
ikiz kız kardeşi var: Kozi. Romanda 
Kozi zaman zaman Afi’yi ziyarete 
geliyor ve onu Afi’den başka kimse 
göremiyor. Ölüm gerçeğine yaklaşı-
mınız üzerine biraz konuşalım mı?..

Yaşam bana erken yaşlarda aile 
büyüklerimi ve sevdiğim değerli dost-
larımı kaybetme şanssızlığını yaşattı. 
Bu travmatik süreçleri mutlak ölüm 
fikrinden uzaklaşarak, yaşam ve ölü-
mün iç içe olduğu ve aralarında ince 
bir çizgi bulunduğu gerçeğine sarıla-
rak yenmeye çalıştım. Bu kitapta da 
dede, “Bir tohuma can vermek, yapra-
ğın özsuyuna karışmak, bir böceğin ka-
nadını güçlendirmek, yaşama sana öğ-
retilenden başka türlü katılmaktır, son 
yoktur,” der. Toprağa karışan bedenin 
doğada geçirdiği değişimin gidebile-
ceği noktaları bir düşünmeye kalksak,  
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İyi Kitap’ta bu ay…

Sıcak yaz günlerinden herkese merhaba,
Sanırım fark edenler olmuştur, iki yazdır 

Temmuz ve Ağustos sayısını birleştirip tek sayı 
olarak Ağustos başında çıkarıyoruz. Geçen 
yıl Gezi Direnişi nedeniyle böyle bir karar 

almıştık, bu yıl da okulların kapalı olmasının 
yarattığı dağıtım güçlüğü nedeniyle aynı 

sistemi sürdürelim dedik. Ama size bir aylık 
yoksunluğu telafi edecek bir sayı  

hazırlamaya çalıştık. 
İçerde neler mi var? Maurice Sendak’ın resimli 
çocuk kitabı klasiği Vahşi Şeyler Ülkesi nihayet 

Türkçede; baskısı tükenmeden alın. Patrick 
Modiano’nun yazıp Pıtırcık’ın müthiş çizeri 

Sempé’nin resimlediği Babam ve Ben, okunmaya 
değer, sıradışı bir baba-kız ilişkisi anlatıyor. 
Alison Bechdel’in otobiyografik unsurlara 

dayanarak yarattığı iki çizgi roman modern 
hayatı eşcinsellik gerçeği üzerinden tanımlıyor. 

Sennur Sezer’in kaleme aldığı Şahmaran 
kadim bir efsaneyi şiir tadında yeniden okurla 

buluştururken, Gülnaz Emine Özacar Annemin 
Masalları’nda annesinden dinlediği masalları 
kendi nefesiyle kulaklarımıza fısıldıyor. Sevin 

Okyay’ın ikinci çocuk kitabı da çıktı. Çok komik, 
çok sevimli, çok içten… İçerde tadımlık bir parça 

bulacaksınız. Türkçe çocuk edebiyatındaki bu 
gelişmeler tek kelimeyle sevindirici…

Herkese bol yıldızlı yaz geceleri…

Sevim Ak her kitabında farklı ko-
nulara el atarak okurunun heyecanını 
diri tutmayı başaran bir yazar. Son ki-
tabı Gazete Fısıltıları’nda kendine kah-
raman olarak günümüzün hızlı tekno-
loji ve tüketim çağında yaşayan ve bu 
nimetlerden bolca faydalanan on iki 
yaşındaki Afi’yi seçmiş. Ancak Afi’nin 
doğum sırasında ölen kız kardeşi Kozi 
farklı bir boyuttan gelip romana dâhil 
oluyor ve bize başka bir dünyadan ha-
berler veriyor. Kozi doğanın bir parça-
sı, öldükten sonra altına gömüldüğü 
manolya ağacını kızı o aslında; hayata 
“teknoloji çocuğu” Afi’den bambaşka 
bakıyor.

Kozi’nin bilfiil varlığı kadar, kendi 
varlığına ve hayata getirdiği açıkla-
ma, okurun ve Afi’nin zihnine insan 
merkezli bakış açısını kıracak düşün-
ce tohumları serpiyor. Kozi’nin attığı 

Yaşam, ölüm ve  
etik üzerine

tohumlar erkenden meyve vermeye 
başlayınca Afi’nin yaşadığı olaylara 
bambaşka bir gözle bakmaya başlayı-
şına, sorgulamalarına tanık oluyoruz. 
Kurgu farklı farklı yan hikâyelerle 
akarken Afi hayatı, “bitkisellik” terimi 
üzerinden canlılar arasındaki hiyerar-
şiyi, ötenazi kavramını, yaşamın, ölü-
mün ve sevginin anlamını sorguluyor. 
Zengin karakter kadrosu ve hareketli 
kurgusuyla Gazete Fısıltıları “normal” 
kabul edilen genelgeçer fikirlere mey-
dan okumayı başarıyor ve bunu yapar-
ken bilime de yaslanıyor…

Gazete Fısıltıları adlı kitabınızın 
kahramanı 12 yaşında bir oğlan ço-
cuğu olan Afi. Afi’nin, anne karnında 
yeterince gelişmediği için doğum sıra-
sında ölen ve bahçelerindeki manolya 
ağacının altına gömülmüş olan bir de 

Sevim Ak son romanı Gazete Fısıltıları’nı yazarken, yıllardır  
biriktirdiği dergi ve gazetelerdeki haberlerden faydalanmış. Kitap 
kurguya ustalıkla yedirilmiş verilere yaslanarak canlılar arasındaki 
hiyerarşiyi, ötenazi kavramını, yaşamın ve ölümün anlamını sorguluyor. 



üstelik bu yolculuğa çocuklara aktarı-
lan genleri, hücreleri, bilgileri, yaşanı-
lan paylaşılan anıları katsak, yaşamın 
pek öyle kolay ölüme dönüşemediğini 
hissederiz. Düşünce alanını genişlet-
tikçe, “Hepimiz evrendeki yıldız tozla-
rının yeryüzünde yaşayan parçaları-
yız,” sözüne ulaşmak hayal değil.

Doğaya yakın, belki de doğanın 
ta kendisi olarak tasvir edilmiş olan 
Kozi kitapta hayali bir kahraman 
olarak kurgulanmamış. Oysa 
kitapta gerçeküstü ya da 
fantastik başka hiçbir 
unsur yok. Üstelik 
Kozi “ölüm”ü, 
aynı anne kar-
nını paylaşan 
bir ikiz kar-
deşin ölü-
münü sim-
geliyor… 

Yeni 
doğmuş bir 
bebek henüz 
ne doğanın 
parçasıdır, ne de 
“toplum içinde bir 
varlık”. Kozi baştan 
modern dünyaya gelmeyi 
reddetmiş, Afi ise kabul et-
miştir. Afi’nin içine çekildiği dün-
yanın “hiçlik” olarak gördüğü durum, 
Kozi için özgürlüktür. Afi aile, okul, 
medya gibi kurumlarla, çevresel, bi-
reysel ilişkiler ve bağlılıklar içine düş-
müştür. Kozi’nin, dedesinin öldüğü 
gün Afi’ye görünmesi onun doğanın 
sesi olduğu kadar büyüme sürecine 
eşlik eden dedesinin sesi olduğunu da 
düşündürtecektir. Afi büyürken, neyi 
nasıl yapsam iyi olur, sorularının ya-
nıtını çoğunlukla arkadaş çevresindeki 
genelgeçer değerler üzerinden aramaya 
kalksa da sırtını yaslayacağı bir ağaç, 
yolunu aydınlatacak bir fener de arar. 
Dedesinden sonra küçüklüğünden beri 
üstüne hayaller kurduğu, hikâyeler ya-
rattığı Kozi’yi hayatına alır. Tümüyle 
kurmaca bu karakterleri okur da ne ka-
dar isterse o kadar gerçek kılabilir. 

Kitabın kurgusu içinde pek çok 
yan olay akışa girip çıkıyor. Bir  

alışveriş merkezine konan bomba 
sonucu yaralanan genç seyyar satıcı 
mesela… Patlama sonrasında bu sa-
tıcının sattığı saatler ortaya saçılınca 
Afi’nin arkadaşı iki saati alıp birini 
de Afi’ye veriyor. Bu durum Afi’de 
bir vicdan hesaplaşması yaratıyor ve 
saatçinin peşine düşüyor. Ama satıcı-
nın yattığı hastane odasında, annesi-
ne refakat eden Sude’yle tanışması ve 

Sude’nin hikâyesinin kurguya dâhil 
olması dışında bu öykünün sonu yok 
roman içinde... Saatçinin peşini ni-
çin bırakıyor Afi, saati ona geri ver-
me arzusundan neden vazgeçiyor?

Afi birden karşılarına çıkan deh-
şet verici olaya Sarp gibi başını başka 
yöne çevirerek ya da annesi ve arka-
daşı Cansu gibi, “İyi ki biz orada yok-
tuk,” anlayışıyla kayıtsız kalamaz. Bir 
gazete haberiyle genç saatçinin yattığı 
hastaneye ulaşır. Hayatın bilmediği bir 
başka yüzüyle esas orada yüzleşip ken-
dini genç adamın yerinde, çaresiz ve 
güvensiz hisseder. Saati yatağın kena-
rına sıkıştırmak ister ama gel-git yaşar. 
Okudukları gazete haberleri, izledikleri 
televizyon programları korku kültü-
rüyle kuşatmıştır benliğini. Ya kamera 
varsa, ya hareketim yanlış anlaşılırsa, 
ya suçlu damgası yersem korkusu elini  
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ayağına dolar. İkinci gün yine hasta-
neye gittiğinde saatçiden saat almış 
müşteri rolünü kuşanır. Oysa koma-
daki iki hastanın yattığı odada para, 
mal, eşyanın hükmü yoktur. Sözü 
esinti gibi geçer gider. İstediği, saatten 
her ne şekilde olursa olsun kurtulmak 
mıdır? Saatçi gündem değişince gazete 
haberlerinde yer almaz, görünmez kı-
lınır. Hızlı değişip giden, değersizleşen 
şeyler ve olaylar arasında yaşarken, 

öylece durup bir şey yapmadı-
ğını sandığı dünyaların gizemli 

sesine kulağını vermiştir Afi. 
Kozi’yle kurduğu bağdan 

dolayı yatkınlığı vardır. 
Sude’nin uzun yıllar-

dır bitkisel hayat-
taki annesiyle 

ilişkisindeki 
bilinmezlere 
doğru çekil-
meye başlar. 

Sude’nin 
annesinin 6 yıl-

dır bitkisel hayatta 
olması ve babasının 

bir aşamada artık fi-
şini çekmek istemesiyle 

romanınıza zor bir soruyu/
sorunu (ötenazi kavramını) 

dâhil etmişsiniz. “Bitkisel yaşam” 
kavramını, terimin kelime anlamı-
na indirgeyerek sorguluyorsunuz 
kitapta. Bitkisel olanın canlılığın-
dan, canlılığın ille de hareket edip 
konuşmak mı olduğundan başlaya-
rak, insan merkezli yaşam anlayışını 
kırmaya çalışıyor, canlının yaşam 
hakkına başka bir yaklaşım getiri-
yorsunuz… “Bitkisellik” kavramı 
etrafında dönen ilginç bir düşünme 
biçimi bu. Bu düşüncelerin oluşum 
süreçlerinden, esinlerinden bahset-
mek ister misiniz?

Bitkisel yaşam “en düşük bilinç 
düzeyi” gibi düşünülür; bitki gibi ha-
reketsiz bir gövdesi, serum hortumla-
rından kökleri olan engelli bir yaşam.  
Kimseyle iletişim kurmadığı, topluma 
faydası olmadığı, uyanıp uyanmaya-
cağı belli olmayan bu insanlar ekono-
mik anlamda da yük gibi gözükürler. 
Uzun sürede iyiye gidiş göstermeyen  
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Gazete Fısıltıları
Sevim Ak

Can Çocuk Yayınları, 224 sayfa

vakaların yaşam desteğinin kesilip ke-
silmemesi üzerine tartışmalar gazete 
ve dergilerde ara sıra yer alır. İlgimi çe-
ken bir gazete haberinde, hasta bakımı-
nı yapan kişi ötenazi kararına karşı,  “O 
bir bitki değil, hâlâ bir insan ve değersiz 
kabul edilemez,” diyordu. Genelde ula-
şılamayan alanlara biçilen değersizlik 
sözü burada da, şifreleri henüz gerekti-
ği kadar çözülememiş bitki dünyasına 
yakıştırılmıştı. Bitkileri inceleyen bilim 
adamları onların kimyasal alışverişle-
rini, karmaşık ve sosyal ağlar kuruşla-
rını, birbirlerinin eksiklerini tamam-
lama, sinyal göndererek uyarma, bilgi 
aktarma, çevre koşullarını değiştirme 
özelliklerini ve hayatta kalmak için 
mücadele azmini anlatan makaleler ya-
yımlıyorlar. Bitkilerin, insan kulağının 
duyamadığı frekanstaki sesleri, insan 
gözünün göremediği kırmızı altı, mor-
ötesi ışıkları seçebildiği biliniyor. Bitki 
dünyasının kapıları aralandıkça yaygın 
bakış açılarında köklü değişiklikler ol-
ması kaçınılmaz gözüküyor.

Sude’nin annesine yapılan bir 
deney var; kişinin duyuları ve zihni 
açık olmasa da aslında her şeyi algı-
layabildiğini kanıtlayan bir deney. 
Böyle bir deney gerçekten yapılıp bi-
limsel literatüre geçmiş mi?

Nature dergisinin 2006’nın en 
önemli bilimsel gelişmeleri listesinde 
yer alan bir makaleden (A. Owen - S. 
Laurey) yola çıktım. Bitkisel hayattaki 
bir kadına, “Evini gezdiğini hayal et, 
kahve içtiğini, maç seyrettiğini düşün,” 
gibi komutlar verilmiş. Beyinde işlev-
sel manyetik rezonans tekniğiyle göz-
lenen değişiklikler sağlıklı bir kişinin-
ki ile aynı yerde ve şekildeymiş. Tek 
örnek bu değil. Veriler çeşitlendikçe 
ölüm kavramının yeniden düzenlen-
mesi gerekliliği de ortaya çıkıyor.

 
Aklıma takılan böyle bir deney 

daha var. Arkadaşı Sarp’ın amcası 
Oklit, Afi’ye bitkilerle ilgili basit bir 
deney yapmasını söylüyor… Kopmuş 
bir yaprağın bile ilgiyi hissedebildiği 
sonucu çıkıyor bu deneyden…

1985’lerde Bitkilerin Gizli Yaşa-
mı adlı bir kitap beni çok etkilemişti. 
Kitapta, Doğu ve Batı’da birçok bilim 
insanının, psikoloğun, Hindu felsefe-
cisinin, bitki araştırmacısının bitkile-
rin çevredeki değişimlere, ısıya, mü-
ziğe, frekanslara, olaylara gösterdiği 
tepkileri değerlendirişi aktarılmıştı. 
Tarladaki bitkilerin gelişmesini birçok  

uyaranla olumlu yönde etkilemenin 
olası olduğunu biliyoruz bugün. Da-
lından koparılan bir yaprağın bile ku-
ruma hızının çevreden aldığı sinyallere 
bağlılığı denenmiş, izlenmiş.   

Oradan yola çıktığımızda bitkiler 
de aynen “bitkisel yaşamda” olan in-
sanlar gibi çevrelerinde olan biteni, 
duyguları anlayabiliyor… “Normal” 
insanlar gibi…

Bitkiler genel kanıdaki gibi öyle 
suskun durmuyorlar, TV ışıklarını, X 
ışınlarını sevmiyorlar, darbelerden, 
temastan etkileniyorlar, çevresel uya-
ranlardan sinyal alıp başka bitkilere 
iletiyorlar, savunmak ve güçlü olmak 
için kendi türlerinin bir arada yoğun-
laşmasını seçiyorlar. Bitki duyularına 
dair yeni keşifler bu alana bakışı daha 
da keskinleştiriyor. “Normal” kavra-
mının içeriği değişiyor.

“Biri kendisine verilen ömrü 
uzun uyuyarak geçirmek isterse, ‘Git 
mezarda uyu,’ mu denmeli ona? Bir 
insanın en çok kaç gün, kaç ay, kaç yıl 
uyumasına izin verilebilir.” Bu sözler 
Sude’nin annesinin yaşam hakkı için 
Afi’nin aklından geçenler. Yaşam 
hakkına, yaşama dair farklı, kışkır-
tıcı, meydan okuyan bir bakış açısı. 
Kitabı okuyanlar biliyor aslında ama 
gene de burada birkaç cümleyle öte-
naziye dair fikirlerinizi dillendirebi-
lir misiniz?

Beyin geri dönüşün mümkün oldu-
ğu bir uyku dönemine girmişse beynin 
hasarlarını onarmasının beklenmesin-
den yanayım. Yaşamla ölüm arasın-
daki çizginin en inceldiği yer burası. 
Geri dönüş örnekleri sayısızdır. Yaşam 
hakkını sonuna kadar kullanmaya izin 
verildiğinde, teknolojinin bugün gel-
diği noktada nano-malzemeler, mik-
roçipler, implantlarla hasarların daha 
hızlı onarılabildiğini biliyorum. Hasta 
yakınlarının ve sosyal hizmet kurum-
larının uzun bitkisel hayatı boşa giden 
emek ve maddi külfet olarak görmele-
ri sorunlu nokta bence. Geri dönüşün 
gerçekleştiğine hangi kriterlerle karar 
verileceği bile hâlâ tartışmalı. 

 
Son olarak, en başa, yani kitabın 

adına dönelim: Gazete Fısıltıları. 
Kitabın ismine dair neler söylemek 
istersiniz?

Bu kitabı yazma sürecinde yıllar-
dır biriktirdiğim gazete ve dergilerde 
yer alan birçok haberden esinlendim. 

Roman karakterleri de gazete haber-
lerinden etkileniyorlar. Afi büyüme 
ve kendini var etme sürecinde o güne 
kadar yüzünü çevirmediği farklı ha-
yatlara yakınlaşıyor. Oklit amca gazete 
ve dergilerdeki sanat, bilim haberlerini 
izleyerek emeklilik günlerinde kendi-
ne yeni pencereler, ilgi alanları açıyor. 
Gazetelerdeki fısıltılar steril, tekdüze 
dünyaların dışında toplumun farklı ke-
simlerinde yaşanan gündelik olayları 
kulağımıza bırakıyor.

Zarife BİLİZ
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yıpranmayan, zorlama ve hoyratlığa 
yer olmayan, kendi seyrinde akıp gi-
den huzurlu bir ilişki. Bir baba-kızdan 
çok iki kafadarı andırıyorlar zaman 
zaman. “Dünyayı olduğu gibi görmek 
için gözlüklerinizi takın,” lafını düstur 
edinmiş ortağı Bay Casterade’ın ter-
sine, Catherine’in babası kimi zaman 
gözlüğü çıkarmak gerektiğini düşünü-
yor. (Soyismi “gerçek” anlamına geldiği 
hâlde üstelik!) Ve bunu birlikte yapa-
bildikleri anlar, Catherine’in belleğin-
de çocukluğunun unutulmaz anıları 
olarak yer ediyor: “Gözlüklerimizi çı-
karırdık. Etrafımızdaki her şey yumu-
şak ve sisli hale gelir, zaman dururdu.  

Kendimizi çok iyi hissederdik.”
Catherine’in büyüdükten 

sonra hâlâ zaman zaman 
gözlüğünü çıkarıp çıkar-

madığı da okur için bir 
muamma olarak kalı-
yor. Ama ne yalan söyle-

yeyim, Babam ve Ben’i iki 
kez okudum.

Birincisinde gözlüklü...
İkincisinde gözlüksüz...

