yazarlar, bebeklerin beyin eğitimi-
ne başlamanın onları eziyetli bir rejime 
sokmak anlamına gelmediğini, bilakis 
bu eğitimin onların en derin ihtiyaç 
ve arzularını tatmin etmeye yaradığı-
nı vurguluyorlar. Sağlıklı bir bebeğin  
ağlamasının en sık rastlanan nedeninin 
öğrenmesi için gereken şeyin ona ve-
rilmemesi olduğunu söyleyen yazarlar, 
istediği kadar öğrenen çocukların çok 
daha mutlu olduğunun altını çizerek 
anne ve babalara, kolay görünen ama 
uygulaması enerji ve beceri gerektiren 
bu eğitimin sırlarını veriyorlar. Kitapta 

yer verilen konular şöyle: fiziksel beceri-
ler, beslenme, uyku, oyun, dil becerileri, 
çevresel faktörler, dokunma, emme, ağ-
lama, uyaranlar, gülümseme, duygular, 
konuşma, yüzleri okuma, ayrılık kaygı-
sı, yabancılara karşı kaygı, bebeğin tanı-
madığı şeyler, oyunlarda ilerleme, disip-
lin, kucaklama zamanı, resimli kitaplar, 
ilerleme belirtileri, egzersiz, televizyon, 
müzik, yabancı dil, birlikte okuma… 

Bebeğinizin Beyin Eğitimi, bebe-
ğinizi büyütürken ve bizzat siz de bu 
süreçte değişir, gelişir, eksikliklerinizin, 
takıntılarınızın, sınırlarınızın, cüreti-
nizin ve daha kim bilir nelerin farkına 
varırken, aradığınız bazı sorulara cevap 
bulabileceğiniz kitaplardan.

Anne baba köşesi
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Sahaf Dükkânı

Ünlü bir yazardan...
Pearl Buck’ın kitaplarında, yaşamının önemli bir kısmını geçirdiği Çin’deki yaşamı  
yansıttığını biliyoruz. Çocuklara hitaben yazdığı Kapı Komşu Çinli Çocukları’nda da 
bundan vazgeçmemiş. 1946 yılında yayımlanan kitapta eskimeyen pek çok şey var.

Gençler, yetişkinlere göre kitap 
okumaya daha uzun süre ayırıyor-
lar. İnanmayanlar olursa diye ra-
kamları da verelim; Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun 2011 verilerine göre, 
gençlerin kitap okumaya ayırdığı süre 
5 saat 18 dakika iken, yetişkinlerin ki-
tap okumaya ayırdığı süre 2 saat 14 da-
kikaymış. Hatta bu durumun bir adım 
daha gerisine dönebilir ve çocukların 
da bu sefer gençlere göre kitap oku-
maya daha uzun süre ayırdıklarını 
iddia edebiliriz. Aslında rakamlara 
gerek bile yok, okuma alışkanlığı-
nın devamının getirilmesindeki bu 
problem her zaman dile getiriliyor 
zaten. Bunu aşma yolunda, yetiş-
kinlere yönelik yazan yazarların 
çocuklar ve gençler için daha çok 
sayıda eser vermelerini sağlamak 
önemli bir adım olabilir. Ne de olsa, 
çocukluğunda ya da gençliğinde söz 
konusu yazarın kitabını okuyan –ve 
beğenen– biri, yetişkinliğe adım attı-
ğında onun diğer kitaplarını da nor-
malden daha çok merak edecektir, 
diye düşünebiliriz.  

Bu doğrultuda akla gelebi-
lecek ilk örneklerden biri ola-
rak, Günışığı Kitaplığı’nın 
“Köprü Kitaplar” dizisinin 
tanıtımında şu cümleler yer 
alıyor mesela: “Çağdaş Türk 
edebiyatıyla çocuklar ve gençler 
arasında köprüler kurmayı amaç-
layan Köprü Kitaplar, çocukları ve 
gençleri, hem çağdaş Türk edebiyatının 
usta yazarlarının daha önce yayımlan-
mış yapıtlarıyla hem de günümüzün 
usta yazarlarının yeni kaleme aldık-
ları yapıtlarıyla buluşturuyor.” Dünya 
edebiyatı çerçevesinden bakacak olur-
sak da; yakın zamanda Kırmızı Kedi 
Yayınevi’nden José Saramago’nun, 
Pablo Neruda’nın ve Virginia 
Woolf ’un çocuklar için kaleme aldığı 

kitaplar yayımlandı. Domingo Ya-
yınevi’nin “Hepsi Sana Miras” dizisi 
de Umberto Eco, Mario Vargas Llosa  
gibi isimlere aşinalık yaratacak nite-
likte... İşte elimdeki 1946 tarihli Kapı 
Komşu Çinli Çocukları da yine bu kap-
samda değerlendirilebilecek bir kitap. 
1938 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
kazanmış olan Pearl Buck’ın çocuklar 

için yazdığı tek hikâye. Orijinali 1942 
yılında yayımlanan kitabın Türkçeye 
–o dönemin şartlarını göz önünde bu-
lundurduğumuzda– “hızlı” çevrildiği-
ni söyleyebiliriz; ancak nedense, son-
rasında yeni bir baskısı yapılmamış.

