
adıyla Farklı ile edebiyat çevrelerin-
de hayranlık kadar infial da yaratan 
Steinhöfel’i Türkiyeli okur şimdilik 
sadece Rico ve Oskar serisi ve Sıkı Ar-
kadaşlar ve Spagetti Canavarı kitabıyla 
tanıyor. 

Şimdilik diyoruz, çünkü çok ya-
kında Türkçeye çevrilen kitaplarının 
arkası gelecek. Üstelik sevenleri-
ne bir müjdemiz daha var! Andreas 
Steinhöfel’le söyleştik ve Rico ve Os-
kar kitaplarının dördüncüsünü yaz-
makta olduğunu öğrendik. Hem de 
bugüne dek konuyla ilgili tüm açık-
lamalarında hep aksini iddia etmiş 
olmasına karşın! Evet, ne zaman ne 
yapacağı önceden kestirilemeyen bir 
yazar Steinhöfel. Ama bizi kırmadı 
ve okuma gezisinde olmasına rağmen  
sorularımızı yanıtladı…  
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İyi Kitap’ta bu ay…

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla hep birlikte derin 
bir nefes aldık. Okul hayatının koşuşturması 
içinde fırsat bulamadığımız, ertelediğimiz ne 
varsa sıraya koyup yapmayı denesek iki hafta 

yeter mi? Yetmez! Okuyalım dediğimiz kitaplara 
da yetmiyor zaman. Varsın olsun, okudukça 

iştahımız daha da kabarsın, zaman yetmesin.
Bu sayımızda Rico ve Oskar dizisinden 

tanıdığımız Andreas Steinhöfel ile dikkat 
çekici bir söyleşimiz var. Çocuk edebiyatında 
alışılagelmişin dışında bir bakış açısına ilgi 
duyan her yaştan okura önemle duyurulur!

Crockett Johnson’ın klasikleşmiş eseri Harold ve 
Sihirli Tebeşir, tek bir çizgiden koskoca bir dünya 
yaratarak yalınlığıyla hepimizi büyülüyor. Çizgi 
deyince akla hemen çöp adam resmi geliyor ve 
çöp adam deyince de... Çocukluk yıllarından 
Cin Ali serisini hatırlayan yetişkinler için bu 

sayıda bir sürprizimiz var. Tatili fırsat bilip uzun 
satranç karşılaşmalarının keyfini çıkaracak 
olanlar Şah Mat!'ı çok beğenecek. Rebecca 
Stead’in zamanda yolculuk teması üzerine 

kurulu ilginç kitabı Beni Bulduğun Zaman, Raife 
Polat’ın yine ilginç kurgusuyla dikkati çeken 

romanı Devin Şarkısı, İshak Reyna’nın gençlik 
romanı Alis Çeşnici Tuşlar Diyarında tatilinizi 

renklendirmeye aday kitaplar.  
Keyifli okumalar! 

“Andreas Steinhöfel edebiyattaki 
hazır kalıplardan ayrılıyor. Çocuk ve 
gençlik edebiyatındaki yaygın klişelere 
radikal bir biçimde sırt çeviren yaza-
rın farklı kitaplarında kullandığı dil ve 
anlatım tarzı çelişkiler ve karşıtlıklarla 
dolu. Steinhöfel bu sayede okurunu sü-
rekli şaşırtmakla kalmıyor, onu acımasız 
bir şekilde düşünmeye de zorluyor (...)” 

Her yıl Almanca ve çeviri eserler 
arasından en dikkate değer çocuk ve 
gençlik kitaplarını seçen Uluslararası 
Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü jü-
risi, 2013’te Andreas Steinhöfel’e tüm 
eserleri için Özel Ödül’ü verdi. Bu 
özel ödülün verilme nedenini yuka-
rıdaki sözlerle açıklayan jüriye göre  
Andreas Steinhöfel “farklı” bir yazar. 

Ama Andreas Steinhöfel’i çağdaş 
çocuk ve gençlik edebiyatının “farklı” 

Labirentten çıkış 
yolunu ararken…

yazarlarından biri yapan, yalnızca al-
dığı sayısız ödül ve Almanya sınırları-
nı çoktan aşmış olan ünü değil. Yazar 
olarak kişisel gelişimini “labirentten 
çıkış yolları arayışı” cümlesiyle özet-
leyen Steinhöfel, okuruna dünyayla 
başa çıkmanın formüllerini sunmak 
yerine, edebiyat üretimiyle dünyayı 
sorgulamayı, dünyayla olan ilişkisini 
her seferinde yeniden tanımlamayı 
seçiyor. Herhangi bir kategoriye so-
kulamaması, çoğu kitabının belli bir 
yaş grubunu hedeflememesi, eserleri 
arasında belirgin bir tarz ve dil bütün-
lüğü kurulamaması, yazarın farklı yol-
lar denemekten korkmadığını, hatta  
bundan keyif aldığını gösteriyor. 

2014 biterken Almanya’da yayım-
lanan son romanı Anders, yani Türkçe 

Çocuk edebiyatının duayenlerinden Andreas Steinhöfel 
edebiyattaki hazır kalıplara bağlı kalmıyor. Çocuk ve gençlik 
edebiyatındaki yaygın klişelere radikal biçimde sırt çeviren 
yazar okurunu hem şaşırtıyor hem de düşünmeye zorluyor. 
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İlk kitabınız Sıkı Arkadaşlar ve 
Spagetti Canavarı’nı henüz üniversi-
te öğrencisiyken kaleme aldınız. As-
lında öğretmen olmak isterken, bir 
gün kardeşinizin yayınevinden re-
simlemek üzere getirdiği kitabı oku-
dunuz. Kitabı aptalca buldunuz ve 
“Ben bundan daha iyisini yazarım,” 
diye düşündünüz. Yazar olmanızın 
arkasında gerçekten bu hikâye mi ya-
tıyor? Peki, güncel çocuk ve gençlik 
edebiyatı bugün yazarlığınızı nasıl 
etkiliyor?

Evet, hikâye bu şekilde yaşandı. 
Gerçi o tarihte öğretmen olmaktan 
çoktan vazgeçmiş, edebiyat ve sinema 
bilimlerine geçiş yapmıştım. Zama-
nında aptalca bulduğum eserse, pe-
dagojik kaygıları ön planda tutan ve 
cesaret aşılayan şu kitaplardan biriy-
di, ki günümüzde bu tip kitaplar hâlâ 
mevcut. Onlara inanacak olursanız, 
şak diye daha iyi bir insana dönüşmek 
için çocuğun yapması gereken tek şey, 
kitabı okuduktan sonra herhangi bir 
şey iddia etmekten ibaret (“Artık ben 
de cesurum, tıpkı hikâyedeki kız gibi!”). 
Bunu sahtekârca buluyor ya da en ha-
fifinden, mantıklı dayanaktan tümden 
yoksun bir saçmalık olarak değerlen-
diriyorum. Ama bunlardan bin kat 
iyi kitaplar da var. Bazen o eserlerden 
birini okuyorum ama bu yazdıklarımı 
etkilemiyor.  

Rico ve Oskar serisi 30 dile çev-
rildi ve bütün dünyada büyük bir be-
ğeniyle karşılandı. Tıpkı, okurların 

üçüncü kitabın aynı zamanda serinin 
son kitabı olduğu gerçeğini henüz 
kabullenmekte zorlandığı Türkiye’de 
olduğu gibi. Peki, yazar olarak siz ne-
ler hissediyorsunuz? Rico ve Oskar’la 
vedalaşmakta zorlandınız mı?

Sözü edilen figürlerin kendine has 
ve benim için oldukça gerçek bir ha-
yatları var. Bu, büyük oranda onları 
kendime dil bakımından çok yakın 
bulmamdan ve sayelerinde mizah 
anlayışımı içimden geldiği gibi sergi-
leyebilmiş olmamdan kaynaklanıyor. 
Onlarla vedalaşmakta ne kadar zor-
landığımı belki de en iyi gösteren şey, 
o oğlanlarla ilgili –daha önceki tüm 
açıklamaların aksine– yeni bir hikâye 
yazmaya girişmiş olmamdır. Ancak 
söz konusu olan, klasik bir dördüncü 
bölüm olmadığı gibi, yeni bir üçle-
menin başlangıcı ya da buna benzer 
bir şey de değil. Kendi içinde kapalı 
bir Noel hikâyesi olacak ve (her şey 
yolunda giderse)  2016 sonbaharında 
Almanya’da yayımlanacak.

Çocuk ve gençlik ede-
biyatında insanlar sıkça, 
ya arazlarından azade 
resmedilir ya da arazları 
sorun olarak işlenir. Rico
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ve Oskar serisi bu bakımdan ferah-
latıcı biçimde farklı. Rico derin ye-
tenekli, Oskar üstün yetenekli, anne 
gece kulübünde çalışıyor, apart-
man görevlisi alkolü fazla kaçırıyor, 
Bayan Dahling’se depresyondan 
mustarip. Oysa o ve aynı apart-
manda yaşayan diğer tuhaf tiplerin 
ortak bir özelliği var: Hepsi okur  

üzerinde çok insani bir etki 
bırakıyor. Özellikle de on-
lara Rico’nun gözünden 
yaklaştığımızda. Bunun 
arkasında okuru yönlen-
dirmeye çalışan bilinç-
li bir tercih mi yatıyor, 

yoksa sadece hayata bakış 
açınız mı?

Hayır, birilerini yönlendirme 
amacı falan gütmüyorum. Tek bir 

dileğim var, o da insanları şu ya da 
bu özelliklerinden dolayı değerlen-
dirmeden ya da yargılamadan önce, 
hepimizin onlara gerçekten biraz daha 
yakından bakması. 

İyi Kitap  •  Çocuk Kitaplığı  •  Sayı 71  •  Şubat  2015



3

Bu arada Rico’nun etrafındaki in-
sanların çok da tuhaf kişiler olduk-
larını düşünmüyorum aslında; onlar 
arazlı insanlar sadece ama hepimizin 
arazları var. Ben kitaplarımda bu araz-
ları birazcık abartıyorum; bunun en 
basit nedenlerinden biri, bir hikâyenin 
çelişkiden beslendiği gerçeği. Farklı 
arazların çarpışması işin içine eğlence 
ve gerilim katıyor. 

Sıkı Arkadaşlar ve Spagetti Cana-
varı, yakasını aksiliklerden kurtara-
mayan iki erkek kardeşin gündelik 
yaşamını konu ediyor. Söz konusu 
olan kendi çocukluk anılarınız. Geç-
mişte her şey sizin için gerçekten ki-
tapta anlatıldığı kadar komik miydi, 
yoksa mizah yaşla, daha doğrusu  
yazıyla mı geliyor?

Kitaptaki tüm kişiler gerçekte 
var ya da vardı. Buna rağmen hiçbir 
zaman Sıkı Arkadaşlar ve Spagetti 
Canavarı’nın gerçek çocukluk anıla-
rım olduğunu iddia etmedim. Bizim 
çocukluğumuz ne yazık ki babamız-
dan gördüğümüz yoğun şiddetin 
etkisinde geçti. Sıkı Arkadaşlar ve 
Spagetti Canavarı daha çok çocuk 
aklımla duyduğum özlemi yansıtıyor: 
Böyle yaşanabilirdi, eğer babam bun-
ca kontrolsüz bir insan olmasaydı. 
Mizaha gelince; insanın zamanla, bu 
tür deneyimleri aşmak için de donan-
dığı bir şey bu. Bir şeye ağlayayım mı 
güleyim mi bilemediğimde, genelde 
hep önce gülmeyi denerim. 

Siz okurunuzu konu ve kurgunun 
dışında, özellikle dilinizle cezbe-
den bir yazarsınız. Çocuk ve gençlik 
edebiyatında sizin gibi iddialı bir dil 
kullanan yazarlara pek rastlanmı-
yor. Edebiyatta çocuğa görelikten ne  

anlıyorsunuz? Bu tür sorular hak-
kında kafa yoruyor musunuz ve  
yazarken neye önem veriyorsunuz?

Özellikle çocuk okurun metin-
lerimi takip edebilmesini önemsi-
yorum elbette ki. Ama bu daha çok 
bir hikâyenin taşıyıcısı olan içerik-
sel netlik ve figürlerin anlaşılma-
sıyla ilgili. Bunun dışında çelik gibi 
iki ilkem var: Birincisi, henüz hiçbir 
çocuk bir yan cümlecikten dolayı öl-
medi ve ikincisi, yukarı uzanmayan 
büyüyemez. Eğilim olarak çocukla-
rı az zorlamaktansa, fazla zorlamayı 
daha mantıklı buluyorum. Kültürü-
müz, eğitim ve deneyimlerin inter-
netten indirilebildiği yanılsamasını 
yaratsa da, genç zihinlerin tam da bu  
zorlanmaya ihtiyacı var. 
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Hem yazıyor hem çeviriyorsu-
nuz. İyi yazarlardan iyi çevirmen 
çıktığına dair genel bir kabul var. 
Sizce aynı şeyin tersi de geçerli mi? 
Çevirmen oluşunuzun yazarlığınıza 
etkisi var mı?

Buna kısaca yanıt verebilirim. Çe-
viri çalışmalarım yazdıklarım üzerin-
de iz bırakmıyor. Durum daha çok şu 
şekilde işliyor: Ben bir yazar olarak 
–kişisel tercih ve beğenilerim doğrul-
tusunda– hem içeriksel olarak hem 
de dil ve kurgu bakımından zaten 
beğendiğim metinler seçiyorum çe-
virmek için. Daima tarzı ve hissi çevi-
rirsiniz, sözcükler bunun sadece kolay  
anlaşılabilir araçlarıdır.

Suzan GERİDÖNMEZ
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Her şey bir makarna tanesini yolda 
bulmasıyla başladı. Aslında Rico’nun tek 
istediği şey, öğretmeninin verdiği ödevi 
hakkıyla yaparak bir günlük tutmak ve 

karşılığında sürpriz ödülü almaktı.  
Ama işler birden karıştı. 

Arkadaşı Oskar’ın dünyanın en ucuz 
rehinecisi tarafından kaçırılmasına  

göz yumamazdı...

2009 ALMAN GENÇLİK EDEBİYATI 
ÖDÜLÜ

D
ERİN

 GÖ
LGELER
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annelerinin asla hiçbir şeyi unutma-
yacağını söylüyorlar; sonra masaldaki 
gibi, kapıyı çalan kişiden, elini göster-
mesini istiyorlar. Hatırlarsınız, kurt si-
yah ayaklarıyla ikna edici olamayınca 
ön ayaklarını önce hamura sonra una 
bulayıp kandırmıştı keçi yavrularını. 
Ama zaten bir süredir soğukta bekle-
yen ve üşüyen annenin elleri kızarmış 
ve sertleşmiş olduğu için bu eli kabul 
etmiyor oğlanlar; “Bizim annemizin 
elleri yumuşak ve pespembedir,” diyor-
lar. Ee, annenin sesi de geçemiyor bu 
sınavı. Doğal olarak tatlı, yumuşak ve 
sevgi dolu bir ses, taş olsa çıkmaz bu 
durumdaki anneden! (Bütün sınama 
aşamalarında başarısız olduğunda bir 
süre öylece durup, oyunun kendi ken-
dine sona ermesini bekleyecek kadar 
sabırlı bir anne yine de bu hikâyedeki.)  

Neyse, uzun lafın kısası, “Haydi 
çocuklar oyun bitti, yoksa sinirden ka-
çıracağım keçileri!” diyerek kapıyı aç-
tırmayı başarıyor anne. Tüm bu mü-
cadeleden ve yorgunluktan sonra pek 
bir şey olmuyor ama anne, sinirden 
bir kurda dönüşüp mesela, çocukları-
nı teker teker yemeye kalkmıyor. Bu, 
ebeveynin kitaptan çıkaracağı hisse 
olabilir mi acaba? “Çocuğunuza, sizin 
ona öğütlediğinizi yaptığı için ceza ve-
remezsiniz” fikri, bir sonuç önermesi 
gibi duruyor son sayfada! 

HAYIR CANAVARI
Marie-Isabelle Callier tarafından 

kaleme alınan ve çizimlerini yine An-
nick Masson’un yaptığı Hayır Hayır 
Bana Ne!, pek çoğumuzun “terrible 
two” deneyimini geri çağırıyor gibi. 
Selin her zaman, her durumda, her 
şeye net bir şekilde “hayır” diyen bir 
çocuk. Pek sevimli bir dönem değil. 

Ama şaşırtıcı da değil. “Her ebe-
veyn ‘terrible two’yu tadacak-

tır,” yaftasını durduğu yer-
den indirmek mümkün 
mü bilemiyorum fakat 
bu sürecin asgari zarar-
la atlatılabilme ihtimali 

yorumunda yavrular epey uyanık ve 
hatta biraz fazla oyuncular. Değil “her-
hangi bir yabancı”ya, annelerine bile 
kapıyı açmaya niyetleri yok! 