Catherine’in bale okulunda edindiği 
arkadaşının ansızın ortadan kaybolu-
vermesi… Bir fotoğraf karesine kenar-
dan belli belirsiz girmiş bir kadın… 
Babasının nüfus müdürlüğünde Certi-
tude olarak kaydedilmeden önceki tu-
haf, upuzun soyadı... Modiano tüm bu 
olayları net bir sonuca bağlayıp somut-
laştırmak ve okurun kafasındaki belir-
sizliği gidermek yerine, Catherine’in 
çocukluğundaki “gizemleri”, yetişkin 
çağına da “yanıtı bilinmeyen sorular” 
olarak taşımayı yeğlemiş. Dolayısıyla 
öykü gerçek-gizem, somut-soyut, ço-
cuğun hayal dünyası-yetişkin gerçek-
liği arasındaki ilişki, denge ve akışın 
naif bir anlatısına dönüşmüş.

Catherine ile babası arasında baş-
ka türlü bir ilişki var. Günlük koştur-
macalar, hesaplaşmalar, hırçınlıklarla 

Patrick Modiano’nun yazdığı ve Pı-
tırcık serisindeki çizimleriyle yıllardan 
beri yediden yetmişe pek çoğumuzun 
gönlüne taht kurmuş olan Jean-Jac-
ques Sempé’nin resimlediği Babam 
ve Ben, bir baba-kız ilişkisini merkeze 
alarak sakin, duru bir öykü anlatıyor. 
Öykünün anlatıcısı Catherine New 
York’ta bale öğretmeni. “New York’un 
sıradan insanlarıyız,” diye tanımlıyor 
ailesini. Ama dönüp geçmişe baktığın-
da farklı bir şey söylüyor, çünkü otuz 
yıl önce Paris’te babasıyla yaşadığı dö-
nemin hayatındaki yeri bambaşka. 

Çocukluğundan beri taktığı göz-
lük, Catherine’in daha iyi görmesini 
sağlayan bir araç olmaktan öte onun 
için hayal kurmaya ket vuran, gerçe-
ği olanca çıplaklığıyla gösteren, yani 
duruma göre takmamayı tercih edebi-
leceği bir nesne, iki farklı dünya ara-
sındaki saydam bir paravan aynı za-
manda. “Gözlükle dans edilmez,” diyor 
örneğin. Gözlük takmadığı anlarda 
iyi göremediğinden yakınmak yerine, 
dünyayı başka bir gözle gördüğünü 
söylüyor: “Gözlüksüz gördüğüm dün-
yanın girinti ve çıkıntıları yoktu; yana-
ğımı dayadığım ve sonunda üzerinde 
uyuyakaldığım büyük bir yastık kadar 
yumuşaktı.”

YANITI BİLİNMEYEN SORULAR 
Catherine’in babası Georges Certi-

tude, Paris’te ortağı Bay Casterade ile 
birlikte nakliye işiyle uğraşmaktadır. 
Çocuk gözüyle Catherine için hayatın 
bazı “gerçek”leri birer “gizem”den iba-
rettir. Babasının yaptığı iş mesela; sü-
rekli gelip giden kamyonlar, indirilip 
yüklenen kutular, babasının konuştuğu 
bıyıklı, eski pardösülü, esmer adamlar. 
Ya da dilbilgisi takıntılı, ahlak kumku-
ması, felaket tellalı, beklediği üne ka-
vuşamamanın kronik hayal kırıklığını 
yaşayan şair Bay Casterade’ın, geçmişte 
babasını bir beladan kurtarmış oluşu… 

Hayatı nasıl alırdınız?  
Gözlüklü mü gözlüksüz mü?
Bol ödüllü Fransız yazar Patrick Modiano ile Pıtırcık’ın ünlü çizeri Sempé bizi sıradışı bir baba-kız 
ilişkisine tanık ediyor. Catherine’in kahraman babasıyla birlikte romantik Paris sokaklarından New 
York’un gökdelenlerle dolu geniş caddelerine uzanan sıcacık öyküsü…  

Şiirsel TAŞ

Babam ve Ben
Patrick Modiano

Resimleyen: Jean-Jacques Sempé
Çeviren: Sibel Çekmen

Tudem Yayınları, 96 sayfa
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ejderhadan bu sefer genç 
çoban kurtarır. Kitabın 
son masalı “Horuççuk ile 
Biliççik” bir tekerleme 
tadında sonlanıyor. Her 
bir masalı yüksek sesle 
okurken sizin de çocuk-
ların da içinde sesler  
dalgalanıyor…

KÜLTÜREL  MİRASA KATKI
Halk edebiyatının duru 

bir örneğini sunuyor bize 
Gülnaz Emine Özacar. 
Yöreye has sözcüklerin 
izlerini sürmemiz için 
de kışkırtıcı bir sunum 
bu. Ailenin kadınların-
dan devraldığı masal-
ları çoğaltması temen-
nisiyle bitirelim. Bir de 
anlatımda az olmakla 
birlikte kadının edilgen 
yahut kötü olarak göste-
rildiği yerlere, cinsiyetçi 
bir algı oluşturmamak 
adına müdahale etmek, 
devralınan o kültürel/
dilsel mirasa olumlu 
bir katkı da olabilir… 
Düşünelim.

Nasreddin Hoca’nın memleketinden 
sözü söze katarak yola çıkıyor Özacar. 
Yöre insanındaki –Sivrihisar çevresi– 
dil kıvraklığını ve kendine özgülüğü 
de apaçık ortaya çıkaran bir masal yel-
pazesine davet ediyor bizi.  Kitabı re-
simleyen Burcu Yılmaz’ın özgün mo-
tiflerinin/figürlerinin kitap için ayrıca 
bir şans olduğunu söylemeliyim. Diğer 
yandan kitabın adı da Özacar’ın şan-
sını ele veriyor: Yazarımız, annesinin 
ona anlattığı masalları kâğıda dökmüş, 
onlara kendi nefesini katarak… Sade-
ce o da değil; annesi kendi annesinden, 
o da büyükannesinden dil alarak bu-
güne taşımışlar bu masalları… Sözlü 
tarihten yazılı tarihe taşımak Özacar’a 
kısmet olmuş, iyi ki de olmuş.

BISBIDAK İLE EBEGIDAK
Kitapta sekiz tane masal ile karşı-

laşacak okur. “Bısbıdak ile Ebegıdak” 
masalıyla açılan kitabın sayfalarında 
“bizim masallarımız” duygusunu bir 
an bile kaybetmeden sonuna varmış 
olacaksınız. Bu oylumlu masalın he-
men ardında sizi “Çarşamba Karısı” 
bekliyor. Benim konusu itibariyle en 
hoşuma giden o… Ana/baba sözü 
dinlemeyen çocuklara birebir. Bu kı-
sacık masalda kahramanlaşan nine-
ye selam olsun. “Akıllı Oğlan ile Deli 
Oğlan” masalında hem kardeşliği hem 
de “aklı” yücelten bir ton var; Deli 
Oğlan’ın geri dönüşü, telafisi mümkün 
olmayan hatalarını, kusurlarını ak-
lıyla kapatan Akıllı Oğlan kardeşiyle 
sonu mutluluğa varan bir ömür yaşı-
yor yaşamasına da yine de biz keşke 
anacıklarının akıbeti öyle olmasa imiş 
diye üzülmeden edemiyoruz. “No-
hut Oğlan”da gerçekleşen mucizeye 
ise seviniyoruz… Kitabın açılış ma-
salında karşımıza çıkan Devkarısı ile 
“Yeşil Yâap” masalında bir kez daha 
karşılaşıyoruz. “Balkabağı”nda yeral-
tı hükümdarı başındaki husumetten, 
fakir oduncunun karısının hafızasında 
saklı bir anı ile kurtulurken, “Ak Koç 
Kara Koç” adlı masalda yeraltında zor 
durumda kalan ülkenin insanlarını 

Ben masalları çocuklar için bilir-
dim. Birazdan değineceğim kitabı-
mızın arkasında “yaş cetveli” var ve 
bunu kabul etmiyorum. Çok önceleri 
bıraktım bir köşeciğe o cetveli, size 
de öneririm. Masalla kurulan ilişki-
yi kendi oğullarımda da sınamışım 
hem, şanslıyım. Üstelik kitapları ön-
den okumayı âdetten değil gerçekten 
severim; bu sayede bir yandan “masal-
larımı” da çoğaltmanın en keyifli ka-
zancım olduğunu deyivereyim. Eğer 
benim akranım olan büyüklerden 
iseniz “166” numarasını anımsayın 
–şimdi çevirmeyin sakın, bambaşka, 
sevimsiz bir şey çıkıyor karşınıza–. 
Hat düşer düşmez bir masalın içine 
de düşerdiniz hani… Kimlerin kim-
lerin sesinden dinlemedik ki o cânım 
masalları. Sesin binbir tonunu alır 
saklardı kulaklarımız. Ne vakit masal 
anlatacak olsak o seslerden ödünç alır-
dık kendimize… Masal anlatanları da 
o seslerin bilgisiyle imtihana tutardık. 

İşte bu sebeptendir ki, masal-
ları yüksek sesle okurken, 

içime işleyen o seslere 
dönüyorum ister iste-
mez, böyle okumalıyım 
diyorum.

Büyüklerinden masal 
dinleyen çocukların bahtı-

na da güvenirim. Hem dilin 
en saf hâlinden beslenen, 
toprak kokan, zamandan 
sözcük toplayarak şim-
diye ulaşmış o masal-
lardan gelen ömür, bir 
gün karşınıza “iyi” bir 
şeyler getirip koyar. 
Tıpkı elimdeki masal 
kitabı gibi “iyi” şey-
ler. Annemin Masal-
ları, Gülnaz Emine 
Özacar’ın ilk kita-
bı. Yazarımız Es-
kişehirli; bunu da 
kitabın arka ka-
pağında özellikle 
belirtmek istemiş 
Nesin Yayınevi. 

Gülnaz Emine Özacar, ilk kitabı Annemin Masalları’nda aile içinde kadınlar arasında kuşaklardır 
anlatılan masalları kâğıda dökmüş, hem de onlara kendi nefesini katarak… Sekiz tane masal içeren 
kitap halk edebiyatının duru bir örneğini sunuyor. 

Betül DÜNDERAnnemin masalları…

Annemin Masalları
Gülnaz Emine Özacar

Resimleyen: Burcu Yılmaz
Nesin Yayınları, 50 sayfa
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Barnaby için düzenlenen bir veda par-
tisiyle sona eren kitap, okura güzel bir 
yaz dileğiyle veda etmiş sayılabilir bel-
ki de. Yine de her vedanın yeni bir ka-
vuşmayı müjdelediğini bildiğimizden 
sevinmeliyiz. Huysuz ve tatlı İgi’ye en 
kısa sürede kavuşacağımız günün ha-
yaliyle kitabı rafına kaldırıyor ve şimdi 
de biz tatile çıkıyoruz. Denize girdiği-
nizde olur da bir denizkızı görürseniz, 
İgi’nin selamını söylemeyi unutmayın 
sakın! Herkese iyi tatiller!

Dizginlenmesi mümkün olmayan 
asi kahramanımız, tatile giderken ya-
nına sadece kıyafetlerini değil, bütün 
dünyasını alıyor. Fotoğraflarını çekip 
arkadaşlarına göstereceği oyuncak 
ayıcık Barnaby, penguen Gloria ve 
Mumble, kutup ayısı Polly ve kö-
pek Ranger da yolculuğun de-
mirbaşları. Ama İgi’nin arka-
daşları sadece onlar olmu-
yor. Akıllı köpek Spencer 
dışında, önce gizemli 
bir fısıltı, sonra kızıl 
saçlı ve çilli bir mu-
cize olarak karşısına 
çıkan Clyde, İgi’nin 
tatildeki favorileri… 
Aslında İgi Clyde’dan 
biraz hoşlanıyor gibi. Bu 
hoşlanma durumu, kaybolan İgi’nin 
bulunması sürecinde başrolü Clyde’ın 
üstlenmesiyle daha da perçinleni-
yor. Akıllı, uyumlu, nazik ve farklı 
bir duruşa sahip Clyde. Üstelik et de 
yemiyor, vejetaryen. Eti çok seven İgi 
Clyde’a daha yakın olmak için etten 
hiç hoşlanmadığını söylüyor, uydu-
ruyor yani ama Flo sosise ve kızarmış 
tavuğa bayılan İgi’nin foyasını ortaya 
çıkarmayıp yine ablalığını yapıyor.

HUYSUZ VE TATLI İGİ
Bazen yağmur çizmeleriyle dolaş-

mak zorunda kalsalar da herkes iyi va-
kit geçiriyor. İgi, hayallerini süsleyen 
denizkızlarıyla tanışamıyor, denizyıl-
dızı toplarken hayallere dalmaya pek 
vakit bulamıyor ama olsun, gene de 
bayağı güzel bir tatil oluyor işte. Fakat 
her güzel şey gibi bu tatilin de bir sonu 
var. Okulun başlaması ve oyuncak ayı 

Jenny Valentine’ın sevimli kahra-
manı İgi’nin başrolü seve seve, bayıla 
bayıla oynadığı “İgi ve Ben” serisinin 
üçüncü kitabı da çıktı. İlk kitapta ne ka-
dar hınzır, huysuz ve dediğim dedik bir 
kız olduğunu öğrendiğimiz İgi, ikinci 
kitapta altıncı yaşını kutlamıştı. Bu kez 
de ailesiyle birlikte tatile çıkıyor. Üstelik 
karavanla! Bu tatil elbette yaşayacağı 
ve ailesine yaşatacağı maceraları müj-
deliyor. Başkahramanımız İgi ve onun 
yaşadıklarını bize üç kitaptır anlatmak-
tan yorulmayan ablası Flo, yine şahane 
bir uyum sergiliyorlar. Küçük kardeşini 
“kitabını yazacak” kadar tanıyan Flo, 
onun her türlü kaprisine, huysuzluğuna 
sabır göstermeyi çok iyi biliyor. 

TATİL, HEM DE KARAVANLA!
İgi, “başka önemli görevleri ol-

duğu için” tatil fikrine ilk başta karşı 
çıksa da kısa süre içinde ikna ediliyor. 
Bir karavanla yola çıkıyor olmanın işi 
daha da cazip kıldığı kesin. Sürprizleri 
seven babası ve ailenin en sakin üyesi 
olan annesi, İgi’nin buna çok sevin-
diğini görünce pek de şaşırmıyorlar 
çünkü İgi maceraya tutkun! 

Alıştığı rutinden çıkma fikri İgi’de 
biraz farklı bir etki gösteriyor. Mesela 
okul kapanınca öğretmenlerin ve öğ-
rencilerin ne yapacağını bilmek isti-
yor. Okul olmadığı sürece öğretmen 
ve öğrenci ne işe yarar ki? Ya da yağ-
murlu bir günde sahil ne yapar? Isla-
nır mı? Ama zaten ıslak… Okul tatile 
girdiğinde hamsterlara ne olacağı da 
İgi’nin merak ettiği bir başka konu. O 
sırada ben, okullarda kobay hayvanla-
rının hâlâ nasıl olabildiğine şaşıp hayal 
kırıklığı yaşamakla meşgulüm. 

Deniz, güneş, İgi ve ben…
İgi’yle henüz tanışmayan varsa daha fazla vakit kaybetmemesini dileyerek üçüncü kitabı müjdeliyorum: 
İgi ve Ben - Tatildeyiz, tadından yenmez bir tatil kitabı olarak valizlere girmeye hazır.

Gökçe GÖKÇEER

İgi ve Ben - Tatildeyiz
Jenny Valentine

Resimleyen: Joe Berger
Çeviren: Tuna Alemdar

Tudem Yayınları, 160 sayfa
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serbest kalırsa olabileceklerden fena 
halde korkuyor. Çocuk kitaplarında 
uzun yıllar sadece “iyi” karakterlerin, 
“iyi” davranış örneklerinin bulunması, 
insanın asıl tanıyıp mücadele etmeyi 
öğrenmesi gereken zaaflı yönlerinin 
ise görmezden gelinmesi bu eğilim-
den, bu ikiyüzlülükten de kaynaklanıyor 
olsa gerek.

ÇOCUKLAR BEĞENİYOR
Maurice Sendak’ın Can Çocuk 

Yayınları tarafından Vahşi Şeyler Ül-
kesinde (Where The Wild Things Are) 
adıyla Türkçeleştirilen nefis resimli 
kitabını okurken düştü bunlar aklı-
ma. Kitap 1963’te basıldığında sansü-
re uğramış, çocukları “vahşi olmaya” 
özendirdiği ya da bu “vahşiliği” meşru 
gösterdiği gerekçesiyle herhalde. Son-
ra çocuklar kitaba öyle ilgi göstermiş, 
öyle ilgi göstermiş ki yetişkinler kitaba 
iade-i itibar etmek zorunda kalmışlar. 
Bir sürü ödül almış, ama hangi ödül-
leri, öncelikle okurların oylarıyla se-
çilen kütüphane ödüllerini tabii ki... 
Evet, çocuk kitaplarına böyle “yoldan 

sömürdüğü, köleleştirdiği, biriktirmek 
ve biriktirdiklerini kendi nesline ak-
tarabilmek için akla zarar sistemler 
kurup türdeşlerinin canına okuduğu 
biliniyor… 21. yüzyılda dünyanın gel-
diği noktada artık bunlar tartışılmıyor 
bile…

İşte, özünde insan, her iki anlam-
da da vahşiyken, hem bu hükümdarlık 
konumunda oturmasını, bunun her 
tür sonucunu meşru kılmak ve ken-
disini diğer hayvanlardan ayırabilmek 
için, hem de bu kadar uygar olup, do-
ğada aşağıladığı, “akılsız bulduğu” o 
vahşiliği gizli kapaklı da olsa yaptığını 
kendine yediremediğinden olsa gerek, 
vahşilik meselesinden tırım tırım ka-
çıyor. Nerede kaçıyor mesela. Alalım, 
doğaya en yakın varlık olan çocukların 
eğitimi meselesinde… İşin aslını içten 
içe bildiğinden, çocuğun erken yaştan 
itibaren bunu maskelemeyi öğrenme-
sini istiyor, bu topluma uyumlu bir 
şekilde “ehlileştirilebilmesi” için ço-
cuğun çocukluğuna da vahşiliğine de 
tahammül göstermiyor, belki de ken-
disinin yüzleşmekten kaçındığı o şey 

İnsan vahşi bir varlıktır. İki anlam-
da da. Önce: Şu anda “uygarlaştığımız” 
yerden doğal yaşama yakıştırdığımız 
“vahşi”lik anlamında, ta insanlaşmaya 
başlamadan önceki milyonlarca yıllık 
evrimsel kalıtımızdan gelen, “hayatta 
kalmaya” kodlanmış genlerimizle içi-
mizde vahşilik var ve içgüdülerimiz 
yerli yerinde. Ama tabii aklımız, vicdan 
ve empati duygumuz da var, en azından 
potansiyel olarak. Bu bir. Sonra: İşte 
bize bir armağan ve nimet de olan o akıl 
sayesinde doğadaki en vahşi hayvan in-
san. O aklı, kandırmak, tuzak kurmak, 
manipüle etmek, yalan söylemek için 
kullanıyor ki, ormanların kralı aslan 
misali, dünyanın kralı olabiliyor. Doğa-
daki en zayıf hayvan olmasına rağmen 
yaptığı aletlerle hayvanların sahip oldu-
ğu tüm meziyetlerin üstesinden geliyor, 
her halükarda onları yeniyor. Bir de üs-
tüne, doğadaki “vahşi” hayvan sadece 
karnını doyurmak (bazen de, genetik 
mirasını yayabilmek) için öldürürken, 
ihtiyacından fazlasını asla tüketmez ve 
istemezken, insanın tamahkârlıktan öl-
dürdüğü, kitlesel katliamlar yapabildiği, 

Gerçek yolculuk geri 
dönüştür…
Maurice Sendak’ın, yayımlandığında Amerika’da sansüre uğrayan, bugün klasikleşmiş resimli çocuk 
kitabı Vahşi Şeyler Ülkesinde nihayet Türkçede yayımlandı. Nefis bir hayal gücünün eseri olan resimlere 
basit ama katman katman açılan bir öykü eşlik ediyor. 

