
yola çıktığınızdan bahsedebilir mi-
siniz? 

Genellikle çok değil de uzun sa-
tar oluyor benim kitaplarım. Bunun 
çeşitli nedenleri olabilir ama bence 
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Zehra İpşiroğlu daha ziyade tiyat-
ro ve eğitim alanındaki çalışmaları ile 
aşina olduğumuz bir isim. Çok sayı-
daki eseri arasında tiyatro oyunları-
nı, öykü, roman, anı kitaplarını, de-
neme, araştırma ve eleştiri yazılarını, 
gençler ve çocuklar için kaleme aldığı 
yapıtları sayabiliriz. Annesi Nazan 
İpşiroğlu’nun projesi kapsamında, bir 
yardımcı uygulama kitabı olarak ta-
sarladığı ve dördüncü baskısı Tudem 
Yayınları’ndan yapılan Gelin Çocuklar 
Birlikte Düşünelim, çocukların çağdaş 
toplumun temel kavramlarını anlayıp 
içselleştirmeleri amacıyla hazırlanmış. 
Eser iki yetişkin, iki çocuk karakte-
rin başrol oynadığı bir üst kurgu içeri-
sinde, çocukların içselleştirmesi istenen 
belli başlı kavramları, yaratıcı öğretim 
teknikleri kapsamında çeşitli projelerle  

Her şey sana bağlı!

somutluyor, uygulamalar içeriyor. Ço-
cuk ve yetişkin hakları, yaşama hak-
kı, şiddetsiz bir dünya, kadın-erkek 
eşitliği, medya bilinci, çevre bilinci ve 
demokrasi kitaba konu başlığı olarak 
seçilen ve masaya yatırılan kavram-
lardan. Behiç Ak’ın, Tan Oral’ın kari-
katürleri, Brecht’in, Nazım Hikmet’in 
şiirleri de dâhil olmak üzere özenle 
seçilmiş yardımcı görsel, yazınsal mal-
zemelerle desteklenen kitap, bu sayede 
dikkati diri tutmayı, öğrenmeyi çok 
yönlü kılmayı hedefliyor.

Gelin Çocuklar Birlikte Düşüne-
lim adlı kitabınız ilk kez 1998 yılında 
Adam Yayınları tarafından basılmış. 
Bugüne dek dört baskı yapmış. Bize 
biraz kitaptan, bu kitabı hazırlama 
nedenlerinizden, nasıl bir amaçla 

Zehra İpşiroğlu’nun, çocukların çağdaş toplumun temel 
kavramlarını içselleştirmesi amacıyla hazırladığı Gelin Çocuklar 
Birlikte Düşünelim, içerdiği proje ve uygulamalarla okullarda 
yardımcı kitap olarak kullanılmaya da aday…
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hem de kendi yaratıcılığını geliştir-
mek olanağını bulacaktır. Bu açıdan 
okullarda yardımcı ders kitabı olarak 
kullanılabilir.

Kitabın önsözünde, ülkemizde 
demokrasi kültürünün eksikliğin-
den, oturmamışlığından bahsediyor, 
kitabın temel olarak böyle bir eksik-
liği tamamlama çabasından doğdu-
ğunu belirtiyorsunuz? Peki demok-
rasi ya da ilintili kavramlar çocuk-
lara böyle kitaplarla, uygulamalarla, 
durumlar üzerine sorular sorarak 
öğretilebilir mi? 

Bence bu tür kavramlar ancak ya-
ratıcı yöntemlerle öğretilebilir. Çünkü 
soyut, hazır bilgiler çocuğun bir kula-
ğından girecek, diğerinden çıkacaktır. 
Bilgi yaşanmışlıkla harmanlandığı 
oranda kalıcı olabiliyor. Bu söylediğim 
sadece çocuklar için değil, yetişkinler 
için de geçerli. Bazen bakıyorsunuz, 
çok bilgili gibi görünen biri demokra-
si şudur, insan hakları budur diye atıp 
tutuyor. Ama söyledikleri sadece şura-
dan buradan alınmış soyut bilgi. Ya-
şama değmediği için özgün de değil. 
Böyle konuşanlar o kadar çok ki. Oysa 
özümsenmemiş soyut bilgi ölü bilgi-
dir, hiç işe yaramaz. Batı toplum-
larında da hep yaşayarak 
öğrenmeye ağırlık 
veriliyor. 

en önemlisi, zamanın değişmesi ama 
kitaplarımda üzerinde durduğum so-
runların hiç değişmemesi. Buna sevi-
nemiyorum doğrusu, keşke bazı şeyle-
ri aşmış olsaydık. Bu kitapta demokra-
si, kadın-erkek eşitliği, çocuk hakları, 
çevre sorunları, savaş barış gibi bir 
türlü içselleştiremediğimiz yaşamsal 
sorunları, çocukların kendi yaşamla-
rıyla bağlantı kurarak, hem duygusal 
hem de düşünsel açıdan özümsemele-
rini istiyoruz. Bunun için de çocuklar-
la yetişkinlerin, kurmacayla gerçeğin 
bir araya geldiği, biraz eğlenceli, biraz 
gizemli bir öykü oluşturduk. Bu öykü 
kitabın genel çerçevesini oluşturuyor. 
Asıl amacımız karikatür, resim gibi 
çeşitli görsel malzemelerle eğlenceli 
bir çalışma ve düşünme ortamı yarat-
mak. Çocuk okur hem öyküyü okuya-
cak hem de öyküdeki düşündürücü ve 
düşgücünü geliştirici soruları yanıt-
layacak. Böylece yaşayarak öğrenme 
sürecinin içine girecek, tıpkı kitabın 
baş kişileri Murat ve Lale gibi. Okur 
kitapta ona sunulan çalışma önerileri 
üzerine düşünürken kimi kez Lale ile 
kimi kez Murat’la özdeşleşiyor ya da 
onlardan bağımsız olarak yeni düşün-
celer, fikirler üretiyor. Kitaptaki öykü-

de yetişkinler ve çocuklar tartışa-
rak, konuşarak, sorular so-

rarak hep birlikte bir 
şeyler üretebile-

cekleri bir 

düzlemde buluşuyorlar. Bunun okur 
açısından da bir model olmasını dili-
yoruz. Çünkü kitabın asıl amacı grup 
içinde kullanılması. Tıpkı büyük kü-
çük herkesin katıldığı ve hep birlikte 
oynadığı oyunlar gibi. Tabii ilgili bir 
okur tek başına da çok şeyler çıkarta-
bilir. Ama verimli bir sonuç alabilmek 
için kitabı çocukların yetişkinlerle bir-
likte okuyup tartışmaları daha güzel 
olacaktır. 

Yayınevi olarak bu sefer Tudem 
Yayınları’nı, sadece çocuk ve ilkgenç-
lik kitapları basan bir yayınevini ter-
cih etmişsiniz. Bu tercihin özel bir 
sebebi var mı?

Kitabın baskısı ilk kez bu yayı-
nevinde çok güzel oldu. Çocukların 
hoşuna gidecek albenisi olan bir ki-
tap çıktı ortaya. Öte yandan Tudem 
okullarla çok güzel bir diyalog kur-
mayı başarmış, donanımlı bir yayı-
nevi. Kitabın da okullara, özellikle de 
öğretmenlere ulaşması bence önemli. 
Yaratıcı bir öğretmen bu kitaptan çok 
yararlanacaktır, bundan eminim. Ki-
tabın arkasında yaratıcı öğretimin te-
melleri de ana çizgileriyle açıklanıyor. 
Kitaptaki öykü ve çalışma örneklerini 
kullanarak öğrencileriyle çalışan bir öğ-
retmen hem çocukların etkin katılımı-
nı öngören çok zevkli bir ders yapacak  
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Gelin Çocuklar Birlikte Düşünelim 
Zehra İpşiroğlu 

Tudem Yayınları, 232 sayfa

Soyut bilgilerin aktarıldığı, öğretmen 
odaklı ezberci sistem aşılalı çok oldu. 
Çağdaş öğretim ve eğitim anlayışı ço-
cuğun yaratıcılığını hedef alan çalış-
malara öncelik tanıyor.

Öncelikli olarak hangi temalar 
yer buldu kendine kitapta, yer alma 
sebepleriyle birlikte biraz bahsede-
bilir misiniz? 

Dinsel değer ve ölçütlerin gide-
rek önem kazandığı bir dönemde ya-
şıyoruz. Öyle ki insan hakları, çocuk 
hakları, kadın hakları giderek daha 
az önemseniyor, kimi kez hiçe sayılı-
yor.. Çevreye karşı duyarlığımız çok 
az, çevre bilincimiz hiç yok. Medya da 
bütün bu gelişmelerde çok olumsuz 
bir rol oynuyor. Demokrasiye gelince, 
demokrasi anlayışının sürekli olarak 
çiğnendiği bir toplumda yaşadığımız 
sanırım tartışma götürmez. Bütün bu 
gelişmelerin politik, sosyal, ekonomik 
çeşitli nedenleri var. Ama en temel ne-
deni eğitim sisteminizin iyi olmaması. 
Bu da sadece bugünkü yönetimle ilgili 
değil, öteden beri böyleydi. Eskiden 
milliyetçi ideolojiler ön plandaydı, bu-
gün dinsel ideolojiler, bunlar çoğu kez 
birbirine karışıyor. Aslında çocuğun 
söz hakkı, kadın-erkek eşitliği, barış, 
demokrasi, medya, çevre sorunları 
yaşamımızı belirleyen temel kavram-
lar. Bunların çok küçük yaşta içsel-
leştirilmesi gerekiyor ki daha çağdaş 
kuşaklar yetiştirebilsin. Ben bugün 
vardığımız noktada, eğitim yetersizli-
ğinin, daha somut bir deyişle düşün-
me, sorgulama, eleştirme geleneğinin 
olmamasının belirleyici olduğunu dü-
şünüyorum.

Kitabın içindeki iki çocuk karak-
terden biri kız, biri erkek; dolayı-
sıyla karakterlerinizi oluştururken 
toplumsal cinsiyet rollerine dair bir 
farkındalık geliştirmeniz gerektiği-
ni hissettiniz mi, böyle bir kaygınız 
oldu mu? 

Kurmaca karakterlerin, yani Lale 
ile Murat’ın gerçekçi olması önemliy-
di. Sonuçta çocuklar sosyalleşme sü-
reci içinde cinsiyet rollerini de benim-
siyorlar. Ama bu kitapta önemli olan 
didaktik olmadan belli bir farkındalık 
yaratmaktı. Sözgelimi, çocuklar top-
ladıkları malzemeyle okulda, “Yaşam 
Hakkı ya da Şiddetin Olmadığı Bir 
Dünya” adında bir sergi açıyorlar ve 
savaş oyuncaklarına hayır kampan-
yası başlatıyorlar. Ama kampanyaya 

özellikle kızlardan destek geliyor. Bu 
kampanya süresince diğer erkek ço-
cuklar Murat’la “kız Murat” diye alay 
ediyorlar. Böylece kadınları aşağıla-
yan yerleşik deyişler gündeme geliyor. 
Cinsiyetçi rollerin sorgulanmasına 
özellikle “Kadın-Erkek Eşitliği” bölü-
münde geniş çapta yer veriliyor.

Sizce iyi bir çocuk kitabı nasıl ol-
malı, hangi özellikleri taşımalı?

Bence çocuğun bakışını, konuşma, 
görme, düşünme biçimini yakalama-
lı, onun dünyasına girebilmeli. Bunu 
çok az kitap başarabiliyor. Çoğu çocuk 
kitabında yetişkinler ya nostaljik bir 
yaklaşımla kendi çocukluklarını anla-
tıyorlar, ya masal ve fantastik kitaplar-
la çocukları uyutuyorlar ya da onlara 
doğru bildikleri bir şeyleri öğretmeye 
çalışıyorlar, ama onlarla aynı düzlem-
de bir diyaloğa girmede hep zorlanı-
yorlar. Bu açıdan gerçekçiliğin çoğu 
kitapta eksik olduğunu düşünüyorum. 
Son kitabım Gençlerle Diyalog’da bu 
sorunlar üzerinde çeşitli örneklerle ay-
rıntılı olarak durduğum gibi, gençler  
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ve yetişkinler arasında verimli bir  
diyalog kurmanın yollarını arıyorum. 
Bu bence gündemimizden hiç çıkma-
ması gereken çok önemli bir konu.

Zarife BİLİZ

Vo
rw

är
ts’

ta
n



4

Akide şekeri kayalar ve 
uykusuz Güneş

doğmak istemektedir, kakaolu süt ya-
par Güneş’e. Güneş bir güzel içer ama 
yine de kapanmaz gözleri. Sonunda 
Rüzgâr bir masal okur uykusuz dostu-
na. Tahmin ettiğiniz gibi, masalı işitir 
işitmez derin bir uykuya dalar Güneş 
ve hayat normale döner. Öykü ma-
sallara övgüyle biter. Akrilik boyayla 
renklendirilmiş resimler, özellikle de 
tek tekerlekli bisiklete binen Güneş’in 
olduğu sahne görülmeye değer. Sloven 
çizer Daša Simčič, pastel kalem darbe-
leriyle sayfalara doku da kazandırmış. 

Sloven yazar Helena Kraljič’in 
Doktor Ayı adlı kitabı daha önce ya-
yımlanmıştı. Sade anlatımıyla, okul 
öncesi edebiyatında takip edilesi bir 
yazar Helena Kraljič. Merak etmemize 
rağmen kitapta yazar ve çizer özgeç-
mişlerini bulamıyoruz. Kitabın arka-
sındaki etkinlikler çok sıradan, daha 
yaratıcı yönlendirmeler olsa daha 
verimli olacağını düşündürüyor. Ya 
da hiç etkinlik olmasa da öykü kendi 
başına yeterli kalacaktır, ayrıca etkin-
lik kitapları daha kapsamlı ve özenli 
hazırlanmayı hak eden önemli bir tür. 
Yine de kitap Slovenya’dan güzel bir 
merhaba bize. 

büyük olabildiğini gösteren hikâye-
sinde en etkileyici sahne, en farklı 
(siyah renkli) ve en cesur balığın, tüm 
küçük balıkların birleşerek tek bir bü-
yük balık oluşturduğu anda “göz” ola-
rak yer alması. Adı Yüzyüz olan bu si-
yah balık, diğer kırmızı türdeşlerinden 
epey farklı. Büyük balık gelip bütün 
arkadaşlarını yediğinde gerçekle yüz-
leşiyor. Büyük acısı onu cesaretlendi-
riyor ve başkaldırıyor. Küçük balıkları 
örgütlemeyi başarıyor sonunda. Ki-
tabın tanıtım metninde, “Yüzyüz: Bir 
deha, liderlik ve dayanışma methiyesi” 
yazıyor. Ben buna pek katılmıyorum. 
O lider gibi değil de, ideal bir aydın 
gibi davranıyor; Yüzyüz toplumun 
“gözü” ne de olsa, başı değil. Çeviriye 
övgü düzmeden geçemeyeceğim, ki-
tabın adını çok yerinde buldum, oriji-
nal adı Swimmy. Yüzyüz bana çoğalan 
balıkları ve direnişin yüzü siyah balığı 
anımsatıyor ve birlikte yüzdükleri için 
“yüzmenin” pasif, şiddet içermeyen 
bir direniş eylemi olması dikkat çeki-
ci. Yüzmenin “yürümekle” ilişkisi var. 
Belki de Yüzyüz Gandhi’dir, kim bilir? 

Leonni’nin suluboya baskı resim-
leri, akide şekeri kayalarla bezeli “de-
niziçi” sahneleri muhteşem. İnsan ki-
tabı bırakır bırakmaz fırçaya sarılıp bu 
akide şekeri kayalardan çizmek istiyor.

GÜNEŞ UYUYAMAZSA...
Bulut’un doğum günü partisine 

çağrıldığı için heyecandan uyuyama-
yan Güneş’in sıkıntı dolu saatlerini 

anlatıyor Uyuyamayan Güneş’in Öy-
küsü. Güneş uyumazsa ne olur? 

Elbette, gece gelmez, çocuk-
lar uyumaz ve anne baba-

lar da yorgunluktan bi-
tap düşer. Güneş’in acil 
uyuması gerek! Önce 
Yıldız koşar yardıma. 

Koyun saymayı önerir, 
hep işe yarar çünkü, ama Gü-

neş denese de uyuyamaz. Sonra 
Ay gelir, öfkelidir, bir an evvel o da 

Çok değerli İtalyan çizer-yazar Leo 
Lionni’yi artık çok iyi tanıyor, hem 
atölyelerde hem de evlerde kitaplarını 
okuyor, ilham alıyoruz.  Pezzettino’yla 
beraber parça ve bütün kavramlarını 
fark etmiş, Yeşil Kuyruklu Fare’yle ya-
lancı maskelere karşı uyarılmıştık. Leo 
Lionni’yi özel yapan, kitaplarındaki sa-
delik, özgün tasarım ve okul öncesi ço-
cuğunu aptal yerine koymadan, zekice, 
düşünce dalgalanmaları yaratan eser-
ler üretmesi. Bu nedenle de her kitabı 
çocuk atölyeleri için biçilmiş kaftan. 

Elma Yayınevi, Lionni’yi Türkiyeli 
çocuklara sevdirmeye devam edecek 
anlaşılan. Yayımlanışının 50. yılını 
kutlayan, bol ödüllü ve artık klasikle-
şen bir kitap olan Yüzyüz okurla bu-
luştu. Yüzyüz’ün aldığı ödüller arasın-
da 1963 Caldecott Onur Kitabı, 1963 
New York Times Yılın En İyi Resimli 
Kitabı, 1963 ALA Dikkate Değer Ki-
tap, 2012 Scholastic Parent & Child 
Çocuklar İçin En Harika 100 Kitap 
Seçkisi’ni sayabiliriz. Her ne kadar 
satışta bir güven uyandırsa da ödüller 
en temel kıstas değil bizim için, ancak 
resimli öykü kitaplarında durum biraz 
daha farklı sanırım, böyle kitapların 
öne çıkması bizleri mutlu ediyor. 

Yüzyüz’ün, “büyük balık küçük 
balığı yer” gerçekliğine itiraz eden, 
küçük balıkların birleşerek ne kadar  

Lionni’nin, 50. yılını kutlayan, bol ödüllü ve artık klasikleşen kitabı Yüzyüz, minik okurlara güzel 
bir dayanışma ve direniş öyküsü anlatıyor. Uyuyamayan Güneş’in Öyküsü ise hepimize Slovenya’dan 
sıcacık bir selam getiriyor. 

Simla SUNAY

Yüzyüz 
Leo Lionni 

Çeviren: Kemal Atakay 
Elma Yayınevi, 40 sayfa

Uyumayan Güneş’in Öyküsü 
Helena Kraljič 

Resimleyen: Daša Simčič 
Çeviren: Handan Sağlanmak 

Final Kültür Sanat Yayınları, 23 sayfa
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Usta yazar Maksim Gorki’den miniklere yalın ama güçlü bir öykü: Serçecik. Kitapta, nesilden nesile 
aktarılan hayat bilgisinin önemi, merak duygusunu incitmeden vurgulanıyor. Tombik Ayı Kaybolunca 
adlı kitabımız ise dostluk üzerine sıcacık bir masal anlatıyor.

Çocuklarımıza hazırladığımız ki-
taplıkta, okumaya başladığımız ilk 
günlerden itibaren unutamadığımız 
yazarların çocuklar için yazdığı ki-
taplar ayrıcalıklı bir yere sahip oluyor. 
Yeni çeviriler sayesinde, sevdiğimiz 
yazarların çocuk kitaplarına ayırdığı-
mız raflar da dolmaya başlıyor. Son za-
manlarda José Saramago, Pablo Neru-
da derken; Ana’nın, Çocukluğum’un, 
Ekmeğimi Kazanırken’in, Benim 
Üniversitelerim’in unutulmaz ya-
zarı Maksim Gorki de Kaynak 
Yayınları’ndan çıkan Serçecik adlı ma-
salıyla Türkçede bu kervana katıldı.