KAÇIRACAĞIM KEÇİLERİ
Şöyle ki, anne eli kolu dolu alışve-

rişten döndüğünde, anahtarı yanına 
almadığını fark eder. Ama “Olur böy-
le şeyler,” diyerek zili çalar. Önce, ço-
cuklar kapı zilini bir türlü duymazlar. 
Nihayet duyup geldiklerinde de, tıpkı 
klasik Kurt ile Yedi Keçi Yavrusu ma-
salındaki gibi kapıyı çalanın sahiden 
anneleri olup olmadığını anlamaya ça-
lışırlar. (Bu arada Annick Masson’un 
çizimleri şahane. Annenin bu anlarda-
ki çaresizliğini, öfkesini bile sempatik-
leştirebildiği için özellikle başarılı!) Bu 
versiyonda tıpkı okurlar gibi oğlanlar 
da bal gibi biliyor ki aslında kapıyı 
çalan kurt değil, annedir. Ama yine 
de –oyuncu mizaçlarından olsa ge-
rek– soğuk havada annelerini kapıda 
bekletmekten çekinmiyorlar. Ve vakit 
kaybetmeden kapıyı neden açamaya-
caklarını sıralamaya başlıyorlar. Önce, 

Anahtar, klasik bir masalı, öz-
gün bir yorumla getiriyor karşımı-
za; Grimm Kardeşler’in Kurt ile Yedi 
Keçi Yavrusu masalını… Bilirsiniz, 
evden bir süre için ayrılmak zorunda 
kalan keçi, yavrularına, kapıyı kimse-
lere, özellikle de kılıktan kılığa gire-
rek herkesi aldatmayı iyi bilen kurda 
açmamalarını tembihler. Ancak bir 
süre sonra kapıyı çalan kurt, ne ya-
par eder, yavruları, anneleri olduğu-
na ikna eder. Sonunda da yakaladı-
ğı yavruları mideye indirir. Isabelle 
Flas’ın hikâyesinde de benzer bir fi-
kir var. Anne, evdeki küçük, ortanca 
ve büyük oğluna kapıyı hiç kimseye 
açmamalarını sıkı sıkı tembihledik-
ten sonra, kısa süreliğine evden ay-
rılır: “Ben hemen döneceğim, merak 
etmeyin. Ben dönene kadar kimseye  
kapıyı açayım demeyin.” Hikâyenin bu  

Canavarı görürseniz, kaçın!
Anne sabrını çocuk inadıyla sınayan iki hikâye: Anahtar ve Hayır Hayır Bana Ne! Her ikisi de epey 
eğlenceli ama itiraf etmeli, yetişkin okur için biraz zorlayıcı. İnsan sabır taşı olsa çatlar dedirtecek 
cinsten.

Defne ULUS 
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Isabelle Flas
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Hayır Hayır Bana Ne!
Marie‒Isabelle Callier

Resimleyen: Annick Masson
Çeviren: Acar Erdoğan

Mavibulut Yayınları, 28 sayfa

varsa ve onun formülü de bu kitaptaysa, okumakta fayda 
var diye düşünerek heyecanla izliyorum sayfaları. Ama az 
sonra, Selin’in pek de “terrible two” vakası gibi olmadığına 
karar veriyorum. Evet, benzer biçimde neden hayır dedi-
ğini aslında kendi de bilmiyor. Ve evet, ebeveynin sınır-
larını test ederek kendi sınırlarını keşfe çalışıyor. Ancak 
yine de bir parça “şımarıklık” var sanki Selin’in tavrında. 
Üstelik “terrible two” için biraz büyük artık… Kendi için-
de dolanan bu düşünce çabasının tüm niyeti, mottosu ha-
yır olan çocukla baş etmenin yolunu bulabilmek. Sorunun  
kaynağını bilirseniz, çözüm yolunu da bulabilirsiniz. 

Selin’in annesi de bir sabır küpü. Son sahnede Selin’in 
ağzından devasa bir “hayır canavarı” çıkana kadar serin-
kanlılığını korumayı beceriyor. Ama o canavarla karşılaş-
tığı an, hele de canavarın “Pelin’in annesini istiyorum ben, 
o çok iyi bir kere!” deyişini duyunca harekete geçiyor: Ca-
navara kulak veriyor. (“Belki kıymetimi anlarsın!” tavrına 
benziyor bu ya, neyse…) 

Hikâyedeki en önemli ve başarılı vurgu, annenin 
Selin’den bir müddet uzak kalarak kendine vakit ayırması, 
mesela sinemaya giderek, sevdiği ve özlediği bir şeyi yapa-
rak, yani “olay mahalli”nden uzaklaşarak, kendine bir alan 
açmayı önermiş olması bence. Ne Selin’in ağzında konak-
layan “hayır canavarı”nın kaynağını gösteriyor yoksa, ne 
de kalıcı/bilimsel bir çözüm öneriyor. Sadece, canavarı  
gördüyseniz kaçın, diyor. Kaçın!  
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Harold’ın bu kısacık kitapta heye-
can dolu maceralara girip çıkma-
sı bir yana, türlü duyguyu tek bir 
çizgi marifetiyle ve birkaç heceli 
az sayıda sözcükle yaşayıp geride 
bırakmasına ne demeli… Okya-
nuslardan tek ağaçlı or-
manlara, ejderhalardan 
pencere dolusu evin 
bulunduğu kalabalık 
kentlere uzanan ama 
hep ay eşliğinde sürüp 
giden macera, yorgun 
düşen ve nihayet uy-
kusu gelen kahramanı-
mızın kendi yatağını çizip 
içine girdiği anda uykuya 
dalmasıyla son bulur. Bel-
li ki Harold’ın yolu uzundur. Kendi 
dünyasını yaratırken, bir yandan da 
onu çevreleyen dünyayı, zorlukları ve 
cazibeleriyle daha derinden tanıyarak 
ve her keşfiyle biraz daha zenginleşip 
eğlenerek, uzun ince bir yolu eğip bü-
kerek ilerler ve ona dikkat kesilenleri 
ödüllendirir. Giderek heveslenip güç-
lenerek yoluna devam eden bu sevimli 
kahramanın böylesine harika vakit 
geçirirken dileyen herkese yazmak ve 
çizmek, dahası hayal kurmak üzerine 
ne müthiş dersler verdiğini algıla-
yanlar, sanırız, yalınlığın erdemine 
bir kez daha ikna olacaktır.

getirdikleri bir masalmış gibi okurlar 
ve bu aşinalık, onların büyük oranda 
büyükler tarafından çevrelenmiş alan-
larında kendilerini daha bir kalabalık 
hissetmelerini sağlar. Amerikalı kari-
katürist ve çocuk kitapları illüstratörü 
Crockett Johnson’ın (1906-1975) 1955 
tarihli Harold ve Sihirli Tebeşir’i de bu 
tarz kitaplardan. Sadece minik okurla-
rına değil, kim bilir kaç yaratıcıya da 
ilham kaynağı olmuş bu karakter, ço-
cuk yazınının klasiklerinden. Yazılıp 
yayımlandığı günden bu yana dikkat-
leri haklı olarak üzerine çeken bu yalın 
ama tükenmez kitap, pek çok yabancı 
dile çevrilmesinin yanı sıra, Harold’ 
ın başka maceralarıyla çeşitlenen bir  
seriye dönüşmüş zaman içinde. 

TEK ÇİZGİYLE KOCA DÜNYA
Gergedan Yayınları tarafından 

Türkçede yayımlanan Harold ve Sihirli 
Tebeşir, dizinin ilk kitabı. Kahrama-
nımız Harold, tasvir ettiği dünya gibi 
tek bir çizgi yardımıyla can bulmuş, 
son derece sevimli ve yalın bir çizgi 
karakter ve elinde mor bir tebeşirden 
ve hayalgücünden başka hiçbir şey 
yok. Zaten başka hiçbir şeye ihtiyaç 
duymadığını anlamamış olsaydı ayışı-
ğında tek başına (pardon, tek başına 
değil elbette, sihirli tebeşiriyle birlikte) 
yola çıkmaya karar vermezdi herhâl-
de. Yazıldığı tarihten bu yana Harold, 
dünyanın dört bir yanında yürüme-
ye ve küçük mor tebeşiriyle kendine  
dünyalar yaratmaya devam ediyor. 

Bir akşam uykusu gelmediği için 
yatağından kalkıp ay ışığında yürü-
yüşe çıkan bu sevimli kahramanın ya-
lın anlatımla, keskin mizahla, muzip 
ayrıntılarla beslediği, eğip büktüğü o 
upuzun çizginin, yalınlığın erdemine 
dair düşündürdükleri yeter sadece. 

Hayal kurmanın dinamiklerini 
öğrenmek ve bu uğurda bazı ipuç-
ları edinmek ya da en azından ken-
di hayal evrenimizin nasıl oluşmuş 
olabileceğine dair bazı kestirimlerde 
bulunmak için büyümekte olan bir ço-
cuğu incelemekten daha iyi bir reçete 
düşünemiyorum. Formüllerini elde 
edebilmek için, onların gözlemleme 
iştahına sahip olmak da yetmez her 
zaman; taklit edilemez masumiyete 
ulaşma arzusuna denk düşmesi gere-
kir niyetin. Ve içeride bir yerde, ısrarla 
çocuk kalmaya tutunmuş bir yaratıcı 
kaynak bulunmalı elbette. Kült merte-
besine erişmiş çocuk kitaplarına imza 
atmış yaratıcıların, çocuklara tahsis 
edilmiş topraklara biletsiz girebil-
diklerini hayal ediyorum. Ne zordur 
oysa o topraklara erişmek. Onlara im-
renmemek mümkün mü? Çocuklar-
dan izin çıktıysa sonsuza kadar pasta 
yemek kadar mucizevi şeyler olur. 
Çocuklar böylesi kitapları kendi dile 

Kült mertebesine erişmiş çocuk kitaplarından biri olan Harold ve Sihirli Tebeşir, uyku tutmayınca 
yatağından kalkıp, mor bir tebeşirle ayışığında kendi yolunu kendi çizen Harold’ın maceralarını 
anlatıyor. 

Pelin ÖZERUzun ince bir yolda...

Harold ve Sihirli Tebeşir
Crockett Johnson

Çeviren: Kâzım Özdoğan
Gergedan Yayınları, 64 sayfa



Peki, kitabın mottosu olarak gö-
rünen “Birlikte yaşamak mümkün... 
Yeter ki anlaşmaya gönlün olsun!” kıy-
metli ifadesinin yanı sıra, kitabın göl-
gesinde küçüklerin öğrendiği, büyük-
lerin hatırladığı şeyler neler? Belki de 
alt alta yazmalı onları, çok önemliler 
çünkü!
• Tüm çatışmaları bitirmenin ilk adı-
mı karşındakini anlamaktan geçer.
• Çözüm odaklı olmak sorundan kaç-
maktan daha iyidir.
• Yaratıcı düşünmek çözüm bulmayı 
sağlar.
• Üstün duygu, doğa sevgisi ve doğa 
saygısıdır.
• Pozitif düşünen kişi, her durumda 
mutlu olur ve eğlenir. (Fare bile olsa!)

Peki, bu “sınır tanımaz fareler”, 
kapağından itibaren bizi çeken bunca 
güzel çizimle bezenmiş bu kitap kimin 
eseri? Pedagoji eğitimi almış, yirmi beş 
yıl ilkokul öğretmeni olarak çalışmış; 
kendi yazıp çizdiği çocuk kitaplarıyla, 
alanında muteber onlarca ödül kazan-
mış ressam, illüstratör, yazar Helga 
Bansch Yaramaz Fareler’in hem yazarı 
hem çizeri. Farklı teknikler kullanarak 
yarattığı bu eğlenceli çizimleri görün-
ce Bansch’ın diğer kitaplarını da me-
rak etmekten alamıyor insan kendini.

evin kilerinde maaile ziyafet sofrasın-
da, kâh iskambil oynamakta, kâh halay 
çekmekte. (Evet, bu gözler şu kitapta 
“halay çeken fareler” de gördü!)

Gülsen Hanım bu zeki hayvanlar-
la baş edemeyince çareyi kır evinden 
ve çok sevdiği bahçesinden vazgeçip 
şehre taşınmakta buluyor. Burada fa-
relerin olmayacağını düşünüyor, ne de 
olsa her yer asfalt ve beton, apartman-
lar da yüksek. Başını dinlemek için 
kaçtığı şehirde fareler yok ama bir süre 
sonra fark ediyor ki dalından elma 
topladığı, kuşların cıvıldadığı elma 
ağacı da yok. Sebze bahçesi de… Evde 
ses yok. Aslında sadece sıkıntı var bu-
rada! Şehirde kedisiyle birlikte yalnız-
lık çeken Gülsen Hanım ancak parkta 
görebiliyor yeşili, ağaçları, güvercinleri 
ve sincapları… Bu hayvanlar kışın aç 
kalmasın diye düşünerek onlara ek-
mek kırıntıları atarken aklına evindeki 
fareler geliyor ve aslında hep aradığı 
çözümü o anda buluveriyor! 

KAÇMAK ÇÖZÜM MÜ?
Eşyalarını yeniden toplayıp kır 

evine dönüyor; fareler onu görünce 
korkuyorlar ama Gülsen Hanım hiç 
beklenmedik bir şekilde, tatlı bir ses-
le selamlıyor onları! Kışın karınlarını 
doyurup barınabilecekleri sıcak bir yer 
arayışında oldukları için evine geldik-
lerinden emin artık. Sonuçta çözüm, 
fareleri anlaması ve empati kurmasıy-
la geliyor. Evin yakınındaki kulübeye 
giden yola ekmek kırıntıları serpiyor, 
içeriye de hepsine yetecek kadar yi-
yecek bırakıyor. Fareler çocuklarını, 
kitaplarını, yatak yorgan ve bavulları-
nı, pusetlerini, tenis raketlerini, masa 
ve taburelerini de alıp konvoy hâlinde 
“ayrı eve çıkıyorlar”.

Kahramanlarımız yine fareler! 
Çocuk kitaplarının en popüler kah-
ramanları genellikle fareler arasından 
çıkıyor… Bu fareler o kadar sevimli  ki 
onları neredeyse bağrınıza basasınız 
geliyor. Peki, ya ev sahibi bu konuda 
ne düşünüyor? Evet, yeni evlerine ta-
şınmaya çalışan farelerin ev sahibiyle 
derdi var. “Ev sahibi” Gülsen Hanım, 
her sonbaharda kendi kır evine göç 
eden bu farelerden kurtulmaya çalışı-
yor. Peki, çözümü nasıl bulacak?

GÜLSEN HANIM’IN NAFİLE ÇABASI
Başta eve girmelerini önlemek için 

türlü yöntemler deneyen, buna engel 
olamayan; evini koruyamayınca “hiç 
değilse” yiyeceklerini korumaya çalı-
şan ama bunda da başarılı olamayan; 
her sayfada kızgınlığı giderek artan, 
kapanlar kuran ama farelerin zekâsıyla 
baş edemeyen; nihayetinde öfkeden 
onları zehirlemeye bile çalışan ama 
elinde bir avuç fare pisliğiyle kalaka-
lan; kedisi bile bu farelerden korkan 
Gülsen Hanım! Bu durumu her yaştan 
okur için esas eğlenceli hâle getiren 
ise farelerin tavırları! Her sayfada ev 
sahibi daha çok delirirken, fareler kâh 

Çocuk kitaplarının vazgeçilmez kahramanı fareler bu kez de Helga Bansch’ın kitabına konuk olup ev 
sahibi Gülsen Hanım’ı çileden çıkarıyor. Ama Gülsen Hanım faresiz kalınca kendine dair bir gerçeğin 
farkına varıyor. Sınır tanımaz fareler insanlara kendi sınırlarını gösteriyor.

Didem ÜNAL BİÇİCİOĞLUSınır tanımaz fareler!

Yaramaz Fareler
Helga Bansch

Çeviren: Dürrin Tunç
Yapı Kredi Yayınları, 28 sayfa
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dünyada bu kadar ünlü olduğunu da 
bilmiyordum. Aslında Bitki Kitabım 
elime geçene kadar Sarah Kay adını 
hiç duymadığımı da itiraf etmeliyim. 

Avustralyalı bir sanatçı olan Sarah 
Kay, dünya çapında tanınıp sevildi-
ği ölçüde sessiz kalmaktan hoşlanan 
biri. Aldığı sanat eğitiminin ardından 
kariyerine küçük bir reklam ajansında 
başlayan sanatçı, 70’li yıllarda çocuk 
sahibi olduktan sonra o çok bilinen re-
simleri yapmaya başlamış. Sanatçının 
“mutlu çocuklar” çizmesindeki başlıca 
motivasyon, kızının ağır bir hastalık 
geçirdiği dönemde kendini ancak bu 
şekilde rahatlatabilmesiymiş. Başlan-
gıçta tebrik kartları için tasarladığı 
çocuk figürlü kompozisyonlar 80’li yıl-
larda popülerliğinin zirvesine ulaşmış. 

Metinleri Marie-Françoise Perat’ya 
ait kitapta illüstratör olarak Sarah 
Kay’den başka bir isme daha rastlı-
yoruz. Kitabın ikinci çizeri Christine 
Donnier, albümün daha “teknik” de-
nebilecek çizimlerini, yani sözü edilen 
bitkilerin çiçek, yaprak ve diğer ayrın-
tılarını aslına uygun olarak resimle-
miş. Ortaya doğaya dair pek çok bilgi 
içeren ve bu bilgileri keyifli bir kolek-
siyonla zenginleştirme şansı sunan bir 
rehber/albüm çıkmış.

Kitap kurutulmuş bitkilerden bir 
koleksiyon yapma olanağı da sunuyor 
okura. Sunuş yazısında, bu koleksi-
yonun farklı mekânlarda yapılan ge-
zilerin anılarını saklamanın bir yolu 
olabileceği de vurgulanmış. Bitkileri 
toplarken ve topladıktan sonra neler 
yapılacağı, koleksiyonun hangi yön-
temlerle oluşturulacağı ve kurutma 
işleminin nasıl yapılacağı kısa bö-
lümlerle anlatıldıktan sonra, çiçek ve 
ağaçların fiziksel özelliklerine göre 
nasıl sınıflandırıldığından söz ediliyor. 
Bundan sonra iki ana bölümde, belli 
başlı çiçek ve ağaçlar tanıtılıyor. Her 
bitkinin yer aldığı bölümde bir sayfa 
boş bırakılmış. İşte bu sayfa, kitabın 
sahibinin o bitkiye ait örneği kurutup 
yerleştireceği, bulduğu yeri ve tarihi 
not edebileceği bölüm. 

YONCA, GELİNCİK, LAVANTA...
Kitapta papatya, kırmızı yonca, ge-

lincik, müge, lavanta,  mavikantaron, 
menekşe, gündüzsefası, düğün çiçeği, 
unutmabeni çiçeği ile meşe, kayın, ak-
çaağaç, ıhlamur, gürgen, ladin, çınar, 
kestane, zeytin ve dişbudak ağaçlarına 
yer verilmiş. Hemen hepsine yaşadı-
ğımız coğrafyada rastlayabileceğimiz 
bu bitkiler, kitabın kullanımını bizim 
açımızdan kolaylaştırıyor. 

