
için (ya da çocuklara da uyarlanabile-
cek) eserler yazması –ki bunlar hemen 
her zaman tek kitapla sınırlı kalıyor ve 
bu da ısmarlama olmadıklarını orta-
ya koyuyor– iyi sonuçlar veriyor. De-
sen Yayınları’ndan çıkan Balık Tutma 
Dersi mesela, Heinrich Böll imzası 
taşıyor. Ancak kitap (gene bu sayıda 
Şipşak Hikâyeler adı altında olağanüs-
tü hikâyeleriyle tanışacağınız Bernard 
Friot tarafından) hem metin olarak 
uyarlanmış, minimal bir sadelik ka-
zanmış, hem de (başka pek çok kitabın 
yanı sıra ünlü Spirou serisine de destek 
vermiş, genç ve başarılı Parisli çizer 
Emile Bravo’nun çizgileriyle) şahane 
bir resimli kitap haline getirilmiş. Böll, 
en başarılı eserlerinden sayılan bu kısa 
hikâyeyi yazarken bu kadarını ha-
yal etmiş miydi, bilemem ama ortaya  
gerçekten güzel bir sonuç çıkmış. 
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İyi Kitap’ta bu ay…

Kasım ayıyla birlikte soğuklar kapımızı çaldı 
çalmasına ama bu arada Tüyap Kitap Fuarı 
zamanı da geldi. Havanın soğuğuna inat, bu 

sayımızda okudukça içimizi ısıtacak kitaplar var.  
Ünlü yazar Heinrich Böll’ün kısa öyküsünden 
çocuklar için uyarlanan Balık Tutma Dersi, 

Hassan Amekan’ın resimleriyle her yaştan okuru 
büyüleyebilecek Yaşlı Oduncu ile Tilki adlı kitabı, 

Karina Schaapman’ın yarattığı Fare Evi’nden 
süzülüp gelen masalsı öyküler ve  

Stefan Boonen’in Kıyıya Vuran Kız romanı 
bunlardan birkaçı sadece.

Kasım ayının en güzel haberlerinden biri, 
bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nün çocuk 

edebiyatı dünyasında Babam ve Ben adlı 
kitabıyla tanıdığımız Patrick Modiano’ya 

verilmiş olmasıydı. Bir yandan ünlü yazarların 
damıtılmış metinlerini okumanın keyfine 
varırken, bir yandan da Tudem Yayınları 

edebiyat yarışmasında ödül alan yeni seslerin  
ilk kitaplarıyla tanışıyoruz. 

Bu sayının en dikkat çekici kitapları arasında 
yine ödüllü bir ilk roman, geçmişimizdeki derin 

bir yaraya parmak basan Süreyya Köle’nin 
Yakası Kürklü Yeşil Parka adlı kitabı var. Toprak 
Işık’ın Darwin ve Evrim Teorisi'yle ilgili iki kitap 
üzerinden ülkemizde bilim kültürü eksikliğine 

eleştiri getirdiği yazısını ve Frida Nilsson’un anti-
otoriter çocuk yazınında klasikleşmeye aday kitabı 

Benim Annem Bir Goril’i de es geçmeyin!

Heinrich Böll ismi, tek bir kitabını 
okumamış olsak bile, hepimizin kula-
ğında bir aşinalık hissi yaratır. Üstelik 
ciddi edebiyat eserleriyle “ciddi bir 
yazar” olarak düşünürüz onu. Nobel 
Edebiyat Ödülü sahibi olmasından 
da kaynaklanıyor olabilir bu, dilimi-
ze çevrilmiş eserlerinden de… Yolcu, 
Sparta’ya Varırsan Eğer, Palyaço, Baba-
sız Evler, Ve O Hiçbir Şey Demedi, Tre-
nin Tam Saatiydi, Ademoğlu Nerdeydin 
ve Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru 
sayabileceklerimizden sadece birkaçı. 
Çoğu, savaşı ve savaşın yıkımını, kapi-
talizmin karanlık yüzünü, totalitarizmi 
ironik bir dille anlatan eserlerdir ve is-
tisnasız hepsi yetişkinler içindir.

Geçenlerde ilginç bir şey oldu. Bu 
yılın Nobel Edebiyat Ödülü, en son ço-
cuk kitabıyla yayın dünyamıza düşen 
bir yazara, Patrick Modiano’ya verildi. 

Mutluluk nerede?

Çok sık olan bir şey değil bu. Daha 
geçen ay, yazarın Sempé’nin muhte-
şem çizimleriyle süslü Babam ve Ben 
adlı kitabını tanıtmıştık. Yazarın ye-
tişkin kitaplarını yayımlayan yayınevi 
de bu arada, kitapların okurdan talep 
görmediğini belirtmiş. Depoları, No-
bel ödüllü yazarın kitaplarıyla dolu 
muhtemelen. Doğrudur; buradan, 
bir yandan şahlanmaya çalışırken bir 
yandan can çekişen yayın sektörüne, 
edebiyat ortamımıza dair pek çok söz 
üreyebilir. Bunlar, yazının sınırları 
dışında ama kitapları yetişkin okur-
ca talep görmeyen Nobel ödüllü bir 
yazarın en son iklimimize bir çocuk 
kitabıyla düşmesini manidar buluyo-
rum. Siz de düşünün, derin konu...

Yazıdan biraz uzaklaştık, tekrar 
bağlarsak eğer, böyle ciddi, edebi gücü 
tescilli isimlerin doğrudan çocuklar 

Edebi gücü tescilli isimlerin çocuklar için ya da çocuklara 
uyarlanabilecek eserler yazması, ısmarlama olmadıkları sürece 
iyi sonuç veriyor. Ünlü yazar Heinrich Böll’ün kısa öyküsünden 
uyarlanan Balık Tutma Dersi bunun en güzel örneklerinden biri. 



Kitabın öyküsüne gelince, olay 
gayet basit. Bir balıkçı kasabasında, 
güzel, güneşli bir günde sandalında 
uyuyan balıkçının yanına bir turist 
gelir. Fotoğraf makinesinin sesiyle 
balıkçının uyanmasına sebep olur ve 
aralarında bir konuşma başlar. Ko-
nuşma, turistin neden bu güzel ha-
vada balıkçının balığa çıkmadığını 
sorgulaması, balıkçının sabah bolca 
avlandığını öğrenmesi ve devamın-
da da onu daha çok çalışmanın, daha 
çok kazanmanın, yani zenginleşmenin 
erdemine ikna etme çabasıyla gelişir. 
Turist, girişimci mantığıyla hayalinin 
alabileceği sınırları aşıp ilerledikçe 
sonunda balıkçıya sunabileceği nihai 
hedef,  güneşin altında huzur içinde 
keyif çatmak olur. Eh, balıkçı da zaten 
bunu yapmaktadır…

Bu basit öykü uzun yıllar üniver-
sitelerde, okullarda okutulmuş, ders 
kitaplarına girmiş. “Yaşamak için mi 
çalışmalı, çalışmak için mi yaşamalı?” 
ikilemine örnek olarak sunulmuş. Üs-
telik çalışmanın erdemine inanan Or-
todoks etiğine, kapitalizmin insanları 

paranın esiri birer köleye dö-
nüştüren karanlık yönüne 
eleştiri olarak okunmuş. 

Buna günümüzde bir boyut daha ek-
lemek mümkün: ekolojik denge. Kar-
nımızı doyuracak kadarını avlayalım 
ve sonra da balıkları rahat bırakalım, 
diyor balıkçı aslında. Bunu kendi hu-
zuru, rahatı, mutluluğu için istiyor ve 
onun huzuru, parçası olduğu evrenin 
diğer üyelerinin, burada balıkların, 
huzur ve bekasıyla örtüşüyor. Doy-
mayan hırsıyla gezegeni sonuna kadar 
sömüren, ihtiyacı değil, neye hizmet 
ettiği belirsiz bir “ilerleme” düsturunu 
ve daha fazla “kazanç” ilkesini kendi-
ne rehber edinen anlayışa hafiften bir  
tokat aşkediyor Balık Tutma Dersi.

SAVAŞIN GETİRDİĞİ YIKIM
Böll, 1917 yılında Almanya’da doğ-

muş; tüm dünyayı etkileyen I. Dünya 
Savaşı’nın bitmesinden bir yıl önce. Bir 
başka deyişle, savaşın tüm yıkıcı etkile-
rinin hissedildiği savaş sonrası yıllarda 
geçmiş çocukluğu, gençliği. Ama bu 
yetmemiş; II. Dünya Savaşı’nı da yaşa-
mış. Katolik, pasifist bir ailede doğan 
Böll, Hitler Gençliği’ne 
katılmayı reddettiyse de 
çalışma kampına gönde-
rilip ardından askere alınmak-
tan kurtulamamış. Eserlerinde savaşı 
ve getirdiği yıkımları ele alması, 
otoriteye itaati sorgulaması, refah 
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toplumunun bedellerini irdelemesi 
ya da Balık Tutma Dersi’nde olduğu 
gibi mutluluğun kökenini araştırması  
boşuna değil.

Bir Dünya Savaşı görmüş, bir 
Dünya Savaşının da etkileriyle ya-
şamış. Babaları, anneleri öldürülen 
binlerce çocuğun yetim kalışına tanık 
olmuş. Hayatın özündeki gerçek neşe-
yi, mutluluğu bu kadar naif bir öyküy-
le anlatabilmesinde, hayatı bu kadar 
yalın bir şekilde ortaya koyup safrayı 
ayıklayabilmesinde gördüğü acıların, 
yıkımların etkisi var kuşkusuz. Böll’ü 
çocuklarımızla, onun savaşın yıkımı-
nı anımsayan belleğiyle tanıştıralım.  
Tanıştıralım ki mutluluğun aslında ne 
olduğunu hiç unutmasınlar! 

Zarife BİLİZ

Balık Tutma Dersi
Heinrich Böll

Uyarlayan: Bernard Friot
Resimleyen: Emile Bravo
Çeviren: Figen Müge Erel
Desen Yayınları, 40 sayfa
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ziyaret etmeye karar veren Devekuşu, 
çantasına onun için aldığı hediyeleri 
doldurur ve yola koyulur. Şarkı söy-
leye söyleye ormanda ilerler, yakında 
arkadaşını göreceği için mutludur. 
Yolda karşılaştığı papağan, ayı, kar-
ga ve tavşanla sohbet eder. Hepsinin 
bir sorunu vardır. Kimi kalemini 
bulma derdindedir, kimi hiç yeme-
diği yeşil elmanın hayali peşinde. 
Kimininse çocukları tembeldir, hep 
uyurlar. Devekuşu onları bir şarkı 
söyleyerek mutlu etmeyi dener. Ama 
onların şarkıya değil, gereksindikleri 
şeylere ihtiyacı vardır. Bizim deveku-
şu da bunun üzerine yoluna devam 
eder. Ne kadar da bencilmiş bu De-
vekuşu, çantasında vardı oysa diğer 
hayvanların ihtiyaçları, bencillik etti 
diye düşünmekte acele etmeyin. Ki-
tabın sonunu bekleyin. Görebilmek 
önemlidir elbette ama bazen gerçek,  
görebildiğimizin daha derinindedir. 

kadar arabanla babanın çocukluğunda  
yaptığı gibi oynayabilirsin. Baba-

nın arabası pilsiz çalışıyordu.”
Bir çocuk için büyüdü-

ğünü bilmek heyecan ve-
rici bir gelişmeyken, 

annesinin yaşlan-
dığını kabullen-

mesi üzücü bir 
deneyim olabilir. 
Bakın, büyümek 

ve yaşlanmak nasıl 
anlatılıyor kitapta: “Ne 

yazık ki güzel beyaz dişim 
sallanıyor,” diyen çocuğa annesi, “Ne 
güzel ki sallanan dişin altından başka 
bir diş çıkıyor. Çünkü sen büyüyorsun 
ve büyük bir insanın daha büyük bir 
dişe gereksinimi vardır,” diye karşılık 
veriyor. 

DEVEKUŞUNUN HEDİYELERİ
Çocuk, “Ne yazık ki ben büyüdükçe 

sen yaşlanıyorsun,” dediğinde ise “Ne 
güzel ki senin çocukların doğunca ben 
onların ninesi olacağım. Nineler, ço-
cuklar ‘ne yazık ki’ diye söylenince ce-
vap vermeyi daha iyi bilirler,” diyerek 
çocuğu gene olaya başka bir açıdan 
bakmaya davet ediyor.

Büyüdükçe bilgeleşme potansi-
yeli olan insanın hem kendini hem 
de çevresini “görebilmesi” için başını 
kuma gömmemesi gerekir. Görmek 
kadar görünür olmak da 
önemlidir. Düşünmek ve 
düşünüldüğünü bilmek de.  
Kitapta erkek çocuğun be-
bekle oynaması, mahalle-
lerine farklı etnik kimliği 
olan çocukların taşınması 
vb. ayrıntılar görünürlüğe 
satır arasından el sallıyor.

Şarkı Söyleyen Deveku-
şu da görebilmenin öne-
mini vurguluyor. Uzakta 
yaşayan arkadaşı sincabı 

Bakmak ve görmek... 
Her şeye bakarız da her 

şeyi görebilir miyiz? Görsek de 
gördüğümüz o şey gerçekten gördü-
ğümüz şey midir? Görünenler herkese 
aynı mı görünür? Başka türlü görme 
seçeneğimiz var mıdır? Ne yazık ki 
hepimiz aynı şeyi göremeyiz. Ve ne 
güzel ki gördüğümüz şeyde her zaman 
başka anlamlar vardır; istersek bunları 
da görebiliriz.

Ne Yazık ki adlı öykü, bize gördü-
ğümüz her şeyin arkasında başka bir 
bakışın da var olabileceğini gösteriyor. 
Biz yeter ki görmek isteyelim... Anne, 
yanına koşarak gelen çocuğuna her 
defasında bardağın yarısının dolu ol-
duğunu anımsatıyor. “Ne yazık ki don-
durmam bitti,” diyen oğluna, “Ne güzel 
ki onu erimeden çabucak yedin,” diyor.

FARKLI AÇIDAN BAKABİLMEK
Anne, çocuğuna üzüntü kadar se-

vinçlerin de yaşamın bir parçası olduğu-
nu duyumsatıyor: “Ne yazık ki yağmur 
durdu ve güneş çıktı,” sözüne,“Yağmurda 
sırılsıklam olmuştun. Ne güzel ki artık 
güneşte kuruyabilirsin,” diye yanıt ve-
riyor. “Ne yazık ki akşam oldu karanlık 
çöktü. Daha fazla oynayamam,” dediğin-
de ise yanıt, “Ne güzel ki uyku zamanın 
geldi. Artık sana bir ninni söyleyebilirim,” 
oluyor. Böyle devam eden diyaloglar-
la kitap kimi zaman da olanı sevmeyi 
ve kabul etmeyi gösteriyor çocuğa: “Ne 
yazık ki oyuncak arabamın pili bitti.” “Ne 
güzel ki yeni bir pil alabilirsin. O zamana 

İranlı yazar ve çizerlerden iki resimli kitap. Bu kitaplar bakmak ve görmek arasındaki zorlu ilişkiyi 
yalın bir öyküyle anlatıyor. Bir şeyi olumsuz diye yargılayıp umutsuzluğa kapılmadan önce iki kere 
düşünmenin gereğine parmak basıyor.

Nilay YILMAZBakmak ile görmek  
aynı şey midir?..

Ne Yazık ki!
Leila Hakimelahi

Resimleyen: Ali Mafakheri
Çeviren: Fulya Alikoç

Evrensel Basım Yayın, 28 sayfa

Şarkı Söyleyen Devekuşu
Mozhgan Moshtagh

Resimleyen: Ali Mafakheri
Çeviren: Fulya Alikoç

Evrensel Basım Yayın, 28 sayfa 



hayvanlar 
oduncunun 
bu davranı-
şından çok et-
kilenip onunla 
arkadaş olmak 
için kulübesine 
geliyor. Yaşlı oduncu 
hayvanları karşısında 
görünce çok seviniyor 
ve onlarla arkadaş 
oluyor. Hayvanlar bütün 
günü oduncunun kulübesinde 
geçiriyor, geceleri ise ormana dönü-
yor. Oduncu artık kapısını kilitlemiyor 
bile…

Ancak bir akşam kulübeye birta-
kım davetsiz misafirler geliyor: Or-
manda yaşayan cüceler. Bu cüceler o 
kadar gürültücü ki oduncu onların 
gürültüsü yüzünden günlerce uyuya-
mıyor. Uykusuzluktan yorgun düşüp 
hasta oluyor. Hayvanlar bu duruma 
çok üzülüyor ve hemen olaya el atıp, 
şamatacı cüceleri kulübeden uzaklaş-
tırmanın bir yolunu buluyor.

Kısacık ama sıcacık bir öykü bu. 
Bu kadar kısa bir öyküye bu kadar 
derin dersler sığdırmak da, onları 
güzel resimlerle süslemek de büyük  
maharet. Hassan Amekan’ı keşfedin.

sözcüğü ya da öyküdeki heyecan dolu 
bir ânı sizin sesinizden duymaları da 
bir başka olur elbet.