Mehmet Perinçek’in Rusça aslın-
dan dilimize kazandırdığı kitabın re-
simleri Y. Çaruşina imzalı. Küçük cüs-
seli bu büyük kitapta, nesilden nesile 
aktarılan hayatta kalma bilgisi, insan-
ların hayvanlardan farkı, güçlü olanın 
küçük olana hayat şansı bırakmayışı, 
olumsuzluklara gayriihtiyari meydan 
okuyan çocukların dinmeyen merakı 
ve saflığı, hayata katılma telaşı, ailele-
rin koruyucu, kollayıcı doğası, Pudik 
adındaki bir yavru serçenin uçmaya 
başlayana kadar yaşadıkları ekseninde 
kesitlerle aktarılıyor.

Pelin ÖZER

Bu kısa serüveni can kulağıyla 
dinleyenler, oradan bütün bir 

ömre yayılacak kadar çok 
hikâye çıkarabilirler rahat-
lıkla.  “Serçeler de insanlar 
gibidir,” sözleriyle başla-
yan kitabı, çocuk yetişti-
ren büyüklerin de itinayla 

okumalarını öneririz. Zira 
“Şu kocaman dünya da ne-
yin nesi?” diye soran; heves-

le toprağa, ağaçlara bakan; 
rüzgârı anlamaya çalışan; 
kendisini yemeye çalışan 
tekir kediye, “Tanıştığı-
mıza sevindim,” diyen; 
insanların kanatsızlığına 

hayret eden ve “Büyüdü-
ğüm zaman, herkesin uçmasını 

sağlayacağım,” diyerek şiir yazan Ser-
çecik, zihinlerini okumak için epey 
çaba harcadığımız çocuk dünyasının 
uçsuzluğu hakkında sağlam ipuçları 
veriyor. Uydurduğu şiiri avazı çıktığı 
kadar bağırarak okuyan Pudik’e her 
zaman kulak vermekte fayda var: “Ey, 
kanatsız insancık! / İki ayaklısın / Ko-
caman olsan da / Böcekler yer seni / 
Ben küçücüğüm ama / Yine de yerim 
böcekleri”.

Pearson’dan çıkan, Karma Wilson’ 
ın yazıp Jane Chapman’ın resimlediği 
“Tombik Ayı” serisini biliyoruz. Se-
rinin yeni kitabının adı Tombik Ayı 
Kaybolunca… Karnı acıkınca tek ba-
şına ormanın derinliklerine dalan ve 
şiddetli fırtınada yolunu kaybeden 
Tombik Ayı’nın yaşadığı macera, her 
çocuğun nefesini tutarak dinleyip iz-
leyeceği türden. Dışarıda ormanı in-
leten şiddetli fırtına sürerken, Tombik 
Ayı’nın arkadaşları (Porsuk, Çalıkuşu, 
Karga, Baykuş, Tavşan, Fare) güvenli 
ve sıcak mağaralarındadır. Ancak en-
dişelenmeye başlamışlardır. Hava ka-
rardığı halde yuvasına dönmeyen ar-
kadaşları Tombik Ayı’yı merak ettikleri 
için onu aramaya çıkarlar. Birbirlerini 
kaybetmemek için bellerine ip bağlayıp 
kenetlenerek ormana dalmaları, dost-
luğun önemine dair çarpıcı bir hikâye. 
Ormanın aydınlık ve karanlık yüzü, 
doğanın tekinsizliği ve şefkati, güven 
ve tehlike, birliğin, dostluğun önemi 
üzerine mağarada yanan ateş gibi içi-
mizi ısıtan, ışıtan bir masal Tombik Ayı 
Kaybolunca. Gülbin Baltacıoğlu’nun 
dinleyen her çocuğa dil duygusu aşıla-
yacak şiirli çevirisi de cabası. 

Büyüdüğüm zaman herkesin 
uçmasını sağlayacağım!

Serçecik 
Maksim Gorki 

Resimleyen: Y. Çaruşina 
Çeviren: Mehmet Perinçek 
Kaynak Yayınları, 16 sayfa

Tombik Ayı Kaybolunca 
Karma Wilson 

Resimleyen: Jane Chapman 
Çeviren: Gülbin Baltacıoğlu 
Pearson Yayınları, 40 sayfa
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cevaplara göre bir çıkarımda bulunu-
yor ve Filo’yu çok iyi tanıyan oyuncağı 
Zof, “Hay şaşkın!” diyor ona. Aldığı 
cevapların aslında ne demek olduğunu 
açıklıyor Filo’ya. Günün sonunda eve 
döndüğünde Filo’ya babası ne diyor 
acaba?

OYUNCAK ZOF
Neden Okula Gitmek Zorundayım 

adlı kitapta, sorusunu öğretmenine 
yöneltiyor Filo. “Söylesenize öğretme-
nim, neden okula gitmek zorundayım?” 
Öğretmenin beklemediği bir soru bu. 
Öğretmen meşgul olduğunu söyleye-
rek Filo ve oyuncağı Zof ’u baş başa 
bırakıyor bu çetin soruyla. Bütün gün 
okulda karşılarına ne çıkarsa soruyor 
Filo, neden okula gitmek zorunda ol-
duklarını. Hepsi konumlarına göre ce-
vaplıyor Filo’nun sorusunu. “Hay şaş-
kın!” diyen Oyuncak Zof ’un arkadaşlı-
ğı ve yol göstericiliği gene her adımda 
varlığını gösteriyor. Günün sonunda 
öğretmeni ne diyor acaba Filo’ya?

Kaç yaşında olursak olalım, soru 
sormanın ne kadar değerli ve ufuk açı-
cı olduğunu hatırladım Filo’yla bera-
ber. Umarım hepimizin bir gün “Hay 
şaşkın!” diyen bir oyuncağı ya da iç sesi 
olur. Belki de büyüklerin içimizdeki 
çocuk dedikleri, böyle bir şeydir…

Çocukken sorduğum soruların 
cevaplarını bulmuş olsam da bir ço-
cuğa verilen yalınlıkta cevaplar almayı 
özlediğim için olsa gerek, kitapçıların 
çocuk kitapları bölümleri en severek 
gezdiğim yerler. İşte beni böyle ço-
cukluk anılarıma götüren kitaplarla da 
yine bir çocuk kitapları rafında karşı-
laştım. Tudem’in dilimize kazandır-

dığı Filozof Çocuk dizisinden Ne-
den Okula Gitmek Zorundayım ve 

Söyle Baba Neden Beni Seviyorsun 
adlı iki kitap rafta yan yana dur-

muş, insanlık tarihi kadar eski, 
günümüzde sorgulanmayan, 
üzerine düşünülmeyen iki ka-
dim çocukluk merakını hatır-
latıyordu. Delphine Durand’ın 
sorular kadar sevimli resimle-
riyle şenlenen kitapların ikisi de 

çocuğun sorusuyla başlıyor. Söyle 
Baba Neden Beni Seviyorsun kita-

bında Filo adlı kahramanımız, bah-
çeye dökülmüş yaprakları toplayan 
babasına, “Söylesene baba, beni neden 
seviyorsun?” diye soruyor. Baba kem 
küm ettikten sonra zamanının olma-
dığını söyleyerek çıkıyor işin içinden. 
Filo’nun macerası da böylece başlıyor. 
Oyuncağı Zof ’un yardımıyla, karşısı-
na çıkan bütün canlılara, nesnelere ne-
den sevildiklerini soruyor Filo. Aldığı  

Çocuklar soru sorar. “Anne bu ne 
renk?”; sıkıcı bir misafir ziyareti sıra-
sında, “Baba ne zaman gideceğiz?”; 
kreşe bırakılırken, “Ne zaman gelecek-
siniz beni almaya?”; babayla yan yana 
oturmuş maç izlerken, “Orada kaç 
kişi var?” Ama en ölümcül çocuk so-
ruları, içinden neden geçen sorulardır.  

Çünkü o sorulara hemen cevap verile-
mez, üzerine düşünmek gerekir. Büyük-
lerin de her zaman büyük(!) sorun-
ları, çok önemli(!) işleri vardır. Ço-
cukların hayatı ve kendi benliklerini, 
ailelerini ve içine doğdukları toplumu 
tanımaya yönelik soruları cevapsız 
kalır. Hayal meyal hatırlıyorum da… 
Okula başlamadığıma göre 5 yaşların-
da olmalıyım. Babam evde olduğuna 
göre hafta sonu. Babam televizyondaki 
maçı seyrediyor, ben de onu taklit edi-
yorum. Yan yana oturuyoruz. “Baba, 
aşağıdan geçenler ne?” diye sordum. 
Babam da “Oynanan maçların skorla-
rı.” diye cevapladı sorumu. Gözlerimi 
kocaman açıp, “Aynı anda bu sahada 
birkaç maç mı oynanıyor?” soruma ise 
cevap alamadım. Uzun bir süre aynı 
sahada dört ya da altı takımın birden 
futbol oynadığını sandım. Sonra ta-
bii ki işin doğrusunu öğrendim (hâlâ 
hangi duruma ofsayt dendiğini bilmi-
yorum ama).

Hay şaşkın!
Tudem Yayınları’nın dilimize kazandırdığı Küçük Filozof serisi, küçük yaş grubundaki okurları, yaşları 
gereği meraklarını cezbeden temel felsefi sorular üzerinde sıkmadan düşündürüyor. Serinin son iki 
kitabı da gene gayet mühim iki büyük soruyla ortaya çıkıyor. 

Ezgi BERK

Söyle Baba Beni Neden Seviyorsun? 
Oscar Brenifier 

Resimleyen: Delphine Duran 
Çeviren: Sibil Çekmen 

Tudem Yayınları, 28 sayfa

Neden Okula Gitmek Zorundayım? 
Oscar Brenifier 

Resimleyen: Delphine Durand 
Çeviren: Müge Erel 

Tudem Yayınları, 28 sayfa
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önemli değil, ne de olsa kendileri gidip 
gerçekten aldılar o kurabiyeyi.

Kahramanlık, şan şöhret üstü-
ne insanı gerçekten düşündüren bir 
hikâye Vulgar Viking’inki. İnsanın 
kendi yaşadığı bir olay mı daha önem-
lidir hayatta, yoksa başkasından duy-
duğu mu? Peki, hikâyelerin hep mutlu 
sonla mı bitmesi gerekir başarılı sayı-
labilmeleri için? Yoksa sırf denediğin 
ve sonunu getirdiğin için senin yaşadı-
ğın mı daha kıymetlidir? Güldürürken 
düşündürmeyi başaran kitaplardan 
biri bu, ama kesinlikle öğüt vermek 
gibi bir derdi yok. Daha çok Viking ol-
mak ve kurabiye çalmakla ilgili. Bir de 
ıslak göbekli köpeklerle. 

İÇİMİZDEKİ VİKİNG
Bir kitabın komik olması boş ve 

amaçsız olduğu anlamına gelmez. Bir 
mesajı olması da çok sıkıcı olduğu an-
lamına gelmez. Vulgar, bunun yaşayan 
örneklerinden biri. Komik resimleri, 
sempatik karakterleriyle akıllarda ve 
kalplerde yer edecek bir serinin ilk ki-
tabı. Sadece çocuklara değil, yetişkin-
lere de hitap edebilecek bir eser. Kısa-
cası, içinde bir yerlerde o pis, yağmacı 
Viking’i saklayan herkes için.

Ama biz kitaba Vulgar’ın hayatının 
en heyecanlı günüyle başlıyoruz. Vi-
king Bayramı’yla. Bu günde, yağmala-
yan ve istila eden, üstüne leş gibi kokan 
gerçek Vikinglerle ilgili hikâyeler an-
latılır. Vulgar, en yakın arkadaşı Knut 
ve şapşal köpekleri Homur’la birlikte 
Büyük Salon’a gidiyor. Orada birkaç 
küçük yaramazlık yapmayı da ihmal 
etmiyor, ne de olsa bir Viking o. Kralın 
kızı Freya’nın saçlarına iyilik yaptıktan 
sonra, oturup Kral’ın kahramanlık ko-
nuşmasını dinlemeye başlıyorlar. Kral 
tam bir Viking.  Kocaman, kızıl bir sa-
kalı var, dişleri yamuk yumuk… Ama 
konuşması pek de ikna edici sayılmaz. 
Düşmanları nasıl öldürdüğünü anla-
tırken kafası karışıyor, deniz canavar-
larının olmayan bacaklarını koparıyor, 
önce beş bin, sonra on bin adamla tek 
başına savaşıyor. Pek de gerçekçi bir 
hikâye gibi gözükmemesine rağmen 
Vulgar’ı tatmin ediyor. 

BOL ÇAMURLU VE ISLAK
Kralın yaşadığı dehşetengiz mace-

radan ilham alan Vulgar, Knut’ın canı 
kurabiye isteyince hemen devreye giri-
yor. Kurabiyeleri harçlıklarıyla almala-
rına hiç gerek yok. Yağmalamalı, istila 
etmeli ve çalmalılar. Knut’ı ikna etmek 
biraz zaman alıyor. Ama sonunda, tek-
ne yapmak için mahzene inmeye karar 
veriyorlar (fırın gölün karşı tarafında 
kalıyor). Ve mahzende neyle karşıla-
şıyorlar dersiniz? Bir trolle, hayır, bir 
ejderhayla, hayır, o da olmadı, bir ej-
derha trolüyle. Ama aslında hiçbiri 
değil. Kralın kızı Freya, onların plan-
larını duymuş ve katılmak için can 
atıyor. Gerçi Vulgar, kızların da Viking 
savaşçısı olabileceğine pek inanmıyor 
ama neyse. Maceraları böylece başlı-
yor dört kafadarın (Homur da onları 
yalnız bırakmıyor ne de olsa). Sonu 
ise bol çamurlu, ıslak ve az kurabiyeli 
oluyor bu destansı maceranın. Ama 

Bir Viking düşünün. Kocaman bı-
yığı, keçeleşmiş saçları, dökülmüş ve 
yamulmuş dişleri, sırtında ise çentik 
çentik olmuş kanlı baltası. Pis, kaba 
ve devasa. Ama gerçekte, Uyuşuk  
Uyuntu Köyü’nde yaşayan Vikinglerin 
hiçbiri böyle değil. Onlar, sepet örme 
dersleri alan, sakalsız, boş zamanların-
da örgü ören ve en önemlisi kurabiye 
yemek için bile izin isteyen Vikingler. 
İlginç, değil mi?

Uyuşuk Uyuntu Köyü’nde yaşayan 
Vulgar (İngilizcede “terbiyesiz, bayağı” 
demek), bu durumun ilginç değil can 
sıkıcı olduğunu düşünüyordu.  Kötü 
koktuğunda yıkanması, tezek topla-
rıyla oynadığında ise ellerini yıkaması 
gerekiyordu. Eğer yapmazsa, annesi 
onu pencereden aşağı sallandırır ya da 
bir kayaya bağlayıp tepeden aşağı yu-
varlardı. Annesi dev gibi ve korkunçtu 
(ama örgü örmeyi seviyordu). Babası 
ise annesinin dirseğine gelen, sakalsız 
bir adamdı.

Uyuşuk Uyuntu Köyü’nde yaşayan Vikingler hiç de bildiğimiz Vikinglere benzemiyorlar. Pis, kaba 
saba, dev gibi değiller. Hatta boş zamanlarında örgü örüyor, sürekli lütfen diyorlar. Gelin görün ki bu 
kadar terbiye bazılarının canını sıkıyor, onlar gerçek Viking olmak istiyor. 

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Vulgar Viking – Kurabiye Yağmacıları 
Odin Redbeard 

Resimleyen: Sarah Horne 
Çeviren: Fatih Erdoğan 

Mavibulut Yayınları, 96 sayfa

Ellerimi yıkamaktansa 
keserim daha iyi!
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elektriğe dönüşmesi gibi, depolarına 
tıkıştırdıkları özlemlerinden enerjile-
rini üreten aynı yolun yolcuları... Üçü 
de hayatlarından kaçıyor. Biri barı-
naktan, biri hapishanesinden ve diğeri 
de geçmişinin izlerinden... Kimsenin 
soru sormaktan korkmadığı, keşfet-
menin yaşamın ta kendisi olduğu, 
üretmenin yoldayken de sürdüğü bir 
yol arkadaşlığı...

Mert’in dediği gibi: “Pervazın çat-
lağından sızan buğu bir trenin dumanı 
olsa... Beni gecekondular, toplu konut-
lar, gökdelenlerin arasından geçirse, 
hızlana hızlana tepeleri aştırsa, göçmen 
kuşların dinlendiği tepelere, kayalıklara 
bıraksa... Kuşların şarkısına ıslığımla 
katılsam, yağmur yağsa... Saçlarım sı-
rılsıklam olsa... Gökkuşağı çıksa, altın-
dan geçmeye koşsam...”

Aklının bir köşesinde hep yolda 
olmak fikriyle, içindeki dizginlenemez 
keşfetme duygusuyla “gitmek” fiilini 
gerçekleştiremeyenler, bu kitap sizin 
için…

Benim için güzel bir karşılaşma 
idi, belki sizin için de öyle olur...

İyi yolculuklar...

öldürüyor. Ya korku merkezimiz ça-
lışmasaydı, yine de aynı hayatları mı 
yaşıyor olurduk?

Mert’in kaybolması haberiyle ya-
kından ilgilenen bir gazeteci bu sü-
reçte, geride bıraktığı şifreli defteri 
üzerinden Mert ile empati kurmayı 
denerken, kendi yaşantısını sorgulaya-
cağı, korkularıyla yüzleşeceği bir yol-
culuğa başlıyor. Hayatı birbirine değen 
olaylar silsilesi olarak görmemizi en-
gelleyen koşullandırılmışlıklarımızla 
karşılaşıyor yani, iyi okulları kaza-
namamaktan, başarılı olamamaktan,  
toplumun kabul ve beğenilerine dâhil 
olamamaktan ve kaybetmekten korka-
rak geçip giden yıllarıyla hesaplaşıyor.  

Baba, bilgisayar başında, yaptığı 
ayakkabıların ayak seslerini takip ede-
rek geçirirken zamanını, oğlunun he-
yecanlarını, meraklarını duyamamış 
ve görememiş. Fakat samimi itirafla-
rında, zor da olsa bu kataraktlı haya-
tından vazgeçebileceğinin sinyallerini 
veriyor.

ÖZGÜRLÜK YOLUNDA
Anne, iyi niyetiyle yaşamlarının 

dengelerini koruyup, hayatın riskleri-
ni azaltmaya çalışırken, oğlunun değil 
çevresindekilerin hayatını kolaylaştı-
rıp, Mert’in güven-korku-cesaret den-
gelerini altüst etmiş aslında. Oğlunun 
gitmesi ile durumun farkına varmış 
olsa da, her şeye rağmen, yaşananların 
iyi bir enerjiye dönüşeceğine inanıyor.

Her gün aynı evde uyandığınız 
ama sizi tanımayan insanlar; aile çatı-
sı altında farklı hayatlar yaşayan, sizin 
farkınızda bile olmayan, her davranı-
şınızı kısıtlayan ve hayatınızı kuşatan 
zorunluluklar girdabı... Ya da çatısı 
yollarda kurulan, hayatın ortak pay-
dalarında buluşan, kan bağına ihtiyaç 
duymayan bir aile. 

Bir çocuk, bir kadın ve bir köpek, 
kaç km yürürlerse bir pili dolduracak 
enerjiyi üretirler? Güneş enerjisinin 

Birkaç hafta 
evvel, bir dos-

tum,  “Sen 
hiç çocuk-
ken evden 
kaçtın mı, 
ama ger-

çekten kaçtın 
mı?” dedi. Dur-

dum ve düşündüm; 
ben gerçekten evden hiç kaçtım mı? 
Hep çantam sırtımdaydı, hep gidebil-
diğim kadar giderdim ama hep geri 
dönmüştüm, yani fiili olarak hiç kaç-
mamıştım aslında.