Viktorya dönemi ile 
hippi çağı arasında 

gidip gelen, çoğu 
insan gibi benim için 

de oldukça tanıdık olan bu 
ikonlaşmış figürlerin ne 

çizerini biliyordum ne de 
hikâyesini… Resimlerin 

Sarah Kay imzasını  
taşıdığını, hem onun 

hem de figürlerinin 

Sevimli bir bone ya da şapka tak-
mış, bazen de saçlarına kurdeleler 
iliştirmiş, çiçekli elbiselerinin üzeri-
ne fırfırlı önlükler geçirmiş ya da İs-
panyol paçalı hippi pantolonları giy-
miş kızlar; bahçıvan pantolonlarının 
dizleri sevimli yamalarla kaplanmış, 
Tom Sawyer şapkalı oğlanlar… Kuş-
larla, sevimli yavru hayvanlarla, börtü 
böcek vızıltılı çayır çimenle dolu, in-
sana her daim iyimserlik hissi veren 
mekânlar… 

Sarah Kay imzalı Bitki Kitabım adlı 
albüm kitabı görünce aklıma bir sürü 
görüntü üşüştü. Tanıyordum ben bu 
çocukları ve onların cıvıl cıvıl desen-
li kumaşlardan dikilmiş giysilerini. 
Aklıma ilk gelen, çocukluğumun bir 
döneminde hep çizmeye çalıştığım, 
bol paçalı, askılı pantolon giymiş kız 
çocuğu oldu. O zamanlar bir kartpos-
tal üzerinde görüp de taklit etmeye 
çalıştığım o çizimin benzerleriyle dolu 
olan Bitki Kitabım, okurun kendi ek-
lemeleriyle geliştirebileceği bir bitki 
rehberi ve albümü. 

Hem rehber hem albüm
Avustralyalı illüstratör Saray Kay’in çizimlerini bugüne kadar en azından bir kartpostalda 
görmüşsünüzdür. İşte bu tanıdık pastoral görüntülerin eşlik ettiği Bitki Kitabım, hem bir bitki rehberi 
hem de kendi koleksiyonunuzu oluşturabileceğiniz bir albüm olarak tasarlanmış.

Banu AKSOY

Sarah Kay ‒ Bitki Kitabım
Marie‒Françoise Perat
Resimleyen: Sarah Kay,

Christine Donnier
Artemis Yayınları, 100 sayfa
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Evet çocuklar, gelelim sizlere… 
İşte size bir eğlence; kesin, katlayın, 
yapıştırın, kendi oyununuzu kendiniz 
yapın. Önce kitabı açıyoruz, kapağını 
çıkarıp yapraklarını teker teker kopa-
rıyoruz. Merak etmeyin… Bu kitap, 
bildiğiniz diğer kitaplardan farklı, 
böyle kullanılması gerekiyor. Kitabın 
sayfalarına saklanmış balık kartlarını 
göreceksiniz. Balıkları ve yelkenlile-
ri kesmeniz gerek. Eğlence daha yeni 
başlıyor. Kendi hazırladığınız oyunu 
oynamanın keyfine varacaksınız. 

Bir lider seçip, birkaç arkadaşı-
nızla oyuna başlıyorsunuz. Balıklarla 
dolu upuzun bir yolculuğa çıkmak 
üzeresiniz. Bu oyunda her yerde ba-
lık durakları var. Her duraktaki ba-
lığın rengine göre elinizdeki balık  

Pür Dikkat Dinle! Pür Dikkat Oyna! 
yazarların çocuklarla işitsel dikkati 
geliştirmek için yaptıkları eğitim alış-
tırmaları sırasın-
da ortaya çıkmış, 
uygulamaya dayalı 
ve emek-yoğun bir 
çalışma, yazarların 
tabiriyle “ihtiyaçtan 
doğan bir ürün”. Bu 
tabire katılmamak 
elde değil. Günümü-
zün çocukları ellerde 
tablet, evlerde televiz-
yon, dışarıda telefonda video izleye-
rek büyüyor.  Ekran başında ne kadar 
uzun süre kalırlarsa, bazı problemlerle 
karşılaşma olasılıkları o kadar artı-
yor. Dikkat dağınıklığı, sadece görsele 
odaklanma, işitsel yönergeleri takipte 
zorlanma, bu sorunlardan sadece bir-
kaçı. Bu nedenle özel eğitime ihtiyaç 
duyan ya da özel gereksinimleri olan 
çocukların sayısı her geçen gün artıyor. 
Bu kitap-oyunun bu çocuklar için de 
destekleyici ve geliştirici bir işlevi var. 

KENDİ OYUNUNU KENDİN YAP
Pür Dikkat Dinle! Pür Dikkat Oyna! 

ilköğretimin başlangıcından itibaren 
kullanılabilir. Okulöncesi dönemde 
kullanılmasıysa ancak belli koşullar-
da mümkün görünüyor. Ebeveynlerin 
kitaptaki bazı oyunları basitleştirip an-
laşılır hâle getirmesi, bazı oyun kart-
larını çıkarmasıyla kitap henüz okula 
başlamamış çocuklar için de işlev ka-
zanabilir. Örneğin; alfabe bilmeyi ge-
rektiren bazı kartlar oyundan çıkarıla-
bilir. Küçükten büyüğe sayı sayma oyu-
nunda beş yerine, iki sayı kullanılabilir. 

Pür Dikkat Dinle! Pür Dikkat Oyna! 
çocukları sıkmadan,  sadece ve sadece 
oyunla becerilerini geliştirmeyi ba-
şarabilen bir materyal. Bu kitap-oyu-
nun en önemli özelliği, ebeveynlerin 
bakış açısıyla çocuklar için ne kadar 
eğitici bir malzemeyse, çocuklar için 
de o kadar keyifli bir oyun malzemesi  
olabilmesi. 

Aslıhan Alpa Morova ile Belin Gü-
ner Nas’ın yazıp, Hüseyin Duvarcı’nın 
rengârenk resimlediği kitap şeklin-
de bir oyun olan Pür Dikkat Din-
le! Pür Dikkat Oyna! Pencere-Sey 
Yayınları’ndan çıkan dil becerileri se-
risinin beşinci kitabı. Serinin ilk kita-
bı olan Duy İşit Dinle Kavra’da işitme, 
işitsel işlemleme süreçleri ve görüle-
bilecek sorunlar üzerinde durulmuş. 
İşitsel-sözel becerileri geliştiren alış-
tırmalar, oyunlar ve etkinlikler yer 
alıyor bu kitapta. Serinin ikinci kitabı, 
Ses Hece Sözcük Cümle, konuşma ses-
lerini tanıma, bir sözcüğü oluşturan 
sesleri ayırt etme yetisini geliştirmek 
amacıyla hazırlanmış. Üçüncü kitap, 
Dinle Kavra Uygula, işitsel becerileri, 
özellikle de işitsel dikkat, işitsel bellek 
ve işitsel ayrımlaştırmayı geliştirmeye 
yönelik. Öykülerle Dinle Düşün Ya-
nıtla ise dikkat dağınıklığını ortadan 
kaldırma, belleği geliştirme, okuma-
anlama ve muhakeme sorunları, akıl 
yürütme, neden-sonuç ilişkisi kurma, 
çıkarımda bulunma ve olasılıkları tar-
tışma konularında yardımcı olmak 
için hazırlanmış.

Dinlemeyi öğrenmek...
Pür Dikkat Dinle! Pür Dikkat Oyna!, çocukların dil becerilerini geliştirirken, bir yandan da oyun 
oynayarak eğlenebilecekleri şekilde hazırlanmış renkli ve bol balıklı bir kitap-oyun. Kapağı açın ve 
maviliklere kendinizi bırakın...

Funda AKBULUT

Pür Dikkat Dinle! Pür Dikkat Oyna!
Aslıhan Alpa Morova, Belin Güner Nas 

Resimleyen: Hüseyin Duvarcı
Pencere-Sey Yayınları, 36 sayfa



Dinlemeyi öğrenmek...

kartlarından seçiyorsunuz (O kadar renkli ve değişik ba-
lıklar var ki aman seçerken dikkatli olun). Seçtikten son-
ra da o balık kartı ne derse onu yapıyorsunuz. Diyelim ki, 
yelkenliniz mavi bir balığa denk geldi. Hemen mavi balık 
kartlarından bir tane seçiyorsunuz. Kartınız diyor ki “So-
kakta duyabileceğin 5 tane ses sayar mısın?”  Kural basit: 
Doğru yanıt verirseniz kartınızda yazan durak sayısı kadar 
ilerliyorsunuz, yanlış yaparsanız geri gidiyorsunuz. Sonra-
ki durağa vardığınızda oradaki balık da sizden bir şeyler  
yapmanızı istiyor ve oyun böyle devam ediyor.

TERSTEN SAYABİLİR MİSİN?..
İşte balıkların sizden yapmanızı isteyeceği şeylerden 

birkaçı:
Sayacağın sayıları tersten sayabilir misin? Duyacağın 

sözcüklerden farklı olanı bulabilir misin? Söyleyeceğim hay-
vanların seslerini taklit edebilir misin? Söyleyeceğim sayıları 
büyükten küçüğe sıralayabilir misin? Duyacağın kelimeler-
den öykü oluşturabilir misin? Söyleyeceğim cümleyi din-
leyip soruları yanıtlayabilir misin? Okuyacağım hikâyede 
aynı sözcük kaç kere tekrarlanmış? Söyleyeceğim cümleleri  
tekrarlayabilir misin?..

Kolay değil mi? Ayrıca “şans balığı” ve “oyun balığı”  gibi 
balıklar da var. Şans balığı iki durak ilerleme hakkı veriyor. 
Oyun balığında ise belki daha önce hiç duymadığınız ya da 
belki zaten severek oynadığınız bir sürü oyun var: Kulak-
tan kulağa, Sözcük bulmaca, Yasak sesi kullanmadan sözcük 
bulmaca, Çantamı açtım, Deve cüce, Bi ba bo, İlişkili kelime 
türetmece, Sıcak soğuk, Nesi var?, Şarkı değiştir... Oyun ba-
lığından çıkan kimi oyunları oyuncular hep birlikte oynu-
yor, kimileriniyse sadece kartı çeken kişi. Diyelim ki oyun 
balığı kartından Bi ba bo oyunu çıktı. Tüm oyuncular lider 
bi dediğinde düz yürüyor, ba dediğinde sağa dönüyor, bo 
dediğinde sola dönüyor. Bir iki denemeyle oyun anlaşıldık-
tan sonra ise lider hızla ve farklı sıralarda bi ba bo demeye 
başlıyor. Şaşıran oyuncular oyundan çıkıyor ve sona kalan 
oyuncu kazanıyor.

Bu güzel oyunları oynamak için kartları alıp balık du-
raklarını aşın ve yelkenlinizle denizlere açılın. Bir yandan 
oyun oynarken bir yandan öğreneceksiniz. İyi eğlenceler! 
Rüzgârınız bol olsun!
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okuma etkinliklerinde yaratıcı düşün-
me becerilerini geliştirme uygulama-
ları tasarlamak, benim için kaynağı 
hiç bitmeyecek deneysel çalışmalar 
içinde sadece çocukları değil, ken-
dimi de keşfetmek anlamına geliyor. 
Edebiyat kendisinden başka bir şeye 
gerek duymuyor aslında. Yine de aynı 
metni bin bir biçimde okuyabilme ih-
timali satır aralarına başka renkler de 
ekliyor. O yüzden farklı coğrafyalarda 
farklı sosyo-ekonomik yapılar, kültür-
ler ve yaşlardan gelen çocuklarla her 
buluşma benim için yeni bir heyecan 
demek. 

Uyaran bombardımanı altında 
olduğumuz bir çağda yaşamanın 
sıkıntılarını hep birlikte çekiyor, 
hayatı yavaşlatamadığımızdan ya-
kınıyoruz. Nefes almaya bile vakit 
yok! Oysa Zeno bütün bunların kar-
şısında duran bir antikahraman gibi 
nefes almaya odaklanıyor. En azın-
dan kitabın ilk kısmında, çocukla-
rın okumaya alışkın olduğu aksiyon 
dolu öykülerden birini sunmuyor 
okura. Hayatı yavaşlatmaya ve bel-
ki böylece yaşadığımızın biraz daha 
farkında olmaya bir çağrı olarak 
okunabilir mi bu öykü? 

Zeno bir şey yapmadan oturuyor 
gibi görünse de aslında akıyor. Akmak 
aslında her şeyi yapabilmeyi kapsıyor. 
Kendini akışa bırakmış, evrenin su-
larında, onunla aynı ritimde ve aynı 
tınıda yüzen bir kurbağa olmak ko-
lay değil. Zeno’nun geçmişte yaşan-
mış ya da gelecekte yaşanması olası 

o gün bugündür onlarla konuşuyo-
rum. Rukiye Ulusan’a taşlarla ilgili 
tasarım yapma fikrimi söylediğimde, 
onun da benim gibi taş delisi olduğu-
nu bilmiyordum. Hani taş taşı çeker 
ya, işte buluşmamız da öyle oldu. Ben 
bu düşüme üç yıldır taş ekleyip du-
ruyordum. Sonra Rukiye ile taş taşa 
verdik, Kıbrıs ve Datça sahillerinde 
taş toplamaca, renkleri deneyip yanıl-
maca, güneş ışıklarını taşlarda yansıt-
maca derken, bir de baktık ki Zeno ve 
Mondo taşlara yansımış. Biz bu süreçte 
çok eğlendik, sabahlara kadar yazış-
tık, düşlere ve taşlara yatıp sonunda  
düşlerimizi kâğıtla da buluşturduk.

Bir atölye kitabı olabilir Zeno ve 
Mondo, taş boyamaya bir teşvik var. 
Siz de bildiğim kadarıyla çocuklarla 
farklı başlıklarda atölyeler yürütü-
yorsunuz. Çocuklarla atölye yapma-
nın yazarı besleyen bir şey olduğunu 
düşünüyorum. Laboratuvar bir nevi. 
Siz ne dersiniz bu konuda?

2000 yılından beri disiplin-
ler ve metinlerarası okuma 
yöntemleri üzerine akade-

mik ve deneysel çalışmalar 
yapıyorum. Çocuklarla ve yetişkin-
lerle yaptığım atölye çalışmaları ve 

hizmetiçi eğitimler de bu sürecin bir 
parçası. Yaratıcı okuma dediğimiz 
yaklaşım bağlamında STK’larda, 
müzelerde ve okullarda yaptığım 

Zeno ve Mondo, yazar Nilay Yıl-
maz’ın, iki kurbağanın birbirlerinden 
ne kadar farklı olduklarını keşfetme-
leri üzerine, felsefi sorularla ilerle-
yen, hayli eğlenceli yepyeni hikâyesi. 
Kitabı görselleştiren Rukiye Ulusan’ın 
boyanmış çakıl taşlarıyla, ağaç dalla-
rıyla, gerçek nesnelerle ve meyvelerle 
kurduğu sahneler kitabı özgün kılıyor. 
Fotoğraf ve çizimler renkli grafiklerle 
birleşerek, emek sarf edilmiş, zengin 
sayfalarla buluşturuyor okuru. Yazar 
Nilay Yılmaz ile Zeno ve Mondo’yu, 
kurbağa prensleri, dalgaları ve bakma-
dan görmenin olasılıklarını konuştuk.

Öncelikle kitabın kapağı çok gü-
zel, bildiğim kadarıyla siz de taş boya-
ma yapıyorsunuz, hikâyeye geleceğiz 
ama öncelikle tasarım nasıl doğdu?

Taşların titreşimini seviyorum. 
Her taşta evrenin izlerini taşıyan 
hikâyeler gizli. Bu hikâyelerin çağrı-
sını duyup da dinleyenler bilir, taşlar 
size bir kez dokundu mu artık 
iflah olmazsınız. Ben de han-
gi beş taş, dokuz taş ya 
da seksek oyununda 
buluştuysam 
artık taşlarla, 

Bakmadan görmek
Nilay Yılmaz yeni kitabı Zeno ve Mondo’da boyanmış taşların, doğadan ödünç alınmış dalların, 
yaprakların, meyvelerin büyüsüyle dinginlik, bakmadan görmek, ân’da olmak ve nefes almak üzerine 
farklı bir öykü anlatıyor. 

Simla SUNAY
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ürettiği duygulara kapılmayanlardan, 
duygularının onu eylemden alıkoyma-
sına izin vermeyenlerden. 

Dönüşüm nasıl bir şeyden öteki-
ne bir geçişse, metinlerarası yolculuk 
da bir çeşit dönüşüm bence. Çünkü 
metinler de zaman içinde dönüşüyor, 
akışta birbirine karışıyor. Aynı suda ak-
mak biraz da dayanışmak demekse, bu 
dönüşüme ev sahipliğini kimi zaman 
kurbağalar, kimi zaman da somonlar 
yapıyor. Aynı suyun yolcusu olup da 
selam vermeden geçmek olur mu?

Son olarak, meselesi olmayan ço-
cuk kitabı olabilir mi? 

Varoluş, meselelerin meselesi as-
lında. Bu bağlamda evrende meselesi 
olmayan hiçbir varlık yok diyebiliriz. 
Ne var ki meselesi olduğunu bilmeyen-
ler, meselesini bilmek istemeyenler ve 
meselesine gerçekliğin inşası olarak ba-
kamayanlar da var. Olmalılar, onlar ol-
mazsa olmazdı... Ve herkesin ve her şe-
yin kendi zamanı var. Meselenin bile...  

yüzmeye çalışan çocukları korku 
ve kaygı dalgalarıyla sörf yapmaya 
çağırıyor. Nefes alma ve düş kurma 
çalışmalarında ona eşlik edecek  
arkadaşlar arıyor.