Yeğenim sütünü içip dişlerini fır-
çalarken yanına gittim ve az sonra ona 
Yaşlı Oduncu ile Tilki’yi okuyacağım 
müjdesini verdim. Hemen kabul etti, 
yaşasın dedi. Yanına oturup kitabı 
okumaya başladım. Bir, iki, üç, dört 
derken... “Hadi amaaa,” sesiyle ken-
dime geldim. Meğer dakikalardır aynı 
sayfada takılıp kalmışım. Ama ne ya-
payım, cücelerin sahneye çıktığı say-
fadaki renkler çok güzeldi. Mavinin 
bir sürü tonu, lacivert bir gök, mavi 
kostümlü cüceler, gri dumanlı baca… 
Dalıp gitmişim.

İşte sizleri uyarmam gereken nok-
ta buydu, bu kitabı çocuklara okurken 
dalıp gitmemeye çalışın. Ve en iyisi, bu 
güzel resimlerin farkına varmalarını 
sağlayın. 

Peki, kitabın konusu nedir derse-
niz... Yaşlı Oduncu ile Tilki çok güzel 
bir arkadaşlık öyküsü. Yaşlı oduncu 
bir gün ormanda gezerken aç bir tilki 
görüyor. Tilki günlerdir ağzına lokma 
koymadığı için bitap vaziyette. Odun-
cu onu kaderine terk etmektense he-
men bir ateş yakıp ormanda bulduk-

larını tilki için pişiriyor. Tilkinin 
başına gelenleri duyan diğer 

Eğer illüstrasyona, özellikle de ço-
cuk kitapları illüstrasyonuna merakı-
nız varsa Hassan Amekan ismini mu-
hakkak duymuşsunuzdur. İranlı bir 
illüstratör, ressam ve çocuk kitapları 
yazarı olan Amekan, koleksiyoncula-
rın da radarında olan genç ve başarılı 
bir sanatçı. Ama bütün bu şöhrete rağ-
men çok mütevazı, çok kendi hâlinde, 
sessiz sakin bir insan. Londra’da yaşı-
yor, fırından ekmek alıyor, atkı takı-
yor, çizgi film izliyor ve çocuk kitapları 
yazıyor. Tatlı bir hayat!

RESİMLERİN BÜYÜSÜ
Amekan’ı bu kadar anlatmamın ve 

de övmemin sebebini, Yaşlı Oduncu ile 
Tilki’yi okurken siz de anlayacaksınız. 
Durun, en iyisi kitabı okurken başı-
nıza gelecekleri anlatayım da sonra 
uyarmadı demeyin.

Kitabı okuyup çok sevince bir de 
yeğenime okuyayım dedim. Zaten, 
Can Çocuk’un “Birlikte Okuyalım” 
serisinden çıkan bu kitap, serinin di-
ğer kitapları gibi büyüklerin çocuklara 
uyku öncesi ya da başka bir dinlenme 
ânında sesli okuması için yayımlan-
mış. Çocuklar kendileri de okuyabi-
lir tabii ki ama ilk kez işitecekleri bir  

Öykü bildik,  
kahramanlar yepyeni…
Yaşlı Oduncu ile Tilki, İranlı çocuk kitapları yazarı ve ressam Hassan Amekan’ın el emeği göz nuru 
eseri. Bu kitaba sadece kitap gözüyle bakamıyorum bir türlü, o bir vanilyalı kurabiye, o bir tahta at, o 
bir sanat…

Elif TÜRKÖLMEZ

Yaşlı Oduncu ile Tilki
Hassan Amekan

Çeviren: İpek Şoran
Can Çocuk Yayınları, 32 sayfa
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yaşıyor, ikinci el eşya satarak geçini-
yor. Düzen ve hijyen küçük bir çocu-
ğun (ya da bir gorilin) ilgi alanına ne 
kadar girerse, onu da o alakadar edi-
yor. Evet, pasaklının teki ve küçük kıza 
sunabileceği fiziksel koşullar sınırlı, 
üstelik eline fırsat geçtiğinde müşte-
rileri kazıklamaktan çekinmiyor, tam 
bir trafik canavarı gibi araba sürüyor. 
Buna karşılık büyücek bir odadan iba-
ret mekânında üç beş parça eşyası ama 
üç binden fazla kitabı, Jonna’nın ihti-
yacı olan şefkati barındıran kocaman 

bir yüreği ve gelecekte sahaf olma-
ya dair bir hayali var. 

Jonna ile Goril, “dibine kadar 
birlikte yaşamayı öğrenen” imreni-
lesi bir ikiliye dönüşüyor giderek. 
Kimsenin kimseye mecbur ol-
madığı, gönülden bir ilişki bu. Ve 
böylesi bir ilişkinin dış mihraklar 

tarafından harcanması o kadar ko-
lay değil. Jonna ile Goril’in de vermesi 
gereken bir sınav var ama bizim iki 
pasaklı saf aklın ve sevginin hijyeniyle 
her şeye meydan okuyor. 

Benim Annem Bir Goril anti-oto-
riter çocuk yazınında yerini sağlam-
laştırmaya aday bir kitap. Bir çocuk 
kitabında “İyi ki var!” diyebileceğimiz, 
sakıncalı(!) pek çok unsur barındıran, 
okura hınzırca göz kırpan, dil çıkaran, 
azıcık da burnunu karıştıran bir öykü 
anlatıyor. 

gelip kendilerini almasını ümitle bek-
lerken, günün birinde döküntü bir 
Volvo park ediyor yurdun önüne. Ve 
arabadan bir çift kıllı bacak uzanıyor 
dışarıya. 

Yurdun yöneticisi Gerd de simge-
sel bir anne olarak düşünülebilir belki. 
Ne de olsa anneliğin düzeni koruyup 

zemini sağlam tutmaya güdümlü tara-
fını yansıtan bir karakter o. Gerd, an-
neliğin kabuk kısmı bir nevi; o kabuk, 
çocuk yurdundaki düzeni korumaya 
hizmet ediyor gerçi ama Gerd “olmasa 
da olur”, hatta bazen “olmasaydı keş-
ke” diyebileceğiniz kadar sert, keskin 
ve sivri yüzünü yansıtıyor meselenin. 
Çocuklar yuvadan uçana kadar on-
ları kollayıp gözetiyor, kendi bildiği 
ama çocukların pek de haz etmedi-
ği yöntemlerle. Jonna dâhil yurttaki 
çocukların hiçbiri Gerd’ü anne gibi 
görmüyor, zira onun çocuklarla olan 
ilişkisinde çok temel bir eksik var: şef-
kat. Oysaki çocukların beklentisi belli: 
“Sıyrıklarımızı görünce içi cız eden, ‘Uf 
mu olmuş, canım?’ deyip yara bandı 
getiren bir anneyle, cilalı ayakkabıları 
parıl parıl parlayan, gripten yataklara 
düştüğümüzde oyalanmamız için çizgi 
roman almaya koşan bir baba.”

Goril ise kendi şahsına münhasır 
bir tip. Annelik perspektifinden bak-
tığınızda kabuğun altındaki meyve 
o. Sanayi bölgesinde bir hurdalıkta  

Annesiyle/annesizliğiyle veya ken-
di annelik hâliyle derdi olmayan var 
mıdır, bilmiyorum. Dert dediysem, 
yanlış anlaşılmasın, anneliğin bir “me-
sele” olduğunu söylemeye çalışıyo-
rum sadece, üzerinde derinlemesine 
konuşulacak yığınla cephesi olan bir 
mesele. Ama şurası bir gerçek: Nasıl 
ki anneliği az çok kolaylaştıran uslu 
yavrular daha çok takdir topluyor-
sa, hayatı çekip çevirmek ve düze-
ne sokmak için debelenip duran, 
yapılması gereken işleri hatırlat-
maktan ve yapılmayan her iş 
için birilerinin arkasını top-
lamaktan bezmiş, her daim 
yorgun ve azıcık huysuz an-
nelerden ziyade, ânın tadını 
çıkarmayı bilen eğlenceli an-
neler de yavru nezdinde 1-0 
önde. Üzgünüm ama öyle! 

Nöstlinger’in Konrad, Kon-
serve Kutusundan Çıkan Çocuk 
adlı kitabını hatırlarsınız; “her ço-
cuğun istediği ideal anne” ile “her 
annenin istediği ideal çocuk” ikilisi 
nefis bir anne-çocuk parodisi oluştu-
rur bu kitapta. Çocuk fazla düzgün, 
anne fazla yamuktur. Üstelik Konrad 
sipariş üzerine gelen, konserve kutu-
sundan çıkmış, fabrikasyon ürünü, 
ısmarlama bir çocuktur. İkisi de bir-
birini yadırgar başlangıçta ama altya-
pısı sevgi olunca bir ilişkinin, karşı-
lıklı kabullenme, anlayış ve uzlaşıyla  
sağlamlaşır bağlar.

TENCERE KAPAK MİSALİ
İsveçli yazar Frida Nilsson, daha 

da uçlarda gezinen bir ikili yaratmış 
Benim Annem Bir Goril adlı kitabında: 
çocuk yetiştirme yurdunda kalan do-
kuz yaşındaki Jonna ile onu evlat edi-
nen Goril. Nöstlinger’in taban taba-
na zıt iki “ideal” karakterine karşılık, 
Nilsson’un öyküsündeki ikili tencere-
kapak misali. Ancak Jonna’nın bu ten-
cereye kapak olacağını fark etmesi bi-
raz zaman alıyor hâliyle. Çünkü yurt-
taki çocuklar “saçları topuz yapılmış, 
mis gibi parfüm kokan bir anne”nin 

Benim Annem Bir Goril, anti-otoriter çocuk yazınında yerini sağlamlaştırmaya aday bir kitap. Bir 
çocuk kitabında “İyi ki var!” diyebileceğimiz, sakıncalı(!) pek çok unsur barındıran, okura hınzırca 
göz kırpan, dil çıkaran, azıcık da burnunu karıştıran bir öykü anlatıyor. 

Şiirsel TAŞAnneliğin goril hâli

Benim Annem Bir Goril
Frida Nilsson

Çeviren: Berna Topal
Habitus Kitap, 60 sayfa
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Kızım onlara birer isim verip, bu çif-
ti yeri geldiğinde yatırıp uyutup, yeri 
geldiğinde oturtup sohbet ettirirken, 
onun çevresindeki nesneler karşısında 
nasıl da küçücük olduğunu nedense 
daha kesin biçimde algıladım. Güliver 
misali mini minnacık bir insan yavru-
sunun hayatın bütün bu karmakarışık 
devasa dekorasyonu içinde gezip du-
ruşunu, bizim bu boyutlarımızla hayal 
etmemiz nasıl da zor diye düşündüm. 

MİNİK BİR FARE DÜNYASI
Bugünlerde, minimal duyuşların 

önemine inanan, doğanın içinde ya-
şayıp giden minicik muazzam can-
lıları gözlemeye meftun biri olarak, 
büyütmekte olduğumuz çocuklarımızı 
anlama çabamızda canlı ve cansız her 
şey için mutlaka boyutsal bir empati 
geliştirmemiz gerektiğini tekrarlayıp 
duruyorum kendi kendime. Kızımın 
benden çok daha gelişmiş bir görüş 
gücü var; örneğin aydedeyi her öğle-
den sonra belli belirsiz siluetiyle göz-
leyebiliyor, gözleri benimkilerden çok 
daha keskin. O aynı gözleriyle, çubuk 
kraker yedirdiğimiz kirpinin bacak-
larını incelerken de benden çok daha 

kırk yılda öyle ya da böyle bir şekilde 
birikmiş onca şeyle iki yaşın, ilk ayla-
rın, dakikaların saflığına, algısına na-
sıl ulaşabilir, diye sorup duruyorum. 
Bu benim için anneliğin çözülemez 
bilmecelerinden. Zaman zaman ola-
ğandışı bir koşuşturmaca içindeyken, 
bir de böylesine bilmeceleri çözmekle 
uğraşmanın haksızlık olduğunu dü-
şünsem de, yeri geliyor tam ters uca 
savrulup, böyle bir zorunlu düşünce 
mesaisinde bulunduğum için ne ka-
dar şanslı olduğumu tekrarlayarak 
gülümsüyorum. 

Buna benzer düşüncelerle sarhoş, 
kızımla dünyevilik dozu kaçmış bir 
hayatın içinde hafif şaşkın, hafif bece-
rikli ve kimi zaman kısa sürede edin-

diği bazı becerilere hayret ederek 
yaşayıp gider ve onun iyiden iyiye 
dillenmesinin de etkisiyle yepyeni 

dilsel-düşsel maceralara sürükle-
nirken, bu sefer de zihnim bo-
yutlara takılıp kaldı. Bunda kı-
zımın son favori oyuncağının da 
payı var. Boyu iki, eni bir karış 
olan iki katlı ahşap bir ev ve evin 
içinde mobilyalarıyla yaşayıp 
giden, başparmağım boyutun-
daki bez kadın ile adam… 

İki yaşındaki kızımı büyütürken, 
her adımda ben de tüm anne babalar 
gibi çok farklı deneyimler yaşadım ve 
anladım ki daha uzunca bir süre de ya-
şamayı sürdüreceğim. Anneliğin pek 
çok sürprizi var elbette, ama son gün-
lerde en çok zihnimi kurcalayan yanla-

rından biri, kaseti başa sar-
mak gibi bir yanının ol-
ması. İnsan, hiç de niyeti 

yokken, kendi kendine 
ulaşamadığı (zaten istese 
de hatırlayamıyor bebek-
liğini) derinliklere sanki 

çocuğu rehberliğinde 
zorunlu iniş yapıyor. 
Elbette gerçekdışı bir 

şey bu; insan zihni, 

Karina Schaapman’ın minik-dev projesi, Sam ve Julia adlı iki farenin yaşamını minyatür boyutlarda 
canlandırıyor. Bir mukavva kutuyla başlayıp detaylarla bezenerek yaratılmış, görselliğiyle insanı 
kendine hayran bırakan bu mini minnacık masal evine hoş geldiniz!

Pelin ÖZERŞu mukavva kutudaki  
fare ben olsam keşke!



Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan yazarı bir çocuk kitabıyla tanımak her zaman kısmet olmaz insana. 
Malum, çocuk edebiyatının kendi “Nobelleri” vardır. Ama bu yıl aynen böyle oldu. Patrick Modiano 
Türkçede en son Babam ve Ben adlı çocuk kitabıyla şerh düştü edebiyata. 

Bu yıl Nobel biraz da çocuk edebiyatına…

Fare Evi – Sam ile Julia Tiyatroda
Karina Schaapman

Çeviren: Chantal Hamelinck
Büyülü Fener Yayınları

70 sayfa

Fare Evi – Sam ile Julia
Karina Schaapman

Çeviren: Chantal Hamelinck
Büyülü Fener Yayınları

62 sayfa

ileride olduğundan eminim. Demek 
ki aslında boyu dizkapağımızı ancak 
aşan çocuklarımızdan gerideyiz. 

Tesadüf tanrılarının her zaman 
işbaşında olduğundan kuşku duy-
mamak lazım. Birkaç gün evvel kar-
şıma çıkan olağandışı bir kitap bunu 
doğruladı: Karina Schaapman’ın ta-
sarlayıp kaleme aldığı Fare Evi… İt-
hafına bakılırsa altı çocuk büyütmüş 
bu çılgın kadının da boyutsal empati 
üzerine düşündüğü, sadece düşün-
mekle kalmayıp buradan yola çıka-
rak çocuklara özel boyutta bir dünya 
kurduğu belli oluyor. Büyülü Fener 
Yayınları’ndan Chantal Hamelinck’in 
çevirisiyle yayımlanmış Fare Evi di-
zisinden Sam ile Julia ve Sam ile Ju-
lia Tiyatroda adlı bu iki kitapta bizim 
evdekine benzer miniskül oyuncak ev 
misali ama ondan çok daha ayrıntılı, 
bütün daireleri ve odalarıyla, her tür-
den karakteriyle tam teşekküllü minik 
bir fare dünyası yaratılmış. Sonra da 
her bir ayrıntıyı hakkıyla sergileyecek 
yetkinlikte fotoğraflar eşliğinde birbi-
rinden güzel, sadeliği oranında etkili  
masallar sıralanmış. 

Karina Schaapman’ın dehasıyla ha-
yat bulan bu minik-dev projenin temeli 

Bu yılın Nobel edebiyat ödülü 
Fransız yazar Patrick Modiano’ya ve-
rildi. Fransa’nın ünlü kalemlerinden 
olmakla birlikte ülkesi dışında fazla ta-
nınmayan yazarın romanlarından ba-
zıları daha önce Türkçeye çevrilmişti. 
Türkiyeli okur ise onu en son Tudem 
Yayınları’ndan çıkan Babam ve Ben 
adlı kitabıyla hatırlayacaktır. Yetişkin 

edebiyatından Yıkıntı Çi-
çekleri, En Uzağından 

Unutuşun, Bir Sirk 
Geçiyor, Kötü Bir 

bir mukavva kutuyla atılmış. Daha 
sonra gelsin kartonpiyerler, eski ku-
maşlar ve bilumum atık malzeme… 
İşaret parmağı boyutundaki Sam ve 
Julia’yı yarattıktan ve onları birbiriyle 
yakın arkadaş kılıp farklı özelliklerle 
donattıktan sonra Schaapman, onları 
çevreleyen dünyayı, kişileri, canlı ve 
cansız tüm ayrıntıyı hayal edip onla-
ra bizzat can vermeye başlamış. Yüz-
den fazla oda, koridor ve dış mekânın 
bulunduğu bu üç boyutlu dünya 
Amsterdam Halk 
Kütüphanesi’nde 
ziyaretçiler tara-
fından gezilebili-
yormuş. Boyu 3, 
eni 1,80 metre olan 
bu fare dünyasının 
çevresinde şöyle 
bir tur atmak kim 
bilir kaç saati alır. 
Fare Evi’nde an-
nesiyle yalnız ya-
şayan “meraklı ve 
başına buyruk” Ju-
lia ile kalabalık bir 
ailenin “bir hayli 
utangaç ve çok 
uslu” çocuğu Sam 

İlkbahar ve Bir Gençlik adlı romanlarıy-
la tanıdığımız Modiano’nun Fransızca 
yayımlanmış otuz civarında eseri var. 