Saçlarında Soru İşaretleri elinize 
aldığınızda bir kayıp öyküsü gibi gözü-
kebilir. Meraklı bir çocuğun merakla-
rının peşinden koşarken başını derde 
soktuğunu düşündürebilir ya da alı-
şılagelmiş bir çocuk kaçırma hikâyesi 
zannedilebilir. Fakat okumadan önce 
kendimize soracağımız ilk soru, “Her-
kesin kendi hikâyesindeki soru işaretle-
riyle karşılaşacağı bir yolculuğa hazır 
mıyız?” olmalı sanırım.

MERT’İN DERDİ NE?
Mert’in para bozdurmak için ba-

basının ayakkabı dükkânından çıkıp 
geri dönmemesinin ardından ailesi-
nin ve onu tanıyanların Mert ile ilgili 
gözlemlerine tanıklık ediyoruz. Kaçı-
rılmış olması ihtimali hemen hemen 
herkesin ortak düşüncesini oluşturu-
yor. Eğer kaçırılmış olmasa bir çocuk 
niye kaçmak ister ki?

“Bu çocuğun sorunu korkusuz olu-
şu” mudur yoksa ? Kimilerine göre bel-
ki de öyledir. Hem de korkusuz olmak 
yetişkinler için yeterince korkutucu 
iken. Geçmişin çocukları, korkularına 
nereden, nasıl sahip oluyorlar da gele-
ceğin yetişkinlerine aktarıyorlar? Ka-
lıtsal mı? Yoksa yaşarken ailelerimizin 
hayata dair edindiği endişe ve kaygı-
ların bir yansıması mı korkularımız? 
O korkular ki merak ve cesaretimizi  

Çocuk edebiyatının sevilen yazarı Sevim Ak, Saçlarında Soru İşaretleri adlı kitabında, para bozdurmak 
için babasının dükkânından çıkıp geri dönmeyen Mert’in hikâyesinden yola çıkarak, herkesin mecburen 
kendisiyle yüzleştiği bir aile öyküsü anlatıyor.

Aylin OMİNÇ

Saçlarında Soru İşaretleri
Sevim Ak 

Can Çocuk Yayınları, 176 sayfa
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Usta Kalemlerden Masallar serisi
Nazlı Eray’ın turnaları anlattığı son kitabı

Çığlık Atan Mumya ile devam ediyor.

Hayvan sevgisi, dostluk, doğa ve tarih temalarıyla uyumlu.
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silerek, bazen de henüz mevcut olma-
sa bile, gelecekte biriktireceği harçlı-
ğını annesine, mesela yeni perdeler 
alabilmesi için vermeyi teklif ederek) 
ejderhayı evde tutmayı başarıyor. Ama 
daha komiği şu: Zaten hiç kimse ej-
derhanın varlığına inanmıyor. Atsan 

Alevli soluğuyla perdeleri alevli muza 
çevirmiyor, komşunun bahçedeki ke-
disini tütsülemeye kalkmıyor, buz-
dolabından yemek almak için artık 
dolabın kapağını kullanıyor ve evin 
diğer üyeleri için de biraz yiyecek bı-
rakmayı akıl ediyor. Hatta kanepede 
oturma yasağına bile uymaya başlıyor 
diyecektim ama bu kadarının abartı 
olduğunu siz bile tahmin edebilirsiniz. 
Elbette yaptığı her tür hinlikten sonra 
nispet yapar gibi (yasak olduğunu bile 
bile) kanepeye çıkıp oturuyor ve sanki 
hiçbir şey olmamış gibi gamsız keyif 
çatıyor. Dünya yıkılsa umurunda de-
ğil, öyle bir ejderha işte.

Çikolata meselesi 
böyle. Edward’ın eve 
neredeyse sepet sepet 
taşıdığı çikolata sa-
yesinde (mesela bir 
oturuşta 12 adet 
sütlü çikolata, 14 
adet bitter çikola-
ta, 6 adet gofret, 
1 adet pirinç 
patlaklı çikolata 
ve 23 paket çiko-
latalı draje yiye-
biliyor) ejderha 
hayvanat bahçe-
sini boylamaktan 
kurtuluyor. Tabii 
Edward’ın bu ko-
nudaki çabalarını da 
ihmal etmemek lazım. 
Annesi her dellendi-
ğinde ve yeter artık, 
hayvanat bahçesini 
arıyorum, diye 
çığlığı bastığında 
(ki kadın hiç haksız 
sayılmaz) Edward bir 
şekilde zararın gideril-
mesine karınca kararınca 
katkıda bulunarak (bazen 
dışkıyı temizleyip, halıyı kalacak 
leke pahasına çamaşır suyuyla 

Ejderha Bakıcısı adlı bir kitabın 
ilk cümlesi ne olabilir, düşünün baka-
lım? Mesela şuna ne dersiniz: “Sevgili 
Morton dayı, hemen bir uçağa atlayıp 
buraya gelmelisin. Ejderhan, Jemima’yı 
yedi.” Paragrafın son cümlesine de ba-
kalım: “Artık gitmem gerek. İçerden bir 
yanık kokusu geliyor. Edward.” Evet, 
tahmin edebileceğiniz gibi, Edwardlar 
(küçük kızkardeşi Emily, Edward ve 
annesinden oluşan 3 kişilik bir aile on-
lar) dayının ejderhasına bir süreliğine 
bakmayı kabul etmişler ve kitap bu sü-
reçte yaşananları, Edward’ın dayısına 
yazdığı mesajlar aracılığıyla aktarıyor.

Fikir vermesi için mesajların 
konu başlıklarına şöyle bir bakalım: 
ACİL!!!!!!!, Ejderhan, Delik [buzdo-
labının üzerindeki], Yine ejderhan, 
Sabır taşı, Neredesin?!!???, LÜTFEN 
OKU!!!!. Peki, ekler kısmında neler 
var, Edward dayısına mesajların ekin-
de ne gibi fotoğraflar göndermiş ola-
bilir: yakın plan ejderha dışkısı, içine 
pislenmiş ayakkabılar, delik [buzdola-
bının üzerindeki], yangını söndüren 
ben, öfkeden deliye dönen annem, 
kedi saldırısı. Bunlar bayağı bir şey 
anlatıyor. 

ÇİKOLATAYI DENEDİN Mİ?
Derken, başlığı Çikolata olan 

bir sürü mesaj geliyor. Çikolata çok 
önemli. Neden mi? Çünkü Edward 
dayısından güç bela aldığı bir mesajla 
sevimli ejderhamızı teskin edebilen 
yegâne şeyin çikolata olduğunu öğre-
niyor. Mesaj dediysek, öyle çok uzun 
bir şey sanmayın: “Çikolatayı denedin 
mi?” şeklinde kısa bir cümleden olu-
şuyor mesaj, çekilen onca eziyete kar-
şılık tek bir cümle! Ama önemli değil, 
çünkü İŞE YARIYOR. Ejderha artık 
mesela salonun ortasına, halıların üze-
rine ve ayakkabıların içine pislemiyor 
(ejderhanın boyutuyla orantılı olarak 
dışkısının büyüklüğünü ve of elbette 
kokusunu da tahmin edebilirsiniz). 

Ejderhalar neleri 
becerebilir?..
Bir köpekle bir çocuğun dostluğu etrafında bizi maceradan maceraya koşturan GRK serisinin yazarı 
Josh Lacey’den iki yeni kitap. Edward, tatile çıkan dayısının evcil hayvanına bakmaya söz veriyor. Ne 
var ki bu evcil hayvan ejderha olunca işler biraz karışıyor. 

Arjin SÖZÜBİR
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Ejderha Bakıcısı 
Josh Lacey 

Resimleyen: Garry Parsons 
Çeviren: Handan Sağlanmak 
Final Kültür Sanat Yayınları 

64 sayfa

Ejderha Bakıcısı Havalanıyor 
Josh Lacey 

Resimleyen: Garry Parsons 
Çeviren: Handan Sağlanmak 
Final Kültür Sanat Yayınları 

78 sayfa

atılmaz, satsan satılmaz yani. Neyse ki dayı sonunda çıktığı 
tatilden geri dönüyor ve hiç de kızkardeşinin sandığı ka-
dar sorumsuz biri olmadığını ispatlıyor. Ejderhanın verdi-
ği zararı karşılıyor ve minik Ziggy’yi (evet, ejderhanın adı 
Ziggy’miş) alıp evine gidiyor. Ta ki ikinci kitaba kadar.

İkinci kitapta ne mi oluyor? Bu sefer Morton dayı bir 
meditasyon kampına, evet yalnış duymadınız, bir meditas-
yon kampına gidiyor. Ee, ejderha da doğal olarak Edward-
lara konuk oluyor. Ama ejderhanın herkese bir sürprizi var. 
Bugüne dek erkek sanılan Ziggy dişi olduğunu ispatlaya-
rak bir yavru dünyaya getiriyor. (Yumurtlamak için nereyi 
tercih ettiğini tahmin edebilirsiniz: temiz çarşaf dolabını!) 
Yavrunun yumurtadan çıkmasını takiben ise evin bahçe-
sinde dev gibi bir ejderha peyda oluyor ve tüm çabalara rağ-
men bir türlü bahçeden çıkmıyor. Ziggy ejderhayı görünce 
hiç ilgilenmediği gibi minik Arthur’u da önüne katıp içe-
ri giriyor. Anne ise elindeki süpürgeyle ejderhayı kapıdan 
dışarı püskürtmeyi güç bela başarıyor. Anlıyoruz, bu işin 
içinde bir bit yeniği var.

EJDERHALAR BOŞANABİLİR Mİ?..
Edward, bahçeden ayrılmamakta inat eden, evin içini 

de dışını da alevli soluğuyla kömüre dönüştüren bu iri ej-
derhanın Arthur’un babası olabileceğinden şüphe ediyor 
ve “Ejderhalar da boşanabiliyor mu?” diyerek can alıcı so-
ruyu soruyor. Hatırlayın ki Edwardlarınki de iki çocuk bir 
anneden oluşan üç kişilik bir aile. Kitabın öyküsü bu aşa-
madan sonra anne babası boşanmış çocukların kendilerini 
“normal” hissedebilecekleri bir bakış açısıyla, bu olayı tüm 
doğallığı içerisinde ele alıyor. Anne baba çocuktan oluşan 
aileyi normal, diğer tüm aile biçimlerini eksik gören ve ço-
cuklara da bunu ister istemez hissettiren bakış açısı ne ka-
dar sakatlayıcı ise Lacey’in ilk kitapta babanın varlığından 
söz etme gereği dahi duymaması ve 2. kitapta yeni doğmuş 
yavru bir ejderha üzerinden bu gerçeğe gayet hoş bir şekil-
de yaklaşması, bize ejderhaların gerçekten de ne kadar çok 
şey becerebileceğini gösteriyor. 
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Zoraki korsanlar…

reisinin kızını ve tanrı heykelin 
büyük zümrüt gözünü korsanların 
elinden kurtarmak. İşte böylece 
korsan savaşları başlıyor; Atmaca, 
dünyanın korsan efsanelerine yeni-
lerini eklemek üzere açık denizlere 
yelken açıyor.

İtalyan yazar Sebastiano Ruiz 
Mignone, radyo ve televizyonlara 
metin yazarlığının yanı sıra yıllar-
ca edebiyat dersleri de vermiş. Usta 
bir anlatıcı. Bir berberle çocuğun 
korsanlığa uzanan tuhaf öyküsünü, 
ilginç yan karakterler –örneğin yine 
aynı gemide şans eseri korsan olu-
veren bir samuray– ve macera için-
de küçük maceralar da içeren bir üs-
lupla örmüş. Cem Güney Ceylan’ın 
çoğunlukla tam sayfa resimleri ise 
hikâyedeki macera tadının altını ba-
şarıyla çiziyor. Can Çocuk Yayınları 
kitabın türüne “Heyecanlı Kitaplar - 
Serüven” demiş. Siz de heyecanlı bir 
kitap okumak isterseniz Bütün Bay-
raklara Karşı iyi bir seçim olacaktır.

uğratmayı başarıyor. Fakat güzel ge-
mileri Aurore’nin denize gömülmesine 
engel olamıyorlar. Böylece tüm müret-
tebat gemi değiştiriyor. Yolculuklarına 
korsanlardan kalma Atmaca ile devam 
ediyorlar. Mongard, korsanların lide-
rinin hayatını aldığı için geminin yeni 
kaptanı seçiliyor ama işi o kadar zor ki. 
Artık ister istemez korsan oluyorlar ve 
bu anlı şanlı korsan gemisini uzaktan 
kim görse anında saldıracak... İlk sal-
dırı Fransız savaş gemisinden geliyor 
ama onu da alt etmeyi başarıyorlar. O 
andan itibaren, denizde oldukları süre 
boyunca bütün bayraklara karşı zorlu 
bir mücadele vermeleri gerektiğini id-
rak ediyorlar. 

Güvenli bir sığınak bulmaları şart. 
Mongard’ın haritada gizemli bir ada 
işaretlemesiyle dümeni oraya çeviri-
yorlar. Fakat adaya ayak bastıklarında 
bu kez de yerliler tarafından ablukaya 
alınıyorlar. Orayı kendilerine emni-
yetli bir sığınak haline getirmenin tek 
yolu, yerlilere yardım etmek, kabile  

Kızlı erkekli korsancılık oynar-
dık biz çocukken. Şimdiki çocuklar 
da oynuyor. Muhtemeldir ki sonraki 
nesiller de oynayacak. Tek gözü ka-
patan göz bantları, tahtadan bacak-
ları, çengelden elleri, kaba saba hoy-
rat tavırları ve korku saçan bayrak-
larıyla müthiş bir gizem ve macera 
kaynağıdır çünkü korsanlar. Acaba 
istemeden korsan olmuş insanlar 
var mıdır tarihte, biz bu mesleği 
mecburiyetten seçtik, n’apcan diyen-
ler? Onu bilmiyorum ama tesadüfen 
korsan olmuş bir adam, bir çocuk, 
bir samuray ve birkaç denizcinin 
hikâyesini anlatabilirim.

“Korsanlar Güverteye” dizisinin 
ilk kitabı Bütün Bayraklara Karşı, 
bir berber ile yetim bir çocuğun 
nasıl istemeden korsan oluverdiği-
ni anlatmakla işe başlıyor. Eski za-
manlardaki pek çok berber gibi aynı 
zamanda dişçi de olan Mongard 
limana gelmiş, bulunduğu yeri bir 
an evvel terk edebilmek için Fransa’ya 
ya da hiç olmazsa Avrupa’ya giden 
bir gemi aramakta. Hüsranla sonuç-
lanan ilk denemesinin ardından bir 
elin ceketini çekiştirdiğini hissediyor 
ve dönüp bakınca küçük bir çocukla 
karşılaşıyor. İşte o çocuk, birlikte tuhaf 
maceralara atılacağı Timmy Kid’in ta 
kendisi. Timmy’nin tehlikeli ama bir 
o kadar da kıvrak yalanı sayesinde, 
normalde yolcu almayan bir Fransız 
gemisine binerlerken, Aurore adında-
ki bu gemiyle aslında korsanlığa uza-
nan bir yolculuğa çıktıkları akıllarının 
ucundan bile geçmiyor. 

GEMİYE KORSANLAR SALDIRIYOR
Açık denizde beklenmedik bir sal-

dırıya uğruyor Aurore. Elbette saldıran 
korsanlar. Kıran kırana bir savaş yaşa-
nıyor, Aurore’nin kaptanı dâhil pek çok 
denizci korsanların elinde can verse 
de, Mongard ve Timmy Kid’in de yar-
dımıyla denizciler korsanları bozguna 

“Korsanlar Güverteye” dizisinin ilk kitabı Bütün Bayraklara Karşı, bir berber ile yetim bir çocuğun nasıl 
istemeden korsan olduğunu anlatmakla işe başlıyor. Can Çocuk Yayınları kitabın türüne “Heyecanlı 
Kitaplar -Serüven” demiş. Kesinlikle doğru söylüyorlar.

Sedef PEKİN

Bütün Bayraklara Karşı
Sebastiano Ruiz Mignone

Resimleyen: Cem Güney Ceylan
Çeviren: Delal Arya

Can Çocuk Yayınları, 128 sayfa
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masallar bunlar. Sözgelimi, kitaba is-
mini veren masal, bir balıkçı ile karısı 
Şafak Kızı ekseninde gelişen bir sada-
kat-nankörlük öyküsü. Hıyanet, fazla-
sına tamah edip de eldekinden olmak, 
kötülüğün cezasız kalmamasıyla vuku 
bulan ilahi adalet gibi temalar hâkim 
bu masallara. Prens ve prenseslerin, 
cadıların, denizkızlarının cirit attığı 
masallarda Baba Yaga gibi tanıdık ka-
rakterler de var. 

RESİMLER ŞAHANE
Kitabın asıl dikkat çekici yönüyse, 

ilk kitaptan siluet tarzı çizimleriyle 
belleğimizde iz bırakan, Polonya asıl-
lı yazar-çizer Jan Piekowski’nin nefis 
illüstrasyonları. Aiken’ın bu kitabını 
sıradışı kılan, metinlerden çok illüst-
rasyonlar olmuş. 

Sözün özü, Aiken’ın Türkçeye 
çevrilen bu ikinci masal kitabı, alışı-
lageldik olmayan masalların peşin-
de koşanlar için ilk kitabın pırıltısını 
taşımasa da, klasik Batı masallarına 
düşkün okurları hayal kırıklığına uğ-
ratmayacaktır. “Sonra da prens onu ba-
basının sarayına götürmüş ve burada 
dünya evine girip uzun yıllar boyunca 
mutlu bir hayat sürmüşler,” minvalinde 
sonları sevenler için...

Perrault’dan, üstüne bir 
de Disney animasyo-

nu sosu gezdirdiniz 
miydi, tadından 
yenmez. 

İki yıl önce, 
yine Batı kökenli 

olup da bildik kalıp-
ları kırdığını düşündüğüm bir masal 
kitabı okumuştum. Bu sıradışı kitap, 
İngiliz yazar Joan Aiken’ın Yağmur 
Damlalarından Kolye adlı yapıtıydı. 
Bu masallarda prensini bekleyen gü-
zeller güzeli prensesler ve onları atı-
nın terkisine atıp sonsuza dek mutlu 
yaşayacakları saraya götüren kusursuz 
prensler yoktu örneğin. Buna karşılık, 
metinlerin içinde pırıltı saçan bir yı-
ğın gerçeküstü öğe vardı: Mayalı süt 
içip de hamur gibi kabaran devasa 
bir kedi, fırında pişen elmalı turtanın 
içine karışıveren bir parça gökyüzü, 
kitaplardan fırlayan cinler, in cin top 
oynayan çöldeki tren istasyonunda gö-
revli, gezgin ruhlu üç adam...

BABA YAGA
Onca pırıltı, yazmaya adanmış 

koca bir ömürden kâğıda dökülenler-
di besbelli. 1924 doğumlu Joan Aiken 
80 yıllık hayatına yüzün üzerinde ço-
cuk kitabı sığdırmış bir yazar. Daha 
çok doğaüstü temaları olan romanlar, 
alternatif tarih öyküleri kurgulamış. 
Yazar bir aileden gelen Joan Aiken da 
armut dibine düşer misali, çok küçük 
yaştan itibaren yazmayı uğraş edin-
miş. On iki yaşına kadar evde gördüğü 
eğitiminin (annesi sağ olsun) ardın-
dan, okula başlamış (kaçınılmaz son). 
Ama bugün için inanılmaz başarıp 
–bakınız kocaman kocaman yazıyo-
rum– ÜNİVERSİTEYE GİTMEMİŞ. 