Zeno ve Mondo eğlenceli 
bir kitap olmanın yanı sıra 
çevrede olup bitenleri önem-
seyen, gözleyip aktarma der-
dinde olan bir hikâye aslında. 
Çocuk kitapları yazarlarının, 
gerçekçi olma ya da renkli, es-
tetik, eğlenceli yayınlarla çocukla-
rı salt kollama tutumları arasında 
nasıl bir yerde durması gerektiğini 
düşünüyorsunuz? 

Yazarların elindeki tek şey bence 
gerçeklik. Okura bunu nasıl verdiği-
nin bir önemi yok. Asıl önemli olan, 
büyümek için gerçekliğe ihtiyacımız 
olduğunu bilmek ve bu gerçekliğin 
bir “bütün” olduğunu gözden kaçır-
mamak. Bu bütün bence insanın hem 
erdemini hem de kötülüğünü kapsıyor 
ve bunu anlatmanın en güzel yolu da 
kurmacadan geçiyor. Hakikati anlatan 
kurmaca bence yin-yang gibi, kar-
şıtlıkların birliğinden besleniyor. İç 
benliğimizi, karanlık noktalarımızı ve 
gölgelerimizi görmeden, onlarla yüz-
leşip kabullenmeden değişmek ve dö-
nüşmek mümkün değil. Çünkü gerçek 
gerçektir. Kitaplardan yansıma biçimi 
gerçeğin gerçekliğini değiştirmiyor, 
gerçeklik çamurla sıvanamıyor. Gör-
mek, duymak ve bilmek isteyen biri, 
her koşulda gerçekle buluşmanın bir 
yolunu buldu, buluyor, bulacak...

Kitapta meraklı bir somon balı-
ğına selam var. Bunun, önceki roma-
nınız Meraklı’ya bir gönderme oldu-
ğunu düşündüm. Öyle mi gerçekten?

Somon balıkları Şaman efsanele-
rinden bize el sallayan kadim hayvan-
lardan biridir. Çok eskilere dayanıyor 
benim Meraklı ve arkadaşları ile dost-
luğum. Dönüşümün sembolü olan 
kurbağalardan söz açılmışken, hem 
tatlı suda hem de tuzlu suda yaşaya-
bilen somon balıklarına da selam yol-
lamak istedi Zeno. Arizona Rüyası fil-
mindeki balık gibi bilgedir somonlar 
da. Bu filmdeki bilge balık gibi somon-
lar da düşünmez çünkü onlar zaten 
bilir. Neyi nasıl yapacağımızı düşüne-
rek harcadığımız anlar, o şeyi yapma 
ânından daha zordur. Ama Zeno’nun 
nehir kıyısında gördüğü somon öyle 
bir balık değil. O da düşüncelerinin 

duygulardan beslenen olaylarla bir il-
gisi yok. Durumun ve ânın öyküsünü 
anlatıyor çünkü. Bu anlamda hayatını 
yavaşlatma derdinde değil aslında. O 
hayatın her ânını yaşamaya ve aldığı 
her nefesin hakkını vermeye gönül 
vermiş bir kurbağa. Görmek için bak-
maya, duymak için dinlemeye, sakin-
leşmek için sessiz bir yere ihtiyacı yok. 
Çevresindeki gürültüye ve patırtıya 
rağmen içi dingin ve huzurlu. Zeno, 
zen bahçesindeki taşlar kadar ağır ve 
bir o kadar da hafif o yüzden. Tıpkı ya-
şamın diyalektiği, çelişkisi ve zıtlıkları 
gibi. Bu hareketliliği duyumsamanın 
yolunu nefes alıp verme ritmine odak-
lanmakta bulmuş. Çocuklar da aslında 
Zeno gibi nefes almayı biliyorlar; an-
cak bazı yetişkinler buna izin vermi-
yor. Pek çok şey gibi öykünün kaleme 
düşme sebebi de bu noktalarda gizli. 

Mondo bir kurbağa prens aslın-
da, dalgalara hükmedeceğini zan- 
nediyor ama bu pek mümkün ola-
mıyor. Zeno ve Mondo için birbiri-
nin zıttı karakterler diyebilir miyiz? 
Öykü Zeno’nun dinginliğiyle başla-
yıp devam ederken Mondo’nun dev-
reye girmesiyle aniden yön değişti-
riyor. İkinci kısım daha aksiyona ve 
çelişkilere dayanarak akıyor. Aslında 
bir bütün olarak bakıldığında sanki 
birbirinden farklı ruh halleriyle ya-
zılmış bambaşka iki öykü var metin-
de. Öyküyü kaleme alırken böyle bir 
ayrışma yaşadınız mı?

Evet haklısınız, öykü içinde öykü 
var. Her şeyin kendi içinde başka bir 
şeyi daha barındırması gibi, bunlar as-
lında farklı duyguların farklı öyküleri. 
Yin-yang olarak baktığımızda tek bir 
öykü olarak da yorumlanabilir. Her 
şeyin iki kutbu olması, karşıtını için-
de barındırması, biri olmadan diğeri-
nin açıklanamaması gibi birbiri içinde 
devinen öyküler bunlar. Değişimi ve 
dönüşümü mümkün kılan da zaten 
bu çelişkiler değil midir? Eylem ve ey-
lemsizlik çelişkisinin birlikteliği bağ-
lamında Zeno ve Mondo belki de iki 
ayrı kurbağa bile değildir, kim bilir... 

Öyküden öyküye geçiş hali Zeno 
ve Mondo’nun ikinci kitabında da 
var. Kitap şu anda taşlara yansıma 
sürecinde. Bu kez Mondo’nun korku, 
endişe, stres ve kaygı duygularından 
sakinliğe ve dinginliğe doğru keşif 
yolculuğunu anlatıyor. Mondo artık 
doğru nefes almayı öğrenmek isti-
yor, alçalıp yükselen dalgalar içinde  

Zeno ve Mondo
Dalgalarla Dans Eden Kurbağalar

Nilay Yılmaz
Resimleyen: Rukiye Ulusan

Altın Kitaplar, 32 sayfa
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Yayınevine kitaplardan edinmek için 
gittim. Yolda giderken kafamda kitap-
ların yazarı ve illüstratörü vardı. Vardı-
ğımda sanki beni onlar karşılayacaktı. 
Çocuksu bir heyecan vardı içimde. Ya-
yınevine kendim için mi, yoksa oğlum 
için mi gidiyordum? Sanırım ikimiz 
için de. Rengim’e alacaktım bu kitapla-
rı. Ben de özlem giderecektim. Oğlum 
kitapları görünce çok sevindi. Havala-
ra uçtu. Geceleri onun seçtiği iki kitabı 
annesi okuyor. Öyle uyuyor. Sabahları 
da ben iki kitap okuyorum oğluma. 

Bir keresinde, işim olduğu için 
hızlıca bitirmek istedim. Bir sayfayı 
atladım. Anladı. “Orayı da oku,” dedi. 
Yüzü başka tarafa dönüktü. Ona rağ-
men anladı. Öykünün akışını belleği-
ne kazımış gibiydi. Kitaplardaki bazı 
yerlere her defasında gülüyor. Güldü-
ğü yerler daha çok görsel anlatılar. İl-
lüstrasyonları çok seviyor. Ne kadar il-
ginç! Çocukluğumda okuduğum, bak- 
tığım kitaplarla oğlumun da tanışma-
sı ve onları sevmesi... Biliyorum, o 
da büyüdüğünde unut(a)mayacak bu 
sevimli kitapları. Belki o da kendi ço-
cuğuna/çocuklarına okuyacak Cin Ali 
kitaplarını. Kim bilir...

duymuyordum bu “cin gibi” çocuğa. O 
çalışkan, uyumlu bir çocuktu. Bense 
tam tersi. Beni Cin Ali’nin atı, araba-
sı, topu, topacı, kuzusu ile yaptıkları 
çekiyordu. Ben de okul dışında buna 
benzer şeylerle oynayarak zaman ge-
çiriyordum. Ama Cin Ali gibi uslu 
uslu değil. Daha vahşice! Yıllar sonra 
da Cin Ali kitaplarına duyduğum ya-
kınlık azalmak şöyle dursun, daha da 
çoğaldı. Bir gün sahafta iki Cin Ali ki-
tabı buldum. Yüklü bir para ödedim. 
Meğer bu kitaplar altın değerindeymiş 
artık. Bulunmuyormuş. Bulunsa da 
ateş pahasına satılıyormuş. Kitapların 
kapakları biraz yırtılmış, iç sayfalarına 
yazılıp çizilmişti. Bunlar bana küçük 
bir çocuğun minicik ellerinin sıcak-
lığını duyumsatıyordu. Bu kitapları 
oğlum Rengim’in ulaşamayacağı bir 
yere sakladım. Oğlumun envai çeşit 
çocuk kitabı vardı. O rengârenk bü-
yüleyici kitapların yanında Cin Ali 
kitapları sönük kalırdı. Daha doğrusu 
oğlumun böyle düşüneceğini ve hisse-
deceğini sanıyordum. Bir gün kıymetli 
Cin Ali kitaplarımı çıkardım. “Ren-
gim,” dedim. “İşte bunlar da benim  
çocukluğumun kitapları.”

Eline aldı kitapları. “Bunların ka-
pağını kim yırttı?” diye sordu. Yalan 
söyledim. “Ben yırttım,” dedim. Gül-
dü. “Baban kızdı mı?” dedi. “Kızdı,” 
dedim bir suçlu gibi büzüşerek. Çok 
hoşuna gitti yaramazlığım belli ki. 
Ağız dolusu güldü. Kitapları aldı, ka-
çırdı. Kitaplar çok kirliydi. Onları bu 
yüzden Rengim’e vermek istemiyor-
dum. Belki de içten içe, bu yorgun 
kitapların darmadağın olmasından 
korkuyordum. Bilmiyorum. O günden 
sonra gittiğim sahaflara Cin Ali kitap-
larını sordum hep. Rengim’i sevindir-
mek istiyordum başka kitaplarla. Ne 
yazık ki bulamadım. 

Derken bir gün, yıllar sonra Cin 
Ali kitaplarının tıpkıbasımı yapıldı. 

Okulu seven biri ol(a)-
madım. Olmayınca olmu-
yor işte. Mustafa Kemal 
İlkokulu’na başladığım yıl 

aklım fikrim okul dışında-
ki hayattaydı. Hoş, sonraki yıllarda da 
bu durum çok değişmedi. Bir kitapta 
okuduğum –ve tam olarak hatırlaya-
madığım– şu sözler ne kadar etkileyi-
ciydi: “O kalın matematik kitapların-
daki aptal bilgileri değil, ateş yakmayı 
öğret bana...” Ben de ateş yakmayı 
öğrenmek isteyenlerden(d)im. İlkokul 
yıllarım hüzün doluydu. İçime kapa-
nıktım. Yaptığım ve sevdiğim tek şey 
resimdi. Bugün de aynı şey geçerli. 
İlkokul yıllarıma dönüp baktığımda 
bana hoş gelen şeyler yok muydu? 
Elbette vardı. Bunlardan birisi de Cin 
Ali kitaplarıydı. Kitabın yazarı, öğret-
men Rasim Kaygusuz’du. Okulumuz-
daki müdür yardımcısının adı ise Ali 
Kaygusuz... Yıllar sonra, yazarın kızın-
dan müdürümüzün amcası olduğunu 
öğrenecektim. Yazar okulumuza da  
gelmiştir belki.

SAHAFTA BİR CİN ALİ
Cin Ali kitapları neden yakın ge-

liyordu bana? Sanırım bu kitaplar 
bizdendi. Hele o resimler!.. O güne 
değin böylesini görmemiştim. Cin Ali 
kitaplarını sevmem okulda başarılı bir 
öğrenci yapmadı beni. Başarılı olmak 
gibi bir çabam ve isteğim yoktu. Ki-
taplardaki küçük öyküler bana çekici 
geliyordu. Çoğu okul dışındaki hayat-
la ilgiliydi. Kitapların kahramanı Cin 
Ali de ilgilendirmiyordu beni. Yakınlık  

Çocukluğum,  
Cin Ali ve oğlum
Orta yaş kuşağının belleğinde ilkokul çağının kült kitapları olarak iz bırakmıştır Cin Ali serisi. 
Anadolu’da ilkokul öğretmenliği yapmış olan Rasim Kaygusuz’un yarattığı bu kahraman, serinin 
tıpkıbasımı sayesinde 1970’li yıllardan bugüne ulaşıp çocuklarımızla buluşuyor.

Erdal ATEŞ

Cin Ali Serisi
Rasim Kaygusuz

Resimleyen: Selçuk Seymen
Cin Ali Yayınları

10 kitap – 160 sayfa
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sayede Mert ile Oktay bir hafta içinde 
Türkçe dersinde gözle görülür bir iler-
leme kaydediyor.

Öykülerle Atasözleri ‒ Söz Kulağa 
Yazı Uzağa adlı kitapta ise Bektaş bu 
defa mizahı ve absürtlüğü üslubundan 
eksik etmeyen eğlenceli, meddahvari 
bir anlatıcının öyküleriyle buluştu-
ruyor okuru. Padişahların, mitolojik 
karakterlerin yaşadığı çok eski za-
manlardan bugüne bir gezgin olarak 
yaşamış, zamanında Keloğlan’la ar-
kadaşlık yapmış meddah anlatıcımız 
bize komşuluk, cimrilik, açgözlülük, 
ikiyüzlülük, yağcılık, dü-
rüstlük, verilen sözle-
ri tutmanın önemi 

sırada, o güne kadar hiç görmediği, 
yaşadığını dahi bilmediği babaannesi 
Süslü’yle tanışıyor. Arkadaşı Oktay’ın 
da onlara katılmasıyla, hayat boyu 
unutamayacakları kadar güzel zaman 
geçiriyorlar. Bu birlikteliğin en güzel 
anlarıysa, babaanne Süslü’nün çocuk-
lara, kendi deneyimleri ve muazzam 
hayalgücüyle bezeli hikâyeleri anlattı-
ğı sayfalar. Süslü, hüzünlü zamanlarını 
ve torunu Mert’le olan ilişkisini hayata 
gülümseyen bakış açısıyla dile getirir-
ken, hem “başka türlü yaşamak müm-
kün” dedirtiyor hem de hikâyelerini 

süsleyen deyimlerin akılda 
kalıcı olmasını sağlı-

yor. Üstelik bu 

Sözlü kültürün yazılı kültüre de 
armağan ettiği en nadide parçaların-
dandır deyimler ve atasözleri. Gün-
delik konuşmada, yazılı anlatımda dili 
zenginleştiren unsurlar olmanın yanı 
sıra, geçmişten bugüne uzanan insani 
değerlerin, davranış biçimlerinin, ma-
salların ve tarihi kesitlerin, folklorun 
yansımasıdır onlar. Zaman içinde dil 
dönüşüme uğrar, kimi sözcükler ve 
deyişler kullanımdan çıkar, yerlerine 
yenileri gelirken, deyimler ve atasözle-
rinin yaşamaya devam etmesi boşuna 
değildir, çünkü kolektif bir deneyimin 
mecazın meziyetlerinden yararlanıla-
rak ifade edilmesi söz konusudur. 

İLK KİM SÖYLEDİ?
Dil bilincimizin şekillenmeye baş- 

ladığı erken yaşlardan itibaren, okullar-
da da hassasiyetle öğretilen deyimlerle 
atasözlerinin nasıl ortaya çıktığını me-
rak ettiniz mi hiç? Özellikle çocukken 
“İlk defa kim ‘Sakla samanı gelir zama-
nı’ demiş?” diye soranlarınız olmuştur. 
Kim, ne zaman, nerede, niçin demiş? 
Belki kafanızda bir öykü canlanmıştır 
ya da şanslıysanız bir büyüğünüz size 
bir hikâye anlatmıştır. Elbette bu dil 
hazinelerinin nasıl ortaya çıktığını bil-
memize çoğunlukla imkân yok. Bu du-
rumda bize kalan, tarihsel ve toplumsal 
koşullar üzerinden mantıklı tahmin-
lerde bulunarak, üzerine de hayalgü-
cümüzü katarak hikâyeler yaratmak. 

İşte Habib Bektaş Öykülerle De-
yimler ‒ Uzun Lafın Kısası ve Öykülerle 
Atasözleri ‒ Söz Kulağa Yazı Uzağa adlı 
iki kitabıyla bu konuda bizlere arşivlik 
iki malzeme sunuyor.  

Öykülerle Deyimler ‒ Uzun Lafın Kı- 
sası Sevgi Soysal’ın Tante Rosa’sından 
fırlamışa benzeyen, hayatı kimsenin 
değil, sadece kendi özgürlüğünün bo-
yunduruğunda yaşayan, yaşını almış 
ama hep çocuk kalmış, evlere şenlik 
bir kadın olan Süslü ile torunu Mert’in 
ilişkisini konu alan bir mini roman. 
Babası ve üvey annesi seyahate çıkınca 
evde yalnız kalan Mert, okuldan kay-
tarıp evde keyif sürmeye hazırlandığı 

Dilin hazineleri
Habib Bektaş’ın Öykülerle Deyimler ‒ Uzun Lafın Kısası ve Öykülerle Atasözleri ‒ Söz Kulağa Yazı 
Uzağa adlı kitapları, sözlü ve yazılı kültürün en nadide parçaları olan deyimleri ve atasözlerini 
kurgusal bir metnin içine yedirerek öyküler eşliğinde sunuyor.

Nilay KAYA
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Öykülerle Atasözleri
Söz Kulağa Yazı Uzağa

Habib Bektaş
Tudem Yayınları, 216 sayfa

Öykülerle Deyimler
Uzun Lafın Kısası

Habib Bektaş
Tudem Yayınları, 224 sayfa

gibi çeşitli konulara dokunan, “Nuh Nebi’den kalma” atasöz-
lerinin nasıl ortaya çıktığını açıklayan hikâyeler anlatıyor. 
Atasözlerini kelimelerin sözlük anlamına göre yorumlayan 
ve yanlış anladığı için başına türlü işler açan karakterlerin 
hikâyeleri aracılığıyla da yer yer atasözlerinin ve deyimlerin 
mecaza dayalı yapısını vurguluyor. Bektaş, hikâyelerinin 
sonunda verdiği sorular ve kompozisyon önerileriyle bazı 
atasözlerinin güncelliğini sorgulatmayı da ihmal etmiyor. 