Zarife BİLİZ
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Vahşi Şeyler Ülkesinde
Maurice Sendak

Çeviren: Celâl Üster
Can Çocuk Yayınları, 48 sayfa

çıkarıcı unsurların”, bir diğer deyişle 
insanın içindeki, o derinlerdeki ger-
çeğin; kızgınlık, öfke, yıkıcılık gibi 
doğal duyguların girmesi hâlâ bile 
tartışmalı bir konuyken, çocukları er-
kenden birer “vahşi görünmeyen ye-
tişkin” hâline getirme çabasıyla onları 
tüm “kötü unsurlardan” koruyan ste-
ril bir “çocuk edebiyatı”, yani büyük 
harflerle SANSÜR mantığı hâlâ ha-
kim olabilirken, 1963’te Amerika’da 
kitabın yasaklanması çok da şaşırtıcı 
gelmiyor aslında…

HAPIR HUPUR YERİM SENİ 
Peki, gelelim kitaba. Kitabımızın 

kahramanı Max, küçümencik bir oğ-
lan çocuğu. Bir akşam giydiği kurt 
kostümü için-
de çok fazla 
yaramazlık 
yapınca, 
annesi “Vah-
şi Şey!” diye 
azarlıyor onu. 
Max ise anne-
sine “Hapır hupur 
yerim seni!” diye karşılık veriyor, 
ardından da tabii yemeğini yemeden 
odasına gönderiliyor. Tam da burada 
söylemek lazım: Dar anlamda aile, 
geniş ölçekte toplum içinde itaat ve 
başkaldırı ilişkisine mikro ölçekten 
mercek tutabildiği için de başarılı 
Mauric’in kitabı. Evet, çocuk kendini 
açıkça ortaya koyma cesareti gösterip 
otoriteye karşı çıkıyor ve cezalandırı-
lıyor. Peki, Max ne yapıyor bu durum-
da? Annesine bağırıp çağırarak odası-
na mı çıkıyor? Ağlayıp bağırıp, oda-
sının duvarlarını mı yumrukluyor? 
Yoksa yaptıklarından çok pişman olup 
özür mü diliyor? Hiçbiri. O bir “vah-
şi” olduğu için (kendini olduğu hâliyle 
kabul edebildiği, ortaya koyabildiği 
için) annesinin ona verdiği ceza ben-
liğini yaralamıyor bir kere. Suratında 
aynı şahane “vahşi” ifadeyle odasına 
çıkıyor ve yüzündeki ifade yavaş yavaş 
muzipliğe evrilirken odasında bir or-
manın büyümekte olduğunu görüyor. 
Orman büyüyüp büyüyüp odasının 
duvarları koca bir dünya olunca da 
teknesiyle engin sulara yelken açıp 
tam bir yıl, gece gündüz yol alarak va-
tanına, yani “Vahşi Şeyler Ülkesi”ne 
varıyor.

Burada karşılaştığı vahşi şeyler yeri 
göğü inleterek Max’ı korkutmaya çalı-
şıyorlar ama nafile. Max onları “Ken-
disinden daha vahşisinin olmadığına” 

ikna ettikten sonra Vahşi Şeylerin 
Hükümdarı ilan ediliyor ve  
“Şamataların en vahşisi 
başlıyor.” Yapılmadık 
yaramazlık kalmıyor 
yani. Derken Max, onu 
çok seven, her istediğini 
yapan tebaasına “Yeter ar-
tık, durun!” diyor ve onları 
yemeklerini yemeden 
yatakları-
na gönde-
riyor. Ken-
disine yapılan 
davranışın 
aynını onlara 
gösteriyor, burada 

aslında 
anneye yö-
nelik örtük bir 

empatinin ilk ışıkları da 
görünüyor. Ne de olsa 

empati denilen şey, 
tecrübe yaşamadan, 

yoldan çıkıp zorlu 
maceralara atılmadan, 

yani kendimizin, “evcilleştirilmiş” 
kendimizin dışına çıkıp içimizdeki 
gerçek “vahşi” ile yüzleşmeden öğre-
nilmiyor. Ne var ki Max tebaasını ce-
zalandırıp gönderdikten sonra kendi-
ni yapayalnız hissediyor, “birinin onu 
canından çok sevdiği yerde” olmak isti-
yor, üstüne bir de uzaktan gelen şaha-
ne yemek kokuları eklenince hüküm-
dar olmaktan falan vazgeçiyor. Vahşi 
şeyler her ne kadar, “N’olur gitme. Seni 
o kadar seviyoruz ki hapır hupur yiye-
ceğiz seni!” deseler de Max teknesine 
atladığı gibi geri dönüş yolculuğuna 
koyuluyor ve bir yıldan fazla, gece 
gündüz yol aldıktan sonra masasının 
üzerinde hâlâ sıcak olan bir bardak süt 
ile bir dilim kekin kendisini beklediği 
odasına dönüyor.

KENDİNİ TANIMAK
Kişinin benliğini iyi kötü tüm 

yönleriyle tanıyıp kendini gerçekten 
“insanlaştırmasına” büyümek denir. 
O yüzden hiç kolay değildir ve insan-
ların “kendiliklerine” hoşgörü gös-
terilmeyen, suçlama ve yargılamaya 
dayanan, bireylerden yüksek itaatin 
beklendiği baskıcı toplumlarda bazı 
insanlar “insanlaşma”, “erginleme” 
sürecini tamamlamadan yaşlanabilir. 
Kendini tüm zaaflarıyla tanıma, kabul 
etme ve sonra da aşma süreci basamak 
atlayarak gerçekleşmez, adım adım 
olur ve toplumla, otorite simgeleriyle 

çatışarak, içinde-
kilere “ters gele-
ne” isyan ederek, 
az biraz yoldan 
çıkarak, yani 
önce iyi bir 
“vahşileşerek” 
gerçekleşir. 
Büyümenin doğası budur. Korkacak, 
çocuk kitaplarında sakınacak bir şey 
yok. Max da önce gidiyor, sonra dönü-
yor işte, biraz daha tecrübe kazanmış, 
içindeki “vahşi”yi biraz daha tanımış ve 
annesinin sevgisinin değerini ve belki 
de onu biraz daha anlamış olarak. Hem 
Hermann Hesse boşuna dememiş, 
“Gerçek yolculuk geri dönüştür,” diye. 
Sahici olan şey geri döndükten sonra 
yaşanır… 
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dayağı da yiyor. Kısacası, bu Sicilya 
masalında, Karagöz-Keloğlan karışı-
mı, hem tanıdık hem de yeni birisiyle 
karşılaşıyoruz.

Kitaptaki çizimleri Emanuelle Lu-
zati yapmış; masal kitabını okuyan 
çocukların hayal gücünü ateşleyecek 
çizimler bunlar. Oku sonra da çiz,  
Calvino böyle işte.    

anlatılarla karşılaşırız hem de farklı 
kültürlere dair pek çok şey öğreniriz. 
Yani az gidip uz gideriz, dere tepe düz 
gideriz ama arkamıza dönüp bakarız 
ki bir arpa boyu yol gitmişiz. 

Italo Calvino, yola çıkmamıza  
gerek kalmadan bize İtalya’dan masal-
lar derleyip getirmiş. Geleneksel İtal-
yan masallarını toplayan Calvino, bu 
masalları yine kendi dilinde anlatıyor. 
Diğer bir deyişle, sanki “Calvino Dede” 
oturmuş bizlere masal anlatıyor; ma-
sal eski olsa da ses Calvino’nun! 

AZICIK ACILI MASALLAR
Masalların kategorileri oldukça il-

ginç: Azıcık Acılı Masallar, Kurnazların 
Kazandığı Masallar, Korku Masalları 
(ama azıcık korkutanlardan) gibi... Bir 
de “Kız Çocuklara Masallar” kategori-
si var ki aslında en tartışmalı masallar 
onlar. Kız çocukları bu masallarda hep 
bir prensle evleniyor ya da bir kralla. 
Bu masalları okuyarak büyüyen kız 
çocukları, yetişkin olduklarında ken-
disini gelip kurtaracak bir prens bek-
lemez diye umalım. Birçok kültürde 
olduğu gibi, bu masallarda da kız ço-
cukları sabırlı, fedakâr ve pasif olarak 
resmediliyor. Belki bu masalları oku-
yup tersten yazmayı düşünebiliriz. 
Kız çocuklarının bir prens tarafından 
kurtarılmadığı, kendi kaderini ken-
disinin çizdiği yeni masalları da biz  
anlatabiliriz. 

Calvino’nun derlediği masalları 
okurken, hem tanıdığımız hem de ya-
bancı bir dünyada yol aldığımızı söyle-
miştik. Örneğin, “Sicilya Masalları”nda 

karşılaştığımız Guifà ve annesi, bi-
zim tanıdığımız Keloğlan ve an-

nesine çok benziyor. Hem saf 
hem akıllı, hem iyi niyetli 

hem de fakir olan Guifà, 
aklını kullanarak yine 
de kazanan taraf olu-
yor ama bazen tam 
da Karagöz gibi ne 
zaman ne söyleyece-
ğini bilmediği için 

Dünyanın farklı coğrafya ve kül-
türlerindeki masallar ilginç bir biçim-
de ortak temalar içerir.  İlk olarak,  tüm 
masallar kendi dünyasını gerçek dün-
yadan ayırmak için, anlatacağı olayın 
uzak bir zaman ve mekânda geçtiğini 
söyleyerek başlar: “Bir varmış bir yok-
muş,” diyerek. Her dilde bu ifadenin 
başka bir karşılığı vardır. İkinci olarak, 
masallarda iyiler iyi, kötüler kötüdür. 
Masalın sonunda iyiler kazanır, kötü-
ler ya kötülüğünü anlayıp, utanıp özür 
diler ya da cezalarını bulurlar. Kötü 
bir karakterin kazandığı tek bir masal 
yoktur. İyiler, çektikleri acıyla sınanır 
ve masalın sonunda sınavlarından yüz 
akıyla çıkarlar; “mutlu son” dediğimiz 
nokta, iyilerin hak ettiği mutluluğa 
ulaşmasıdır.

MASALLAR KARDEŞTİR
Masalların sadece yapısal deni-

lebilecek özellikleri değil, bazı masal 
kahramanları da ortaktır;  kültürden 
kültüre isimler değişse de kahraman, 
masum genç kız, ejderha, kötü yü-
rekli kadın/erkek gibi ortak karakter-
ler vardır. Masalları takip ederek tüm 
dünyayı dolaşsak hem çok tanıdık  

Bir varmış, hep varmış…
Ünlü yazar Italo Calvino Büyülü Kuş adlı kitapta geleneksel İtalyan masallarını derlemiş. Hem bildik 
hem de yabancı unsurlarla bezeli, zamanın gözeneklerinden süzülerek gelen toprak kokulu bu masallar, 
Calvino’nun büyülü dilinde iyice ballanmış...

 Göksun YAZICI

Büyülü Kuş
Italo Calvino

Resimleyen: Emanuelle Luzati
Çeviren: Meryem Mine Çilingiroğlu

Yapı Kredi Yayınları, 266 sayfa 



sürekli sizden bir şey ta-
lep eder, hep yardıma ihti-

yacı vardır, yani talep etmese 
bile öyledir. Bazen de yalan filan 
söyler ya da ne bileyim, aslında sizi 
sizin onu sevdiğiniz kadar sevmez. 
Ama işte siz ısrarla onu istersiniz. Baş-
kasını değil. Bu, biraz aşka benzer. Ve 
galiba biraz zararlıdır. Ama yapacak 
bir şey yoktur. 

Fritz ve Ben’in hikâyesi arkadaşlık 
hakkında düşünmek için güzel bir fır-
sat. Wegmann’ın eğlenceli dili, Başak 
Toprakkaz’ın Almancadan güzel çevi-
risi, Ben’in kıvır kıvır saçlarını, Fritz’in 
cılız kollarını gösteren illüstrasyonları 
da kitabın diğer iyi yanları. 

En İyi Arkadaşım iyi bir tatil kita-
bı alternatifi. Çünkü arkadaşlar iyidir. 
(Ama ara sıra kustuklarını da aklınızdan 
çıkarmayın tabii!)

da Emrah ona camın ar-
kasından dokunuyordu 
filan… Mesela bizim 
mahallede de Arif 
diye bir çocuk vardı 
ve çok sık hastalanan 
Arif hastalanmasın 
diye annesi ona yazın yün 
bere taktırıyordu! Anne-
sine hep, “Arif belki de bu 
yüzden hasta, çıkarın şu 
bereyi,” demek istiyor ama içimize 
atıyorduk. Yazın sıcağında yün berey-
le yaşayan Arif ’e yardım edememek  
kahrediciydi.

Ama Fritz öyle değil, yani bizim 
gibi “Elimden bir şey gelmiyor,” ha-
valarında takılmıyor. Hasta olduğu 
düşünülen arkadaşı Ben’e yardım edi-
yor. Çocuğun yapmak istediği şeyleri 
mümkün hâle getirmeye çalışıyor. 
Sonunda kendi başı belaya girse bile 
Ben’in bir dediğini ikiletmiyor. Ben 
de, arkadaşının yardımlarını boşa çı-
karmıyor ve yüzmede, futbolda, yani 
önceden yapmasının imkânsız olduğu 
alanlarda ödüller alıyor. Yani iki çocuk 
birazcık azimle büyüklerin ısrarlı ve 
saçma önyargılarını yıkıyor.

NE PAHASINA OLURSA OLSUN!
En İyi Arkadaşım aslında Fritz adlı 

çocuğun ne kadar iyi kalpli ve arka-
daş canlısı olduğunu anlatıyor ama 
hikâyenin şöyle bir mesajı da var san-
ki. Bazı insanlarla, ne pahasına olursa 
olsun arkadaş olmak istersiniz. Aileniz 
onunla arkadaşlık yapmanızı istemez, o 

İnstagram’da bir fotoğraf gördüm. 
Küçük bir kız altına bir tabure çekip 
klozetin önüne oturmuş, başı kloze-
tin içinde. Artık çikolatalı sütü mü 
dondurmayı mı neyi fazla kaçırdıysa, 
çıkarmakla meşgul. Hemen arkasında 
da onun yaşlarında başka bir çocuk, 
hasta arkadaşının saçlarını toplamış, 
önüne gelmesin, bir yere değmesin 
diye tutuyor. “Arkadaşlık buna benzer 
bir şey,” diye düşündüm. “İyi günde 
kötü günde” meselesi de değil de, na-
sıl desem, insanlar kusar, sefil olur 
ve siz buna rağmen onlarla arkadaş 
olursunuz. Ve çocukken böyle şeylere 
katlanmak daha kolaydır. Büyüdükçe 
zorlaşır. 

Alman yazar Ute Wegmann’ın tüm 
dünyada çok sevilen kitabı En İyi Ar-
kadaşım Kelime Yayınları tarafından 
Türkçeye kazandırıldı. Okuyunca ak-
lıma o fotoğraf geldi, arkadaşlar kusar 
ve biz buna rağmen…

YAZIN YÜN BERE TAKMAK!..
Wegmann, Fritz ve Ben adlı iki 

çocuğun hikâyesini anlatıyor. Ben, kü-
çükken geçirdiği bir hastalık nedeniyle 
ailesi tarafından her şeyden sakınılan, 
çok korunan bir çocuk. Neredeyse 
yoğurdu üfleyerek yiyor ve buluttan 
nem kapıyor. Belki etrafınızda böyle 
çocuklar olmuştur, bilirsiniz. Ailesi 
onları neredeyse vitrine koyacak sa-
nırsınız. Emrah’ın Ölesiye Sevmek adlı 
filmini hatırlar mısınız? Aynen orada 
olduğu gibi. Hani filmde, hasta kadın 
odasındaki cam bölmeye kapatılmıştı 

Ute Wegmann’ın En İyi Arkadaşım adlı kitabı, küçükken hastalandığı için ailesi tarafından aşırı 
korunan Ben’in, arkadaşı Fritz sayesinde ailesine rağmen sınırları aşmasını ve hayata dokunma çabasını 
anlatıyor. Fritz ve Ben’in hikâyesi arkadaşlık üzerine düşünmek için güzel bir fırsat.

Elif TÜRKÖLMEZAma arkadaşlar iyidir…

En İyi Arkadaşım
Ute Wegmann

Resimleyen: Sabina Wilharm 
Çeviren: Başak Toprakkaz
Kelime Yayınları, 176 sayfa
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kadın kuşakları arasındaki yüzleşme-
lerin bir kez değil, birçok kez yaşan-
masına rağmen çözümün bir türlü 
üretilemiyor olması gerçeğini bir yana 
bırakacak olursak, diyebiliriz ki, bu 
öyküde bir tür farkındalık yaratmaya 
gayret ediyor yazar. 

Öykülerin tamamı yüzleşmelere 
açık. Sanki özellikle yetişkin okura 
sesleniliyormuş gibi bir algı oluşsun 
istemem, sözgelimi “Kim Bu Palyaço” 
ve “Salatamın Solucanı” adlı öyküler, 
eşit gibi görünen çocuklar arasındaki 
hassas ilişkilere bakıyor, çocukların 
özdeşlik kurabilmeleri için fırsatlar 
yaratıyor. 

Sabit durmayan öykü kişileriyle 
oradan oraya, o fikirden bir diğerine, 
bu gerçeklikten ötekine savrulan okur, 
elbette kendi yolunu, kendi doğrusunu 
bulacak.

İÇTEN BİR ANLATI
Gazeteci, yazar, şair, araştırmacı 

Refik Durbaş, yazdığı onlarca kitapla 
üretken yazarlardan biri. Hem çocuk-
lara hem de yetişkinlere yönelik yapıt-
larıyla tanınan yazarın çocuk kitapları 
yazmasındaki önemli etkenlerden biri 
“çocukluğunu seviyor” olmasıymış. 
Kurabiye Ev isimli öykü kitabında bu 
çok kolayca anlaşılıyor. Öykülerin 
anlattıkları, onların anlatılışı önemli 
elbette, fakat daha da önemlisi, alt-
tan alta yaydığı duygu. İçtenlikli bir 
kavrayış, bir anımsayış var öykülerde  
hakikaten de. 

Kurabiye Ev, tamamında ismi geç-
mese de belli ki Alican’ın maceraları 
etrafında gezinen bir kitap. Alican’ın 
ağzından okuduğumuz öykülerde 
daha çok bir baba-oğul ilişkisi görüyo-
ruz. (Ancak bu baba-oğul ilişkisinde 
sadece “erkeklere yaraşır” diye öğreti-
lenler değil, eğlenceli, öğretici, yaratıcı 
birçok şey deneyimleniyor.) Her biri 
kısacık olan bu öykülerde, Alican’ın 
büyük bir olgunlukla babasını idare 
edişine tanık oluyoruz. 