Pearl Buck’ın kitaplarında, yaşa-
mının önemli bir kısmını geçirdiği 
Çin’deki yaşamı yansıttığını daha çok 
yetişkinlere yönelik kitaplarından 
biliyoruz. Görünen o ki çocuklara 
hitaben yazdığı Kapı Komşu Çinli 

Çocukları’nda da bundan vazgeçme-
miş. Kitapta, Amerikalı bir annenin 
bir “uyku öncesi hikâyesi”ni dinliyo-
ruz hep birlikte. Annelerinin çocuklu-
ğunda Çin’de yaşadığını öğrenen dört 
kardeş, orada nasıl bir hayat olduğunu 
merak ederler. Israrlara dayanamayan 
anneleri de, yatma vakitleri geçmiş ol-
masına rağmen bu dört kardeşe kısa 

bir hikâye anlatmayı kabul 
eder. 

FARKLI BİR KÜLTÜR
Çocukluğunda kapı kom- 

şu oldukları aileyi anlat-
maya başlayan Amerikalı anne, 
aslında bu arada çocuklarına fark-
lı bir kültürü de tanıtmaktadır. 
Çinlilerin konuştukları dil, giyim 
kuşamları, yemek alışkanlıkları, 
oynadıkları oyunlar, boş vakitle-
rini nasıl geçirdikleri hakkındaki 
ayrıntıları öğrenen çocuklar çok 
şaşırırlar; ancak asıl şaşkınlığı, 
aynı şekilde Çinli çocukların da 
Amerikalıların alışkanlıklarını 
zaman zaman garip buldukları-
nı öğrenince yaşarlar.

Pearl Buck’ın Türkçede 
“unutulan” bu kitabı, aynı za-
manda, başka ünlü yazarların 
da çocuklar ve gençler için ya-

zıp yazmadıklarını araştırmaya 
yönlendiriyor ister istemez. Henüz 

Türkçeye çevrilmedi diye bildiğimiz 
kitaplar arasında mesela, Cesur Yeni 
Dünya’nın yazarı Aldous Huxley’nin 
de çocuklara yönelik bir kitabı var-
mış ya da James Bond’un yazarı Ian 
Fleming’in, Gertrude Stein’ın, T.S. 
Eliot’ın, Frankenstein’ın yazarı Mary 
Shelley’in... Pearl Buck’ın kitabıyla 
birlikte bu kitapların da yakın za-
manda Türkçede yayımlanmalarını  
bekliyoruz tabii ki.

Ceyhan USANMAZ
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Pengu – Yeni Bir Arkadaş
Selen Somer

Resimleyen: Nurten Deliorman
Tudem Yayınları, 16 sayfa

Sınıfta yeni biri var!
Malum, eylül ayı. Okullar açılıyor, minikler okula başlıyor. Pengu – Yeni Bir Arkadaş’ta, tatilden okula 
dönen Pengu sınıflarına yeni bir öğrencinin geldiğini görüyor. Bakalım, okula yeni gelen Boni zorlu 
olabilecek bu durumun üstesinden nasıl gelecek?

birlikte sınıfa gidiyoruz. Lütfen tren 
olun. Pengu sen en önde ol. Herkes 
Pengu’yu takip etsin.”

Pengu ve sınıf arkadaşları neşe 
içinde sınıflarına girdiler. Birbirleri-
ni tekrar görmenin mutluluğu içinde 
şakalaşıp, gülüp eğleniyorlardı.  Kimse 
bir köşede yalnız başına, ürkek duran 
minik kuş Boni’yi fark etmemişti.

Köstebek öğretmen, “Haydi herkes 
minderlere otursun. Sizi yeni arkada-
şınız Boni’yle tanıştırmak istiyorum,” 
dedi.

Hepsi meraklı gözlerle öğretmen-
lerine baktı.

“Boni neden sen de aramıza gel-
miyorsun? Boş bir mindere oturabi-
lirsin,” dedi öğretmen. Boni çekinerek 
oturdu.

Kitap içi

Sonbahar gelmişti. Pazartesi günü 
Pengu’nun  okulu başlıyordu. Bu yıl 
Pengu’nun anaokulunda ikinci yılıydı. 

Arkadaşlarını ve öğretmenini çok 
özlemişti. Onları yeniden göreceği 
için pazar akşamı yatağa büyük bir he-
yecanla girdi.

Sabah oldu. Pengu mutlulukla 
gözlerini açtı. Elini, yüzünü yıkadı ve 
mutfağa gitti.  Annesi güzel bir kah-
valtı hazırlamıştı.

“Günaydın Pengu. Okula gidece-
ğin için heyecanlı mısın?” 

“Evet anneciğim, hem de çok... Kah-
valtımı çabucak yapayım da gidelim.”

Okulun bahçesi çok kalabalıktı. 
Bir sürü öğrenci, anne ve babalar var-
dı. Pengu annesinin elinden tutarak 
okul bahçesinden içeri girdi. Etrafa bir 
göz attı ve sınıf arkadaşları-
nı görür görmez onların 
yanına koştu.

Öğretmenleri Köste-
bek Hanım, Pengu’nun 
sınıf arkadaşlarını bahçe-
de bir araya topladı.

“Hepiniz hoş geldi-
niz çocuklar. Şimdi hep 
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Eylül ayında
beş yeni kitap!
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