Bektaş her iki kitapta da, anlattığı hikâyelerle ilgili, ço-
cukların bireysel olarak ya da sınıf ortamında uygulayabi-
leceği etkinlikler hazırlamış. Bunlar deyimleri ve atasözleri 
yorumlamaya dair sorular dışında, öğrencilerin resim ya-
pabileceği, şiir yazabileceği, coğrafya, tarih ve folklor ko-
nusunda araştırmalara girişebileceği, arkadaşlarıyla birlikte 
pantomim oyunları oynayabileceği son derece yaratıcı ve 
eğitici uygulamalar. Şirin illüstrasyonlarla bezeli bu iki kitap 
deyimleri ve atasözlerini öğrenmeyi eğlenceli hâle getiriyor. 

“Biz bir kış günü evlendik. Kış diyorsam öyle bir 
kış ancak yüz yılda bir gelir. Köy halkı ocakta ateş 
yakmaya korkuyor. Neden korkuyor? Ah siz nere-
den bileceksiniz. Söyleyeyim: Ocağı yaktığın anda 
ateş de donuyor, ocaktan çıkan duman da. Anlayın 
artık nasıl bir kıştı yaşadığımız. İşte o zaman ben 
yeni evlenmiştim. Evde hanımla oturuyoruz. Daha 
doğrusu oturmaya çalışıyoruz. Ama ne mümkün, 
soğuktan girdik yorganın altına. Uyursak açlığımı-
zı unuturuz belki, deyip uyumaya çalışıyoruz. Ama 
uyumak olası değil. Tir tir titriyoruz: Aça dokuz yor-
gan örtmüşler, yine uyuyamamış. Dert sadece üşü-
mek değil ki! Üstte başta olmadığı gibi karnımız aç. 
Şu atasözü o günkü durumumuza nasıl da uyuyor: 
Sandıktaki sırtında, ambardaki karnında. Ne yapa-
lım ne yapalım diye düşünürken o sırada aklıma kö-
yün ortak ambarı geldi. Gideyim dedim, köyün ortak 
ambarından biraz buğday alayım. Sonra, elim bolla-
şınca yine yerine koyarım diye düşündüm. Hanıma 
‘Bir yerlerden buğday bulup geleyim de, hiç olmazsa 
kaynatır, keşkek yaparız, karnımız doyar,’ deyince 
zavallının gözleri parladı. Uzanıp sarıldı bana.”

Söz Kulağa Yazı Uzağa kitabındaki 
“Geveze” adlı öyküden
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bu isimleri vermiştir. Bir gün çocuk-
larını yanına çağırıp, tüm dünyayı 
güzelleştirecek kurallar getirmeleri 
için onları üç ayrı yöne gönderir. Bu 
üç yönü, fırlattığı üç ayrı okla saptar. 
Hükümdar farklı yönlere attığı okların 
düştüğü yörelerden, bütün insanları 
mutlu edecek kurallar toplamaları için 
çocuklarını uzak diyarlara uğurlar. 

HERKESİ MUTLU EDEN KURALLAR
Kızı Gök, oğulları Deniz ve Top-

rak, yaşlı hükümdarın son isteğini 
yerine getirmek için saraydan ayrı-
lıp uzaklara gider. Gittikleri yerlerde 
karşılaştıkları farklı insan toplulukla-
rının hayatlarından, sadece oradaki 
insanları değil, bütün insanları mutlu 
ve memnun edecek evrensel yasalar 
derleyerek bir yıl sonra, her biri “on 
altın kural”la geri döner. İlk dönen 
Toprak’tır. Getirdiği ilk kural, o güne 
dek hiç kimse tarafından bilinmeyen 
“özgürlük”tür. Ardından eşitlik, kar-
deşlik ve mutluluk haklarını sıralar. 
Gittiği yerde gördüğü kölelerden ha-
reketle, köleliğin insanlık onuruna ay-
kırı olduğunu, asla kabul edilemeyece-
ğini söyler Hükümdar’a. Sonra ekler: 
Suçlu insanlar cezalarını çekmeli ama 
bu asla insanlık dışı olmamalıdır. Böy-
lece “işkence”nin insan hayatında ol-
mamasını da bir kural olarak ortaya 

İnsan sosyal bir var-
lık neticede, ken-

di başına “küçük bir 
toplum” gibi özelliklere sahip olsa da, 
başka insanlarla etkileşim içinde hak 
ve hürriyetlerini öğrenir ve tanımlar. 
Özgürlük alanları da bütün insanla-
rı ilgilendiren sözleşmelerle teminat 
altına alınır. Üstelik bu sözleşmelere 
sadece insanlar değil, ülkeler de uy-
mak zorundadır. 10 Aralık 1948 tari-
hinde Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler 
tarafından benimsenen “İnsan Hak-
ları Evrensel Bildirgesi” bu sözleşme-
lerin en kapsamlısı. Büyükyıldız da 
bütün insanları ilgilendiren hakların 
neler olduğunu ve bu hakların ne işe  
yaradığını masalsı bir dille anlatıyor. 

Hayatının son yıllarını mutlu ge-
çirmek isteyen yaşlı Hükümdar’ın üç 
çocuğu vardır: Gök, Deniz ve Toprak. 
Hükümdar, dünyayı ve evreni temsil 
ettiğini düşündüğü için çocuklarına 

Gezegende 
“aklını peynir ek-

mekle yiyen” tek varlık 
olarak biz insanlar varız, 

biliyorsunuz. Üstelik doğaya ve bi-
zim dışımızdaki varlıklara ne şekilde 
davranılacağının da belirleyicisi olan 
insandan bahsediyoruz. Bir arada ya-
şamanın kurallarını/yasalarını da ka-
leme almış olan insan. O yasalar bütün 
insanları eşit olarak kuşatmıyor, iyi-
kötü dengesini etiğin merkezi olan iyi 
lehine çeviremiyorsa, bir işe yaramı-
yor o insan-lık! İşte bütün bunlardan 
ötürü, Feridun Büyükyıldız’ın “insan 
hakları”nı başlı başına bir konu olarak 
işleyen Gök, Deniz ve Toprak adlı ki-
tabını bugünün kıyım dünyasında çok 
anlamlı buldum. 

Evet, insan olmamızdan kaynakla-
nan pek çok hakkımız var; bunlardan 
ilki ve en vazgeçilmez 
olanı da “yaşama hakkı”. 

Masal diliyle insan hakları
Feridun Büyükyıldız’ın Gök, Deniz ve Toprak adlı kitabı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ndeki otuz 
maddeyi bir masalın içine taşıyor. Yaşlı Hükümdar, Gök, Deniz ve Toprak adlı üç çocuğunu, uzak 
diyarlardan bütün insanlığı mutlu edecek on kuralla dönmeleri için üç farklı yöne gönderiyor. 

Betül DÜNDER

Gök, Deniz ve Toprak
Feridun Büyükyıldız

Resimleyen: Vaqar Aqaei
Can Çocuk Yayınları, 80 sayfa



koyar. İnsanların 
yargılanmadan ceza-

landırılamayacağını, hiçbir insanın işlemediği suçtan dola-
yı suçlanamayacağını da getirdiği kurallar arasında sıralar. 
Yaşlı Hükümdar memnuniyetle dinler oğlunu. 

Ardından Hükümdar’ın kızı Gök, gittiği yerde bazı sı-
kıntıları aşarak saraya döner ve on kuralı babasının huzu-
runda sıralamaya başlar. İlk kurala göre, suçu kanıtlanın-
caya kadar herkes suçsuz sayılmalıdır. Ardından herkesin 
kendi ülkesinden ayrılma, başka ülkelere seyahat etme 
hakkının olması gerektiğini söyler. Kurallarını sıralamayı 
sürdürür: Herkesin fikir ve ifade özgürlüğü olmalıdır. Ayrı-
ca düşüncelerimizi özgürce ifade etmedikten sonra bir fik-
rimizin olduğu nasıl anlaşılabilir ki? Gök’ün, gördüğü in-
sanların hayatından toplayıp Hükümdar babasına sunduğu 
en dikkat çekici kuralı ise yaşadığımız coğrafyada çoğun-
lukla şiddet ile karşılığını bulan haktır: “Herkes barış içinde  
toplanma ve örgütlenme hakkına sahip olmalıdır.”

BÜYÜK DEĞİŞİM
Yaşlı Hükümdar iki çocuğunu dinledikten sonra büyük 

oğlu Deniz’in anlatacaklarını daha çok merak etmeye başlar. 
Çünkü Deniz, devlet işlerinin nasıl yürüdüğünü öğrenmek 
için eğitimden geçmiş, vezirlerin yanında büyümüş bir ço-
cuktur. Deniz’in getirdiği kuralların oldukça yeni ve baba-
sının kendi hükümranlığından vazgeçmesini gerektirecek 
özelliklere sahip oluşunu buna bağlayabiliriz pek tabii. Böy-
le olduğu için babasına önce bu kuralları uygulayıp uygula-
mayacağını sorar. “Evet” sözünü alınca da kurallarını sırala-
maya başlar: İnsanlar hükümdarlar tarafından değil, kendi 
seçtikleri insanlar tarafından yönetilmelidir! Herkesin din-
lenmeye, boş zamana ihtiyacı olduğunu, insanların çalışma 
saatlerinin buna göre belirlenmesi gerektiğini söyler. Baba-
sını hükümdarlıktan emekli etmişken, yaşlılar ve çocuklar 
için de koruyucu kurallar sıralar. Herkesin ücretsiz okullar-
da temel eğitim alma hakkının olduğunu da ifade eder. Bü-
tün bunlar dışında insanın sanatsal yaratıcılığı, araştırmacı 
tarafları için de bir kural söylemeyi unutmaz. Hükümdar, 
çocuklarının getirdiği otuz kuralı madde madde yazdırıp 
sarayın balkonundan halka duyurur. Böylece özgür ve mut-
lu bir toplum olma yolunda ilk büyük adımı atmış olurlar.

Bugünün çocuklarının, içinde yaşadığımız ülkenin özel-
likle son dönemlerini “insan hakları” bağlamında değerlen-
direbilmeleri için bu kitabı el altında tutmalarında fayda var. 
Başka kitaplarının oyunlaştırıldığını bildiğimiz yazarın bu 
kitabı da sahnelenmeye ne kadar uygun ayrıca… Haziran’a 
doğru bakan günlere de ne yakışır bu öykü. Üç kardeşin 
topladığı Güneş olmasın hem, Ülkü Tamer’in söylediği gibi: 
“Seheryeli çık dağlara / Güneş topla benim için / Haber ilet 
dört diyara canım / Güneş topla benim için.”

Magzter Issuu Gazetelik
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Protestonun anlamı ve kapsamını, es-
kiden kullanılan ama şimdi yerine 
daha pratik çözümler bulunduğu için 
unutulan pek çok eski iletişim yönte-
mini Şirin’in gündelik hayatının içine 
yedirmiş yazar. Bu ufak bilgiler, kur-
gunun merkezinde değil de kıyısında 
durduğu için, tepeden bakan, didaktik 
yetişkin üslubu kitaba sinmemiş; kısa 
ve yerinde bilgilendirmeler olmuş.

SÜT KARDEŞLİĞİ KULÜBÜ
Peki, ipuçlarının peşinde ortalığı 

velveleye veren Şirin’in diğer mace-
ralarında neler mi var? Mahallede bir 
tiyatro gösterisi düzenlemekten tutun 
da, Süt Kardeşliği Yardımlaşma Kulü-
bü kurup hayvanlar için yuva yapmaya 
kadar çeşit çeşit serüven yaşıyor Şirin 
ile arkadaşları. Bir diğer kitapsa bay-
ram gelenekleriyle ilgili… İki yandan 
toplu saçlarıyla, yüzünden gülümse-
mesi eksik olmayan meraklı Şirin’in 
birbirinden afacan arkadaşlarıyla ya-
şadıkları beni çok eğlendirdi. Bakalım, 
oyunbaz Şirin’in yeni maceralarında 
bizleri neler bekliyor.

durun: Bir balinanın annesi oluyor-
lar! Ya da olmaya çalışıyorlar diyelim, 
biraz ellerine yüzlerine bulaştırsalar 
da. Her şey Şirin’in, babasının oku-
duğu gazetede “Bugün insanlık için ne 
yaptın?” sorusuyla karşılaşmasından 
sonra başlıyor. Bu sorunun düşündür-
dükleriyle okula gidiyor Şirin. Öğret-
menleri, ertesi gün anne babaların bi-
rer çocukluk fotoğrafını getirmelerini 
istiyor. Salim, annesinin bir protesto 
eylemi sırasında çekilmiş fotoğrafını 
getirince, çocuklar protesto kavramıy-
la tanışıyor ve Şirin, önceki gün gaze-
tede okuduğu soruyla protesto fikrini 
birleştirerek, düşünmeye kaldığı yer-
den devam ediyor. En yakın arkadaşı 
Lokum’la beraber matematik prob-
lemlerini hemencecik çözmek zorun-
da olmalarına isyan ediyor. Sonra da 
evde, bilgisayar başında ne yapacağını 
keşfediyor bu muhteşem ikili: Nesli 
tükenmekte olan balinalara yardım 
edecekler! 

NESLİ TÜKENEN BALİNALAR 
İşte her şey bu noktada karışma-

ya başlıyor. Telefona sarılan Şirin, 
“balinacı abla” ile randevulaşıyor ve 
çocuklar ne yapmaları gerektiğini 
öğreniyorlar. Ardından planı hemen 
uygulamaya koyan ikili, ellerindeki 
evrakı imzalatmak için sinsice baba-
larının en zayıf olduğu zamanı kol-
luyorlar, görevleri çok gizli. Çünkü 
yavru balina annesi olup ailelerine 
sürpriz yapacaklar! Babasının kredi 
kartı numarasını yardım kuruluşuna 
veren Şirin, o akşam bankadan telefon 
gelince bütün planı ailesine anlatmak 
zorunda kalıyor. 

Şirin’in Evcil Bir Balinam 
Var! adlı macerası, satır  

aralarında kredi kartı-
nın ne olduğu, nasıl 

kullanıldığı bilgi-
sini de veriyor. 

Timaş Yayınları’nın çocuk yazı-
nına kazandırdığı Şirin serisinin baş-
karakteri oldukça eğlenceli bir kız 
çocuğu. Şirin’in ağzından dinlediği-
miz, şimdilik beş kitaptan oluşan seri, 
okul çağındaki çocukların maceralı 
dünyasına götürüyor bizi. Sınıfta ma-
tematik problemlerine birlikte göğüs 
gerdiği, mahallede bu kez ailelere 
karşı ittifak kurduğu, boş arazide be-
raber doya doya oynadığı arkadaşları 
var Şirin’in. Yanından ayrılmayan, en 
yakın arkadaşı Lokum, derslerle arası 
iyi olmayan süper kahraman Volkan, 
onun tam aksine bütün problemleri 
hemencecik çözüveren Kıvır, hava-
lı ve hep ağlayan Fisto, hınzır Salim,  
homini gırtlak Hombili… 

Oyunbaz Şirin ve arkadaşları türlü 
maceralara atılıyorlar. Bildiğiniz ma-
ceralara taş çıkaracağına eminim, sıkı 

Oyunbaz Şirin’in 
marifetleri
Şirin birbirinden afacan arkadaşlarıyla birlikte kimi zaman sınıfta, kimi zaman mahallede başına 
iş açıyor ve bu arada okurlara kahkahası bol, eğlenceli bir okuma vaat ediyor. İster inanın ister 
inanmayın ama Şirin bir balinanın annesi olmaya bile kalkışıyor!

Ezgi BERK

Şirin ‒ Evcil Bir Balinam Var!
Birsen Ekim Özen

Resimleyen: Esra Oğunday Bakır
Timaş Yayınları, 93 sayfa



söyleyen “Pazartesi’nin Hikâyesi”; ay- 
rılmalarına ramak kalan bir çiftin 
gülmenin sağaltıcı etkisiyle ilişkiyi 
tazelediği “Gülün, Sevin”; sekseninci 
yaşlarını kutlayan iki arkadaşın genç 
bir garsondan küçük zevklerin tadını 
çıkarmayı öğrendiği “Küçük Zevkler” 
gibi birkaç öykünün diğerlerinin ara-
sında öne çıktığı söylenebilir. Özellikle 
de “Çılgın Aşk” etkileyici resimleriyle 
dikkat çekiyor.

Farklı üsluplarla resimlenmiş bu 
on beş öyküde, kendini olduğu gibi 
kabul etme, farklılıklar, dışlanma, ce-
saret, korkular, doğa tahribatı, umut, 
hayalgücü gibi çocuk kitaplarında 
sıklıkla karşılaştığımız temalar işlen-
mişse de, arka kapak yazısında kitabın 
öncelikle yetişkinler için yazıldığı ama 
“çocuklar ve gençler için de uygun olabi-
lecek şekilde canlı ve renkli bir tarzla ya-
zılıp resimlendiği” belirtilmiş. Oldukça 
geniş bir okur kitlesine hitap edecek 
şekilde tasarlanan Unutulmuş Renkler, 
yepyeni bir yaşam felsefesi, güçlü ve 
şaşırtıcı kurgular ya da edebi bir nite-
lik vaat etmese de, hayatın dinamikleri 
üzerine kafa yormayı ve kişisel gelişim 
kitaplarını seven, kitabı estetik bir nes-
ne olarak da değerlendiren okurları 
tatmin edecektir.

Guirado metinleri hazırladıkça da her 
öyküye yeni resimler eklenmiş. Yani 
bu kitapta resimler metinlerden değil, 
metinler resimlerden ilham almış. 