Altmış dokuz yaşındaki yazarın 
romanlarında, II. Dünya Savaşı sıra-
sında Nazi işgalinin Fransa üzerindeki 
etkileri ve yitirilen kimlik teması ağır-
lık kazanıyor. Modiano’nun o döneme 
ait anılarından beslenen romanlarına 
yansıyan detaylardan ötürü yazar bir 
“edebiyat arkeoloğu” olarak anılıyor. 
Nitekim Nobel jürisi de yazarı “hatıra 
sanatını, akıl almaz insan hikâyelerini 
dile getirmekte ve işgal altında haya-
tı ortaya çıkarmakta kullanışından  
dolayı ödüllendirdiklerini,” ifade etti.

içeride ve dışarıda, yaşadıkları dünya-
yı keşfeder, türlü maceralar yaşarken, 
okurlar sadece maharetli ve yaratıcı 
elleriyle değil, sevgi ve özen dolu, şef-
katli kalbiyle de birbirinden güzel ma-
sallar anlatan Schaapman’ın olağandışı 
ve aynı zamanda bir o kadar da tanıdık 
dünyasında heyecanlı bir tura çıkacak 
ve tahminimce bu dünyanın müpte-
lası olup, “Şu mukavva kutudaki fare 
ben olsam keşke!” diyerek hayallere  
dalacaklar. 

Yazarın romanlarında ön plana 
çıkan zaman, bellek ve hatıra temala-
rının izlerini Babam ve Ben’de de gör-
mek mümkün. Öykü, babasıyla birlik-
te geçirdiği unutulmaz çocukluk gün-
lerini anımsayan Catherine’in anlatı-
sından oluşuyor. Pıtırcık’ın ünlü çizeri 
Sempé’nin resimlediği 
kitap, Catherine’in kah-
raman babasıyla bir- 
likte romantik Paris so-
kaklarından New York’ 
un gökdelenlerle dolu 
geniş caddelerine uza-
nan sıcacık öyküsünü 
anlatıyor.
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çocuksu 
merakla bu 
makineleri 
seyretmekten 
vazgeçmeyen 
yetişkinlere geli-
yor! Evet, inşaat, bu kitapta da ikna 
olacağınız üzere, büyüleyici bir süreç!

O paravanların gerisinde neler 
oluyor? Koskocaman binayı yıkan iş 
makineleri, buradan çıkan molozları 
toplayıp götüren makineler, zemini 
düzleyenler, tüm bunlar olup biterken 
kullanılan ölçüm aletleri, çocukların 
yolda gördüklerinde hipnotize olmuş-
çasına seyrettiği beton mikserleri, atı-
lan temeller, örülen duvarlar… Mimar 
ve mühendisleri de atlamadan binanın 
“kaba”sından içinin “ince iş”ine dek 
her şeyi öğreniyoruz, hem de adım 
adım. Bütün bu işlerin eski zamanlar-
da, kitapta anlatılan bunca alet yokken 
nasıl yapıldığından söz edilmesi de 
ayrı bir güzellik olmuş.

Gerek Hayvanlar gerek Çiftlikte, 
gerekse İnşaatta, özellikle 4 yaş civarı 
çocuklara, seslendirmeler ve canlandır-
malarla okunarak daha da ilginç hâle 
getirilebilir. Son sayfalarında yer alan 
etiketler ve bilmece-bulmacalar kitabı 
daha da keyifli kılıyor. Küçükler için 
ansiklopedi dediğin işte böyle olur!

uzaklaşmadan yaşamasının nedenini 
buradan öğreniyoruz: Tehlike ânında 
tırmanıp ağaçtan ağaca geçerek kaça-
bilmek için! Ya da performansı tartış-
masız güçlü görünen çitaya üstün gelen 
özelliğiyle hayatta kalmayı başarabilen 
ceylanın hikâyesini… Zürafaların gafil 
avlandıkları, en zayıf oldukları ânı… 
Yavru zebranın, annesinin çizgilerini 
ezbere bildiğini, onu bir bakışta çizgile-
rinden tanıyabildiğini... Veya hayvanlar 
evreninde hiçbir şeyin ziyan olmadığı-
nı: Dişi aslanların yakaladığı avı önce 
erkek aslanın, sonra dişilerin, nihayet 
yavru aslanların, artanları sırtlan ve ak-
babaların yediğini, bunlardan kalanlara 
koşan çakalın da avucunu yaladığını 
öğreniyoruz. Kitap doğanın iç dinami-
ğini, hiyerarşisini, güçlü görünenin her 
zaman mutlak güce sahip olmadığını 
eğlenceli bir dille anlatıyor. 

Larousse Ansikopedim: Çiftlikte ise 
kümes ve ahır sakinlerinin yaşamından 
bir günü anlatıyor! Horozun sesiyle 
başlayan günde, çiftliğin çeşitli bölüm-
lerinde yaşayan hayvanları görüyoruz. 
Yine aynı mantık gözetilerek hazırla-
nan kitaptan, örneğin bir anne domu-
zun yavrularını emzirirken hiç mi hiç 
kıpırdamadığını, böyle yaparsa yavru-
larını ezebileceğini bildiğini öğreniyor, 
çiftlikte çalışan insanlara ve görevlerine  
göz atıyoruz.

Küçükler için hazırlanmış ansik-
lopedilerin alanı hayvanlarla sınırlı 
değil. Larousse Ansiklopedim: İnşaatta 
dikkati her daim büyük sarı makine-
lerde olan çocuklara ve içinde taşıdığı 

“Google”ın olmadığı
dönemlerde büyüyenler çok 
iyi bilir ki ansiklopedi can-

dır! Kara kaplı Meydan Larousse’ların 
pek kıymetli olduğu, birçok evde tam 
takım (12+ek cilt) bulunduğu; bulun-
mayan evlerdeki çocukların ödev za-
manlarında “komşuya geçtiği”, hiçbir 
şey olmasa açılıp madde madde “sırf 
meraktan” okunduğu; dahası, sonrala-
rı gazetelerin kuponla ansiklopedi da-
ğıttığı günler... Ansiklopedinin içinde 
her konu vardı; şimdi ise her konu için 
bir ansiklopedi var, hem de minikle-
re! Larousse Ansiklopedim’in iki cildi 
hayvanlar âleminden geliyor: Larousse 
Ansiklopedim: Hayvanlar ve Larousse 
Ansiklopedim: Çiftlikte.

HAYVANLAR ÂLEMİ
Bu ansiklopedide anlatılan hay-

vanlar, vahşi doğada yaşayanlar… 
Maymunlarla açılan kitap timsahlara, 
hatta devekuşlarına uğrayıp, gerge-
danlardan sola dönüyor, zebralarla 
koşuyor, sonra büyük avcılarla avla-
nıp ceylanlarla zıplamamızı sağlıyor. 
Basit ve sevimli çizimleri 
olan bu minik ansiklope-
dinin en önemli özelliği, 
her hayvanın günlük yaşa-
mından, şaşırtıcı ve ilginç 
ayrıntılara yer vermesi! 

Örneğin, boş zamanla-
rında birbirlerinin bitleri-
ni ayıklayan sevimli may-
munların ağaçlardan fazla 

“Her şey”le yeni tanışmakta olan miniklere, her şey için küçük küçük “Larousse”lar! Ne de olsa 
Larousse demek, daima ansiklopedi demek bizler için… Şimdilik vahşi ve evcil hayvanlarla başlayalım 
ve inşaat yapmanın merak uyandıran dünyasıyla devam edelim.

Didem ÜNAL BİÇİCİOĞLUKüçüklere eğlenceli 
ansiklopediler

Larousse Ansiklopedim
Hayvanlar - Çiftlikte - İnşaatta 

Valérie Guidoux ve Charlie Pop
Çeviren: Senem Şen

Almidilli Yayınları, 24 Sayfa.
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kestiremese de, bir masaldaki yetim 
kızla, başka bir masaldaki, çocukları 
olmadığı için yas tutan kralla kraliçeyi 
buluşturuyor. “Âşık Cadı” masalı ise 
şaşırtıcı ve komik. Çok yaşlı bir cadı, 
her gün kapısının önünden geçen ya-
kışıklı genç adamın dikkatini çekebil-
mek için bir gençlik iksiri yapar. İksir 
etkisini gösterir ve yaşlı cadı genç ada-
mı kendine âşık edip onunla evlenir. 
Ama masalın sonunda cadıyı umul-
madık bir sürpriz beklemektedir.

Öykülerin pek çoğu 
“Âşık Cadı” gibi, okur-
lara kahkaha attıracak 
kadar komik olsa da, 

annesine babasını sev-
mediği için sitem eden 

bir çocuğun gözünden an-
latılan “Annem” gibi bazıları 
bir o kadar duygusal. Fakat 

hepsinin ortak bir yanı 
var: Karakterler hiçbir 
zaman plastik tadı ver-
miyor. Kaygıları, kıs-

kançlıkları, korkuları, 
hayalleri, var olma ça-

baları, kimi zaman da 
içlerindeki şiddet ve 
öfkeyle çok sahiciler. 

Öyküler kısacık, gayet 
dolaysız anlatıldığı için de 

bu sahicilik okurda çarpıcı 
bir etki bırakıyor. Örneğin “Kız Kar-
deşim” öyküsünün başlangıcı, ani bir 
manevrayla bambaşka bir anlama 
kavuşsa da insanın canını acıtacak  
cinsten.

Öykülerin kahramanlarına da de- 
ğinmeden geçmeyelim. Şipşak Hikâ-
yeler’de her tür kahramana rastlamak 
mümkün. Kardan adamdan devle-
re, reçelden saç teline, salyangozdan 
vampire beklenmedik nesnelerin, hay-
vanlar ve hayallerin çocuklar kadar rol 
alması, öyküleri daha da ilginç kılmış. 
Birinci kitapta yer alan “Polisiye Ma-
sal” bir bit ile sarı bir saç telini anla-
tıyor örneğin. Zekice kurgulanmış, 
şahane bir öykü.

yoğunluk prensipleri üzerine kurulu, 
hemen hemen şiir kadar süzülmüş, 
bir ya da iki sayfalık “şipşak” metinler  
ortaya koymuş.

Şipşak Hikâyeler’in başlıca alame-
tifarikasının, neredeyse başladığı gibi 
bitmesi ve dolayısıyla çarpıcı olması, 
okuru sessiz iki göz olmaktan çıkarıp 
harekete geçirmesi, olumsuz diye nite-
lenen kimi duyguları görmezden gel-
memesi, yazarın lafı eğip bükmeyen  

muzip üslubu olduğu söylenebilir. 
Kitaplara ve öykülere yakından ba-
kınca, birbirinden farklı konuların ele 
alındığını görüyoruz. Ebeveyn-çocuk 
ilişkisi, hayvanlar, toplumsal cinsiyet, 
güç-güçsüzlük, aşk ve hatta uzaylılar 
bile var. Masallar da kullanılmış ama 
bildiğimiz şekliyle değil. İç içe geçi-
rilmiş, okuruyla kahramanları yan 
yana getirilmiş, tepetaklak edilip ye-
niden yazılmışlar. Örneğin “Devam 
Edecek…” adlı hikâyede, masal oku-
yan bir çocuk, sonunun ne olacağını  

Çocuk edebiyatı üzerine konuşur-
ken sıklıkla başvurduğumuz “çocuğa 
görelik” tanımını bir kez daha tartış-
maya açacak iki kitap yayımlandı geç-
tiğimiz günlerde: Fransız yazar Ber- 
nard Friot’nun Şipşak Hikâyeler’i: Ha-
yal Kurmak Yasak mı ve Anlatsam, 
İnanır mısın? 

Adından da anlaşılacağı üzere ki-
taplar kısacık, şipşak hikâyelerden 
oluşuyor. Absürt, acayip, ironik, eğ-
lenceli ve çarpıcı hikâyeler. Bernard 
Friot, Fransa’nın en üretken 
çağdaş çocuk ve genç-
lik yazarlarından biri. 
Ellinin üzerinde kita-
bı yayımlanmış. Aynı 
zamanda Almanca ve 
İtalyancadan çeviriler 
yapıyor ve aslen edebi-
yat öğretmeni. Öğret-
menliğinin yazarlı-
ğına büyük katkısı 
olmuş; çocuklar için yaz-
maya başlamadan önce 
çocuklarla birlikte yazmış 
Friot. Onların öykülerini 
anlatma, gerçekle hayalî 
olanı birbirine karıştır-
ma biçimleri üzerine ti-
tizlikle çalışarak, kendi 
yazdıklarını doğrudan ya 
da dolaylı etkileyen pek çok 
metin biriktirmiş. Çocukların 
edebi kodlar karşısındaki öz-
gürlüğünden, yaratıcılığından ve  kimi 
zaman kendi evrenlerini çizerken gös-
terdikleri radikallikten etkilenmiş ve 
bunlar onu sürekli yeni yazı biçimleri 
keşfetmeye itmiş.

Özellikle okuma konusunda sorun 
yaşayan çocuklarla çalışırken, onların 
bir-iki sayfa okumanın ardından ça-
balarının karşılığını almasını istediği 
için kendine özgü bir tarz geliştirmiş 
Friot: Gönülsüz okurlara en kısa za-
manda bir duygu, bir gülümseme, 
bir sürpriz sunmaya çalışan, acele-
ci ve dakikalık öyküler yaratmış. Bir  
başka deyişle, okunabilirlik, akıcılık ve  

Kısa ve şaşırtıcı öyküler
Fransız yazar Bernard Friot’nun Şipşak Hikâyeler’i okunabilirlik, akıcılık ve yoğunluk prensipleri 
üzerine kurulu, hemen hemen şiir kadar süzülmüş bir ya da iki sayfalık “şipşak” metinlerden oluşuyor. 
“Şaşı bak şaşır!” oyunları vardır ya, bu öyküler onları andırıyor.

Sedef PEKİN
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Şipşak Hikâyeler 1
Hayal Kurmak Yasak mı?

Bernard Friot
Çeviren: Tuvana Gülcan

Tudem Yayınları, 104 sayfa

Şipşak Hikâyeler 2
Anlatsam, İnanır mısın?

Bernard Friot
Çeviren: Tuvana Gülcan

Tudem Yayınları, 80 sayfa

Gelelim çocuğa görelik me-
selesine. Şipşak Hikâyeler’i 
okuyan yetişkinler kendileri-
ni şu soruyu sorarken bulabi-
lir: “Çok güzelmiş, ben çok eğlen-
dim ama çocuklar için biraz sert değil mi?” Oysa 
aksine, bu hikâyelerin çocukların anlattıklarına çok 
yakın olduğu, onların hayalgücünü, duygu dünyalarını 
yansıttığı söylenebilir. Yazarın çocukları çok iyi tanıdığı 
aşikâr. Belki tam da bu yüzden, onlar da en az yetişkin-
ler kadar zevk alacaktır bu öykülerden. Olumsuzluk atfe-
dilen duyguların dile getirilmiş olması, gerçek bir şiddete 
dönüşmeyen ama şiddet içeren ifadelerin yer alması, in-
sanın karanlık yanına da ayna tutulması, genel geçer “ço-
cuğa görelik” tanımlarına sığmasa da, insanın kendinden 
beslenen, çocuklara has bir açıklık ve durulukta anlatılmış 
bu öykülerin “komikliği”, aslında bazı tanımları gözden ge-
çirmemiz gerektiğine işaret ediyor. Sırası gelmişken, Şipşak 
Hikâyeler’in Fransız Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye listesinde 
yer aldığı notunu da düşmeden geçmeyelim. 

Çocuk ve gençlik edebiyatında çoğunlukla aynı türde, 
benzer konularda, şablon karakterlerin yer aldığı eserler 
verilmesini bir nevi güvenli alanda top gezdirme olarak 
yorumlarsak, bu öykülerin orijinalliği, vaat ettikleri eğlen-
celi, şaşırtıcı, zihin açıcı, hayalgücüne yer bırakan okuma  
deneyimi pek çok yazarı imrendirecek olsa gerek.

Şipşak Hikâyeler 1’den “Özgür Düşün” adlı öyküyle  
bitirelim yazımızı: 

Pazar günü büyükannemle büyükbabama gittim. Pa-
tates kızartması ve tavuk yedik. Sonra hayvanat bahçe-
sine uğradık ve kafeste bir kaplan gördük. Ne güzel bir 
gündü!

Pazartesi günü kaplana gittim. Büyükannemle bü-
yükbabamı patates kızartmasıyla yedik. Sonra hayvanat 
bahçesine uğradık ve kafeste bir tavuk gördük. Ne güzel 
bir gündü!

Salı günü patates kızartmasıyla tavuğa gittim. Kapla-
nı yedik. Sonrasında hayvanat bahçesine uğradık, kafeste 
büyükannemle büyükbabamı gördük. Ne güzel bir gündü!
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bir öneminin kalmaması tüm bunlara 
ufak birer örnek...