Aiken’ın Türkçede yayımlanan 
ikinci masal kitabıysa Denizin Dibin-
deki Krallık adını taşıyor. Doğu Avru-
pa ve Rusya kökenli on bir masal var 
bu kitapta; ilk kitaptakinden farklı 
olarak daha tanıdık, bildik izleğe sahip 

Eskiler 
masal dinleye-

rek büyürdü; bir anla-
tıcı ve dinleyici(ler) olurdu masalların 
hayat bulduğu ortamda. Sonraları, 
özellikle de yerel kültürle beslenme 
şansı olmayan, kentlerde doğup bü-
yümüş ana babaların yine kentlerde 
doğup büyüyen çocukları masal anlat-
ma/dinleme geleneğinden uzak düştü-
ler. Masallar artık kitaplara hapsolup 
kalmış, anlatıcı/dinleyici ilişkisinin 
yerini okur-kitap ilişkisi almıştı; kü-
çük çocuklara da masal anlatılmıyor, 
kitaptan okunuyordu. 

Gerçi bu yöntem bambaşka bir açı-
dan işe yaradı. Halkbilimi araştırmala-
rı dışında, çocuklar(a) oku(n)sun diye 
farklı kültürlere ait masal derlemeleri 
belirmeye başladı raflarda. Şimdilerde 
çocuklar masal okuyor/dinliyor mu 
ya da böyle bir kesim varsa bile oranı 
nedir, doğrusunu söylemek gerekirse 
hiçbir fikrim yok. Ama şunu söyle-
mek yanlış olmaz sanırım: Bu ülkede 
yerel kültürden beslenerek değil de 
kent kültürünün klişeleriyle büyümüş 
olanların çocukluktan beri belledi-
ği masalların sayısı üçü beşi geçmez 
ve bunların hepsi de Batı kökenli-
dir, ya Grimm kardeşlerden gelir ya 

Sonsuza dek mutlu 
yaşadılar...
İngiliz yazar Joan Aiken’ı gene Tudem Yayınları’ndan çıkan Yağmur Damlalarından Kolye adlı 
kitabıyla tanıyoruz. Yazarın yeni kitabı Denizin Dibindeki Krallık, Doğu Avrupa ve Rusya kökenli on 
bir masal içeriyor. İki kitaba da Jan Piekowski’nin nefis illüstrasyonları can veriyor.

Şiirsel TAŞ

Denizin Dibindeki Krallık 
Joan Aiken 

Resimleyen: Jan Pieńkowski 
Çeviren: Arif Cem Ünver 

Tudem Yayınları, 128 sayfa 

JOAN AİKEN
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` Denizin 
Dibindeki 

   rallık

D
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rallık

1971 yılında illüstrasyon dalında Kate 
Greenaway Ödülü alan Denizin Dibindeki 
Krallık, her şeyin mümkün olduğu, 
acıların mutluluklarla harmanlandığı 
gizemli bir dünya çiziyor. 

Çok derinlere, denizin dibindeki krallığa doğru zorlu bir 
yolculuğa çıkacak, burada denizkızlarıyla ve korkunç 
ejderhalarla karşılaşacaksınız... Kahramanlıklar, gerçekleşen 
dilekler, efsanevi yaratıklar sizi bambaşka diyarlara 
götürecek. Usta hikâyeci John Aiken’ın benzersiz 
dokunuşuyla yoğrulan bu geleneksel Avrupa 
masalları, Jan Pienkowski’nin müthiş 
siluetleriyle resimlendi.
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Türkülerle geçen bir yaz...

sözcüğü hakaret anlamında kullanılı-
yor. Oysa sözcüğü böyle hakaret içe-
riğiyle kullananların yaldızını kazıyıp 
birkaç kuşak gerisine gitseniz altından 
mutlaka köylülük çıkar. Kentte ya-
şamak insanı yüceltmeye yetmediği 
gibi, köyde yaşamak da aşağılanma 
gerekçesi olamaz. Hiç değilse çocuk-
larımızın “köylü” sözcüğünden böyle 
bir aşağılama kokusu almamasını, salt 
kentte yaşadığı için kendisini, yaşı-
tı köylü çocuklardan üstün görmeye 
kalkmamasını sağlamaya çalıştım. Bir 
de insanın değerini doğduğu, büyüdü-
ğü yerin belirlemediğini, yetişmesinde 
çevrenin, koşulların ne kadar önemli 
olduğunu düşünmesini, en azından 
sezmesini istedim. 

Anlatı o kadar canlı ki sanki sizin 
çocukluğunuzdan izler taşıyormuş 
gibi geldi bana, bilmem yanılıyor 
muyum?..

Bir gözlemin izlerini taşıdığı doğru; 
ancak benim çocukluğum kadar eski 
değil bu gözlem. İzmir’de yaşadığım 
yıllarda eşimin ağabeyinin Bulgurca 
köyü yakınlarında bir çiftliği vardı. Biz 
de ailece sık sık giderdik oraya. Ço-
luk çocuk tütün işçilerinin yaşamına 
orada yakından tanık oldum. Türkü 
Çocuk’un “hakiki” yanını oluşturan, o 
süreçte aldığım notlar, yazdığım taslak 
oldu. Yoksa benim Ayvalık’ta geçen 
çocukluğumda tütün işçiliğinden çok, 
zeytin işçiliğinin izleri vardır. O dö-
nemde tuttuğum notlar olsa ve onları 
bulsam belki bir gün zeytin işçileri ile 
ilgili bir şeyler de yazarım ama çocuk-
luğum o kadar geride kaldı ki anımsa-
makta zorluk çekeceğimden korkarım.

Kitapta salma, tapa, kargı, kele-
tir, kırmandala, bazlama, evlek gibi 
pek çok yöresel deyiş, terim var; bun-
ları kurgu içinde göze batırmadan 
çocuk okura açıklıyor, onun yaşam 
bilgisine olduğu kadar, söz dağarına 

sözleriyle kaynaştırılmış, türküler 
kitaba dâhil edilmiş. Nereden aklını-
za geldi bir çocuk kitabına, böyle ar-
tık daha çok dedelerinin ninelerinin 
dinlediği türküleri dâhil etmek?..

Çocukların türküleri sevmelerini, 
dinlemelerini, türkülerin dilinden an-
lamalarını çok önemsiyorum. Kendi 
kültürlerine ısınmalarının bir yolu da 
bu… Çocuklarımızı farkında olarak 
ya da olmayarak yabancı hayranlığıyla 
büyütüyoruz. Yabancı dil öğrenme-
lerini sağlamaya çalışırken o yabancı 
dilin sahibi olan ülkeye hayranlıkla 
bağlanmalarına da yol açıyoruz. Kendi 
kültüründen yeterince beslenmemiş-
se bu o çocukta yabancı ülkeye hay-
ranlığın yanı sıra kendisine yabancı-
laşmaya da neden oluyor. Kendisine 
(kültürüne, şiirine, müziğine, özellikle 
türkülerine) güvenmeyen bir insanın 
ayaklarının yere sağlam basamaya-
cağını; basacak sağlam yer bulmak-
ta zorluk çekeceğini düşünüyorum. 
Kentli çocuklarımızı türkülerimizle 
barıştırmaya bir katkım olmasını bu 
yüzden istiyorum.     

Hikâyenin kahramanı Barış 
İzmir’de yaşıyor ve yazın anne babasıy-
la birlikte köye babaannesine “tütün 
kırmaya” gidiyor. Yaz boyunca orada 
kalarak artık günümüz şehir çocuk-
larının pek de bilmediği bir hayatın 
parçası oluyor. Fakir Baykurt, Necati 
Cumalı, Yaşar Kemal gibi yazarlardan 
hatırladığım bir tat bu benim, ama 
artık çağdaş çocuk yazınında köyün, 
köy yaşamının böyle canlı aktarıldığı 
anlatılara pek rastlamıyoruz…

Oysa hâlâ köylerimiz var; köylerde 
yaşayan insanlarımız var. Çocukları-
mız Alplerde yaşayan küçük çoban-
larla, uzak ülkelerin ormanları içinde, 
gölleri kıyısında dolaşan yaşıtlarıyla 
duygudaşlık kurabiliyorsa kendi ül-
kesinin çocuklarıyla da kurabilir. Ne 
zamandır (en az 20-25 yıldır) “köylü” 

Asıl olarak yetişkinler için kale-
me aldığı hikâye ve romanları, özenli 
Türkçesi ve Türkçe dilini mesele edin-
diği denemeleriyle tanıdığımız Feyza 
Hepçilingirler, çocuklar için de yazı-
yor; masallar, öyküler, tiyatro oyunla-
rı kaleme alıyor. En son Kırmızı Kedi 
Yayınları’ndan iki kitabı yayımlandı. 
Biri, çeşit çeşit valizin gözünden za-
man, değişim ve değer kavramının 
sorgulandığı Üç Valiz İki Sandık. Di-
ğeri ise bu söyleşimize konu olan Tür-
kü Çocuk. Anne babası öğretmen olan 
ve kentte yaşayan 9 yaşındaki Barış’ın 
yazın babaannesinin köyüne yardıma 
giderek ortak olduğu köy yaşamına, 
orada mevsimlik işçilerin çocuklarıyla 
kurduğu dostluğa ve görüp yaşadık-
larının onda yarattığı sorgulamalara 
tanık oluyoruz Türkü Çocuk’ta. Anlatı, 
çocuk okura tütün yetiştiriciliğinin hiç 
bilmedikleri dünyasını olduğu kadar, 
kurguya yedirilmiş türkülerle folklorik 
bir değeri, ayrıca kardeş kıskançlığı, 
tarihi eser kaçakçılığı gibi laytmotifleri 
de içeriyor.

Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çı-
kan son kitabınızın adı Türkü Ço-
cuk.  9 yaşındaki Barış’ın başından 
geçenler kurgu içinde hep türkü  

Feyza Hepçilingirler’in Türkü Çocuk adlı kitabı, tütün yetiştiriciliğinin kentli çocuğa yabancı dünyasını 
olduğu kadar, kurguya yedirilmiş türkülerle folklorik bir değeri, ayrıca kardeş kıskançlığı, tarihi eser 
kaçakçılığı gibi laytmotifleri de içeriyor.

Zarife BİLİZ
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Üç Valiz İki Sandık
Feyza Hepçilingirler

Resimleyen: Yusuf Tansu Özel 
Kırmızı Kedi Yayınları, 64 sayfa

Türkü Çocuk
Feyza Hepçilingirler

Resimleyen: Yusuf Tansu Özel 
Kırmızı Kedi Yayınları, 136 sayfa
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da katkıda bulunmaya çalışıyorsu-
nuz. Biraz çocuk yazını çabanızın bu 
yönünden bahsetsek…

İnsanımızın, özellikle gençlerimi-
zin yaşamlarını pek az sözcükle sür-
dürdükleri, 200 - 300 sözcükle konuş-
tukları çok yazıldı, söylendi. Kimi bilgi 
yarışmalarında, o yaştaki bir insanın 
dağarında bulunacağından kuşku duy-
madığınız bir sözcükle karşılaştığında, 
gencin, “Hiç duymadım!” diye tepki gös-
terdiğine ne de çok tanık olduk. Üstelik 
özel alanların az kullanılan sözcükleri 
değildi o bilemedikleri. Çoğu, bir kuşak 
öncesinin farkında olmaksınız öğrendi-
ği sözcüklerdi. Gencimiz niye duyma-
mış onları? O sözcükler dilimizde var 
oysa. Demek karşısına hiç çıkmamış,  
çıkarılmamış. Ama biz genellikle suçu 
Türkçeye yükleyip, “İngilizcede şu ka-
dar bin sözcük var, Türkçede ise ne yazık 
ki…” diye dilimizi aşağılamaya bayılırız. 
Var olan sözcüklerin tümünü biliyor ve 
kullanıyormuşuz ama yine de yeterli 
bulmuyormuşuz gibi. Kaldı ki Türkçe-
yi düşürüldüğü bütün uçurumlardan 
“köylü” diye küçümsenen halkın dili 
kurtarmıştır. Standart dile girmemiş 
pek çok sözcük, halkın dilinde yaşayıp 
duruyor; yazı diline kazandırılacağı 
günü bekliyor. İnsanın bilmediği söz-
cüklerle düşünemediği, dünyayı bildi-
ği sözcükler kadar algılayacağı dikkate 
alınırsa dilimizi çocuklarımıza bütün 
zenginliğiyle öğretmek gerekliliği orta-
ya çıkar. Benim değindiğiniz sözcükleri 
kullanmaktaki amacım bu kadar büyük 
ve bu kadar iddialı değil. Ben yalnızca 
okur çocuğumun farklı bir dünyada 
dolaştığını o sözcükler aracılığıyla kav-
ramasını sağlamaya çalıştım.   

Barış köyde mevsimlik işçilerle 
bir arada; onlarla yarenlik edip ço-
cuklarıyla arkadaş olurken pek çok 
şeyi de sorguluyor. Mevsimlik çocuk 
işçi temasını da sokmuşsunuz aslın-
da kitaba. Zor bir konuyu çocukların 
seviyesine yerleştirmişsiniz…

Çocuğa bir çeşit gözdağı vermek 
için, “Sen harçlığını beğenmiyorsun, 
önüne konan yemeğe burun kıvırıyor-
sun ama senin yaşındakiler…” diye 
başlayıp Afrika’nın açlıktan karnı şiş-
miş bebelerinden, tarlada çalışan, ek-
meğini çöpten çıkarmak için uğraşan 
kendi çocuklarımıza kadar pek çok 
örnek gösterip nutuklar çekmeyi se-
veriz. Ben böyle demeler yerine okur 
çocuğumu, yakından tanımadığı, gör-
mediği, bilmediği bir dünyaya sokmak, 

orada yaşayanlarla tanıştırmak, onlar-
la arkadaşlık etmesini sağlamak iste-
dim. Böylesinin hem çocuğun yaşam 
algısını değiştireceğini hem de başka 
hayatlarla ilgili kalıcı etkiler bırakaca-
ğını düşündüm. Bu arada söylemeden 
geçemeyeceğim. Siz yapmaya çalıştık-
larımın tümünü o kadar iyi anlamış, 
o kadar iyi yorumlamışsınız ki bana 
çoğu zaman “Evet, öyle yapmaya çalış-
tım,” demekten başka bir şey kalmıyor. 
Anlama çabanıza çok ama çok teşek-
kür ederim. 

Şehirde yaşayan bir çocuğun 
yazın köyde yaşadıklarını çok 
yalın bir kurgu içinde 
anlatırken aynı za-
manda sınıf 
çelişkisi, 

eşitlik, kadercilik, ölme/öldürme, 
empati, özlem, çocuk ve yetişkin ol-
manın farklılıkları gibi çok çeşitli ve 
derin temaları kurgunun içine gene 
aynı yalınlıkla yerleştirmişsiniz…

Öğretici olmadan anlatmak, olay 
içinde yaşatarak kavratmak, göster-
mek ve algılanmasını sağlamak… Bü-
tün derdim buydu. Romanı okuyan 
çocuğun dünyası genişlesin, zengin-
leşsin, bilmediği dünyaların kapıları 
aralansın önünde, farklı kaynaklar-
dan, farklı renkler düşsün yaşamına… 
Bunları istedim.  Sorularınız, yorum-
larınız beni gönendirdi. İstediklerimi 

başarabilmişim kanısına ulaşma-
mı bile sağladı. Umarım öy-

ledir, umarım başara-
bilmişimdir.
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telefonları... Kullandığınız ve sırf mode-
lini beğenmediğiniz için değiştirdiğiniz  
cep telefonlarının gorillerin yaşamıy-
la olan bağlantısını bilseniz, belki de 
hayatınız boyunca tek bir telefon kul-
lanırsınız.  Ama “bilinçlenmek” çoğu 
çocuğun ve gencin hoşuna gitmeyen 
bir kelime. Bunu resimlerle ve açılıp 
kapanan bölmelerle yapmak çok daha 
eğlenceli. İşte böyle bir kaynak arıyor-
sanız, bu kitap tam size göre. Umarım 
yılbaşı alışverişinizi biraz kolaylaştıra-
bilirim. Ama unutmayın, yılbaşı diye 
tüketim canavarı olmayın.

petrol çıkarılıyor, upuzun kulelerde 
kimyagerler tarafından rafine ediliyor, 
plastik fabrikalarına gidiyor, doğayı 
gittikçe daha da çok kirletiyor. Gerçi 
kitap kendi doğa dostu plasti-
ğinizi yapmayı da gösteriyor. 
Ben daha denemedim 
ama iyi gözüküyor.

Sonra da benim 
çok ilgimi çeken bir 
bölüme geçiyoruz. 
Tek kullanımlık ob-
jeler. Yani kullanıp 
attığımız maddeler 
(aksi gibi çoğu yok 
olmayan malzemelerden 
yapılmış).  Mesela yalnız 
Çin’de her gün yüz otuz milyon çift ye-
mek çubuğu kullanılıyormuş. Yemek 
çubuğundan yedi yıl önce piyasaya sü-
rülen rulo tuvalet kâğıdı, ABD’de yılda 
on yedi milyar tane üretiliyormuş.  İn-
sanlık ne kadar çok şeye ihtiyaç duyu-
yormuş da haberimiz yokmuş.

OYUNCAKLI KİTAPLAR
Neyse, şu ana kadar anlattıklarımı 

okuyanlar kitabı düz, bol yazılı bir ki-
tap sanacak. Ama ben size demiştim 
yılbaşına yaraşır bir kitap olduğunu. 
Açılır kapanır kulakçıklarla dolu 3 
boyutlu sayfalar var kitabın içinde. Bu 
ne demek yani? Bu, kapağı açılan bir 
beslenme çantası, dalları meyvelerle  
dolu, dokunabileceğiniz bir kakao 
ağacı, sayfaların arasından fırlayan bir 
kambur balina demek. Ayrıca çekince 
hareket eden kısımları da var kitabın. 

Dünyamızdaki kaynakların her 
geçen gün, tüketmeyi marifet sanan 
insanlar tarafından yok edildiği bu dö-
nemde, çevre bilinci gerçekten önemli. 
Ayrıca kullandığımız eşyaların nere-
den geldiğini bilirsek, belki de onlara 
daha bilinçli yaklaşırız. Mesela cep  

Herkese güzel Aralık ayından se-
lamlar! Yağmurlar artık başladı, kış 
geliyor denebilir. Eh, kış demek yeni 
yıl demek. Hepinizin aklında soru işa-
retleri vardır sanırım, kime ne hediye 
almak gerektiğiyle ilgili. Bu aklıma ge-
lince, ben de yeni yılın şaşasına uygun, 
çok dikkat çekici, cafcaflı bir kitap ta-
nıtayım dedim.

Kitabın adı Ne Nasıl Yapılıyor. Ve 
özellikle, gündelik hayatımızın büyük 
bir parçasını oluşturan şeyleri (“şeyler” 
diyorum çünkü çok çeşitliler) seçmiş-
ler. Mesela büyük bir zevkle yediğimiz 
çikolatanın kaynağını biliyor musunuz? 
Fildişi Sahilleri ya da Endonezya’da top-
lanan bu meyvelerin sadece tohumları 
işe yarıyor, meyvenin kalanı ise atılıyor. 
Ve bir kilo çikolata yapmak için altı 
yüz civarında tohum gerekiyor. Sonra 
çekirdekler muz yapraklarına sarılıp 
mayalanmaya bırakılıyor. Daha çeşit 
çeşit işlemden geçip fabrikada çikolata 
haline geldikten sonra bizim ağzımızda 
eridiği kısma geliyoruz. 