Fakat kitabın asıl ayırt edici özelli-
ği, tersine bir işleyişle üretilmesinden 
çok, bir tür sanatsal kişisel gelişim ki-
tabı olması. Yine teşekkür bölümünde 
bahsi geçen “Gerçek başarı kendini-
zi en çok sevdiğiniz şeye adamaktır” 
mottosundan yola çıkan freskoloji 
felsefesinin yansıması olan öykülerin, 
bu felsefeyi oluşturan fikirleri yayma-
yı, hatırlatmayı ya da benimsetme- 
yi amaçladığı söylenebilir. Her öykü, 
okuru bir konuda düşündürmek, ona 
yol göstermek üzere yazılmış; hatta 
“Su” gibi bazı öykülerde yazar, okura 
doğrudan seslenmekten çekinmemiş. 

KİŞİSEL GELİŞİM KİTABI
Kitaba adını veren “Unutulmuş 

Renkler” öyküsü, renklerin kayboldu-
ğu soğuk, gri, kişiliksiz bir dünyaya ışıl 
ışıl mavi gözlerle doğan Carmesina’nın 
renkleri yeniden keşfedip insanlara 
hatırlatmasını, renkler sayesinde mut-
luluk ve umudu yeniden yeşertmesini 
konu alıyor. Bu öyküde Carmesina’ya 

akıl vererek ona yardım eden bilge 
kara kedi, “Uğursuzluğa İnanmı-
yorum” adlı öyküde yeniden kar-

şımıza çıkıyor ve bu 
kez Kötü Şans’ı bu-
lup uğursuzluk hu-

rafelerini çürütmenin 
peşine düşüyor. Kitabın so-

nundaki ek bölümde ise tüm öy-
külerin kahramanları ve yazarın ken-
disi tekrar sahne alıp, hayalgücünü ve 
umudu insanların dünyasına geri ge-
tirmek üzere güçlerini birleştiriyorlar. 

Kitapta, mutluluğun en basit  
şeylerde gizli olduğunu 

“Okulöncesi kitap” raflarının dışın-
da renkli resimli, albüm baskılı bir ki-
tap görmek insanı heyecanlandırıyor. 
Türkiye’de bu tür kitapların henüz tek 
tük üretilip çevrilmesinden olsa gerek 
ki, resimli kitap denince aklımıza sa-
dece okulöncesi dönemin gelmesini, 
okuryazar çocuk ve yetişkinlere ille de 
siyah-beyaz resimler ya da vinyetlerin 
uygun görülmesini yadırgamıyoruz. 
Oysa resimli kitapların nitelik ve “işle-
vini” tartışmanın zamanıdır belki ama 
bu başlı başına bir yazı konusu.

Sözü fazla uzatmadan, bu satırların 
yazılmasına vesile olan, öncelikle re-
simleriyle dikkat çeken ve yetişkinler 
düşünülerek hazırlanmış Unutulmuş 
Renkler ve Diğer Resimli Hikâyeler’e 
geçelim. Silvia G. Guirado’nun yazıp 
David Garcia Forés, Desiree Arancibia 
ve Marta Garcia Pérez’in resimlediği 
Unutulmuş Renkler, 15 resimli hikâye 
ve üç ek bölümden oluşuyor. Kitabın 
başındaki teşekkür ve önsözden, bu 
çalışmanın bir tasarım ajansının pro-
jesi olduğunu anlıyoruz. Şöyle ki, kita-
bın yazarı Guirado’dan, ajansın hazır-
ladığı tişörtlerin üzerindeki resimlere 
dayanan öyküler yazması istenmiş. 

Resimden ilham  
alan metin...
Bir tasarım ajansının projesi olarak ortaya çıkan Unutulmuş Renkler, görselliğiyle dikkati çeken, çok 
geniş bir yaş yelpazesine hitap eden, bir tür sanatsal kişisel gelişim kitabı. Kitaptaki öyküler “Gerçek başarı 
kendinizi en çok sevdiğiniz şeye adamaktır,” mottosundan yola çıkan freskoloji felsefesine dayanıyor.

Sedef PEKİN

Unutulmuş Renkler  
ve Diğer Resimli Hikâyeler

Silvia G. Guirado
Resimleyen: David Garcia Forés,  

Desiree Arancibia, Marta Garcia Pérez
Çeviren: Kübra Tekneci

Epsilon Yayınları, 104 sayfa
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Resimleyenler:
David Garcia Forés
Desiree Arancibia

Marta García Pérez

Hepimiz gibi Carmesina da özel. Bir gün, oldukça tuhaf bir kara kediyle 

konuştuktan sonra, Carmesina özel bir yeteneği olduğunu keşfeder. Henüz 

farkında olmasa da, yeteneği gri ve kasvetli dünyaya renk katmasını sağlar. Hem 

gerçek hem de okuyucunun insanlarla özdeşleştireceği kesin olan fantastik 

karakterlerin doldurduğu, arkadaşlık, kahkaha, cesaret, doğa ve sevgi hakkında 
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okuyucuyu hayal ve hayal gücünde bir yolculuğa çıkarıyor. Yetişkinler 

düşünülerek yazılmış olsa da, hikâyeler çocuklar ve gençler için de uygun 

olabilecek şekilde canlı ve renkli bir tarzla yazılıp resimlendi. İçerikleri üzerine 
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Serinin bu üçüncü kitabın-
da, adam kaçırma talimleri ya-
pan kahramanlarımız, Wildpool’u 

ziyaret edecek çok önemli ve 
gizli konuk için kasabanın tüm 

düşkünlerinin bir tür toplama 
kampına kapatılıp köle işçi ola-
rak çalıştırılması meselesiyle uğ-
raşıyorlar. Kitabın yazarı Terry 
Deary, “Bir insan çalışmayacaksa 
yemek yememeli,” gibi özlü sözler 
eden ve zaman zaman da görkem-
li katedraller inşa eden Aziz Paul, 
gibi tatlı göndermelerle yerleşik 
sömürü kurumlarına giydirmeyi 
de ihmal etmiyor. Kahramanla-
rımız yanlış kadını kaçırsalar da 
adam kaçırma ihtisaslarını başa-
rıyla tamamlıyorlar ve böylece 
düşkünler, toplama kampından 
kurtulmakla kalmıyor, üzerine 
bazı haklar da elde ediyorlar.

Madrabaz Usta’nın Suç Aka-
demisi dizisini basit bir Robin 

Hood uyarlaması sanmanızı iste-
mem. Terry Deary, bırakın çocukları, 
yetişkinlere bile anlatması hayli zor olan 
sistemin çarklarını karikatürize ederek 
ve kahraman algımızı bozarak, adalet 
duygumuzu bize hatırlatıyor. Ha, bir 
de kitapları okurken çok eğleniyoruz!

yeteneği olan, ancak bunu esnafı do-
landırmak gibi ufak tefek işlerde har-
cayan çocuklar için büyük bir fırsattır. 
Kahramanlarımız, Madrabaz Usta’nın 
Suç Akademisi’nde önce “Yeni Başla-
yanlar İçin Soygun” eğitimi alırlar. Ar-
dından “Haytalar İçin Adam Soyma” 
gelir. Üçüncü bölümde ise kahraman-
larımız “Adam Kaçırma Dersleri” alır-
lar. Elbette adam da kaçırırlar. Aslında 
yanlış adamı kaçırırlar. Daha doğrusu 
bir kadını kaçırırlar ama yanlış kadını.

Nasıl? Tüyleriniz diken diken 
oldu mu? Endişelenmeyin. Madrabaz 
Usta’nın Suç Akademisi, alanında uz-
man eğitmenleriyle çocuklarınıza suç 
işlemenin en güvenli yollarını öğreti-
yor. Üstelik çocuklar bu işi kendileri 
için değil, yetkililerin, soyluların ve 
zenginlerin elinde çarçur olan adaleti 
sağlamak ve zenginlerin fakirlerden 
aşırdıklarını onlardan geri alıp tekrar 
fakirlere dağıtmak için yapıyorlar. El-
bette bu arada kendi geçimlerini de 
sağlıyorlar. Aç ayı oynamaz, değil mi?

Bir sistemin sistem olmasının  
en önemli koşulu, şartlar ne 
olursa olsun işlemeye ve ken-
dini döndürmeye devam etme-
sidir. Sıradan insanlar, vatan-
daşlar, işçiler, memurlar, esnaf, 
ev erkekleri ve kadınları için 
sistemin devamlılığı, bize gidecek 
başka bir yer, yapacak başka bir 
şey olmadığını anımsatır sürekli. 
Sistemin kendi kendini döndür-
meye nasıl devam edebildiğini an-
layanlar, yani sistemin anatomisi-
ni bir şekilde çözenler, hangi çarkı 
hangisine denk getireceğini bilen 
ve hedefteki çarka kısa yoldan na-
sıl gideceğini hesaplayabilenler, 
ya işadamı/kadını olur ya da po-
litikacı. Bitti mi? Bitmedi! Siste-
min çarkları arasına kum taneleri 
serpilebilir, çarkların cıvataları 
sökülebilir, sistemin işleyişini 
kısmen de olsa sekteye uğratacak 
bir yerine taş konabilir. Bunları kim 
mi yapar? Onları görmek isterse-
niz mahallelerin kuytu köşelerine, 
ormanların derinliklerine ya da yayla-
ların yükseklerine bakmalısınız. Belki 
de en iyisi öykülere kulak vermektir. 

İLERİ SUÇ EĞİTİMİ
Madrabaz Usta’nın Suç Akademi-

si, İngiltere’nin ücra bir yerindeki bir 
kasabada boşuna kurulmaz. Kraliçe 
Victoria’nın bile görmezden gelmeyi 
tercih ettiği Wildpool, Belediye Başka-
nı Twiste (ama daha çok iri kıyım ka-
rısı Leydi Arabella Twistle) tarafından 
yönetilmektedir. Kasabada kanunların 
ve kuralların belediye başkanı, soylu-
lar ve zenginler arasındaki çıkar ilişki-
lerine göre biçimlendiğini söylememe 
sanırım gerek yok. Wildpool, yoksul-
ların, düşkünlerin ve işçilerin sırtın-
dan geçinen devasa bir asalak gibidir. 
Derken bir gün, tam da kasabanın 
yeni kurulan polis karakolunun ya-
nındaki binaya Madrabaz Usta’nın Suç 
Akademisi açılır. Suç Akademisi, kah-
ramanlarımızdan Smiff gibi suça özel 

Sisteme çomak sokmak
Madrabaz Usta’nın Suç Akademisi dizisi, Adam Kaçırma Dersleri adlı üçüncü kitapla devam ediyor. 
Yerleşik sömürü kurumlarını eleştirmeyi ihmal etmeyen kitapta, kahramanlarımız bu kez aldıkları 
derse göre adam kaçırmaya çalışıyorlar. Kaçırıyorlar da... ama yanlış adamı, daha doğrusu kadını!

Yıldıray KARAKİYA

Madrabaz Usta’nın Suç Akademisi
Adam Kaçırma Dersleri

Terry Deary
Resimleyen: John Kelly

Çeviren: Berfu Durukan
Tudem Yayınları, 184 sayfa
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kazanırsa, korsan herkesi serbest bıra-
kacakmış; yok eğer kaybederse Salvio 
ona ve gemideki herkese ne isterse onu 
yapacakmış ki ne yapmak istediği ma-
lummuş. Evet, tahmin edeceğiniz üzere 
Montano acımasız korsanı gözü kapalı 
yenmiş ve hem gemiyi hem de gemide-
ki herkesi kurtarmış. Tuhaflığa bakın 
ki, satranç sayesinde hayatı kurtulan 
Montano Usta, yine satranç yüzünden 
bu dünyadan göçüp gitmiş ama bunun 
nasıl olduğunu öğrenmek isteyenler 
Şah Mat!’ı okumalılar.

İnsan beynini derinliği ile cezbeden 
birçok alan var. Bilim, sanat ve felsefe 
bunlardan en çok bilinenleri… Satranç 
güya bir oyun ama o da diğerlerinden 
geri kalmayan bir cazibeye sahip. Şah 
Mat!, satrancın büyülü dünyasını su-
nuyor okura. Bu kitaptan barış içinde 
savaşmanın tadını alanlar, 64 karede 
heyecanlı maceralar yaşama tutkuları-
nı kovalamaya mutlaka devam edecek, 
belki başka kitaplarla da eğitimlerini 
sürdüreceklerdir. Aralarından büyük 
ustaların çıkması bile mümkün. Çok da 
güzel olur ama şunu da bilin ki satranç, 
yaşattığı keyfi sadece ustalara sunan bir 
oyun değildir. 

kitaptaki örnekleri tahta üzerinde 
canlandırsın; alıştırmaları çözsün; çö-
zemezse kitabın sonunda yer alan çö-
zümlere baksın. Kitabı bitirdiğinde o 
artık bir satranç oyuncusudur. Bu sana-
tın genel stratejilerinden haberdardır. 
300 Spartalı gibi beyninden çok karın 
kaslarına güvenerek saldırmaz düşma-
na. Yol yordam bilir, usulünce açılış 
yapar. Savaş meydanına hâkim olmak 
için hangi kareleri tutması gerektiğini 
bilir. Kan gövdeyi götürdükten sonra, 
sadece iki şahla bir piyon hayatta kal-
dığında nasıl oynanacağını bile öğren-
miştir. Usta değildir ama usta adayıdır. 

Şah Mat!’ta, satrancın başrolde ol-
duğu çok ilgi çekici hikâyeler de var. 
İşte tadımlık niyetine onlardan biri: 
Ortaçağ Avrupa’sında satranç ustaları 
hayatını gezgin şövalyeler gibi kaza-
nıyormuş. Kılıç yerine, satranç tahtası 
üzerindeki savaş becerilerini sunu-
yorlarmış krallara. Onlardan biri olan 
Montano adlı büyük ustanın bindiği 
gemi, Ummanlı Salvio diye bilinen 
korsanın eline geçmiş. Bu korsanın 
Montano Usta’yı çok ama çok ilgilen-
diren iki özelliği varmış. İlki, ele geçir-
diği gemilerdeki malları aldıktan sonra 
gemiyi içindeki tüm insanlarla birlikte 
batırmasıymış. İkincisi ise satranca çok 
meraklı olmasıymış. 

HAYAT KURTARAN SATRANÇ
Montano’nun o şansız gündeki şan-

sı, korsanlar gemiyi ele geçirmeden he-
men önce güvertede güneşliğin altında 
satranç çalışıyor olmasıymış. Ummanlı 
Salvio satranç takımını görünce kimin 
oynadığını sormuş. Bu sayede Monta-
no Usta ve Korsan Salvio tanışmışlar. 
Tanışmakla kalmayıp üstüne bir de 
restleşmişler. Montano “Ben seni sat-
ranç maçında gözüm kapalı yenerim,” 
demiş. Tahtaya hiç bakmayacak, ona 
sadece her hamlede hangi taşın ne-
reye gittiği söylenecekmiş. Montano 

Bundan yaklaşık 1500 yıl önce 
Hindistan’da bir rahip, savaşlarda dökü-
len kanı kendine dert edinmiş. Aklı da 
kalbi kadar büyük olan Sisa adlı bu içli 
rahip, icat ettiği bir oyunla savaş denen 
illeti 64 kareye hapsetmiş. O 64 kareye 
şahı, şahın en has adamı veziri, çapra-
zına düşenleri affetmeyen filleri, çevik 
atları ve güçlü kaleleri sığdırmış. Minik 
adımlarla ilerleyen, çokça bulunan, ko-
layca ölen piyonları da bu değerli taşla-
rın önüne dizmiş. Bir beyazlar bir de si-
yahlar takımı kurmuş. Her taşın altmış 
dört karelik savaş alanında nasıl gide-
ceğini belirlemiş. Rakibin taşlarını na-
sıl yiyeceğinin kurallarını koymuş. Ve 
demiş ki, savaş meydanında birbirinizi 
yiyeceğinize, satranç tahtasında rakibi-
nizin taşlarını yiyin. Karşı tarafın şahını 
deviren, savaşın galibi olsun. Böylelikle 
savaşmanıza gerek kalmasın. 

USTA ADAYININ KİTABI
İlgilenen bilir; usta bir satranç 

oyuncusu olmak için çok çalışmak 
gerekir. Kitaplar okumak, oyun taktik-
lerini incelemek ve sayısız savaşa girip 
çıkmak şarttır. Gerd Schneider ile He-
ribert Schulmeyer, ustalığı hedefleyen 
gençler ve çocuklar için Şah Mat! adlı 
bir kitap yazmış. Satranç nedir bilme-
yen birisi Şah Mat!’ı alsın eline; önüne 
satranç tahtasını ve taşlarını koysun; 

Barış içinde  
savaşmanın keyfi
Usta bir satranç oyuncusu olmak büyük emek gerektirir. Gerd Schneider ile Heribert Schulmeyer’in 
Şah Mat! adlı kitabı, satrançla ilgilenenlere ustalığa giden yolun kapısını açıyor. Altmış dört kareden 
oluşan bu savaş meydanında kansız bir çarpışmaya hazır mısınız?

Toprak IŞIK

Şah Mat!
Yeni Başlayanlar İçin Keyifli Satranç

Gerd Schneider, Heribert Schulmeyer
Çeviren: Ali Melih Atafırat

Kırmızı Kedi Yayınları, 214 sayfa
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şaşırtıcı gelişmelere rağmen, vicdan 
azabı bir türlü yakasını bırakmıyor.

Yehoshua’nun okuduğu bir kitabı 
anlatmak ile eskiden yaşanmış ger-
çek bir hikâyeyi aktarmak arası bir 
anlatım tutturduğu kitap kolay oku-
nuyor. Öykünün gerek ana hatları 
gerek yan karakterleri, gerekse geçtiği 
mekân ve dönem hakkında insanın 
kafasında sağlam bir çerçeve beliri-
yor. Üstelik “suç”tan “ceza”ya uzanan 
o büyük iç yolculukta, kahramanın 
geçirdiği ruhsal çalkantıların hayati 
önemi gözardı edilip de mesele ba-
sit bir polisiyeye ya da suç öyküsüne  
dönüşmüyor.