Alican, bir çocuk. Yani, çocuk de-
yince aklımıza ne geliyorsa o! Sevimli, 

yetişmişliğine ikna olamıyoruz. Kişi-
leri karşı karşıya getiren, kahraman-
larını, sorularını okurla çıplak bir 
hâlde buluşturan bu tavır, çocuk ya 
da yetişkin fark etmez, okurun önüne 
genişçe bir pencere açabilir. Örneğin 
insana hafakanlar bastıran karakter-
leriyle, “Hiperaktifin Kralla Kraliçe-

si” tam da böyle bir öykü. 
Okurunu öykü kişisiyle 
birlikte oradan oraya sü-
rükleyen bir fikri sabiti 
işleyen yazar, finaldeki 

yüzleşme sahnesiyle ço-
cuklardan çok, yetişkinlere 

seslenir gibi. Mesela bu tavır, 
okuru edilgen bir figür gibi 
gören yaklaşımı kolayca çü-
rütüyor çünkü öyküyü birlikte 
okuyan ebeveyn ve çocuk, final 

sahnesinden sonra ister iste-
mez bir soruyla karşı karşıya 

kalacak. Hoş, öyküyü 
ayrı ayrı okusalar da 

bu soru sorulacak ya… 
Kitabın en “zor” anlatısı 

diyebileceğim “İyinin İyisi” de, 
sorusu bol öykülerden. Üç 

kuşağı bir araya geti-
ren öyküde yazarın 
odaklandığı karakter, 
bir yetişkin. Öykü, 
yetişkinler için ya-
zılmış gibi… İki hu-

susa dikkat çekmek 
gerekiyor fakat: Öyküyü 

okumaya başladığınız ilk andan iti-
baren, böylesi kısa bir öykü için uzun 
denilebilecek bir süre boyunca, öykü 
kişisinin bir yetişkin olduğunu anla-
yamıyorsunuz. Bu elbette bilinçli bir 
tavır. Anneyle ilişkide “yetişkinlik” bir 
bahane değil mi dersiniz, bilemem ve 
doğrusu o hassas yere değmek iste-
mem. Ancak kendisi de ergen bir kız 
çocuğu annesi olan bu kişinin, kendi 
annesiyle birlikteyken ergenleşmesi, 
çocuklaşması çeşitli açılardan ince-
lenmeye değer. İkinci husus da yüzleş-
menin hemen öykü içinde yaşanıyor 
ve çözüme ulaşılıyor olması. Özellikle 

Aytül Akal, yayımlanmış yüzü 
aşkın kitabı ile çocuk edebiyatının 
en üretken isimlerinden biri. Hem 
Türkiye’de hem de yurtdışında oku-
nan yazarın, okurlarıyla öykü, roman, 
derleme, oyun ve şiir türlerine yayılan 
geniş bir yelpaze-
de buluştuğunu 
da anımsamakta 
fayda var. 

Yaklaşık iki 
yıl önce, yine İyi 
Kitap’ın bir yaz 
sayısında, Aytül 
Akal’ın seçme masal-
larından derlenen Ma-
sal Masal kitabı üzerine 
yazmışım. O yazıdan, 
şimdi okuduğumda dikka-
timi çeken küçük bir alın-
tıyla konuyu Gökyüzündeki 
Balonlar’a bağlamak niye-
tindeyim: “Akal’ın edebiyatı 
için yapılan yorumlardan 
biri, ‘demokratik’ olduğu. Bu 
hakikaten ilginç bir saptama. 
İlk anda neyin kastedildi-
ğini anlamayabilirsiniz, fakat 
Akal’ın masallarını okuduğunuzda 
kolayca kavrıyorsunuz ne denmek 
istendiğini; kendinizi bir diyalogun 
içinde buluyorsunuz çünkü. Ay-
tül Akal, masallarında çoklu diya-
loglara bolca yer veriyor, zamanda ve 
mekânda yer değiştirip duran, 
birbiri olabilen insanlar, hayvanlar, 
dünyalar yaratıyor. Bu hem bağımsızlık 
duygusunu pekiştiriyor, hem de bugün 
için neredeyse ‘tuhaf ’ kaçan uzlaşmacı 
bir dil yaratıyor.”

ÖYKÜLERDEKİ DEMOKRASİ
Gökyüzünde Balonlar tam da o 

“demokratik” tonlamanın hissedildi-
ği öykülerden oluşuyor. Öykü kişileri 
çocuklarmış gibi görünürken, zaman 
zaman aslında çocuklar aracılığıyla 
üzerlerine büyüteç tutulan yetişkinler 
oluyor. Bazen de bir yetişkini okurken 
aslında bir çocuğun dünyasını, dilini 
okurmuş gibi hissediyoruz, yetişkinin 

Şu çocukluk dediğin…
Aytül Akal’ın Gökyüzünde Balonlar ve Refik Durbaş’ın Kurabiye Ev adlı öykü kitapları, ilkokul çağındaki 
çocuklara gündelik yaşama ilişkin ipuçları veriyor. Yüzleşmelere açık bu öykülerde çocukluk, ergenlik 
ve yetişkinlik hâlleri birbirine karışıyor, parçalar bütünleniyor.

Sema ASLAN 
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Gökyüzünde Balonlar
Aytül Akal

Resimleyen: Anıl Tortop
Redhouse Kidz Yayınları, 120 sayfa

Kurabiye Ev
Refik Durbaş

Resimleyen: Burcu Yılmaz
Can Çocuk Yayınları, 56 sayfa

meraklı, enerjik, sevgi dolu vs. Tüm bu niteliklerine ilave-
ten bir de babasının nezdinde yetişkin dünyasına bir “yu-
karıdan bakma” ve “anlayış gösterme” hâli var ki bu san-
ki bugünün çocuklarında giderek daha fazla görülen bir 
özellik. Neyse, babasının resim yapma hevesine de, ilk maç 
heyecanına da anlayış ve sabır gösterir Alican, “Büyükleri 
fazla üzmemeli… Hevesini alınca nasılsa bırakır,” diyerek te-
laşsız bekler, ara ara tüm çocukların anne babalarını idare 
ettiklerini ima eder ama bunu çok keyifli bir şekilde söy-
ler. Mesela şöyle der: “Mecburen, babam keyiflensin diye, ne 
de olsa ilk kez bir maça geliyor, ayrıca Galatasaray’a küçük 
hizmetimiz dokunsun, bir atkı ile bir şapka alıyoruz. Bakıyo-
rum, benim gibi başka çocuklar da atkılar, şapkalar, bayrak-
larla donatıyorlar babalarını…” 

Kurabiye Ev ince ince işlenmiş küçük dünyaları anlatan 
bir kitap. Diliyle, vurgusu ve bakış açısıyla kalabalık etme-

den, telaşa düşmeden, anlatırken rahat-
layan/rahatlatan bir üslupla yapıyor 

bunu üstelik. Çocuk olmak eğlenceli 
elbette fakat bu öyküleri okuyun-

ca çocuklarla birlikte yaşamanın 
da unutulan çocukluğun da gü-

zellikleri tekrar anımsanıyor. Bir 
de sürprizi var: kitabın sonunda, 

“Kurabiyeden Ev” hikâyesine  
eklenen bir kurabiye tarifi! 

Sıkı durun, Tom Gates  
yine çok komik,  

yine çok eğlenceli!

Gülmeye hazırsanız, 
bizim fırlama Tom Gates 
4. macerasıyla karşınızda!

Roald Dahl En Komik Kitap Ödülü, 2011
Red House Çocuk Kitapları Ödülü, 2012
Waterstones Çocuk Kitapları Ödülü, 2012
The Tower Hamlets Kitap Ödülü, 2012
Southwark Kitap Ödülü, 2012
Blue Peter Kitap Ödülü (En İyi Öykü), 2013

“Pichon’un 
kitaplarında göze 

çarpan mizahi 
öğelerin etkisi, 

kuşkusuz gerçek 
deneyimlerden 

ve gözlemlerden 
geliyor.”

The Telegraph



14

nedeni ise ritim duygusunu geliştir-
mek ve ellerin piyano tuşları üzerinde 
özgürce dolaşmasına olanak verirken 
öğrencinin özgüvenini de geliştirmek. 
Kitaptaki renkli etiketler de çok eğ-
lenceli, öğrenci parçayı başarıyla çal-
dığında ödül olarak parçanın başına 
yapıştırılıyor. Ayrıca parçaları inter-
netten de dinleyebiliyorsunuz. Kitapta 
bunun için gereken bilgi veriliyor.

Enstrüman çalmadan onun na-
sıl bir duygu olduğunu bilemeyiz… 
Bedene ve ruha kattıklarının haddi 
hesabı yoktur. O nedenle isteriz ki en 
sevdiğimiz yavrumuz onun tuşlarına 
dokunsun, en iyi arkadaşı olsun. İyi 
bir metot seçimi kadar, iyi bir öğret-
men seçimi de çok önemlidir. Fazla 
disiplin çocuğu gerer ve uzak-
laştırır. Ona müziği, bir masal 
tadında anlatmak, öğretmek 
gerekir.  En sevdiği yeme-
ği, en sevdiği mekânda 
yer gibi… Ânda kal-
mak, en güzel rü-
yada olmak gibi… 
Notalar aklından 
geçerken, zihni 
temizlemek… 
Enstrümanı 
duyguyla ve tüm 
benliğinle çalmak… Hatta alkışla bile 
bu düşten uyanmamak... 

gibidir, akıllı çocuklar yetiştirir… İn-
san beyninin iki lobunu birden çalış-
tırır. İçinde hem matematik hem de 
sanatı barındırır. 

Özellikle ana sınıfında piyano öğ-
renmeye başlamak el-göz koordinas-
yonunu geliştirir; çocuklar bu sayede 
yazı yazmayı daha kolay öğrenir, gü-
zel yazı yazma becerisi gelişir. Çabuk 
odaklanmaya da katkı sağlar. Aynı  

zamanda okuduğu 
notayı doğru çal-

mak ve doğru tem-
poyu bulmak dikkati arttırır. Konser 
piyanisti olması şart değildir. Piyano 
çalmak; sanata bakış açısını geliştirir-
ken, donanımlı bir vizyona sahip olma-
ya olanak verir. En önemlisi de özgü-
ven; tüm enstrümanlarda olduğu gibi 
piyano çalmak da kişinin özgüvenini 
arttırır.

HEM DİNLE HEM ÇAL
Piyano çalmanın bir kolayını bulan 

Anthony Marks, bunu bir metot olarak 
yayımlamış. Çok Kolay Piyano Şarkıları 
ve Kolay Piyano Şarkıları olmak üzere 
iki kitap hâlinde piyasaya çıkan metod-
ların yayıncısı Alfa Yayınları. Her bir ki-
tapta da altmışın üzerin-
de şarkıya yer veriliyor. 

Piyano tuşlarına do-
kunmaya başlayan ama 
henüz şarkılar çalama-
yan taze öğrenciler için 
Çok Kolay Piyano Şar-
kıları ideal. Hazırlanan 
tüm şarkılar, zorluk dü-
zeyine göre sıralanıyor. 
Müzikal ve teknik kav-
ramlar kademeli ola-
rak sunuluyor. Bunun 

Akşam olunca koşturarak yatağına 
giden küçük kıza annesi sordu: “Böyle 
sorun çıkarmadan yatağa koştuğuna 
göre çok uykun gelmiş olmalı!” Küçük 
kız mutlulukla döndü ve gözlerinde 
parıldayan ışıkla annesine gördü-
ğü rüyayı anlattı: “Hatırlıyor musun 
dün gece beni uyuturken bir müzik 
dinlemiştik. Besteci Chopin’in ‘bahar 
valsi’ demiştin parçanın adı için de…  

Piyanonun tuşlarından çıkan bahar 
tazeliğini anlatmıştın… Öyle güzel 
uyumuşum ki anneciğim, kuyruklu ko-
caman bir piyanoyu çalarken gördüm 
kendimi… Bir piyanom olsun istedim, 
şimdi yatağıma gidiyorum, piyano çal-
mak için hemen uykuya dalacağım…

Hangimizin hayalini süslemez ki 
piyano? Tuşlarında parmaklarımızı 
gezdirip harika melodileri çınlatmayı 
kim istemez ki? Hem görsel hem de 
işitsel estetiği ile en karizmatik enstrü-
manlardan bir tanesidir piyano. Öğ-
renmek, çalmak, en önemlisi de sabırla 
onunla arkadaşlığı sürdürmek gerek… 
Her sabah dokunarak günaydın demek, 
dertlerini dinlemek... Birlikte düşe kal-
ka, onun dostluğu ile yaşamak… 

DİKKAT, ALIŞKANLIK YAPAR!
Tatiller işte bunun için en güzel 

fırsattır. Piyano çalmak alışkanlık ya-
par, kendine bağlar… Ruh, melodile-
re kendini kaptırır; beden ruhu daha 
fazla doyurmak için çalışır… Enstrü-
man çalmayı öğrenmek kolay değildir 
ama aynı zamanda bu sabrı ve disip-
lini öğretir. Müzik tıpkı bir öğretmen  

Piyanoyu seviyorum…
Piyano çalmanın bir kolayını bulan Anthony Marks, Çok Kolay Piyano Şarkıları ve Kolay Piyano 
Şarkıları olmak üzere iki metot hazırlamış. Alfa Yayınları’nın dilimize kazandırdığı kitaplarda altmışın 
üzerinde şarkı var.

Arzu HAKSUN GÜVENİLİR

Çok Kolay Piyano Şarkıları
Kolay Piyano Şarkıları

Anthony Marks
Çeviren: Eray Aytimur
Alfa Yayınları, 30 sayfa
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için çayını yapıp içtiğimiz ıhlamur 
ağacına kadar çeşit çeşit yaprak sıralı 
önümüzde. Yeni bir sayfayla işte yeni 
bir bilgi daha! Gündelik hayatımızın 
tam ortasında ağaçlar bu defa. Evimiz-
de güzelce kurulup oturduğumuz kol-
tuğumuz, yemek masamız, karyolamız 
hep ağaçlardan…

SONDAKİ SÜRPRİZLER
Kitabın çizimlerini de üstlenmiş 

olan yazar, sanki Moli ile Olaf ’ı bir 
fotoğrafın içine yerleştirmiş. Onların 
her zaman gülen, umut dolu yüzleriyle 
ağaçlar arasında gezintiye çıkıyoruz. 
Gezintinin sonunda, bu kitabı okuyan 
minikler için birkaç sürpriz de var. 
Bunlardan biri, çevredeki ağaçlardan 
birini seçip onun yıl boyunca geçirdiği 
evrelerin yazılabileceği “ağaç gözlem 
çizelgesi”. Diğer sürprizleri ve Moli ile 
Olaf ’ın ağaç nöbetinin akıbetini öğ-
renmek içinse bol yeşillikli bu kitabı 
bir çırpıda bitirseniz yeridir!

diye anılan yağmur 
ormanlarına ne oldu? 
İlkokuldayken öğret-
menlerimiz bahsetmiş-
ti oysaki… Dünyanın 
yaşlı ağaçlarının ardın-
dan ağaçların nasıl nefes aldığını, bizi 
nasıl beslediğini öğreniyor Moli ve 
Olaf. Ardı arkası kesilmiyor iki merak-
lının sorularının. Gündüz fotosentez 
yapan ağaçların gece güneşsiz aç susuz 
kalacağını zanneden Moli’nin endişe-
si kısa sürüyor; iç solunum yapabilen 
ağaçlar geceleri de dünyamıza faydalı 
olmanın yolunu çoktan bulmuş.

AĞAÇLARI NASIL AYIRT EDERİZ?
Bir diğer sayfada bizi ağaç çeşitle-

ri karşılıyor. Yazın çiçek açan, kışınsa 
yaprakları sararıp dökülen ağaçların 
bu sistemli döngüsünü nasıl hiç şaş-
madan devam ettirdiğini öğreniyoruz. 
Her sayfada bir başka ağaç, çiçek çıkıyor 
karşımıza, yeşilin farklı tonlarıyla se-
lamlaşıyoruz. Kimisini apartmanımızın 
kapısında duran ağaca benzetiyoruz, ki-
misi şehrin sokaklarında karşılaştıkla-
rımızdan. Yaşadığımız iklim kuşağında 
olmayan, gördüğümüzde gözlerimizi 
kocaman açarak hayretle bakakaldığı-
mız ağaç çeşitleri de cabası…

Bunca ağaç çeşidini birbirinden 
ayırabilmemiz, gördüğümüzün hangi 
ağaç olduğunu bir bakışta anlayabil-
memiz için ipuçları da verilmiş kitap-
ta. Kopyayı nereden mi alıyoruz? Tabii 
ki yapraklardan! Meyvelerini yediği-
miz dut, portakal ağaçlarının yaprak-
larından tutun da kışın hasta olmamak 

Kediler Hep Dört Ayak Üstüne Mi 
Düşer adlı kitapla hayatımıza giren 
“Moli ile Olaf Merak Ediyor” serisi, 
öğrenmeyi sevenler için bu kez de 
ağaçları konu edinmiş. Kırmızı mont-
lu Moli, mor kazaklı Olaf ve sakar kedi 
Kedimiyo ile birlikte bizi ağaç nöbeti-
ne davet eden Ağaçlar Bizi Nasıl Mutlu 
Eder başlıklı kitap, adeta eğlenceli bir 
ağaç ansiklopedisi gibi. Gitgide azalsa 
da sokaklarda gördüğümüz, yazın göl-
gesinden yürüyerek bir nebze de olsa 
kavurucu güneşten saklanabildiğimiz 
ağaçlar üzerine bir dolu bilgi saklı bu 
kitabın sayfalarında. 

Örneğin dünyadaki en yaşlı ağaç 3 
bin yaşındaymış. En geniş ağaç ise 36,2 
metre eninde! 115,72 metre yüksekli-
ğinde bir ağaç hayal edebiliyor musu-
nuz? Sahi, “gezegenimizin akciğerleri” 

“Moli ile Olaf Merak Ediyor” serisinden bir kitap daha: Ağaçlar Bizi Nasıl Mutlu Eder? Kırmızı montlu 
Moli, mor kazaklı Olaf ve sakar kedi Kedimiyo ile birlikte bizi ağaç nöbetine davet eden kitap, adeta 
eğlenceli bir ağaç ansiklopedisi.

Ezgi BERKAğaçlar sırlarını 
fısıldıyor…

Ağaçlar Bizi Nasıl Mutlu Eder? 
M. Banu Aksoy

Hayykitap, 48 sayfa
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neredeyse kayıp olması, başka bir top-
lumsal olguya işaret ediyor. Nöstlinger 
bütün bu “kocaman” sorunları, işin 
içine mizah ögeleri katarak, kendine 
güveni olan kahramanlar yaratarak ve 
Komiser Rastlantı’ya özel görevler yük-
leyerek yalınlaştırmayı başarıyor, alt 
metin olarak da hepimizi düşünmeye 
çağırıyor. Kısacası Puding Poli serüven-
lerinde, olay örgüsünün sürükleyicili-
ğiyle birlikte insan ilişkilerindeki çok 
yönlülüğü aydınlatan başka bir ışığın 
varlığına tanık oluyoruz.

Öteki romanlarda olduğu gibi Pu-
ding Poli Aydınlatıyor’da da yemek 
pişirme sahnelerinin metne sağladığı 
katkı tartışılabilir, verilen yemek tarif-
leri yazarın “yoğurt yiyişi” olarak ka-
bul edilebilir, son sayfaya düşülen not 
aracılığıyla olayların sonrası hakkında 
açıklama yapılması yadırgatıcı bulu-
nabilir ama nereden bakarsak bakalım, 
usta bir yazar var karşımızda. Okuyan-
ların bir kez daha buluşmaktan piş-
man olmayacakları, okumayanların ise 
geç kaldıkları için hayıflanacakları bir  
birikim...

katkıları olmasa, sonuca ulaşmak hayli 
zorlaşacak çünkü. 