Sandalda Bir Çocuk ve Bir Ayı’yı 
özel kılan detay ise bence resimlerin-
de gizli. Aynı zamanda kitabın resim-
lerini de çizen Shelton’ın çizimleri de 
en az hikâyesi kadar sade. Öte yandan 
kalın bir roman gibi görünmesine 
aldanmayın, Shelton’ın satır araları-
na serpiştirdiği, paragraf kenarlarına 
iliştirdiği resimler romanı gerçek bir 
çocuk kitabına dönüştürüyor. Shelton, 
kurallara ve sınırlara bağlı kalmıyor. 
Resimlerini metnin neresine istiyorsa 
ya da okur, çocuk ve ayının düştüğü 
ahvali nerede görmeliyse oraya yerleş-
tiriyor. Kitabın hikâyesi kadar dizgisi-
ne de sirayet etmiş olan bu hâl, Sandal-
da Bir Çocuk ve Bir Ayı’yı üstü kapalı 
bir özgürlük övgüsüne dönüştürüyor. 

Sandalda Bir Çocuk ve Bir Ayı ço-
cukları kıyastan, mükemmeliyetten 
ve çıkardan uzak bir dünyaya götü-
rüyor… Siz de bu dünyaya yolculuk 
etmek isterseniz http://sandaldabir-
cocukvebirayi.com/harriet.html adre-
sine gidip Harriet ile yazışabilirsiniz. 
O da size ulaşmanın bir yolunu bulur.

kontrolün elinden kaçtığını düşündü-
ğü noktalarda, sonsuz mavilikten mü-
rekkep haritasını açar, inceler ve her 
şeyin yolunda gittiğine emin olur.

HİÇBİR YERDEN HİÇBİR YERE 
Ayı, başlarda karşı kıyıya ulaşmak-

ta neden geciktiklerine dair kendince 
ikna edici açıklamalar bulsa da, baş-
larına gelen her “öngörülemeyen du-
rum” ile çocuk da farkında olmadan 
karşı kıyıya ulaşma amacından cayar, 
zamanla kendini ayı ile birlikte bir ya-
şam mücadelesinin ortasında bulur. 
Peki, bundan mutsuz mudur? Ona 
sorsanız, evet; bana sorsanız, hayır. 
Tabii ben şimdi “yaşam mücadelesi” 
dedim diye aklınıza uçtulu kaçtılı bir 
macera gelmesin sakın. O kadar naif 
bir öyküden bahsediyorum ki size, 
karşılaşacağınız deniz canavarları, ta-
lihsizlik ve açlık bile bu hikâyeyi kö-
tümser bir noktaya çekemez. Üstelik 
bu sade hikâye ortaya koyduğu hâller 
ve karakterlerle aslında öylesine zen-
gin ki her okumada yeni baştan keş-
fedilebilecek birbirinden farklı alt 
metinlerle dolu. Ayının aslında “ge-
ride kalan, uçsuz bucaksız hiçbir yer-
den, ufukta görünen hiçbir yere” süren 
yolculuğuna çocuğun zamanla ayak 
uydurması, ayının çocuğun öfkesini 
terbiye etmesi, zamanla gelinen yer ile 
varılan yerin ve bulunulan zamanın 

Size bir talihsizlik öyküsü anlata-
cağım. Bu öyküyü diğer talihsizlik öy-
külerinden ayıran şey ise aslında aynı 
zamanda müthiş bir talih öyküsü ol-
ması... Dave Shelton’ın 2013 Branford 
Boase Ödülü’nü kucakladığı ilk kitabı 
Sandalda Bir Çocuk ve Bir Ayı’dan bah-
sediyorum. Gizemli ve aslında hayatın 
neredeyse tüm sırlarına vakıf olan bu 
roman yer, mekân, zaman ve sıfat kay-
gılarından uzak bir yolculuğun gün-
cesi. İşte tam da bu yüzden müthiş bir 
talih öyküsü…

SANDAL HARRIET
Bir gün, karşı kıyıya gitmek isteyen 

bir çocuk, bir ayının kullandığı kayığa 
biner. Kısa süreceğini düşündüğü yol-
culuk, giderek denizin sonsuzluğuna 
döner ve çocuk ile ayı masmavi bir 
hikâyenin kahramanlarına dönüşür. 
Çok geçmeden de çocuğun karşı kıyı-
ya ulaşma hedefi “bazı öngörülemeyen 
durumlar nedeniyle” ertelenir, ertele-
nir, ertelenir... Çocuk, sürekli kaybol-
duklarını söyleyip ayıya çıkışır. Ayı ise 
her defasında onu her şeyin yolunda 
olduğuna ikna edip yolculuklarının 
sadece “birazcık” uzayacağına ikna 
etmeye çalışır. Zaten kaybolmuş ola-
mazlar, çünkü Ayı becerikli bir kaptan-
dır ve bu hikâyenin tek tanığı –ve de 
bence üçüncü şahsı– olan sandal Har-
riet güçlü ve güvenilirdir! Üstelik ayı,  

Bazı yolculukların  
sonu olmaz!
Mavibulut Yayınları ismiyle müsemma, masmavi bir öykü getiriyor kitaplığımıza! Dave Shelton’ın 
2013 Branford Boase Ödülü’nü kucakladığı ilk kitabı Sandalda Bir Çocuk ve Bir Ayı, bizi kıyastan, 
mükemmeliyetten ve çıkardan uzak bir dünyaya götüren keyifli bir yolculuk öyküsü… 

Ecem Nida DİNÇTÜRK

Sandalda Bir Çocuk ve Bir Ayı
Dave Shelton

Çeviren: Fatih Erdoğan
Mavibulut Yayıncılık, 304 sayfa
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bu mizahın altında yatan ciddi 
olaylar ve sorunlar da gözden 
kaçmıyor. Steinhöfel’in kitapları 

hiç mi hiç didaktik değil. Zaten 
çocuklar, böyle kitaplarda yazar ders 
vermeye kalkıştığında hemen, “Ya-
kaladım seni!” diye düşünür. Oysa bu 
kitapta öyle bir girişim de niyet de 
yok. Steinhöfel hikâyesini tatlı tatlı 
anlatıyor. Kahramanlarından her an 
her şeyi bekleyebilirsiniz. O yaşta, o 

çağdaki afacan çocuklardan 
beklenecek her şeyi. Bü-
yükleri kızdıracak ve sonra 
da bağışlanacak yaramaz-

lıklar ki bunların kimini ya-
ramazlık olduğunu bilmeden 

yapıyorlar zaten. Aile ilişkileri, 
anneannenin varlığına rağmen 
süper. Zıpır ile okul arkadaşla-

rı Oli’nin kaplumbağası Agatha 
ve Agu Agu üzerinden gelişen hayvan 
ilişkileri ise harika.

Sıkı Arkadaşlar ve Spagetti Cana-
varı’nı (spagetti ziyafetinden sonraki 
saklambaç oyunu da harikaydı) ço-
cuklar çok sevecek. Büyükler de hiç 
endişe etmesin. Steinhöfel sizi (eğer 
iyi niyetli bir büyükseniz) ânında  
çocukluk günlerinize taşıyıverecek.

Çok da iyi kızak kullanıyor. 
Hatta dünyanın en iyi kızakçı-
sı belki. Keşke kızağa her bini-
şinde kaza yapmasa! İşin hoş 
tarafı, bu kazanın babalarına, 
kardeşi Alfred’le kızak kayar-
ken köyde çaya düştüklerini 
hatırlatması ve annele-
rinin, kafasız da olsalar 
biricik yavruları-
na sıcak kakao 
yapması...

Okulda ise elbette taraf tutmalar, 
itişip kakışmalar ve hatta düpedüz 
dövüşmeler oluyor ama hiçbiri ebedi 
düşmanlığa ve çete çatışmalarına dö-
nüşmüyor. Andy’nin tanıdığı en kısa 
boylu yetişkin olan ve tuhaf konuşan 
müdürleri Bay Bartel (“Sevgülü And-
reas, yüne ev ödevlerümüzü yapmadık 
galüba”) ve endişelenince inci kolyesi-
ni çekiştirip duran öğretmenleri Bayan 
Weide ile neşeli bir okul hayatları var. 

Gözlüklü, dişleri telli Susan ve 
Andy’nin âşık olduğu güzel Cristiane 
ile birlikte iki kardeşin Noel’de evle-
rinin yakınındaki huzurevine gidip 
yaşlıları ziyaret etmeleri ve kıyafetle-
rinden ötürü penguen dedikleri rahi-
belerle aralarında olup bitenler çok eğ-
lenceli. Ama ben yeni evin bodrumun-
da komşunun beslediği domuzcuklar-
dan ikisi olan Şişko Gertrud ile Agu 
Agu’lu macerayı daha da çok sevdim.

Lafın kısası, Andreas Steinhöfel’in 
kitabı Sıkı Arkadaşlar ve Spagetti 
Canavarı’nda (ona bakarsanız, oku-
duğum diğer iki kitabında da) mizah 
eksikliği çekilmiyor hiç. Ne var ki 

Andreas Steinhöfel’in adını öyle-
sine duymuş ama yazdığı hiçbir şeyi 
okumamıştım. Bu yazı vesilesiyle şu 
anda üç kitabını okumuş bir hayra-
nıyım. Tudem Yayınları daha önce 
yazarın Rico ve Oskar dizisinden üç ki-
tabını yayımlamıştı. Şimdi de sıra Sıkı 
Arkadaşlar ve Spagetti Canavarı’nda.

Hikâyeyi yedi yaşındaki Andreas 
(ya da kısaca Andy) anlatıyor. Altı ya-
şındaki kardeşinin adı Dirk. Babaları 
banka yöneticisi, anneleri ise bir fabri-
kada yarım gün çalışıyor. Yarım gün, 
çünkü evin işlerini yapıp babayla 
çocukların arkasını toplamak için 
günün geri kalanına ihtiyacı var.

“Biz o zamanlar şehrin dışında, 
ormanın ortasındaki evde oturuyor-
duk. Henüz şehirdeki evi bize miras 
bırakmamış olan babamın teyze-
si daha hayattaydı,” diye anlatıyor 
Andy. “Björn bebek doğmamıştı. Bir yıl 
sonra, nisanda dünyaya geldi. Kobay 
farem Zıpır da ortada yoktu ve arkada-
şım olacak şişman İranlı Behruz ile çok 
sonra tanıştım.”

Richard ise çoktan en iyi arkadaşı 
olmuş bile. Ha, pardon, bir de anne-
anne var. Babayı hiç sevmiyor, onun 
kaçık olduğunu söylüyor. Eh, babanın 
da ona bayıldığı söylenemez. Yerinde 
durmayan Zıpır ise Andy’nin doğum 
günü armağanları içinde en sevdiği.

KIZAK KAZASI
Çocuklar aralık başında bir cu-

martesi günü mutfak camından lapa 
lapa yağan karı izliyorlar. İkisinin de 
aklı fikri dışarı çıkıp kızak kaymakta. 
Babaları kızağı tavan arasından çıka-
rıp onlara teslim ederken, geçen yılki 
gibi ağaca çarpıp kasayı kırmamala-
rını tembihliyor. Kazada Dirk’ün de 
kolu kırılmış.

Ama biri altı, diğeri yedi yaşında, 
henüz büyükler gibi düşünecek çağa 
gelmemiş iki erkek çocuktan ne bekle-
nir ki? Aslında daha cesur olan, Dirk. 

Andreas Steinhöfel’in Sıkı Arkadaşlar ve Spagetti Canavarı’nda mizah eksikliği çekilmiyor hiç. Ne var 
ki bu mizahın altında yatan ciddi olaylar ve sorunlar da gözden kaçmıyor. Steinhöfel’in kitapları hiç mi 
hiç didaktik değil. Nitekim yazarın böyle bir girişimi de niyeti de yok, o hikâyesini tatlı tatlı anlatıyor.  

Sevin OKYAYBunlar da sıkı 
arkadaşlar…

Sıkı Arkadaşlar ve Spagetti Canavarı
Andreas Steinhöfel

Çeviren: Zibba Akerman
Tudem Yayınları, 144 sayfa
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Evet, devir hız devri; okuma hızı da 
bundan nasibini almak zorunda, zira 
devrilmesi gereken yığınla kitap var. İyi 
de o yığını devirecek okurlar nerede? 
Çocuk-kitap ilişkisi kurulurken kullan-
dığımız yöntem doğru, üstüne bastığı-
mız zemin düşündüğümüz kadar sağ-
lam ve kalıcıysa eğer, okuma alışkanlığı 
edinsinler diye didinip durduğumuz 
çocuklar, gençler neden bir aşamada 
okumaktan vazgeçiyorlar? Gerekçeler 
dizi dizi: sınav hazırlığı, sanal âlemin 
çekiciliği, en dijitalinden cesur yeni 
dünya vs. Yine de bana öyle geliyor ki 
bu gerekçelerden hiçbiri gerçek okuma 
tutkusunun sırtını yere getiremez, buna 
karşılık ite kaka edindirmeye çalıştığı-
mız bir alışkanlıktan kaçmak için ga-
yet geçerli sığınma noktaları oluşturur. 
Belki de artık ölçme-değerlendirmeleri, 
çocuklara dün kaç sayfa kitap okuduk-
ları, geçen yıl kaç kitap bitirdikleri gibi 
anlamsız nicel sorular yerine farklı so-
rularla yapmalıyız ki okuma tutkusuna 
dair bir fikir sahibi olalım. Şu soruları 
deneyebiliriz mesela:

1) En son ne zaman “Canın kitap 
çekti?” ya da ne zaman bir kitaba “aş 
erdin”? 

2) En son ne zaman çok sevdiğin 
bir kitabı tekrar okudun? Bir kez daha 
okur musun?

3) En son ne zaman bir kitabın içine 
gömüldüğünü hissederek, kendini ve 
zamanı unutarak okudun? 

4) En son ne zaman bir kitabın seni 
senden aldığını hissettin? 

Okuma alışkanlığıyla ilgili bir de-
ğerlendirmede bu dört sorudan hiç-
biri işinize yaramaz. Ama iş tutkuyla 
okumaya gelince, bir kitaba aş ermek, 
okumaya dair yaşanabilecek deneyim-
lerin en güzelidir. Çünkü bir sonraki  
okumaya gebe olduğunuzu gösterir. 

azaldığını irdelerken olası onca sebe-
bin arasında çocuk-okuma ilişkisinde 
yola çıkış noktamızın doğru olup ol-
madığını da gözardı etmemek gerek. 
Şu soruyla başlayalım: Günümüzde 
ülkedeki okuryazar çocukların, genç-
lerin kaçta kaçı “okuma alışkanlığı 
edinme” sürecinden geçmiştir? Yaşam 
ve eğitim koşulları açısından vasatı 
tutturma şansını yakalayabilenler için 
bu soruya “çoğunun” yanıtını vermek 
mümkün herhalde. Sonuçta pek çok 
ailenin ve okulun bu yolda yoğun çaba 
gösterdiği açık. 

Okuma bir alışkanlık da olabilir el-
bet ama hayattaki kalıcılığı ancak bir 
gereksinime ya da keyfe, dahası vaz-
geçilemeyecek bir tutkuya, eksikliğini 
hissettiğimiz bir eyleme dönüşmesiyle 
mümkün gibi görünüyor. Oysa çocuk 
kendi kendine okuyabilme sürecine 
girer girmez kitapla olan ilişkisini diş 
fırçalama alışkanlığı gibi kodluyoruz. 
Günde en az şu kadar zamanı okuma-
ya ayırmak, günde en az şu kadar say-
fa okumak, ayda en az şu kadar kitap  
bitirmek! 

Oysaki okumaya olan ilginin gitgi-
de köreldiğini biliyoruz. Neden acaba?

Olası sebeplere dair şu önermeler-
den yola çıkabiliriz belki:

• İnsan doğası gereği yan gelip yat-
mayı sever; enerji gerektiren, zor ve 
zahmetli işlerden olabildiğince kaçar.

• Okumak entelektüel bir süreçtir, 
ciddi bir zihinsel çaba ve enerji gerek-
tirir, bu yüzden de zor ve zahmetlidir.

• İnsan doğası gereği ihtiyaç duy-
duğu, eksikliğini hissettiği, keyif aldığı 
şeyleri yapmayı sever; bunlar enerji 
gerektiren, zor ve zahmetli şeyler olsa 
bile...

• Bu üç genelleme açısından çocuk 
ile yetişkin arasında pek fark yoktur.

Okuma, edinilmesi gereken bir 
alışkanlık mıdır gerçekten? Çocuklar 
“okuma alışkanlığı” edinsin diye onca 
çaba gösterdiğimize göre, öyle olsa 
gerek. Yoksa, çocuğun kitap ve oku-
ma ile olan ilişkisinden bahsederken 
“okuma alışkanlığı edinmek” lafını 
biraz daha temkinli mi kullanmalıyız 
acaba? Gönlümüzden geçen, çocuğun 
kitaba iştahla sarılması ise okuma 
alışkanlığı edinmek lafı biraz yavan 
mı kalıyor ne?