Hamburgerlerin de yapılışından 
bahseden kitap (bu bölümü okuduktan 
sonra, elime geçen hamburgere yeni 
bir gözle bakmaya başladım, ne kadar 
çok insanın emeği varmış içinde), her-
halde en çok kullandığımız tüketim 
maddesi olan kâğıda geçiyor. Ağaçla-
rın kesilip kabuklarının sıyrılmasın-
dan hamur haline getirilmesine, arıtı-
lıp kurutulmasına kadar çok komplike  
bir süreç olan kâğıt yapımı, içimdeki 
suçluluk duygusunu gittikçe arttırıyor. 
Benim koca sayfaya uyduruk bir şey 
çizince koparıp attığım kâğıtlar için 
ne kadar çok enerji kullanılıyormuş 
meğer. Kâğıttan hemen sonra, lastik 
ördeğin (ya da plastiğin) yapılışı geli-
yor (kendimizi daha da kötü hissede-
lim diye herhalde). Bu sefer işlem çok 
daha zor. Toprağın dibini delip ham 

Gorillerle cep telefonlarının 
ilişkisi ne?
Ne Nasıl Yapılıyor adlı bu kitap gerçekten övgüyü hak ediyor. Alt başlığının da belirttiği üzere her gün 
kullanılan şeylerin öyküsünü anlatan kitap, tükettiğimiz şeylerin kaynağını ve doğaya çıkan bedelini  
3 boyutlu sayfalar ve açılır-kapanır kulakçıklarla sıkmadan öğretiyor.

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Ne Nasıl Yapılıyor 
Christiane Dorion 

Resimleyen : Beverley Young 
Çeviren: Mercan Yurdakuler Uluengin 

Redhouse Kidz Yayınları, 18 sayfa

Çocuk (da) yazar
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anılarla mutlu oluyoruz. Okuldan sonra  
varılan evin mutfağından yükselen 
mis gibi kurabiye kokusunu hatırla-
dınız mı? Veya anneanne ya da dede-
nizin, gözlükleri temizleyip, “Ooo sen 
mi geldin kuzum,” demesini? Anneni-
zin soğuk bir kış günü ılık bir bardak 
sütle içinizi ısıtmasını? Ne harikaydı! 
Ama Necmi amcayla Fincan teyzenin 
bir özelliği daha var. Her ikisi de yıl-
lardır bir yardımlaşma ağına üye, bu 
ağ ve ağdaki takas sistemi vesilesiyle 
hem Türkiye’nin hem de dünyanın 
her yerine ulaşabiliyorlar. En önemli-
si, ulaştıkları herkesle arkadaşlıklarını 
unutmuyorlar.

Çocuklar ilk başta biraz “çatlak 
yaşlılar”ın işi diye baksalar da, para 
ve tüketim pompalaması olmadan da 
yaşamanın pekâlâ insanı mutlu ede-
bileceğini keşfediyorlar. Necmi amca 
ve Fincan teyze sayesinde, Finlandi-
ya’daki kutup ışıklarını, Noel Baba’nın 
köyünü, Machael’i görmek, kamp 
yapmak, igloda kalmak için illa da 
cips tüketmek gerekmiyor. Yardım-
laşma, dostluk, takasın değeri, do-

ğanın güzelliği, macera, heyecan, ger-
çek çocukluk, mutluluk, neşe; Fincan 
teyzenin sağlıklı ve yerel malzemelerle 
yapılmış kurabiyeleri içinde işte! 

insan silolarında yaşayan üç çocuk. 
İnsan silosu dediğimiz yerler, “akıllı 
evler”in filan olduğu “nezih” siteler. 
Bizimkilerin üst orta sınıf ana babaları 
da çocuklarını hapishane yerine yük-
sek korumalı “site”de tutuyorlar. Par-
don, ana babalar, haksızlık mı ettik! 
Siz de tıpkı Ali’nin ana babası gibi, her 
gün binlerce toplantıya giriyor, satış 
rakamlarını yükseltip terfi almak için 
didiniyor, çok para kazanmanın yolla-
rını tırmalıyor, kredi kartı pazarlıyor 
ve bunları hep “çocuklarınız”ın iyiliği 

için yapıyorsunuz, di mi? He heee! İşte 
Ali’nin anası kredi kartı pazarlarken, 
babası cipslere, “satışları fırlatacak” 
müthiş bir promosyon bulma derdin-
de. Buluyor da! Cipslerden çıkan “yıl-
dız” sayesinde 20 çocuğa dizi oyuncu-
su olma garantisi! Ve tabii ki, ana baba-
ların kolay para ya da şöhret budalalığı 
yüzünden satışlar patlıyor, memlekette 
kıyametler kopuyor! 

KURABİYE KOKUSU
Ama Ali ve arkadaşlarının haya-

tının renklenmesi, bununla olmuyor. 
Yüksek güvenlikli sitede şans eseri 
tanıştıkları Necmi amcayla Fincan 
teyze, tıpkı çocukları olduğu gibi 
okuru da neşelendiriyor, kendilerini 
sevdiriyor. Çocuklar yaşlı ve tatlı çif-
tin evine girip çıktıkça, okur olarak 
biz de çocukluk günlerimizden kalan  

Yeğenim küçümenken, bir taso fır-
tınasıdır almış gidiyordu. Yetişkinler 
olarak, yani anne ve teyze, taso’nun 
cazibesini gram anlamıyorduk. Ama 
nasıl beceriyorsa, bizimki pek anlı-
yordu. Tabii o taso denilen zımbır-
tının tek bir türü yoktu. Şu şununla 
arkadaş, bu bununla birleşince yıkı-
cı kuvvet, o onunla bir araya gelince 
dünyayı kurtarır, bu bununla eşleşince 
evren devrilir filan... Yüzlerce taso ve 
yüzlerce kombinasyon. İşin kötüsü, bu 
taso zımbırtıları cips paketlerinden çı-
kıyordu! İşte bizim büyük trajedimiz! 
Dört yaşındaki oğlana nasıl anlatırsın 
ki o cipslerin korkunç şeyler olduğu-
nu? O taso istiyordu! 

Göbeciğimizi çatlattık, kafa-
mızı patlattık, dilimizi şişirdik ve 
sonunda cips denen meretin sağ-
lığına zararlı olduğunu anlatabil-
dik. Tamam, biraz tehdit ve ceza da 
var işin içinde, yüksek izninizle! Ha, 
vazgeçti sanıyorsunuz değil mi cips-
leri almaktan! Çok beklersiniz: Cips 
paketleri alınıyor, içindeki taso bulu-
nuyor ve cips paketi ya çöpe gidiyor ya 
da yanındaki çocukların midesine! Ne 
yani, bizimki yemiyor, başkaları yiyor 
diye sevindiğimizi mi sanıyorsunuz? 
Çok hainsiniz, valla sevinmedik, on-
ları da uyardık, ama değişen bir şey 
olmadı. Ha, bir de içimizden değil, ba-
yağı bayağı dışımızdan, bu cipsleri ve 
o sapkın taso çılgınlığını ortalığa çıka-
ranlara sinkaflar ettik de ettik. 

Aile hikâyemizi anlatmak için yaz-
madık bunca şeyi. Pelin Güneş’in Fin-
can Teyzenin Kurabiyeleri adlı kitabı-
nın başkahramanı Ali’nin babası, işte 
bizim utanmazca küfürler ettiğimiz 
adamın ta kendisi. Yani bir cips şirke-
tinin pazarlama müdürü! Taso’cu seni-
ii! Ama elbette başkahramanımız, Ali 
ve yakın arkadaşları Doruk ile Efe. Bir 
de Necmi amcayla Fincan teyze. Tatlı 
ve sevimli olanlar yani. 

Bizim Ali, Efe ve Doruk, şu anda 
binlerce çocuğun da tıkılı olduğu  

Başka bir kurabiye 
mümkün!
Pelin Güneş’in Fincan Teyzenin Kurabiyeleri adlı son kitabı, hayattaki mutluluk ve heyecan veren şeylerin 
sadece parayla olmadığını, gözümüze sokmadan anlatıyor. Fırından yeni çıkmış kurabiye, Finlandiya’daki 
kutup ışıkları ya da karşılık beklemeden ihtiyacı olana yapılan yardım, bunlar mutluluk değil midir? 

Nazan ÖZCAN

Fincan Teyzenin Kurabiyeleri 
Pelin Güneş 

Resimleyen: Canan Barış 
Tudem Yayınları, 152 sayfa

Fincan Teyzenin 

Kurabiyeleri

www.tudem.com

Hayatımızın her alanını kuşatan tüketim 
kalıplarına karşı doğadan ve doğaldan 

kopmadan, dostluklarla örülmüş bir yaşam 
mümkün olabilecek midir? 

Albenili ürünlerle, pırıltılı hayaller sunan ve 
hayatımızı değiştireceğini iddia eden piyasa 
devleri mi? Sıradan ve iddiasız gibi görünen 

hayatları ile gerçek dünyanın ve güzelliklerinin 
farkına varmamızı sağlayan yaşlı çift mi?

Hayat seçimlerle doludur ve hayatın heyecanını, 
keşfini, maceralı tarafını bizim tercihlerimiz 
belirler. İyi ve doğru olduğuna inandığımız 

değerleri, insanları ve yaşam biçimlerini öğrenip, 
tanıyıp, bilgi sahibi olmak, tadına doyulmaz 

yolculuklara çıkarır bizleri. Böyle bir yolculuğa 
tanıklık etmek için daha ne bekliyoruz!
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Günümüzden 2000 yıl önce sınırları Avrupa’yı, Anadolu’yu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan Roma 
İmparatorluğu hakkında eğlenceli ve kapsamlı dört kitap. Mimariden günlük yaşama, teknolojiden 
yönetime, tarihe biraz daha yakınlaşmak için.

Şebnem AKALIN
Tarihi eğlenerek 
öğrenmek…

Roma uygarlığını tanımanız için si-
ze bir kaç kitap önermek isterim. Neden 
derseniz, Roma İmparatorluğu’ndan 
söz edildiği zaman aklınıza yalnızca 
İtalya’nın başkenti gelmesin. Roma 
İmparatorluğu’nun sınırları günümüz 
Avrupa’sını, Anadolu’yu, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’yı kapsıyordu. Yani 2000 
yıl öncesine dönersek hepimiz birer 
Romalıyız. Böyle düşününce geçmi-
şin bu en büyük uygarlığında yaşam 
nasıldı sorusu daha da ilginç oluyor. 
Yaşadıkları kentlerin mimarisinden 
yönetim biçimine, giyim kuşamından 
beslenme tarzlarına, nasıl eğlendikle-
rine kadar her şeyi öğrenince, bazı şey-
lerin günümüze kadar hiç değişmeden 
gelmesine şaşırabilirsiniz. İsterseniz 
şimdi kitapların rehberliğinde o döne-
me bir göz atalım.

MAKET YAPIYORUZ
“Keşfedin” serisinden çıkan Roma 

İmparatorluğu kitabındaki zaman çi-
zelgesi, efsaneye göre MÖ 753 yılında 
İtalya’da Tiber Nehri kıyısındaki birkaç 
küçük köyden oluşan bu devletin, MS 
455 yılına kadar geçen süreç içindeki 
önemli olaylarını bir bakışta özetler-
ken; imparatorluğun sınırlarının en 
geniş halini gösteren harita, Roma uy-
garlığının izlerine her yerde rastlayabi-
leceğimizin kanıtı. Kitapta adı geçme-
se de Efes’ten Zeugma’ya ülkemizdeki 
tüm antik kentlerin geçmişte Roma 
İmparatorluğu’nun önemli merkezleri 
olduğunu hatırlatmak isterim. Zaman 
çizelgesine göre MS 395 yılında impa-
ratorluk ikiye bölünüyor. Kısa bir süre 
sonra İtalya’daki Batı Roma yıkılsa da 
İstanbul’daki Doğu Roma 1453 yılına 
kadar ayakta kalıyor. 

Romalı mühendisler uzaktaki dere 
ve göllerden kentlere temiz su getir-
mek için kanallar inşa etmişlerdi. Su-
yun sürekli akışını sağlamak için hafif 
bir eğimle yapılan bu suyolları vadile-
rin üzerinden kemerli köprülerle ge-
çiriliyordu. “Keşfedin” serisinin tüm 

kitaplarında olduğu gibi, adım adım 
gösterilen 15 projeyi uygulayarak 
Roma uygarlığını tanıma olanağı var. 
Kitaptaki uygulamaları inceleyerek su 
kemeri, villa veya tapınak maketi ya-
pabilir, bunların dekorasyonunda kul-
lanılan mozaiklerden hazırlayabilirsi-
niz. En ilginci ise balmumu tabletin 
bir benzerini hazırlamak. Romalılar 
not almak için balmumu kaplı tahta 
kullanırlardı. Sivri uçlu çubukla kazı-
dıkları balmumunu düzleştirerek yü-
zeyi tekrar tekrar kullanabiliyorlardı. 
Zengin bir Romalının villasını resim-
ler, mozaikler ve heykeller süslüyor, 
odalar alttan sıcak hava ile ısıtılıyordu. 
Yemek sedirlere uzanılarak yenilmek-
teydi.  Tüm bu bilgileri arkeologların 
yaptıkları kazılardan öğreniyoruz. Ki-
tabın sayfalarını çevirdikçe camdan 
seramiğe, tunçtan değerli gümüşe ka-
dar yemek yapımında ve sunumunda 
kullanılan çok sayıda kap kacağın gü-
nümüzde kullanılanlardan hiçbir far-
kının olmadığını göreceksiniz. Ama 
günümüze ulaşan bilgiler ışığında, 
Roma yemeklerinin pek bizim alıştığı-
mız tatlara uygun olmadığı anlaşılıyor. 
Yine de çocukların kolayca yapa-
bileceği bir yemek –ballı hurma– 
besleyici bir atıştırmalık. Roma 
çağında bir yemek tezgâhından 
veya sokak satıcısından ayaküstü 
bir şeyler atıştırmak, cadde bo-
yunca sıralanan dükkânlardan 
veya Roma’daki gibi beş katlı, 
içinde yüzlerce dükkânın yer al-
dığı kapalı çarşılardan alışveriş 
yapmak da günümüz dünyasına 
yabancı gelmeyen şeylerden. 

KANALİZASYON SİSTEMİ
100 Adımda Antik Roma ki-

tabında ise benzer bir içerik bu 
kez, sanki 100 soruya verilmiş 
yanıtlar gibi kaleme alınmış ve 
bu bilgiler çizimlerle canlandı-
rılmış. Roma dünyasında çocuk-
ların yaşamı nasıldı diye merak 

edecek olursanız, onlar da yaklaşık 
yedi yaşında okula başlayıp 16 yaşında 
bitiriyorlardı. Dersleri okuma-yazma, 
matematik ve toplum önünde konuş-
ma idi. Bir istisna, kızlar okula gitmez, 
annelerinden veya evdeki kölelerden 
yemek pişirmeyi, temizlik yapmayı, 
dikiş dikmeyi, çocuk bakımını öğre-
nirlerdi. Zengin ailelerin kızları evde 
özel öğretmenlerden okumayı, hesap 
tutmayı ve bir müzik aleti çalmayı öğ-
renebilirdi. Kitabın içindeki “İnanmak 
zor!” başlıklı bölümlerde bunun gibi 
daha nice çarpıcı bilgiyi bulabilirsiniz. 
Örneğin Romalıların konuştukları 
Latince’den Türkçe’ye geçmiş sözcük-
lerden bazılarını: akvaryum, lavabo, 
leopar, balina, goril, pelikan, nükleer, 
egzoz... 

MS 300 yılında Roma, bir mil-
yondan fazla nüfusuyla dünyanın en 
büyük kentiydi. Böyle büyük ve ka-
labalık bir yerde en önemli ihtiyaç su 
ve kanalizasyon sistemidir.  
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Keşfedin Roma İmparatorluğu 
Philip Steele 

Resimleyen: Stuart Carter 
Çeviren: Ali Berktay

İş Kültür Yayınları, 64 sayfa

100 Adımda 
Antik Roma 

Fiona Macdonald 
Çeviren: Levent Türer 

Tudem Yayınları, 48 sayfa

Bilgi Hazinesi − Antik Roma 
Julia Bruce 

Resimleyen: Peter Dennis 
 Çeviren: Burcu Çekmece 

 1001 Çiçek Kitaplar, 32 sayfa

Fantastik Saydam Sayfalarla 
Antik Roma 
Peter Chrisp 

Çeviren: Esra Çakır Yücesoy 
 Tudem Yayınları, 38 sayfa

Büyük kemerler kurularak uzaklardan 
taşınan su, meydan çeşmelerinden 
halka dağıtılmaktaydı. Ayrıca zengin-
lerin evlerine kadar su getirmek için 
kurşun borular döşenmişti. Cadde-
lerin altından geçen kanalizasyon o 
kadar geniş ve yüksekti ki içinden bir 
at arabası geçebiliyordu. Ama yine de 
sokaklar çok pis olduğu için insanlar 
karşıdan karşıya geçmek için yüksek 
taşlı geçitleri kullanıyorlardı. İm-
paratorlar veya kentin zengin-
leri hamamların yanı sıra, in-
sanların uzun sıralarda yan 
yana oturduğu kamuya açık 
tuvaletler yaptırmıştı. 

LAVLARIN ALTINDA
Eski uygarlıklara 

ait mimari kalıntılar 
arkeologlar tarafın-
dan toprak altından 
bulunup restore 
edilmektedir. Bu ya-
pıların geçmişte nasıl 
göründüğünü, orada 
neler yapıldığını hayal 
etmek çok ilginç olabilir. 
Fantastik Saydam Sayfalarla Antik 
Roma adlı kitap işte tam bunu sunu-
yor. Roma İmparatorluğu’nun kuruluş 
öyküsü ile başlayan kitabın ilerleyen 
sayfalarında geçmiş ile bugün iç içe. 
Kolezyum’un günümüzdeki fotoğ-
rafının üzerine gelen şeffaf sayfada 
arenada iki gladyatörü dövüşürken 
görebiliyorsunuz. Vezüv’ün külle-
ri altında kalmış Pompeii kentinde 
kazı yapan arkeologların fotoğrafının 
üzerindeki saydam sayfayı çevirince, 
yanardağının patladığı anda kentte 

yaşanan dram canlanıveriyor gözünü-
zün önünde. Pompeii’de bir villadaki 
günlük yaşam ve Sezar’ın askerlerinin 
bir kenti kuşatmasını gösteren sahne-
ler de diğerleri. Kitap bu görsel zen-
ginliğinin yanı sıra, onları destekleyen 
bilgileri de hoş bir anlatımla sunuyor. 
Örneğin bu sayede, muazzam büyük-
lükteki yapıları bir Roma bu-
luşu olan beton sayesinde 

nasıl inşa ettiklerini öğreni-
yoruz. Dünyanın halen ayakta 

olan en eski ve 20. yüzyıla kadar 
inşa edilmiş en büyük beton kubbe-
si olan Panteon, MS 128 yılında ta-
mamlanmış. Günümüzün betonarme 
yapılardan farklı olarak demir çubuk 
kullanılmadan yapılan bu kubbe, ki-
tapta Romalı mühendislerin başyapıtı 
olarak tanıtılıyor.

“Bilgi Hazinesi” serisinden Antik 
Roma kitabında ise gündelik yaşam 
sanki çizgi roman gibi anlatılmış. Ör-
neğin, harika bir tatil günü insanlar 
gladyatörlerin ve vahşi hayvanların 
gösterilerini izlemek için Kolezyum’a 

gidiyorlar. Detayları inceleyip aralara 
serpiştirilmiş bilgileri okuduğunuzda 
arenadaki gösteriler hakkında her şeyi 
öğrenebiliyorsunuz. Daha da ilginci, 
bir sonraki sayfada, 50 bin izleyici 
alabilen yapının sanki röntgeni çekil-
miş gibi iç görünümünün verilmesi ve 
içeride, hatta alttaki tünellerde geçen 

olayların anlatılması. Aynı yön-
temle kentin bir caddesinde-

ki çok katlı apartmanların, 
hamamların, bir villanın 
veya bir sınır kalesinin 
içindeki yaşam, insanların 
neler yaptıkları, kullan-
dıkları eşyalar gösterilmiş. 