Elbette ki bu kitabı okuyarak Suç 
ve Ceza’ya hâkim olmak mümkün de-
ğil. Ancak Dostoyevski’nin ele aldığı 
insani derinliğe şöyle bir göz atmak, 
onun gözünde modern insanı tanım-
layan temel meselelerle tanışmak için 
iyi bir vesile. O yüzden Bougaeva’nın 
hafif karikatürize çizimleriyle iyice 
canlanan bir “takdim”, bir “giriş” de-
mek en iyisi belki de bu kitap için. 

Suç ve Ceza gerçekten tüm incelik-
leriyle özetlenebilir mi o hâlde?

Sanmıyorum... Ama besbelli iyi bir 
“giriş” yapılabilir!

gelmiş geçmiş en büyük eserle-
rinden biri olan Suç ve Ceza. 

Çocuklara yönelik böy-
le bir seride Suç ve Ceza 

gibi karanlık ve hayli 
yetişkin işi bir öykünün 
yer alması biraz beklen-

medik bir durum doğ-
rusu. Nitekim Yehoshua 

proje başlarken Suç ve 
Ceza’yı seçtiğini söyledi-
ğinde serinin yayımcıları 

tarafından yarı hayret, yarı 
korkuyla karşılanmış. Ne 

de olsa karşımızda, derinli-
ği olaylarından ziyade kah-
ramanının iç dünyasından 
gelen bir roman var. 

RASKOLNİKOV’UN VİCDANI
Hikâyeyi ana hatlarıyla bir 

hatırlayalım: 19. yüzyıl Rus ro-
manının birçok klasiğine ev sahipliği 
yapan St. Petersburg’da geçiyor öykü. 
Zeki, eğitimli, yakışıklı ama haya-
tında pek çok şey ters giden, yoksul 
düşmüş, okulunu bırakmış, küçücük 
izbe bir odada yaşayan genç Rodion 
Raskolnikov bir karar veriyor: Biri-
ni öldürüyor. Geçinmek için arada 
bir, babasından kalan kıymetli bir-
kaç eşyayı rehin verdiği tefeci ka-
dını. Bunun niçin gerekli, niçin iyi  
bir şey olduğuna dair yığınla sebep 
buluyor kendine. Bu sebeplerden 
biri de “yasalara uyması gerekme-
yen sıradışı insanlar”dan –ki en çok 
Napolyon’u örnek veriyor– biri ol-
ması. O böyle olduğuna inanıyor ve 
bunu da gerekçelendiriyor.

Cinayeti işledikten sonra yaka-
lanmadan kaçıyor. Ancak hem he-
sapta olmayan “masum” birini daha 
öldürmüş, hem de panik yüzünden 
planladığından çok daha az kıymetli 
eşya almış olarak. Üstüne üstlük “her 
katilin yaptığı gibi cinayet mahalline 
dönmek” başta olmak üzere, ancak 
alttan alta kendini yakalatma isteğin-
den kaynaklanıyor olabilecek büyük 
riskler alıyor. Ve elini rahatlatan bazı 

Bir edebiyat eserini gerçekten özet-
leyebilir misiniz?

Belki garip bir soru bu; çünkü bu 
sayfalarda genellikle tam da bunu ya-
pıyoruz! Ama bahsettiğim böylesi 
bir yazı değil. Kurgunun özetinden, 
bir kısaltmadan, bir “basitleştirilmiş 
anlatım”dan bahsediyorum. 

Mesela Suç ve Ceza’yı gerçekten 
özetleyebilir misiniz? 

Şüphesiz, karakterlerin ve olayla-
rın kısa bir dökümünü sunabilirsiniz 
ama bu Dostoyevski’nin “suç” derken 
suçu oturttuğu görece zemini ne ka-
dar anlatabilir? Ya da “ceza” derken, 
devletin ötesinde, insanın kendisinin 
(ve sevdiklerinin) içinde tomurcukla-
nan “bir arınma yöntemi olarak ceza”  
fikrini ne kadar açıklayabilirsiniz? 

Galiba anahtar kelimemiz “yorum” 
burada. Çünkü elimizdeki kitap, sıra-
dan bir özet değil... Klasik öyküleri ba-
şarılı yazarlara teslim etmiş ve kısmen 
o yazarların yorumlarına da yer veren 
“anlatım”lardan oluşan bir seriden, 
“Hepsi Sana Miras” serisinden bahse-
diyorum. Bu seferki anlatıcımız İsrailli 
yazar Abraham B. Yehoshua. “Yeniden 
anlattığı” kitap ise dünya edebiyatının 

Klasik öykülerin tanınmış yazarlar tarafından çocuklar için yeniden, daha kısa, yalın bir dille 
ve resimli olarak anlatıldığı “Hepsi Sana Miras” serisinden iddialı bir kitap: Abraham Yehoshua 
gelmiş geçmiş romanların en iyilerinden Suç ve Ceza’yı çocuklar için yeniden anlatıyor. 

Kutlukhan KUTLUSuç ve Ceza’ya giriş

Suç ve Ceza
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Anlatan: Abraham B. Yehoshua

Resimleyen: Sonja Bougaeva
Çeviren: Yelda Gürlek

Domingo Yayınevi, 96 sayfa
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tamamı, Sal’in başına gelen korkunç 
bir kazayla çözülüyor. O kazayla bir-
likte Sal’in neden artık onunla konuş-
madığı, Sal’e vuran çocuğun nereden 
çıktığı, sokaktaki adamın neden sü-
rekli caddeye tekmeler savurduğu ve 
notların neden kendisine geldiği gibi 
soruların hepsi yanıtını buluyor. Üste-
lik her şey, Miranda’nın bu hayatta var-
lığına inanmaktan en çok keyif aldığı o 
esrarengiz bilgiyle, zamanda yolculuk 
olasılığıyla aydınlığa kavuşuyor. 

Beni Bulduğun Zaman iddialı bir 
kurguya sahip, hitap ettiği yaş aralığı 
nedeniyle riskli bir konu seçmiş fan-
tastik bir roman. Fakat Rebecca Stead 
aldığı bu riskin altından alnının akıyla 
çıkmayı başarıyor, tüm düğümlerin bir-
birine karıştığını hissettiğiniz anda tek 
tek tüm öncülleri açıklayarak sonuca 
vardırıyor hikâyesini. Keyifli ve tanıdık 
sayılabilecek kadar samimi bir ilkgenç-
lik öyküsünün içine yerleşen zamanda 
yolculuk fikri, Beni Bulduğun Zaman’ı 
alışıldık muadillerinden ayırıyor ve onu 
sürükleyici bir romana dönüştürüyor. 

romanları ile arasına ciddi bir çizgi 
çekiyor. Rebecca Stead, Beni Buldu-
ğun Zaman’la kucakladığı Newbery 
Ödülü’nü de sanırım, büyük oranda bu 
özgünlüğüyle hak ediyor.

Hikâyeye dönecek olursak, Miran-
da’nın hayatı, evin kaybolan yedek 
anahtarları ve akıl almaz yerlerde bul-
duğu gizemli notlarla büyük bir bul-
macaya dönüşüveriyor. Bulduğu notlar, 
geleceğe dair çeşitli uyarılar ve bilgilerle 
dolu olmasına rağmen, o bir süre bun-
ları dikkate almamayı tercih ediyor. Bu 
arada Miranda nasıl olduğunu anlaya-
madan, Sal’e vuran çocukla arkadaşlık 
kuruveriyor, sokaktaki posta kutusu-
nun altında uyuyan ve gün boyu cad-
deye tekmeler savuran evsiz adamla ara 
sıra da olsa konuşmaya başlıyor ve ona 
sandviçler veriyor. 

Bütün bunlar olurken, Miranda bir 
yandan da 12 yaşın tanıdık sancıla-
rıyla boğuşuyor. Bir tarafta annesinin 
yarışma hazırlıkları, Sal’in suskunlu-
ğu, Sal’in gidişiyle “en yakın” arkadaşı 
olmasına karar verdiği Annemarie’nin 
özel beslenme biçimi, evi ve kusursuz 
bir insan olan babası kafasını çok meş-
gul ediyor. Ama en çok da annesinin 
giydiği kıyafetleri, sürdüğü ojeleri, sa-
bah okula giderken ona kahvaltı hazır-
lamayıp akşamları da sürekli makarna 
pişirmesini ve bunu yapmayı çoğu kez 
istese de gidip ona sarılamamayı dert 
ediyor. 

ZAMANDA YOLCULUK 
Miranda’ya gelen notlar çok geç-

meden genç kızın görmezden geleme-
yeceği kadar ciddi bir boyut kazanıyor. 
Bunun üzerine Miranda, soğukkanlı-
lıkla elindeki tüm kanıtları tek tek an-
lamlandırmaya çalışıyor. Düğümlerin 

Bir yerlerde, bir şekilde gerçek ol-
duğuna inanarak hayatımızı sürdür-
düğümüz mitler, bilimsel muamma-
lar, masalsı karakterler vardır ya hani, 
onların dünyanın daha güzel bir yer 
olma olasılığını canlı tuttuğunu ya da 
bir gün her şeyin bir şekilde yoluna 
girebilmesini sağlayacağını sanırız. 
İşte onlar, her geçen gün, her şeyi 
daha çok eline yüzüne bulaştıran in-
sanlığın, yitiremediği büyülü hâlinin 
esbab-ı mucibesidir. Bunu biraz daha 
açmam gerekirse; insanların hâlâ ha-
yal kurması, inanmaktan vazgeçme-
mesidir ruhunun mayasını koruyan. 
Bu nedenle, şimdi sizi zamanda yol-
culuk mucizesine inanarak mutlanan 
ve hayatını anlamlandıran Miranda ile  
tanıştırmak isterim. 

HAYAT BİLMECELERLE DOLUYOR
Miranda’yı, annesi, aynı zamanda 

en yakın arkadaşı da olan alt komşusu 
Sal ve okula gidip gelmekten ibaret olan 
rutin hayatında birtakım tuhaflıklar ol-
maya başladığında tanıyoruz. Onu ilk 
gördüğümüz sahnede, annesinin şu bü-
yük ödüllü televizyon yarışmalarından 
birine katılmaya hak kazandığına tanık 
oluyoruz. Ardından Sal, bir gün okul-
dan dönerken tanımadığı bir çocuktan 
durup dururken bir yumruk yiyor ve 
ancak romanın sonunda anlayacağımız 
nedenlerle Miranda’yla olan tüm bağını 
koparıyor. Miranda, Sal’in yokluğunda 
kendi hayatını sürdürmeye çalışırken 
yeni arkadaşlar ediniyor, kızların dün-
yasına dâhil olmayı deniyor, ufak ve 
sancılı bir çalışma deneyimi edinirken 
bir de âşık oluveriyor. Ama hayatında 
o kadar tuhaf şeyler olmaya başlıyor 
ki aslında tüm bu detayların hiçbir 
önemi kalmıyor. Bu nedenle Beni Bul-
duğun Zaman, alışılagelmiş ilkgençlik 

İlk Işık adlı romanıyla tanıdığımız Rebecca Stead, Beni Bulduğun Zaman’da alışılagelmişin dışında 
bir kurguyla okuru şaşırtıyor. Keyifli ve tanıdık sayılabilecek kadar samimi bir ilkgençlik öyküsünün 
içine yerleşen zamanda yolculuk fikri, Beni Bulduğun Zaman’ı muadillerinden ayırıyor.

Ecem Nida DİNÇTÜRKDüğümler ve çözümler...

Beni Bulduğun Zaman
Rebecca Stead

Çeviren: Serim As Özdemir
Kırmızı Kedi Yayınları, 192 sayfa
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Alis ve arkadaşları başta olmak 
üzere romandaki karakterlerin çoğu-
nun Ermeni olması, kitapta yer yer Er-
menice kelimelerin kullanılması, öy-
künün günümüzde geçmesine rağmen 
yazları adadaki eve geçilen, nenenin 
arkadaşlarıyla çay bahçelerinde buluş-
tuğu eski İstanbul günlerini tattıran 
havası, çocuk ve gençlik romanlarında 
daha sık görmek istediğimiz güzellik-
lerden... Çok-kültürlülüğün, bir arada 
olmanın zenginleştirici güzelliği, bana 
göre kitabın en kayda değer yanı. Ki-
tapta diziler üzerinden popüler kültü-
re de, Alis’in yazarlık sevdası sebebiyle 
edebiyat dünyamıza da hoş değinme-
ler var. Bunun yanında Hrant Dink’ 
in öldürülüşüne de değiniliyor, Amy 
Winehouse’un zamansız ölümüne de... 

Lisede ben de yazar olma hevesini 
kalbinde taşımış, roman yazma yarış-
malarına katılmış olduğum için Alis’i 
kuyriğim (kız kardeşim) olarak gör-
düm ve sevdim. Ve İshak Reyna; hari-
kalar diyarına bir genç kızın edebiyat 
aşkıyla gitmekten daha güzel bir yol 
olamazdı, değil mi ahparig? 

takılıyoruz Alis Çeşnici’nin uçup gi-
den gündelik temposuna. 

İshak Reyna romanında çok canlı 
bir dil yakalamış, Alis’in ailesini, arka-
daş çevresini ve yeni katıldığı atölyede 
geçirdiği zamanı gözümüzde canlan-
dırmakta hiç zorluk çekmiyoruz. Alis, 
okuldaki başarısı ve roman yazmadaki 
kararlılığıyla, kitabı okuyacak akranları 
için de dört dörtlük bir rol modeli çi-
ziyor. Ama kesinlikle sıkıcı, “inek” ya 

da “karton karakter” algısı yarat-
madan yapıyor bunu. Açıkçası, 
ben de bu küçükhanımdan feyz 
aldım ve yer yer “Keşke ben de 
isteklerimi hayata geçirmede 
Alis kadar kararlı ve planlı ola-

bilsem,” diye geçirdim içimden. 

GERÇEK HAYAT DAHA RENKLİ
Alis bir yandan hayatını yaşıyor, 

bir yandan da yaşadıklarını yazıyor 
ve böylelikle Alis Çeşnici Tuşlar Diya-

rında bir anlamda gözümüzün önünde 
yaşanmış ve yazılmış oluyor. Bir nevi 
günlük denilebilir, arada Alice Harika-
lar Diyarında’ya sunulan saygı duru-
şu bölümlerini saymazsak tabii... Bu 
bölümlerde İshak Reyna, gün boyun-
ca romanını yazmakla uğraşan Alis’i 
bilgisayar tuşları ve fareleri arasında 
bir düş dünyasına salıyor. Alis, tuşlar 
diyarı denilen bu yerde tuş meclisi-
ne konuk oluyor ve partilere ayrılmış 
tuşlar arasındaki seçim kavgalarında  
gözlemcilik yapıyor. 

Kendi adıma, Alis’in gerçek dün-
yasını daha renkli ve sürükleyici bul-
duğumu söylemeliyim. Kitaba ismini 
veren tuşlar diyarı bölümleri, sanki 
yeterince işlenmemiş ve bir yere bağ-
lanmamış. Yine de Reyna’nın, fantezi 
sosuna buladığı bu bölümlerde esasen 
seçim yasasına, meclisimizin ahval ve 
şeraitine ve seçim sonuçlarına getirdiği 
eleştiriler sebebiyle yaratıcı olduğunu 
söylemeliyim. 

İshak Reyna, edebiyat dünyasının 
saygın isimlerinden biri. Bunda, ki-

taplarının yanı sıra öğretim görevlisi 
olması ve editörlük çalışmaları da 

etken elbette. Yazar olmak is-
teyen ve daha 13 yaşında ilk 

romanını yazmaya başla-
yan Alis’in hikâyesini 

anlattığı Alis 
Çeşnici Tuşlar 

Diyarında 

Reyna’nın 
ilk gençlik 
kitabı. Böyle 
olunca insan 
“Alis, yazarın-
dan ne kadar iz 
taşıyor acaba?” 
diye meraka dü-
şüyor. İshak Reyna’nın 2003-2009 
yılları arasında Bilgi Üniversitesi’nde 
Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde 
ders verdiğini biliyoruz mesela. Küçük 
kahramanımız da “Bakalım gelecekteki 
okulum nasılmış?” heyecanıyla geziyor 
Bilgi Üniversitesi’nin aynı bölümünü. 

DÖRT DÖRTLÜK ALİS
Baştan alırsak, İshak Reyna bizleri 

bir tavşan deliğinden geçirerek, orta-
öğretimden mezun olmak için gün 
sayan Alis’in mezuniyet heyecanı, SBS 
sınavı sonrası yerleşeceği lise –inşal-
lah Robert– ve yaz tatilinde yazmaya 
karar verdiği romanı ile dopdolu ha-
yatına konuk ediyor. Ha, bir de azim-
le uyulacak sıkı bir diyet programı ve 
edebiyat öğretmeni Karol’un ön ayak 
olduğu yazarlık atölyesi var menüde. 
Yani genç kızımızın işi başından aşkın. 
Aşkın demişken, o yaşta bir genç kı-
zın başında kavak yelleri esmesin mi, 
kalbi aşkla çarpmasın mı? O da var 
tabii. Uçurtma kuyruğuna takılır gibi  

Tavşan deliğinden 
tuşlar diyarına
İshak Reyna’nın ilk gençlik romanı Alis Çeşnici Tuşlar Diyarında, liseye geçmek üzere olan bir genç 
kızın yazar olma tutkusunu anlatıyor. Kısmen Alis’in gerçek dünyasında kısmen de fantastik tuşlar 
diyarında geçen hikâye, çok-kültürlülüğe göndermeleriyle dikkat çekiyor. 