Alışkanlığın doğasında, yaşamsal 
bir gereksinimi karşılama, açlığı do-
yurma ya da keyif alma güdüsü yatmaz 
(yararlı addettiğimiz alışkanlıklardan 
bahsettiğimi anlamışsınızdır; zararlı 
alışkanlıklar çoğunlukla keyif veri-
ci oldukları gibi o ya da bu ihtiyacın 
farklı bir yoldan giderilmesinden de 
köken alıyor olabilir). Dolayısıyla öyle 
olması gerektiğini düşündüğümüz ya 
da otomatiğe bağlamak istediğimiz 
davranışlar için “alışkanlık edinmek” 
ya da “alışkanlık kazanmak” sözünü 
kullanırız daha çok. Diş fırçalama alış-
kanlığı gibi, arabada kemer takma alış-
kanlığı gibi... Edinmeye çalıştığımız 
ya da çocukların edinmesi için çaba 
gösterdiğimiz alışkanlıklar riski azalt-
maya, korumaya veya kazanımları ar-
tırmaya yönelik çabalardır. Hiçbirinin 
önemini gözardı edemeyiz ama mesele 
kitap okumaya geldiğinde, doğru çıkış 
noktasının alışkanlık edinmek olup 
olmadığı tartışmaya değer bir konu. 
Çünkü şurası bir gerçek ki yaşımız 
kaç olursa olsun, edinmemiz gereken  
alışkanlıklara karşı direnç koyarız.

O yüzden çocuklar, gençler ve 
de yetişkinler arasında kitap okuma 
oranını, sıklığını yüzdeye vururken, 
okumaya ne kadar zaman ve bütçe 
ayrıldığını sorgularken, yüzdelerin, 
zamanın ve bütçenin neden gitgide  

Okumak, edinilmesi gereken bir alışkanlık mıdır gerçekten? Bugün kitap okuyan kişiler nasıl birer 
kitap kurduna dönüşmüştür? Mesele okuma alışkanlığı edinmek midir, yoksa okumaktan zevk almak 
mıdır? Peki, tam da bu soruların izleğinde çocuklarımıza nasıl yaklaşıyoruz?

Şiirsel TAŞ

İnsan neden okur?
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çalışması, ayının kurtarılması gibi tüm 
kasabayı yakından ilgilendiren sorun-
lara bir yenisi daha ekleniyor. Zengin 
ve sevgisiz bir adam, kasabaya koca bir 
lunapark inşa etmek istiyor. Kasabanın 
içindeki büyük ormanın dümdüz edil-
mesi pahasına yapılacak bu lunapark 
için kasaba halkı oylamaya gidiyor. O 
güne dek birbiriyle dayanışan, huzur 
içinde yaşayan insanlar ikiye ayrılı-
yor. Lunapark bir yanıyla hareketli bir 
ekonomi demek kasaba için, kasaba 
dışından akın akın insan gelmesi bek-
leniyor çünkü. Kasabanın nüfusunu, 
doğal yapısını ve ekonomisini radi-
kal biçimde değiştirecek bir proje bu. 
Doğal çevrenin tahribatı aslında insan 
naturasının ve sosyal ilişkilerin yıkıcı 
bir şekilde tahribi anlamına gelir. Halk 
bu iki fikir arasında bölünüp de oylar 
eşit dağılınca Kazazede’nin oyu hayati 
önem taşır hâle geliyor.

Burada yazarın gerçekçi olmaktan 
hiç çekinmediğini belirtmek lazım. 
Çünkü oylama esasında bir aldatma-
cadan ibarettir, oylar lehte ya da aleyh-
te de olsa o lunapark yapılacaktır, de-
nir hikâyede. Ormanın doğal koruma 
alanı olması, kasaba halkının aleyhte 
oy kullanması bir şey ifade etmez. 

benimsemiş, kendi alanını kurmuş, bu 
alanın kıymetini bilen, yarı-korkusuz 
ve yaratıcı bir çocuk o. Yüksekliği dört 
metreyi bulan koltuğu Tekerlekkule’den 
dünyayı izlerken, hayata dair önemli 
sorular soruyor, insanlara eşit davra-
nıyor, onları aklıyla da değerlendiriyor.

Kitabın ilk yarısında, hikâyenin 
daha çok Kazazede’yi güvenli bir eve 
yerleştirme çabası üzerinden aktığını 
görüyoruz. Kasabanın belediye baş-
kanının yaptığı çağrıya üç yanıt gelir. 
Kazazede bir seçim yapacaktır fakat 
hiç kimseyi seçmeme hakkı da vardır. 
Bu noktada Kazazede’nin, küçük kız-
larını yitirmiş bir karıkocaya, bir türlü 
kız çocuk sahibi olamamış on bir erkek 
çocuklu bir aileye ve yalnız yaşayan bir 
tamirciye misafir olması dikkat çekici. 
Kasabanın sıradışı mensuplarıyla yaşa-
nan deneyimler de kuşkusuz sıradışı. 

SORUN ÜSTÜNE SORUN
Kazazedenin kimi seçeceği, kita-

bın gerilim noktasını oluşturuyor diye 
düşünürken, bambaşka gündem(ler) 
bu gerilimin yönünü değiştiriyor. (Ya-
zarın kurguda son derece başarılı ve 
kıvrak davrandığını söylemeden ge-
çemeyeceğim.) Küçük kızın, önce bir 
ayının hayatını,  sonra da bütün kasa-
bayı kurtarması gerekiyor!

Kazazede gibi başına çok şeyler 
gelmiş birinin öyle oturduğu yerde 
durması beklenemez. Küçük kız kor-
kusuz değildir fakat meraklıdır ve ya-
zarın da ifade ettiği gibi, merak bazen 
insanı tasarladığından biraz daha ile-
riye taşıyabilir. Merakı sayesinde tüm 
kasabalının korktuğu ayıyla tanışan, 
korkusuna rağmen ayıyı seven ve 
ona şefkat duyan Kazazede’nin kıyı-
ya vurmasının ardından gelen ikinci 
mesele, ayının Bayan Keskinnişan’ın 
menzilinden uzak tutulmasıdır.

Kitabın sonuna yaklaşırken, Kaza-
zede’nin kendine bir aile seçmeye  

Kıyıya Vuran Kız, Wammers kasa-
basının kıyısına vurarak ansızın kasa-
banın gündemini değiştiren küçük bir 
kızın ekseninde gelişen olayları anla-
tıyor. İsmini hatırlamayan, hatırladı-
ğında da unutmayı tercih eden küçük 
kız, zalim teyzesinin yanında geçirdiği 
günlerin sonunda, günün birinde biraz 
da isteyerek sel sularına kapılınca kar-
şı kıyıya vurur. Evden kaçmadığı ya da 
benzer herhangi bir “yasadışı” faaliyet-
te bulunmadığı anlaşılınca kendisine 
Kazazede adı uygun görülür. Kasaba 
sakinlerinin çoğu Kazazede’den hoşla-
nır; son dakikaya kadar ondan şüphe 
eden Komiser Willy, orman korucusu 
Bayan Keskinnişan ile Çarpıkbacak ai-
lesinin kızları dışında herkes. Bu arada 
hemen belirteyim; polis amiri Komi-
ser Willy’nin “kınışması bır tıhaftır”. 
Metin boyunca Willy’nin konuşmasını 
seslendirmeye çalışmak zaman zaman 
zor olsa da, bunun şahane bir oyun ol-
duğunu düşünüyorum. Çocukları şa-
şırtacak, eğlendirecek ve dikkatlerini 
çekecek bir tip yaratmış yazar. 

Kazazede, yoğun psikolojik şiddete 
maruz kalmış bir kız çocuğu olması-
na rağmen, güçlü bir karakter olarak 
çizilmiş. Ya ne istediğini biliyor ya da 
ne istediğini bilene kadar düşünmeyi, 
durumu değerlendirmeyi tercih ediyor. 
Sözgelimi, kendisini şımartan kasaba-
lıya tüm sevgi ve minnetine rağmen, 
plajda inşa ettiği derme çatma evini  

Kıyıya Vuran Kız, kendi hâlinde küçük bir kasabanın öyküsü. Ama yakından bakınca, bugün neredeyse 
ancak ideallerimizde yaşayan bu küçük kasabada geçen hikâyenin, yaşadığımız günlere ve dünyanın 
herhangi bir köşesine rahatlıkla uyarlanabileceğini görüyoruz.

Sema ASLAN Tekerlekkuleden  
dünyaya!

Kıyıya Vuran Kız
Stefan Boonen

Resimleyen: Tom Schoonooghe
Çeviren: Burak Sengir
Hayykitap, 192 sayfa



Peki, bu dost-
luk uzun sürer 
mi? Farklı dün-
yalara ait bu iki 
canlı mesela 
birbirine otur-
maya gitse bü-
tün dünya ayağa 
kalkmaz mı? Res-
sam olmak isteyen 
Célestine ile 
şair olduğu-
nu söyleyen 
ince ruhlu ayı 
Ernest’i birbiri-
ne yakınlaştıran şey 
acaba sanat mı? 

Son zamanlarda oku-
duğum en güzel dostluk 
hikâyesi bu. Üstelik Kaza-
blanka doğumlu yazar Daniel 
Pennac’ın kaleminden çıkma. 
Bir içim su anlayacağınız. 
Ya da Ernest’in deyişiyle 
“bir kavanoz bal”. Belki de 
Célestine’in tabiriyle “bir 
parça peynir”. Bilemiyorum. 
Onların hiç bitmeyen tatlı 
atışmalarına karışmadan aradan 
çekiliyorum. 

Aslında 2012 yılında filmi çekilen 
ve 2014’te en iyi animasyon dalında 
Oscar’a aday olan bu hikâye çok bil-
dik. Belki filmi izlemişsinizdir, hatta  
“Filmi izledik zaten, kitabı okumaya-
lım,” bile diyebilirsiniz. Demeyin, ne 
olur demeyin. Çünkü kitap çok güzel, 
okumayan çok şey kaçırır. 

İYİLER VE KÖTÜLER
Öykümüz kısaca şöyle: Farecik 

Célestine, bir sürü başka küçük fa-
reyle birlikte Aşağı Dünya’da, yani fa-
relerin yurdunda, yani adıyla sanıyla 
söyleyecek olursak kanalizasyonda 
bulunan bir yetimhanede yaşıyor. Gri 
adlı, koca dişli, korkunç görünümlü 
yetimhane müdürü yüzünden de ayı-
lardan çok korkuyor. Çünkü korkunç 
Gri, her gece çocukları mum ışığının 
altında toplayıp aynı masalı anlatıyor: 
Koca Korkunç Ayı’nın hikâyesini... 
Hikâyeye göre ayılar farelerin bir nu-
maralı düşmanı. Ve bir ayı eğer bir 
fare görürse onu mutlaka yer. Yani bı-
rakın onunla dostluk kurmayı, hâlini 
hatırını sormaz bile…

Célestine çok akıllı bir fare ve as-
lında içten içe hikâyenin bütünüyle 
doğru olmadığına inanıyor. Yani bü-
tün ayılar da kötü olamaz ki canım! 
Tıpkı fareler arasında iyiler ve kötüler 
olduğu gibi, ayılar arasında da iyiler 
ve kötüler vardır. Bravo Célestine! 
Tabii ki öyledir.

İNCE RUHLU AYI
Bu arada Célestine’in bir 

işi var; o da, yavru ayıların 
düşen süt dişlerini toplayıp, 

yaşlı fareler için yeni dişler üreten Be-
yaz Klinik’teki Büyük Dişçi’ye götür-
mek. Fareler dünyasındaki işbölümü 
gereği yapması gereken bu iş gerçekten 
çok yorucu, üstelik de tehlikeli. 

Célestine, işte bu tehlikeli iş esna-
sında tesadüfen tanışıyor Ernest ile. 
Tabii Ernest’i görür görmez kendisini 
yiyeceğini sanıyor ama öyle olmuyor. 
Çünkü Ernest’in kocaman göbeğinin 
yanında, kocaman bir de kalbi var.

Ayıcık Ernest ile Farecik Célestine’in 
Romanı, aynı anda hem matrak hem 
de duygusal laflar edebilen yazar Da-
niel Pennac’ın anlattığı harika bir 
dostluk öyküsü. Bazı hikâyeler doku-
naklı oluyor işte, kabul. İçinde koca bir 
ayı, bir minik fare, bir şekerci dükkânı, 
bir yetimhane, yani işte bildiğimiz bin 
tane alelade şeyin olduğu bir arkadaş-
lık öyküsü ne kadar dokunaklı olabilir 
ki demeyin; Ayıcık Ernest ile Farecik 
Célestine’in Romanı öyle. 

Ama sadece hikâyenin kendisi 
değil, kitabın yazılış amacı da epey 
dokunaklı. Ayıcık ile Farecik’in Ma-
ceraları serisini bilir misiniz? Türk-
çede YKY tarafından altı kitaplık bir 
seri hâlinde basılmıştı. Serinin yazarı 
Gabrielle Vincent’ın yakın arkadaşı 
yazar Daniel Pennac, Vincent’ın ölü-
münün ardından dostuna saygı du-
ruşu olarak yazmış bu kitabı. Kitabın 
sonunda “Arkadaşım Gabrielle Vin-
cent” başlığını taşıyan çok güzel bir 
bölüm var, işte onu okuyunca öykü 
daha da anlam kazanıyor. 

Kitapta Ernest ile Célestine’in öy- 
küsü anlatılıyor. Onlar farklı dünyala-
rın hayvanları olmalarına ve herkesin 

onlara karşı durmasına rağmen 
mükemmel bir dostluk kurmayı 

başaran iki cesur yürek.

En iyi arkadaşlara…
Ünlü yazar Daniel Pennac, Ayıcık Ernest ile Farecik Célestine’in Romanı’nda dostu Gabrielle 
Vincent’ın sevimli kahramanları Ayıcık ile Farecik’e selam çakıyor. Farklılıklara ve tüm karşı 
durmalara rağmen kurulan mükemmel dostluğun hikâyesi...

Elif TÜRKÖLMEZ

Ayıcık Ernest ile  
Farecik Célestine’in Romanı

Daniel Pennac
Çeviren: Füsun Önen

Yapı Kredi Yayınları, 204 sayfa



Deniz Güler, ancak o masalsılığı tercih 
ederek bir elma kurdunun arkadaşlığı-
nı veriyor bize. Biri hayallerini gerçek-
leştirmenin mucizevi tadını almış Nar 
kız, diğeri şapka takmak isteyecek ka-
dar sıradışı, elma değil nar yemek iste-
diği için ailesinin yanından uzaklaşan 
ve dönüşünde annesini bıraktığı yerde 
bulamayan bir elma kurdu. 

Küçük bir serüven kitabı bu sanki. 
Kendini biçimlemeye çalışan bir kız ço-
cuğunun bilinçli ebeveynlerinden dev-
raldığı “Hayallerinin peşinden git!” cüm-
leciği, ağaçları ve fotoğraf çekmeyi se-
ven Nar’ın elma kurdunu fark etmesini 
sağlar. Hem onun hem elma kurdunun 
kendi türleri içerisinde diğerlerinden 
farklı olmalarının ortaklığında gelişen 
bir arkadaşlık hikâyesi Nar’ın ağzından 
anlatılır. Onun varlığının akılcılığı ile 
elma kurdunun masalsılığını harmanla-
yan bir metin bu aynı zamanda. 

Okurun ise Nar ile tanışmak için 
onun yaptığı gibi evden dışarı çıkması 
gerekecek. Elbette Nar’ı takip etmeye 
niyetlenerek… Böylelikle Nar ve onun 
gibi çocuklar, çocukluğun haritasını 
çizmek için bir araya gelebilirler bir 
yerlerde…

sahiplendiği sözcüklerden biri aynı za-
manda. Ama bu hikâyede Nar’ın adı-
nın konulma gerekçesi, annenin hami-
leliğinde en fazla yediği meyve olması. 
Şahsen ben “Nar” adının konulma 
gerekçesi olarak meyvenin kendi gibi 
daha katmanlı bir sebep beklerdim. 
Ama yazarın tercihi elbet. Diğer yan-
dan, isimlerin ülkelerin tarihleriyle de 
ortak izdüşümleri vardır. 90’lı yıllarda 
göçle beraber kente gelen bir isimdir 
örneğin Kiraz. “Nar” ise alabildiğine 
kentlidir. “Kiraz” kızdan “Nar” kıza 
sorumuza cevap bulabilmek adına ço-
cukluğun coğrafyası üzerine keşke bir 
aralık düşünsek, bir ara konuşsak…

BÜYÜK ÖZLEM
Nar ve Elma Kurdu’nun öznesi 

olan kız çocuğu, annesiyle birlikte ya-
şadığının ve babayı bir uzak liman gibi 
düşlediğinin izlerini verir daha ilk say-
falarda. Okur olarak ilkin bir yitirişten 
hislenmemizi sağlar yazar ancak dra-
matikleştirmez. (Okur için burayı gizli 
tutacağım, filmin sonunu söyleyenler-
den değilim.) Nar’ın cümleleriyle fark 
ediyoruz o boşluğu ve yerine konan 
şeyleri: “Babam şimdi uzakta. Ben de 
onu özledikçe fotoğraflarımıza bakı-
yorum,” demişliği, onun yokluğunda 
siyah-beyaz fotoğraflar çekmesi ve ba-
banın dönüşüne ayarlı bir fotoğraf al-
bümü oluşturması da Nar’ın güzelliği. 
Annesi çalışmaya gittiğinde ağaçların 
fotoğrafını çekmeye parka gidecek ol-
gunlukta bir kız çocuğu aynı zamanda.

Bu hikâyeyi daha olası bir gün-
lük yaşantıya da bağlayabilirdi Nazlı  

Çocukluğun belli bir yurdu, daha 
doğrusu coğrafyası olabilir mi? “İnsan 
yaşadığı yere benzer” ise Cansever’ce, 
insanın küçüğü o yerin kokusundan, 
başağından, yağmurundan, toprağın-
dan yapılmaz mı? Sonuçta hiçbirimiz 
bir ağaç kovuğunda başlamadık dün-
yaya. Sincap olası gelse de insanın ya 
da bir elmanın içinde dolanan küçük 
kurtçuğa imrenmemiz sahici olsa da, 
bizi hangi coğrafyanın çoğulluğuna 
bırakır hâllerimiz acaba? Zaman za-
man çocuk olma hâllerine dair sorular 
ürettiğimiz doğrudur. Kitaplar da bu 
konuda bizi sürekli kışkırtmakta.