Rüzgâr olduğu zaman kare 
biçiminde yelkenlerini açan 

yük gemileri veya yüzlerce kü-
rekçi ile yol alan savaş gemilerinin 

içlerinin hiç de dışarıdan göründüğü 
gibi olmadığı bu sayede ortaya çıkıyor. 
Savaş sırasında yan yana gelip, ok ve 
yaylardan korunmak için kalkanlarını 
başlarının üstünde ve önderinde tuta-
rak ilerleyen askerler için kaplumbağa 
anlamına gelen “testudo” kelimesinin 
kullanılıyor olması ise sayfa kenarı 
bilgilerinden biri.

Antik Roma uygarlığı hakkındaki 
ayrıntılı bilgilerin çizimler ve fotoğraf-
lar eşliğinde sunuluyor olması, kitap-
ların öğretici yönüne değerli bir katkı 
sağlıyor. Yüzyıllarca ayakta kalmayı 
başarabilen bu imparatorluk; alfabesi, 
bozuk paralarımıza model oluşturan 
paraları,  adını tanrı Mars’tan ve İm-
parator Agustus’tan alan ay isimleri, 
Latince kökenli sözcükleri ile farkın-
da olmasak bile yaşamımızda izlerini 
sürdürmeye devam ediyor.
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İsyankâr virgüller  
cümleden kaçarsa…

Bütün öyküyü anlatmak olmaz, son 
olarak Bastıbacak’ın da bir süre sonra 
ailesini özlemeye, bu büyük maceranın 
ardından onlarla geçireceği güzel anla-
rı hayal etmeye başladığını söylemekle 
yetineyim. Bende bıraktığı izi tarifle-
mek gerekirse, öykünün dayandığı fik-
rin özgünlüğünü kurguda da aradığım 
için son sayfasına kadar beklentiyle 
okuduğum bir kitap oldu Bastıbacak 
Virgül. Kimi bölümlerinde ise yazarın 
kendi kurduğu gerçekliğin de sınırına 
dayandığını düşünüyorum. Fakat an-
latım dili ve hızı, ilginç kahramanları, 
çabuk kapansa da aralanan bazı kapılar 
–Kavsi’nin zaman zaman gerçek haya-
tı, yazdıkları ve okudukları üzerinden 
yorumlayışı, Virgül’ün kurgu ile gerçek 
arasında yaptığı karşılaştırma vb.– ki-
tabın bütününe olan ilgiyi diri tutuyor. 

Son sözüm ise yaramaz virgüllere: 
Şöyle bir düşündüm de, virgüller ol-
maksızın kitap okumak çok zor olur-
du. Bir anlaşma yapalım; yazarlar sizi 
doğru yerde kullanacağına, biz sizi gö-
rünce azıcık soluklanacağımıza, arada 
bir kitabımızı alıp sizi deniz kıyısı ol-
sun, park olsun, gezdireceğimize söz 
verelim, siz de bizi hiç bırakmayın...

koymaktan da kaçınamıyor. Bastı-
bacak Virgül ise tezcanlı; sıkıldı mı 
önünde durmak mümkün değil, “Kim-
se benim yanlış yerde ömür tüketmemi 
beklemesin,” diyerek isyan bayrağını 
çekiyor. Ardından gelsin sokaklar, gel-
sin özgürlük. Anlayacağınız, Bastıba-
cak bilgisayarın açık olduğu bir anda, 
sevmediği bir işi yapmaktansa, o güne 
kadar yalnızca sözcüklerle tanıdığı ha-
yatı keşfetmek üzere romandan kaçıp 
gidiveriyor. 

BASTIBACAK ÖZGÜR KALIYOR
İlkönce deniz kıyısına iniyor 

Bastıbacak Virgül. Doğayı, kıyıları 
Kavsi’nin romanındaki tasvirlerden 
hatırlasa da denizin kokusunu alma-
nın, çocukların ve martıların sesini 
duymanın hazzı tarifsiz. “Gerçek ya-
şam yazarın anlattıklarından daha gü-
zel,” diye geçiriyor içinden. Bir süre de-
nizi izleyip düşüncelere daldıktan son-
ra geceyi de deniz kıyısında geçiriyor. 
Uyandığındaysa yeni bir his kaplıyor 
içini: Kocaman mavi suların, sonsuz 
gökyüzünün arasında kendisini kü-
çücük hissediyor, küçücük ve yalnız. 
İlk kez romandan kaçtığına pişmanlık 
duyar gibi olsa da hemen kendini top-
layıp kent merkezine yürüyor. Günler 
geçiriyor burada. Arkadaşlar ediniyor: 
serçeler, Kirli adında bir köpek, bir 
uçan balon ve elbette çocuklar. 

Bastıbacak kâh yerde kâh ağaç te-
pelerinde, kâh gökyüzünde kâh başka 
bir romanın sayfalarında maceralar 
yaşarken, yazar Kavsi de sokak sokak 
virgülünü arıyor. Hatta zaman zaman 
yolları kesişiyor da, fakat Kavsi virgü-
lün farkına varmıyor. Bir ara bilgisaya-
rına virüs girdiğine bile kanaat getiri-
yor ama nafile, ne denediyse virgülünü 
bir türlü geri getiremiyor. Derken, bir 
süre sonra firari virgül gazetelere, tele-
vizyonlara haber oluyor, polisler düşü-
yor peşine. Bundan sonrasıysa, ilginç 
bir kaçma-kovalamaca hikâyesi. 

Salyangoz biçiminde çizil-
miş bir virgül, tabancasını ona 
doğrultmuş bir polis, yuka-
rıda uçuşan iki kuş resmi var 

kapakta. Hemen dikkat çekiyor. 
Kitabın adı da ilginç. Arka kapak ya-

zısı ise merak 
uyandırıcı. 

Sayfaları şöyle bir karıştırınca, gü-
zel resimler değiyor gözünüze. Bir ki-
tabı almak için bunca nedeni bir arada 
bulmak her zaman mümkün olmaz. 
Nesin Yayınevi’nden çıkan Bastıbacak 
Virgül işte böyle bir albeniyle karşı-
lıyor okurunu. Mehmet Güler yaz-
mış, Sahar Bardai resimlemiş. Sahar 
Bardai’nin yanı sıra Saeed Ensafi’yi de 
anmak gerekir ki kitabın grafik tasarı-
mı da alışılagelmişin dışında ve özenli.

Gelelim Bastıbacak Virgül’ün öy-
küsüne. Bastıbacak, ünlü bir yazarın 
yeni bitirilmiş uzun romanındaki 
Noktalama Ailesi’nin bireylerinden 
biri. Annesi Nokta, babası Virgül, 
ablası Noktalı Virgül. Ailede Üç 
Nokta’dan Konuşma Çizgisi’ne akra-
baları da var. Virgül, ailenin tek erkek 
çocuğu olduğundan biraz şımartılmış. 
Haylaz da bir çocuk: Ne denli önemli 
bir görev üstlendiğini göstermek için 
yerini kaydırıp kocaman cümlelerin 
anlamını bozabiliyor. “Oku baban gibi 
eşek olma,” örneğini çoğumuz biliriz 
ya, işte böyle anlam farklılıkları yara-
tabildiği için yazar Kavsi en çok onun 
üzerine kafa yoruyor. Fakat onca ti-
tizlenmesine rağmen yeni romanında 
virgülü gereksiz ya da yanlış yerlere 

Mehmet Güler’in kaleme aldığı Bastıbacak Virgül, doğru kullanılmadığından şikâyetçi, birazcık da 
şımartılmış bir virgülün, ünlü bir yazarın yeni yazdığı romanından kaçışının öyküsünü anlatıyor. 
Virgül kaçıyor, bakalım neler oluyor?

Sedef PEKİN

Bastıbacak Virgül
Mehmet Güler

Resimleyen: Sahar Bardaie
Nesin Yayınları, 112 sayfa



da okuyup keyif aldıkça, ikinci kita-
bı yazması için bir bahane doğmuş. 
Handel’in Kıpır Kıpır Peruğu, şimdiye 
kadar bu yönleriyle bilmediğimiz, son 
derece ilginç yaşam öykülerine sahip 
altı bestecinin hayatlarını ve eserleri-
ni anlatıyor. Handel, Haydn, Shubert, 
Çaykovski, Dvorjak, Fauré… Hem 
hayatları hakkında anekdotlar okuyor, 
hem de hangi bestelerini dinleyelim 
diye tavsiyeler alıyoruz kitaptan. 

Kitabın öyle bir iddiası yok ama 
bence kitabı okurken tüm bestecilerin 
müziğini dinlemeden edemeyeceksi-
niz. O müzik gerçekten o kadar kor-
kutucu mu, o kadar heyecan verici mi 
gibi sorulara ister istemez yanıt araya-
caksınız. Bir yaş sınırlaması olmamalı, 
müziği seven, ilgi duyan, profesyonel 
ya da amatör, 8-80 yaş arası herkes 
mutlaka bu kitaptan keyif alacak, eğ-
lenceli bir şeyler bulacaktır. 

Müziği sevmiyorum, dinlemiyo-
rum diyen yoktur herhalde. Hele ki 
çocuk yaşlarda şarkılar söyleyip mü-
zikler eşliğinde oynadığımız oyunlar 
unutulmazdı… Çocukluğumuza dair 
unutulmayan sadece o şarkılar değildi 
tabii ki, sevdiğimiz çizgi film kahra-
manlarını izlerken onların macerala-
rına eşlik eden müzikler, klasik müzik 
bestecilerinin repertuarlarından özen-
le seçilirdi. 

Oysa klasik müzik denince öteden 
beri “kapı gıcırtısı”, “entel işi”, anlaması 
zor bir müzik canlanırdı çoğumuzun 
kafasında. Toplumdaki hâkim yar-
gı böyleydi. Çizgi filmlere eşlik eden 
müziklerin de “onlardan” olduğu aklı-
mıza bile gelmezdi. Bugün okullardaki 
müzik derslerine renk getirecek, bes-
tecilerin yaşamlarına başka bir gözle 
bakmamızı sağlayacak alternatif baş-
vuru kitaplarının sayısı artmaya baş-
ladı. Pan Yayınları tarafından piyasaya 
çıkarılan Handel’in Kıpır Kıpır Peruğu 
da bunlardan biri.

Kitabın yazarı Steven Isserlis, aynı 
zamanda önemli bir çellist. 2001 yı-
lında, altı bestecinin hayatını konu 
alan Beethoven Çorbayı Neden Fır-
lattı adlı kitabı özellikle ismiyle 
ilgi görmüştü.  Öncelikle oğlunu 
düşünerek kaleme almış bu eğ-
lenceli kitabı. Başka çocuklar 

Çocuklar  
okusun diye…
Beethoven Çorbayı Neden Fırlattı adlı kitabıyla tanıdığımız Steven Isserlis’den yeni bir kitap: Handel’in 
Kıpır Kıpır Peruğu. Kitap Handel, Haydn, Shubert, Çaykovski, Dvorjak, Fauré olmak üzere altı ünlü 
bestecinin hayatına ve müziğine eğlenceli bir gözlükle bakıyor.   

Arzu HAKSUN GÜVENİLİR

Handel’in Kıpır Kıpır Peruğu 
Steven Isserlis 

Çeviren: İnci Ötügen 
Pan Yayıncılık, 332 sayfa

http://www.idefix.com/kitap/steven-isserlis/urun_liste.asp?kid=162511
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Çizgi dünyalar,  
olağanüstü maceralar

sürüklenmiş benzin varilleri kıyıya 
vuruyor ve kahramanlarımız tekrar 
uçağı çalıştırıp yola koyuluyorlar; ama 
bu sefer de yönlerini doğru tayin ede-
medikleri için kendilerini kuzey kut-
bunda buluyorlar!

Evet, bu kısa girişten de anlaya-
cağınız üzere Jo ve Zette bol şansa ve 
sıradışı beceriye sahip çocuklar; uçak 
kullanabiliyor, türlü türlü zor ve kor-
kutucu durumda soğukkanlılıklarını 
koruyup mantıklı davranabiliyorlar. 
Yine de nihayetinde yaşları hayli kü-
çük olduğundan, Hergé’nin mutlaka 
bazı zamanlarda büyükleri, özellikle 
de çocukların anne ve babasını kur-
tarıcı rolünde devreye sokması ge-
rekiyor. Bu da belki Jo ile Zette’yi bir 
Tenten’in özgürlüğünden, hareket ser-
bestisinden mahrum bırakıyor ama 
seriye farklı bir hava veriyor. Bu ma-
ceralarda Tenten’deki politik ve top-
lumsal öğeleri bulmak zor belki ama 
serinin artı hanesinde hem o dönemin 
popüler “havacılık serüvenleri”nin ca-
zibesi var, hem de kahramanlarının 
çocukların daha rahat ilişki kurabile-
ceği karakterler olduğu gerçeği. 

Jocko’nun Maceraları’dır. Tenten’den 
daha küçük kahramanlara ve daha 
naif, çocuksu öykülere yer veren 
bu seri kısa sürdü: Sadece beş 
macera yayımlandı. Fakat 20. 
yüzyılın ilk yarısında yazı-
lan bu maceralar içerdik-
leri serüven ve keşif duy-
gusuyla hâlâ belli bir cazi-
beye sahip oldukları gibi, 
artık eski bir zamana (ta-
bii en başta da o zamanın 
düşlerine) pencere açmak 
gibi bir işlev de üstlenmiş 
durumdalar. Bu yüzden de 
İstikamet New York’u okumak 
insana hem çocuksu bir heyecan 
hem de nostaljik bir tat veriyor. 

AKILLI MAYMUN JOCKO
Jo ve Zette uçak mühendisi bir ba-

banın çocukları. Nitekim Yapı Kredi 
Yayınları’nın yayımladığı ilk mace-
rada, yani Bay Pump’ın Vasiyeti’nde 
kendilerini doğrudan bir havacılık 
serüveninin içinde bulmuşlardı: Hıza 
meraklı bir milyoner araba kazasında 
ölüyor ve vasiyetinde Paris’ten New 
York’a saatte 1000 kilometre hızla gi-
decek ilk uçağa çok büyük bir para 
ödülü vaat ediyordu. Bunun üzerine 
de Jo ile Zette’in babası bu işi yapabi-
lecek bir uçak (Stratosfer Uçağı H. 22) 
tasarlamaya koyuluyor, ancak bir grup 
sabotajcı onu durdurmak için elinden 
geleni ardına koymuyordu.

Maceranın ikinci yarısını oluştu-
ran İstikamet New York’ta ise kah-

ramanlarımız Joe, Zette ve yan-
larından ayırmadıkları akıllı 

maymunları Jocko’yu neredey-
se tamamen ıssız bir adada 
buluyoruz. Yakıtları bittiği 

için oraya izinsiz iniş 
yapmış durumdalar. 

Neyse ki mucizevi 
bir şekilde, batan 

bir gemiden 

Bin bir çeşit gizemle, sihirle, heye-
canla dolu olduğundan, çocukluğun 
kendisi başlıbaşına bir serüven, ona 
şüphe yok... Doğrusu bu serüvende 
merakı ve hayalgücünü ateşleyecek 
öyküler kadar iyi yol arkadaşı zor bu-
lunur. Olağanüstü olaylara dair öykü-
ler bize gündelik hayatın dışında bir 
şey vaat ediyor, dünyamızın üzerine 
biraz düş tozu serpiştiriyor. Böylelikle 
de çocuk zihnimizi büyülü gezintilere 
teşvik etmekle kalmayıp, o eski bü-
yüyü yetişkinlikte de hatırlamak için 
dönüp bakabileceğimiz birer adres 
oluşturuyor.

Bu işi bizi başka gezegenlere, sihir-
li âlemlere ışınlamadan en iyi yapmış 
yazar ve çizerlerden biri de Hergé ol-
malı. Bu isim size tanıdık gelmemiş 
olabilir ama Belçikalı çizgi romancı-
nın meşhur kahramanını duyar duy-
maz çizgileri, yarattığı karakterler ve 
anlattığı serüvenler gözünüzün önüne 
gelecek. Evet, Hergé, gelmiş geçmiş en 
sevilen ve en çok tanınan çizgi kahra-
manlardan Tenten’in yaratıcısı. Hani 
şu köpeği Milu ile dünyanın bir köşe-
sinden bir köşesine maceraya koşan, 
başını sokmadık dert, çözmedik sorun 
bırakmayan gencecik gazetecinin.

Gelgelelim, Hergé’nin yarattığı tek 
kahraman bu değil. Tenten dışındaki 
serilerinden biri de yine taramalara 

pek yer vermeyen o “temiz çiz-
gi” tarzını kullandığı 

Joe, Zette ve 

Ünlü çizgi kahraman Tenten’in yaratıcısından daha küçük okurlara hitap eden bir dizi: Joe, Zette ve 
Jocko. Dizinin ikincisi macerası da raflardaki yerini aldı. Genç okurlara hitap eden Yedi Harami ise 
Yüzüklerin Efendisi’ni anımsatan fantastik bir dünyadan ses veriyor.

Kutlukhan KUTLU
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Joe, Zette ve Jocko’nun  
Maceraları 2 - İstikamet New York 

Hergé
Çeviren: Esra Özdoğan 

Yapı Kredi Yayınları, 60 sayfa

Yedi Harami 
David Chavuel 

Resimleyen: Jérôme Lereculey 
Çeviren: Füsun Önen Pinard
Yapı Kredi Yayınları, 64 sayfa

Şimdi bir başka çizgi romandan bahsedeceğim... Ve 
doğrusu bu çizgi roman, Hergé’nin üslubundan ve macera-
sından ancak bu kadar uzak olabilirdi! 

CÜCELERİN HAZİNESİ
David Chauvel’in yazdığı, Jérôme Lereculey’in çizdiği 

Yedi Harami bir fantezi öyküsü. İsminin Türkçe çevirisin-
den dolayı belki “Kırk Harmiler”i akla getirip bir Ortadoğu 
masalıymış hissi yaratıyor ama aslında modern Batı fante-
zisinde sıklıkla gördüğümüz türden bir öyküye, mekânlara, 
karakterlere, hatta ırklara sahip. Tolkien’in başyapıtı Yü-
züklerin Efendisi’nde temellerini attığı kalıplardan bahse-
diyorum elbette. Özellikle de Zindanlar ve Ejderhalar türü 
oyunlar ve bu oyunların Unutulmuş Diyarlar gibi fantastik 
dünyalarından haberdarsanız, Yedi Harami size son derece 
aşina gelecek. 

Çizgi romanın daha açılış sayfasında önünüzde, son 
dönemlerde oyunlarda, çizgi romanlarda, çizgi filmlerde ve 
filmlerde sıklıkla görüp alıştığımız türden, Ortaçağ havası-
na sahip ama büyüyle ve gizemle donatılmış bir şehir bulu-
yorsunuz. Öykünün iki başkarakteri sayılabilecek İvarr ve 
Ebrinh iş başında: Biri paralı olabilecek bir adamı hanın alt 
katında meşgul ederken, diğeri odasına çıkıp değerli neyi 
varsa çalıyor. 

İki usta hırsız, çok geçmeden son derece cazip ve tehli-
keli bir “iş” teklifi alıyorlar: Cücelerin imparatoru ölmüş ve 
yeni imparatorun taç giyme töreni için tüm klanlar, impa-
ratorun dağın içindeki şehrinden uzaklaşıyor... Bu da şehir-
deki muazzam hazinenin bir süreliğine neredeyse savun-
masız kalması anlamına geliyor. Kendi halkının hazinesini 
soymayı sorun etmeyecek ender cücelerden gibi görünen 
iki karakter de bu işi başarabilecek gayet tuhaf bir ekip top-
luyor: İki cüce iki ahbap hırsız, iriyarı ve çok kuvvetli bir 
insan ve iki dev. 