Şimdi burada biraz soluklanmak 
gerekiyor. Bir edebiyat metniyle kar-
şı karşıya kalan okur, kuşkusuz ki 
“inançsızlığını askıya almış” birisidir. 
Bu nedenle metnin içeriğiyle kaba 
gerçeklik arasındaki boşluğun farkın-
dadır. Edebiyat da bu boşlukta üretilir 
zaten. Nöstlinger ilk bakışta gündelik 
yaşamdan, aile içi ilişkilerden, öğren-
ci-öğretmen çelişkisinden besleniyor 
görünse de romanlarının özerk yapısı-
nı toplumsal olguların tutsağı olmak-
tan kurtarıyor. Suya sabuna dokunan 
şeyler yazıyor oysa. Kendi sorunları-
nın yanı sıra çevrelerinde olup biten-
lerle baş etmeye çalışan iki kahraman 
var önümüzde. İçinde yasal ve etik 
açmazları barındıran bir bilinmeyenin 
peşine düşüyorlar. Karşılaştıkları so-
runları aşarken yardımcı karakterlerin 
aldığı tavırlar bile okuru sorgulamaya 
yönelten etkenler olarak göze çarpıyor. 
Ayrıca Poli ile Rozi arasındaki ilişkinin 
oldukça küçültülmüş bir kadın-erkek 
ilişkisi olarak sunulmasının, belli öl-
çüde bir yaşam deneyimi kazandırma-
ya yönelik olduğu düşünülebilir. Üste-
lik bu ilişkide de kayda değer bir itiraz 
var: Poli’nin uzmanlaşmış aşçılığına 
karşılık Rozi’nin üstün bir matematik 
zekâsına sahip olması, becerileri cinsi-
yetlere göre kategorize eden toplumsal 
algıya karşı duran bir eleştiri sayılmalı. 
Kimi sayfalarda Poli’nin daha baskın, 
daha kaprisli, Rozi’ninse daha uyum-
lu ve alttan alan bir profil çizdiğini 
gördüğümüzde yazarın zaman zaman 
direnç kaybettiğini düşünsek de bunu 
karakterlerin öznelliği olarak yorum-
lamak da mümkün. 

Nöstlinger’in bütün bunları bi-
linçli yaptığı belli. Amacı çocukların 
yalnızca oyun parklarında değil, ya-
şamın tam göbeğinde olduklarını öne 
çıkarmak. Öte yandan her üç kitapta 
da annelerin ilgisizliği, babaların ise 

Ünlü yazar 
Christine 

Nöstlinger’in 
birçok özel-
liğinden söz 

edilebilir elbette. 
Çocuk gözüyle 

yetişkin eleştirisi, 
bağımsızlığına düşkün 
kahramanlar, sürükle-

yici kurgu, mizah yüklü 
anlatım, gündelik yaşamdan 

yararlanan olay örgüsü vb. Bun-
lara karakter yaratmayı da ra-

hatlıkla ekleyebiliriz. Hemen her 
kitabında bizi akılda kalıcı karak-

terlerle baş başa bırakan Nöstlinger’in 
sevimli olduğu kadar aykırı bir kişiliği 
olan Paul Pistulka’sının (Puding Poli) 
serüvenlerini daha önce iki kitapta 
okumuştuk. Şimdi üçüncüsü raflarda: 
Puding Poli Aydınlatıyor. 

YASAL VE ETİK AÇMAZLAR
İlk kitaba göre 15 ay daha büyümüş 

olan Puding Poli ve arkadaşı Rozi, yine 
bir kayboluş öyküsüyle karşı karşı-
ya. İlk olayda sınıf arkadaşları Lea’nın 
kaybolan kolye ucunun, ikincisinde 
ise komşuları Bayan Mader’in çalınan 
köpeğinin peşine düşen iki kafadar, bu 
kez de okullarında baş gösteren hırsız-
lığın gizemini çözmeye çalışıyor. Bu tür 
kurgularda yazarın sonuca adım adım 
gitmesinin önemi tartışılmaz, fakat 
daha da önemlisi, oluşturulan düğüm 
noktalarının ve bunların çözülmesinin 
okurda yarattığı doyum duygusudur. 
Buna okuru “ikna etmek” ya da ona 
“güven vermek” de diyebiliriz. Christi-
ne Nöstlinger’in bu sorunu aşmak için 
harika bir soyut kahraman yarattığını 
görüyoruz: Komiser Rastlantı. İlk iki 
romanda adından daha belirgin bir 
şekilde söz edilen Komiser Rastlan-
tı (bir başka deyişle şans faktörü), bu 
romanda adıyla sanıyla vurgulanma-
masına karşın yine görevde. Eğer onun  

Komiser Rastlantı
ile randevu
Hemen her kitabında bizi akılda kalıcı karakterlerle baş başa bırakan Nöstlinger’in sevimli olduğu 
kadar aykırı kişiliğiyle de öne çıkan Paul Pistulka’sının (Puding Poli) serüvenlerini daha önce iki kitapta 
okumuştuk. Şimdi üçüncü kitap raflarda: Puding Poli Aydınlatıyor. 

Mehmet ATİLLA

Puding Poli Aydınlatıyor
Christine Nöstlinger

Resimleyen: Tülay Sözbir-Seidel
Çeviren: Tuna Alemdar

Tudem Yayınları, 176 sayfa

http://www.idefix.com/kitap/tulay-sozbir-seidel/urun_liste.asp?kid=126436
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bir yüzü olan, gülmek ve kötü olmak için 
yorgun olan bir adamdan. Küçük bir şe-
hirde, caddenin sonunda ya da kavşağa 
yakın oturuyor. Diğerlerinden pek farklı 
olmadığı için onu tarif etmeye neredeyse 
hiç gerek yok. Gri şapka, gri pantolon, 
gri ceket ve kış döneminde uzun manto 
giyerdi, kuru ve kırışık tenli boğazı vardı 
ve beyaz gömlek yakaları ona bol geli-
yordu.” (“Masa Masadır,” s.11)

Okuma eylemi keyifli olduğu kadar 
zahmetlidir; iyi bir okur olmak da tıpkı 
iyi bir yazar/çevirmen/editör olmak gibi 
sabır ve emek gerektirir. Lakin okurun 
vereceği emek, kitabın hazırlık aşama-
sında gösterilen özenle doğru orantılıdır, 
aksi takdirde çocuk olsun yetişkin olsun, 
okur kitabı bir kenara bırakır. Evet, kitap 
değerli bir ürün/araçtır. Değerli olduğu 
içindir ki editörlüğünden redaksiyo-
nuna, çeviri editörlüğünden son oku-
masına, resimlenmesinden tasarımına 
(ki korkarım kitabın bu açıdan da çok 
başarılı olduğunu söylemek mümkün 
değil), yayınevine girişinden matbaadan 
çıkışına dek her aşamasında ona hak et-
tiği değeri vermek gerekir. Bu koşulları 
sağlayabilirsek ancak kitabın hak etti-
ği okur kitlesiyle buluşacağı umudunu  
taşıyabiliriz. 

Yoksa? Yoksa, Jodok Jodoklanır.

öykünün her birinde okuru bir nok-
tadan alıyor, upuzun bir yol katederek 
hınzırca aynı noktaya getirip bırakıyor. 

Çocuk edebiyatındaki genelgeçer 
“ille de çocuk kahraman” kabulün-
den uzak, her yaşın paylaşımına açık 
öyküler yazmış Bichsel. Hatta genç 
okurlar için düşünsel anlamda zor-
layıcı olabilecek ve belki tam da bu 
yüzden “İyi ki okuma fırsatı bulduk!” 
diyebileceğimiz metinlerle, çocuk ede-
biyatında alışılageldik olanın dışına 
çıkan, kalıpları kıran, şeytana külahını 
ters giydiren öykülerle karşılaşıyoruz 
Dünya Yuvarlaktır’da. Kahramanların 
ortak özelliği açısından belki de tek 
istisna “Amerika Yok” adlı öykü. Bu 
kez öykünün kahramanı kurgusal bir 
yetişkin erkek değil, sanki hiç çocuk 
olmamışçasına gözümüzde hep yetiş-
kin hâliyle canlanan tarihi bir kişilik; 
gerçeklik düzlemimizdeki Colomb’un 
çocuk hâlini kurmaca düzleminin ana 
karakteri olarak kullanmış Bichsel. 

KOLEKTİF ÇEVİRİ ÇABASI
Sözün özü, Bichsel’in öykülerinde 

okuru cezbeden ışıl ışıl fikrî bir nüve 
var. Gelgelelim, metin bir başka dile 
çevrilirken yazarın ustalığına yazardan 
bağımsız olarak gölge düşebilir. Dünya 
Yuvarlaktır’ın az çok böyle bir talihsiz-
liğe kurban gittiğini düşünmemek elde 
değil. Önsözden anladığımız kadarıyla 
kitap Mütercim Tercümanlık eğitimi-
ni tamamlayarak alana yeni adım atan 
genç arkadaşlarımızın kolektif çaba-
sıyla Almancadan Türkçeye çevrilmiş. 
Lakin biraz daha özen gösterilmiş, 
editöryal açıdan biraz daha çeki düzen 
verilmiş olsaydı öykülere, çok daha pü-
rüzsüz bir okumayla, zihnimize onca 
kıymık takılmaksızın kitabın tadına 
varmak mümkün olabilirdi belki de.

Somutlaştırmak için kitabın ilk öy-
küsünün ilk paragrafı yeterli olacaktır: 
“Yaşlı bir adamdan bahsetmek istiyo-
rum, hiçbir kelime konuşmayan, yorgun 

“Kitap değerli bir 
ürün/araçtır.” Alman 

ve İsviçre edebiyatının 
önemli isimlerinden 

İsviçreli/Alman yazar 
Peter Bichsel’in dilimi-

ze çevrilen kitabı Dünya 
Yuvarlaktır’ı okurken aklıma 

düşüverdi bu basit 
cümle. Neden der-

seniz, öyküleriyle 
yeni tanıştığım 

Bichsel’i okurken 
yazarın ilk kez 1969 

yılında yayımlanan ve 
Alman Gençlik Kitabı 

Ödülü’nü alan kitabın-
daki her bir öykünün al-
tında yatan ve eşeledikçe 
derinleşen düşünce silsi-

lesinden olsa gerek. 
Bichsel’in öyküleri 

kendini bir kısır dön-
güye kaptırmış ya da içinde bulunduğu 
döngüyü kırmaya çalışan, orta yaşlı/
yaşlı, yalnız erkek karakterleri konu 
alıyor: Yaşamın tekdüzeliğini sözcükler 
üzerinden kırmaya çalışırken kimseyi 
anlayamadığı ve kimsenin de onu an-
lamadığı bir anlam çölüne sürüklenen 
yaşlı adam (Masa Masadır), zaten icat 
edilmiş olan şeyleri tekrar tekrar icat 
eden münzevi mucit (Mucit), hayatını 
tren istasyonunda geçiren ve tüm çizel-
geleri ezbere bilen ama trenle seyahati 
abesle iştigal kabul eden adam (Akıllı 
Adam), ahir ömründe kendini diledi-
ğince ifade edememiş bir büyükbabaya 
yetişkin çağa erdiğinde özlem duyan 
torun (Jodok’un Selamı Var), hiçbir 
şey bilmek istemeyen ama neyi bilmek 
istemediğini bilmek istemediği için 
Çince öğrenen adam (Artık Hiçbir Şey 
Bilmek İstemeyen Adam), Dünya’nın 
yuvarlak olduğunu bilse de deneme-
den inanmayan yaşlı adam (Dünya 
Yuvarlaktır). Bichsel aslında kendi için-
de döngüsel bir yapısı olan yedi kısa  

Kitap değerli bir üründür. 
Dikkat, kırılabilir!
Türkçede pek de fazla tanımadığımız Peter Bichsel, çağdaş İsviçre ve Alman edebiyatının önemli 
isimlerinden. Dünya Yuvarlaktır adını taşıyan ve kısa öykülerden oluşan derlemesi, 1969 yılında Alman 
Gençlik Kitabı Ödülü’nü almış. 

Şiirsel TAŞ

Dünya Yuvarlaktır
Peter Bichsel 

Resimleyen: Kevser Akçıl
Çeviri: Kolektif

Aylak Adam Yayınları, 73 sayfa



18

Vikingler ve ejderhalar geri geldi!

jargonla daha “fırlama” bir şekilde kul-
lanılmış; Kümüklüküstah ve İtkokan 
Otkafa gibi.

Seriye giriş yapmak için ilk ki-
tap olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin’den 
başlayabiliriz. Tabii kitapların başka 
bir özeliği de Cressida Cowell’ın, yani 
yazarın, kendisini kitabı eski dilden 
çeviren biri olarak sunması. Yazarlık 
payesini kitabın başkahramanı olan 
Korkunç Gıcık III. Hıçkıdık’a vererek 
bir anı kitabı havası yaratmış.

İlk kitapta Hıçkıdık ve Dişsiz’in 
birbirlerini bulma, anlama ve tanıma 
süreçleri anlatılıyor. Ama serinin her 
kitabında karakterler okura bir kez 
daha tanıtılıyor, yani seri ruhu de-
vam ederken her kitabın ayrı bir ma-
cerası olduğu vurgulanıyor. Hıçkıdık 
ve Dişsiz’in buluşması biraz tesadüf 
tabii, Yabani Ejderha Kayalığı’nda di-
ğer büyük ejderhaları uyandırmadan 
kendilerine küçük yavru bir ejder-
ha seçmeye çalışan on kadar çocu-
ğun arasından bir tek Hıçkıdık’ın işi 
ters gidiyor ve uyanan ejderhalardan  

Diğer yandan, serinin tamamını 
okuyunca biraz şaşırdığımı söylemeli-
yim. Çünkü artık sayısı iki olan film-
lerde, ejderhamız Dişsiz, kitabın aksi-
ne, Hıçkıdık’ın koynunda yaşayan, kol-
tukaltında ısınan, avuç içi kadar bir ej-
derha değil, Hıçkıdık’ı sırtında istediği 
yere ulaştıran, koca siyah gözlü bir ej-
derha… O yüzden ister istemez kitapla 
filmin macera mantığı biraz değişiklik 
gösteriyor. Yani kitapta Hıçkıdık’ın el-
lerinde bir yerlere taşınan Dişsiz, film-
lerde Hıçkıdık’ı taşıyor. Tabii tanışma-
ları da birbirlerini yaralayarak oluyor, 
ikisi de birbirinden bir parça koparıyor 
ve yerine koydukları şeylerle birbirleri-
ne bağımlı hâle geliyorlar. 

İTKOKAN OTKAFA MI?..
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin animas-

yonlarının sinemanın görsel dili-
ni sınırsızca kullandığını söylemek 
mümkün. Zaten Şrek, Magadaskar 
gibi çok sevilen serilere imza atan 
Dreamworks’ün elinden çıktığı için 
hikâyenin görsel anlatımla uyumu 
tartışılmaz. Bir de filmdeki dilin daha 
naif olduğunu söylemek mümkün, 
kitaplarda dil, yazarın tercih ettiği bir 

Yazarın çocukluk anılarında yer 
etmiş Vikingler’in renkli dünyasına 
uzanınca, eminim birçoğumuzun kafa-
sında hâlâ dipdiri duran Vikingler çizgi 
filmi tekrar canlanıvermiştir. Koca Vi-
king adamları arasında küçücük kalan, 
olayları kaba kuvvetle değil akılcı ve 
nazik çözümlerle halletmeyi deneyen 
ve burnunu kaşıyınca çözüme ulaşan 
Viki kesinlikle Hıçkıdık’a ilham olmuş. 

Günışığı Kitaplığı’nın özenli çalış-
masıyla beşinci kitaba ulaşan seride 
yazarın Hıçkıdık tanımlaması da tam 
Viki’ye denk düşüyor. Yani veliaht ola-
mayacak kadar cılız, karizmadan uzak, 
zaman zaman korkan, savaşmak yerine 
mantık üretmeye çalışan ama bir yan-
dan da cesaretin anlamını değiştiren bir 
küçük oğlan Hıçkıdık. Bunun da far-
kında, yani öyle çok da kafaya takmıyor 
bu durumu, çünkü akılcı çözümlerin er 
ya da geç sonuca götüreceğine inanı-
yor. Tabii önce Holiganlar Kabilesi’nin 
geleneğine göre kendi ejderhasını ken-
disi yakalamak zorunda… Hıçkıdık 
ve küçük ejderhası Dişsiz’in macera-
ları, evet kesinlikle macera, tehlikeli 
sulardan karanlık ve soğuk mağara-
lara, büyük bir ejderhanın midesin-
den Ürkünç İsterikler Köyü’ne  
kadar uzanıyor. 

İngiliz yazar ve illüstratör Cressida Cowell’ın Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisinin ilk filmi 2010 yılında 
vizyona girmişti. Hevesle beklenen ikinci film de nihayet gösterime girdi. Kıllı Holiganlar Kabilesi’nin 
Reisi Kayıtsız Zebella’nın oğlu çelimsiz Hıçkıdık’ın ejderhalarla mücadelesi tam gaz devam ediyor.

Banu BOZDEMİR 

Korkunç Gıcık III. Hıçkıdık 
Ejderha Tehlikesi Nasıl Savuşturulur

Cressida Cowell
Çeviren: Mine Kazmaoğlu

Günışığı Kitaplığı, 256 sayfa

SineKitap



kaçarken eline geçen Dişsiz’i sepetine 
atan Hıçkıdık’ın maceraları böylece 
başlamış oluyor. Her kitapta mutla-
ka vahşi, büyük, azman ejderhalarla 
karşı karşıya gelen Hıçkıdık ve Dişsiz 
(Hıçkıdık’ın en yakın arkadaşı Balıka-
yak ve ejderhası Dehşetinek de işin için-
de) çeşitli badireler atlatarak son anda 
kurtulmayı başaran biraz beceriksiz, 
biraz inatçı ama iyi anlaşan kafadarlar.

Maceranın ikinci ayağı Ejderhaca 
Nasıl Konuşursun ise Hıçkıdık’ın ejder-
halarla ilgili aldığı notları kapsıyor, ejder-
haların ne konuştuklarını tek anlayan Hıçkı-
dık olduğu için kendisi de not defteri de bu 
anlamda hazine değerinde. 

İkinci kitap sıcak seven Romalılara karşı 
soğuk Vikingleri anlatsa da sıska Roma valisinin Hıçkıdık’ın 
elinden defterini alması ve nereden çıktığı belirsiz bir ağın 
Dişsiz’i kapmasıyla başka bir yola giriyor. Hıçkıdık hem def-
terinin hem de Dişsiz’in peşine düşüyor. Tabii azılı rakibi 
Sümüklüküstah’ın alaylı laflarına kulak asmadan, Kıllı Ho-
liganlar kabilesinin arkasından konuştuklarını duymadan… 
Bu kitapta Hıçkıdık’a “Evrenin En Güçlü Varlığı” olduğunu 
iddia eden Zigerista isimli küçük ejderha eşlik ediyor ve Ro-
malıların elinden, karanlıktan korkan ve küçücük kafeste 
sıkılan Dişsiz’i kurtarma yarışı başlıyor.

Serideki ana fikirlerden birisi de önyargıları kırmaya 
çalışmak. Hıçkıdık’tan tutun da Dişsiz ve Zigerista’ya kadar 
herkesin korkuları olduğu kadar cesur olduğu yönleri de var.

“MÜTHİŞ MAHARETLİ” KORUZMA OLUYOR!
Serinin son kitabı Ejderha Tehlikesi Nasıl Savuşturu-

lur’da çocuklar ilk defa bir ejderhaya binmeyi öğreniyor, 
yıllar önce toprakları terk eden yaşlı Müthiş Maharetli geri 
dönüyor ve Hıçkıdık’a onların diliyle koruzma (koruma) 
oluyor ama niyetin çok farklı olduğu kitabın ortaların-
da ortaya çıkıyor. Hıçkıdık’ın kitaplarda neredeyse hiç adı 
geçmeyen annesinin gizemi ortaya çıkıyor. Kıllı Holiganlar 
Kabilesi’nde işler ne kadar karışık olsa da her zaman barışçıl 
bir çözüm yolu bulunuyor. Yanardağlar patlasa, koca koca 
yangınlar çıksa, ortalık bir anda buza kesse de çözümler ardı 
sıra geliyor. Hıçkıdık ve Dişsiz kimi zaman kavga ederek, 
kimi zaman uzlaşarak zor işlerin üstesinden geliyorlar. Ej-
derha Tehlikesi Nasıl Savuşturulur ikinci filme biraz ilham 
katmış gibi ama filmde, uzun zamandır kayıp olan anne geri 
dönüp baba Kayıtsız Zebella hayatını kaybederken; kitapta, 
savaşçı bir ruha sahip olan anne hayatını kaybediyor.