İletişim Yayınları çocuk kitapları 
dizisinin 118. kitabı Nar ve Elma Kur-
du. Yayınevinin çizgisini takip edenler 
kavramış olmalılar, metinlerin öz-
günlüğü dikkat çekicidir. Nazlı Deniz 
Güler’in yazdığı ve Seda Mit’in resim-
lediği kitap da bu yelpazeye yakışıyor. 
Kitabın ardındaki teşekküre bakarak 
bir yüreklendirici komünün varlığın-
dan da bahsetmemiz mümkün. İlk ki-
tap endişesinin bu çoğullukla aşılması, 
ileride anlatıcı açısından daha da iyi 
sonuçlar doğuracaktır zannımca.

“Nar” ilkokulun 3. sınıfında oku-
yan, günlerden cumartesiyi ve renk-
lerden siyah-beyazı seven bir kız 
çocuğu. Güler’in bu ismi seçmesini 
ve onun bir “bilim insanı” olmayı 

aklından geçire-
cek kadar bilinçli bir 
kız çocuğu oluşunu 

seviyoruz. Biliyor-
sunuz, imgesi çok 

yüklü bir meyve “nar”. 
Bugün edebiyatımızda 

şairlerin en fazla 

Günlerden cumartesi, 
renklerden siyah-beyaz
Nar ve Elma Kurdu İletişim Yayınları çocuk kitapları dizisinin 118. kitabı. Nazlı Deniz Güler’in yazdığı 
ve Seda Mit’in resimlediği kitap, “babası uzaklarda olan” Nar kız ile ailesini kaybetmiş sıradışı bir elma 
kurdunun arkadaşlığını anlatıyor.

Betül DÜNDER

Nar ve Elma Kurdu
Nazlı Deniz Güler

Resimleyen: Seda Mit
İletişim Yayıncılık, 38 sayfa
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altında kapalı kümeslerde zorla yu-
murtlatılması; güvercinlerin saflık ve 
barışın temsilcisi olarak abartılması; 
martıların denizcilikte ve edebiyatta el 
üstünde tutulması; kazların ve hindile-
rin ucunda kesilmek olsa bile iyi besle-
nip rahat bir hayat sürmesi... O hâlde 
kuş halklarının başkaldırması gereken 
gerçekte kim? Kendi içlerinden çıkmış 
zorbalar, yani büyük ve yırtıcı kuşlar 
mı, yoksa kuşlar arasındaki eşitsizliğin 
birinci elden yaratıcısı olan insan mı? 
Öykü aslında başından itibaren tutarlı 
biçimde ilk sorunun yanıtı üzerinden 
ilerliyor ve öyle de son buluyor. Buna 
karşılık, insan müdahalesi meselesinin 
de devreye girmesi metinde yanıt bek-
leyen bir soru olarak ortada kalıyor.

Metinle ilgili zaaflarına rağmen 
SerChe gerek içeriği gerekse anlatılan 
öyküye yaraşır biçimde her türlü faz-
lalıktan arındırılmış, yalın ama ifadesi 
güçlü çizimleriyle dikkate değer, ilginç 
bir çalışma. Öykü çocukların kafasında 
ne tür çağrışımlar yapar bilinmez ama 
çocukların bu kitap üzerinden pek çok 
soru üretebileceği hissine kapılmamak 
elde değil. Öncelikle SerChe’nin niye 
“serçe” diye değil de böyle yazıldığını 
soracaklardır sanırım (ve umarım). 
Sırf bu bile, Che ile ilk karşılaşmala-
rının bir tişört ya da çanta üzerinde-
ki o ünlü resmin baskısı üzerinden  
olmayacağının güvencesidir. 

girişir; bu fikirlerden ödün vermeden 
yaşar ve öyle de ölür, kartalların hiz-
metindeki akbaba sürüsü tarafından 
parçalanır. Öykünün belki de en çar-
pıcı tarafı, bireyleri ortadan kaldırarak 
fikirleri yok etmenin olanaksızlığına 
işaret etmesi. Nitekim SerChe’nin kat-
ledilmesinin ardından küçük kuşlar 
onun öyküsünü ağızdan ağza taşır, 
mücadeleyi devam ettirir.

CHE İLE TANIŞMAK
Yazar kurguyu, simgesel kuşdünya 

ile gerçek insan dünyası arasında bir 
analoji kurarak örmüş ve çizer de bu 
analojiyi biçimsel olarak, insan ayaklı 
kuş figürleriyle mükemmel şekilde ta-
mamlamış. Analojideki simgesel kuş-
dünya başlangıçta sadece kuş halkları-
na ait bir âlem olduğu izlenimi veriyor, 
dolayısıyla bu dünyada insana yer ol-
mamalı, aksi takdirde simgesel dünya 
kendi içindeki gerçekliğini yitirir. Gel-
gelelim, metne baktığımızda kimi yer-
lerde insan dünyasından gereksiz izler 
ve müdahaleler buluyoruz ki bunlar 
kurguda yetişkin gözüyle anlaşılması 
zor bir çapraşıklık yaratıyor.

Örnek verelim: Yazar kuşlar ara-
sındaki toplumsal eşitsizliği “bazı kuş-
ların öbür kuşlar tarafından gereğinden 
fazla sevilmesi, şımartılması, onlara 
ayrıcalık tanınması” şeklinde ifade 
etmiş. Fakat hemen ardından verdi-
ği örnekler, kuşların kendi aralarında 
ortaya çıkan sosyal adaletsizlikten çok, 
insan eliyle yaratılan eşitsizliğe işaret 
ediyor: tavukların 24 saat yanan ışık 

Resimli çocuk kitapları yazı ile 
çizginin buluştuğu ve bu buluşma sa-
yesinde ifade kapsamı çok geniş ola-
bilen, özel bir alan. O kadar özel ki 3 
yaşındaki çocukla 30 yaşındaki yetiş-
kin aynı kitaba farklı gözlerle ama aynı 
heyecanla bakabilir. 

Arjantinli yazar Mempo Giardi-
nelli’nin yazıp Alejandro Agdamus’un 
resimlediği SerChe bu özel alanın il- 
ginç örneklerinden biri. Kitap, ismin-
den de anlaşılacağı üzere Che Gue-
vara’nın hayatından esinlenerek ya-
zılmış. Öykü özetle, erk sahibi ezenler 
(sayıları bir elin parmağını geçmeyen 
büyük ve yırtıcı kuşlar) karşısında 
boyun eğen halkı (canını kurtarmaya 
ve kırıntı peşinde koşup karnını do-
yurmaya uğraşan küçük kuşlar) ve bu 
sömürüye karşı  SerChe’nin başkaldı-
rısını anlatıyor. SerChe ufacık cüsse-
sine rağmen, haksızlıklar karşısında 
susmayan, zamanı gelince diğer kuş-
dünyalara kanat açan, yüreği kocaman 
bir kuş aslında. Çıktığı bu uzun yol-
culuklar sırasında, “dünyalar birbirin-
den çok uzak olsa da hepsinde benzer 
haksızlıklar olduğunu”, zorbalığa karşı 
elbirliğiyle bir şeyler yapmak gerekti-
ğini fark eder SerChe. “Bir kuşu özgür 
kılan, çok fazla şeye sahip olmak değil, 
sahip olduklarını adilce paylaşmaktır,” 
düşüncesinden hareketle hep birlikte 
üretip hakça bölüşmenin, kimseye ba-
ğımlı olmadan yaşayabilecek toplum-
sal bir örgütlenmenin pekâlâ mümkün 
olduğunu anlatmaya çalışır. 

SerChe, savunduğu fikirleri haya-
ta geçirmek için zorlu bir mücadeleye 

SerChe, Che Guevara’nın hayatından esinlenerek yazılmış bir resimli çocuk kitabı. “Bir kuşu özgür 
kılan, çok fazla şeye sahip olmak değil, sahip olduklarını adilce paylaşmaktır,” düşüncesinden 
hareketle yazar hep birlikte üretip hakça bölüşmenin mücadelesini anlatıyor. 

Cömert EVRENKuşdünya’dan haberler…

SerChe – Onurlu Bir Kuş
Mempo Giardinelli

Resimleyen: Alejandro Agdamus
Çeviren: Zekine Sanchez Veiga

Notabene Yayınları, 32 sayfa
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UNUTULMUŞ RENKLER
VE DİĞER RESİMLİ HİKÂYELER

İÇİNİZİ ISITACAK  
HİKÂYELER EPSİLON’DA!

Özel yeteneği olduğunu keşfeden Carmesina’yı tanıdıkça herkesin içindeki sevgi 
ve cesaretle gri, kasvetli dünyaya renk katabileceğini anlayacaksınız. Birbirinden 

farklı on beş hikâyede kendinizden çok şey bulacaksınız. 
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onları korumak adına bazı şeyleri on-
lardan saklarlar ama belki de doğru 
olan, bazen o saklananlarla çocukla  
birlikte yüzleşmektir. Amber’in du-
rumunda babasının ondan sakladığı, 
annesine ve olmadığını düşündüğü 
ailesine dair bir gerçek; Amber sa-
dık dostu Tiktak’la ve Sherlock Hol-
mes içgüdüleriyle bu geçmişe dair 
gerçeğin peşine düşmediği sürece ne 
kendisi ne de babası huzur buluyor. 
Figen Gülü, zaten bütünlüklü ve sü-
rükleyici olan romanının kurgusuna 
kattığı geçmiş kavramını manidar bir 
şekilde zenginleştiren “saatler” gibi 
edebi araçlarla Amber’in iz sürüşünü, 
aşama aşama onun dönüşümüne de 
şahit olmamızı sağlayarak, capcanlı ve 
etkileyici kılıyor.

KAF’IN SERÜVENİ
Yarışmada ikincilik ödülü alan 

Mercan Aytuna’nın Atla adlı romanı 
da insanın “kendisi olması” üzerine. 
Bebek beşiklerinin başında, evlerin 
kapılarında, mutfak ocaklarının üstle-
rinde bekleyerek bizleri koruduğuna 
inandığımız, yazarken ilham güçlerini 
çağırdığımız meleklerin hiç de sandı-
ğımız gibi mutlu mesut bir hayatları-
nın olmadığını görüyoruz. Romanın 
kahramanı Kaf, küçük bir melekken 
talihsiz bir uçma (ya da düşme mi de-
sek?) serüveni yaşıyor ve hayatının ol-
gunlaşma serüvenine şahitlik ettiğimiz 

Hiç istemediğiniz bir yere gidersi-
niz, bir de üstüne kazayla dereye dü-

şersiniz ve kendinizi asla tahayyül 
edemeyeceğiniz bir dünyada bulur-
sunuz: binlerce yıl öncesinde. Dr. 
Who’nun telefon kulübesi değildir 
sizi tarih öncesine götüren, kazayla 
içine düştüğünüz bir dere ve alelade 
gözüken bir taş parçasıdır. İçine düş-

tüğünüz bu tarih kesitinde baş etme-
niz gereken ise yılsonu sınavları ve iyi 
bir karne getirme derdi değil, o alelade 
sandığınız taşı ölüm kalım pahasına 
güvenli bir şekilde bir tapınağa teslim 
etmektir. Evet, Kibele’nin Gölgesi’nde 
sizi bu maceraya davet ediyor.

Başka dünyalar mümkün, içinde 
bulunduğunuz dünyayı başka bir gözle 
görmek de öyle. Tudem Yayınları’nın 
her yıl olduğu gibi geçen yıl da düzen-
lediği edebiyat yarışmasında ilk üçe 
giren ve Ekim ayında basılan roman-
ların her biri, bu çetrefilli durumlara 
zengin bir hayalgücüyle yaklaşıyor. 
İnsan olmaya dair bilgi, geçmiş ve 
bugün arasında kurduğumuz ilişki ve 
içinde yaşadığımız doğayla kurulan 
ilişki bağlamında eğlendirerek önemli 
sorular soruyor bu kitaplar.

AMBER’İN HİKÂYESİ
Yarışmada birincilik ödülü alan 

Figen Gülü’nün yazdığı Amber’in Za-
man Kapsülü, annesini küçük yaşta 
kaybetmiş olan, babasıyla kurduğu 
iki kişilik aile ve okul yaşamı ara-
sında gidip gelen on üç yaşındaki 
Amber’in hikâyesini konu alıyor. Ro-
man Amber’in gördüğü bir rüyayla 
başlıyor. Bir ağaç ve bu ağaçtan çıkan 
reçine, Amber’in roman boyunca 
peşinden koşacağı geçmişinin etkili 
bir metaforu oluyor. Amber taşının 
oluşumuna tekabül eden bu rüya, 
reçinenin içine hapsolan böcekle-
rin ve karıncaların nasıl ölümsüzlük 
kazandığını gösterirken, geçmişin, 
bugünü de zenginleştirmesine izin 
vererek pekâlâ muhafaza edilebilece-
ğini söylüyor. Ebeveynlerin doğal iç-
güdüsüdür, çocuklarını üzmemek ve 

Yanardöner 
ışıkları olan, uçabilen 
ya da ışınlayabilen bir araca binmeye 
gerek kalmadan geçmişe, tanıma ya 
da birlikte yaşama şansınızın olmadığı 
insanların zamanına gitmek ister miy-
diniz? Geçmişe yolculuk illa ki fiziksel 
bir yolculuk mu demektir? Geçmiş, 
çok sevgili asistanı belleğin yardımları 
dışında –ki kendisinin zaman zaman 
ne kadar güvenilmez olabileceğini 
biliyoruz– başka yollarla da muhafa-
za edilebilir mi? Bakarsınız, geçmişe 
ulaşmak için belleğin toprağını eşele-
mek yerine, gerçek bir toprak parça-
sını eşelersiniz ve karşınıza geçmişten 
bir kesit çıkıverir. Amber’in Zaman 
Kapsülü işte bunu anlatıyor.

Şimdi de bir melek düşünün. Ba-
cakları olup yürüyemeyen bir insan 
misali, kanatları olup da uçamayan 
bir melek; bu meleğin hâli nice olur? 
Etrafınızdaki bütün meleklerin kanat-
larının altın tozlarını savura savura 
uçtuğu bir dünyada, melek olmanın 
biricik koşulunu yerine getiremiyor-
sanız, evet, bir engelli olursunuz. Atla, 
işte bu fantastik evrende geçiyor. 

Geçmişin kanatları…
Tudem Yayınları’nın her yıl olduğu gibi geçen yıl da düzenlediği edebiyat yarışmasında ilk üçe giren 
ve Ekim ayında basılan romanların her biri, çetrefilli durumlara zengin bir hayalgücüyle yaklaşıyor. 
Yeni seslerle tanışmak için…

Nilay KAYA

Amber’in Zaman Kapsülü
Figen Gülü

Tudem Yayınları, 192 sayfa
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Atla
Mercan Aytuna

Tudem Yayınları, 168 sayfa

Kibele’nin Gölgesinde
Yasemin Yücesoy Gündoğan
Tudem Yayınları, 170 sayfa

kesitinde bu tatsız anının onu nasıl 
da her daim bir yetersizlik duygu-
suna sürüklediğini görüyoruz. Ama 
Kaf başarılı ebeveynlerinin ve çev-
resinin gözünde uçamayan bir melek 

olarak yetersizliğini kabullenmiyor, 
yılmadan kendini eğitmeye devam edi-
yor. Ona çıraklık görevi olarak verilen, 
ilk başta küçümsediği bebek koruyucu-
luğu görevi ise kendini olduğu hâliyle 
kabullenmesinde, bilmediği erdem ve 

güçlerini fark etmesinde çok önemli bir 
rol oynuyor. Her ânını kollayarak büyüttüğü 

Hazar bebek, gün gelip kendine kanatlar takıyor, 
Galata Kulesi’nden Üsküdar’a kadar sanki Kaf ’ın 

yerine de uçuyor. İşte o zaman Kaf gerçek bir uçuş-
tan alabileceği keyfin fazlasını alıyor. Romanın kanlı 

canlı ve birbirinden sevimli karakterleriyle bezeli kurgusu 
içinde en dikkat çekici vurgularından biri, her ânımızın ba-
şarı ve mutlak doyuma histerik bir şekilde endeksli olduğu 
günümüz dünyasında “Sahiden, nedir bu başarı denilen 
şey ve ne kadar önemlidir?” sorusunu sorması.

HERKES KENDİ YOLUNA
Yarışmada üçüncülük ödülü alan Yasemin Yücesoy 

Gündoğan’ın yazdığı Kibele’nin Gölgesinde ise bizi bu 
defa fantastik bir zaman kapsülüne sokarak, günümüz-
den MÖ 200’lerin Erdek’ine götürüyor. Ailesiyle sıkıla 
sıkıla Erdek tatiline çıkan on beş yaşındaki Demirhan, 
içine düştüğü Unutma Deresi’nden sırılsıklam çıktığında 
kendini Galyalılarla savaş halinde olan Kyzikos ve Misya 
diyarında buluyor. Ondan yardım isteyen genç kız Tudo, 
gizli bir Kibele tapınağına ulaştırmaları gereken efsun-
lu taşı hayatları pahasına korudukları serüven sırasında 
Demirhan’ın kalbini de kazanıyor. Demirhan zaman za-
man binlerce yıl öncesinde olduğunu unutarak o döne-
min teknolojik ve toplumsal koşullarını anlamakta güçlük 
çekiyor. Tudo’nun kendi zamanının binlerce yıl sonrasın-
da gördükleri ise insanın doğayla kurduğu ilişkinin vaha-
metini anlatıyor  “Her ağaç kendi yerinde boy attığı” için 
Demirhan ile Tudo fiziksel olarak ayrılmak zorunda kalı-
yorlar ama Demirhan’ın da bizlerin de kitap bittikten son-
ra gökyüzündeki yıldızlara, karşımızdaki adalara, dağlara 
bakışımız değişiyor.