Lereculey’in çizimleri ve Christophe Araldi ile Xavier 
Basset’nin renkleri, insanı bu renkli fantastik dünyanın içi-
ne kolayca çekiyor ve kâh Conan öykülerini kâh Yüzüklerin 
Efendisi’ni, kâh Thief ya da Baldur’s Gate gibi oyun serilerini 
hatırlatan bir aşinalık hissiyle sarmalıyor... Ancak öykünün 
finalinde bir sürpriz de ihmal edilmiyor. Türünün sıradışı 
değilse de iyi bir örneği sayılabilecek Yedi Harami, küçük 
çocuklardan çok gençlere, özellikle de fantezi türünün hay-
ranlarına yönelik bir çizgi roman.
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yaygın olduğu bir çağda bir kitaba ne 
gerek var diye düşünebilirsiniz. Ama 
tahmin edebileceğiniz gibi, okumak ve 
izlemek/dinlemek beyinde aynı etkiyi 
yaratmıyor.

Uzun boylu zürafaların dünyasın-
dan, kendini tehdit altında hissettiği 
zaman şişen kirpi balığına (hep adı 
“balon balığı”ymış gibi gelir bana), ye-
mek bulamadığı zaman kuyruğundaki 
yağları kullanan gila canavarına geniş 
bir evreni tanıtıyor kitap okuruna. Ama 
yüzeysel hiç değil, şu ana kadar okudu-
ğum çoğu doğa kitabından daha detay-
lı. Hedef kitlesi çocuklar olmasına rağ-
men kitabı aşırı basit ve artık herkesin 
bildiği şeylerle doldurmamışlar. “Besin 
Döngüsü”, “Balıkçıl Kuşlar”, “Yaprak 
Yiyenler”, “Gece Avcıları”, “Süzülenler 
ve Korsanlar” gibi çeşitli altbaşlıklara 
sahip kitap, insana bir dünya turuna 
çıkmış hissini vermeyi başarıyor.

Kitapları hazırlayanlar, okurlarını 
bilgilendirmek bir yana belki de do-
ğanın korunmasına böyle katkıda bu-
lunmayı amaçlamışlardır. Ne de olsa 
bu rengârenk hayvanları ve onların ya-
şadığı yerleri gören kimse onlara zarar 
vermek istemez. En azından ben böyle 
umuyorum. 

eğlendiriyor. Ayrıca hepimizin doğru 
bildiği şeyleri de sorguluyor. Örneğin 
biyoyakıtlar. Gerçekten de doğayı ko-
ruyorlar mı, yoksa aynen fosil yakıtlar 
gibi atmosfere karbondioksit yayarak 
onu kirletmeye devam mı ediyorlar? 
Peki, ormanları korumak için çıka-
rılmış yasalar olduğunu biliyor muy-
dunuz? Ya da orman dostu ürünleri 
belirlemeye yarayan bir sertifika ol-
duğunu? Çocuğunuzun duyarlılığı-

nı arttıracak ve onu eğlendirecek 
bir kaynak olan “Gezegenimi  

Seviyorum” dizisi, doğal ola-
rak geri dönüşümle kapanı-
şı yapıyor. 

Bilgi Hazinesi – Doğa 
ise daha kapsamlı bir ki-

tap, adından da anlaşılaca-
ğı üzere. Tam boy resimli 
sayfalarla çocuklara ya da 
yetişkinlere vahşi doğayı 

tanıtmayı amaçlıyor. Savan-
lardan yer altında yaşayanlara, 

kutuplara ve tropikal ormanla-
ra kadar dünyamızda olan her türlü 
yaşama alanını kapsıyor. Çocuğunuza 
gerçek hayatta göremeyeceği bir sürü 
hayvanla tanışma şansı veriyor. Gerçi 
belgesellerin ve videoların bu kadar 

“Anne, leblebi ağaçta mı yetişir?” 
sorusunun ciddi ciddi sorulduğuna 
tanık olduğumda, yeni jenerasyonun 
bizden çok farklı olduğunu anlamış-
tım. Ama bu, yaş farkından kaynak-
lanan bir şey değil. Çocukların bi-
zim gördüklerimizi görmemesinden,  
bunları doğallığında bilmemelerinden 
kaynaklanıyor. 

Çocukları bu korkutucu cahillik-
ten kurtarmak içinse kitaplar devreye 
giriyor. Bu ay, iki yeni başvuru kitabı 
tanıtıyoruz. Biri Caretta Çocuk’un 
“Gezegenimi Seviyorum” dizisin-
den Ormanlar; diğeri ise 1001 Çiçek 
Kitaplar’ın “Bilgi Hazinesi” serisin-
den Doğa. Neyse ki hiçbiri çocuğa 
“Ormanlar dünyamızın akciğerleridir,” 
diye klasik bir cümle sunmuyor. Tay-
gaları, tropikal ormanları tanıtıyor. 
Ormanda yaşayan hayvanları, insan-
ları, bitkileri resimlerle ve aktivitelerle 
okura sunuyor. Çocuk kitabı formatın-
da, renkli, aktivitelerle dolu bir şekilde 
tasarlanmasına rağmen, yetişkinlerin 
de okuyup yeni şeyler öğrenebileceği 
bir kaynak. Ormanlar, çocuk okura 
sürdürülebilir bir hayatı, dünyanın 
sadece bir kişiye değil hepimize ait 
olduğunu öğretirken onu sıkmamayı 
da başarıyor. Isırgan otlu keklerden 
dama tahtalarına, değişen aktivitelerle 

Taygalar, kirpi  
balıkları, gila canavarı…
Günümüzde insanlar şehirlere kapatıldıkça bitkileri, ağaçları, hayvanları tanımıyor, tanımadığı şeyi de 
doğal olarak sevemiyor. Bu açığı kapatma çabasıyla yayımlanan kitaplara ikisi daha eklendi: Gezegenimi 
Seviyorum – Ormanlar ve Bilgi Hazinesi – Doğa.

Meriç TOPRAK

Bilgi Hazinesi – Doğa 
Nicholas Harris 

Çeviren: Ceren Aral 
1001 Çiçek Kitaplar, 32 sayfa

Gezegenimi Seviyorum – Ormanlar 
Emmanuelle Grundmann 

Çeviren: Gülay Oktar 
Caretta Çocuk Yayınları, 32 sayfa
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yakın, pek çok okulun gidiş-dönüş 
birkaç saatini yemeyecek bir mesafede 
olsaydı kaç okul gelebilirdi dersiniz? 
Dahası, kitap fuarı bölünmez bir bü-
tün müdür? “Çocuk Kitapları Fuarı” 
diye ayrı bir fuar hayal bile edilemez 
mi mesela?

Sanırım, bunların hepsi yanıtlan-
ması gereken sorular, üzerinde konu-
şup tartışmamız gereken meseleler. 
Mevcut durumdan hoşnut olmayan-
ların da memnuniyetsizliğini biraz 
daha yüksek sesle dile getirmesinde 
fayda var. Zira birincil amaç, okuru 
okur olduğuna pişman etmeden, daha 
rahat ulaşabileceği, daha nitelikli bir 
mekânda, panayır görüntüsü verme-
yen bir fuarda kitapla buluşturabil-
mektir. Standın önünden geçen genç 
kızların önüne çıkıp, “Modayla ilgile-
nir misin?” sorusuyla kitap satmaya 
çalışan yayınevi elemanı arzu ettiği-
miz kitap fuarına ait bir görüntü mü-
dür gerçekten? Kitabı tüketim nesnesi, 
okuru da fuara akın akın gelen “tüketi-
ci sürüsü” olarak gören zihniyet, insa-
nı insan, kitabı da kitap yerine koymaz 
aslında. “Nasılsa herkes söylene söylene 
de olsa geliyor Beylikdüzü’ne,” mantığı 
doğru bir mantık değildir. Buna kar-
şılık herkes kendi kendine söylenmeye 
devam ettiği sürece okur için “kitap 
cenneti” olması gereken ortam, “fuar 
cinneti” olarak kalmaya mahkûmdur.

yapılamamış olması; her gün 
her yerde görmeye, yaşama-
ya alışkın olduğumuz bir 
beceriksizlik hali anlayaca-
ğınız. Bilmem kaç kilomet-
re yol tepiliyor olmasının 
nedeni,  kentin merkezinde, 
sayısı her yıl artan katılımcı 
yayınevi ve ziyaretçi sayısı-
nı kaldırabilecek kapasiteye 
sahip başka bir binanın ol-
madığı gerekçesi değil miy-
di? Fuarın yapıldığı ortamın 
yüzey ölçümünü artırmakla 
iş bitiyor mu yani?

CENNET Mİ, CİNNET Mİ?
Birebir konuştuğumuzda hiç kim-

se o upuzun yolu katedip o devasa 
fuar merkezine gitmekten hoşnut de-
ğil; tevellüdü yetenlerin hatırlayacağı 
gibi kent merkezindeki daha müteva-
zı, belki daha sıkış tepiş ama en azın-
dan ulaşımın çok daha kolay olduğu 
eski fuar zamanlarını özlemle anıyor 
insanlar. Eh, buna da nostalji deyip 
geçmeyeceğim elbet. Bu yıl 455.000 
kişi gelmiş olabilir ama ya gelmeyenler,  
gelemeyenler? Hafta içi iş çıkışı, okul 
çıkışı gideyim diye heveslenip de he-

vesi kursağında kalanlar? Yaşı, sağlık 
durumu vs. gereği onca yolu 

tepemeyecek durumda olan 
insanlar? 

Bir de çocuk-gençlik 
yayıncılığı cephesin-

den bakalım. Fuara 
haftasonu aileleriyle 

gelen çocuklar 
dışında, hafta içi 

okullardan servis 
otobüsleriyle gelen 

öğrenciler, çocuk-gençlik 
yayıncılığı açısından önemli bir he-

def kitle. Öyle ama fuar boyunca kaç 
okuldan öğrenci gelebildiği merakımı 
muciptir. Peki ya fuar farklı bir yerde, 

diyelim ki kent merkezine daha 

Bu yıl 2-10 Kasım tarihleri arasın-
da düzenlenen 32. Uluslararası İstan-
bul Kitap Fuarı’nı 455.000 kişi ziya-
ret etmiş. Bu sayıyı kafamda bir yere 
oturtmaya çalışır ve de fuarla ilgili sı-
kıntıları nasıl kâğıda döksem diye kafa 
patlatırken, sağ omzumun üstünde bi-
ten yavrucağızım yazının ilk cümlesi-
ni okudu ve şu yorumu yaptı: “Sadece 
455.000 kişi mi yani? Rihanna’nın kon-
serine bile 40.000 kişi gitmişti!” 

Çok kaba ve bazı açılardan doğru 
gelmeyen bir karşılaştırma olduğunun 
farkındayım. Derdim daha çok nite-
likle boğuşmak. Ama on bir yaşındaki 
bir gencin niceliğe dair yorumunu es 
geçemem. Üstelik kitap fuarına gelen 
ziyaretçi sayısı da bir şeylerin göster-
gesi olsa gerek.  455.000 kişi hiç de çok 
değil aslında. Ne var ki, kent merkezi-
ne fersah fersah uzak fuar merkezine 
ulaşmak ve kitap alışverişinin ardın-
dan geri dönebilmek az buz mesele de-
ğil. Arabasına atlayıp gidenleri akşam 
dönüşte ıstırap dolu bir trafik bek-
liyor. Toplu taşımayı tercih edenleri 
ise fuar kalabalığının metrobüse giriş  
turnikelerinde yarattığı izdiham. So-
run aslında ziyaretçi sayısı değil, plan-
lamanın bu sayıyı kaldıracak şekilde 

Tüyap Kitap Fuarı’nın 
ardından…
Kitap fuarları okuma eyleminin, kitabın yaygınlaşması için olumlu etkinlikler olarak görülür çoğu 
zaman. Oysa kitabı tüketim nesnesi, okuru da fuara akın akın gelen “tüketici sürüsü” olarak gören 
zihniyet, insanı insan, kitabı da kitap yerine koymaz aslında.

Şiirsel TAŞ
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Bir ihtimal daha var, o da ölmek 
mi dersin…*

Eserin sonunda, herkes birbirini 
öldürür, tüm intikamlar alınır. 

Geriye kalan sessizliktir.
Gergedan Yayınları tarafından 

“Çocuklar İçin Dünya Edebiyatı” dizi-
si altında yayımlanan Hamlet, dünya-
nın belki de en kararsız intikam mele-
ğinin öyküsünü çocuklar için yeniden 
anlatıyor. Shakespeare’in kurgusuna 
sadık kalarak yapılan uyarlama, düz 
yazıyla sunuluyor. Bu haliyle Hamlet 
bir tiyatro oyunu olarak değil, sürük-
leyici ve rahat okunan bir öykü olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Tam sayfaya açılmış renkli resim-
lerin de uyarlamanın rahat okunması-
na büyük katkısı var. Shakespeare dö-
neminin kılık kıyafetlerine, mekân ve 
nesnelerine sadık resimleriyle kitap, 
çocukların dünya edebiyatına keyifli 
bir giriş yapmalarını sağlayacak gibi 
görünüyor.

* Shakespeare’in Türkçede genelde “Olmak ya 
da olmamak, işte bütün mesele bu,” şeklinde 
bilinen ünlü sözünün Can Yücel çevirisi. 

olmadığını mı düşünüyorsunuz? Siz 
bilirsiniz, ama olaylar asıl şimdi başlı-
yor, benden söylemesi. 

Kör talihim! Keşke dünyayı dü-
zeltmek bana düşmeseydi.

Hamlet, intikamını almak için deli 
numarası yapmaya karar verir. Böyle-
ce kimse ondan şüphelenmeyecektir. 
Hamlet hayli ilginç bir karakterdir, 
nitekim babasının hayaletiyle konuş-
mayı olağan karşılamıştır da, hayaletin 
cinayet iddiasından şüphe duymuştur.

Tüm bunlar olurken, Hamlet’in 
aşkı Ophelia, abisi ve kralın danışma-
nı babası tarafından sıkıştırılmakta, 
“Hamlet kral çocuğu, davul bile dengi 
dengine,” başlıklı nasihatlere boyun 
eğmektedir. Dolaysıyla, ilerleyen gün-
lerde Hamlet’te ortaya çıkan davra-
nış bozuklukları ve tuhaflıkların aşk 
acısından kaynaklandığı düşünülür. 
Hamlet deli deli ortalıkta dolaşmakta, 
hayaletin iddialarını doğrulamak ve 
bir an önce intikamını almak için fır-
sat kollamaktadır. Beklediği fırsat ka-
pısına gelir. Gezici bir tiyatro grubuyla 
anlaşan Hamlet, annesinin yeni kocası 
olan amcasının da izleyeceği oyunda, 
babasının hayaletinin anlattığı cina-
yetin sahnelenmesini sağlar. Amcası-
nın tepkilerinden hayaletin sözlerinin 
doğru olduğunu anlayan Hamlet in-
tikamını oracıkta almaz. Böylece işler 
daha da karmaşıklaşır. 

Danimarka’da yolunda gitmeyen 
bir şeyler var.

Pek meşhur bir söz vardır. “İnti-
kam, soğuk yenen bir yemektir,” derler. 
Shakespeare’in diğerlerinden muhte-
melen daha ünlü olan ve pek çok se-
fer sinemaya uyarlanan eseri Hamlet, 
adeta bu özlü sözü doğrulamak için 
yazılmış. 

Cenazede giydiği ayakkabılar es-
kimeden…

Kralın ölümü Danimarka Sarayı’nı 
kedere boğar. En çok da genç prens 
Hamlet etkilenir bu ölümden. Derken 
tuhaf şeyler olmaya başlar sarayda. 
Nöbetçiler buz gibi rüzgârların estiği 
surlarda eski kralın zırhları içinde bir 
hayalet görürler. Kralın ölümünden 
yalnızca iki ay sonra, cenazede giydiği 
ayakkabılar henüz eskimemişken, kra-
liçe rahmetli kralın kardeşi ile evlenir. 
Prens Hamlet, yas tutarken bir de an-
nesinin bu kadar çabuk evlenmesiyle 
yüzleşmek zorunda kalır. Yetmezmiş 
gibi, Hamlet’e surlarda dolaşan haya-
letin haberi de ulaşır. Hamlet bir gece 
bekler ve hayaletle karşılaşır. Hayalet 
babasının hayaletidir ve bir cinayete 
kurban gittiğini ve katilin, kardeşi, yani 
kraliçenin yeni kocası olduğunu söyler. 
Hamlet oracıkta intikam yemini eder.

Katilin kimliği açıklandığına göre 
öykünün gerisini dinlemeye gerek  

İntikam soğuk yenen  
bir yemektir!
Çiçeği burnunda yayınevi Gergedan, “Çocuklar İçin Dünya Edebiyatı” serisine güzel bir klasik daha 
ekledi. Çocuklar şimdi de Shakespeare’in ünlü eseri Hamlet ile tanışacak. Büyük boy, resimli ve onlara 
göre uyarlanmış haliyle tabii ki…

Yıldıray KARAKİYA

Hamlet 
William Shakespeare 

Uyarlayan: Barbara Kindermann 
Resimleyen: Willi Glasauer 
Çeviren: Kazım Özdoğan 

Gergedan Yayınları, 36 sayfa
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4.KİTABI ÇIKTI!

4.KİTABI ÇIKTI!

Percy Jackson efsanesi, çok satan
Olimpos Kahramanları serisinde

Hades’in Evi’yle devam ediyor.
Yunan mitolojisi bu seride

hayat buluyor.



28

kanını emerek insanları öldürmemek, 
nefsini terbiye etmek... Cüneyt Arkın 
gibi vampirlere rastlıyoruz. Bu sırada 
komik politik tartışmalarla da karşı-
laşıyoruz. Eski vampirlerin konumları 
ve yaklaşımları ile ilgili ısrarı, diğer 
vampirler tarafından kurula katılma-
ları konusunda yapılan baskılar... İn-
sanın gözünün önüne parlamentoda 
temsil şansını yakalamış partilerin 
kongreleri geliyor. Kongrelerin eski ve 
yeni vampirleri...

Daha da önemlisi, “muhafazakâr/
liberal” tartışmasının göbeğine düşü-
yorsunuz bu vampir dünyasında! Bu 
muhafazakâr/liberal ayrımı sürerken, 
üçüncü türden vampirler çıkıyor kar-
şımıza. Yazar “hedonist” demese de, 
hedonizmin dibine vurmuş vampir-
ler... Dövüşmeyen, mücadele etmeyen, 
takım elbiseleri ve briyantinli saçlarıy-
la kumar oynayan, içki içen, sabahlara 
kadar âlem yapan vampirler bunlar.

Larten Crepsley’nin yaşayacakları-
nı merak ediyorum ve ikinci kitap Kan 
Denizi’ni merakla bekliyorum. Tabii 
sormadan da edemiyorum: Ben hangi 
vampirlerdenim? Muhafazakâr? Libe-
ral? Hedonist? Ya siz?

“kahramanım” Larten turuncu bir ka-
fayla geziyordu.

Korkmayın. Sürprizli yerleri açık 
etmiyorum. Atlayarak, müthiş vam-
pir, “hocam” diye önünde şapka çıka-
rabileceğim Seba’ya geliyorum. Shan 
o kadar inandırıcı yazmış ki Seba’nın 
varlığına ben de inanıyorum. Hatta 
gizliden gizliye kendi hocalarımla kar-
şılaştırıp, “Vampir olabilirler mi?” diye 
de kıs kıs gülüyorum. Çünkü ilk kez 
“tevekkül sahibi bir vampir”le karşıla-
şıyorum.

Seba azla yetinen, kendi tanrılarına 
şükreden, hayatını “kâmil bir vampir” 
olmaya vakfeden büyüğümüz. Beş yüz 
yaşında. Sakin ve dokunaklı konuşu-
yor. Vampir Seba’nın konuşma biçimi 
ve ses tonu, müteveffa Cüneyt Türel’e 
benziyor. Larten’ı asistan alıyor ken-
dine. Öyle bir hoca öğrenci ilişkisi ki 
derin bir okumayla kadim Çin felsefe-
sindeki ilişkiyi anımsıyorsunuz. Ya da 
yüzeysel bir okumayla Karate Kid’i...