İki filmin de yönetmeni olan Dean DeBlois senaryoyu 
da yazmış. Sonuçta yapılan büyük değişiklikler konusunda 
yazarla mutabık kaldıklarını düşünmek en doğrusu. Yoksa 
Cowell izin vermezdi, kitabının böyle güzel filmlere ilham 
olup biraz da değişmesine. O zaman benden de bir itiraf gel-
sin, beş kitabı okumuş biri olarak filmleri daha çok sevdiği-
mi ve yaratıcı bulduğumu söylemek isterim. Tabii görsel her 
zaman daha etkilidir, bunu da unutmamak lazım. Diğer yan-
dan kitaplar, Vikinglere ve onların zorlu yaşamlarına uzan-
ması, ejderhalarla insanlar arasında sürekli değişen bir iyilik 
ve kötülük dünyası kurması açısından çok anlamlı elbette. 
O yüzden kitapların fantastik dünyasından filmlerin görsel 
dünyasına akmak gerçekten de çok zevkli… 
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onun gelmesini bekleyen ablası Eva 
Sekiz’in anlattıklarından sonra görü-
nüşün aldatıcı olduğunu öğreniyor. 
Yeni Attika’nın kurucusu ve önde-
ri Cadmus Pryde’ın bütün gezegeni 
ele geçirmek için insanların kafasını 
yıkadığını, uzaylıları deneylerinde 
kullandığını görüyor. Eva Dokuz’un, 
Ormanın Yüreği’ndeki Vitae Virüs 
üreticisini çalıp Solus’a saldırmak is-
teyen Cadmus’un niyeti hakkında La-
cus’takileri uyarmak için çıktığı zorlu 
yolculuk, aslında kendini ve evreni 
keşfetmesinin yolculuğu oluyor.

DiTerlizzi’nin, geleneksel roman-
la grafik hikâyeyi ve bilgisayar çağı-
nın sonsuz olanaklarını birleştirdiği 
WondLa serisiyle çığır açtığını söy-
lemek abartılı olmaz herhalde. www.
wondla.com sitesinde yer alan ve bu 
kitabın hikâyesinden esinlenen etki-
leşimli oyunlar, etkileşimli olmayan 
haritalar ve videolar, Eva Dokuz’un 
Cadmus’un korkunç planlarına engel 
olup olamayacağını görmek için seri-
nin üçüncü kitabını beklerken bizi bir 
hayli oyalayacak gibi görünüyor.

her bölümde yer alan bir ya da iki çizi-
miyle de adeta döktürüyor.

Başkahramanımız on iki yaşın-
daki Eva Dokuz’un hikâyesini, seri-
nin ilk kitabı Arayış’tan hatırlıyoruz. 
Orbana’da Muthr adında bir robot 
tarafından yetiştirilen Eva Dokuz, 
Muthr’ın itirazlarına rağmen, bütün 
hayatını geçirdiği Sığınak’tan kurtulup 
dış dünyayı görmek istiyor. Yaşadığı 
yer Vahşii adından bir avcı varlık ta-
rafından saldırıya uğrayınca Sığınak’ı 
terk etmek zorunda kalıyor; biz kız, 
bir robot ve bir yetişkini gösteren kü-
çük ve eskimiş bir fotoğrafın –onun 
WondLa’sı– verdiği umutla kendi gibi 
olan başkalarını bulmak için yeryü-
züne çıkıyor. Gerçi karşılaştığı dünya, 
ona öğretilen dünyaya benzemiyor; 
kum-nişancıları, kuş yiyen ağaçlar 
ve uzaylı korkunç kraliçelerle dolu. 
Vahşii’den kurtulmasına yardım eden 
ve Muthr’ın ölümünden sonra ona göz 
kulak olacağına söz veren uzaylı ar-
kadaşı Rovender Kitt’le beraber nice 
badireler atlatıyor. Başka insanların 
varlığına dair umudunu kaybettiğinde 
ise onları insan şehrine götürmek için 
Hailey adında bir gencin kullandığı 
bir gemi çıkıyor ortaya.

İKİNCİ KİTAP: KAHRAMAN
Bu sürpriz sonla biten Arayış’tan 

sonra Kahraman da nihayet Türk-
çede yayımlandı. Eva Dokuz’un ve 

Rovender’in Hailey sa-
yesinde insan dünyası 
Yeni Attika’ya gidişiy-
le başlıyor Kahraman. 
Yeni Attika’da her şey 
Eva’ya büyüleyici ge-
liyor önce. Ama aynı 
Sığınak’ta büyüdük-
leri ve uzun süredir 

19. ve 20. yüzyılların çocuk ve 
gençlik edebiyatının büyülü fantastik 
dünyaları dediğimizde aklımıza han-
gileri gelir? İlk elden klasik başyapıtlar 
olan Alice Harikalar Diyarında, Peter 
Pan ve Oz Büyücüsü’nü saymamız ka-
çınılmaz herhalde. Fantastik dünyala-
rın çizgiye ne kadar yatkın olduğu dü-
şünüldüğünde, kültleşmiş bu fantastik 
yapıtların çoğunun kitaplarının ya-
nında çizgi ve sinema filmlerini ya da 
çizgi romanlarını es geçmek de olmaz. 
İlk kitabı 1997’de yayımlanan Harry 
Potter serisi de filmiyle, oyuncaklarıy-
la hâlâ bir pop ikonu.

21. YÜZYILIN MASALI
Grimm Kardeşler, James M. Barrie 

(Peter Pan) ve L. Frank Baum (Oz Bü-
yücüsü) gibi yazarların hikâyelerinden 
ilham alan Tony 
DiTerlizzi ise WondLa 
serisiyle 21. yüzyılın 
yeni masalını yaratmış. 
Amerikalı sanatçının 
zengin hayal gücüne, 
dünyada milyon-
larca satan ve 
sinemaya da 
uyarlanan Spi-
derwick Günce-
leri serisinden 
aşinayız. Usta 
bir illüstratör 
olan DiTerlizzi, 
WondLa’nın sürük-
leyici hikâyesinde 

Eva Dokuz’un macerası  
devam ediyor…
Grimm Masalları, Peter Pan ve Oz Büyücüsü gibi eserlerden ilham alan Tony DiTerlizzi, WondLa 
serisiyle 21. yüzyılın yeni masalını yaratmış. DiTerlizzi, geleneksel romanla grafik hikâyeyi ve bilgisayar 
çağının sonsuz olanaklarını birleştirdiği WondLa serisiyle çığır açıyor. 

Tuğba ERİŞ

WondLa – Kahraman
Tony DiTerlizzi

Çeviren: Niran Elçi
Tudem Yayınları, 408 sayfa
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biliriz ki hileciliğiyle en yırtıcı cana-
varları yener. Onun bulunduğu yerde 
ne başka canlılara ne de canavarlara 
rahat huzur vardır! 

CAMASB’IN SONU...
Şahmaran’ın anlattıklarını dinler-

ken Camasb’ın tek isteği evine döne-
bilmektir. Ama bakalım olaylar nasıl 
gelişir; dostluk, vefa mı kazanır, yoksa 
insani hırslar mı? Camasb, efsanenin 
sonunda belki babası Danyal gibi he-
kim olmuştur, belki onun gibi ölüm-
süzlüğü aramıştır. Belki Gılgamış’tır, 
belki de Lokman Hekim, bilinmez. 
Hekimlikte, eczacılıkta sağlık sembo-
lünün yılan olması tesadüf olmamalı!

Yazınımızda şair kimliğiyle öne 
çıkan Sennur Sezer, şiirlerindeki dilin 
tadını yüzyıllardır anlatılan bu vefa 
öyküsüne sindirirken, kitabına folk-
lor araştırmalarındaki deneyimini 
de yansıtmış, efsanemizi Binbir Gece 
Masalları’nın iç içe geçen kurgusuy-
la düzenlemiş. Sezer’in Şahmaran’ı, 
bir halk öyküsü klasiği olarak uzun  
yıllar okunacak gibi görünüyor. 

İnsanoğlu açgözlüdür! Paylaş-
mak istemez çok olanı! Arkadaş-

ları Camasb’ı kuyunun içinde 
bırakır gider. O, umutsuz-
luğa düşmez, inancıyla bir 
yol bulur. Bu yol onu uzun 

kirpikli, kara gözlü, süt 
beyaz Yemliha’ya, Yılanların 

Hükümdarı’na götürür. 
Artık kahramanımız baş-

ka bir diyardadır. Cinlerin, 
ifritlerin ve ejderhaların diya-
rında… Camasb, Şahmaran’a 

başından geçenleri bir bir 
anlatır. Şahmaran, yaşadığı 

yerin insanlar tarafından 
bulunacağın-

dan endişe-
lidir. Onun 
da hileci ve 

fesatçı in-
sanoğluna 
dair ibret 

verici bir öy-
küsü vardır.  

Misafirine hırsından 
hiçbir vakit vazgeçme-
yen âdemin ihanetini, 

sevgisizliğini, ona nasıl acı 
çektirdiğini anlatır. 

YILANLARIN ŞAHI YEMLİHA
Ve efsanemizde, Şahmaran’ın di-

linden iç içe ibretlik öyküler yerini 
alır. Camasb, Yemliha’dan Mısır Şah’ı 
Belkiya’nın son peygamberi arayı-
şını, Kudüslü simyacı Ukap’ın Hz. 
Süleyman’ın mührünü bulmak için ka-
tettiği yolculuğu dinler. Bu yolculukta 
denizlerin üstünden yürünür, zamana 
hükmeden cinlerle karşılaşılır; çiçeği-
nin suyunu içenlerin genç kaldığı ottan 
yenmez, yaprağı göze sürüldüğünde 
gece görmeyi sağlayan çalıyla ilgile-
nilmez! Peki, bu yolculukta Belkiya ile 
Ukap’ı birleştiren nedir? Tabii ki insan 
olmaları! Ellerinden, ne gökteki kuş 
ne denizdeki balık kurtulur. İnsanoğlu  

Çocukluğumda gitti-
ğim evlerin bazılarında 
yastıkların üzerinde, tab-
lolarda, kahve tepsilerinde, 
şu anda hatırlayamadığım 
daha birçok yerde insan baş-
lı, yılan gövdeli bir yaratık 
dikkatimi çekerdi. Kadın mı 
erkek mi olduğunu bilemez-
dim! Hatta ne insan ne hay-
van! Akıl erdiremezdim. Ama 
severdim izlemeyi, saatlerce 
bu motife bakmayı, hayaller 
kurmayı… Sonra ninem 
bir gün ağır ağır anlat-
tı yılanların şahının, 
Şahmaran’ın efsane-
sini. Ben de anlat-
tım sevdiklerime 
uzun uzun… 

“Ey dostlar, 
ey yârenler, ey 
güngörmüşler 
ve gençlik de-
nen çağa yeni gir-
mişler… Bilin ki bu 
anlatacağım bir dost-
luk ve bağlılık öyküsü-
dür. Bağlılık, yani sadakat… 
Sadakat, sözünde durma, sevgisinden 
caymama kolay söylenir sözlerdir ama 
yapılması zor işlerdendir,” diye başlar 
öykümüz. 

Rivayete göre, Adana’da ölümsüz-
lüğe çare arayan hekim Danyal’ın Ca-
masb adlı bir oğlu olur. Camasb, hiç-
bir işte dikiş tutturamayan, işi gücü 
aylaklık olan bir oğlandır. En so-
nunda annesinin zoruyla odunculuk 
yapmaya başlar. Arkadaşlarıyla odun 
kesmeye gittikleri bir gün yağmura 
yakalanırlar ve Misis yakınlarındaki 
bir mağaraya sığınırlar. Kahramanı-
mız mağarada ağzına kadar bal dolu 
bir kuyu bulur. Var olanı arkadaşla-
rıyla paylaşmanın ne sakıncası olabi-
lir ki! Hep birlikte balı çıkarıp satma-
ya, kârı da paylaşmaya karar verirler. 

Yazınımızda şair kimliğiyle öne çıkan Sennur Sezer, şiirlerindeki dilin tadını yüzyıllardır anlatılan 
bu vefa öyküsüne sindirirken, kitabına folklor araştırmalarındaki deneyimini de yansıtmış. Sezer’in 
Şahmaran’ı bir halk öyküsü klasiği olarak uzun yıllar okunacak gibi görünüyor.

Ece ATAERBir vefa öyküsü: 
Şahmaran

Şahmaran
Sennur Sezer

Resimleyen: Cem Kızıltuğ
Kırmızı Kedi Yayınları, 112 sayfa
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Romanın bundan sonrası Bilana’ 
nın yeni okuluna ve arkadaşlarına ko-
laylıkla uyum sağlamasını, kendinden 
yaşça büyük Mustafa ile arkadaşlığı-
nı, Bez Ayakkabılılar’ın önce direnç 
de gösterseler Bilana’yı aralarına alı-
şını anlatıyor. Kitabın başlıca odağı 
arkadaşlık, evlat edinme, aşk, aile ve 
okul yaşamı olsa da, satır aralarında 
müzik, İstanbul, ötekilerden farklılık, 
aile bireylerinin kaybı, eğitim sistemi, 
ebeveyn şiddeti gibi temalar da işlen-
miş. Burada bir parantez açıp, son dö-
nemde çok sayıda eserin yayımlandığı, 
“sorun edebiyatı” olarak nitelendirilen 
kategorideki romanları hatırlamak ge-
rekiyor. Bu romanlar genellikle genç-
lerin karşı karşıya kaldığı bir sorunu 
ele alıp onun etrafında gezinir, derin-
lemesine bir çözümleme ve güçlü bir 
kurgu ile seçtiği temayı işler. Bez Ayak-
kabılılar romanında ise birden çok te-
manın birlikte işlendiğini ancak bu 
çeşitlilik sonucu her birinin iyi analiz 
edilmediğini, bazısının romana üstün-
körü eklendiğini söylemek mümkün. 
En somut örnek olarak çete üyelerin-
den birinin babasından şiddet görme-
sini gösterebiliriz. Bunun başlı başına 

birbirlerini anlamak için söz-
cüklere bile ihtiyaç duymuyor-
lar. İçlerinden biri ise kitabın 
başkahramanı olan Mustafa. 
Sevgili babaannesinin ördüğü 
bir bere Mustafa için çok özel, 
çok önemli.  Bez Ayakkabılı-
lar bir gün eğlence olsun diye 
Mustafa’nın beresini kapıp bir-
birlerine atıyorlar, Mustafa da 
bereyi geri almaya çalışıyor. 
Derken bir boğuşmadır başlı-
yor ve çocukların öğretmen-
lerine çarpmasıyla öğretmenin 
elindeki çay berenin üzerine 
dökülüveriyor. 

Mustafa babaannesinin ör-
düğü berenin kirlenmesine o 
kadar üzülüyor ki çete arkadaş-
larını affedemiyor. Arkadaşları 
ise bu küslüğe son vermek için 
ellerinden geleni yapıyor ama 
nafile, Mustafa’nın kırılan kal-
bini uzun süre onaramıyorlar. 

FOTOĞRAFLA GELEN AŞK
Beresinin kirlendiği aynı gün, okula 

yeni gelen bir kız Mustafa’nın ilgisini çe-
kiyor; arkadan gördüğü bu kızın yüzünü 
merak edip peşine takıldığı sırada kızın 
bir şey düşürdüğünü fark edip hemen 
yerden alıyor. Bir fotoğraf bu. Kocaman 
gözleriyle şaşırmış gibi bakan bir kız fo-
toğrafı.  Bu gözler gün boyu Mustafa’nın 
zihnine mıhlanıyor, berenin üzüntüsü-
ne tuhaf bir heyecan ekliyor. 

Bir sonraki bölümde fotoğraftaki 
kız Bilana’yla tanışıyoruz. On yaşın-
daki Bilana, orta yaşı geçmiş bir çift 
tarafından evlat edinilmiş. Yeni evine 
alışmaya çalıştığı gibi yeni okuluna, 
yani Mustafaların okuluna da alışma-
sı gerekiyor. Okula gideceği ilk gün, 
Mustafa ile yolda karşılaşıyorlar. Mus-
tafa onun fotoğraftaki kız olduğunu 
hemen anlıyor ve çocuklar göz göze 
geldikleri o anki hislerini “ilk görüşte 
aşk” olarak tanımlıyor. 

Çocuk ve gençlik edebiyatından, 
okurda iz bırakan nice çeteler geçti. 
Ferenc Molnar’ın Pal Sokağı Çocukla-
rı, Zoran Drvenkar’ın Onlardan Biri 
adlı romanı ilk akla gelenlerden. Ör-
nekleri çoğaltmak elbette mümkün 
ama genel bir çerçeve çizmek gerekir-
se çete öykülerinde üyelerin belirli bir 
amaçla bir araya gelip harekete geçti-
ğini söyleyebiliriz. Amaçları genellik-
le diğerlerine zarar verir, korkutur ve 
somut eylemler içerir. 

MUSTAFA’NIN KIRILAN KALBİ
Görkem Yeltan’ın yazdığı, Esra 

Büyükdoğanay’ın resimlediği Bez Ayak- 
kabılılar romanı da adını bir çeteden 
alıyor. Tamamı erkeklerden oluşan Bez 
Ayakkabılılar çetesi yaz kış, yağmur 
çamur demeden bez ayakkabı giyiyor. 
Kitap da Bez Ayakkabılılar çetesinin 
üyelerini tanıştırarak başlıyor öykü-
süne. Çete üyeleri, aralarında olduk-
ça güçlü bir bağ kurmuş; çoğu zaman 

Çete, göç, şiddet ve  
her şey…
Temalar romanları zenginleştirir kuşkusuz. Ancak romanı roman yapan, temaları değil, üslubu, öyküsü, 
karakterleridir. Bez Ayakkabılılar’da kullanılan özenli dile, özgün bir öykü anlatma niyetine karşın, 
okuru romanın gerçekçiliğine ikna edecek unsurların başarıyla kullanıldığını söylemek zor.

Sedef PEKİN
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Bez Ayakkabılılar
Görkem Yeltan

Resimleyen: Esra Büyükdoğanay
Kırmızı Kedi Yayınları, 160 sayfa



irdelenmesi gereken, farklı açılardan ele alınması, etkileri 
ve önü arkası iyi analiz edilmesi gereken bir konu olduğu 
su götürmez. Oysa çete üyelerinin şiddet uygulayan babaya 
duydukları öfkenin babanın hastalanmasıyla sönüvermesi 
ve konunun istisnai şiddet ve onun öcünü almakla sınır-
lanmış olması, şiddetin özüne dair sorgu ve yargıyı eksik 
bırakıyor.

OKUR ÖYKÜYE NASIL İNANIR?..
Temalar romanları zenginleştirir kuşkusuz. Ancak aslen 

romanı roman yapan, temaları değil üslubu, öyküsü, karak-
terleridir. Roman iskeleti ne kadar iyi kurulursa, öykünün 
düğüm noktaları ne kadar inandırıcı olursa, okur da metin-
le o kadar güçlü bir ilişki kurar. Bez Ayakkabılılar romanın-
da ise kullanılan özenli dil, son sayfaya kadar okunurluk, 
ilgiyi canlı tutma becerisi, özgün bir öykü anlatma niyetine 
karşın, okuru romanın gerçekçiliğine ikna edecek, karakter-
lere yakınlaştıracak unsurların başarıyla kullanıldığını söy-
lemek zor. Ana karakterlerin çoğunun varlıksal gerçeklikle-
ri çelişkiler içeriyor. Örneğin Bilana yeni yaşamına alışma 
evresinde olmasına rağmen müthiş girişken; hâl ve tavır-
ları, konuşmalarıyla yaşına göre çok olgun. Geçmişi nere-
deyse hiç anlatılmadığı ve yeni ailesiyle kurmaya çalıştığı 
ilişki “anne-baba” sözcüklerini kullanmasına indirgendiği 
için okur onun benliğine, duygu evrenine nüfuz edemiyor. 
Mustafa Bilana’ya göre daha içeriden anlatılmış, onun hayli 
duygusal bir çocuk olduğunu anlıyoruz ama genel olarak 
çocukların birbirleriyle diyalogları ve ilişkileri çoğu zaman 
idealize edilmiş hissi vererek inandırıcılığı sorgulatıyor. Asıl 
önemlisi, kurgunun üzerine oturtulduğu “çete” ile bere me-
selesinin romanın yükünü taşıyamaması. Bez Ayakkabılılar 
bir çeteden çok “şakacıktan çete” bir arkadaş grubu. Onlara 
çete demeye gönül el vermiyor, romanda tasvir edildikleri 
hâlleriyle çetecilik olarak tanımlanacak bir eylemde bulu-
nabilecekleri ihtimali çok düşük. Ayrıca neden çete diye ad-
landırıldıklarına dair ikna edici bir açıklama da yapılmıyor 
okura. Romanın düğüm noktalarından biri olan berenin 
kirlenişi ise yarattığı derin kederi, küslüğü, gönül yarasını 
kaldırabilecek kadar güçlü bir olay değil. Alt tarafı bir çay le-
kesi, yıkanır, geçer gider diye düşünüyor insan ister istemez. 