2014 TUDEM
EDEBİYAT ÖDÜLLERİ
sahiplerini buluyor!

Yaratıcılığı kutlayacağımız,
edebiyatla dolu bu ödül törenine
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mektup ya da doğrudan Leo’ya ses-
lenen günlük, ailesiyle yeni bir eya-
lete taşınan Yıldızkız’ın sonraki yıl  
geçirdiği dönüşümü anlatıyor.

Yıldızlı Sevgi’de, en az ilki kadar 
çarpıcı olan öyküye bu kez çok daha 
kalabalık ve renkli karakterler ekleni-
yor. İlk kitapta her şeyin ortasında ışıl 
ışıl parıldayarak gözümüzü kamaş-
tıran Yıldızkız, bu kez okuru yanına 
alıyor. İlk kitapta insanı şaşırtan bu 
sıradışı genç kız, ikinci kitapta ade-
ta yeryüzüne inip aramıza karışıyor. 
Duygularını, ruhundaki çalkantıları 
okurla, daha doğrusu Leo’yla payla-
şıyor. Yıldızlı Sevgi, Yıldızkız’ın ka-
buk değiştirme, yenilenme öyküsü. 
Onun dönüşümünü okurken, sizin de  
içinizde bir şeyler değişecek. 

İşte Leo’nun hayatı tam olarak 
orada değişir. Leo ve arkadaşı Kevin 
okulda çektikleri “Tanık Sandalyesi” 
adlı yerel TV programı için yeni ko-
nularını bulmuşlardır: Yıldızkız. Oysa 
onunla ilgili birtakım kuşkular vardır. 
Söylentiye göre, Yıldızkız aslında ger-
çek biri değil, okul idaresinin Mica 
Lisesi’ndeki ölü toprağını kaldırmak 
için ortaya sürdüğü bir projedir. Çok 
geçmeden kim olduğu ortaya çıkar. 
Bugüne kadar evde eğitim görmüş ve 
bu yıl ilk kez gerçek bir okula kaydol-
muş sıradan (!) bir kızdır. Bu gerçek 
onu normalleştirmez. O kendi gibidir; 
diğerlerinden alabildiğine farklı ve 
özgürdür. Adını bile kendi koymuş-
tur. İnsanlara doğum günlerinde şarkı 
söyler, herkese sevimli kartlar dağıtır, 
birileri bulur da mutlu olur diye sağa 
sola bozuk para saçar ve daha bir dolu 
Yıldızkız davranışı sergiler.

Ne var ki, bu gibi durumlarda hep 
olduğu gibi farklı olanın dışlanması 
âdettendir. Yıldızkız tam da düşünül-
düğü gibi okul ruhunu ateşler ateşle-
mesine ama “Tanık Sandalyesi”ne çık-
tığında her şey yerle bir olur. Tıpkı Leo 
gibi. Çünkü o da Yıldızkız’ı tanıdıkça 
farklılaşır, değişir. Sonunda kendini 
acımasız bir seçimin kıyısında bulur: 
“Yıldızkız’ın aksine, ben bu öfkenin 
farkındaydım. Görüyordum. Duyuyor-
dum. Anlıyordum. Ama kimin hatırı 
için acı çekiyordum? Durmadan Senyor 
Saguaro’nun sorusunu düşünüyordum. 
Kimin ilgisi benim için daha önemliydi; 
Yıldızkız’ın mı başkalarının mı?”

Yıldızkız’ın hikâyesi ki-
tabın sonunda bitmiyor. Biz 
sadece Leo’yu orada bırakıp 
geleceğe uzanıyoruz. Öykü 
Yıldızlı Sevgi adlı ikinci ki-
tapta bambaşka bir mekânda, 
bambaşka bir pencerede 
devam ediyor. Jerry Spi-
nelli ikinci kitapta bu kez 
Yıldızkız’ın kaleminden çık-
ma, dünyanın en uzun mek-
tubunu okumamıza izin ve-
riyor. Yılın ilk günü “Sevgili 
Leo,” diye başlayan bu uzun 

Hakkında yazacağım kitapları 
okurken çoğunlukla kafamın içinde 
bir şeyler belirmeye başlar. Daha son-
ra yazıyı bu ilk düşünce kırıntıları üze-
rine şekillendiririm. Bazı kitapları bir 
solukta okur, yazılarını da okuduğum 
gibi hızlı yazar toparlarım. Bazıların-
daysa işler farklıdır. Onlar beni alır 
götürür, ben onlara kapılıp giderim. 
Kitap bittiğinde ortada kalmış, dilim 
tutulmuş gibi hissederim. Kafamın içi 
o kitapla öyle doludur ve o doygunlu-
ğun tadı öyle güzeldir ki oturup tek 
satır yazamam. Sanki bir şey yazdığım 
anda o büyüyü bozacakmış gibi hisse-
derim. Yıldız Kız da öyle kitaplardan.

Her şey, Leo’nun on birinci sınıfa 
geçtiği yıl başlar. Her şey o zaman de-
ğişir. Leo’nun yaşamı bir daha eskisi 
gibi olmaz. Leo da öyle. Okula Yıldız-
kız gelir. Boynu büzgülü, yere kadar 
uzanan, beyaz bir elbise giymiştir. 

Sırtına bir uku-
lele asılıdır. Om-
zunda, üzerinde 

kocaman bir ayçiçeği 
olan büyük bir bez 

çanta takılıdır. 
Kum rengi saçları, 
burnunun üstün-
deki çilleriyle bir 

güzellik abidesi 
değildir ama 
alabildiğine 

farklıdır. 
Kimse 
onun 

yanına 
gitmez. 

Onun da 
sanki çok umurun-

daymış gibi! Ukulelesi-
ni çıkarır ve yemekha-

nenin orta yerinde şarkı 
söylemeye başlar. Herkes 

taş kesilir, kimse alkış-
lamaz. Sonra Yıldızkız 

kalkar, masalar arasında 
çalıp söyleyerek yürür ve 

yemekhaneden çıkar gider.

Alabildiğine özgür…
Bir gün okula yeni bir kız gelir. Yere kadar uzanan beyaz elbisesi, sırtında ukulelesi ve omzundaki bez 
sırt çantasıyla farklı olduğu her hâlinden bellidir. Kendine verdiği adla Yıldızkız o güne dek evde eğitim 
almış, sıradışı biridir. Gelişi bir şeyleri değiştirecektir.

M. Banu AKSOY

Yıldız Kız
Jerry Spinelli

Çeviren: Gül Yılmaz
Epsilon Yayınları, 150 sayfa

Yıldızlı Sevgi
Jerry Spinelli

Çeviren: Deniz Hüsrev
Epsilon Yayınları, 248 sayfa
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DNA molekülünün şeklini bulmak 
için yıllarca birbiriyle yarıştı bilim in-
sanları; sonunda ipi, göze en hoş gö-
rünen yapıyı uyduranlar göğüslemedi. 
Gerçeği kim bulduysa ona Nobel ve-
rildi. Hadi kalp kazanmak adına şöy-
le ifade edelim: Yıllar yıllar önceydi. 
Maymunların atalarıyla bizimkiler 
aynı kökenden yola çıktılar. Biz azimle 
ve hızla evrilip insan olduk; onlar ise 
bizim bu müthiş performansımız kar-
şısında resmen maymuna döndüler. 
Yok, böyle bir anlatım da bilimin cid-
diyetine yakışmaz. 

Kuşkusuz Darwin de kökenleri-
mizin “Elf ”lere dayanmasını tercih 
ederdi ama bilim insanı umduğunu 
değil bulduğunu açıklıyor. Kökenleri-
mizde maymunlarla, atlarla, eşeklerle 
ve farelerle akrabalık varsa bunun so-
rumlusu Darwin değil. Biyolojik asa-
leti konusunda fazlaca hassas olanlar, 
İnsanın Türeyişi’ni okuyunca Darwin’e 
daha da öfkelenebilirler. Ya da alın-
ganlığı bir yana bırakıp evrim kütüp-
hanesinin klasiklerinden birini bilgi 
dağarcıklarına katarlar. Buradaki bil-
giler artık eskidi, Darwin’den bu yana 
köprünün altından çok sular aktı der-
lerse okuyabilecekleri yüzlerce kitap 
bulabilirler; gerçekten de Evrim Teori-
si Darwin’den sonra popülerliğini hiç 

bilimsel bir kuram olmaktan önce, 
şahsi inançlarına hakaret etmek mak-
sadıyla kurgulanmış bir saldırı zanne-
denler vardır. 

KÖKEN MESELESİ
Darwin’in İnsanın Türeyişi adlı 

ünlü kitabı da onların bu konudaki 
alınganlığını azaltacak bilgilerle dona-
tılmamıştır doğrusu. Aslında kitabın 
amacı kimseyi sinirlendirmek değildir. 
Zaten Darwin de kavgaya meraklı biri 
değildi. Hatta bulduklarını açıklamak 
için ölümünden sonrasını bekleme-
yi düşünmüş, patlayacak tartışmaları 
mezarından izlemeyi planlamıştır. Bir 
başka bilim insanının kendisiyle aynı 
sonuçlara ulaştığını öğrenince çalışma-
larını onunkiyle aynı anda, bir bakıma 
mecburen yayınlamıştır. Sonrası ma-
lum: Ortalık toz duman!.. 

Evrim Teorisi’ne kızanların 
öfkesinin esas nedeni, insanın 
maymundan türemiş olduğu-
nun iddia edilmesidir. Oysa 
bu doğru değildir. Darwin, 
İnsanın Türeyişi’nde, insanın 
kökenleri konusundaki görü-
şünü bilimsel kanıtlarla ortaya 
koymaktadır. Evrim Teorisi’ne 
göre insan maymundan türe-
memiş, maymundan daha da 
ilkel bir kökenden gelmiştir. Evet, 
böyle söyleyince bazılarının hoşuna 
gitmiyor. Ne yazık ki bilim kimsenin 
hoşuna gitme gayretiyle ilerlemiyor. 

12 Şubat 1809’da İngiltere’de bir 
çocuk dünyaya gelir. Dedesiyle baba-
sı ünlü birer doktor olan bu çocuk, 
zamanı gelince aile mesleğini sürdür-
mesi için üniversiteye tıp okumaya 
yollanır ama bir süre sonra doktor 
olamayacağı anlaşılır ve din adamı ol-
sun diye bir başka üniversiteye, teoloji 
okumaya gönderilir. Sevdiği derslere 
çok, sevmediği derslere az çalışarak 
mezun olur. Doktor olamadığı gibi din 
adamı da olamayan bu kişi Charles 
Darwin’dir ve derdi başı doğanın, özel-
likle de canlıların sırrını çözmektir. 

Hayattayken dünyanın en tanınmış 
bilim insanlarından biri olması yet-
mezmiş gibi, öldükten sonra da şöh-
reti artmaya devam eder Darwin’in. 
Seveni de sevmeyeni de çoktur. Can-
lıların tanrı tarafından bir daha değiş-
memek üzere yaratıldığı düşüncesinin 
doğru olmadığını söyler. Canlılar ev-
rim denen bir süreçle dönüşmekte, bir 
yandan yeni türler oluşurken bir yan-
dan da eski türler kaybolmaktadır. Bu 
görüşü dine saldırı kabul edip tüyleri 
diken diken olanların sayısı çoktur. 

Bugün Darwin’in teorisi bilimsel 
çevrelerde büyük ölçüde kabul gör-
müştür ama dünyanın bazı yerlerin-
de hâlâ Darwin’in Evrim Teorisi’ni 
inançlarına yapılmış bir saldırı ola-
rak değerlendirenler vardır. Ve galiba 
Türkiye de dünyanın öyle bir yeridir. 
Ülkemizde üniversite eğitimi almış in-
sanlar arasında bile, Evrim Teorisi’ni 

Biz nereden gelmiştik?..
Darwin, İnsanın Türeyişi’nde insanın kökenleri konusundaki görüşünü bilimsel kanıtlarla ortaya 
koyar. Çağrı Mert Bakırcı’nın yazdığı Evrim Kuramı ve Mekanizmaları ise evrimle ilgili görüşlerin 
güncel bir özetini sunan, konuyla ilgili tartışmaları aktaran kıymetli bir çalışma.

Toprak IŞIK



İnsanın Türeyişi
Charles Darwin

Çeviren: Ömer Ünalan
Evrensel Basım Yayın, 252 sayfa

Evrim Kuramı ve Mekanizmaları
Çağrı Mert Bakırcı

Evrensel Basım Yayın
296 sayfa

kaybetmemiş, binlerce bilim insanını kendisine çekmiştir. 
İşte bu kitaplardan biri de Çağrı Mert Bakırcı’nın yazdığı 
Evrim Kuramı ve Mekanizmaları’dır.

Bakırcı, yedi bölümden oluşan kitabında evrimle ilgili 
görüşlerin güncel bir özetini sunmuş okuruna. Evrim konu-
sundaki tartışmalara da yer vermiş ve kitabını karşıt görüş-
leri çürüten örneklerle renklendirmiş. Aslında ülkemizde 
evrim üzerine çıkan tartışmalar gerçekten can sıkıcıdır. Ev-
rim lehine söz alırken insanın bilgisinden önce sabrına gü-
venmesi gerekir. Çünkü belki de hiçbir teori, bu kadar az bi-
lenlerce bu kadar çok saldırıya uğramamıştır. Çoğu zaman 
akademik unvanları da olanlar öylesine çileden çıkarıcı çü-
rütme girişimlerinde bulunmaktadır ki, teoriyi azıcık bilen 
birisi bile saldırının gerisinde bilimsel bir kaygı değil, kötü 
niyet olduğunu fark eder. Bu yüzden Evrim Teorisi’ne saldı-
ranların Evrim Kuramı ve Mekanizmaları benzeri kitapları 
okuyup görüşlerini değiştireceklerini beklemek son derece 
naif bir yaklaşım olur. Bu ve benzeri kitaplar zihnini bilgiye 
kapatacak önyargılardan arınmış insanlar için değerlidir. 

BİLGİNİN YAYILMASI
Şu bir gerçek ki, bilim üretmek ve bilimsel bilgiyi yay-

mak biraz da savaşmaktır. Cehaletle bilginin binlerce yıllık 
mücadelesine dâhil olmaktır. Bu süreçte aydınlığın tarafın-
da olanlar gerçekleri açıkça ortaya koyarken, cehaletin ta-
rafını tutanlar geri çekilmek zorunda kalır. Bilginin kendi-
sini ve görünürlüğünü arttırmak esastır. Yani üretilen bilgi 
kadar onun yayılması da önemlidir. Bu yönüyle Çağrı Mert 
Bakırcı’nın kitabı çok değerlidir. Evrim Teorisi’ne ilişkin yı-
ğınla yararlı bilgiyi kolay okunur bir kitapta toparlayarak 
anlaşılabilir kılmıştır. Böyle kitapların çok sayıda okura 
ulaşması, ülkemizde bilimsel açıdan hayli zayıf olan kamu-
oyunun aydınlatılması yolunda umut vericidir. Kitabın ilk 
baskısının iki-üç ay içerisinde tükenmiş olması bu bakım-
dan sevindiricidir. 

Ülkemizin bilimsel bir kültüre kavuşması önünde daha 
çok mesafe var. İleriye doğru yol alırken popüler bilim ki-
tapları gerçekten popüler olacak ve halka ulaşacaktır. Böy-
lelikle gelecek kuşaklar içinde yaşadığımız toplumsal at-
mosferden daha aydınlık bir ortamda bilimin tadını çıkar-
tabilecektir. Öyleyse, gerek İnsanın Türeyişi gerekse Evrim 
Kuramı ve Mekanizmaları okunmalıdır, okutulmalıdır. 
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önemli bence. Gözü dönmüş bir tüketi-
ci haline gelen insana azda karar kılına-
bileceğini, doğaya onu yakıp yıkmadan 
da sahip çıkılabileceğini, başkalarını 
mutlu etmenin mutluluk verici oldu-
ğunu ve yaş hiyerarşisi gözetmeksizin 
dost olunabileceğini hatırlatıyor kitap. 
Evet, farkındayım çok naif olduğunun 
ve bu hoyrat yüzyılda bir “iyilik atlası” 
gibi durduğunun… Ama siz yine de 
okuyun bu kitabı, evin küçüklerine de 
okutun. Dilimize ilk defa çevrilmesinin 
üzerinden onlarca yıl geçti. Özensiz 
basımlarıyla da karşılaştık, özet olarak 
yayımlanmış parça pinçik hâliyle de. 
Son olarak Kırmızı Kedi Yayınları tam 
metni Aylin Kayapalı çevirisiyle bizlere 
sundu. Kitaplığınızda ona yer açın. 