Darren Shan akıllıca bir buluşla, 
bizi Seba ve Larten ilişkisinden biraz 
uzaklaştırıp, Seba’nın başka işlerin-
den dolayı romanı Ucubeler Sirki’ne 
taşıyor. Çalışmak istediğim bir sirk. 
Eğlenceli. Bütün sirkler gibi. Ama 
bütün sirklerden farklı olarak, içinde 
hiçbir numaranın, yalanın olmadı-
ğı, Larten’ın vampirlik yolculuğunda 
Seba sayesinde mola verdiği bir sirk. 
Her şey gerçek. Her şey doğaüstü. 

HOŞGÖRÜLÜ VAMPİR TOPLUMU
Gelelim en sevdiğim yan tema-

ya: Roman boyu bir tartışma dönüp 
dönüp karşımıza çıkıyor. Vampirler 
bölünmüş durumda. Eski vampirlik-
lerle yeni vampirlikler sürekli çatışma 
halinde. Eskiler kas gücüyle doğaya 
hâkim olma, becerilerini geliştirme, 
fiziksel üstünlük peşinde. Yenilerse 
“hoşgörülü vampir toplumu” oluştur-
maya çalışıyor. İkisinin de ortak özel-
likleri, ihtiyaçları kadar kan emmek, 

Kendimi şaşkınlıkla izliyorum. 
Fena sayılmayacak, korku edebiyatı-
nın da hacimli bir yer kapladığı kütüp-
haneme, genellikle bu türün dışındaki 
eserler için el atarım. Bu türle ilgili ha-
tırı sayılacak bir cehalete sahibim yani. 
Ama kültürel ve sanatsal edimimi, eski 
tabirle temrin, yeni söyleyişle egzersiz 
üstüne kurduğum için, yeni türlerle 
tanışmak heyecan verici bir macera 
bende.

Darren Shan’ın Bir Katilin Doğuşu 
adlı kitabıyla karşılaştığımda, bu tür 
bir heyecan sarıverdi hemen beni. Ko-
lay kaptıran bir okur/izleyici olarak ne 
kadar çok korkacağımı, gerileceğimi, 
fantazyamın göklere çıkacağını dü-
şünerek kendimle bir hayli eğlendim. 
Ne var ki kitap beni korkutmaktan öte 
epey şaşırttı. Şaşırarak, vampirlere, 
vampir olabilme yolculuğuna çıkanla-
ra inanarak okudum kitabı…

HEM GERÇEK HEM DOĞAÜSTÜ
Benim koşullanmışlıklarımı ilk yı-

kan, kitabın işçi sınıfı meselesiyle baş-
laması, başkahraman Larten Crepsley 
ile kuzeni Vur’un portrelerinin üstün-
den, ipek üretim ve dokuma fabrika-
sındaki hayatları adeta sınıfsal bir ba-
kış açısıyla, proleteryanın resmini net 
ve inandırıcı bir biçimde çizerek oluş-
turmasıydı. Romanda öyle bir ustabaşı 
vardı ki işçilerin saçlarını çalıştıkları 
atelyelere göre farklı renklerde boyu-
yordu. Ustabaşı Traz! Öyle bir boya ki 
bu ölene kadar çıkmıyordu. Bu yüzden 

Kâmil vampirler!
Korku ve vampir edebiyatının çağdaş ustası Darren Shan, tüm dünyada çok sevilen ve beyazperdeye 
de aktarılan on iki kitaplık Ucubeler Sirki’nden sonra, dört kitaplık yeni bir macerayla karşılıyor bizi. 
Yazarın Dickens’a selam çaktığı serinin ilk kitabı çıktı: Bir Katilin Doğuşu.

Eraslan SAĞLAM

Larten Crepsley Efsanesi 1
Bir Katilin Doğuşu  

Darren Shan 
Çeviren: Arif Cem Ünver 

Tudem Yayınları, 224 sayfa
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Babalar ve oğullar…

Lukas, çok akıllı bir genç. Çevre-
siyle, annesiyle, müzikle kurduğu ilişki 
onu, babasının yarattığı zor durumla 
başa çıkmaya da hazırlıyor bir nevi... 
Dinlediği müzikler, şarkı sözleri, ha-
yata bakışı… Bunlar olmasa, yedi yıl 
sonra karşısına dikilen ve onu hiç ta-
nımayan bir babayla mücadele etmesi 

pek de kolay olmaz. Ama onun 
sığınacağı nefis bir iç dünyası 
var.

Aleve Dokunmak, her ne 
kadar türü öyle olsa da sadece 
bir gençlik romanı değil. Hatta 
yetişkinlerin okuması daha bile 
iyi olur. Drvenkar’ın kurgusu 
ve dili ilginç şekilde Amerikan-
vari. Almanya’da yaşamasına ve 
Almanca üretmesine rağmen, 
romanlarındaki hava Amerikan 
bağımsız filmlerinden kopup 
gelmiş gibi. Bu da insana, bence, 

lezzetli bir okuma deneyimi yaşatıyor. 
Bu arada Drvenkar’ın çok iyi bir 

polisiye yazarı olduğunu ekler, diğer 
kitaplarını, özellikle Sorry - Bir Özür 
Dileme Projesi ile Onlardan Biri’ni 
okumanızı tavsiye ederim. 

Baba, yola çıkacakları sabah geç 
kaldığı gibi, bir de kapıda Lukas’ı tanı-
mayınca bu yolculuğun dünyanın en 
iyi yolculuğu olmayacağı anlaşılsa da, 
bunca maceraya sebep olacağı da ilk 
elden akla gelen bir şey değil.

Sakin başlayan, kesik diyaloglarla iler-
leyen yolculuk zamanla çok karmaşık, 

içinden çıkılmaz duygu durumlarına 
sürüklüyor kahramanlarımızı. Lukas, 
babasının kanser olduğunu, bu yol-
culuğun aslında bir tür “son yolculuk” 
olduğunu anlıyor. Hamburg’da onu 
bekleyen yeni bir dünya var. Ve yola 
çıkarken aklında olmayan bin türlü 
şeyle mücadele etmek zorunda…

Bir yol, bir büyüme hikâyesi Ale-
ve Dokunmak. Henüz liseye giden, 
U2’nun tüm şarkılarının sözlerini bilen 
ama hayata dair sorumluluklarla ilgili 
en ufak fikri olmayan bir çocuğun, bir 
haftada büyüme hikâyesi… Babasını 
tanımazken, onun hastalığıyla yüzleş-
mek zorunda olan bir çocuğun.

Kitabı okurken insanın aklına ge-
len ilk şey, anne babaların çocukların 
hayatına zırt diye girip pat diye çıka-
bileceklerine, bunun bu kadar basit bir 
şey olduğuna inanmalarının ne kadar 
saçma olduğu… Her temas iz bıra-
kırken, bunun geçip gidecek türden 
basit bir şey olduğuna inanmak saflık. 
Mümkünse ya hiç gitmemek ya da hiç 
görünmemek lazım herhalde.

Hayattaki en zor ilişki biçimlerin-
den biri aile içi ilişkiler sanırım. Sefası 
da cefası da bol ve kendine özgü. İn-
sanın hem bu kadar derin bir tutkuyla 
sevdiği hem de aynı oranda ondan ka-
çıp kurtulmak istediği ailesiyle ilişkisi, 
tarihin her döneminde, dünyanın her 
yerinde aynı derecede sorunlu ola-
gelmiş. Antik Yunan’dan çağdaş 
Amerika’ya nereye bakarsanız 
bakın, tarih ve coğrafya dargın 
anne kızlarla, kavgalı baba oğul-
larla, birbirine öfke püsküren 
kardeşlerle dolu. Hatta Antik 
Yunan’da olanları “dargınlık” 
sözcüğüyle anlatmak yersiz ka-
çar. Ama birbirine sevgi dolu 
sözler söyleyip sarılan anne, 
baba, çocuk sayısı da bununla 
yarışır tabii. Yani aile denilen 
kurum bir tür “hem severim 
hem kızarım” müdürlüğü ve iti-
raf etmek gerek ki dünyanın en kolay 
problemi değil.

Elimizdeki hikâye de bu türden bir 
olaya, “konuşmaya çalışan” bir baba-
oğula odaklanmış durumda. Hırvat 
asıllı yazar Zoran Drvenkar’ın, ki kendi-
si sadece Almanya’nın değil Avrupa’nın 
en popüler gençlik yazarlarından biri 
şu anda, Aleve Dokumak adlı kitabı bir-
birlerini yedi yıldır görmeyen bir baba 
oğlu aynı arabaya bindirip uzun yolcu-
luğa çıkarmasıyla başlıyor.

SON YOLCULUK 
Lukas, kendisini ve annesini yıllar 

önce terk etmiş, daha doğrusu onlarla 
yaşamayı tercih etmemiş babası ta-
rafından bir yolculuğa davet ediliyor. 
Baba, Berlin’den Hamburg’a yapacak-
ları bu yolculuğun onları birbirine ya-
kınlaştıracağına ve arada kaçırdıkları 
zamanı telafi edeceğine inanıyor. Lukas 
buna inanmasa da pek sevdiği annesini 
kıramayıp bu teklifi kabul ediyor. Ne de 
olsa yanında walkmen’i var ve yol bo-
yunca müzik dinlemek harika olacak.

Hırvat asıllı yazar Zoran Drvenkar’ın tüm dünyada ses getiren gençlik romanı Aleve Dokunmak, zeki 
diyaloglarla dolu, sürükleyici bir yol kitabı. Öykü, birbirlerini yedi yıldır görmeyen bir baba ile oğulun 
arabaya binip uzun bir yolculuğa çıkmasıyla başlıyor.

Elif TÜRKÖLMEZ

Aleve Dokunmak
Zoran Drvenkar 

Çeviren: Murat Özbank 
ON8 Yayınları, 251 sayfa
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görmeyebilir, yayınevlerinin bu ki-
tabın yeni bir baskısını yapmak is-
tememeleri anlayışla karşılanabilir; 
ancak işin ilginç yanı, Jacques Cous-
teau ile ilgili Türkçede hiçbir kitap 
yok... Oysaki Jacques Cousteau’nun 
hikâyesi, dünya üzerindeki “ilham ve-
rici” hikâyelerden biri. Göz ardı edil-
meyi, unutulmayı gerçekten de hak 
etmiyor. Hatta çok daha erken yaşlar-
dan itibaren bile tanıtabiliriz Jacques 
Cousteau’yu. Örneğin burada Jennifer 
Berne’in yazdığı ve Eric Puybaret’in 
resimlediği Manfish isimli kitabı öne-
rebiliriz; Jacques Cousteau’nun ünlü 
bir okyanus bilimci ve araştırmacı 
olmadan önceki “meraklı” çocukluk 
dönemini anlatan bir kitap olarak... Ya 
da Dan Yaccarino imzalı The Fantas-
tic Undersea Life of Jacques Cousteau 
isimli kitaba göz atabiliriz. Kim bilir, 
belki birileri Türkçede yayımlamak is-
teyebilir bu kitapları... 

Kaptan Jacques Cousteau ve meş-
hur araştırma gemisi Calypso ile ilgili 
hatırladığım ilk şey, televizyonda izle-
diğim belgesellerdi... Kırmızı beresiy-
le görmeye alışık olduğumuz Kaptan 
Cousteau’yla ve Calypso’nun diğer 
dalgıçlarıyla birlikte dünyanın belki 
de bütün denizlerini, göllerini, ırmak-
larını dolaşmıştık; ama en çok da “su 
altları”nı tanımıştık... 

Calypso ilk araştırma gezisine 
1950’li yılların başında, Kızıldeniz’de 
çıkmış. Jacques Cousteau’nun Sessiz 
Dünya isimli ilk kitabı ise1953 yılında 
yayımlanıyor. Bir başka deyişle Sessiz 
Dünya kitabı, Calypso ile çıkılan araş-
tırma gezilerinin öncesini aktarıyor 
bizlere. Bir anlamda yapılan hazır-
lıkları... Kitabın girişindeki notta da 
şu ifadeler yer alıyor zaten: “Denizin 
derinliklerinde geçen maceralarımı-
zın ilk on dört senesi, dünyanın en 
derin Okyanus araştırma gemisi olan 
Calypso’nun donanımı ve işleyebilmesi 
için gerekli çalışmalarla son bulmuştur. 
Heyecanlı vakalarla dolu olan ‘Sessiz 
Dünya’, Calypso’dan önceki bu ilk on 
dört sene içinde tuttuğumuz hâtıra def-
terinden başka bir şey değildir.” 

DENİZLERİN BÜYÜLÜ DÜNYASI
Sessiz Dünya kitabında Jacques 

Cousteau, merakının nasıl başladığı-
nı anlatmış; arkadaşlarıyla birlikte tek 
arzuları, “Sessiz Dünya” olarak adlan-
dırılan denizlerin derinliklerini keş-
fetmek. Bu tutkuları birçok yeniliğe 
imza atmalarını da sağlamış. Mesela, 
dışarıdan hiçbir müdahaleye ihtiyaç 
duymadan, tek başına çalışabilen bir 
dalgıç cihazı keşfediyorlar. Günümü-
zün modern dalgıç kıyafetleri ve ci-
hazlarının arkasında Jacques Cousteau 
ve arkadaşları yer alıyor yani. Ayrıca 

Kaptan Cousteau’nun  
“ilham verici” hikâyesi
Ünlü okyanus bilimci Jacques Cousteau’nun 1953 yılında yayımlanan kitabı Sessiz Dünya, hayatını 
denizlerin altını keşfetmeye adamış bir bilim insanının bu tutkusu uğrunda yaptıklarını ve bilim 
dünyasına olan katkılarını anlatıyor. 

Ceyhan USANMAZ

yeni dalış yöntemleri de geliştiriyor-
lar. Batık gemileri, o gemilerdeki de-
fineleri araştırıyorlar. Bir “Deniz Altı 
Araştırma Grubu” kuruyorlar. Köpek-
balıklarıyla karşılaşma deneyimleri-
ni aktarıyorlar. Jacques Cousteau ve  

arkadaşlarının gün geçtikçe cihazla-
rını nasıl geliştirdiklerini, her geçen 
gün nasıl ilerleme kaydettiklerini sa-
tır satır okuyoruz... İşte edindikleri 
bu deneyimlerle de, o çok severek ve 
merakla izlediğimiz belgeselleri çek-
mişler demek ki.

Yirmiden fazla dile çevrilen, mil-
yonluk satış rakamlarına ulaşan Sessiz 
Dünya kitabının Türkçedeki en eski 
çevirisi olarak, elimdeki 1967 tarihli 
basımı bulabildim. Sonrasında, 1970’li 
yıllarda da farklı yayınevleri tarafın-
dan yeniden yayımlanmış, ancak ya-
kın tarihli yeni bir baskıya ulaşmak 
pek mümkün değil. Belki Jacques 
Cousteau’nun, arkadaşlarıyla birlik-
te dalgıçlığa dair yaptıkları keşifleri 
anlattığı kitabı günümüzde pek ilgi  

Sessiz Dünya 
Jacques-Yves Cousteau, Frédéric Dumas 

Çeviren: M. Doğan Özbay 
İyigün Yayınları, 208 sayfa

Yayım yılı: 1967 

Sahaf Dükkânı

İyi Kitap  •  Sahaf Dükkânı  •  Sayı 58  •  Aralık  2013



31

vermez tavrının altındaki ana nedeni 
bilmiyordu. Kuşkusuz tahmin ediyor-
du, ama yine de bilmiyordu.

“Ee, söyle artık,” dedi arabayı kul-
lanan kocasına bakarak. “‘Kutlama ye-
meği yiyeceğiz’ dedin. Ne kutlaması?”

Doktor Hayrettin Otukuru, “Sürp-
riz,” diyerek yarım ağız gülümsedi.

“Sürpriz seven biri değilim,” dedi 
Şıngırdak Otukuru. “Bunu sen de bili-
yorsun. Ay, bak vallahi çat diye çatlarım 
şimdi burada! Vecihi Efendi’yi bile al-
madın yanımıza. Neyi kutlayacağız?”

Hayrettin Otukuru, “Bu araba yaz-
lıkta durduğuna göre Vecihi Efendi 
İstanbul’dan Şile’ye gelip araba mı ala-
caktı yani?” dedi. “Hem seninle yalnız 
olmak istemiş olamaz mıyım?”

Şıngırdak Otukuru kıkırdadı. Bir 
şeyler söyleyecek oldu, sustu. Bu güzel 
anın büyüsünü bozmak istemiyordu. 
Kocasına sevgiyle bakarak gülümsedi.

Çevredeki eğlence merkezlerinden 
yansıyan ışıklar aracın ön camında da-
ğılıp yüzüne yayıldıkça, Doktor Otuku-
ru rengi her saniye değişen bir maske 
takmış gibi görünüyordu.

bir kez de en yakın arkadaşı Nurten 
İpesapa’nın son model Mercedes’ini par-
çalamasının ardından ehliyetine el ko-
nulmuştu. Polisler tarafından değil, dok-
tor eşi Hayrettin Otukuru tarafından. 

Adamcağız eşinin –şükür ki– burnu 
bile kanamadan atlattığı bu kazalardan 
sonra otoritesini kullanmak zorunda 
kalmış, ehliyeti kaptığı gibi özel kasa-
sına kilitlemişti.

Bu olaydan sonra kadının, emektar 
şoför Vecihi Çol’u türlü bahanelerle 
kandırıp (Arkadaşım uçağı kaçırmış! 
Kocam üstüne kahve dökmüş! Ke-
dim bayıldı!) aileye ait araçları kaçır-
ma girişimleri de olmuştu birkaç kez, 
ama neyse ki yaşlı adam sonunda, 
“Hayır! Anahtarı size vermem!” de-
meyi öğrenmişti. Bu sağlam duruşu 
sergileyebilmek için patronu Doktor 
Otukuru’dan sağlam bir azar işitme-
si gerekmişti gerçi, ama olsun, na-
sılsa ikisinin arasında kalan bir sırdı 
bu. Şıngırdak Hanım şoförün ödün  

“Ah, buna inanamıyorum,” dedi 
Şıngırdak Otukuru. “İşlerden başını 
kaldırdın ve yemeğe gidiyoruz, öyle 
mi? Hem de kutlama yemeğine! Ne 
kutlaması bu?”

Aracın ön koltuğunda oturuyordu. 
Şoförün sağında. Ona kalsa direksiyon 
simidini kavrayıp gaz pedalını kökle-
mek, İstanbul’un gece gündüz insan 
kaynayan noktalarından biri olan Tak-
sim Meydanı’na doğru aracı son sürat 
sürmek isterdi. Akşam trafiği buna ne 
kadar izin verirse tabii. Seviyordu ara-
ba kullanmayı, ne yapsın?

Ama işe bakın ki, denediği pek 
çok şey gibi (heykeltıraşlık, ressamlık, 
aşçılık, yazarlık, şairlik ve daha nice-
si) şoförlükte de başarılı değildi. Altı 
kez kendi aracını, dört kez eşininkini, 

Doktor Otukuru nereye kayboldu?
Gizemli Şeyler Dedektifi Bol Bel okura Sözcük Korsanları ile “mevhaba” demişti. Aşkın Güngör ikinci 
kitapla bekleyişe son veriyor. Doktor Otukuru’nun Işınlama Makinesi’nde dedektifimiz, esrarengiz 
şekilde ortadan kaybolan ünlü bilim insanı Otukuru’nun gizemini çözüyor.

Doktor Otukuru’nun Işınlama Makinesi 
Aşkın Güngör 

Resimleyen: Gökçe Akgül 
Tudem Yayınları, 232 sayfa
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