Sözün özü, romanı berenin kirlenmesinden daha güçlü 
bir gerilim üzerine oturtmak, karakterleri ete kemiğe bü-
ründürecek boşlukları doldurmak, seçilen temaları azalta-
rak etraflıca işlemek yönünde bir editöryal destek ile Bez 
Ayakkabılılar okurda iz bırakacak bir roman olabilecekken 
yayımlandığı hâliyle eksiklerine rağmen okunabilir bir yazın 
eseri olmakla yetinmeyi tercih etmiş görünüyor.

New York Times’ın en çok satan 
yazar ve illüstratörleri arasında 
gösterilen Tony DiTerlizzi‘den 
bilimkurgunun fantastik edebiyatla 
buluştuğu muhteşem bir macera.

Macera serinin II. kitabıyla  
devam ediyor.

’nın  
büyülü dünyası  
sizi çağırıyor!

1. KİTAP

Tüm dünyada milyonlarca 
satan Spiderwick Günceleri 
serisinin yaratıcısından...
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şekilde değişmediği düşünülecek olur-
sa bu hikâyelerin her zaman önemi var. 

Kitabın, gerçek çocukların gerçek 
hikâyelerine dair olduğunu söyledik. 
Peki, bu durum çocukların anlattığı her 
şeyin gerçek olduğu anlamına mı geli-
yor? Hayır, bu çocuklar Kemal’le ko-
nuşurken hayallerini de konuşturuyor, 
gerçekleri abartarak bazen hayalleri 
doğrultusunda yepyeni hikâyeler uydu-
ruyorlar. Böylelikle onların hayallerine, 
umutlarına, özlemlerine ve korkularına 
da tanıklık ediyoruz. “Allahtan sonra en 
büyük odur,” dedikleri denizlerde, sur 
diplerinde, sahillerde hayatlarını değiş-
tirecek hazineler bulma umutlarını hiç 
yitirmeyen bu “Arayıcılar”, hayallerine 
olduğu kadar yalanlarına da tutunarak, 
bugün de hayatta kalmaya çalışıyorlar. 

Kemal’in soru-cevap şeklinde gele-
neksel bir röportajdan ziyade, çocukla-
rın dünyasını kendi edebi üslubuyla ay-
rıca aktarması sebebiyle, bir edebi tür 
saymamız gereken röportaja yeni bir 
tat getiren bu kitaplar bizleri pembe-
mavi çocuk odalarından çıkarıyor, bir-
likte yaşadığımızı unuttuğumuz yanı 
başımızdaki hayatlara davet ediyor.

kitaplaşmıştı. Yaşar Kemal’in tüm eser-
lerini yayımlayan Yapı Kredi Yayınları 
bu röportajları yakın dönemde yeniden 
bastı. Çocuklar İnsandır başlığı altında 
yayımlanan kitabın özelliği, Ara Güler’in 
fotoğrafları ve Turhan Selçuk’un çizim-
lerine de yer veren özel bir baskı olması. 
Ciltli, karton kapaklı, 336 sayfalık bu ki-
tabın, konu edindiği gruba, yani çocuk-
lara, gençlere daha kolay ulaşması için, 
Doğan Kardeş Kitaplığı’ndan Neredesin 
Arkadaşım adıyla seçme röportajlardan 
oluşan, görselsiz bir baskısı da yayımlan-
dı. Neredesin Arkadaşım’da 1975 yılının 
Ekim ayında, Ankara ve İstanbul’un çe-
şitli semtlerinde yaşayan Oğuz, Metin, 
Selim, Ali ve Muhterem adlı çocukların 
yaşamını bizlere tanıtan Kemal, onlara 
doğrudan söz verdiği için, tanıklık etme 
şansını bulduğumuz yaşamların her zer-
resi gerçeklik taşıyor. 

“ROBİN HOOD” OĞUZ
Zengin çocuklardan “üterek” fakir 

çocuklara dağıtan misket hırsızı Oğuz 
ve Ankara’nın Gençlik Parkı’ndaki 
oyuncak maceraları; öfkeli, dilinden 
sövgü eksik olmayan, dünyaya köpü-
ren, arkadaşlığı her şeyin üstünde tutan 
vicdanlı Metin; “on iki değil yüz yirmi 
yaşında” gösteren Ali; bir gün köyünü 
tüfekli adamlar basınca yanan cey-
lanlara türküler yakarak şehire kaçan, 
gölgesinden bile korkan Selim; hepsi 
de gerçek hayatın içinden kahraman-
lar. 1970’lerden günümüze taşınan bu 
hikâyelerin gerçekliği kadar 
güncelliklerini koruyor oluşu 
da dikkat çekici. Yaşar Kemal, 
Kemal Özer’le yaptığı bir söy-
leşide “Bir balık tutmak için 
bin balığı öldüren, küçücük 
bir toprak parçası için koskoca 
ormanı yakmaktan çekinme-
yen düzensiz bir toplumda bu 
çocuk hikâyelerinin ne önemi 
olacaktı?” diyor. Toplum dü-
zeninin dengelerinin en ufak 

“En az bizim kadar ciddi adamlardır 
çocuklar,” diyor Yaşar Kemal. Özellik-
le de, pembe-mavi çocuk odalarında 
oyuncaklarıyla büyüyen çocuklara na-
zaran sokakta büyümek zorunda kalan 
çocukları düşününce, bu cümlesi daha 
çok anlam kazanıyor. Anadolu’nun çe-
şitli yerlerinde, yurdundan edilerek bü-
yük şehire, İstanbul’a, Ankara’ya gelmek 
zorunda kalan ya da şehirde doğup aile 
çatısı altında yaşayamayan çocukların 
durumları ve hikâyeleri ciddiye alınma-
yı fazlasıyla gerektirdiği gibi, ciddiyet 
onların haleti ruhiyelerine de siniyor. 

Ama neticede onlar yine de çocuk. 
Hayalleri, umutları, yetişkinlerinkin-
den farklı olan mutluluk kaynakları var. 
Hayatta kalmak için bazen yankesicilik, 
hırsızlık, kaçakçılık yaparak, çöplükler-
den eşya ve yiyecek toplayarak, sokak-
larda uyuyarak, tek başlarına mücadele 
vermek zorundalar. Ettikleri her müca-
dele, Yaşar Kemal’in deyişiyle “yüzleri-
ne kırışıklar” ekliyor ama bilye, top oy-
namak, lunaparklarda tüylü oyuncaklar 
kazanmak, sıcak havalarda kimseye 
aldırış etmeden soyunuverip denize ba-

lıklama atlamak da istiyorlar. 
Yaşar Kemal, 1970’li yıllarda 

Sur diplerinde, 
Florya’da, Ankara’nın 
çeşitli mahallelerinde 

yaşayan bu “küçük 
adamlarla” konuşuyor, 

hem onlara söz veri-
yor hem de onların 
hikâyelerini kendisi 

dillendiriyor. 
Kemal’in 1970’ 

lerde yaptığı bu rö-
portajlar o dönemde 
Cumhuriyet gazete-

sinde iki ustanın, Ara 
Güler’in fotoğrafları 
ve Turhan Selçuk’un 

çizimleri eşliğinde tefri-
ka hâlinde yayımlanmış, 
daha sonra 1978’te Alla-

hın Askerleri adıyla 

Sur diplerinde  
oyuncak hayalleri
Yaşar Kemal’in 1970’lerde sokak çocuklarıyla yaptığı bir dizi röportaj, dönemin Cumhuriyet gazetesinde 
tefrika hâlinde yayımlanmıştı. Yapı Kredi Yayınları bu röportajları iki farklı kitap hâlinde tekrar gün 
ışığına çıkardı. Biri illüstrasyon ve fotoğraflarla tam baskı, diğeri ise röportajlardan bir seçki.

Nilay KAYA

Çocuklar İnsandır
Yaşar Kemal

Çizimler: Turhan Selçuk
Fotoğraflar: Ara Güler

Yapı Kredi Yayınları, 336 sayfa 

Neredesin Arkadaşım
Yaşar Kemal

Yapı Kredi Yayınları, 112 sayfa 
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her davranışıyla, gerek vampir dağın-
dakilerin gerekse ölümlü insanların 
hayranlığını topluyor. Bir yandan da 
hayatıyla ilgili bir türlü karara vara-
maması, başta ustası Seba olmak üzere 
ondan bir efsane doğacağına yürekten 
inananları endişelendiriyor. Vampirli-
ğin en üst kademesi olan prens vam-
pirlerden biri Larten için şöyle diyor 
örneğin; “Nefis denebilecek kadar teh-

likeli bir yolda ilerliyor ve uçuru-
mun kenarına geldiğinde orada 
olmayı planlıyorum.”

Larten, insanın kolaylıkla em-
pati kuracağı ve başına iyi şeyler 
gelmesini isteyeceği bir karakter. 
İyi bir ruhu var ama kötü şeyler de 
yapıyor, özellikle vampir açlığına 
esir düşüp kendini kaybettiği 
zamanlarda… Larten’in yaptığı 

hataları, girdiği nefis denebilecek ka-
dar tehlikeli yolları biz de yüreğimiz 
ağzımızda izliyoruz ama eşyanın tabiatı 
böyle; turuncu saçlı, hüzünlü ve yalnız 
çocuk, saptığı her tehlikeli yolla birlikte 
adım adım efsane olmaya doğru yürü-
yor. Ardında Hansel ve Gratel’in ekmek 
kırıntıları gibi uzayıp giden bir kan izi 
bırakarak… 

vampirlerden birinin, umutsuzluğa 
kapılmış olan Kolomb’u yoluna de-
vam etmesi için ikna edip Amerika’yı 
keşfetmesini sağlayan kişi olması gibi 
detaylar, hikâyeye hoş bir hava katıyor. 
Hatta yazarın hınzırlığı bununla da 

bitmiyor; dünya edebiyatının en bili-
nen vampir romanı Drakula’nın yazarı 
Bram Stoker’ı kitabıyla ilgili veri topla-
mak için bizim vampirlerle muhabbet 
ederken görüyoruz.

ÇAYLAK VAMPİRLER
Larten ve insanların dünyasında 

yaşarken kaderin aynı acıları yaşattı-
ğı can dostu Wester, ustaları Seba’nın 
yanından ayrılıp, çaylak vampirler 
olarak dünyayı ve kendilerini tanımak 
için yirmi otuz yıl boyunca maceralara 
atılıyorlar. Bu yıllarda çok fazla sayıda, 
heyecanla okuyacağınız macera bir-
birini izliyor. Bu maceralı dönemde, 
kahramanımız Larten’in efsane olmaya 
doğru giden güçlü ve eksantrik karak-
terinin detaylarını görüyoruz. Larten 
kumardan, hayatını tehlikeye atacak si-
hirbazlık numaralarına, kadınları ken-
dine âşık eden karizmatik yapısından 
dürüst ve melankolik havasına kadar 

Larten Crepsley Efsanesi’nin ikinci 
kitabı Kan Denizi, ilk kitapta insanla-
rın dünyasından ayrılıp vampir olmayı 
seçen Larten’in, genç bir vampir olma 
yolunda ilerlerken yaşadığı zorlukları, 
kararsızlıkları ve asi tabiatının başına 
ördüğü tehlikeli maceraları an-
latıyor. Ama pekâlâ, acımasız 
bir dünyaya doğmuş turuncu 
saçlı bir çocuğun kendine bir 
hayat yaratma, “kendine ait bir 
oda”, bir yuva kurma hikâyesi 
de diyebiliriz. Fabrikadaki us-
tabaşı herkesin kendi görev ala-
nında çalışıp çalışmadığını rahat-
ça kontrol edebilsin diye çocuk 
işçilerin saçları görev yerlerine 
göre renk renk boyanmış; kahra-
manımız ise payına turuncu düş-
müş bir ufaklık... Larten Crepsley 
Efsanesi’nin ilk kitabı Bir Katilin Do-
ğuşu böyle başlıyordu ve Larten’in bir 
vampire dönüşebilmek için deneyimli 
vampirlerden Seba’ya asistanlık yap-
tığı yılları, o yıllarda yaşadığı çalkan-
tıları ve nihayetinde aldığı kararla bir 
kez daha kökünden değişen hayatını 
anlatarak sonlanıyordu.  

TARİHE EĞLENCELİ BAKIŞ
Serinin ikinci kitabı Kan Denizi, 

çok yüksek tempolu bir akışa sahip. 
Öyle ki; bir kere okumaya başladınız 
mı, yarıda bırakmak istemeyeceğiniz 
bir film gibi sizi kendi zamanının içine 
alıyor. Aslında zaman kavramı, kitabın 
en eğlenceli ayrıntılarından biri. Nor-
mal bir hikâye anlatımında, kahrama-
nımız birkaç yılını da başıboş dolaşa-
rak geçirdi, diyerek durumu özetleye-
mezsiniz. Ama söz konusu olan yüz-
yıllarca yıl yaşayan bir vampirse bir, 
beş ya da on yılın pek bir önemi yok. 
Böylece Larten’le birlikte biz de kendi-
mizi vampir zamanıyla oradan oraya 
savrulurken buluyoruz. Yüzyıllarca ya-
şayan vampirler, hâliyle dünya tarihinin 
de birinci elden tanığı oluyorlar. Prens 

Larten Crepsley Efsanesi’nin ikinci kitabı Kan Denizi çıktı. Turuncu saçlı, hüzünlü ve yalnız bir çocuk, 
saptığı her tehlikeli yolla birlikte adım adım efsane olmaya doğru yürüyor. Ardında ise Hansel ve 
Gratel’in ekmek kırıntıları gibi uzayıp giden bir kan izi bırakıyor… 

Emel ALTAY
Turuncu saçlı çocuğun 
dişleri sivrilirken…

Larten Crepsley Efsanesi 2: Kan Denizi
Darren Shan

Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları, 208 sayfa
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Rus ajanlarının peşine düştükleri Celal 
Ağa’nın çiftliğinin sınırlarında yer alan 
Uranyum yataklarından, Celal Ağa’nın 
biricik oğlunun bu tehlikelerden uzak 
kalmak için Kanada’dan Rusya’ya uza-
nan öyküsüne, Kabil ile Habil’den Şimti 
klanının fantastik öğelerle dolu anlatı-
sına, Selam ailesinin de mensubu oldu-
ğu Şimti klanının Kamboçya’ya varan 
uzantısına, Gülten ve eşinin Sibirya 
gezisinden, Gülten’in roman kahra-
manı Güneş’e teğet geçen yaşantısına, 
ağalık sisteminden ve onun getirdiği 
geleneksel ve dindar yaşamdan, orta 
sınıf modern aile yaşantısına, tılsımlı 
muskalardan psikanalize kadar pek çok 
öykü, karakter ve anlatı türü yan yana 
geliyor, iç içe geçiyor. Bu çoğulculuk, 
romanı birbiriyle bütünleşen çoksesli 
bir melodiye dönüştürüyor. Başka bir 
deyişle, Kayıplara Karışmak ne sadece 
anlatıcı-yazar Gülten’in ne de Selam 
ailesinin öyküsü; Gülten’in merakıyla 
başlayan ve birbirine zincirleme bağla-
narak ilerleyen öykülerin toplamı.

Bu çoksesli roman, aynı zamanda 
edebiyat literatürüne Almanca’dan bil-
dungsroman olarak da geçen bir “bü-
yüme romanı” olarak da okunabilir. 

Gülten, adeta bir Sherlock Hol-
mes gibi Selam ailesine ait ipuç-
larının peşinden gider-
ken, Güneş ve Gür’ün 

Kafa karışıklığına mahal vermeye-
lim. Kitabın yazarı elbette Gülten Da-
yıoğlu, ama biz okurları da kitabın aktif 
bir parçası olmaya çağıran “giriş”te kar-
şılaştığımız Gülten adlı kişi, her ne ka-
dar yazarın birebir temsili gibi görünse 
de, romanın karakterlerinden biri as-
lında. Kendi yazılış serüvenlerini konu 
edinen, üstkurmaca teknikle yazılmış 
romanlarda sıklıkla karşılaştığımız bir 
oyun bu. Kayıplara Karışmak’ta da bu 
gizemli oyunların, bilimkurgudan tari-
he metinler-arası yolculukların, çoğul 
kimliklerin ve anlatıların bir parçası 
olarak, romanın anlatıcısı da kurma-
ca ile gerçeğin muğlak sınırından bize  
seslenen bir anlatıcı-yazar.

FARKLI YAŞAM TARZLARI
Kayıplara Karışmak, Gülten’in ve 

ailesinin, hiçbir varisi bulunamadığı 
için beş yıldır eşyalarıyla birlikte boş 
kalan bir evi satın almalarıyla başlı-
yor. Evin sahibi olan Selam ailesinden 
Hadi Bey ve Ilgım Hanım’ın bilinen 
doğal ölümlerine karşılık, kızları Gü-
neş Selam’ın esrarengiz bir şekilde or-
tadan kaybolması Gülten’in yazarlık 
merakını kamçılayarak, onun kendi-
sini bu gizemin içinde bulmasına 
neden olur. Böylece romanın ilk 
cümlesinden itibaren okuru da 
içine alan bu gizem, okurla anla-
tıcı-yazarın eş zamanlı ilerleyen 
bir serüvenine dönüşür.

Romanda merak uyandıran 
çok sayıda gizemli hikâye birbiri 
üstüne açılıyor. Urfa’da İran ve 

Gülten Dayıoğlu’nun Kayıplara 
Karışmak adlı romanını elinize aldınız 
ve sayfaları önce şöyle bir çevirdiniz. 
Yeni basılmış kitap kokusunu farkın-
da olmadan içinize çekerken kitabın, 
giriş ve son bölümleri hariç, çeşitli 
başlıklarla ayrılmış dokuz bölümden 
oluştuğunu gördünüz. Romanı hemen 
“giriş” kısmından başlayarak okumaya 
koyuldunuz ama bir dakika! Bu galiba 
daha önce okuduğunuz romanlara pek 
benzemiyor. Yazar açık açık okurun 
merakını kışkırtıyor; bu da yetmiyor-
muş gibi doğrudan okura sesleniyor: 
“Haydi gelin, soluk soluğa iz sürerek, 
bu serüvenleri birlikte yaşayıp romanı 
birlikte yazalım.”

ROMANIN KAHRAMANI KİM?
Peki, ama nasıl? Okuru kendi se-

rüvenine davet eden bu yazarı aslında 
yakından tanıyoruz. Yıllarca ilkokul 
öğretmenliğine emek vermiş, gezmeyi 
seven bir yazar var karşımızda; şimdi 
de Selam ailesinin romanını yazmak 
için yola çıkmış, bu konuda araştırma-
lar yapmış. Çocuk ve gençlik edebiyatı 
alanında yazdığı sayısız kitapla, on beş 
yıllık öğretmenlik geçmişiyle 
ve gezi yazılarıyla, “üç kuşağın 
yazarı” olarak bilinen Gülten 
Dayıoğlu, acaba bu romanın-
da kendini roman kahramanı 
mı yapmış?