Kitabı ilk kez otuz yıl önce oku-
muştum. Bu mesafeden bakınca nele-
rin değiştiğini fark etmek de başka tür-
lü bir deneyim ki bunu da tavsiye ede-
rim. Ayrıca yazan bir kadının anneliği 
hakkında ipuçları taşıyan eserin izdü-
şümünü çıkarırken, çocukların anne-
lerine yazı yazdığı sırada gösterdikleri 
özeni kıskanmamak elde değil… 

Üç kardeşin (büyük 
abla Roberta, ortanca Pe-
ter ve en küçük kız kardeş 
Phyllis) anneleriyle birlikte 
Londra’da zenginlerin otur-
duğu bir mahalleden taşınıp, 
hiç kimseyi tanımadıkları 
Üç Bacalar’da yoksul bir köy 
hayatı sürmeye başlamaları 
ve birtakım adamların bir 
gece babalarını alıp götür-
mesi ailenin hayatını aniden 
değiştirir. “İnsan yaşadığı 
yere benzer,” demişse de şair, 

insan nereye giderse gitsin, ilk evin-
de aldığı kültürel kodları beraberinde 
götürür. Nitekim çocukların köydeki 
insanlarla kurdukları ilişkilere bakınca, 
rol çatışmalarının yaşanmadığı sakin 
bir aile ortamında, edebiyatçı bir anne 
tarafından yetiştirilmelerinin olgunluk 
düzeylerini belirlediğini görüyoruz. 
Annenin güvenilir, kültürlü ve cesur bir 
kadın olduğunun örnekleriyle defalar-
ca karşılaşıyoruz romanda. Babalarının 
neden gittiğini çocuklarından sır gibi 
saklayan ve yazdığı öykülerin telifleriy-
le evi geçindirmeye çalışan kadın ka-
rakterin çocuklarıyla olan diyalogları, 
kendi merkezinden çıkıp çocuklarına 
varamayan günümüz ebeveynlerinin 
kendini sorgulaması için bir fırsat. Ya-
zarın, romanı idealize edilmiş bir aile 
yaşantısı üzerine kurduğu ve toplumsal 
rollerin alışıldık referanslarının dışına 
çıkmamaya özen gösterdiği çok açık. 
Baba gittikten sonra Peter’ın evin erke-
ği rolünü üstlenmesi, kız kardeşlerinse 
annenin yükünü hafifletmeye çalışması 
ve köydeki doktorun her müdahalesin-
de “hemşire” rolünü üstlenivermeleri 
bunun en açık örneklerinden. 

Altmışın üzerinde çocuk kitabı yaz-
mış olan Edith Nesbit’in bu romanı, in-
sanın temel ihtiyaçlarını karşıladıktan 
sonra geride kalan her şeyin fazlalık sa-
yılabileceğini göstermesi açısından da 

Klasikleşmiş bir kitap bazı kalı-
cı duyguların da sigortası gibi sanki. 
Edith Nesbit’in Demiryolu Çocukları 
adlı romanının hümanist bakış açısı, 
kitabın hem bir klasik hem de bir ba-
şucu kitabı olabilmesinin başlıca sır-
rı olsa gerek. Birkaç yüzyıl öncesinin 
gözde kavramı olan hümanizm bugün 
ışıltısını hemen hemen kaybetmiş gibi 
gözükse de, günlük yaşamın hayhuyu 
içinde küçücük bir jest bile bizi eskilere 
götürebiliyor. O eskilerde çocukluğu-
muz var elbette. Daha fazla nezaketin, 
empati kurabilmenin, dayanışmanın 
ve belki de iyiliğin mahalle aralarında 
var olduğu zamanları ömrüne toplayan 
bir çocuğun trenleri sevmemesi pek 
mümkün değil gibi geliyor bana. 

YAZAR BİR ANNE
Demiryolu Çocukları’nın klasik-

leşmesinin bir nedeni de Nesbit’in 
okurun merakını sürekli canlı tuta-
bilmesi olabilir. Çocuklar için yazıl-
mış macera serilerini düşünürsek, bu 
kategoriye sıkıştırılmayacak bir me-
tin var elimizde ve hayat tecrübesine 
dair çok fazla şey içeriyor. Beklenme-
dik olaylarla yön değiştiren bir hayata 
ve yaşanan olumsuzluklara nasıl dire-
nilir? Ya da nasıl uyum sağlanır? Bu 
soruları yanıtlamak için de ipuçları 
veriyor Demiryolu Çocukları. 

Demiryolu Çocukları
Edith Nesbit

Çeviren: Aylin Kayapalı
Kırmızı Kedi Yayınları, 224 sayfa

Raylar boyunca…
Altmışın üzerinde çocuk kitabı yazmış olan Edith Nesbit’in Demiryolu Çocukları adlı klasikleşmiş 
romanı, insanın temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geride kalan her şeyin fazlalık sayılabileceğini 
çok güzel anlatıyor.

Betül DÜNDER
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Aynanın İçinden
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zihinsel bir yolculuğa sürükledi; J. 
Campbell, “Seni bekleyen hayatı ya-
şayabilmen için, planladığın hayattan 
vazgeçmelisin,” derken, hayatın bizim 
için bizimkinden daha iyi planlar yap-
tığını ve ona yol vermemiz gerektiğini 
hatırlatıyor belki de… Ya da belki ha-
yatımızı plan program yapmaya adar-
ken yanımızdan geçip gideni fark ede-
mediğimizi söylüyor, kim bilir?.. En 
verimli ve üretken yıllarımızı planlar 
yaparken yitiriyoruz. Oysaki hayat, biz 
planlar yaparken başımıza gelenlerin 
toplamı değil mi? 

Moon ve Bá kardeşler, hikâyenin 
kurgusundan resmedilişine kadar 
inandıkları ve hayalini kurdukları, 
belki yaşamı sorguladıkları bir resim-
li roman yaratmışlar. Kimin çizdiği 
kimin yazdığı birbirinden ayırt edile-
mezken, tek bir kalemden çıkmış gibi 
okuyor ve çizimlerin içinde kaybolu-
yorsunuz. Her renk, her karakter ve 
her atmosfer için hikâyelerin duygu-
su (yalnızlık, tutku, korku, kaygı, aşk 
vs.) başarıyla aktarılmış.

Brás’ın 76 senelik yolculuğunun 
yalın anlatımı, kafa kurcalayıcı kur-
gusu, aile bağlarını, aşkı, hayatın te-
sadüflerini ve trajedilerini sorgula-
yan, acımsı ve sert Brezilya kahvesi 
tadındaki öyküsü… Sert bir kahve ile  
kendine gelmek isteyenlere...

Brás de Oliva Domingos, günlük 
gazetelerde ölüm ilanları yazarak ha-
yatını sürdüren, bir yandan da ünlü 
bir yazar olan babasının gölgesinden 
kurtularak kendi de yazar olmak için 

çabalayan biri; anne-
sinin küçük mucizesi. 
Brás güne başlarken, 

yeni bir ölümün öykü-
sünü yazmak için masa-

sının başına geçiyor. Ölüm 
hakkında yazmak yeterince 

basit, peki ya ölmek?
Daha ilk öykünün sonunda, tam 

kahramanımız hakkında bir şeyler 
öğrenmeye başlamışken, asla bekle-
mediğimiz şey oluyor; Brás oyalan-
mak için uğradığı bir barda soygun 
sırasında vurulurak ölüyor. Ve bura-
da, bu sefer Brás’ın yaşamının farklı 
bir kesitinden yeni bir öykü başlıyor. 
İkinci öykünün bittiği yerde ise bizi 
gene aynı şekilde kurgulanmış bir 
üçüncü öykü bekliyor.

HAYATI AKIŞINA BIRAKMAK
Her bölümde, Brás de Oliva Do-

mingos’un farklı yaşlarda, farklı yer-
lerde, hayatının farklı kesitlerinde ölü-
müne tanıklık ediyoruz. Her ölümün 
yeni bir başlangıç, her başlangıcın da 
Brás’ın ardından koştuğu hayallerin 
ve kaçtığı korkuların, peşini hiç bırak-
mayan adımları olduğunu görüyoruz. 
Her öykü kendi içinde bir sona varıyor, 
öte yandan kitabın bütününde anlatı-
lan yaşam öyküsünün farklı kesitler ve 
olasılıklarla ilerlediği kurguya yoğun 
bir aile ve arkadaşlık teması hâkim.

Üç kuşağın birbiriyle iç içe geçen 
yaşamı, benzerlikler ve kuşak farkla-
rı üzerinden yorumlanırken, Brás’ın 
babası ve oğluyla kurduğu ilişkinin 
birbirine göbekten bağlı olduğunu 
görüyoruz.

Brás, ölümle ilgili yazarken aslında 
yaşamla ilgili yazıyor. Her gün yeni bir 
yaşama doğuyor ve yaşadığını ispatla-
mak istercesine yeniden ölüyor.

Kitapla ilgili düşünmeye başladı-
ğımda karşılaştığım bir cümle beni 

Çizgi roman dünyası son yıllar-
da derin çizgilerle ikiye ayrılmış du-
rumda. Bir yanda fantastik, yani pek 
çoğu erkek olan süperkahramanların 
boy gösterdiği seriler var, diğer yanda 
gerçekçi, yani dünyevi karakterlerin 
iç dünyalarının soyutlaştırılmış, sor-
gulanıp rafine edilmiş deneyimleri. 
Güngezgini de bu ikinci gruptan, yani 
süperkahramanı olmayan bir öykü.

Eisner ödüllü Brezilyalı ikiz kar-
deşler Fábio Moon ve Gabriel Bá ta-
rafından yazılıp çizilen Güngezgini 
(Daytripper), Vertigo tarafından 2010 
yılında basılmış ve 2011’de de cilt ola-
rak toplanıp bir grafik roman haline 
getirilmiş. 2011 yılında Harvey, Eagle 
ve Eisner Ödülleri başta olmak üzere 
bütün ödülleri toplayan Güngezgini, 
hayatın kendisine dair büyülü ve gi-
zemli bir soruyu yeniden hatırlatıyor 
bize. 

Moon ve Bá kardeşler, yarattıkları 
Brás de Oliva Domingos karakteri-
nin yaşamını anlatırken, gerçeklik ile 
hayal dünyası arasında dans etmek, 
ölümle yaşam arasındaki ince çizgi 
üzerinde dikkatimizi başka şeylere 
mi çekmek istiyorlar diye düşünü-
yor insan. Kitabın resimli önsözünde 
C. Thompson “Sayfaların içinde çok 
daha fazlası var; geçmiş üstüne dü-
şünmek, geleceği dilemek, ama özel-
likle DENEYİMİN içinde varolmak” 
cümlesiyle yorumluyor kitabı.

Brezilyalı ikiz kardeşler Fábio Moon ve Gabriel Bá tarafından yazılıp çizilen Güngezgini, başarılı 
bir grafik roman. 2011 yılında Harvey, Eagle ve Eisner Ödülleri başta olmak üzere bütün ödülleri 
toplayan kitap, hayatın kendisine dair gizemli bir soruyu yeniden hatırlatıyor. 

Aylin OMİNÇİnsan kaç kere ölebilir?

Güngezgini
Fábio Moon, Gabriel Bá

Çeviren: Cenk Könül
Çizgi Düşler Yayınları, 256 sayfa

İyi Kitap  •  Çizgi Roman Kitaplığı  •  Sayı 68  •  Kasım  2014





30 İyi Kitap  •  Çoğul Kütüphane  •  Sayı 68  •  Kasım  2014

arkadaşlarını dinlerken daldığı uyku-
lar hangi rüyaları getirir? Belki iyi ni-
yetli ama cahil annesiyle gidilen ho-
caların nefesinden boğulmadan kur-
tulmak mümkün mü? Deniyor küçük 
kız, rüyasında Nazım’dan masal bile 
dinliyor, daha okula gitmeden oku-
ma yazmayı öğreniyor, deniyor, içine 
düştüğü talihsiz zamanları yara alma-
dan atlatmayı deniyor. Ama dili acı 
romanın. Kâbuslarla bitiyor anılar. 
Denese bile, 12 Eylül gibi bir dramın 
açtığı yaralar belli ki zamanla bile sa-
rılamıyor. Dedik ya, küçük devrim-
cimiz parkasını kuşandığı gibi avaz 
avaz şiirler okumayı sever, roman 
boyunca herkese dertleniyor, minik 
kalbiyle filmde öldürülen sevgililer 
için bile gözyaşı döküyor. Nazım rü-
yasına girip Sevdalı Bulut masalını 
okuyor ona. Turgut Uyar da girseydi 
rüyasına, o da uzatsaydı elini küçük 
kıza diye geçti içimden. Bir daha hiç-
bir çocuk 12 Eylül gibi derin yaralarla 
büyümesin diye; “Bak ben seni neren-
den kurtaracağım şaşacaksın”. Şiirle, 
romanla, sevgiyle...

babasının can dostu Veli abisine ve 
tabii Hasan’a... Hasan, komşu çocuğu. 
Evcilik oynuyorlar, bir darılıp bir barı-
şıyorlar, ekseriya rüyalarda buluşuyor-
lar. Hasan; sarı saçlı, güzel kalpli kızın 
can evi. Küçük kız can evinden kaç kez 
vuruluyor... 

GÖKYÜZÜ GİBİ BİR ŞEY...
Süreyya Köle’nin kahramanı belli 

ki 30’larını sürüyor bugün, çocuklu-
ğuna dönüp o günleri anlatan da o. 
Kendi çocukluğu nihayetinde anla-
tıcının, belki ondan bu denli acı dili. 
Karılarını dövdükleri için devrim ya-
pamayan, belki de gerçek bir devrimi 
aslında hiç istemeyen solcular var bu 
romanda. Devrimci romantizmi yık-
mak için bir çocuğun acımasız gerçek-
çiliğine ihtiyaç duyuluyormuş demek. 
Bir de çokça şiir ve rüya var. Ve tabii 
ki çokça travma. Romanın anlatım 
dilinin yaptığı çağrışımla diyebiliriz 
ki, “Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk, 
hiçbir yere gitmiyor”. Gitmiyor, el ka-
dar çocuk kâbuslarında işkence gö-
ren insanların çığlıklarını duyuyor, en 
sevdiklerini bembeyaz bezlere sarılı el 
sallarken görüyor. Büyüklerin derileri 
mi kalınlaşıyor ne, bir şekilde işlemi-
yor derinlerine o acılar ama çocukla-
rın rüyalarını bile alıyor ellerinden. 
Beklenmedik bir zamanda çekip gi-
diyor küçük kızın neredeyse babasın-
dan çok sevdiği Veli abisi. Bir daha da  
dönmüyor, belki de dönemiyor.

Bize de iç sızısıyla birlikte merak 
kalıyor, küçük kız atlatır mı, atlatmış 
mıdır bunca travmayı? Atlatılır mı? 
Hangi şiir, hangi acıya iyi gelir? Oda-
ya serili yatakta yorgan altından çak-
tırmadan babasını ve onun devrimci  

Yakası Kürklü Yeşil Parka, içine şiir, 
rüya ve cin kaçmış bir ilk roman. An-
nenin “Sus kız, cinlendin mi?” azarıyla 
giriyoruz öykünün kahramanı küçük 
kızın dünyasına. Bacak kadar boyuy-
la sarı saçlı bu kız, filmde düşmandan 
kaçarken öldürülen sevgililere ağlı-
yormuş meğerse. Anlıyoruz ki küçük 
kahramanımız pek hisli, o yaşların en 
güzel hazinesi hayalgücündense payına  
bolca düşmüş.  

DERİN BİR YARA
Romanıyla 2011 Abdullah Baştürk 

İşçi Edebiyat Ödülü’nü kazanan Sü-
reyya Köle, tarihimizin en acı dönem-
lerinden biri olan 12 Eylül’ün açtığı 
yaraya 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun 
gözlerinden bakıyor. Cin gibi bir kız 
bu. Taparcasına sevdiği babasıyla bir 
örnek yakası kürklü yeşil parkasını gi-
yip, göğsünü şişire şişire ezberden bir 
şiirler okuyor ki şaşarsınız. Sonra aynı 
parkasının altına sakladığı Cumhuri-
yet gazetesini babasının işyerine gu-
rurla taşıyışı yok mu? Boşuna “küçük 
devrimci” demiyorlar ona. 1970’lerin 
son demlerinde, ev hanımı annesi, işçi 
babası, kendinden birkaç yaş büyük 
ablasıyla gecekondu mahallesindeki 
iki göz evlerinde dönemin hırgürü 
arasında yuvarlanıp gidiyorlar. Bir ko-
lundan anası çekiyor hacılara hocalara 
doğru, bir kolundansa babası, haydi 
oku bakayım Nazım’dan bir şiir diye. 
Küçük kız hacı hoca sevmiyor, anası 
da onu hiç ablasını öpüp kokladığı gibi 
bağrına basmıyor zaten. Ama zaten o 
babasına âşık, bir de duvarda resmi 
asılı Deniz Gezmiş’e, bir de şiirlerini 
hiç anlamasa da bir dua gibi tekrar 
ede ede ezberlediği Nazım Hikmet’e, 

İçine rüya, şiir ve cin  
kaçmış küçük devrimci
İç sızısıyla birlikte bir meraktır sarıyor okuru; küçük kız atlatır mı, atlatmış mıdır bunca travmayı? 
Atlatılır mı? Hangi şiir, hangi acıya iyi gelir? Odaya serili yatakta yorgan altından çaktırmadan 
babasını ve devrimci arkadaşlarını dinlerken daldığı uykular hangi rüyaları getirir? 

Emel ALTAY

Yakası Kürklü Yeşil Parka
Süreyya Köle
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