Emel ALTAY

Alis Çeşnici Tuşlar Diyarında
İshak Reyna

Kelime Yayınları, 264 sayfa
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arkadaşının Rusya’da kayıplara ka-
rıştığını (bu arkadaş aynı zamanda 
Mycroft’un ajanı oluyor) ve başına ge-
lenlerin bununla bir bağlantısı olabile-
ceğini düşündüğünü söylüyor. Bunun 
üzerine, abi-kardeş bir tiyatro kum-
panyasının elemanlarıymış gibi kılık 
değiştirip yola çıkıyorlar. Bu planı ba-
şından beri onaylamayan Crowe’u ge-
ride bırakıyorlar Crowe, Sherlock’un 
Rusya’ya gitmesinin güvenli olmadı-
ğını söylüyor. Gerçi Londra da genç 
dedektifimiz için pek güvenli bir yer 
sayılmaz. 

Rusya’ya gittiklerinde olayı hemen-
cecik çözebileceklerini sanıyorsanız, 
yazarımızı hafife almışsınız demektir. 
Orada da başlarına gelmeyen kalmı-
yor. Sherlock yankesicilikle suçlanı-
yor, lağımlarda sürünüyor. Mycroft 
ise tekrar tutuklanıyor. Ve bütün bu 
planlar, aslında buram buram ihanet 
kokuyor. Tabii kitabın sonunu söyleyip 
heyecanını kaçırmaya hiç niyetim yok. 
Eğer genç Sherlock’un bu komployu 
nasıl çözdüğünü merak ediyorsanız 
kitabı alıp okumalısınız. Bir oturuş-
ta bitireceğiniz, bittiğinde ise boşlu-
ğa düşeceğiniz bir kitap olduğunun  
garantisini verebilirim. 

onları. İkisi de öğle yemeğine 
Mycroft’un üyesi olduğu 

Dyojen Kulübü’ne davet-
liler.  Ertesi gün oraya 

vardıklarında, pek 
de hoş olmayan bir 
süpriz bekliyor on-

ları. Kapıyı açtık-
larında, elinde bir 

bıçakla bir cesedin 
yanında duran 

Mycroft’u buluyor-
lar. Mycroft tutuklanı-

yor. Polisin bulduğu her 
kanıt Mycroft’un aleyhine. 

Ama onun suçsuzluğundan emin olan 
ikili, olay yerini daha dikkatlice ince-
leyerek, kendilerini bu kumpası kuran 
kişiye götürebilecek birkaç delil bulu-
yor. Halının üstündeki ıslaklık, doluya 
yakın bir parfüm şişesi ve yeni basıl-
mış bir kartvizit onları Mycroft’u hap-
se attırmaya çalışan kişi veya kişilere 
bir adım yaklaştırıyor.

Sherlock önce kartı basan matba-
acıyı bulup, şüphelendiği bir adamı 
takip etmeye başlıyor. Ama sonunda 
adam bunu fark ediyor ve Sherlock 
ondan kaçarken kendini mezarlığa 
tabut taşıyan bir tren yolunda bulu-
yor. Adam bizimkini tam eline ge-
çirmişken, Crowe gelip Sherlock’u  
kurtarıyor. 

KUMPASTAN KUMPANYAYA
Ardından, doldurulmuş hayvan  

müzesine doğru harekete geçen ikili, 
bir ipucu bulabilmek için ayrılıyor. 
Müzede, doldurulmuş kuşların ol-
duğu yerde Sherlock canlı bir şahi-
nin saldırısına uğruyor. Kendini zar 
zor kurtarıp Crowe’la buluştuğunda, 
onun da saldırıya uğradığını anlıyor. 
Ve ondan, abisinin serbest bırakılma-
sı için Dyojen Kulübü’nün gereken 
kefaleti ödediğini öğreniyor. Nihayet-
buluştuklarında Mycroft, güvenilir bir  

Bu ay size son zamanların en po-
püler kahramanlarından birini temel 
alarak yazılmış bir kitabı tanıtacağım. 
Tahmin edin bakalım. Çeşit çeşit dizisi 
mi dersiniz, tekrar tekrar çekilen film-
leri mi, yoksa yazılan kitapları mı… 
Biraz daha ipucu vereyim. Gelmiş geç-
miş en iyi dedektiften bahsediyoruz 
burada. Evet o, Sherlock Holmes.

Son yıllarda Sherlock Holmes’ü 
yeniden yaratmaya yönelik epeyce 
girişim oldu. Ama benim şahsen en 
başarılı bulduğum, Andrew Lane’in 
yazdığı, Sir Arthur Conan Doyle Vakfı 
tarafından onaylı Genç Sherlock Hol-
mes serisi. 1800’lerin ortasında, genç 
Sherlock, ağabeyi Mycroft ve ikisinin 
de akıl hocası olan Amyus Crowe’un 
başından geçenleri anlatan bu seri, 
üçüncü ve en son çıkan kitabı olan 
Mavi Buz’la girdi gündemimize.

MACERA VE GİZEM
Kitap, Sherlock ile Crowe’un balık 

tutma macerasıyla başlıyor. Crowe’un 
her dakikayı verimli ve Sherlock’a yeni 
bir şeyler öğretme çabasıyla geçirdiği-
ni görüyoruz. Balıkçılık hobisi olmasa 
da, hocasıyla zaman geçirmeyi seviyor 
Sherlock. Bir gün eve döndüklerin-
de, Sherlock’un Londra’da olan ağa-
beyi Mycroft’tan bir mektup bekliyor 

Yılların eskitemediği  
Sherlock Holmes
Gelmiş geçmiş dedektiflerin en iyisi Sherlock Holmes’un gençlik hâlini Andrew Lane’in daha önce 
yayımlanan iki romanından biliyoruz. Genç Sherlock, abisi Mycroft ve akıl hocası Crowe ile birlikte 
soluk kesen yepyeni bir maceraya atılıyor Mavi Buz’da.

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Genç Sherlock Holmes – Mavi Buz
Andrew Lane

Çeviren: Kerem Işık
Tudem Yayınları, 272 sayfa
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eşlik edebilir çünkü iyi bir ses her türlü 
enstrümana eşlik eder,” sözünü anım-
sattı roman boyunca. Devin sesini du-
yabiliyor, şarkıyı hayal edebiliyorsunuz 
neredeyse. Sözleri bir türlü hatırlana-
mayan olağanüstü melodinin sonradan 
öğrendiğimiz güftesi de bize müziğin 
hayattaki yerini anımsatıyor: Şarkı söy-
lüyorum kendime, Düşünebilmek için / 
Şarkı söylüyorum sana, Konuşabilmek 
için / Şarkı söylüyorum bize, Anlaya-
bilmek için / Şarkı söylüyorum herkese, 
Mutlu oluyorum böylece.

Devin Şarkısı, şiirsel ve işitsel yanla-
rıyla bu denli güçlü olmasının yanı sıra 
görselleriyle de dikkat çekiyor ve Sadi 
Güran’ın hayat verdiği karakterler tüm 
zarafetiyle karşımızda canlanıyor. Her 
şey bunca somut görünürken, kitapta 
iyice aşina olduğu müzikleri gerçekte 
de dinlemek istiyor insan. Kitabın son 
sayfalarında karşımıza çıkan bir vaat 
var sanki. Devin Şarkısı’nı okuduktan 
sonra, devin şarkılarını dinlemek de 
mümkün olacak belki! Eğer doğru an-
ladıysak kitaba yakışır bir vaat bu. De-
vin şarkılarından birini mırıldanarak 
uzaklaşabiliriz şimdi: Görüntüler deği-
şiyor sürekli / Bazen ulu dağlar, sessiz 
ve güçlü duruyor / Ama onlardan söz  
edemem / Çünkü sırlarımı biliyor.

rağmen, devin şarkısı Enzo’yla arala-
rında bir bağ kurulmasını sağlar ve iki 
dev nihayet insanlarla tanışmaya cesa-
ret eder. Çocuklarla tanışacaklardır! 
Çocukların devleri, “hızlı atlatılan bir 
şaşkınlık evresi”nin ardından hızla ka-
bullenmesi, çocukluğun saf önyargı-
sızlığına yapılan bir gönderme gibidir. 

Sayfalar ilerledikçe, neredeyse ku-
sursuz müziği temsil eden devlerin, ço-
cuklardan ve ormandan, yani doğadan 
esinlendiğini görmek şaşırtıcı olmaya-
caktır. Şarkı söyleyen dev İgıl, zaman 
içinde tehlikeyi göze alarak internet 
aracılığıyla daha çok insana ulaşmak, 
şarkılarını dinletmek ister. Ancak bir 
süre sonra sanal âlemde sonsuza dek 
saklanamayacaklarını öğrenirler. Mü-
zik şirketleri peşlerine düşer. İgıl, eşi 
Bigıl’ın tüm çekincelerine rağmen artık 
insanların önüne çıkmaya, onlara şarkı 
söyleyip alkışları dinlemeye hazırdır! 
Bütün bunlar olup biterken okurlar da 
müzik üretim sürecine şahit olurlar; ka-
yıt, miks, bis gibi terimleri, telif hakla-
rının önemini ve internet yayıncılığını 
öğrenirler. 

Bu dönemde kahramanlarımız 
kente göç etmek zorunda kalır. Kitap-
ta doğa ve kent kopukluğuna; birinin 
insanın var oluşunu, yaratıcı gücünü 
ve hatta yeteneklerini nasıl körelttiği-
ne, diğerininse nasıl beslediğine tanık 
oluruz. Kent/doğa kopukluğu, bireyin 
kendinden kopuşunu simgelemekte-
dir adeta. Nihayetinde kentin “sahte” 
dünyasından ormana, yani doğaya, 
kendi huzurlu evrenlerine çekilir ka-
rakterler, elde edilen şöhretin, alkış 
hazzının ve paparazzilerle köşe kap-
macaların ardından. Kente dair akılda 
kalansa, kentte yaşayıp doğayı özleyen 
herkesin içini acıtacak bir şarkının 
sözleridir: Bol çekmeceli / Koskocaman 
bi dolap gibi / Apartman dedikleri.

Enzo ve dev İgıl’ın müzik üzerinden 
kurdukları özel bağ, Cesaria Evora’ya at-
fedilen “İyi bir sese her türlü enstrüman 

Devin Şarkısı, okurken adeta mü-
ziğini duyabildiğiniz, müzik üzerine 
dünya kuran bir kitap! Romanda her 
şey rüya gibi bir ormanın kıyısında 
görülen rüyayla başlıyor. Ana karak-
terlerden genç Enzo, uyandığı sırada 
kulağında bir melodi çınlamaktadır. 
Çok geçmeden, rüyasında “dinlediği” 
bir şarkının zihninde asılı kaldığını 
fark eder. Gün boyu büyülenmiş gibi 
bu şarkıyı mırıldanır durur, ancak bu 
olağanüstü tınılarda bir eksiklik hisse-
der. Gün gelecek, bu besteyi esin peri-
leri yerine, deyim yerindeyse bir “esin 
devi”nden ödünç aldığını, bir türlü 
tamamlayamadığı eksikliğin ise sözler 
olduğunu öğrenecektir. 

Muhteşem sesin ve şarkının sahi-
bi dev adam İgıl’dır. İgıl ile eşi Bigıl, 
insanlardan uzakta –hem onları kor-
kutmamak hem de onlardan zarar 
görmemek için ormanın derinliklerin-
de– yaşamaktadırlar. Bunca uzaklığa 

Ormandan gelen 
müziğin büyüsü
Müzik ve edebiyat yazarı, radyo programcısı Raife Polat’ın ilk romanı Devin Şarkısı şiirselliği, 
görselliği ve işitselliği incelikle yan yana getiriyor. Evreni müzik üzerine kurulu bu romanı okurken, 
kulağınıza sözlerini bilmediğiniz bir şarkının melodisi çalınırsa şaşırmayın!

Didem ÜNAL BİÇİCİOĞLU

Devin Şarkısı
Raife Polat

Resimleyen: Sadi Güran
Günışığı Kitaplığı, 200 sayfa
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çok da fiyakalı olmadığını görecek-
siniz. Miller’ın hesabına göre, Kadir 
İnanır isteseydi üç beş Tatar Ramazan 
tokadı ile Güneş Sistemi’ndeki bütün 
gezegenleri dolaştığını kanıtlardı. 

Miller kitabının sonuna doğru, 
Ay’a gidilmediği iddialarını, kafa göz 
dalmaksızın, bilimsel kanıtlarla çü-
rütmeye çalışmış ve Amerika’nın Ay 
yarışını kazandığını ilan etmiş. 1969 
Temmuz’unda Amerikalılar, Dünya’da 

yaptıkları bir çekimi, Ay’dan canlı 
yayındayız diye Dünyalılara yut-

turdular mı gerçekten, bilinmez. 
Miller ne derse desin, bu tartış-
ma daha çok su kaldırır. Petrol 
yatakları ya da demokrasiyle 

tanıştırılacak Ay sakinleri yok-
ken, kuşkuları gidermek kolay de-

ğil. Oysa Miller’ın Amerika’ya altın 
madalya takabileceği bir başka yarış 
var. Atom bombası yapımında ipi ilk 
Amerika’nın göğüslediğinden kimse 
kuşku duymuyor; çünkü başarısının 
kadın-erkek, bebek-yaşlı yüzbinlerce 
cansız tanığı var. 

Ay’a gidildi-gidilmedi polemiği bir 
yana, Bilim Aslında Çok Eğlencelidir 
adının hakkını veren bir kitap. Sindi-
rilmesi kolay lokmalar sunmuş okuru-
na. Ve bilimin gerçekten çok eğlenceli 
olduğunu bir kez de Miller kanıtlamış.

paraşütle inip aşağıya kayacağız.” 
Şimdi, bu dağın tepesine perişan bir 
hâlde tırmananlar bilim insanları mı 
oluyor? Bence onlar çabayla geçen 
yaşamlarını, perişan bir tırmanma 
mücadelesi şeklinde tanımlamazlardı. 
Islık eşliğinde keyifli bir doğa yürüyü-
şü diye anlatırlardı. Neyse, bu konuda  

Miller ile tartışmaya girmek istemem. 
Sonuçta, Cambridge’de fizik doktora-
sını terk eden o. Keyifli bir doğa yürü-
yüşünde olduğunu hissetmemiş olma-
lı ki “Ben artık oynamıyorum!” demiş. 

Miller, profesyonel bilim kariyerine 
son vermesiyle ilgili olarak şunu söy-
lüyor: “Sürünün peşinden giden değil, 
sürüyü güden kişi olmam gerektiğini 
hissettim.” Bu ya kötü bir espri ya da 
şanssız bir demeç olsa gerek… Bilim 
dünyasının koyunları kim? Çoban-
lar nerede? Kendisinden önceki onca 
bilim insanının biriktirdiklerini eşsiz 
dehası ile yorumlayıp toparladı diye, 
Newton güdenlerden biri midir? Yüz-
lerce yıl önce uzayı gözlemleyip kayıt-
lar tutan ve günümüzün gökyüzü tut-
kunlarına bile malzeme sağlayan Çinli 
bilim insanları da sürü müydüler? 

Bilen bilir, birçok insan Temmuz 
1969’da Amerikalı astronotların Ay’a 
inişinin düzmece olduğuna inanır. 
Miller onlara, Buzz Aldrin’in, Ay’a git-
mediğini söyleyen kişiye attığı yum-
ruğu youtube’ta izlemelerini öneriyor. 
Merak edip göz atarsanız, yumruğun 

Çıplak gözle görebileceğimiz en 
uzak yıldızlardan biri olan Deneb ile 
lezzetli bir kekin ortak özelliği nedir? 
İkisinin de bilimin alanına girmesi el-
bette... Ben Miller, Bilim Aslında Çok 
Eğlencelidir adlı kitabında konuya sü-
per atom çarpıştırıcılarından girmiş, 
evrendeki yaşama elverişli diğer geze-
genlerden çıkmış. Arada fosillerden, 
kara deliklerden, kilo vermeye en uy-
gun diyetlerden de bahsetmiş.

Yerkürenin çekirdeğini oluş-
turan katı demirin sıcaklığı 
tam 5000˚C’dir ve demir yak-
laşık 1500˚C’de erir. O zaman 
nasıl oluyor da çekirdekteki 
demir 5000˚C’de katılıp ka-
lıyor? Dünya’nın merkezinde-
sin, yani dünya başına çökmüş. 
Bunun nasıl bir stres yarattığını 
tahmin edersiniz. Böylesi bir basınç 
altında demir eriyemiyor. Sanırım 
hiçbir demirci Dünya’nın merkezin-
de çalışmak istemezdi. Daha ne ka-
dar ısıtacaksın da o demiri dövülecek  
kıvama getireceksin? 

BİLGİ DAĞINA TIRMANMAK
Hani bir restorana gittiğinizde “Ne 

vereyim ablama/abime?” diye sorar ya 
garson. Çeşit çeşit kebaplar… Birini 
alsanız aklınız ötekinde kalacak. Bili-
min sofrası da, heveslisi için, usta bir 
kebapçınınkinden daha az iştah açıcı 
değildir. Ben Miller, “Ortaya bi karışık 
yapayım,” demiş ve dizmiş tabakları 
sofraya. Kebapçıda her birinin tek tek 
hakkından gelir, tıka basa doyurursu-
nuz karnınızı. Oysa Miller’ın ortaya 
yaptığı karışık, bu açıdan kebapçının 
sofrasına benzemiyor. Her birini oku-
yup yuttuğunuzda daha da aç kapata-
caksınız kitabın son sayfasını. Bilim 
tutkusu kendini besleyen bir açlıktır 
ve bu yüzden bir bilime dokunmayan-
lar vardır, bir de ona doyamayanlar. 

Ziyafet başlamadan önce şöyle 
söylüyor Miller: “Bilimsel bilgi dağı-
nın tepesine ağır adımlarla, perişan 
bir şekilde tırmanmak yerine zirveye  

Ortaya karışık bilim
Bilim Aslında Çok Eğlencelidir, okuru bilimsel bilgi dağına tırmanmak yerine, paraşütle tepeden 
aşağı inmeye çağırıyor. Ancak bilim tutkusu kendini besleyen bir açlıktır. O yüzden dikkat!  
Kolay lokmalar sunan bu kitabı bitirdiğinizde tok değil, daha da aç olacaksınız.
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