Kayıplara Karışmak’ta Gülten Dayıoğlu okurlarını pek çok sürpriz bekliyor. Kendi yazılış serüvenini 
konu edinen, üstkurmaca teknikle yazılmış olan romanda çok sayıda gizemli hikâye birbiri üstüne 
açılıyor, romanı çoksesli bir melodiye dönüştürüyor.

Öznur ŞAHİNİç içe giren gizemli 
öyküler…



Kayıplara Karışmak
Gülten Dayıoğlu

Altın Kitaplar, 336 sayfa

çocukluklarından gençliklerine kadar geçirdikleri gelişim 
ve dönüşüm evrelerini de anlatır. Birisi İslami değerlere 
bağlı dört eşli bir ağanın tek erkek evladı, diğeri herhangi 
bir dini temsil etmeyen ancak gelecekte insanlık ve dünya 
için önemli görevleri olacağına inanılan Şimti soyundan 
gelme orta sınıf mühendis bir baba ile jeolog bir annenin 
tek kızıdır. Roman boyunca her ikisinin de başından ge-
çenler, aldıkları eğitim, içinde bulundukları sosyal ve kül-
türel koşullarda geçirdikleri değişim, çocukluklarından  
itibaren romanın konularından birini teşkil eder.

Kayıplara Karışmak, Güneş’in ve Gür’ün hayatlarının 
yurtdışında yeni bir döneme açıldığı bir noktada son bulur. Bu 
iki karaktere odaklanmış olan sona, Gülten, “Bir dakika sevgi-
li okurlarım,” diyerek müdahale eder ve okuru son bir merak 
uyandırıcı detayla tekrar romanın yazılış sürecine çeker. Ro-
man bitmemiştir; yeni ipuçlarıyla okurların zihninde yazılma-
ya devam etmektedir. Kayıplara Karışmak’taki, okuru da içine 
alan bu çoksesli ritmik yapı, zaman zaman Şimtilerin öyküsü-
nün yarattığı tekrarlarla, zaman zaman da Gülten’in kayıplara 
karışmasıyla sarsılsa da, baştan sona nefes kesici bir romanla 
karşı karşıyayız. Kim mi yazmış bu romanı? Gülten Dayıoğlu. 
Hangi Gülten mi? Onun için romanı okumanız lazım!

Hayalet Serisi 12. Kitap ile  
maceraya devam ediyor.

KARANLIKTA OKUMAYIN! 

Alice karanlığın etkisinden  
kurtulabilecek mi?

YE
N
İ

“Bağımlısı olmamak elde değil, 
tüm seri neredeyse tek bir solukta 

okunuyor. Beş üzerinden beş yıldız”. 
Timeout
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annesinin oynadığı amatör annelik ro-
lünü aktarırken, V. Woolf ’dan D. W. 
Winnicott’a kadar kullandığı alıntı ve 
bağlamalarıyla anlatımını dâhice bir 
uyuma vardırıyor.

Babasının ölümünden sonra hayatı-
nı dramatik bir tiyatro sahnesinin baş-
rol oyuncusu gibi yaşayan annesiyle baş 
başa kalan Alison, yıllardır aralarında 
kuramadıkları köprüleri, babasıyla il-
gili kitabı yazma sürecinde deşifre et-
meye başlıyor. Kitapta okuru bekleyen, 
yoğun anne-kız ilişkisi analizinden çok, 
anne rahminde oluşan bağdan, rüya-
lardaki imgelere, terapistleri ve kadın 
sevgilileri ile kurduğu ilişkilere, ördüğü 
sağlam bir örümcek ağından aynaya 
varmak oluyor.

Aile sırlarını, kendi gizli dünyasını 
samimi ve içten bir şekilde paylaşan 
Bechdel’i okurken, bir yandan aşkları 
ve anıları arasındaki yolculuğuna eşlik 
edecek, diğer yandan da, kültürel fark-
lılıklara rağmen, kendi çocukluğumu-
za, ilişkilerimize, anne ve babamızla 
kurduğumuz ya da kuramadığımız ile-
tişime dair sorgulamalara geri dönece-
ğiz. Belki de kendi aynamıza varacağız. 
Hem çocuk hem de yetişkin olarak…

evinden, şenlik evi tadında iro-
nik bir hikâye çıkarıyor. Aynı 
çatının altındaki aile bireyleri 
farklı arzu ve tutkularıyla ken-
di dünyalarında yaşıyor, kimse 
vazgeçmişlikleri ile yüzleşmiyor. 
Aynı masada yemek yiyen fakat 
sonrasında herkesin kendi alan-
larına çekildiği bir sanat koloni-
si hâline bürünen bu aile içinde 
Bechdel, herkesin yeteneklerin-
den aldığı doyumun nasıl yal-
nızlığını besleyen bir hâl aldı-
ğını, detaylardan asla kaçmayan 

cesur bir tavırla görselleştiriyor.
Babasının gizli eşcinsel oluşunun 

ancak ölümünden sonra konuşulabi-
lir olması, bununla ilgili bağlantıları 
geçmişin gölgesinde aramasına sebep 
olurken, diğer yandan babasının bırak-
tığı gizli notlardan ölümünün bir inti-
har olması ihtimali üzerine düşünüyor. 
Alison, kendi eşcinselliğini keşfetme 
sürecinde, cinsel deneyimlerini ve cin-
sel kimliğini ailesiyle paylaşmasının ar-
dından annesi, Alison’ın hayatını gör-
mezden geliyor ve yok sayıyor. Ancak 
Alison bir süre sonra ailede konuşul-
mayan, göz ardı edilen tek şeyin kendi 
cinsel yönelimi olmadığını anlıyor.

AİLE SIRLARI
İkinci kitabı Annem Sen Misin’in 

kahramanı Bechedl’in annesi gibi gö-
zükse de o burada çocukluk yılların-
dan beri annesiyle kurduğu ve kura-
madığı ilişkileri masaya yatırıyor. Taş-
rada geçen çocukluğundan 
metropole uzanan yolculu-
ğuna dek kendini izlediği 
bir iç kameradan aktarıyor 
olan biteni.

Bechdel, yıllarca gittiği 
terapi seanslarında, çocuk-
luk travmalarıyla yetişkin 
ilişkileri arasındaki bağları, 
samimi ve derin bir arkeo-
lojik kazı yaparcasına, yaşa-
mının ayrıntılarında arıyor. 
Kendine biçilen roller dar 
geldiğinde verdiği tepkileri, 

10 yaşından beri tuttuğu günlükle-
riyle hayatının sadık bir arşivcisi olan 
ve kitaplarını yayımlayana kadar, “Dik-
kat Edilecek Ablacılar” adlı çizgi bant-
ları çizerek hayatını kazanan Alison 
Bechdel’in kitapları, modern hayatın 
eşcinsel karakterlerin gözünden görsel 
bir kaydı olarak değerlendirilebilir.

Bechdel’in kitapları, kendi yaşa-
mını mercek altına alarak iki boyuta 
indirgediği, kendi psikanalizine daya-
narak kurguladığı otobiyografik/gra-
fik romanlar. İlk kitabının çevirisi ile 
karşılaşmam nerdeyse ikinci kitabının 
basımından az önceydi. İki kitabın-
da da ortak olan anlatımın bilinç akışı 
yöntemiyle kurgulanması, geriye dönüş 
kareleri (flashback) ile güçlendirilmesi, 
diğer yandan hikâyenin detaylarının 
resimli anlatımla (storyboard) ustalıkla 
bütünleşmesi beni çok etkilemişti.

İlk kitabı Cenaze Evi - Şenlik Evi’nde 
Bechdel, 3. kuşak cenaze evi işletmecisi 
ve lise edebiyat öğretmeni olan babasıy-
la soğuk ve mesafeli ilişkilerine, edebi-
yat kitapları ve metinleriyle aralarında 
kurulan üstü örtük, şifreli dile tanıklık 
etmemizi sağlıyor. Homeros, Joyce, He-
mingway, Fitzgerald, Conrad, Camus 
ve Proust’tan yapılan alıntılarla, farklı 
yüzyıllarda yaşamış yazarların yolları 
“bir aile trajikomedisi”nde kesişiyor.

Bechdel, bu kitabında aile kav-
ramını irdelerken maskeli bir anlatı-
mı tercih etmiyor, tam tersine ken-
di aile ilişkilerine dışardan bakarak, 
güçlü gözlem yeteneği ile bir cenaze  

Komik bir dram
Alison Bechdel, yaşamını mercek altına alıp kendi psikanalizine dayanarak kurguladığı otobiyografik 
grafik romanlar üretiyor. Onun kitapları, eşcinsel karakterlerin gözünden modern hayatın görsel bir 
kaydı olarak değerlendirilebilir.

Aylin OMİNÇ

Cenaze Evi - Şenlik Evi
Alison Bechdel

Çeviren: M. Barış Gümüşbaş
Bilgesu Yayıncılık, 232 sayfa

Annem Sen Misin?
Alison Bechdel

Çeviren: Bilge Mutluay Çetintaş
Bilgesu Yayıncılık, 286 sayfa
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yazılabilecek bu konuları gayet kısa ve 
öz biçimde ele almayı başarmış. Diğer 
yandan Allen’ın bu konuların gölge-
sinde kalan bir meselesi daha var: aile. 
Battalların aile yapısı, anne, baba ve 
çocuk ilişkisi romanın başından son 
cümlesine kadar örtük bir biçimde ele 
alınıyor. Battallar ve İnsanlar bu ne-
denle çocukların ve gençlerin okurken 
içine fazlasıyla girebilecekleri bir esere 
dönüşüyor.

UYGARLIĞIN HATALARI
Roman bittiğinde bir döngünün 

sonuna gelmiş oluyoruz, diğer bir de-
yişle en başa dönüyoruz. Keyifli bir ta-
rih dersi gibi işlenen insanlık tarihini, 
nereden nereye geldiğimizi görebiliyo-
ruz. En önemlisi de uygarlığın hata-
larını görmek ve adalet, barış, bolluk 
bahanesiyle köleliği, ırkçılığı, savaşı 
icat etmeseydik şimdi nasıl bir dün-
yada yaşayabileceğimizi hayal etmek. 
Umuttan bahsederken neden genç ku-
şaklar söz konusu edilir, bu kitap bunu 
bize daha iyi gösteriyor.

hemen öğreniyoruz. Battallar diye anı-
lan bir tür yaşıyor bu fantastik diyarda. 
Tüm sisteme egemen, savaş ve iktidar 
arayışında olan, güçsüzün ezildiği bir 
düzenin hâkimi olan bir tür bu; tıpkı biz 
insanların şu andaki hâli gibi. İnsanlar 
ise adeta bizim dünyamızdaki hayvan-
ların yerine geçmiş. Battallar tarafından 
avlanıyorlar, evcil hayvan gibi besleni-
yorlar ya da battalların sofralarına ko-
nuk oluyorlar, ancak pişmiş bir şekilde. 
Romanın başındaki kahramanımız da 
her çocuk gibi bir insana sahip olmak 
istiyor. Tesadüfen karşılaştığı bir insana 
tasma takıp eve götürüyor. Ve böylece 
battallarla insanların nasıl bir ilişkileri 
olduğunu öğrenmeye başlıyoruz.

EVET, CEHENNEM...
Bu aralar, sinemaya tekrar uyarlan-

dığı için gündemde olan Maymunlar 
Cehennemi’ni hatırlatıyor bu roman. 
Orada da insanlarla maymunların 
yer değiştirdiği, insanın köle ve may-
munun efendi olduğu bir yeni dünya 
düzeni anlatılıyordu ama bu düzenin 
sebebi de insanlığın ve uygarlığın ta 
kendisiydi. İnsanlık nasıl olduysa kendi 
soyunu tüketmeyi ve maymunlara köle 
olmayı başarmıştı. Allen’ın romanında 
da battalları ve insanları nasıl bir so-
nun beklediğini görebiliyoruz. Battallar 
yok olacak ve insanlar tekrar düzenin 
hâkimi olacak mı? İşte bunu kitabın 
son sayfasına kadar aynı tempoda iler-
leyen kurgusuyla işliyor yazar.

Battallar ve İnsanlar, çevrenin ko-
runması, küresel ısınma, gelir dağılı-
mındaki dengesizlik, kölelik düzeni, 
ırkçılık, hayvan hakları, savaşın acıma-
sızlığı ve hatta evrim konusunda söy-
leyecek sözleri olan bir roman. Zaten 
başlangıcından bugüne insanın öykü-
sünü anlatan bir eserin başrolünde bu 
konuların olması beklenirdi. İşin güzel 
yanı, Preston L. Allen, üzerine ciltler 

İnsanlığın öyküsünü, 
ilk insandan bugüne ka-
dar geldiğimiz noktayı bir 
romana sığdırmak müm-
kün mü? Amerikalı yazar 
Preston L. Allen, Battallar 

ve İnsanlar adıyla Türkçeye 
çevrilen romanında bunun 

mümkün olduğunu gösteriyor. Böyle 
bir eserin bir sistem eleştirisi olarak 
okunması kaçınılmaz elbette. Ne de 
olsa soyumuzun bu dünyaya yüzyıl-
lardır zarar verdiği, uygarlaştıkça dün-
yayı daha fazla kirlettiği, çoğaldıkça 
daha fazla öldürdüğü ve güçlendikçe 
daha “orantısız” bir güç kullanmaya 
eğilimli olduğu, zenginleştikçe fakir 
olanı ezdiği bir sır değil. Bunların he-
pimiz farkındayız ama Preston L. Al-
len kullandığı dil ve yaratıcılığıyla bir 
yadırgatma etkisi oluşturarak, kendi 
geçmişimizi bize yeni bir öykü gibi 
anlatmayı becerebiliyor bu romanın-
da. Asıl mesele geçmişimizden ders 
almak tabii ki. Bu bağlamda, Battallar 
ve İnsanlar için insanlığın geleceğiyle 
ilgili bir roman da diyebiliriz.

“Çok uzak, ama aslında hiç de uzak 
olmayan bir diyarda, insanı olan bir ço-
cukla başladı her şey…” İşte bu cümle 
öykümüzün başlangıcı olduğu gibi, 
okuduğumuz romanın omurgasının 
bir fantastik kurgudan oluştuğunu da 
gösteriyor. Yazarın “insanı olan bir 
çocuk” derken ne demek istediğini 

İnsan denilen hayvan…
İnsanların başka bir türün hâkimiyeti ve sömürüsü altında olduğu yeni bir dünya hayal edin. Yani 
dünya tersine dönmüş ve bir tür “gelişmiş hayvan” insanın evrendeki yerini almış. Haydi, uygarlık 
dediğimiz bu sistem içinde evrendeki yerimize bir de karşıdan bakalım…   

Yankı ENKİ

Battallar ve İnsanlar
Preston L. Allen

Çeviren: Arif Cem Ünver
Delidolu Yayınları, 176 sayfa

Çoğul Kütüphane
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Koskocaman da, elleri yok. Sabah 
kapıya gitmiş, tırmalıyordu. Dışarı 
çıkmaz pek ama eve misafirler dolun-
ca sıkılmış, çıkayım demiş herhalde.

Fırsatı kaçırmayan Nemne arka-
sından koştu, parmağını sallayarak:

“Sen tapıyı açamassın, Tetila,” dedi. 
“Senin elleyin yok.”

Yok tabii de ikide bir yüzüne söyle-
memek gerek. Kalbi kırılır belki.

Tekila böyle yapınca, kendini kim-
seye sevdirmeyince, bir yandan sevini-
yorum, kedim bir tek bizi seviyor diye. 
Bir yandan da Nemne’ye üzülüyorum. 
Bir kediyle başa çıkamıyor. Oysa her 
dediğini yaptırır. Bazen dedemi oyun-
cak sanıp onunla oynamaya kalkar. 
Hepimize emirler yağdırıp durur.

Annesi zaten ağlamasın diye her 
saniye peşinde. Bir tek Tekila’ya söz 
geçiremiyor.

“Ama beni üzüyosun, Tetila!”
Giderlerken bile kapıda durmuş, 

kollarını bir ümitle ona uzatıyordu.
“Sevcam bilas.”

Her neyse, Nemne Tekila’yı sevmek 
istiyor. Ne yazık ki Tekila yabancıları 
sevmez. Herkesi de yabancı sayar.

Aslında benim kedim ama ona 
annem baktığı için bana bile pek yüz 
vermiyor. Koşarak salona girdiğimde 
kanepenin arkasına çekilip kuşkuyla 
beni süzüyor. Sonra hemen yanıma 
geliyor ama.

Anneme alışmış işte. Bana diye al-
dık, annemin kedisi oldu. Annem, ben 
kedimin sorumluluğunu üstlenmedi-
ğim için Tekila’nın onu benimsediğini 
söylüyor.

“Sen lafta ablasısın, ben gerçek an-
nesiyim,” diyor.

Benim de çok umurumdu, ikiniz 
baş başa oturun o zaman.

Neyse, Nemne bize haftada bir fa-
lan misafir gelir. Teyzem kucakladığı 
gibi getirir. O da beni yalap şap öpüp 
hemen kediye koşar.

“Tetila, ben geldim!”
Tekila onun sesini duyar duymaz 

koltuğun altına kaçar. Çünkü kimse-
nin kendisini sevmesini istemiyor. Bir 
tek annem, bir de ben belki, birazcık. 
Zaten artık Nemne’yi de tanımış, başı-
nın derdi sayıyor.

O kaçınca zavallı Nemne daha da 
hevesleniyor. Yanına gidiyor, yalvarıyor:

“Gel ama Tetila, beni üzüyorsun.”
Kollarını bir arkaya uzatıyor, bir 

yana açıyor, bir göğsünde birleştiriyor. 
Yanaklarını şişiriyor.

“Tetila, sevcam bilas.”
Nemne iki buçuk yaşında, 

Tekila da dört falan. Biri kum-
ral, kıvırcık saçlı, biri siyah-
beyaz renkli. Annem diyor ki 

kedim dört yaşında da olsa insan 
yaşıyla neredeyse otuz yaşında 

sayılırmış. Eh, ne iyi. Öyleyse 
kendine bakabilir, değil mi? 

Benim bakmam gerekmez, 
koskoca kedi.

Şimdi size küçük bir kızla yaşı on-
dan biraz daha büyücek bir kedinin öy-
küsünü anlatacağım. Yeğenimle kedim 
ya da annemin kedisi. Belki...

Yeğenim, ismini söylemeyi becere-
miyor, “Nemne” diyor kendine. Kedi-
nin adı da Tekila ama onu da beceremi-
yor, “Tetila!” diyor.

“Niççin bööle yapıyosun Tetila? 
Beni üzüyosun!”

Kollarını arkaya doğru uzatıp acıklı 
acıklı konuşuyor.

Tekila da koltuğun arkasına sığınıp 
hayretle ona bakıyor. “Gene geldi, deli,” 
diye düşünüyor herhalde. Ben öyle an-
lıyorum.

Nemne... Ben ona gene Nemne di-
yeyim. Biraz büyürse izin isteriz, izin 

verirse de adını kullanırız. Ne de 
olsa onun adı. Nasıl 

isterse öyle 
söyler, sak-

lamak 
isterse de 

saklar.

Nemne, Tekila’yı sevmek istiyor…
Sevin Okyay, uzun bir öykü diye niteleyebileceğimiz ikinci çocuk kitabı Tetila ile Nemne’de, iki buçuk 
yaşında bir kız çocuğuyla dört yaşındaki “nemrut” kedinin hikâyesini sıcacık bir dille anlatıyor. Kitap, 
karakterlerin canlılığı sayesinde günlük olayların içindeki mizahı okuruna aktarmayı başarıyor.

Tetila ile Nemne
Sevin Okyay

Resimleyen: Elif Deneç
Can Çocuk Yayınları, 48 sayfa

Kitap içi
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